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فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا

شماره سوم - تابستان 1389/ صص 196 - 171

نظم ایده محور: الگوی ایاالت متحده آمریکا از نظم 
در نظام بین الملل پساجنگ سرد1

علیرضا رضایی2
تاریخ ارسال:89/2/3
تاریخ تصویب:89/4/28

چکیده
و  همکاری ها  بستر  و  امکان  می یابد،  تغییر  بین الملل  سیاست  در  قدرت  ساختار  زمانی كه 
از ساختار سنتی  بازیگران، خارج  بین  روابط  الگوی  و  آمده  به  وجود  چالش  های جدیدی 
تنظیم خواهد شد. در گذار از ساختار دوقطبی، آمریکایی ها خود را پیروز جنگ سرد دانسته 
پساجنگ سرد،  دوران  كنند.  تثبیت  بین الملل  نظام  در  را  موقعیت خود  تا  نمودند  و تالش 
عنوان تک قطب  به  آمریکا  متحده  ایاالت  استراتژیک  مقاصد  اجرای  برای  مناسبی  عرصه ی 
باقیمانده فراهم نمود. این امر به مفهوم تالش دولتمر دان آمریکایی برای تثبیت هژمونی شان 
در نظام بین الملل پساجنگ سرد بود. پرسش این است كه الگوی ایاالت متحده آمریکا از نظم 

1. این مقاله بخشی از طرح پژوهشی تحت عنوان " علل عدم شکل گیری ائتالف ضد هژمونیک مؤثر در برابر هژمونی ایاالت متحده 
آمریکا" است  كه در معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان توسط نگارنده در حال انجام می باشد.

)IR.Alirezarezaei@gmail.com(2. استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان
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بین المللی در دوران پساجنگ سرد را چگونه می توان تبیین نمود؟ در پاسخ باید گفت، كه 
الگوی ایاالت متحده آمریکا از نظم در نظام بین الملل پساجنگ سرد را می توان در چارچوب 
هژمونیک گرایی  ایده محور«  »نظم  در  نمود.  تبیین  می گوییم،  ایده محور«  »نظم  بدان  آنچه 
نظم  می كند.  مدیریت  و  ترسیم  را  محلی  حتی  و  منطقه ای  جهانی،  پویش های  تک قطب، 
ایده محور مبتني بر یک سري هنجار ها، رویه ها، الگو ها، قوانین و معیار هایي است كه بازیگر 
مسلط جهاني، تدوین، توجیه و پیاده سازي آنها را به لحاظ ضرورت تأمین منافع ملي خود، 

هدایت مي كند.
واژه های کلیدی: ایاالت متحده آمریکا، نظم بین المللی، نظام بین الملل پساجنگ سرد، نظم 

ایده محور، هژمونی.

مقدمه
موضوع نظریه ی روابط بین الملل، از جمله حل كردن روابط بین الملل یا سامان دادن به آن 
در پرتو مسأله ی نظم است. به همین جهت می توان علم روابط بین الملل را به عنوان علم 
مطالعه ی نظم سیستمی تعریف كرد. در این تحقیق منظور من از مفهوم نظم بین المللی" تدبیر 
ترتیبات میان دولت هاست1 به گونه ای كه مطالبه جاری برای نظم در حوزه های اصلی مورد 
بین المللی  فعالیت های  از  الگویی  بین المللی  نظم  بهتر  عبارت  به  نماید".  برآورده  را  تأكید 
می باشد كه اهداف اساسی جامعه ی دولت ها را حفظ می كند. این تعریف منوط به توجه به 

موارد زیر است:
الف( در تعریف نظم بین المللی درک عمومی2 از این مفهوم مد نظر است، كه در مقابل 
استفاده ی سیاستمداران _همانند رؤسای جمهور آمریکا_ از این اصطالح قرار می گیرد. آنها 

1. Governing of arrangements among states
2. Generic Sense
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این مفهوم را جهت تشریح یا توجیه برخی سیاست ها كه در پی ترویج آن هستند، به كار 
می برند. آنچنان كه برخی محققان این مفهوم را جهت تشریح سیاست خارجی خاص برخی 

دولتمردان حکومتی به كار می برند.
ب( هر چند نظم بین المللی یک پدیده ی یک بعدی1 نیست، اما هر تدبیری در ترتیبات 
میان دولت ها را هم نمی توان نظم بین المللی تعریف نمود. بلکه این مسأله متکی بر تقاضای 

كنونی برای نظم در حوزه های اصلی زیر است:
- ایجاد موازنه ی سیاسی- نظامی قدرت.

- كارآمدی نهادهای بین المللی در تدبیر امور جهانی )حکومت مداری(2.
- افزایش سهم ایده ها در ایجاد فرهنگ ضد آنارشیک.

- تالش نیروهای اقتصادی سرمایه داری جهانی در ایجاد رفاه و پیشرفت همه ی كشورها 
)رضایی، 44:1388(.

شایان ذكر است كه نظم بین المللی را نمی توان به یکی از موارد مذكور تقلیل داد. 
جنبه های چشم گیر هر یک از چهار بعد مذكور باید در یک تحلیل جامع از نظم بین المللی 

موجود باشد.
ج( تمركز نظم بین المللی در واقع بر سطح نظام بین المللی است. بسیاری از تدابیر 
ترتیبات در زیر سیستم نظام بین الملل، بر سطوح منطقه ای و حتی گروهی از دولت ها متکی 
است. برخی از این ترتیبات برای مثال اتحادیه اروپا و ترتیبات داخلی دولت ها برای نظم 
بین المللی مهم اند، اما آنها بیشتر شرایطی برای نظم بین المللی هستند، به جای آنکه به معنای 

دقیق كلمه نظم بین المللی باشند.

1. One-dimensional
2. Governance networks
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د( در بحث از نظم بین المللی می بایست بین "تقاضا برای نظم"1 و " عرضه ی نظم"2 
تمایز قائل شویم، چرا كه بسیاری از بازیگران نظام بین الملل بیش از آنکه در ایجاد سازوكارهای 
نظم بین المللی دخیل باشند، به عنوان متقاضی نظم بین المللی عمل می نمایند. همچنین شایان 
ذكر است كه در بحث بازیگران نظام بین المللی، نظم بیش از آنکه متکی بر افراد و بازیگران 
غیردولتی باشد، متکی بر دولت هاست؛ چرا كه دولت ها نخستین موجودیت های نظام بین الملل 

هستند )رضایی، همان(.
 در تاریخ روابط بین الملل همواره پس از بر هم خوردن یک نظم بین المللی و پیروزی و 
حاكمیت قدرت برتر، نظم و هنجار جدیدی متناسب با آمال و اهداف هژمون، حاكم و ناظم 

