
  

است یسم در سیگاه ترورینقش و جا یبررس
تا  2001 سپتامبر 11پس از امریکا  یخارج

  2013سال 
  ∗ینادزیاهللا  یتعنا

  ∗∗يسامان محمد

  
  
  

  چکیده
ش از گذشته یمتحده ب االتیا یاست خارجیسپتامبر س 11با وقوع حوادث  

ـ یسم قرار گرفت و باعث شد تا تروریترور ةیدپدتأثیر  تحت ش یپـ از یشسم ب
 ياریاسـاس بسـ   نیهمـ  بـر  .ردیـ گ قرار مداران امریکایی سیاست مورد توجه
اسـت  یدر س ینیسرفصـل نـو   ،سـپتامبر  11 یسـت یاقـدامات ترور  برآنند که
پاسخ بـه   یمقاله حاضر در پ .شود یمحسوب مامریکا  همتحد االتیا یخارج

بـر  تـأثیري   سـپتامبر چـه   11سم پس از حـوادث  یاست که ترورسؤال  نیا
 يکردیر روییگر چه تغید یا به عبارتیمتحده داشته  االتیا یاست خارجیس
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سم یترور یدهپدتأثیر  حوادث تحت
زمامداران  يرفتار يکرد و الگو

 اوبامـا  بـاراك و  بـوش  جـرج 
 يرا بـرا  یفرصـت  وانسـت 

ـ  يهـا اتخـاذ راهبرد  و  نیون
دنبـال کننـد،   الملـل   ن

که روش پژوهش براسـاس روش تحلیلـی ـ    

 یازده سپتامبر،، ایاالت متحده

حوادث تحت متحده پس از االتیا یاست خارجیدر س
کرد و الگویرو یگرگونن مقاله، دیصورت گرفته است؟ ا

جـرج سـم را در دو دوره  یدر برخورد با ترور امریکایی
وانسـت سـم ت ینکـه ترور یدهـد و بـه ا   یمورد توجه قرار مـ 

ـ   یسردمداران ا اتخـاذ راهبرد  ان کشور فراهم کند تـا بتواننـد ب
ـ   راامریکا  یت هژمونیده تثبیمتفاوت، ا نیدر عرصـه ب
که روش پژوهش براسـاس روش تحلیلـی ـ    الزم به ذکر است . کند یاشاره م
  .است اي مقایسه

ایاالت متحده ،یاست خارجیسم، سیترور: هاي کلیدي واژه
 .، قدرتیهژمون
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  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،دهمشماره 
  1392 زمستان

و فراگیر شدن آن نیز  بیستم میالدي فراگیر شد
به ارمغان ها  تروریست بدان علت است که اقدامات تروریستی نتایج مطلوبی را براي

د که دی 2001سپتامبر  11توان در حوادث 
 ر شـهر نیویـورك مـورد هـدف    
 متحـده بـر اثـر ایـن حمـالت     

 ترین عملیات تروریسـتی  ن کشور مخرب
ایـن  . را تجربه کـرده اسـت   

ه جهـان قبـل از خـود را از دنیـاي بعـد از خـود متمـایز        
تروریسـم چهـره    امریکـا، اقتصـادي  

اي در  افتـه ی هاي بـزرگ و سـازمان  
ات سطوح فراملی و فـردي وجـود دارنـد کـه هدفشـان مبـارزه بـا سـلطه و واقعیـ         

متحده پـس از یـک    باعث شد تا ایاالت
خـود را   دوست و دشمن را براي خود تعریـف کنـد و اسـتراتژي   

معناي استراتژیکی حاکم بر جهان کـه در  
جـدي، حتمـی و خطرنـاك     

 .یی باشد
بـر  تأثیري  سم چهیترور سؤال است که

گـر  ید یا بـه عبـارت  ی سپتامر داشته است؟
ـ پدتأثیر  سـم پـس از   یده تروری
ـ مفروض مقاله ا ،سؤال ن ن ی

  

  مقدمه
بیستم میالدي فراگیر شدسم از آغاز ربع آخر قرن تروری دهپدی

بدان علت است که اقدامات تروریستی نتایج مطلوبی را براي
توان در حوادث  اما اوج عملیات تروریستی را می ،آورد می

ر شـهر نیویـورك مـورد هـدف    هـاي دوقلـوي مرکـز تجـارت جهـانی د      در آن برج
متحـده بـر اثـر ایـن حمـالت      ن ایـاالت أت و شـ گیرد و حیثیـ  قرار میها  تروریست

ن کشور مخربای .ندبی و آسیب می شود مید تهدیشدت  به
 1941هاربر در جزایر هاوایی در سال  جهان بعد از پرل

ه جهـان قبـل از خـود را از دنیـاي بعـد از خـود متمـایز        حوادث نقطه عطفی بود ک
اقتصـادي   که با حمله به قلب سیاسـی و  طوري هب ،کند می

هاي بـزرگ و سـازمان   گروه جدید خود را عریان ساخت و نشان داد که
سطوح فراملی و فـردي وجـود دارنـد کـه هدفشـان مبـارزه بـا سـلطه و واقعیـ         

باعث شد تا ایاالتر سپتامب 11حوادث  .ستاامریکا  وريتامپرا
دوست و دشمن را براي خود تعریـف کنـد و اسـتراتژي    دهه وقفه، مجدداً

معناي استراتژیکی حاکم بر جهان کـه در   که در این فضاي بی طوري هب؛ هدفمند سازد
 ینارائـه دشـم   سایه جهـانی شـدن بوجـود آمـده بـود،     

یی باشدمداران امریکا سیاست توانست توجیهی براي اعمال می
سؤال است که نیبه اگویی  پاسخ صددمقاله حاضر در

سپتامر داشته است؟ 11بعد از حوادث امریکا  یاست خارجیس
تأثیر  حتتامریکا  یاست خارجیدر س يکردیر روییچه تغ

نیدر پاسخ به ا سپتامبر صورت گرفته است؟ 11حوادث 



امریکـا در دوره  انـه  یگرا جانبـه 
در . شـود  یدستانه مطـرح مـ  

ل یهـا را تشـک   امریکـا یـی   ی
 يک و همکاریپلماتیتعامل د

آن اسـت تـا بـا اسـتفاده از قـدرت      
 .امریکا را حفظ کندشده 

 1980و  1970ي ها که در دهه
ثبـات  . اسـت  1کیـ ه ثبـات هژمون 
 3رگـر ب  چالزکینـدل  و 2کوهن

 یاسـ یات آنها نظـام اقتصـاد س  
ـ نظر ،  ک ازیـ ه ثبـات هژمون ی
ل یتبـد  يآن در راسـتا هاي  تالش
سـتم سـلطه   یاست که س یمفهوم
ـ  اسـت کـه در    یسـتم یک سی

اسـت  یحـال در عرصـه س   ین
یجـاد و  ت هژمـون را ا یتوانـد وضـع  
در  یطیز بـه شـرا  یـ ک نیثبات هژمون
 يهـا  ینـه در زم يبرتـر  يک کشـور دارا 

سـتم را  یس یثبـات و تعـال   ،ی
  ).Gilpin, 1987: 43(ت کنند 
ر مسـتقل در نظـر   یـ به صـورت متغ 
ـ ن مفهوم بـه مفهـوم رژ   متغیـر   بـه عنـوان   می

باثبـات  هاي  رژیم ه آن است که

                                                                
1. The Theory of Hegemonic Stability 
3. Charis Kindleberger  

ـ سـم، اقـدامات   یده تروریپدتأثیر  است که تحت جانبـه  کی
دستانه مطـرح مـ   شیجنگ پ يکند و تئور یدا میش پیکاران افزا نومحافظه

ـ  یز تروریاوباما ندوره باراك  یاصـل  یسم همچنـان نگران
تعامل د ،صورت اقدامات چندجانبهه اما دولت اوباما ب ،دهد یم

ـ  کند و در یبزرگ عمل مهاي  قدرت ریبا سا آن اسـت تـا بـا اسـتفاده از قـدرت       یپ
شده  کشیده الشچ ی بهسم را مهار و هژمونیهوشمند ترور

  چهارچوب نظري. 1
که در دههم یبر یار مکرا به  چهارچوبیر، کل روند تفیتسه يبرا
ـ نظری سرچشـمه گرفـت و آن   سـت یرئال یسنت از ه ثبـات هژمون ی

کوهن رابرت چون یتوسط کسان بار یننخست يرابک یهژمون
ات آنها نظـام اقتصـاد س  یاز نظر يریگ ید با بهرهکوش 4گیلپینو  شده به کار برد

،یهژمـون  يهـا  یـه ان نظریدر م. ح دهدیالملل را توض ینب
تالش نییتب يبراامریکا  شده استفاده يها یهنظرترین  مهم

مفهوم یهژمون. است یالملل ینشدن به هژمون، در سطح ب
ـ ج وجود آن شـروع  یکند که نتا یف میو کنترل را توص ی

ینبـاا . اسـت یـک  گران هژمونیا بازیگر یمنافع باز يراستا
توانـد وضـع   یمـ  يزیا چه چی ینکه چه کسی، تصور ایجهان

ثبات هژمون). k.Leonard, 2007: 148( است، رقابت حفظ کند
ـ شـود کـه    یالملل اطالق م ینعرصه نظام ب ک کشـور دارا ی
یالمللـ  ینقدرتمند بهاي  رژیم جاد قواعد ویمختلف، با ا

ت کنند یکه قواعد را رعا کندیر کشورها را وادار حفظ کند و سا
به صـورت متغ  یمفهوم هژمون ،ه مزبورینظر چهارچوبدر 
ن مفهوم بـه مفهـوم رژ  ین است تا ایا بر یشود و سع یگرفته م

ه آن است کهین نظریا یه اصلیقت فرضیحقدر. وابسته مرتبط شود

                         
The Theory of Hegemonic Stability 2. Robert Keohane 

 4. Gilpin 
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ـ  و سـپس بـر    کنـد ی جاد هنجارها و مقررات
 ير اعضـا بـرا  یب سـا یش جهت ترغ
از قدرت مسـتلزم   يریگ بهره

ا یمزا ها از لحاظ یزهاز انگ يجاد ساختار
ب اعضا را در نظـام  ین ترتیو بد

ک قـدرت برتـر الزم اسـت کـه     
  .استیک فا کند و آن قدرت هژمون

هـا و   که متضمن کسب اعتماد طرف
و منـافع خـود   هـا   ارزش بر طبـق 

دولـت هژمـون،    يع قدرت از سو
ت یـ دولـت هژمـون را تثب   ي
انـه خـود نتوانـد بـه منـافع      ی

یـاورد، هژمـون   توجه کند و نتواند اعتماد آنها را به دسـت ب 
ن دوام یو همچنـ  ياعمال رهبر

از لـوازم   یکـ ین اسـاس  یهمـ 
ـ توز يالزم بـرا  یی ع قـدرت  ی

Keohane,  .( ن راسـتا  یدر همـ
 یـن اسـت کـه   وجود دارد و آن ا

بخـش   یتعنصـر مشـروع   به عنوان
تـوان از هژمـون صـحبت کـرد کـه      

قدرت را دچار  ،یژگین ویافتن به ا
، امـا  اسـت ي و تفـوق  بر برتر

عالوه بـر دارا   ین هژمونیبنابرا
ک یـ نظـم هژمون . ز برخـوردار باشـد  

 يو منـافع اقتصـاد  ها  ي دولت

دولـت  ن است که جهان به ی

ـ یدرت به ادارند که مبا یبستگ یبه هژمون جاد هنجارها و مقررات
ش جهت ترغیخو ییاز توانا يریگ یق بهرهعملکرد آنها از طر

