
 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 

 

 

 با سالم

 

 ممنون و سپاسگذار هستیم از افرادی که ما را در خالصه این کتاب یاری نمودند.بسیار 

 کند اما مطالعه آن خالی از لطف نیست.هرچند مطالعه خالصه تهیه شده ما را از مراجعه به اصل کتاب بی نیاز نمی

وده و رخوردار بیشتری باز اهمییت ب انمباحثی که از نظر آنتنها اند تا رشون بده** تالش نمودهن **خدا خیدوستا

 آن در امتحان روز شنبه باشد را در این جزوه لحاظ بفرمایند. احتمال استفاده

و نکته پایانی این است که همچنان منتظر مباحث دو دوست دیگری که هنوز خالصه های خود را تحویل نداده اند 

 بارگذاری خواهد شد. «09جزوه »در کانال  هستیم و در اولین فرصت دستیابی به آن مطالب،

 آ 3التماس 

 و من اهلل توفیق



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه و فصل اول:

 محمدهادی راجی



 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 فصل دوم:

 زاده میدانیرامین ولی

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 فصل سوم:

 ق باغستانیصاد

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 مطرح است:اصوال سه هدف اساسی برای علم 

 توصیف  .1

 پیش بینی .2

 تبیین .3

 اما کنتز والتز معتقد است هدف اصلی علم پاسخ گویی به چرایی وقوع حوادث است.

 

خارجی را که در زمره علوم انسانی است همانند علوم توان سیاستبرای پاسخ گویی به این سؤال که آیا می

 طبیعی علت یابی یا تبیین کرد سه روش وجود دارد:

 تحلیل .1

 تبیینی یا مدل اختیار عاقالنه که بیشتر به بحث تصمیم گیری می پردازد. _دل عقلی م .2

نطریه تفسیری که در کنار آن تبیین ساختاری نیز قرار می گیرید تا نشان داده شود آیا محیط تصمیم  .3

 سیاست خارجی اصالت دارد یا نیات فرد تصمیم گیرنده

 های بین فرهنگی نیز مطرح است.نگاه های هرمنوتیک و پرسپکتیویسم و تبیین  .4

تفاسیر متفاوت و متناقض و همچنین سعی در ایجاد رضایتمندی در تصمیم گیرندگان سیاست خارجی آمریکا 

از جمله معضالت علمی کردن سیاست خارجی این کشور است. ضمنا نسبت به ماهیت این نیروها و چگونه 

ن محقق سیایت خرجی با وجود تعداد زیاد نمونه های عمل کردن آنها اشتراک نظری وجود ندارد. بنابر ای

 تاریخی و نظریه  سردرگم باقی می ماند.

برای روشن شدن طیفی از خروجی های سیاست خارجی آمریکا و تبیین نظری مربوط به آن ایده سطح تحلیل 

 از سوی بسیاری از نظریه پردازان مطرح شده است که عبارتند از:

تار در سیاست خارجی با خصیصه و اعتقادات فردی اولین وجه را بر اساس این تصویر فردی: به عنوان منشا رف

 از سیاست بین الملل آرزوها و جاه طلبی رهبران اهمیت دارد.

 ملت، فرهنگ، جامعه و نهادهای سیاسی تأکید می کند. -دولت: بر خصوصیات کشور

 بتنی بر کشورها و تغییر موازنه  قدرت مطرح مینظام بین الملل: در اینجا ماهیت رقابتی نظام بین الملل م

دامات اقد که آن کشورها را در شود. والتز معتقد است که کنش متقابل بین کشورها ساختاری به وجود می آور



خود محدود می کند. بنابراین او سطح تحلیل سیاست خارجی که موقعیت داخلی کشورها را مبنی قرار می 

 دهد بر نمی تابد

 عالوه بر سطوح تحلیل دو متغییر دیگر باید فهمیده شود:

: برای فهم آن محیط روانشناسی که توسط هارولد و کاگارت اسپروس تصمیمات سیاست خارجی دولتها .1

مطرح شده بود کافی است؛ و آن ارزیابی متغیرهای ساختاری عینی است که بر تصمیم گیرندگان از 

 ابی متغیرهای خارجی تاثیر می گذارد.طریق تصورات تصمیم  گیرنده و ارزی

نتایج سیاست ها و تعاالت بین تو یا چند کشور: براین تبیین نتایج این محیط روانشناسی کافی نیست زیرا  .2

اگر از عوامل عینی سوء برداشت شود بر تنیجه اثر می گذارد. مدل دیپلین که هم سطح سیستم و هم  

 ی دارد.سطح کشور را لحاظ نمی کند پذیرش بیشتر

 

 یافتن نظریه ای که می تواند راهنمای تحلیل سیاست خارجی آمریکا باشد. راه های 

نظریه پردازن مصر هستند که امکان پیشرفت از طریق توجه کافی به معماهای خاص سیاست خارجی  .1

بین  وجود دارد .  برای مثال چرا ایاالت متحده مداخله نظامی می کند، چرا این کشور درتأسیس نهدهای

المللی ایفای نقش می کند(. برای پاسخگویی به این سؤال توصیه می شود که ابزار تبیینی چندگانه در 

مورد سیاست خارجی به کار برده شود و مدلها و رویکردهای ممتناسب با یک موضورع در سیاست خارجی 

گاه نمی یابد و مدلها و نبه صورت شفاف مورد بررسی قرار گیرد زیرا تبیین با یک مدل یارهیافت سامان 

 های مختلف جنبه مختلف از یک معما را بررسی خواهد کرد.  

