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 مقدمه

متحده آمریکا با پشت ، ایالاتیبا پایان یافتن دوران جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقط      

که در آن امکان جنگ و غل ه میان  -نظام چندقط ی سر گذاشتن دوران گذار و ظهور

، موضوعات اساسی جهان بیشتر در یجهبزرگ جهان منتفی شده است و درنت یهاقدرت

المللی و در عرصه سیاسی و اقتصادی میان چند قدرت بزرگ چهارچوب نهادهای بین

ری در عرصه گسترده، برت یهمچون قدرت نظام ییهابا تکیه بر مؤلفه -شودوفصل میحل

و پیروزی این کشور در جنگ سرد، به  المللیینالمللی، نقش ویژه در نهادهای باقتصاد بین

عنوان ره ر نظام لی رالیسم در کانون منظومه سیاست جهانی قرار گرفته و از طریق ایجاد 

دموکراسی تحقق بیشیده است. در این راستا،  -ره ری جهان لی رال هژمونی واحد، به ایده

سازی آمریکا ایجاد کرد وریتدر پروژه هژمونی و به تع یری امارا یادوران کلینتون، وقفه

ساتام ر به صورت مدون و تئوریزه و همراه با مشروعیت داخلی  99بعد از حوادث  کهینتا ا

 هایی(. و لشکرکشCox 2004: 595-608المللی مجدداً به آزمون درآمد )و بین

نوین کرده است که ش اهت  یاال عراق، امریکا را وارد مرحلهخصوص اشغمتعاقب آن به

به  توانیاز دیگر پیامدهای حوادث یازده ساتام ر، م .اروپایی دارد یزیادی به اماراتور

آمریکا  متحدهیالاتایجاد فضای همدردی جدیدی با مردم آمریکا اشاره کرد که حاکمان ا

ین فضای دلسوزانه به مردم آمریکا، طل کارانه به موقع از چنگیری بهبا سوءاستفاده و بهره

رفته خود از جهان برآمدند. با توجه به اینکه حوادث یازده دن ال کسب حقوق ازدست

 یهای آمریکا در تولید قدرت با تکیه بر دو من ع اصلساتام ر به معنای شکست سیاست

آمده ستفاده از فرصت پیشمتحده با اشد، ایالات)قدرت نظامی و قدرت اقتصادی( تلقی می

الملل بینهای خود نس ت به حقوق و همراهی جامعه جهانی به بازنگری در سیاست
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الملل از این حوزه به عنوان پرداخته است و با تزریق استثناگرایی آمریکایی به حقوق بین

 من ع جدید تولید قدرت مولد در سیاست خارجی خود رونمایی نمود.

 پیشینه تحقیق

ساتام ر و  99المللی ایلات متحده پ  از الملل در قدرت بینکارکرد حقوق بین بررسی     

المللی تحول قدرت، ابعاد قدرت بین اما ،است جدیدی بسیار بحث فرضیه پژوهش حاضر

 موردتوجه الملل، هموارهالملل از منظر روابط بینمتحده آمریکا و ارزیابی حقوق بینایالات

 پردازیم.ها میکه در اینجا به معرفی برخی از آن است بوده دنیا علمی محافل

درباره ارزیابی قدرت و قدرت معیار در روابط »استفانو گازینو در پژوهشی تحت عنوان      

الملل، های روابط بینضمن مفهوم شناسی قدرت به عنوان مفهوم محوری نظریه« المللبین

–الملل های روابط بینی قدرت در نظریهز دامنههای میتلفی که ادر بیش اول به ارزیابی

-می-از رابطه قدرت با سیاست تا موازنه قدرت و همچنین قدرت به عنوان یک هنجار

ای و پردازد. سا  مفهوم قدرت را به عنوان معیاری که دارای سرشتی ط یعی، امری رابطه

طور مستقیم به هدهد. پژوهش حاضر گر چه باست مورد بررسی قرار می ینیز چندبعد

 یردتواند در م انی نظری مقاله مورد استفاده قرار گپردازد اما میقدرت آمریکا نمی

(Guzzini, 2006). 

های متحده و پایههژمونی ایالات»میشل بایرز و جورج نولت در کتابی تحت عنوان      

-المللی، حقوق بین، ضمن بیان این نکته که اجتماع بین«الملل: مجموعه مقالاتیحقوق بین

سازند، معتقدند که درواقع مفهومی مشابه را در ذهن مت ادر می ،متحدهالملل و ایالات

هایی نظیر برابری حاکمیت، استفاده از زور و در زمینه یژهوالملل بهتغییرات حقوق بین

متحده در این های خاص و نقش ایالاتحقوق بشر دارای تغییرات بنیادین و پیچیدگی
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آن بر نقش  یرساتام ر و تأث 99ی بدیل بوده است. عدم توجه این پژوهش به حادثهایند بیفر

باشد که پژوهش های مغفول در این کتاب میالملل از بحثآمریکا در تحول حقوق بین

 .(Byers & Nolte, 2003حاضر سعی در پرداختن به آن دارد )

الملل و جنگ علیه تروریسم: قوق بینح»ای تحت عنوان استفن پی مارک  در مقاله     

دارد که ، اظهار می«متحده و کشورهای آسیا پاسیفیکهای پسا یازده ساتام ری ایالاتپاسخ

یم سنتی، پارادایم جدیدی امتحده با استفاده ابزاری از واژه تروریسم و در قالب پارادایالات

آورد که بر م نای آن توانست در الملل به وجود را در م ارزه علیه تروریسم در حقوق بین

آسیا پاسیفیک یا  امور داخلی کشورهای دیگر مداخله نماید و در این مسیر کشورهای

الملل از آمریکا همراه شدند. اشاره مقاله به قدرت آمریکا و استفاده ابزاری از حقوق بین

 .(Marks, 2006) یدتواند در نوشتن مقاله کمک نماموضوعاتی است که می

گرند استراتژی آمریکا پ  از یازده ساتام ر: یک »ای تحت عنوان استفن بیدل در مقاله     

ضمن اشاره به گرند استراتژی به عنوان تصمیم بزرگی که ره ران در م ارزه « ارزیابی

دارد که حمله به سازمان تجارت جهانی در نمایند، بیان میجهانی علیه تروریسم اتیاذ می

متحده در راستای بازنگری در استراتژی ق لی و سیاست امنیتی ایالات ساتام ر نوعی 99

متحده در همگرایی سیاسی، نظامی و اقتصادی و تولید مفاهیمی بود که در خدمت ایالات

طور غیرمستقیم به راستای رسیدن به اهداف و منافع جهانی قرار گرفت. این مقاله گر چه به

نماید ساتام ر اشاره می 99الملل در بعد از حقوق بین یهینزم متحده دردستاوردهای ایالات