بهره. داشته باشدی آن، نظارت تحت قدرت هژمون يهمکار
جاد ساختاریا يآن است که هژمون از اقدامات مثبت برا

و بد کندقدرت استفاده مراتب  سلسله ن سطحیتر یینتا پا
ک قـدرت برتـر الزم اسـت کـه     یز ین نیلپیبه اعتقاد گ). 117: 1384 قوام،(نگاه دارد 

فا کند و آن قدرت هژمونیا یبتواند نقش اداره امور را در سطح جهان
که متضمن کسب اعتماد طرفرا  يا ندانهیی هوشمد توانایدولت هژمون با

بر طبـق  ين بازیبه قوان یده در شکل ،یگر استگران دیباز
ع قدرت از سویت توزیت و ظرفیاز قابل يبرخوردار. داشته باشد

يگران اعمال شود، نقش رهبـر یهرگاه با توجه به منافع د
ـ  يهرگاه دولت هژمون با رفتارها. کند یم انـه خـود نتوانـد بـه منـافع      یگرا جانبـه  کی
توجه کند و نتواند اعتماد آنها را به دسـت ب ها  قدرت ریگران و ساید

اعمال رهبر ين دولت هژمون برایبنابرا ؛شود یگر خوانده م سلطه
همـ  بر. گر داردید گرانیت بازیاز به رضاین يحد خود، تا
ییاز کـارا  يبرخـوردار  ن هـدف، یدن به ایرس يالزم برا

26-25 :1984 ( استیگر گران دیت منافع بازیهمراه با رعا

وجود دارد و آن ا یفیک نکته ظریدر مباحث مربوط به قدرت هژمون
به عنوان ن امریگران است و ایرش دیبر پذ یمتک یهژمون

تـوان از هژمـون صـحبت کـرد کـه       یمـ  یدگاه، تنها زمانین دیاز ا. شود یمحسوب م
افتن به ایدست ن. ت، وجود داشته باشدیاز مشروع یزانیم

بر برتر یک مبتنیهرچند قدرت هژمون. کند یم یچالش اساس
بنابرا ؛و اعتماد متقابل باشدت یرش، رضاید همراه با پذیبا

ـ ، بايماد يها یتبودن قابل ز برخـوردار باشـد  یـ ت نید از مشـروع ی
ي دولتمنافع، همکار يت، سازگاریت، رضایبراساس مشروع

  ).Clark, 2009: 209(رد یگ یشکل م
یک ایهژمون ه ثباتینظر يحال موضوع محورهردر



دولـت  . یازمنـد اسـت  مقـررات نظـام ن  
مقـررات و   ياجرا يبرا یو اراده کاف

. برخوردار باشـد  ،کند یبزرگ عمل م
 )2 ؛شـرفته یاقتصاد پي یا تسلط در فناور

ق قـدرت  یاز طر یاسیت قدرت س
ـ ه بر ا نـد کـه در نظـام    ن باوری
بـر   یمبتن یجاد نظام جهانیهژمون وجود داشته باشد تا ضمن ا
ـ ا يمتعـدد  يتـاکنون کشـورها   ن نقـش را  ی
اما اکنون  ،اند کردهیفا خود ا ی

ـ ازده سـپتامبر ا  ـ ن نقـش را ا ی  االتی

ن واژه تروریسم از ادبیات کهن فرانسه ریشه گرفته است که خود داراي ریشـه التـی  
(Consice Oxford Dictionary: .ر ب

بریتانیکا تروریسم به معنـی کـاربرد سیسـتماتیک خشـونت بـراي      
 یهـدف  بـه  ها، مردم یا افراد براي دسـتیابی 

گونـه   این تروریسم را متحده
گیـري   شـده بـا جهـت    طراحی

ملـی و   هـاي خـرده   گـروه  سیاسی است که علیه اهداف نظامی و غیرنظامی از سـوي 
بـراي  . شـود  ن به کار گرفته مـی 

علیـه اشـخاص    از زور و خشونت
هر بخشی یا  حکومت، مردم غیرنظامی

). Schinkel, 2009: 180( اسـت 
 که سیاسـی هسـتند و  هایی  اي سیاسی است، اما از سایر پدیده

ـ  ، جنـگ،  ااز جمله انقالب، شورش، کودت
                                                                
1. Terror 

مقـررات نظـام ن   يجـاد و اجـرا  یا يبرا يفرد منحصربه مسلط
و اراده کاف یید از توانایبا ،ت هژمونیمنظور احراز موقع به

بزرگ عمل مهاي  دولت منافع يکه در راستا یتعهدات نظام
تسلط در فناور) 1: ي مذبور عبارتند ازها ییمختصات توانا

ت قدرت سیباالخره حما )3 ؛رشد روبه اقتصاد از يبرخوردار
ه بر این نظریاداران  طرف ).117-118: 1384 قوام،( ینظام

هژمون وجود داشته باشد تا ضمن ا ید قدرتیالملل با ینب
تـاکنون کشـورها  . ز حفـظ کنـد  ینآن را  اقتصاد آزاد، ثبات

یو نظام ي، اقتصادیاسیس يها ییبراساس قدرت و توانا
ـ پس از حـوادث  ویژه  به و يشورو یبا فروپاش ازده سـپتامبر ا ی

  .کند یفا میاامریکا  متحده

  شناسی تروریسم مفهوم. 2
واژه تروریسم از ادبیات کهن فرانسه ریشه گرفته است که خود داراي ریشـه التـی  

Consice Oxford Dictionary: 2004)(به معنی ترساندن و ترس و وحشت است  1ترر

بریتانیکا تروریسم به معنـی کـاربرد سیسـتماتیک خشـونت بـراي       المعارفةدایرپایه 
ها، مردم یا افراد براي دسـتیابی  حکومت علیهجاد جو رعب و وحشت ای

متحده قانون فدرال ایاالت. (www.Britanica.com) سیاسی است
طراحی شپیاز یسم عبارت از خشونتکند که تروری تعریف می

سیاسی است که علیه اهداف نظامی و غیرنظامی از سـوي 
ن به کار گرفته مـی ابر مخاطبتأثیرگذاري  برايمعموالً  عوامل مخفی که

از زور و خشونت تروریسم به معناي استفاده غیرقانونیاي  . بی .اف
حکومت، مردم غیرنظامی ا مجبور ساختنمنظور تهدید ی بها اموال آنها ی

اسـت  از آن، در جهت پیشـبرد اهـداف سیاسـی و اجتمـاعی    
اي سیاسی است، اما از سایر پدیده دهپدی تروریسم اساساً

ـ  شوند میدر علم سیاست تحلیل و بررسی  از جمله انقالب، شورش، کودت
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م همـراه بـا   تروریسحال  بااین
هیچ تعریف جامع و مانع درباره تروریسم ارائه نشده اسـت  

 در مـورد نظران  صاحب اما ،توافق داشته باشند
نظر دارند و آن هم این است که تروریسم همیشه با خشونت و 

بلکـه   اسـت،  یستیش تعداد حمالت ترور
ـ سـم جد یترور هـا و  د بـه ابزار ی

نـه  ین هزیبا کمتر داشته باشد،
هـاي   سالح به یابیبه دنبال دست

ـ سـم جد ین تروریهمچن د بـا  ی
راحـت  تـأمین   نـه اقـدامات،  

و  تیـ موفق یانعکـاس جهـان  
 بـر . استي و رسانه مجاز ي

نـه   ،بـرد  یختن سـود مـ  یک و بـرانگ 
 اسـت  يا یانـه را يورااش رسـانه و فنـ  

هـاي   زهیـ انگهـا   تروریسـت  
ي دولـت  مهـر  یبیا  هستند که با ستم

ـ ، ایمذهب يها زه  یکیدئولوژی
ـ ا تعصـب ما ی ینکه اقدامات آنها از نبود عدالت اجتماع ه ی
ـ د عامل ایسم جد ي دئولوژی

کننده اقـدامات   یهداشته باشد و توج
که در سـاختار نظـام    دارد ی

نظـام   يو هنجارهـا ها  ارزش
تسـاهل الزم را  هـا   تروریسـت 

: 1390 مقـدم،  يگـوهر ( الملـل دارنـد  
 سـم نـو در  ین کـه ترور ینمـاد 

تـأمین   سـم یبود که هـدف ترور 

بااین .راهزنی، عملیات چریکی و امثال اینها، متفاوت است
هیچ تعریف جامع و مانع درباره تروریسم ارائه نشده اسـت   کنونخشونت است و تا
توافق داشته باشند در مورد آنشمندان که محققان و اندی

نظر دارند و آن هم این است که تروریسم همیشه با خشونت و  آن اتفاق یک ویژگی
  .تهدید به خشونت همراه بوده استیا  ارعاب و ترس

ش تعداد حمالت تروریبه دنبال افزاتنها  نه سمیامروزه ترور
ترور. را هـم نـابود کنـد   از مردم  يادیتعداد ز خواهد می

داشته باشد، يشتریب بیکه قدرت تخر شود یمتوسل م ییها سالح
به دنبال دستدر این راستا گذارد و  ين آثار مخرب را برجایشتریب
همچن. استي ا ی هستهو حت یکیولوژیب ،یکروبی، مییایمیش

نـه اقـدامات،  ی، کـاهش هز يبریسـا  يتوجه به بدون مرز بودن فضـا 
انعکـاس جهـان   ،یسـت یاقـدامات ترور  ياز برایامکانات و عوامل موردن
يها به دنبال استفاده گسترده از فضا مکتوم ماندن شکست

ـ وه تحرین از شـ یسـم نـو  ین اسـاس ترور یهم ک و بـرانگ ی
اش رسـانه و فنـ   این راستا ابزار مورداسـتفاده  درو  یخواه باج

 شـتر ی، بیسنتید د از. )180-181: 1390 مقدم، يگوهر(
هستند که با ستم یبسا از اقوام ی دارند و چهستیونالیناسـ   یقوم

زهیانگها  تروریست ن ممکن استیهمچن. اند رو شده روبه
نکه اقدامات آنها از نبود عدالت اجتماعیا ای ی داشته باشنداسیو س

سم جدیدر ترور). 38: 1388 ،يدریو ح يمقصود( گرفته باشد
داشته باشد و توج يدیتواند نقش کل یبخش م ییعامل رها به عنوان

یاهداف یدسم جدیترور. دشوها  بار افراد و گروهخشونت 
ارزش ،ي از اصولاریو بس یستی قابل تحقق نالملل کنون ینب

ـ ا رو عمـدتاً  ینا از ؛ین اهداف در تعارض استبا ا تروریسـت  نی
الملـل دارنـد   ینساختارشکنانه به نظام ب يکردیندارند و رو

نمـاد  يتوجه به معنا ن اساس امروزه بایهم بر). 180-179
بود که هـدف ترور  یتوان مدع یگر نمیر به خود گرفته، دیاخهاي  سال



 اسـت، ی سـرکوبگر دولتـ   ي
یـا را  در سراسـر دن هـا   ی اقلیـت 

یـر  فراگشدت  ي بهالدیستم م
از متفکـران   یبرخـ . دیت خـود رسـ  

ان دو ابرقـدرت شـرق و غـرب    
سـم  یترور به عنـوان  دهند، اما آنچه امروزه

سـم در آن  یترور. متفـاوت اسـت  
 ؛ی داشــتشــتر جنبــه داخلــ

از روابـط   یبخشـ  به عنـوان 
Liqueur, 1996:(،    امـا در سیسـتم

؛ چـون  شـود  محـدود نمـی  هـا  
ـ جد یفراملـ  يروهـا   ریـ نظ يدی

 یردولتـ یغهاي  سازمان طور عمده
سـم  یترور هگسـتر  اسـت کـه  

  .ردیگ بر ز دریرا نها  ملت افراد و
یسـم  ت و مفهـوم ترور یـ سپتامبر، دامنه، قلمرو، ماه
 یکـه در سـطح جهـان   را سم 

