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گیدنز با فرارفتن از دو گانهانگاری 1کارگزار و ساختار بر این باور است که سااختاراای
اجتماعی ساخته کارگزاری انسان استند ،ولی در عین حال ابراز و وسایهه ایان سااخت
نیز استند (مارش و استوکر .)843 :4831 ،در تفکر گیدنز ،در فضای مجازی کنشااا،
این ساختاراای معنایی استند که محدودیتاا و امکاناا

را فاراروی کنراگران رارار

میداند و در نهایت از راه تعامل جدلی ،آگاای کنرگر را برای بهینگای باازکنش خاود
میافزایند (شهیدی .)573 :4831 ،بدین ترتیب ،نظریه ساختیابی گیادنز ،در بافات و
زمینه رراردادن کارگزار 2مبین آن است که در نسبت دادن عهیت سیاسی ،ضارور

دارد

که کنش اجتماعی و سیاسی را در درون زمینهای که در آن رخ میداد ررار داد (ماارش
و استوکر .)857 :4831 ،در کل و بر اساس این فرض استیشناختی ،اعمال اشخاص/
کنرگران به جامعه روام میبخرد و جامعاه نیاز باه اشاخاص /کنراگران (مرایر زاده،
 4838ب.)473 :
8اا نقش اویت در شکل دادن به منافع؛ از این نظار ،اویات و مناافع در سیاسات
بینالمهل پایدار نبوده و دارای سرشتی از پیش داده شده نیستند ،ایان مساهله امانانکاه
در مورد اویت دولت کروراای دارای حاکمیت صادق اسات ،بارای اویات آنارشای
بینالمههی نیز صادق است .مسهله مهم آن است که اویتاا و منافع چطاور بار سااخته
میشوند و چطور آنها از طریق تعامل بینالمههی مرخص شناخته میشوند (Weber ,
) .2002 : 60بدین لحاظ ،جریاناای موجود در عرصه تعامال

بینالمههی ،انجارااا

را به عنوان معیاراایی برای منافع عقالنی و خردمندانه واحداای سیاسی مساتقل تهقای
میکنند و این انجاراا استند که بر اساس آنها منافع صور

عینی باه خاود مایگیارد

(ازغندی ،)51 :4838 ،چرا که سازهانگاری در ارتباط با فهم و تبیین انجاراایی که در
رهمرو بین المههی عمل می کنناد و تکاوین آن رهمارو باه وسایهه ایان انجارااا اسات
Dualism
Contenualization

1
2

) .(Shapcott , 2001:5در این راستا امانین بایاد خااطر نراان کارد از آنجاا کاه
سازها نگاران بر این باورند کاه رواباب باین المهال ،در واهاه اول ،در برگیرناده حقاایق
اجتماعی است که فقب باا موافقات انساان ایجااد مایشاوند )، (Waewer, 1999:4
بنابراین تنها توافق کارگزاران ،حقایق عینای دنیاای سیاسات را شاکل مایدااد (آدلار،
.)4415 :4871
در ابتدای این بخش ،صحبت از «برداشت نخست» در خصوص دیدگاه سازهانگاری
به میان آمد .این سخن خود بدان معنا است که نویسنده دیدگاه سازهانگاری را به عناوان
یک کل یکپارچه در نظر نمیگیرد .اما با این حال میتوان به ردر مراترکی از مادعااای
اصهی سازهانگاران در سیاست و روابب بینالمهل دست یافت .این مدعااا عبارتند از:
 -4دولت اا ،واحداای اصهی تحهیهی ،نظریه سیاسی بین المههی استند؛
 -5ساختاراای کهیدی در نظام دولت اا مهت میانذانی استند تا مادی؛
 -8اویت و منافع دولت ،بخش ااای سااخته شاده مهام باه وسایهه سااختاراای
اجتماعی استند تا اینکه در خارج از نظام سرشت انسانی یا سیاستااای داخهای رارار
داشته باشند ).(Zehfuss, 2002 : 39
دیدگاه سازهانگاری طیا

متناوو و متفااوتی از نظریاهپاردازان را در بار مایگیارد.

الکساندر ونت ،1نیکالس اون  ،2امانوئل آدلر ،3جاان راگای ،4فاردریش کراتوچویال،5
پیتر کاتزنرتین 6در این زمره-اند .در این ارتباط ،آناه کاه بایش از اار چیاز بازنماایی
دارد ،روایت مسهب ونت از سازه انگاری است .اما با ایان حاال نویسانده باا توجاه باه
بازماندهاای شناختی خود از راستکیری 7سازهانگاری تبیینای ونتای فاصاهه گرفتاه ،و
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خود را به سازهانگاری تفسیری جان راگی نزدیک میسازد .بار ایان اسااس اسات کاه
نویسنده به ارزیابی موضوو امنیت از دریاه مذکور میپردازد .اماا پایش از آن ضاروری
است تا در سطور پسین مطالبی اندک در خصوص ساازهانگااری تفسایری جاان راگای
ارائه شود .راگی سیاست بینالمهل را بر اساس یک استیشناسی رابطهای ماورد توجاه
ررار میداد .از دید وی ،نقطه تمرکز ،آگاای براری و نقاش آن در رواباب باینالمهال
است .امانین وی بر این باور است که بهوکاای ساختمانی وارعیت اام اندیراهای و
ام مادی بوده و بازتابدانده نیتمندی جمعی 1و نیتمندی فردی 2استند .راگای بار
این باور است که در روابب میان دولتاا ،فهم اای میانذانای وجاود داشاته ،و معناا،
خود مستقل از زمان و مکان نیست .از این نظر ،وارعیتاای اجتماعی به ایان دلیال کاه
امه کنرگران در مورد آنها اتفاق نظر دارناد خهاق مایشاوند( .مرایرزاده-7 :4831 ،
 .)853از دید راگی ،رویهاای کنرگران به رواعد و انجاراای تعری کنناده نظاام باین
المهل روام میبخرند (مریر زاده4838 ،ب .)431 :البته وی با اولویت دادن به رواعد و
انجاراای تکوینی ،به نسبت رواعد و انجاراای تنظیمی ،آنها را بنیان نهادی کل حیا
اجتماعی میداند ،اما در عین حال ،چون این رواعد و انجاراا شیئیت 3یافتهاناد ،کسای
آنها را به عنوان راعده و انجار در نظر نمیگیرد (مرایرزاده .)853 : 4831 ،راگای باا
عنایت به استیشناسی میانذانی مطروح ،معرفشناسی و روششناسی اثباتی را که باه
جدایی شناسا و شناخته 4و در نتیجه تمرکز بر نیرواای عینای محارک کنراگران حکام
میکند ناکافی دانسته و معتقد به بهره جستن از روش تفسیری است .از دید ،از آنجا کاه
پدیده اای بینالمههی دارای حالت انجاری استند ،بنابراین نمیتاوان آنهاا را باا روش
اثباتی مورد مطالعه ررار داد (مریرزاده 4838 ،ال  .)485-8 :در عین حال راگی معتقد
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است که سازهانگاری ممکن است به تبیین عهی 1نیز بپردازد .اما در این حالت مقیاد باه
مدل رانونی -استنتاجی 2در جهت تالش برای دستیابی باه راانون عاام رفتااری نیسات
(مریرزاده  4838ال  .)488 :بدین ترتیب با توجه باه کهیاه مدیادا

فاوق مایتاوان

شاخصهاای دیدگاه سازهانگارانه جان راگی را به ررار ذیل برشمرد:
 -4اویت و سرشت تعامال

و روابب میان آنها ثابت و الیتغیر نیست.

