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:چكيده
 دستانه جورج بوش اتخاذ كشورهاي اروپايي، شديدترين مواضع را در برابر جنگ پيش

اول آنكه، در كشورهاي اروپايي. هاي مختلف قرار گرفته است تحت تاثير مولفهاين امر. انددهكر
و بين المللي پيوند يافته اند دوم آنكه، جنگ پيش دستانه به افزايش. سنت موازنه گرايي منطقه اي
و در نهايت اينكه، جنگ منجر قدرت تحرك امريكا در حوزه امنيت كشورهاي اروپايي  مي شود

ز جن زما.مينه انشعاب در كشورهاي اروپايي را فراهم مي سازدپيش دستانه گ ني كه امريكايي ها
و مشروعيتدر عراق ند؛ زمينه براي جدال كردالمللي آغاز يابي بين را بدون توجه به ائتالف جهاني

 جديد از واكنشياين امر را مي توان شكل.و ستيزش كشورهاي دوسوي آتالنتيك به وجود آمد
سوال اصلي.ي نسبت به اقدامات امنيتي امريكا از زمان جنگ دوم جهاني به بعد دانستالمللبين

مقاله آن است كه اروپا چه واكنشي در قبال جنگ پيش دستانه بوش از خود نشان داده است؟ در 
و آن را مخالف يكجانبه گرايي بوش  حاليكه فرضيه بر سنت هاي موازنه قوا در اروپا تاكيد داشته

و اروپا هر دو با سنتا.ددانمي و كاربرد زور در سياست بين الملل آشنايي مريكا هاي رئاليستي
و موثر مي دانند كه در حالي كه اروپائيان به كارگيري قدرت را صرفاً. دارند  در شرايطي مطلوب

اگر. امكان ايجاد تفاهم بين تمامي قدرت هاي بزرگ يا كشورهاي عضو ائتالف وجود داشته باشد
رو شود، در آن شرايط امكان افول اقدامات پيش دستانه با مقاومت واحدهاي سياسي هدف روبه
و گسترش بحران هاي امنيتي در حوزه منطقه شدقدرت امريكا كه. اي فراهم خواهد روندي

. در خاورميانه با آن روبرو بوده اند، بيانگر چنين شرايطي است2003-8ها طي سال هاي مريكاييا
 مواضع كشورهاي اروپايي در ارتباط با جنگ پيش دستانه بوش مغاير با الگوهاي سياسي،،اينبنابر

و منجر به انتقاد از سياست هاي امريكا در سه و مطلوبيت هاي امنيتي اروپا بوده مواضع بين المللي
.سطح گرديده است 

: واژگان كليدي
- اتحاد مقيد- جنگ براي عدالت- ائتالف امنيتي- سنت موازنه گري- نگ پيش دستانهج

 سياست تغيير رژيم

      Email: Mossalanejad@Mossalanejad.com 88079905 فاكس*
: در همين مجله منتشر شده استذيلاز اين نويسنده تاكنون مقاله

س" .87، بهار1، شماره38، دوره"نگ سردجاز مريكا بعدآياست خارجي تحوالت الگويي
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 مقدمه
و استراتژيك امريكارقابت اروپا در دوران بعد از جنگ سرد افزايش يافته- هاي ژئوپلتيك

مناطق«ها تالش دارند تا موقعيت خود را از طريق بكارگيري قدرت نظامي در امريكايي. است

ا. پيگيري نمايند» بحراني كه دستانه روپاييان چنين اقداماتي را در چارچوب جنگ پيشدر حالي

ميعامل گسترش بحران بين مي. دانندالمللي توان اين سوال را با توجه به روندهاي موجود

دركرمطرح  و اروپا و توزيع مسئوليتبارهد كه آيا در دوران جديد، ائتالف امريكا هاي امنيتي

 روبرو شده است؟ در حالي كه كابينه بوش در حال ارتقاء الگوهاي رفتار ديپلماتيك با تغييراتي

و مطلوبيت هاي بينهاولويت ميا .باشد المللي خود

و امنيتي بعد از جنگ هاي سياسي، بينثير موجتأيري چنين روندي تحتگشكل المللي

ميجديد پيامدهاي،اين امر. سرد قرار گرفته است يش افزا. آورد امنيتي در منطقه به وجود

و روندي دانستقدرت استراتژيك امريكا را مي يكي از عوامل ظهور چنين شرايط . توان

به عنوان مينخستبنابراين، شكاف در اتحاديه سوال. شود ين نتيجه روند جديد محسوب

ميكرتوان مطرح ديگري كه مي كه آيا كشورهاي بزرگ اروپايي توانند از طريقد آن است

و اهداف هژمونيك امريكا مقاومت اي اتحاساختار منطقه ديه اروپا در برابر الگوهاي رفتار

 اروپا نسبت به اقدامات- متفاوتي در نگرش اوليه امريكاگرچه دورنماي كامالً نمايند؟

ميپيش به اين جمعدستانه وجود داشته است، اما كه چنين نشانهتوان و روندي بندي رسيد ها

و» مركل«مواضع اروپاي كهن بعد از به قدرت رسيدن.ه استبه مرور زمان تغيير يافت

برخالف آنچه كه در داخل امريكا. در جهت حمايت از امريكا شكل گرفته است» ساركوزي«

كه هم اكنون شامل  براي توجيه رفتار جنگي دولت بوش وجود دارد، اكثر اعضاء اتحاديه اروپا

و شرقي نيز مي هاي المللي خود را براساس نشانه نگرش بينشوند،كشورهاي اروپاي مركزي

و رفتاري فرامدرن تنظيم كرده و نظريه. اندادراكي به نقد فضاي سياسي پردازان چنين رويكردي

بيميمبادرت المللي بين و نمايند كه بر اساس آن، رفتار كشورها در شرايط مبتني بر نظمي

هاي رفتاري خود ها بايد با تنظيم اولويتتدر رويكرد پست مدرن، دول. شودآنارشي تفسير مي

و موثرتر نايل شوندبه همكاري و استراتژيك در سطح بيشتر .هاي امنيتي

و دگرگوني قرار گرفته است-دهد كه روابط امريكااين امر نشان مي . اروپا در شرايط تغيير

تاين تغييرات از يك ميثير شرايط بينأسو، تحت و از المللي واقع سوي ديگر، تابعي از شود

و فرايندهاي داخلي كشورهاي اروپايي  در روندهاي سياسي اروپا را آنچه. استموضوعات

مي،شودمشاهده مي و ضرورت را . هاي داخلي جامعه اروپايي دانست توان در قالب نياز

كشورهاي اروپا تالش دارند تا موقعيت خود را از طريق حداكثرسازي همكاري امنيتي با
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مييكا تثبيت نمايند؛ اما اين امر نيازمند سازمانامر گونه كه همان. باشددهي شرايط داخلي اروپا

به آمادهمحافظه .دندكرسازي فضاي اجتماعي خود كاران امريكايي مبادرت

توان بر اين امر تأكيد داشت كه هدف اصلي اين مقاله،مي،با توجه به موارد ياد شده

با. است اروپا–امنيتي امريكاي تضادهاهشناخت نشان اين كشورها در دوران جنگ سرد

كه11جويانه قرار داشتند، اما حوادث بعد از يكديگر در شرايط همكاري  سپتامبر نشان داد

.استاتحاد استراتژيك آنان در حال ريزش

هاي محافظه كار جديد در ساختار سياسي امريكا تالش دارند تا تهديدات امنيت گروه

و چندجانبه با كشورهاي تهديدكننده ترميم نمايند براي. ملي خود را از طريق مقابله موثر

به رهيافت. تحقق چنين هدفي، الگوهاي متفاوت در دستور كار قرار گرفته است هاي آناني كه

ب و همچنين اقدامات گرايي، موازنهكارگيري چندجانبههنئوليبرال توجه دارند، از ضرورت گرايي

هاي محافظه كار جديد تالش در حالي كه گروه. شگيري كننده حمايت به عمل مي آورندپي

و هژموني پيگيري گرايي، نظاميدارند تا چنين روندي را از طريق يكجانبه تضاد. كنندگري

و امريكا با به و اروپاي كهن كارگيري چنين الگوهايي ريشه در ساختار فكري، تحليلي

و قدرت«كتاب. يادشده دارداستراتژيك دو مجموعه هايي است انعكاس چنين تفاوت» بهشت

.)89: 1382كيگان،(

كه مبتني بر اقدامات نو واقع،در اين روند مي كنند گرايان تهاجمي از فرايندهايي پيروي

