
 یا رهبری سلطهخالصه کتاب آمریکا بر سر دوراهی 

 اثر زبیگنیو برژینسکی

 پیشگفتار

 :است بقهسابی گوناگون جهات از 12 قرن در امریکا قدرت

 امریکا نظامی قدرت جهانی وسعت    

 جهانی اقتصاد سالمت براي آن اقتصادي طراوت يالعاده فوق اهمیت    

 و آن فناوري پویایی عمیق تأثیر    

 امریکایی مادي اغلب و متنوع عمومی فرهنگ جهانی جذابیت    

 

  :رقیب فاقد امریکا

 است شده خارج رقابت يگردونه از ژاپن    

 شد خواهد مواجه سیاسی شدید مشکالت با و ماند خواهد فقیر نسبتاً دیگر نسل دو براي کم دست چین    

 است شده خارج مسابقه دور از هم روسیه    

 هم سیاسی نظر از بتواند تا کشید خواهد طول مدتها اما باشد، امریکا آورد هم شاید اقتصادي نظر از اروپا    

 .شود امریکا آورد

 .است انتشار حال در جهان سراسر در امریکا با دشمنی ویروس    

 

 

 

 

 



  :کتاب مهم موضوعات

 ؟ کدامند امریکا اصلی تهدیدات    

 ؟ باشد داشته امنیت کشورها سایر از بیش دارد حق امریکا    

 دشومی اعمال آن ضعیف دشمنان طرف از که مرگباري بالقوه و فزاینده تهدیدات با باید چگونه امریکا    

 ؟ کند مقابله

 ؟ کند برقرار اسالم جهان با مؤثري و سازنده رابطه اندتومی امریکا    

 ؟ کند حل اندتومی را فلسطین – اسرائیل نزاع    

 ؟ کرد باید چه جدید «جهانی بالکان» در ثبات ایجاد براي    

 ؟ کند برقرار اروپا با واقعی ائتالفی    

 ؟ کشاند به امریکا رهبري به آتالنتیکی چارچوب یک به را روسیه    

 ؟ کرد باید چه دور شرق در    

 ؟ شود منجر امریکا علیه ائتالف یک به شدن جهانی که دارد احتمال چقدر    

 ؟ دشومی جهانی ثبات علیه تهدیدي جمعیتی تغییرات آیا    

 ؟ دارد سازگاري امپراطوري، یک مسؤلیت با امریکایی فرهنگ آیا    

 ؟ دهد نشان واکنش انسانی ظهور حال در نابرابري به باید چگونه آمریکا    

 ؟ است سازگار آن هژمونی نقش با امریکا دمکراسی آیا    

 

  

 

 

 



 جهانی امنیت و امریکا هژمونی:  1 بخش

 .امریکاست ملی امنیت از اساسی جزئی بیشتر جهانی امنیت    

 ملی ناامنی معضالت:  اول فصل

 .بود خواهد دائمی يامشغله آن براي تالش و پایدار واقعیتی ناامنی شدن، جهانی عصر در    

 فرهنگی معضل و پیچیده سیاستی امریکا براي است قبول قابل پذیري آسیب مقدار چه اینکه تعیین    

 .است

 براي ملی استقالل قدرتمند، بسیار کشورهاي براي جز به که بود واقعیت یک پذیرش وتو، حق پذیرش    

 .نیست بیش توهمی کشورها

 .نیامد امریکا به جنگ اما رفتند، جنگ به هاامریکایی: دوم و اول جهانی هايجنگ در    

 .هددمی قرار خصومت کانون در را امریکا چه اگر ،کندمی همگانی را پذیري آسیب شدن جهانی    

 و. پیوست خواهد وقوع به درجایی پیشرفته واقعاً فناوري با تروریستی عملیات که کشید نخواهد طولی    

 .کرد فکر است، آمده مقدس کتاب در که آنگونه نه«  جهان پایان»  به بار اولین براي

 

  :جهان در ممکن بار خشونت وقایع

 چین و روسیه میان یا چین و امریکا بین آینده سال 12 یا امریکا و روسیه بین: استراتژیک جنگ    

 اسرائیل و ایران یا پاکستان و هند میان: بزرگ يامنطقه هايجنگ    

 هند یا اندونزي در: قومی هايجنگ    

 اسرائیل علیه فلسطین روسیه، با هاچچن التین، امریکا در بومی دهقانان: ملی بخش آزاديهايجنبش    

 بزرگ کشورهاي یا همسایگان علیه ضعیف کشورهاي بیهوده حمالت    

 امریکا سپتامبر مانند: تروریستی ویرانگر حمالت    

 پیشرفته کشورهاي علیه طلب آشوب افراد یا تروریستی هايگروه: الکترونیکی کننده فلج حمالت    



 

 12ص. بود خواهد امریکا ملی امنیت سیاست در اساسی موضوعات از یکی همچنان تکنولوژیک برتري حفظ

 

 کردن مقهور و قدرت بردن بین از براي یافته توسعه کمتر کشورهاي علیه پیشرفته کشورهاي جنگ    

 عراق و افغانستان اشغال مانند بود خواهد کشورها

 .است آمده سر به دند،کرمی اعالن رسماً را جنگ آن در که دورانی    

 نیاز آن به کشورها اکثر که امنیتی از باالتر باشد، باال امنیت به دستیابی پی در که دارد موجهی دالیل امریکا

 13 ص. دارند

 و آفرین تحول ياجامعه ،کندمی مختل را کشورها براستقالل مبتنی لمللیابین سیاست که نظر این از امریکا

 13 ص. است انقالبی حتی

 نفوذپذیري و دقت اطمینان، قابلیت افزایش: دهد افزایش را خود استراتژیک هايتوانایی باید امریکا

 13 ص. آنها جانبی هايسیستم و تاکتیکی و استراتژیک اتمی هايسالح

 هايجنگ در قاطع و سریع مداخله نظامی، نیروهاي نگهداشتن فعال: امریکا استراتژیک نقش ایفاي ضرورت

 امنیت در مهمی نقش قاطع و سریع. باشند دور امریکا خاک از چقدر هاجنگ این اینکه از فارغ يامنطقه

 13 ص. دارد امریکا

 را امریکا که است عواملی سایر با مقابله براي کمتر دالر یک معناي به شود موشکی دفاع خرج که دالري هر

 32 ص. کندمی تهدید

 :از عبارتند داد، انجام باید زمینه این در که کارهایی مهمترین

 این در که دالر هر. تروریستی هايسازمان و متخاصم هايدولت در نفوذ پیشرفته، جاسوسی تجهیزات بهبود

 يبالقوه اهداف تکتک امنیت بردن باال براي که دارد ارزش دالري ده از بیش احتماالً شود مصرف زمینه

 31 ص. است نابخردانه اساساً که اقدامی شود، صرف هاتروریست

  

 



 امریکا تاریخی ماعظ بحث سه

 خیر؟ یا باشد داشته دائمی ارتش باید امریکا آیا: استقالل از پس    

 گرفت عهده به را اروپا امنیت مسوولیت امریکا: دوم جهانی جنگ از پس تا اول جهانی جنگ از پس    

 .است آمده ناتو پیمان پنجم بند در که نامحدود مسوولیتی

 33ص رود؟ پیش باید کجا تا امنیت حداکثر به دستیابی براي متحده ایاالت    

 34ص. کرد جدا هم از را آشکار دشمنان و پنهان مخالفان طلب، فرصت شرکاي مدت، بلند متحدان باید

 ياکلیشه را آن بصري نظر از حتی و کرد معرفی شیطانی را آن داد، تهدید به شخصی ياجنبه بتوان اگر

 34ص. کرد بسیج مدت بلند و سخت تالش براي را جامعه انتومی ترراحت صورت این در کرد،

 است کرده دقت و ورزید، اجتناب اسالم با تروریسم دانستن مرتبط از کلی حالت در و کرد عمل عاقالنه بوش

 این در ولی نداشتند را دقت این دولت حامیان از برخی. نیست مقصر اسالم خود که کند تأکید نکته این بر

 33 ص. نکنند اشاره تروریسم پدیده پشت در سیاسیيانگیزه هیچ به که نداکرده دقت نشااستدالل

 33ص. است نهفته سیاسی مشکلی تروریستی اقدام هر پشت

 32ص. ندگیرمی سرچشمه سیاسی تضادهاي از تروریستی اقدامات يهمه تقریباً

 خشم در ریشه که است تروریسمی کرد کنریشه را آن انتونمی راحتی به که تروریسم نوع پایدارترین

 32 ص. دارد مذهبی یا ملی قومی،

 تروریسم نوع ینترمقاوم دارد ریشه مذهبی تعصب و تاریخی هايافسانه مشترک، قومیت در که تروریسمی

 32ص.است محض فیزیکی سرکوب برابر در

 عوامل با را تروریسم و کند مقابله تروریسم سیاسی ابعاد با تا ندارد تمایلی چندان که است داده نشان امریکا،

 31ص. دهد ارتباط آن سیاسی

 به دست ند،امرتبط هم با خاورمیانه سیاسی تاریخ و سپتامبر یازده يحادثه که امر این پذیرش عدم با امریکا

