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 چکیده
 سدتتامرر 99 از بعدد مقطد  در قددرت ندرم نظریه به توجه با متحد ملل سازمان که سؤال این طرح با حاضر نوشتار     

 از ملدل به این پاسخ رسیده اسدت کده سدازمان است، داشته متحده یالاتا خارجی سیاست در کارکردی چه ،2009

 و اسدت المللدیبدین عرصده در کشدور این مناف  از حفاظت و آمریکا هایارزش اعمال وسیله بهترین تأسیس ابتدای

 ایالدات خدارجی سیاسدت در المللدیبدین مشدروعیت و موردنظر اهداف قدرت نرم، تحقق راستای در مهمی جایگاه

 مختلد  در سدطوح توانسدت عدرا،، از خود نیروهای خروج از در این مقط  پس متحده ایالات است. داشته تحدهم

 ندرم قددرت تأثیر خاورمیانه، تحت کشورهای از بسیاری همانند که، طوری به. باشد داشته حضور و نفوذ این کشور

 راهردرد. نکدرد نشدینی عقد  ندرم قددرت از نیز آینده در متحده خارجی ایالات سیاست گرفت و قرار متحده ایالات

 بدا و کدرد پیددا سدو، نرم جنگ به سخت جنگ و سوی سمت از و یافت تغییر از عرا، نظامی خروج از بعد امریکا

 تدروی  و بشر حقو، از حمایت و سازیدموکراسی ابزارهای با عمدتاً و اجتماعی مدنی و نهادهای و مؤسسات نفوذ

 خدوی  هایارزش پیشررد تاکنون، برای 2009ستتامرر  99 از پس . در واق  آمریکاگرفت صورت آزاداندیشی فکر

 تدا اسدت کدرده معرفدی خیرخدواه هژمدون را خدود تروریسدم با مرارزه و بشر حقو، و دموکراسی برقراری قال  در

 آن ملدی  منداف و اهداف به یابی دست برای ابزاری بصورت آمریکا خارجی سیاست در ملل سازمان نق  و جایگاه

 .دربیاید سمرلیک گراییچندجانره و یابنده گسترش گراییمداخله براساس کشور

 .2009ستتامرر  99 سیاست خارجی آمریکا، ملل، سازمان قدرت نرم، کارکرد،  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

هایی که دستگاه سیاستگذاری ایالات متحده در نحوه با تأسیس ملل متحد انتخاب     

 با سازمان ملل از ابتدای تأسیس داشته است، به سه گروه تقسیم شده است:برخورد 

اولین انتخاب،گزینه اصلاح ساختار سازمان ملل است. بر اساس این دیدگاه دشمنی و تضاد      

-اصلی که ایالات متحده در ارتراط با سازمان ملل با آن مواجه است، ناشی از مسائلی چون کمک

خواهد مریکا میآ (.(Lawrences,1969:66 باشدسازمان ملل می های اقتصادی و بودجه

بیشترین حق عضویت، در تدوین  هکنندای تغییر کند که کشورهای پرداختگونهقوانین سازمان به

مریکا آ بهتغییر درواق   داشته باشند. این یگیری بودجه سازمان ملل قدرت و اختیار بیشترو تصمیم

مریکا همواره از معترضان به آدهد. میوتو حق ملل  سازمانای بودجههای  گیریدر تصمیم

های گذشته این کشور برای  در سال ؛ بطوریکههای آن بوده استساختار سازمان ملل و کاستی

 هجانره تصمیم گرفت طور یکاینکه سازمان ملل را به ایجاد تغییراتی در درون خود وادار کند، به

 ای آن تغییر نکند، کاه  دهدتا زمانی که قوانین بودجه ملل را به سازمانکه حق عضویت خود 

(Brookings Institution, 2011:2) 
کند، ایالات متحده در دنیایی دومین انتخاب مقابله گرایی است؛ این دیدگاه بیان می      

قرار گرفته است که اساس آن خصومت و دشمنی است و این خصومت ریشه در مخالفت 

ای دارد که سیستم اقتصاد آمریکایی و آزادی های وسی  فردی را هدف قرار سازمان یافته

داده است؛ ضرورت زندگی در چنین دنیای خصومت آمیزی که نمود و مظهر آن در 

سازمان ملل متحد است، ایجاب می نماید که ایالات متحده آماده مقابله دائمی همراه با 

ی باشد تا شاید بدین وسیله از مناف  و اصول خود دفاع نماید متحدان خود علیه چنین دشمنان

  .(Cetron, 2008: 20) 
بینانه که هر دو نوع انتخاب قرلی سومین انتخاب عرارت است از یک استراتژی عملی و واق      

را نیز همراه داشته باشد. به این ترتی  که همسازی و مصالحه با سازمان ملل را اتخاذ نمایند که 

بطور عقلانی بتواند متضمن بهرود و پیشرفت مناف  طولانی مدت آمریکا و جهان باشد و در عین 
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حال آماده باشد تا بطور جدی از مناف  و اصول حیاتی آمریکایی در صورت مورد حمله قرار 

 .(Cetron, 2008: 22)گرفتن از جان  سازمان ملل حمایت و دفاع کند 

های اولیه بعد از تأسیس سازمان ملل به راحتی توانستند از این مقامات آمریکایی در سال     

نهاد جهت پیشررد هدف اصلی سیاست خارجی خود یعنی مهار شوروی سود جویند. آمریکا 

 ملل سازمان درخصوص نظر کرد و این اجماع وسی  از سازمان ملل حمایت هفتاد دهۀ تا اوایل

 را ملل سازمان مثرت عملکرد وضوح به که بود جهانی یصحنه بر حاکم واقعیات از برخاسته

 یک خواهان خوی  جهانی به نق  با توجه بود؛ درواق  آمریکا ساخته آمریکا مناف  با همسو

 اما (.(Wirth, 2003:9 کند  استفاده خود اهداف تحقق برای آن از بتواند تا بود جهانی نهاد

 شکل به منجر این که مشکلاتی روبرو شد ل بادر روابط با سازمان مل هفتاد، آمریکا دهه ازاوایل

