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  چكيده
الملل و نيـز ايفـاي نقـش در     ي روابط بين  ها  ه گذاري بر مؤلف   تأثيري بزرگ از حيث     ها  ي قدرت ها  يبررسي ويژگ 

بحـث  .  منـافع خـود از اهميـت خاصـي برخـوردار اسـت           تأمينمناطق و قلمروهاي ژئوپليتيكي جهان به منظور        
ر گرفتـه و ابعـاد و       ست كه به طور خاص در مورد آمريكا بايد مورد مداقه قـرا            ها  هژموني از جمله همين ويژگي    

براي بازشناسي بهتر روندي كه آمريكا براي تثبيت هژموني خود بكار گرفتـه اسـت،               . ي آن تبيين گردد   ها  ويژگي
  .ي مهم در اين ميان كه همانا موضوع قدرت نظامي است، پرداخته شودها هبايد به يكي از مؤلف

، قدرت هژمونيـك و     ها  تعاريف و ويژگي  (وني  مقاله حاضر با رويكرد ژئوپليتيك، بحثي پيرامون مفاهيم هژم        
 و  هـا   ارائه نموده و در ادامه، ابعاد مختلـف هژمـوني آمريكـا، فرصـت             ) ي متصور براي تثبيت هژموني    ها  مكانيزم
ي پيش روي و نيز جايگاه قدرت نظامي اين كشور را براي تثبيت هژموني خويش در جهان مورد توجه ها  چالش

  .يري پرداخته استگ تيجهقرار داده و در انتها به ن
  

  .هژموني، قدرت نظامي، هژموني آمريكا، تثبيت هژموني :هاي كليدي واژه 
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 نظري دمه مق-1

   قدرت هژمون و برتري ژئوپليتيكي-1-1

مفهوم هژموني با سلطه فراگير جهاني و اعمال نفوذ در قلمرو جغرافيايي گسترده بيشتر سـازگاري     
ي، بر مقررات و ترتيبات     الملل  بينشور يا دولت قدرتمندي در سيستم       دارد و منظور اين است كه ك      

ي نفوذ و سلطه مؤثر داشـته باشـد؛ ايـن همـان چيـزي               الملل  بينناظر بر روابط اقتصادي و سياسي       
نيا،  حافظ( ست ا به دنبال استيال  ... است كه امروزه آمريكا به عنوان قدرت برتر نظامي، اقتصادي و            

 ميان، از آن جا كه دانش ژئوپليتيك بر پيوند جغرافيـا بـا موضـوع قـدرت و                   در اين ). 367: 1385
و به مفاهيم سلسله مراتب قـدرت در جهـان توجـه    ) 233: 1385نيا،   حافظ( كند  ميسياست تأكيد   

توان گفـت قـدرت نظـامي يكـي از عناصـر قـوام بخـش                 ، لذا مي  )116: 1379مجتهدزاده،  ( دارد
 قـدرتي اسـت كـه بـه عنـوان هژمـون قلمـداد شـده و توانـايي              ي ژئوپليتيكي از جانـب    ها  برتري

  .دهي ساختارهاي قدرت در جهان را داشته باشد گذاري عميق و حتي شكلتأثير

   قدرت نظامي در تفكر مبتني بر هژموني-1-2

نقطه آغاز توجه آمريكا به بسط قدرت نظامي و اسـتفاده از آن در راسـتاي برقـراري هژمـوني در                     
بـا شـروع جنـگ جهـاني دوم و     . گـردد   به بعد از وقايع جنگ جهاني دوم بر مـي  الملل  بينصحنه  

تجربه تلخي كه آلمان و ژاپن در عدم امنيت مرزهايشان به دست آوردنـد، فرصـت خـوبي بـراي                
اياالت متحده آمريكا فراهم شد تا با كمك متفقين در غرب و شرق جبهـه، موقعيـت ژئـوپليتيكي                  

تي با توجه به شرايط مناسب زمان، موجب شد كـه از اوايـل سـال                خود را تثبيت كند؛ چنين فرص     
عزتـي،  (، موقعيت ژئوپليتيكي اياالت متحده به عنوان يـك قـدرت، مطـرح و تثبيـت شـود                 1941
توان گفت خاستگاه تفكـر ژئوپليتيـك آمريكـا كـه مبتنـي بـر هژمـوني                  و در واقع مي   ) 50: 1377

 الملـل   بينها ابرقدرت موجود است و تمامي سيستم        ، بدين گونه شكل گرفته كه آمريكا تن       باشد  مي
  ).74: 1384قاسمي، ( بايد به عنوان گستره عملكردي آن باشد

 و توجه او بـه      الملل  بينمقاله حاضر با هدف پي بردن به ابعاد مختلف رفتار آمريكا در صحنه              
ضـوع  گذاري در تمام قلمروهاي ژئـوپليتيكي از جملـه موضـوع كـسب قـدرت جهـاني، مو                 تأثير
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 مورد بررسي قرار داده و در ادامه جايگاه قـدرت           ها   و چالش  ها  هژموني آمريكا را از منظر فرصت     
  .نظامي آمريكا را در تثبيت هژموني اين كشور به بحث گذاشته است

   روش تحقيق-2

ـ                     بـا  اي هروش تحقيق در اين مقاله از نـوع تحليلـي بـوده و بـا اسـتفاده از منـابع و اسـناد كتابخان
  . از كتب و مقاالت در دسترس تهيه شده استمندي بهره

  ي تحقيقها ه يافت-3

 دريافت كـه برخـي از عوامـل زمينـه را            توان  ميبا توجه به موضوعات مورد بررسي در اين مقاله          
نماينـد و     آماده نموده و ادامه اين راه را تسهيل مـي          الملل  بينگرايي آمريكا در صحنه      براي هژموني 

نـد بـه عنـوان چـالش در برابـر           توان  مـي ي چندي نيز وجود دارنـد كـه         ها  هزميندر مقابل عوامل و     
  :اند  اين عوامل مورد توجه قرار گرفتهدر ادامهگرايي اين كشور بروز نمايند؛  هژموني

  كننده هژموني ساز و تسهيل  عوامل زمينه-3-1

  الملل؛ دارا بودن قدرت ساختاري در نظام بين -
افـزاري بـويژه پـس از جنـگ سـرد و بـا        افزاري و سـخت    هاي نرم  برتري نسبي در عرصه    -

  فروپاشي شوروي؛
  تفوق سياسي نظامي براي امكان تحميل اراده به ديگران؛ -
جـويي در نقـاط    گيري از قـدرت نظـامي بـراي مداخلـه      بهرهةسابقه طوالني و تعريف شد    -

  مختلف جهان، در سياست خارجي آمريكا؛
  تراتژي نظامي آمريكا؛توجه ويژه به موضوع بازدارندگي در اس -
  ؛2000گرايان در رهبري دستگاه سياست خارجي آمريكا بويژه پس از سال  حضور نظامي -
 در رسيدن به فهم مشترك هاجلوه مطلوب هژموني آمريكا به دليل ناتواني برخي از دولت -

  ؛اي هدر خصوص مسائل منطق
  ؛»تالش براي امنيت جهاني«گري آمريكا با عنوان  ؛ دستاويزي براي نظامياي همنازعات منطق -
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خيز جهان از جمله منطقه خاورميانـه و اتخـاذ    سابقه حضور نظامي مستقيم در نقاط مناقشه  -
دهـي تحـوالت     ي يك جانبه؛ تـالش بـراي اثبـات تـوان ايـن كـشور در شـكل                 ها  تصميم

  ي؛الملل بين
  .گرايي هژمونيبهره گيري از بودجه باالي نظامي عاملي براي تداوم تفكرات  -

   آمريكاگرايي هژموني عوامل محدود كننده -3-2

   براي پايداري اين نظام؛ها  به موضوع لزوم تعادل بين قدرتالملل بينتوجه بازيگران نظام  -
  ؛گرايي هژمونيي ها هعدم همراهي افكار عمومي آمريكا به دليل افزايش هزين -
اهداف ناسازگار با   اتخاذ استراتژي مخالفت از سوي برخي كشورها به دليل وجود منافع و              -

  تمايالت قدرت هژمون؛
  .الملل بينآمريكا با امنيت ة اجتناب ناپذير بودن تركيب هژموني و مقاومت در رابط -

   مفاهيم هژموني-4

  ي هژمونيها  تعاريف و ويژگي-4-1

پردازانـي همچـون گرامـشي و كـاكس          ابتدا نگاهي اجمالي به تعاريف ارائه شده از سـوي نظريـه           
ي گوناگون به ويـژه سياسـي       ها  هآنتونيو گرامشي، هژموني را رهبري و چيرگي در زمين        اندازيم؛   مي

تواند بر   ميتواند از مشروعيت برخوردار باشد و هم         مياز ديد او، هژموني هم      . داند ميو فرهنگي   
تواند هم در سطح ملي و هم فراملي، معيارهـاي خـود را              ميقدرت هژمون   . پايه تنش اعمال شود   

امـا  ). 7: 1384مـسرت،   ( ي دستيابي به منافع اختصاصي خود بـه ديگـران تحميـل كنـد             در راستا 
رابرت كاكس، معتقد است هژموني چيزي بيش از سلطه يك قدرت منحصر به فرد جهاني اسـت؛       
يعني نوع خاصي از سلطه كه در آن دولت مسلط بر پايه رضـايت وسـيع، نظمـي ايـدئولوژيك را              

بتني بر اصولي عمومي است كه تداوم سـلطه دولـت برتـر را تـضمين          گذارد و اين نظم م     ميبنيان  
  ). Cox, 1987: 7( آيد تر به وجود مي ي ضعيفها كند و خود از طبقات اجتماعي و قدرت مي

گيـرد   مي هنگامي شكل     و هژموني به معناي تفوق است    برآيند تعاريف فوق اين خواهد بود كه        
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اقتصادي، فرهنگي و نظامي در شرايطي است كه در      ي سياسي،   ها  هكه يك كشور در تمامي مقول     
ايـن شـرايط موجـب    ). 1382دهـشيار،  ( هـا قـرار دارد     تر از ديگر قدرت    سطحي بسيار متفاوت  

خواهد شد كه قدرت مربوطه ابتكار عمل را در شيوه مديريت جهاني به دست گرفتـه و چنـان                   
گروهي از كشورها نتواننـد بـر آن     گيرد كه هيچ كشور و يا        از برتري بدون منازعه خود بهره مي      

