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در دوران اوباما ،بيش از آنكه متوجه ابعاد ديگري همچون اقتصاد باشد ،در راستاي
بازسازي مشروعيت قدرت آمريكا ،در نظام بين الملل در دستور كار قرار گرفته است.
لذا چندجانبه گرايي ،به عنوان يك تحول در استراتژي محسوب مي شود كه دنبال
كننده همان هدف رؤساي جمهور پيشين ،يعني بسط هژموني اياالت متحده است.
توجه به ظرفيت هاي اقتصادي نيز مبتني به همين هدف قابل توجه است و به واقعيت
هايي نظير ظهور چين به عنوان يك قدرت اقتصادي بزرگ توجه دارد .در عين حال
معطوف به اهميت اين عنصر در سياست بين الملل است .ظرفيت سازي هاي نوين
منطقه اي نيز در ادامه چند جانبه گرايي قرار مي گيرد و بر مشاركت بازيگران منطقه اي
در حل و فصل بحران ها تأكيد دارد .اين رويكرد وجود مناطق در جهان را به رسميت
مي شناسد و پيگيري منافع در چارچوب هاي منطقه اي را در اولويت سياست خارجي
آمريكا قرار مي دهد.
اين دست رويكردها در استراتژي كالن آمريكا در دوران اوباما در كنار  8سال
رياست جمهوري بوش در دهه گذشته ،از منظر نظريه قدرت نرم ،سه دوران مشخص
را در تدوين استراتژي كالن آمريكا در قرن جديد به وجود مي آورد.
 -1دوران متأثر از بحران تروريستي سال  1001كه با اتكاء شديد به قدرت
سخت همراه است و تا پايان دور اول رياست جمهوري جرج دبليو بوش ادامه دارد.
 -1دوران متأثر از راهبرد يك جانبه گرايي و توجه به اهميت قدرت نرم در
چارچوب مفاهيمي همچون دموكراسي سازي ،كه  4سال دوم رياست جمهوري بوش
را شامل مي شود.
 -3دوران بازسازي چهره آمريكا و چندجانبه گرايي ،با تأكيد بر افزايش ظرفيت
هاي نرم افزاري قدرت ،از آغاز رياست جمهوري اوباما تا كنون.
در هر سه دوره فوق ،حتي در روزهاي آغازين جنگ در منطقه ،تلفيقي مجازي
بدون تركيب واقعي از قدرت سخت و قدرت نرم در استراتژي كالن آمريكا مشاهده

مي شود .اين موضوع به ويژه در مورد جنگ افغانستان ،صدق مي كند .لذا حتي در
بدترين شرايط ،استفاده از قدرت هوشمند ولو به شكل تكامل نيافته آن در استراتژي
كالن آمريكا در خاورميانه ،داراي مصاديق متعددي است .آنچه به بروز تفاوت ها مي
انجامد ،جايگا ه هر يك از رويكردهاي سخت افزاري و نرم افزاري در استراتژي كالن
است .ضمن آنكه در اينجا پاسخ به اين سؤال نيز حائز اهميت خواهد بود كه ،اين
تفاوت جايگاه در دوران هاي مختلف به چه دليل رخ داده است.
دوگانه قدرت در دكترين خاورميانه اي جرج واكر بوش:
استراتژي كالن اياالت متحده آمريكا در قرن  11مبتني به آنچه پيش از اين گفته
شد ،دو تهديد عمده "تروريسم" و "سالح هاي كشتار جمعي" را در برابر امنيت اين
كشور تشخيص مي دهد ( )Kagan & Kristol, 2002: 4كه به ميزان زيادي مي
توانند معطوف به منطقه پر تنش خاورميانه تعريف شوند .تروريسم كه به عنوان
تهديدي بالفعل كه حجمه سنگين آن در حادثه  11سپتامبر به نمايش درآمده ،پايگاه
وسيع و پراكنده اي در خاورميانه دارد.
از منظر تصميم سازان اياالت متحده تروريسم ضد آمريكايي داراي دو منشاء
مشخص است :گروه هاي تروريستي كه به صورت پراكنده در منطقه وجود دارند و
دولت هايي كه از گروه هاي تروريستي حمايت مي كنند .اين دو داراي چند وجه
مشترك اند .اوال اينكه هر دو با آمريكا داراي تضادهاي ارزشي و منفعتي هستند .ثانيا هر
دو به ايدئولوژي هاي افراطي معتقدند .ثالثا به لزوم هماهنگي با يكديگر براي مقابله با
آمريكا باور دارند .رابعا از ابزارهاي مشترك براي ضربه زدن به منافع آمريكا استفاده مي
كنند )Parachin, 2003: 2( .بر اين اساس "آمريكا هدف خود را پاكسازي منطقه از
سالح هاي هسته اي ذكر مي كند كه البته اسرائيل از اين قاعده كلي مستثني" تلقي ميشود.
(سليماني پورلك)19 :1381 ،
اين دو دغدغه عمده آمريكا در خاورميانه كه به واسطه زمينه هاي مشترك ،ميتوانند
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مشخصا به عنوان يك تهديد واحد تلقي شوند ،طبيعتا داراي وجوه مختلف نرم افزاري
و سخت افزاري هستند.
حادثه  11سپتامبر و متعاقب آن محكوميت هاي پي در پي كشورهاي مختلف بر
عليه كشتار مردم در نيويورك و انگشت اتهامي كه به سوي بنيادگرايي در خاورميانه
نشانه رفت توجيه گر حمله جنگنده هاي اف شانزده به سرزميني بود كه حتي براي
تامين مايحتاج اوليه خود نيز دچار مشكالت اساسي بود .لذا  11سپتامبر "بيشترين
مطلوبيت راهبردي را براي اهداف آمريكا فراهم آورد ".و باعث شد تا سياست هاي
خارجي دولت مبتني بر "جهاني كه به ناگهان خطرناكتر شده" بتواند حمايت هاي
داخلي را براي حمله به افغانستان جلب كند( .متقي ،بقايي و رحيمي)11 :1381 ،
جنگ پيشدستانه به عنوان عنصر كليدي استراتژي كالن دولت بوش براي مقابله با
تهديد تروريسم ،زماني توانست به عنوان يك راهبرد عملي مطرح شود كه ،تروريسم
مورد ادعاي تصميم گيران ،خود را در  11سپتامبر به همگان نشان داد و اين حق را
براي دفاع از خود براي آمريكا به وجود آورد .لذا هنگامي كه هدف از عمليات
پيشگيرانه ،عطف به خاور ميانه در دستور كار قرار مي گيرد ،خاور ميانه اي منظور نظر
است كه ربايندگان هواپيماها از آنجا آمده اند( .متقي ،بقايي و رحيمي )13 :1381 ،در
اينجا رويكرد سخت افزاري آمريكا كه به طور چشمگيري خود را نشان مي دهد ،به
شدت متأثر از فضايي امكان تأثيرگذاري مي يابد ،كه توسط قدرت نرم ناشي از
فروريزي برج هاي دوقلو ايجاد شده است.
دكترين بوش كه به خوبي مي تواند بيانگر استراتژي كالن اياالت متحده آمريكا در
ابتداي قرن بيست و يكم باشد ،در راستاي مقابله با تهديد تروريسم و اشاعه سالحهاي
كشتار جمعي ،حاوي سه مفهوم عمده است كه به كليت آن شكل مي دهد:
" -1اقدام پيش دستانه" كه در مورد افغانستان و عراق در دستور كار قرار گرفت
و مطابق با آن آمريكا خود را محق مي داند كه در موضوعات و مناطقي در نظام بين

الملل ،كه احساس مي شود در آينده اي نزديك ،منافع حياتي اين كشور را تهديد
خواهد كرد ،پيش از بروز اين تهديد ،اقدام به مداخله نظامي كند.
" -1اقدام يك جانبه" كه به طور مشخص براي عراق تجربه شد و سياستي مغاير
با رويكرد خود محدود كنندگي آمريكا در پس از جنگ سرد به حساب مي آيد .اين
مفهوم بيانگر عدم التزام واشنگتن به تصميم هاي بين المللي در مواردي است كه منافع
حياتي خود را در خطر ببيند.
" -3دموكراسي سازي" به عنوان هدف نهايي و غايي حضور آمريكا در منطقه كه
بيشتر راهكاري بلندمدت محسوب مي شود كه با تحول در محيط سياسي و فرهنگي
منطقه تهديداتي همچون تروريسم را كاهش مي دهد)Kurt, 2005: 635-636( .
بعد از پايان حمالت به افغانستان و عراق ،نه تنها شواهدي مانند ،دردسرهاي
نيروهاي نظامي در مناطق اشغال شده ،بلكه برنامه هاي از پيش طراحي شده اياالت
متحده نيز ،بيانگر اين واقعيت بود كه آنچه منافع آمريكا را در منطقه با تهديد مواجه
كرده است ،تنها و تنها با نيروي نظامي و برخوردهاي اجبارآميزي مانند تحريم هاي
اقتصادي ،قابليت مقابله موثر ندارد.
به همين خاطر تصميم سازان اياالت متحده بر اساس لزوم توجه به اليه هاي عميق
تر موضوع تروريسم در خاورميانه ،هم به نيروي نظامي و مجموعه قابليت هاي قدرت
سخت خود متوسل شدند و هم درصدد برآمدند تا از طريق آنچه مهندسي سياسي –
اجتماعي – فرهنگي جوامع خاورميانه ،خوانده مي شود ،اصالحات مورد نظر خود را
در راستاي كاهش زمينه هاي بروز بنيادگرايي انجام دهند .در واقع در وهله دوم ،قدرت
نرم آمريكا براي ترغيب ويژگي هاي فرهنگي و سياسي جامعه خاورميانه به سمت
فاصله گرفتن از بنيادگرايي منجر به تروريسم مورد استفاده قرار گرفته است .آن چيزي
كه تعامل سياست خارجي آمريكا با سطوح فرو ملي در خاورميانه خوانده مي شود .در
تحليل منجر به اين استراتژي" ،عوامل بروز جريانات راديكاليستي در منطقه از زواياي