الملل توجهی ندارد ی حقوق بینمتحده در زمینهقدرت ایالات یرگذاریاما به فرایند تأث

(Biddle, 2005). 
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دارد که پ  اظهار می 9«دگرگونی سیت است؟»ای تحت عنوان جوزف نای در مقاله     

سیاست خارجی آمریکا و همچنین گفتمان حاکم بر نظام  ساتام ر گفتمان حاکم بر 99از 

الملل تغییر و تحولات زیادی را شاهد بود. نیستین تحول در سیاست خارجی آمریکا، بین

در « تروریسم»بود و مفهوم جدیدی تحت عنوان « دشمن»ای به نام پیدا شدن حلقه مفقوده

اعلام شد که به زودی « روریسمائتلاف علیه ت»سیاست خارجی آمریکا و جهان به عنوان 

بیشتر  کهینحوای گشت و به یک پارادایم مسلط جهانی ت دیل شد بهدارای بار معنایی ویژه

بندی شدند. به بیان جوزف نای، دسته –له یا علیه  –کشورها پیرامون این مفهوم جدید 

ده در راه رد ساتام ر سه تغییر عم 99پرداز لی رال آمریکایی، جورج بوش پ  از نظریه

ها و متحده طی نیم قرن اتیاذ کرده بود، ایجاد کرد. او اتکا بر ائتلافکلانی که ایالات

دستانه را به یک آموزه جدید نهادهای دائمی را کاهش داد، حق سنتی نس ت به جنگ پیش

برای مشکل  یحلقهرآمیز به عنوان راه یسالارجنگ پیشگیرانه توسعه داد و از مردم

 99تحولات  یرطور ضمنی به تأثم در خاورمیانه حمایت کرد. این مقاله گر چه بهتروریس

الملل ای به حقوق بینپردازد اما اشارهالملل میساتام ر بر ایجاد مفاهیم جدید در حقوق بین

 .(Nye, 2006ساتام ر ندارد ) 99بعد از 

 چارچوب نظری پژوهش

قدرت و برشمردن چهار بُعد اج ارآمیز، شناسی بارنت و دوال در چهارچوب گونه     

دهند که مناس ات اجتماعی م تنی بر تکوین، قدرت، نهادی، ساختاری، و مولّد نشان می

های اجتماعی یی و هویت ی هستیساختار و روندی اجتماعی است که کنشگران را به مثابه

های خود قوام ها را یی جهت تعریف و تعقیب منافع و آرمانهای آناجتماعی و ظرفیت

                                                           
1 Transformation is Hard? 
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(. در ادامه به ت یین Barnett and Duvall, 2005: 42, 45-7 & 52-7بیشد )می

 پردازیم:بیشتر هر یک از ابعاد می

 9قدرت اجباری: -الف

که به  کندیم یدای از روابط بازیگران تأکاز دیدگاه بارنت و دوال قدرت اج اری بر دامنه     

های دیگری را شکل دهد. این ور مستقیم وضعیت یا کنشطتا به دهدییک بازیگر اجازه م

ای تعریف وبری از قدرت، قدرت را به عنوان توانایی یک بازیگر در درون روابط اجتماعی

خود را به عنوان توانایی یک بازیگر  یهاکند که در موقعیتی قرار دارد که خواستهتعریف می

خود  یهادر موقعیتی قرار دارد که خواسته که نمایدیای تعریف مدر درون روابط اجتماعی

کند. مشکلی که در این رویکرد رئالیستی از رغم مقاومت دیگری به وی تحمیل میرا به

و بیشتر بر بعد  نگردیقدرت وجود دارد این است که به قدرت بر اساس توانایی و منابع م

 (.Barnet and Duvall, 2008: 39- 75دارد ) یدنظامی آن تأک

گذارد که قدرت اج اری به توانایی یک بازیگر که مستقیماً بر اقدامات دیگران تأثیر می     

و مشیص را از طریق بسیج منابع به دست  شد و نتایج خاصدر غیر این صورت انجام نمی

ای (. در این نوع قدرت، تغییر از طریق روابط اجتماعیDahl, 1957: 202آورد )می

دهد. این می شود، تغییرلات بازیگر را در جایی که قدرت اعمال میشود که معادایجاد می

تواند از طریق ابزارهای میتلف اعمال شود، برخی ابزارها بیشتر از دیگر نوع قدرت می

فایده اعمال -ی این ابزارها حول تغییر منطق هزینهباشند؛ اما همهابزارها اج اری می

های اقتصادی، شامل تهدیدات نظامی، تحریمچرخند. این ابزارها شوندگان قدرت می

                                                           
1 - Compulsory Power 
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فنی و غیره ....  یهاهای مالی، دسترسی به بازار و کمککمکدیالماسی اج اری، وعده 

 (.Holsti, 1995: 125-126باشد )

 :9قدرت ساختاری-ب

ع ارت است از ساخت دوجان ه و مستقیم توانایی بازیگران. این قدرت به ساختارها یا به      

کند بازیگران چه نوع های ساختاری توجه دارد که تعیین میمتقابل برساخته موقعیت روابط

ها، موجودات اجتماعی هستند. از این دیدگاه،. امکانات تکنولوژی ا اطلاعاتی، دانش و ایده

 :Barnet and Duvall, 2008دهند )یرفتار انسانی را تغییر شکل م ،ساختارها و در نتیجه

39- 75.) 

، اعمال Bبر قدرت  Aکه قدرت اج اری از طریق کنش متقابل، با اعمال قدرت درحالی     

برای ایجاد  Bو  Aشود. قدرت ساختاری به قوام اجتماعی بازیگران اشاره دارد: قدرت می

اثرات. در مورد قدرت اج اری نقش کارگزاری برجسته است. در مورد قدرت ساختاری، 

ها در آن نمایند. روابط مستقل و غیرمستقلگزاران عمل میاین ساختار است که در آن کار

ها را برای کنش و عمل تعیین سطوح بزرگ و کوچک است که توانایی و آمادگی آن

 (.Strange, 1998: 142نماید )می

 :2قدرت نهادی-ج

باشد. در اینجا می یرمستقیمطور غبا فاصله و به ،کنترل بر دیگران از طریق اجتماعی     

واسطه هستند، از  Bو  Aاست که بین  اییررسمیمفهومی بر نهادهای رسمی و غ یدتأک

نمایند، عمل کرده و برای کنش و هایی که آن نهاد را تعریف میطریق قواعد و رویه

                                                           
1 - Structural Power 
2 - Institutional Power 
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کند. این برداشت از قدرت به برداشت وضعیت وجودی بازیگران محدودیت ایجاد می

 (.Barnet and Duvall, 2008: 39- 75تر است )نهادگرا نزدیک ی رالیسملی رالی و ل

همانند قدرت اج اری، قدرت نهادی اهمیت زیادی برای نقش کارگزاری قائل است.      