جدید شکل می گیرد )حسینی، 18:1383(.
ایاالت متحده آمریکا پس از پیروزی در جنگ سرد، سعی بر پی ریزی نظمی نمود 
كه تسهیل كننده ی هژمونیک گرایی مبتنی بر یک جانبه گرایی  كشور باشد. یکی از وجوه تمایز 
آمریکا با بسیاری از دیگر كشورهای غربی، نقش وسیعی است كه ایده ها، در توجیه اهداف 
سیاست خارجی بر عهده دارند و به تبع آن عملکرد این كشور در صحنه ی جهانی را هدایت 
حیات دهنده ی  مهم  عوامل  از  یکی  ارزش،  یا  ایدئولوژی  در شکل  همواره  ایده ها  می كنند. 
بهره گیری  است،  محرز  آنچه  است.  بوده  آمریکا  متحده  ایاالت  خارجی  سیاست  ماهیت 
بی انقطاع از ایده ها برای توجیه اهداف سیاست خارجی در طول تاریخ این كشور بوده است 

)دهشیار، 1384(.
منافع خود را  باید  برآنند كه یک قدرت بزرگ  این راستا برخی تحلیلگران هم  در 
اتخاذ شیوه ی  به  بنیادین خود در خارج و تشویق ملت های دیگر  تعمیم اصول  از رهگذر 

حکومتی مشابه، پیش ببرد )كگان،212:1383(.

1. Demand for Order
2. Supply of Order
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پیش از پرداختن به این ایده ها در سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا در دوران 
پس از جنگ سرد و پس از یازده سپتامبر، نخست به ریشه های ایجاد هژمونی ایاالت متحده 

آمریکا در عرصه ی نظام بین الملل، بعد از جنگ جهانی دوم می پردازم.
دولت  به  بین الملل  نظام  در  آمریکا  متحده  ایاالت  دوم،  جهانی  جنگ  پایان  از  پس 
مسلط تبدیل شده و قدرت اقتصادی و نظامی اش، بیش از هر دولت دیگری بوده است. بدین 
مفهوم می توان گفت كه آمریکا قدرت بالمنازع جهان بوده است. قدرت برتر ایاالت متحده 
آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم، جهت برقراری نظم هژمونیک جدید اقتصاد لیبرال، در پنج 
زمینه ی عمده نقش اساسی و كلیدی خود را ایفا كرد: 1- تجارت؛ 2- مالیه؛ 3- مسائل نظامی، 
بین المللی  سیاسی  مسائل   -5 و  اقتصادی  حیاتی  منابع   -4 بین الملل؛  امنیتی  و  استراتژیک 

)پوراحمدی، 127:1386(.
آزاد،  قوانین تجارت  قواعد و  نهادینه كردن  آمریکا جهت  ایاالت متحده  تالش های 
از طریق »توافقنامه ی عمومی تعرفه و تجارت« گات1 به منصه ی ظهور رسید. گات در سال 
آمریکا را در عرصه ی  ایاالت متحده  آزاد  اهداف تجارت  امضاء رسید و  به  1947 در ژنو 
نظام بین المللی عملیاتی ساخت. در كنفرانس برتون وودز، نظم مالی و پولی جدید بین المللی 
بین الملل پول2 و  ایجاد صندوق  از طریق  ایاالت متحده  تحت حاكمیت و نقش هژمونیک 
بانک جهانی3 پی ریزی شد كه اصطالحًا بدان »اجماع واشنگتن4« می گویند. منظور یک سلسله 

.)Fukuyama, 2006:109( اقدامات كالسیک برای آزادسازی اقتصادی بود
تقویت و توسعه ی بازارهای آزاد سرمایه و كاال نیازمند یک نظم پولی باثبات بود كه 

 .)Ignatieff, 2005:315( از طریق نهادهای مذكور تثبیت گردید

1. General Agreement on Tariffs and Trade )GATT(
2. International Monetary Fund )IMF(
3. World Bank )WB(
4. The Washington Consensues
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آمریکا در  ایاالت متحده  بین المللی،  امنیتی  استراتژیک و  نظامی،  در زمینه ی مسائل 
از رژیم های  ناتو، سنتو و سیتو و برخی دیگر  امنیتی نظیر  پیمان های نظامی و  ایجاد  قالب 
امنیتی بین المللی به بسط هژمونی خود در نظام بین الملل جنگ سرد پرداخت. این کشور با 
اقتصادی سایر  توسعه  منابع حیاتی جهت رشد و  منطقه ی خلیج فارس، گلوگاه  حضور در 
کشورها، یعنی نفت و گاز را در دست گرفت. ایجاد و توسعه ی سازمان ملل متحد هم بنیانی 
جهت باال بردن مشروعیت و اقتدار هژمونی ایاالت متحده در بستر نظام بین المللی بود. به 
این ترتیب »بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا شبکه ای از نهادهای امنیتی و اقتصادی را به 
وجود آورده است تا بتواند هژمونی خود را در جهاِن بدون شوروی مستحکم تر سازد و آمال 
راهبردی خود را تحقق بخشد... تمامی دولت های آمریکا بعد از سال 1945 معتقد بوده اند که 
تنها راه پیش روی آمریکا برای دستیابی به اهداف عظیم راهبردی خود، ممانعت از گسترش 

نفوذ دولت های دیگر بر سیاست های این کشور است« )الین ،179:1386(.
از نظم  آمریکا  ایاالت متحده  الگوی  پاسخ می دهد که،  این پرسش  به  مقاله  این  در 
بین المللی در دوران پس از جنگ سرد را چگونه می توان تبیین نمود؟ در این راستا به تبیین 
از یازده سپتامبر  ایاالت متحده آمریکا در نظام بین الملل پس از جنگ سرد و پس  جایگاه 
تحلیل  ایده محور"  "نظم  را در چارچوب  بین المللی  نظم  از  ایاالت متحده  تلقی  پرداخته و 

می نمایم.

نقش و جایگاه ایاالت متحده آمریکا در نظام بین الملل پساجنگ سرد
دوران  در  چه  بین الملل،  نظام  گستره ی  در  آمریکا  متحده  ایاالت  رفتار  بررسی  که  نکته ای 
جنگ سرد و چه در دوران پس از جنگ سرد تا کنون، به ذهن متبادر می سازد، این است که 
در گفتمان های سیاست خارجی این کشور قبل از عملیاتی شدن شان، شاهد طرح ایده هایی 
هستیم که نقش پر اهمیتی در دستیابی به اهداف تعیین شده در سیاست خارجی این کشور 
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ایفا می كنند. در دوران جنگ سرد، ایاالت متحده در چارچوب رقابت با شوروی و مبارزه 
با كمونیسم، توانست بسیاری از كنش های خود در مناطق مختلف جهان را عملیاتی سازد. 
»از میان رفتن چالش شوروی با نمایش قاطع توانایی های تکنولوژیک نوین نظامی آمریکا 
در جنگ خلیج فارس هم زمان شد؛ كه طبیعتًا اعتماد دوباره ی مردم به قدرت منحصر به فرد 
آمریکا را در پی داشت... جنگ علیه عراق در 1991 و جنگ كوزوو در 1999 به وضوح نشان 
داد كه آمریکا در كاربرد تکنولوژی برای مقاصد نظامی در جهان پیشگام است« )برژینسکی، 