  ).227: 1386امينيان، ( غالب شوند
ي هژمـوني و  هـا  با توجه به تعاريف ارائـه شـده، اگـر بخـواهيم شـناخت درسـتي از ويژگـي          

 توسط قدرت مبتني بر هژمون داشته باشيم بايد عنوان كنـيم، از             ها  چگونگي استفاده از اين ويژگي    
هژمـون عـالوه بـر     ايي اعمال آن مرتبط است؛ در واقع الزم است آن جا كه هژموني با اراده و توان      

لذا هژمون به صورت هدفمنـد از قـدرت عظـيم           . داشتن قدرت، اراده اعمال آن را نيز داشته باشد        
). Layne, 2006: 11( كنـد   استفاده مـي الملل بينخود براي تحميل نظر مورد پسندش در سطح نظام 

ايي تسلط بر منابع مـادي، اهـداف اجتمـاعي، توانـايي كنتـرل نتـايج                بنابراين، هژموني نياز به توان    
اي، رضايت و پذيرش سيستم توسـط ديگـر          ي حائز اهميت براي دولت مسلط و تا اندازه        الملل  بين

  ).275-276: 1383ماستاندونو، (  را دارددولتها

   قدرت هژمونيك-4-2

ه شود؛ بـسياري بـر ايـن عقيـده هـستند            در اينجا، ابتدا الزم است تعريفي از قدرت هژمونيك ارائ         
هنگامي كه يك طبقه اجتماعي، فراتر از محدوده قهر يا قانون بر ديگران اعمـال قـدرت كنـد، آن                    

توان قدرت هژمونيك توصيف كرد كه از كلمه يونـاني هژمـون بـه معنـاي رياسـت                   ميقدرت را   
داري داراي   ل نظام سـرمايه   ، بورژوازي را در داخ    »گرامشي«شود و به همين معناست كه        ميمشتق  

ي هـا  كـه معتقـد بـود قـدرت آن بـه گـسترش و رواج ارزش       دانـست؛ چـرا    ميقدرت هژمونيك   
در واقـع ايـن عبـارت، پـس از          . بورژوازي به تمام نهادهاي اجتماعي نيز نسبت داده شـده اسـت           

ريـا  از آن براي توصيف ارتبـاط حـزب بلـشويك بـا پرولتا         » ژلخانوف«انقالب روسيه هنگامي كه     
  .استفاده كرد، براي اولين بار وارد فرهنگ واژگان چپ شد

، يك نظريـه نئورئاليـستي   كند مياما در مورد اين كه يك قدرت چگونه از اين ظرفيت استفاده         
ي قـدرتي خـويش در جهـت        هـا   معتقد است كه نظم توسط يك كشور هژمونيك كـه از قابليـت            
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گونـه كـه برتـري قـواي         شود؛ بدين  مييجاد و حفظ    برد، ا  مي بهره   دولتهاسازمان دهي روابط ميان     
ي مثبت و منفي بـه سـاير كـشورها ارائـه دهـد تـا بـا                  ها  هدهد تا انگيز   مييك كشور، به آن اجازه      

بـه  ). 25: الـف 1383ايكنبـري،   ( ي موجود در نظام هژمـوني همراهـي و موافقـت نماينـد            ها  هروي
 به مبارزه طلبيده و بـا آنهـا مقابلـه كنـد و              گران را  عبارتي ديگر، قدرت هژمونيك بايد كليه چالش      

عالوه بر آن، ضمن اين كه بايد تا حدودي قدرت مـازاد و قابـل اسـتفاده، آن هـم نـه تنهـا بـراي            
بازدارندگي، بلكه براي حفظ منافع و نفوذ خود در سراسـر سيـستم را داشـته باشـد، تـوان پيـشي        

 اسـتراتژيك،   –شـد تـا بـه اهـداف حيـاتي           گرفتن از رقبا را با حفظ يك حاشـيه امـن نيـز دارا با              
  ).231-232: 1383جوف، ( ديپلماتيك و اقتصادي خود دست يابد

 هـا  ي را بر طبـق ارزش الملل بيندهي به قوانين بازي  از اين رو، يك دولت هژمون قدرت شكل    
ي مهم اين امر آن است كه توزيع هژمونيـك قـدرت هميـشه       ها  يكي از ويژگي  . و منافع خود دارد   

ي خـاص و اهـداف دولتـي دارد    ها نتايج، بستگي به اولويت  . كند ميي ايجاد ن  الملل  بينيج مشابه   نتا
كه داراي سلطه است؛ به اين معني كه در يك سـاختار هژمونيـك بايـد بتـوان گروهـي از نتـايج                       

دولت مسلط  . ي دولت مسلط همخواني دارد، شناسايي كرد      ها  ي را كه با اهداف و اولويت      الملل  بين
نكتـه  .  در تعيين قوانين بازي نقش كليدي داشته باشد، حتي اگر در تمام مناقشات غالب نباشد  بايد

حد و تمايل     به اين معنا نيست كه شاهد اشتياق بي        دولتهاديگر اين كه داشتن رضايت نسبي ديگر        
  ).277: 1383ماستاندونو، ( عامه به نظم هژموني باشيم

ك، توانايي او براي ايجاد نظام همكارانـه در اطـراف           ي ديگر قدرت هژموني   ها  از جمله ويژگي  
تر از خود تعهـد      يك توافق اساسي است؛ بدين گونه كه كشور هژمونيك از كشورهاي كم اهميت            

گيرد كه در نظام پس از جنگ مشاركت داشته باشند و در مقابل، دولت هژمون حدودي بـراي                   مي
، از تحت سلطه قرار گـرفتن يـا منـزوي           تر كشورهاي ضعيف . كند مياعمال قدرت خويش تعيين     

دهد و كشور ابرقدرت نيـازي       شدن هراسي ندارند و اين انگيزه، نياز به توازن قدرت را كاهش مي            
 ).313: ب1383ايكنبري، ( بيند به استفاده از قدرت خود براي تقويت نظام و فرمانبرداري نمي
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  ي متصور براي تداوم هژمونيها  مكانيزم-4-3

در .  براي توضيح استمرار هژموني ارائه كرد، سلطه تحميلي استتوان مييي كه ها كانيزميكي از م
اين حالت، كشورهاي ضعيف و درجه دوم از موقعيت زيردست بودن خويش راضي نيستند و در 

ي ها اما توزيع نيروي مسلط، قابليت. تالش هستند تا در صورت امكان اين تسلط را براندازند
باشند؛ چرا كه  مينهد و لذا قادر به مقابله با كشور سلطه جو ن ميختيارشان ناكافي را در ا

 يك نظام توان مياين حالت را . كشورهاي درجه دوم و ضعيف اصوالً قابليت مقابله را ندارند
  .امپراتوري غيررسمي قلمداد كرد كه توسط يك قدرت مطلقه بر سر پا ايستاده است

يي از اشتراك منافع ها موني و تداوم آن وقتي است كه حداقلمكانيزم ديگر براي برقراري هژ
تواند خدماتي را به  ميجو  بدين صورت كه كشور سلطه. طرفين در آن وجود داشته باشد

  .كشورهاي زيردست ارائه دهد؛ به شكلي كه آنها تمايلي به براندازي نظام موجود نشان ندهند
گونـه قابـل بيـان       شود به اين   شده مكانيزم دوم حاصل مي     تر و نهادينه   مكانيزم سوم كه از نوع كامل     

است كه نظام هژموني مورد نظر با توافق و رضايت طرفين و فرآيند دوجانبه تعامل سياسي همراه                 
باشد؛ به نحوي كه سلسله مراتب قدرت كامالً شـفاف گـردد و در نتيجـه، يـك هژمـوني ليبـرال                      

ني حالتي خيرخواهانـه بـه خـود گيـرد و اعمـال             حاصل خواهد شد؛ به عبارتي ديگر هرگاه هژمو       
قدرت آن واقعاً محدود گردد، نظام حاصله با شدت كمتري توزيـع قـدرت زيربنـايي را مـنعكس              

  ).27 و 26: الف1383ايكنبري، ( نمايد مي

  ها  و چالشها  هژموني آمريكا، فرصت-5

  الملل بين هژموني آمريكا در تاريخچه ادبيات روابط -5-1

 كه بيشتر دانشمندان سياسي، آن را باالترين نقطـه هژمـوني ايـاالت متحـده                60 و   50ي  ها  هدر ده 
 به كـار    70اين واژه در دهه     .  ظاهر شد  الملل  بيندانند، واژه هژموني به ندرت در ادبيات روابط          مي

 يعني در زماني كه بسياري از دانشمندان سياسي آمريكا مسئله هژموني افـول كننـده را                  گرفته شد؛ 
 به كانون موضوعات مربـوط بـه        80ي دهه   ها  طرح ساختند و هژموني و ثبات هژمونيك در سال        م

  ).277: 1383ماستاندونو، (  تبديل شدالملل بينروابط 
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هر كدام با پذيرش » هنري ناو«و » سوزان استرنج«، »بروس راست«، 90 و 80ي ها هطي ده
ارزه كردند و توانايي پايدار آن در به عمومي آمريكا به عنوان قدرت هژمونيك افول كننده مب

اي را  ي مورد عالقه خود مثل تجارت آزاد، دموكراسي و صلح هستهالملل بينوجود آوردن نتايج 
  . مطرح نمودند
اي متفـاوت    گونـه   آمريكاي شمالي از اين اصطالح به      الملل  بينپردازان معاصر روابط     اما، نظريه 
اش در  ، نفوذ انگلـستان در وراي مرزهـاي امپراتـوري رسـمي    1»رچارلز كيندلبرگ«. اند استفاده كرده 

 را هژمونيك دانسته اسـت و ايـن   1945قرن نوزدهم و به همين نحو قدرت اياالت متحده پس از      
مسئله بعد از اين به صورت عامل عمده قدرت نهفته در عملكرد دولت هژمونيك درآمـد كـه بـه                    

بـرال و امنيـت سيـستم ضـروري اسـت و يـك سلـسله                ي لي الملل  بينظاهر براي يك نظام اقتصاد      
ي و يـك نيـروي      المللـ   بـين كاالهاي عمومي از جمله بازارهاي به نسبت باز، ارز تجاري با ثبـات              

  ).16-17: 1384مطهرنيا، ( اي فراهم آورده است بازدارنده هسته
ي مـورد  هـا  معتقد است كه كشورهاي هژمونيـك داراي توانـايي حفـظ رژيـم          » رابرت كوهن «