شد ایالات متحده بنابر  آمریکا درکنگره مخصوصاً المللی،بین نهاد این با مخالفت کانون گیری

های خاص خود و براساس مداخلاتی که در هریک از این مناقشات داشته است، استراتژی

های نظم نوین در مدیریت بحران بعنوان رهرر عملیات و سازمان دهنده عملیات سازمان ملل

جویی که غالرًا در سیاست (. این رویکرد برتری160 -169: 9368 درآمده است )آلررکلییار،

خارجی آمریکا نق  داشته است، مرتنی بر دو مؤلفه است؛ ابتدا، رفاه آمریکا به عنوان یک 

 ایالات متحده که موتور المللی است. دوم، رهرریبین هدف والا نیازمند ایجاد نهادهای مؤثر

نهادهای بین المللی قادر به تصمیم گیری  هایی است و بدون رهرری آمریکا متحرک چنین نظام

 . (99:9381 کالاهان،)نیستند  و اجرا

این پژوه  به جایگاه و کارکرد سازمان ملل در سیاست خارجی ایالات متحده در      

 پردازد.قدرت نرم می ستتامرر با عنایت به نظریه 99مقط  پس از 

 چارچوب نظری پژوهش

 به که است المللبین روابط سطح در مدرن نسرتاً مفاهیم از یکی نرم قدرت مفهوم     

 غیر ابزارهای اهمیت بر تا گشت پدیدار گذشته قرن نود دهه علمی در سطح در وضوح

 در دولت سنتی نظامی قدرت. کند سیاست خارجی تأکید اهداف به دستیابی در نظامی
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-سلاح ارت ، مهارت، جمعیت، تعداد در و بوده اقتصادی و نظامی عمدتاً المللبین روابط

. کردمی پیدا نمود غیره و تجاری و اقتصادی مناب  صنعتی، توسعه ای،هسته و متعارف های

 به. نماند باقی ثابت سرد جنگ از پس دوران در دیگر اقتصادی و نظامی استاندارد اما این

 کمونیستی؛ نظام فروپاشی همچون تغییراتی از تعدادی شاهد 9110دهه  آغاز که یطور

 نظام» به معروف که نظامی چارچوب در یکجانره آمریکا هژمونی ظهور و قطری دو سیستم

 جهانی پویایی ظهور آزادی و بشر، حقو، به احترام دموکراسی، گسترش ،«جهانی نوین

 را نرم قدرت نای است. جوزف بوده ارتراطات و انیرساطلاع تکنولوژیک، انقلاب و شدن

 هایملت بر تأثیرگذاری در ملت یک توانایی اساساً نرم قدرت»: کندمی تعری  اینگونه

 نظام و فرهنگی و اجتماعی سیستم جذابیت بر اساس را خود عمومی تخصص و است دیگر

 را جذابیت این. «کندمی یتهدا تهدید یا اجرار به وابستگی جای به آن و نهادهای هاارزش

 هایسازمان عمومی، و خصوصی دیتلماسی عمومی، مختل ، فرهنگ هایشیوه به توانمی

 است باور این بر نای جوزف .کرد کارها منتشر و کس  و فعال هایشرکت همه المللی،بین

 این که و عمومی فرهنگ: اول: دارد بستگی اصلی منر  سه به کشوری هر نرم قدرت که

 به تعهد بودن جدی و سیاسی هایارزش: دوم است، دیگران به آمیزتوهین یا و جذاب آیا

 کار به خارجی سیاست: سوم جنگ، یا صلح زمان در کشور از و خارج داخل در آنها

 و جهان مختل  کشورها توسط آن پذیرش داوطلرانه و مشروعیت میزان و شده گرفته

 عوامل خلال از تنها قدرت آن که صورتی به لاسیکک قدرت مفهوم آنهاست. تغییر مردمان

 خلال از یا. شودمی درک آن به تهدید یا نظامی نیروی به کارگیری و جنگ مانند مادی

 قدرت اجرار و اکراه هایجنره بنابراین رسانی،یا کمک مجازات همچون اقتصادی ابزارهای

 و روانی فرهنگی، هایرهجن که تنوعی است و نرم  دارای قدرت آن بلکه باخته؛ رنگ

 به اتفا، این و شدنمی همت گماشته جوان  این به آن از پی  که گیردبرمی در را شناختی

 غیر بازیگران نق  و افزای  مشترک اقتصادی اعتماد قابل ارتراطی، اطلاعاتی، انقلاب دلیل

 به کههمانگونه  داد؛ رخ دموکراتیکی تغییرات و سیاسی موضاعات در تحول و دولتی
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 بر المللی بین وحدت و هادولت تکیه ستس و آن تأثیرگزاری و نرم قدرت نق  افزای 

 با خود کتاب در نای جوزف .شد منجر سخت، قدرت کارگیری به در برابر نرم قدرت

: بود خواهد قدرت در تغییر دو شاهد این قرن که کند؛می بیان قدرت نگری عنوان آینده

 تاریخی روشی عنوان به که دیگر گرسلطه دولت به قدرت انتقال. آن انتشار و قدرت انتقال

 بنابراین کند؛می منتشر را جدیدی بسیار قدرت امکان انتشار اما رود؛می شمار به مأنوس و

 خارج در رخدادها از بسیاری است که این هستند مواجه آن با هادولت تمامی که مشکلی

 افتدمی برخوردارند اتفا، بیشتری قدرت از که یهایدولت تا سلطه )هژمونی( مرزهای از

(Nye, 2011). 
 سازمان ملل و سیاست خارجی آمریکا

ای از اقدامات و بعد از جنگ جهانی دوم هنگامیکه رهرران آمریکا طی  گسترده     

گرایی و المللی خود به کار گرفتند. آنان سعی کردند رسالتابزارها را برای ایفای نق  بین

