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 دهيچك
شدن دانست که در مقابک  ژئوپليتيکک   توان م ادل غير سرزمينيشدن را ميپردازان، جهانياز ديد برخي از نظريه

شکدن بکه م نکاي    گيکرد. هکر يکک از جهکاني    سکازد، قکرار مکي   نشکان مکي   که اهميت مرزهاي سرزميني را خاطر
باشکد. ايکن   ه م ناي اهميت سرزمين و جغرافيا، داراي الزاماش خاو خکود مکي  شدن و ژئوپليتيک بغيرسرزميني

 يک، کدام يک سکاي  منط  ژئوپليتشدن و اساسي است که از ميان منط  جهاني سؤالمقاله به دنبال پاسخ به اين 
ضکمن  ه اسکت؟ ايکن مقالک    بوده 2001اصلي سياست خارجي آمريکا در خاورميانه بويژه پس از يازده. سپتامبر 

کننکده سياسکت   بررسي ديدگاههاي مختلف مدعي است که در واقع منط  ژئوپليتيکک مهمتکرين عامک  هکدايت    
نطک   مريکا در خاورميانه بويژه پس از حکواد  يکازده. سکپتامبر بکوده، امکا ايکن منطک  در پوشکش م        آخارجي 
شدن هدايت جهاني با منط  اي آمريکا در ظاهرست. به عبارش ديگر، سياست خاورميانهاشدن پنهان شده جهاني
 يک است.شود، اما هدايتگر واق ي آن منط  ژئوپليتمي
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 مقدمه

دانسکت ککه در    1شکدن توان م ادل غير سرزمينيشدن را ميپردازان، جهانياز ديد برخي از نظريه

گيرد. هر يک از قرار مي (سازدکه اهميت مرزهاي سرزميني را خاطرنشان مي) يتيکمقاب  ژئوپل

و ژئوپليتيک بکه م نکاي اهميکت سکرزمين و جغرافيکا،       شدنسرزمينيشدن به م ناي غير جهاني

اساسکي اسکت ککه از     سؤالباشد. اين مقاله به دنبال پاسخ به اين داراي الزاماش خاو خود مي

شدن و منط  ژئوپليتيک، کدام يک ساي  اصلي سياسکت خکارجي آمريککا در    ميان منط  جهاني

 بوده است؟   2001خاورميانه بويژه پس از يازده. سپتامبر 

شکوروي   در دوره جنگ سرد، آمريکا تسل  خود بر منطقه خاورميانه را براي مقابله با خطر

که منطک  ژئوپليتيکک بکر     اساس اکثريت محققان بر اين باور بودند دانست و بر اينضروري مي

اي آمريکا حکاک. بکوده اسکت. اسکاس ايکن منطک  حفکظ وضکع موجکود در          سياست خاورميانه

ژه شدن و بويخاورميانه و اولويت دادن به نظ. و ثباش بر اصالح و تغيير بود. با گسترش جهاني

 الملک  و سياسکت خکارجي آمريککا    پس از فروپاشي شوروي، ت دادي از متخصصان رواب  بين

اي آمريکا حاک. خواهد شد. مطکاب   شدن بر سياست خاورميانهبيني کردند که منط  جهانيپيش

هکاي  اين ديدگاه، اساس اين سياست، ضرورش تغيير در وضع موجود است ککه بايکد در زمينکه   

زي سياسي، اقتصادي و فرهنگي رخ دهد. بر اين اساس حمله آمريککا بکه عکراق بکراي آزادسکا     

جمهکور  ح خاورميانه مادريد و اعالم نظ. نوين جهاني توس  بکوش رئکيس  کويت، کنفرانس صل

شدن بر سياست خکارجي آمريککا   شدن منط  جهاني، دليلي بر حاک.1991وقت آمريکا در سال 

 دانسته شد.  

رسد نوعي پکارادوکس در تبيکين سکاي     به نظر مي 2001اما پس از حواد  يازده. سپتامبر 

ورميانه حاک. شد. از يکسکو، آمريککا بکه دنبکال ايجکاد تغييکر در       سياست خارجي آمريکا در خا

منطقه برآمد و طرح خاورميانه بزرگ را براي گسترش دموکراسي در منطقه مطرح کرد که نشان 

شدن داشکت. از سکوي ديگکر، اشکغال افغانسکتان و عکراق و سياسکت        از حاکميت منط  جهاني

ژئوپليتيک داشت. ايکن مقالکه ضکمن بررسکي      خصمانه در مقاب  ايران، نشان از حاکميت منط 

کننکده  ديدگاههاي مختلف مدعي است که در واقع منطک  ژئوپليتيکک مهمتکرين عامک  هکدايت     
                                                           
1 - Deterritorialization 
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سياست خارجي آمريکا در خاورميانه بويژه پس از حواد  يازده. سپتامبر بوده، اما اين منطک   

اي آمريکا در خاورميانهشدن پنهان شده است. به عبارش ديگر، سياست در پوشش منط  جهاني

 شود، اما هدايتگر واق ي آن منط  ژئوپليتيک است.  شدن هدايت ميظاهر با منط  جهاني

ختکه  نخست به ارائه چکارچوب مفهکومي پردا  در اينجا سازماندهي مقاله به شک  زير است: 

از  اي آمريککا بکويژه پکس   اي مختصکر بکه سياسکت خاورميانکه    شود. در بخش دوم نيز اشارهمي

ريکا يازده. سپتامبر خواهد شد. بخش سوم به ديدگاههاي موجود در تبيين سياست خارجي آم

 پردازد و استدالل خود در تأييد فرضيه مقاله را بيانژئوپليتيک مي شدنجهانيو ح  پارادوکس 

اي آمريککا  سياسکت خکارجي خاورميانکه    اندازچش.به  گيرينتيجهکند. در پايان و در بخش مي

 شاره خواهد شدا

 چارچوب مفهومي

شدن و تأثير آن بر دولت براي بررسي فرضيه مقاله الزم است تا ابتدا مفهوم ژئوپليتيک و جهاني

شکدن وجکود دارد در مفهکوم ژئوپليتيکک ديکده      ت ريف شود. البته ابهامي که در مفهکوم جهکاني  

ود. از ديکد ايکن مقالکه،    شک شدن مربکوط مکي  از اين رو بخش اعظ. بحث ما به جهاني. شودنمي

جغرافيايي شام  سرزمين ملي، يک منطقه يکا  ژئوپليتيک به م ناي اهميتي است که کنترل فضاي 

 Bullock & Stalybrass, 1977 quoted) حتي کره زمين براي تداوم حياش دولتها و ملتها دارد

from Ehteshami, 2007: 1). اي دائمي براي حياش همطاب  اين ديدگاه، ملتها و دولتها در مبارز

زمين به آن تقسکي. شکده از اهميکت     برند که در اين راستا کنترل بر فضاهايي کهخود به سر مي

ال اده برخوردار است. يکي از اين فضاها که اولويت همه دولتها و ملتهاست، سرزمين ملي فوق

بکراي بکازيگران    است. يکي ديگر از اين فضاها منطقه جغرافيکايي ماننکد خاورميانکه اسکت ککه     

توان فضايي به وس ت ککره زمکين   المللي از اهميت برخوردار است. همچنين مياي و بينمنطقه

دهي امپراطوري جهکاني  تواند براي برخي بازيگران که به دنبال شک را نيز در نظر گرفت که مي

دانسکته   بکودن عجکين  باشد. بر اين اسکاس سياسکت بکا سکرزميني    خود هستند، حايز اهميت مي

تواند در فضاي يک سرزمين ملي، يک منطقکه يکا يکک    شود. در اين صورش اين موضوع ميمي

گيکري  فضاي جهاني باشد. حياش و سلطه دولت در اينجا با کنترل سکرزميني شکناخته و انکدازه   
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شکود. شکهروند و غيرشکهروند    بکودن اسکتنباط مکي   شود. تمايز داخلي و خارجي از سرزمينيمي

سرزميني آن  باالخره مفهوم حاکميت به م ناي. و کندميوجود سرزمين و مرز م نا پيدا بواسطه 

از يکسو و آزادي عم  در امور داخلکي و خکارجي از سکوي ديگکر در روابک  ميکان دولتهکا از        

شود. در اين مقاله به طور عمده درباره فضاي منطقکه خاورميانکه و   اهميت حياتي برخوردار مي

 شود.آمريکا بحث مياهميت آن براي 

شدن چون اب اد مختلف دارد، از ديدگاههاي نظري مختلف نيکز مکورد بررسکي قکرار     جهاني

پردازان هگرفته است. اقتصاددانان، جام ه شناسان، انسان شناسان، متخصصان عل. سياست، نظري

ن بکاره نظکر   دانان و جمع ديگري از متخصصان همه در ايک المل ، جغرافيادانان، تاريخرواب  بين

توان يک م ناي مشکخ  بکراي   گويد، نميگونه که ايان کالرک مياند. به همين دلي  همانداده

 شايد به همين دلي  است ککه سکوزان اسکترن  م تقکد     (.Clark, 1999: 34)آن در نظر گرفت 

بکه   (.Strange, 1996: xiii)گيرد تا همبرگر را براحتي در بر مي شدن از اينترنتاست: جهاني

 شد.  تواند هر چيزي باتواند همه چيز براي همه کس باشد يا ميشدن ميعبارش ديگر، جهاني

تکوان بکه ايکن    شدن که در جاي ديگر انجام شده است، مکي با بررسي تفصيلي مفهوم جهاني

که عبارتنکد   شوديمرچوب سه فرايند کلي بررسي شدن اغلب در چابندي رسيد که جهانيجمع

(. بکه عبکارش ديگکر،    1387تنيدگي جوامع )حاجي يوسکفي،  ان، سرعت و شناخت دره.از: ميز

خ از تکاري  ميزان پيوندهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و انساني جوامع در مقايسه با هر مقط ي

دهنکده ايکن اسکت ککه     افزونتر شده است. سرعت به فشردگي زمان و مکان اشاره دارد و نشکان 

شکري فشکردگي زمکان و    بد نيست بلکه در مقايسه با تاريخ گرشته شدن يک پديده جديجهاني

سابقه است. شناخت نيز اشاره بکه ايکن واق يکت دارد ککه يکک بکاور و       مکان در حال حاضر بي