و همچنين اقدامات پيشدستيكجانبه گرا، هژموني بين  در چنين شرايطي، طبعاً. انه استالمللي

كه در حوزه ژئوپلتيك خاورميانه قرار دارند، امنيت ملي  كشورهاي پيراموني به ويژه واحدهايي

و تهاجمي امريكا واقع مي و در معرض اقدامات غافلگيركننده كشورهاي. شوندمورد تهديد

و آن را عامل اروپايي با انجام اقدامات نظامي زود هنگام در چنين محيط هايي مخالفت داشته

ميي امنيت منطقههاگسترش بحران مي. داننداي به گروهاز جمله اين افراد هاي توان

و امنيتي امريكا اشاره نئومحافظه كه توانستند روند گروه.دكركار در ساختار سياسي هايي

دستانه مريكا با جهان خارج را در چارچوب جنگ پيشاو تضادهاي كردهگرايي را ايجاد امنيت

.تشديد نمايند 

در استراتژي امنيت ملي امريكا با عنوان اقدامات پيش دستانه موردتوجه قرار آنچه كه

را- چنين اقداماتي تضادهاي امريكا. آميز بوده استگرفت؛ داراي پيامدهاي امنيتي مخاطره اروپا

بهبه. افزايش داده است  در فرايندهاي سياسيانهدستكارگيري عمليات پيشطور كلي،

مبين و يا اينكه هايي كه داراي رويكرد امنيتمجموعه. كارانه دارداهيت محافظهالمللي، گرا بوده

به آينده استراتژيك خود به كارگيري عمليات پيشدستهستندنگران نسبت  انه، از ضرورت

و آن را زمينه سازي از طريق مقابله با ساختارهاي قدرت كشور رقيبز امنيتساصحبت نموده
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مي، مقالهدر اين. اننددمي با- ود تا تفاوت هاي الگويي، رفتاري امريكاش تالش اروپا در ارتباط

و ساختار نظام بينجنگ پيش . الملل تحليل شوددستانه بر اساس مولفه هاي اجتماعي، سياسي

كه استراتژي جنگ پيش به افزايش فرضيه اين مقاله تأكيد بر آن دارد دستانه بوش منجر

و همچنين تعارضات ساير نقاط جهان شده است ارو–تضادهاي امريكا  .پا

و مفهوم عمليات پيش دستانه قالب-1  هاي معنا
به جنگ پيش دستانه حتي در كتاب تاريخي توسيديد با عنوان اگرچه ادبيات مربوط

 توجه قرار گرفته، اما طرح چنين الگويي در حقوق نيز مورد» هاي پلوپونزيتاريخ جنگ«

مبين مييدرن، موضوعالملل و پيشدستي، ريشه در دو فعل التين. باشد جديد پيشگيري

"Praevenire"و . كردن قبل از ديگران دارد، معناي خريد" Praemere"به معناي تبعيت گرفتن

به اين بحث مرتبط"Prevent" طبق لغتنامه وبستر، دو معناي فعل ازهستكه : ند، عبارتند

آنجلوگيري از قدرت يا اميد« » كردن يك اتفاق دور«و نيز» به انجام يا موفقيت در
.(www.merriamwebster.com) 

و همچنين ناامني در دوران بعد از جنگ سرد، شاهد شكل گيري نشانه هاي بحران، تهديد

و. ايمفراگيرتر در مقايسه با دوران قبل بوده بسياري از اين تهديدات ماهيت تعارضي داشته

و پيچيده كنترل آن نيازمن با توجه به چنين روندي. استد انجام اقدامات متنوع، چندجانبه

كه تغيير در الگوهاي رفتار استراتژيك، شكل است هاي امنيت ملي كشور بندي به دگرگوني در

كه در دوران بعد از جنگ سرد، مناظره. شودمنجر مي  جديد در روابطايبه همين دليل است

ابين مي توان انعكاس مناظره چهارم نظريات بين.ستالملل ايجاد شده الملل در اين امر را

.(Vasquez, 1997, P.218) حوزه مطالعات استراتژيك دانست

و كنش جديد از امنيت،ي مفاهيم،المللدر مناظره چهارم نظريات روابط بين استراتژي

و در برابر الگوهاي گذشته قرار گرفته اند  به طور كلي، در فضاي جديد.ديپلماتيك، توليد شده

در.مي باشيم» امنيت مضيق«هاي ادراكي در برابر قالب» امنيت موسع«هاي شاهد ظهور نشانه

دربه درگيريالعادهطور فوق بهPreventاين رابطه تعاريف موسع از لغت  هاي موجود

دريتا چندي پيش، پيشگيري به نحو. هاي استراتژيك تنوع بخشيده استعرصه  گسترده

درپيشگيري از وقوع بحرانبه مباحث استراتژيك براي اشاره و يا هاي آراييصفبارهها

مي.شدپيشگيرانه استفاده مي به عنوان جايگزيني مطرح بهيپيشگيري اغلب به جاي شود كه

.گيردكارگيري نيروهاي مهلك مورد استفاده قرار مي

ازه عنوان نشانهب» بازدارندگي«در ادبيات استراتژيك، مي»امنيت مضيق«اي به.شد تلقي

مي دادند تا امنيت خود را از طريق عبارت ديگر، كشورهاي موثر در سياست بين الملل ترجيح
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به. كنترل بازيگران رقيب تامين نمايند و منجر تعادل«چنين الگويي ماهيت تدافعي داشته

شد» امنيتي به ويژه در حوزه فعاليت شوراي امنيت در در ادبيات كالسيك روابط بين.مي الملل

و ايجاد امنيت بين الملل نيز از واژه هاي مربوط به عمليات پيشگيرانه كنترل نظام جهاني

كه با تهديدات امنيتي روبرو. استفاده شده است عالوه بر آن، واحدهاي سياسي نيز در صورتي

تهديدات را از طريق اقدامات پيشگيرانه انجام توانند اقدامات الزم براي مقابله با شوند، مي

. منشور ملل متحد آمده است51اين امر در ماده. دهند

و در فصل هفتمبه عبارت ديگر، عمليات پيش دستانه در منشور ملل متحد پيش بيني نشده

رطوبه. گيرانه مورد توجه واقع گرديده استهايي از اقدامات پيشاز منشور ملل متحد، نشانه

مفهوم مي يابد؛ زيرا كاربرد» امنيت مضيق«هاي گيرانه در چارچوب تئوريكلي، عمليات پيش

. الملل داردتدافعي در سياست بين

درسردرگمي و كاربردي مي» ستانهامنيت پيش«خصوصهاي معنايي . اشدحتي بيشتر نيز

به معناي و قب«اگرچه اين كلمه ريشه در لغات التين داشته مي باشد؛»ل از ديگرانحق خريد

به اين معنا است. اما معاني مشتق شده از اين واژه بسيار وسيع است به«: پيشدستي تعيين شده

و ميزان ابتكارات، آغاز شده توسط خود شخص (www.merriamwebster.com).» وسيله اندازه

پي، بنابراين عنشعمليات به و به اين ترتيب وان اقدامي براي دستانه ماهيت ابتكاري داشته

ميمقابله با نشانه و امنيتي ماهيت. شودهاي امنيت غافلگيركننده محسوب هرگاه فضاي سياسي

و تهديدكننده داشته باشد؛ امكان بكارگيري چنين الگويي وجود خواهد بينيمبهم، پيش ناپذير

مي. داشت و پيشگيري در موقعيتاين تفسير موسع اجازه ادهد تا پيشدستي ستراتژيك هاي

و در واقع اين مساله مربوط به خيلي پيش از  متعدد به جاي يكديگر مورد استفاده قرار گيرند

ازيكار امريكايي شكلهاي محافظهدر دوران جديد، گروه. باشدآغاز دكترين بوش مي  جديد

ق اين امر براي ايجاد صلح طوالني مدت از طري. اندبازدارندگي استراتژيك را طراحي كرده

.باشدتحرك در رفتار استراتژيك مي

 هاي درون ساختاري نظريات رئاليستي الملل مربوط به عرصهمناظره چهارم روابط بين

و همبستگي سازي پيشپردازان رئاليسم تهاجمي با امنيتنظريه. باشدمي دستانه هماهنگي

الملل از اهميت ويژهو بين در مورد امنيت ملي"مرشايمر"در اين رابطه، نظريات. زيادي دارند

مي. برخوردار است هاي ملي امريكا در دوران جورج دارد، با واقعيتآنچه كه مرشايمر بيان

 تدافعيوگرايان تهاجمي اگرچه بين نظريات امنيتي نوواقع. بوش تطبيق يافته است

ميهايي وجود دارد، اما مرشايمر گونه هاي ياد شده را از يكديگر تفكمشابهت » جونز«. كنديك