تبدیل موضوع به یک مسئله تجربی برای مثال اگر در یک مورد خاص در سیاست خارجی امریکا بر  .2

مبنای محاسبه ساختاری و محاسبه تصمیم گیری سؤال شود می توان از مجموعه ای از مقامات حکومتی 

 تا تصور خود را از حوزه و گستره تصمیم گیری توضیح دهند. خواست 

 برخورد با تبیین های رقیب: مسأله زیبا شناختی است، در این رهیافت نظریه رقیب .3

)علیت و میزان احتماالت شاخص این دقت د گرفتان دقت نظر مورد قضاوت قرار خواهاز لحاظ میز 

 . است(

مدنظر است)با تکرار مجموعه شرایط مطرح در نظریه نتیجه معتبر بودن قابل اتکا بودن نظریه هم 

 یکسانی حاصل شود(. 

همچنین میزان آگاهی بخشی نظریه معیار دیگر است)آیا این نظریه در حوزه های ناشناخته قابلیت پیش 

 .بینی را دارد(

یده ها را سامان عامل دیگر میزان ساده سازی آن است)نظریه مورد نظر در چه دامنه ای و چه تعداد از پد

 می دهد(.



 

 :چگونگی استفاده از نظریه ها و متغییرهای متفاوت

الف( روش گلچین کردن و انتخاب رهیافت به گونه ای که قابلیت اعمال در سیاست 

 خارجی امریکا را داشته باشد. 

ب( راه دیگر برای نشان دادن اهمیت متغییرهای چندگانه و سطوح مختلف، مشروط قرار 

نهاست به طور مثال گفته می شود تحلیل سیستمی در موقعیتهای بحرانهای بین دادن آ

المللی بسیار کار ساز است زیراچالش ها و فرصت های بین المللی بیشترین اثر را بر 

روی تصمیم گیرنگان بین المللی قرار می دهد در حدی که موانع داخلی و بورکراسی 

 کامال اهمیت خود را از دست می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم:

 حقیر مهرداد بیگی



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 فصل پنجم:

 کسی پیدا نشد انجام بده

 

 فصل ششم:

 یکی از نود و یکی ها 

 هنوز نفرستاده

 

 

 

 

 

 فصل هفتم:

 یکی از بچه های خودمون

 هنوز نفرستاده

 

 

 فصل هشتم:

 مسعود احمدی

 الرحیم بسم اهلل الرحمن

 ی به سیاست خارجی آمریکامیپارادا: نگرش 8فصل 

یکی از انواع نگرش به سیاست خارجی آمریکا، تحلیل بر مبنای مفهوم پارادایم است. از این حیث سیاست 

یف و ی توصطلبصلحی یا مداخله جویی در برابر پارادایم طلبجنگخارجی آمریکا بر مبنای دو پارادایم کلی 

 .ردیگیم. بر اساس این رهیافت، سیاست خارجی آمریکا حالتی سیکلی به خود شودیمتبیین 

 تبیین پارادایمی سیاست خارجی آمریکا

. نگاه پارادایمی در واقع نامدیمراسکین امن منطق متعارف استراتژیک در سیاست خارجی آمریکا را پارادایم 

 ی دیگر. هاروشپاسخی است به ناکارآمدی 



است که آیا پایه دفاع از آمریکا باید در اطراف مرزهای این کشور شکل گیرد  سؤالپاسخ به این ها در پارادایم

ی دوردست؟ بر پایه این اختالف نظر دو دیدگاه مداخله جویانه و غیر مداخله جویانه یا دو هاانوسیاقیا در 

منجر به مداخله جویی و جنگ  تیدرنها. به عنوان نمونه پارادایم پرل هاربر که شودیمپارادایم کلی مطرح 

ی هانسلی انزواطلبانه بین دو جنگ است. هر کدام از هادگاهیدی در برابر ناکارآمدی العملعکسویتنام شد، 

 معتقد هستند. هامیپارادانخبگان آمریکایی به یکی از این 

 ییگرامداخلهر بر این اساس سیاست خارجی آمریکا همیشه بین دو سر یک طیف، از مداخله شدید تا غی

سال است به طوری که هر نسل وحشت نسل قبل را  52 باًیتقرکامل در نوسان است و هر دوره این سیکل 

 کندیم. فاکتورهایی که این دور ه ها را از هم  متمایز آوردیمو به پارادایم مقابل روی  کندیمفراموش 

نسبت به اروپا، نقش ارتش آمریکا در ماوراء  ی خارجی، نگرشهاحوزهعبارت است از: دیدگاه کلی نسبت به 

 بحار، کنگره، هزینه ماوراء بحار و تعهدات آمریکا.

 :میپردازیمی مهم در سیاست خارجی آمریکا هامیپارادای برخی از هامشخصهحال به توضیح 

 ی پارادایم پرل هاربرهامشخصهالف( 

 سم گسترش طلبقرار داشتن دموکراسی طرفدار صلح در برابر توتالیتاری -1

نقش رهبران دموکراتیک این است که به مردم بفهمانند که حوادث، یک جریان کلی از تجاوز علیه  -5

 آنان است.

 آمادگی دفاعی باید باال برود. -3

 ی دفاعی چندگانه و منعطف داشته باشد.هاسامانهکشور باید  -4

 د.ی برای حفاظت از مردم در زمان جنگ باید افزایش یابرنظامیغاقدامات  -2

 کشور باید اراده ورود به جنگ را داشته باشد. )بلوف سیاسی نزند( -6

 ی پارادایم ویتنامهامشخصهب( 

که اجماع سیاست خارجی ناشی از جنگ جهانی  دانندیمی احادثههالستی و جیمز روزنا باتالق ویتنام را 

( 5گرایی جنگ سرد  المللنیب( 1دوم فروپاشید و در نتیجه سه باور در مورد سیاست خارجی شکل گرفت: 

 یانزواطلب( شبه 3گرایی پس از جنگ سرد  المللنیب

ی پارادایم ویتنام که نتیجه شکست پارادایم قبلی است به این شرح هامشخصهبرخالف پارادایم پرل هاربر، 

 است:

 ی داردچنددستگکمونیسم تشتت و  -1

 در جنگ درگیر خواهیم بود. مطمئناً اگر در ماوراء بحار دخالت کنیم  -5



 نیستیم و دومینوی در حال پیشرفت }کمونیسم{ نیز ربطی به ما ندارد. المللنیبما پلیس  -3

 .کنندینمیا هرگز پیشرفت  کنندیمیا خود پیشرفت  ماندهعقبکشورهای  -4

 ی پارادایم ورسایهامشخصهج( 

ن این پارادایم با قرارداد ورسای مخالف بودند. . طرفدارانامندیمرا پارادایم ورسای  1241تا  1251ی هاسال

ی آمریکا در جنگ جهانی دوم بودند. در این جا همچون پارادایم پرل هاربر منافع آمریکا طرفیبطرفدار  هاآن

با اخالقیات درهم آمیخته است. طرفداران این پارادایم متهم هستند که متوجه تهدیدهای خارجی این 

 نیستند. هاسال

 جنگ سرد: بحران پارادایمیپایان 

به آمریکا را به عنوان پارادیم های جدید  سپتامبر 11دو مقطع پایان جنگ سرد و حمله  توانیمبا تسامح 

 مطرح کرد. به هر حال مشخصات پارادایم جنگ سرد را به این شرح توضیح داد:

ی کشورها را فر ا گرفت به د اقتصاد: بعد از جنگ جهانی رکوبر هم خوردن نظم بعد از جنگ جهانی دوم

نار گذاشته نشد و یک جامعه اقتصادی و ون کهمین خاطر نگاه به درون افزایش یافت. با این حال نگاه به بیر

 جوامع دیگر شکل گرفت. اما بعد از جنگ سرد همه این جوامع از بین رفت؛ از جمله وحدت جنگ سردی.

سال قبل را  41تا  52اقتصاد نیز آمریکا آزادی اقتصادی ی سیاسی، در حوزه هایبندعالوه بر تغییر بلوک 

 ی اقتصادی جدید بود.هاقدرتی جدید و هم به دلیل بروز هایتکنولوژندارد. ریشه این تغییرات هم به دلیل 

موضوع ملی آمریکا بود ولی بعد از جنگ سرد مردم  نیترتیاولوطی جنگ سرد سیاست خارجی آمریکا با 

 .شدندیممشکل خروج سریع نیروها را خواستار  نیترکوچکآمریکا با 

ی سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ سرد باید در چند محور مورد مالحظه قرار هایژگیودر مجموع 

 : گرفتیم

 اول: به چه دلیل آمریکا باید مداخله نظامی داشته باشد؟ و به چه قیمتی؟

دوم:بعد از فروپاشی شوروی از لحاظ اخالقی دیگر چه چیزی مداخله آمریکا در دیگر کشورها را مجاز 

 ؟ سازدیم

سوم: همچنان موازنه قدرت عنصر اصلی توجیه به کارگیری زور است. به کار گیری زور برای حصول منافع به 

ی ج( حفاظت از امنطقهی هاینظمیبچند دلیل است: الف( حفاظت از منابع طبیعی حیاتی ب( مقابله با 

ی یا اهستهی تهدیدات سازیخنثقدرت دشمن از طریق تسخیر مناطق حساس ه(  سدکردنمرزهای ملی د( 

 اکولوژیک



به صورت  ای یالمللنیبی هاسازمانیا   هاائتالفچهارم: چگونگی اجبار کردن و به کار بردن زور: از طریق 

 جانبهکی

 یقطبتکبسیاری از چیزها بود ولی آغاز چیزهای دیگری هم بود از جمله آغاز جهان پایان جنگ سرد پایان 

و  فارسجیخلزیر سلطه ابرقدرتی به نام آمریکا. در سطح نظامی و استراتژیک بعد از جنگ سرد تحوالت 

لی و قرار گرفت سؤالاشغال کویت توسط صدام یکی از موضوعاتی شد که بر اساس آن پارادایم ویتنام مورد 

: نامیدن این دوره به عنوان بعد از دیگویمآمریکا به دلیل ناتوانی موفق به گسترش آن نشد. ریچارد هاس 

چه چیزی وجود داشته ولی االن  قبالً میدانیمجنگ سرد به معنای پذیرش این واقعیت است که ما 

 ت. آینده چه چیزی وجود خواهد داش چه چیزی وجود دارد و بدتر از آن در میدانینم

شاخصه اصلی سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ سرد عدم وجود دشمن بود و بعد از کمونیست، 

 این معموالً که چرا باید خارج از مرزهایمان فعالیت کنیم.  دادندیمپاسخ  سؤالسیاستمداران باید به این 

ما همچنان با خطرات احتمالی قابل توجهی مواجه است. امنیت ملی  -1: شدیمداده  سؤالبه این  هاپاسخ

به عنوان  سابقاًی سیاست که هاعرصهبسیاری از  -3ی یافته است. المللنیباقتصاد ما بیشتر از قبل جنبه  -5

تنوع نژادی رو به رشد مردم آمریکا  -4ی یافته است. المللنیباکنون جنبه  شدیمی داخلی محسوب هاعرصه

ی اساسی توسط آمریکا ادعای هاارزشتخطی از  -2خارجی جدیدی را به وجود آورده است.  یهاتیمأمور

برده است. اما هیچ یک از این موارد اثبات نمی کرد که آمریکا  سؤالزیر  داًیشدرا  هاارزشوفاداری به این 

 ی آن توجیه کند.مثل زمان ترومن یا ریگان دارای دشمن خارجی است تا بتواند سیاست خارجی را بر مبنا

ل ی است. قباهستهی و تغییر در موقعیت و ساختار اهستهاز موضوعات بعد از جنگ سرد، نسبی شدن سالح 

بر  توانیمقرار داشت. عمق چالش را  المللنیبسال در مرکز سیاست  21ی به مدت اهستهاز این بحث 

ده داشتند که جنگ ادامه سیاست است عقی هاآناساس تفکرات کالزویتس و سنت اگوستین مشاهده کرد. 