 معتقـد اسـت     2»وارويـك « دانشگاه   الملل  بين، استاد ارشد روابط     »چارلز جونز «. عالقه خود هستند  
بـراي تبيـين    :  مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت        ها  در ارتباط با مسئله قدرت هژموني، اين استدالل       

شود از فقدان يك قـدرت هژمـون مـؤثر ناشـي           كه گفته مي   -30عمق و تداوم ركود سالهاي دهه       
 براي اعالم هشدار نسبت به نتايج احتمالي سقوط اقتصادي جـاري ايـاالت متحـده و بـراي                   -شد

هـاي آن را كـه گمـان     از هزينـه  طرح اين استدالل كه سودبرندگان اين رژيم بايـد سـهم بيـشتري     
رود به طور نامساوي بيشتر بر دوش قدرت مسلط قرار دارد، بر عهده گيرنـد؛ چراكـه در غيـر                     مي

شـود؛ گـرايش     مـي موني به نظامي با گرايش دروني بـه خـود ويرانگـري تبـديل               اين صورت، هژ  
  ).364-365: 1358لين، ( هژمونيك در آمريكا تقويت شده است

 آمريكا به دنبال محدود كردن رقباي سنتي در          عقيده دارد كه با توجه به اين ايده،       » ماستاندونو«
تر اطمينـان    و همچنين به كشورهاي كوچك    باشد   ميي عمده   ها  منطقه و ممانعت از بروز درگيري     

  ).37: الف1383ايكنبري، ( گيرد بخشد كه امنيت و منافع شان مورد حفاظت قرار مي مي
                                                           
1 - Charles Kindelberger 
2 - Warwick 
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  هژموني آمريكا  ويژگي-5-2

نـام  » دوران تسلط هژمونيـك   «توان به عنوان     ميآمريكا وارد عصري شد كه از آن         م   1990از دهه   
تـوان رفتـار آمريكـا را در صـحنه نظـام       ميي است كه با آن    ترين مفهوم  برد مفهوم هژموني، جامع   

ي را المللـ  بيندر اين مقطع، آمريكا اقتصاد سياسي . ي پس از جنگ جهاني دوم توضيح داد الملل  بين
 از  متـأثر  الملـل   بـين از نو احيا كرد و نظامي جهاني را به وجود آورد، بنابراين بيشتر مسائل روابط                

 تقريبـاً هژمـوني كـاملي بـر نظـام      1970 گفت اين كـشور تـا دهـه    توان ميجايگاه آمريكا بوده و     
  . داشتالملل بين

 و توسعه قابليـت  الملل بينگرايي حاكم بر عرصه روابط      اما در دهه اخير به واسطه نوواقع      
 شـكل گرفتـه و كـانون        الملـل   بـين  در روابـط     اي  ه، نظام تاز  »قدرت نرم افزاري  «مهمي با نام    

پديد آمده كه در آن تنها يك ابرقدرت به نام اياالت متحـده آمريكـا               » ونهژم«واحدي به نام    
  ).141: 1383افتخاري، ( قرار دارد

 نظم مورد نظر خود را بـه        كند  ميبيند سعي    از آن جا كه آمريكا خود را در موقعيت هژمون مي          
اي قـدرت   سايرين ديكته كند، اين كشور داراي منابع قدرت چندگانه و يـا بـه عبـارت ديگـر دار                  

ي قرار گرفتـه و بتوانـد   الملل بين خود در مركز نظام دهد ميساختاري است كه به اين كشور امكان        
  تمام منـابع قـدرت خـود را بـه شـيوه            تواند  ميچنين قدرتي   . رهبري نظام را بر عهده داشته باشد      

  ).10: 1383گوهري مقدم، ( مستقيم و نيز با توسل به زوربه كار گيرد

  ي پيش روي هژموني آمريكاها  فرصت-5-3

آمريكا با ساير رقباي بالقوه و بالفعل خود فاصـله زيـادي گرفـت و كوشـيد         با فروپاشي شوروي،    
از آن جـا كـه انديـشمندان     .  را بر مبناي برتـري و هژمـوني خـود بنـا نهـد              الملل  بينساختار نظام   

  :شرايط زير باشدتواند نظامي هژمونيك پايه گذاري نمايد كه حائز  ميمعتقدند كشوري 
  ؛...ي اقتصادي، سياسي، نظامي، فرهنگي و ها ه برتري محسوس در عرص:قدرت نسبي

ي عمليـاتي در ابعـاد مختلـف سيـستم          هـا   روش و   ها  رم توانايي ايجاد قوانين، ُن    :قدرت ساختاري 
 ؛الملل بين
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  جذب حمايت داخلي از ملزومات قدرت هژمـون بـراي          :قدرت داخلي پشتيبان اعمال خارجي    
ي پـس   هاي گفته شده، آمريكا در سال     ها  شاخصاعمال نفوذ در عرصه جهاني است؛ لذا، بر اساس          

افـزاري فـراهم كـرده     افـزاري و سـخت   ي مختلف نـرم ها هاز جنگ سرد، برتري نسبي را در عرص    
و اكنون، به عنوان تنها ابرقدرت باقي مانده جهـان، فرصـت بيـشتري را               ) 58: 1384امينيان،  (است

ي خود دارد و تصور بـر ايـن         ها  گذشته جهت شكل دادن جهان منطبق با منافع و ارزش         نسبت به   
نظيرش را حفـظ خواهـد نمـود و بـه اعمـال نفـوذ سياسـي                  است كه اين كشور قدرت نظامي بي      

  ).796: 1382كگلي و ويتكف، ( ي ادامه خواهد دادالملل بيننامتناسب بر امور 
بعـد از    ن امر را روشن سازد، سير تحول رفتار آمريكـا          زواياي اي  تواند  مياز جمله مواردي كه     

 و روي كار آمدن محافظه كاران       2000 است؛ با انجام انتخابات رياست جمهوري سال         2000سال  
ايـن   گرايي را در پيش گرفت و جديد و رويداد يازدهم سپتامبر، آمريكا به سرعت مسير يك جانبه   

پذيرد و در    ميگتن چيزي كمتر از هژموني جهاني را ن       باور را در سطح جهاني ايجاد كرد كه واشين        
واقع استراتژي امنيت ملي آمريكا براي قرن بيست و يكم نيز بر اين اساس طراحـي شـد و اولـين          

  ).142: 1384تائب، ( نمود عيني آن حمله به عراق و سرنگوني صدام بود
ترش دموكراسي بـراي خـود   كاران رسالتي تاريخي را براي گس    براي پيشبرد اين امر، نومحافظه    

تعريف نمودند و تالش كردند تا اراده معطوف به تحكيم هژمـوني آمريكـا را در گـستره جهـاني                    
اين گروه معتقد بودند كه با اين رويكرد، منافع آمريكـا مبتنـي بـر تـسلط بـر جهـان               . دنبال نمايند 

سـازي غربـي    موكراسـي سازي فرهنگـي در بـستر د    كند و در پرتو همسان     ميقابليت عملياتي پيدا    
  ).62: 1384مطهرنيا، ( شود است كه هژموني آمريكا با كمترين هزينه ميسر مي

بنابراين در دوره رياست جمهوري جورج دبليو بوش، گسترش دموكراسي به صورت يكي از              
البته قبل از وي نيز، اغلـب رؤسـاي جمهـوري           . ي استراتژي امنيت ملي آمريكا در آمد      ها  سرفصل

وكراسي را به صورت واژه اصلي سخنان خود درآورده بودنـد و حتـي دكتـرين امنيـت                  آمريكا دم 
 هـا  خـواهي  ولي آن دموكراسـي . راستاي دموكراسي را داشت در» بزرگ شدن«ملي كلينتون، عنوان  

حداكثر يك تاكتيك سياسي بود و نه يك استراتژي امنيت ملي؛ آن طور كه در دوره بوش تعريف                  
  ).118: 1384د، زاده فر امام( شد مي

گيـري از   رسد كه در حال حاضر، دكتـرين گـسترش دموكراسـي آنهـا جهـت بهـره         ميبه نظر   



 147    ...  جايگاه قدرت نظامي در تثبيت هژموني    _____________________________________

تجهيـزات و  (قدرت نرم در راستاي همان اهدافي است كه سابقاً براي تحقق آنها از قدرت سخت       
گرفتنـد؛ يعنـي تحكـيم هژمـوني و دوام بخـشيدن بـه موقعيـت                 ميكمك  ...) تسليحات نظامي و    

؛ كه در اين راسـتا دولـت        )120 همان،( داري ي سرمايه ها  هزع آمريكا در جهان و تحكيم زمين      بالمنا
ي تبديل كرد و در پـي تحكـيم و          الملل  بين تهديدات تروريستي را به يك فرصت در صحنه           بوش،

  ).170: 1384اسفندياري، ( تثبيت هژموني آمريكا در خاورميانه و جهان بود
حده همچنان استراتژي حفـظ برتـري قـواي جهـاني و مداخلـه              درشرايط كنوني، اياالت مت   

اين كشور نهادهاي اصلي را رهـا       . دهد ميعميق در امور امنيتي اروپا، آسيا و خاورميانه را ادامه           
براي پشتيباني . نمايد ميننموده، بلكه آنها را كه در دوره دوقطبي ايجاد كرده بود، همچنان حفظ      

حده تشكيالت نظامي خود را در مقياسي قابـل مقايـسه بـا سـالهاي               از اين استراتژي، اياالت مت    
در اين راستا، يكـي از داليـلِ دنبـال          ). 172: 1383وولفورث،  ( نمايد صلح جنگ سرد حفظ مي    

كردن توافق بر سر نهادهاي اساسي توسـط يـك دولـت هژمـون، آن اسـت كـه از ايـن طريـق                  
ياورد، حتي اگر معني آن از دست دادن مقداري         ي اجرايي حفظ نظام را پايين ب      ها  هتواند هزين  مي

ي قـدرت بـراي تنبيـه و        هـا   استفاده مداوم از قابليت   . از آزادي عمل و مزاياي كوتاه مدت باشد       
در بلند مـدت، شـكل دادن       .  هزينه زيادي دارد   ها  تر و حل درگيري    ي سطح پايين  دولتهاتشويق  

ادن مستقيم به اعمال آنها از طريق تنبيه يـا   مؤثرتر از شكل د    دولتهاي ديگر   ها  به منافع و گرايش   
يك توافق قانوني، ضرورت اقدامات پرهزينه دولت هژمـون را بـراي مـذاكرات،              . تشويق است 