 سیاسی ضعف حال عین در و شدید سیاسی التهابات با ياخاورمیانه ،کندمی انکار را واقعیت و ندزمی خطر

 31 ص. ندزمی دامن التهاب این به هم افراطی گرایی ملی و مذهبی تعصبات و ت،ثبابی است ترکیبی که

 



. است هنگام دیر اتمی سالح تکثیر مورد در متحده ایاالت اخیر هاينگرانی که یندگومی درست منتقدان

 33ص

 جمعی کشتار سالح تولید در که شود محدود مشخصی تأسیسات به اندتومی ایران به نظامی حمله هرگونه

 34ص.باشد نیاز يترکوچک نظامی نیروي به ترتیب این به تا وندرمی کار به

 بعید اما. برخواست مقابله به اتمی سالح تکثیر مسئله با بتوان شاید مدت کوتاه در کم دست اقدامی چنین با

 امریکا جایگاه …داشت خواهد جهان در جدید مخالفت …برد بین از را هاتروریست انگیزه بتوان که است

 عمدتاً و امریکایی کامالً طرحی «تروریسم علیه جنگ» حال عین در و افتاد خواهد خطر به اروپا در

 34-34 ص.شد خواهد ناگزیر نتینگتونها بینی پیش و. شد خواهد ضداسالمی

 يپاشنه به اندتومی مدت دراز در[ …جمعی کشتار سالح ساخت]شود جهانی جنگل بر حاکم قانون اگر

 34ص. شود تبدیل امریکا ملی امنیت آشیل

 یک تا شندکومی سیاسی رترکامحافظه محافل درون در و بوش دولت درون در انگیزه با بسیار گروه یک

 اتحادیه از برداشتن دست] امریکا ژئوپلیتیک اساسی هاياولویت و آورند در اجرا به را استراتژیک «شبیخون»

 34ص.دشونمی گفته چیزي چنین علناً چه اگر دهند، تغییر را[ راغب کشورهاي با ائتالف و آتالنتیک

 باید حاال معتقدند قویاً که است آورده وجود به کسانی براي مناسبی فرصت سپتامبر یازده تروریستی حمالت

 شود، نگریسته امریکا اصلی و ذاتی متحد يدیده به ند،اکشمکش در مسلمانان با نوعی به که کشورهایی به

 نام به و قدرتش از استفاده با باید امریکا یندگومی برخی. هند یا باشد اسرائیل چین، یا باشد روسیه خواه

 دهند، در تن امریکا ياراده به عرب کشورهاي تا کند پیاده خاورمیانه در جدیدي نظم دموکراسی

 33ص. ببرد سر به امنیت در اسرائیل و شود کنریشه اسالمی رادیکالیسم

 دفتر. کرد بیان را استراتژي تغییر ینتپووست نظامی دانشکده در 1221 ژوئن اول سخنرانی در بوش جرج

 با خارجی سیاست در فعال مختلف افراد میان الکترونیک پست با را سخنرانی این متن سفید کاخ مطبوعاتی

 در) کندمی تشریح امریکا خارجی سیاست براي را جدیدي دکترین» سخنرانی این که کرد توزیع توضیح این

 سخنرانی …(نمازندگی از دفاع براي و نماآزادي از دفاع براي دستانه پیش اقدام از استفاده لزوم مواقع

 حتمی نابودي» جدید مفهوم امریکا. «…اوست دولت و جمهور رئیس تفکر طرز و عقاید بیانگر ینتپووست

 .دکرمی «طرفین حتمی نابودي» يشده شناخته دکترین جایگزین را*« یکطرفه

*Mutual Assured Destruction 33ص. ندشومی نابود طرف دو اتمی قدرت برابري علت به 

 



 در ،1221 هلند، لیدن، (PIOOM) بشر حقوق نقض علل مورد در تحقیقاتی برنامه» يساالنه گزارش به بنا

 این بر عالوه. است گرفته را انسان 213.222 جان که داشت وجود «شدید درگیري» 11 تعداد 1222 سال

 درگیري» 13 در( است گرفته را انسان 2222 تا 222 جان یک هر که) «خفیف درگیري» 43 تعداد

 41-41 ص.داشته وجود نیز( داشته تلفات نفر 222 تا 13 یک هر که) «بار خشونت سیاسی

 نوشته Foreign Affairs يمجله Jan/Feb. 2002 شماره در America the Vulnerable مقاله

Stephen E. Flynne ایاالت خاک در نقل و حمل و آب برق، مخابرات، هايساخت زیر اکثر: »است آمده 

 مانع انندتومی تنها که نداناکافی آنقدر آنها حفاظتی تجهیزات که این یا ندارند حفاظتی اساساً یا متحده

 خودرو، میلیون 214 نفر، میلیون 333 ،1222 سال در تنها …شوند ياحرفه غیر سارقان و هاخرابکاري

 هزار 122 و هواپیما هزار 313 قطار، واگن میلیون 1/1 کامیون، میلیون 3/22 دریایی، تانکر میلیون 4/22

 41ص.« نداکرده عبور امریکا مرزي بازرسی هايسیستم از کشتی

 به که ياخودخوانده نخبگان از ییهابخش که دشومی پدیدار هنگامی آن به وابسته ناهنجاري و تروریسم»

 خشم به خشونت حد سر تا انندخومی نابرابري یا سرکوب التی،عدبی را آن آنچه از نداشده رانده حاشیه

 اصطالح به در تا شوند، کشته حتی شاید کنند، ویران و بکشند حاضرند غیرعادي زنان و مردان این …آیند

 «.شوند موفق نشااهداف

 

Max G. Man warning, The Inescapable Global Security Arena, (Carlisle. PA, 

Strategic Studies Institute, 2002), 7.    43ص 

 از که دریافت 1222 تا 2332 از انتحاري تروریسم يمطالعه در شیکاگو، دانشگاه سیاسی علوم دانشمند

 یا سیاسی هماهنگ و یافته سازمان هايفعالیت در آن مورد 243 شاید» مطالعه مورد انتحاري حمله 233

 هر اصوالً یا اسالمی بنیادگرایی و انتحاري تروریسم میان چندانی ارتباط» …«باشد داشته ریشه نظامی

 گروه هستند، النکايسر در تامیل ببرهاي انتحاري حمالت اولیه طراح حقیقت در. ندارد وجود دیگر مذهب

 233 از مورد 43) مذهبند مخالف سخت و هستند هندو خانواده از آن اعضاي که لنینیستی مارکسیست

 «.است بوده آنها کار انتحاري حمله

Robert A. Pape, “Dying to Kill Us,” The New York Times, September 11, 1221.   

 43ص

 



 جهانی نوین نظمیبی معضالت:  دوم فصل

 به روسیه چرخش داد، سوق يگرنظامی سمت به را امریکا خارجی سیاست ،1222 سپتامبر 22 پیامدهاي

 و کرد تشدید را امریکا اقتصادي مشکالت شد، منجر اروپا و امریکا شکاف به بخشید، سرعت را غرب سوي

 43ص. داد تغییر مدنی حقوق از را امریکا سنتی تعریف

 اسالم جهان با آن نشیب و پرفراز يرابطه د،شومی ایجاد امریکا براي ارتباط این در که مشکلی نخستین

 يحمانهربی هايخشونت. کندمی ترپیچیده را رابطه این هم متقابل تعصبات و شدید التهابات. است

 نظر در امریکا يچهره شد موجب ایران در امریکایی ضد آشکارا انقالب آن از پیش البته و هاتروریست

 41ص. «بزرگ شیطان» یعنی باشد، اسالمی بنیادگران

 :آمار جدیدترین طبق

 مسلمانند ملل سازمان عضو کشور 11 جمعیت درصد 86    

 هنددمی تشکیل مسلمانان هم را کشور 3 جمعیت درصد 34 تا 44 بین    

 «آزاد غیر» بقیه و «آزاد نسبتاً» فهرست در کشور 3. نیستند «آزاد» واقعاً کشورهاي جزو کشور 32 این    

 .هستند

 .دارند جاس جهان «سرکوبگر» نخست کشور 22 میان در کشور 4 ،«آزاد غیر» کشور 11 از    

 دست) بزرگ اقلیت تا کوچک اکثریت يمحدوده در دارند، مسلمانی جمعیت که هم دیگر کشور 23 از    

 و غرب نفر، میلیون 12 روسیه؛ نفر، میلیون 13 چین؛ نفر، میلیون 232 تا 212 هند؛ مثل ،(درصد 24 کم

 .نفر میلیون 1 حدود التین؛ آمریکاي و نفر میلیون 3 تا 3 شمالی؛ امریکاي نفر، میلیون 22 اروپا؛ جنوب

 .دارد ادیان میان در را رشد بیشترین اسالم    

 درصد 4/2 التین آمریکاي و درصد 4/2 آسیا درصد، 4/1 خاورمیانه در رشد نرخ    

 332 به کم دست 1213 سال تا دارد جمعیت نفر میلیون 133 حاضر حال در که روسیه جنوبی کمربند    