گکر  آگاهي عمومي نسبت به اين امر که جهان کوچکتر شده است و حواد  در هر نقطه بکر دي 

  (.Kinnvall, 2002: 5)گرارد، وجود دارد نقاط تأثير مي

شکدن بکه رغک. گسکتردگي و     توان مدعي شد ککه در بسکياري از ت کاريف، جهکاني    بر اين اساس مي

دهنکده پيونکد   شکدن نشکان  اي که دارد، حايز دو ويژگي مشترک است؛ ي ني اينککه جهکاني  پراکندگي

، بکر ايکن اسکاس    (. ,2001Waters :136 ) 1از سوي ديگر است شدنسرزمينيو غير بيشتر از يکسو

                                                           
  (.b1386شدن دارند، اشاره کرده است )حاجي   يوسفي، اي ديگر به ت اريف جهاني شدن که اش ار به سرزميني. نگارنده در مقاله1
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افکراد   1تنيدگياز تحوالش و روندهايي است که موجب شده در ه. يکسو عبارششدن از جهاني

گسکترده   طکور فرهنگکي( بکه  هاي زندگي )اقتصادي، سياسکي و  و جوامع در تمام اشکال و جنبه

گويکد:  گونه که آنتوني مکک گکرو مکي   (. به عبارش ديگر، همانKiley, 2005افزايش پيدا کند )

تواند داراي پيامدهاي بزرگي براي حياش انسکانها و  حال حاضر در يک منطقه مي دگرگوني در»

تنيکدگي  شدن به اين احساس فزاينده درهک. هاي بسيار دور جهاني باشد. جهانيجوامع در مکان

اهميکت شکدن   شدن به م ناي بکي (. از سوي ديگر جهانيMcGrew, 2000, 346« )اشاره دارد

سريع در فناوري موجب تغيير موازنه ميکان بکازار )قکدرش و    الش مرزهاي سرزميني است. تحو

بکازار   رقابت بر سر سه. در .داري( و دولت )قدرش و منط  سرزميني( شده استمنط  سرمايه

جهاني جايگزين رقابت بکر سکر سکرزمين يکا کنتکرل بکر منکابع طبي کي سکرزميني شکده اسکت            

(Stopford and Strange, 1991; Rizopoulos, 1990). 

 د،ه دارشدن به فرايند دره. تنيدگي فزاينده ميان جوامع اشاربنابراين از ديد اين مقاله جهاني

گرارد. ايکن  به شکلي که حواد  در يک منطقه از جهان بر مردم و جوامع خيلي دورتر تأثير مي

اقع دهنده فشردگي مکان و در نتيجه کاهش اهميت آن در رواب  ميان جوامع و در ومسأله نشان

شدن بکه ايکن   رواب  ميان جوامع )شام  دولتها( است. در اين ت ريف، جهاني شدنسرزمينيغير

رود بلکه به ايکن م ناسکت ککه از اهميکت آن در امکور      م نا نيست که سرزمين و مرز از بين مي

شکود و نکوعي مناسکباش    شود. بر اين اساس از اهميت زمان و مکان کاسته ميانساني کاسته مي

شکود. انسکانها بکه سکبب تحکوالش در فنکاوري       د اجتماعي و مراکز جديد اقتدار ايجاد مکي جدي

ها، اينترنت و غيکره(، احسکاس دور بکودن از هک. را نداشکته و در      ارتباطاش و اطالعاش )رسانه

گيکرد  جام ه جهاني به م ناي واق ي آن شک  مي ،گرارندآساني در زندگي ه. تأثير مينتيجه به

شود. مناسباش اقتصکادي، اجتمکاعي و فرهنگکي    ال آن هويت مشترک انساني پديدار ميو به دنب

، اقتکدار بکه سکطوح پکايين و بکاالي      ملت سکرزميني  -شود و به سبب تض يف دولتتقويت مي

رود، امکا  نمکي  شود. هر چند دولت از بينالمللي( منتق  ميدولتي و بينهاي غيردولت )سازمان

ناسکباش جديکد اجتمکاعي    مملکت، داراي   -مناسباش اجتماعي محدود به دولتانسانها عالوه بر 

 (.Scholt, 2000شوند )فراملي و جهاني نيز مي

                                                           
1. Interconnectedness  
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عام و دولکت   به شک  1شدن بر دولتجهانيمفهوم کليدي ديگر که بايد بحث شود، مسأله تأثير 

عکام، سکه ديکدگاه     شدن بر دولت به شک باشد. در مورد تأثير جهانيآمريکا به شک  خاو مي

شدن بر همه دولتها يکسان اسکت و  در ادبياش وجود دارد. ديدگاه اول م تقد است: تأثير جهاني

هاي توس ه يافته و در حال توس ه يا دولتهاي قوي و ض يف وجکود نکدارد.   تفاوتي ميان دولت

و در نهايکت  شکدن موجکب افکول    شدن يک گروه م تقد است: جهانياما در مورد ميزان تأثير جهاني

(. اما گروه دوم م تقد به تض يف اقتکدار  Strange, 1996; Ohmae, 1995شود )نابودي دولت مي

شدن بر دولکت  تأثير جهاني درباره(. ديدگاه دوم Krieger, 2005شدن است )دولت به سبب جهاني

ر مقايسکه بکا   هاي در حال توس ه و ض يف دکند که دولتم تقد به تفاوش دولتهاست و استدالل مي

   (.Stiglitz, 2002: 9-17پريرتر هستند )دولتهاي توس ه يافته و قدرتمند آسيب

يافتکه  ه کشکورهاي توسک ه  دارد ک. تهديداتي شدن ه. داراي منافع و هبر اين اساس جهاني

اه، برخکي  ايکن ديکدگ   بکا شکوند.  سود بيشتر و کشورهاي در حال توس ه متحم  ضرر بيشتر مي

برند، به شکلي که اين امکر موجکب شکده    شدن ميآمريکا بيشترين بهره را از جهاني دولتها مانند

شدن برابر بدانند. اما ديدگاه سوم م تقکد  شدن يا غربيشدن را با آمريکايياست تا برخي جهاني

شود )ديدگاه تحول شدن موجب تحول در شک ، کارويژه، نقش و رفتار دولت مياست: جهاني

شکدن و ضکمن رد   بودن چالش جهانيبارش ديگر اين ديدگاه ضمن پريرش جديگرايان(. به ع

دهکد.  يديدگاه اول مبتني بر افول دولت، م تقد است دولت خود را با شراي  جديکد انطبکاق مک   

شکدن  توانند خود را با الزاماش جهکاني مطاب  اين ديدگاه، همه دولتها چه قوي و چه ض يف مي

شکدن  هاي جهانييد به بررسي چگونگي فرايند انطباق دولت با چالشتطبي  دهند. از اين رو با

الملک  )در  (. براي نمونه پيتر گورويچ م تقد است هر چند نظام بکين Sassen, 1996پرداخت )

ها و آلترناتيوهکايي بکراي   دهنده سياست داخلي است، اما هميشه گزينهشدن( شک اينجا جهاني

ش ر واقکع سياسکت داخلکي شکام  ترتيبکاش نهکادي، ترجيحکا       دولتها وجکود دارد. از ديکد او، د  

گيککرد هککايي اسککت کککه صککورش مککيکننککده انتخککابايککدئولوژيک و مالحظککاش حزبککي ت يککين

(Gourevitch, 1986: 55-68). 

آنچه در اين مقاله مورد پريرش است، ترکيبي از ديدگاه دوم و سوم است. نگارنده بکر ايکن   

                                                           
1 - State  
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بر همه دولتها تأثيرگکرار اسکت، هکر چنکد برخکي بيشکتر و       شدن جهاني يکسوباور است که از 

برند. از سوي ديگر دولتهکا بکر   گيرند و برخي کمتر و برخي بيشتر سود ميبرخي کمتر تأثير مي

شدن وارد فرايند انطباق بکا شکراي  جديکد شکده و در نتيجکه شکک ، نقکش،        اثر الزاماش جهاني

د. بکه عبکارش ديگکر بکر اسکاس ت ريفکي ککه از        شکو کارويژه و رفتار دولت دستخوش تغيير مي

شدن با چالش جدي مواجکه  شدن مطرح شد، نگارنده م تقد است دولتها در عصر جهانيجهاني

 کنند خود را با شراي  وف  دهند.  هستتند و تالش مي

شدن موجب شده است تا حاکميت وستفاليايي دولت به م ناي اقتدار کام  بکر امکور   جهاني

رش همتا برخکوردار نيسکتند. بکه عبکا    جي آن از بين برود. دولتها ديگر از اقتدار بيداخلي و خار

شدن نيروهايي شده است که خواهان شکراکت در اقتکدار دولکت    شدن موجب آزادديگر جهاني

لش الملک ( همزمکان چکا   هستند؛ ي ني اقتدار دولت ه. از پايين )جام ه( و ه. از باال )نظام بين

دهنده اقتدار چند سطحي يا به عبارش ديگر حکمرانکي چنکد   شدن نويدانيشود. در واقع جهمي

، سطحي است. برخي ممکن است تصور کنند اين فق  مربوط به دولتهاي در حال توس ه است

تحکت   ترين دولتها مانند آمريکا نيزاما ادعاي مقاله اين است که دولتهاي توس ه يافته حتي قوي

 ار دارند. شدن قرتأثير اين چالش جهاني

شکدن ديکده   شدن بر قدرش دولت آمريکا، سه ديدگاه در ادبياش جهانيدر مورد تأثير جهاني

و موتکور   2، حاکميت مکورد چکالش  1هاي دست نامرئيشود. کريگر اين سه ديدگاه را با عنوانمي

رککز  شدن براي آمريککا تم گراري کرده است. ديدگاه اول بر فوايد اقتصادي جهانينام 3دمکراسي

 "اجمکاع واشکنگتن  "آن که مبتنکي بکر    "نوليبرال"شدن البته به م ناي دارد و م تقد است جهاني

. ديدگاه دوم مدعي اسکت همکه دولتهکا در    4شوداست، موجب تقويت و تداوم قدرش آمريکا مي

شدن با چالش مواجه هستند و حاکميکت و آزادي عمک  آنهکا در سياسکت داخلکي      عصر جهاني

شود. بر ايکن اسکاس هکر چنکد محکدوديت      اي اقتصادي با محدوديت مواجه ميهبويژه سياست
                                                           
1. invisible hand  
2. contested sovereignty 
3. engine of democracy 

4
 جماعيامبتني بر شود و المللي پول و بانک جهاني حمايت ميشدن نوليبرال همان ت ريفي است که صندوق بينجهاني . 