استراتژي كالن آمريكا در خاورميانه :ميداني براي تعامل قدرت سخت و قدرت نرم

561

گوناگوني برخوردارند كه نبود دموكراسي در اين ميان جايگاه ويژهاي دارد".
(حسيني)360 :1384،
در اينجا "دموكراسي سازي" آمريكايي آخرين مفهوم از سه گانه دكترين بوش
مطرح مي شود و منافع اياالت متحده با قابليت هاي آن مورد پيگيري قرار ميگيرند.
اين مفهوم فرايندي فرض مي شود كه در مناطقي همچون خاورميانه به كاهش
تهديدات عليه منافع آمريكا منجر خواهد شد .فرايندي كه "خاصه در ميان مسلمانان به
"تخليه باتالق" مي انجامد و شرايط رشد تروريسم را از بين مي برد .دموكراسي سازي
در واقع "حركتي صعودي در جهاني شدن محسوب مي شود كه در مقابل حركت
نزولي يا همان بنيادگرايي قرار مي گيرد .حركتي كه اقدامات فرهنگي و سياسي گروههايي
همچون القائده را در جهان اسالم خنثي مي كند و باعث رشد آزادي مي شود ".در
دكترين بوش با اين ديدگاه ،به تحوالت آزاديخواهانه در لبنان ،مصر و عراق با نگاهي
مثبت نگريسته مي شود و جنگ با عراق در راستاي دموكراسي سازي تعريف مي گردد.
((Kurt, 2005: 637
لذا اگرچه ،دولت بوش در ابتدا نسبت به لزوم تحول در شرايط سياسي و اجتماعي
داخلي در كشورهاي خاورميانه بي توجه بوده ،اما اين مسئله در ادامه سياست خاورميانه
اي آمريكا در دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته است .اساسا آنچه با عنوان "تغيير
رژيم" در استراتژي كالن آمريكا در خاور ميانه قابل تشخيص است ،به تبع وجوه عميق
نرم افزاري ،به كارگيري موثر قدرت نرم را مي طلبد .در اين چارچوب دولتمردان
آمريكايي بخشي از منافع اين كشور را در تحول در ساختارهاي سياسي حاكم بر برخي
از كشورهاي خاورميانه جستجو مي كنند كه در راستاي پيشبرد دموكراسي قابل تعريف
است" .به زعم اينان اين دگرگوني بايد مقدمه اي براي شكل گيري رژيم هاي نو پاي
دموكراتيك تلقي شود" ".هرچند كه در جريان تثبيت آن بهره گيري از توانمنديهاي
نظامي بايد مورد توجه قرار گيرد "،اما ابعاد نرم افزاري مورد تاكيدي در اين سياستها

قابل ارزيابي است( .حسيني)43 :1384،
ابعادي كه تأكيد بر آنها در نيمه دوم دهه گذشته ،در مواضع رسمي مقامات
آمريكايي نيز وجود دارد .براي نمونه كاندوليزا رايس در ژوئن  1009ضمن تاكيد بر
حمايت از مطالبات دموكراتيك ملت ها تصريح كرده" :ما همگي به آينده اي چشم
دوخته ايم كه تمامي حكومت ها به اراده شهروندانشان احترام مي گذارند چراكه آرمان
دموكراسي جهاني است .اياالت متحده بيش از  60سال ثبات را به بهاي دموكراسي در
خاورميانه تعقيب كرد و چيزي به دست نياورد .اكنون ما مسير متفاوتي انتخاب مي
كنيم ،ما از مطالبات دموكراتيك كليه ملت ها حمايت به عمل مي آوريم ".هر چند كه
عليرغم ظاهر تبليغاتي وعده هاي دموكراسي سازي ،هيچگاه اياالت متحده حاضر نبود
كه امنيت متحدان عرب مستبد خود را در منطقه با خطر مواجه سازد .وي همچنين
همان سال در فورت براگ ،سياست منطقه اي آمريكا را اينگونه بيان داشته است:
"استراتژي ما دفاع از خودمان و گسترش آزادي است .ظهور آزادي در اين منطقه
حياتي به از بين رفتن بستر راديكاليسم و ايدئولوژي هاي خشونت بار منتهي خواهد
شد و امنيت بيشتري براي ملت ما به ارمغان خواهد آورد .با رشد دموكراسي ،ترقي و
اميد در خاورميانه ،تروريست ها حاميان خود را از دست خواهند داد ،و اميد خود را
براي تبديل كردن منطقه به پايگاهي براي حمله به آمريكا و متحدانمان در سراسر جهان
برباد رفته خواهند ديد ".به اين ترتيب همانگونه كه در ابتداي دهه ،تروريسم به عنوان
مخاطب اصلي حمالت نظامي به حساب مي آمد ،با اين رويكرد ،مخاطب اصلي
سياست دموكراسي سازي محسوب مي شود .در همين رابطه ريچار هاس نيز تصريح
ميكند" :آمريكا به دنبال آن است تا با پيشبرد دموكراسي در خاورميانه از رشد
راديكاليسم كه سياست هاي آمريكا را در تعارض با ارزش هاي خود مي بيند ،ممانعت
به عمل آورد( ".سليماني پورلك)131 :1381 ،
آنچه در حوزه قدرت نرم در استراتژي كالن آمريكا در چند سال اول رياست
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جمهوري بوش قابل مشاهده است ،قرار گرفتن مضامين تاكيد شده در چارچوب ليبرال
دموكراسي است ،تا جايي كه بتواند توجيه گر سياستهاي اين كشور در حوزه نظامي و
امنيتي باشد .درواقع دموكراسي سازي به عنوان مفهوم سوم در استراتژي امنيت ملي
آمريكا ناگزير از ترجمه مبتني به دو مفهوم عمده ديگر در اين استراتژي است .به
طوري كه بتواند مشروعيت حمالت به خانه هاي مردم بغداد ،زندانهايي مانند گوانتانامو
و ابوغريب ،و تداوم حضور نظامي در كشورهاي اشغال شده را ،فراهم بياورد و
همچنين بتواند زمينه را براي بهره برداري اين كشور در دوران پس از جنگ ايجاد كند.
اين روند آنگونه كه حسيني نوشته است ،در استراتژي كالن آمريكا در دوران بوش
با عنوان "القاعده – قاعده" و پس آن "قاعده – القاعده" قابل تشخيص است .به طوري
كه آمريكا تحت عنوان "القاعده – قاعده" تالش كرده است تا به تخريب و تغيير
جغرافياي سياسي ،فرهنگي ،ملي و  ...منطقه خاور ميانه به عنوان منطقه هدف ،اقدام كند
و سپس هنجارهاي مطلوب خود را جايگزين قواعد نابود شده نمايد .قواعدي كه به
واسطه عمليات ضربتي و استفاده از قدرت سخت و متعاقب اضمحالل گروه هاي
بنيادگرايي همچون القاعده ،از ميان رفته اند .اين رويكرد براي شناختن استراتژي كالن
آمريكا در نيمه اول دهه گذشته به كار مي رود .و در نيمه دوم يعني دوراني كه آمريكا
ديگر نمي جنگد ،رويكرد قاعده – القاعده در استراتژي كالن اين كشور غلبه مي يابد.
كه در آن ظرفيت ها صرف حمايت و تقويت هنجارهاي مطلوب و مورد نظر آمريكا
ميشود ،تا در ذيل آن قواعد نامطلوب از ميان بروند و در منطقه هدف ،تغييرات بنيادين
رخ دهد .اين روند در طول دور دوم رياست جمهوري بوش پيگيري شده است .به
طوري كه جنگ عراق و افغانستان تحت عنوان "القاعده – قاعده" و دوران پس از آن
تحت عنوان "قاعده – القاعده" قابل تعريف خواهد بود .در مرحله اول اولويت با
قدرت سخت افزاري است( ،حسيني )360 :1384،و در مرحله دوم تالش شده است
تا از ظرفيت هاي نرم افزاري بهره بيشتري گرفته شود.