طور آنکه همانند قدرت اج اری و ساختاری به یجاکنند اما بهبازیگران اعمال قدرت می

غیرمستقیم از طریق نهادهای صورت  آن به یرمستقیم بر روی اهداف خود تأثیر بگذارند، تأث

 ینهادی که راهنما و محدودکننده هاییهپذیرد. قوانین و رورسمی و غیررسمی انجام می

در مثال،  طوررانه دارد. بهگنقش میانجی Bبر وضع نامساعد  Aکنش  یرکنش است، در تأث

رت نهادی را شان در شورای امنیت سازمان ملل قدالمللی از طریق نقشسوریه بازیگران بین

در اختیار داشتند. علاوه بر پنج عضو دائم شورای امنیت، حضور اعضای گروه بریک  در 

نقش و ارت اط قدرت نهادی را در بحران سوریه  2092-2099های این شورا در سال

 (.Anonymous, December 15, 2012کند )برجسته می

 :9د. قدرت مولد

نی در سیستم معانی و مفاهیم است. برای مثال، محصول پراکنده اجتماعی بیناذه     

کند که چه چیزی های اجتماعی در جهات خاصی تعیین میهای فعالیتگیریجهت

، قدرت مولد تولید سوژگی از یگردع ارتمشروع و شناخت چه کسانی مهم است. به

 (.Barnet and Duvall, 2008: 39- 75باشد )طریق روابط اجتماعی پراکنده می

جهان  های مشاهدههای ذهنی، مفروضات و روشقدرت مولد، تفسیر گفتاری از ساختار     

ای، تفسیر حاشیه دهد. این قدرت در مورد تحمیل حقیقت، گفتمانرا مورد توجه قرار می

باشد. به همین ترتیب، قدرت مولد، به تولید معنای اجتماعی و هویت محتوا و علیت می

                                                           
1 - Productive Power 
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-کلید قدرت مولد، تمرکز بر رویه (.Digeser,1992: 987د )شواجتماعی مربوط می

های اجتماعی و کنش متقابل است. همانند قدرت ساختاری، قدرت مولد نقش ساختار را 

شمارد و همانند قدرت نهادی، قدرت مولد از میبیشی کارگزار براز عوامل اصلی قوام

کند؛ برای تحلیل زیر این لیت میهای مستقیم، فعالهای پراکنده و نه کاناطریق کانال

های اجتماعی و تعاملات، تفسیرهای خاصی از فرآیند واقعیت بدیهی است که از طریق

آنچه درست یا اشت اه است، ممکن است در زمان و مکان میتلف تغییر کند و بر تحولات 

 ای بگذارد.المللی تأثیرات برجستهبین

که  دانندیمحصول روابط اجتماعی و نتایجی مبارنت و دوال، قدرت را ، درواقع     

ها . به نظر آندهدیبازیگران را برای تعیین سرنوشت و وضعیت خود شکل م هایییتوانا

 ,Barnett and Duvall, 2008: 42در دو جن ه مشاهده نمود ) توانیآثار قدرت را م

45-7 & 52-7.) 

 .شودیتعاملی مآثار قدرت بر رفتار بازیگران که منجر به قدرت  -9

 .شودیآثار قدرت بر هویت بازیگران که منجر به قدرت تکوینی م -2

منظور کنترل دیگران و دارای قدرت تعاملی به معنای اعمال مستقیم و خاص قدرت به      

ها است )قدرت سیت( در مقابل قدرت تکوینی مربوط به این علی بر رفتار آن یرنوعی تأث

 هاییییکه بازیگر چه کسی است و چه توانا کندیجتماعی تعیین ماست که چگونه روابط ا

و پراکنده قدرت بر هویت بازیگران روبرو هستیم  یرمستقیمغ یردارد. در اینجا ما با تأث

، متحدهیالاتمنابع تولید ابعاد قدرت ا ارزیابیاین پژوهش ضمن  بنابراین )قدرت نرم(.

متحده آمریکا را مورد بازتولید قدرت مولد ایالاتالملل را در تولید و جایگاه حقوق بین

؛ و در راستای فهم بهتر این موضوع، به عنوان مطالعه موردی، تحول دهدواکاوی قرار می
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الملل در پرتو قدرت و مسئولیت حمایت در حقوق بین بشردوستانهدفاع مشروع، مداخله 

 کنیم.متحده را بررسی میمولد ایالات

 المللمتحده به حقوق بینبانه ایالاتطلرویکرد هژمونی

 عنوانبهخود را  کرده استسعی  هموارهمتحده آمریکا پ  جنگ جهانی دوم ایالات     

منجی جهان معرفی کند و در این راستا همواره در تلاش بوده است که منافع خود را با 

اه سازی دیگر الملل برای همرهای حقوق بینالملل پیوند بزند و از ظرفیتحقوق بین

(. Bernstorff, 2018: 19-20) یردگهای بزرگ در مسیر تأمین منافع خود بهره قدرت

متحده آمریکا تمامی تلاش خود را همچنین پ  از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایالات

 Congressionalداشت )خود مصروف  مدنظردر راستای گسترش نظم لی رال 

Research Service,2019.) 

الملل موجب شد متحده آمریکا پ  از یازده ساتام ر در ق ال حقوق بینرویکرد ایالات     

گونه که کارکردی الملل در ذیل قدرت قرار بگیرد بدینالملل در عرصه روابط بینحقوق بین

عملکرد آمریکا  کنندهیهسو، توجدوگانه در سیاست خارجی آمریکا در نظر گرفته شد: از یک

قدرت )اج اری، ساختاری و نهادی( باشد و از سویی دیگر من عی برای تولید قدرت در سه بعد 

. اگرچه، حمایت از حقوق بشر، اقدامی ارزشمند در نزد افکار (Falk, 2008: 86-92مولد )

های بزرگ از این مق ولیت در راستای تأمین گیری قدرترود اما بهرهعمومی دنیا به شمار می

های بزرگ در حمله به ، اقدام قدرتدرواقعرانی بسیار شده است. منافع خود، موجب نگ

یا مسئولیت حمایت موجب دلسردی ملل دنیا شده  بشردوستانهکشورهای دیگر در لوای مداخله 

متحده با علم به این موضوع در تلاش است با حال، ایالات( بااینPetra,2013:9-10است )
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یه توجای، در راستای ضای مجازی و قدرت رسانهبینی ارزشی خود از طریق فتزریق جهان

 المللی خود، همواره همراهی افکار عمومی جهانی را به دن ال داشته باشد.عملکرد بین

متحده همواره در دستور کار روسای جمهور آمریکا پ  از سیاست بازتولید هژمونی ایالات     

 سازییجمهوری دونالد ترامپ، تجار طور مثال با شروع ریاستیازده ساتام ر بوده است. به

امنیت، عدم تأمین کالای عمومی و عدم سواری دادن مجانی به کشورهای جهان در راستای 

متحده قرار گرفت ای در دستور کار ایالاتبازتولید هژمونی این کشور، به شکل برجسته

(Stokes, 2018: 8-17.) 

