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چکیده

منظور تأمین شود که بهخارجی آمریکا محسوب می رهیافت مدیریت بحران در زمره ابزارهای سیاست

شوند. بر این ای استفاده میهای ژئوپلیتیک منطقههای بنیادین این کشور در حوزهمنافع ملی و ارزش

متحده آمریکا در  دنبال پاسخگویی به این پرسش اساسی بوده است که ایاالت اساس، نوشتار حاضر به

-جنگ سرد از چه منطق و رهیافتای دوره پساهای منطقه مدیریت بحرانگذاری امنیتی خود در  سیاست

هایی بهره گرفته است؟ و هدف از کاربست آنها چه بوده است؟ برای پاسخگویی به این پرسش از 

ای بهره گرفته شده است.  تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه -و روش توصیفی« نظریه آشوب»

-این است که الگوی مدیریت بحران آمریکا در برخورد با تحوالت و پویش های پژوهش حاکی از یافته

توان تابعی از روند کلی مدیریت بحران در سیاست خارجی و امنیتی آمریکا دانست. ای را میهای منطقه

ای، از سازوکارهای متنوعی های امنیتی منطقهمنظور تحکیم سلطه هژمونیک بر محیط متحده به ایاالت

های نیابتی، ائتالف با دستانه، جنگ پیش حملههایی نظیر توان به اهرمکند. در این ارتباط می می استفاده

گرایی اشاره داشت. آمریکا برای کنترل کنشگری ایران و محدودسازی ای و موازنهناتو و بازیگران منطقه

ای خود مانند  حدان منطقهآفرینی با کمک مت ای آن در غرب آسیا نیز از راهبرد آشوب های منطقه سیاست
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.مقدمه1

توان نقطه عطفی را می 1960اند؛ با این وجود، دهه ها در همه ادوار تاریخی وجود داشتهبحران
ای متمایز در سیاست جهان مورد توجه قرار داد. این موضوع عنوان پدیدهبهدر فرایند طرح بحران 

های سیاست منزله بخشی از واقعیتها را باید بهتا جایی پیش رفته که در دوران کنونی، بحران
های محوری و آن ارزش طی که است وضعیتی بحران، یک ،«1برچر» زعمالملل پذیرفت. بهبین

است و در نهایت،  محدود دادن پاسخ برای موجود زمان میزان شود،می دیدته کشورها منافع مهم
(. در کنار 42: 1382برچر، ) شوندمی مواجه گیریغافل اصل با بحرانی، حالت وقوع با هادولت

، معتقدند که نبود «والتز»الملل مانند نظران سیاست بینهایی، برخی از صاحب چنین ویژگی
 :Waltz, 1964تر از بازگشت آن است )کنندهمراتب نگران الملل بهبحران در سیاست بین

883.)
ها و افزایش منظور کاهش هزینهآفرینی مؤثر و کارآمد در شرایط بحرانی و بسترسازی بهنقش

ها را بر آن داشته تا درخصوص طراحی و های برآمده از چنین وضعیتی، بسیاری از دولتفرصت
هبردهای مناسب مبادرت نمایند. در مقام پاسخ به دغدغه یاد شده، رهیافت کارگیری الگوها و رابه
های مربوط به های بزرگ در حوزهعنوان مبنای کنش و تعامل اغلب قدرتبه 2«مدیریت بحران»

ای از جایگاه ممتازی برخوردار شده است. جایگاه ویژه مدیریت بحران در سیاست امنیت منطقه
ها را در ها، شیوه تفکر و الگوی رفتاری آمریکایی بررسی نیات، ذهنیت خارجی و امنیتی امریکا،

یابد. در واقع  سازد که مسئله این مقاله، پیرامون این موضوع سامان میناپذیر میاین حوزه اجتناب
گذاری  دغدغه کانونی و نقطه عزیمت مقاله حاضر ناظر بر واکاوی و شناخت اصول سیاست