 .رسید خواهد نفر میلیون

 44-43ص. ندامواجه مذهبی مشکالت با نوعی به مسلمان غالب جمعیت با کشورها همه    



 که دارند اختیار در را نفر میلیون 42 حدود حمایت اندونزي، در رقیب اما بزرگ، مذهبی حزب دو    

 44ص. ندادیده آموزش( زبان عرب اغلب) مذهبی مدارس در آنها از بسیاري

 44ص. ندارد وجود اسالم جهان يمجموعه سیاسی آینده مورد در قطعی یا کلی پیشداوري هیچ    

 از هم ثروت نامتعادل توزیع و فساد باشد، داشته را ناآرامی در تأثیر بیشترین این ظاهراً هم اگر حتی    

 44ص. است سیاسی تیثبابی اصلی عوامل

 برخی. است دالر هزار 12 کویت در و 322 پاکستان در ،122 افغانستان در سرانه ملی ناخالص تولید    

 44ص. هنددنمی راه خود به شرمی هیچ( آن پنهان اغلب لذت و) ثروت کسب براي تالش در حاکم نخبگان

 هددمی نشان اندونزي و پاکستان عربستان، در نمونه ینترفاحش و ثروت کسب مشهود کامالً هاينمونه    

. دارد قرار اسالمی يسختگیرانه تعالیم با تناقض در که رفتاري است، برابر قدرت کسب با سیاسی قدرت که

 44ص

 نگیزدابرمی را عمومی خشم ناگزیر جامعه، فقرگسترده مدنی، جامعه گسترده ضعف حاکمان، پرستی لذت    

 اجراي که یندگومی مردم به روحانیون برخی میان این در. فزایدامی گرایان اسالم پوپولیسم يجاذبه بر و

 44ص. کرد خواهد کنریشه را دورویی و تزویر این دینی احکام دقیق

 43ص. است سیاسی هاينارضایتی این مشهورترین اسرائیل از متحده ایاالت جانبداري از اعراب دلخوري    

 ناخودآگاه هم و آشکارا هم که وردآمی وجود به مسلمانان میان در را فراملیتی هویت مسائل این يهمه    

 43ص. است امریکایی ضد

 چگونه داراالسالم در گسترش به رو ناآرامی که است این کلیدي سؤال المللی بین يآینده امنیت دیدگاه از

 یک با رادیکالیسم که این یا است؟ آینده موج مذهبی بنیادگرایی آیا. داد خواهد نشان سیاسی نظر از را خود

 سوي به رشد راه انندتونمی نشامذهبی تعالیم و سنت دلیل به مسلمانان آیا شد؟ خواهد پیروز اسالمی ظاهر

 دارد، وجود اساسی ناسازگاري مدرنیته و اسالم میان آیا کنند؟ طی را دموکراتیک سیاسی هاىنظام

 جهان سراسر به و بدیامی معنی دور شرق و اروپا امریکا، سکوالر و مدرن ىتجربه در عمدتاً که يامدرنیته

 43ص. دشومی ترپیچیده هم باز مسئله کنیممی مرور را هاپرسش این وقتی ؟کندمی سرایت

 به سخت را غرب اسالمی بنیادگرایی ایران، در هاتئوکرات رسیدن قدرت به زمان از و گذشته ىدهه دو طی

 43ص. است کرده مشغول خود

 



 هاىشیعه امید افزایش نتیجه در و 1221 در متحده ایاالت توسط عراق اشغال از قبل تا واقع در اما

 رومیانه عناصر هم ایران در حتی. است ضعف به رو بنیادگرایی ىپدیده سیدرمی نظر به تئوکرات،

 و بیست. کنندمی انتقاد اجتماعی سانسور و خشک تعصبات از و نداشده جسورتر تئوکراسی

 برگفتمان تربیش روز به روز مذهبی – سیاسی طلبان اصالح بنیادگرایان انقالب از پس سال اندی

 محافل هم هنوز را ایران یآینده مورد در گفتمان چارچوب. ندشومی حاکم ایران در عمومی

 قلمرو کردن محدود سمت به گفتمان این جهت اما ،کنندمی مشخص تئوکراسی مذهبی – سیاسی

 43 ص .است آزادانه انتخاب ىحوزه گسترش و مذهب

 سیاسی فعاالن از و برجسته روحانی چند یادماندنی به محاکمات 0222 و 1111 هاىسال طی

 مذهبی کنترل کاهش از آشکارا که روحانیونی داد، قرار خود الشعاع تحت را ایران سیاسی فضای

 شده تئوکراسی از انتقاد برای مدنی حق خواهان جمله از و بودند کرده حمایت سیاسی برحیات

 32ص .بودند

 بنیادگرای تئوکراسی روزهای اما نیست، مشخص شد خواهد متحول مسیری چه در ایران که این

 32ص .است پایان به رو آن

 که جوانانی مسلمان، جوان میلیون صدها براي بتواند که است تاریخی اقتضاي و توان آن فاقد بنیادگرایی اما

 32ص. باشد داشته پایدار بسیار جذابیت بند،یامی دست سیاسی آگاهی به

 دراز در اما است جذاب مدت کوتاه در دلیل همین به و است ارتجاعی ياپدیده اسالمی بنیادگرایی اساساً

 32ص. دشومی آشکار ضعفش مدت

 احساسات ترکیب یعنی قضیه، پوپولیستی نوع بنیادگرایی، برخالف که نیست تعجب ىمایه

 32ص .است ترقبول قابل قرار بی و جوان نسل برای سیاسی، – اجتماعی ىآموزه با مذهبی

 بزرگی دردسر ایانگراسالم رادیکال پوپولیسم که است ییهادیدگاه چنین ىگسترده ىجاذبه به توجه با

 هاىرژیم براي هم و سعودي عربستان دولت مثل مذهبی ظاهراً و کار محافظه هاىدولت براي هم است،

 دردسر ظاهراً پوپولیسم این(. هستند نظامی ییهارژیم غالباً که) اندونزي و مصر الجزایر، مثل سکوالرتري

 براي موفق رقیب یک فقط از بیش چیزي اییگراسالم شاید اما. است ترکیه براي هم يترغیرمستقیم

 بود سرزنده روزگاري که ياخفقه تمدن که باشد آن ىنشانه شاید اییگراسالم. باشد اسالمی بنیادگرایی

 33-31 ص. است خیزش حال در دوباره



 

 دیالکتیک ارتباطی باید را اسالمی بنیادگرایی و اگراسالم پوپولیسم میان ارتباط ت،ثبابی فضاي این در

 اسالم نمایانگر اساساً( «تز)» اسالمی بنیادگرایی. است اسالم جهان در فکري تاب و تب نمایانگر که دانست

 سکوالر؛ و حاکم غرب علیه واکنش در اسالمی است، استعماري دوران از بعد اما مدرن دوران از قبل

 از برخی پذیرش طریق از غرب حاکمیت آن بر غلبه براي است تالشی( «تز آنتی)» گرا اسالم پوپولیسم

 چارچوب در عناصر این ىفریبانه عوام اغلب و متعصبانه زيساباژگونه حال درعین و آن مدرن عناصر

 33-33 ص. اسالمی

 33 ص. است راه در هنوز دیالکتیک ارتباط این «سنتز»

 پیش را تحول این نباشد، سیاسی و اجتماعی تحول ىکننده تعیین عامل هم اگر حتی ا،گراسالم پوپولیسم

 33 ص. یافت خواهد گسترش تدریج به سکوالر بعد ترتیب این به و دبرمی

. کند برگزار آزاد تقریباً انتخاباتی بتواند ایران که سیدرمی نظر به غیرممکن کامالً هم اواخر همین تا حتی

 34 ص

 و ثروتمندتر کشورهاي ىاندازه همان به هم مسلمانان که است امریکا ملی امنیت نفع به نهایت، در

 34 ص. ببینند ظهور حال در جهانی ىجامعه از جزئی را خود مسلمان غیر تردموکراتیک

. کنند منزوي رومیانه مسلمانان را تندرو مسلمانان که است این است ترمهم هم هااین از حتی که چیزي

 34 ص. یافت دست ترآرام دنیایی به انتونمی جهان مسلمان میلیارد 1/2 ىسازنده مشارکت بدون شکبی

 

  

 

 

 

 

 



 هژمونیک باتالق

 بود، خواهد جدید جهانی بالکان جهان ىمنطقه ینترخطرناک و ینترتثبابی آینده ىدهه چند طی

 به اندتومی امریکا که است منطقه این در. بکشاند مرجوهرج و آشوب به را جهان ندتوامی که يامنطقه

 از موجب اندتومی حتی اروپا و امریکا هاىسیاست تفاوت حال عین در و شود، کشانده اسالم جهان با برخورد

 امریکا کنونی جهانی هژمونی اندتومی احتمال دو این زمان هم وقوع. شود آتالنتیک ىاتحادیه پاشیدگی هم

 34 ص. بیندازد خطر به را

 32 و جهان نفت ىشده ثابت ذخایر درصد 43 میم،نامی جهانی بالکان را آن که ياناحیه ،1221 سال در

 این در جهان گاز تولید درصد 23 و نفت تولید درصد 11 و داشت، را جهان گاز ىشده ثابت ذخایر درصد