، د بازار آزاددي  اقتصادي و تثبيت اقتصادي ماننم. حاص  شده است. سياستهاي ت  1980است که در واشنگتن در دهه 
ماع اج"باشد. اصطالح سازي، مداخله حداقلي دولت، آزادسازي تجارش، حرف يارانه و غيره در اين زمره ميخصوصي
 (.Wood, 2006: 53را اولين بار اقتصادداني به نام ويليامسون ج   کرد ) "واشنگتن
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شدن نوليبرال در مقايسه با ديگر دولتها کمتکر  آمريکا به عنوان يک قدرش بزرگ و م مار جهاني

تکداوم و ميکزان تکأثير    "است، اما اين کشور ه. با محدوديت مواجکه اسکت، در ايکن صکورش     

(. ديکدگاه سکوم م تقکد    Krieger, 2005: iix) "دار شکود سکأله تواند مامپراطوري آمريکايي مي

هکاي  شدن موتور محرکه دمکراسي و پيشرفت است. در نتيجکه بکا گسکترش نظکام    است: جهاني

سياسي دمکراتيک از يکسو و اقتصادهاي مبتني بر بازار و تجارش آزاد از سوي ديگر، در واقکع  

توان گفت بکر اسکاس   شود. در مجموع ميمي هاي آمريکايي در جهان تقويتها و ديدگاهارزش

شود هر چنکد ايکن قکدرش    شدن موجب تقويت قدرش دولت آمريکا مياين سه ديدگاه، جهاني

نکه بکدون    1در حکال حاضکر را مسکل    را بدون چالش نيست. از اين رو کريگر قکدرش آمريککا   

 (. ,2005Krieger :35داند )مي 2چالش

شدن و تکأثير آن بکر قکدرش دولکت ارائکه شکده بکه        يک، جهانيمطاب  ت اريفي که از ژئوپليت

ورميانکه  اصلي مقاله درباره اينکه ساي  اصلي سياست خارجي آمريکا در منطقه خا سؤالبررسي 

اسکت   شکود. قبک  از ايکن الزم   چه بوده است، پرداختکه مکي   2001بويژه پس از يازده. سپتامبر 

ر طرح خاورميانه بکيد أاي آمريکا با تخاورميانه اي مختصر به پارامترهاي سياست خارجياشاره

 بزرگ شود. 

  2001اي آمريكا پس از يازدهم سپتامبر سياست خاورميانه

اي آمريککا بکويژه پکس از    کننده سياسکت خاورميانکه  در اين بخش به مهمترين پارامترهاي ت يين

ر قبال خاورميانکه  پکس   شود. استراتژي اياالش متحده داشاره مي 2001حواد  يازده. سپتامبر 

المل  و جنگ سرد از جنگ دوم جهاني نزديک به ني. قرن تحت تأثير ساختار دوقطبي نظام بين

طلبکي در  ثبکاتي سياسکي و اصکالح   ميان دو بلوک شرق و غرب بوده است. آمريکا هرگونکه بکي  

يسک. در ايکن   گري و کمونخاورميانه را در اين دوران به مثابه هشداري مبني بر گسترش انقالبي

کرد. به همين علت حفکظ ثبکاش سياسکي و امنيکت نظامهکاي غيردموکراتيکک       منطقه ارزيابي مي

اي واشکنگتن مبکدل شکده بکود. در حقيقکت      خاورميانه بکه اولويکت اول ديپلماسکي خاورميانکه    

گيرندگان کاخ سفيد همواره در ت ارض ميان تحکوالش و اصکالحاش سياسکي عميک  در     تصمي.

                                                           
1. dominant 
2. omnipotent 
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 & Ottawayانکد ) مايت از نظامهاي غيردموکراتيک اين منطقه در نوسکان بکوده  خاورميانه يا ح

Carothers, 2004.) 

ره با اين وجود طي حدود ني. قرن تحت تأثير شراي  جنگ سرد و رقابت دو بلکوک، همکوا  

صکالحاش  سياست تأمين امنيت انرژي )نفت( و جريان آزاد آن و حمايت از امنيت اسرائي  بکر ا 

ز حکواد   ابه اين ترتيکب تکا قبک     (. ICG, 2004: 3شد )رميانه ترجيح داده ميسياسي در خاو

هکاي ديکتکاتور عکرب    ، اياالش متحده خکود را متحکد و دوسکت حکومکت    2001يازده. سپتامبر 

دانست و آنها ک. و بيش از آزادي عم  در نحوه برخورد با شهروندان خود برخکوردار بودنکد.   مي

وجکود  ز نظامهاي سياسي غيردموکراتيک خاورميانه و حفظ وضکع م استراتژي آمريکا در حمايت ا

انزجکار   وبرخاسته از تفکيک ميان دولت و مردم کشورهاي عربي منطقه و ديدگاه کاخ سفيد بوده 

 .  (Gordon, 2003: 156) ه استافکار عمومي از چهره دولت اياالش متحده را به دنبال داشت

اي آمريککا در طکول جنکگ سکرد     چند سياسکت خاورميانکه  البته نبايد از نظر دور داشت که هر 

ا گکاهي  بر حفظ وضع موجود در قالب اتحاد با دولتهاي ديکتاتور منطقکه بکود، امک    طور عمدهبه

ککرد.  اوقاش از نيروهاي اجتماعي منطقه )که رويکرد ضدکمونيستي داشکتند( نيکز حمايکت مکي    

ضکاش خکاو   ايکن کشکور بکه دليک  ت ار    کرد که حقيقت منافع ملي آمريکا زماني ايجاب ميدر

هاي بنيادگراي اسالمي که امروزه از سوي شرق از جنبش با بلوک راهبردي خود -ايدئولوژيکي

اند، پشکتيباني اسکتراتژيک کنکد. بکه عبکارش ديگکر       هاي تروريستي م روف شدهآمريکا به گروه

رش راي حفظ موازنه قکد اي بالمگراي خاورميانه در دوران جنگ سرد وزنههاي افراطي اسگروه

هککاي در خاورميانکه در مقابکک  شککوروي در افغانسککتان از يکسککو و جلککوگيري از رشککد جنککبش 

 (.21: 1383رفتند )متقي، طلب و ناسيوناليست از سوي ديگر به شمار ميگراي اصالحملي

ککردن  پس از پايان دوران جنگ سرد، فروپاشي شوروي و نظام دوقطبي و در نهايت فکروکش 

ني واشنگتن از خطر گسکترش و نفکوذ تجديکدنظرطلبي کمونيسک. بکه شکک  عکام و پکس از         نگرا

هاي منطقه اهميت کمتري يافکت  به شک  خاو، سياست حفظ رژي. 2001حمالش يازده. سپتامبر 

اقتصادي خاورميانه به عنوان کانون صدور تروريسک. در مرککز توجکه     -و لزوم تغيير ساختار سياسي

تغييکر   (.Blackwill & Sturmer, 1997: 125المللي قرار گرفت )لف بينهاي مختغرب و رسانه

جرج دبليو بوش در واشکنگتن   خوبي در سخنرانيخاورميانه ببه اولويت تغيير در  اولويت ثباش
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 قاب  مشاهده است: 2003در نوامبر 

ود خک سال است که مل  غربي به توجيه نبود دموکراسي در خاورميانه پرداختکه و   60مدش 

تکوان  زيرا در بلندمدش نمي ؛وجب افزايش امنيت ما نشده استماند. اين امر را با آن تطبي  داده

نکه بکه بکار    دادن آزادي به دست آورد. تا زماني ککه آزادي در خاورميا  دست ثباش را به هزينه از

هکاي ديگکر اسکت، پابرجکا     ننشيند، رکود، رنجش، خش. و خشونت که آماده تسکري بکه مککان   

تواند بکه مکا و دوسکتانمان صکدمه وارد     هايي که ميند. همچنين با توجه به گسترش سالحمامي

خردي است. بنابراين آمريکا به اتخکاذ سياسکتي جديکد بکا     سازد، پريرش وضع موجود عين بي

 (.Magraoui, 2004: 1خواهد پرداخت )« استراتژي پيشتاز براي آزادي»عنوان 

تککرومن تککا کککارتر، سککه هککدف عمککده اسککتراتژي  در مجمککوع از دوره رياسککت جمهککوري 

داد: جلوگيري از نفکوذ شکوروي، حفکظ امنيکت انکرژي و      اي کاخ سفيد را تشکي  ميخاورميانه

ترتيب استراتژي حفظ نظامهاي سياسکي غيردموکراتيکک کشکورهاي    حفظ امنيت اسرائي . به اين

به ايکن   زيرا دستيابي ؛ستاسالمي خاورميانه در راستاي تحق  اين سه هدف قاب  درک و فه. ا

ايکن   اهداف مستلزم حفظ ثباش و امنيت اين کشورها بوده است و هر گونه تغييکر و تحکول در  

داد. ب الوه ا افزايش ميسوسياليس. ر -گري کمونيس.منطقه احتمال سقوط آنها به ورطه انقالبي

ه عنکوان بزرگتکرين   ثباتي سياسي، امنيت انرژي مورد نيکاز غکرب بکويژه آمريککا )بک     هر گونه بي

قدرش اقتصادي که حکامي نظکام    و مهمترين يکسوجهان از  کننده انرژي درکننده و واردمصرف

انداخت. عالوه بر اين با سکقوط نظامهکاي   المل  بود از سوي ديگر( را به خطر مياقتصادي بين

گرا بکا  حهاي اسالمي اصالسياسي غيردموکراتيک خاورميانه اين احتمال وجود داشت که جنبش

اسکي  احساساش ضداسرائيلي روي کار بيايند. بنابراين در زمانه جنگ سکرد حفکظ نظامهکاي سي   

ي گونه تحول آزاديخواهانه به عنوان ابزارکشورهاي اسالمي خاورميانه و جلوگيري از وقوع هر