.)27:1386
در  پیروزی  از  سرمست  را  متحده  ایاالت  سرد،  جنگ  پایان  و  شوروی  فروپاشی   
اتحاد شوروی برخی  از فروپاشی  تا بالفاصله پس  ایدئولوژیک، برآن داشت  نبردی عمدتًا 
از نظریه پردازان آمریکایی نظیر فرانسیس فوكویاما )1989( این پیروزی را شاهدی معتبر در 
پایان تاریخ قلمداد نمودند. فوكویاما در مقاله ی پایان تاریخ خود بر آن است كه »پایان جنگ 
سرد، نقطه ی پایان تحوالت ایدئولوژیکی نوع بشر، و جهانی سازی دموكراسی لیبرال غربی به 
عنوان شکل نهایی حکومت انسانی می باشد... پیروزی لیبرالیسم در ابتدا در حوزه ی اندیشه یا 
آگاهی واقع شده و هنوز در جهان مادی یا حقیقی به طور كامل پیاده نشده است؛ لیکن دالیل 
كافی برای آن باور وجود دارد كه آرمانی است كه در نهایت بر جهان مادی حکم خواهد 

راند« )فوكویاما،266:1380(.
دنیای سیاست و روابط  به  معنا بخشیدن  برای  نقشه ای كه  به عنوان  طرح فوكویاما 
اینکه  یکی  شد؛  نقض  بعدها  طریق  دو  به  شد،  طراحی   1990 دهه ی  اوائل  در  بین الملل 
احاطه  خود  در  را  غرب  كشورهای  كه  جدی  مشکالت  قبول  و  پذیرش  از  مذكور  طرح 
نموده عاجز می باشد. به ویژه افزایش قابل توجه اختالف در میزان درآمد در سراسر غرب، 
به واسطه ی جهانی شدن سرمایه داری، و دوم آنکه مفروض فوكویاما در خصوص كاهش 
جذابیت ایدئولوژی ماركسیسم- لنینیسم و گسترش آزادی خواهی و كاهش و از میان رفتن 

نظم ایده محور: الگوی ایاالت متحده آمریکا ...
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مناقشات بین المللی بین كشورها، كمتر جنبه ی عملیاتی پیدا كرد، به ویژه با رشد مقاومت های 
ضد سرمایه داری و جهانی شدن آن در بسیاری از كشورها. 

در دوران پس از جنگ سرد ایاالت متحده از یک هژمونی جهانی برخوردار شد كه 
جورج واشنگتن آنرا در رویاهای خود ترسیم كرده بود. ظهور دموكراسی ها و اقتصاد بازار در 
میان كشورهای زیر مجموعه بلوک شرق، نوید عصر جدیدی از آزادی و برتری جهانی برای 

.)Herring, 2008:917( ایاالت متحده در بر داشت
جرج بوش در جریان حمله ی عراق به كویت، فرصت را مغتنم شمرده و دم از نظم 
نوین جهانی ای زد كه می بایست توسط ابرقدرت پیروز هدایت و رهبری شود. وی در واكنش 
به حمله ی مذكور در طی سخنرانی در برابر اعضای كنگره ایاالت متحده گفت: »مسلمًا آنچه 
در خطر است، چیزی بیش از یک كشور كوچک می باشد و آن عبارت است از یک ایده و 
عقیده ی بزرگ یعنی نظم نوین جهانی، كه در آن كشورهای مختلف به واسطه ی داشتن یک 
هدف مشترک به سمت یکدیگر جذب شده تا بدین طریق بتوانند آرزوهای جهانی بشریت را 
كه همانا صلح، امنیت، آزادی و حاكمیت قانون می باشد، به دست آورند... در میان كشورهای 
دنیا، تنها ایاالت متحده آمریکا می باشد كه هم دارای خصوصیات معنوی ثابت و همچنین 

وسایل و ابزار الزم برای حمایت از چنین نقش بزرگی می باشد« )بوش، 313:1380(.
بوش نظم نوین جهانی را دورانی جدید عاری از خطر تروریسم، پیگیری های قانونی 
و  ملت های جهان، شرق  آن  در  كه  دورانی  و  برای صلح  بیشتر، تالش  امنیت  و  قدرت  با 
كنند؛ جهانی كه در  كامیاب شده و در هماهنگی زندگی  غرب، شمال و جنوب می توانند 
آن قدرتمندان به حقوق ضعیفان احترام می گذارند، توصیف می كند )كالرک ، 1416:1383(.

همانند  از جنگ سرد  دوران پس  در  در سیاست خارجی اش  آمریکا  متحده  ایاالت 
گذشته نمی توانست موضوع اعطا یا عدم اعطای كمک های خارجی، تعارضات و ستیزش ها، 
دخالت در امور داخلی كشورها، تضادهای ایدئولوژیک و جز اینها را توجیه كند، چرا كه پایان 
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جنگ سرد به شدت مرزهای فرهنگی، ایدئولوژیکی، فیزیکی و ژئوپولتیکی تصنعی دوران 
ساختار دوقطبی را بر هم زده بود و در نتیجه آمریکا با از دست دادن دشمن قادر به تنظیم 
استراتژی مشخصی در سیاست خارجی اش نبود. بدین ترتیب دیپلماسی و سیاست خارجی 
ایاالت متحده كه حداقل برای حدود نیم قرن، منافع، هدف ها و استراتژی ملی و بین المللی 
خود را بر اساس وجود دشمنی به نام كمونیسم تعریف نموده بود، در یک خالء بالتکلیفی 
انتخابات ریاست جمهوری سال  به گونه ای كه جورج بوش )پسر( در جریان  قرار گرفت. 
كلینتون  دموكرات  دولت  خارجی  سیاست  عرصه ی  در  عمده اش  انتقادات  از  یکی   ،2000
از  برخی  البته  نمود.  معرفی  خارجی  سیاست  عرصه ی  در  مشخص  استراتژی  نداشتن  را 
تحلیل های  راستا  این  در  و  نمایند  جایگزین  را  چین  تا خط  برآنند  آمریکایی  اندیشمندان 
مستدلی را هم ارائه نموده اند )Rosecrance & Guoliang, 2009:23(؛ البته شایان ذكر است 
كه »رؤسای جمهور دموكرات معموالً تمركزشان روی مسائل داخلی است وكمتر به نقش 
خود در مقام رهبر دیپلماسی توجه دارند. برعکس جمهوری خواهان معتقدند كه نظام سیاسی 
آمریکا به نحوی سازمان داده شده كه مسائل داخلی خودبه خود حل و فصل می شوند، و كار 
رئیس جمهور تمركز بر روی سیاست خارجی است. به همین جهت است كه تغییرات عمده 
امکان پذیر می شوند« )امجد،  ایاالت متحده در زمان جمهوری خواهان  در سیاست خارجی 