ای است. روند کلی مدیریت بحران در سیاست خارجی و  های منطقه رانآمریکا برای مدیریت بح
باشد. از ای، از جمله غرب آسیا، میهای ژئوپلیتیکی منطقهامنیتی امریکا قابل اطالق به حوزه

های متخاصم یا رقیب نیز حائز اهمیت است. بر اساس رو، ادراک رویکرد آمریکا در قبال دولتاین
رویکرد آمریکا در قبال جمهوری اسالمی ایران در قالب مدیریت کنشگری این شرایط، بخشی از 
های امنیتی تکوین یافته است. بنابراین ادراک و اشراف به تهدیدهای ناشی ایران از طریق بحران

آفرینی و کنترل و هدایت هدفمند  از تداوم کنشگری امریکا در  منطقه غرب آسیا از طریق آشوب

 
1  . Bercher 

2. Crisis Management 
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ن و اتخاذ راهکارهای مناسب سیاست خارجی و دفاعی کشور، امکان آن، ضمن کمک به تدوی
ای های منطقهمرزی جمهوری اسالمی ایران در محیط های برون کنشگری فعال و مؤثرتر رسانه

 های بحران تیریدر مد کایآمر یتیامن یگذار استیسآورد. بنابراین بررسی وجود میو جهانی را به
  یابد. ضرورت می 2015تا  1991انی ویژه در بازه زم ای به منطقه

متحده آمریکا در  دنبال پاسخگویی به این پرسش محوری است که ایاالتنوشتار حاضر به
جنگ سرد از چه منطق، ای دوره پساهای منطقهسیاستگذاری امنیتی خود در مدیریت بحران

اهدافی بوده است؟ در دنبال تحقق چه  ها و راهبردهای عملیاتی بهره گرفته است؟ و بهرهیافت
گذاری راهبردی و امنیتی امریکا در  عنوان شالوده سیاستاین نوشتار، الگوی مدیریت بحران به

نظر گرفته شده است. در چنین فرایندی، راهبرد امنیتی آمریکا معطوف به تصاعد بحران و 
اساس، در مقاله (. بر این 90: 1393نژاد، باشد )مصلیتهدیدهایی که ماهیت هویتی دارند، می

مدیریت بحران »، متغیر وابسته و سازوکارها و الگوهای «گذاری امنیتی امریکا سیاست»حاضر، 
شوند. در پاسخ به سؤال مطروح، این فرضیه به آزمون متغیر مستقل محسوب می«  ایمنطقه

ایگاه خود دنبال تحکیم جگیری از مدیریت بحران، بهمتحده با بهره ایاالت»شود که گذاشته می
در مناطق ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک و در مرحله غایی بسط منافع ملی و ارتقای نفوذ خود 

تحلیلی و مبتنی بر بررسی تاریخی  -در این مقاله، روش تحقیق، کیفی و از نوع توصیفی«. است
 اسنادی بوده است. -ایو شیوه گردآوری اطالعات بر اساس روش کتابخانه

 

.پیشینهپژوهش2

این « مدیریت بحران آمریکا در مناطق ژئوپلیتیکی»ای با عنوان  ( در مقاله1386نژاد )مصلی
مدل مدیریت بحران در آمریکا بر مبنای رویارویی است و نه سازد که استدالل را مطرح می

ین امر خود منجر آمریکا شیوه اشغالگری را برگزیده که ا در واقعفرایند دیپلماتیک و مدل تعادل. 
در ( 1394) نکفتسفیپ . هدایتی وشده است غرب آسیاهای بیشتری در ها و درگیریبه ناپایداری

ای؛ مطالعه  های منطقه الگوی رفتاری آمریکا و روسیه در مدیریت بحران»ای با عنوان  مقاله
اند. به  وجه کردهمتحده در مدیریت بحران سوریه ت صرفاً به رهیافت ایاالت «موردی بحران سوریه

میان خود  های تعامالت دوجانبهروسیه و آمریکا، مدیریت بحران یاد شده را در قالباعتقاد آنها، 
کنند و در این راستا، تا حدود زیادی المللی دنبال می های بینمندی هو با در نظر گرفتن سایر عالق