 گرفت.  اي اياالش متحده در ساختار دوقطبي قرار ميشدن سياست خاورميانهدر خدمت عملي

دموکراسي غرب در خاورميانکه،   -ا فروپاشي شوروي و از ميان رفتن رقيب ايدئولوژيک ليبرالب

رفتار خارجي آمريکا در نوعي بحران هويت گرفتار شده و ديناميس. سياست خارجي واشنگتن 

سازي است با مشک  مواجه شکد. وقکوع حادثکه    و دشمن 1که همواره برخاسته از ايده دگرسازي

                                                           
1. Other making 
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پيوند ميان سياست خارجي ماجراجويانکه   زمينه يکسوناخواسته از خواسته يا  2001سپتامبر  11

متحده را در خاورميانه فراه. آورد و از سوي ديگر آزادي عم  ککاخ سکفيد در   و هويت اياالش

دموکراسکي   -سازي نظامهاي عربي اسالمي خاورميانه با نظام ليبکرال طرح و پيگيري پروژه شبيه

توان نمود و ظهکور  راه. کرد. به اين ترتيب طرح خاورميانه بزرگ را ميغرب را بيش از پيش ف

عيني و عملي چرخش از اولويت ثباش و امنيت به سکوي اولويکت تغييکر و آزادي در سياسکت     

 کاران به شمار آورد.اي نومحافظهخاورميانه

ب بکويژه  غر، اين ايده در ميان سياستمداران و افکار عمومي 2001سپتامبر  11پس از واق ه 

ککي  يآمريکا قوش گرفت که شراي ، ساختار سياسي و اقتصادي نامطلوب کشورهاي خاورميانه 

هاي اقتصکادي و سياسکي   زيکرا سکاختار   ؛باشکد المللکي مکي  از دالي  اصلي رشد تروريسک. بکين  

هکايي شکده اسکت ککه     نابهنجار، ناکارامد، غيرشفاف، استبدادي و فاسکد موجکب ظهکور دولکت    

ز ح  هاي اقتصاد و سياسي مردم خود را برآورده کنند. اکثر مردم اين منطقه استهتوانند خوانمي

مشارکت در ت يين سرنوشت سياسي خود محرومند. دستاوردهاي اقتصادي در انحصکار بخکش   

در  ملي قاب  توجه، بخش عظيمکي از جم يکت   رغ. درامدهايدارد و بهکوچکي از جام ه قرار 

 بهره هستند. نارضکايتي در ميکان طبقکه   اوردهاي توس ه اقتصادي بيبرند و از دستفقر به سر مي

 متوس ، اقشار تحصيلکرده و جوانان نيز بسيار گسکترده شکده اسکت. بکه عبکارش ديگکر طکرح       

 خاورميانه بزرگ براساس اين فرض اساسي استوار شکده اسکت ککه انجکام اصکالحاش اقتصکادي،      

طقکه در  ورميانه با افزايش مشکارکت مکردم من  ارتقاي وضع حقوق بشر و استقرار دموکراسي در خا

شان موجب کاهش نارضايتي و خود دستاوردهاي توس ه اقتصادي و سرنوشت سياسي کشورهاي

 (.32-31المللي خواهد شد )مؤمني: بردن بستر رشد بنيادگرايي اسالمي و تروريس. بيناز ميان

 17ژي امنيکت ملکي آمريککا در    ش در متن گزارش خود از سند استراتگونه که جرج دبليو بوآن

رو اسالم در خاورميانه زمينکه  هاي ميانهتصريح کرده است، تقويت و رشد جريان 2002سپتامبر 

 برد:رشد تروريس. را از ميان مي

المللکي  ما نبردي را در عرصه عقايد و افکار براي پيروز شدن در نبکرد عليکه تروريسک. بکين    

هاي مکدرن  بري.؛ از دولتم نفوذ اياالش متحده را به کار ميآغاز خواهي. کرد. براي اين کار تما

هکاي  کني. تا تضمين نمايي. که شراي  و ايکدئولوژي رو بويژه در جهان اسالم حمايت ميو ميانه
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گونکه  کنند. ما شراي  اساسي براي رشد قارچمشوق تروريس. در هيچ ملتي زمينه رشد پيدا نمي

 (.12: 1382پژوهشهاي کاخ سفيد، دهي. )مرکز تروريس. را کاهش مي

کاران کاخ سفيد از حيکث  پردازان و نومحافظهسپتامبر، نظريه 11پس از واق ه  طور خالصهبه

هکاي  هنظري به اين نتيجه رسيدند که حتي اگکر آمريککا سکران القاعکده را دسکتگير کنکد، زمينک       

د زبور بايک براين اصالحاش ماجتماعي ظهور القاعده همچنان به جاي خود باقي خواهند ماند. بنا

هاي مرهبي ضکدمدرن و فقکر   هاي اقتدارگرا، گروهبتواند دور باطلي را که بر اثر ت ام  حکومت

 (.Singer, 2002: 4و نااميدي شک  گرفته است، بشکند )

دهد که نوعي اجمکاع نظکر   سپتامبر نشان مي 11بررسي راهبرد امنيت ملي آمريکا پس از واق ه 

رن بکه  کاران هيأش حاکمه بوش در حرکت از اسکتراتژي مقابلکه بکا تهديکداش متقکا     ميان نومحافظه

ت عبارش ديگر راهبرد امنيت ملکي آمريککا تحک   مقابله با تهديداش نامتقارن به وجود آمده است. به

وه بکر  سپتامبر بر اين اص  و فرض محوري استوار شده است که ايکن کشکور عکال    11تأثير واق ه 

هاي ه. سنخ و همسنگ با تهديداش نامتقارني روبروست ککه  خاسته از قدرشتهديداش متقارن بر

 (.1381گيرد )دهمشگي و ديگران، از بازيگران دولتي و غيردولتي نامتقارن سرچشمه مي

پريري امنيتي ايکاالش  سپتامبر نشان داد که بيشترين آسيب 11المللي پس از واق ه شراي  بين

ز المللي دولتي و غيردولتي اسکت ککه ا  رن از سوي بازيگران بينمتحده ناشي از تهديداش نامتقا

ز ابرند. عدم تقارن راهبردي عبارش است عدم تقارن راهبردي براي مقابله با اين کشور سود مي

الش اع قرار دادن قدرش و برتري نظامي حريف به همکراه  زدن يا تحتاقدام و تالش جهت دور

هايي که تا انکدازه زيکادي   کارگيري شيوههاي او و بهپريريباستفاده بهينه از نقاط ض ف و آسي

هاي او متفاوش و متمايز اسکت. رهيافکت نامتقکارن درصکدد ايجکاد تکأثيراش       ها و شيوهبا روش

آفرينکي و مختک  ککردن اراده و ابتککار و آزادي عمک  دشکمن اسکت.        بزرگ رواني مانند شوک

ها و نقاط ضک ف دشکمن اسکت ککه     پريريه آسيبمنهاي نامتقارن در برگيرنده افزايش داشيوه

جويکد و در تمکامي   ها و تسليحاش غير مت ارف و ابتکاري سود ميها، تاکتيکم موالً از فناوري

اي ککاربرد  سطوح و اب اد اعک. از راهبکردي، تکاکتيکي و عمليکاتي در طيکف عمليکاتي گسکترده       

 (.The Joint Staff, 1999: 2دارند)

کنند، عدم تقارن در حکوزه  که داگالس جانسون و استيون متز ت ريف ميگونه بنابراين همان
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مسکائ  نظکامي و امنيتکي بکه م نکاي اقکدام، سکازماندهي و انديشکه متفکاوش از دشکمنان بکراي            

گيري از نقاط ض ف حريف، حفظ ابتککار عمک  يکا    هاي خود از طري  بهرهسازي برتريبيشينه

 -راهبکردي، نظکامي   -توانکد بکه صکورش سياسکي    يباشد. ايکن راهبکرد مک   کسب آزادي عم  مي

ها و ها، سازمانها، ارزشراهبردي، عملياتي ترکيبي از همه آنها و در برگيرنده روشها و فناوري

اي از کليه آنها؛ کوتاه مدش يا بلندمدش، عمدي يا سهوي، مستق  يا هاي مختلف يا آميزهديدگاه

اراي اب اد رواني و فيزيککي يکا هکر دو باشکد )متکز و      وابسته يا ترکيبي از اين دو و در نهايت د

 (.45-42: 1381جانسون، 

ن و با صراحت بکه ايکن تهديکداش نامتقکار    « آمريکا  امنيت ملي» جرج بوش در مقدمه سند 

 نويسد:کند و ميعدم تقارن راهبردي اشاره مي

 هديکد آمريککا نيکاز   هاي صن تي عظيمي براي تدشمنان درگرشته به نيروي نظامي زياد و توانايي

اي از اشکخاو قادرنکد تکا هکرج و مکرج و      هاي نامشخ  و شکبح گونکه  داشتند. امروزه شبکه

ت. تانک اس صدماش زيادي را براي ما ايجاد کنند و هزينه اين کار براي آنها کمتر از خريد يک

 ادسکپتامبر روبروسکت، تالقکي و اتحک     11بزرگترين تهديدي که آمريککا بکا آن پکس از حادثکه     

 (.9وژي است )مرکز پژوهشهاي کاخ سفيد، پيشين، گرايي و تکنولافراط

کشکور را بکه    نامتقارن که بشکدش امنيکت ايکن   براساس راهبرد امنيت ملي آمريکا، تهديداش 

هکاي  و سکالح  1هکاي يکاغي  اندازند، برآينکد سکه عامک  و پديکده تروريسک.، دولکت      مخاطره مي

 2االش متحکده آنکان را يکاغي و محکور شکرارش     کشتارجم ي است. دستيابي کشکورهايي ککه ايک   

افزارهکاي  هاي تروريسکتي بکه ايکن جنکگ    اي به مثابه تسليح گروههاي هستهخواند به سالحمي

راهبردي و در نتيجه کاهش ضريب امنيت ملي اين کشور است. عقالنيت متفاوش و ايدئولوژي 

افزايکد و آنکان را از تهديکداش    مکي  المللي بر ميزان تهديدکننکدگي آنکان  متمايز اين بازيگران بين

                                     .                                                                                                                                       سازدخطرناکتر و مخربتر ميمتقارن 