جيمز كارت معتقد است ،علت تحول در استراتژي كالن اياالت متحده در نيمه دوم
دهه ،در حقيقت شكست استراتژي جنگ پيش دستانه و عمليات يك جانبه بوده است.
چرا كه اين استراتژي در عمل "نتوانست بسياري از تهديدات موجود را بر طرف كند و
شكست خورد ".در همين دوران بود كه "كره شمالي به عنوان يك تهديد هسته اي
موفق شد به آزمايشات خود ادامه دهد ،و ايران عالوه بر انرژي هسته اي ،به حمايت از
تروريسم بپردازد" و اين به ميزان زيادي به جنگ فزاينده اي مربوط مي شود كه در
عراق وجود داشته است" .در حالي كه صدام حسين نه داراي بمب هسته اي بوده و نه
رابطه مستحكمي با شبكه بين المللي تروريسم داشته است ...به اين ترتيب بعد از سه
سال اين استراتژي ،يك استراتژي مرده به حساب مي آيد)Kurt, 2005: 635( ".

دوگانه قدرت در دكترين خاورميانه اي باراك اوباما
روي كار آمدن اوباما و اختالف قابل توجه آراء ميان او و مك كين به عنوان خلف
بوش ،و همچنين ايجاد جو تبليغاتي بسيار وسيع به نفع اولين رئيس جمهور
سياهپوست آمريكا ،اوج توجه هر چه بيشتر كاخ سفيد به قدرت نرم را نشان مي دهد.
در واقع آمريكايي ها تالش كردند تا "در دوران رياست جمهوري اوباما به جايگاه موثر
و مطلوب تري در حوزه هاي اقتصادي و استراتژيك جهاني نائل شوند .اين امر به
عنوان ضرورت اجتناب ناپذير آمريكا در عصر بعد از جرج بوش محسوب مي شود .و
تمامي برنامه ريزي اقتصادي – استراتژيك آمريكا در راستاي اين هدف ،سازماندهي
شده است ".روي كار آمدن اوباما نشان مي دهد كه سياست گذاران آمريكايي به ارتقاء
هرچه بيشتر قدرت نرم اين كشور اهتمام خواهند داشت و در تالش اند تا از طريق
ابزارهاي غير نظامي به سطح موثر و فراگيرتري ،از مشروعيت ،كارآمدي و ثبات دست
يابند" .چنين ضرورت هايي را مي توان زمينه ساز طراحي استراتژي بزرگ و منسجمي
دانست كه بتواند قدرت سخت نظامي را با قدرت جذاب نرم تركيب كند" و از اين
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طريق به توسعه منافع آمريكا در جهان قرن بيست و يكم بپردازد( .متقي-19 :1381،
)16
تاكيد باراك اوباما بر قدرت نرم در دكترين خود براي عرصه خارجي و توانمنديهاي
بالقوه وي براي اهميت بخشي به اين چهره از قدرت در استراتژي كالن اياالت متحده،
باعث شده است تا برخي كارشناسان از "تشابه ميان اوباما و آيزنهاور در تاكيد بر
قدرت نرم در استراتژي كالن" سخن بگويند و سياست خارجي اوباما را با عنوان
"بينالمللي گرايي ليبرال" با سيات هاي جنگ سردي آيزنهاور مقايسه كنند .به عقيده
پاپسكو و آونس اياالت متحده از سال  1006به بعد به سمت نرم افزار گرايي در غالب
بين الملل گرايي ليبرال گرايش داشته و اين روند با جديت بيشتري توسط اوباما از سال
 1008پيگيري شده است .آمريكا در عين حال از  1006تا به امروز تالش كرده است
تا "برتري هاي به دست آمده در زمينه هاي نظامي و اقتصادي را حفظ كند ".به اين
معنا كه كسب و ارتقاء قدرت نرم در استراتژي كالن آمريكا هيچگاه به معناي از دست
دادن امتيازات اين كشور در جنگ عراق و افغانستان كه با استفاده از قدرت سخت به
دست آمده ،نخواهد بود(Popescu & Owens, 2009: 1-3) .
به همين خاطر است كه به گمان برخي اوباما ادامه دهنده راهي است كه جرج بوش
آغازگر آن بوده است .آنها نشانه هايي مانند افزايش تعداد نيروها در افغانستان ،ادامه
رويكردهاي خصمانه نسبت به ايران ،ناتواني در تغيير سياست شهرك سازي اسرائيل و
حتي مشاركت در حمله ناتو به ليبي را شواهدي دال بر فقدان تحول در سياست
خارجي آمريكا در دوران اوباما مي دانند( .واعظي)31 :1311 ،
با اين وجود روي كار آمدن باراك اوباما با شعار تغيير اگر چه به معناي دست
كشيدن آمريكا از منافع به دست آمده در خاورميانه نبوده است ،اما گفتمان غالب در
كاخ سفيد را به سمت كا هش نظامي گري و افزايش ديپلماسي و به ويژه در حوزه
ديپلماسي عمومي سوق داده است .به طوري كه مفاهيمي همچون "اروپاي پير ،اسالم

فاشيستي و صليبيون" جاي خود به رابطه احترام آميز با جهان اسالمي داده است .اوباما
در همين رابطه در گفتگو با العربيه تصريح مي كند" :اياالت متحده متعهد به خوب
بودن با جهان اسالم است و زباني كه ما به كار مي بريم بايد زبان احترام باشد ...زباني
كه به كار مي بريم مهم است... ،نمي توانيم به واسطه خشونتي كه به نام يك عقيده
صورت گرفته كل آن عقيده را با يك چوب برانيم( ".واعظي)19 :1311 ،
وي در ابتداي دوران رياست جمهوريش به دو كشور مسلمان سفر كرد و در
سخنراني هاي جداگانه اي سعي كرد تا با مسلمانان بدون واسطه سخن بگويد .اوباما در
پارلمان تركيه با اشاره به دستورش مبني بر تعطيلي زندان گوانتانامو و ممنوعيت
شكنجه ،اين دستور را نمونه اي از تغييرات صورت گرفته در دوران رياست جمهوري
خود ناميد .او همچنين در دانشگاه قاهره با تأكيد بر تالشش براي آغازي نو ميان
آمريكا و مسلمانان مبتني بر احترام و منافع متقابل ،معتقد است اين كار نيازمند تالشي
پايدار است .اوباما در اين سخنراني كه بسيار مورد توجه قرار گرفت به آيه اي از قرآن
نيز اشاره مي كند و ضمن اذعان به ريشه هاي اسالمي اش ،تمدن غرب را وامدار تمدن
اسالمي مي داند)Obama, 2009( .
عالوه بر اين دست از موضع گيري ها كه بيانگر اهميت يافتن جايگاه قدرت نرم در
استراتژي كالن اياالت متحده است ،عملكرد آمريكا در خصوص خيزش هاي مردمي
در ك شورهاي عربي كه با عنوان بيداري اسالمي از آنها ياد مي شود ،مهمترين صحنه اي
است كه مي توان اهميت قدرت نرم را براي اياالت متحده در آن ديد .دولت باراك
اوباما عليرغم نگراني از پيامد تحوالت منطقه بر منافع آمريكا ،تالش كرده تا آنجا كه
امكان دارد در مقابل خواست ملت هاي منطقه نايستد .به گفته برخي افراد نزديك به
رئيس جمهور آمريكا ،ايده او درباره اين خيزش ها در واقع پذيرش تحوالت پيش آمده
و عدم تالش براي بازگرداندن اوضاع به حالت اول است .ايده اي كه در سخنراني او با
عنوان "پس از مبارك" متجلي مي شود( .زهراني)161 :1310 ،
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سياست آمريكا در مورد كشورهايي مانند مصر نشان دهنده تغيير در منطقي است كه
هراس از تحول را حتي به قيمت از دست دادن افكار عمومي منطقه پذيرا بوده است.
آنگونه كه پوالك نيز تصريح كرده است ،اياالت متحده تا پيش از اين همواره بر اساس
سياست قدرت و حفظ وضع موجود به منطقه خاورميانه مي نگريسته است .وضعيتي
كه جمهوري اسالمي ايران و حزب ا ...لبنان در تقابل با آن تعريف شده اند .اما كاستيهاي
وضع موجود و نا كارآمدي هاي نظام هاي سياسي حاكم نارضايتي هاي گسترده اي را
در ميان ملت هاي منطقه باعث شده اند .و همين امر مردم را به سمت حمايت از چهره-
هايي همچون سيد حسن نصر ا ...و محمود احمدي نژاد سوق داده است .چهرههايي كه
راهبرد كالن خود را براي منطقه ،تحول در نظام هاي سياسي حاكم عنوان كرده اند .اما
اكنون براي آمريكا روشن شده است كه تغيير در شرايط حاكم امري ناگزير براي آينده
منطقه است ) Pollack, 2011( .اين چارچوبي است كه استراتژي كالن آمريكا در
خاورميانه ،در قالب آن توضيح داده مي شود.
سه پايه اي كه بيدل در مقاله اي در واشنگتن پست ( )Biddle, 2011از آن به
عنوان راهنماي دكترين اوباما ياد مي كند ،با وجود آنكه به واسطه ماهيت سياست هاي
امريكا د ر عمل نمي تواند به عنوان راهبردي واقعي و تمام عيار تصور شود ،از منظر
قدرت نرم جالب توجه است .اين سه محور به قرار زير است:
 -1منافع انساني ارزش اقدام نظامي آمريكا را دارد
 -1اين اقدام نظامي بايد كامال محدود باقي بماند
 -3اقدام نظامي بايد تا حد امكان چند جانبه باشد
م حور هايي كه در صورت تسري در استراتژي كالن ،مي توانند قدرت نرم اياالت
متحده را به طور چشمگيري افزايش دهند .ضمن اينكه اين الگو به رويكرد آمريكا در
جنگ بوسني و هرز گوين بسيار نزديك است ،جنگي كه باعث شد تا اياالت متحده به
عنوان نجات بخش مردم بوسني در افكار عمومي مطرح شود.