  ).322: ب1383ايكنبري، ( دهد نظارت و اجرا كاهش مي
ي همكـاري را  هـا  حل توان گفت، آمريكا از وابستگي امنيتي ساير كشورها سود جسته و راه   مي
لـذا،  ). 174: 1383وولفـورث،   ( كند د چندين مسئله مربوط به حفظ منافع خود تحميل مي         در مور 

 مانع از آن است كه رقبـاي        الملل  بينقطبي سياست كنوني     معتقد است كه ساختار تك    » وولفورث«
پـس تـا وقتـي كـه        . ي خود براي مهار موقعيت تفوق آمريكا برآيند       ها  بالقوه، درصدد تلفيق تالش   

ي اقتصادي سالم خود و حضور نظامي را كه در دنيا بالمنازع است، حفظ نمايد، ساير                آمريكا برتر 
كنند با آن مقابله نمايند؛ چرا كه رقباي بالقوه تمايلي به جلب دشمني متمركـز      ميكشورها جرأت ن  

دهد برتـري خـود را در        و تفوق آمريكا به آن اجازه مي      ) 190: 1383والت،  ( اياالت متحده ندارند  
ط مختلف بر ساير كشورها تحميل كرده و يا نظرات آنها را ناديده گيرد و صرفاً بدون توجـه              شراي
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  ).207: 1383والت، ( به خواست ملل ديگر، راه خود را دنبال كند

  ي پيش روي هژموني آمريكاها  چالش-5-4

ي پيش روي هژمـوني آمريكـا، ايـن نكتـه را مـورد توجـه قـرار          ها  در آغاز بحث بر سر چالش     
دهيم كه با توجه به بروز تغييرات سريع در معيارهاي ژئواستراتژيك قرن بيستم، بـسياري از                 يم

 توانـد   مـي  بايد بپذيرند كه ديگر هيچ كشوري در دنيا ن         دولتهاانديشمندان بر اين باور هستند كه       
و بايـد بـه ادعاهـاي مربـوط بـه           ) 3: 1385عزتـي،   ( به تنهايي هژموني خود را به اجرا درآورد       

 ها  ي تا حدي مبتني بر تعادل بين قدرت       الملل  بينژموني پايان داد؛ چرا كه پايدار بودن هر نظام          ه
توان اين نظـام را منحـصراً بـر ايـن يـا آن            بوده است و نمي    ها  و تا حدي بر اجماع ميان قدرت      

  ).72: 1385كيسينجر، ( قدرت بنا كرد
امكـان انجـام   . مي آمريكـا تكيـه دارد  از طرفي، روبناي تعهدات و تقبل رهبري، بر افكار عمـو        

ي فرمانــدهي سيــستم هژمــوني، بــه ايــن بــستگي دارد كــه آيــا هــا عمليــات و عملكــرد مكــانيزم
ي صرف شده، ارزش    ها  همداران آمريكا قادرند قشر متوسط آمريكايي را قانع كنند كه هزين           سياست
؛ لـذا اگـر هزينـه هژمـوني       )29-30: الـف 1383ايكنبـري،   ( ي انجام گرفته را دارد يا نه      ها  عمليات

گرايي آمريكا معتدل و قابل استمرار باشد و ساير كشورها اين وضعيت را به هـر حالـت ديگـري            
ـ     . تواند به خوبي استقرار يابد و تثبيت شـود         ترجيح دهند، نظام تك قطبي مي      ي هـا   هامـا اگـر هزين

ير ملل تـداوم يابـد، آن   داخلي هژموني سنگين و روزافزون گردد و بدون توجه به سود و زيان سا     
  ).21: الف1383ايكنبري، ( قطبي محكوم به شكست است گاه نظام تك

 به آن اشـاره نمـود، چگـونگي سـودمندي هژمـوني             توان  ميموضوع ديگري كه در اين بحث       
رسـاند يـا خيـر و آيـا        مي هم سودي    دولتهاي به ديگر    الملل  بينآمريكاست؛ بدين معنا كه آيا نتايج       

برد يـا فقـط ديگـران را بـراي نفـع خـاص خـود اسـتثمار                   ميالح همه را پيش     دولت هژمون ص  
نمايد؟ چرا كه اگر هژموني فقط به نفع يك دولت خـاص باشـد، دوامـي نخواهـد يافـت؛ بـه                       مي

عبارت ديگر، رهبران بايد پيرواني داشته باشند و هژموني براي دوام خود تا حدي نياز به رضايت                 
  .ديگر بازيگران دارد

ترتيب چالش ديگر، ترديد بر سر سودمند بودن قابليت مادي اسـت؛ چـرا كـه هژمـوني                  بدين  
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توان صرفاً بـا تـسلط بـر چنـان       ميي قدرت مادي نيست و نظام هژموني را ن        ها  فقط شامل قابليت  
آينـد كـه    مـي هر رهبر به پيرواني نياز دارد و زماني اين پيـروان گـردهم            . يي مستقر نمود  ها  قابليت

كننـد   ميع و مفيد تلقي كنند و پيداست كه همه كشورها از رهبري آمريكا استقبال ن              رهبر را مشرو  
وقتي كشورهاي ديگر اهداف يا منافعي      . و در نتيجه، اين امر هميشه يك عامل تثبيت كننده نيست          

  ). 32: 1386رايان، ( كنند دارند كه با سياست آمريكا ناسازگار است، استراتژي مخالفت را پيشه مي
دارد، كـشورهاي ضـعيف را      مي سخن اين كه، قدرت هژمون، گذشته از تهديداتي كه عرضه            ديگر

آمريكا سـابقه طـوالني     . دهد ميدچار نگراني كرده و به آنها بهانه اي براي تقويت مواضع خويش             
از مداخله در كشورهاي ضعيف را پشت سر دارد كه معموالً با عنوان استقرار دموكراسـي در آنهـا        

و چنين توجهي از جانب آمريكا به سوي خارج، ايـن كـشور       ) 85: 1383والتز،  ( ده است همراه بو 
ي هـا   كند كه توسـعه آنهـا ممكـن اسـت واكـنش            ميرا وارد معاهدات و مداخالت دور و نزديك         

 گفـت، مـداخالت نظـامي       تـوان   ميلذا  ). 29: الف1383ايكنبري،  ( شديدتري به دنبال داشته باشد    
ترش يافته كه قابليت تبديل فضاي هژموني به شرايط امپراتـوري را فـراهم              آمريكا به گونه اي گس    

نموده است و بديهي است زماني كه كشوري از قدرت مازاد و فراگير برخـوردار باشـد، احتمـال                   
). 12: 1386متقـي،   ( ي ناشـي از آن وجـود خواهـد داشـت          ها  هي امنيتي و دغدغ   ها  هظهور وسوس 

تـر، از    توانند مطمئن باشند كـه كـشورهاي قـوي         ميي ضعيف ن  بدين ترتيب از آن جا كه كشورها      
يي بـراي  هـا  هي برتر خود به شيوه ناخوشـايندي اسـتفاده نكننـد، در جـست و جـوي را     ها  قابليت

هر گاه خطراتي كه كشورهاي قوي تر عرضـه         . آيند ميمحدود ساختن عملكرد كشورهاي قوي بر     
رهاي ضعيف قابليت نظامي خـود را بهبـود         دارند، حتمي و صريح باشد، محتمل است كه كشو         مي

ي مشترك نظـامي اجـرا كننـد و يـا           ها  هبخشيده و اتحادهاي تدافعي بنا نهند، با شركاي خود برنام         
  ).186: 1383والت، ( حتي براي جابجايي توازن قوا به نفع خود جنگ را آغاز نمايند

يكا بـراي تحقـق جايگـاه    در خصوص منطقه خاورميانه و خليج فارس، با توجه به اين كه آمر        
انجـام  » امنيت هژمونيـك  «، تالش قابل توجهي را براي ايجاد        الملل  بينساختاري خود در سياست     

 اي  ه، لذا در اين شرايط، سطح جـدال و سـتيز آن كـشور بـا بـسياري از واحـدهاي منطقـ                      دهد  مي
را فـراهم   اي   ي منطقـه  هـا   گيـري تعـارض، رويـارويي و جنـگ         ي شكل ها  هيابد و زمين   افزايش مي 

امروز آمريكا ابرقدرت شماره    «: گويد ميچنان چه زبيگنيو برژينسكي     ). 15: 1383متقي،  ( آورد مي
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اما رهبري ما در خاورميانه با آزموني بزرگ روبروسـت و كارهـايي كـه در ايـن     . يك جهان است  
ز كنتـرل   اگـر ايـن انفجـار ا      . منطقه انجام داده ايم به يك انفجار در سطح منطقه منجر شده اسـت             

شويم كه به ظرفيت و توان ما براي اعمـال قـدرت            ميخارج شود، تا سالها درگير و گرفتار نزاعي         
در اين صورت با دنيايي رو بـه رو خـواهيم شـد كـه     . كند ميو حل مشكالت جهاني آسيب وارد      

همـشهري  ( »كننـد  مـي بخش عمـده آن از مـا رويگـردان هـستند و راه و هـدف خـود را دنبـال                      
  ).66: 1386يك، ديپلمات

ي، حـول   المللـ   بـين سخن پاياني در اين بحث اين كه، معموالً امنيت ملي آمريكـا و امنيـت                
آمريكا در پي كسب موقعيت هژمونيك تمام عيـار و         . شود ميمحور هژموني و مقاومت تعريف      
 اما هرجـا  . ي خود است  ها  ي بر اساس منافع و نگرش     الملل  بينتعيين كننده همه مناسبات امنيت      

 هـا   با اين حال رفتارهاي هژمونيك متفاوت و مقاومت       . هژموني هست، مقاومت نيز وجود دارد     
ي و المللـ  بـين از امنيـت   انـد   در كشمكش بين اين تمايالت اسـت كـه چـشم          . هم متفاوت است  

اما نكته روشن اين اسـت  . يي از ابهام و عدم اطمينان روبروستها هموقعيت آمريكا در آن با هال    
ي المللـ   بـين موني و مقاومت، عناصري پايدار در شناسايي رابطه آمريكا با امنيـت             كه تركيب هژ  