 -5بهوکاای ساختمانی وارعیت بین المههی ام منبعا
منبع

از امار اندیراهای و اام

از امر مادی است.

 -8معنا و عوامل اندیرهای مستقل از زمان و مکان نبوده ،بهکه زمینهوناد 3اساتند
(مریر زاده 4838 ،ب .)471 :
به جهت ارائه مصداری از شاخصهااای ماذکور مایتاوان باه نقطاه نظار راگای در
خصوص پدیده تغییر 4و مقوله آنارشی در نظام بینالمهل توجاه کارد .وی در انتقااد باه
نووارعگرایی والتزی چنین استدالل میکند که جداسازی انعطافناپذیر ساطوح تحهیال،
بویژه میان سطوح داخهی ،فرامهی و ساختاری مانعی جهت فهم پیایدگیااای تغییار در
نظام بینالمههی است .بدین ررار از دید وی اگرچه ام نظام مادرن 5و اار نظاام رارون
وسطایی 6بوسیهه آنارشی مرخص شده-اند ،اما باه وسایهه اصاولی بار مبناای آنااه کاه
واحداای سازنده این دو نظام بر آنها حمل کرده بودند از یکدیگر متمایز شده ،و آنارشای
تنها به عنوان مرخصه نظام مدرن بازشناخته شده است).(Griffiths, 1999: 195
با توجه به استعانت راگی از روش تفسیری در دیدگاه سازهانگااری خاود ضاروری
است تا بدین نکته نیز توجه کرد که از دیدگاه سازهانگاری تفسیری ،ساه جهاان وجاود
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دارد :جهان اول یا جهان مادی که متعهق به اجسام است ،جهان استعالیی یا ذانی که در
برگیرنده وجدان ،تجربه ،افکار ،احساسا
تراوشا

و ...بوده ،و جهان فرانگ که بازتاابداناده

فکری انساناا ،دنیای زباناا ،افسانه اا و اساطیر ،و نظریهاای تفسیری است.

در وارع از این نظر ،در بطن دیدگاه سازهانگاری با تعامل میان دنیااای ماادی ،ذانای ،و
میانذانی روبهرو استیم (خبیری .)473 :4873 ،اینجاست که روایت تفسایرگرایانه از
سازهانگاری ،بازنمودی از تحهیل گفتمان 1است.

دیدگاه سازه انگاری و تکوین مطالعات امنیتی
نخستین کاراای امنیتی منبع

جماعاا

از دیدگاه سازهانگاری ،معطوف به مبحا

امنیتی 2است .آدلر ،کاتزنستین ،و بارنت 3نظریهپردازان این حوزه خاص استند .بر ایان
اساس ،نظریهپردازان مذکور با ادامه آراء و نظریهااای کاارل دویا  4پیراماون رویکارد
مبادال

 -ارتباطا

در مطالعا

در نظریهاای امگرایی 5از استنتاجا

نظری دیدگاه ساازهانگااری

امنیتی بهره جستهاند .در اینجا الزم به ذکر است که مبح

بخری مهم از مباح

جماعا

امنیتای

مرتبب با نظم اای منطقهای 6است .بر این اساس ،نظریاهپاردازان

مزبور به مقوالتی چون تهثیر فراینداای اجتماعی و جامعه بینالمهل بر تغییار سیاسات-
اای امنیتی ،و امانین تعری

منافع امنیتی بازیگران در پاسا باه عوامال فرانگای در

چهارچوب یک جماعت امنیتی میپردازند (خانی .)494-511 :4838 ،مبحا
مهم دیگری که نویسنده الزم میداند تا پیش از وارد شدن باه اساتنتاجا

بسایار

نظاری خاود
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پیرامون مطالعا

امنیتی سازهانگارانه بدان اشاره کند طارح معماااای امنیتای 1از ساوی

سازهانگاران است .در این ارتباط ،سازهانگاران در خصوص چهار دساته از معماااای امنیتای
توضیحاتی ارائه میداند .اولین مورد ،مقوله موازنه ردر  2است .ساازهانگااران باا مهحاوظ
داشتن نگاای انتقادی نسبت به وارعگرایان ،چناین اساتدالل مایکنناد کاه واراعگرایاان در
خصوص توانایی تخمین ردر

طرف دیگر تواناا اساتند ،اماا نمایتوانناد نحاوه درک

دولتاا از نیت خصمانه در برابر نیت دوستانه را نران داند .بدین ررار سازهانگاران در
پاس به این معما اینگونه عنوان میدارند که اویت باا فاراام آوردن معناا ،تردیاداا را
کااش میداد .بر این اساس با اعطای توانایی به یک کرور جهت شناخت دشمن خود
میتوان تردیداا را به جای ناامنی رطعی بنراند.
مسهله دیگر ،مقوله تنگنای امنیتی است که منجر به وضعیت خودیاری 3در تعامال امنیتای
کنرگران میشود .در این ارتباط سازهانگاران ،مفهوم انجار را در مقابل این مسهله مطارح مای-
کنند .آنها بر این باورند که اوالً ،رطعیت امیره منجر به امنیت نمیشاود ،و ثانیااً عادم رطعیات
اا تردید اا امیره منجر به عدم امنیت نمیشود .بدین ترتیب سازهانگاران جهت رفاع ایان دو
معضل ،توساعه اویات و انجارااای مراترک را پیرانهاد مایکنناد (عبدالاهخاانی:4838 ،
541اا .)519عالوه بر معمااای امنیتی فوق که واکنری نسبت به معمااای امنیتی منتج
از سنت وارعگرایی است ،سازهانگاران ،خود دو معمای امنیتای طارح کارده و باه آنهاا
پاس می داند .در این راستا ،اولین معمای امنیتی معطوف باه نباود جناگ میاان لیبارال
دموکراسیاا است .از دید سازهانگاران دلیل این امر آن اسات کاه انجارااای مصاالحه و
امکاری ،مانع از تعارض شده و در نهایت ،جنگ بین لیبرال دموکراسیاا منتفی میشود.
اما معمای دوم مطروح توسب سازهانگاران ،معطاوف باه امراکهی الگاوی توساعه
نظامی جهانی است .از این نظر ارتشاای سراسر دنیا خطوط کامل مراابهی باه جهات
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سازمانیافتگی دارند .از دید سازهانگاران این امرکهی یک معما است ،چرا کاه توساعه
نظامی نیاز به سرمایهاای مهی دارد و این امر خود در جوامع در حال توسعه یا توساعه-
نیافته منجر به تردید ناامنی میشود .پیرنهاد سازهانگاران به اینگونه جوامع روی آوردن
به یک ارتش مردمی و فنآوری نظامی سطح پایین است ،چرا که این نوو ارتاش ،بهتار
از ارتشاای جوامع مدرن با تهدیدا