نه حذف آن. از این دید جنگ یک فعالیت دفاعی عقالنی است. جوهر بحث این دو عقالنی بودن و اخالقی 

محاسبه محدودیتی بود که جنگ  دهندهشکلی اهستهبودن و در نتیجه عادالنه بودن جنگ است. اما سالح 

ی از سال اهسته. اما به هر حال سالح آوردیمالقی بد به حساب را به عنوان یک تراژیک انسانی و از حیث اخ

بوده است. نتیجه این شد که دو مفهوم بازدارندگی و  المللنیبانکار از سیاست  رقابلیغواقعیتی  1242

 کنترل تسلیحات شکل گرفت. 

که خلع سالح  شودیم. در دوره جنگ سرد اغلب گفته شودیمی متعارف مهم هاجنگدر نهایت بازگشت 

ی متعارف هاجنگو این اتفاق یعنی بازگشت به  کندیمی متعارف امن هاجنگی موفق جهان را برای اهسته

 .دهدیمی( روی ارهستهیغ)فارسجیخلو جنگ کالسیک  افتدیمبعد از جنگ سرد سریع اتفاق 

مبنای تحلیل محققان  شدنیجهاندر جهتی دیگر از حیث پارادایم پس از جنگ سرد در دوره بیل کلینتون، 

 نیز بود. هایدموکراسبودن  طلبصلحو رهبران سیاسی قرار گرفت. این دهه همچنین تبلور نظریه 



توضیح داد که وی بیشتر روش  توانیمرفتار جورج بوش در مورد پارادایم پس از جنگ سرد را این گونه 

را  کارانهمحافظهبود برنامه داخلی  خوردهستشکریگان را در پیش گرفت نه پدرش. او که در آراء عمومی 

اولویت داد و به اقتصاد روی آورد و سیاست خارجی را کم اهمیت کرد. سیاست خارجی بوش دوم از 

 ی مختلفی با کلینتون و بوش پدر تفاوت داشت.هاجنبه

ار باید برقر مجدداًه اول، هژمونی جهانی آمریکا و استثنا گرایی مورد توجه بود. دوم بازدارندگی تضعیف شد

. چهارم، زندیمی آزادی بشری ضربه هانهیزمی به آمریکا و نیز به المللنیبشود. سوم، وضع موجود 

 است. و... ریپذامکاندموکراسی برای همه مردم 

در مجموع کلینتون اولین رئیس جمهوری بود که تمام عناصر پارادایم پس از جنگ سرد را در سیاست 

 دیپلماسی اجبار،، اقتصاد بازار، شدنیجهانبر گسترش دموکراسی،  دیتأکخارجی خود وارد کرد از جمله 

 ی اقتصادی، استثمارگرایی آمریکایی، دیدگاه ویلسونی از جهان.هامیتحر

ی در رکادستنگرانی رهبران آمریکا پس از جنگ سرد مبنی بر توقف نقش سازنده آمریکا را با   کلینتون

در امور جهانی  کامالًپارادایم پس از جنگ سرد را رفع کرد به طوری که در پایا کار دولت کلینتون، آمریکا 

 درگیر بود و بحثی از انزواطلبی مطرح نبود.

 سپتامبر 11پارادایم 

ی بوش همانند بوش پدر و کلینتون نوعی نگرش ویلسونی داشت، اما بوش پدر و کلینتون از سیاست خارج

یک ایدئولوژی منسجم تبعیت نکردند. برعکس دکترین جورج بوش در قالب استراتژی امنیت ملی آمریکا را 

ا آمریککه هدفش برقراری برتری عالی  قرارداددقیق و کامل و برجسته  شدهنیتدودر یک سیاست خارجی 

خود را اعمال  جانبهکاست. در این استراتژی امریکا خود داور خیر شر و بود و در صورت لزوم به صورت ی

 .کندیم

، امور خارجی و امنیت ملی بیش از مباحث 5114برای اولین بار بعد از جنگ ویتنام در انتخابات سال 

 کامالًآمریکا به سیاست خارجی را  ردممسپتامبر نظریه حساس نبودن  11اقتصادی اهمیت یافت. حادثه 

سپتامبر و یک سال پس از آغاز حمله به عراق افکار عمومی آمریکا  11تغییر داد. اما سه سال بعد از حمله 

با نقش کشور خود به عنوان تنها  هاآنحالتی پارادوکسی نسبت به جایگاه آمریکا در جهان به خود گرفت. 

 دهدیمنشان  هایبررس. کردندیمکه در برابر انزواطلبی هم مقاومت رهبر جهان مخالف شدند ضمن آن 

سپتامبر جو آمریکا آمادگی پذیرش پارادایم پرل هاربر را داشت ولی بعد از جنگ  11اگرچه بالفاصله پس از 

 علیه صدام پارادایم ویتنام بازگشت و ضدیت با جنگ آغاز شد.

 هایژگیو



 11بودن جوامع جدید نسبت به تروریسم و افول دولت را نشان داد.  ریپذبیآسسپتامبر به آمریکا  11حمله 

ی تروریستی فرامرزی بوده و هاگروهسپتامبر به دو صورت دیگر هم ضعف دولت را نشان داد: اول این که 

ی دولت بلکه به خاطر اعتقادات دینی و ایدئولوژیک بوده است. دوم دهشکلنه به خاطر میل به  هاآناتحاد 

هم جهانی شده  هاستیترور، اهداف و انگیزه شدنیجهانهم اهمیت دارد. در فرایند  شدنیجهانین که ا

 است.