  ).13: 1386سجادپور، ( هستند

  گري، تثبيت هژموني آمريكا  مي قدرت نظامي و نظا-6

ي علـم سياسـت بـه ويـژه در روابـط      هـا  قدرت يكي از مفاهيمي است كه بـه كـرات در بررسـي    
 –گـذاري  تأثيرت را معمـوالً بـه عنـوان رابطـه اعمـال نفـوذ و          ؛ قدر شود  مي به كار برده     الملل  بين

 تلقـي   -توانايي يك بازيگر به انجام عمـل مطلـوب خـود يـا بازداشـتن وي از اعمـال نـامطلوب                    
ي كه قابل مقايـسه     الملل  بيني كارآمد براي حل منازعات در سطح        ها  هفقدان نهادها و روي   . اند  كرده

ي سياسـي داخلـي باشـد، عنـصر قـدرت را بـارزتر       ها ب نظامي موجود در اغل   ها  هبا نهادها و روي   
  ).147 و 151: 1384دوئرتي و فالتزگراف، ( سازد مي

ي هـا  هيي همچون توانمندي در عرصها ه از مؤلفمندي بهرهدر اين ميان قدرت نظامي به واسطه       
ليـد،  ي پيشرفته، بكارگيري پرسنل مجـرب و آمـوزش ديـده، تو           ها  مختلف اعم از ابزار، فن آوري     

توسعه و صدور تسليحات و تجهيزات پيشرفته و ساير مواردي كه عمدتاً موجبات برتري قـدرت                
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 برخـوردار اسـت و   الملـل  بـين دارنده آن را فراهم مي آورد، از جايگاه مهمي در تحوالت صـحنه     
ي مؤثري است كه راه را براي برقراري و تداوم هژمـوني فـراهم   ها ههمين برتري موصوف از مؤلف  

  .آوردمي 
با توجه به مالحظات فوق، به منظور بررسي جايگاه قدرت نظامي در تثبيت هژموني آمريكـا،                

ي مختلف سياست خـارجي     ها  هبحث را با مروري بر نظامي گري و جايگاه قدرت نظامي در دور            
اين كشور آغاز نموده و در ادامه بـه جهـت ايـن كـه تأكيـد اصـلي ايـن مقالـه بـه رويكردهـاي                           

خـواهي   گري مبتني بر هژموني    انه آمريكا در سالهاي اخير بوده است، نگاهي به نظامي         گراي هژموني
ازيم؛ در بحـث پايـاني نيـز بـه          انـد   آمريكا در دوره هشت ساله رياست جمهوري دبليو بوش مـي          

ي نظامي انجام شده توسط آمريكا در راستاي پيشبرد اهداف و منـافع ايـن كـشور          ها  هبررسي هزين 
  .شود پرداخته مي 2000ال به ويژه پس از س

  گري و جايگاه قدرت نظامي در سياست خارجي آمريكا مي مروري بر نظا-6-1

گري در عرصه سياست خارجي آمريكا داراي سابقه طـوالني اسـت و حفـظ حـضور            ميتفكر نظا 
جويانه موضع سياست     دو عنصر مداخله   1نظامي در خارج از كشور و آرايش نيروي ترغيب قهري         

ابـزار سياسـت خـارجي      ). 139: 1382كگلـي و ويتكـف،      ( باشند گرايانه آمريكا مي   نخارجي جها 
آمريكا از حيث متبلور شدن در قدرت نظامي و مداخله جـويي، الگوهـاي پابرجـايي هـستند كـه                    

يي جهت اطمينان بخشي صورت گرفته، امـا آنهـا عمـدتاً معطـوف و محـدود بـه                 ها  گرچه تعديل 
كگلـي و ويتكـف،     ( ي اصلي ها   ارزيابي بنيادي از اغراض يا استراتژي       نه تجديد  اند   بوده ها  تاكتيك
جويانه، نقطـه تمـايز    گرايانه و مداخله ميي نظاها ؛ از اين رو پيروي آمريكا از سياست       )172: 1382

  .باشد مياصلي او با ديگر كشورهاي بزرگ غربي 
ين كشور از قدرت نظـامي   گيري ا  گري و بهره   با اين مقدمه كوتاه، ورود آمريكا به بحث نظامي        

گرايانه براي پيشبرد منافع خويش را در سالهاي پس از جنگ جهـاني           در راستاي تمايالت هژموني   
  .دوم تا سالهاي اخير را مورد بررسي قرار مي دهيم

گري آمريكا طي سالهاي متمادي به ويژه پس از جنگ جهـاني دوم، در      نمود عيني تفكر نظامي   
                                                           
1 - Forceful Persuasion 



  __________________________     1387 پاييز و زمستان سوم،م، شماره چهارفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال      152

؛ البته نظامي شـدن سياسـت خـارجي         )115: 1382امامي،  ( د بوده است  گوشه و كنار جهان مشهو    
ي هـا   اي نقـش   آمريكا به دنبال جنگ جهاني دوم نه بدين خـاطر بـود كـه رهبـران نظـامي حرفـه                   

گذاري را عهده دار شدند، بلكه تا حدي به اين خاطر بود كه رهبران غيرنظامي و سياسـت    سياست
ي، تمايل نشان   الملل  بيني نظامي براي حل مشكالت سياسي       اه  گذاران اين كشور به اتخاذ رهيافت     

  ). 137 و 125: 1382كگلي و ويتكف، ( دادند
يي بـود كـه كـه بـا طـرح اسـتراتژي            هـا   دريادار آمريكايي از جمله استراتژيست    » آلفرد ماهان «

رت از آن جا كـه او قـد       . ، راهبرد كالني براي سياست خارجي آمريكا ارائه نمود        1»قدرت دريايي «
دانست، توصيه كرد كه آمريكا قدرت دريـايي خـود را            دريايي را مهمترين مؤلفه قدرت نظامي مي      

ي كنترل داشته باشد و بدين گونـه بـود كـه سياسـت خـارجي      الملل  بيني  ها  هتوسعه دهد تا بر آبرا    
ه ؛ چرا ك  )12: 1385پورحسن،  ( آمريكا، سالها بر اساس آموزه ماهان بر قدرت دريايي تكيه داشت          

  . نمايد ميتر  خصوصيت دريايي قدرت آمريكا حضور تهديدآميز آن را در منطقه كم رنگ
 در هيروشـيما و ناكـازاكي       ها  دسترسي آمريكا به تكنولوژي هسته اي و آزمايش نخستين بمب         

اي متمركـز    موجب شد براي چندين دهه، قدرت سياست خارجي آمريكا به موضوع قدرت هسته            
ران سياست خارجي آمريكا به دنبال آن بودند تا از دسترسي ساير كـشورها              گذا ابتدا سياست . شود

 از  1955اي ممانعت به عمل آورند، اما سرانجام شوروي اين انحـصار را در سـال                 به سالح هسته  
دست آمريكا خارج كرد و از پايان جنگ جهاني دوم تا فروپاشي نظام دوقطبي، سياست خـارجي                 

  . اي متمركز بوده است ستهي هها آمريكا پيرامون سالح
. زدنـد  مـي  حرف نخست را در سياست خـارجي آمريكـا           ها   به بعد استراتژيست   1950از دهه   

پذير چندين سـال مهمتـرين موضـوع سياسـت خـارجي             استراتژي انتقام گسترده و پاسخ انعطاف     
 در  ي نظامي آن مقطع نه تنها در عرصه عمـل سياسـت خـارجي بلكـه               ها  استراتژيست. آمريكا بود 

يي نظيـر  هـا  در آن مقطـع، تئـوري  .  سـلطه يافتنـد  الملـل  بـين زمينه تئوريك نيز بر دانشكده روابط       
 بـود كـه از سـوي انديـشمندان       الملل  بينپارادايم حاكم بر ادبيات روابط      ...  و   ها  بازدارندگي، بازي 

ر البتــه، نيروهــاي نظــامي آمريكــا عــالوه بــ). 12: 1385پورحــسن، ( شــد آمريكــايي تغذيــه مــي

                                                           
1 - Sea Power 
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ي توپـدار،   هـا   شوند كه ديپلماسـي قـايق      ميبازدارندگي، جهت تغيير رفتار سايرين نيز بكار گرفته         
ي هـا   در ايـن مـوارد، عملكـرد ديپلماسـي قـايق          . باشد  ميمثالي از اتكاي آمريكا به اين ابزار نفوذ         

ايـن  يي غير از حفظ امنيت فيزيكي كشور يا متحـدانش بـود و منظـور از            ها  توپدار به خاطر هدف   
  ).139 و 137: 1382كگلي و ويتكف، ( امر، اعمال نفوذ بر رفتار ديگران بود

ي هـا    آمريكا از قدرت بسيار زياد و گـستره وسـيع قابليـت            1970 و   1960ي  ها  هدر ده 
طي جنگ ويتنام دولت آمريكا كوشيد اين قدرت را به طور نامتقارن            . نظامي برخوردار بود  

كرد و گاهي  آوري را جايگزين نيروي انساني مي    ن گاهي فن  بنابراي. مورد استفاده قرار دهد   
ي نظامي خود را براي تغيير شرايط و شيوه پيگيري جنگ مورد استفاده قـرار               ها  نيز قابليت 

  ).129: 1385متيوز، ( داد مي
ي نيـروي   هـا   ، آمريكا به همراه مصر، گـشت      1979در پي تهاجم شوروي به افغانستان در سال       

 هند را افزايش دادند؛ عالمتي به اتحـاد شـوروي كـه تهـاجمش را بـه جانـب         دريايي در اقيانوس  
  . غرب توسعه ندهد

ايـن  . در دوره رونالد ريگان، سياست خارجي آمريكا به موضوع جنگ ستارگان متمركـز شـد              
موضوع چنان بر روابط دو ابرقدرت تأثير گذاشت كه سرانجام منجـر بـه تـسليم شـدن شـوروي                    

، ايـن كـشور يـك نـاو نيـروي           1993پس از جنگ سـرد در سـال         ) 12 :1385پورحسن،  (گرديد
 را در مديترانه مستقر ساخت تا معمر قذافي از حمله به سودان خودداري كند و در سـال                   1موظف
 سـرباز بـه خلـيج فـارس         35000نيز با عنوان بازداشتن صدام از انجام مانورهاي خصمانه،           1994
 پايگاه نظـامي عمليـاتي خـارج از كـشور و            400ا بيش از    اي ب  در پايان جنگ سرد، شبكه    . فرستاد