گرایی را با مفاهیم و فرآیندهای معطوف به سیاست قدرت ترکی  نمایند. در لوژیایدئو

کرد، ماهیت دموکراتیک این روند هر گروهی با گرایشات و نهادهای کمونیستی مقابله می

-کرد، مورد حمایت سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی آمریکا قرار میو طرفدار آزادی پیدا می

 (.(Maroton,1964:44گرفت 

توان در نگرش به سازمان با بررسی سیاست خارجی آمریکا، سه دوره نسرتًا متمایز را می     

 ملل تفکیک کرد: 

سانفرانسیسکو  مرحله اول از ابتدای تأسیس این سازمان و مدتی قرل از آن با کنفرانس     

این  یابد. هدف اساسی سیاست خارجی آمریکا درادامه می 60 شود و تا دههشروع می

پذیر دوره تشکیل سازمان جهانی بود که در عین حالی که عملیات دسته جمعی را امکان

-نمود، به تحکیم نظم نوینی که ایالات متحده در جهان بعد از جنگ جهانی دوم میمی

 کرد. جست، کمک می
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اده مرحله دوم که مرحله انزوای سازمان ملل است، ایالات متحده علاقه چندانی به استف     

از سازمان ملل از خود نشان نداد. این امر بیشتر به خاطر تغییرات ساختاری و ماهوی بود که 

گیری نق  سازمان ملل طی دو دهه فعالیت خود دچار آن شده بود. افزای  اعضاء، اوج

مجم  و بکارگیری قواعد بازی در صحنه سازمان ملل از سوی دو ابرقدرت از عوامل عمده 

 بوده است. این تغییرجهت 

شود، مرحله روی آوری مجدد به شروع می 80مرحله سوم که به تدری  از اوایل دهه      

سازمان ملل است به منظور فرموله کردن قواعد رفتاری جهانی در نظم نوین بعد از جنگ 

های جهانی دوقطری، این دوره دو مرحله دارد، تا جنگ کویت و بعد سرد و اختتام رقابت

گرایی سیاست خارجی آمریکا در یت. مشخصه اصلی مرحله دوم یکجانرهاز جنگ کو

سازمان ملل است؛ درحالیکه در مرحله دوم نوعی همکاری مشترک همگرا با یکه تازی 

 ایالات متحده در سازمان ملل جریان دارد.

 1001سپتامبر  11سازمان ملل و رویکرد مداخله جویانه آمریکا پس از جنگ سرد تا 

شاهد تحولات چشمگیر و بی سابقه ای بود. نظام دو قطری  9180ن در اواخر دهه جها     

تولد یافته در پایان جنگ جهانی دوم، سیطره اندیشه کمونیسم بر اروپای شرقی، شوروی و 

بسیاری از کشورهای جهان سوم، جایگاه غیرمتعهدها و جهان سوم و نهایتا نظامی که از این 

آمد، موضوعات اصلی این برهه از زمان بود. کمونیسم به دلایل بحران ها به وجود خواهد 

سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک با بن بست روبه رو شد و پروستاریکا و گلاسنوست به 

کرد. اروپای شرقی و دیگر عنوان اقدامات اصلاحی گورباچوف، امیدی در دلها زنده نمی

ایل شدند.  همین تحولات پدید آمده کشورهای تحت سلطه شوروی، به نظام لیررالیسم متم

در عرصه روابط بین الملل باعث گردید تا تصمیم گیری از جان  سیاستگذاران خارجی با 

یک تدوین جدید روبه رو شود و قواعدی برای تریین این سیاست ها به کار گرفته شود که 

اندن دوران متناس  با زمان و شرایط پی  آمده باشد. و بدین ترتی  آمریکا برای گذر

جدید و استفاده از وضعیت موجود راهنمایی کند. بنابراین دگرگونی در هریک از عوامل 
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فو، منجر به تغییر در جهت گیری سیاست خارجی، الگوهای رفتاری، ابزار مورد استفاده 

شود؛ در نتیجه اهداف و مناف  در سیاست خارجی و نق  ملی و بین المللی کشورها می

شود و طی  متفاوتی را به لحاظ حوزۀ ص های جدیدی تعری  میکشورها با شاخ

توان واکن  گیرد. زیرا سیاست خارجی را میجغرافیایی و حوزۀ کارکردی در بر می

(. به 11: 9339کشورها برای تامین و گسترش اهداف و مناف  ملی شان دانست )مورگنتا، 

نه ای اجتناب ناپذیر سیاست همین دلیل دگرگونی ساختاری در نظام بین الملل به گو

خارجی ایالات متحده که از قدرت ساختاری فراگیر و چندجانره ای برخوردار است و 

روند نظام دوقطری را با موفقیت و مطلوبیت بالایی طی کرده، تاثیر برجای خواهد گذاشت. 

چگونگی پایان یافتن جنگ سرد و احساسی که آمریکاییها نسرت به کارکرد گذشته خود 

 داشته اند بر اهداف و الگوهای سیاست خارجی آنان تاثیر بر جای گذاشته است.

برهمین اساس، افراط گرایان و مداخله گرایان حوزۀ سیاست خارجی آمریکا که افکار و      

نگرش آن ها ریشه در دیدگاه برخی از بنیان گذاران ایالات متحده از جمله همیلتون دارد، نه 

ری جهان برآمدند، بلکه در روند و الگوهای سیاست خارجی آمریکا نیز تنها درصدد کس  رهر

توان ملاحظه کرد که جهت گیری و نق  ملی تغییراتی را به وجود آوردند. به این ترتی  می

ایالات متحده در دوران بعد از جنگ سرد با تغییرات کمی و کیفی نسرت به دوران گذشته 

 .(9: 9339روبرو گردیده است )متقی، 

در قرن بیستم ایالات متحده سیاست های مداخله گرایانه خود را توسعه داد. مداخله      

 گرایی آمریکا در دوران بعد از جنگ سرد و صرفا در شرایطی به انجام رسیده است که:

تامین کننده مناف  حیاتی ایالات متحده در نقاط مختل  جهان باشد؛ این مناف   -اولا     

ی نتای  کوتاه مدت، بلندمدت برای سیاست خارجی آمریکا باشد. اما اگر ممکن است دارا

کند که مداخله گریی با مناف  از ابعاد فراگیرتری برخوردار باشد اصل عملیات حکم می

تمامی ابزارها و در حداقل زمان ممکن به انجام رسد؛ الگوی رفتاری آمریکا در عرا، بیان 

 باشد.ملی ایالات متحده میکننده چنین شاخص هایی از مناف  
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ایالات متحده برای بهره گیری مطلوب تر از مداخله گرایی سعی داشته آن را در  -ثانیا     

چارچوب قواعد جهانی در سازمان ملل متحد مورد توجه قرار دهد. بدین ترتی  آمریکا در دهه 

 ی بوده است.درصدد کس  مشروعیت نهادهای بین المللی برای تحقق مداخله گرای 9110

آمریکا برای موثر ساختن مداخله گرایی خود با سایر قدرت های بزرگ نیز هماهنگی  -ثالثا     

رساند. این امر به عنوان روشی موثر برای گسترش و تداوم و همکاری لازم را به انجام می

 گردد. در هر منطقه ای که مداخله گرایی با هماهنگی واحدهایمداخله گرایی تلقی می

تاثیرگذار بر حوادث بین المللی به انجام رسیده، نتای  مطلوب تری برای سیاست خارجی 

آمریکا ایجاد گردیده است. در حالیکه آمریکا در برخورد با بحران ها و حوادث منطقه ای که 

به گونه ای یکجانره عمل نموده با واکن  منفی کشورهایی از جمله روسیه، شورای تشکیل 

اروپا، ژاپن و چین روبرو گردیده است. که این واکن  منفی برای شخصیت  دهنده اتحادیه

گردد؛ زیرا ایالات متحده در این دوره وارث نظامی گری ملی آمریکا تحقیرکننده محسوب می

باشد، نق  ملی و بین المللی خود را در قال  ژاندارم نظامی سازمان ملل مورد دوران ریگان می

گری بین المللی را از طریق این ترتی  درصدد است تا هزینه نظامی پیگیری قرار داده و به

 (.21: 9366کشورهای دیگر جرران کند )رابینسون و ورثی، 

 سپتامبر،  اصول و استراتژی جدید ایالات متحده11

ی پس از جنگ سرد، استراتژی جدیدی در واشنگتن برای اولین بار از زمان آغاز دوره     

است. این استراتژی بطور مستقیم در پاسخ به تروریسم درحال پیشرفت  گیریدر حال شکل

است. با توجه به این پارادایم جدید آمریکا کمتر به متحدان ، قواعد و نهادهایی جهانی 

وابسته خواهد بود، در حالیکه بیشتر به سمت ایفای نقشی یک جانره گرا و پیشگیرانه در 

له با رژیم های سرک  که در جستجوی تسلیحات حمله به تهدیدهای تروریستی و مقاب

رود. آمریکا از قدرت نظامی بلامنازع خوی  برای تنظیم کشتار جمعی هستند، پی  می

 نظم جهانی استفاده خواهد کرد. این استراتژی از هفت عنصر تشکیل شده است: 
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دارد و هیچ اولین عنصر، تعهد به جهان تک قطری است که آمریکا در آن هیچ رقیری ن     

ائتلافی از قدرت های بزرگ بدون آمریکا نخواهد توانست به هژمونی تردیل شود. جرج 

بوش در سخنرانی خود در وست پوینت در ماه ژوئن این مساله را مهم ترین نکته سیاست 

امنیتی امریکا دانست. آمریکا در تلاش بوده و هست تا قدرت نظامی خود را چال  ناپذیر 

شود. و رقابت به تجارت و ج  آن رقابت تسلیحاتی بازیگران بی معنا مینماید. به مو

شود. ایالات متحده امنیت را در جدیدترین استراتژی واق  فعالیت های صلح محدود می

کند، جستجو نخواهد کرد و گرا که در درون یک سیستم جهانی از موازنه قدرت عمل می

ن نهادها، دموکراسی و بازارهای ادغام شده از همچنین آنرا در استراتژی لیررال که در آ

کند. قدرت آمریکا از دیگر کشورها بیشتر کاهند، دنرال نمیاهمیت قدرت سیاسی می

خواهد شد تاجائیکه رقابت های استراتژیک و امنیتی بین دیگر قدرت های بزرگ از بین 

 ی قرار می دهد. خواهد رفت و این نه فقط ایالات متحده بلکه همه را در وضعیت بهتر

دومین عنصر، تحلیل بسیار جدیدی از تهدیدهای جهانی است و واقعیت خطرناک این      

است که گروه های کوچک تروریستی که شاید از سوی رژیم های سرک  مورد حمایت 

گیرند، ممکن است به زودی تسلیحات هسته ای، شیمیایی و بیولوژیکی بسیار قرار می

ند که می تواند موج  خرابی های فاجعه آمیز شود. دولت بوش خطرناکی به دست آور

توان سازش کرد یا از طریق بازدارندگی با آنها براین باور است که با این گروه ها نمی

 برخورد نمود، بلکه آنها باید از بین بروند.

داند. سومین عنصر استراتژی جدید، مفهوم بازدارندگی دوران جنگ را منسوخ می     

کنند. امروز تهدید از جان  زدارندگی، حاکمیت و موازنه قدرت با یکدیگر کار میبا

باشد قدرت های بزرگی که بتوان در واکن  به آنها از نیروی هسته ای استفاده کرد، نمی

کنند و هیچگونه مکان بلکه شرکه های تروریستی فراملی این تهدیدها را مطرح می

 ماند، تهاجم است.ها گزینه ای که باقی میمشخصی نیز ندارند. در اینجا تن
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-چهارمین عنصر این استراتژی کلان، تعری  و قال  بندی جدیدی برای حاکمیت می     

باشد. این دکترین به علت عدم کارایی بازدارندگی جهت مقابله با تهدیدات گروه های 

در هر زمان و مکانی تروریستی براین اعتقاد است که ایالات متحده باید آمادگی دخالت را 

برای محو تهدیدات داشته باشد. ایالات متحده اهمیتی برای مرزها قایل نیست؛ چراکه 

تروریست ها مرز مشخصی ندارند. اکنون جنگ علیه تروریسم و مشکل تکثیر سلاح های 

 کشتار جمعی به یکدیگر گره خورده اند.