.)172:1383
رفع نقیصه نداشتن استراتژی مشخص در سیاست خارجی بعد از فروپاشی شوروی، 
ایده  طرح  با   ،)1993( افیرز  فارین  در  مقاله ای  در  تا  داشت  برآن  را  هانتینگتون  ساموئل 
»برخورد تمدن ها«1 سعی در رفع نقیصه ی مذكور در عرصه ی سیاست خارجی ایاالت متحده 
آمریکا در عرصه ی نظام بین الملل نماید. او در ابتدای مقاله ی خود ضمن طرد نظریه ی پایان 
تاریخ، برآن است كه دیدگاه مذكور از یک جنبه ی عمده و اصلی سیاست های جهانی در 

1 . Clash of Civilizations
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سال های آتی غفلت نموده است. او منبع غالب اختالفات در جهان آینده را فرهنگی معرفی 
قوی ترین  عنوان  به  ملی  دولت های  بود.  فرهنگی خواهد  اختالفات،  غالب  منبع   ...« نمود؛ 
بازیگران صحنه ی جهانی باقی خواهند ماند؛ ولی برخوردهای اصلی در سیاست جهانی، بین 
ملت ها و گروه های متفاوت از حیث تمدنی بروز خواهد كرد. برخورد تمدن ها وجه غالب 
سیاست های جهانی را تشکیل خواهد داد و در آینده خطوط گسل بین تمدن ها خطوط نبرد 
بین آنها خواهد بود« )هانتینگتون، 361:1380(؛ وی تمدن را یک هویت فرهنگی می داند و 
بر این اساس از هشت تمدن نام می برد: تمدن غربی، كنفوسیوسی، ژاپنی، اسالمی، هندو، 

ارتدوكس - اسالوی، آمریکای التین و احتماالً آفریقایی )همان: 364(.
در این راستا وی جنگ جهانی بعدی، در صورت وقوع را جنگ بین تمدن ها پیش بینی 
می كند و مهمترین برخورد را كه دارای سابقه ی 1300 ساله است، برخورد بین تمدن اسالمی 
و غربی معرفی می كند. وی برآن است كه ارتباط نظامی بین تمدن اسالم و تمدن كنفوسیوسی، 
نوع جدیدی از رقابت میان دولت های اسالمی - كنفوسیوسی را با غرب ایجاد نموده است. 
گروهی از كشورهای پیرو كنفوسیوس و اسالم كه وی آنها را »دولت های مسلح«1 نام می نهد، 

خطر جدیدی می باشند كه غرب بایستی علیه آنها اقدام نماید )همان: 382  (.
هانتینگتون در نوشته ی مذكور سه مورد از منافع استراتژیک و اساسی آمریکا را بدین 
شرح مطرح می سازد: »الف( حفظ آمریکا به عنوان نخستین قدرت جهان كه به معنی مواجهه 
با چالش اقتصادی ژاپن است؛ ب( ممانعت از ظهور یک قدرت سلطه گر نظامی - سیاسی 

در اوراسیا؛ ج( تأیید منافع ویژه آمریکا در خلیج فارس و خاورمیانه« )اتوتایل، 389:1380 (.
باعث  سرد،  جنگ  از  پس  دوران  در  جهانی  سیاست  از  هانتینگتون  تصویر  ارائه ی 
تقویت غرب در قبال ارزش های محافظه كارانه بوده، نظامات اداری جنگ سرد را به واسطه ی 

1 . Weapon States
این اصطالح بعدها در دوران جورج بوش پسر تحت عنوان »دولت های یاغی« )Rogue States(  باز تولید شد و توسط سیاستمداران 

و استراتژیست های نو محافظه كار دولت بوش، به كار برده شد.
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ترسیم و مشخص نمودن خطر درگیری و مغایرت تجدید نموده و دشمنان جدید را هم در 
مهاجران و طرفداران چندگانگی  )مانند  داخل  در  و هم  اسالمی(  بنیادگرایان  )مانند  خارج 
فرهنگی، به ویژه هیسپانیک ها( مجدداً تعریف و تبیین می نماید. نکته این است كه قرار گرفتن 
كشورهای مسلمان در نوک پیکان هجمه ی مبتنی بر دشمن سازی در سیاست خارجی ایاالت 
متحده كارآیی چندانی نداشت، به ویژه كه حدود یک میلیارد مسلمان را در برابر سیاست های 
پاول در  این رابطه كالین  بین الملل قرار می داد. در  نظام  ایاالت متحده آمریکا در عرصه ی 
سمت ریاست مشترک گفت: »ما داریم دشمن كم می آوریم؛ حاال باید سراغ كاسترو و كیم 

ایل سونگ برویم« )والتز، 88:1382  (.
فرصت یک قطبی بودن ناشی از هژمونی، ایاالت متحده آمریکا را بیش از پیش به 
استفاده از زور در خارج ترغیب ساخت. مداخالت نظامی خارجی تحت لوای ایده هایی كه 
عمدتًا از طریق رسانه ها گسترش می یافت، در دوران بوش پدر با حمله به پاناما در 1989، 
جنگ خلیج فارس در 1991، و مداخله ی بشر دوستانه در سومالی در 1992 شروع شد و در 
دوران كلینتون با مداخله ی در هائیتی، بوسنی و كوزوو ادامه یافت. هژمونی آمریکا كه این 
كشور را در دوران پس از جنگ سرد در موقعیت تک قطب قرار داد »محصول دو عامل است؛ 
نخست، ایاالت متحده در هر دو حوزه ی قدرت نظامی و اقتصادی، موقعیت برتر دارد. دوم، 
زمانی كه اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید، هیچ كشور دیگری برای چالش با برتری آمریکا 

ظهور نکرد« )الین، 165:1386 (.
استراتژی  تدوین  را جهت  نود  دهه ی  آمریکا، طی  مشکل  مهمترین  كسینجر  هنری 
منسجم و منطقی برای جهانی كه در آن نقش محوری داشت، وجود اختالف نظر بین سه 

نسل متفاوت با رویکردهای متعدد درباره ی نقش آمریکا در جهان می داند.
این رویکردها عبارتند از:

اهل  هم  غیر نظامی  مسائل  به  نسبت  حتی  كه  سرد:  جنگ  استراتژیست های  الف( 
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مسامحه نبودند. و بر آن بودند كه قدرت در سیاست بین الملل نقشی كاهش ناپذیر دارد و 
چنین عاملی را با توجه به میزان توانایی در جلوگیری از توسعه سیاسی و نظامی شوروی 
نظر  در  با حاصل جمع صفر  بازی  به صورت  را  آنها سیاست خارجی  می كردند؛  محاسبه 