 در خـارج از آمريكـا، دو نمونـه    هـا   و كشتي  ها  مأموريت قريب نيم ميليون سرباز و ناوي به پست        
ي هـا  از مـسئوليت انـد  مشهود از تالش آمريكا براي پيگيري رسيدن به قدرت نظامي برتر در چشم            

  ).126: 1382كگلي و ويتكف، ( اش بودند جهاني متصوره
اي بـر   ي آمريكايي با بهانه قرار دادن آثار فشرده منازعات منطقه       ها  از طرفي ديگر، استراتژيست   
 تا طرح تنها ابرقدرت نظـامي جهـان را بـه اجـرا گذارنـد؛ بـه                  اند  امنيت جهاني، فرصت پيدا كرده    

                                                           
1 - Task Force 
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 مـستقيم   گفت در حال حاضر هيچ قـدرت نظـامي در جهـان، توانـايي مقابلـه        توان  مياي كه    گونه
نظامي با اين كشور را ندارد و افزايش قدرت نظامي آمريكا و فاصله گـرفتن آن بـا قـدرت سـاير                 

  .كشورها همچنان ادامه دارد
  :در چنين شرايطي آمريكا براي نيروهاي نظامي خود چهار هدف را تعريف كرده است

  ؛گرايي  شكست دادن افراط-1
  ؛ دفاع از سرزمين آمريكا-2
  ؛ي نظامي در حال ظهورها  قدرت هماوردي با-3
  .ي كشتارجمعيها ي خطرناك به سالحها  ممانعت از دستيابي رژيم-4

كارهاي اتخاذ شده، بيانگر اين نكته است كه آمريكـا در نظـر دارد همچنـان                 اهداف فوق و راه   
هـاي  اي از جهـان كـه اراده كنـد بتوانـد نيرو            تنها ابرقدرت نظامي جهان باقي بماند تا در هر نقطه         

 هـزار نيـروي   30 تـصميم گرفـت    2007نظامي خود را پياده كند؛ چنان كه آمريكا در ابتداي سال            
و تعداد نيروهاي نظـامي   نظامي جديد به عراق اعزام كند و پنج ماه بعد موفق به انجام اين كار شد 

 حـالي كـه     تجهيز، اعزام و پشتيباني اين تعـداد نيـرو در         .  هزار نفر رساند   170خود در عراق را به      
كـرد،   آمريكا درگير جنگ افغانستان بوده و در ديگر نقاط جهان نيروهاي نظامي خود را حفظ مـي             

  ).14: 1386موسوي، ( نمايانگر ظرفيت باالي آمريكا در عرصه نيروهاي متعارف نظامي است

  كاران  گري براي پيشبرد هژموني در سياست خارجي آمريكا در دوره نومحافظه مي نظا-6-2

تــوان بــدون شــناخت  مــيامي شــدن سياســت خــارجي دولــت جــورج دبليــو بــوش را ن نظــ
اين گـروه داراي تفكراتـي بودنـد كـه در عرصـه نظـامي پيامـدهاي                . كاران درك كرد   نومحافظه

، »لئـو اشـتراوس   « گفـت    تـوان   ميدر اين خصوص    . متعددي در سياست خارجي آمريكا داشت     
وي معتقد بـود كـه   . شود مي محسوب كاران فظهنومحاگذار فكري    فيلسوف سياسي يهودي بنيان   

علـم نكنـد،     طلب است، قد   اگر دموكراسي ضعيف باقي بماند و عليه استبداد كه همواره توسعه          
گاه نخواهد توانست بر جامعه حاكم شود و حتي اگر الزم باشد، دموكراسـي بايـد بـه زور                    هيچ

  ).13: 1385پورحسن، ( متوسل شود
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 تأثير زيادي در تدوين سياست خارجي نظامي دولـت          كاران  نومحافظه 1بنابراين، محافل فكري  
قطبـي و     و اينترپرايـز در زمينـه جهـان تـك          2گونه كه محافل پنـاك     جورج بوش ايفا كردند؛ بدين    
پناك نه تنها بر افـزايش قـدرت        . گذاري كرده بودند    پيش سرمايه  ها  استفاده از ابزار نظامي از مدت     

ي، كنترل منابع انرژي جهان، نظـامي كـردن   الملل بيني ها  گيري از پيمان   رهنظامي آمريكا بلكه بر كنا    
يكي از بنـدهاي اصـلي برنامـه پنـاك،          . ورزيد مياي تأكيد    ي هسته ها  جو و حتي بكارگيري سالح    

بكارگيري نيروي عظيم نظامي آمريكا جهت تضمين حفظ موقعيت آمريكا به عنوان قدرت مسلط              
: بازسـازي دفـاعي آمريكـا     « پنـاك بـا عنـوان        20003زارش سـپتامبر    چنان كه در گـ    . بر جهان بود  

، گسترش و تقويت موقعيت رهبري جهاني آمريكـا در          »استراتژي، نيروها و منابع براي قرن جديد      
حال و آينده با توسل به ابزار نظامي پيشنهاد گرديد كه در اين گزارش چهار مأموريـت اصـلي در                    

  :نظر گرفته شده بود
  مين اصلي آمريكا؛دفاع از سرز -
 جنگ و پيروزي قاطع بر تهديدهاي عمده؛ -

 تأمين و استقرار محيط امنيتي در مناطق حساس؛ -

ي مـورد   ها  ترين زمان ممكن به مكان     انقالب در امور نظامي و انتقال نيروهاي نظامي در سريع          -
  .توجه پناك

فت؛ اول در جهت    ي آمريكا در عمل به دو جهت گرايش يا        ها  از اين رو در اين دوره، سياست      
ي عليـه  المللـ  بـين گري و دوم در جهت سياسي و تبليغـاتي كـه بـا شـعار تـشكيل ائـتالف          مينظا

 با ايـن تعبيـر كـه جهـان          كاران  نومحافظه). 90: 1381ابوطالب،  ( تروريسم و حاميان آن همراه بود     
 نخواهـد   بايد براي دموكراسي امن باشد و در غير اين صورت دموكراسي در چنين جهاني امنيـت               

داشت، براي تقويت دموكراسي كه به زعم آنها نمونه ايده آل آن در آمريكاسـت، بكـارگيري هـر                    
 بـود كـه از   هـا  و از آن جا كه اين كشور مـدت       ) 13: 1385پورحسن،  ( دانستند ميابزاري را مجاز    

گفت و حتـي پـذيرش       ي سخن مي  الملل  بينادعاي خويش مبني بر ضرورت سيطره مطلق بر نظام          

                                                           
1 - Think Tank 
2 - The Project for the New American Century(PNAC) 
3 - A Report of the Project for the New American Century, September 2000. 
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ي نتوانست زمامداران آن    الملل  بيني  ها   از سوي همه قدرت    الملل  بينتر بودن جايگاه آن در نظام       بر
را راضي كند، لذا سيطره بر عراق و حضور مستقيم در خاورميانه در حقيقت تالشي بـراي اثبـات                   

محمـدي،  ( ي مهم جهـاني بـود     ها  ي نظامي و سياسي آمريكا در اتخاذ يك جانبه تصميم         ها  توانايي
1386 :10.(  

ريزي راهبردي آمريكـا بـه تكيـه بـر            كه برنامه  كند  ميوضوح بيشتر اين امر زماني بيشتر جلوه        
الي اسناد رسمي منتشره از قبيـل        ه را در الب   گرايي  هژمونيقدرت نظامي خود در راستاي تمايالت       

: از جملـه  . مكني  مشاهده مي  2006 و   2002استراتژي امنيت ملي آمريكا در اين دوره يعني به سال           
ي بزرگـي هـستند امـا مـا از قـدرت و نفـوذ       ها يي كه آمريكا با آن مواجه است، چالش     ها  چالش« 

اي  مبارزه با تروريسم از همان آغاز، هم عرصه       ....  برخورداريم ها  فراوان براي مواجهه با اين چالش     
ده از نيـروي    براي جنگ نظامي بوده و هم جنگ عقيدتي؛ اين جنگ در كوتاه مدت مستلزم اسـتفا               

ما بايد ارتشي ايجاد كنيم كه نظيـرش وجـود نداشـته         .... نظامي و ابزارهاي ديگر قدرت ملي است      
پيمانـان   آمريكا رهبري جنگ عليه تروريسم را بر عهده خواهد داشت و ما همچنان با هـم              .... باشد

وت خود همكاري خواهيم داشت و از دوستان جديدي براي پيوسـتن بـه مـا در ايـن جنـگ دعـ               
ي چندجانبه بـراي تقويـت تـوان    ها ما با كشورهاي ديگر جهان و برخي از سازمان      .... خواهيم كرد 

مليتـي همكـاري      و جنايتكاران چند   ها  دفاعي همه كشورها جهت دفاع از خود در برابر تروريست         
  ).The National Security Strategy of the Unites States of America, March 2006(» داشته و داريم

كـاران جديـد و از       ي محافظـه  هـا   هلذا هژموني آمريكا در اين دوره، از سويي مبتني بر خواسـت           
گرايانه درهم آميخته و روح اصلي راهبـرد         سوي ديگر، تأكيد بر وجود توان سياسي و نظامي واقع         

امنيتي را پديدار سـاخت؛ هـدف تهـاجمي آمريكـا ايجـاد شـرايط سـلطه در چـارچوب سيـستم                      
اي تحقق يابـد   باشد و از نظر آنها، اين هدف بايد به گونه ميداري ليبراليسم در سطح جهان     سرمايه

خود را با آمريكا كاهش دهند، بلكه بيش از گذشـته بـه    ة  كه كشورهاي رقيب، نه تنها نتوانند فاصل      
همچنين در بخش هـدف دفـاعي، هرگونـه         . توان سياسي، نظامي و اقتصادي آمريكا وابسته شوند       

ع و دشمن بالفعل بايد از صحنه خارج شود و تمام موانع بالقوه امكان رشـد و توسـعه را پيـدا                      مان
  ).145: 1384تائب، ( نكنند
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   بودجه و هزينه نظامي، شاخصي در ارزيابي قدرت نظامي-6-3

ترين شاخص براي ارزيابي نظامي شدن سياسـت خـارجي ايـن             ميزان بودجه نظامي آمريكا عمده    
شـود كـه در    مـي ش عمده اين بودجه صرف صدها پايگاه نظـامي ايـن كـشور     كشور است كه بخ   