 31 تقریباً 1212 سال در( روسیه همراه به) منطقه این که دشومی بینی پیش. فتگرمی صورت ناحیه

(. روز در بشکه میلیون 3/224) نفت جهانی تولید درصد 13 یعنی کند، تولید روز در نفت بشکه میلیون

 از درصد 42 – دور شرق و متحده، ایاالت اروپا، – جهان کلیدي ىمنطقه سه که هنددمی نشان برآوردها

 33ص(. درصد23 و 13 ،24 ترتیب به) کرد خواهند مصرف را مذکور جهانی تولید

 33ص. ندکشامی بستبن به را امریکا تیثبابی و نفت ترکیب

 مالی هاىکمک و بوده برخوردار امریکا ىویژه حمایت و دوستی از 2342 ىدهه اواسط از اسرائیل

 31ص(. 2343 از دالر میلیارد 32) است کرده دریافت امریکا از يابقهسابی

 يامنطقه عظیم بحران صورت در که دارد را توانایی این است، خاورمیانه نظامی قدرت بزرگترین که اسرائیل

 31 ص. کند مشارکت جداً هم امریکا نظامی عملیات گونه هر در بلکه باشد امریکا نظامی پایگاه تنها نه

 اهرم منطقه در کشور این امنیتی نقش بلکه د،برمی بهره خاورمیانه نفت کم نسبتاً قیمت از تنها نه امریکا

 نفت صادرات به هم هاآن اقتصاد که کشورهایی آسیا، و اروپا مقابل در مهمی بسیار و غیرمستقیم سیاسی

 امارات و سعودي عربستان با خوب روابط بنابراین. هددمی قرار امریکا اختیار در است، وابسته خاورمیانه

 31ص. است امریکا ملی منافع جزء امریکا به هاآن امنیتی وابستگی ىادامه نیز و عربی ىمتحده

 ص. است شده مطرح بسیار است، امریکا استراتژیک يامنطقه متحد هند که اندیشه این سپتامبر 22 از پس

31 

 34ص. اروپا: کند اتکا حقیقی متحد یک به تنها اندتومی جهانی بالکان با شدن ورروبه براي امریکا آخر دست

 



 هاىملت امریکا با مشترکاً اندتومی اقتصادي و نظامی سیاسی، ىبالقوه قدرت داشتن با که اروپاست فقط

 تدریجی گسترش و يامنطقه ثبات ارتقاي براي متناسب و متفاوت هاىدرچارچوب را اوراسیایی مختلف

 کندمی سازماندهی اروپا ىاتحادیه در را خود پیش از بیش که اروپایی گیرد، کار به اوراسیایی هاىهمکاري

 34 ص. دشومی ادغام ناتو در نظامی لحاظ از و

 شود آن از مانع اندتومی امریکا که است شااصلی متحدان همکاري با جامع استراتژي یک کردن بنا با تنها

 34ص. رود فرو هژمونیک باتالق در تنهایی به خود که

 :ندامهم بسیار هم با مرتبط اقدام سه این

  است؛ آفرین دردسر بسیار خاورمیانه در که يامناقشه اسرائیل، و اعراب ىمناقشه حل(2 

 میانه؛ آسیاي به فارس خلیج از خیزنفت ىناحیه در استراتژیک ىمعادله تغییر( 1

 تکثیر از جلوگیري نشاهدف که ییهاطرح ي،امنطقه هاىطرح طریق از کلیدي هاىدولت کارگیري به( 1 

 34 ص. است تروریسم موج مهار و جمعی کشتار هاىسالح

 

 خواهد عبارت اسرائیل و فلسطین میان صلح اصلی رئوس که دارد وجود المللی بین توافق این طورکلی به

 جانبه دو اصالحاتی با اما کنند، مشخص 2344 سال مرزهاي براساس را خود مرزي خطوط کشور دو: از بود

 فقط اورشلیم؛ در پایتخت دو شوند؛ ملحق اسرائیل به بتوانند اورشلیم ياحاشیه هاىشهرک که طوري به

 و فلسطین در هاآن اعظم بخش که طوري به فلسطینی آوارگان براي نمادین یا اسمی بازگشت حق یک

 ناتو احتماالً که نظامی نیروي بدون فلسطین یک شوند؛ ساکن اسرائیلی ىشده تخلیه هاىشهرک در احتماالً

 شرط و قیدبی و کامل شناختن رسمیت به و شد؛ خواهند مستقر آن در المللی بین صلحبانان سایر یا

 222ص. کشور این عرب همسایگان توسط اسرائیل

. داد کاهش ایران و عراق مورد در اروپا و امریکا استراتژیک ترنزدیک همکاري با انتومی را مخاطرات این

 منافع اما نباشد، آسان همکاري همه این به دستیابی اروپا و امریکا متفاوت هاىدیدگاه به توجه با شاید

 223 ص. بدچرمی هاآن میان سازش هاىهزینه بر همکاري از حاصل

 



 را دموکراتیکی احتماالً حتی و باثبات واقعاً حکومت مشترک اقدام با اندتومی آتالنتیک – اروپا ىجامعه اما

 سیاسی، حمایت و متحده ایاالت نظامی قدرت حاصل که مشترکی اقدام کند، برقرار صدام از پس عراق در

 223 ص. است اروپا ىاتحادیه نظامی( حدودي تا) و مالی

 که کرد خواهد تربیش هم را احتمال این اروپا ىاتحادیه و متحده ایاالت میان استراتژیک جدي همکاري

 223-223ص. شود تبدیل يامنطقه ثبات عامل یک به ناامنی عامل یک از سرانجام بتواند ایران

 ارائه کشور این از ایران بر حاکم روحانیون که تندرو و مذهبی ياجامعه تصویر برخالف مدت دراز در

 آن ترکیه ترپیش که دارد راهی آغاز براي را بخت ینتربیش منطقه کشورهاي تمام میان در ایران هند،دمی

 223ص. پیمود را

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 متحدان مدیریت معضالت:  سوم فصل

 

 آغاز آشکارا پیش مدتی از که روندهایی شد، المللی بین مهم روند چند گرفتن شتاب موجب سپتامبر یازده

 سابق رقباي و متحده ایاالت میان تنها نه نظامی، قدرت تزاید به رو شکاف( 2: خصوص به بود، شده

 از اروپا نظامی – سیاسی اتحاد زیاد ىفاصله(1 ش؛ااصلی متحدان و امریکا میان همچنین بلکه کمونیستش،

 ياچاره خود ارضی تمامیت حفظ و بقا براي روسیه که این از کرملین ىفزاینده درک( 1 آن؛ اقتصادي اتحاد

 که این مورد در چین رهبران میان تدریجی نظر اتفاق( 3 کند؛ غرب فرعی متحد را خود که آن جز ندارد

 خود جهانی هاىفعالیت در ياوقفه به شاداخلی سخت گذار از بعدي ىمرحله سازماندهی براي کشور این

 تربزرگ نظامی قدرت یک به کشورشان تبدیل براي ژاپن سیاسی نخبگان پیش از بیش گرایش( 3 دارد؛ نیاز

 تهدیدي ناخواسته اندتومی امریکا گرایی یکجانبه که این از جهانی ىفزاینده نگرانی( 4 المللی؛ بین سطح در

 224 -224ص. است جمعی ثبات اصلی رکن کشور این که چرا شود، همه براي

 غیردموکراتیک و غرب ضد ذاتاً مجموع در اسالم که است فرض پیش این فوق هاىبحث مشترک مضمون

 آن توضیح به نیازي اکثراً که فرضی پیش دارد، بنیادگرایی و يگرافراطی سمت به نهادي گرایشی و است

 تنها اصلی مشکل استدالل، این براساس. کنندمی بیان را آن صراحتاً هم گاهی ولی دشونمی احساس

. مجزا حال عین در و پیچیده تنیده، درهم هاىسرزمین سیاسی و تاریخی معضالت نه است فلسفه و فرهنگ

 223 ص

 رهبري این آنکه براي و باشد، جهانی فراگیر منافع نمایانگر باید کند جلوه مشروع رهبري این که آن براي

 223 ص. گیرد قرار مطلوب اجتماعی هاىارزش و اعتقادات همان با متحدانی حمایت مورد باید باشد موفق

 :گیرند قرار بررسی مورد باید اساسی کامالً اما کلی ژئواستراتژیک هاىپرسش از دسته سه زمینه این در

 عراق با جنگ سر بر دیگر طرف از آلمان و فرانسه و طرف، یک از متحده ایاالت عمیق اختالف به توجه با    

 یک روش بهترین باشد، چنین اگر بماند؟ باقی امریکا کلیدي متحد اندتومی اروپا آیا 1221 سال در

 نه اما ودرمی اتحاد سمت به که اروپایی چیست؟ اروپا و امریکا میان نابرابر، چه اگر جدي، امنیتی همکاري

 .اتحادسیاسی

 متحده ایاالت به وابسته که ژاپنی د،شومی قدرتمندتر روز به روز که چینی میان اندتومی امریکا چگونه    