می گرفتند.
به جنگ ویتنام را شامل می شد، كه خواهان  بزرگ1: كه عمدتًا معترضان  ب( نسل 
به كارگیری تجربیات این جنبش برای نظم در حال پیدایش جهانی بودند. آنها جنگ سرد 
را نوعی سوء تفاهم می دانستند كه به دلیل سرسختی و انعطاف ناپذیری آمریکا به وضعیت 
دشوار و بغرنجی تبدیل شده بود. این نسل در دوره ی نخست ریاست جمهوری كلینتون، 

حضور گسترده ای داشتند.
ج( نسل پس از جنگ سرد: این نسل جدید تفکرات دو نسل قبلی را نفی می كردند 
با  دنیایی  در  آنها  دارد.  اولویت  سیاسی  مسائل  بر  اقتصادی  فعالیت های  كه  بودند  آن  بر  و 
اقتصاد جهانی شده، رشد یافته اند. عبادت و مراسم آئینی برای آنها تقریبًا غیرقابل درک و 
نامفهوم است. آنها معتقد این ایده اند كه پیگیری اقتصاد مبتنی بر منافع شخصی، سرانجام و به 
صورت خودكار موجب توافق سیاسی و استقرار دموكراسی در جهان خواهد شد )كسینجر، 

.)29- 33:1383
كسینجر بر آن است كه »دیپلماسی آمریکا از زمان پایان جنگ سرد با روندی روزافزون، 
مبدل به پیشنهادهایی شده است كه مبتنی بر تبعیت جهان از برنامه ها و طرح های آمریکایی 

بوده است« )كسینجر، همان:33(.

1. The Greatest Generation
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نقش و جايگاه اياالت متحده آمريکا در نظام بین الملل 
پس از جنگ يازده سپتامبر

بتواند  تا  ایاالت متحده آمریکا قرار داد،  برابر  یازده سپتامبر موقعیت بی نظیری در  حادثه ی 
با معرفی تروریسم به عنوان دشمن درجه یک خود، آمریکا را از بحران معنایی كه پس از 
فروپاشی شوروی گریبان گیرش شده بود، رها سازد. یازده سپتامبر تعریف آمریکا را از نقش 
جهانی خود دگرگون كرد و زمینه را برای رفتار كاماًل هژمونیک گرایانه ی آمریکا و استفاده از 

.)Renshon, 2010: 124( زور در سطح جهان آماده ساخت
 با واقعه ی یازده سپتامبر، ایاالت متحده آمریکا »بدون فداكردن بسیاری از ارزش های 
ریشه دار، خود را با شرایط سازگار نمود و این امیدواری را ایجاد كرد كه قادر به رویارویی و 

مقابله با شرایط روانی سخت ناشی از تهدیدات جدید است« )جرویس ، 110:1383 (.
بعد از یازده سپتامبر، تأمین منافع آمریکا در چارچوب مبارزه با تروریسم، مشروعیت 
جهانی پیدا كرد و نقطه ی عطفی جهت بهره برداری بهینه ی تصمیم گیرندگان سیاست خارجی 
آمریکا، جهت عملیاتی سازی اهداف شان در عرصه ی نظام بین الملل فراهم گردید. كاندولیزا 
رایس در این ارتباط می گوید: »یازده سپتامبر از جمله بزرگترین زلزله هایی است كه امور را 
واضح و شفاف می كند. اكنون مخالفت با تروریسم و مقابله با انباشت سالح های كشتار جمعی 
در دست دولت هایی كه مسئولیت پذیر نیستند، منافع ملی را تعریف می كند« )زهرانی، 80:1381(.
آمریکا توانست با كسب حمایت جهانی، این نکته را در افکار عمومی جهان نفوذ دهد كه 
القاعده و گروه های مرتبط با آن در پی دستیابی به سالح های كشتار جمعی هستند كه تهدیدی 
علیه همه ی كشورها و حتی تمدن بشر است. در همین راستا بعد از حمله ی یازده سپتامبر افکار 

.)Barnett, 2004:249( عمومی جهان قدرت نظامی ایاالت متحده آمریکا را پذیرفتند
چارلز كراتهامر از نو محافظه كاران در همین ارتباط برآن است كه »در ده سال گذشته 
آمریکائیان از نظر تاریخی در تعطیالت به سر برده اند. سردرگمی در مسیر سیاست خارجی 
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آمریکا كه پس از پایان جنگ سرد به وجود آمده بود، امروز به پایان رسیده است و جای 
خود را به یک اصل سازمان دهنده یعنی جنگ با تروریسم داده است. اسالم بنیادگرا جانشین 
فاشیسم و كمونیسم و تهدیدی علیه آمریکا شده است. امروز آمریکا می تواند پس از پایان 
جنگ سرد، دوستان و دشمنان خود را بر مبنای حمایت یا عدم حمایت آنان از این مبارزه ی 

جدید بازشناسد« )بزرگمهری، 48:1382(.
تازه ای  تفکرات  شد،  مطرح  بوش  دولت  توسط  كه  تروریسم  علیه  جنگ  پرتو  در 
خواستار  تفکر  این  شد؛  مطرح  تک قطبی  جهان  تجدید  و  آمریکا  كالن  استراتژی  درباره ی 
)متقی،  می باشد  پیش گیرانه  و  پیش دستانه  اقدام  و  زور  به  توسل  و  آمریکا  یک جانبه گرایی 

.)157:1385
 در راستای تز دفاع پیش گیرانه، دولت بوش طرح سپر دفاع موشکی را كه در فوریه 
1999 با اكثریت آرا در كنگره تصویب شد، تداوم داد. آزمایش هسته ای هند و پاكستان در 
سال 1996 و آزمایش موشکی كره شمالی در دریای ژاپن در اوت 1998، از عوامل شتاب 
زا در طرح الیحه ی مذكور بودند. موافقان الیحه ی طرح دفاع موشکی در دفاع از این الیحه 
موارد زیر را ذكر می كردند: »1- وجود یک تهدید واقعی؛ 2- امکان اجرایی طرح از نظر 
تکنولوژیک؛ 3- هزینه ی پیاده سازی سیستم؛ 4- تأثیر بر توازن استراتژیک روابط آمریکا و 

متحدانش« )دهشیار، 1186:1380(.
بوش اعالن كرد كه او به دنبال تأمین هدف تاریخی سیاست خارجی آمریکا یعنی 
سیاست مصونیت از طریق امنیت كامل می باشد و بعد نظامی مصونیت جز از طریق جایگزینی 
نیست  امکان پذیر  محور  دفاع  دفاعی  با چارچوب  محور   - تهاجمی  بازدارندگی  استراتژی 

)همان: 1188(.
هر چند مقامات آمریکایی هدف طرح دفاع موشکی را »دولت های نگران كننده«1، از 