:بر اين اعتقاد است كه
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ترين پيش بيني معاصر نظريه واقع گرايي، ادعاي جان مرشايمر است؛ مبني بر برجسته«

و آرامش را كاهش مي كه نبود. دهداينكه با بيان نظام دو قطبي، صلح وي بر اين اعتقاد است

به معناي وجود صلح نمي باشد ما... جنگ . نند موسيقي بدون ساز استديپلماسي بدون زور

كه. در خالل بسياري از تعامالت ديپلماتيك، جنگ در كمين نشسته است عقيده بر اين است

و ستيزهنظام بين مي كندالملل درگيري به ندرت. جويي را تشديد در چنين محيطي، امنيت

و اين امر، رقابت بين مي شود محاصل و جنگ را محتمل . سازديالمللي را شدت بخشيده

به منظور كسب امنيت، استراتژيهاي منطقهبنابراين، حكومت مي شوند تا هاي اي اغلب مجبور

).122-30، 1384جونز،(»تهاجمي را اتخاذ نمايند

و گيري از نيروي نظامي به عنوان اصليدستانه، بهرهدر استراتژي جنگ پيش ترين گزينه

هاي تهاجمي بر اين رت ديگر، نئورئاليستبه عبا. شودنشانه اعمال قدرت محسوب مي

كه بكارگيري استراتژي توليد قدرت، در زمره الگوهاي ناكارآمد در عصر بعد از جنگ  اعتقادند

و ماهيت در جا زدن خواهد داشت كه مرشايمر در بيان ضرورت. سرد محسوب شده هاي آنچه

و تفسير  هاي امريكاييط استراتژيسته، توسكردامنيت ملي در عصر بعد از جنگ سرد تبيين

. آنان درصدد ايجاد قدرت نامتوازن در سطح بين المللي هستند. مورد استفاده قرار گرفته است

از» پاول« كه» كاپالن«با الهام مي دارد :چنين بيان

در« به عنوان محور اصلي تعادل و جاذبه كه طبيعت با خأل سازگاري ندارد همان طور

ميشود،طبيعت محسوب مي به خأل قدرت رنج . برد امنيت بين الملل نيز از شرايط معطوف

كه امنيت ملي امريكا نيز بر اساس متوازن و تهديدات بنابراين، طبيعي است سازي قدرت

كم. اكنون امريكا با تهديدات جدي امنيتي رو به رو نيستهم... تعريف شود ما داريم دشمن

به سراغ افراد. مي آوريم امريكا نمي تواند از طريق ذخيره.و كشورهاي ديگر برويمحاال بايد

و موثر دست يابد  .(Kaplan, 2002: 29)قدرت به امنيت مناسب

به موازات رهيافت هايبه اين ترتيب، در شرايط هژموني اياالت متحده، نظريات رئاليستي

 امنيت نئوليبراليستي نظريات در دوران بعد از جنگ سرد،. ليبرالي كاركرد خود را از دست داد

به موازات نظريات نوواقع مي. گرايي از مطلوبيت ويژه برخوردار گرديدنيز توان در اين ارتباط،

و بين الملل اشاره كردبه الهام . پذيري دولت كلينتون از نظريات نئوليبرال در حوزه امنيت ملي

و بين المل او بر جلوه هايي از موازنه قدرت در سطح منطقه در چنين.لي تاكيد كرده استاي

و روندي  و در قالب» كلينتون«شرايط تالش داشت تا از طريق بكارگيري نظريات نئوليبرال

به امنيت سازي مبادرت نمايد هاي اقتصادي بينهمكاري كهبه. الملل، طور كلي، در هر دوراني

ب سطح همكاري نئوليبراليسم منشا تنظيم رفتار استراتژيك شود، و اقتصادي ارتقاءينهاي المللي

به موازات نظريات ياد شده، مي توان جلوه.مي يابد هاي امنيتي در هايي از رهيافتهمچنين
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و» مكتب انتقادي«هاي امنيتي بين رهيافت. قالب مكتب انتقادي را مورد مالحظه قرار داد

.پيوند گسترده اي وجود دارد» مكتب كپنهاك«همچنين

مييالملل تالشپردازان جديد امنيت بينهر يك از نظريه تا بر دهند قابل توجه انجام

و چالش اين امر، مناظرات جديدي براي. الملل غلبه نمايدهاي فراروي نظام بينمحدوديت

رغم ظهور رويكردهاي متعارض امنيت بين الملل در علي. پردازان به وجود آورده استتئوري

به اين جمع1990دهه  بندي رسيد كه تمامي نظريات ياد شده، در راستاي بازنمايي، مي توان

ميرهيافت واقع و. باشندگرايي در دوران بعد از جنگ سرد به طور كلي، رهيافت مسلط روابط

 بر اساس رويكردهاي نئوليبرالي بوده در حالي كه چنين 1990الملل در دهه امنيت بين

در21 دهه قرن نخستينهايي در نشانه شواهد. قالب نئورئاليسم تهاجمي، شكل گرفته است،

كه هنوز ساختار نظام بين و موجود مبين آن است و مرج قرار داشته الملل در وضعيت هرج

و  براي غلبه بر شرايط فاقد قوه فائقه مركزي، كشورها مي توانند قابليت هاي سياسي

.استراتژيك خود را ارتقاء دهند

ميكه الگوي جنگ پيش زماني هاي زيادي را براي گيرد، هزينهدستانه در دستور كار قرار

به ظهور اقدامات يكجانب. كندكشورهاي درگير ايجاد مي  گرا در سياستهاين امر منجر

ميبين شكل. شودالملل ازياگرچه هم اكنون شاهد ، هستيمبين بازيگران» موازنه قدرت« جديد

يت استراتژيك ويژه نسبت به ساير بازيگران برخوردار است، اما آن، امريكا از مطلوبةو در نتيج

و موضوعات سياست   واقعيت استراتژيك موجود بيانگر آن است كه در بسياري از موارد

مي گيرند» ائتالف سازي«لملل، بازيگران قدرتمند از الگويانبي جنگ پيش دستانه. بهره

.امريكا در عراق اين الگو را نقض كرده است

و بين المللي طرح عمليات پيش دستانه-2  شرايط تاريخي
مي يابد كه شكل  جديد از موازنـه قـدرتيالگوهاي رفتار امنيتي كشورها در شرايطي تغيير

در دوران جنـگ سـرد،. پايان يافـت1945موازنه قواي سنتي در سال. لمللي به وجود آيدابين

به عنوان وجه مسلط نظريات است  مي بازدارندگي در ايـن مقطـع زمـاني،. شـد راتژيك محسوب

در. هاي بزرگ بود ترين تهديد امنيتي فراروي كشورها از سوي قدرت اصلي هم اكنون با تغييـر

به عنوان محور رفتار استراتژيك محسوب» عمليات پيش دستي كننده امريكا«ماهيت تهديدات، 

.شودمي

دهشمقابله با تهديدات نامتقارن تنظيم رفتار استراتژيك امريكا در راستاي گيريجهت

به. است هرگاه تهديدات. است» سياست آشوب زده«اين امر واكنشي نسبت به فضاي مربوط

. نو ظهور شكل گيرد؛ رفتار استراتژيك كشورها نيز با تغييرات قابل توجه همراه خواهد شد
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كه در استراتژي جديد امنيت ملي امريكا بيان شده، بر اين اساس استدالل دولت بوش چنان

الملل بين الوقوع در حقوقدستانه ناشي از ضرورت پاسخ به تهديدات قريب كه اقدام پيشاست

به طور خاص در ماه  كه. منشور ملل متحد پذيرفته شده است51مدرن است كه در حالي

كه تعبير بوش از فصل هفتم منشور ملل مت حد نادرست بسياري از تحليل گران بر اين اعتقادند

و نمي به ويژه ماده بوده به انجام اقدامات51توان بر اساس مواد فصل هشتم  منشور ملل

.كردتهاجمي از جمله عمليات پيش دستانه مبادرت

 جديد از تهديـدات امنيـتي سپتامبر طيف11هاي دولت بوش پس از حوادث استراتژيست

گرايـي يـسم، راديكاليـسم سياسـي، اصـول آنان موضوعاتي از جمله ترور. دندكرملي را ترسيم

و همچنين سالح هاي كشتار جمعي را به عنوان موضوعاتي نام بردنـد كـه مـي تواننـد  اسالمي

و امنيتـي. استراتژي ملي كشورها را تحت تاثير قرار دهند  بنابراين با تغييـر در فـضاي سياسـي