 و تب که کره نام به ناآرامی ىجزیره شبه شود، نظامی قدرت یک سرعت به که است آن مترصد اما است

 کند؟ برقرار تعادل دارد، سر در جهانی هاييپرواز بلند که هندي و است، فزونی به رو آن در گرایی ملی تاب



 دور شرق امنیتی مسائل به نهایتاً را اروپایی ثبات ىمنطقه گسترش به رو ىمحدوده انتومی آیا باالخره و    

 212 ص زد؟ گره

 

 جهان ىهسته

 با مقایسه در) است جمعیت نفر میلیون 143 و کشور 23 از متشکل حاضر زمان در که اروپا ىاتحادیه

 .کندمی دفاعی هاىهزینه صرف امریکا نصف از ترکم( امریکا میلیونی 132 جمعیت

 نقشی برد،می اقتصادي نفع هم متحده ایاالت نظامی و سیاسی کنندگی تثبیت نقش از اروپا حال، عین در

 دور شرق در هم و( است تربیش هم امریکا از حتی آن نفت به اروپا وابستگی که) خاورمیانه در هم امریکا که

 ص. کندمی ارتزاق مکزیک از اروپا واقع، در. کندمی ایفا( است افزایش حال در پیوسته آن با اروپا تجارت که)

212 

 و ترسالم آتالنتیک سوي دو ىرابطه آیا شد؟ خواهد بهتر امریکا وضع آیا چه؟ نباشد چنین دیگر اروپا اگر اما

 ىاراده آن شرایطی چه تحت اروپا که آوریم نظر در باید هاپرسش این به پاسخ براي شد؟ خواهد ترنزدیک

 کسب امریکا قدرت همتاي نظامی قدرتی و کند برابر دو را خود دفاعی هاىهزینه تا یافت خواهد را سیاسی

 211 ص. کند

 «امریکا مشت» عنوان با يامقاله در است، ورمیانه ياروزنامه معموالً که زیتونگ الگمینه فرانکفورتر يروزنامه

 آن دلیل و کرد محکوم یکسره «اروپا سیاسی اهمیت» پذیرش عدم دلیل به را امریکا ،1222 مارس دوم در

 ؛کنندمی تبعیت سیاسی هايارزش متفاوت يشیوه دو از امریکا و اروپا يقاره دو» که کرد اعالم چنین را

 و کنترل بر ايقاره اروپاي سیاسی دیدگاه مقابل، در. کندمی تحریر را شدن جهانی قوانین هژمونیک قدرت

 بر است مبتنی اروپایی سیاست. دارد تأکید قدرت کردن محدود و ناسازگار منافع همگرایی ،تربیش مقررات

 214-213 ص. «متحدان متقابل پشتیبانی و درک

 را «جنگل قانون» که کرد متهم را امریکا تسایت، داي آلمانی، لیبرال ىمهناهفته مهمترین بعد هفته یک

 214 ص. «است سردرگم جدید دشمنان جوي و جست در» و دپسندمی

 

 ىعالقه مورد اقتصادي هاىحوزه در قدرت نمایش از باشد، المللی بین قوانین مطیع مجدانه که امریکایی

 تا دهد اجازه و آورد در کنترل تحت را خود قدرت باشد حاضر راحتی به بپرهیزد، خود دهندگان رأي



 از جلوگیري براي که باشد قدرتی اندتونمی شوند محاکمه المللی بین هاىدادگاه در شانظامی نیروهاي

 214 ص. است نیاز مورد جهانی آنارشی

 ص. است خاورمیانه وضعیت تثبیت در آتالنتیک سوي دو درنگ بی همکاري برنامه این موضوع ینترفوري

213 

 کار واقعاً سریع واکنش نیروي یک ىتوسعه و تشکیل نیز و تخصصی هاىمأموریت ناتو هاىفعالیت کانون

 212 ص. اعضا خاک از خارج هاىمأموریت براي نیرویی بود، خواهد یکپارچه و آمد

 گسترش به توجه با نیز و امریکا رهبري به ناتو با همراهی در روسیه ترگسترده منافع گرفتن نظر در با

 در و دشومی تربیش کشور این نهایی همکاري احتمال ترکیه و روسیه میان سیاسی و اقتصادي پیوندهاي

 211 ص. گیرد قرار ناتو مسئولیت ىحوزه در تربیش و تربیش قفقاز تثبیت باید و شاید نتیجه

 گرفتن قدرت به توجه با: داشت ریشه پراگماتیستی ژئوپولیتیک ىمحاسبه یک در پوتین استراتژیک تصمیم

 ،(است روسیه برابر نه آن جمعیت و روسیه برابر پنج کشور این اقتصاد حاال همین از) شرق در چین

 322 از بیش به آینده ىدهه دو تا احتماالً که) جنوب در مسلمان میلیون اندي و سیصد روزافزون خصومت

 حاال همین از) روسیه خود جمعیتی بحران و اقتصادي ضعف حال عین در و ،(رسید خواهد نفر میلیون

 هیچ کشور این واقع در( است کاهش به رو همچنان و یافته کاهش نفر میلیون 233 به روسیه جمعیت

 213-213 ص. نداشت دیگري ىچاره

 و است، سیبري حصر و حدبی و طبیعی هاىثروت ،کندمی تضمین را روسیه ىآینده همه از بیش آنچه

 ص. ماند خواهد پابرجا منطقه این بر حاکمیتش که باشد مطمئن کامالً اندتونمی غرب کمک بدون روسیه
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 شاید ند،نگرمی سیاسی ياپدیده ىدیده به تربیش و شیطان از نمودي ىدیده به ترکم را تروریسم هااروپایی

 232 ص. دارند تاریخی آشنایی آن با که دلیل این به

. آن از مستقل نه و امریکا مکمل: کرد خالصه گونه این انتومی را اروپا گسترش به رو امنیتی نقش ماهیت

 232 ص

 



 و بگیرد عهده بر را خارجی تربزرگ امنیتی نقش تا دارد آن بر را اروپا اندتومی همه از بیش که يامسئله

 ىمنطقه دهد بسط را اروپایی متفاوت استراتژیک هدف یک از مفهومی کم کم اروپا که شود موجب حتی

 23 ص. است خاورمیانه

 

 آسیا شرق ىشکننده ثبات

 تهدید یک هم و اجتماعی، آتشفشان یک هم اقتصادي، موفقیت یک از است نمادي هم واحد آن در آسیا

 231 ص. سیاسی

 با ژاپن و چین تعامل چگونگی کرد، خواهد تعیین دور شرق در را صلح یا جنگ عمدتاً آنچه نهایت در

 به کند، خارج منطقه از را خود نیروهاي متحده ایاالت باشد قرار اگر. است متحده ایاالت با نیز و یکدیگر

 بود خواهد این ژاپن راه تنها صورت این در. شد خواهد تکرار بیستم قرن اروپاي ماجراي زیاد بسیار احتمال

 مشغول سرعت به احتماالً چین بیفزایند؛ آن سرعت بر و کند برمال را خود نظامی هاىبرنامه سرعت به که

 حداقلی بازدارندگی یک ایجاد منظور به تاکنون که ییهاسالح شد، خواهد خود اتمی هاىسالح گسترش

 بسیار احتمال به شد؛ خواهد تبدیل چین ملی نمایی قدرت براي محلی به تایوان ىتنگه ند؛اشده طراحی

 قدرت یک مقام در یکپارچه کشوري شاید و یافت خواهد پایان کره تقسیم خشونت و آشوب با همراه و زیاد

 آشکار سرگیري از براي خطرناک پوششی اندتومی پاکستان – هند – چین اتمی مثلث و برآورد؛ سر اتمی

 234 ص. شود متعارف هاىجنگ

 خلق بخش آزادي ارتش سیاسی کل ىاداره رسمی ارگان ،Jiefangjun Bao ىنشریه ىمعقوالنه تحلیل

 يگیرنتیجه چنین که تحلیلی است، توجه جالب و گویا کامالً 1221 ىفوریه چهارم ىشماره در چین،

 صلح: بود خواهد چنین نزدیک ىآینده در و حاضر زمان در جهانی اوضاع يگیرشکل اصلی الگوي: »کندمی

 به عمومی ثبات و يامنطقه هاىناآرامی همراه به عمومی آرامش ي،امنطقه هاىجنگ همراه به عمومی

 233 ص. «يامنطقه اغتشاشات همراه

 و پیشرفته بسیار هوایی و دریایی نیروي بر عالوه ژاپن که یسندنومی چین نظامی و سیاسی مجالت در

 بالستیک هاىموشک از عظیمی قدرت ایجاد حال در جهان در ملی دفاع ىبودجه دومین از برخورداري

 هاآن انتومی حتی و بهترند چین خود و فرانسه بالستیک هاىموشک از اکنون هم از که ییهاموشک است،

 2332 ىدهه اواخر در که ژاپن M5 موشک که یندگومی هاآن. دانست مقایسه قابل امریکا هاىموشک با را

 موشک یعنی امریکا، پیماي قاره بالستیک موشک قدرتمندترین و جدیدترین ترپیشرفته ىنمونه شد، ساخته



