خالصه کتاب آمریکا بر سر دوراهی سلطه یا رهبری
اثر زبیگنیو برژینسکی
پیشگفتار
قدرت امریکا در قرن  12از جهات گوناگون بیﺳابقه اﺳت:
وﺳعت جهانی قدرت نظامی امریکا
اهمیت فوق العادهﻱ طراوت اقتصادﻱ آن براﻱ ﺳالمت اقتصاد جهانی
تأثیر عمیق پویایی فناورﻱ آن و
جذابیت جهانی فرهنگ عمومی متنوع و اغلب مادﻱ امریکایی

امریکا فاقد رقیب:
ژاپن از گردونهﻱ رقابت خارج شده اﺳت
چین دﺳت کم براﻱ دو نسل دیگر نسبتاً فقیر خواهد ماند و با مشکالت شدید ﺳیاﺳی مواجه خواهد شد
روﺳیه هم از دور مسابقه خارج شده اﺳت
اروپا از نظر اقتصادﻱ شاید هم آورد امریکا باشد ،اما مدتها طول خواهد کشید تا بتواند از نظر ﺳیاﺳی هم
آورد امریکا شود.
ویروس دشمنی با امریکا در ﺳراﺳر جهان در حال انتشار اﺳت.

موضوعات مهم کتاب:
تهدیدات اصلی امریکا کدامند ؟
امریکا حق دارد بیش از ﺳایر کشورها امنیت داشته باشد ؟
امریکا چگونه باید با تهدیدات فزاینده و بالقوه مرگبارﻱ که از طرف دشمنان ضعیف آن اعمال میشود
مقابله کند ؟
امریکا میتواند رابطه ﺳازنده و مؤثرﻱ با جهان اﺳالم برقرار کند ؟
نزاع اﺳرائیل – فلسطین را میتواند حل کند ؟
براﻱ ایجاد ثبات در «بالکان جهانی» جدید چه باید کرد ؟
ائتالفی واقعی با اروپا برقرار کند ؟
روﺳیه را به یک چارچوب آتالنتیکی به رهبرﻱ امریکا به کشاند ؟
در شرق دور چه باید کرد ؟
چقدر احتمال دارد که جهانی شدن به یک ائتالف علیه امریکا منجر شود ؟
آیا تغییرات جمعیتی تهدیدﻱ علیه ثبات جهانی میشود ؟
آیا فرهنگ امریکایی با مسؤلیت یک امپراطورﻱ ،ﺳازگارﻱ دارد ؟
آمریکا چگونه باید به نابرابرﻱ در حال ظهور انسانی واکنش نشان دهد ؟
آیا دمکراﺳی امریکا با نقش هژمونی آن ﺳازگار اﺳت ؟

بخش  : 1هژمونی امریکا و امنیت جهانی
امنیت جهانی بیشتر جزئی اﺳاﺳی از امنیت ملی امریکاﺳت.
فصل اول  :معضالت ناامنی ملی
در عصر جهانی شدن ،ناامنی واقعیتی پایدار و تالش براﻱ آن مشغلهاﻱ دائمی خواهد بود.
تعیین اینکه چه مقدار آﺳیب پذیرﻱ قابل قبول اﺳت براﻱ امریکا ﺳیاﺳتی پیچیده و معضل فرهنگی
اﺳت.
پذیرش حق وتو ،پذیرش یک واقعیت بود که به جز براﻱ کشورهاﻱ بسیار قدرتمند ،اﺳتقالل ملی براﻱ
کشورها توهمی بیش نیست.
در جنگهاﻱ جهانی اول و دوم :امریکاییها به جنگ رفتند ،اما جنگ به امریکا نیامد.
جهانی شدن آﺳیب پذیرﻱ را همگانی میکند ،اگر چه امریکا را در کانون خصومت قرار میدهد.
طولی نخواهد کشید که عملیات تروریستی با فناورﻱ واقعاً پیشرفته درجایی به وقوع خواهد پیوﺳت .و
براﻱ اولین بار به « پایان جهان » نه آنگونه که در کتاب مقدس آمده اﺳت ،فکر کرد.

وقایع خشونت بار ممکن در جهان:
جنگ اﺳتراتژیک :بین روﺳیه و امریکا یا  12ﺳال آینده بین امریکا و چین یا میان روﺳیه و چین
جنگهاﻱ منطقهاﻱ بزرگ :میان هند و پاکستان یا ایران و اﺳرائیل
جنگهاﻱ قومی :در اندونزﻱ یا هند
جنبشهاﻱآزادﻱ بخش ملی :دهقانان بومی در امریکا التین ،چچنها با روﺳیه ،فلسطین علیه اﺳرائیل
حمالت بیهوده کشورهاﻱ ضعیف علیه همسایگان یا کشورهاﻱ بزرگ
حمالت ویرانگر تروریستی :مانند ﺳپتامبر امریکا
حمالت فلج کننده الکترونیکی :گروههاﻱ تروریستی یا افراد آشوب طلب علیه کشورهاﻱ پیشرفته

حفظ برترﻱ تکنولوژیک همچنان یکی از موضوعات اﺳاﺳی در ﺳیاﺳت امنیت ملی امریکا خواهد بود .ص12

جنگ کشورهاﻱ پیشرفته علیه کشورهاﻱ کمتر توﺳعه یافته براﻱ از بین بردن قدرت و مقهور کردن
کشورها خواهد بود مانند اشغال افغانستان و عراق
دورانی که در آن جنگ را رﺳماً اعالن میکردند ،به ﺳر آمده اﺳت.
امریکا دالیل موجهی دارد که در پی دﺳتیابی به امنیت باال باشد ،باالتر از امنیتی که اکثر کشورها به آن نیاز
دارند .ص 13
امریکا از این نظر که ﺳیاﺳت بینالمللی مبتنی براﺳتقالل کشورها را مختل میکند ،جامعهاﻱ تحول آفرین و
حتی انقالبی اﺳت .ص 13
امریکا باید تواناییهاﻱ اﺳتراتژیک خود را افزایش دهد :افزایش قابلیت اطمینان ،دقت و نفوذپذیرﻱ
ﺳالحهاﻱ اتمی اﺳتراتژیک و تاکتیکی و ﺳیستمهاﻱ جانبی آنها .ص 13
ضرورت ایفاﻱ نقش اﺳتراتژیک امریکا :فعال نگهداشتن نیروهاﻱ نظامی ،مداخله ﺳریع و قاطع در جنگهاﻱ
منطقهاﻱ فارغ از اینکه این جنگها چقدر از خاک امریکا دور باشند .ﺳریع و قاطع نقش مهمی در امنیت
امریکا دارد .ص 13
هر دالرﻱ که خرج دفاع موشکی شود به معناﻱ یک دالر کمتر براﻱ مقابله با ﺳایر عواملی اﺳت که امریکا را
تهدید میکند .ص 32
مهمترین کارهایی که در این زمینه باید انجام داد ،عبارتند از:
بهبود تجهیزات جاﺳوﺳی پیشرفته ،نفوذ در دولتهاﻱ متخاصم و ﺳازمانهاﻱ تروریستی .هر دالر که در این
زمینه مصرف شود احتماالً بیش از ده دالرﻱ ارزش دارد که براﻱ باال بردن امنیت تکتک اهداف بالقوهﻱ
تروریستها صرف شود ،اقدامی که اﺳاﺳاً نابخردانه اﺳت .ص 31

ﺳه بحث اعظم تاریخی امریکا
پس از اﺳتقالل :آیا امریکا باید ارتش دائمی داشته باشد یا خیر؟
پس از جنگ جهانی اول تا پس از جنگ جهانی دوم :امریکا مسوولیت امنیت اروپا را به عهده گرفت
مسوولیتی نامحدود که در بند پنجم پیمان ناتو آمده اﺳت.
ایاالت متحده براﻱ دﺳتیابی به حداکثر امنیت تا کجا باید پیش رود؟ ص33
باید متحدان بلند مدت ،شرکاﻱ فرصت طلب ،مخالفان پنهان و دشمنان آشکار را از هم جدا کرد .ص34
اگر بتوان جنبهاﻱ شخصی به تهدید داد ،آن را شیطانی معرفی کرد و حتی از نظر بصرﻱ آن را کلیشهاﻱ
کرد ،در این صورت راحتتر میتوان جامعه را براﻱ تالش ﺳخت و بلند مدت بسیج کرد .ص34
بوش عاقالنه عمل کرد و در حالت کلی از مرتبط دانستن تروریسم با اﺳالم اجتناب ورزید ،و دقت کرده اﺳت
بر این نکته تأکید کند که خود اﺳالم مقصر نیست .برخی از حامیان دولت این دقت را نداشتند ولی در این
اﺳتداللشان دقت کردهاند که به هیچ انگیزهﻱﺳیاﺳی در پشت پدیده تروریسم اشاره نکنند .ص 33
پشت هر اقدام تروریستی مشکلی ﺳیاﺳی نهفته اﺳت .ص33
تقریباً همهﻱ اقدامات تروریستی از تضادهاﻱ ﺳیاﺳی ﺳرچشمه میگیرند .ص32
پایدارترین نوع تروریسم که به راحتی نمیتوان آن را ریشهکن کرد تروریسمی اﺳت که ریشه در خشم
قومی ،ملی یا مذهبی دارد .ص 32
تروریسمی که در قومیت مشترک ،افسانههاﻱ تاریخی و تعصب مذهبی ریشه دارد مقاومترین نوع تروریسم
در برابر ﺳرکوب فیزیکی محض اﺳت.ص32
امریکا ،نشان داده اﺳت که چندان تمایلی ندارد تا با ابعاد ﺳیاﺳی تروریسم مقابله کند و تروریسم را با عوامل
ﺳیاﺳی آن ارتباط دهد .ص31
امریکا با عدم پذیرش این امر که حادثهﻱ یازده ﺳپتامبر و تاریخ ﺳیاﺳی خاورمیانه با هم مرتبطاند ،دﺳت به
خطر میزند و واقعیت را انکار میکند ،خاورمیانهاﻱ با التهابات ﺳیاﺳی شدید و در عین حال ضعف ﺳیاﺳی
که ترکیبی اﺳت بیثبات ،و تعصبات مذهبی و ملی گرایی افراطی هم به این التهاب دامن میزند .ص 31