این دساته از کراوراا کاه عمادتاً نااآرامیااای

داخهی بوده ،منطبق است (خانی.)541 - 4 :4838 ،
حال پس از بیان این مقدمه ضروری ،میتوان به مسهله اصاهی در گازارش پاژواش
حاضر که امانا چگونگی توصی

امنیت به عنوان یک موضوو از دیدگاه ساازهانگااری

است ،پرداخت .بر این اساس ،در ابتدا الزم است که موضوعاتی در خصوص این مسهله
مد نظر ررار گیرند .این موضوعا

که بیانگر نقطه نظرا

عبارتند از:

 -4سازه انگاری بیش از آنکه به عنوان یاک نظریاه لحااظ شاود ،در حکام یاک
دیدگاه رهمداد میشود که وجه تفسیریش بر وجه تبیینی آن اولویت دارد.
 -5امنیت به عنوان یک موضوو ناظر بر یک وضع امنیتی یکپارچه و غیرمقولاهبنادی
شده است.
آناه که در وضعیت جدید در ارتباط با موضوو امنیات حاائز اامیات شاده ،تغییار
مرجع امنیت از دولت به جامعه است .از این نظر ،به دلیل صور بندی نوین اجتمااعی،
باید بین امنیت دولت و امنیت جامعه تمایز رائل شد .در این راستا الزم به توضیح است
که امنیت دولت معطاوف باه حاکمیات 1و امنیات جامعاه ،معطاوف باه اویات اسات
(کالرک .)589 : 4835 ،به زعم نویسنده ،ما در وضاعیت جدیاد جهاانی شادن ،یاک
ررارداد اجتماعی نوین داریم که صور نبدیاای سنتی پیرین در مطالعا

امنیتی را که

«سرزمینی شده» 2بود ،تغییر داده است .در این راستا ،راگی ،خود بر این باور اسات کاه
Sovereignty
Territorialized

1
2

خصوصیت اصهی نظام مدرن حکومت ،یعنی دولت  -مهت سازماندای سرزمینی حیا
سیاسی بود که تحت یک مرکز معتقد و مرروو ررار گرفت .در این پااردایم امنیات باه
حوزهای اطالق میشود که دولتاا امدیگر را تهدید میکنناد ،امادیگر را باه چاالش
میطهبند ،امیال خود را بر دیگران تحمیل میکنند و از استقالل خود دفاو میکنند (روام،
 .)511 :4835بدین ترتیب در وضعیت مذکور که امنیت جامعه جایگزین امنیت دولت
شده ،پدیدهای تحت عنوان اویت امنیتی 1طرح میشود .به زعم نویسانده تکاوین ایان
پدیده مراون فرانگگرایی در روابب بینالمهل و به تبع آن مطالعا

امنیتای اسات .بار

این اساس ،پدیده اویت امنیتی بازتابی از آگاای کنرگران /کارگزاران است .این آگاای
خود در دو سطح روام مییابد :سطح اول ،امان سطح فردی بوده که در پیوند باا نیاا
تک تک کنرگران /کارگزارن است .کنرگران /کارگزاران مذکور ،ام در مقاام حااکم و
ام در مقام ناظر اا اعم از فعال و مرارکتجو یا منفعل و متبوو ااا اسات .اماا ساطح
دوم ،امان سطح نظامگونه 2بوده که در پیوند با نیا

مجموو کنرگران /کارگزاران بوده

که خود برساختهای تاریخی  -انباشتی است .از این نظر سطح نظامگونه ،مقوله سااختار
را به ذان متبادر میکند .بدین لحاظ ،امانانکه مرااده میشود نویسانده در بازنماایی
خود از مقوله آگاای ،در نهایت سطح نظامگونه را به دنبال سطح فردی (داخهای) ارائاه
میداد؛ ضمن آنکه باید در نظر داشت که سطح نظامگونه خود بازتابی از استیشناسای
رابطهای مورد نظر جان راگی نیز است .بدین ررار ،وارعیا

امنیتی در درجاه اول متاهثر

از امور اندیرهای ،و در درجه دوم ،متهثر از امور مادی استند .در این خصوص الزم باه
توضیح است که ار یک از کنرگران/کارگزاران ،در ابتدا و باه انگاام مواجهاه باا یاک
وضع امنیتی ،به امور مادی و عینی مرتبب چون رویهاای عمهی ،تکنیکاا ،تاکتیکاا ،و
ابزاراای دیگر کنرگران/کارگزاران با توجه به تصورا  ،ادراکا

و برداشتااای خاود
Security Identity

1

Systemic

2
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ذانی میبخرند .در این مرحهاه و پاس از ذانای شادن اماور ماادی و عینای،

کنرگران/کارگزاران مذکور به کنش کالمی در ارتبااط باا دیگار کنراگران /کاارگزاران
پرداخته و از راگذر این تعامل ،رواعد و انجاراای امنیتی تکوین مییابند .بدین ترتیب
فهم میانذانی کنرگران/کارگزارن نسبت به اماور ماادیا اندیراهای شاده کاه متضامن
آگاای بوده به یک وضع امنیتی که خود زمینهوند است ،معنا می بخراد .در ایان راساتا
بدیهی است که رویه اای کنرگران/کارگزاران به تکاوین رواعاد و انجارااای امنیتای
میانجامد  .در این حالت ،سنجش ردر

رواعاد و انجارااای ماذکور در تفسایر یاک

وضع امنیتی خاص بسیار حائز اامیت است .به طور کهی میتوان ساه معیاار را جهات
سنجش ردر

رواعد و انجاراای امنیتی به ررار ذیل برشمرد:

 -4مرخص بودن رواعد و انجاراای امنیتی؛
 -5تداوم رواعد و انجاراای امنیتی که مدید مد

تهثیرگاذاری و تاداوم آنهاا در

برابر چالشاای در حال ظهور است؛
 -8تطابق رواعد و انجاراای امنیتی که مدید پاذیرش گفتماان ماورد نظار اسات
(عبداله خانی.)491 :4838 ،
بدین ترتیب ،امانانکه از موارد فوق مستفاد میشاود ،باه میازان مراخص باودن،
تداوم و تطابق رواعد و انجاراای امنیتی ،کنرگران/کارگزاران نیاز باه اماان میازان در
یک وضع امنیتی ،به تصورا  ،ادراکا

و برداشتاای مرترک دست مییابند.