اما از جهتی دیگر دولت اهمیت پیدا کرد. القاعده پول و توانمندی خود را صرف اشغال حکومت 

را به دولت منتسب کند. از سویی دیگر اهداف  هاگروهافغانستان کرد. آمریکا نیز تالش کرد این 

 در العملعکسسپتامبر عناصر و نهادهای دولتی از جمله پنتاگون و کاخ سفید بودند.  11حمله 

 سپتامبر هم با محوریت دولت بود.  11برابر 

سپتامبر روندهای  11عمیقی بر سیاست امنیت ملی آمریکا داشت. بعد از  ریتأثسپتامبر  11 -1

ب( بازگشت گفتمان استثناگرایی  شدنیجهاندر تقابل با یکدیگر قرار گرفت: الف( متعددی 

 توان نظامی آمریکا به عنوان هایپر پاور سابقهیبآمریکایی ج( عملیاتی کردن 

ی خیلی روشنی برای هاشاخصسومین تغییر، شناخت در جدال پارادایم است. اگر پایان جنگ سرد  -5

سپتامبر و در نتیجه آن دو جنگ امریکا در  11صلح نداشت، طرح پارادیم در قالب جنگ و 

 ی پارادیمی را در داخل آمریکا برمال کرد.هاجدالافغانستان و عراق به روشنی 

سپتامبر به یک تعبیر نه تنها خاتمه عینی جنگ سرد بود بلکه نشان داد دیپلماسی  11حادثه 

 افول کرده است. منازعه قدرت نیز که برای چندین قرن حاکم بوده است

ملت تهدیدی علیه آمریکا نبوده بلکه به  -سپتامبر همچنین نشان داد که از این پس کشور 11 -3

 عنوان رقیبی در بازار اقتصاد هستند.
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 های سیاست خارجی امریکافصل نهم، منطق

 ها مطرح شد و اینجا چهار منطقالملل گرایی لیبرال در بخش نظریهگرایی، لیبرالیسم و بینواقع



 منطق راهبرد نقش جهانی که چهار عنصر کلیدی دارد:. 1

 راهبرد نقش جهانی

 متحدهتحلیل ایدئولوژی و منافع ملی ایاالت

 متحده از قدتتفسیر ایاالت

 انداز در مورد اخالقچشم

طق ، در این منخواندیفرامالملل ژمون گرایی که امریکا را به اعمال نفوذ در نظام سیاسی، اقتصادی و بینمنطق ه. 2

 هم مطرح است.رهبری 

های گرایی که مانند هژمون گرایی به دنبال ثبات است اما تاکید زیادی ندارد، حداکثر جلوگیری از جنگمنطق واقع. 3
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 متن

 توضیح داده شده است. هایهنظر*: در بخش 

 به توضیح باال اکتفا کرده است راهبرد نقش جهانی منطق .1

 هژمون گرایی منطق .2

 است قدرت برتر برای هدایت و رهبری دیگران ،کاکس: هژمون

 است برتری در منابع اقتصادی، کوهن: هژمون

 داند.الملل بعد از جنگ جهانی دوم منطقی میهای لیبرال هژمونی نقش امریکا را در تاسیس و حفظ نظام بیننظریه

 این منطق دو مبنا دارد:

 المللی در دو عرصه سیاسی و اقتصادی استبین مؤثرهای ی و حفظ نظامبرقراررفاه امریکا مستلزم 

 متحده موتور محرک این نظام استایاالت

 شودالملل دستخوش تغییر مینتیجه به میزانی که رهبری امریکا با ناکامی روبرو شود، نظام بین در

 هژمون یا امپراتور



 یالیسم ابعاد سرزمینی، اقتصادی و فرهنگیامپرداند. ملت بلکه یک امپراتور می-نه یک کشور  22دارک: امریکای قرن 

 دارد.

بنای کنند. بر میمیه دری جهانی و نقش امپریالیسم در آن بررسی جود سرماموبرخی امپریالیسم را در چارچوب شرایط 

ت. بر اثر داری اسیهسرمایالکتیک بین دو قدرت سرزمینی و قدرت دناشی از  داریسرمایهاین تحلیل، امپریالیسم نوع 

 اری داده است.نومحافظه ک امپریالیسمنئولیبرال جای خود را به  امپریالیسمچنین امری اکنون در امریکا 

نشات گرفته از  ی آنثباتبیبود.  ثباتبیسرزمینی و از نظر سیاسی  امپریالیسماز این دید آمریکا در دوره جنگ سرد یک 

 تشدید روندهای موجود به سمت تغییرات فرهنگی، قطبی شدن اجتماعی، افول اقتصادی و دگرگونی اجتماعی بود.

 کنند.یمخودداری  واژه ، از به کاربردن اینامپراتورنخبگان امریکا با وجود شباهت رفتار امریکا به مانند یک  

ه متحده کاری کرده است کوینر: هژمونی مساله امریکا نیست؛ زیرا در مجموع قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی ایاالت

 پوت پیدا کنند.یلیلبقیه دنیا حالت 

چرخاند و ذهن و قلب تمام جهان را با یمریکا نقش پلیس جهان را دارد، چرخه تجارت جهانی را ایگناتیوش: ام

 است. پرکردهآرزوهای خود 

ی را اداره ورامپراتتواند یک ینممحبوبیانی: امریکا امپراتور نیست، زیرا حاکم و محکوم وجود ندارد. نظام سیاسی امریکا 

یه نظرروزولت برقرار کردند، عمال امکان امپراتوری وجود ندارد. در این  کند، ضمنا به دلیل نظمی که ترومن و

 ها بیشتر به دنبال آزادسازی هستند تا تسلیم افراد.آمریکایی

 *افول هژمون

 ؟ندکمینقش ابرقدرتی، چه کسی در این جهان آنارشیستی این خال را پر  کنار گذاشتندر صورت افول امریکا و 

 ومرجهرجدینی و  یهارقابتو  خوردهشکستن بربریت، کشورهای کاکس: بازگشت به جها

ت، ، تداوم این سلطه فقط مربوط به منابع نیسمتحده است، سلطه مطلق ایاالتالمللبینکوپچان: مشکل اصلی در نظام 

 ند:کتواند قدرت امریکا را تضعیف یری سلطه برای حفظ منابع باشد. دو عامل میکارگبهبلکه باید تمایل در 

 قدرت همراه با چالش احتمالی اروپا علیه امریکا 1

 الملل گرایی در داخل امریکاضعیف شدن بین 2

 

 انزوا گرایی

حداقل کردن تعهدات سیاسی و نظامی در خارج. برای حفاظت از امریکا از آسیب شدید به ساختار اجتماعی و سیاسی. 