به حقو، بین الملل، معاهدات، متحدان پنجمین عنصر این استراتژی کلان، بی توجهی نسرت      

گردد. باشد. این نکته نیز به تهدیدات جدید نسرت به ایالات متحده باز میو شرکای امنیتی می

اگر خطرات در حال افزای  هستند و میزان اشتراهات در مرارزه علیه تروریسم در حال کاه ، 

کنند، فقط عامل مزاحم ر را محدود میبنابراین هنجارهای چندجانره و توافقاتی که توسل به زو

باشد. اما استراتژی یک شوند. وظیفه اصلی حذف تهدید میبر سر راه تغییرات محسوب می

 جانره گرایی در حال ظهور نسرت به ارزش توافقات بین المللی شکاکیت عمیق تری دارد. 

تقیم و به دور از محذورات کند که ایالات متحده نیاز به برخورد مسعنصر ششم، استدلال می     

در پاسخ به تهدیدات دارد. آنها معتقدند اتحادها و ائتلاف ها در مواجهه با تهدیدات امروزی، 

کمتر مفید هستند. در نهایت این استراتژی جدید ارزش کمی برای ثرات بین المللی قائل است. 

کناری نهاد و فراتر از  بایست سنت های گذشته را بهیکجانره گرایان بر این باورند که می

تفکرات کهنه دوران جنگ سرد حرکت کرد، حتی اگر این مساله به خروج آمریکا از پیمان 

 (.9382ضد موشک های بالستیک و... منجر گردد )ایکنرری، 

 هژمونی طلبی ایالات متحده در دوران جورج دبلیو بوش

ست به گسترش نفوذ و هژمونی آمریکائیها سه بار د 20دارد در قرن کسینجر بیان می     

که با مخالفت  9198زدند و خواستند قدرت هژمونیک خود را اعمال کنند؛ یکرار در سال 

داخلی روبرو شدند و نتوانستند از قدرت برتر خود در نظام بین الملل استفاده کنند. در سال 

ن توسط با سدی به نام کمونیسم و شوروی که مان  از تحت کنترل درآوردن جها 9191
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آنها شد برخورد کردند؛ اما امروزه آمریکاییها با درسی از تجارب قرلی خود گرفتند سعی 

دارند افکار عمومی را با خود همراه کرده و از فرصت جدید برای تثریت هژمونی خود در 

سیستم بین الملل استفاده کنند. روی کار آمدن نومحافظه کاران مسر  تشدید ایده ها بر 

ستتامرر ایالات  99گردید. پس از  29اهانه در سیاست خارجی آمریکا در قرن هژمونی خو

متحده درصدد حفظ برتری نظامی خود و چال  ناپذیر نمودن قدرت خوی  برآمد. از 

این رو ایالات متحده درصدد است چنان جایگاهی به خود اختصاص دهد که هیچ قدرتی 

اشد. در نتیجه، دیگر ایالات متحده امنیت خود را توان مقابله با نیروی نظامی آن را نداشته ب

کند. این نه از طریق موازنه قوا بلکه از طریق ایجاد نوعی عدم توازن به نف  خود کس  می

  قدرت خود درصدد است تا رقابت های بدین معناست که ایالات متحده با افزای

استراتژیک و امنیتی بین قدرت های بزرگ را از بین بررد و خود را درجایگاه مطلوب تری 

قرار دهد. بدین ترتی  ایجاد ثرات در نظام بین الملل وظیفه آمریکا بوده وبا تکیه بر قدرت 

 (.99: 9386شود )ذاکریان، نظامی آمریکا این امر تامین می

با توجه به نگرش جهانی ایالات متحده پیرامون حفظ صلح و امنیت بین المللی در مقام      

توان ایفای یک نق  هژمونی بین المللی، رویکرد این کشور در حمله به عرا، را می

حرکتی در راستای ایجاد ساختار مناس  و مطلوب توزی  قدرت بین الملل و در نتیجه 

الگوهای رفتاری سیستمی در نظام بین الملل قلمداد نمود. حمله تاثیرگذاری بر ساختارها و 

آمریکا به عرا، و مرارزه طلری قدرت های عمده در به چال  طلریدن قدرت هژمون، 

 باشد. گویای چال  اصلی آمریکا از جان  قدرت های مذکور می

 یکجانبه گرایی آمریکا و تضعیف نقش سازمان ملل متحد

ما »کند که )وزیر امور خارجه دموکرات آمریکا(، به نقل از ترومن عنوان میمادلین آلررایت      

-کنیم؛ زیرا منشور این سازمان اهداف بنیادی ما را در جهان تریین میاز سازمان ملل حمایت می

تنها تفاوت اصلی جورج بوش با پیشنیان خود به شرایط ویژه  (.(Albright,1995:1« کند

به عرارتی، بوش خواهان نابودی سازمان ملل متحد نرود. بلکه چیزی که  گردد.این دوره باز می
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بوش، بولتون و دیگران خواهان آن بودند تقویت سازمان ملل متحد برای به خدمت گرفتن آن 

در اهداف خاص و سیاسی آمریکا بود. آنها خواهان یک سازمان ملل موثرتر به نف  مناف  

جمله برجسته این نوشتار برگردیم که یک سازمان ملل  آمریکا بودند. درواق  باید به آن

قدرتمند که بتواند در خدمت اهداف و مناف  ملی آمریکا باشد. ولی مهم تر از همه اینکه، دولت 

جرج بوش و بطور ویژه نومحافظه کاران آمریکا پافشاری بیشتر، درک و باور بنیادی و پیگیری 

های آمریکایی دارند. ریاست اهداف و ایده آلراسخ تری نسرت به مناف  ملی آمریکا و 

جمهوری جورج بوش در طول این هشت سال، یکجانره گرایی ایالات متحده را بر پایه 

معیارهای یادشده در بالا نشان داد، بدون اینکه به کارگیری سازمان ملل قط  شود و یا همکاری 