امانانکااه در سااطور پیرااین عنااوان شااد ،اویاات امنیتاای بازتااابی از آگاااای
کنرگران/کارگزارن اسات .در ایان راساتا بایاد خااطر نراان کارد کاه اویات امنیتای
کنرگران/کارگزاران خود ،از دو سطح روام مییابد .به عبار

دریق تر ،به زعم نویسانده

اویت امنیتی کنرگران/کارگزاران دارای دو وجه به ررار ذیل است:
 -4وجه اکتسابی 1یعنی آناه که ما فکر میکنیم «خود» استیم؛
Achieved

1

 -5وجه اسنادی 1یعنی آناه که دیگران فکر میکنند «ما» استیم.
بدین ترتیب اویتاای امنیتی از پیش داده شده و الیتغیار رهماداد نراده ،بهکاه باا
توجه به تفسیر کنرگران/کارگزاران از رویهاای یکدیگر در یک بافت معنایی ،در حاال
خودتحققبخری مداوم و پویا استند.
در راستای مدیدا

فوق ،مسهله بسیار مهمی عناوان مایشاود کاه امانناد سااخت

تفسیری امنیت 2است از این نظر امنیت از سه عنصر نیت کنرگران/کارگزارن کاه نااظر
بر ادراکا  ،تصورا  ،برداشت اا ،اغراض و ...است ،زمینه یا بافت عمل کاه نااظر بار
رواعد و انجار است ،و فیزیک عمل که ناظر بر رویهاای به اجرا گذاشاته شاده اسات،
ترکیل مییابد  .بدین ررار ،ساخت تفسیری امنیت مدید آن اسات کاه درک امنیات باه
عنوان یک عمل اجتماعی نیازمند توجه به انگیازه کنراگران/کارگزاران ،بافات و زمیناه
اجتماعی ظهور عمل امنیتی ،و رویهاای کنرگران/کارگزارن است .امانین در کنار این
مدیدا

باید به این موارد نیز توجه کرد که اوالً دستیابی به یک معنای واحد و جاامع از

امنیت به دلیل تفاو

نیا

کنرگران/کارگزارن و سااخت و زمیناهااای اجتمااعی ،ناه

ممکن و نه مطهوب است؛ ثانیاً ،بهترین روش در سیاستگذاری امنیتی ،اساتفاده از تفهام
در مورد دیگر کنرگران/کارگزاران است؛ و ثالثاً استفاده از روش بازی زبانی و نفاوذ باه
الیهاای زیرین امنیت ،به دستیابی وجوه نسبتاً مرترکی در بین تفاسیر متنوو و متعاددی
از امنیت ،و در نهایت پیدایی نوعی «شبه اجماو» میانجامد (افتخاری و نصاری:4838 ،
 .)91در این راستا ،راایابی به انگیازهااای امنیتای کنراگران/کارگزاران صارف نظار از
اعمال ظااری و انگیخته اای آنها ،مستهزم توجه به الیهاای پنجگانه ذیل است:
 -4امنیت به عنوان یک عمل اجتماعی ،که از این جهت رصدی 3بوده و معنای آن
معطوف به اعمال و افعال دیگر کنرگران/کارگزاران است؛
Ascribed
Interpretative Construction of Security

1
2
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 -5رویه اجتماعی کنرگران/کارگزاران در ارتباط با وضع امنیتی؛
 -8رواعد و انجاراای اجتماعی در ارتباط با وضع امنیتی؛
 -1معنای مقوّم 1امنیت با توجه به پذیرش تصورا

و تعاری

خاصی از رواعاد و

انجاراای اجتماعی؛
 -3مفاایم بنیادین ،2چرا که امنیت در نزد ار کنراگر/کارگزار باا جهاانبینی او در
ارتباط است (افتخاری و نصری.)95 :4838 ،
حال ضمن عنایت به کهیه مطالب ارائه شده در این بخش و در مقاام پاسا باه پرساش
اساسی طرح شده در پایان مقدمه گزارش پژواری حاضر میتوان اینگونه عنوان کرد کاه :باا
توجه به مدیدا دیدگاه سازهانگاری در روابب بینالمهل ،امنیت به عناوان یاک موضاوو ،باا
تعامل میان اویتاای امنیتی در دو سطح داخهی و نظامگونه ،و ایجااد رواعاد و انجارااای
مادی و عینی به صور میانذانی فهم شده در یک بافتِ معنایی ،تکوین مییابد.

نتیجه گیری
پاس ارائه شده در پایان بهره پیرین در خصوص چگونگی توصی

موضوو امنیات

از دیدگاه سازهانگاری در روابب بینالمهال متضامن دو اساتنتاج نظاری بسایار مهام در
مطالعا

امنیتی است .در وارع از این نظر ،مطالعا

امنیتای ساازهانگاراناه مایتواناد دو

مسهله به ظاار الینحل در این ارتباط را حل کند .استنتاجا

مذکور مذکور عبارتند از:

 -4امنیت به عنوان یک موضوو مستهزم پذیرش یک سطح تقابهی 3ذانای  -عینای
است؛ بر این اساس و با توجه به مدیدا

دیدگاه سازهانگااری امنیات ذانای و امنیات

2- Constitutive Meaning
3- Basic Notion
3
Level of Contrast

عینی 1غیر رابل تمایز و تفکیک استند.
 -5امنیت به عنوان یک موضوو مساتهزم پاذیرش یاک ساطح تحهیهای داخهای -
خارجی یا داخهی  -بین المههی 2است؛ از این نظر با توجه باه مدیادا

دیادگاه ساازه-

انگاری ،شکاف بزرگ 3در دو سطح داخهی و خارجی بیمعنا است .بادین رارار امنیات
داخهی 4و امنیت خارجی 5غیر رابل تمایز و تکفیک استند.
توجه سازهانگاری به طاور تومماان باه اماور اندیراهای و ماادی ،تکاوین رواعاد و
انجاراا در دو سطح داخهی و نظامگونه ،و فهماای میانذانی مدلفهاای رابل توجاهای
در ارزیابی مقولۀ امنیت محسوب میشوند .در جهان معاصر روابب بینالمهل که فراناگ
اامیتی مضاع
صرفاً بر مالحظا

یافته است ،دیگر نمیتوان از چرمانداز تنگنظرانۀ سنت وارعگرایی که
مادی تکیه کرده مقولۀ امنیت را ارزیابی کرد .تحوال

سرد ،به خصوص تحوال

پس از جناگ

پس از رویداد تاری ساز یازده سپتامبر  ،5114نران داد کاه

فهم کنرگران از یکدیگر اا آناه فکر میکنند استند ااا در شاکلگیاری اویاتااای
امنیتی بسیار حائز اامیت است .این تحول کیفی توجه صرف به مساائل عینای و ساطح
تحهیل بینالمههی را خدشهدار ساخت ،چارا کاه معاادال

امنیتای جدیاد مالحظااتی را

سبب شد که جز با توجه به فهم کنرگران از یکدیگر در یک بافت فرانگای امکانپاذیر
نیست؛ امری که تا زمان حاضر نیز تداوم یافته است.

1

Objective Security
Domestic-International
3
Great Divide
4
Internal Security
5
External Security
2
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تحلیل نظری الگوهای رفتاری آمریکا نسبت به چین
ابراهی متقی

*1

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت  – 19/4/62تاریخ تصویب )19/8/03

چکیده
الگواای رفتاری آمریکا در ربال چین از دوران عاادی ساازی رواباب تااکنون ترکیبای از تعامال سیاسای،
امگرایی ارتصادی ،به عنوان سیاست سفهی و الگوی دربرگیری استراتژیک ،به عنوان سیاست واال است ،بارای
تحهیل نظری رفتار آمریکا در ربال چین ،بایستی گونه اای متفااو ایان رفتارااا را از اام تفکیاک کارد ،در
چارچوب روابب سیاسی -استراتژیک این پتانسیل وجود دارد که رفتار دو کرور به سمت امگرایی پایش رود
یا این که به منازعه بینجامد ،برای مثال ،روابب آمریکا و چین بر سر مساله تایوان یک مساله غیار رابال گذشات
است که در چهارچوب بازی حاصل جمع صفر رابل تحهیل است ،ولی در مورد رواباب ارتصاادی دو کراور،
اغهب تحهیل گران ارتصادی دنیا ،بازی حاصل جمع غیر صفر را مرجح و عقالنی تار مای دانناد .زیارا اار دو
کرور می توانند از مزیت اای نسبی ارتصادی برای تحول بیرتر ارتصادی کرورشان سود ببرند.
در این مقاله نویسنده سعی دارد تا به ترریح الگواای رفتاری ایاال متحده در ربال چاین،
در چارچوب تحهیل اای نظری متناسب و متداخل در فهما موضوو بپردازد.