منتقدان درﺳت میگویند که نگرانیهاﻱ اخیر ایاالت متحده در مورد تکثیر ﺳالح اتمی دیر هنگام اﺳت.
ص33
هرگونه حمله نظامی به ایران میتواند به تأﺳیسات مشخصی محدود شود که در تولید ﺳالح کشتار جمعی
به کار میروند تا به این ترتیب به نیروﻱ نظامی کوچکترﻱ نیاز باشد.ص34
با چنین اقدامی دﺳت کم در کوتاه مدت شاید بتوان با مسئله تکثیر ﺳالح اتمی به مقابله برخواﺳت .اما بعید
اﺳت که بتوان انگیزه تروریستها را از بین برد… مخالفت جدید در جهان خواهد داشت… جایگاه امریکا
در اروپا به خطر خواهد افتاد و در عین حال «جنگ علیه تروریسم» طرحی کامالً امریکایی و عمدتاً
ضداﺳالمی خواهد شد .و پیش بینی هانتینگتون ناگزیر خواهد شد.ص 34-34
اگر قانون حاکم بر جنگل جهانی شود[ﺳاخت ﺳالح کشتار جمعی…] در دراز مدت میتواند به پاشنهﻱ
آشیل امنیت ملی امریکا تبدیل شود .ص34
یک گروه بسیار با انگیزه در درون دولت بوش و در درون محافل محافظهکارتر ﺳیاﺳی میکوشند تا یک
«شبیخون» اﺳتراتژیک را به اجرا در آورند و اولویتهاﻱ اﺳاﺳی ژئوپلیتیک امریکا [دﺳت برداشتن از اتحادیه
آتالنتیک و ائتالف با کشورهاﻱ راغب] را تغییر دهند ،اگر چه علناً چنین چیزﻱ گفته نمیشود.ص34
حمالت تروریستی یازده ﺳپتامبر فرصت مناﺳبی براﻱ کسانی به وجود آورده اﺳت که قویاً معتقدند حاال باید
به کشورهایی که به نوعی با مسلمانان در کشمکشاند ،به دیدهﻱ متحد ذاتی و اصلی امریکا نگریسته شود،
خواه روﺳیه باشد یا چین ،اﺳرائیل باشد یا هند .برخی میگویند امریکا باید با اﺳتفاده از قدرتش و به نام
دموکراﺳی نظم جدیدﻱ در خاورمیانه پیاده کند تا کشورهاﻱ عرب به ارادهﻱ امریکا تن در دهند،
رادیکالیسم اﺳالمی ریشهکن شود و اﺳرائیل در امنیت به ﺳر ببرد .ص33
جرج بوش در ﺳخنرانی اول ژوئن  1221در دانشکده نظامی وﺳتپوینت تغییر اﺳتراتژﻱ را بیان کرد .دفتر
مطبوعاتی کاخ ﺳفید متن این ﺳخنرانی را با پست الکترونیک میان افراد مختلف فعال در ﺳیاﺳت خارجی با
این توضیح توزیع کرد که این ﺳخنرانی «دکترین جدیدﻱ را براﻱ ﺳیاﺳت خارجی امریکا تشریح میکند (در
مواقع لزوم اﺳتفاده از اقدام پیش دﺳتانه براﻱ دفاع از آزادﻱمان و براﻱ دفاع از زندگیمان)… ﺳخنرانی
وﺳتپوینت بیانگر عقاید و طرز تفکر رئیس جمهور و دولت اوﺳت…» .امریکا مفهوم جدید «نابودﻱ حتمی
یکطرفه*» را جایگزین دکترین شناخته شدهﻱ «نابودﻱ حتمی طرفین» میکرد.
*Mutual Assured Destructionبه علت برابرﻱ قدرت اتمی دو طرف نابود میشوند .ص33

بنا به گزارش ﺳاالنهﻱ «برنامه تحقیقاتی در مورد علل نقض حقوق بشر ) (PIOOMلیدن ،هلند ،1221 ،در
ﺳال  1222تعداد « 11درگیرﻱ شدید» وجود داشت که جان  213.222انسان را گرفته اﺳت .عالوه بر این
تعداد « 43درگیرﻱ خفیف» (که هر یک جان  222تا  2222انسان را گرفته اﺳت) در « 13درگیرﻱ
ﺳیاﺳی خشونت بار» (که هر یک  13تا  222نفر تلفات داشته) نیز وجود داشته.ص 41-41
مقاله  America the Vulnerableدر شماره  Jan/Feb. 2002مجلهﻱ  Foreign Affairsنوشته
Stephen E. Flynneآمده اﺳت« :اکثر زیر ﺳاختهاﻱ مخابرات ،برق ،آب و حمل و نقل در خاک ایاالت
متحده یا اﺳاﺳاً حفاظتی ندارند یا این که تجهیزات حفاظتی آنها آنقدر ناکافیاند که تنها میتوانند مانع
خرابکارﻱها و ﺳارقان غیر حرفهاﻱ شوند… تنها در ﺳال  333 ،1222میلیون نفر 214 ،میلیون خودرو،
 22/4میلیون تانکر دریایی 22/3 ،میلیون کامیون 1/1 ،میلیون واگن قطار 313 ،هزار هواپیما و  122هزار
کشتی از ﺳیستمهاﻱ بازرﺳی مرزﻱ امریکا عبور کردهاند ».ص41
«تروریسم و ناهنجارﻱ وابسته به آن هنگامی پدیدار میشود که بخشهایی از نخبگان خودخواندهاﻱ که به
حاشیه رانده شدهاند از آنچه آن را بیعدالتی ،ﺳرکوب یا نابرابرﻱ میخوانند تا ﺳر حد خشونت به خشم
آیند… این مردان و زنان غیرعادﻱ حاضرند بکشند و ویران کنند ،شاید حتی کشته شوند ،تا در به اصطالح
اهدافشان موفق شوند».

Max G. Man warning, The Inescapable Global Security Arena, (Carlisle. PA,
Strategic Studies Institute, 2002), 7.ص43
دانشمند علوم ﺳیاﺳی دانشگاه شیکاگو ،در مطالعهﻱ تروریسم انتحارﻱ از  2332تا  1222دریافت که از
 233حمله انتحارﻱ مورد مطالعه «شاید  243مورد آن در فعالیتهاﻱ ﺳازمان یافته و هماهنگ ﺳیاﺳی یا
نظامی ریشه داشته باشد»… «ارتباط چندانی میان تروریسم انتحارﻱ و بنیادگرایی اﺳالمی یا اصوالً هر
مذهب دیگر وجود ندارد .در حقیقت طراح اولیه حمالت انتحارﻱ ببرهاﻱ تامیل در ﺳرﻱالنکا هستند ،گروه
مارکسیست لنینیستی که اعضاﻱ آن از خانواده هندو هستند و ﺳخت مخالف مذهبند ( 43مورد از 233
حمله انتحارﻱ کار آنها بوده اﺳت».
Robert A. Pape, “Dying to Kill Us,” The New York Times, September 11, 1221.
ص43

فصل دوم  :معضالت بینﻈﻤی نوین جهانی
پیامدهاﻱ  22ﺳپتامبر  ،1222ﺳیاﺳت خارجی امریکا را به ﺳمت نظامیگرﻱ ﺳوق داد ،چرخش روﺳیه به
ﺳوﻱ غرب را ﺳرعت بخشید ،به شکاف امریکا و اروپا منجر شد ،مشکالت اقتصادﻱ امریکا را تشدید کرد و
تعریف ﺳنتی امریکا را از حقوق مدنی تغییر داد .ص43
نخستین مشکلی که در این ارتباط براﻱ امریکا ایجاد میشود ،رابطهﻱ پرفراز و نشیب آن با جهان اﺳالم
اﺳت .التهابات شدید و تعصبات متقابل هم این رابطه را پیچیدهتر میکند .خشونتهاﻱ بیرحمانهﻱ
تروریستها و البته پیش از آن انقالب آشکارا ضد امریکایی در ایران موجب شد چهرهﻱ امریکا در نظر
بنیادگران اﺳالمی باشد ،یعنی «شیطان بزرگ» .ص41
طبق جدیدترین آمار:
 86درصد جمعیت  11کشور عضو ﺳازمان ملل مسلمانند
بین  44تا  34درصد جمعیت  3کشور را هم مسلمانان تشکیل میدهند
این  32کشور جزو کشورهاﻱ واقعاً «آزاد» نیستند 3 .کشور در فهرﺳت «نسبتاً آزاد» و بقیه «غیر آزاد»
هستند.
از  11کشور «غیر آزاد» 4 ،کشور در میان  22کشور نخست «ﺳرکوبگر» جهان جاس دارند.
از  23کشور دیگر هم که جمعیت مسلمانی دارند ،در محدودهﻱ اکثریت کوچک تا اقلیت بزرگ (دﺳت
کم  24درصد) ،مثل هند؛  212تا  232میلیون نفر ،چین؛  13میلیون نفر ،روﺳیه؛  12میلیون نفر ،غرب و
جنوب اروپا؛  22میلیون نفر ،امریکاﻱ شمالی؛  3تا  3میلیون نفر و آمریکاﻱ التین؛ حدود  1میلیون نفر.
اﺳالم بیشترین رشد را در میان ادیان دارد.
نرخ رشد در خاورمیانه  1/4درصد ،آﺳیا  2/4درصد و آمریکاﻱ التین  2/4درصد
کمربند جنوبی روﺳیه که در حال حاضر  133میلیون نفر جمعیت دارد تا ﺳال  1213دﺳت کم به 332
میلیون نفر خواهد رﺳید.
همه کشورها با جمعیت غالب مسلمان به نوعی با مشکالت مذهبی مواجهاند .ص44-43