. مقاالت مذکور اندنزدیک شده -جا مانده از دوران جنگ سردبه -یو همکار به الگوی رقابت
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ها و ابعاد دهند و از توجه به بسیاری از جلوهبخش محدودی از جوانب موضوع را پوشش می
اند. در این راستا، مقاله حاضر بر آن است تا این اصول رهیافت مدیریت بحران امریکا غافل بوده

ریکا ارائه دهد تا نتایج آن مکمل و ابعاد را در قالب روندپژوهی جریان سیاست خارجی و امنیتی آم
های رادیویی و  سازی در شبکه های قبلی باشد. همچنین ارائه پیشنهادهایی برای برنامه پژوهش

 مرزی صداوسیما، وجه نوآورانه این مقاله است. تلویزیونی برون
 

.چارچوبنظری3

 پردازانینظریه سوی از المللی برای اولین باربین سیاست و ایمنطقه هاینظم در آشوب نظریه
 یادشده افراد از هر یک. (25: 1394شد )متقی،  ارائه 2«کاپالن رابرت» و 1«برژینسکی» مانند

 سیاست در بازیگران کنش بندیشکل که دهند قرار بررسی مورد را رهیافت این کردند تالش
رهیافت « برژینسکی»داشت. بر همین مبنا،  خواهد قرار آشوب از هایینشانه اساس بر جهانی

 ,Brzezinskiزده را مورد توجه قرار داد )های سیاستگذاری امنیتی کنترل جهان آشوبضرورت

 ترتیب این به و گرفته قرار تأکید مورد نیز «روزنا جیمز» سوی از رویکردی (. چنین5 :1993
 به معطوف که گرفت قرار در مطالعات امنیتی مورد توجه بعد به 1991 هایسال از رهیافتی

-است. در چنین فرایندی، ماهیت قدرت و منازعه در نظم بوده 3مرکز از گریز بازیگران یابینقش

المللی براساس اراده و کنشگری منحصر به فرد قدرت هژمون و یا ای و سیاست بینهای منطقه
توانند زمینه ای نیز میگیرد. تحت این شرایط، بازیگران منطقههای بزرگ شکل نمیسایر قدرت

سیاست و امنیت در »چنین وضعیتی را در قالب « روزنا»وجود آورند. تغییر در معادلة قدرت را به
 (. 45: 1382تبیین نموده است )روزنا،  4«زدهجهان آشوب
 نیروهای. است ایمنطقه توازن از نوینی اشکال سازماندهی نیازمند زدهآشوب جهان مدیریت

 اتحاد» همانند هاییسنت اساس بر غرب جهان ائتالف اصلی حورم توانمی ساز راآشوب
 جدید هایمولفه زمره در ایمنطقه توازن  خوردن برهم. (28: 1394دانست )متقی،  «مقدس
 سوی از آنارشی نظیر ژئوپلیتیک مفاهیمی فرایند در این. است بحرانی هایمحیط در سازیامنیت

 
1. Zbigniew Brzezinski 

2. Robert Kaplan 

3. Centrifugal Actors 

4. Politics in a Turbulence World 
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 محیط در امنیتی و سیاسی ناآرامی از هایینشانه آنارشی، ژئوپلیتیک. شد ارائه «کاپالن رابرت»
 تبیین به را رقابتی شطرنج صفحه موضوع نیز «برژینسکی» .سازد می منعکس را ایمنطقه

 و «تیلور» سوی از نیز انتقادی ژئوپلیتیک. است داده اختصاصای  منطقه بازیگران کنش الگوهای
 واقعیت که کرد مشاهده را هاییاستعاره توانمی نگرشی چنین در. گردید ارائه «الکوسته»

 است معطوف الگوهایی و شرایط به امنیتی آشوب. است یافته پیوند گذار درحال امنیت و سیاست
 زدهآشوب امنیت کنترل فرایندی، چنین در. بود خواهد تغییر حال در جهانی و ایمنطقه موازنه که
 روابط پردازاننظریه بحث مورد موضوعات تریناصلی از یکی عنوانبه ایمنطقه موازنه طریق از