 (.92: 9386دوسویه پایان پذیرد )ذاکریان، 

له بدون مجوز آمریکا به عرا، بود که بسیاری از پژوهشگران چنین نتیجه پس از حم     

گیری کردند  شورای امنیت در انجام نخستین وظیفه خود یعنی حفظ صلح و امنیت بین 

المللی شکست خورده است، زیرا نظام بین الملل در راهی قرار گرفته است که دیگر با 

(. اهمیت یکجانره 18: 9386پرانتل، )نیست  ریشه های اساسی طراحی سازمان ملل سازگار

توان در نطق معروف گرایی آمریکا را به عنوان عامل مهم بحران کارکرد سازمان ملل، می

کوفی عنان دبیر کل سابق این سازمان نشان داد. وی در سخنرانی خود در پنجاه و هشتمین 

ل امنیت جمعی و جنگ عرا، به شدت به اص» نشست مجم  عمومی خاطرنشان می کند: 

اصلاح پذیری سازمان ملل ضربه زد. در طول پنجاه و هشت سال گذشته به ندرت شاهد 

 (. 11: 9386)گوئیرونگ، « چنین اقدامات ناگواری در خصوص سازمان ملل بوده ایم

توان آن را در رأس علاوه بر این آمریکا با توجه به برخورداری از موقعیتی ممتاز، می     

دانست که همواره مخال  تجدید ساختار شورای امنیت بوده است و همین  قدرت هایی

عامل باعث شده است تا سازمان ملل نتواند خود را با شرایط جدید جهانی وفق دهد و 

دچار بحران کارکرد شده است. از نظر بسیاری از مقامات آمریکایی، سازمان ملل در 
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یکا خدمت کند و مؤثرترین شورای امنیت صورتی ارزشمند است که مستقیما به مناف  آمر

 (.903: 9386احمدی، )آن گونه شورایی است که آمریکا تنها عضو دائمی آن باشد 

 عملیات پیشدستانه 

یکی دیگر از مفاهیمی که آمریکا تلاش همه جانره ای برای بهره گیری از آن در سیاست      

یدی در قال  جنگ پیشدستانه دانست. این امنیتی خود نمود را می توان طرح ادبیات امنیتی جد

دهد که چنین رویکردی فراتر از قال  ها و فضای نظامی گری و رفتار استراتژیک امر نشان می

مفهوم می یابد. جورج بوش توانست استراتژی جنگ پیشدستانه را برای تحقق مداخله گرایی، 

نیتی سازماندهی کند )مصلی نژاد، ی ایدئولوژیک با نیروهای جدید امیکجانره گرایی و منازعه

و در مناطقی از جمله  9110(. اگرچه جلوه هایی از عملیات پی  دستانه در دهه 911: 9386

هاییتی، سومالی و کوزوو انجام پذیرفت، اما این گونه اقدامات و عملیات نظامی درچارچوب 

ن ریاست جمهوری حقو، بشردوستانه و همچنین گسترش دموکراسی معنا پیدا کرد. در دورا

 ستتامرر چنین رویکردی عملیاتی شد. 99جورج بوش و بعد از حادثه 

ستتامرر به رهرران سیاسی آمریکا کمک کرد تا روندهای امنیتی جدیدی را  99حادثه      

 2002در چارچوب دکترین محور شرارت سازمان دهی نماید. این دکترین در اواخر ژانویه 

در کنگره آمریکا ارائه شد. در این دکترین بر ضرورت  و در چارچوب سخنرانی بوش

و همچنین جنگ علیه تروریسم تاکید شده  9اجرایی سازی استراتژی عملیات پی  دستانه

توان وجه تکمیلی مرارزه با تروریسم و در راستای بود. بنابراین عملیات پی  دستانه را می

دارندگی دوران جنگ سرد، استراتژی اقدامات یکجانره آمریکا دانست. عرور از فضای باز

 آمریکا در حوزه های بحرانی را منسجم و پیچیده تر نمود.

توان تاکید داشت که صحرت اصلی استراتژیست های آمریکایی بعد از به این ترتی  می     

ستتامرر بر این امر قرار داشت که چگونه می توان قابلیت های نظامی آمریکا را  99حادثه 

ب عملیات پی  دستانه سازمان دهی نمایند. آنان بر این اعتقاد بودند که رژیم در چارچو

                                                           
1 Pre-emptive Strike 
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ستتامرر مشارکت داشته است. ثانیا این کشور تلاش های  99گیری حادثه عرا، اولا در شکل

زیادی برای تولید سلاح های کشتار جمعی انجام داده است. به همان گونه ای که جنگ 

غانستان را نیز در این چارچوب سازماندهی نمودند. جنگ علیه طالران و القاعده در اف

علیه عرا، را باید نمادی از عملیات پیشگیرانه دانست. این عملیات  2003آمریکا در مارس 

را می توان محور اصلی و مرکزی دکترین بوش دانست. جورج بوش در سخنرانی سالیانه 

دیه انجام گرفت، اجزاء اصلی خود در برابر کنگره آمریکا که با عنوان وضعیت اتحا

کشور آمریکا به گونه ای »ستتامرر را بدین شرح بیان داشت:  99دکترین خود بعد از 

کند؛ در ابتدا ما به مقابله مستحکم و با صرر و حوصله، دو هدف امنیتی خود را پیگیری می

خت. ما عدالت با برنامه ها، اردوگاهها و مجموعه های سازمان یافته تروریستی خواهیم پردا