درك،  یرقابـل طـور ناباورانـه و غ  
به بعد شاهد مطرح شـدن   ی
ســم یدر دوران ترور .)313-

را نسبت بـه   يادیو تحوالت ز
زه یـ ، غالب شدن انگیش کم
هاي آن در  نشانهترین  اي شدن از مهم

درهرحـال   ).896-895: 1386
گـر  یکـم اسـت کـه هماننـد د    

ن حمـالت خـود   یبـارتر  ی خشونت

يروهایه نیعل ییایک منطقه خاص جغرافیت در یمنافع اقل
ی اقلیـت معنابخش در زندگ يها تیب اکثربلکه حذف سرکو

   ).180:1391 ،يو حاضر يمحمد( استخواهان 
ستم میاز آغاز ربع آخر قرن ب سم مخصوصاًیده تروریپد

ت خـود رسـ  یت ظرفیازدهم سپتامبر به نهایداد یو در رو شد
ان دو ابرقـدرت شـرق و غـرب    یدوران جنگ سرد و رقابت مسم را به ینه تروریشیپ

دهند، اما آنچه امروزه یگر نسبت میکدیب رساندن به یآس يبرا
متفـاوت اسـت  کـامالً   سم دوران جنگ سـرد یبا ترور ،شود یاد می

شــتر جنبــه داخلــیمشــخص بــود و ب محــدود و نســبتاً یاتیــعمل ،دوران
به عنـوان  شد و یها م یپلماتشتر متوجه رهبران و دیکه ب يطور هب
41 :1996( بـود از دو قطـب   یکـ یت یالملل مورد حما ینب

هـا   دولـت  الملل کنونی دیگر تروریسم به اقدام علیـه  نبی
روهـا یسـتند و ن یالملـل ن  ینگران عرصه بیتنها بازها  دولت

طور عمدهه و ب یتیچندملهاي  شرکت الملل، ینبهاي  سازمان
اسـت کـه  ن امر باعث شـده  یاند و هم ی شدهالملل ینوارد صحنه ب

افراد و یو حت ها ها، سازمان و عالوه بر دولت شودیر فراگ
سپتامبر، دامنه، قلمرو، ماه 11 درواقع با وقوع حوادث

سم یاز ترور يدین حوادث نوع جدیا. دگرگون شد یکل به
طـور ناباورانـه و غ  ه ن بیسم نویترور. ش گذاشتیبه نما ،کند یعمل م

یمقطع زمان نیکه از ا يطور هب ؛یدرا درنورد زمان و مکان
ــت یترور ــامدرن هس ــاج(م یســم پس -314: 1387 راد، ین

و تحوالت ز اند دا کردهیپ یبعد جهان یستیپسامدرن اقدامات ترور
ش کمیشدن، افزا یفرامل اند که دوران گذشته خود شامل شده

اي شدن از مهم بکهو ش یرات سازمانییتغ و انهیادگرایبن یمذهب
ـ ی( اسـت  الملل عرصه سیاست بین 1386 ،و خدابنـده  یزدان

کـم اسـت کـه هماننـد د    یو یسـت قـرن ب  يهـا  یـده ن پدیزتریانگ یسم از غمترور
ی خشونتنسل بشر را قرباناست، شده  یدستاوردها، جهان
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گرفتـه   ینوع ي کشتار انبوه را به

ـ از اي متـأثر  زیش از هر چ  يدئولوژی
 بـه عنـوان  ي ر شورویجماهسم و اتحاد 

، 1990در دهه  ير شورویاتحاد جماه
، امریکـایی از متفکـران   ید، برخـ 
خ و یان تـار ی، سخن از پایند و برخ

و  تا بتواننـد رقیـب جـدي تعریـف کننـد     
 ندن مسائل نتوانستیاز اکدام  ی هیچ

 يگـوهر ( دنبخـش باشـ   در این راسـتا الهـام  
را  یکه سازمان تجارت جهـان 

تـأثیر   تحـت شدت  به راامریکا 
ـ ان عظمـت حـوادث    ازده سـپتامبر و ضـربه   ی

اسـت  یر سییـ ن حادثـه را در تغ 
است یس سأیسم در رکه باعث شد مبارزه با ترور

ـ ک به قدرت ا ن کشـور در  ی
سـپتامبر نشـان    11 یستیژه وقوع حوادث ترور

ـ ز اند؛ تر شده را در زمـان حاضـر،   ی
شـه در تعهـدات   ی، ریالمللـ  ین

ر سـاختار  ییتغ ،یاز جمله دست بردن در نظم جهان
ــرش ا ــاختارن ی ــا. س ــوع ی ن ن

ـ ون نسـبت بـه آن شـد؛ ز     را بـه نظـر آنهـا   ی
عالقه مردم ساکن در ی مورد

ي کشتار انبوه را بهافزارها یگاه و نقش جنگسم جایکرده و امروزه ترور
  .است

  امریکا  تغییر در سیاست خارجی. 3
ش از هر چیدر دوران جنگ سرد بامریکا  یاست خارجیس

سم و اتحاد یبرالیمخالف ل يدئولوژیا به عنوان سمیکمون
اتحاد جماه یاما با فروپاش ،ي بوددئولوژین ایا یمبلغ اصل

د، برخـ شـ ی سردرگم یدچار نوعامریکا  یاست خارجیس
ند و برخکردی معرفامریکا  یرا دشمن اصل یاسیاسالم س

تا بتواننـد رقیـب جـدي تعریـف کننـد     ها را مطرح ساختند  ز جنگ تمدنین یبرخ
کدام ی هیچول ،امریکا را از ابهام خارج کنند یاست خارجیس

در این راسـتا الهـام  سپتامبر  11 یستیبه اندازه حوادث ترور
که سازمان تجارت جهـان  یستیرو حمالت ترور ینااز ؛)258-259: 1387 مقدم،
امریکا  یاست خارجیب رساند، سیب و به پنتاگون آسیتخر

ان عظمـت حـوادث   یـ از پژوهشگران با ب یگروه. قرار داد
ـ اتـأثیر   ،از آن متحمل شـد امریکا که دولت  یمهلک ن حادثـه را در تغ ی
که باعث شد مبارزه با ترور دانند یهم مار میبسامریکا  یخارج
  .ردیقرار بگامریکا  یخارج

  مبارزه با تروریسم .3- 1
ک به قدرت ایاستراتژ یواکنش درواقعامریکا ه یعل یستیات تروریعمل

ژه وقوع حوادث تروریو هب. شود یالملل محسوب م یننظام ب
تر شده یقعم ی ضدامریکاییستیرهاي ترو حرکت داد که

ینسم بین کشور در معرض حمالت تروریقرار گرفتن ا
از جمله دست بردن در نظم جهان، دارد ین کشور به مسائل جهانیا

ــ ــام ب ــذ   یننظ ــه پ ــورها ب ــردن کش ــل و وارد ک رش ایالمل
ون نسـبت بـه آن شـد؛ ز   یـ ها موجب واکنش افراط يگذار استیس

ی مورداسیرات و تحوالت سییموجب منع تغهاي امریکا  تالش



ازده سـپتامبر، دولـت بـوش بـا     
امریکـا   یاست خـارج یس چهارچوب

کـه   يطور هب ؛تر کرد یسم مصصم
ر و شر یم جهان به دو بخش خ

). 178: 1387 ،يمختـار (سـت  
ن یدر دکتـر  یعامل اثرگـذار مهمـ  

ـ جد یسپتامبر موجب شـد دشـمن   د بـا  ی
ان یـ ب ر اسـاس ب. یرداالت متحده قرار گ

یـدنت  زیپر ،2001سـپتامبر   11
ـ     م قـرن  یمتحـده بـه مـدت ن

را کـاهش داد، حـق    یدائمـ  
یرانه توسـعه داد و از  شگید جنگ پ

انـه  یسـم در خاورم یمشـکل ترور 
سپتامبر و  11ن وقوع حمالت 

 ينـه بـرا  یموجب شد تا زمامریکا 
ر و یمتحـده فـراهم شـود و تعـاب    

ـ امداران  ن کشـور از جهـان وارد   ی
شـتر در  یبرسـد   مـی  االت متحده به نظر

ـ باشـد و ا سـپتامبر    یعنـ ین ی
ـ ا ين فرصـت را بـرا   االت متحـده  ی

بـه   يقـو  یگـام  یعنـ ین یان کند و ا
 بــه ين بــه رونــد تــداوم وفــادار

ـ بوش مشهود بود، پا یاب ان ی
ـ و ه سـم  یژه مبـارزه بـا ترور  ی

                                                                
1. Joseph Nye 

ازده سـپتامبر، دولـت بـوش بـا     یگمان پس از  یب .شود یشان میها و کشورها نیسرزم
چهارچوبآشکار،  يا یوهسم، به شیخطر ترور یینما بزرگ

  .ح کردیده تشرین پدیرا براساس ا
یسم مصصمرا در مبارزه با ترورامریکا ن حمالت، دولت یا

م جهان به دو بخش خیازده سپتامبر از تقسیش پس از یبوش در سخنان خو
سـت  ا اه مـ یعل ،ستیان کرد هرکس با ما نیسخن گفت و ب

عامل اثرگـذار مهمـ   به عنوان سمین زمان است که مبارزه با تروریدر ا
سپتامبر موجب شـد دشـمن   11 یستیحوادث ترور. شود یبوش مطرح م

االت متحده قرار گیمتفاوت، مورد توجه دولتمردان ا ینیخطرآفر
11پـس از  « امریکـایی بـرال  یرداز لپ هی، نظر1ناي جوزف

ـ     االتیکه ا یر عمده در راهبرد کالنیبعجرج بوش سه ت متحـده بـه مـدت ن
 يها و نهادهـا  یجاد کرد، اتکا به ائتالفدنبال کرده بود، ا

د جنگ پیآموزه جد دستانه را به شینسبت به جنگ پ ینسب
مشـکل ترور  يبـرا  یحل راه به عنوان زیقهرآم يساز يساالر مردم
ن وقوع حمالت یبنابرا؛ )56: 1386 رزاده،یبه نقل از مش(» ت کردیحما
امریکا  یاست خارجیسم در سیده تروریافتن پدیت یاهم
متحـده فـراهم شـود و تعـاب     االتیمحور ا قدرت یت خارجاسیمجدد س ییایپو

مداران  ی سیاستالملل یند را در استنباطات بیم جدیمفاه
االت متحده به نظریا یت ملید امنیاست جدیسکه  طوري ؛ بهکند

سـپتامبر   11ن کشور بعد از یک ایت هژمونیت موقعیتثب يراستا
ـ ن حوادث ایا. د به حداکثر فرصتیل تهدیتبد ن فرصـت را بـرا  ی

ان کند و اینده خود را دوباره نمایفراهم کرد تا قدرت فزا
ــا، ( یســمت هژمــون ــ). 30-31: 1387تمن ن بــه رونــد تــداوم وفــاداریهمچن

ابی یه قدرتاولهاي  هما که در یقبل يها ینهکابهاي  سیاست
ـ  ینینـو  يها تیاولو يد را به سوینه جدید و کابیبخش هب