دو حزب مذهبی بزرگ ،اما رقیب در اندونزﻱ ،حمایت حدود  42میلیون نفر را در اختیار دارند که
بسیارﻱ از آنها در مدارس مذهبی (اغلب عرب زبان) آموزش دیدهاند .ص44
هیچ پیشداورﻱ کلی یا قطعی در مورد آینده ﺳیاﺳی مجموعهﻱ جهان اﺳالم وجود ندارد .ص44
حتی اگر هم ظاهراً این بیشترین تأثیر در ناآرامی را داشته باشد ،فساد و توزیع نامتعادل ثروت هم از
عوامل اصلی بیثباتی ﺳیاﺳی اﺳت .ص44
تولید ناخالص ملی ﺳرانه در افغانستان  ،122در پاکستان  322و در کویت  12هزار دالر اﺳت .برخی
نخبگان حاکم در تالش براﻱ کسب ثروت (و لذت اغلب پنهان آن) هیچ شرمی به خود راه نمیدهند .ص44
نمونههاﻱ کامالً مشهود کسب ثروت و فاحشترین نمونه در عربستان ،پاکستان و اندونزﻱ نشان میدهد
که قدرت ﺳیاﺳی با کسب قدرت برابر اﺳت ،رفتارﻱ که در تناقض با تعالیم ﺳختگیرانهﻱ اﺳالمی قرار دارد.
ص44
لذت پرﺳتی حاکمان ،ضعف گسترده جامعه مدنی ،فقرگسترده جامعه ،ناگزیر خشم عمومی را برمیانگیزد
و بر جاذبهﻱ پوپولیسم اﺳالم گرایان میافزاید .در این میان برخی روحانیون به مردم میگویند که اجراﻱ
دقیق احکام دینی این تزویر و دورویی را ریشهکن خواهد کرد .ص44
دلخورﻱ اعراب از جانبدارﻱ ایاالت متحده از اﺳرائیل مشهورترین این نارضایتیهاﻱ ﺳیاﺳی اﺳت .ص43
همهﻱ این مسائل هویت فراملیتی را در میان مسلمانان به وجود میآورد که هم آشکارا و هم ناخودآگاه
ضد امریکایی اﺳت .ص43
از دیدگاه امنیت آیندهﻱ بین المللی ﺳؤال کلیدﻱ این اﺳت که ناآرامی رو به گسترش در داراالﺳالم چگونه
خود را از نظر ﺳیاﺳی نشان خواهد داد .آیا بنیادگرایی مذهبی موج آینده اﺳت؟ یا این که رادیکالیسم با یک
ظاهر اﺳالمی پیروز خواهد شد؟ آیا مسلمانان به دلیل ﺳنت و تعالیم مذهبیشان نمیتوانند راه رشد به ﺳوﻱ
نظامهاﻯ ﺳیاﺳی دموکراتیک را طی کنند؟ آیا میان اﺳالم و مدرنیته ناﺳازگارﻱ اﺳاﺳی وجود دارد،
مدرنیتهاﻱ که عمدتاً در تجربهﻯ مدرن و ﺳکوالر امریکا ،اروپا و شرق دور معنی مییابد و به ﺳراﺳر جهان
ﺳرایت میکند؟ وقتی این پرﺳشها را مرور میکنیم مسئله باز هم پیچیدهتر میشود .ص43
طی دو دههﻯ گذشته و از زمان به قدرت رﺳیدن تئوکراتها در ایران ،بنیادگرایی اﺳالمی غرب را ﺳخت به
خود مشغول کرده اﺳت .ص43

اما در واقع تا قبل از اشغال عراق توﺳط ایاالت متحده در  1221و در نتیجه افزایش امید شیعههاﻯ
تئوکرات ،به نظر میرﺳید پدیدهﻯ بنیادگرایی رو به ضعف اﺳت .حتی در ایران هم عناصر میانهرو
تئوکراسی جسورتر شدهاند و از تعصبات خشک و سانسور اجتﻤاعی انتقاد میکنند .بیست و
اندی سال پس از انقالب بنیادگرایان اصالح طلبان سیاسی – مذهبی روز به روز بیشتر برگفتﻤان
عﻤومی در ایران حاکم میشوند .چارچوب گفتﻤان در مورد آیندهی ایران را هنوز هم محافل
سیاسی – مذهبی تئوکراسی مشخص میکنند ،اما جهت این گفتﻤان به سﻤت محدود کردن قلﻤرو
مذهب و گسترش حوزهﻯ انتخاب آزادانه است .ص 43
طی سالهاﻯ  1111و  0222محاکﻤات به یادماندنی چند روحانی برجسته و از فعاالن سیاسی
فضای سیاسی ایران را تحت الشعاع خود قرار داد ،روحانیونی که آشکارا از کاهش کنترل مذهبی
برحیات سیاسی حﻤایت کرده بودند و از جﻤله خواهان حق مدنی برای انتقاد از تئوکراسی شده
بودند .ص32
این که ایران در چه مسیری متحول خواهد شد مشخص نیست ،اما روزهای تئوکراسی بنیادگرای
آن رو به پایان است .ص32
اما بنیادگرایی فاقد آن توان و اقتضاﻱ تاریخی اﺳت که بتواند براﻱ صدها میلیون جوان مسلمان ،جوانانی که
به آگاهی ﺳیاﺳی دﺳت مییابند ،جذابیت بسیار پایدار داشته باشد .ص32
اﺳاﺳاً بنیادگرایی اﺳالمی پدیدهاﻱ ارتجاعی اﺳت و به همین دلیل در کوتاه مدت جذاب اﺳت اما در دراز
مدت ضعفش آشکار میشود .ص32
مایهﻯ تعجب نیست که برخالف بنیادگرایی ،نوع پوپولیستی قضیه ،یعنی ترکیب احساسات
مذهبی با آموزهﻯ اجتﻤاعی – سیاسی ،برای نسل جوان و بی قرار قابل قبولتر است .ص32
با توجه به جاذبهﻯ گستردهﻯ چنین دیدگاههایی اﺳت که پوپولیسم رادیکال اﺳالمگرایان دردﺳر بزرگی
اﺳت ،هم براﻱ دولتهاﻯ محافظه کار و ظاهراً مذهبی مثل دولت عربستان ﺳعودﻱ و هم براﻱ رژیمهاﻯ
ﺳکوالرترﻱ مثل الجزایر ،مصر و اندونزﻱ (که غالباً رژیمهایی نظامی هستند) .این پوپولیسم ظاهراً دردﺳر
غیرمستقیمترﻱ هم براﻱ ترکیه اﺳت .اما شاید اﺳالمگرایی چیزﻱ بیش از فقط یک رقیب موفق براﻱ
بنیادگرایی اﺳالمی باشد .اﺳالمگرایی شاید نشانهﻯ آن باشد که تمدن خفقهاﻱ که روزگارﻱ ﺳرزنده بود
دوباره در حال خیزش اﺳت .ص 33-31

در این فضاﻱ بیثبات ،ارتباط میان پوپولیسم اﺳالمگرا و بنیادگرایی اﺳالمی را باید ارتباطی دیالکتیک
دانست که نمایانگر تب و تاب فکرﻱ در جهان اﺳالم اﺳت .بنیادگرایی اﺳالمی («تز») اﺳاﺳاً نمایانگر اﺳالم
قبل از دوران مدرن اما بعد از دوران اﺳتعمارﻱ اﺳت ،اﺳالمی در واکنش علیه غرب حاکم و ﺳکوالر؛
پوپولیسم اﺳالم گرا («آنتی تز») تالشی اﺳت براﻱ غلبه بر آن حاکمیت غرب از طریق پذیرش برخی از
عناصر مدرن آن و درعین حال باژگونهﺳازﻱ متعصبانه و اغلب عوام فریبانهﻯ این عناصر در چارچوب
اﺳالمی .ص 33-33
«ﺳنتز» این ارتباط دیالکتیک هنوز در راه اﺳت .ص 33
پوپولیسم اﺳالمگرا ،حتی اگر هم عامل تعیین کنندهﻯ تحول اجتماعی و ﺳیاﺳی نباشد ،این تحول را پیش
میبرد و به این ترتیب بعد ﺳکوالر به تدریج گسترش خواهد یافت .ص 33
حتی تا همین اواخر هم کامالً غیرممکن به نظر میرﺳید که ایران بتواند انتخاباتی تقریباً آزاد برگزار کند.
ص 34
در نهایت ،به نفع امنیت ملی امریکا اﺳت که مسلمانان هم به همان اندازهﻯ کشورهاﻱ ثروتمندتر و
دموکراتیکتر غیر مسلمان خود را جزئی از جامعهﻯ جهانی در حال ظهور ببینند .ص 34
چیزﻱ که حتی از اینها هم مهمتر اﺳت این اﺳت که مسلمانان تندرو را مسلمانان میانهرو منزوﻱ کنند.
بیشک بدون مشارکت ﺳازندهﻯ  2/1میلیارد مسلمان جهان نمیتوان به دنیایی آرامتر دﺳت یافت .ص 34