را در مورد گروههای تروریستی اعمال خواهیم کرد. دوم اینکه، ما باید به موازات 

جلوگیری از گروه های تروریستی، به مقابله با رژیم هایی مرادرت ورزیم که درصدد 

باشند؛ کشورهایی که به عنوان دستیابی به سلاح های شیمیایی، بیولوژیک و هسته ای می

شوند. رویکرد بوش در ارتراط با کشورهای یکا و سایر جهان محسوب میتهدید برای آمر

یاغی و گروه های سیاسی گریز از مرکز را می توان به عنوان وجه تکمیلی جنگ پیشگیرانه 

 (. 911 -262: 9386دانست )مصلی نژاد، 

 اصلاح ساختار سازمان ملل متحد

نند که از طریق ایجاد نهادهای بین المللی بر کها بیان مینومحافظه کاران به مانند لیررال     

اساس ارزش های متناس  با مناف  و ایده ال های آمریکا، می توان هنجارها و الگوهای 

رفتاری همسو با الزامات قدرت، فرهنگ، تاریخ و مناف  آمریکا و موقعیت جهانی این 

ها یک اعترار لیررال (.Kupchan,1990:284کشور را در صحنه گیتی نهادینه کرد )

کاران معتقد به ذاتی برای نهادهایی از قریل سازمان ملل قائل هستند. درحالیکه نومحافظه

اعترار ابزاری سازمان ملل هستند که آن هم با توجه به شرایط است که باید مورد ارزیابی 

با  کاران یا راست گرایان آمریکایی(. سابقه مخالفت محافظه303:9381قرار گیرد )احمدی،



 300/    حسینعلی مهرنیا؛ 1001بر سپتام 11قدرت نرم و کارکرد سازمان ملل متحد در سیاست خارجی آمریکا پس از  

 

کاران آمریکایی فقط گردد. درواق  محافظهالمللی به سال ها قرل بازمیبزرگترین نهاد بین

به دلیل دوران پرتن  پس از جنگ جهانی دوم با تاسیس سازمان ملل متحد موافقت کردند 

(Schlensinger, 2009:8). 
نیز با توجه به شواهد و المللی و های بین نظران حقو، و سازمانبنا به اعتقاد اکثر صاح      

 است؛ اعتنایی قرار گرفتهسازمان ملل متحد از زمان پیدای  بارها مورد بی، قرائن موجود

را پشت  2009دد2003های هایی به سیاهی سال گاه سالولی با وجود این، این سازمان هیچ

یعنی  ها بود که قدرتمندترین عضو سازمان ملل،سر نگذاشته است؛ درواق  در این سال

خاطر چنددستگی اعضا در برخورد با سو به یک متحده امریکا از این سازمان از ایالات

دیگر به دلیل مخالفت کوفی عنان با این مساله  سوی مساله صدور مجوز حمله به عرا، و از

المللی ماجرای اختلاف نظر میان بزرگترین سازمان بین شدت انتقاد کرد.)حمله به عرا،( به

سابقه، درتمندترین کشور جهان از آنجا آغاز شد که کوفی عنان در یک اظهار نظر کمبا ق

حمله نظامی ایالات متحده را به عرا،، اقدامی مغایر با منشور ملل متحد و غیرقانونی خواند. 

کاران را در ایالات متحده هرچند این موض  بسیار دیر اعلام شد، خشم نومحافظه

اول وزیر امورخارجه ایالات متحده، در مقابل این اظهارات، حتی کالین پ ؛برانگیخت

 (.(Gardiner:2006:15عذرخواهی دبیرکل سازمان ملل متحد را خواستار شد 

 های آن بوده است. در سالمریکا همواره از معترضان به ساختار سازمان ملل و کاستیآ     

تغییراتی در درون خود وادار  های گذشته این کشور برای اینکه سازمان ملل را به ایجاد

تا زمانی که  ملل که حق عضویت خود را به سازمان هجانره تصمیم گرفت طور یککند، به

ای آن تغییر نکند، کاه  دهد.در حال حاضر نیز نمایندگان جمهوری خواه قوانین بودجه

ت خورده اعتقاد دارند سازمان ملل برای پیشررد مناف  ایالات متحده و ارزش های آن شکس

 (.(Brookings Institution, 2011:2است و باید اصلاحات لازم انجام گیرد
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 گیرینتیجه

در دوره جنگ سرد در بررسی تحلیلی عملکرد سازمان ملل و نق  آن در پیشررد      

سیاست ها و استراتژی های مداخله جویانه ایالات متحده بویژه به مولفه ها و عناصر اصلی و 

اساسی نظام بین المللی این دوره توجهی خاص مرذول شده است. با مطالعه  گرای  های

داده های عینی به این نتیجه رسیده ایم که تقریرا بسیاری با همه مسائل سیاست بین المللی 

این دوره حول رقابت جهان دو بلوکی یا تقابل مسلحانه و توازن استراتژیک شر، و غرب 

در شرایط جنگی و بااراده متحدین دوره جنگ شکل زده است. سازمانی که دور می

گرفته بود، بعد از جنگ مظهر و کانون ابراز مواض ، دیدگاهها، علائق و سیاست های 

فاتحین جنگ بخصوص آمریکا و شوروی درآمد. چنانکه عملا نیز مشاهده شد اراده و 

بزرگ و بطور کلی تاب  اراده قدرت های  60عملکرد این سازمان بخصوص تا دهه 

عضو دائم شورا بود. همچنین ایالات متحده بعنوان یکی از بنیان گذاران اصلی  1بخصوص 

این سازمان و با در اختیار داشتن امکانات مالی، نظامی، ارتراطی و سیاسی ویژه از نفوذ بی 

 چون و چرایی در جهت گیری های سازمان ملل برخوردار بوده است. 