سکپتامبر بکيش از آنککه م طکوف بکه       11يکا پس از واق ه به اين ترتيب راهبرد امنيت ملي آمر

المللي متقارن باشکد بکراي مبکارزه و مقابلکه بکا تهديکداش بکازيگران نامتقکارن         تهديد قدرتهاي بين

                                                           
1. Rouge States 
2. Axis of evil 
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طراحي و تدوين شده است. در اين راستا بکويژه مبکارزه بکا تروريسک. و جلکوگيري از گسکترش       

دهکد. تحقک  ايکن هکدف     اهبکرد را تشککي  مکي   هاي کشتارجم ي، مرکز ثق  و کانون اين رسالح

افکزاري  افکزاري )نظکامي( و نکرم   راهبردي کالن بکا اتخکاذ راهبکرد پيشکگيرانه در دو ب کد سکخت      

افکزاري  و در ب کد نکرم   1«تغيير رژيک. »افزاري مسأله )غيرنظامي( قاب  تحق  است که در ب د سخت

ب طرح خاورميانه بزرگ مورد توجکه  آن اصالحاش سياسي و دموکراتيزاسيون در خاورميانه در قال

گيرد. بنابراين طرح خاورميانه بزرگ بخشي از راهبرد پيشگيرانه امنيت ملي آمريکا در ب د قرار مي

 افزارانه براي مقابله با تهديداش نامتقارن و بويژه مبارزه و نبرد با تروريس. است.نرم

يکت ملکي و   ورميانه را بکا مقولکه امن  سپتامبر، دموکراتيزاسيون در خا 11طور خالصه حادثه به

اي هرو آمريکا حوزه اطالق منافع امنيتي خکود را بکه حکوز   داخلي اياالش متحده پيوند زد. از اين

ا بسيار فراتر از مرزهاي ملي خود گسترش داد. در چنين چکارچوبي قابک  درک اسکت ککه چکر     

همتکرين  مر، خاورميانکه بکه   سکپتامب  11براساس استراتژي امنيت ملي نوين آمريکا پس از واق که  

کاران تبدي  شده است. به عقيده آنان خاورميانه مح  رويکش و پکويش   دغدغه امنيتي نومحافظه

رود )استراتژي امنيکت  ثباتي و ناامني در جهان به شمار مياسالم سياسي تندرو و منبع اصلي بي

 (.160، 1380، 21ملي آمريکا در قرن 

، سياسکت تهکاجمي آمريککا در    شکود مکي در اين ميان آنچه موجب سکردرگمي تحليلگکران   

شکدن  خاورميانه بويژه مساله اشغال سکرزميني افغانسکتان و عکراق اسکت ککه بکا منطک  جهکاني        

ايکن   شکدن سکرزميني شدن به م نکاي غير همخواني ندارد. به عبارش ديگر، اقتضاي منط  جهاني

تغييراش اساسي شود، در نتيجه نه تنها جنگ در منطقکه ککاهش    است که منطقه خاورميانه دچار

اي نيکز افکزايش پيکدا کنکد. طکرح خاورميانکه       اي و فرامنطقههاي درون منطقهيابد بلکه همکاري

بزرگ نشان از اين ديدگاه دارد که آمريکا به دنبال تغييکر در منطقکه اسکت تکا بکا ضکرورياش و       

ما سياست اشغال افغانستان و عراق نشان از اهميت مجدد شدن وف  پيدا کند. ااقتضائاش جهاني

شکدن همکاهنگي   جهاني شدنسرزمينيژئوپليتيک در سياست خارجي آمريکا دارد و با منط  غير

شود که آمريکا در خاورميانه به دنبال چيست و و سنخيت ندارد. از اين رو اين سؤال مطرح مي

در مقالکه در ارتبکاط بکا مهمتکرين سکاي       اين پرسش بدون بررسي پرسش اصکلي مطکرح شکده    

                                                           
1. regime change 
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پاسکخ خواهکد مانکد. اگکر فکرض شکود ککه سکاي  سياسکت          اي آمريکا، بکي سياست خاروميانه

توان حدس زد که سياسکت آمريککا در منطقکه    مي ،شدن استاي آمريکا منط  جهانيخاورميانه

للکي از طريک    المجويانه براي افزايش صلح و امنيکت بکين  يک سياست خيرخواهانه و همکاري

هاي ترور و خشونت است. اما اگر فرض بر اين باشد ککه منطک  ژئوپليتيکک    کردن ريشهخشک

توان استدالل کرد که آمريکا نه بکه دنبکال   اي آمريکا است، آن وقت ميساي  سياست خاورميانه

منافع جهاني بلکه به دنبکال منکافع ملکي خکود بکوده و از ايکن رو مهمتکرين هکدف آمريککا در          

شکرکشي به منطقه در حالت حداقلي سلطه بر منابع نفتکي خاورميانکه و در حالکت حکداکثري     ل

شود که ايجاد يک امپراطوري جهاني است. در بخش ب د به اين مسأله پرداخته و نشان داده مي

 کند.شدن عم  ميآمريکا همچنان بر اساس منط  ژئوپليتيک، اما در پوشش جهاني
 

 شدن يا ژئوپليتيک؟اي آمريكا: جهانيرميانهسايج سياست خارجي خاو

براي تبيين سياست خارجي آمريکا پکس از جنکگ سکرد، بکويژه پکس از حکواد  يکازده.        

ها و ديدگاههاي مختلفي ارائه شکده اسکت. برخکي م تقکد بکه تکداوم       ، نظريه2001سپتامبر 

قاي  نيسکتند   اند و تفاوتي ميان دوران جنگ سرد و ب د از آنسياست خارجي آمريکا بوده

(Layne, 2006; Boggs, 2003; Ikenberry, 2002).      اين دسته بکه طکور عمکده کسکاني

قکرار دارد و   1هستند که م تقدند سياست خارجي آمريکا منطب  بر يک استراتژي کالن يا بکزرگ 

کند، اما اساس آن هاي مختلف تفاوش ميهر چند شک  و شيوه آن در دوران رياست جمهوري

هکا  ست و آن تفوق، هژموني و امپراطوري آمريکايي است. البته در ايکن ميکال ليبکرال   يک چيز ا

و امپراطکوري   2المل ( م تقکد بکه هژمکوني خيکر    ليس. و ليبراليس. در رواب  بينئا)شام  نظريه ر

کننکد،  هستند؛ ي ني هژموني آمريکا را به صالح صلح و امنيت و رفاه بشري قلمکداد مکي   3سبک

داننکد و در قالکب امپرياليسک. و اسکت مار بکه بررسکي آن       رکسيستها آن را شر ميدر حالي که ما

 (.Posen & Ross, 1996: 97پردازند)مي

از سکوي   شکدن و جهکاني  يکسکو سرد از پردازان با توجه به پايان جنگ گروه ديگر از نظريه

                                                           
1. Grand strategy 
2. Benign 
3. Lite-empire 
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يکت دانسکتن   ديگر، م تقد به تغيير در سياست خارجي آمريککا هسکتند و بکا انککار يکا کک. اهم      

کالن در سياست خارجي اين کشور به طور عمده حواد  يازده. سپتامبر را يک استراتژي 

پکردازان در ايکن   کنند. البته اکثريت نظريهنقطه عطف در سياست خارجي آمريکا قلمداد مي

گروه م تقد به تغيير راديکال سياست خکارجي آمريککا پکس از حکواد  يکازده. سکپتامبر       

  (.Krieger, 2005: chapter 6; Buckley & Singh, 2006هستند )

نکگ  جدر اين گروه البته اختالف نظر درباره رويکرد جديد سياست خارجي آمريکا پس از 

شود. اشتراک اين ديدگاهها از ديکد نگارنکده در ايکن اسکت ککه م تقدنکد       مي وفور ديدهبهسرد 

هاي داخلي آمريکا و ويژگي يکسواز المللي اساس شراي  بينسياست خارجي آمريکا را بايد بر

بخصوو ويژگي رؤساي جمهوري آن از سوي ديگر تحليک  ککرد. بکر ايکن اسکاس، سياسکت       

المللکي و  به عنوان يک سياست پراگماتيست خود را با شراي  بين طور عمدهآمريکا بهخارجي 

الکي دارنکد،   برلي برخي که عمدتاً رويککرد (. در اين ميان Ehrman, 1995دهد )داخلي وف  مي

نظرانه ملي خکود  شدن موجب شده است تا آمريکا منافع جهاني را بر منافع تنگم تقدند جهاني

جکود  ترجيح دهد، هر چند که حواد  يازده. سپتامبر تغييراتي اساسکي در ايکن رويککرد بکه و    

(. اين در حالي است که برخي ديگکر ککه بکه طکور عمکده رويککرد        Friedman, 2002آورد )

 وع جهکاني  م تقدند آمريکا منافع ملي خکود را بکر منکاف    ،تي، مارکسيستي و انتقادي دارندرآليس

 (.Harvey, 2001; Wade, 2005دهد )ديگر مل  ترجيح مي

جکود  در اين مقاله قصد بررسي همه جانبه اين ديدگاهها درباره سياست خکارجي آمريککا و  

ز اه را جواب داد. يکي ن پرسش اصلي مقالشود که بتواندارد و تنها در حدي به آن پرداخته مي

هکاي اخيکر بکه آن    الملک  و سياسکت خکارجي آمريککا در سکال     مسائلي که محققان رواب  بکين 

اي شدن يا ژئوپليتيک ساي  سياست خاورميانکه اند اين است که کدام منط ، ي ني جهانيپرداخته

اله سنتز و اثباش ديدگاه مق د يکها به دنبال ايجاآمريکاست. در اين بخش ضمن ارائه اين پاسخ

شکدن سکاي  و   توان استدالل کرد ککه ژئوپليتيکک در پوشکش جهکاني    هستي. که م تقد است مي

 طقه است.  کننده سياست خارجي آمريکا در منهدايت

توان به دو ديدگاه يا نظريه در مورد مهمترين ساي  سياسکت  با مروري بر ادبياش موجود مي

به شکک  عکام و    2001جنگ سرد بويژه پس از حواد  يازده. سپتامبر  خارجي آمريکا پس از
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اي آن به صورش خاو، دست پيکدا ککرد. ديکدگاه اول مربکوط بکه      همچنين سياست خاورميانه