های های کشورها به ویژه قدرتسیاست ، اگرچه ممکن است تحت تأثیرالمللحقوق بین    

دهد که در سرتاسر جهان کارایی دارند بزرگ قرار گیرد، لیکن استانداردهایی را ارائه می

 توان بهاین موضوع می آورد. از مصادیقو بنیانی اخلاقی را برای حمایت از آن فراهم می

ه معنای حمایت از افراد شمولی حقوق بشر بشمولی حقوق بشر اشاره کرد، زیرا جهانجهان

(. Badescu,35:2012)در تمامی نقاط جهان بدون توجه به نژاد، مذهب، رنگ و جنسیت است 

نیز تمام حقوق بشر، جهانی، غیرقابل تقسیم، در ارت اط  200۲در سند نهایی اجلاس سران 

رابر و شود که باید در چارچوب رفتاری بکننده یکدیگر معرفی میباهم و وابسته و تقویت

های سیاسی، اقتصادی و ها بدون در نظر گرفتن ناممنصفانه با آن برخورد شود. تمام دولت

های اساسی را به عهده ها، وظیفه ارتقا و حمایت از تمام حقوق بشر و آزادیفرهنگی آن

 (.World Summit Outcome, A/RES/60/1 (2005): 121دارند )

وجود دارد ولی نکته مهم آن  بشردوستانهی از مداخله بنابراین، اگرچه تعاریف میتلف     

بسیار  بشردوستانهسازی یک تعریف و تفسیر از مداخله است نقش قدرت در برجسته

متحده از مثال تعریف ایالات طوربه(. Matějková, 2008: 76-85باشد )می پررنگ
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ه به شرایط بسیار متفاوت با توج کاملاًدر حمله به عراق، لی ی و سوریه  بشردوستانهمداخله 

کننده پازل مدیریت یلتکمالملل دهد حقوق بیناین موضوع نشان می درواقعبوده است. 

بدین ترتیب (. Schmitt& Ford, 2017متحده است )هژمونویک دنیا توسط ایالات

-2092بست موجود در شورای امنیت در خصوص بحران سوریه )شود که بنمشاهده می

های های ابرازشده از سوی قدرتی نگرانینمایانگر اهمیت و نتیجه وضوحبه( 2099

 سازی دکترین مسئولیت حمایت در بحران لی ی است.ی پیادهمذکور در خصوص نحوه

 قدرت مولدالملل در پرتو تحول در اصول حقوق بین

 دستانه و دفاع پیشگیرانهالف. دفاع پیش

منشور ملل  ۲9ها تفسیر مضیقی از ماده م دولت، عمو2009ساتام ر  99ق ل از حوادث      

های تروریستی مستقر در ها حق دفاع مشروع در برابر ش کهدادند. اکثر دولتمتحد ارائه می

ها اقدام دادند. همچنین اکثر دولتقرار نمی ییدیگر را مورد شناسا یهاسرزمین دولت

ها، انستند. و از دید اکثر دولتدمسلحانه به قصد جلوگیری از حملات آتی را مشروع نمی

 دفاع مشروع بازدارنده یا دفاع مشروع پیشگیرانه غیرقانونی بود.

المللی و سرآغاز تحولاتی عمیق ساتام ر را باید نقطه عطفی در شکل دادن نظام بین 99حوادث     

یستی دانست. رویکرد جدید آمریکا جهت پاسخ به حملات ترور "مداخلهعدم"در اصل بنیادین 

و دوم تولّد مجدد  "یجمعسیستم امنیت دسته"دو اثر مهم بر جای گذاشت: یکی شکست 

به دن ال حملات گروه القاعده به آمریکا و بعد از آنکه  "المللی.کاربرد زور در مناس ات بین"

افغانستان را  یررسمیانگلی  در گزارشی که وجود ارت اط نزدیک بین گروه مزبور و دولت غ

حملات  2009اکت ر  3آمریکا و انگلی  در  ،(۲2: 9382منتشر ساخت )آلن آکنل،  ،نمودیتأیید م

خود را به افغانستان به دلیل عدم تحویل متهمان حملات تروریستی از سوی طال ان و احتمال 
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حملات آتی، آغاز نمودند و در گزارشی به شورای امنیت م نای مشروعیت این حمله را قطعنامه 

طور فردی و به "دفاع مشروع"( که در آن حق S.c/Res/1368/2001امنیت ) شورای 9328

 بود، توجیه نمودند. شدهییشناسا دیدهیانجمعی برای دولت ز

ساتام ر فرصت طلایی را برای ره ری جهان در اختیار آمریکا گذاشت و  99حوادث      

را که در دهه  "یقط کت"کاران جدید با استفاده از این فرصت توانستند نظام محافظه

خواهند، تث یت نمایند )سجادپور، گونه که خود مینتوانسته بود استقرار یابد، آن 9110

(. بنابراین زمامداران آمریکا با اتیاذ رویکرد جدیدی نس ت به مسائل 132: 9380

و  "مهار سیاست"المللی، ساختار نظامی را جایگزین ساختار قانونی نموده و استراتژی بین

دفاع "را رها کردند و برای دفاع از خود اقدام به عملیات پیشگیرانه و  "بازدارندگی"

کاران ابراز شده بود، برگزیدند. لزوم جنگ را که از طرف نو محافظه "دستانهپیش

توانند اجازه دهند ابتدا دشمنانشان پیشگیرانه بر این فرض استوار بود که آمریکائیان نمی

( رویه آمریکا بر اساس استراتژی جدید در مقابل ۲2: 9382ند )جلنان، دست به حمله بزن

 باشد:ها به سه صورت زیر قابل تصور میها و گروهدولت

در برابر تجاوز به آمریکا یا متحدانش که در این خصوص این کشور  دستانهیشحمله پ – 9

 گردد.فراتر از مرزها عمل نموده و وارد قلمرو کشورها می

ها( ق ل از اینکه بتوانند عملیات )تروریست یردولتیغ یهادستانه به گروهله پیشحم – 2

خود را آغاز کنند. در این مورد آمریکا خود را ره ر م ارزه علیه تروریسم دانسته و اعلام 

مثل و م ارزه با تروریسم را برای خود بهساتام ر، حق مقابله 99کرده است که پ  از وقایع 

این ، رد و از آنجایی که تروریسم از سوی سازمان ملل تعریف نشده استدامحفوظ می

( و با توجه به اینکه 33: 9332نژاد،  سازمان صلاحیت ندارد در این مورد اقدام کند )ترک