واژگان کلیدی الگوهای رفتاری ،تعام سیاسی ،همگرایی اقتصادی ،احاره استراتژیک.
* Email: Emottaghi@hotmail.com

مقدمه
در میان تحهیل گران این اجماو وجود دارد که سیاست خارجی آمریکاا در راساتای
حفظ اژمونی و سهطه بر جهان و به ویژه مناطق مهام آن تادوین و اجارا شاده اسات.
بایستی توجه داشته باشیم که حفظ اژمونی مسئهه ای ایدئولوژیک نیست چرا که در آن
امیره نوعی محاسبا

ردر

ام وجود دارد .اساساً شااید بخاش عماده ای از اادف

آمریکا از پی گیری اژمونی و سهطه بر جهان ،حفظ نظم نوین جهانی است.
بنابراین گرچه حفظ اژمونی ریره ای در ایدئولوژی آمریکایی دارد ولی اساساً یکی
از مدلفه اای فرانگ استراتژیک آمریکا به شمار می آید که به طور مدثری در سیاسات
گذاری آمریکا بین اعضای جامعه استراتژیک این کرور وجاود دارد .منظاور از جامعاه
استراتژیک ،جامعه تصمیم گیرندگان در عرصه مهی است .به زعام آمریکاایی ااا مقادر
شده که جهان بر اساس آزادی و دموکراسی و لیبرال  -دموکراسی آمریکایی اداره شاود
از سوی دیگر نوعی احساس خاص گرایی میان اعضااء جامعاه اساتراتژیک و در پاس
زمینه ذان آمریکایی اا وجود دارد .به عقیده آن اا ،آمریکا یک رادر
نمونه است .اما حفظ اژمونی آن ااا ریراه در مناسابا

رادر

برتار و کراور

دارد و در محاسابا

آمریکایی اا امکان حفظ نظم بین المههی موجود را می دااد کاه بیراترین مناافع را باه
آمریکا می رساند .بنابراین یکی از ابزاراای این استراتژی ،جهاوگیری از ظهاور کاانونااای
ردر

در سطح جهانی و منطقه ای است .در این راساتا آمریکاا بارای حفاظ ساهطه و

برتری خود در منطقه آسیا و پاسیفیک استراتژی مهار چین را دنبال می کند .اامیت این
منطقه در آن است که بخش مهمی از خطوط تهمین کننده انرژی ارتصاد آمریکاا و اروپاا
از راه اای دریایی آن می گذرد .از طرفی منطقه آسیا و پاسیفیک کریدور بسایار مهام و
جانرینی برای ردر

افکنی آمریکا به مناطق دیگار اسات کاه در واراع انتقاال رادر

آمریکا را از سرزمین مادری به مناطق دیگر تسهیل می کناد و بادون آن ارگوناه جاباه
جایی ردر

آمریکا در سطح جهان بسیار پرازینه و غیر ممکن خوااد باود .در نهایات
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این که به دلیل ویژگی اایی که منطقه آسیا و پاسیفیک دارد حفظ رادر
المهل تا حد زیادی بستگی به حفظ ثبا
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در نظاام باین

در این منطقه مهم از جهان دارد.

امروزه جمهوری خهق چین به عنوان یک ردر

در حال ظهور در نظام بین المههای

مطرح است .بسیاری از تحهیل گران بر این باورند که دولت پکن در سال اای آینده باه
یک ردر

بزرگ تبدیل خوااد شد .به عبارتی چین به عنوان یکی از کراوراای مادثر

در نظام بین المههی و نامزد ایفای نقش مهم تر و تعیین کننده تار در سااختار و پویااییااای
نظام بین المهل در ازاره سوم میالدی ارزیاابی مای شاود .در مجماوو تاوازن نظاامی–
استهای ،ردر

ارتصادی ،ظرفیت اای سیاسی این دولات ،برخاورداری از حاق وتاو،

نیازمندی اای چین به منابع انرژی و ،...ضرور

اای توجه ایاال

متحاده آمریکاا باه

روابب استراتژیک با این دولت را توجیه می نماید .از طرف دیگار ناوو تعامال و رفتاار
ایاال

متحده با این دولت بسیار حایز اامیت است و بررسی آن مای تواناد پیاماداای

بسیار مهمی برای دنیا و خصوصاً برای جمهوری اسالمی ایران در برداشته باشد.
با تحهیهی ژرف در نوو رفتار آمریکا با چین در می یاابیم کاه سیاسات مهاار چاین
شانسی برای موفقیت ندارد .این سیاست نمی تواناد باه صاور

اثار بخاش باه اجاراء

درآید ،حتی اگر امروزه آمریکا بخوااد چنین کاری را انجام دااد اای رادر

بازرگ

دیگری به خواست خود در اجرای این تالش بی حاصل باه آمریکاا نخواااد پیوسات.
نمونه این اردام را می توان در تالش کروراای اتحادیه اروپا در سال  5113برای کناار
گذاشتن تحریم تسهیحاتی چین که پس از وارعه تی آن من در سال  4939باه اجارا در
متحاده در راساتای

آمده بود -عهی رغم میل ایاال

متحده -مرااده نمود .لاذا ایااال

استفاده از مزیت ااای رادر

مهای و باین المههای چاین ،الگوااای تعامال سیاسای و

امگرایی ارتصادی را به منظور کنترل و احاطه چین و در راساتای بقاای منطاق رادر
اژمونیک خود در ربال این کراور اتخااذ نماود تاا از تصاادم مناافع و خواسات ااای
امدیگر جهوگیری کند( .نجفی سیار)7 :4833 ،

از زمان شکل گیری دولت کمونیست چین ،استراتژای رفتاری آمریکا در ربال چاین،
مبتنی بر صدمه زدن و مهار چین بود( .به عهت ترس از کمونیسم) نمونه این اساتراتژی،
رشد مک کارتیسم در آمریکا است که به معنی باز پس گرفتن چین از دست رفتاه مایباشاد
(اتخاذ مدل احاطه استراتژیک و یا مدل دربرگیری).
سوال اصهی مقاله آن است که الگواای رفتاری آمریکا نسبت به چین کدامناد در پاسا

می توان این فرضیه را مطرح نمود که واکنش اای نظری ایاال

متحده در رباال چاین بار

اساس الگواای رفتاری ذیل می باشد:
 -4تعامل سیاسی

1

 -5امگرایی ارتصادی

2

 -8احاطه استراتژیک*3
برای بررسی و فهم دریق ایان متغیّرااا و چگاونگی تهثیرگاذاری آن بار رواباب دو
کرور ،برآن شدیم تا الگواای نظری ذیل را کاه تراریح کنناده اصاول حااکم بار ایان
متغیرااست ،تحهیل و واکاوی نماییم و سرانجام بهترین گزاره مفهاومی را در الگوااای
رفتاری ایاال

متحده با چین ارایه کنیم.