باتالق هژمونیک
طی چند دههﻯ آینده بیثباتترین و خطرناکترین منطقهﻯ جهان بالکان جهانی جدید خواهد بود،
منطقهاﻱ که میتواند جهان را به آشوب و هرجومرج بکشاند .در این منطقه اﺳت که امریکا میتواند به
برخورد با جهان اﺳالم کشانده شود ،و در عین حال تفاوت ﺳیاﺳتهاﻯ امریکا و اروپا حتی میتواند موجب از
هم پاشیدگی اتحادیهﻯ آتالنتیک شود .وقوع هم زمان این دو احتمال میتواند هژمونی جهانی کنونی امریکا
را به خطر بیندازد .ص 34
در ﺳال  ،1221ناحیهاﻱ که آن را بالکان جهانی مینامیم 43 ،درصد ذخایر ثابت شدهﻯ نفت جهان و 32
درصد ذخایر ثابت شدهﻯ گاز جهان را داشت ،و  11درصد تولید نفت و  23درصد تولید گاز جهان در این
ناحیه صورت میگرفت .پیش بینی میشود که این منطقه (به همراه روﺳیه) در ﺳال  1212تقریباً 31
میلیون بشکه نفت در روز تولید کند ،یعنی  13درصد تولید جهانی نفت ( 224/3میلیون بشکه در روز).
برآوردها نشان میدهند که ﺳه منطقهﻯ کلیدﻱ جهان – اروپا ،ایاالت متحده ،و شرق دور –  42درصد از
تولید جهانی مذکور را مصرف خواهند کرد (به ترتیب  13 ،24و 23درصد) .ص33
ترکیب نفت و بیثباتی امریکا را به بنبست میکشاند .ص33
اﺳرائیل از اواﺳط دههﻯ  2342از دوﺳتی و حمایت ویژهﻯ امریکا برخوردار بوده و کمکهاﻯ مالی
بیﺳابقهاﻱ از امریکا دریافت کرده اﺳت ( 32میلیارد دالر از  .)2343ص31
اﺳرائیل که بزرگترین قدرت نظامی خاورمیانه اﺳت ،این توانایی را دارد که در صورت بحران عظیم منطقهاﻱ
نه تنها پایگاه نظامی امریکا باشد بلکه در هر گونه عملیات نظامی امریکا هم جداً مشارکت کند .ص 31
امریکا نه تنها از قیمت نسبتاً کم نفت خاورمیانه بهره میبرد ،بلکه نقش امنیتی این کشور در منطقه اهرم
ﺳیاﺳی غیرمستقیم و بسیار مهمی در مقابل اروپا و آﺳیا ،کشورهایی که اقتصاد آنها هم به صادرات نفت
خاورمیانه وابسته اﺳت ،در اختیار امریکا قرار میدهد .بنابراین روابط خوب با عربستان ﺳعودﻱ و امارات
متحدهﻯ عربی و نیز ادامهﻯ وابستگی امنیتی آنها به امریکا جزء منافع ملی امریکا اﺳت .ص31
پس از  22ﺳپتامبر این اندیشه که هند متحد منطقهاﻱ اﺳتراتژیک امریکا اﺳت ،بسیار مطرح شده اﺳت .ص
31
دﺳت آخر امریکا براﻱ روبهرو شدن با بالکان جهانی میتواند تنها به یک متحد حقیقی اتکا کند :اروپا .ص34

فقط اروپاﺳت که با داشتن قدرت بالقوهﻯ ﺳیاﺳی ،نظامی و اقتصادﻱ میتواند مشترکاً با امریکا ملتهاﻯ
مختلف اوراﺳیایی را درچارچوبهاﻯ متفاوت و متناﺳب براﻱ ارتقاﻱ ثبات منطقهاﻱ و گسترش تدریجی
همکارﻱهاﻯ اوراﺳیایی به کار گیرد ،اروپایی که بیش از پیش خود را در اتحادیهﻯ اروپا ﺳازماندهی میکند
و از لحاظ نظامی در ناتو ادغام میشود .ص 34
تنها با بنا کردن یک اﺳتراتژﻱ جامع با همکارﻱ متحدان اصلیاش اﺳت که امریکا میتواند مانع از آن شود
که خود به تنهایی در باتالق هژمونیک فرو رود .ص34
این ﺳه اقدام مرتبط با هم بسیار مهماند:
)2حل مناقشهﻯ اعراب و اﺳرائیل ،مناقشهاﻱ که در خاورمیانه بسیار دردﺳر آفرین اﺳت؛
 )1تغییر معادلهﻯ اﺳتراتژیک در ناحیهﻯ نفتخیز از خلیج فارس به آﺳیاﻱ میانه؛
 )1به کارگیرﻱ دولتهاﻯ کلیدﻱ از طریق طرحهاﻯ منطقهاﻱ ،طرحهایی که هدفشان جلوگیرﻱ از تکثیر
ﺳالحهاﻯ کشتار جمعی و مهار موج تروریسم اﺳت .ص 34

به طورکلی این توافق بین المللی وجود دارد که رئوس اصلی صلح میان فلسطین و اﺳرائیل عبارت خواهد
بود از :دو کشور خطوط مرزﻱ خود را براﺳاس مرزهاﻱ ﺳال  2344مشخص کنند ،اما با اصالحاتی دو جانبه
به طورﻱ که شهرکهاﻯ حاشیهاﻱ اورشلیم بتوانند به اﺳرائیل ملحق شوند؛ دو پایتخت در اورشلیم؛ فقط
یک حق بازگشت اﺳمی یا نمادین براﻱ آوارگان فلسطینی به طورﻱ که بخش اعظم آنها در فلسطین و
احتماالً در شهرکهاﻯ تخلیه شدهﻯ اﺳرائیلی ﺳاکن شوند؛ یک فلسطین بدون نیروﻱ نظامی که احتماالً ناتو
یا ﺳایر صلحبانان بین المللی در آن مستقر خواهند شد؛ و به رﺳمیت شناختن کامل و بیقید و شرط
اﺳرائیل توﺳط همسایگان عرب این کشور .ص222
این مخاطرات را میتوان با همکارﻱ نزدیکتر اﺳتراتژیک امریکا و اروپا در مورد عراق و ایران کاهش داد.
شاید با توجه به دیدگاههاﻯ متفاوت امریکا و اروپا دﺳتیابی به این همه همکارﻱ آﺳان نباشد ،اما منافع
حاصل از همکارﻱ بر هزینههاﻯ ﺳازش میان آنها میچربد .ص 223

اما جامعهﻯ اروپا – آتالنتیک میتواند با اقدام مشترک حکومت واقعاً باثبات و حتی احتماالً دموکراتیکی را
در عراق پس از صدام برقرار کند ،اقدام مشترکی که حاصل قدرت نظامی ایاالت متحده و حمایت ﺳیاﺳی،
مالی و (تا حدودﻱ) نظامی اتحادیهﻯ اروپا اﺳت .ص 223
همکارﻱ جدﻱ اﺳتراتژیک میان ایاالت متحده و اتحادیهﻯ اروپا این احتمال را هم بیشتر خواهد کرد که
ایران بتواند ﺳرانجام از یک عامل ناامنی به یک عامل ثبات منطقهاﻱ تبدیل شود .ص223-223
در دراز مدت برخالف تصویر جامعهاﻱ مذهبی و تندرو که روحانیون حاکم بر ایران از این کشور ارائه
میدهند ،ایران در میان تمام کشورهاﻱ منطقه بیشترین بخت را براﻱ آغاز راهی دارد که پیشتر ترکیه آن
را پیمود .ص223

فصل سوم  :معضالت مدیریت متحدان

یازده ﺳپتامبر موجب شتاب گرفتن چند روند مهم بین المللی شد ،روندهایی که از مدتی پیش آشکارا آغاز
شده بود ،به خصوص )2 :شکاف رو به تزاید قدرت نظامی ،نه تنها میان ایاالت متحده و رقباﻱ ﺳابق
کمونیستش ،بلکه همچنین میان امریکا و متحدان اصلیاش؛ )1فاصلهﻯ زیاد اتحاد ﺳیاﺳی – نظامی اروپا از
اتحاد اقتصادﻱ آن؛  )1درک فزایندهﻯ کرملین از این که روﺳیه براﻱ بقا و حفظ تمامیت ارضی خود چارهاﻱ
ندارد جز آن که خود را متحد فرعی غرب کند؛  )3اتفاق نظر تدریجی میان رهبران چین در مورد این که
این کشور براﻱ ﺳازماندهی مرحلهﻯ بعدﻱ از گذار ﺳخت داخلیاش به وقفهاﻱ در فعالیتهاﻯ جهانی خود
نیاز دارد؛  )3گرایش بیش از پیش نخبگان ﺳیاﺳی ژاپن براﻱ تبدیل کشورشان به یک قدرت نظامی بزرگتر
در ﺳطح بین المللی؛  )4نگرانی فزایندهﻯ جهانی از این که یکجانبه گرایی امریکا میتواند ناخواﺳته تهدیدﻱ
براﻱ همه شود ،چرا که این کشور رکن اصلی ثبات جمعی اﺳت .ص224 -224
مضمون مشترک بحثهاﻯ فوق این پیش فرض اﺳت که اﺳالم در مجموع ذاتاً ضد غرب و غیردموکراتیک
اﺳت و گرایشی نهادﻱ به ﺳمت افراطیگرﻱ و بنیادگرایی دارد ،پیش فرضی که اکثراً نیازﻱ به توضیح آن
احساس نمیشود ولی گاهی هم صراحتاً آن را بیان میکنند .براﺳاس این اﺳتدالل ،مشکل اصلی تنها
فرهنگ و فلسفه اﺳت نه معضالت تاریخی و ﺳیاﺳی ﺳرزمینهاﻯ درهم تنیده ،پیچیده و در عین حال مجزا.
ص 223
براﻱ آن که این رهبرﻱ مشروع جلوه کند باید نمایانگر منافع فراگیر جهانی باشد ،و براﻱ آنکه این رهبرﻱ
موفق باشد باید مورد حمایت متحدانی با همان اعتقادات و ارزشهاﻯ اجتماعی مطلوب قرار گیرد .ص 223
در این زمینه ﺳه دﺳته از پرﺳشهاﻯ ژئواﺳتراتژیک کلی اما کامالً اﺳاﺳی باید مورد بررﺳی قرار گیرند:
با توجه به اختالف عمیق ایاالت متحده از یک طرف ،و فرانسه و آلمان از طرف دیگر بر ﺳر جنگ با عراق
در ﺳال  1221آیا اروپا میتواند متحد کلیدﻱ امریکا باقی بماند؟ اگر چنین باشد ،بهترین روش یک
همکارﻱ امنیتی جدﻱ ،اگر چه نابرابر ،میان امریکا و اروپا چیست؟ اروپایی که به ﺳمت اتحاد میرود اما نه
اتحادﺳیاﺳی.
چگونه امریکا میتواند میان چینی که روز به روز قدرتمندتر میشود ،ژاپنی که وابسته به ایاالت متحده
اﺳت اما مترصد آن اﺳت که به ﺳرعت یک قدرت نظامی شود ،شبه جزیرهﻯ ناآرامی به نام کره که تب و
تاب ملی گرایی در آن رو به فزونی اﺳت ،و هندﻱ که بلند پروازﻱهاﻱ جهانی در ﺳر دارد ،تعادل برقرار کند؟