 دگرگونی در عامل ترین و حقو، بشر مهم تروریسم ،2009امرر ستت 99مقط  بعد از  در     

 اقدام به تمایل  علیرغم بوش دولت. باشندمی متحد ملل سازمان و آمریکا متحده ایالات روابط

 یگسترده همکاری که داد تشخیص اینگونه ملل سازمان به نسرت تردیدهای  و یکجانره

 و نهادها دیگر و متحد ملل برای و دارد اساسی نقشی تروریسم با جنگ موفقیت در چندجانره

 باراک کارآمدن روی با .است شده اهمیت قائل تروریسم با جنگ در گرا چندجانره ترتیرات

 ملل سازمان با همکاری و روابط بر بیشتر گرایی همراه با برتری جوئی،چندجانره نیز اوباما

 ضرورت و گرایانه چندجانره رویکردی اتخاذ و ها سیاست تغییر لزوم بر وهمواره استواراست

 اعمال و...  و سلاح افغانستان، عرا،، خل  چون هم جهانی مسائل حل برای المللی بین همکاری

 .است بوده آمریکایی های ارزش
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چندجانره گرایی مورد ادعای آمریکا در قرن بیستم همانگونه که ادوارد لاک یادآوری      

دهد. آمریکا گاهی محرک اصلی نهادها و هنجارهای نتقال مینماید پیام های درهم را امی

بین المللی جدید بوده است، اما اغل  از آنها فاصله گرفته است؛ دولت بوش بلافاصله پس 

ستتامرر، به منظور کس  اجازه برای دفاع از خود، به سمت سازمان ملل  99از حوادث 

ای امنیت بر سر قطعنامه ای در رفت. دولت بوش مذاکرات طولانی و سختی را در شور

مورد چگونگی برخورد با عرا، برخلاف نیت اعلام شده خوی  مرنی بر عمل بدون اجازه 

ستتامرر و عرا، ترجیح آن کشور  99شورای امنیت، ادامه داد. رهیافت دولت بوش نسرت به 

ی برای دهد؛ کس  مشروعیت و اجازه سازمان ملل حتبر استفاده از سازمان ملل نشان می

قدرتمندترین دولت که رهررش فعالانه در جستجوی به حداقل رساندن محدودیت های 

باشد، به اندازه کافی مهم سیاسی و حقوقی بین المللی بر تصمیمات امنیت ملی خود می

، در استراتژی کلان سیاست خارجی آمریکا، یکجانره گرایی 2009ستتامرر  99است. پس از 

می بر چندجانره گرایی و همکاری های بین المللی با تکیه بر قدرت با تکیه بر نیروی نظا

اقتصادی و بازرگانی چربیده بود. درواق  الگوی تازه ای برای سیاست خارجی آمریکا 

 پدید آمده بود که شاید بتوان آنرا الگوی اقتدارگرایانه خواند. 

المللی از نمودهای یکجانره  چنانکه گفته شد، احترام نگذاشتن به مقررات و قوانین بین     

گرایی در سیاست خارجی آمریکا است. دولت بوش از آغاز کار خود بسیاری از قوانین 

بین المللی را زیر پا گذاشت. آنچه می توان نتیجه گرفت اینکه دولت بوش جز برپایه رویه 

ا در دهه و سنت های سیاسی دیرینه آمریکا عمل ننمود. مداخله نظامی در ایران و گواتمال

، مداخله در آنگولا در دهه 60میلادی، مداخله در ویتنام و جمهوری دومینیکن در دهه  10

، 9169، همچنین کودتا علیه کاسترو در سال 80و مداخله در گرانادا و پاناما در دهه  30

کودتا علیه دولت دموکراتیک مصد، در ایران و کودتا در ویتنام و بسیاری موارد دیگر 

ان از یک سیاست دیرینه از ایالات متحده آمریکا در موضوع ترازوی مناف  ملی و همگی نش

سازمان ملل متحد دارد. بیرون رفتن از پیمان زیست محیطی کیوتو و مهمتر از آنها حمله به 
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ی شورای امنیت سازمان ملل، نمونه هایی روشن و گویای عرا، و افغانستان بی اجازه

 ستتامرر است. 99ده پس از یکجانره گرایی ایالات متح

 کشور این رهرران و بوده نوسانی کاملا ملل سازمان قرال در آمریکا رفتاری درواق  الگوهای     

 اما ؛گیرند بهره یکجانره الگوهای از باید کشور این هژمونی تثریت برای که اند بوده اعتقاد براین

 رفتاری الگوهای و جویانه همکاری های تسیاس اتخاذ به مرادرت ناچار به مواق  از بسیاری در

 تلاشی باید را گرایی چندجانره الگوهای بکارگیری از آمریکا هدف. اند کرده گرایی چندجانره

 . پذیردمی انجام فراگیر مشروعیت به نیل راستای در که دانست

 گسترش جنره خود مداخلات به تا از طریق قدرت نرم است براین آمریکا تلاش بنابراین     

 آمریکا هژمونیک توان به توجه با. نماید عرضه المللی بین سطح در آنرا و داده ای یافته

 فراروی که هایی چال  نوع همچنین کشور آن اهداف یا بزرگ هایقدرت رقابت سطح

 کارکرد تواندمی است آمده بوجود دوقطری نظام فروپاشی از بعد دوران در آمریکا

 جمله از هایی شاخص و پارامترها در ای منطقه گسترش و هفزایند حضور و استراتژی

 گونه به را محیطی های مکانیسم و جهانی سلاح خل  جهانی، دموکراسی جهانی، همگرایی

 پذیرفته رفتار و عمومی هنجارهای بتواند متحده ایالات آن راستای در که دهدمی شکل ای

 و ملل سازمان بین که معتقدند بعضی. آورد فراهم جهانی واحدهای سایر برای را ای شده

 حقیقت این و است درست حدودی تا بحث این است. شده برداشته میان از مرزها آمریکا

 به لازم الرته آمریکاست؛ آن از المللی بین اجتماع در برتر قدرت فعلا که سازدمی روشن را

 کلیه بر تقریرا نفیم یا و مثرت شکل به خواه متحد ملل سازمان سال، 10 مدت که است ذکر

 در. است گذاشته اثر المللی بین جامعه انسانی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، عمده مسائل

 ملت 920 از بی  ظهور و استعماری هایامتراتوری پاشیدگی هم از شاهد جهان مدت این

 نوسازی و اقتصادی توسعه برای ملل تقلای ای، هسته تسلیحات گسترده مسابقه جدید،

 توسعه و رشد و داخلی هایجنگ ها،انقلاب متعدد، های قیام المللی، بین متعدد ایهجنگ

 .است بوده المللی بین ارتراطات
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