MX یعنی است، شده طراحی فضایی تحقیقات براي دشومی ادعا که جدیدتر يانمونه. است جامد سوخت با 

 کالهک یک که هددمی ژاپن به را توانایی این و دارد کیلومتر 3222 معادل مؤثري برد ،H-2A موشک

 تمایل که یندگومی هاچینی حال، عین در. کند پرتاب چین در يانقطه هر به را تنی دو جنگی متعارف

 خرید نیز و موشکی دفاع ىشونده هدایت سیستم یک در متحده ایاالت با همکاري به ژاپن آشکار

 برتري از اهدخومی ژاپن که دشومی انجام انگیزه این به ایجیس ضدهوایی هاىناوشکن ینترپیشرفته

 233 -232 ص. شود برخوردار چین مقابل در استراتژیک

 قدرت یک به شدن تبدیل ىآستانه در ژاپن یندگومی که است این ترکننده نگران موضوع هاچینی نظر از

 انندتومی که دارد ورزیده بسیار دانشمند گروهی ژاپن که است این ادعایی چنین دلیل. است اتمی بزرگ

 هاچینی گزارش یک بنابر) بسازند اتمی بمب هاآن با سرعت به و کنند تولید را شده طراحی پیش از قطعات

 سومین اینک هم از اتمی راکتور چهار و چهل داشتن با ژاپن آنکه دیگر دالیل(. «هفته یک تنها ظرف»

 مقام سال در اتمی سوخت تن 322 از بیش فراوري با ژاپن است؛ جهان در اتمی برق ىکننده تولید کشور

 ده طی ظرفیت این که دشومی بینی پیش و دارد؛( تن2122) فرانسه و( تن1222) امریکا از پس را سوم

 د،شومی جهان پلوتونیوم ذخایر بزرگترین صاحب کشور این زمان آن در و کند چشمگیري رشد آینده سال

 قدرت یک» ژاپن آنکه خالصه. است کافی اتمی کالهک هزاران تولید براي کشور این کنونی ذخایر چه اگر

 232-232 ص. دشومی معرفی «شدن اتمی ىآستانه در و بالقوه اتمی

 وضعیتی آن اولین. نداهولناک بسیار وضعیت دو ژاپن، ىفزاینده نظامی قدرت به توجه با ،هاچینی نظر از

 به یا است، آورده در امریکا وابستگی از را خود که دلیل این به یا) باشد شده رها بند و قید از ژاپن که است

 سیاستی خود اتمی توانایی و فزاینده دریایی قدرت بر تکیه با و( دور شرق از امریکا ناگهانی خروج دلیل

 دید از. شود متحد تایوان با هم خارج در حال عین در و بگیرد، پیش در چین قبال در خصمانه آشکارا

 چین منچوري همان یعنی شد، خواهد تبدیل یکم و بیست قرن منچوکوي به تایوان صورت این در ،هاچینی

 که است هنگام این در. کردند خود ىالحمایه تحت را آن بیستم قرن اوایل در ژاپنی هاىمیلیتاریست که

 232 ص. پیوست خواهد وقوع به ژاپن و چین نظامی برخورد

 را تایوان و جنوبی ىکره ژاپن، با خود کنونی امنیتی پیوندهاي متحده ایاالت که است آن وضعیت دومین

 و جانبه دو عمدتاً حاضر زمان در که پیوندهایی بسازد، هاآن از ضدچینی ائتالفی و دهد قرار بازنگري مورد

 232 ص. ندارسمی غیر عمدتاً تایوان مورد در

 



 امنیتی نقش ىشده حساب و تدریجی ارتقاي که است این چرخش این در نهفته استراتژیک مهم ىنکته

 متحده ایاالت با دوستانه و پایدار يارابطه حفظ در چین منافع که دشومی موجب تنها نه واقع در ژاپن

 نتیجه در و ببرد يتربیش نفع هم ژاپن و امریکا روابط ىادامه از کشور این دشومی باعث بلکه شود تربیش

 231 ص. باشد برداشته در چین براي يتربیش منافع امریکا – ژاپن – چین متعادل مثلث حفظ

 داشتن براي ملی شوق و شور نه خود نظامی قدرت افزایش براي هاژاپنی اصلی ىانگیزه سدرمی نظر به

 کامالً امریکا ناگهانی خروج صورت در دارند تمایل سخت هاآن که باشد امر این بلکه مستقل، نظامی قدرت

 233 ص. نمانند فاعدبی

 از يانمونه سپتامبر یازده از پس ژاپن اعیان مجلس دفاع و خارجی روابط دائمی ىکمیته رئیس هاىدیدگاه

 جنگ ىاندیشه دوم، جهانی جنگ در ژاپن هولناک تجارب ىنتیجه در» وي، ىگفته به. است گرایش این

 سپس. است داشته وجود جنگ از بعد ژاپن در انددمی مردود و بد کامالً را نظامی قدرت که مطلق گریزي

 و افکار مورد این در باید ما. داد شکل تغییر یکجانبه یزيگرجنگ اصطالحاً و شد خارج عادي حالت از این

 ىجامعه مهم عضو یک مقام در ژاپن» که داد ادامه طور این سپس او.« کنیم واکاري را نهاىماانگیزه

 ما سپس. کند ایفا مسئوالنه نقشی سرد جنگ از پس عصر جدید تهدیدات به واکنش در بتواند باید جهانی

 سایر نظامی حمالت مثل) سنتی تهدیدات برابر در نماسرزمین و مال جان، از تا کنیم بنا سیستمی باید

 باشد داشته روان عملکردي متحده ایاالت و ژاپن ائتالف آنکه براي نهایت در …کنیم محافظت( کشورها

 ناپذیر اجتناب آسیا شرق در نظامی توازن حفظ براي که امري کنیم، تعدیل را قانونی ساختارهاي باید

 233 ص.« است

 مشکالت از حال عین در و یرندپذآسیب  کامالً جهانی اغتشاش یک بروز صورت در که اننددمی نیک هاآن

 234 ص. دشومی پیرتر وزرروزبه که جمعیتی و اقتصادي مدت بلند رکود یعنی ند،اآگاه هم خود

 تجارت ترتیب این به و دهد قرار دریایی ىمحاصره تحت را چین اندتومی بخواهد که وقت هر متحده ایاالت

 234 ص. کند متوقف کامالً را کشور این نفت واردات و خارجی

 این دارند، دور شرق در آرامش و صلح به نیاز امر این به بخشیدن تحقق براي اننددمی آنکه بر عالوه هاچینی

 مرکز یعنی شوند، جهان ىکارخانه که دارند خوبی بسیار بخت آرامش و صلح این وجود با که اننددمی هم را

 234 ص. جهان صنعتی کاالهاي ىکننده صادر ینتربزرگ و صنعتی تولیدات براي اريگذسرمایه

 



 استفاده غیرژاپنی هاىسایت از ژاپن در اینترنت کنندگان استفاده درصد 3 تنها جالب، ىمقایسه یک در

 233 ص. دندکرمی استفاده غیرچینی هاىسایت از هاچینی درصد 32 که حالی در. دندکرمی

 ىطلبانه تساوي و رسمی هاىآموزه براي را عمیق مشکالتی احتماالً اجتماعی ىفزاینده نابرابري آنکه دوم

 و فقیر میان شکاف» که یردپذمی آشکارا نیز کمونیست حزب رسمی ارگان حتی. آورد خواهد وجود به رژیم

 برخوردها و تضادها.  …ندشومی آشکار تربیش وزرروزبه ثروت توزیع در تضادها و است گسترش به رو غنی

 نابرابري که هنددمی نشان چین در دیگر مطالعات. «ندگیرمی خود به مخالفت و خصومت رنگ پیش از بیش

 233 ص. است رسیده «خطرناکی مرز به» اکنون هم از اجتماعی

 و ژاپن خودش، میان کمکم که را غیررسمی سیاسی تعادل که دارد فرصت اندي و دهه یک متحده ایاالت

 و هانگرانی بتواند که يارابطه کند، تبدیل تریافته سازمان امنیتی ىرابطه یک به دشومی ایجاد چین

 سیاسی آگاهی به که آسیایی شرق کند؛ تعدیل را امروز آسیاي شرق در موجود متعدد و ذاتی هاىرقابت

 233 ص. است نیافته توسعه سازمانی و نهادي لحاظ از اما است یافته دست

 قدرت برابر در کندنمی تهدید را چین که این عین در که است ژاپنی نیازمند دور شرق در مدت دراز صلح

 233 ص. نباشد خشمگین امریکا به خود وابستگی از یا نکند، یريپذآسیب احساس نیز چین

 قدرتی دهد، افزایش دائماً را خود نظامی قدرت تا کند تشویق را ژاپن محتاطانه باید متحده ایاالت بنابراین،

 و هوایی قدرت بر آن ىعمده تمرکز و باشد متحده ایاالت دفاعی تشکیالت شبیه پیشرفته فناوري بعد در که

 ترغیب را ژاپن باید همچنین. است شده طراحی زمینی عملیات براي که بزرگ ارتش یک نه باشد، دریایی

 مستقیم اقدامات در مشارکت و ویژه عملیات براي نیرویی کند، ایجاد نخبه تهاجمی نیروي یک که کرد