الگوی ضرورت افیایش قدرت برای حفظ توازن و تعادل

4

رانون آانین تئوری سیاسی و تاری بر این نکته انکار ناپذیر تهکید دارد که باا توجاه
به ماایت طبیعت برر و کیفیت الگواای ردر

در سطح سیستم ،استعداد وسیعی بارای

1

. The Political Engagement
. The Economic Convergence
3
. The Surrounding strategic
* این نوو استراتژی به معنای انر و عهم به کار بردن ردر مهای در تماام شارایب ،باه منظاور دساتیابی باه
مقاصد امنیت مهی ،از طریق کنترل موثر و مطهوب دشمن ،با توسل به تهدید استفاده از نیارو ،فراار غیار مساتقیم،
دیپهماسی ،حیهه و نیرنگ و سایر وسایل رابل تصور انجام می گیرد.
4
. Balance and Check
2
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شکل گیری منارره وجود دارد .کروراا به عنوان مطارح تارین و تعیاین کنناده تارین
بازیگران صحنه بین المههی به ضرور

تفاو

اای ساختار سیاسی ،بهره مندی متفاو

از منابع انسانی ،مادی و روانی ،مورعیات جغرافیاایی غیار یکساان ،ذانیات متفااو
متمایز فرانگی حاکم در بین تصمیم گیرندگان و حافظه تاریخی به شد
به تعری

متفاو

و

غیار امساو،

از منابع می پردازند .آن چه مسهم به نظر می رسد این نکته است کاه

در آینده نه چندان دور به جهت رشد سریع ارتصادی ،چاین در ماورعیتی رارار خواااد
گرفت که به یک اژمون منطقه ای و باه دنباال آن یاک باازیگر مطارح و ردرتمناد در
صحنه جهانی تبدیل خوااد شد.
با افزایش ردر

چین که به دنباال دساتیابی باه توانمنادی ااای ارتصاادی حااد

خوااد شد ،برابری نیرواا در منطقه شرق آسایا و در ماد

زماان دیرتاری در آسایا و

سرانجام در صحنه جهانی بر ام خوااد خورد؛ توازن«سیاساتی برابار کنناده اسات کاه
برای بهبودی توانایی اا در پیاده سازی مهموریت ااای نظاامی طراحای مای گاردد ،باه
منظور این که بازدارندگی یا شکست نظامی دولت اای دیگرتحقق یاباد» (Vasquez
) .and Elman, 2003: 88گروای بر این اعتقادند که توازن سیاسی آگااانه است و
با توجه به نیت و بر اساس یک ساری محاسابا

باه شاد

صاور

مای پاذیرد کاه

مهمترین آن حفظ بقا است (ibid:55 ( .بازیگری که به توازن مای پاردازد ناه تنهاا از
منافع خود دفاو می کند بهکه در صدد است امنیت را به عنوان یک کاالی عمومی بارای
تمامی بازیگران سیستم از طریق متاوازن کاردن تحقاق دااد.(Gulick,1967: 65( .
گروای نیز این باور را دارند که توازن به عنوان یک سیاست به طور خاود کاار حااد
میشود و فدای خواست و نیا

بازیگران است و سیستم در جهت توازن آن را اعماال

می کند و بازیگران مطرح و اصوالً بازیگری که آن را پیاده می سازد ،به ضرور

آن تان

در میداد ) .(Hoffman and Fiddler, 1991: 123باا در نظار گارفتن مورعیات
آمریکا ،این انتظار از امریکا می رود که به توازن ار بازیگری که انباشت ردرتش تاوازن

سیستم را به خطر می اندازد ،اردام کند« .ایاال

متحده آمریکا نقش کهیدی در به وجاود

آوردن توازن در بین مهت اا بازی می کند» ) .(Ibid: 124با توجه به ایان کاه تاوازن
روا 1یکی از روی ترین مفاایم در ادبیا

روابب بین المهل است ،ایان موضاوو کاه چارا

آمریکا باید به توازن با چین بپردازد ،کامال از غنای تئوریک برخوردار است.
با توجه به این که ردر
گرفت ،ایاال

برتر و کروری که تحت چالش بوسیهه چین ررار خواااد

متحده آمریکا خوااد بود ،شکل گرفتن ررابت گسترده و منارره را بایاد

بین دو کرور انتظار داشت.
در چارچوب تئوری نووارعگرایی 2کنت والتز ،توازن یک الازام سیساتمی اسات کاه
آمریکا باید آن را جهت دفاو از خود و نظم جهانی به عنوان یک کااالی عماومی ارائاه
داد« .امان طوری که طبیعت خأل را نفی می کند ،سیاست بین المهل نیز خأل را جاایز
نمی شمارد» .ریمون آرون 3در بخری از کتاابش باه عناوان رفتارشناسای تجاویزی ،در
رالب نظریه پردازی خودش معتقد است که «نظم بین المههی نتیجاه متاوازن شادن نیروااای
پرتیبان سیستم با نیروااای طالاب دگرگاونی سیساتم اسات») ،(Viorst, 1970: 343در
چنین شرایطی آمریکا بایستی برای جهوگیری از تنش در سیستم جهانی و حفاظ تاوازن
از میزان تسهیحا

خود بکااد ،از مظنونین بودن به نیا

بد دست بروید و اندیرهاای

حقوری و اخالری واحدی را محترم برمارد.
رطع نظر از ارزشمندی این ادف ،آرون امانان معتقد است که چنین جهانی بارای
برر دست نیافتی است و تهدید به کاربرد زور یا به کاارگیری عمهای آن در جهاان ،باه
شکهی که اکنون رواج دارد مبنای نهایی حفظ کثر

سیاسی4در برابر تهدید توتالیتاریسم

جنگ طهب را فراام می آورد ) .(Ibid, 1970: 343
1

. Balance Of Power.
. Neo Realism
3
. Raymond Aaron
4
. Political Pluralism
2
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پرواضح است که ار زمان دولت اا با انباشات رادر
تالش خوااند کرد که ردر
توزیع ردر
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رریاب غیار متاوازن شاوند،

خود را افزایش داند یا این که با دیگران متحد شاوند تاا

بین المههی را متوازن کنند ،به امین روی است که آمریکا مجبور است در

جهت مبارزه با چالش چین که ناشی از ردر
ارتصااادی شااتابان حاااد

نظامی این کرور ،بدنبال توسعه و رشاد

خوااااد شااد ،بااه سیاساات تااوازن رااوا متکاای شااود

(داریار.)13:4831،
دو راه برای توازن اجتناب ناپذیر افزایش ردر

چین که توازن منطقاه ای و جهاانی

را به ضرر آمریکا بر ام خوااد زد ،وجود دارد؛
 -4آمریکا می تواند به توازن داخهی متوجه گردد و چالش چین را مهار کند.
 -5به توازن خارجی متوسل شود و ظهور چین را متوازن کند.
از نظر کنت والتز چون توازن ،سیاساتی خودکاار اسات و الزاماا

سیساتمی آن را

طهب می کند ،پس آمریکا چاره ای جز توازن با چین ندارد ،جدا از اینکاه راباران ایان
کرور چه چارچوب اای فکری را بهترین بدانند (امان.)11:
الگوی رفتاری آمریکا با چین به شرایب بین المههی ،مورعیت و پایگاه جهانی آمریکا،
ارزش اای رابران این کرور و شرایب داخهی بساتگی دارد و در ایان راه متغیار ااایی
اماون کیفیت تکنولوژی ،مورعیت بین المههی کرور ااای برتار ،ساطح رشاد توساعه
ارتصادی و ظرفیت اای نظامی ،به محاسبه و ارزیابی در می آیند.