ازكه معطوف كردتوان نشانه هايي را مالحظه الملل مي نظام بين  بـه انجـام اقـدامات تهـاجمي

 در دوران بعـد از به طوركلي، ظهـور چنـين فراينـدي صـرفاً. جمله عمليات پيش دستانه باشد 

در دوران نظام دو قطبي، رفتار اسـتراتژيك كـشورها در راسـتاي. جنگ سرد شكل گرفته است

و بازدارندگي بوده است . تعادل

در شرايطي كه ساختار. گرديدميمنجرنه قوا بازدارندگي متعادل به بازسازي ساختار مواز

كه هر بازيگر قادر به كنترل ساير نظام بين الملل ماهيت چند قطبي داشته باشد؛ طبيعي است

وي الزم براي توسعههاهشكل گيري تغييرات ايجاد شده، زمين. كشورها خواهد بود طلبي

و بينهمچنين تاثيرگذاري امريكا در حوزه هاي منطقه در اين. المللي را فراهم آورده استاي

كه» جان ايكنبري«ارتباط،  مي دارد :بيان

بي سابقه است« و سلطه امريكا در سراسر تاريخ مدرن هيچ قدرت بزرگ ديگري. تفوق

و سياسي نداشته استچنين قابليت ما در جهانِ. هاي شگرف نظامي، اقتصادي، فني، فرهنگي

از...شودريم كه در برابر آن هيچ رقيبي ديده نميبداراي يك ابرقدرت به سر مي كه شكافي

و ساير ممالك مهم جهان پديد آمده بود، در دهه  و نظامي ميان امريكا نظر قدرت اقتصادي

شد1990  درصد27به ميزان1998تا1990هاي اقتصاد امريكا در سال. به مراتب عميق تر

و همچنين سه برابر رشد اين امر تقريبا دو برابر. رشد كرده است  رشد اقتصادي اتحاديه اروپا

مي باشد و امريكا پژوهش...اقتصادي ژاپن به خود كرده هاي تحقيق وتوسعه نظامي را منحصر

مي80حدود  -18: 1382ايكنبري،(»شود درصد مخارج تحقيقات نظامي جهان در اين كشور صرف

17(.

و تغيير در موازنه دگرگوني قدرت نظام بين الملل، موقعيت امريكا را در هاي ساختاري

امريكايي ها تحت تاثير گروه هاي. مقايسه با ساير بازيگران موثر در نظام بين الملل ارتقاء داد
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كه لحظه طاليي براي تثبيت هژموني امريكا فراهم كار جديد به اين جمعمحافظه بندي رسيدند

تا آنان از طريق تحرك عملي،بنابراين. شده است و اقدامات فراگير نظامي قادر خواهند شد اتي

و به اين ترتيب، زمينه سازكر جديد را براي امريكا ايجاديموقعيت . شوند» قرن امريكايي«ده
).54-57: 1386فوكوياما،(

و گروهها، شاهد فعاليت سازمانبراساس چنين ادراكي هاي متنوعي بوديم كه اي مختلف

 افزايش قدرت،بنابراين. استهاي محافظه كار جديدو تحرك گروهيابي عامل اصلي موقعيت

و نامتقارن را مي به موازات ظهور تهديدات پراكنده دريتوان عاملاستراتژيك امريكا  جديد

. هدف آنان غلبه بر تهديدات نوظهور بوده است. سازي اقدامات پيش دستانه دانستتئوريزه

ب » جهان آشوب زده«هاي لملل را بر اساس مولفهاينجيمز روزنا فضاي موجود در سياست

كه دچار دگرگونيمورد ارزيابي قرار مي و فرايندي شده استدهد؛ جهاني نظم. هاي ساختاري

به گون و و مرحلههجهاني با تغييراتي همراه گرديده . استيافته مجددياي، ظهوراي تدريجي

:روزنا بر اين امر تاكيد دارد كه

فنهايپويش« دهنده اصلي آوري در جهت جهاني شدن ايجاد كرده است، سازماني كه

مطبعاً. مسايل جهاني است به چنين فرايندي واكنش نشان از ... دهندي نيروهاي فراملي نسبت

بهياي جنگ سرد، نظمهدل ويرانه و تدريجي سربرميگونه جديد نظام جديد. آورداي آرام

افاقد شكل و مسير مشخص و خطي شكل نمي.ستبندي . گيردتحول به صورت سازمان يافته

در هر مرحله، نيروهاي ضد نظام واكنش. هايي از رفتار با موج هاي معكوس وجود دارندجلوه

م در. شونداين نيروها برخالف گذشته در مركز ايجاد نمي. دهندينشان نيروهاي ضدنظام

و حاشيه شكل مي بهبه اين ترتيب،. گيرندپيرامون و گونه نظمي كه اي تدريجي از تعامل مركز

ميحاشيه حاصل مي و همچنين ظهور نيروهاي شود، تواند نويدبخش همگرايي بازيگران

مياين امر نشانه. چندگانه باشد به نمايش ساختار جديد ماهيت. گذاردهاي آشوب در جهان را

مي كند و غيرهماهنگ پيدا .(Rosenau, 1995: 200)» ناموزون

كه تهديدات نوظهور مي تواند هاي محافظهگروه به اين جمع بندي رسيده اند كار جديد

و فراگيري را براي امريكا ايجاد كند  كردندبه همين دليل آنان تالش. مخاطرات امنيتي جدي

كه زمينه هاي به مهار محيطي مبادرت نمايند و الگوهاي عملياتي تا از طريق ابزارهاي نظامي

مي آوردتهديد  كه. استراتژيك را به وجود كه چنين روندي ايجاد شود؛ طبيعي است هرگاه

.امكان بهره گيري كشورهاي قدرتمند از ابزار نظامي افزايش بيشتري خواهد يافت

كه امريكا با حوادث  سپتامبر مواجه شد؛ ادراكات امنيتي امريكا با تغييراتي11هنگامي

و سياست امنيتي بر اين» جوزف ناي«. روبرو شد كه اين ادراكات در استراتژي اعتقاد است

و تغييراتي را در رفتار استراتژيك امريكا به جا گذاشته است از جمله. امريكا تاثيرگذار بوده
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و نهادهاي بينهتوان به كاهش ميزان نياز امريكا به ائتالفاين موارد مي از. المللي اشاره داشتا

بهي جديديسوي ديگر، الگو كه در مقابله با همكاريرا براي مقابله با تهديدات هاي كار گرفته

به تالش. المللي استكننده بينمتعادل به نوعي كه توسط نيروهاي اين امر هايي اشاره دارد

به تالشي اطالق. المللي شكل گرفته استارزشي در درون ساختارهاي بين رفتار فراقدرت

ميشود كه باعث بروز تغيير مي به توانايي ايجاد تغيير قدرت رابطه. شوددر خود نهادها اي

به هر حال مفهوم فراقدرت. نتايج يا تاثيرگذاري بر رفتار بازيگران درون يك رژيم اشاره دارد

ها بدون توجه به روند حاكم بر امريكايي. به توانايي ايجاد تغيير در نتايج بازي ارتباط دارد

و همچنبينروابط  دستانه گرايي به طراحي جنگ پيشهايي از تفوقين بر اساس نشانهالملل

گرايي در رويكرد نئورئاليسم چنين امري را بايد انعكاس فضاي هژمونيك. دندكرمبادرت 

و همچنين محافظه .كاران جديد در سياست خارجي امريكا دانستتهاجمي

رهاي جنگ پيشتغيير نئورئاليسم از هژموني، زمينه  به وجود 1990ا در اواخر دهه دستانه

و نگرش. آورد زمانيكه محافظه كاران جديد در سياست خارجي امريكا به قدرت رسيدند، نگاه

و براساس ضرورت مقابله با محيط تهديدآميز بعد از جنگ  آنان در برخورد با محيط پيرامون

داشته باشد، بر تفسير جديد از هژموني پيش از آنكه ماهيت اقناعي. سرد سازماندهي شد

و مداخله گرايانه شكل گرفته است كه. اساس سياست هاي قهرآميز، سلطه جويانه طبيعي است

.(Puchala, 2005: 572) اروپايي ها با اين الگو موافقت چنداني نداشته باشند

ميبه اين ترتيب، عمليات پيش بر. گرايي سنتي دانستتوان مرحله پاياني موازنهدستانه را

و الگوهاي رفتاري چندجانبه الگوي موازنهاساس  گرايي شكل گرايي، اقدامات نظامي

و اين امر در حاليكه با الگوي يكجانبه. گرفتمي گرايي، موقعيت امريكا دچار تغيير گرديده