 تا جنگ جهانی دوم. 11منطق مسلط در قرن 



اعی، اجتم هایتنشمتحده در اثر این تعهدات، تشدید ی، ضعف اقتصاد ایاالتالمللبینتعهدات  هایههزین شدنمطرح

 انحراف منابع از نیازهای اجتماعی، محو نظم مبتنی بر قانون اساسی و از دست رفتن حاکمیت ملی.

 انزواطلبی: هایشاخه

 انقباضی: کاهش دخالت اقتصادی دولت در جهان انزوا گرایی

 سیاسی: کم کردن تعهدات خارجی انزوا گرایی

 اما در این میان چند نکته وجود دارد:؛ گرایی است المللبین ایپایهنقد  انزوا گرایی

 گرایی مشخص نیست المللبین هایهزینه

 :زندمیتعهدات خارجی به چهار شیوه به اقتصاد آسیب 

 پرهزینه بودن این تعهدات

 نظامیمنحرف شدن استعدادها به 

 امریکایی به دلیل اخذ مالیات برای امنیت هایشرکتکاهش توانایی رقابت 

 شودمیپیگیری نفوذ منجر به اعطای امتیاز تجاری به سایر کشورها 

ریع ، در نتیجه تشدید و تسشودمیگرایی به صورت غیرمتناسب پخش  المللبیناجتماعی: هزینه  هایتنشتشدید 

 فرسایش بافت اجتماعی داخل

 عدم تخصیص منابع در نیازهای اجتماعی

گرایی موجب استحکام نظارت دولت در بخش خصوصی و از بین رفتن  المللبینمحو نظم مبتنی بر قانون اساسی: 

 شودمیآزادی 

 شودیمگرایی موجب تشدید فرسایش استقالل امریکا از کنترل نیروهای خارجی  المللبیناز دست رفتن حاکمیت ملی: 

 گراییجانبهیکاطلبی یا . انزو4

کنند، افول حاکمیت ملی در سنت جرج واشینگتون از پیچیده کردن روابط اجتناب می بر اساسگرایان جانبهیک

 بینند.کنند، دلیلی برای پذیرش محدودیت امریکای قدرتمند نمیگیری را رد میتصمیم

 نگرند.ابزاری برای کنترل رفتار شرکا میگرایان همکاری در روابط امنیتی را به عنوان المللبین

 شوند:گرایان گونه متفاوتی از انزواگرایان هستند که به دو مکتب تقسیم میجانبهیک

متحده، ی مجدد بنیادی و نقش توازی بخش محدود برای ایاالتسنگر سازنوانزواگرایان: حمایت از  1

 حفاظت از فضیلت امریکا در برابر آلودگی دیگر ملل،



 طلبان: به دنبال صیانت از هژمونی امریکا و جلوگیری از چالش برابر آن، همکاری ویژه و موردی،ریبرت 2

 یک از این دو مکتب هیچ دستاوردی برای همکاری امنیتی قائل نیستندهیچ

 مشاهده استطلبی در دولت ریگان قابلگرایی برتریجانبههایی از یکنشانه

المللی دادگستری هنگام حکم ضد سازمان ملل، کنار کشیدن از دیوان بین شده درهای حسابها: عدم مشارکتنشانه

و  ایی هستهبازدارندگامریکا رد ماجرای نیکاراگوئه، رد معاهده حقوق دریاها، حمله به نهادهای برتن وودز، دلسردی به 

 المللیکنترل تسلیحات، تدوین دفاع از حاکمیت ملی در برابر تجاوز بین

 هم از این رویه استفاده کرد. بوش پسر

 ضد امپریالیسم رادیکال منطق .7

کند. سه منطق انزوا گرایی، رئالیسم و متحده را به امپریالیست بودن متهم میمنطق سیاست خارجی ایاالتاین 

 ، در سه زمینه از بقیه متفاوت است:ضد امپریالیسم رادیکالالملل گرایی لیبرال اما بین

د ض کند، اماالملل گرایی لیبرال تعهدات محدود ولی مشروع را مطرح میالیسم و بینانزوا گرایی، رئ 1

 مخالف هرگونه تعهد خارجی است. امپریالیسم رادیکال

 که سه منطق دیگردهد، درحالیهای امپریالیستی را در نظام اقتصادی قرار میاین منطق منبع انگیزه 2

 پسندند.قدرت و ثروت را نمی تمایالت روانی یا فرهنگی مانند حرکت برای

ای که به دیگر کشورها در وهله اول سیاست خارجی امریکا را به خاطر صدمه ضد امپریالیسم رادیکال 3

 های داخلیسازد نه به خاطر فرسایش منافع ملی امریکا یا زیان رساندن به ارزشکند متهم میوارد می

 این کشور.