1. States of Concern
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جمله ایران اعالن می كنند، بسیاری برآنند كه هدف اعمالی طرح مذكور دولت چین به عنوان 
آینده  استراتژی های  در  پراهمیتی  نقش  كه چین  می باشد، چرا  در حال ظهور1  قدرت  یک 

.)Brzezinski & Scowcraft, 2008:113-157( آمریکا ایفا می كند
طرفداران طرح دفاع موشکی برآنند كه »جهان پس از جنگ سرد خطرناک تر است؛ 
زیرا پیش بینی پذیری در آن كمتر شده است. علت آنرا نیز باید در ظهور چالشگران جدید 

علیه امنیت آمریکا جستجو كرد )مشیرزاده، 503:1380(.
این طرح هر چند با واكنش های منفی روسیه، چین، آلمان، فرانسه و... روبه رو گردیده، 
ولی در حال پیگیری و استقرار در اروپای شرقی است، لکن با روی كار آمدن باراک اوباما، 
فعاًل مسکوت مانده است. بعد از واقعه ی یازده سپتامبر چند ایده مبنای رفتار سیاست خارجی 

ایاالت متحده در عرصه ی نظام بین الملل گردید كه عبارتند از: 
الف( اولویت قائل شدن بر جنگ پیشدستانه و پیشگیرانه و پرهیز از انفعال و بی تحركی.

ب( تغییر رژیم2 بهترین و تنها پاسخ قابل اعتماد به تهدید رژیم های یاغی است.
سالح های  و  هسته ای  تسلیحات  به  متخاصم  دولت های  دستیابی  از  جلوگیری  ج( 

كشتار جمعی. 
د( دموكراتیک سازی و گسترش لیبرالیسم در جهت به قدرت رساندن رژیم های همسو 

در كشورهای هدف؛ برای مثال طرح خاورمیانه بزرگ )میلر، 152:1387(.
كه  تروریسم  باید گفت،  اصلی  اهداف  و  سپتامبر  یازده  وقایع  ریشه ی  با  ارتباط  در 
اهداف اصلی »نابودی فقر در جهان، بی عدالتی عظیم و فزاینده در درون كشورها، فساد و 
دولت های غیرپاسخگو و سیاست های ایاالت متحده آمریکا است كه اغلب در جهت حمایت 
از نیروهای سركوب گر و زورگو عمل می كنند« )همان: 112(؛ به نظر می رسد كه ریشه ی 

1. Rising Power
2. Regime Change
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اصلی شکل گیری گروه های تروریستی را می  توان در رفتار ایاالت متحده آمریکا در عرصه ی 
بین المللی دانست؛ چرا كه در سطح نظام بین المللی زمانی كه یک قدرت، داعیه ی هژمونی 
دارد، وجود هرگونه كاستی و تهدید هم به نام آن قدرت رقم می خورد و به همین جهت 
ملی  منافع  سپتامبر  یازده  حادثه ی  مجموع  در  شد.  خواهد  متوجه اش  انتقادات  پیکان  نوک 
بین الملل،  نظام  اهداف سیاست خارجی در عرصه ی  پیشبرد  بین المللی گوناگونی جهت  و 

نصیب آمریکا نمود كه می توان به این موارد اشاره نمود:
الف( ایجاد انسجام و یکپارچگی بی سابقه در میان شهروندان آمریکایی و تقویت بیش 

از پیش ناسیونالیسم آمریکایی؛
ب( شکاف روبه تزاید قدرت نظامی میان آمریکا و سایرین.

ناخواسته  می تواند  آمریکا  یک جانبه گرایی  كه  این  از  جهانی  فزاینده ی  نگرانی  ج( 
تهدیدی برای همه شود، چرا كه این كشور ركن اصلی ثبات جمعی است.

د( اتحاد اعضای كنگره از جمله دموكرات ها و جمهوری خواهان و تصویب بودجه های 
الزم و مکرر جهت مبارزه با تروریسم.

هـ( بیرون آمدن از بحران معنا در سیاست خارجی آمریکا و طرح تروریسم به عنوان 
دشمن بزرگ نظم بین المللی و هژمونی آمریکا.

و( رشد و گسترش اندیشه های نو محافظه كاران در دستگاه دیپلماسی ایاالت متحده 
)برژینسکی، 116:1386( و )مرادی،9:1384(.

این نکته دائمًا  بر  یازده سپتامبر، در سخنرانی  های خود  از واقعه ی  بعد  جورج بوش 
تأكید می نمود كه این جنگ به مثابه ی جنگ ملل متمدن علیه اهریمن است كه باید همه ی 
در  متحده  ایاالت  رفتار شناسی  به  نکته  این  گذاشت.  كنار  آن  با  مقابله  برای  را  اختالفات 
و شر،  به صورت خیر  را  دنیا  عمومًا  »آمریکایی ها  كه  می گردد  بر  بین الملل  نظام  عرصه ی 
دوستان و دشمنان، می بینند... عمومًا آمریکایی ها، وقتی با دشمنان واقعی یا احتمالی روبه رو 
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می شوند استفاده از سیاست های قهرآمیز را به جای سیاست های ترغیب و تشویق ترجیح 
می دهند، و به جای تشویق به رفتار بهتر، بر اقدامات تنبیهی تأكید می كنند، یعنی چماق را بر 
هویج ارجح می دانند... آنان چندان رغبتی به اقدام از طریق نهادهای بین المللی از قبیل سازمان 
ملل متحد، و انجام كار مشترک با دیگر ملت ها برای تعقیب اهدافی مشترک ندارند، درباره ی 
كاركرد قوانین بین المللی شک دارند، و اگر الزم یا حتی صرفًا مفید بدانند، بیشتر خواهان 

عمل كردن بیرون از محدودیت  های آن می باشند« )كگان، 13:1382(.
عملکرد ایاالت متحده در دنیای پس از جنگ یازده سپتامبر و تمركزش بر نیروهای 
نظامی و قدرت سخت، بسیاری را بر آن داشت كه پیشبرد اهداف قدرت هژمون در عرصه ی 
كنونی نظام بین الملل را مستلزم به كارگیری »قدرت نرم«1 در كنار »قدرت سخت« بدانند. به 
ویژه برخی تنها نقطه ی قوت ایاالت متحده را نسبت به سایر قدرت های بزرگ قدرت نرم 

.)Odom & Dujarric, 2004:11-35( این كشور می دانند
جوزف نای در این ارتباط می گوید؛ »به اعتقاد من، اگر ایاالت متحده بخواهد همچنان 
قدرتمند باقی بماند، مستلزم آن است كه به قدرت نرم هم توجه نشان دهد... قدرت نرم بر پایه ی 
توانایی تعیین دستور كاری استوار است كه قادر به اثرگذاری بر تعیین اولویت های دیگران باشد... این 
جنبه ی قدرت، جذب دیگران برای خواستن آن چیزی است كه شما می خواهید« )نای، 441:1382(.
بنابراین ایاالت متحده در صورتی به اهداف خود در عرصه ی نظام بین الملل بهتر نائل 
خواهد شد، كه فرهنگ و ایدئولوژی اش برای دیگران جذابیت داشته باشد. البته این به معنای 
چشم پوشی از قدرت سخت نیست، چرا كه قدرت نرم اگر فاقد شالوده های قدرت سخت 

باشد، تداوم چندانی نخواهد داشت )متقی، 101:1385(.
دیپلماسی عمومی هم به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ایجاد قدرت نرم، در برگیرنده ی 
ایجاد روابطی دیرپا است كه موجب ایجاد محیطی توانمند كننده برای سیاست های دولت می گردد. 