کساني است که م تقدند هميشه منافع ملي و منط  ژئوپليتيک مهمترين ساي ، انگيزه و هدايتگر 

نه بوده است. مطاب  ايکن ديکدگاه هکر چنکد تغييکراش      سياست خارجي آمريکا بويژه در خاورميا

شکود، امکا   المللي ديکده مکي  تاکتيکي در سياست خارجي آمريکا به سبب تحوالش داخلي و بين

 اي( بوده است.اي و فرامنطقهدنبال هژموني جهاني )منطقهآمريکا هميشه به

کنکد. از ديکد او   يله را در چارچوب سياست قکدرش تبيکين مک   أبراي نمونه مرشايمر اين مس

المل  در حال حاضر با گرشته هيچ تفاوتي ندارد، زيرا همچنان اين قدرش هاي نظام بينويژگي

وابک   رقدرش پول راي  در "است که ساي  اصلي رفتار خارجي دولتهاست. مطاب  اين ديدگاه، 

 "کننککدميککان ابرقدرتهاسککت و دولتهککا در واقککع بککر سککر قککدرش بککا يکککديگر رقابککت مککي     

(Mearsheimer, 2001: 12  مرشايمر با انتقاد از نظريه رآليس. ساختاري والتکز  .)-   ککه آن را

 ،نامکد مي مکي رآليس. تهاج -ه ساختاري استک -ظريه خود را ن -کندليس. دفاعي م رفي ميئار

رصکت  فزيرا م تقد است دولتها به صورش ف ال به دنبال قدرش بيشتر هستند و هر قکدرتي ککه   

 کند ديگران را در حلقه هژموني خود گرد آورد. از ديد او رآليسک. تهکاجمي  س ي مي پيدا کند،

کننکد و در  اي است که قدرتها در گرشته عم  کرده، در حال عم  مکي در واقع نشاندهنده شيوه

کنکد بکراي   نظريه رآليس. تهاجمي به دولتها توصکيه مکي   ،آينده عم  خواهند کرد. افزون بر اين

مک  کننکد   ند در دنياي خطرناکي به حياش خود ادامه دهند بايد به صورش تهاجمي عاينکه بتوان

(Mearsheimer, 2001: 11از ديد او اين ويژگي نظام بين .) گيري سازمان مل ، المل  با شک

شدن تغييري نکرده اسکت. بکر ايکن اسکاس بکراي فهک.       گسترش روند دمکراتيزاسيون و جهاني

ه انگيکزه افکزايش قکدرش    ابرقدرتها و سياست خارجي آمريکا بايد بک المل  و رواب  سياست بين

مادي شام  نيروي نظامي و ديگر عناصر ملموس قکدرش ماننکد جم يکت، قکدرش اقتصکادي و      

ي خود گستره جغرافيايي اشاره کرد. به عبارش ديگر، وي م تقد است آمريکا در سياست خارج

سکت.  قدرش و منافع ملي خود عم  ککرده ا  در گرشته و حال به طور عمده در راستاي افزايش

کننکده سياسکت   اين نظريه با توصيه به دولتها بکراي اسکتفاده از قکدرش نظکامي، در واقکع تأييکد      

 (. بسکياري از Kennedy, 2002: 2خارجي بوش و دکترين آن مبني بر حمله پيشگيرانه است )

 گيرند.  رچوب قرار ميي مطرح شده درباره امپراطوري آمريکايي نيز در اين چاههاديدگا
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کننکده  شدن مهمترين اصک  هکدايت  اما ديدگاه دوم بر اين باور است که پس از جنگ سرد، جهاني

اي آن بکه شکک  خکاو بکوده     سياست خارجي آمريکا به شک  عام و سياست خارجي خاورميانه

زين نظکام  المللکي، جکايگ  شدن به عنوان يک نظام بکين است. براي مثال فريدمن م تقد است جهاني

داخلي و روابک  خکارجي دولتهکا از جملکه      سياستتگر المل  جنگ سرد شده و در واقع هدايبين

ر رفتکار  بک آمريکاست. از ديد او هر چند دو نيروي ملي )درخت زيتون( و جهاني )اتومبي  لکسز( 

 (.Friedman, 2000: 11کند )اما در نهايت نيروي جهاني تفوق پيدا مي ،دولتها تأثيرگرار است

شدن نکوليبرال در راسکتاي منکافع و    شدن بويژه نوع مسل  آن، ي ني جهانيبا توجه به اينکه جهاني

هکاي آن بکويژه پکس از يکازده.     هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي آمريکاست، اما سياسکت ارزش

نکان  چنظرانه آن است، همشدن و در راستاي منافع ژئوپليتيک و ملي تنگخالف جهانيسپتامبر، بر

ماند که چگونه سياست خارجي آمريکا پس از يازده. سپتامبر تبيکين شکود.   اين م ما باقي خواهد 

صورش مسأله بکا گسکترش م نکاي    کردن  ي در پاک سپردازان به جاي ح  اين م ما برخي نظريه

هکوم بکراي تبيکين نظکام و     شکدن، بهتکرين مف  اند. اين افراد م تقدند مفهوم جهکاني شدن کردهجهاني

اي المل  است و از اين رو توانايي و قابليت تبيين سياست خکارجي آمريککا را دارد. بکر   رواب  بين

شدن سه شک  دارد. نخست شک  چندجانبه گراسکت  نمونه برخي مانند سرني م تقدند که جهاني

ست ککه در خاورميانکه   اگرا و نظامي شدن يکجانبهشدن نوليبرال است. دوم جهانيکه همانا جهاني

شدن بايد به شک  دمکراتيک درآيد تا بيشکترين سکود را بکه    شود. از ديد سرني جهانيشاهده ميم

ا در بيشترين مردم در سطح جهان برساند. بر اين اساس، هدايتگر اصلي سياسکت خکارجي آمريکک   

 (.Cerny, 2007است ) شدن، اما از نوع نظامي آنخاورميانه همانا جهاني

شيوه درک سکاي  سياسکت خکارجي آمريککا، ايجکاد سکنتز ميکان         از ديد اين مقاله، بهترين 

شدن اسکت. مهمتکرين ضک ف ديکدگاههايي ککه يکا بکه ژئوپليتيکک يکا بکه           ژئوپليتيک و جهاني

شدن به عنوان مهمترين ساي  و راهبر سياست خکارجي آمريککا بکويژه پکس از يکازده.      جهاني

ديدگاهها م تقد به جدايي سياسکت و   شناسي آنهاست. اينسپتامبر اشاره دارند، مربوط به هستي

دو را به عنکوان مهمتکرين سکاي  سياسکت خکارجي آمريککا       اقتصاد است. از اين رو يکي از اين

کنند. رآليستها براي سياست پويايي مسکتق  از اقتصکاد قايلنکد و از ايکن رو سياسکت      قلمداد مي

ليسکتها،  ئاهند. قالکب فککري ر  کاهاي ملي و سرزميني فرو ميخارجي دولت آمريکا را به انگيزه
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اي و قالبي جغرافيايي است. آنها م تقدند آمريکا براساس منافع خود بکه دنبکال هژمکوني منطقکه    

باشکد. ايکن   اي و گاهي اوقاش ه. حتي در قالب جهکاني بکه صکورش امپراطکوري مکي     فرامنطقه

الملک  را  بکين  شدن قواعکد سکنتي سياسکت   جهاني :شدن م تقد استديدگاه در ارتباط با جهاني

اسکاس منکافع   المللکي اسکت و بکر   تغيير نداده و همچنان دولکت مهمتکرين بکازيگر عرصکه بکين     

 گيرد. نظرانه خود تصمي. ميتنگ

شناسي م تقد است و بکا  همين هستي طور عمده بهالمل  نيز بهبيننظريه مارکسيستي رواب  

ست ککه آمريککا بکه دنبکال ايجکاد      اقتصاد بر اين باور ا گرفتن جدايي عرصه سياست ومفروض

هژموني و امپراطوري جهکاني خکود اسکت و امپرياليسک. و اسکت مار سکنتي جکاي خکود را بکه          

ر رزميني دنوامپرياليس. و است مار نو داده است. مطاب  اين ديدگاه آمريککا بکه دنبکال سکلطه سک     

 خاورميانه است تا بتواند هژموني خود را تقويت کرده و تداوم بخشد.

ليستي مشترکند و م تقکد بکه   ئاشناسي با نظريه رالمل  نيز در اين هستيينبها در رواب  الليبر 

ي بکويژه دربکاره اهميکت    ليسکت ئاهايي با نظريکه ر جدايي اقتصاد و سياست هستند. هر چند تفاوش

شدن يک پديده به طور عمده اقتصکادي )و همچنکين   دولتي دارند، اما م تقدند جهانيبازيگران غير

شکدن را  ها جهانيباشد. به عبارش ديگر، ليبرالتماعي و فرهنگي( است که غير قاب  اجتناب مياج

ککه   دانند که در آن فرد و کارگزار نقشي ندارد و در نتيجه به اين م ناستفرايندي بدون سوژه مي

قکف و  قابک  تو شدن فرايندي اتوماتيک وار، غيکر (. جهانيHay, 2002سياست در آن م نا ندارد )

ها م تقدند دولتها )قوي و ض يف( مجبکور بکه پيکروي از    اساس ليبرالاين ناپرير است. بر اجتناب

هايي که درباره سياست خارجي شدن هستند. مطاب  اين ديدگاه، ليبرالالزاماش و اقتضائاش جهاني

اسکاس  ايندانند. برن ميکننده آشدن و تقويتهانيجيند ااند آن را کامالً منطب  با فرآمريکا نظر داده

 مينأشدن کامالً در راستاي منافع آمريکا قرار دارد و در نهايت منکافع عمکومي در جهکان تک    جهاني

شکود. ايکن ديکدگاه بکه دنبکال پيشکبرد پکروژه اقتصکادي اجمکاع واشکنگتن و پکروژه سياسکي             مي

 د.باشدمکراتيزاسيون در جهان به شک  عام و در خاورميانه به شک  خاو مي

ها و بسکياري از مارکسيسکتها م تقکد بکه     ليستها، ليبرالئاشناسي راما نگارنده ضمن رد هستي