 9811ن بهار و تابستا ،(22پیاپی ) اول شماره ،همد سال ،مطالعات قدرت نرم علمی فصلنامهدو /      820

 

ها در سراسر دنیا پراکنده هستند و مکان خاصی ندارد پ  این امکان برای تروریست

ان و مکان که بیواهند اقدام به مداخله نظامی آمریکایی فراهم شده است که در هر زم

و نقض  2099مه  2لادن در پاکستان در نمایند. حمله کماندوهای آمریکایی به مقرّ بن

م نی بر اینکه این حملات بنا به ضرورت و برای حفظ اما حاکمیت آن کشور و سینان اوب

 ت یک کشور است.منافع آمریکا ممکن است تکرار شود، نمونه بارزی از نقض حاکمی

 یکشتارجمع یهاها برای جلوگیری از گسترش سلاحدستانه علیه دولتحمله پیش – 3

 یهاای و یا میکروبی که حمله آمریکا به عراق به اتهام داشتن سلاحهسته یهامانند سلاح

و تحریم اقتصادی ایران به اتهام دستیابی به تسلیحات اتمی در این چارچوب  یکشتارجمع

 گیرد.میقرار 

بنا بر نظر آمریکا در مورد تهدیدهای جدید علیه این  2003مارس  20حمله به عراق در      

های رژیم"و  یکشتارجمع یها، سلاح"تروریسم"کشور که شامل سه بیش عمده یعنی 

دید صورت بودند و آمریکا و هر سه این عوامل را در رژیم عراق جمع می "یرمسئولغ

های انجام شده (. اما طی حمله به عراق و بازرسی317: 9389طوسی  طلبیشگرفت. )آسا

(. سازمان سیا نیز 33: 9382در این کشور به دست نیامد )کلارک  یهیچ سلاح کشتارجمع

با انکار هرگونه ارت اطی بین رژیم صدام حسین و القاعده ادعای آمریکا م نی بر حمایت 

ها اعت ار خود را از دست داد و دیگر هیچ نتروریستی و ارت اط با آ یهاعراق از گروه

نظامی در عراق باقی نماند. نهایتاً کاخ  حقانیتی برای سیاست این کشور م نی بر مداخله

دیگر خلع سلاح عراق نیست و اینک موضوع تغییر  ،سفید اعلام کرد که هدف آمریکا

نظامی به عراق با هدف (. بنابراین فرآیند تهاجم ۲9: 9383حکومت در میان است. )جلنان، 
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و به بهانه م ارزه با تروریسم تداوم یافت و تحت لوای اشاعه دمکراسی  خلع سلاح آغاز شد

 منتهی به سقوط حکومت این کشور گردید. ،و آزادی

 و مسئولیت حمایت مداخله بشردوستانهب. 

ملل، امروزه الکه مداخله بشردوستانه در بستر حقوق بین رسدیصورت کلی به نظر مبه     

در  گیرییمجدی فکری و کارکردی روبروست. هرگونه تصم یهاضرورتی است که با چالش

تر این خصوص، باید با بررسی دقیق همه جوانب و نتایج آن همراه باشد تا از وقوع فجایع بزرگ

و خنثی بودن  طرفییحمایت، مرزهای ب -المللی جلوگیری شود مسئولیتدر صحنه جامعه بین

المللی بیواهد از فجایعی مانند روآندا جلوگیری کند، مطلقًا ، اگر جامعه بینشکندیدر هم مرا 

 .باشد طرفیب تواندینم

یکی دیگر از م انی مسئولیت حمایت، بحث مداخله بشردوستانه و تحول در اصل      

وسط هایی تهای اخیر، م احثی درباره مشروعیت چنین مداخلهمداخله است. در سالعدم

ها است. بر اساس شده است که دکترین مسئولیت حمایت، یکی از آنحقوقدانان مطرح

تهدید یا استفاده از زور در داخل »دیدگاه هالزگراف، مداخله بشردوستانه ع ارت است از: 

ها( با هدف جلوگیری یا پایان مرزهای یک دولت توسط دولت دیگر )یا گروهی از دولت

«. و گسترده حقوق اساسی بشر بدون مجوز دولت هدف مداخله های فاحشدادن به نقض

خورد؛ در این تعریف از مداخله بشردوستانه، تفکیکی میان دو نوع از رفتار به چشم می

های اقتصادی، نیست، مداخله بدون استفاده از زور مانند تهدید یا توسل به تحریم

هدف حمایت یا آزادی تابعان دولت دیالماتیک و.... دوم، مداخله با استفاده از زور با 

مداخله بشردوستانه به عنوان  ینکه(. باوجوداHolzgrefe,2003 :18مداخله کننده )

الملل پ  از جنگ سرد شناخته شده است، ولی به نظر های روابط بینیکی از ویژگی
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که رسد که بین نظریه و عمل این نوع مداخله، شکاف بارزی وجود دارد. درحالیمی

بعضی از رویکردهای نظری، نقش اخلاقیات را در برخورد کشورها با نقض فاحش حقوق 

تواند توضیح خوبی برای دهند، ولی در واقعیت نمیخارج مورد تأکید قرار می بشر در

 (.Prado Perez,1:2010های دیگری در این زمینه مؤثر هستند )مداخله باشد و مؤلفه

با توجه به عنصر معنوی قدرت و رضایت در پذیرش و تداوم هژمونی و ، درواقع     

توان اره دکترین مسئولیت حمایت، به وضوح میهمچنین با توجه به مطالب ذکر شده درب

متحده را از این ایده برای مشروعیت بیشی های سیاسی کشورها به ویژه ایالاتگیریبهره

به قدرت خود مشاهده کرد و بین ایده مسئولیت حمایت و هژمونی ارت اط برقرار نمود. در 

، در «اماریالیسم بشردوستانه»پرداز توان به گفته ژان بریک مون، نظریههمین مورد، می

زادگان، هرگاه دیکتاتورها، پادشاهان، اربابان، اشراف»گوید: کتابش اشاره کرد که می

کنند، نیازمند یک ایدئولوژی سالاران، یا استعمارگران بر دیگران اعمال قدرت میدیوان

« ب»بر « الف»ه کگر هستند. این توجیه تقری اً همیشه فرمولی یگانه دارد؛ هنگامیتوجیه

دهد. از دیدگاه بریک مون، کند، این کار را به نفع خود به انجام میاعمال قدرت می

یک ایدئولوژی با هدف توجیه مداخله نظامی یک کشور در « اماریالیسم بشردوستانه»

حاکمیت کشورها به نام دموکراسی و حقوق بشر است. بیشتر اوقات انگیزه و محرک 

؛ جمعیتی از افراد، قربانی یک دیکتاتور هستند، بنابراین، ما باید اقدام مداخله، یکسان است