1. Soft Power and Hard Power
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به عبارت بهتر سیاست در عصر اطالعات به معنای این است كه، داستان چه كسی مخاطب بیشتری 
جذب می كند. البته این قدرت نمی تواند یک تک قطب باشد و یک ابرقدرت تنها قادر به شکل دهی 

.)Nye, 2002:137-170( به  افکار عمومی جهانی به تنهایی نیست
كمیسیون تدوین استراتژی امنیت ملی آمریکا در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا، در 
قرن 21،  ضمن تأكید بر معطوف نمودن كانون توجهات به جلوگیری، به جای پاسخ دادن 
صرف به خطرات و بحران ها، معتقد است كه ایاالت متحده می بایست به نوعی تعادل میان 
امتیازات یک جهان یکپارچه تر  دو هدف كلیدی دست یابد؛ نخست، بهره گیری از مزایا و 
برای گسترش آزادی، امنیت، شکوفایی و سعادت برای اتباع آمریکا و دیگران و دوم، تالش 
جهت تضعیف و خنثی نمودن نیروهای بی ثبات، به جهت تداوم و گسترش امتیازات مذكور.
در این راستا شش هدف زیر می بایست در دستور كار سیاست خارجی و امنیت ملی 

آمریکا قرار گیرد:
الف( دفاع از ایاالت متحده و حصول اطمینان از ایمن بودن آن در قبال خطرات یک 

عصر جدید، از طریق مجموعه ی سه گانه ی ممانعت، حفاظت و پاسخ دهی.
در  خالقیت  اقتصاد،  بودن  رقابتی  اجتماعی،  همبستگی  و  انسجام  از  پاسداری  ب( 

تکنولوژی و توان نظامی آمریکا.
ج( كمک به الحاق پنج قدرت اصلی به خصوص چین، روسیه و هند، به جریان اصلی 

نظام در حال پیدایش بین المللی.
د( همکاری با دیگران برای ارتقا بخشیدن به پویایی اقتصاد جهانی.

هـ( وفق دادن پیمان های ایاالت متحده با عصر جدیدی كه در آن شركای آمریکا در 
پی خودمختاری و مسئولیت هر چه بیشترند.

و( تالش و اقدام برای كمک به جامعه ی بین المللی در رام كردن نیروهای واگرایی 
است كه عصر تغییر، عامل به وجود آمدن آنها بوده است )كمیسیون تدوین استراتژی امنیت 

ملی آمریکا ، 315:1383 (.  
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نظم ايده محور: الگوی اياالت متحده آمريکا از نظم
الگوی ایاالت متحده آمریکا از نظم در نظام بین الملل پس از جنگ جنگ سرد را می توان 
»نظم ایده محور« نامید كه در آن هژمونیک گرایی تک قطب، پویش های جهانی، منطقه ای و 
حتی محلی را ترسیم و مدیریت می كند. هر چند بازیگران قدرتمند در عرصه ی نظام بین الملل 
حضور دارند، اما نقش آنان را تک قطب تعریف می كند و دوری و نزدیکی به تک قطب اهمیت 
دارد چرا كه سایر بازیگران با ائتالف با تک قطب می توانند موقعیت خویش را در عرصه ی 
نظام بین الملل، حفظ و گسترش دهند. بازیگران در چارچوب این نظم، توسط قدرت هژمون 
در سه سطح بازیساز، بازیگران وتماشاگران تعریف می شوند. هدف این نظم عمدتًا كنترل 
خشونت و مهار اثرات منفي آنارشی در گستره ی نظام بین الملل است، كه این مهم عمدتًا 
نظامی  برتری قدرت هژمون در زمینه های  مهار می شود.  توسط قدرت هژمون شناسایی و 
تنهایی  به  او  كه  می شود  سبب  بین المللی،  نظام  در  دیگر  دولت های  به  نسبت  اقتصادی  و 
بزرگترین قدرت در این نظام باشد و بنابراین نظام به عنوان نظام تک قطبی تعریف می شود. 
قدرت هژمون اگر توفیق تسلط به خشونت و هرج و مرج را نیابد ارزش ها و ساختار هاي 
این بازیگر امکان تسري در صحنه ی جهاني و تشدید انسجام در صحنه ی واقعي را نمي یابد 

)رضایی، 163:1388 (.
نظم ایده محور كه چارچوب رفتار بازیگران بین المللي اعم از دولتي و غیردولتي را 
كه  است  معیار هایي  و  قوانین  الگو ها،  رویه ها،  هنجار ها،  یکسري  بر  مبتني  مي كند،  تعریف 
بازیگر مسلط جهاني، تدوین، توجیه و پیاده سازي آنها را به لحاظ ضرورت تأمین منافع ملي 
خود هدایت مي كند. البته قدرت به این معنا نیست كه یک دولت توانایی خودش را در هر 
زمان و هر روش به كار گیرد. اما قدرت زیاد هژمون به او كمک می كند تا نسبت به دولت های 
بین الملل،  باشد. در عرصه ی سیاست  داشته  انتخاب همان روش  در  بهتری  موقعیت  دیگر 
ایاالت متحده همیشه همه چیز را به دست نمی آورد، اما می تواند بیشتر آن چیزهایی را كه 
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می خواهد تأمین كند و بیش از سایر دولت ها بر دولت های دیگر تأثیر بگذارد. لکن تصویری 
كه از قدرت هژمون در افکار عمومی جهانی موجود است، نقش مهمی در عملیاتی ساختن 