 ژاپن اساسی قانون با سازگار امري باید را جهانی صلح گسترش. جهان در صلح گسترش منظور به خارجی

 233 ص. کندمی محدود صرف دفاعی به را ژاپن نظامی نقش که قانونی کرد، تفسیر

 به که شد انجام سیاسی ىانگیزه این با (G8 به آن تبدیل نتیجه در و) اجالس این در روسیه پذیرش

 یک نه کشور این چه اگر شود، داده تعلق و شأن از احساسی شوروي دوران از پس ىزده آشوب ىروسیه

 به هند و چین ندادن راه ىادامه الگو، این به توجه با. بزرگ اقتصادي قدرت یک نه و است واقعی دموکراسی

 براي مؤثر مکانیسمی به را حاصله G10 اجالس کشور دو هر شدن اضافه و است، معنىبی اجالس این

 241 ص. کرد خواهد تبدیل اوراسیا کل در سیاسی و اقتصادي موضوعات مورد در مشورت

 

  



 اوراسیا؟ انتقام

 با همچنان پاسیفیک و آتالنتیک در امریکا استراتژي که است استوار فرض این بر خوشبینانه وضعیت این

 این انتونمی اینصورت غیر در. شد خواهد تعیین امریکا جهانی رهبري ماهیت و سبک از بینانه واقع تعریفی

 برتري نتیجه در و شود، ورروبه شاجهانی رهبري علیه سراسري  خشمی با امریکا که گرفت نادیده را خطر

 241 ص. بدهد دست از را اوراسیا در خود استراتژیک

 کمکم اخیر هاىسال در د،کرمی انتقاد آسیا در امریکا نظامی حضور از دهه چندین که هم چین حتی

 241 ص. «است یکسان عمدتاً آسیا ثبات حفظ در متحده ایاالت و چین مقاصد» که است پذیرفته

 را آسیا و اروپا ضدامریکایی پوپولیستی جنبش یک که است هنگامی آن و برود، بین از اندتومی وضعیت این

. کند جلوه آسیاییسم پان شکل به شرق در و اروپاییسم پان شکل به غرب در که جنبشی بگیرد، فرا

 است نتوانسته تاکنون دو آن از یک هیچ چه اگر رد،خومی چشم به جنبش این شکل دو هر از ییهانشانه

 243-241 ص. برانگیزاند را هاآسیایی یا هااروپایی اکثر عواطف و افکار

 که باشد اروپاییسمی پان پیشگام اندتومی شارلمان، امپراتوري احیاي یعنی اروپا، در آلمان و فرانسه اتحاد

 این به. هددمی سیاسی توان و معنا آن به خاورمیانه در امریکا نقش از خصوص به و امریکا هژمونی از خشم

 درهم مستقل واحد اروپاي تربزرگ آرمان با را آمریکا از فرهنگی و استراتژیک سیاسی، خشم امر این ترتیب

 جنگی شد، پدیدار عراق جنگ علیه هااروپایی اعتراضات در افراطی رویکرد این از ییهانشانه. آمیخت خواهد

 243-243 ص. گرفت عهده به را آن انجام 1221 در متحده ایاالت که

 خواهد جهانی امنیت براي الزم نظام گیري شکل راه سد امریکایی ضد آسیاییسم پان و اروپاییسم پان ظهور

 باز نباشد فراگیر هم اگر حتی امر این. بزند دامن آن به هم متحده ایاالت اییگریکجانبه اگر خصوص به شد،

 باشد فراگیر چه چنان و کند؛ معکوس را گذشته ىدهه چند در جهان ساختاري پیشرفت روند اندتومی هم

 ایاالت آنکه براي شود مضاعفی ىانگیزه خطر این که بجاست. کند وادار اوراسیا از خروج به را امریکا اندتومی

 شرقی و غربی مهم مناطق با خود استراتژیک هاىپیوند تعمیق و گسترش براي را خود هاىتالش متحده

 244-244 ص. بخشد فزونی اوراسیا

 

  

 



 دوم بخش

 عمومی مصالح و امریکا هژمونی

 به آنجا از و ودرمی دژپنتاگون به سپس و کندمی وصل کنگره عظیم ساختمان به را سفید کاخ که خطی

 چند در جهانی بانک به را سفید کاخ که دیگري خط. هددمی تشکیل را قدرت مثلث گردد،مىبر سفید کاخ

 ددگرمی باز سفید کاخ به سپس و ودرمی خارجه امور وزارت به آنجا از و کندمی وصل سوتر آن خیابان

 جهانی نفوذ مثلث( دگیرمی دربر هم را امریکایی کشورهاي سازمان و پول المللی بین صندوق ترتیب بدین)

 سنتی «ىخارجه امور» اندازه چه تا که است آن ىدهنده نشان هم کنار در مثلث دو این. هددمی تشکیل را

 243 ص. است شده تبدیل واشنگتن امور به

 جدید نخبگان این براي حزبی گردهمایی یک به عمالً داووس در اقتصاد جهانی مجمع ىسالیانه اجالس

 هاىغول تجاري، رهبران مالی، سردمداران رتبه، عالی سیاستمداران یعنی است، شده تبدیل جهانی

 و همدلی منافع، تربیش وزرروزبه نخبگان این. راک ستارگان حتی و دانشگاهی منصبان صاحب ي،ارسانه

 244 ص. ارندگذمی نمایش به را خود خاص هویت

 232 ص. شد کلینتون ىدردانه که بود يااندیشه شدن جهانی

 به که اغتشاشی فتند،گرمی کمدست را جهانی گسترش به رو اغتشاش شدت کلینتون هم و پدر بوش هم اما

 232 ص. بود مانده پنهان شوروي با مدت دراز ستیز دلیل

 شدن جهانی معضالت: چهارم فصل

 به را پدیده این که تعریفی کرد، ارائه اصطالح این از مفید تعریفی 1222 سال در دوران چارلز پروفسور

 شدت، براساس شدن جهانی. »دکرمی خالصه «جهانی اقتصاد و اطالعات تکنولوژي کنش برهم» صورت

 سطح در اجرایی و تجاري بازرگانی، مالی، اطالعاتی، هاىحوزه در المللی بین مبادالت ارزش و حجم دامنه،

 از بیش گذشته ىدهه در مبادالت این میزان نتیجه در و سرعت سریع افزایش. دشومی سنجیده جهان

 231 ص. «است گیري اندازه قابل شدن جهانی فرایند دیگر نمودهاي

 توجه مورد بود، بجا تاریخی لحاظ از: کرد جمع هم کنار در را ایدئولوژي یک خصوصیات تمام شدن جهانی

 و اد،دمی ارائه شدمی طرد باید چه آن از تحلیلی داشتند، مشترکی عالئق که گرفت قرار حاکمی نخبگان

 233 ص. دنهامی روي پیش را بهتر فردایی

 



 233 ص. است جهانی هژمونی منطقی دکترین شدن جهانی هدف، این با

. ددگرمی بر شدن جهانی به ترکم و است آن روشنفکر دیکتاتوري به مربوط تربیش چین اقتصادي موفقیت

 231 ص

 سال در مجدداً کشور این اقتصاد) است جهان اقتصاد ینتررقابتی و ینترمدرن امریکا اقتصاد حال، عین در

 جهان نخست رده در خرد اقتصاد پذیري رقابت شاخص در هم و رشد پذیري رقابت شاخص در هم 1221

 کشور هر از بیش متحده ایاالت(. کندمی محاسبه ساله هر اقتصاد جهانی مجمع که ییهاشاخص گرفت، قرار

 هر از تربیش( تک هاي) باال تکنولوژي بازار در آن سهم و کندمی هزینه (R&D) توسعه و تحقیق در دیگر

 در خارجی مستقیم ىسرمایه دالر تریلیون چندین امریکایی ملیتی چند هاىشرکت. است دیگر کشور

 هر از ترمتنوع و تربزرگ بسیار که اقتصادي است، جهانی اقتصاد محرک موتور امریکا اقتصاد و دارند اختیار

 231 ص. است دیگر کشور

 سیاسی دالیل به امریکا ىکننده تعیین ىاندیشه مقام در شدن جهانی از استقبال رغم به کلینتون دولت

 توافق به کلینتون دولت. بود کرده امضا 2333 در را آن که پیمانی نکند، اجرا را کیوتو پیمان گرفت تصمیم

 با تنها هم را جنایی المللی بین دادگاه جنجالی پیمان و نیافت دست زمین شدن گرم کنترل سر بر نهایی

 این. کرد تبدیل کامل مخالفت به را تردیدها این بوش دولت. کند اصالح را آن سنا که کرد امضا شرط این

 و گیرد قرار امریکا هژمونی با تضاد در المللی بین توافق یک وقتی: داشت جهان براي روشنی پیام اقدامات

 جدي هاىمحدودیت گرایی جانبه چند و شدن جهانی به متحده ایاالت تعهد کند، محدود را امریکا استقالل