  .الملل سوق داد نیب
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کنند،  یم یتلق یتید امنیده جد
ن یا .جاد کردیاامریکا  یاست خارج

ـ دهنده بود که باعث شـد ا  اسـت  ین کشـور س ی
ـ کند و اولو ین و طراح ت اول در ی
ن مسئله را ین حوادث ایک سو ا
ـ جد يها محرز ساخت که ارائه راهکار و نگرش ز از ید و متمـا ی

ل یـ بـا دامنـه تحل   یمیتوسل به مفـاه 
ن خصوص برخوردار باشد، تنهـا راه ممکـن   

سـپتامبر   11اقع بعـد از حـوادث   
هـاي   سیاسـت  اده کـردن یـ پ 

بتواند به بهانه مبـارزه بـا   متحده فراهم کرد و باعث شد امریکا 
تـأثیر   روزه شاهد ي فعال داشته باشد و همه

ــدهتغ 2000 ــرات عم ي در ا یی
وجـود  ه ب یاست خارجیو چه در س

خـواه   يجرج بوش جمهـور . 
ی شبرد و گسترش طرح دفاع موشک

یـن  در ا یداخلـ  یو حتـ  ید جهـان 
ی ن مسئله به فراموشـ یسپتامبر ا

بـه  امریکـا   یاسـت خـارج  ی

سـم،  یمبـارزه بـا ترور   چهـارچوب 
رنـدگان  یگ یمتصـم  يبـردار  ی جهـت بهـره  

ـ    الملـل   ینافشان در عرصـه نظـام ب
امریکـا  ب یر را نصینظ یت بی

ده جدیپد به عنوان سم رایها ترور امریکاییکه  ییآنجااز
است خارجیدر س یمیر پاراداییتغ نوعیسپتامبر  11حوادث 
دهنده بود که باعث شـد ا  ي واشنگتن تکانبرا يقدر هحمالت ب

ن و طراحیسم تدویخود را براساس مبارزه با ترور یخارج
ک سو ایاز . دهد سم قراریرا مبارزه با ترو یاست خارجیس
محرز ساخت که ارائه راهکار و نگرشامریکا رهبران  يبرا
توسل به مفـاه  و ی دوران جنگ سرد، محورتیامن يکردهایرو
ن خصوص برخوردار باشد، تنهـا راه ممکـن   یدر ا ينافذ يها یژهتر که از کارو یعوس
اقع بعـد از حـوادث   جاد ثبات در جهان بعد از جنگ سرد و درویا يبرا

 يرا بـرا  ین حوادث فرصتیگر اید ياز سو. خواهد بود
متحده فراهم کرد و باعث شد امریکا  یاالتا يگرا الملل ینب

ي فعال داشته باشد و همهسم در نقاط مختلف جهان حضوریترور
  . میباش یده در مسائل جامعه جهانین پدیشتر ایب

  در مبارزه با تروریسم)دوم( دکترین بوش پسر. 1-3- 1
ــا رو ــرج داب  يب ــدن ج ــار آم ــال  یک ــوش در س ــو ب 2000ل
و چه در س یاست داخلین کشور چه در سیا يها یمش خط

. شدر ن کشور آشکارتیا یستیالیامپرهاي  سیاست آمد و
شبرد و گسترش طرح دفاع موشکیاش به دنبال پ يجمهور یاسته ریاولهاي  ماه در

د جهـان یشدهاي  مخالفت ن مسئله بایکه ا يطور هب ؛برآمد
سپتامبر ا 11 یستیاما با وقوع حمالت ترور ،کشور مواجه شد

یگرفـت و س ي آن را سم جـا یمبارزه با ترور ،سپرده شد
  .ر شکل دادییتغ یتهاجم

چهـارچوب در امریکا منافع تأمین  ازده سپتامبر،یبعد از 
ی جهـت بهـره  دا کرد و نقطـه عطفـ  یپ یت جهانیمشروع

ـ   کردن اهد یاتیجهت عملامریکا  یاست خارجیس افشان در عرصـه نظـام ب
ین موقعین حوادث ایا). 183: 1389 ،ییرضا( شدفراهم 



ـ  دشمن درجه را از امریکـا  ک خـود،  ی
رش شده بود، رها کند و در پناه 

 یاتیـ عمل ،پاگرفتـه بـود   ین جهـان 
نـه را  یخود دگرگون کـرد و زم 

آمـاده   یو اسـتفاده از زور در سـطح جهـان   
ها فراهم کرد تا با شـدت و   امریکایی
ده خـود را  یبه چـالش کشـ   ی

 که در اسناد اسـتراتژي امنیـت ملـی در   
 متمرکز شده بود کـه شـامل   
گرایی جدید و تحول  الملل ن
 بوش در ابتـدا  يه استراتژیانی
، روابــط يو اقتصــاد یاســیس

امـا بـا وقـوع حمـالت      ،ی بود
بوش در خروج از  یمل يدر استراتژ

ـ  يو مهار، بـه نفـع اسـتراتژ    ، یدسـت  شیپ
ـ جد يه اسـتراتژ یـ  اصـرار   دی

 رو این ؛ ازیستن یکافها  تروریست
دهنـده   یل، تشـک ینظـام  يجانبه و حفظ برتـر 
؛ (P. Leffler, 2005: 396-397) ت

سم که توسط دولت بوش مطرح شـد، تفکـرات و   
 یقطبـ  ید ساختار جهان تـک 

 یاساسمؤلفه  رنده دویسم دربرگ
م یشـتر آنهـا خـواه   یب ینجا به بررس

                                                                
1. Renshon 

دشمن درجه به عنوان سمیترور یساخت تا بتواند با معرف
رش شده بود، رها کند و در پناه یگ یبانگر يشورو یکه پس از فروپاش ییبحران معنا

ن جهـان یرا که در بطن نظم نو یاست خارجیاهداف سآن 
خود دگرگون کـرد و زم  یرا از نقش جهانامریکا ف یازده سپتامبر تعری .سازد

و اسـتفاده از زور در سـطح جهـان   امریکا انه یگرا یکهژمونکامالً  رفتار يبرا
امریکایی يران فرصت را بیسم ایمبارزه با ترور. ساخت
یرا دنبال کنند و هژمون ین جهانینظم نو يشتریحدت ب
  .ندینما يبازساز

که در اسناد اسـتراتژي امنیـت ملـی در   طور ، دکترین بوش همان1رنشوناز نظر 
 بر پنج مفهوم اصلی ،آمده است 2006و  2002هاي  سال

نرئالیسم قاطعانه، اتحادهاي جدا از هم، بی امریکا،برتري 
انیدر بکه  درحالی). Renshon, 2011: 124( است کدموکراتی
س يل آزادیــاز قب یار ســنتیاهــداف بســ يبــر روتأکیــد 
ی بودو احترام به کرامت انسان یگرد يبا کشورها زیآم صلح
در استراتژ یانقالبرسد  می ازده سپتامبر به نظری یستیترور

و مهار، بـه نفـع اسـتراتژ    ییگرا یل اتحاد، چندجانبهتشک ،یبازدارندگ
یـ انیب. آمدوجود ه ب یو هژمون ییگرا جانبه یک، يریشگیپ

تروریست سرکش و يدر برابر کشورها یدارد که بازدارندگ
جانبه و حفظ برتـر  کیل به عمل یهمراه با تما یدست شیپ

تدگرگـون شـده اسـ    یاسـت خـارج  یس يبـرا  يموارد
سم که توسط دولت بوش مطرح شـد، تفکـرات و   یه تروریدر پرتو جنگ علن یبنابرا
ید ساختار جهان تـک و تجدامریکا کالن  يدرباره استراتژ يا تازه يها یندکتر

سم دربرگین بوش در مقابله و مبارزه با تروریدکتر. مطرح شد
نجا به بررسیکه در ا دستانه بود شیو حمله پ ییگرا جانبه کی

  .پرداخت
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ر ییـ از تغ ییها ی شد، جلوهالملل دچار فروپاش
. مـورد مالحظـه قـرار گرفـت    

ضـرورت   کـار قـرار داشـتند، بـر    
نـد و آن را نمـاد قـدرت برتـر     

 1991هـاي   سـال  اسـت در ی
؛ )244: 1387 نـژاد،  یمصـل ( 

سـپتامبر،   11 یستیکاران و وقوع حوادث ترور
ـ ل به اقـدامات   در ایـن  انـه  یگرا جانبـه  کی
ی تهاجم ییگرا یکهژمون رکه ب

یر بـر اقـدام   ت خود دایبارها بر ن
ـ   یدر هنگام الملـل از   ینکه جامعـه ب

  .کرده بود
کردنـد،   یطراحـ ی آن را نکـه چـه کسـان   

یانـه  گرا کـردن تفکـرات آرمـان   
هـاي   ارزش تیـ ن گـروه کـه معتقـد بـه حاکم    

سـپتامبر   11ممکن هستند، پس از حوادث 
 ).58-59: 1388 ی،و منتـ  ی
االت متحده یدر دست ا يصورت ابزار

منـافع  تـأمین   ک سو با توجه به مبهم بودن مفهـوم آن، از آن در جهـت  
از  ياریگـر بسـ  ید يد و از سو

ن مفهـوم  یالملل را با ا یناست و عرصه ب
  .دیشتاز باشالملل پ ینتازه ب

در . ده استیرا به انجام رسان
ي هـا  يهمـدرد  سـپتامبر شـاهد  

حکومت بـوش   یات نظامیو عمل
ت صورت یامن ير کشورها و مجوز شورا

  گرایی در سیاست خارجی بوش جانبه کی. 1-3- 2
الملل دچار فروپاش یندر نظام ب یکه ساختار دوقطب یزمان

مـورد مالحظـه قـرار گرفـت     یاسـت خـارج  یدر س يو رفتـار  ییالگـو  ي،ساختار
کـار قـرار داشـتند، بـر     افظـه ي محپـرداز  یـه کـه در زمـره نظر   ییهـا  گروه

نـد و آن را نمـاد قـدرت برتـر     کردامریکا تأکید  یاست خارجیدر س ییگرا جانبه کی
ـ ا. دانسـتند  یدر دوران بعد از جنگ سرد مـ امریکا  ین سی

 ده اسـت یمتفاوت به مرحله اجرا رسـ  يا تاکنون به گونه
کاران و وقوع حوادث ترور گرفتن نومحافظهبا قدرت که  طوري به
ل به اقـدامات  یشتر متمایهرچه بامریکا  یاست خارجیس

که ب مرشایمرچون پردازانی  ي نظریهها یشهو اند شدراستا 
بارها بر ن ن بوشیهمچن .شود یگر زنده میبار د ،دندارتأکید 

در هنگامامریکا  يبه رهبر یائتالف یا به همراهی ییتنها به
کرده بودتأکید  زند، یباز م شده سر ید احساسمواجهه با تهد

نکـه چـه کسـان   یاز انظر  صرف ،یستیداد ترورین رویا
ـ  یشرا کـردن تفکـرات آرمـان    یـی اجرا يرا بـرا  یاسـ یو س یط مناسـب روان

ـ ا. د فـراهم آورد یکاران جد محافظه ن گـروه کـه معتقـد بـه حاکم    ی
ممکن هستند، پس از حوادث  يه ابزارهایق کلیبر جهان از طر امریکایی

ینیالـد  نیمع( ز کردندیتجوامریکا  يرا برا ییگرا هبجان یک
صورت ابزاره ب 2001ازدهم سپتامبر یسم از یواقع تروردر