 منطق مداخله ضدانقالبی

های امپریالیسم در معرض ناکامی است؛ چون شورش علیه ساختار استثمار نظام ضد امپریالیسم رادیکالاز دید منطق 

مپریالیسم کند. اسرکوب یا غلبه بر انقالب مداخله می پذیر است. امپریالیسم ضرورتا به منظور جلوگیری،هرزمان امکان

هر حکومتی که تهدیدی برای نظم مستقر باشد، یف و تالش برای نابودی تضعبه منزوی ساختن،  امریکا را ملزم

 کند.می

 منطق راهبرد اساسی سیاست خارجی

ره ها، گستالمللی، نقش جهانی، اهداف، اولویتهایی مثل نهادسازی بیندر این منطق فهم استراتژی کالن در زمینه

داخله در امور دیگر کشورها، گری و مینظامگرا بودن، میزان چندجانبهگرا یا جانبهجهانی سیاست خارجی، یک

ی بزرگ مستلزم هاقدرتشود. درک سیاست خارجی شدن و چگونگی مراوده اقتصادی امریکا با دنیا بحث مییجهان

ی از اصول عملیاتی است که سیاست خارجی یک امجموعه. استراتژی کالن بینشی جهانی و هاستآنفهم استراتژی 

های راهبردی امریکا باید راهبرد کالن امریکا را که در ینهگزذا به منظور درک کند. لمند میقدرت بزرگ را چارچوب



ی هادرتقمداران امریکا به منظور محو علل جنگ یاستسشده است، بررسی کرد. به عنوان مثال یمدوره پیشین دنبال 

 های اقتصادی لیبرال را پیش گرفتند.یمرژبزرگ 

 

 

 

 

 

 فصل دهم:

 روح هللا ارشاد

 

 

 

 

 

 

فصل دهم: مشی رؤسای جمهور بزرگ، راهی برای فهم سیاست 

 خارجی امریکا
معتقد است که فهم سیاست خارجی امریکا در چارچوب بحث های اصلی  والتر راسل مید

قابل  بین المللی گرایی(-واقع گرا یا انزواطلبی -روابط بین الملل )مثل دوگانه های لیبرال
جی امریکا را بر مبنای چهار سنت زیر جستجو کرد: فهم نیست؛ لذا می بایست سیاست خار

 همیلتون گرایی/جفرسون گرایی/جکسون گرایی/ویلسون گرایی

  

 همیلتون گرایی )واقع گرایی امریکایی( .1
قدرت جهانی امریکا دقیقا تداوم قدرت جهانی بریتانیا با همان ایدئولوژی دوره استعمار 

 است
 پذیرفته و جانشینی امریکا در این نظم را تایید می کنندآنها نظم جهانی بریتانیایی را 

 بر صنعت و تجارت پافشاری می کنند
 تئودور روزولت و بوش پدر از پیروان این سنت بوده اند



 منافع ملی و موازنه قدرت تکیه کالم آن هاست
 در سیاست خارجی، همانند سیاست داخلی، منافع را راهنمای عمل خود قرار می دهند

تونی ها به انگلیس به چشم یک الگو می نگرند؛ چرا که انگلستان )مشابه امریکا( همیل
در نقطه ای دور افتاده و با فاصله از سایر کشورها، تنها از یک چیز نگران بود: تسلط 

یک قدرت واحد بر بقیه کشورها و شکل گیری قدرتی که بتواند ضمن حمله به 
ا تجارت عنصر اصلی سنت همیلتونی به حساب انگلستان اقتصاد آن را مضمحل کند. لذ

سال اول تاریخ امریکا تهدید اصلی این کشور انقطاع تجارت  152می آید. از این رو، در 
 بوده است و نه از دست دادن سرزمین.

در این سنت، اصل آزادی دریاها به اصل آزادی اقیانوس ها برای کاالهای تجاری تغییر 
 می یابد.

اریس که استقالل امریکا مطرح شد تا جنگ اخیر علیه عراق، از زمان معاهده پ
 همیلتونی ها بریتانیای کبیر را کلید موفقیت سیاست خارجی امریکا می دانسته اند.

  

 همیلتون گرایی مدرن .2
 در قرن بیستم اوضاع جهان و قدرت های برتر تغییر کرد.
جارت این ریتانیا مستعمرات و تالمان به مثابه قدرت تکتولوژیک برتر و دریایی قویتر از ب

 کشور انگلستان را تهدید می کرد.
امریکا نیز با راه اندازی کانال پاناما، استقالل بشتری یافته بود و احساس می کرد باید 

 قدرت جهانی باشد
از همه مهمتر ورود ژاپن بود که برتری تکنولوژیکی اروپا را دگرگون کرد و مراکز قدرت 

 رنگ تر کرد.غیراروپایی را پر 
 در قرن جدید اولین قدرتی که به چالش انگلستان برخاست، امریکا بود.

مهمترین دستاورد امریکایی ها در قرن بیستم عبارت بود از برقراری نظم جدید بین 
 المللی امریکایی بجای انگلیسی

 یپایان جنگ بی الملل دوم به همیلتونی ها کمک کرد تا فعاالن آن به دنبال ثبات مال
 بین المللی باشند. 



با افول انگلیس بعد از جنگ بین الملل دوم، دیدگاه همیلتونی خال قدرت انگلستان را پر 
 کرد. 

. بجای کمک امریکا به 1سه تغییر عمده در همیلتون گرایی به همیلتون گرایی مدرن: 
برای . 2انگلیس در حفظ نظم جهانی، از این پس باید انگلیس به امریکا یاری رساند. 

نیل به اهداف تجاری و امنیتی، تبدیل اتحاد ضمنی به اتحاد اشکار با بریتانیا و سایر 
 . تبدیل سیاست انسدادی به آرادسازی تجاری بعد از جنگ دوم. 3دول گسترش یافت و 

  

 جفرسون گرایی .3
توماس جفرسون از رؤسای جمهور بنام امریکا بوده که بدنبال حفظ ارزشمندی منحصر 

اعتقادات امریکایی نظیر اعتقاد به ازادی و دموکراسی بود؛ به همین خاطر از گرفتار بفرد 
 شدن در خارج گرهیز می کرد.