هاي سنتي در اين روند، همكاري. ها را نيز در شرايط رفتار واكنش قرار داده استاروپايي

مي كندا- اروپا .(Krahman, 2005: 533). مريكا تغيير پيدا

 شاخص هاي جنگ پيش دستانه در استراتژي امنيت ملي امريكا-3
و امنيتي امريكا در شرايطي شكل اي جنگ پيشهضرورت دستانه در سياست خارجي

و دگرگوني در محيط بين سه نوع تغيير كه ر در مرحله اول ساختا. الملل ايجاد گرديدگرفت

اي در مرحله دوم، تهديدات جديد در محيط حاشيه. نظام بين الملل با دگرگوني روبرو شد

و در سومين مرحله، گروه هاي محافظه كار در نوامبر  .به پيروزي رسيدند2000ايجاد شد،

به فضاي بعد از اصلي . سپتامبر در داخل امريكا شكل گرفت11ترين واكنش نسبت

و بينجديد موج كاران توانستندمحافظه در. المللي را ايجاد نمايندسياسي جورج بوش
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به مردم امريكا در ، درون مايه اصلي استراتژي2002 ژانويه29سخنراني ساليانه خود خطاب

:دفاعي نوين اياالت متحده را در دو جمله دقيق چنين بيان كرد

و نيز رژيمما بايد از فعاليت تروريست« دسها پي كه در هاي شيميايي، تيابي به سالحهايي

و يا هسته و جهان بيولوژيك اي هستند، جلوگيري كنيم، زيرا آنها تهديدي عليه اياالت متحده

 در زماني كه خطرات در حال افزايش هستند، منتظر رويداد جديدي...شوندمحسوب مي

.(Bush, 2002: 12)» مانيمنمي

به عراق، و كره شمالي به عنوان كشورهاي جورج بوش در سراسر سخنراني خود،  ايران

شكل. اشاره كرد» محور شرارت« كه كهياين امر نشان مي دهد  جديد از تهديد ظهوريافته

به كارگيري و. براي مهار آن مي باشد» ابزارهاي قدرت«امريكا نيازمند هرگاه قدرت سياسي

هد كرد تا متناسب با نوع بين المللي با چالش روبرو شود، طبعا كشور هژمون نيز تالش خوا

و  كه در مقابله و همچنين بهره گيري از ابزارهايي نمايد به انجام اقدامات متقابل تهديدات

. رويارويي با تهديدات موثر باشد

و در ، بوش عملياتي شدن اين تفسير استراتژيك را در 2002ژوئن1متعاقب اين امر

و دوره جنگ سرد را مقايسه بخشي از سخنراني خود كه در آن، موقعيت امنيتي دوران موجود

:مي نمود، چنين توضيح داد

كه مبتني« در بخش اعظم قرن گذشته، دفاع امريكايي بر پايه دكترين هاي دوره جنگ سرد

و بازدارند در برخي موارد، اين استراتژي ها همچنان مورداستفاده. گي بود، قرار داشتبر مهار

مي گيرند كه تهديدات به واقعيت بپيوندند، بايد با آنها پيش از آنكه..قرار ما نبايد منتظر باشيم

).166: 1385متقي،(» ظاهر شوند، مقابله كنيم

كه جنگ پيش واين امر به مفهوم آن است و عينيت تهديد شكل دستانه بر اساس اقعيت

شدنمي به عبارت ديگر،. گيرد، بلكه بر مبناي ادراك امريكا از تهديدات سازماندهي خواهد

 ويژه در ادراك زمامداران امريكاييياز اهميت» تهديدات ذهني«و» تهديدات ادراكي«مقابله با 

شداين امر بدون توجه به پيامدهاي آن درحوزه سياست بين. برخوردارند در. الملل سازماندهي

ترين حاميان گسترش مقامات كاخ سفيد، اصلي. چنين روندي، اروپا مواضع منفعالنه داشت

دونالد«و همچنين» ديك چني«. شدندحوزه نفوذ امريكا در مناطق پيراموني محسوب مي

ان تهاجميينگرش» رامسفلد به ديگران براي مقابله با تهديدات ارائه نموده آنان اين.دتر نسبت

كه توجه قرار داده موضوع را مورد و«اند دفاع از امريكا مستلزم پيشگيري، دفاع مشروع

و ساير تهديدات در حال ظهور ... همچنين عمليات پيش دستانه است دفاع در برابر تروريسم

و بهترين دفاع اقدامات تهاجمي است21قرن  مي باشد در.، نيازمند ايجاد جنگ عليه دشمن
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و دشمنان ارهپ اي از موارد تنها الگوي دفاعي مناسب را بايد تهاجم گسترده عليه تهديدات

.(Rumsfeld, 2002: 65)»تهديدكننده دانست

و رهبران سياسي امريكا در دولت جورج بوش، بخش هايي از هر يك از مقامات دفاعي

توانمي،به عبارت ديگر. دندكرامريكا را سازماندهي (Security Puzzle)»ساختار امنيتي مبهم«

گرايي، هايي از امنيتامنيتي امريكا در دوران جديد را بر اساس جلوه-هاي دفاعيبنديشكل

و برتريتوسعه را. جويي اياالت متحده مورد توجه قرار دادطلبي طبيعي است كه چنين الگويي

و چين مورد پذيرش قرار نخواهند داد تالش براي هژموني امريكا. كشورهاي اروپايي، روسيه

و در نتيجه آن شاهديهاي ضدامريكايي داراي شرايطو همچنين واكنش  رشد يابنده بوده

به جنگ پيشتوسعه موج ميهاي ضدامريكايي به موازات موضوعات مربوط . باشيمدستانه

چ.دكردندستانه را در مقابله با تروريسم سازماندهي ها جنگ پيشامريكايي نين بر اساس

كه درصدد نقد سياست امنيتي امريكا باشد در زمره گروه و بازيگري هاي رويكردي، هر كشور

.گرفتتروريستي قرار مي

ميترين شاخص جنگ پيشاصلي و مقابله با قالب«توان دستانه را هاي تئوريك

با دستانه به مفهوم مقابلهبه طوركلي، جنگ پيش. كشورهاي راديكال دانست» ايدئولوژيك

هر واحد سياسي كه در شرايط نقد قدرت. هاي ابزاري كشورها محسوب نمي شودقابليت

.امريكا برآيد؛ در شرايط اقدامات تهاجمي واقع خواهد شد

. دانست» اقدامات يكجانبه گرا«دستانه را بايد تالش براي انجامص جنگ پيشخدومين شا

مي دهند تا فرادر اين ارتباط امريكايي كه زمينه تحقق ساختار ها ترجيح يندهايي ايجاد شود

 با رويكرد انتقادي نسبت به عملكرد"كنث والتز"در اين فرايند،. موازنه قوا فراهم گردد

و امنيتي امريكا بيان مي دارد كه :سياسي

مي«  جديد از موازنهيشكل. گيرندهم اكنون بسياري از قدرت هاي بزرگ از امريكا فاصله

ا و روسيه گرايش يافته است.ستقوا ايجاد شده اما،. آلمان به سمت كشورهاي اروپاي شرقي

و ژاپن پيدا كرده است ما از نظريه توازن ...روسيه نيز گرايش ويژه اي براي همكاري با آلمان

و همچنين آموزه هاي تاريخي درس گرفته ايم كه كشورها بر اساس منافع جديد خود رفتار قوا

 آلمان، هايي را براي اروپا ايجاد كرده است، طبعاًآتالنتيك محدوديتاگر ساختار. كنندمي

و چين تالش خواهند كرد تا واكنش اين امر. جويانه جديد را به وجود آورندهاي موازنهروسيه

ميزمينه  آورد؛ زيرا قدرت تك قطبي پايدار هاي الزم براي كنترل قدرت امريكا را فراهم

تكگرايي در سياست بينومرجي از هرجمشكالت ناش. باشدنمي قطبي را كنترل الملل، ساختار

 هاي موجود، ساختار موازنه قوا را از طريق اگر امريكا بتواند بر اساس پويايي... كندمي
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»شوديمهاي هژمونيك خويش سركوب نمايد، در آن شرايط، وضعيت ناپايداري ايجاد قابليت
(Waltz, 2003: 76).