 233-233 ص. دارد

 233 ص. بست نقش شدن جهانی بر آشکارا «امریکا ساخت» برچسب ناگزیر ترتیب، این به

 وارونه نمادسازی آماج: شدن جهانی

 جامعه هاىدیدگاه اقتصادي، تئوري یک مقام در شدن جهانی ىدرباره دانشگاهی جدي هاىتحلیل از غیر به

 این در موجود آراء به بخشیدن نظام در گذشت، در 1221 در که بوردیو، یرپی فرانسوي، پرطرفدار شناس

 122 ص. است بوده تأثیرگذار بسیار ضدآئین

 



 کردن عالمگیر واقع در النند،قبومی و انندخومی اقتصادي منطقی هاىروش تمام استاندارد را آن چه آن

 یعنی دارد، ریشه اجتماعی ساختار و تاریخ یک در که خصوصیاتی است، اقتصاد یک تنها خاص خصوصیات

 122 ص. متحده ایاالت اقتصاد

 را توان این شدن ضدجهانی است، آمده سر به ایدئولوژي عصر یندگومی روز باب روشنفکران که يازمانه در

 محیط طرفداران هاىنگرانی و مسیحیت دوستی نوعی مارکسیسم، اقتصادي جبرگرایی ترکیب با که دارد

 خشم و حسد و رشک که دکترینی شود، بدل ضدامریکایی پسند مردم و جامع جهانی دکترین یک به زیست

 124 ص. ندزمی دامن آن به نیز جهانی نابرابري از

 نسبت خصمانه حتی و انتقادي دیدگاه که هددمی نشان جهان کنار و گوشه در عمومی افکار از سنجی نظر

 ابر تنها مقام در متحده ایاالت رفتار از خشم ىدهنده نشان تربیش روند این اما. است افزایش به رو امریکا به

 ص. است شدن جهانی دکترین یا امریکایی زندگی سبک با مخالفت معناي به ترکم و است جهان قدرت

123 

  

 هژمونیک دموکراسی معضالت: پنجم فصل

 

 استراتژیک انسجام و فرهنگی چند

 مصالح به توانست نخواهد کشور این خارجی سیاست امریکا جهانی محبوبیت رغم به صورت این در

 133 ص. بپردازد جهانی ترگسترده

 تشکیل را جمعیت درصد 32 سفیدپوستان شد انجام امریکا در سرشماري نخستین 2432 در که هنگامی

 این از و( نداشتند رأي حق کدام هیچ که بودند امریکا بومیان و افریقایی بردگان شامل بقیه) ادنددمی

 133 ص. بودند ژرمن درصد 21 و انگلوساکسون درصد 34 سفیدپوستان

 شکست موجود تعصبات دلیل به آشکارا 2313 در کاتولیک جمهور رئیس یک انتخاب براي گام نخستین

 کابینه عضویت به هایهودي بیستم قرن سوم ىدهه از. بود همراه پیروزي با 2342 در آن دومین اما. خورد

 از اما. ورزند اصرار خود یهودي برهویت نداشتند تمایل اجتماعی تعصبات از آگاهی با ابتدا در اما درآمدند،

 مهاجر یک انتصاب آن از يانمونه که یافت اجتماعی مشروعیت امریکا قومی جدید تنوع قرن دوم ىنیمه

 در وي انتصاب سپس و 2342 ىدهه اواخر در جمهور رئیس ملی امنیت مشاور مقام در تبار آلمانی یهودي



 نامی با) لهستانی امریکایی یک 2342 ىدهه اواسط در دیگر ىنمونه در سپس و بود، امورخارجه وزیر مقام

 هم انتصاب بعد ىدهه دو. شد جمهور رئیس ملی امنیت مشاور( نداشت WASP نام به شباهتی که سخت

 از بود نمادي جمهور رئیس ملی امنیت مشاور و خارجه امور وزیر مقام در تبار افریقایی امریکایی دو زمان

 و 2342 ىدهه در تازه که امري امریکایی؛ حیات در واقعی مشارکت از پوستان سیاه آورمشر ممانعت پایان

 134 ص. بود شده آغاز مدنی حقوق جنبش با

 تبار، اسپانیایی هاآن از نفر میلیون 14 که است، نفر میلیون 133 حاضر زمان در متحده ایاالت جمعیت

 از هم نفر میلیون سه از بیش و آسیایی نفر میلیون 22 تبار، افریقایی هاىامریکایی میلیون 14 از ترکم کمی

 133 ص. هستند هاآالسکایی و هاوایی بومیان

 

 دموکراسی و هژمونی

 

 ىفوریه در امریکا مردم اکثر عراق، الوقوع قریب خطر مورد در رسمی مستمر تبلیغات هاماه رغم به واقع، در

 ملل سازمان چارچوب از خارج نباید جنگ که بودند معتقد عراق، جنگ آغاز از قبل ماه یک یعنی1221

 باید» امریکا که بود این نظرشان 1221 اواخر در مردم درصد 33 حدود ترکلی ىنمونه در. شود انجام

 و سفید کاخ همان و نبود چنین سفید کاخ رویکرد اما. «بگیرد نظر در را شااصلی متحدان هاىدیدگاه

 134 ص. دکرمی تعیین را مسیر که بود جمهور رئیس مشخصاً

 يادوره یعنی ،1221 ىفوریه اواسط تا سپتامبر یازده از پس جمهور رئیس هاىسخنرانی يارایانه بررسی

 را آن لنین واقع در که) «است برما نیست ما با که هر» مانوي عبارت وي که هددمی نشان ماهه، 23 حدوداً

 134 ص. برد کار به بار 33 کم دست را آن مشابه یا!( کرد ترویج

 بین ىشده پذیرفته قواعد با تضاد در که پیشدستانه جنگ جدید دکترین زمان هم تقریباً و ناگهانی پیدایش

 تدوین در سیستماتیک و دموکراتیک ىشیوه که فرضیه این بر بود مجددي تأکید داشت، قرار المللی

 ص. نیست داخلی مفرط ناامنی گرفتار و فشار تحت هژمونیک قدرت یک خوشایند چندان خارجی سیاست

142 

 



 از فراتر بسیار دستکاري با افراد برخی اخالقی حتی و فکري هاىقابلیت وقتی ندمامی چه برابري اصل از

 144 ص باشد؟ شده تقویت دیگران

 رهبری یا سلطه:  خالصه و یگیرنتیجه

 جهان کار از یکباره به پیش سال پانصد از بیش چین مانند که بگیرد تصمیم نوعی به امریکا اگر واقع، در

 141 ص. افکند خواهد مخاطره به را خود موجودیت کند يگیرکناره

 موجد بود، برانگیز مناقشه جهانی سطح در اما آمیز موفقیت نظامی لحاظ از که عراق اشغال خصوص به

 آن سیاسی اعتبار حال عین در و نبوده باال حد این تا هگاهیچ امریکا نظامی اعتبار: شد ياپیچیده تناقض

 143 ص. است نبوده پایین حد این تا هگاهیچ

 جهانی هاىقدرت: »یسدنومی بینانه ژرف باستان روم و امریکا ىمقایسه با اروپایی مجرب گرتحلیل یک

 به را خود وفادار پیروان و اننددنمی خود هماورد را کس هیچ هاآن. دارند مشابهی خصوصیات رقیب بدون

 و تروریست شورشی، فقط سند،شنانمی خود براي دشمنی دیگر هاآن. کنندمی خطاب دوست راحتی

 برپا صلح فقط ندازند،انمی راه به جنگ دیگر هاآن. کنندمی تنبیه فقط ،جنگندنمی هاآن. یاغی کشورهاي

 وسوسه آدم. )«ندشومی خشمگین راستی به کنند رفتار رعیت مثل نتوانند رعایا که وقتی هاآن. کنندمی

 144-144 ص. ( کنندمی آزاد فقط ،کنندنمی اشغال را دیگر کشورهاي هاآن که کند اضافه دشومی

 متعادل و منطقی حفاظتی مشی خط یک مستلزم همه از اول جهانی امور در خردمندانه رهبري عمل، در

 که آن بدون نشاند فرو را امریکا ىجامعه تهدیدات ینترهولناک و ینترمحتمل بتوان آن از استفاده با تا است

 مناطق در آرامش برقراري براي مستمر تالش مستلزم دوم. گیرد فرا را جامعه ملی ناامنی ىبیمارگونه حس

 تالشی مستلزم سوم،. است خشونت موجد که التهاب و خشم ینتربیش با مناطقی است، جهان ترتثبابی

 به مشترک چارچوب یک در جهان کشورهاي همفکرترین و ینترمهم گرفتن خدمت به براي پایدار است

 132 ص. تهدیدات ینترخطرناک احتمالی هاىسرچشمه نابودي امکان، صورت در و مهار، منظور

 

 چنین با. است طرف دو هر نفع به آشکارا نامتقارن، چند هر آتالنتیک، سوي دو میان جهانی ائتالف یک

 هنوز اروپا بدون امریکا. شود متحد تدریج به اندتومی هم اروپا و دشومی ابرقدرت فوق یک امریکا ائتالفی،

 132 ص. ناتوان اما است ثروتمند امریکا بدون هم اروپا و نیست، جهانی مطلق قدرت اما است برتر قدرت هم

 