آمريكا در مورد ايران اگرچه نسبت به اعمال تحريم ها اشتياق نشان داده و تأكيد
دارد كه براي جلوگيري از دستيابي ايران به سالح هسته اي ،محدوديتي براي خود قائل
نيست ،اما در طول دوره رياست جمهوري اوباما نشان داده است كه تمايلي به گزينه
نظامي ندارد .موضوعي كه تحليل گر روزنامه كريستين ساينس مانيتور به آن اشاره كرده
و بر اين باور است كه نوسازي سپر موشكي رژيم اسرائيل ،امتيازي است كه از سوي
آمريكا براي متقاعد كردن رژيم اسرائيل به حمله نكردن به ايران داده ميشود( .تبيان،
 )11/1/19اختالف نظر ميان واشنگتن و تل آويو بر سر ايران همچنين در ديدار اوباما
و نتانياهو قابل پيگيري است( .فردا )10/11/11 ،آمريكا تعمدا خود را در جوي قرار
داده است كه در آن به عنوان مخالف راسخ حمله نظامي به ايران و حامي ادامه
گفتگوهاي ديپلماتيك ،به نظر مي رسد.
اين قبيل موضع گيري ها در عين حال كه مي تواند بيانگر كاهش تمايل اياالت
متحده به استفاده از قابليت هاي سخت افزاري باشد ،مي تواند به عنوان نشانههايي
مبني بر افزايش اهميت قدرت نرم در استراتژي كالن اين كشور نسبت به خاورميانه
تلقي شود .مخالفت علني آمريكا با اسرائيل بر سر برنامه اتمي ايران و نحوه مقابله با
تهران و تظاهر چشمگير رسانه اي اين موضوع ،نه تنها محدوديت هاي آمريكا را براي
دستيابي به اهداف در خاورميانه مي رساند ،بلكه نياز اين كشور را نيز به بازسازي افكار
عمومي معطوف به خود ،بيان مي كند و يادآور تأثيرات محدوديت زا در استفاده از
قدرت سخت در سياست بين الملل است .محدوديت هايي كه در چارچوب نظريه
قدرت نرم از محل استفاده از اين وجه از قدرت ،براي خود آن ايجاد مي شود و
كارآيي قابليت هاي سخت افزاري را كاهش مي دهد.

قدرت نرم ابزار غلبه بر محدوديت هاي سخت افزاري
عالوه بر محدوديت هايي كه متأثر از استراتژي جنگ پيش دستانه و يك جانبه
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گرايي ،باعث كاهش اهميت قدرت سخت در استراتژي كالن اياالت متحده ،به ويژه در
دوران اوباما شده است ،داليل ديگري نيز وجود دارند كه اين ناكارآمدي را توجيه ميكنند.
داليلي نظير وجوه نرم افزاري تهديدات عليه آمريكا در منطقه خاورميانه؛ كه در
استراتژي كالن دولت جرج بوش كمتر به آن توجه شده است.
بنياد گرايي اسالمي كه در اينجا منظور جنبش هاي وابسته به گرايشات سلفي در
ميان اهل سنت است ،به عنوان عامل اصلي فعاليت هاي تروريستي مورد نظر آمريكا
شناخته مي شوند .گروه هايي مانند القاعده و طالبان كه به طور مشخص داراي
گرايشات ارزشي خاصي هستند كه جهانبيني و ايدئولوژي متعارض با منافع و اهداف
آمريكا را ترويج مي كنند" .بنيادگرايي اسالمي جنبشي است كه به ارزش هاي بنيادي
اسالمي ]مبتني به آموزه هاي سلفي[ باور دارد و پيروزي و بهروزي كشورهاي اسالمي
را در بازگشت به آن ارزش ها مي داند و از الگويي شرقي يا غربي پيروي نمي كند .اين
جنبش كه به گونه واكنش احساسي ،روحي ،معنوي و سياسي جلوه گر شده است،
گذشته از ترس غربي شدن فرهنگ اسالمي از مداخله مستقيم غرب در سرزمين هاي
اسالمي در دهه هاي گذشته نيز مايه مي گيرد ".جنبش هاي بنيادگراي اسالمي ،مشخصا
نظام هاي سياسي مبتني بر ليبرال دموكراسي را قبول ندارند و به دنبال ايجاد حكومتي
اسالمي بر اساس تلقي خود از اسالم راستين هستند .عالوه بر اين روي آوردن مردم و
دولت هاي منطقه به ارزش هاي غربي و ايدئولوژي هايي مانند ليبراليسم را در تضاد با
دستيابي به اهداف خود مي دانند و با آن مبارزه مي كنند( .اسدي و غالمي-43 :1310،
)44
گروه هاي ديگري نيز وجود دارند كه وجه مهم افتراقشان با جنبش هاي سلفي،
وابستگي نظري شان به مذهب شيعه است .اين گروه ها كه سرآمد آنها حزب ا ...لبنان
به حساب مي آيد از پايگاه روحانيت شيعه نشات گرفته اند و اكثرا مورد حمايت
جمهوري اسالمي ايران قرار دارند .به عنوان مثال حزب ا ...لبنان كه يكي از نيروهاي

مهم مخالف منافع آمريكا در منطقه به حساب مي آيد و از سوي واشنگتن همواره به
فعاليت هاي تروريستي متهم شده است ،جنبشي محسوب مي شود كه به شدت متاثر از
علماي ديني لبنان و ايران فعاليت مي كند( .موسسه سوره)11-11 :1389 ،
بر اين اساس بار ارزشي موجود در مقاومت ها عليه اياالت متحده در منطقه ،كامال
مشهود است .در حقيقت اين موضوع در محافل مختلف پذيرفته شده كه آنچه در
خاورميانه بيش از هر چيز مي تواند براي آمريكا ،مهم و تاثير گذار باشد ،ماهيت حيات
ارزشي در منطقه است( .دهشيار )111 :1386،مبارزين با آمريكا در منطقه پيش از
همه ،آمريكا را به خاطر ايدئولوژي و ساختار ارزشي آن كه به عنوان ضامن امنيت
مطلق ،در جهان گسترش يافته است ،دشمن تلقي مي كنند و در منطقه نيز مبارزه با اين
ساختار ارزشي مطلوب براي اياالت متحده ،يكي از اساسي ترين حوزه هاي مبارزه را
تشكيل ميدهد .موضوعي كه پيش از اين در تحليل پوالك به آن اشاره شد.
بخش قابل توجهي از شرايط منجر به ايجاد راديكاليسم در ميان جنبش هاي اسالم
گرا و سلفي گرايي منجر به اقدامات خشونت آميز ،معلول نظام هاي سياسي مستقر در
كشور هاي منطقه است .اين موضوعي است كه خود آمريكايي ها نيز بر آن تاكيد دارند.
اوضاع سياسي حاكم بر جوامع خاورميانه بستر الزم را براي رشد تروريسم فراهم ميكند.
در اين چارچوب حتي وقوع حادثه  11سپتامبر نيز زنگ خطري براي مقامات امريكايي
تلقي مي شود تا به سياست جنگ سردي ،حفظ وضع موجود در خاورميانه پايان دهند.
كه در غير اين صورت شرايط جديد نظام بين الملل و تحوالت عميق اجتماعي ،ميتواند
پيامد هاي ناگواري براي آمريكا در پي داشته باشد .در اغلب كشورهاي خاورميانه
نظامهاي سياسي به عنوان بازتاب خواسته هاي مردم اين كشور ها ايفاي نقش نمي كنند
و اساسا نقش مردم در روند هاي سياسي ناديده انگاشته شده است .شكاف هاي ايجاد
شده در اين جوامع ،منبعث از قطع ارتباط حكومت با مردم ،منجر به بروز واكنشهايي
شده است كه حتي گروه هاي اصالح طلب و غير نظامي را به سمت راهبردهاي سخت
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افزاري سوق داده است)Eisenstadt, 2004: 64( .
بر اين اساس نبود دموكراسي در جوامع خاورميانه به عنوان يكي از مهمترين عوامل
پرورش راديكاليسم و افراط گرايي عنوان مي شود كه مهمترين معضالت امنيتي را براي
آمريكا ايجاد كرده است .شرايط سياسي در خاورميانه شرايط ايجاد كننده تروريسم
محسوب مي شود و مادامي كه اين شرايط در وضعيت فعلي نظام بين الملل تداوم
داشته باشد تروريسم نيز وجود خواهد داشت( .اركمن)11 :1384،
بوش در سخنراني ساالنه خود كمي پس از حمله به عراق ضمن اشاره به ضرورت
تحول در ساختار هاي سياسي در كشورهاي خاورميانه ،باور خود را به وجوه نرمافزاري
تهديدات عليه منافع آمريكا در منطقه اينگونه بيان مي كند" :ماداميكه خاورميانه منطقهاي
استبداد زده و سرشار از خشونت و نااميدي است ،همچنان كانوني براي پرورش انسانها
و جنبش هايي خواهد بود كه امنيت آمريكا و دوستانش را با تهديد مواجه مي كند .بر
همين اساس است كه آمريكا استراتژي گسترش آزادي در خاورميانه بزرگ را تعقيب
مي كند ".او در جاي ديگر مي گويد" :ديكتاتورها به تروريست ها پناه مي دهند و از
آنها حمايت مي كنند ،به خشم و راديكاليسم دامن مي زنند و به دنبال سالح هاي
كشتار جمعي هستند .در حالي كه دموكراسي ها اميدواري را جايگزين خشم مي كنند،
حقوق شهروندان و همسايگانشان را محترم مي شمارند و به جنگ عليه تروريسم ميپيوندند".
()Johnson, 2004: 1-2
اوباما نيز در اين مورد با سلف خود هم نظر است .با اين تفاوت كه او به صراحت
عنوان مي كند ،كه تكيه صرف به نيروهاي نظامي براي مقابله با آنچه افراط گرايي
خوانده مي شود ،نتيجه بخش نخواهد بود .اوباما حتي ميان جنگ افغانستان و عراق
تفكيك قائل مي وشد ،و به طور ضمني مي پذيرد كه آمريكا مي توانست مشكل عراق
را از راه هاي ديگر حل كند .عالوه بر اين در موضوع نظام هاي سياسي خاور ميانه،
رئيس جمهور آمريكا ،ضمن آنكه تحميل نظام سياسي مطلوب يك كشور را به كشورهاي