و بهترين شيوه درک ساي  سياست خارجي آمريکا را نگکاه   1ارتباط ميان سياست و اقتصاد است

                                                           

 .a1386ارنده، شود به نگ ه رجوع. در ادبياش اقتصاد سياسي اين مسأله به تفصي  تبيين شده است که جاي تکرار آن در اينجا نيست. براي نمون1
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دانکد. بکر ايکن اسکاس، سياسکت و اقتصکاد و       به آن از منظر رويکرد و نظريه اقتصاد سياسي مي

هاي حياش بشري از يکديگر جدا نيسکتند بلککه در هک. تنيکده     ها و عرصهديگر حوزه همچنين

تواند همزمان به دنبال منکافع ملکي خکود    بوده و بر ه. اثر دارند. مطاب  اين رويکرد، آمريکا مي

دهي امپراطوري جهکاني خکود   ها يا شک بوده و توس ه سرزميني در قالب اشغال ديگر سرزمين

کنکد. بکه عبکارش ديگکر، منطک       شدن نيز حمايت ميدر حالي که از فرايند جهاني را دنبال کند،

بلککه آمريککا بکا پوشکش قکراردادن منطک         الجمع نيسکتند شدن مان هجهانيژئوپليتيک و منط  

باشد. البته نبايد فراموش کرد که گکاهي اوقکاش   شدن به دنبال اهداف ژئوپليتيک خود ميجهاني

شکود تکا   شود که اين امر موجب ميشدن ديده ميوپليتيک و منط  جهانيتناقضاتي در منط  ژئ

آميز جلوه کند. به عبارش ديگر بکه سکبب   هاي آمريکا بويژه در منطقه خاورميانه، تناقضسياست

شدن است که سياسکتگراران ککاخ   تناقض ميان برخي اقتضائاش منط  ژئوپليتيک و منط  جهاني

 .1شوندرو ميهخود روبجدي در سياست خارجي  سفيد گاهي اوقاش با م ماهاي

تکاکنون بکه دنبکال کسکب      1940براي نمونه کريستوفر لين م تقد است آمريکا از اوايک  دهکه   

نامد( و هک. در جهکان بکوده اسکت     هژموني ه. در قاره آمريکا )که آن را خارج نزديک آمريکا مي

(Layne, 2006از ديد او اين امر به عنوان استراتژ .)  ي کالن آمريکا بوده و  اين کشور هميشه بکه

بوده است. البته وي م تقد اسکت ايکن سياسکت را بايکد در چکارچوب       2ايدنبال هژموني فرامنطقه

ليبراليس. ويلسوني، نه سياست قدرش ت بير کرد. وي ريشه استراتژي کالن آمريککا را ايکدئولوژي   

م نکاي حفکظ نظکام تجکارش آزاد اسکت ککه        کند. از لحاا اقتصادي اين بکه م رفي مي 3درهاي باز

المللکي را از طريک    کنکد و ثبکاش بکين   مطاب  ديدگاه لين در عم  منکافع آمريککا را حمايکت مکي    

کند. از لحاا سياسي، دلي  لزوم ايدئولوژي مورد نظر ايکن اسکت ککه    حفظ مي 4گرايي تجاريصلح

تنها به م ناي مهار شوروي بلکه  هيچ قدرش ديگري در جهان ظاهر نشود. لين م تقد است اين نه

به م ناي تض يف ديگر قدرتهاي بالقوه مانند آلمان، بريتانيا و فرانسه نيز است. لکين مکدعي اسکت    

استراتژي آمريکا پس از جنگ سرد نيز تغيير نکرد. سياست درهاي باز اقتصادي موجکب شکد ککه    

                                                           

  .Harvey, 2001دارانه قدرش رجوع شود به يني و منط  سرمايه. در مورد تناقض منط  سرزم2
2. Extra-regional 
3. Open door 
4. Commercial pacifism 



 83     ... اي آمريکاسياست خارجي خاورميانه         ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ويکژه مهک. داشکت: هک. از      ارآمريکا برتري خود را حفظ کند. بر اين اساس، اين سياسکت دو کک  

 کرد و ه. تضميني براي متحدان اين کشور بود.گيري رقبا جلوگيري ميقدرش

لين م تقد است در حال حاضر نيکز آمريککا بايکد تکوازن ميکان سکاي  ژئوپليتيکک و سکاي          

شدن )سياست درهاي باز اقتصادي( را حفظ کند. بکه عبکارش ديگکر، سياسکت خکارجي      جهاني

دهنده اين است که موازنه بکه نفکع ژئوپليتيکک تغييکر     نشان 2001يازده. سپتامبر آمريکا پس از 

تواند عواقب خطرناکي براي آمريکا داشته باشد. از ديکد او آمريککا   کرده است که از ديد لين مي

 1شکدن از سياسکت يکا اسکتراتژي موازنکه دور     بايد براي برقراري ت ادل ميان ژئوپليتيک و جهاني

ز ديد نگارنده اين توصيه تا حدي شبيه به سياست خارجي دوران نيکسون مبني بکر  بهره ببرد. ا

اي است. لين م تقد اي و در دست گرفتن مسؤوليت ثباش منطقههاي منطقهتسهي  ظهور قدرش

تواند از اينکه آمريکا به يک قدرش امپرياليسکتي تبکدل شکود، جلکوگيري     است: اين سياست مي

 ت به آن را کاهش دهد و فشار براي موازنه آن را نيز کاهش دهد.همچنين دشمني نسب ؛کند

اسکاس هکدف ژئوپليتيکک )ککه آن را     هاروي نيز م تقد است آمريکا سياست خارجي خود را بر

دارانکه  شدن )که آن را منط  سرمايهاما در پوشش جهاني ،کند(منط  سرزميني قدرش نامگراري مي

ت. از ديد او، آمريکا ب د از جنگ دوم جهاني يکک قکدرش   ( تدوين کرده اسکندم رفي ميقدرش 

ايکن   (.Harvey, 2003: 5-6هکاي مختلکف ظکاهر شکده اسکت )     امپرياليستي بوده، اما در پوشش

هاروي قدرش دو منط  سکرزميني  هاي مختلف همگي به اين علت بوده است که از ديدپوشش

ککه قکدرش آمريککا در مقابک  ديگکر      دارانه دارد و اقتضاي منط  سرزميني ايکن اسکت   و سرمايه

هکاي  دارانکه قکدرش، افکزايش همککاري    قدرتها افزايش يابد، در حالي که اقتضاي منط  سکرمايه 

رغ. رابطکه پيچيکده و گکاهي    هاروي به آميز است. از ديدهاي منازعهالمللي و کاهش رقابتبين

اسکاس  با اشغال عراق ه. بردو منط  قدرش، آمريکا در حال حاضر آميز ميان اين اوقاش تناقض

شکدن  ، جهکاني يکسکو شدن عم  ککرده اسکت. از   انگيزه ژئوپليتيک و ه. براساس منط  جهاني

بويژه در ب د اقتصادي وابسته به جريان آزاد و مطمئن نفکت اسکت. از سکوي ديگکر، قکدرتهاي      

)صک ود   اي )اروپا و شرق آسيا( يا به صورش فردياقتصادي رقيب آمريکا چه به صورش منطقه

گيري هستند. از اين رو، آمريکا با هدف حفظ اقتصاد شدن در حال شک چين( در عصر جهاني

                                                           
1. Off-shore balancing 
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شدن، اما با انگيزه ژئوپليتيک به اشغال عراق پرداخته اسکت. بکه عبکارش    جهاني و فرايند جهاني

شکود  ديگر، اشغال عراق و حضور آمريکا در منطقه ميان درياي خزر و خلي  فارس موجب مي

شير نفت جهاني در اختيار اين کشور باشد. اين امر به نوبه خود ايکن قکدرش را بکه آمريککا      که

دهد تا با کنترل شير نفت جهاني قدرتهاي رقيب خود، ي ني اروپا، ژاپن و چين را مهار کند. مي

جنگ آمريکا در عراق نه تنها براي سلطه بکر شکير نفکت    "گونه که هاروي بيان کرده است همان

ي و در نتيجه کنترل اقتصاد جهاني از طري   تسکل  بکر خاورميانکه اسکت بلککه پيشکروي       جهان

قدرتمند نظامي آمريکا به سمت اوراسيا براي جلوگيري از هرگونه تحکي. قدرش اوراسيايي نيز 

شود. مناسباش آمريکا با لهستان و پيشروي آن به سمت بالککان نيکز نشکان از ايکن     محسوب مي

رسد هاروي نيز مانند لين بر اين باور اسکت در صکورتي ککه    . به نظر مي(Harvey, 2003: 85دارد )

شدن در سياست خارجي آمريکا به ه. بخکورد، قکدرش آن   موازنه ميان ساي  ژئوپليتيک و ساي  جهاني

شود. بر اين اساس آمريکا در واقع در راستاي منافع ملي )سکاي  ژئوپليتيکک(   با چالش جدي مواجه مي

   (.Harvey, 2003: 78کند)شدن( عم  ميما در پوشش منافع جهاني )ساي  جهانيخود ا

تکوان گفکت بهتکرين شکيوه درک سکاي  سياسکت خکارجي آمريککا در         به صورش خالصه مي

شکدن اسکت.   نيخاورميانه بويژه پس از يازده. سپتامبر سنتز دو ديدگاه مبتني بر ژئوپليتيک و جها

پليتيکک  ان آن را منطک  اقتصکاد سياسکي نکام گراشکت، همچنکان ژئو      تکو مطاب  اين ديدگاه که مکي 

امبر مهمترين انگيزه و ساي  سياست خکارجي آمريککا در خاورميانکه بکويژه پکس از يکازده. سکپت       

کنکد. ايکن ديکدگاه بکا نظکر      شدن عم  مکي باشد، هر چند در حال حاضر اين در پوشش جهانيمي

ژي ککالن در سياسکت خکارجي آمريککا  هسکتند،      کساني که عنوان شد م تقکد بکه وجکود اسکترات    

ن همخواني دارد و م تقد است ماهيت سياست خارجي آمريکا ب کد از جنکگ دوم جهکاني تکاکنو    