به يكجانبهطبيعي اس ميت كه كشورهاي مختلف با اقدامات معطوف نمايند؛ گرايي مخالفت

و  كه انگيزه به گونه اي است كه ماهيت موازنه گرا داشته، در حالي زيرا ساختار نظام بين الملل

و همبستگي بين. تمايالت امريكا ماهيت هژمونيك دارد در چنين شرايطي امكان هماهنگي

ا و كشورهاي .روپايي وجود نخواهد داشتامريكا

كه سومين شاخص استراتژي امنيت ملي امريكا  هاي جنگ براساس آن شاخصرا

ميپيش كه»تغيير رژيم«توان موضوعي، گيرددستانه مورد پذيرش قرار  كشورهايي دانست

كه منافع امريكا را مورد مخاطره قرار مي و يا اين .ددهنداراي رويكرد ضدامريكايي بوده

نه تنها به منزله اقدام پيش و يكجانبه سياست تغيير رژيم بااستدستانه ؛ بلكه بايد آن را

.هايي از الگوهاي رفتار مبتني بر فرا دستي تبيين نمودشاخص

يدر دوران جنگ پيش دستانه، اقدامات امريكا در برخورد با كشورهاي تهديدكننده، ماهيت

، از انجام2002تراتژي نوين امنيت ملي امريكا در سالاس5در فصل. جديد يافته است

كه براي مقابله با تهديدات مي شود عمليات پيش دستانه به عنوان ضرورت جديد نام برده

الوقوع، بسيج قابل مالحظه نيروهاي زميني، دريايي تهديد قريب. الوقوع تبيين شده استقريب

به نحوي  به دنبال خواهد داشت؛ هايي طبعا چنين قابليت.كه براي حمله مهيا شوندو هوايي را

.(Bush, 2002: 23) گردددر راستاي تغيير رژيم هاي سياسي كشورهاي نامطلوب تلقي مي

مي توان تعيين«چهارمين شاخص جنگ پيش دستانه در استراتژي امنيت ملي امريكا را

كه بتواند زمان،. دانست» محيط منازعه و گسترهبه عبارت ديگر، كشوري  مكان، شدت

و مطلوبيتجنگ به نتايج شدها را تعيين كند در روند منازعه، و موثر نايل خواهد . هاي ويژه

و ستيزش عليه امنيت11در چنين روندي جورج بوش عمليات  سپتامبر را نمادي از جنگ

و آن را زمينه در.دكر ريزي استراتژيك امريكا تلقيساز تغيير در طرحملي امريكا دانسته وي

: اين ارتباط بيان داشت كه

از. مسئوليت ما در قبال تاريخ، روشن است« و پاكسازي جهان به اين حمالت پاسخ

و قتل آغاز شده است. باشدشياطين ضروري مي . جنگ عليه ما از طريق فريب كاري، نيرنگ

به خطر مي افتد، خشمامريكا ملتي صلح گينانه برانگيخته طلب است؛ اما زماني كه امنيت آن

كه. شودمي به شيوه» ديگران«اين منازعه در شرايطي اي خواستار آن بودند، آغاز شده است؛ اما

 ).www.whitehouse.gov(»كنيم، پايان خواهد يافتكه ما اراده مي

ميپنجمين شاخص جنگ پيش مورد» اقدامات اطمينان بخش«توان در قالب دستانه را

به معناي. مالحظه قرار داد اين اقدام به معناي جدال عليه تهديد مشخص تلقي نمي شود؛ بلكه
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 معاون وزير دفاع امريكا طي سخنراني در موسسه"پل ولفوويتز". مقابله با شرايط ابهام است

: بين المللي مطالعات استراتژيك گفت

م« كه كه چه موقع يك تهديد، قريبيمفهومي ... وقوع استالتوانيم مطرح نمائيم اين است

به قريب و نسبت كه معتقدند ما بايد منتظر بمانيم الوقوع بودن حمالت اطمينان كسب افرادي

كه منجر به حادثه كنيم، در ايجاد ارتباط ميان نشانه »اند سپتامبر شد، ناتوان بوده11هايي
)www.dod.gov.( 

ا كه پل ولفوويتز، معاون پيشين وزير دفاع امريكا در رتباط با اقدام عليه تهديد آنچه را

كه جدال هاي امنيتي جديد ماهيت غافلگير كنندهبنامشخص بيان داشته  ه معناي آن است

 امريكا براي گذار از غافل گيري بايد هرگونه اقدام نظامي ممكن را براي از بين،بنابراين. دارند

كن. بردن تهديدات بكار گيرد و ش استراتژيك جورج بوش ضرورت متحول سازي انديشه

مي دهد به شرح ذيل مورد توجه قرار :امريكا در دوران جديد را

در بخش اعظم قرن گذشته، دفاع امريكايي بر پايه دكترين هاي دوره جنگ سرد مبتني«

و بازدارندگي قرار داشت در برخي از موارد، اين استراتژي ها همچنان مورداستفاده. بر مهار

مي گيرند من. قرار كه تهديدها به واقعيت بپيوندند، بيش از اندازه در انتظار اگر ما تظر باشيم

ترين تهديدها مقابله كنيم، پيشو بايد با جزئي...ما بايد با دشمنانمان مبارزه كنيم... خواهيم بود

.(Berman, 2003: 54)»از آنكه ظاهر شوند

و چارچوب جنگ پيش ميدستانه صرفا در شرايطي مقابله با تهديدات رسد كه به موفقيت

 ششمين شاخص جنگ پيش دستانه را بايد در انجام،ماهيت نامتقارن داشته باشد، بنابراين

و به دور از شاخص هاي متعارف شكلي از اقدامات نظامي دانست كه ماهيت كالسيك نداشته

به سند استراتژي امنيت ملي امري. قرار دارند كا كه در چنين امري را مي توان با نگاهي گذرا

كه اين سند در ادامه. منتشر گرديد، مورد مالحظه قرار داد2006مارس  به توضيح است الزم

كه قبالً يعني در سال   شاخص هاي عمليات 2002استراتژي امنيت ملي امريكا منتشر گرديد

و به كارگيري الگوهاي. ده بودكرپيش دستانه را تئوريزه در اين سند، غلبه بر انزواگرايي

مي شود به عنوان ضرورت اجتناب ناپذير رفتار امنيتي امريكا تلقي در. تهاجمي جورج بوش

در.كندمعرفي اجمالي سند امنيت ملي، نشانه هايي از تداوم عمليات پيش دستانه را تبيين مي

:اين ارتباط، وي چنين بيان داشت كه

ب. اين دولت مسير جسارت را برگزيده است« و بازارهاي ما رهبري جهان را ر انزواگرايي

ها هم اكنون مقابله ما تصميم گرفته ايم تا با چالش. آزاد را بر حمايت گرايي ترجيح مي دهيم

و آنها را براي نسل هاي بعدي نگذاريم به. نمائيم به جاي آنكه منتظر بمانيم دشمنانمان ما

دا. كشورمان برسند، در خارج با آنها خواهيم جنگيد پي شكل نه صرفاًما در و  دن به جهان
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و نه مقهور شدن در برابر آنها هستيم و تاثيرگذاري بر تحوالت يكي از . ... شكل گرفتن از آن

هاي هاي كنوني از طريق رهبري حكومتهاي استراتژي ما رويارويي با چالشستون

)16-17: 1385, بوش(موكراتيك استد

 واكنش اروپا به جنگ پيش دستانه بوش-4
كه سنتتار و همچنين» موازنه گرايي«هاي اروپايي بر يخ روابط بين الملل نشان مي دهد

را به بعد چنين نشانه18الملل از قرن تاريخ روابط بين. گرايي قرار داشته استچندجانبه هايي

و يكپارچگي دوران. سازدمنعكس مي اگرچه هم اكنون كشورهاي اروپايي فاقد همبستگي

المللي بعد از جنگ سرد، برخي از كشورهاي اروپايي؛ اما در توزيع قدرت بينباشندگذشته مي

و سعي در ايجاد تعادل در مقابله با سياست هاي يكجانبه مي ،بطور كلي. نمايندمقاومت كرده

)همانند اروپا(، كشورهاي درجه دوم)همانند امريكا(هاي نيرومند ظهور كنند هرگاه دولت

رامي ه تشكيل اتحاديه با ديگر كشورهاي ضعيف يك سپر حمايتي براي خود كوشند تا از

مي... ايجاد كنند و احساس امنيت . كنندآن ها از سوي كشورهاي ضعيف مورد احترام بوده

نمايند كه داراي قدرت چنين كشورهايي در شرايطي عليه قدرت سيطره جو ايجاد اتحاديه مي

ك جو ردن دشمنان از آغاز حمله از سوي كشور سيطرهدفاعي يا بازدارنده كافي جهت منصرف

).260، 1383ايكنبري،(باشند 

و روابط خود را با در دوران بعد از جنگ سرد، كشورهاي اروپايي توانستند موقعيت

گونه تمايلي در اين دوران اروپا هيچ. امريكا در قالب روابط همكاري جويانه سازماندهي نمايند