کنیم و مداخله، ضروری است. این همان چیزی است که در کوزوو، عراق، افغانستان و 

 (.Bricmont ,2011لی ی اتفاق افتاد )

سه طور عام و هژمونی امریکا به صورت خاص، از بنابراین، روشن است که هژمونی به     

و درنهایت، ایدئولوژی اجماع ساز و « اراده ت دیل شدن به قدرت هژمونیک»، «مادی»رکن 
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و « شرط کافی»، «شرط لازم»تشکیل شده است. این سه رکن، به ترتیب « مشروعیت بیش

(. 920: 9388شوند )موسوی شفایی، هژمونی امریکا محسوب می« شرط تداوم»

ایدئولوژی اجماع ساز و مشروعیت بیش و همچنین متحده از حقوق بشر به عنوان ایالات

گیرد، زیرا تغییر اساسی در نظم جهانی موردنظر قدرت شرط تداوم هژمونی بهره می

افتد که سیستم هم با بحران ساختاری )عینی( و هم با بحران هژمون، زمانی اتفاق می

 (.Robinson,14:2005رو شود )مشروعیت یا هژمونی )ذهنی( روبه

پ  از طرح دکترین مسئولیت حمایت نیز، سامانتا پاور، نماینده مثال،  طوربه     

متحده در سازمان ملل متحد، زمانی که از او درباره تعریفش از مسئولیت حمایت ایالات

شوند، ما که مردم کشوری توسط حکومتشان کشته میهنگامی»سؤال شد، عنوان کرد: 

به نظر من »و سا  بیان کرد: « ی متوقف کردن آن باشیمناگزیر هستیم که به دن ال راهی برا

این  (.Landler,2013« )متحده استاهمیت این اصل کمتر از عمل و سیاست ایالات

پاسخ پاور، به وضوح دوگانگی سیاست خارجی و امنیتی آمریکا در مورد این مفهوم را 

مورد تصویب و  دهد. این در حالی است که اصول عمده مسئولیت حمایت رانشان می

تأیید قرار داده و در بسیاری مواقع، به صورت ضمنی از آن حمایت کرده است؛ بنابراین 

های حمایتی امریکا از این ایده و تفسیر غال اً شکاکانه از مسئولیت حمایت در میان گرایش

 (.McKelvey,2011گفتگوهای سیاسی و عمومی، تضاد وجود دارد )

، المللحقوق بین یباره مسئله استانداردهای دوگانه در زمینهنوام چامسکی نیز در     

اش در مجمع عمومی اظهار کرد که های مفیدی ارائه داده است. وی در سینرانیبحث

ای برای انتیاب گزینشی و برخوردهای متناقض با موارد مشابه استانداردهای دوگانه، زمینه

ه شواهدی م نی بر استفاده گزینشی از ایده آورد. چامسکی بر این اعتقاد است کفراهم می



 9811ن بهار و تابستا ،(22پیاپی ) اول شماره ،همد سال ،مطالعات قدرت نرم علمی فصلنامهدو /      823

 

مسئولیت حمایت در راستای منافع کشورهای قدرتمند و نه نگرانی واقعی بشردوستانه 

های بحرانی به لحاظ بشری وجود بسیاری از موقعیت وی بر این باور است کهوجود دارد. 

ئولیت حمایت به های بزرگ، هرگز تحت عنوان مسدارد که به دلیل عدم ارت اط با قدرت

ها توجه نشده است؛ به عنوان مثال، مسئله فلسطین با وجود نقض اساسی حقوق بشر، آن

 (.Bellamy,136:2014مسئولیت حمایت است )« فراموش شده»یکی از موارد 

مسئولیت »بنابراین، هنگام بحث درباره مسئولیت حمایت، درک تمایز و تفاوت میان      

مسئولیت حمایت به عنوان یک سیاست یا راهنما برای »و « حمایت به عنوان یک اصل

، علت اصلی روین(. ازاBadescu ,62:2014های تاکتیکی بسیار مهم است )انتیاب

متحده به ایده مسئولیت حمایت را باید مشروع جلوه دادن هژمونی طل ی این توسل ایالات

، یطورکلمؤثر دانست. به الملل و بازیگرانکشور در برخورد با موضوعات سیاست بین

توان مستقل از سیاست کشورها دانست بلکه نشئت گرفته از اصول اخلاقی را نمی

مسئولیت »المللی از جمله دکترین های اخلاق بینها هستند و نظریهبندی منافع آنشکل

 (.Kubler & Schutte ,2007:17های مسلط است. )، محصول ملت«حمایت

، «مسئولیت حمایت»روندی که در شورای امنیت سازمان ملل با عنوان در دوران جدید،      

در رویارویی با نقض حقوق بشر آغاز شده، به وضوح در جنگ لی ی، در راستای ایجاد 

توجیه ایدئولوژیک برای مداخله کشورهای اروپایی و آمریکا مورداستفاده قرار گرفته 

الملل حقوقی نوظهور در حقوق بین ، از جمله مفاهیم«مسئولیت حمایت»است. دکترین 

مداخله بشردوستانه و تحول در »، «تحول مفهوم حقوق بشر»است که بر بنیادهایی چون 

« عدالت انتقالی»و « حق حاکمیت به مثابه مسئولیت»، «امنیت انسانی»، «مداخلهاصل عدم

 استوار است.
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 وریهو س بحران لیبی در قبال متحدهالاتیاطلبانه رویکرد هژمونی

 یجنگ بود. و وقبر حق یم تندر جنگ لی ی  کایمداخله امر یاوباما برا هیو توج یدتأک     

تلاش کرده تا با  کایامر یبه ره ر یکه جامعه جهان کندیامر را مطرح م نیدر ابتدا ا

اما  9زندبدست به کشتار مردم خود  یقذاف کهن شود آمانع از  زیمآخشونت ریغ یابزارها

 ریو سا کیالماتیاقدامات د یابحث است که آامر قابل نین وده است. ا کنندهیاضامر ر نیا

 دیمحض تشدبهو  کرد فیبود که اوباما توص یبه آن گستردگ یزآمخشونت ریاقدامات غ

 یبرا نهیتنها گز یمداخله نظامآیا  ،یبه بنغاز یقذاف یروهایشدن ن کیها و نزدخشونت

 عام بود.ممانعت از قتل

قتل عام -استعام گرفتن قتل دهیسابقه در ناد متحده داراییالاتاست که ا یهیبد     

عام صورت قتل ی یدر ل یاکه آ است نیا یاما مسئله واقع-دیاوریروآندا را به خاطر ب

 ،عامقتل دیمعتقد بود تهد 2099مارس  39در مصاح ه با زدنت در  ینوآم چامسک ؟!گرفت

 وجودینبشردوستانه اعتقاد داشته باشد اما باا هاییزهاست به انگاست، و اوباما ممکن  یواقع