با توجه بـه ايـن كـه بيـشترين ميـزان افـزايش       ). World policy, 2005( خارج از آمريكا قرار دارند
 بوده است، نگاهي آمـاري بـه   2001 سپتامبر   11ي نظامي آمريكا در سالهاي پس از وقايع         ها  ههزين

 انجام گرفته و مقايسه آن با هزينه نظامي كل جهان، جايگاه ايـن مؤلفـه را                 يها  هاين ميزان از هزين   
  .تر خواهد ساخت  اين كشور برجستهگرايي هژمونيدر ارزيابي قدرت نظامي آمريكا در راه 

و ايـن در حـالي   ) Hillman, 2006(  ميليارد دالر بالغ گرديـد 350 هزينه نظامي آمريكا به ،2001در سال 
 درصـد   37 ميليارد دالر رسيد، آمريكا حـدود        956ي نظامي جهان به     ها  ه كه هزين  2000بود كه در سال     

آمار مربوطـه در ايـن زمينـه نـشان     .  ميليارد دالر را به خود اختصاص داد    330 يعني بالغ بر     ها  هاين هزين 
يش  ميليـارد دالر افـزا     6 درصد يعني معادل     3/2 هزينه نظامي آمريكا     1999-2000 كه بين سال     دهد  مي

 ميليارد دالر رسيد كـه آمريكـا   794 به 2002هزينه نظامي جهان در سال  ).SIPRI, 2001: Chap4( يافت
  ).SIPRI, 2003: 13( ميليارد دالر آن را به خود اختصاص داد400بيش از نيمي از آن يعني حدود 

بـل   ميليارد دالر رسـيد كـه نـسبت بـه سـال ق          956، هزينه نظامي جهان به رقم       2003در سال   
 ميليـارد   902/404 يعني بالغ بـر      ها  ه درصدي داشت و آمريكا حدود نيمي از اين هزين         11افزايش  

  ). SIPRI, 2004: 12 & Military Balance, 2007: 406(دالر آن را به خود اختصاص داد
 ميليارد دالر بـرآورد گرديـد كـه در مقايـسه بـا              1035، حدود   2004هزينه نظامي جهان در سال      

) 2004(در همـين سـال  . تر بوده اسـت   درصد پايين6) اوج جنگ سرد  (1987-88ي واقعي   ها  ههزين
جنـگ جهـاني    «به رشـدي را در نتيجـه          ميليارد دالربوده كه روند رو     908/455هزينه نظامي آمريكا    

  ). SIPRI, 2005: 10 & Military Balance, 2007: 406 (در اين سالها شاهد بوده است« عليه تروريسم
 ميليارد دالر برآورد گرديـد كـه آمريكـا بـا افـزايش            1001، هزينه نظامي جهان     2005ل  در سا 

  ).SIPRI, 2006: 295(  ميليارد دالر رساند2/478 ميليارد دالري، هزينه نظامي خود را به 6/25
 ميليارد دالر برآورد شد كه اين ميزان افـزايش  1204، حدود 2006هزينه نظامي جهان در سال      

 را نـشان    2006 تـا    1997 درصدي بين سـال      37 و افزايش    2006 و   2005بين سال    درصدي   5/3
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ـ      46 ميليارد دالر يعني حـدود       7/528، آمريكا   2005؛ كه در سال     دهد  مي ي هـا   ه درصـد كـل هزين
  ).SIPRI, 2007: 12(نظامي جهان را به خود اختصاص داده و در رتبه اول قرار داشته است

 ميليارد دالر برآورد شده كه در مقايسه با سـال    1339 جهان حدود    ي نظامي ها  ه، هزين 2007در سال   
 ميليـارد  547در اين ميان هزينه نظامي آمريكا در اين سال، با      . دهد  مي، شش درصد افزايش نشان      2006

  ).SIPRI, 2008: 10( ي نظامي جهان را شامل شده استها ه درصد كل هزين45دالر حدود 
 ميليارد دالر بوده است كه نسبت به سـال  1464، حدود 2008 ي نظامي جهان در سال    ها  ههزين

درصـد افـزايش نـشان      45 بـيش از     1999-2008 چهار درصد و نـسبت بـه دوره ده سـاله             2007
 را درج 2008 كشور داراي بيشترين هزينـه نظـامي در        15؛ سيپري در جدولي كه فهرست       دهد  مي

؛ آمريكا  اند  جهان را به خود اختصاص داده     ي نظامي   ها  ه درصد كل هزين   81 كشور   15كرده كه اين    
ي نظامي جهان را به خـود اختـصاص داده و         ها  ه درصد كل هزين   5/41 ميليارد دالر، حدود     607با  

  ).SIPRI, 2009: 179&182( در رتبه اول قرار گرفته است
ي نظامي آمريكا   ها  هبنابراين در دوره هشت ساله رياست جمهوري جورج دبليو بوش، هزين          

ترين سطح افزايش را بعد از جنگ جهاني دوم داشته اسـت، بـه طـوري كـه هزينـه رسـمي         باال
 ميليـارد   3/607 بـه حـدود      2000 ميليارد دالر در سال مالي       4/294از  ) دفاع ملي (نظامي آمريكا 

ي هـا  ه رسيد كه يكي از داليل عمده اين موضوع، افزايش سريع بودجـ            2008دالر در سال مالي     
» مبارزه جهاني عليه تروريـسم    « جنگ در افغانستان و عراق تحت عنوان         اختصاص داده شده به   

 نيز كه آخرين بودجه تخصيص يافته توسط دولت بوش          2009بوده است؛ در بودجه سال مالي       
 تـوان   مي ميليارد دالر برآورد گرديد و در واقع         675ي نظامي آمريكا حدود     ها  هبود، بودجه هزين  

 را شـاهد    2000-2009ي نظامي آمريكا در دوره ده ساله        ها  ه درصدي در هزين   71گفت افزايش   
  ).SIPRI, 2009: 184( ايم بوده

  گيري  نتيجه-7

ي باالي نظامي و اقتصادي، بر مبناي منـافع دسـت        ها   و برتري  ها  قدرت هژمون به لحاظ توانمندي    
اي   چنـد عـده    زند تا منافع اقتصادي، ايدئولوژيك و امنيتي خود را تضمين نمايـد؛ هـر              ميبه اقدام   

اعتقاد دارند كه هژمون به دنبال منافع عمومي است، اما بايد توجه داشت كه معموالً اين منـافع بـه     
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  .شوند كه در تضاد با منافع و نظم مورد پسند هژمون نباشند اي تعريف مي گونه
 آمريكا نيز، بررسي روند پيدايش ايـن موضـوع و پـرداختن بـه آن در                 گرايي  هژمونيدر مورد   

 و تئوريزه كردن آن در سياست خـارجي ايـن كـشور بـه ويـژه در منـاطق               الملل  بينرصه روابط   ع
ي متعدد قدرت نظامي از سوي كـشوري كـه   ها هدهد كه دارا بودن مؤلف  مياستراتژيك جهان نشان    

ي هژموني، خواهان دست يافتن به موقعيتي اسـت كـه بتوانـد از همـه     ها به دليل دارا بودن ويژگي 
نافع حاصله از قـدرت هژمونيـك بـراي ايجـاد نظـام مـورد نظـر بهـره بگيـرد، امـري                       عوايد و م  

  .ناپذير است اجتناب
 بر اين ايده استوار است كـه بـه عنـوان            ها  گذاري آمريكايي  در اين راستا، از آن جا كه سياست       

يك قدرت جهاني، براي دفـاع از منـافع خـود و حفـظ برتـري در قلمروهـاي ژئـوپليتيكي بايـد                   
ريـزي   ندي بي رقيبي داشته باشند، لذا همواره بر افزايش قدرت نظامي خود تأكيـد و برنامـه                توانم

؛ چرا كه باور عمومي بر اين است كه قدرت نظامي به لحاظ اين كه امكان موازنه به نفـع                    اند  نموده
  .آورد، از جايگاه و اهميت بااليي برخوردار است قدرت هژمون را فراهم مي

ي متعـددي بـراي     هـا    كنـوني فرصـت    الملل  بينرغم اين كه آمريكا در نظام        با وجود اين، علي   
دهي به سـاختارهاي موجـود برخـوردار اسـت، امـا بـروز               گيري از قدرت نظامي براي شكل      بهره

 است كه اعتمـاد و اتكـا        اي  هگون  تغييرات سريع در تحوالت و معادالت جهاني در عصر كنوني به          
 تواند  مي ن الملل  بينري بخش در راستاي حفظ موقعيت در صحنه         به يك مؤلفه به عنوان عنصر برت      

  .از روشني داشته باشداند چشم
ي بزرگ، عرصه رقابت براي بهره مندي از منـافع          ها  از طرف ديگر به دليل اين كه همه قدرت        

ي هـا  موجود در مناطق تحت سلطه قدرت هژمون را رها نكرده و در راه به چالش كشيدن فرصت     
ي خواهان سـلطه، در دراز مـدت   ها هند كرد، لذا اين گونه تحوالت و دخالت قدرت او تالش خوا  

ي مبتنـي   هـا   ي مقاومت را فراهم نموده و مانع جدي براي تداوم سياست          ها  هموجبات تشكيل هست  
  .آورد ميبر هژموني پديد 

  
  
  



  __________________________     1387 پاييز و زمستان سوم،م، شماره چهارفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال      160

  
  

  منابع
ارت امور خارجه، مركز چاپ و وز:  تهران؛ عوامل تأثيرگذار خارجي در خليج فارس،)1382( امامي، محمدعلي .1

 .انتشارات
، )ع(دانشگاه امام حسين :  تهران؛ پايايي و گسترش ناتو و هژموني آمريكا: آمريكا و ناتو،)1386(امينيان، بهادر .2

 David Calleo, Beyond America’s Hegemony: Theبه نقل از ( مؤسسه چاپ و انتشارات
Future of the Western Alliance (New York: Basic Books, 1987) p.14..( 

: پور، تهران  عظيم فضلي: ترجمه؛21 تنها ابرقدرت، هژموني آمريكا در قرن ،)الف1383( ايكنبري، جي جان .3
 .ي ابرار معاصر تهرانالملل  بينمؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات

 .پاپلي:  مشهد؛ اصول و مفاهيم ژئوپليتيك،)1385( نيا، محمدرضا حافظ .4
 عليرضا طيب و : ترجمه؛الملل بيني متعارض در روابط ها ه نظري،)1384( ي، جيمز و فالتزگراف، رابرتدوئرت .5