هاي عمومي ريكا نداشت مشروط بر آنكه امريكايي ها نيز از سياستبه گسترش تعارض با ام

.اروپا در محيط هايي كه اهميت ژئوپلتيك دارند، حمايت به عمل آورند

و توانايي راهبردي امريكا كه ميزان قدرت و هماهنگي-از آنجا اروپا با يكديگر هم خواني

بهيها تمايلرو، اروپاييندارد، از اين گراييكه منجر به كنترلرا كارگيري ابزارهايي چندان براي

مييا مقابله مي. نخواهند داشت،شودگرايي به نظر رسد كه با وجود در اين ارتباط، طبيعي

و قابليت را  چالش هاي به وجود آمده، برتري قواي يك كشور همانند امريكا به آنان اين اقتدار

كه رويه اين الگو را امريكا در مارس. تحميل نمايند) كشورها(هاي خود را بر ديگران بدهد

چنين وضعيتي را ناشي از شرايطي» گيلپين«.و در برخورد با عراق به كار گرفته است2003

كهمي :داند

بي« طوربه. تعادل قرار داشته باشدتوزيع قدرت ذاتي كشورهاي دروني سيستم در وضعيت

ز و روابط كشورها در طول مي شودكلي، ساختار قدرت در برخي از مواقع نيز. مان جابه جا

مي شود در زمان هاي ديگري، شرايط براي درگيري يا مشاجره. به همكاري كوتاه مدت منجر
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بابه وجود مي كه براي جنگ مي كنند و در برخي مقاطع زماني، كشورهاي برتر احساس آيد

م. گر آمادگي دارندواحدهاي چالش ي كنند تا موقعيت خود را در اين شرايط، آنان تالش

و زمينه مقابله با نيروهاي چالش .(Gilpin, 2001: 78)گر را فراهم آورند تثبيت نموده

و در دوران بعد از جنگ سرد، ماهيت و امنيتي امريكا در برابر اروپا گرچه آرايش دفاعي

وجهان و بدين سيله توانستند گرا داشت؛ اما اروپايي ها از الگوي منطقه گرايي بهره گرفته

و در چارچوب اتحاديه اروپا سازماندهي كنند به مفهوم. منفعت خود را در حوزه اروپا اين امر

و اروپا بيش از آنكه در دوران بعداز جنگ سرد در شرايط تعارضي قرار  آن است كه امريكا

و حتي همكاري جويانه بوده اند .بگيرند، داراي رويكرد رقابتي

مي دهن كه اروپا از سال هاي نيمه دوم دهه شواهد نشان و در چارچوب بحران 1990د

و كوزوو تبديل به وزن هدف آن بود. ده استش تعادلي جديد در مقابل امريكاةامنيتي بوسني

هاي مشترك اروپايي در چارچوب قرارداد ماستريخت موقعيت خود را مشيكه از طريق خط

 توني بلر بر اين موضوع تاكيد داشت كه بحران،1998در سال. در برابر امريكا تثبيت نمايد

و اروپا مي كه ناتو جويانه را در ارتباط با يكديگر هاي همكاريتوانند سياستكوزوو نشان داد

و اين امر به مفهوم نقشكرآغاز  و فريني كشورهاي اروپايي در محيطآده هاي امنيتي اروپا

ميهمچنين ساير حوزه و ويتكف،( باشدهاي ژئوپلتيكي ).781-3: 1382كاگلي

به مشاركت گسترده با اروپا نشان نمي دادند؛ اما در روندن چندايها تمايلاگرچه انگليسي

تعريف نمايند؛» پيمان اروپايي«دند تا موقعيت انگليس را در قالبكربحران هاي امنيتي تالش

ا،بنابراين و اروپا موقعيت خود را در چارچوب سياست منيتي موازنه گرا در اروپا امريكا

از. سازماندهي كردند از سوي ديگر، بايد تاكيد داشت كه اروپا مي توانست موقعيت خود را

و نقش به همين دليل نقش. آفريني در سياست امنيتي اروپايي ارتقا دهدطريق تحرك، مشاركت

به منزله پذيرش تمام سياست-مشاركتي امريكا ماروپا .شودحسوب نميهاي اياالت متحده

به ناديده گرفتن قدرت امريكا ندارند؛ آنان به هيچ وجه تمايلي اگرچه كشورهاي اروپايي

به سلطه جويي در سياست بين كه افزايش قدرت، نبايد منجر . الملل شودبر اين اعتقاد هستند

به شاخصبه بيان ديگر، اروپايي جها و آن را براي صلح هان هاي قدرت امريكا واقف بوده

بيجويي آن كشور را مخاطرهدانند، در حالي كه سيطرهضروري مي و ميثباتآميز . پندارندكننده

آَشكارا ابراز داشتهدر اين ارتباط، هر چند فرانسوي كه علت ابرقدرتي اياالت متحده ها بارها اند

بي بديل ام و تاثيرات فرهنگي  ريكا صادقرا تنها به واسطه نفوذ سياسي، نظامي، اقتصادي

بي بديل از سوي اروپا، از مي دانند، ولي ضرورت ايجاد وزنه تعادلي در برابر اين قدرت

مي شود و مسلم قلمداد به عنوان اصلي بديهي .ديدگاه حاكميت فرانسه،
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و هماهنگ با الگوهاي رفتاري امريكا كامال2001ًهاي امنيتي اروپا در سال سياست  همسو

ك. قرار داشت هاي امريكا عليه ها از سياسته جنگ در افغانستان شكل گرفت، اروپاييزماني

هاي دستانه را در راستاي سياست جنگ پيش2001طالبان حمايت كردند، زيرا آنان در سال 

و مشروعيت گروه هاي طبعاً. دانستندعمومي اروپا مي كه چنين اقدامي از حمايت  زماني

شرمتنوع ايط امكان ناديده گرفتن قواعد بازي از سوي امريكا وجود تري برخوردار شود، در آن

.(Kissinger, 20091: 14)دارد 

كه امريكاشواهد نشان مي اروپا، جدال هاي امنيتي خود را از زمان بحران عراق آغاز-دهند

كه در بين كشورهاي» مري همپتون«. كردند به اين جمع بندي رسيده است در مطالعات خود

ساير كشورهاي. دولت بلر از الگوهاي امنيتي امريكا حمايت به عمل آورده استاروپايي صرفاً

و عراق در رفتارياروپايي تمايل به حمايت از امريكا نشان ندادند، زيرا مدل افغانستان  چندان

و فرانسه مخالفت خود را با سياست هاي. متفاوت بودامنيتي امريكا كامالً كشورهاي آلمان

و هم بهچنين جنگ پيشيكجانبه به انجام گونهدستانه امريكا در عراق و مستقيم اي سريع

شكلاين كشورها مواضع كامالً. رساندند .گيري بحران افغانستان داشته اند متفاوتي در زمان

 سران اتحاديه اروپا معتقدند بايد بيشترين تمركز راهبردي خود را بر مقوله

ازدموكراسي و حمايت . فرايند انتخابات سياسي در كشورهاي پيرامون معطوف نمايندسازي

 نظر توازن استراتژيك مصوب اتحاديه اروپا در مقابل ثبات هژمونيك مورد امري كه در راستاي

طي. اران واقع شده استكومحافظهن اين امر در اولويت سياست گذاري هاي اتحاديه اروپا

به اين ترتيب، اروپا. فروپاشي طالبان قرار گرفته استنشست هاي متعدد آن سازمان پس از 

حمايت خود از امريكا در جنگ عليه طالبان را به مثابه جدال عليه تروريسم در چارچوب

و همچنين همكارينهادهاي بين ميالمللي ها از اروپايي. دهدهاي چندجانبه مورد ارزيابي قرار

د اين امر تا سال.ر جنگ افغانستان استفاده كردندتمامي ابزار خود براي حمايت از امريكا

.(Maall, 2005: 81) ادامه يافت2003

طي سال هاي به دولت افغانستان2/2، پرداخت2004-2006اتحاديه اروپا  ميليارد دالر را

و نقش  موثر را در پرداخت هزينه هاي جاري دولتيبراي بازسازي آن كشور بر عهده گرفته

 افغانستان نيز اتحاديه 2004در انتخابات اكتبر.ه استكرد كاركنان آن ايفا كابل نظير حقوق