ديگر محكوم مي كند ،مي گويد" :اما تمام افراد به چيز هاي مشتركي عالقه مندند،
آزادي بيان و انديشه ،اطمينان به حكومت قانون ،برخورداري از حكومت شفاف و...
اينها ارزش هاي آمريكايي نيستند ،اينها حقوق بشر هستند .حكومت هايي كه به اين حقوق
احترام مي گذارند ،از ثبات ،موفقيت و امنيت بيشتري برخورداراند)Obama, 2009( ".
اظهار نظر هاي سياستمداران آمريكايي و همچنين نوع عملكرد اياالت متحده در
برهه هاي مختلف ،به ويژه از  11سپتامبر  1001تا امروز ،تا حد زيادي بيانگر اهميت
قدرت سخت ،به عنوان ابزار پيگيري منافع اين كشور در عرصه خارجي است .اين
وجه از قدرت با وجود مجموعه كارآمدي هايي كه از خود نشان داده است ،در منطقه
خاور ميانه با محدوديت هاي گوناگوني مواجه است ،كه ميزان تأثيرگذاري آن را كاهش
مي دهد .در چنين وضعيتي است كه قدرت نرم اهميت خود را در استراتژي كالن
آمريكا نشان مي دهد .در يك بازه وسيع كاركردي ،از توجيه گري براي قدرت سخت
در عمليات نظامي يا تحريم اقتصادي ،تا قرار گرفتن در موقعيت كانوني در سياست
گذاري – مانند آنچه در تحوالت اخير مصر مشاهده شد – به كار گرفته مي شود .اين
تصوير از تعامل ميان دو گانه سخت و نرم قدرت در استراتژي كالن اياالت متحده،
بيانگر كاركرد ويژه قدرت نرم به عنوان مهم ترين ابزار غلبه بر محدوديت هايي است
كه كارآمدي قدرت سخت را در منطقه خاورميانه ،با چالش مواجه مي كند.

نتيجه گيري
آنچه هدف از اين پژوهش بوده ،بررسي رويكردهاي اياالت متحده آمريكا به قدرت
در استراتژي كالن در چارچوب نظريه قدرت نرم است .هدفي كه ما را ناگزير مي كند
تا ضمن بررسي ماهيت استراتژي كالن آمريكا ،به ويژه در منطقه خاورميانه ،تحوالت
اين استراتژي را در شرايط گوناگون اين كشور در منطقه مورد بازبيني قرار دهيم .به
همين خاطر ضروري است تا موضع گيري ها و نحوه عملكرد تصميم سازان آمريكايي،
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تا حد زيادي در ارتباط با موقعيت آمريكا در منطقه و ماهيت منافع از پيش تعيين شده،
مورد توجه قرار گيرند .روشي كه نشان دهنده ،سه دوره عمده در استراتژي كالن آمريكا در
خاورميانه قرن جديد است و سه رويكرد متفاوت به دوگانه قدرت را نمايان ميكند.
در مرحله اول و در آغاز هزاره سوم اتكا به قدرت سخت افزاري در استراتژي كالن
كامال به چشم مي خورد .مولفه هاي نظامي محور اصلي استراتژي كالن به حساب مي
آيند .در مرحله دوم اين حجم از سخت افزار گرايي تا حدي تعديل مي شود.
رويكردي كه عالوه بر سياست هاي اعالمي در اجتناب از رويارويي هاي جديد نظامي
در منطقه و افزايش اعتبارات مربوط به حوزه ديپلماسي عمومي ،خود را نشان مي دهد.
نهايتا در مرحله سوم ،قدرت نرم نقشي محوري در استراتژي كالن آمريكا مي يابد .به
طوري كه نه تنها ارتقاء آن به موضوعي مهم در سياست خارجي تبديل مي شود ،بلكه
پيگيري بخش قابل توجهي از اهداف نيز با قابليت هاي نرم افزاري صورت مي گيرد.
اين در حالي است مؤلفه هاي قدرت سخت ،اگرچه با احتياط بيشتر ،همچنان از اهميتي
قابل توجه برخوردارند.
آمريكا در طول سالهاي پس از جنگ سرد و به خصوص در قرن حاضر ،با توسل به
قدرت سخت ،يعني نيروهاي نظامي به ويژه در جنگ هاي منظم و سياست هاي تنبيهي
و تشويقي در حوزه هاي امنيتي و اقتصادي ،تا حد زيادي موفق عمل كرده است .همين
امر باعث مي شود تا به كار گيري قدرت سخت براي تصميم سازان اين كشور از
جذابيت برخوردار باشد .اين موضعي است كه در عمل نيز مصاديق قابل توجهي براي
آن وجود دارد .نوع رفتار آمريكا با رژيم صدام در طول دهه نود و پس از آن ،رويكرد
آمريكا نسبت به جمهوري اسالمي ايران از  1111تا كنون ،عملكرد آمريكا در موضوع
افغانستان و پاكستان ،و سياست هاي اين كشور در قبال لبنان ،سوريه و فلسطين ،همگي
مصاديقي از قدرت سخت آمريكا را در اختيار ما مي گذارند كه با اشتياق از سوي
مقامات اين كشور به كار گيري شده اند.

اما اياالت م تحده در عين حال از محدوديت هاي اين قدرت تأثير گذار آگاه است و
اين آگاهي باعث مي شود تا قدرت نرم در استراتژي كالن آمريكا موضوعيت يابد .و در
عمل براي مقابله با محدوديت هاي قدرت سخت اين كشور مورد استفاده قرار گيرد.
لذا قدرت نرم در استراتژي كالن آمريكا به جاي قدرت سخت و در شرايطي به كار
گرفته مي شود ،كه محدوديت هاي ذاتي و عرضي قدرت سخت ،تأثيرگذاري اين وجه
از قدرت را به ميزان غير قابل توجيهي كاهش داده است .بر اين اساس مشاهده ادوار
مختلف در استراتژي كالن اين كشور كه با معيار جايگاه قدرت نرم تفكيك شده اند ،در
واقع نتيجه اين رويكرد به حساب مي آيند.
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چکیده
سازهانگاري به عنوان ديدگاهي بديع در روابط بينالمللل معاصلر از قابليلتهلاي بسلياري
جهت ارزيابي مقوالت رشتۀ روابط بينالملل برخوردار است .اين ديدگاه به مثابۀ بلديلي بلراي
جريان اصلي ميتواند به مؤلفههايي كه چشماندازهاي نظري خردگرا از آنها فروگذار كلردهانلد
بپردازد .در اين ميان مقولۀ امنيت با توجله بله رونلد تحلول آن پلس از جنلگ سلرد از جمللۀ
مقوالت مورد نظر است .ارزيابي نويسنده از مقولۀ امنيت در ديدگاه سازهانگلاري چنلين نشلان
ميدهد كه مقولۀ امنيت در تعامل ميان هويتهاي مختلف و با ايجاد قواعد و هنجارهاي ميلان-
ذهني در جهان فرهنگي شدۀ روابط بينالملل معاصر تكوين مييابد.