  .نشر قومس، چاپ چهارم:  تهران،وحيد بزرگي
 .سمت:  تهران؛ ژئوپليتيك،)1377(عزتي، عزت اهللا  .6
 اصغر :رجمه ت؛)الگو و روند( سياست خارجي آمريكا ،)1382( كگلي، چارلز دبليو و ويتكف اوجين آر .7

  .وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات: دستمالچي، تهران
  .انتشارات ميزان:  حميد احمدي، تهران: ترجمه؛ فرهنگ علوم سياسي آكسفورد،)1358( لين، ايان مك .8
 عليرضا فرشچي، سعيد كافي و رضا : ترجمه؛ي متقارن و نامتقارن آمريكاها  چالش،)1385( متيوز، ليود جي .9

، دانشكده و پژوهشكده فرماندهي و يتاد و علوم دفاعي، مركز مطالعات )ع(دانشگاه امام حسين: اده، تهرانفريدز
  .دفاعي و امنيت ملي

 .عطايي:  تهران؛خليج فارس، كشورها و مرزها، )1379(مجتهدزاده، پيروز  .10
پور، مجموعه مقاالت  سي مجتبي فردو: ترجمه؛ي در پرتو تحوالت آسياالملل بين نظام ،)1381( ابوطالب، حسن .11

وزارت : ، تهران) آسيا در پرتو تحوالت جديد جهاني-خليج فارس( ي خليج فارسالملل بيندوازدهمين همايش 
  .مركز چاپ و انتشاراتامورخارجه، 

ويژه دكترين ) 7(  كتاب آمريكا؛مبارزه با تروريسم:  دكترين امنيت ملي آمريكا،)1384( اسفندياري، محمدرضا .12
مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات : رضا داد درويش، تهران: ي آمريكا، گردآوري و تدوينامنيت مل

 .ي ابرار معاصر تهرانالملل بين
ويژه مسائل 1كتاب خاورميانه ؛  تحول معناي امنيت در خاورميانه در قرن بيست و يكم،)1383( افتخاري، اصغر .13

به نقل از (ي ابرار معاصر تهران الملل بينت و تحقيقات مؤسسه فرهنگي مطالعا: ي خاورميانه، تهرانها و چالش
Joseph S. Nye, "Bound to Lead: The Changing Nature of American Power", New 

York: Basic Books, 1990 .( 



 161    ...  جايگاه قدرت نظامي در تثبيت هژموني    _____________________________________

ژه وي) 7( كتاب آمريكا؛ از آيندهاند گذشته، حال و چشم: دكترين امنيت ملي آمريكا، )1384( فرد، پرويززاده  امام .14
مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات : رضا داد درويش، تهران: دكترين امنيت ملي آمريكا، گردآوري و تدوين

 .ي ابرار معاصر تهرانالملل بين
 . فصلنامه ژئوپليتيك، سال اول، شماره دوم؛نقش هژموني آمريكا: پايايي و گسترش ناتو، )1384( امينيان، بهادر .15
موكراسي، نهادها و بازدارندگي آمريكايي، در تنها ابرقدرت، هژموني آمريكا در د، )ب1383( ايكنبري، جي جان .16

 .ي ابرار معاصر تهرانالملل  بينمؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات: پور، تهران  عظيم فضلي:، ترجمه21قرن 
 .41 سال چهارم، شماره ،اطالعات راهبردي؛ نظامي شدن سياست خارجي آمريكا، )1385( پورحسن، ناصر .17
؛ گران و متحدان بالقوه و بالفعل در راهبرد امنيت ملي آمريكا در قرن بيست ويكم چالش، )1384( تائب، سعيد .18

مؤسسه : رضا داد درويش، تهران: ويژه دكترين امنيت ملي آمريكا، گردآوري و تدوين) 7( در كتاب آمريكا
 .ي ابرار معاصر تهرانالملل بينفرهنگي مطالعات و تحقيقات 

 در تنها  ؛اياالت متحده آمريكا، آخرين ابرقدرت باقي مانده: ها هچالش با تاريخ و نظري، )1383(  جوزفجوف، .19
 مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات: پور، تهران  عظيم فضلي:، ترجمه21ابرقدرت، هژموني آمريكا در قرن 

 .ي ابرار معاصر تهرانالملل بين
 .)7/3/82( روزنامه همشهري؛ ريكاتعريف هژموني آم، )1382( دهشيار، حسين .20
 سيد موسي :ترجمه؛  بن بست ايدئولوژيك:اند  آمريكا به آخر خط رسيدهكاران نومحافظه، )1386( رايان، ماريا .21

  .21پور موسوي و وحيدرضا نعيمي، ماهنامه همشهري ديپلماتيك، سال دوم، شماره 
ماهنامه همشهري ؛  هژموني و مقاومت:يالملل بيننگاه آمريكا به امنيت ، )1386( سجادپور، سيدمحمد كاظم .22

 .23ديپلماتيك، سال دوم، شماره 
ماهنامه همشهري ؛  ژئواستراتژي خليج فارس:استراتژي اياالت متحده آمريكا در منطقه، )1385( اهللا عزتي، عزت .23

 .ديپلماتيك، سال اول، شماره چهارم
 نوين و استراتژي نظامي امنيتي اياالت متحده الملل بينساخت ژئوپليتيكي سيستم ، )1384(قاسمي، فرهاد  .24

 .مفصلنامه ژئوپليتيك، سال اول، شماره دو؛ آمريكا
 وحيدرضا نعيمي، ماهنامه همشهري ديپلماتيك، سال :ترجمه؛ بازگشت به توازن قوا، )1385( كيسينجر، هنري .25

 ).2006به نقل از نشنال اينترست، تابستان (اول، شماره چهارم 
 .، شماره چهل و سه)ضميمه( همشهري ديپلماتيك؛ ايران و هژموني آمريكا، )1383( بوذرگوهري مقدم، ا .26
در تنها ابرقدرت، هژموني آمريكا ؛  اقيانوسيه-هژموني ناقص و نظام امنيتي در آسيا، )1383( ماستاندونو، مايكل .27

 .ي ابرار معاصر تهرانالملل  بينمؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات: پور، تهران  عظيم فضلي:، ترجمه21در قرن 
ي سياست خارجي آمريكا در ميزگرد مركز مطالعات استراتژيك ها غول، )1386( ماهنامه همشهري ديپلماتيك .28

 ).به نقل از روزنامه هرالد تريبيون( ، سال دوم، شماره پانزدهم نيلوفر قديري:ترجمه؛ واشينگتن
  همشهري ديپلماتيك ؛حران در روابط ايران و آمريكااقدامات نامتقارن و تصاعد ب، )1383( متقي، ابراهيم .29

 .، شماره چهل و سه)ضميمه(
ماهنامه همشهري ؛ ي آمريكا در خاورميانه در چارچوب نظريه قدرت نرمها چالش، )1386 (متقي، ابراهيم .30

 .21ديپلماتيك، سال دوم، شماره 
ماهنامه ؛  فراز و فرود:دورنماي آنسير تحول مواضع آمريكا در خاورميانه و ، )1386( اصغر محمدي، علي .31

 .21شماره  همشهري ديپلماتيك، سال دوم،



  __________________________     1387 پاييز و زمستان سوم،م، شماره چهارفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال      162

 ماهنامه اطالعات سياسي  ؛ي آنها ساختار هژمونيستي اياالت متحده آمريكا و نارسايي، )1384( محسنمسرت،  .32
 .اقتصادي، سال بيستم، شماره سوم و چهارم

) 7( در كتاب آمريكا؛ يكا در قرن بيست و يكم ميالديمباني نظري دكترين امنيتي آمر، )1384( مطهرنيا، مهدي .33
مؤسسه فرهنگي مطالعات و : رضا داد درويش، تهران: ويژه دكترين امنيت ملي آمريكا، گردآوري و تدوين

 . ي ابرار معاصر تهرانالملل بينتحقيقات 
نامه همشهري ديپلماتيك، ماه؛  جهان ناامن:الملل بينمنابع اصلي تهديدات در نظام ، )1386( موسوي، سيدرسول .34

 .23سال دوم، شماره 
 تنها  كتابدر؛ خويشتنداري و سياست خارجي آمريكا: حفظ عدم توازن جهاني، )1383( والت، استفان ام .35

 مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات: پور، تهران  عظيم فضلي:، ترجمه21ابرقدرت، هژموني آمريكا در قرن 
 .ي ابرار معاصر تهرانالملل بين

؛ 21در تنها ابرقدرت، هژموني آمريكا در قرن ، گرايي ساختاري پس از جنگ سرد واقع «،)1383( والتز، كنت ان .36
 .ي ابرار معاصر تهرانالملل  بينمؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات:  عظيم فضلي پور، تهران:ترجمه

ها ابرقدرت، هژموني آمريكا در قرن در تن؛ استراتژي آمريكا در جهاني تك قطبي، )1383( وولفورث، ويليام سي .37
 .ي ابرار معاصر تهرانالملل  بينمؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات: پور، تهران  عظيم فضلي:، ترجمه21

38. Cox, Robert W. (1987), Production, Power and World Order; New York: Colombia 
University Press. 

39. Hillman, Chris. (2006), The Runaway Military Budget: World Military Spending; an 
Analysis; Global Issues, No. 705. 

40. Layne, Christopher. (2006), The Unipolar Illusion Revisited; International Security, 
Volume. 31, No 2. 

41. Military Balance. (2007), London: Rout ledge Taylor & Francis Group for IISS. 
42. The National Security Strategy of the Unites States of America. (2006), Washington: 

The White House. 
43. SIPRI Year Book, (Chapter Summary). (2001), Armaments, Disarmament and 

International Security; Oxford: Oxford University Press. 
44. SIPRI Year Book. (2003), Armaments, Disarmament and International Security; 

Stockholm International Peace Research Institute. 

45. ________ (2004). Stockholm International Peace Research Institute. 

46. ________ (2005). Stockholm International Peace Research Institute. 
47. SIPRI Year Book. (2006), Stockholm International Peace Research Institute. 
48. SIPRI Year Book. (2007), Armaments, Disarmament and International Security; 

Stockholm International Peace Research Institute. 

49. ________(Summary). (2008), Stockholm International Peace Research Institute. 
50. SIPRI Year Book (2009), Stockholm International Peace Research Institute. 
51. Www.worldpolicy.org/projects/arms/reports/waw, June2005.html. 