به تامين امنيت فضاي انتخابات به نيروهاي امريكايي اقدام اروپا در عين حال كه براي همياري

نموده بود، ولي تالش كرد تا بر اساس مقوله توازن استراتژيك مورد نظرش، نقش محوري در 

.ستان را براي خود باز تعريف كندامور داخلي افغان

كه رويكرد امنيتي حمايت اروپا از جنگ امريكا در افغانستان نشان داد كه در حوزه هايي

آنان در قالب چندجانبه گرا باشد، هيچ گونه تعارضي با امريكا نخواهد داشت، در هر حال اگر 
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به همكيدستانه توجهاياالت متحده در روند اقدامات پيش با چندان و موازنه اري، حمايت

و مقاومت در برابرياروپاي به مخالفت ها نداشته باشد، در آن شرايط آنان از الگوهاي معطوف

.آنان اين الگو را در ارتباط با جنگ امريكا در عراق استفاده كردند. امريكا استفاده خواهند كرد

به ائتال ف امنيتي اياالت متحده اتحاديه اروپا علي رغم وابستگي هاي اقتصادي، سياسي

و بر اساس پيوندهاي تاريخي هاي گذاريهويتي خويش، بر اين باور است كه سياست-امريكا

بيامنيتي نومحافظه كاران حاكم بر امريكا مي و ثبات در محيط امنيتي تواند، تروريسم مذهبي

و پيراموني جمهوري اسالمي ايران را تشديد نمايد، امري كه در تعارض با من افع اتحاديه اروپا

.گيردجامعه جهاني قرار مي

ميطبعاً اي آن كشور هاي هستهتوان در قالب فعاليت موضوع جمهوري اسالمي ايران را

مي باشيم، اما در اين ميان5+1در اين ارتباط، شاهد ائتالف گروه. مورد مالحظه قرار داد

و برخي از واحدهاي ارو پايي با اقدام نظامي عليه ايران نيز كشورهايي همانند چين، روسيه

.مخالفت دارند

اي كاران مبني بر امنيتي كردن جهان را مقولهنخبگان امنيتي اتحاديه اروپا، سياست نومحافظه

ميچالش و معتقدند كه بر بهرهآفرين تلقي و فصل كنند گيري از قدرت نظامي در حل

به تعميقمعضالت جهاني از سوي امريكا مي بي ريشهتواند و ناامني در محيط هاي ثباتي

.پيراموني ايران در قلب خاورميانه به عنوان كانون بازدارندگي استراتژيك در جهان منجر گردد

ها هاي امريكا در برخورد با ايران مغايرت دارد، امريكاييموضوع عراق نيز با روند سياست

مبعد از مقاومت اروپا در برابر اقدامات پيش به سياستبتني بر يكجانبهدستانه هاي گرايي،

و بسياري از رسانه. تر در برخورد با كشورهاي خاورميانه گرايش پيدا نمودندمعتدل ها

هايي كه سازي سياستدستانه، با اجراييزمامداران اروپايي ضمن پذيرش موضوع جنگ پيش

بكربه اقدامات يكجانبه گروه منجر شود مخالفت  و چنين امري را هايا ادبيات سياستده

و فرانسه رويكرد تهاجميگونهبه همان. رسانندمتنوعي به انجام مي تري اي كه كشورهاي آلمان

و ماليم  و هلند نيز با ادبيات نرم  اتخاذ كرده بودند؛ كشورهاي سوئد، نروژ، دانمارك

و ديگران،(هاي رفتاري امريكا در عراق را نقد كردندسياست ).95: 1381كيسين

 اتحاديه اروپا به مثابه يك بازيگر موثر در نظام بين المللي، بيش از هر چيز منافع اصوالً

جو-امنيتي و اقتصادي خود را در گرو ثبات بين المللي مبتني بر محور چندجانبه گرايي جست

و از سوي ديگر اتحاديه اروپا بزرگ ترين دغدغه امنيتيكر  سياسي خود را در مقوله خالء- ده

و آسيب مي كندانرژي لذا سياست گذاري هاي امنيتي راهبردي. پذيري ژئواكونوميك ارزيابي

مي گردد .اروپا در راستاي ايجاد يك ژئوپلتيك چندقطبي تعريف
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 نتيجه
و هماهنگي سياست كشورهاي اروپايي در برخورد با جنگ پيش دستانه، ماهيت يكسان

و در ارتباط با بحران زماني كه جنگ پيش دستا. نداشته است نه در چارچوب چندجانبه گرايي

به عمل آوردند؛ اما افغانستان انجام گرفت، تمامي كشورهاي اروپايي از سياست امريكا حمايت

به يكجانبه گرايي قرار گرفت، شرايط، امنيتي ايجاد شده با  كه منازعه در شرايط معطوف زماني

و دگرگوني هاي متعدد همراه شد .تغييرات

 يكسان را در پيشياز سوي ديگر، تمامي كشورهاي اروپايي در تمام مقاطع زماني، سياست

آنان. كشورهاي قدرتمند اروپايي، جنگ پيش دستانه در عراق را مورد نقد قرار دادند. نگرفتند

و  به ظهور خالء امنيتي در عراق كه براندازي حكومت صدام حسين، منجر بر اين اعتقاد بودند

ميخاور شدت مطلوبتيدر اين شرايط، ايران از موقعيت. شودميانه .ر برخوردار خواهد

و آلمان در اواخر سال بر اساس كه رهبران سياسي فرانسه به نقد2002چنين تحليلي بود ،

آنان بر اين اعتقاد بودند كه هرگونه اقدام. كردندمبادرت هاي امنيتي جورج بوش سياست

با. هيت ماجراجويانه خواهد داشتنظامي عليه عراق، ما و آلمان در برخورد سياست فرانسه

كه امريكايي به موازنهها بايد بر ضرورتعراق بيانگر اين نكته بود و هاي مربوط گرايي

.همچنين متوازن سازي سياست قدرت واقف باشند

كه در دوران جديد، اوالً پا تغيير يافته، نوع تهديدات فراروي ارووالت بر اين اعتقاد است

ازيشكل. يابداست، در حالي كه، تهديدات نظامي از سوي بازيگران دولتي تداوم مي  جديد

و ثانياً. تهديدات كم شدت ظهور يافته است ، بازيگران تهديدكننده شامل كشورهاي رقيب

مي. شوندنيروهاي فراملي مي كه نميوي در اين ارتباط بيان  توان انتظار داشت كه دارد

ياسنت يك.دبهاي دوران جنگ سرد تداوم اگرچه در اين شرايط، متحدان امريكا همگي با

مي باشند و محافظت امريكا به پشتيباني و شديدا عالقه مند . تهديد فراگير روبرو هستند

در شرايط موجود، اروپايي ها نيز با تهديد جدي از سوي يك شبكه تروريستي مخفي

مي باش هاي اند كه قدرتها اكنون با اين ديدگاه تازه روبرو شدهامريكايي.ندفراملي روبرو

در. بزرگ شايد بخواهند آن را مهار كنند به مقاومت كه ساير كشورها شايد متمايل حداقل اين

به دنبال راه و هايي براي محدودسازي آزادي عمل واشنگتن برآيند، برابر رهبري امريكا بوده

به اين دليل ساد به آنان تحميل نكندفقط كه اياالت متحده، ساليق خود را با شدت تام .ه

كه چرا بايد كشورهاي ديگر براي مقابله با امريكا نيروهاي خويش بنابراين در بررسي اين

از ديدگاه. توازن قواست) نو واقع گرايي(را متحد سازند، بهترين نقطه شروع نظريه ساختاري 

تا. غيرعادي استقعيت مسلماًنظريه ساختاري قوا، اين مو قدرت در سطح سيستم بين الملل

كه امكان دارد، نامتوازن است به توازن جويي. جايي به هر حال وجود دارد-ليكن تمايل -كه
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در علت اصلي مخالفت اروپا با جنگ پيش،بنابراين. بسيار خفيف است مي توان دستانه را

.دكر چارچوب نظريه واقع گرايي ساختاري تبيين

و تعادل اگرچه در نظريه واقع گرايي كالسيك نيز موضوعاتي از جمله همكاري، موازنه

به مفهوم معادله بازي در  در روابط كشورها وجود داشته است، اما بايد تاكيد داشت كه اين امر

كه ساختار بين در شرايط موجود، چنين. الملل، ماهيت توازن قوا داشته باشدشرايطي است

-اروپا با چنين انگيزش. هاي امريكا، ماهيت هژمونيك دارداري شكل گرفته، اما انگيزشساخت
. مخالفت دارد دستانههايي در جنگ پيش
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