و باالخره آیا میتوان محدودهﻯ رو به گسترش منطقهﻯ ثبات اروپایی را نهایتاً به مسائل امنیتی شرق دور
گره زد؟ ص 212

هستهﻯ جهان
اتحادیهﻯ اروپا که در زمان حاضر متشکل از  23کشور و  143میلیون نفر جمعیت اﺳت (در مقایسه با
جمعیت  132میلیونی امریکا) کمتر از نصف امریکا صرف هزینههاﻯ دفاعی میکند.
در عین حال ،اروپا از نقش تثبیت کنندگی ﺳیاﺳی و نظامی ایاالت متحده هم نفع اقتصادﻱ میبرد ،نقشی
که امریکا هم در خاورمیانه (که وابستگی اروپا به نفت آن حتی از امریکا هم بیشتر اﺳت) و هم در شرق دور
(که تجارت اروپا با آن پیوﺳته در حال افزایش اﺳت) ایفا میکند .در واقع ،اروپا از مکزیک ارتزاق میکند .ص
212
اما اگر اروپا دیگر چنین نباشد چه؟ آیا وضع امریکا بهتر خواهد شد؟ آیا رابطهﻯ دو ﺳوﻱ آتالنتیک ﺳالمتر و
نزدیکتر خواهد شد؟ براﻱ پاﺳخ به این پرﺳشها باید در نظر آوریم که اروپا تحت چه شرایطی آن ارادهﻯ
ﺳیاﺳی را خواهد یافت تا هزینههاﻯ دفاعی خود را دو برابر کند و قدرتی نظامی همتاﻱ قدرت امریکا کسب
کند .ص 211
روزنامهﻱ فرانکفورتر الگمینه زیتونگ که معموالً روزنامهاﻱ میانهرو اﺳت ،در مقالهاﻱ با عنوان «مشت امریکا»
در دوم مارس  ،1222امریکا را به دلیل عدم پذیرش «اهمیت ﺳیاﺳی اروپا» یکسره محکوم کرد و دلیل آن
را چنین اعالم کرد که «دو قارهﻱ اروپا و امریکا از دو شیوهﻱ متفاوت ارزشهاﻱ ﺳیاﺳی تبعیت میکنند؛
قدرت هژمونیک قوانین جهانی شدن را تحریر میکند .در مقابل ،دیدگاه ﺳیاﺳی اروپاﻱ قارهاﻱ بر کنترل و
مقررات بیشتر ،همگرایی منافع ناﺳازگار و محدود کردن قدرت تأکید دارد .ﺳیاﺳت اروپایی مبتنی اﺳت بر
درک و پشتیبانی متقابل متحدان» .ص 214-213
یک هفته بعد مهمترین هفتهنامهﻯ لیبرال آلمانی ،داﻱ تسایت ،امریکا را متهم کرد که «قانون جنگل» را
میپسندد و «در جست و جوﻱ دشمنان جدید ﺳردرگم اﺳت» .ص 214

امریکایی که مجدانه مطیع قوانین بین المللی باشد ،از نمایش قدرت در حوزههاﻯ اقتصادﻱ مورد عالقهﻯ
رأﻱ دهندگان خود بپرهیزد ،به راحتی حاضر باشد قدرت خود را تحت کنترل در آورد و اجازه دهد تا

نیروهاﻱ نظامیاش در دادگاههاﻯ بین المللی محاکمه شوند نمیتواند قدرتی باشد که براﻱ جلوگیرﻱ از
آنارشی جهانی مورد نیاز اﺳت .ص 214
فورﻱترین موضوع این برنامه همکارﻱ بی درنگ دو ﺳوﻱ آتالنتیک در تثبیت وضعیت خاورمیانه اﺳت .ص
213
کانون فعالیتهاﻯ ناتو مأموریتهاﻯ تخصصی و نیز تشکیل و توﺳعهﻯ یک نیروﻱ واکنش ﺳریع واقعاً کار
آمد و یکپارچه خواهد بود ،نیرویی براﻱ مأموریتهاﻯ خارج از خاک اعضا .ص 212
با در نظر گرفتن منافع گستردهتر روﺳیه در همراهی با ناتو به رهبرﻱ امریکا و نیز با توجه به گسترش
پیوندهاﻱ اقتصادﻱ و ﺳیاﺳی میان روﺳیه و ترکیه احتمال همکارﻱ نهایی این کشور بیشتر میشود و در
نتیجه شاید و باید تثبیت قفقاز بیشتر و بیشتر در حوزهﻯ مسئولیت ناتو قرار گیرد .ص 211
تصمیم اﺳتراتژیک پوتین در یک محاﺳبهﻯ ژئوپولیتیک پراگماتیستی ریشه داشت :با توجه به قدرت گرفتن
چین در شرق (از همین حاال اقتصاد این کشور پنج برابر روﺳیه و جمعیت آن نه برابر روﺳیه اﺳت)،
خصومت روزافزون ﺳیصد و اندﻱ میلیون مسلمان در جنوب (که احتماالً تا دو دههﻯ آینده به بیش از 322
میلیون نفر خواهد رﺳید) ،و در عین حال ضعف اقتصادﻱ و بحران جمعیتی خود روﺳیه (از همین حاال
جمعیت روﺳیه به  233میلیون نفر کاهش یافته و همچنان رو به کاهش اﺳت) در واقع این کشور هیچ
چارهﻯ دیگرﻱ نداشت .ص 213-213
آنچه بیش از همه آیندهﻯ روﺳیه را تضمین میکند ،ثروتهاﻯ طبیعی و بیحد و حصر ﺳیبرﻱ اﺳت ،و
روﺳیه بدون کمک غرب نمیتواند کامالً مطمئن باشد که حاکمیتش بر این منطقه پابرجا خواهد ماند .ص
214
اروپاییها تروریسم را کمتر به دیدهﻯ نمودﻱ از شیطان و بیشتر به دیدهﻯ پدیدهاﻱ ﺳیاﺳی مینگرند ،شاید
به این دلیل که با آن آشنایی تاریخی دارند .ص 232
ماهیت نقش امنیتی رو به گسترش اروپا را میتوان این گونه خالصه کرد :مکمل امریکا و نه مستقل از آن.
ص 232

مسئلهاﻱ که بیش از همه میتواند اروپا را بر آن دارد تا نقش امنیتی بزرگتر خارجی را بر عهده بگیرد و
حتی موجب شود که اروپا کم کم مفهومی از یک هدف اﺳتراتژیک متفاوت اروپایی را بسط دهد منطقهﻯ
خاورمیانه اﺳت .ص 23

ثبات شکنندهﻯ شرق آسیا
آﺳیا در آن واحد هم نمادﻱ اﺳت از یک موفقیت اقتصادﻱ ،هم یک آتشفشان اجتماعی ،و هم یک تهدید
ﺳیاﺳی .ص 231
در نهایت آنچه عمدتاً جنگ یا صلح را در شرق دور تعیین خواهد کرد ،چگونگی تعامل چین و ژاپن با
یکدیگر و نیز با ایاالت متحده اﺳت .اگر قرار باشد ایاالت متحده نیروهاﻱ خود را از منطقه خارج کند ،به
احتمال بسیار زیاد ماجراﻱ اروپاﻱ قرن بیستم تکرار خواهد شد .در این صورت تنها راه ژاپن این خواهد بود
که به ﺳرعت برنامههاﻯ نظامی خود را برمال کند و بر ﺳرعت آن بیفزایند؛ چین احتماالً به ﺳرعت مشغول
گسترش ﺳالحهاﻯ اتمی خود خواهد شد ،ﺳالحهایی که تاکنون به منظور ایجاد یک بازدارندگی حداقلی
طراحی شدهاند؛ تنگهﻯ تایوان به محلی براﻱ قدرت نمایی ملی چین تبدیل خواهد شد؛ به احتمال بسیار
زیاد و همراه با آشوب و خشونت تقسیم کره پایان خواهد یافت و شاید کشورﻱ یکپارچه در مقام یک قدرت
اتمی ﺳر برآورد؛ و مثلث اتمی چین – هند – پاکستان میتواند پوششی خطرناک براﻱ از ﺳرگیرﻱ آشکار
جنگهاﻯ متعارف شود .ص 234
تحلیل معقوالنهﻯ نشریهﻯ ، Jiefangjun Baoارگان رﺳمی ادارهﻯ کل ﺳیاﺳی ارتش آزادﻱ بخش خلق
چین ،در شمارهﻯ چهارم فوریهﻯ  1221کامالً گویا و جالب توجه اﺳت ،تحلیلی که چنین نتیجهگیرﻱ
میکند« :الگوﻱ اصلی شکلگیرﻱ اوضاع جهانی در زمان حاضر و در آیندهﻯ نزدیک چنین خواهد بود :صلح
عمومی به همراه جنگهاﻯ منطقهاﻱ ،آرامش عمومی به همراه ناآرامیهاﻯ منطقهاﻱ و ثبات عمومی به
همراه اغتشاشات منطقهاﻱ» .ص 233
در مجالت ﺳیاﺳی و نظامی چین مینویسند که ژاپن عالوه بر نیروﻱ دریایی و هوایی بسیار پیشرفته و
برخوردارﻱ از دومین بودجهﻯ دفاع ملی در جهان در حال ایجاد قدرت عظیمی از موشکهاﻯ بالستیک
اﺳت ،موشکهایی که از هم اکنون از موشکهاﻯ بالستیک فرانسه و خود چین بهترند و حتی میتوان آنها
را با موشکهاﻯ امریکا قابل مقایسه دانست .آنها میگویند که موشک  M5ژاپن که در اواخر دههﻯ 2332
ﺳاخته شد ،نمونهﻯ پیشرفتهتر جدیدترین و قدرتمندترین موشک بالستیک قاره پیماﻱ امریکا ،یعنی موشک