واژگان كليدي :امنيت ،سازهانگاري ،روابط بينالملل ،جنگ سرد ،گفتمان.

 Email: hevazzadeh@yahoo.com

مقدمه
مفهوم امنيت از ابهامآميزترين و دشوارترين مفاهيم معرف روابط بين المللل -و چله
بسا طيف متنوع و بسياري از معارف بشري -است .از اين نظر ،ايلن مفهلوم و تفكلر در
باب آن متضمن نوعي عقبماندگي و توسعهنيافتگي مفهومي و موضوعي اسلت .شلايد
بتوان داليلي چون پيچيدگي موضوع امنيت ،وجلود دامنلۀ مشلترك بلين ايلن مفهلوم و
مفهوم قدرت ،تقابل ميان رويكردهاي آرمانگرايانه و واقعگرايانه در خصوص مفهلوم و
موضوع امنيت ،ماهيت مطالعات راهبردي 1و عملكرد سياستگذاران 2دولتها را در ايلن
خصوص برشمرد (بوزان9 : 1318 ،لل.)10
از سوي ديگر بايد خاطرنشان كرد با ايجلاد نظلام دوللتهلاي مللي و تثبيلت نظلم
وستفاليايي 3در ميانۀ سدۀ هفدهم ميالدي ،امنيت به عنوان يلك موضلوع يكپارچله ،بله
تدريج به يك مقولۀ مضيق تحت عنوان امنيت ملي كه همانا كار ويژه اساسي دولت ملي
بود ،تقليل يافت.
با طرح جهاني شدن در روابط بينالملل كه متقلارن بلا فروپاشلي شلوروي و پايلان
جنگ سرد است ،تحولي ژرف در حوزۀ موضوعي امنيت به وقوع پيوسته اسلت .مهلم-
ترين پيامد اين مسأله ،رها شدن اذهان از سليطره رقابلتهلاي ايلدئولوژيك ،سياسلي و
امنيتي كه مانع ديدن ديگر پديدههاي مللي و جهلاني مليشلد ،اسلت (اخلوان زنجلاني،
1 :1381لل .)90به عبارت ديگر از آنجا كه قدرت و معنا در دوران جنگ سرد بهوسيلۀ
ابر قدرتها ساختاربندي ميشدند ،بنابراين ،بلا اضلمحالل نظلام دو قطبلي 4كله خلود
1
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متضمن افول ايدئولوژيهاي سامانبخش است ،مرز بين دوست و دشمن از بلين رفلتن
است .اين تحول كه از آن به بحران معنا 1ياد ميكنند ،به فرعي شلدن پديلده دوللت للل
ملت به عنوان صورتبندي سياسي تجدد 2اثباتگرا انجاميده و روابط بين الملل لل بلين
الدول لل را به روابط ميلانمتنلي 3تبلديل كلرده اسلت (قلوام .)111-1 :1381 ،بلدين
ترتيب ،با وقوع بحران دولت -ملت در عصر جهاني شدن ،از نقش دولت ملي به عنوان
يك هويت سازمانيافته جهت توليد امينت كاسته شده است .بر ايلن اسلاس ديگلر دال
امنيت به مدلولي خاص رجوع نميكند (قوام.)116 :1381 ،
تداوم اين روند بدين معناست كه اعتبار و قدرت تشريحي و تبيني 4نظريله نوواقلع-
گرايي 5در خصوص پديدههاي ملي لل همچون امنيت مللي للل خدشلهدار شلده اسلت
(اسميت ،)90 : 1383 ،چراكه دولت ملي به عنوان منبع فرهنگي عامل تملايز خلود بلا
ديگري ،اسطورۀ نظم در داخل را در مقابل اسطوره آنارشي در خارج عرضه مليداشلت
(قوام .)111 :1381 ،در واقع جهاني شدن متضمن طرح مفهوم گشايش سرزمين است.
بر اين اساس هر چند جرياني بيوقفه در جهت تقسيم حاكمانه سلرزمين وجلود داشلته
است ،ولي شكلگيري جامعۀ بينالمللي مسلتلزم وارد آملدن اسلتثنائاتي بلر ايلن اصلل
خواهد بود .رژيمهاي بينالمللي يكي از اشكال نهلادي اسلت كله قلملرو سلرزميني بله
وسيلۀ آنها گشايش مييابد (كالرك.)144 :1381 ،
همچنانكه از فحواي مؤيدات فوق استنباط ميشود ،جهاني شدن با ايجلاد تحلوالتي
بنيادين در حوزههاي فرهنگي ،هنجاري ،و هويتي ،مباني فلسفي امنيت ملي را به چالش
طلبيده است ،چرا كه با وقوع تحوالت مزبور ،مسائلي در معادالت امنيتي معاصلر طلرح
شده كه تا پيش از عصر جهاني براي كنشگران ملي ناشناخته بودهاند (ملك كلين الي و
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ليتل .)38 :1380 ،از اين نظر ،امنيت سازهاي 1نيست كه در قلمرو ثابلت و تغييرناپلذير
دولتهاي تشنۀ قدرت بازشناخته شود (كالرك .)161 : 1381 ،بدين ترتيب ،وضيعت
جديد در دوره پساتجدد  /پساوستفاليا  /پساكمونيسم متضمن نوعي آشفتگي و تشويش
پيرامون نظريهپردازي در حوزۀ امينتپژوهي است .ايلن آشلفتگي و تشلويش كله خلود
پيامد ضعف و ناتواني تبيينهاي خردگرا ،2به ويژه سنت واقعگرايانه در خصوص داليل
پايان يافتن جنگ سرد و فروپاشي نظام دو قطبي بوده ،منجلر بله ظهلور و بلروز ديگلر
ديدگاهها از اين رهگذر شده است .در اين ميان به نظر ميرسد كه ديدگاه سلازهانگلاري
اجتماعي از ظرفيت تفسيري شايان توجهي در خصوص موضوعات روابط بين الملل لل
از جمله امنيت لل برخوردار است ،چراكه ديدگاه مذكور ،مدلي از تعامالت بينالمللي را
ارائه ميدهد كه در طي آن مساعي الزم به عمل ميآيد تا تأثير ساختارهاي نهادي ميلان-
ذهني را بررسي كرده و ارتباط ميان دگرگونيهاي هنجاري ،هويت و منافع دولت هلا را
مشخص كند( .قوام1384 ،الف .)9 :در اين راستا با توجه به ظهلور مشلكلۀ امنيلت در
دورۀ ما بعد جنگ سرد ،به لحاظ نظري مسائلي حول سطح تحليل امنيت ،ذهني يا عيني
بودي امنيت ،و تكوين امنيت مطرح ميشوند .بلدين قلرار ،در پايلان ايلن مقدمله ،ايلن
پرسش اساسي مطرح ميشود كه :با توجه به مؤيدات ديلدگاه سلازهانگلاري در روابلط
بينالملل ،امنيت به عنوان يك موضوع ،چگونه توصيف ميشود؟
مقاله پژوهشي حاضر ،درصد است تا به گونهاي مجمل به پرسش فوق پاسخ گويد.

روابط بين الملل و مطالعات امنيتي
مطالعات امنيتي مستلزم توجه به دو گفتمان اصلي و چهار موج مطالعاتي اسلت .بلر
اين اساس در گفتمان اول ،يا گفتمان امنيت منفي ،3امنيت جنبه سلبي داشته و بلا فقلدان
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عامل ديگر كه از آن به تهديد 1ياد شده تعريف ميشود (مك كين الي و ليتلل:1380 ،
 .)14اين گفتمان خود به دو ملوج مطالعلاتي تقسليم مليشلود .ملوج اول ،موسلوم بله
مطالعات سنتي مشتمل بر دو نسل از تحليلگران امنيتي به قرار سنتگرايان ارتلدوكس

2

و سنتگرايان ميانهرو 3است .سنتگرايان ارتدوكس بنيانگلذار روششناسلي اثبلاتي در
حوزه مطالعات امنيتي هستند .از ديد آنان ،امنيت داراي جوهره نظامي است .سه روايلت
به نضج و تكوين مطالعات امنيتي اثباتگرايانه ياري رسانده است .اين روايتها عبارتند
از :روايت ادوارد كار 4از جنگهاي پلوپنزي 5روايلت كلارل هالسلتي 6از پيملان صللح
وستفاليا ،و روايت كن بوث 7از جنگ بزرگ (افتخاري )13-14 : 1381 ،اين گلروه از
تحليل گران با تأكيد بر نقش زور و جوهره نظامي امنيلت ،نلوعي داروينسلم امنيتلي 8را
ترويج ميكنند .نسل دوم از موج اول ،سنتگرايان ميانهرو هسلتند .ايلن گلروه نيلز بلا ارائله
شواهد و مفروضاتي در خصوص جوهره نظامي امنيت منجر به ايجاد مكتب جنلگگرايلي