ک سو با توجه به مبهم بودن مفهـوم آن، از آن در جهـت  یدرآمد تا از 
د و از سویرخود بهره گ یتیو امن ی، نظامي، اقتصادیاسیژه سیو
است و عرصه بیدر نظام حاکم بر س رییخواهان تغ يروهاین
تازه ب يط و روندهایف شرایو همچنان در تعر دیوند دهپ

را به انجام رسان ییگرا جانبه یکواشنگتن اقدامات  2001ه یاز ژانو
سـپتامبر شـاهد   11بـه دنبـال حمـالت    امریکا اگرچه  ين روندیچن

و عمل ی بودالملل ینو ب يا ي در سطح منطقها مالحظه قابل
ر کشورها و مجوز شورایم طالبان در افغانستان با کمک سایه رژیعل



ـ اعالم کردند که رژ م بعـث در عـراق را   ی
منهـدم و سـرنگون    ینظام ي
بـه  امریکـا  حملـه بـه    يبرا ی

در عـراق  امریکـا   یـی گرا جانبـه 
 تـوان بـه واکـنش    یان آنهـا مـ  

ها با حملـه بـه عـراق     یها و آلمان
امریکـا  با  يگونه همکار چیک، ه

 بسـیار  امریکـا را جانبـه   کیالطلب و 
 راهرکس  که خود قائل شد ي

ن یبنـابرا  ؛به هر نحو کـه بخواهـد مجـازات کنـد    
بـه  امریکـا   یاسـت خـارج  ی
ـ  کـرد  یو رو یـی گرا هجانبـ  کی

 یـی شـده و اجرا  یدهـ  سـازمان 
 :Puchala, 2005( نـد نک میدا ی

دهـد و   یخود شکل مـ  یل شخص
از . ی باشدصدد پرداختن به مشکالت جهان

که هماهنگ با اعمـال قـدرت   
ـ آ یبرمـ  ی د کـه مناسـب و   ی

کــه خواســتار  يا تفکــرات تــازه
. دنشو یسم بود، مطرح میمبارزه با ترور

االت متحـده  یا ،ه آنیکه بر پا
 يدات، توسـل بـه زور و اجـرا   

بـه نظـر    يضـرور داران  طـرف 
سـابقه   یب یدوم، سلطه جهان 

نـد بـه   نتوا یسپتامبر مـ  11ن حوادث 

اعالم کردند که رژامریکا زمامداران  2002اما در سال  ،گرفت
يرویجانبه با استفاد از ن کیطور ه در صورت ضرورت ب

ید مشخصیبود که عراق تهد ین در حالیا. خواهند کرد
ـ رو  یـن ااز ؛)26: 1388 ی،متقـ ( آمـد  یحساب نم جانبـه  کی

ان آنهـا مـ  یـ خت که در میرا در جهان برانگ يمتعدد يها واکنش
ها و آلمان يفرانسو. مان ناتو اشاره کردیدر پامریکا ن یمتحد

ک، هیپلماتیو د یعلنهاي  مخالفت مخالف بودند و ضمن
  .در حمله به عراق نداشتند

الطلب و یاستهاي  سیاست ن حمالتیا یطورکل هب
ين حق را برایاامریکا ر، دولت ین مسیدر ا. د کردیتشد

به هر نحو کـه بخواهـد مجـازات کنـد     زمان که بخواهد و هردر بخواهد، 
یس يو اتکـا  یالملل ینب ياست که از نقش نهادها یعیطب

ـ   یمـ  یحتـ . شـود  یاتحاد و ائتالف کاسته م ـ ن یتـوان ب ی
سـازمان هـاي   سیاست رایز د؛امریکا رابطه برقرار کرک یهژمون

یک پیت هژمونی، ماههستندي برخوردار دولت که از برتر
ل شخصیاالت متحده جهان را به میا ن اساسیهم بر ).575

صدد پرداختن به مشکالت جهانکه درنیست  یمشترکهاي  تالش به دنبال
که هماهنگ با اعمـال قـدرت    يابزار یش ازب ییگرا جانبه کیاست ین کشور سید اید

یجهـان  يدرصدد همکار یو زمان شود یمحسوب م ،باشد
  . سازگار با اهداف خود باشد

تفکــرات تــازه ،ســمیه تروریــهرحــال در پرتــو جنــگ علدر
مبارزه با ترور يو توسل به زور براامریکا  ییگرا جانبه کی

که بر پا استی ستیالیئوامپرنیانگر نگرش شه بین اندیت اینهادر
ـ تهد ياستانداردها ییدر شناسا يا کننده ییننقش تع دات، توسـل بـه زور و اجـرا   ی

ـ ل از دیـ ن نگرش بـه دو دل یا. دالت داشته استع طـرف  دی
 و یستیدات تروریمخرب تهد یژگینخست و ؛یدرس یم

ن حوادث یک و همچنیاستراتژ ین نگرش افراطیا .امریکا
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 نیبنـابرا  ؛)123-122: 1386
ـ ا ،بودند ن امـر باعـث شـد کـه     ی

توجـه بـه    نـد و بـدون  خود فرض ک
سم یانه دست به مبارزه با ترور

 ،سـپتامبر  11ن نحوه واکنش جرج بوش به تهاجمات 
 اعمـال  يبـرا  يزیدرواقع دسـتاو 

ـ ا یگسـترش هژمـون   االت متحـده در  ی

از آن در  يریـ گ ي بهـره بـرا  
ـ  ـ ا. دسـتانه بـود   شید در قالب جنگ پ ن ی

جـاد  یالملل ا ینرا در نظام ب ي
 یبازدارنـدگ . بود یبازدارندگ

ـ  یس یگران اصل الملـل از   یناسـت ب
ـ ا ،سـپتامبر  11 ی ن راهبـرد  ی
سـم مطـرح   یمبارزه بـا ترور  

ـ مقابلـه بـا تهد   دات نامتقـارن  ی
 يروهـا ین يهـا  ی از کنشدات ناش

ن یشـتر یسـم ب یاسـت مبـارزه بـا ترور   
ــ در .فــراهم آورد  ،یطین شــرایچن

ـ ر یل مقامات و برنامه ـ   یزان دفـاع ی
بـا  مؤثر  ، مقابلهين استراتژی

سـپتامبر   11پـس از  ویـژه   بـه 
سـپتامبر،   11بعـد از حـوادث   

ـ    شـاهد   ،دسـتانه  شیحملـه پ

1386 مقدم، يگوهر( دنکنییر را دچار تغ ینظم جهان يا گونه
بودند ی ضدامریکاییستیات تروریشتر عملیبکه  ازآنجایی

خود فرض ک يسم را دشمن جدیترورامریکا االت متحده یا
انه دست به مبارزه با تروریگرا جانبه کیگر کشورها به صورت یسازمان ملل و د

ن نحوه واکنش جرج بوش به تهاجمات یا. مختلف جهان بزنددر نقاط 
درواقع دسـتاو  که یک بودهژمون ییگرا جانبه یکاز  یش روشنینما

گسـترش هژمـون   يانه و تـالش بـرا  یگرا جانبه هاي یک سیاست
  .جهان شد

  دستانه در دوره بوش حمله پیش. 1-3- 3
ـ که دولت بوش تالش ز ییاز راهبردهاگر ید یکی  يادی
ـ یجد یطرح ،داشت خود یاست خارجیس د در قالب جنگ پ
يدیجد یاسیس يدستانه توانست فضا شیات جنگ پیادب

بازدارندگات یادب ،که در دوران جنگ سرد حاکم بود یاتیادب .کند
گران اصلیک در طول جنگ سرد مورد استفاده بازیاستراتژ
یسـت یحمـالت ترور  اما بعد از ،امریکا قرار گرفتجمله 
 يبراامریکایی مقامات  يشدستانه بود که از سویجنگ پ

  .شد
مقابلـه بـا تهد   يبرا يامر به عنوان دستانه شیحمله پ ياستراتژ

دات ناشیبا تهدامریکا که  بعد از جنگ سرد. شود یم یتلق
اسـت مبـارزه بـا ترور   یسـپتامبر و س  11مواجه شد، حادثه  یردولتیغ

ــرایت اســتراتژیــمطلوب فــراهم آوردامریکــا اهــداف  يک را ب
یل مقامات و برنامهاساس نوع تحل دستانه بر شیات پیعمل ياستراتژ

یهدف از ا. د شکل گرفتیدات جدیاز تهدی امریکا تیامن
بـه  ،يشـورو  یشدت دوران بعد از فروپاش ي کمها الشچ
بعـد از حـوادث   که  طوري ؛ به)270: 1387مقدم،  يگوهر( شد یم یتلق

 يسـم و بـر اسـاس اسـتراتژ    یه تروریدر قالب جنگ عل



ـ به ا ؛یماالت متحده بود ن معنـا  ی
عمده از دفـاع   يرییتغ ،دستانه

 ,Rens Van Munester) استوجود آمده 

سـپتامبر   11ی سـت یز پس از وقـوع حمـالت ترور  
تلزم انتقال جنگ به خـاك  کم مس

ـ   د و شـو  یدسـتانه مـ   شیحول محور حملـه پ
بلکه  ،ستیساخته ن یپلماسی

شـده   ي انتخـاب درواقع استراتژ
  .حمله بر دفاع بود

ـ جد یت ملـ یـ گفتمـان امن  د ی
ي فراتـر از  کـرد ین رویدهد که چن

ات یـ ن عملیبنـابرا  ؛یابـد  یک مفهـوم مـ  
اقـدامات   يسـم و در راسـتا  

ـ پـس از رو  رو ن  11 يدادهای
ن و در مـورد جنـگ بـا عـراق و     

ع، انجام حمالت یسر يروزی
مدنظر قرار  يا طور برجستهه 

 سـم یمبارزه با ترور چهارچوب
دستانه را بـا اسـتفاده از    شیجنگ پ
یجاد شـده بـود تـا    سپتامبر ا 
بـه   2002دسـتانه در سـال    ش

کـاران باعـث    ین اقدامات نومحافظه
د شـو یل الملل تبـد  یندر نظام ب

 اسـتفاده کننـد و رسـالت خـود را انجـام دهنـد      
ـ   يدرمجموع اتخاذ استراتژ دسـتانه از   شیحملـه پ

جـورج  . سم دانسـت یمبارزه با ترور

االت متحده بودیا یو خارج یدفاعهاي  سیاست در يادیرات بنییتغ
دستانه شیبر حمله و جنگ پ ین بوش مبتنیکه براساس دکتر
وجود آمده ه سک بیو از خطر به ر يریبه تهاجم و جلوگ

ز پس از وقـوع حمـالت ترور  ینامریکایی دولتمردان  .(141 :2004
کم مسیو یستسم در قرن بیمقابله با ترور اعالم کردند که

ـ  امریکا  يراتژن استیبنابرا ؛دشمن است حول محور حملـه پ
یاز د يها، کار یستز اشاره کرد که در برابر تروریبوش ن

درواقع استراتژ. ران کردیرا وها  تروریست ش قدرت النهید با نمایبا
حمله بر دفاع بود يبرتر يسم استراتژیمقابله با ترور يبرا

گفتمـان امن  چهـارچوب دستانه در  شین اساس جنگ پیبر هم
دهد که چن ین امر نشان میا. دشیم و تنظ یده سازمان ،امریکا
ک مفهـوم مـ  یو رفتار استراتژ يگر ینظام يها و فضا قالب

سـم و در راسـتا  یترورمبـارزه بـا    يبـرا  يتوان راهبرد یدستانه را م شیپ
نیااز ؛)158: 1387 نژاد، یمصل( دانستامریکا  جانبه یک