MXبا ﺳوخت جامد اﺳت .نمونهاﻱ جدیدتر که ادعا میشود براﻱ تحقیقات فضایی طراحی شده اﺳت ،یعنی
موشک ، H-2Aبرد مؤثرﻱ معادل  3222کیلومتر دارد و این توانایی را به ژاپن میدهد که یک کالهک
متعارف جنگی دو تنی را به هر نقطهاﻱ در چین پرتاب کند .در عین حال ،چینیها میگویند که تمایل
آشکار ژاپن به همکارﻱ با ایاالت متحده در یک ﺳیستم هدایت شوندهﻯ دفاع موشکی و نیز خرید
پیشرفتهترین ناوشکنهاﻯ ضدهوایی ایجیس به این انگیزه انجام میشود که ژاپن میخواهد از برترﻱ
اﺳتراتژیک در مقابل چین برخوردار شود .ص 233 -232
از نظر چینیها موضوع نگران کنندهتر این اﺳت که میگویند ژاپن در آﺳتانهﻯ تبدیل شدن به یک قدرت
بزرگ اتمی اﺳت .دلیل چنین ادعایی این اﺳت که ژاپن گروهی دانشمند بسیار ورزیده دارد که میتوانند
قطعات از پیش طراحی شده را تولید کنند و به ﺳرعت با آنها بمب اتمی بسازند (بنابر یک گزارش چینیها
«ظرف تنها یک هفته») .دالیل دیگر آنکه ژاپن با داشتن چهل و چهار راکتور اتمی از هم اینک ﺳومین
کشور تولید کنندهﻯ برق اتمی در جهان اﺳت؛ ژاپن با فراورﻱ بیش از  322تن ﺳوخت اتمی در ﺳال مقام
ﺳوم را پس از امریکا (1222تن) و فرانسه (2122تن) دارد؛ و پیش بینی میشود که این ظرفیت طی ده
ﺳال آینده رشد چشمگیرﻱ کند و در آن زمان این کشور صاحب بزرگترین ذخایر پلوتونیوم جهان میشود،
اگر چه ذخایر کنونی این کشور براﻱ تولید هزاران کالهک اتمی کافی اﺳت .خالصه آنکه ژاپن «یک قدرت
اتمی بالقوه و در آﺳتانهﻯ اتمی شدن» معرفی میشود .ص 232-232
از نظر چینیها ،با توجه به قدرت نظامی فزایندهﻯ ژاپن ،دو وضعیت بسیار هولناکاند .اولین آن وضعیتی
اﺳت که ژاپن از قید و بند رها شده باشد (یا به این دلیل که خود را از وابستگی امریکا در آورده اﺳت ،یا به
دلیل خروج ناگهانی امریکا از شرق دور) و با تکیه بر قدرت دریایی فزاینده و توانایی اتمی خود ﺳیاﺳتی
آشکارا خصمانه در قبال چین در پیش بگیرد ،و در عین حال در خارج هم با تایوان متحد شود .از دید
چینیها ،در این صورت تایوان به منچوکوﻱ قرن بیست و یکم تبدیل خواهد شد ،یعنی همان منچورﻱ چین
که میلیتاریستهاﻯ ژاپنی در اوایل قرن بیستم آن را تحت الحمایهﻯ خود کردند .در این هنگام اﺳت که
برخورد نظامی چین و ژاپن به وقوع خواهد پیوﺳت .ص 232
دومین وضعیت آن اﺳت که ایاالت متحده پیوندهاﻱ امنیتی کنونی خود با ژاپن ،کرهﻯ جنوبی و تایوان را
مورد بازنگرﻱ قرار دهد و ائتالفی ضدچینی از آنها بسازد ،پیوندهایی که در زمان حاضر عمدتاً دو جانبه و
در مورد تایوان عمدتاً غیر رﺳمیاند .ص 232

نکتهﻯ مهم اﺳتراتژیک نهفته در این چرخش این اﺳت که ارتقاﻱ تدریجی و حساب شدهﻯ نقش امنیتی
ژاپن در واقع نه تنها موجب میشود که منافع چین در حفظ رابطهاﻱ پایدار و دوﺳتانه با ایاالت متحده
بیشتر شود بلکه باعث میشود این کشور از ادامهﻯ روابط امریکا و ژاپن هم نفع بیشترﻱ ببرد و در نتیجه
حفظ مثلث متعادل چین – ژاپن – امریکا منافع بیشترﻱ براﻱ چین در برداشته باشد .ص 231
به نظر میرﺳد انگیزهﻯ اصلی ژاپنیها براﻱ افزایش قدرت نظامی خود نه شور و شوق ملی براﻱ داشتن
قدرت نظامی مستقل ،بلکه این امر باشد که آنها ﺳخت تمایل دارند در صورت خروج ناگهانی امریکا کامالً
بیدفاع نمانند .ص 233
دیدگاههاﻯ رئیس کمیتهﻯ دائمی روابط خارجی و دفاع مجلس اعیان ژاپن پس از یازده ﺳپتامبر نمونهاﻱ از
این گرایش اﺳت .به گفتهﻯ وﻱ« ،در نتیجهﻯ تجارب هولناک ژاپن در جنگ جهانی دوم ،اندیشهﻯ جنگ
گریزﻱ مطلق که قدرت نظامی را کامالً بد و مردود میداند در ژاپن بعد از جنگ وجود داشته اﺳت .ﺳپس
این از حالت عادﻱ خارج شد و اصطالحاً جنگگریزﻱ یکجانبه تغییر شکل داد .ما باید در این مورد افکار و
انگیزههاﻯمان را واکارﻱ کنیم ».او ﺳپس این طور ادامه داد که «ژاپن در مقام یک عضو مهم جامعهﻯ
جهانی باید بتواند در واکنش به تهدیدات جدید عصر پس از جنگ ﺳرد نقشی مسئوالنه ایفا کند .ﺳپس ما
باید ﺳیستمی بنا کنیم تا از جان ،مال و ﺳرزمینمان در برابر تهدیدات ﺳنتی (مثل حمالت نظامی ﺳایر
کشورها) محافظت کنیم… در نهایت براﻱ آنکه ائتالف ژاپن و ایاالت متحده عملکردﻱ روان داشته باشد
باید ﺳاختارهاﻱ قانونی را تعدیل کنیم ،امرﻱ که براﻱ حفظ توازن نظامی در شرق آﺳیا اجتناب ناپذیر
اﺳت ».ص 233
آنها نیک میدانند که در صورت بروز یک اغتشاش جهانی کامالً آﺳیبپذیرند و در عین حال از مشکالت
خود هم آگاهاند ،یعنی رکود بلند مدت اقتصادﻱ و جمعیتی که روزبهروز پیرتر میشود .ص 234
ایاالت متحده هر وقت که بخواهد میتواند چین را تحت محاصرهﻯ دریایی قرار دهد و به این ترتیب تجارت
خارجی و واردات نفت این کشور را کامالً متوقف کند .ص 234
چینیها عالوه بر آنکه میدانند براﻱ تحقق بخشیدن به این امر نیاز به صلح و آرامش در شرق دور دارند ،این
را هم میدانند که با وجود این صلح و آرامش بخت بسیار خوبی دارند که کارخانهﻯ جهان شوند ،یعنی مرکز
ﺳرمایهگذارﻱ براﻱ تولیدات صنعتی و بزرگترین صادر کنندهﻯ کاالهاﻱ صنعتی جهان .ص 234

در یک مقایسهﻯ جالب ،تنها  3درصد اﺳتفاده کنندگان اینترنت در ژاپن از ﺳایتهاﻯ غیرژاپنی اﺳتفاده
میکردند .در حالی که  32درصد چینیها از ﺳایتهاﻯ غیرچینی اﺳتفاده میکردند .ص 233
دوم آنکه نابرابرﻱ فزایندهﻯ اجتماعی احتماالً مشکالتی عمیق را براﻱ آموزههاﻯ رﺳمی و تساوﻱ طلبانهﻯ
رژیم به وجود خواهد آورد .حتی ارگان رﺳمی حزب کمونیست نیز آشکارا میپذیرد که «شکاف میان فقیر و
غنی رو به گسترش اﺳت و تضادها در توزیع ثروت روزبهروز بیشتر آشکار میشوند…  .تضادها و برخوردها
بیش از پیش رنگ خصومت و مخالفت به خود میگیرند» .مطالعات دیگر در چین نشان میدهند که نابرابرﻱ
اجتماعی از هم اکنون «به مرز خطرناکی» رﺳیده اﺳت .ص 233
ایاالت متحده یک دهه و اندﻱ فرصت دارد که تعادل ﺳیاﺳی غیررﺳمی را که کمکم میان خودش ،ژاپن و
چین ایجاد میشود به یک رابطهﻯ امنیتی ﺳازمان یافتهتر تبدیل کند ،رابطهاﻱ که بتواند نگرانیها و
رقابتهاﻯ ذاتی و متعدد موجود در شرق آﺳیاﻱ امروز را تعدیل کند؛ شرق آﺳیایی که به آگاهی ﺳیاﺳی
دﺳت یافته اﺳت اما از لحاظ نهادﻱ و ﺳازمانی توﺳعه نیافته اﺳت .ص 233
صلح دراز مدت در شرق دور نیازمند ژاپنی اﺳت که در عین این که چین را تهدید نمیکند در برابر قدرت
چین نیز احساس آﺳیبپذیرﻱ نکند ،یا از وابستگی خود به امریکا خشمگین نباشد .ص 233
بنابراین ،ایاالت متحده باید محتاطانه ژاپن را تشویق کند تا قدرت نظامی خود را دائماً افزایش دهد ،قدرتی
که در بعد فناورﻱ پیشرفته شبیه تشکیالت دفاعی ایاالت متحده باشد و تمرکز عمدهﻯ آن بر قدرت هوایی و
دریایی باشد ،نه یک ارتش بزرگ که براﻱ عملیات زمینی طراحی شده اﺳت .همچنین باید ژاپن را ترغیب
کرد که یک نیروﻱ تهاجمی نخبه ایجاد کند ،نیرویی براﻱ عملیات ویژه و مشارکت در اقدامات مستقیم
خارجی به منظور گسترش صلح در جهان .گسترش صلح جهانی را باید امرﻱ ﺳازگار با قانون اﺳاﺳی ژاپن
تفسیر کرد ،قانونی که نقش نظامی ژاپن را به دفاعی صرف محدود میکند .ص 233
پذیرش روﺳیه در این اجالس (و در نتیجه تبدیل آن به ) G8با این انگیزهﻯ ﺳیاﺳی انجام شد که به
روﺳیهﻯ آشوب زدهﻯ پس از دوران شوروﻱ احساﺳی از شأن و تعلق داده شود ،اگر چه این کشور نه یک
دموکراﺳی واقعی اﺳت و نه یک قدرت اقتصادﻱ بزرگ .با توجه به این الگو ،ادامهﻯ راه ندادن چین و هند به
این اجالس بیمعنﻰ اﺳت ،و اضافه شدن هر دو کشور اجالس  G10حاصله را به مکانیسمی مؤثر براﻱ
مشورت در مورد موضوعات اقتصادﻱ و ﺳیاﺳی در کل اوراﺳیا تبدیل خواهد کرد .ص 241