9

در مطالعات امنيتي شدهاند (مك كين الي و لتيل .)19-11 : 1380 ،موج دوم گفتملان
امنيت منفي ،موسوم به مطالعات فراسنتي است .ايلن ملوج ضلمن انتقلاد بله ملوج اول،
معتقد به چند بعدي بودن امنيت است (مك كين الي و ليتل.)11-11 :1380 ،
اما گفتمان امنيت مثبت كه در پي انتقاد بله گفتملان امنيلت منفلي و در جهلت رفلع
كاستيها و نقايص آن بوجود آمده ،مؤيد آن است كه امنيت تنها به نبود تهديلد تعريلف
نميشود ،بلكه افزون بر نبود تهديد ،وجلود شلرايط مطللوب جهلت تحقلق اهلداف و
خواستهاي امنيتي نيز مد نظر است .بنابراين در گفتمان مزبور ،امنيت ماهيتي تأسيسلي
1
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دارد .اين گفتمان ،خود ،مشتمل بر دو موج مطالعاتي مدرن و پسلامدرن ،املواج سلوم و
چهارم در مطالعات امنيتي است (مك كين الي و ليتل.)19 : 1380 ،
موج سوم لل مطالعات مدرن لل به لحاظ روششناسي ،طرفدار نحله نواثباتگرايي

1

است .اثباتگرايان نوين خود به دو گروه اثباتگرايلان نلوين رفتلارگرا و اثبلاتگرايلان
نوين اصولگرا تقسيم ميشلوند (افتخلاري .)11-18 :1381 ،در كلل و در خصلوص
موج مدرن بايد خاطرنشان كرد كه اين موج احياگر نحله روششناسي اثباتي لل البتله بلا
صبغه ايجابي و نه سلبي لل در مطالعات امنيتي است.
موج چهارم در مطالعات امنيتي كه در ذيلل گفتملان امنيلت مثبلت قلرار مليگيلرد،
مطالعات پسامدرن است .در خصوص فلسفه وجودي مطالعلات پسلامدرن بايلد خلاطر
نشان كرد كه متعاقب سالهاي پاياني سده بيستم و آغاز سده بيسلت و يكلم ،اصلول و
مفروضات اوليه موج مطالعاتي مدرن دستخوش تغيير و تحول ميشود .به نظر ميرسلد
كه اين مسأله متأثر از تغيير و تحوالت مرتبط با ماهيت دولت ملي است ،چرا كه شرايط
جهاني به سمت و سويي پيش رفته كه از ميزان اعتبار الگوي دولت  -ملت كاسته شده،
و به همين علت اتكا به آن چهارچوب ديگر نميتواند چندان مفيلد و كارآملد ارزيلابي
شود .از اين نظر مطالعات پسامدرن نيز واكنشي موفق در پاسداشت گفتمان امنيت مثبت
در شرايط نوين است (مك كين الي و ليتل.)11 : 1380 ،
موج چهارم مطالعات امنيتي لل يا مطالعات پسامدرن لل متضمن نحلله روششلناختي
پسااثباتگرايي 2است .اين نحله ،ريشه نابرابري را نه در قدرت ،كه در سلاخت و پرداخلت
جامعه ميداند .طرفداران نحله مذكور ،بر دو مقوله سلاخت اجتملاعي 3و آگلاهي 4تأكيلد
ميورزند .آنها با ساختهاي اجتماعي سر و كار داشته و چيزي تحت عنوان جهلان واقلع
1

Neopositivism
Post positivism
3
Social Construction
4
Consciousness
2

ساخت موضوعي امنيت از ديدگاه سازهانگاري

511

را معتبر نميدانند .مباحث پسااثباتگرايي حول ماهيتشناسي 1و معرفتشناسي مقولههلاي
امنيتي دور ميزند .از ديد آنها ،فهم و درك امنيت بدون دولت معنا ندارد ،چرا كله امنيلت
ساخته و پرداخته جامعه است و بايد در اين شكل از جماعت سياسي لل دولت لل فهلم و
درك شود (تريف ،كرافت ،جيمز و مورگان .)111 :1381 ،در جريلان نحلله پسلااثبات-
گرايي ميتوان به چهار طيلف فكلري فمنيسلم ،2نظريله انتقلادي ،3پساسلاختارگرايي ،4و
سازهانگاري اشاره كرد (تريف ،كرافت ،جيمز و مورگان.)101-10 :1383 ،

فرهنگگرايي در روابط بينالملل و مطالعات امنيتي
از زمان شكلگيري و تكوين بطئي معرفت روابط بينالمللل در دهله-هلاي آغلازين
سده بيستم ميالدي ،فرهنگ همواره به عنوان يك مقوله رده دوم و يك متغير وابسلته در
بررسي حوزه هاي موضوعي مربوطه لل و به تبع آن امنيلت للل در نظلر گرفتله شلده
است .اين امر ،خود از بي توجهي تجدد به مقولله فرهنلگ در دوره بللوو خلود ريشله
گرفته است .اين در حالي است كه پساتجدد به عنوان آسيبشناسي تجدد به اين مقولله
معطوف شده است (رابرتسون .)84 : 1381 ،از اين نظلر فرهنلگ جلدا از ايلدئولوژي
معنا ندارد .بدين قرار ،اسطورهسازي در روابط بلينالمللل و در سلاحت نظريلهپلردازي
ريشه در فرهنگ و ايدئولوژي دارد (قوام1384 ،ب .)111 :از سوي ديگر بايد بله ايلن
نكته بسيار اساسي نيز توجه كرد كله روابلط فرهنگلي بلينالملللي متبنلي بلر روابلط و
مبادالتي بين نظامهاي ارزشي و تصوراتي تلقي ميشود كه در هويت بخشيدن به گروه-
هاي زير ملي ،ملي و فوق ملي نقشآفرين است (مرل .)31 :1314 ،بله زعلم نويسلنده
فرهنگ داراي صبغهاي رابطهاي 5بوده كه با توجه به تصلورات ايجلاد شلده نسلبت بله
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ديگر كنشگران در ضمير آگاهي ،رفتارها را معنا ميبخشد .در كل بايد خاطر نشان كلرد
كه در باب مطالعات فرهنگي 1دو گرايش عمده وجلود دارد :بلر ايلن اسلاس مطالعلات
فرهنگي از يكسو ،بدين سبب فرهنگي است كه توجهاش را به شيوههاي بيلان نملادين،
متن ،صنعت بديع ،گفتمان هلا و  ...معطلوف مليكنلد؛ از سلوي ديگلر ،از ايلن جهلت
فرهنگي است كه ميخواهد مفهوم فرهنگ را براي شمول بر تقريباً تمام وجلوه زنلدگي
انسان استفاده كند (رابرتسون.)108-1 : 1381 ،
با پايان يافتن جنگ سرد ،فرهنگ و هويت ،بازگشتي چشمگير در نظريهها و رويلههلاي
اجتماعي داشته اند .از اين نظر ،سنت واقعگرايي /نوواقعگرايلي كله تحلت تلأثير كنلت
والتز 2فرهنگ و هويت را با ناماليمت به حاشيه رانده بود ،به گونلهاي اي محتاطانله در
حال سهيم شدن در اين روند اسلت ( .)Lantis , 2002 :90بلدين ترتيلب بلا طلرح
رويكردهاي بازانديشگرا ،3فرارفتارگرا 4و پسلااثباتگرا در حلوزههلاي هسلتيشناسلي،5
شناختشناسي ،و روش شناسي فرهنگ و مطالعات فرهنگي به عنوان يك متغير مستقل
در بررسي حوزههاي موضوعي مربوط به روابط بين الملل لل از جمله مطالعلات امنيتلي
لل پاي به عرصه تبيين و تفسير ميگذارند .در اين ميان ،ديدگاه سازهانگاري بلا ملحلوظ
داشتن امر معنايي لل در كنار امر مادي لل از ظرفيت بااليي جهت تشريح مسلائل امنيتلي
ايفا ميكند .در اين راستا الزم به توضيح است كه مطالعات امنيتي فرهنگي بازخوردي از
سه موج مطالعاتي است .موج اول ،كه همزمان با جنگ جهاني دوم آغاز شلد ،بلا پايلان
اين جنگ و مطرح شدن فنآوري هستهاي در زمينه هاي نظامي بله حاشليه رانلده شلد.
موج دوم ،كه در دهههاي  1110و  1180ميالدي مطرح شد ،و ملوج سلوم ،كله بلا پايلان
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يافتن جنگ سرد قوت يافته است (عبداله خلاني .)101-9 : 1383 ،ديلدگاه سلازهانگلاري
يكي از رويكردهاي متعلق به موج اخير بوده كه در اين ارتباط بلذل تلوجهي ويلژه بله
مطالعات امنيتي فرهنگي داشلته اسلت .در چهلارچوب ايلن رويكلرد دو دسلته نظريله
فرهنگي به قرار ذيل ارائه شدهاند:
 1لل نظريه فرهنگي داخلي للل بله عنلوان متغيلر داخللي للل كله خلود مشلتمل بلر
رويكردهاي زير است:
الف  -رويكرد سازماني ،كه مبين تلأثير فرهنلگ هلر سلازمان بلر اسلتراتژي نظلامي
متخذه است.
ب  -رويكرد سياسي ،كه مبين تأثير سياستهلاي محللي يلا داخللي جواملع داراي
ساختارهاي اجتماعي متفاوت بر راهبردهاي نظامي است.
ج  -رويكرد راهبردي ،كه مبين نقش فرهنگ راهبردي در شكلدهي به سياستها و
خطمشيهاي امنيتي است.
1لل نظريه فرهنگي بينالمللي لل به عنوان متغير بين المللي لل كه مبين تأثير فرهنلگ
جهاني بر تعيين خطمشيهاي امنيتي است (خاني .)100 -1 :1383 ،به طور كلي و به
عنوان جمعبندي از مؤيدات اين بخش ميتوان اينگونله عنلوان كلرد كله اگلر فرهنلگ
سياسي به درستي در ابعاد شناختي ،ارزيابيكننلده ،و مشلخص باشلد ،آنگلاه ايلن قابلل
تصور خواهد بود كه كنشگران ،آن ارزشهايي را كه ممكن است به وسيله آنهلا هويلت
خود را احراز كرده باشند ،اعمال كنند .بر اين مبنا ،سازهانگاري فرهنگ را به عنوان يلك
نظام گشاينده معناي مشترك 1كه ناظر بر ادراكات ،تفاهم ها ،و اقدامات اسلت ،در نظلر
ميگيرد (.)Lantis, 2002: 106-7