ن و در مـورد جنـگ بـا عـراق و     یدستانه را تدو شیجنگ پ ياستراتژامریکا سپتامبر 
ی، هر سه اصل پين استراتژیدر ا. بست افغانستان به کار

ه ب یشرفته نظامیپ يع از فناوریوس يریگ بهره ی وتهاجم
  .گرفته شد کاره گرفت و ب

چهارچوبتوانستند در امریکایی کاران  درهرحال نومحافظه
جنگ پ و ییگرا انبهج کیر یخود نظ يمحورهاي  سیاست

 11 یستیداد تروریرو که پس از یرعب و وحشت يفضا
ـ   ياسـاس اسـتراتژ   ش برند و بـر یپ يا اندازه شیحملـه پ

ین اقدامات نومحافظها. به عراق حمله برند 2003افغانستان و در سال 
در نظام ب یتیامن يک فضایسپتامبر به  11بعد از  يشد که فضا

اسـتفاده کننـد و رسـالت خـود را انجـام دهنـد       یتیامن ين فضایو آنها توانستند از ا
درمجموع اتخاذ استراتژ). 67: 1388 ،یو مفت ینیالد نیمع(

مبارزه با ترور يبرا یلیتوان وجه تکم یدولت بوش را م يسو
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ـ تحقــق  ي یــی، گرا جانبــه کی
. کنـد  یدهـ  سـازمان  یتـ ید امن

دنبـال   يرا بـرا  یسم توانست فرصت
ت یـ تثب نیو همچنـ  یو بالتبع حفظ نظـم و ثبـات جهـان   

 یسم استفاده از ابزار نظـام یاست دولت بوش در مبارزه با ترور
ـ با تهد یق ابزار نظام سـم  ید تروری

یانـه و  گرا جانبه یک يکردهای
مقابلـه بـا    يدولـت بـوش بـرا   

ـ  یتیموفقتنها   ،اوردیـ دسـت ن ه ب
 ،گـر ید ياز سوز شده بود و 

ـ سم به عراق حمله کـرد و ا  ن ی
ن یدر ا یجمع نه سالح کشتار

ن مسـائل نشـان داد کـه اسـتفاده از روش     
  .گو نخواهد بود جواب ،اند

 ياریبسـ  .یـد آمـد  پد یمفهوم
ه یــافــراد در وزارت خارجــه و وزارت دفــاع بــر آن بودنــد کــه اصــطالح جنــگ عل

رهنـگ  ف یز بـا ، مترادف جنگ با اسالم، ست
ـ  نکـه  یبـر ا تأکیـد   ن نکتـه و ی

بـه چـالش    یو نظـام  ي، اقتصاد
 یاصـطالح  ؛کار گرفـت ه سم را ب

 يزیسـت  ي است و متـرادف بـا اسـالم   
 خالصـه ز ین) محقق در موسسه هوور

شکسـت دادن   :کنـد  یان مـ یـ 
                                                                
1. Cory S.Chack 

ـ  يبـوش توانســت اسـتراتژ   يدســتانه را بـرا  شیجنــگ پ
ـ جد يروهـا یک با نیدئولوژیو منازعه ا ییگرا مداخله د امنی

سم توانست فرصتیدستانه به بهانه مبارزه با ترور شیدرواقع حمله پ
و بالتبع حفظ نظـم و ثبـات جهـان   امریکا  یکردن اهداف جهان

  .ن کشور فراهم کندیک ایت هژمونرقد

  )تغییر یا تداوم( سیاست خارجی اوباما. 2-3
است دولت بوش در مبارزه با تروریچنانچه اشاره شد س

ق ابزار نظامیکرد از طر یبه افغانستان بود و سع یو لشکرکش
ین راستا شاهد اتخاذ رویدر هم. در افغانستان مقابله کند

ـ  یگرا مداخله دولـت بـوش بـرا    يدسـتانه از سـو   شیانه و طرح جنـگ پ
تنها  نه سال جنگ 6اما در عمل پس از  ،یمسم بودیترور

ز شده بود و یشتر نیبامریکایی  يروهایآمار تلفات ن یبلکه طبق برخ
سم به عراق حمله کـرد و ا یو ترور یکشتارجمعهاي  مقابله با سالح امریکا براي

نه سالح کشتار یول ،ن را سرنگون کردیکشور را اشغال و صدام حس
ن مسـائل نشـان داد کـه اسـتفاده از روش     یا. ان دادیسم پایافت و نه به تروریکشور 
اند نرم بوده که غالباً یداتیبا تهدافزارانه در برخورد  سخت

مفهوم یدگرگون نوعیدن باراك اوباما، یبا به قدرت رس
افــراد در وزارت خارجــه و وزارت دفــاع بــر آن بودنــد کــه اصــطالح جنــگ عل

، مترادف جنگ با اسالم، ستیاسالم ياز کشورها ياریدر بس یسمترور
ـ با توجـه بـه ا  . و مذهب خاص شکل گرفته شده است ی

، اقتصادی، فرهنگیاسیس يها ید در همه جبههسم را بایترور
سم را بید، دولت باراك اوباما اصطالح مبارزه با تروریکش

ي است و متـرادف بـا اسـالم   چندبعد رندگان دموکرات،یگ یمد تصمیکه از د
محقق در موسسه هوور( 1کوري اس چک). 6: 1388 ار،یدهش(ست ین

یـ بگونـه   ایـن  سم رایاوباما در مبارزه با ترورهاي  سیاست
                         



تن القاعده، در دست داشـتن افغانسـتان، مشـارکت بـا پاکسـتان، بـه اشـتراك گذاشـ        
سم بودن، یترور یمنابع مالتأمین 

هـاي   سـالح  بـه هـا   ی تروریسـت 
 يروهـا و ابزارهـا  ین ياالت متحـده دارا 

)M.Pious, 2011: 264.(  
بر تعامل و مشارکت فشرده با متحـدان و  

متعهـد  سـم  یو ترور يا یـر هسـته  
ـ آور باشـد، ا  ي در جهـان شـگفت   ن اسـت کـه   ی
 بـا  يریگید تفاوت چشمشا 

ي اسـت جمهـور  یز در دوره دوم ر
کـه   ینکته مهمرسد  می به نظر

در امریکـا   ییراکـا  يبحران جـد 
 یوارد کارزار انتخابات شد کـه مهندسـ  

که اعتبـار  ـ امریکا  ه یسرماترین 
 يبـرا امریکا  رو ؛ازاینف شده است

  .د دارد
 يهـا  یـت محـور و اولو  2010

  ؛یالملل
 بـا متحـدان آن و   يق همکـار 

  ؛هین، هند و روسینوظهور مانند چ

 يگـر بـه جـا   یون در جوامـع د 

 ،و رهنورد یمتق( يبه مناسبات و همکار

سـم شـامل   یبـاراك اوبامـا در مبـارزه بـا ترور    

القاعده، در دست داشـتن افغانسـتان، مشـارکت بـا پاکسـتان، بـه اشـتراك گذاشـ        
تأمین  قا، به دنبالیفرارتش در شرق اطالعات و آموزش ا

ی تروریسـت ابیاز دسـت  يری، جلوگیستیات تروریاخالل در عمل
ـ نکـه ارتـش ا  ینـان از ا ی، اطمیکشتار جمع االت متحـده دارا ی

( از مهینو دفاع  یت جامعه اطالعاتیاز است، تقویموردن
بر تعامل و مشارکت فشرده با متحـدان و   یمبتن یاست خارجیباراك اوباما با س

یـر هسـته  مقابلـه بـا تکث   يبرا یالملل ینب يکردیدشمنان و رو
ي در جهـان شـگفت  اریبس يآنچه ممکن است برا. است

 ،شود یم ینیب یشاوباما برخالف آنچه پ یاست خارجیس
ـ ز ؛هاي بوش نداشته باشـد  سیاست ز در دوره دوم ریـ را بـوش ن ی
به نظر ).87: 1387 ،یبخش( ل کردیخود را تعدهاي  سیاست
بحران جـد  بود،ت یاهم يدولت اوباما دارا يبراکار  يدر ابتدا

وارد کارزار انتخابات شد کـه مهندسـ   یطیاوباما در شرا. است بوده داخل و خارج
ترین  مهم بلکه ،جواب ندادهتنها  نه و کالن بوش یاجتماع

ف شده استیتضع یو خارج یدر هر دو بعد داخل ـ  آن است
د داردیم جدیو ت نوافت یحل، ره به راهیاز ن بحران نیحل ا

2010در سـال  امریکا  یمل تید امنیجد يسند استراتژ
  :ددان یر میموارد ز سیاست خارجی را نخست در

الملل یندر حل مسائل ب ییگرا جانبه کیاز  يخوددار .1 
ـ از طرامریکـا   یت ملیامن يو استوارتأمین  .2  ق همکـار ی
نوظهور مانند چهاي  قدرت با يبر گسترش همکارتأکید 
  ؛یو نظام يان قدرت اقتصادیوند میلزوم پ .3 
ون در جوامـع د یزاسیان دموکراتیو فرود جر نظارت بر فراز .4 

  ؛یبا حمله نظام يساز یاست دموکراسیس
به مناسبات و همکار دستانه شیجنگ پ یمش ل خطیتبد .5 
1389 :133-132.(  
بـاراك اوبامـا در مبـارزه بـا ترور     يرفتـار  ين اساس الگویبر هم 
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و  يا و منطقـه  یجهـان هاي  قدرت
شتر یب رینجا به شرح و تفسیکه در ا

یکـرد  ، محتاطانـه رو ياسـت جمهـور  
ی بـه  پاسـخ  به عنوان کم یاالت متحده را دست
در . اتخـاذ کـرد   یلـ قب ياسـت جمهـور  

در  یـی گرا به قرار دادن چندجانبه
استدالل کـرد   يخاص، جان کر

 يشـتر یت بیجنگ در عراق مشـروع 
دهد و بار جنـگ را بـه سراسـر    

 یاسـت خـارج  یکرد سیح آنچه رو
ـ ا. اشاره کرد یپلماسید ي  نی

هـا   روریسـت ت م با دشمنان از جمله
اوبامـا   .و زور ارائه شـده اسـت  

ـ     یحلـ  دنبـال راه ه با متحدان در خـارج از کشـور ب
(Skidmor, 2012: 45 .  ین اسـاس مبحـث   بـر همـ
ـ د یاصـل  ياز مرزهـا  ی دگاه ی

ـ گران نزدیلکه تحل يطور ک ی
امریکـا   یمعتقدند قدرت برتـر نظـام  

 ؛دشـو یل تبـد  ين برتریحفظ ا
کننده  فیتضع يک، فاصله رقبا

ین ش و همچنـ یقدرت خو ي
د ین از دیبنابرا ؛)212-211: 

ـ جد يهـا  یـده  نـه   ،د اسـت ی
                                                                
1. John Kerry 

قدرت با يو گسترش همکار ییگرا ش به چندجانبهیگرا
که در ا ي از قدرت هوشمند بوده استریگ ن بهرهیهمچن

  .ن خواهیم پرداختآ

  گرایی در مبارزه با تروریسم چندجانبه. 2-3- 1
اسـت جمهـور  یر یباراك اوبامـا در طـول مبـارزات انتخابـات    

یاالت متحده را دستا یاست خارجیدر س ییگرا چندجانبه
اسـت جمهـور  یشده توسط نـامزد دمـوکرات ر   اشتباه درك
به قرار دادن چندجانبه 1جان کري، 2004سال  ياست جمهوریانتخابات ر