.)Campbell, 1992:105( اهداف اش در عرصه ی نظام بین الملل ایفا می كند
 جدا از اینکه نظم ایده محور را مطلوب بیابیم یا نه، این نظم، تعامالت بین المللي، بده 
و بستان هاي بازیگران و رفتار هاي جهاني را شکل مي دهد. به این ترتیب، رهبري هژمونیک 
در نتیجه بیش از آنکه برتافته از نیات سلطه گرایانه باشد، یک الزام بین المللي و یک مسئولیت 
جهاني قلمداد مي شود.  از این روي ثبات مبتني بر هژموني براي استقرار، تداوم و استحکام نظم 
ایده محور اجتناب ناپذیر جلوه مي كند. رهبري هژمونیک مي بایستي با استفاده از تحریم هاي 
مثبت و منفي علیه هرگونه چالشي به هنجارهاي شکل دهنده ی نظم، اقدام كند. این مکانیسم 
هر چند باالترین منافع را تأمین مي كند، لکن از سوي دیگر در صورت تداوم، خود در نهایت 
منجر به سقوط و از هم فروپاشي نظم خواهد شد. چرا كه پاشنه ی آشیل این نظم آن است 
كه دولت هژمون مایل به تقبل وظایف و مسئولیت های بیشتری است كه در دراز مدت آنرا 
تضعیف خواهد كرد و همچنین آنارشی حاكم بر نظام بین المللی باعث می گردد كه اگر كشور 
هژمون حتی با مالیمت رفتار نماید، سایر كشورها همچنان در هراس از نیروی مهار ناشدنی 

آن قدرت به سر می برند. 
نکته ی پارادوكسیکال در رفتارشناسی سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا در عرصه ی 
نظام بین الملل اینست كه در حالی كه از این قدرت هژمون به عنوان مدافع سرسخت دولت 
- ملت در عصر كنونی نام برده می شود، اما نظم ایده محوری كه تبلور هژمونی آمریکاست، 
در چارچوب سیاست هایی از قبیل مبارزه با تروریسم و سالح های كشتار جمعی، گسترش 
گوناگون،  آزادی های  از  دفاع  و  بشردوستانه  مداخالت  دموكراسی،  توسعه ی  بشر،  حقوق 
اصل محوری نظام بین الملل را كه همانا حاكمیت دولت - ملت می باشد، به گونه ای واژگون 
ساخته و نادیده می گیرد. محو شدن حاكمیت در پرتو این نظم ایده محور تأكیدی است بر این 
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نکته كه دولت ها نه تنها دارای توانایی های نابرابر بلکه دارای حقوق نابرابر هم هستند. نظم 
ایده محور كه مبتنی بر هژمونیک گرایی ایاالت متحده است، به نحوی اصول بنیادین روابط 
بین الملل را نادیده گرفته كه حوادث، جریان ها و پدیده ها خصلت محلی و بومی خود را از 
دست داده است و غیر متمركز بودن نظام به جهت كمرنگ شدن مفهوم حاكمیت، جای خود 

را به تمركز تصمیم گیری داده است )رضایی، همان(.

نتیجه گیری
نظم ایده محور تنها در راستای منافع ایاالت متحده مفهوم یافته و نه تنها نتوانسته به عنوان 
یک گفتمان عمومی خود را بر دیگران تحمیل نماید و یک نظم فراگیر ایجاد كند، بلکه در 
بسیاری از موارد، خود موجب بی نظمی های گسترده ای در عرصه ی نظام بین الملل شده است. 
بنیان های  از  می تواند  كه خود  را  آمریکا  در  موجود  دموكراسی  برخی حتی  كه  گونه ای  به 
قدرت نرم ایاالت متحده آمریکا باشد، یک دموكراسی بدون مسؤلیت و بدون عدالت برای 
سایرین می خوانند. به نظر می رسد ایاالت متحده آمریکا جهت پیشبرد اهداف و حفظ و بسط 
جایگاه كنونی خود در عرصه ی نظام بین المللی و ایجاد یک نظم بین المللی مورد تعامل سایر 

بازیگران نظام بین الملل، می باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:
الف( ایاالت متحده  هر چند اهداف و مقاصد امپریالیستی را در تلقی و برداشت از 
خود، رد كرده است، اما در بیشتر نقاط جهان به عنوان امپریالیست سلطه گر و مستبد شناخته 
می شود. هر چند بخشی از این مسأله، هر قدرت هژمون دیگری در عرصه ی نظام بین الملل را 
هم شامل می شود، اما آینده ی نظام بین الملل مبتنی بر هژمونی آمریکا به این نکته بستگی دارد 
كه كشورها و گروه ها، هویت خود را در همکاری با ایاالت متحده جستجو خواهند كرد یا 
اینکه در مخالفت آگاهانه یا ناآگاهانه با آن سعی در یافتن هویتی برای خود خواهند داشت. 
)نظم  بین الملل  نظام  عرصه ی  در  مد نظرش  نظم  پیاده سازی  در  متحده  ایاالت  ب( 
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ایده محور(، می بایست تفاوتی قائل شود؛ میان آنچه باید انجام شود، آنچه دوست دارد انجام 
موارد  میان  آن است. موازنه  توانایی های  از  فراتر  آنچه  انجام می شود و  امروزه  آنچه  دهد، 
مذكور در دنیای متغییر كنونی حائز اهمیت است. در غیر این صورت منابع مادی و فکری 

خود را تباه خواهد كرد.
ج( حركت به سوی ایجاد امپراتوری در نهایت، سبب انحطاط و فروپاشی داخلی در 
ایاالت متحده خواهد شد؛ چرا كه در طول زمان، تالش برای نیل به قدرت مطلق، چارچوب 
و قیود داخلی را از بین می برد؛ به عبارتی امپراتوری ها نوعی قیصریسم را هم به دنبال دارند.
د( آمریکا نمی تواند در بلند مدت شعار دموكراسی بدهد و رفتار غیر دموكراتیک در 
عرصه ی نظام بین الملل را دامن بزند. آمریکا می بایست ارزش های خود را نه از طریق تحمیل، 
بلکه از راه پذیرش داوطلبانه، در نظام بین الملل اشاعه و گسترش دهد. و از آنجا كه آمریکا 
رجوع  بکشد،  دوش  بر  تنهایی  به  را  جوامع  همه ی  سنگین  مسئولیت  نمی تواند  تنهایی  به 
چندجانبه گرایی و تقویت نقش و جایگاه نهادها و سازمان های بین المللی می تواند مؤثر باشد.
ایاالت متحده جهت مهار موازنه طلبی ها در برابر هژمونی اش در عرصه ی نظام  هـ( 
بین الملل، می بایست تالش كند قدرت های بزرگ، به ویژه چین و روسیه را به نظام نوین 
بین المللی مد نظرش ملحق نماید. البته این روند در مورد چین و هند در خصوص وابستگی 

متقابل اقتصادی به جهان سرمایه داری، تا حدودی در حال جریان است.
در نهایت، ایاالت متحده می بایست جهت حفظ انسجام و تقویت اقتصاد جهانی، در 
جهت از بین بردن شکاف میان ملل فقیر و غنی به عنوان یکی از چالش های مهم آینده، تالش 
كند. این موضوع می تواند با مدنظر قرار دادن خواست های كشورهای درحال توسعه و كمک 
در جهت ورود این كشورها )از طریق كمک جهت ایجاد بسترهای داخلی این جوامع( به 

جرگه ی اقتصاد سرمایه داری صورت پذیرد.  
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