Evolving System of Shared Meaning
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ديدگاه سازهانگاري در روابط بينالملل
در برداشت نخست ،به نظر ميرسد كه سازهانگاري بله عنلوان راه ميانله 1يلا زمينله
مياني 2در مناظره چهارم روابط بين الملل قلملداد مليشلود .از ايلن نظلر ،ايلن ديلدگاه
همنهادي از ديدگاههاي هستيشناختي و شناختشناسلي خردگرايلي /اثبلات گرايلي و
بازانديش گرايي /پسااثباتگرايي اسلت .در ايلن راسلتا نبايلد از خلاطر دور سلاخت كله
ديدگاه سازهانگاري به طور كلي و در مقابل ديدگاهها و جريلانهلاي اصللي حلاكم بلر
روابط بين الملل ،كانون بحث خود را از سطح شناختشناسي به سطح هستي شلناختي
انتقال ميدهد (مشيرزاده)314 : 1384 ،؛ اما در علين حلال ،ايلن ديلدگاه ماننلد سلاير
ديدگاه هاي موجود ،يك كل يكپارچه نبوده و در بطن آن ،رويكردهاي متفاوت و بعضلاً
متعارضي وجود دارد .سازهانگاري ،بنا بر يك قول ،ريشله در زبلانشلناختي سلاختاري،
نظريه سياسي پستمدرن ،نظريه انتقادي ،نقد ادبي ،مطالعات فرهنگي و رسانهاي داشلته
(قللوام1384 ،ب ،)111 :و بنللابر قللول ديگللر ،متللأثر از مكتللب شلليكاگو 3و جريللان
پديدارشناسي 4است (هاديان)118 :1381 ،؛ اما در عين حال مبادي اصل ايلن ديلدگاه
منتسب به مسأله جامعهشناسي شناخت است .جامعهشناسي شلناخت بلا طلرح سلاخت
اجتماعي واقعيت 5مبين آن است كه «جهان چيزي تلقي ميشود كه ساخته و ابداع شلده
و نه چيزي كه بتوان آن را طبيعي ،مسلم يلا موجلودي از قبلل داده شلده فلرض كلرد»
(هاديان .)13812118 ،به موازات اين مسأله ،ديدگاه سازهانگاري نيز مبين آن است كله
«نحوه شكل گيري جهان مادي در اثر كنش و واكنش بشر ،و نيز نحوه شكلپذيري كنش
و واكنش بشر از جهان مادي بستگي به تفاسير پوياي هنجاري و شلناختي انسلانهلا از
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جهان مادي دارد» (كرافت و تريف.)311 : 1381 ،
در ميان رويكردهاي بازانديشگلرا ،سلازهانگلاري بله عنلوان چشلمانلدازي بلديل،
جايگاهي ويژه در اياالت متحده يافته است .ونت ماديگرايي را خصيصۀ سلاختارگرايي
نوواقعگرا ميداند و چنين عنوان ميكند كه مطابق با اين رويكرد ساختار نظام بينالمللل
صرفاً به مثابه توانمنديهاي مادي بوده و ويژگيهاي معنلايي كله سلاختار اجتملاعي را
قوام ميبخشد در رويكرد مذكور لحلاظ نشلده اسلت ) .(Wendt, 1999: 16از ديلد
سازهانگاران ساختارهاي انديشهاي به اندازۀ ساختارهاي مادي اهميت دارند و نظامهلاي
متشكل از ايدهها ،باورها ،و ارزشهاي مشترك نيز خصيصههاي سلاختاري داشلته و تلأثيري
بسيار زياد بر كنشهاي اجتماعي و سياسلي دارنلد ) .(Reus-Smit, 2005: 196بلدين
قرار سازهانگاران بر بُعد ميانذهني شناخت تمركز ميكنند ،چراكه تمايل دارند بلر جنبلۀ
اجتماعي هستي انسان تأكيد كنند ).(Copeland, 2006: 3
از ديد سازهانگاران ساختارهاي معنايي ،هويت و منلافع كنشلكران را شلكل مليدهلد و
رابطۀ ميان كارگزاران و ساختارها مبتني بر تكوين متقابلل اسلت).(Bellamy, 2007: 77
البته عليرغم اين موارد ،همچنان كه وايت عنوان مليكنلد در زنلدگي اجتملاعي ،املور
مادي و انديشهاي همواره در هم بافتهاند و اين امر به لحاظ نظري به معناي جلدا كلردن
آنها از هم ،يا تابع كردن و تقليل دادن يكي به ديگري نيست ).(Wight, 2006: 161
سازهانگاري عالوه بر بعد مادي ،بر بعد معنايي حيات اجتماعي كه مشتمل بر معاني،
انگارهها 1قواعد 2رويهها 3و هنجارها 4است ،نيز توجه دارد .از ديد سازهانگاران ،ساختار
بين المللي در بر گيرنده منابع و قواعد است .از ديد آن ،قواعلد بلر دو نلوع تنظيملي 5و
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تكويني 1است .بر اين اساس ،عدم اجراي قواعد نلوع اول منجلر بله مجلازات ،و علدم
اجراي قواعد نوع دوم منجر به فهم ناپذيري كنش مليشلود( .مشليرزاده 1383 ،اللف:
 .)118به عبارت ديگر قواعد نوع اول مبناي استاندارد بودن رفتارها ،و قواعد نلوع دوم
مبناي معنابخشي آنان قلمداد ميشوند (قوام1384 ،الف.)9 :
مهمترين فرضهاي هستيشناختي ديدگاه سازهانگاري به شرح ذيل است:
1لل بر ساخته بودن 2هويت و اهميت سلاختارهاي معنلايي در آن؛ بلر ايلن اسلاس
هويت كنشگران مفروض و ثابت نبوده و محصلول سلاختارهاي اجتملاعي ميلانذهنلي
است (مشيرزاده 1383 ،ب .)119-6 :از ديد سلازهانگلاران «هويلت عبلارت اسلت از
مفهوم و انتظارات در مورد خود كه خاص نقش است» (مشليرزاده 1383 ،اللف.)114:
بدين قرار هويت امري داراي وضعيتي رابطهاي بوده كله جلدا از بافلت اجتملاعي معنلا
ندارد .در واقع ،هويتهاي اجتماعي برداشتهاي خاصي از خود را در رابطله بلا سلاير
كنشگران نشان مي دهند و از ايلن طريلق منلافع خاصلي توليلد كلرده و بله تصلميمات
سياستگذاري شكل ميدهند .از اين نظر هويت در تعامل بين خود و ديگلري بلا توجله
برداشتها ،تفاسير و تصورات موجود از ديگري شلكل مليگيلرد (مشليرزاده: 1384 ،
 .) 331در ضمن الزم به ذكر است كه هويت به عنوان يلك نظلام معنلايي تعيلينكننلده
چگونگي تفسير محيط مادي توسط كنشگران داخلي لل تكوين جمعي لل و بين الملللي
لل تكوين اجتماعي لل به صورت ميانذهني قوام يافته و مرزي ميان اين دو سطح وجود
ندارد (مشير زاده 1383 ،ب .)116-1 :
1لل رابطه كارگزار -ساختار؛ از اين نظر كارگزار و ساختار به صلورت متقابلل قلوام
مييابند .اين فرض به نظريه ساختاريابي 3مطروحه توسط آنتوني گيدنز 4بلاز مليگلردد.
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