خاص، جان کر طوره ب. اش متعهد شد یاست خارجیمرکز راهبرد س
جنگ در عراق مشـروع  يچندجانبه براهاي  حمایت دست آوردنه که ب

دهد و بار جنـگ را بـه سراسـر     یسم در آنجا میتروره یدر جنگ علامریکا به مبارزه 
ح آنچه رویدر توض. دهد یتر گسترش م یک ائتالف گسترده

يت خود برایاوباما را مشخص خواهد کرد، اوباما به اولو
م با دشمنان از جملهیاز به مذاکره مستقی، اغلب با نیپلماسیبر دتأکید 

و زور ارائه شـده اسـت   یدات نظامیاستفاده از تهد يبرا ینیگزیجا به عنوان
ـ    يمتحده به همکار االتیاز ایبه ن با متحدان در خـارج از کشـور ب
(Skidmor, 2012: 45-46) مشکالت معمول اشاره کرد يبرا

یکی به عنوان اوباما یخارجاست یدر س ییگرا چندجانبه
طور هب ؛مطرح شده است یانتخابات يها اوباما از زمان رقابت

معتقدند قدرت برتـر نظـام  امریکا  یخارج یاستس يریگ یمبه محافل تصم
حفظ ا يبرا یتید امنیجدهاي  تأسیس رژیم بتواند به یستیبا
ک، فاصله رقباین فرصت هژمونیاز انکردن استفاده یرا در صورت ز

يایحال اح یه درزش، روسیخ ین درحالهمانند چامریکا 
: 1388 ،يدریرهنورد و ح( دیهند به حداقل خواهند رس

یـده از اسـت، ا ین مورد نآنچه اکنو یاسیگران سیلتحل یبرخ
                         



امریکـایی  دولتمردان رسد  می
ین که در اینمشروط به ا ،ت کنند
  .باشدامریکا از آن  یالملل ین
ـ ت را از طر ي و ق مشـارکت، همکـار  ی

و  يدر روند همکـار  یتیو امن
هـاي   بحـران  عبـور از  يبـرا  

کننـد تـا در    یها تـالش مـ   امریکایی
 ياقتصاد يها ي در حوزهتر مؤثر و مطلوب

ر در عصـر  یناپـذ  ضـرورت اجتنـاب  
ـ ر ی برنامـه  ــ   ياقتصـاد  يزی
 .شده است

ت یـ دوبـاره موقع  يایاح ،یاست خارج
 .گـر بـوده اسـت   ید يهـا  ي چهره آن در نـزد ملـت  

دولت بوش را کـه بـه    یمنف 
در امریکا است و عملکرد یاز س
 بر. برال استیل ییگرا الملل ین
شـود   یو تالش ماست افته ی 

ـ . اسـتفاده شـود   سـم  طـور  ه ب
اوبامـا اسـت    یاسـت خـارج  

ن سـالگرد حمـالت   یدر بزرگداشت دهمـ 
 یجهـان بـه   یابي دستیه مشارکت و احترام متقابل برا

ن یهمچن. مجدد کردتأکید  کند،
اهتمـام   یجهـان  يهـا  يد همکار

ازمنـد بـه   یم کـه ن یمواجـه هسـت  
جاد ین ایتعامل با کشورها و همچن

lemonde, 2011(ن بـا  یبنـابرا  ؛
گرا به سر آمده و  جانبه هاي یک

می ن مباحث به نظریبا توجه به ا. سمیو رئال يکار محافظه
ت کنندیحما سمیدر مبارزه با ترور ییگرا یده چندجانبهاز ا

ینب يریگ میدر تصمتأثیرگذاري  سهم برتر ییگرا چندجانبه
ت را از طریـ ن اعتقاد است که امنیا باراك اوباما بر

و امن یاسیس ياگر فضا؛ چون کند يریگیپ ییگرا چندجانبه
 يکمتـر  يهـا  ینهرد، در آن صورت هزیمشارکت قرار گ

امریکاییگر امروزه ید يسواز . دیآ یوجود مه ب يا منطقه
مؤثر و مطلوب گاهیاوباما به جا ياست جمهوریدوران ر
ضـرورت اجتنـاب   به عنوان ن امریا. شوندنائل  ک جهانیو استراتژ

ی برنامـه تمـام رو  ؛ ازایـن شـود  یبعد از جرج بوش محسوب مـ 
شده است یده ن هدف، سازمانیا يدر راستاامریکا ک یاستراتژ

است خارجیاوباما در س ین اساس هدف اصلیبرهم
ي چهره آن در نـزد ملـت  ق بازسازیدر جهان از طرامریکا 

 يها عالئم و نشانه درواقع دولت اوباما تالش دارد آثار،
از س گر لطمه زده است،ین کشور در نزد ملل دیت ایثیح

ینشتر بیاوباما ب یاست خارجیمنطق س. جهان حذف کند
 يگاه باالتریجا یپلماسیو د ییگرا چندجانبه، اساس ینا

سـم یسـئله ترور حل و فصل م يکشورها براگر یاز نفوذ د
اسـت خـارج  یکننـده در س  یتو هـدا  يخالصه تعامل، اصـل محـور  

در بزرگداشت دهمـ که  طوري ؛ به)166-167: 1388 فام، یزدان(
ه مشارکت و احترام متقابل برایسپتامبر بر روح 11 یستیترور

کند، یم یو صلح زندگ يکه در آن هرکس در عزت، آزاد
د همکاریس جمهور، به تجدیرئ به عنوانمن « اشاره کرد که

مواجـه هسـت   یجهان يها از چالش يا یف گستردهو با ط ورزم یم
تعامل با کشورها و همچن زي ادیجدد دوره یما با. و مقابله هستند یدگیرس

2011( »میمشارکت براساس منافع و احترام متقابل را آغاز کن

هاي یک سیاست که عصررسد  می انتخاب باراك اوباما به نظر
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 )سمیژه تروریو هب( یالملل ینمنظور حل مسائل عمده ب
کـه  رسـد   مـی  به نظرگونه  این

و تعامـل و   اسـت  گرایـی  چندجانبـه 

بـه اهـداف خـود در عرصـه نظـام      
 يبـرا  االت متحـده یاهاي  ارزش

تـرین   مهـم  از یکی به عنوان 
ي توانمندکننـده بـرا   یطـ یمح

 انـه در یگرا یکـرد چندجانبـه  
ـ مش بـه ا یاز اعتقاد او و ت مسـئله   نی

ن یده نظـم نـو  یخود در جهان و تحقق ا
ک را یـ پلماتیانـه بـردارد و تعامـل د   

. اتخـاذ کـرد   یو خارج یرا در سطح داخل
داشته و در جهـت حـل   امریکا 

نرم در برخـورد بـا آن توجـه    
یـن روش  ز از ایسم و نحوه مقابله با آن ن

سـم  ین به نظر برسد که مشـکل ترور 
 ر مسـائل و یاوبامـا در سـا  هاي 

ـ در ا یول ،هماهنگ نباشد ن ی
یرون است فشار از بیس يریگ
  ).43-44: 1383، یدهقان(ان است 

ه تـرور،  یـ جنـگ عل  ير اسـتراتژ 
سم اتخاذ یرا در مبارزه با ترور

 ؛یسـم اسـت  ه تروریـ عل يافـزار 

منظور حل مسائل عمده ب ها به يد از همکاریجد يا دوره
این در راه است و درواقع ییگرا چندجانبه چهارچوبدر 

چندجانبـه  بـر امریکـا  ه یـ اوباما تک ياست جمهوریدوره ر
  .ید شده استن ارعاب و تهدیجانش وگو گفت

بـه اهـداف خـود در عرصـه نظـام       یمش در صورتیمجموع باراك اوباما و تدر
ارزش و يدئولوژیکه فرهنگ، ا د شدنالملل نائل خواه ینب
 هم یپلماسیددر این راستا . دت داشته باشیگران جذابید

مح نیهمچن دار ویجاد روابط پایموجب اتواند  یم ،اابزاره
یکـرد چندجانبـه  رو يریکـارگ  هب ،گرید ياز سو .دولت شودهاي  تسیاس

از اعتقاد او و ت یدولت اوباما، ناش ياز سو سمیمبارزه با ترور
خود در جهان و تحقق ا یت هژمونیبه دنبال تثبامریکا است که اگر 

انـه بـردارد و تعامـل د   یگرا هیکجانبـ د دست از اقدامات یاست با یجهان
  .د کندین جنگ و تهدیگزیجا

  در مبارزه با تروریسم قدرت هوشمند. 2-3- 2
را در سطح داخل يدیاست جدیس ،کار آمدن ياوباما با رو
امریکا  يو اقتصاد یبه مشکالت داخل يشتریتوجه ب او اوالً

نرم در برخـورد بـا آن توجـه    هاي  روش ن مشکالت بهیت نرم ایل ماهیز به دلیآن ن
سم و نحوه مقابله با آن نیو بحث ترور یدرسطح خارج. کرده است

ن به نظر برسد که مشـکل ترور ید چنیامر شا يدر ابتدا .کرده است يبردار بهره
هاي  سیاست رو در افغانستان بایش نیو مقابله با آن و افزا

هماهنگ نباشد یاز ابزار نظام يبردار بهره نبوداو در  یکلهاي  سیاست
گیپویژه  به .است را مشاهده کردین سیتوان ا یز میمورد ن

ان است یز نماین موضوع نیانه در ایگرا و روش چندجانبه
ر اسـتراتژ یین بوده است که با تغیا تالش دولت اوباما بر

را در مبارزه با ترور یپلماسیو د یاز استفاده از زور و قدرت نظام یبیترک
افـزار  ش نرمیت گرایتقو يدولت اوباما در تالش برا. کند



ی پاسـخ  با قدرت نظام توان صرفاً
ـ م کـه ا یف کنـ ید را تعر ییـر  ن تغی

ـ   طـور روشـن در   ه ن تفاوت دولت اوباما با دولت بوش است کـه ب
 ).136-137: 1389 و رهنـورد، 

ـ اسـت مبـارزه ا   ن کشـور بـا   ی
ت مبـارزه بـا   یاز عراق و تقو

اوباما  یت اصلیز اولویالبته در آنجا ن
ز از یـ نبوده، بلکـه بـه بعـد نـرم قـدرت ن     

جامعه افغانسـتان و   یدر ساختار اجتماع
از  يریجلـوگ  ین بـاور اسـت کـه راه اساسـ    

در هـاي امریکـا    سیاست رییاست که با تغ
  . سر استیآنان م
 يا ی و منطقـه است خارجیاست قدرت هوشمند در س
بـه افغانسـتان   امریکـا  ش یتوجه و گـرا 

اسـت  یه اوبامـا در همـان اول ر  
ات راهبـرد  یـ اوبامـا جزئ  .)63

 يو همراه با شعارها یان کرد
از بـه  یـ دوباره بر ن مانده بود،

 يي ارتقـا هرچنـد دولـت اوبامـا بـرا    
شـه در مرکـز   یسـم هم ید، امـا ترور 
بـه  آن را  جمهـور شـدن   یس

هـاي   تـالش  نـه بـر  و قاطعابود 
در مبـارزه بـا   مـؤثر   متمرکـز و 

Mccriken, .( د تـا  یکوش اوباما
ي ها نه، بر چالشین زمیخود در ا

در امریکـا  ن شاخص قـدرت هوشـمند   
ـ  يهـا  توان غلبه بر چـالش  دانسـت   یالمللـ  ینب