 ها نکرده است.شدن نيز تغييري جز در شيوهثابت مانده و حتي با پايان جنگ سرد و جهاني

 يريگجهينت

اي آمريککا بکويژه پکس از    سکت خاورميانکه  سؤال اصلي در اين مقاله بر محور مهمترين سکاي  سيا 

دنبکال  قرار داشت. با تحلي  اين دو ساي  ادعا شکد ککه آمريککا بکه     2001حواد  يازده. سپتامبر 

شدن اسکت. از ديکد نگارنکده، آمريککا در آينکده      پيشبرد ژئوپليتيک جهاني خود در پوشش جهاني
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سياست خکارجي خکود بکويژه در     شدن دربراساس حفظ توازن ميان دو ساي  ژئوپليتيک و جهاني

دنياي جهاني شده اسکت ککه    دنبال حفظبه يکسوخواهد کرد. اين کشور از منطقه خاورميانه عم  

دنبال کنترل برد. از سوي ديگر ه. بههاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي آمريکا را به پيش ميارزش

ونه چالش بزرگ نسبت بکه  مناطقي چون خلي  فارس و درياي خزر براي جلوگيري از ظهور هرگ

سلطه نظامي و سياسي خود خواهد بود. بر اساس تحلي  اين مقاله، نگارنده م تقکد اسکت آمريککا    

به دنبال آن برخواهد آمکد   هايي طوالني در منطقه خاورميانه باقي خواهد ماند و ثانياًاوالً براي سال

گکر، سياسکت خکارجي آمريککا در     شدن نوليبرال جلوگيري کند. به عبارش ديتا از تض يف جهاني

اساس ترکيب ظريفي از منطک  ژئوپليتيکک و منطک     اي م تنابه برالمل  موجود براي آيندهنظام بين

 شدن شک  خواهد گرفت که شام  کاربرد همزمان زور و تشوي  خواهد بود. جهاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ––––––––––––––––––––––––––––––     1386 تابستان دوم،وم، شماره سفصلنامه ژئوپليتيک ک سال       86

 منابع 
قيقکاش  انتشاراش مؤسسه فرهنگکي مطال کاش و تح   ؛1380، زمستان 21استراتژي امنيت ملي آمريکا در قرن  .1

 .تهران ؛المللي م اصربين
هاي يافتفصلنامه ره ؛"اقتصاد سياسي بين المل : ريشه ها و روندها" ؛(a1386حاجي يوسفي، امير محمد ) .2

 المللي، تابستان.  سياسي و بين
 ؛"در اقتصاد سياسي بين الملک  گرامشين شدن از ديد نظريه نوجهاني" ؛(b1386حاجي يوسفي، امير محمد ) .3

 المللي، زمستان.هاي سياسي و بينفصلنامه رهيافت
 ؛مهکدي ذاکريکان )گردآورنکده(    "شکدن و روابک  بکين الملک     جهکاني " ؛(1387حاجي يوسفي، امير محمد ) .4

 شدن )تهران: در دست انتشار(.جهاني
راتژي امنيت يون امنيت ملي آمريکا، استکميس ،(1381فرهنگي، بابک و راه چمني، ابوالقاس. ) ،دهمشگي، جالل .5

 المللي ابرار م اصر تهران(.)انتشاراش مؤسسه فرهنگي و مطال اش تحقيقاش بين ؛21ملي آمريکا در قرن 
زمينکه و   عدم تقارن و استراتژي نظامي اياالش متحکده؛ ت ريکف،  " ؛(1381متز، استيون و داگالس جانسون ) .6

 ،  بهمن.31زاده، ماهنامه نگاه، سال سوم، شماره ين حجتترجمه عبدالحس ؛"استراتژيکمفاهي. 
هکارم،  ماهنامکه نگکاه، سکال چ    ؛"سياست خارجي آمريکا و تروريس. در خاورميانکه " ؛(1383متقي، افشين ) .7

 ، خرداد و تير.44شماره 
حمدحسن خاني و علي آدمي، ترجمه م ؛استراتژي امنيت ملي آمريکا ؛(1382هاي کاخ سفيد )مرکز پژوهش .8

 ضميمه فصلنامه مطال اش راهبردي، سال شش.، شماره دوم، تابستان.
: ويکژه  5در کتکاب خاورميانکه    ؛"نقکش آمريککا در گسکترش اصکالحاش در جهکان عکرب      " ؛مؤمني،  ميرقاس. .9

 ان(.المللي برابر م اصر تهراصالحاش در خاورميانه )تهران: انتشاراش مؤسسه فرهنگي مطال اش و تحقيقاش بين
 

10. Blackwill, Robert and Michael Sturmer (1997); (eds.) Allies Divided: 

Transatlantic Policies for the Greater Middle East, Cambridge: MIT Press.  

11. Boggs, Carl (2003); ed.; Masters of War: Militarism and Blowback in the Era of 

American Empire; New York: Routledge. 

12. Buckley, Mary and Robert Singh (2006); eds; The Bush Doctrine and the War 

on Terrorism; London: Routledge. 

13. Bush, George W. (2000); Remarks at twentieth anniversary of the National 

Endowment for Democracy; Washington D. C: 6 November. 

14. Cerny, P.G., (2006); “The Competition State”; in Richard Stubbs and G. 

Underhill (eds.); Political Economy and the Changing Global Order, 3rd edn 

Don Mills: Oxford University Press. 

15. Clark, Ian (1999); Globalization and International Relations Theory; Oxford: 

Oxford University Press. 
16. Cofman, Tamara (2004); Arab Democracy, American Ambivalence, Will 

Bush's rhetoric about transforming the Middle East be matched by American 

deads? The Weekly Standard, Vol. 3, Issue 23. 

17. Ehrman, John (1995); The Rise of Neoconservatism: Intellectual and Foreign 

Affairs; New Haven: Yale University Press. 



 87     ... اي آمريکاسياست خارجي خاورميانه         ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

18. Ehteshami, A. (2007); Globalization and Geopolitics in the Middle East; London: 

Routledge. 
19. Friedman, Thomas (2000); The Lexus and the Olive Tree: Understanding 

Globalization; New York: Anchor Books. 

20. Friedman, Thomas (2002); Longitudes and Attitudes: Exploring the World 

After September 11; New York: Farrar. 

21. Gordon, Philip (2003); “Bush's Middle East Vision”; Survival, Vol. 45, No.1, Spring. 

22. Gourevitch, Peter (1986); Politics in Hard Times; Ithaca: Cornell University Press. 

23. Harvey, David (2003); The New Imperialism; Oxford: Oxford University Press. 

24. Hay, Colin, (2002); “Globalization as a Problem of Political Analysis: Restoring 

Agents to a ‘Process without a Subject’ and Politics to a Logic of Economic 

Compulsion”; Cambridge Review of International Affairs, 15,3.  
25. Held, David and A. McGrew, (2007); Globalization/ Anti-Globalization; 

Cambridge: Politiy Press.  

26. Ikenberry, John (2002); “Liberal Hegemony and the Future of the American 

Postwar Order”; in T.V. Paul and John Hall (eds), International Order and the 

Future of World Politics, Cambridge: Cambridge University Press. 

27. International Crisis Group (2004); The Broader Middle East and North Africa 

Initiative: Imperiled at Birth ICG Middle East and North Africa, 7 June. 

28. Kennedy, Paul (2002); “The Modern Machiavelli”; The New York Review of 

Books, November (www.nybooks.com). 
29. Kiely, Ray (2005); The Clash of Globalizations: Neo-Liberalism; The Third 

Way and Anti-Globalization (Leiden: Brill). 

30. Kinnval, Catarina (2002); “Analyzing the Global-Local Nexus”; in Kinnval, 

Catarina and K. Jonsson (eds), Globalization and Democratization in Asia, London: 

Routledge. 

31. Krieger, Joel, 2005); Globalization and State Power: Who Wins When America 

Rules; New York: Pearson.  

32. Layne, Christofer (2006);The Peace of Illusion: American Grand Strategy from 

1940 to the Present Ithaca: Cornell University Press. 
33. Magraoui, Abdesalam (2004); The Broader Middle East & North Africa 

Initiative: Potential and Limits; Woodrow Wilson Center, June 4. 

34. McGrew, Anthony (2000); “Sustainable Globalization?”; in Tim Allen and Alan 

Thomas, eds., Poverty and Development into the 21st Century, Milton Keynes: 

The Open University & Oxford University Press. 

35. Mearsheimer, John (2001); The Tragedy of Great Power Politics; New York: 

Norton.. 

36. Ohamae, Kenichi, (1995); The End of the Nation State; New York: Free Press. 

37. Ottaway, Marina and Thomas Carothers (2004); “The Greater Middle East Initiative: 

off to a false start”; Carnegie Endowment for International Peace, 29 March. 

38. Posen, Barry and A. Ross (1996/97); “Competing Visions for U.S. Grand 

Strategy”, International Security, 21,3 (Winter): 5-53. 



 ––––––––––––––––––––––––––––––     1386 تابستان دوم،وم، شماره سفصلنامه ژئوپليتيک ک سال       88

39. Rizopoulos, N. (1990); Sea-Changes: American Foreign Policy in a World 

Transformed. New York: Council on Foreign Relations. 

40. Sassen, Saskia (1996); Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization; 

New York: Columbia University Press.  

41. Scholt, Jan Art (2000); Globalization: A Critical Introduction; London: 

Macmillan. 

42. Singer, P.W. (2002); " Time for the Hard Choices: The Dilemmas Facing U.S 

Policy Towards the Islamic World "; The Bookings Institute, September. 

43. Stiglitz, Joseph (2002); Globalization and Its Discontents; New York: Norton. 

44. Strange, Susan (1996); The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the 

World Economy; Cambridge: Cambridge University Press. 

45. Stopford, John and Susan Strange (1991); Rival States, Rival Firms: Competition 

for World Market Shares; Cambridge: Cambridge University Press. 

46. The Joint Staff (1999); Joint Strategy Review; Washington DC. 

47. Waters, Malcolm (2001); Globalization; London: Routledge. 

48. Wade, Robert (2005); “The Invisible Hand of American Empire”; Ethics and 

International Affairs, 17,2. 

49. Woods, Ngaire (2006); The Globalizers: The IMF, the World Bank, and Their 

Borrowers; Ithaca: Cornell University Press. 

 