 یمنافع نفت یبرا ی یدوست در ل میرژ کی جادیا کا،یامر یاصل زهیکه انگ میبدان دیما با

 یهابه شرکت یاجازه دسترس ریاخ انیدر سال یکه قذاف مییغرب است. ممکن است بگو

حداقل  ایبه دن ال کنترل و  کایت امرمعتقد اس یداده بود، اما چامسک یغرب ینفت

بشردوستانه فقط به  هاییزهبر انگ یبه مداخله م تن ممیتص، . درواقع2وابسته است یهاگماشته

                                                           
1http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/03/28/remarks-president-address-nation-libya 

 مصاح ه نوام چامسکی در: 2
 Noam Chomsky: On Libya and the Unfolding Crises,” Chomsky interviewed by Stephen 

Shalom and Michael Albert, ZNet, March 31, 2011, http://www.zcommunications.org/noam-

chomsky-on-libya-andthe- unfolding-crises-by-noam-chomsky. 

http://www.zcommunications.org/noam-chomsky-on-libya-andthe-
http://www.zcommunications.org/noam-chomsky-on-libya-andthe-
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که مداخلات  اتیواقع نیا؛ بنابراین، بود زیخنفت یکشور ی یشد چون ل یعمل لیدل نیا

در  کایکه منافع آمر ندگیریصورت م یطیو فقط در شرا اندیانتیاب کایبشردوستانه امر

برداشت از جنگ عادلانه، مداخلات  نیتری. ط ق منطقرسدیبه نظر نم یرواقعیخطر باشد غ

مداخله را میدوش  ربشردوستانهیغ هاییزهندارند و انگ تیبه خلوص ن یازیبشردوستانه ن

شورای در  9133قطعنامه  ،عاماز قتل یریشگیبا هدف پ کهینبه فرض ا نی. بنابراکندینم

 رسدیبه نظر م شده است، کایغاز توسل به زور توسط امردلیلی بر آو  بیتصوامنیت 

  وده است.نحل راه ینجنگ به عنوان آخر یط ق حق برا یبه مداخله نظام میتصم

با  یدر مصاح ه چامسک ی، یمداخله در ل یمنظر جنگ عادلانه، مشکلات اخلاق از     

دو مداخله  نجایآشکار شد. او گفت در ا، شد دهیخله دوم نامنامه الاهارم مصر که مداهفته

است که ط ق  یمیهمان تصم نی. ادیبه طول انجام قهیها پنج دقاز آن یکیانجام شد، 

 ی اً سا  تقر گرفته شد. انیرنظامیاز غ تیسازمان ملل متحد با )دستور( حما 9133قطعنامه 

مداخله دوم را انجام  کایو آمر  یفرانسه، انگل یستیالیبلافاصله، نه ناتو بلکه سه قدرت امار

 یشورش امیق کینداشت بلکه مشارکت در  یرنظامیاناز غ تیبا حما یارت اط چیدادند که ه

 یردولتیاز جناح غ ینظام ی انیمربوط به پشت ی یلمداخلات در  شتریب ،یگردع ارت. به9بود

بود قطعنامه را  میرژ رییهدف تغبود. واضح است که مداخله ازآنجاکه با  یدر جنگ داخل

که شامل نقض  لیدل نیفراتر از اهداف قطعنامه بود بلکه به ا لیدل نیتنها به انقض کرد نه

 .بودبود که توسط قطعنامه اعمال شده  یحاتیتسل میتحر

نقض کرد. از  زیرا نقض کرد بلکه جنگ عادلانه را ن المللیینب نیتنها قوانمداخله دوم نه     

 کیشورش فاقد  کیاز  تیحما یبرا یداخل یهار جنگ عادلانه مداخله در جنگمنظ

                                                           
1 “Libya and the manufacture of consent,” Noam Chomsky interviewed by Dan Glazebrook, Al- Ahram 

Weekly, Issue 1073, Nov. 24-31, 2011, http://weekly.ahram.org.eg/print/2011/1073/intrvw.htm. 
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دخالت  یدر جنگ داخل دین ا هایوالزر، خارج کلیما دگاهیعادلانه است. ط ق د لیدل

 تیمردم است و مناسب حاکم ندهینما یگروه شورش کی کهینای برای اریمع رایکنند ز

 که خود آیدیبه وجود م یتیعناست که حاکمم نیبه ا یاست وجود ندارد و دخالت خارج

 یاست که برا هیقابل توج یمداخله فقط زمان یکشور انتیاب نکرده است. به نظر و

 (.Walzer, 1977: 88-97)باشد یگریممانعت از مداخله دولت د

 نیبود که ا هیقابل توج یتنها در صورت یقذاف میرژ یداخله گسترده با هدف سرنگونم     

از  یبرخ طیصراحت شرابه ای کردیدر برابر مذاکره صلح مقاومت م یمتیهر قبه  میرژ

والزر  دگاهیممکن است ما با توجه به د یتاً . نهاکردیمذاکره صلح را نقض م یهاتوافق

 ایکه آ میسؤال را مطرح کن نیا یها داخلدر جنگ یدر مورد رد مداخله نظامو  میبارس

 تیبا درخواست حما انیشورش ایاست؟ آ ی یمنافع مردم ل یعواق ندهینما یفعل یدولت انتقال

باشند و نه  هایمنافع غرب کنندهینرا آغاز نکردند که تأم یروند یاز ناتو در برابر قذاف

 ؟.باشد ی یدر بلندمدت به نفع لن ود مداخله محدودتر ممکن آیا که نیمردم؟ خلاصه ا

میالف مرتکب نقض  یروهاینکرد که ر آشکا تایمز نیزیویورکن قاتیتحق بعدها     

و  شدهیمتسل ای یرشدهو مثله کردن سربازان اس ارشدند ازجمله: کشت یحقوق آشکار

 یرقانونیغ یها، بازداشتیشکنجه و قتل طرفداران قذاف ،ییرباآدم ،یداخل یتیامن یروهاین

جنوب  یکشورها هیعل یژهومزدور بودن به یبا ادعا گانهیات اع ب هیو حملات نژادپرستانه عل

از  یقذاف یسرنگون یدولت اوباما به علت تلاش برادر این راستا باید گفت . قایآفر یصحرا

 .9ستیم را ناقدامات نیز  نیا تیمسئول

                                                           
1 C.J. Chivers and Eric Schmitt, “In Strikes on Libya by NATO, and Unspoken Civilian Toll,” 

New York Times, December 17, 2011, 

http://www.nytimes.com/2011/12/18/world/africa/scores-of-unintendedcasualties- in-nato-

war-in-libya.html. 