توان صرفاً یرور را نمن اعتقاد است که تیا بر د،یم جدیرا تیز
د را تعریجد يمقابله با آن، ابزراها يد برایبارو  ؛ ازاینداد
ـ  یتر يادینظر بن به ن تفاوت دولت اوباما با دولت بوش است کـه ب

و رهنـورد،  یمتقـ ( ه استشدامریکا تأکید  یمل تیامن ياستراتژ
اسـت مبـارزه ا  یبه عـراق را انحـراف در س  امریکا درواقع اوباما حمله 

از عراق و تقوامریکایی  يروهایرون آوردن نیداند که با ب یسم میترور
البته در آنجا ن. ابدی یان میسم در افغانستان و پاکستان پایترور

نبوده، بلکـه بـه بعـد نـرم قـدرت ن      ینظام يرویسم صرف نیدر مبارزه با ترور
در ساختار اجتماع یو دگرگون يساز فرهنگ دیپلماسی، جمله

ـ اوباما بر ا. پاکستان توجه داشته است ن بـاور اسـت کـه راه اساسـ    ی
است که با تغامریکا سم در جهان، کاهش نفرت از یترور

آنان مهاي  ارزش احترام به حقوق و گر،یبرخورد با ملل د
است قدرت هوشمند در سیاتخاذ س ن راستا،یدر هم

توجه و گـرا  ینیانه و سنگیاالت متحده در حوزه خاورمیا
ه اوبامـا در همـان اول ر  بـود کـ   ین گامیاول ،سمیکن شدن ترور شهیجهت ر
63: 1390 محقق،( د برداشتیخود در کاخ سف يجمهور

یان کردب 2008ه یژوئ 15ی خود را در سخنران یاست خارجیس
مانده بود، يازده سپتامبر برجایکه از حمالت  يقو یستیضدترور

هرچنـد دولـت اوبامـا بـرا    . کردتأکید  ه القاعدهیعل ها تالش د قوا دریتجد
د، امـا ترور کـر ی خود تالش است خارجیس يها یگر جنبهد

ـ . مانده است یدستور کار اوباما باق یساو همواره قبل از رئ
بود  ی مدت تصور کردهطوالن يد وجودیک تهدی عنوان

متمرکـز و  یاسـت یس به عنـوان  دولت در دنبال کردن آنچه که او
788-787 :2011 ( ، متمرکز شدبود گرفته نظر سم دریترور

خود در اهاي  توانمندي نیق قدرت هوشمند و همچنیاز طر
ن شاخص قـدرت هوشـمند   یتر یاصل که يرطو هب ؛کندعصر موجود غلبه 

توان غلبه بر چـالش  یاوباما را م ياست جمهوریدوران ر
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سـرکرده القاعـده    الدن بندر کشتن 
اقدام تالش کـرد تـا بـه    ن یبا ا

د خود را در مبارزه بـا  یکرد جد
ک سـو خـود را قهرمـان    یاست از 

یرنـدگان  گ بـا بازمانـدگان و انتقـام   
   .کرد ییدر جهان بازگشا

سـم اسـتفاده از   یتوان گفت که راهبـرد اوبامـا در مبـارزه بـا ترور    
از . و قـدرت نـرم بـوده اسـت    

نشـان از اسـتفاده از قـدرت    
از  یکـ ی بـه عنـوان   هـا بـا مقامـات طالبـان    

ـ  ـ ن کشـور در رو ی بـا   ییاروی
ـ ن اسـت کـه از طر    يکـرد یق اتخـاذ رو ی
یسـم را حـل   مسئله ترور ،بزرگ
ـ از طر  يابزارهـا و  يهمکـار ق ی

 يرتـر یو فراگمؤثر  کنند به سطح

ی اسـت خـارج  یمجـدد س  یی
اصـل   بـه عنـوان   سـم را ید، آموزه جنگ با ترور

 يبـرا  يزیدسـتاو  دولـت بـوش قـرار داد و   
پرتـو جنـگ   در رو  ؛ ازایـن االت متحده شد

دربـاره   يا ي تـازه ها ینسم که توسط دولت جورج بوش مطرح شد، دکتر
دستانه از جملـه   شیحمله پو 
ـ   نـد بود یاقـدامات  ،رین تـداب ی
ی ن جهـان یتحقـق نظـم نـو    

تـوان   ین اساس مـ یبر ا. ن کشور در جهان بود

در کشتن توان  یمآن را  که مصداق )75-76: 1387 ،یمتق(
با ااو  .دیدر پاکستان د ینظام اي منطقه در 2011مه  1در 
کرد جدیو رو هدان دیسم پایسال ابهام در مبارزه با ترور 10

است از ین سیاوباما با ا. ز نشان دهدیآم تیموفق سمیترور
بـا بازمانـدگان و انتقـام    گر به نام مقابلـه ید يکرد و از سو یمعرف یجهان
در جهان بازگشا یطلب ي جنگرا برا يدیجد يها پرونده ،الدن بن

توان گفت که راهبـرد اوبامـا در مبـارزه بـا ترور     یدرمجموع م
و قـدرت نـرم بـوده اسـت     یاز ابزار نظامزمان  هم استفاده یعنی ،قدرت هوشمند

نشـان از اسـتفاده از قـدرت     ،در افغانستانامریکایی  يروهایش تعداد نیک سو افزای
هـا بـا مقامـات طالبـان     امریکاییگر مذاکره ید يسخت و از سو

ـ نشان از قـدرت نـرم ا   ،امریکان دشمنان یرتریناپذ یآشت ی
ـ ا تالش دولت اوبامـا بـر  . سم داردیترور ن اسـت کـه از طر  ی

بزرگهاي  قدرت ر کشورها ویابا س يه و همکاربچندجان
ـ  نکه یت اینهادر. و فصل کند از طر مشیباراك اوبامـا و ت

کنند به سطح یقدرت هوشمند تالش م چهارچوبدر  یرنظامیغ
  .ابندیو ثبات دست  يکارآمد ت،یاز مشروع

  گیري جهنتی
ـ پو ينه را بـرا یسپتامبر که زم 11 یستیحوادث ترور ییای

د، آموزه جنگ با ترورکریاالت متحده فراهم محور ا قدرت
دولـت بـوش قـرار داد و    یتیو امن یاست خارجیدهنده س سازمان

االت متحده شدیانه ایگرا هاي هژمون سیاست دنبال کردن
سم که توسط دولت جورج بوش مطرح شد، دکتریه تروریعل

و  ییگرا جانبه کیکه  ندمطرح شدامریکا کالن  ياستراتژ
ـ ا. ندسم بودیمبارزه با ترور ير بوش برایاقدامات و تداب ی

 يبـرا  یقـت تالشـ  یحقامـا در یسـم،  مبارزه با ترور يبرا
ن کشور در جهان بودیا یو گسترش هژمونامریکا نظر مورد



جـورج   یاسـت خـارج  یرا در س
یشـان  ها کاران جهت تحقق آرمـان 

در مبـارزه بـا    یمفهـوم  یک دگرگـون 
شـاهد   کرد و بـدین ترتیـب  را اتخاذ 

دولـت او   يسم و نحـوه برخـورد بـا آن از سـو    
ـ د تـا ا  ر در ییـ ر شـامل تغ ییـ ن تغی

تروریسـم تغییـر    سم بـه مبـارزه بـا   
 یعنـ یسم اسـتفاده از قـدرت هوشـمند    

درواقـع شکسـت   . قـدرت سـخت و قـدرت نـرم بـوده اسـت      
سم باعث شد تـا اوبامـا از   یجانبه او در مبارزه با ترور
جهــان و  يگــر کشــورهایبــا د

نقـش  تأثیر  ز شاهدین دوره ن
سـمت  هـا بـه    امریکـایی ش 

حـل   يبرا از قدرت هوشمند

ـ  به عنوان  ،ک قـدرت بـزرگ  ی
تواند به صـورت   ینمن کشور 

 ین تالشیواشنگتن به چن. ا ادامه دهد
. ن مبارزه منافع مشـترك دارنـد  

ـ    ؛یسـم را دارنـد  از ترور یتـالش و نگران
سـم بـا   یترور علیه اي تازه ی
 بـه هـا   ی تروریسـت ابدسـتی  

 يجد يدیتواند تهد یاست که م
همـه   یو همـاهنگ  يز همکـار 

رو  ؛ ازایـن اسـت  یجهـان  یائتالفـ 
ـ رفـع ا  يبـرا  یتوانـد پاسـخ   ن ی

را در س یسم نقش اساسیترور ،سپتامبر 11گفت که پس از 
کاران جهت تحقق آرمـان  ي نومحافظهبرا یاگر فرصتیکرده و اح يبوش باز

ک دگرگـون یکار آمدن باراك اوباما  ياما با رو ،است بوده
کرد و بـدین ترتیـب  را اتخاذ  يدیاست جدیاوباما س. وجود آمده سم بیترور
سم و نحـوه برخـورد بـا آن از سـو    یکرد نسبت به تروریر روییتغ ینوع
د تـا ا ر باعث شییکارآمدن اوباما با شعار تغ يرو. میهست

سم بـه مبـارزه بـا   یه تروریز شود و جنگ علیسم نیبرخورد با ترور
سم اسـتفاده از قـدرت هوشـمند    یاوباما در برخورد با ترور راهبرد. شکل دهد

قـدرت سـخت و قـدرت نـرم بـوده اسـت       يریکارگ هت بیریمد
جانبه او در مبارزه با ترور کیبوش و اقدامات  ياستراتژ

بــا د يچندجانبــه و همکــار يکردهــایق اتخــاذ رویــطر
ن دوره نیدر ا. سم بپردازدیک به مسئله تروریپلماتید يراهکارها

ش یم، و آن گـرا یهستامریکا  یاست خارجیسم در سیترور
از قدرت هوشمند يریگ بهره نیو همچنانه یگرا ي چندجانبهاتخاذ استراتژ

  .است یالملل ینمسائل ب
به عنوانامریکا ز نشان داده است که یحال تجربه ن ینعدر

ن کشور یاما ا ،سم داردیو مهم در مبارزه با ترور یاساس ینقش
ا ادامه دهدیرد یعهده بگ هیسم را ببا ترورجانبه جنگ  کی
ن مبارزه منافع مشـترك دارنـد  یدر ا يبزرگ امروزهاي  قدرت همه؛ چون از نداردین

ـ   يبـرا  یل کافیها، دال ن قدرتیک از ایهر تـالش و نگران
یجهان ائتالف توانند در یبزرگ مهاي  قدرت ن همهیبنابرا

 ،تر د بزرگیتهد. کنند يد همکارین تهدیهدف کاهش ا
است که م يا یسم هستهو بحث ترور یجمع کشتارهاي  سالح

ـ ا. ر جهان باشـد یو ساامریکا ت یامن يبرا ز همکـار یـ ن امـر ن ی
ائتالفـ  یازمنـد طلبد و ن یبزرگ را مهاي  قدرت کشورها و

توانـد پاسـخ   ینم یجهان يهمکار جانبه بدون کیگونه اقدام  چیه
    .د باشدیتهد
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ـ ر ییـ تغافریقـا   نسبت به  ،»؟ا تـداوم ی

سازي  ملت طرح خاورمیانه بزرگ، دولت
  .يپژوهشکده مطالعات راهبرد

 ـ  ماهنامه اطالعات سیاسی، »در افغانستان

ماهنامـه  ، »انـه یاوبامـا در خاورم  ی

ـ  امریکا  الملـل   یناز نظم در نظـام ب
  .تابستان ،)3(، المللی

دولـت   یاسـت خـارج  یعوامل تحول و ثبـات در س 

  .انتشارات سمت: ، چاپ اول، تهران
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