. 2. انزواطلبی و 1بطور کلی نسبت به سنت جفرسونی دو تعبیر متعارض وجود دارد: 
 مداخله گرایی

ود و بحث محوری جفرسونی ها اینست که باید از انباشت قدرت در دولت پرهیز ش
 سیاست خارجی منافع داخلی را در اولویت قرار دهد. 

. مخالفت با هرگونه نفوذ خارجی بر ایاالت 1نکته تاکید دارد:  5سنت جفرسونی بر 
. برخالف سنت های همیلتونی و ویلسونی، 2متحده )مشترک با سنت جکسونی( 

عتقدند که هدف . م3جفرسونیها و جکسونیها تنها نگران منافع ایاالت متحده هستند. 
سیاست خارجی حفظ میراث فرهنگی اجتماعی و سیاسی منحصر بفرد ایاالت متحده 
باشد و نه گسترش آن در جهان؛ لذا آزادسازی تجاری و بین الملل گرایی مورد قبول 

. برخالف همیلتونیسم و ویلسونیسم، طرفداران جفرسون به حفاظت از 4نیست. 
. سیاست خارجی جفرسون، ریشه 5طر تاکید دارند. دموکراسی امریکایی در جهان پر خ

 دردکترین مونروئه دارد )دکترین نفی هر گونه اتحاد گرفتار کننده با اروپا(
سپتامبر، عمده سیاست های بوش پسر بر مبنای جفرسون گرایی بود؛ اما  11پیش از 

اند از دنیا واین حادثه به غیر عملی شدن بخشی از این دکترین انجامید که امریکا نمی ت
 پنهان شود. 



ها که بر مالحظات اقتصادی تاکید دارند، جفرسونی ها مالحظات سیاسی را همیلتونی
مبنا قرار می دهند. همیلتون از حکومت مرکزی قوی حمایت می کرد اما جفرسون 

معتقد بود که اکثر قدرت باید به مردم واگذار شود و این توزیع قدرت، برای مقابله با 
 تفاده است. سوء اس

از دید این گروه تحریم می تواند جایگزین مناسبی برای جنگ باشد.  در بدترین جالت 
 هم جنگی با هدف ارائه پیام و محدود و با حداق نیرو صورت گیرد.

جفرسونی ها معتقدند که بایداز قدرت نرم بجای سیاست چماق در سیاست خارجی 
 استفاده شود.

موفق بودن دکترین مونروئه یک پیروزی برای نیمکره غربی و یک اسطوره جفرسونی 
 یه حساب می آید. 

از موفقیت های جفرسونی ها غیر نظامی کردن نرز امریکا و کانادا بوده سات. قبل 
جنگ جهانی دوم کاهش بودجه نظامی که باعث رشد اقتصادی سریع امریکا شد، 

جنگ نگران محو شدن تاسیسات نظامی بودند که  دومین موفقیت آنهاست. پس از
 جنگ ویتنام مجدداً آنها را زنده کرد. 

 نگاه جکسونی 

جکسون یک گسترش طلب نظامی بود که کمتر بر موضوعات سیاست خارجی تاکید 
داشت. وی بدنبال این بود که از شر امریکایی های اصیل که در برابر توسعه طلبی 

د. لذا صحبت از سنت جکسونی در سیاست خارجی ایستادگی می کردند راحت شو
امریکا دقیق نیست. بلکه این سنت جنگلی در سیاست خارجی امریکا و ایده پوپولیستی 

که مردم همیشه درست فکر می کنند و مردم امریکا بهترین مستند هستند را ترویج 
 داد.

 ر است.ابدبینی یکی از خصوصیات سنت جکسونی است و معتقدند که انسان گناهک
. دشمن قابل احترامی 1کند: دکترین جکسون دو نوع دشمن را از یکدیگر تفکیک می

دهد. با صورت . دشمن غیرمحترمی که جنگ کثیف صورت می2که تمیز می جنگد 
جنگد و اصول جنگ در برابر صورت دوم صدق اول باید همانگونه جنگید که می

 کند.نمی



های داخلی است ف سیاست خارجی دفاع از ارزش. هد1تفکر جکسونی چند اصل دارد: 
. راه حل مشکالت خارجی نظریه جنگ عادالنه 3بینی استثناگراست . از نظر جهان2

. از حیث بین 5. دفاع از حق داشتن سالح )بهترین ضامن آزادی شهروندی( 4است 
ها یها و از نظر اقدامات فدرال در مقابل جفرسونالملل گرایی در مقابل همیلتونی

. نه ایدئولوژی و نه یک جنبش 7. در بحث کشتار فجیع، در خط مقدم هستند 6هستند. 
 خودآگاه است.

 رهیافت ویلسونی .4
ویلسون، بر ماموریت اشاعه ازادی و دموکراسی تاکید داشت. وی جایگزینی برای 

آنارشیسم موازنه قوای حاکم بر اروپا مطرح کرد.  وی رهیافتی جهان شمول داشت؛ به 
نبال اصولی اعمال پذیر کلی و فرآیندهایی برای حل مسائل بین المللی بود که از دل د

آن کنوانسوین ها و مسئولیت ها در روابط بین المللی بیرون می آید. جرج دبلیو بوش از 
 طرفداران این مکتب بود.

  
اصل اول سیاست خارجی ویلسون اینست که دموکراسی ها شرکای مورد اتکاتر و 

به نسبت پادشاهان و مستنبدان برای امریکاست. دوم اینکه این رهیافت با بهتری 
سیاست هایی مثل اشاعه ارزش های امریکایی در جهان شناخته می شود. سوم، بر 

ارزش های دموکراتیکف سیستم اقتصادی سرمایه داری، حق مالکیت، حکومت قانون و 
شترک و منظم است که امنیت حقوق تجاری تاکید دارد. چهارم، خواهان یک سیستم م

 اجتماع بین المللی را فراهم کند. 
 

 