الگوی رفتاری حفظ توازن به ضرورت تر
این نظریه که بر اساس رفتار حفظ توازن به طور خودکار و یاا بار طباق محاسابا
بازیگر ،ارزمان که ردر

دیگر بازیگران افزایش می یابد ،ایجااد مای شاود ،نظریاه ی

حاکم در روابب بین المههی است (امان ،)11:اما اینکه آمریکا تنها به ضارور
ردر

افازایش

نظامی چین که بدنبال صعود ارتصادی این کرور ایجاد می شود ،باید باه تاوازن

بپردازد ،برای بسیاری مجاب کننده نیست.
در چارچوب تئوریک کنت والتز آن چه ،صرفاً توازن را ضروری می ساازد افازایش
ردر

است و بازیگران سعی می کنند با تاکید براامیت و فایده اای نسابی ،آن چاه را

که خود تحصیل می کنند در مقایسه با رریبانران مورد ارزیابی ررارداناد (راوام:4835،
 .)811طبق این نظریه ،ثبا

سیستم بستگی وافر دارد به توازن نیروااا و رادر

محافظه کار و نیرواای تجدید نظر طهب ،به عبار

ااای

دیگرکروراای محافظه کااری کاه

خوااان حفظ وضع موجوداند شیران روابب بین المهل استند؛ در حالی که دولت ااای
تجدید نظر1طهب که گرگ اای سیستم محسوب می شوند خوااان بار اام زدن تاوازن
میباشند (داریار ،پیرین.)11:
اما اینکه آمریکا تنها به جهت افزایش ردر

چین به توازن این کرور بپردازد چاون

چالری برای وضع موجود خوااد بود برای بسیاری رابال توجیاه نیسات .توسایدید در
چهار ررن ربل از میالد نوشت« :آناه جنگ را غیر رابل اجتناب کرد ،رشد ردر
ترسی بود که این موضوو برای اسپار

آتن و

ایجاد کرد» (امان.)11:

در چهار چوب نظری استیفن والت آناه توازن را ضروری می سازد صرف افازایش
ردر

چالرگر نمی باشد ،بهکه ماایت ردر

در حال صعود کرور است ،پس از نظار

والت آناه مهم است نیاتی است که صاحبان ردر
آناه به توازن ضرور
جایگزینی ردر

می داد وجود نیا

برتر است .ردر

والت انگامی ضرور

به نمایش می گذارند.
خصامانه و باه عباارتی تاالش بارای

فزاینده چین از نظار آمریکاا از نقطاه نظار تئاوری

توازن پیدا می کند که رابران چین در صدد برآیند که باه مناافع

مهی آمریکا صدمه بزنند و یا اینکه نظم آمریکایی حاکم بر نظام بین المهل را باه چاالش
خصمانه بکرانند ،پس استیفن والت برخالف کنت والتز که صحبت از تاوازن راوا مایکناد؛
تاکید بر توازن وحرت دارد ،آناه توازن را ضروری می سازد ترس یا وحرت از نیاا
. Revisionist States.

1
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ضرور

است (امان .)17 :از نظر والتز ،این میزان رادر

662

اسات کاه

رفتار موازنه را ایجاد می کند ،در حالی که از نقطه نظر والات ،عهات انباشات

ردر  ،این ضرور

را ایجاد می کند که باید به دنبال توازن رفت .مطابق تحهیل والات،

رفتار تمایل به سمت موازنه آمریکا زمانی بود که ردر

چین چالرگر شد ،بارای مثاال

از آخرین سال اای سهسه پنگ در اواخر ررن شانزدام تا شکل گیری چین مدرن ،ایان
کرور در رابطه خود با کره ،ژاپن ،ویتنام و دیگر کروراای شرق آسیا ارداماتی را انجام
داده که منجر به حساسیت نسبت به افزایش ردر

مخرب چین گرته است.

الگوی دستیابی به موازنه به ضرورت ثبات هژمونیک

1

هژمونی و سیاست خارجی آمریکا
اژمونی2اصطالحی است که در اندیره سیاسی معاصر با نام آنتو نیو گرامری 3پیوناد
دارد .این اصطالح کهیدی در باور گرامری به شیوه ای اشاره دارد کاه بوسایهه آن طبقاه
مسهب از طریق وعده اا و برخی اتحاد اا باا طبقاا

فرودسات ،رضاایت ماردم را باه

حکومت جهب و آن را در یک رالب اجتماعی با ثبا

حفاظ مای کناد (Grimace,

) .1981: 34به باور گرامری نیروی طبقه مسهب تنها باه دسات دولات و راوه مجریاه
تضمین نمی شود ،بهکه برای استمرار سهطه باید به نهاد اای معنا ساز نظیار مطبوعاا ،
مدارس و یا نهاد اای ورزشی نیز متکی بود .ادف از اژمونی ،رضاایت شاهروندان باا
رفتاراای سهطه گرایانه طبقاه مساهب اسات و بارای تحهیال اژماونی بایاد باه تحهیال
کارکرداای نهاداای فرانگی پرداخت (رادری .)415-414 :4879 ،در امین حال در
حوزه نظریا

روابب بین المهل به گونه ای از سهطه اشاره دارد کاه مبتنای بار رضاایت

زیردستان است ( .)Mearsheimer،4991984 -85گرچاه اژماونی در بحا

ااای
1

. Hegemonic Stability Theory
. Hegemony
3
. Antoniou Grimace
2

تئوریک ،مستهزم یک مفهوم بح

برانگیز است ،ایان توافاق وجاود دارد کاه اژماونی،

مستهزم یک پرتوانه مادی (منابع کافی رادر ) اسات کاه در حاال حاضارتنها ایااال
متحده واجد آن است .شاید تعری

مایکل کاکس ،که اژمونی را انباشت منابع رادر

فوق العاده و کاربرد آن با ادف راباری باین المههای مای داناد ،بتواناد مناساب تارین
توصی

از واژه اژمونی تهقی شود.(Cox, 2002: 55) .