انتقام اوراسیا؟
این وضعیت خوشبینانه بر این فرض اﺳتوار اﺳت که اﺳتراتژﻱ امریکا در آتالنتیک و پاﺳیفیک همچنان با
تعریفی واقع بینانه از ﺳبک و ماهیت رهبرﻱ جهانی امریکا تعیین خواهد شد .در غیر اینصورت نمیتوان این
خطر را نادیده گرفت که امریکا با خشمی ﺳراﺳرﻱ علیه رهبرﻱ جهانیاش روبهرو شود ،و در نتیجه برترﻱ
اﺳتراتژیک خود در اوراﺳیا را از دﺳت بدهد .ص 241
حتی چین هم که چندین دهه از حضور نظامی امریکا در آﺳیا انتقاد میکرد ،در ﺳالهاﻯ اخیر کمکم
پذیرفته اﺳت که «مقاصد چین و ایاالت متحده در حفظ ثبات آﺳیا عمدتاً یکسان اﺳت» .ص 241
این وضعیت میتواند از بین برود ،و آن هنگامی اﺳت که یک جنبش پوپولیستی ضدامریکایی اروپا و آﺳیا را
فرا بگیرد ،جنبشی که در غرب به شکل پان اروپاییسم و در شرق به شکل پان آﺳیاییسم جلوه کند.
نشانههایی از هر دو شکل این جنبش به چشم میخورد ،اگر چه هیچ یک از آن دو تاکنون نتوانسته اﺳت
افکار و عواطف اکثر اروپاییها یا آﺳیاییها را برانگیزاند .ص 243-241
اتحاد فرانسه و آلمان در اروپا ،یعنی احیاﻱ امپراتورﻱ شارلمان ،میتواند پیشگام پان اروپاییسمی باشد که
خشم از هژمونی امریکا و به خصوص از نقش امریکا در خاورمیانه به آن معنا و توان ﺳیاﺳی میدهد .به این
ترتیب این امر خشم ﺳیاﺳی ،اﺳتراتژیک و فرهنگی از آمریکا را با آرمان بزرگتر اروپاﻱ واحد مستقل درهم
خواهد آمیخت .نشانههایی از این رویکرد افراطی در اعتراضات اروپاییها علیه جنگ عراق پدیدار شد ،جنگی
که ایاالت متحده در  1221انجام آن را به عهده گرفت .ص 243-243
ظهور پان اروپاییسم و پان آﺳیاییسم ضد امریکایی ﺳد راه شکل گیرﻱ نظام الزم براﻱ امنیت جهانی خواهد
شد ،به خصوص اگر یکجانبهگرایی ایاالت متحده هم به آن دامن بزند .این امر حتی اگر هم فراگیر نباشد باز
هم میتواند روند پیشرفت ﺳاختارﻱ جهان در چند دههﻯ گذشته را معکوس کند؛ و چنان چه فراگیر باشد
میتواند امریکا را به خروج از اوراﺳیا وادار کند .بجاﺳت که این خطر انگیزهﻯ مضاعفی شود براﻱ آنکه ایاالت
متحده تالشهاﻯ خود را براﻱ گسترش و تعمیق پیوندهاﻯ اﺳتراتژیک خود با مناطق مهم غربی و شرقی
اوراﺳیا فزونی بخشد .ص 244-244

بخش دوم
هژمونی امریکا و مصالح عﻤومی
خطی که کاخ ﺳفید را به ﺳاختمان عظیم کنگره وصل میکند و ﺳپس به دژپنتاگون میرود و از آنجا به
کاخ ﺳفید برمﻰگردد ،مثلث قدرت را تشکیل میدهد .خط دیگرﻱ که کاخ ﺳفید را به بانک جهانی در چند
خیابان آن ﺳوتر وصل میکند و از آنجا به وزارت امور خارجه میرود و ﺳپس به کاخ ﺳفید باز میگردد
(بدین ترتیب صندوق بین المللی پول و ﺳازمان کشورهاﻱ امریکایی را هم دربر میگیرد) مثلث نفوذ جهانی
را تشکیل میدهد .این دو مثلث در کنار هم نشان دهندهﻯ آن اﺳت که تا چه اندازه «امور خارجهﻯ» ﺳنتی
به امور واشنگتن تبدیل شده اﺳت .ص 243
اجالس ﺳالیانهﻯ مجمع جهانی اقتصاد در داووس عمالً به یک گردهمایی حزبی براﻱ این نخبگان جدید
جهانی تبدیل شده اﺳت ،یعنی ﺳیاﺳتمداران عالی رتبه ،ﺳردمداران مالی ،رهبران تجارﻱ ،غولهاﻯ
رﺳانهاﻱ ،صاحب منصبان دانشگاهی و حتی ﺳتارگان راک .این نخبگان روزبهروز بیشتر منافع ،همدلی و
هویت خاص خود را به نمایش میگذارند .ص 244
جهانی شدن اندیشهاﻱ بود که دردانهﻯ کلینتون شد .ص 232
اما هم بوش پدر و هم کلینتون شدت اغتشاش رو به گسترش جهانی را دﺳتکم میگرفتند ،اغتشاشی که به
دلیل ﺳتیز دراز مدت با شوروﻱ پنهان مانده بود .ص 232
فصل چهارم :معضالت جهانی شدن
پروفسور چارلز دوران در ﺳال  1222تعریفی مفید از این اصطالح ارائه کرد ،تعریفی که این پدیده را به
صورت «برهم کنش تکنولوژﻱ اطالعات و اقتصاد جهانی» خالصه میکرد« .جهانی شدن براﺳاس شدت،
دامنه ،حجم و ارزش مبادالت بین المللی در حوزههاﻯ اطالعاتی ،مالی ،بازرگانی ،تجارﻱ و اجرایی در ﺳطح
جهان ﺳنجیده میشود .افزایش ﺳریع ﺳرعت و در نتیجه میزان این مبادالت در دههﻯ گذشته بیش از
نمودهاﻱ دیگر فرایند جهانی شدن قابل اندازه گیرﻱ اﺳت» .ص 231
جهانی شدن تمام خصوصیات یک ایدئولوژﻱ را در کنار هم جمع کرد :از لحاظ تاریخی بجا بود ،مورد توجه
نخبگان حاکمی قرار گرفت که عالئق مشترکی داشتند ،تحلیلی از آن چه باید طرد میشد ارائه میداد ،و
فردایی بهتر را پیش روﻱ مینهاد .ص 233

با این هدف ،جهانی شدن دکترین منطقی هژمونی جهانی اﺳت .ص 233
موفقیت اقتصادﻱ چین بیشتر مربوط به دیکتاتورﻱ روشنفکر آن اﺳت و کمتر به جهانی شدن بر میگردد.
ص 231
در عین حال ،اقتصاد امریکا مدرنترین و رقابتیترین اقتصاد جهان اﺳت (اقتصاد این کشور مجدداً در ﺳال
 1221هم در شاخص رقابت پذیرﻱ رشد و هم در شاخص رقابت پذیرﻱ اقتصاد خرد در رده نخست جهان
قرار گرفت ،شاخصهایی که مجمع جهانی اقتصاد هر ﺳاله محاﺳبه میکند) .ایاالت متحده بیش از هر کشور
دیگر در تحقیق و توﺳعه ) (R&Dهزینه میکند و ﺳهم آن در بازار تکنولوژﻱ باال (هاﻱ تک) بیشتر از هر
کشور دیگر اﺳت .شرکتهاﻯ چند ملیتی امریکایی چندین تریلیون دالر ﺳرمایهﻯ مستقیم خارجی در
اختیار دارند و اقتصاد امریکا موتور محرک اقتصاد جهانی اﺳت ،اقتصادﻱ که بسیار بزرگتر و متنوعتر از هر
کشور دیگر اﺳت .ص 231
دولت کلینتون به رغم اﺳتقبال از جهانی شدن در مقام اندیشهﻯ تعیین کنندهﻯ امریکا به دالیل ﺳیاﺳی
تصمیم گرفت پیمان کیوتو را اجرا نکند ،پیمانی که آن را در  2333امضا کرده بود .دولت کلینتون به توافق
نهایی بر ﺳر کنترل گرم شدن زمین دﺳت نیافت و پیمان جنجالی دادگاه بین المللی جنایی را هم تنها با
این شرط امضا کرد که ﺳنا آن را اصالح کند .دولت بوش این تردیدها را به مخالفت کامل تبدیل کرد .این
اقدامات پیام روشنی براﻱ جهان داشت :وقتی یک توافق بین المللی در تضاد با هژمونی امریکا قرار گیرد و
اﺳتقالل امریکا را محدود کند ،تعهد ایاالت متحده به جهانی شدن و چند جانبه گرایی محدودیتهاﻯ جدﻱ
دارد .ص 233-233
به این ترتیب ،ناگزیر برچسب «ﺳاخت امریکا» آشکارا بر جهانی شدن نقش بست .ص 233
جهانی شدن :آماج نﻤادسازی وارونه
به غیر از تحلیلهاﻯ جدﻱ دانشگاهی دربارهﻯ جهانی شدن در مقام یک تئورﻱ اقتصادﻱ ،دیدگاههاﻯ جامعه
شناس پرطرفدار فرانسوﻱ ،پییر بوردیو ،که در  1221در گذشت ،در نظام بخشیدن به آراء موجود در این
ضدآئین بسیار تأثیرگذار بوده اﺳت .ص 122