http://www.nytimes.com/2011/12/18/world/africa/scores-of-unintendedcasualties-
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هایی نظیر لزوم احترام به اصل حاکمیت و رسد در کنار اهمیت استدلالبه نظر می     

های بزرگ نیز در سیاسی و منافع قدرتمداخله در امور داخلی کشورها، ملاحظات عدم

 به توسل عدم یا توسل حیث از –گیری اعضای دائم شورای امنیت در ق ال سوریه تصمیم

، مطرح شدن اصل مسئولیت حمایت به . درواقعاندبوده دخیل – حمایت مسئولیت ینظریه

ی ی، موجب به و اجرایی شدن آن در بحران ل بشردوستانهتر از مداخلات عنوان مدلی کامل

الملل ینبهای فراوانی پیرامون کم و کیف این اصل در چارچوب حقوق سؤالوجود آمدن 

گشت. بروز بحران در لی ی و سوریه و چرایی تفاوت رویکرد شورای امنیت نس ت به این 

رسد پاسخ آن ی است که به نظر میسؤالها، بحران رغم ش اهت ماهوی اینیعلدو بحران، 

متحده آمریکا نس ت یالاتاها های بزرگ و در رأس آنتفاوت نگاه قدرت اشد:گونه بینا

به بحران لی ی و بحران سوریه موجب به وجود آمدن رویکرد متفاوت شورای امنیت در 

 کاربست اصل مسئولیت حمایت نس ت به این دو بحران شده است.

همراه با هژمونی طل ی آن، س ب شده  یبرتری امریکا پ  از فروپاشی نظام دوقط در این میان،      

باید برای  رو،ینتر از بقیه کشورهای جهان به نظر برسد؛ ازااست که رفتارهای این کشور متفاوت

طل ی این کشور در به هژمونی ،«دکترین مسئولیت حمایت»متحده در مورد درک عملکرد ایالات

های گرایی امریکا در مناطق و حوزهخلهای داشت. علت اصلی مداالملل توجه ویژهسطح نظام بین

جویی و هژمونی طل ی این کشور در برخورد با الملل را باید ناشی از سلطهمیتلف نظام بین

توان به بحران لی ی الملل و بازیگران مؤثر در آن دانست؛ به عنوان مثال، میموضوعات سیاست بین

های هژمونی طل ی این کشور در رد و شاخصمتحده آمریکا در این بحران اشاره کو نقش ایالات

ها مداخله در لی ی را با تکیه بر دکترین مسئولیت حمایت موردتوجه قرار داد. از جمله این شاخص
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ای، پیگیری راه رد چندجان ه گرایی در مداخله و المللی و منطقهتوان به نقش نهادهای بینمی

 شاره کرد.استفاده از مفاهیم دارای بار امنیتی حقوقی ا

 گیرینتیجه

متحده نیز باید این قدرت ایالات الملل در فرآیند تولیدجایگاه حقوق بین در تحلیل     

 یبرتری امریکا پ  از فروپاشی نظام دوقط در این میان، مسئله را موردتوجه قرار داد. 

قیه تر از بهمراه با هژمونی طل ی آن، س ب شده است که رفتارهای این کشور متفاوت

متحده در مورد باید برای درک عملکرد ایالات روینکشورهای جهان به نظر برسد؛ ازا

ای داشت. الملل توجه ویژهبه هژمونی طل ی این کشور در سطح نظام بینالملل حقوق بین

الملل را باید ناشی های میتلف نظام بینگرایی امریکا در مناطق و حوزهعلت اصلی مداخله

الملل و و هژمونی طل ی این کشور در برخورد با موضوعات سیاست بین جوییاز سلطه

گذرد، می 29همچنین در یک دهه و چند سالی که از قرن . بازیگران مؤثر در آن دانست

دارای بار امنیتی و حقوقی  ی که مق ول افکار عمومی دنیا وها با استفاده از مفاهیمآمریکایی

ز طریق گفتمان سازی و تولید و بازتولید هنجارها و قواعد در د و تزریق این مفاهیم اانبوده

اند سیاست مداخله در امور داخلی کشورها را تلاش کردهالملل چارچوب حقوق بین

تر خیم و خیرخواهانهتئوریزه کنند. همین مسئله س ب شده است که هژمونی امریکا خوش

 مداخلات بشردوستانه مسئولیت حمایت توان به ایدهبه نظر برسد. از جمله این مفاهیم، می

این هنجارها و قواعد متحده را از های سیاسی ایالاتگیریاشاره کرد و به وضوح، بهره

و هژمونی،  المللحقوق بینبرای مشروعیت بیشی به قدرت خود مشاهده کرد و بین 

 .ارت اط برقرار نمود
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 پیشنهادها 

 شود:زیر ارائه میبندی نتایج این مقاله پیشنهادهای در جمع

متحده آمریکا باید به این نکته توجه کرد که این کشور در راستای در مواجهه با ایالات .9

قدرت اج اری، قدرت قدرت )الملل چهار بعد تحقق مقاصد و اهداف خود در نظام بین

 گیرد لذا کشوری که به دن الزمان به کار میساختاری، قدرت نهادی و قدرت مولد( را هم

 زمان باید خود را در این چهار بعد قدرت تقویت نماید.مقابله با این کشور است نیز هم

متحده آمریکا است و یالاتای خارج یاستس. قدرت مولد جدیدترین بعد قدرت در 2

یق تزرالملل از طریق های دیگر در نظام بینهای دولتهدف آن برسازی هویتی ملت

های جمعی است تا با غالب شدن ای مجازی و رسانههای آمریکایی از مسیر فضارزش

متحده یالاتاهای دیگر خود کنشگرانی در راستای تأمین بینی آمریکایی، ملتجهان

آمریکا باشد لذا کشوری که به دن ال مقابله با آمریکاست باید هم از طریق ارتقای قدرت 

و هم آگاهی مردم خود را  های نفوذ این کشور را ب نددای خود، روزنهسای ری و رسانه

 نس ت به تهدیدهای موجود در این حوزه بالا ب رد.

متحده آمریکا از طریق اشراف بر این مقاله بر آن تأکید دارد، آن است که ایالات آنچه .3

الملل به عنوان من عی در راستای تولید قدرت الملل، از حقوق بینهای حقوق بینظرفیت

گیرد. لذا باید اج اری، ساختاری و نهادی( بهره میخود )یگر قدرت و بازتولید ابعاد د مولد

متحده مواجه شد و به یاد داشته یالاتاالملل با بینانه در حوزه حقوق بینبه شدت با نگاه واقع

که خود، کنشگری های آمریکایی موجود در این حوزه و مهتر از آن اینباشیم اسیر ارزش

 یکا نشویم.منافع آمر ی تأمینراستادر 
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