از منظر تاریخی اروپایی اا معتقد که ایاال

متحده پس از پایان جناگ جهاانی دوم

نقش اژمون لیبرال را ایفا نموده است و این نقش امواره بایستی احیاء شاود .باه بااور
اروپایی اا ،تحقق این اژمونی مستهزم ایجاد نهاداایی است که رواعد آن اا بارای اماه
بازیگران بین المههی الزم االجرا باشد .در این راستا ایاال

متحده نیز ضمن نهادسازی و

ایجاد رژیم اای بین المههی کوشید تا چهره یک اژمونی لیبرال را نران داد که از انواو
ردر

اای اژمونیک دیگر متفاو

است .در وارع ایاال متحده حاضر شده بود باه خااطر

ایجاد نظم چندجانبه لیبرالی حتی محدودیت اایی برای یکجانبه گرایای خاود رائال شاود.
شاخصه ویژه این اژمونی ،امگرایی بازیگران دیگر ،از جمهه چاین در نظام جهاانی و
ارزش اای مطهوب اژماون باود ) .) Puchala , 2005: 571اژماونی آمریکاا یاک
چارچوب سازمانی دارد و نسبت به مخاطبانش چهره اای متفاوتی از خود نران میداد ،باه
گونه ای که در ربال متحدان ،خیرخواه؛ برپایه اجماو و ردر

نرم؛ و در رباال دشامنان،

خرن و برپایه منابع سخت و حتی با سیاست اای امپریالیستی مواجه می شد).( Ibid: 57
به اعتقاد برخی صاحب نظران ،نقش اژمون لیبرال که ادعا می شود سیاست آمریکاا
پس از  4913مبتنی بر آن بوده است ،ریره در سه اصل دارد:
 -4روابب مبتنی بر امکاری با دیگر ردر

اای عمده جهانی به شاکهی کاه آن ااا

انگیزه برای به چالش کریدن رابری آمریکا و بهم زدن موازنه روا نداشته باشند.
 -5آمادگی برای مداخهه نظامی جهت حفظ نظم بین المههی حتای اگار مناافع مهای
آمریکا به طور مستقیم از آن متهثر نرده باشد.

تحلی نرری الگوهای رفتاری آمریکا نسبت به چین
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 -8ترجیح سازوکاراای چند جانبه به شکهی که کروراا فرصتی بارای طارح مناافع و
دیدگاه اای خود داشته باشند و خود نیز رواعد چند جانبه بین المههی را مراعا

نمایند.

)  .( Hendrickson, 2005: 22با این وجود روشان اسات کاه سیاسات خاارجی
آمریکا حتی ربل از روی کار آمدن بوش پسر نیز با این آرمان اروپایی ااا منطاق نباوده
است و حتی در دولت کهینتون به رغم تالش برای نماایش راباری آمریکاا باه عناوان
اژمونی لیبرال ،گرایش به استراتژی اای یک جانبه مرهود بود .به عبار

بهتر برخالف

نقش آمریکا به عنوان اژمون لیبرال ،در دولت بوش پسر شعار جنگ جهانرامول عهیاه
تروریسم به تعری

و اجرای یک پارادایم جدید اساتراتژیک مراروعیت بخراید؛ ایان

پارادایم جدید که با حمهه به عراق تکمیال شاد در عاین حاال مراکال
فراوانی برای ایاال
ایاال

متحده به امراه داشت .به عباار

متحده در معرض وسوسه اایی که ردر

و پیاماداای

بهتار ایان حمهاه نراان داد کاه

اای بزرگ بارااا در طاول تااری در

مقابل آن تسهیم شده اند ،یعنی وسوسه استفاده پیرگیرانه از ردر

نظامی بارای از باین

بردن تهدید اای بالقوه آینده و تالش برای استقرار امنیات مطهاق ،رارار گرفتاه اسات
).(snyder,2003:29
با توجه به ازینه اای جنگ آمریکا در عراق و افغانستان و کسری بودجه عظیم این
کرور برای اجرای پروژه اای یکجانبه گرایانه اش و عدم امراای کرور اای بزرگ باا
این گونه سیاست اا ،برخی از اندیرمندان براین باورند که پروژه عراق ام نقطه اوج و
ام نقطه بحران پارادایم جدید سیاست خارجی آمریکا است .بر این اسااس عاده ای از
تحهیل گران به این نتیجه رسیده اند که آمریکا یک اژمون فربه و در حال نازول اسات.
و دیگر رادر نخوااد بود از سرنوشت ردر
یک ررن پیش– بگریزد.

چیستی نرریه ثبات هژمونیک

اای اژمونیک ساابق – امانناد بریتانیاای

تئوری ثبا

اژمونیک در روابب بین المهل ،از زیر شاخه اای مکتب رئالیسم اسات

که طبق آن ،جریان منظم و با ثبا
برتراست .ردر

ارتصاد باین المههای مساتهزم مادیریت یاک رادر

برتر یا اژمون از یک سو داراری بزرگترین وروی ترین رابهیات داای

ارتصادی امراه با سطح باالیی از نیروی نظامی و نفاوذ ایادئولوژیک اسات و از ساوی
دیگر مروج فعال ارتصاد لیبارال در عرصاه باین المهال مای باشاد .طباق تئاوری ثباا
اژمونیک ،از آنجا که عرصه روابب بین المهل ،عرصه ررابت و نزاو دولت اا ( دولت –
مهت اا) برسر ردر

است و امانین از آنجا که ردر

آزاد ارتصاد بین المهل نیز تابع معادال
مناسب ترین نوو توزیع ردر

ردر

است و بادست نامرئی تحقق نمای یاباد،

نیز توزیع اژمونیک آن است ،باه گوناه ای کاه رادر

اژمون ضمن جهب رضایت دولت اای ضعی
اعمال مقررا

پدیده ای نسبی است ،جریاان

تر باألخص ردر

اای درجه دوم ،باه

ارتصاد لیبرال نیز می پردازد .در تاری ارتصاد سیاسای باین المهال ،نظام

مورد نظر این تئوری دو بار یعنی نیمه دوم ررن ناوزدام باه راباری بریتانیاا و پاس از
جنگ جهانی دوم به رابری ایاال
برپایه نظریه ثبا

متحده ،تحقق یافته است.

اژمونیک ،ایجاد ثبا

جهانی مستهزم ثباا

داناده ای اسات کاه

نیروی اژمونیک داشته باشد .رابار اژماون در جهاان بایاد دارای شارایطی باشاد کاه
مهمترین آنها عبارتند از:
 -4ترویج ارتصاد لیبرال در برابر ارتصاداای حمایتی.
 -5کنترل بر مواد خام بازار ،سرمایه و نرخ ارز.
 -8کنترل بر تسهیحا

متعارف و غیر متعارف در جهان.

 -1تمسک به آرمان اای جهانی نظیر؛ حقوق برر و دموکراسی (رنبرلو.)51-49 :4831 ،
ثبا اژمونیک ،نظریه است که ارتصاد بین المهل را با اتکای به رابهیت ااا و ااارم ااای
اژمون تحهیل می کند .ارچند که مفاایم و مباح

این نظریاه باه انحناای مختها

از ساه

مکتب اصهی ارتصاد سیاسی بین المهل یعنی رئالیسم ،لیبرالیسام و مارکسیسام تاهثیر پذیرفتاه