آن چه آن را اﺳتاندارد تمام روشهاﻯ منطقی اقتصادﻱ میخوانند و میقبوالنند ،در واقع عالمگیر کردن
خصوصیات خاص تنها یک اقتصاد اﺳت ،خصوصیاتی که در یک تاریخ و ﺳاختار اجتماعی ریشه دارد ،یعنی
اقتصاد ایاالت متحده .ص 122
در زمانهاﻱ که روشنفکران باب روز میگویند عصر ایدئولوژﻱ به ﺳر آمده اﺳت ،ضدجهانی شدن این توان را
دارد که با ترکیب جبرگرایی اقتصادﻱ مارکسیسم ،نوعی دوﺳتی مسیحیت و نگرانیهاﻯ طرفداران محیط
زیست به یک دکترین جهانی جامع و مردم پسند ضدامریکایی بدل شود ،دکترینی که رشک و حسد و خشم
از نابرابرﻱ جهانی نیز به آن دامن میزند .ص 124
نظر ﺳنجی از افکار عمومی در گوشه و کنار جهان نشان میدهد که دیدگاه انتقادﻱ و حتی خصمانه نسبت
به امریکا رو به افزایش اﺳت .اما این روند بیشتر نشان دهندهﻯ خشم از رفتار ایاالت متحده در مقام تنها ابر
قدرت جهان اﺳت و کمتر به معناﻱ مخالفت با ﺳبک زندگی امریکایی یا دکترین جهانی شدن اﺳت .ص
123

فصل پنجم :معضالت دموکراسی هژمونیک

چند فرهنگی و انسجام اﺳتراتژیک
در این صورت به رغم محبوبیت جهانی امریکا ﺳیاﺳت خارجی این کشور نخواهد توانست به مصالح
گستردهتر جهانی بپردازد .ص 133
هنگامی که در  2432نخستین ﺳرشمارﻱ در امریکا انجام شد ﺳفیدپوﺳتان  32درصد جمعیت را تشکیل
میدادند (بقیه شامل بردگان افریقایی و بومیان امریکا بودند که هیچ کدام حق رأﻱ نداشتند) و از این
ﺳفیدپوﺳتان  34درصد انگلوﺳاکسون و  21درصد ژرمن بودند .ص 133
نخستین گام براﻱ انتخاب یک رئیس جمهور کاتولیک در  2313آشکارا به دلیل تعصبات موجود شکست
خورد .اما دومین آن در  2342با پیروزﻱ همراه بود .از دههﻯ ﺳوم قرن بیستم یهودﻱها به عضویت کابینه
درآمدند ،اما در ابتدا با آگاهی از تعصبات اجتماعی تمایل نداشتند برهویت یهودﻱ خود اصرار ورزند .اما از
نیمهﻯ دوم قرن تنوع جدید قومی امریکا مشروعیت اجتماعی یافت که نمونهاﻱ از آن انتصاب یک مهاجر
یهودﻱ آلمانی تبار در مقام مشاور امنیت ملی رئیس جمهور در اواخر دههﻯ  2342و ﺳپس انتصاب وﻱ در

مقام وزیر امورخارجه بود ،و ﺳپس در نمونهﻯ دیگر در اواﺳط دههﻯ  2342یک امریکایی لهستانی (با نامی
ﺳخت که شباهتی به نام  WASPنداشت) مشاور امنیت ملی رئیس جمهور شد .دو دههﻯ بعد انتصاب هم
زمان دو امریکایی افریقایی تبار در مقام وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی رئیس جمهور نمادﻱ بود از
پایان ممانعت شرمآور ﺳیاه پوﺳتان از مشارکت واقعی در حیات امریکایی؛ امرﻱ که تازه در دههﻯ  2342و
با جنبش حقوق مدنی آغاز شده بود .ص 134
جمعیت ایاالت متحده در زمان حاضر  133میلیون نفر اﺳت ،که  14میلیون نفر از آنها اﺳپانیایی تبار،
کمی کمتر از  14میلیون امریکاییهاﻯ افریقایی تبار 22 ،میلیون نفر آﺳیایی و بیش از ﺳه میلیون نفر هم از
بومیان هاوایی و آالﺳکاییها هستند .ص 133

هژمونی و دموکراسی

در واقع ،به رغم ماهها تبلیغات مستمر رﺳمی در مورد خطر قریب الوقوع عراق ،اکثر مردم امریکا در فوریهﻯ
1221یعنی یک ماه قبل از آغاز جنگ عراق ،معتقد بودند که جنگ نباید خارج از چارچوب ﺳازمان ملل
انجام شود .در نمونهﻯ کلیتر حدود  33درصد مردم در اواخر  1221نظرشان این بود که امریکا «باید
دیدگاههاﻯ متحدان اصلیاش را در نظر بگیرد» .اما رویکرد کاخ ﺳفید چنین نبود و همان کاخ ﺳفید و
مشخصاً رئیس جمهور بود که مسیر را تعیین میکرد .ص 134
بررﺳی رایانهاﻱ ﺳخنرانیهاﻯ رئیس جمهور پس از یازده ﺳپتامبر تا اواﺳط فوریهﻯ  ،1221یعنی دورهاﻱ
حدوداً  23ماهه ،نشان میدهد که وﻱ عبارت مانوﻱ «هر که با ما نیست برما اﺳت» (که در واقع لنین آن را
ترویج کرد!) یا مشابه آن را دﺳت کم  33بار به کار برد .ص 134
پیدایش ناگهانی و تقریباً هم زمان دکترین جدید جنگ پیشدﺳتانه که در تضاد با قواعد پذیرفته شدهﻯ بین
المللی قرار داشت ،تأکید مجددﻱ بود بر این فرضیه که شیوهﻯ دموکراتیک و ﺳیستماتیک در تدوین
ﺳیاﺳت خارجی چندان خوشایند یک قدرت هژمونیک تحت فشار و گرفتار ناامنی مفرط داخلی نیست .ص
142

از اصل برابرﻱ چه میماند وقتی قابلیتهاﻯ فکرﻱ و حتی اخالقی برخی افراد با دﺳتکارﻱ بسیار فراتر از
دیگران تقویت شده باشد؟ ص 144
نتیجهگیری و خالصه  :سلطه یا رهبری
در واقع ،اگر امریکا به نوعی تصمیم بگیرد که مانند چین بیش از پانصد ﺳال پیش به یکباره از کار جهان
کنارهگیرﻱ کند موجودیت خود را به مخاطره خواهد افکند .ص 141
به خصوص اشغال عراق که از لحاظ نظامی موفقیت آمیز اما در ﺳطح جهانی مناقشه برانگیز بود ،موجد
تناقض پیچیدهاﻱ شد :اعتبار نظامی امریکا هیچگاه تا این حد باال نبوده و در عین حال اعتبار ﺳیاﺳی آن
هیچگاه تا این حد پایین نبوده اﺳت .ص 143
یک تحلیلگر مجرب اروپایی با مقایسهﻯ امریکا و روم باﺳتان ژرف بینانه مینویسد« :قدرتهاﻯ جهانی
بدون رقیب خصوصیات مشابهی دارند .آنها هیچ کس را هماورد خود نمیدانند و پیروان وفادار خود را به
راحتی دوﺳت خطاب میکنند .آنها دیگر دشمنی براﻱ خود نمیشناﺳند ،فقط شورشی ،تروریست و
کشورهاﻱ یاغی .آنها نمیجنگند ،فقط تنبیه میکنند .آنها دیگر جنگ به راه نمیاندازند ،فقط صلح برپا
میکنند .آنها وقتی که رعایا نتوانند مثل رعیت رفتار کنند به راﺳتی خشمگین میشوند»( .آدم وﺳوﺳه
میشود اضافه کند که آنها کشورهاﻱ دیگر را اشغال نمیکنند ،فقط آزاد میکنند ) .ص 144-144
در عمل ،رهبرﻱ خردمندانه در امور جهانی اول از همه مستلزم یک خط مشی حفاظتی منطقی و متعادل
اﺳت تا با اﺳتفاده از آن بتوان محتملترین و هولناکترین تهدیدات جامعهﻯ امریکا را فرو نشاند بدون آن که
حس بیمارگونهﻯ ناامنی ملی جامعه را فرا گیرد .دوم مستلزم تالش مستمر براﻱ برقرارﻱ آرامش در مناطق
بیثباتتر جهان اﺳت ،مناطقی با بیشترین خشم و التهاب که موجد خشونت اﺳت .ﺳوم ،مستلزم تالشی
اﺳت پایدار براﻱ به خدمت گرفتن مهمترین و همفکرترین کشورهاﻱ جهان در یک چارچوب مشترک به
منظور مهار ،و در صورت امکان ،نابودﻱ ﺳرچشمههاﻯ احتمالی خطرناکترین تهدیدات .ص 132

یک ائتالف جهانی میان دو ﺳوﻱ آتالنتیک ،هر چند نامتقارن ،آشکارا به نفع هر دو طرف اﺳت .با چنین
ائتالفی ،امریکا یک فوق ابرقدرت میشود و اروپا هم میتواند به تدریج متحد شود .امریکا بدون اروپا هنوز
هم قدرت برتر اﺳت اما قدرت مطلق جهانی نیست ،و اروپا هم بدون امریکا ثروتمند اﺳت اما ناتوان .ص 132