  .شودمی سیاستگذاران امنیتی محسوب و المللبین
گذاری امنیتی در جهت کنترل  های سیاستهای بزرگ به ضرورتدر کنار عنایت ویژه قدرت

المللی نیز های بینها و رویکرد آنها در مدیریت بحرانزده، مطالعه تجربیات، رهیافتجهان آشوب
متحده در این  منظور تحلیل و بررسی نظری اهداف راهبردی ایاالتتواند بستر مناسبی را بهمی

های بزرگ در درجه اول از قدرت حوزه فراهم آورد. تجربیات و رویکردهای هر یک از قدرت
تار (. ساخ9: 1389گیرد )واعظی، نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگ استراتژیک آنها نشأت می

گذاری امنیتی آنها در مدیریت  المللی، دیگر عامل مؤثر بر سیاستگیری بازیگران بین تصمیم
الملل در باشد. در کنار عوامل یادشده، تحوالت نظام بینالمللی میای و بینهای منطقه بحران

حاکم بر  ویژه الگوی رفتاریالمللی )بهقالب ساختار نظام و الگوهای تعامل میان بازیگران بین
های بزرگ( نیز تأثیرات قابل توجهی در رویکرد کشورها در قبال مدیریت روابط میان قدرت

 المللی خواهد داشت.های بینبحران
 

.منطقمدیریتبحراندرسیاستخارجیآمریکا4

توان در برخی از راهبردهای کالن های رهیافت مدیریت بحران را میدر یک سطح کلی، نشانه
مورد مالحظه قرار داد. از این زاویه،  2گرایی لیبرالالمللو بین 1جویی از جمله برتری امریکا

گرا و لیبرال را در قالب سیاست سیاست خارجی آمریکا تلفیقی هوشمندانه از سازوکارهای واقع
آورد تا از این طریق، بسترهای الزم برای تأمین المللی به صحنه میهای بینمدیریت بحران

 پیمانان آن فراهم نماید. بخشی به متحدان و همع ملی این کشور و اطمینانمناف

 
1. Hegemonism 

2. Liberal Internationalism 
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که ایاالت متحده در خالل جنگ جهانی دوم به یک ابرقدرت تبدیل شد، منطق از زمانی
(. نفوذ و غلبه 62: 1387جویی بوده است )کاالهان،  همیشگی سیاست خارجی این کشور برتری

ای را های منطقهری امنیتی آمریکا در خصوص مدیریت بحرانگذا چنین رهیافتی، جریان سیاست
متحده درباره  نیز تحت تأثیر قرار داده است. تحت این شرایط، منطق و ذهنیت رویکرد ایاالت

المللی  ای و بینهای منطقهها این است که آمریکا خود را متولی مدیریت بحرانمدیریت بحران
المللی باشند و هیچگاه یک قدرت اید قدرت هژمون نظام بینداند. رهبران امریکا معتقدند بمی

المللی به چالش ای نباید به حدی توسعه یابد که هژمونی آمریکا را در نظام بینجهانی و منطقه
الملل پس از جنگ (. طرفداران چنین دیدگاهی، نظام بین80: 1390بکشاند )سجادپور و شریعتی، 
 ;Wohlforth, 1999: 23) 1قطبینظام تکهایی از سرد را بر اساس نشانه

Krauthammer, 2003: 5( و هژمونیک )Huntington, 1999: 36 مورد توجه قرار )
تنهایی و ای را بهالمللی و منطقههای بینمتحده قادر است بحران دهند. بر این اساس، ایاالتمی

ترین توان قدیمیوفصل نماید. سنت فکری فوق را میبدون کمک دیگران مدیریت و حل
رهیافت حاکم بر رویکرد آمریکا در حوزه مدیریت بحران دانست؛ چنین موضوعی با توجه به 

گرایانه در سیاست خارجی جویی با سیاست قدرت و رهیافت واقعپیوندهای عمیق منطق برتری
آمریکایی در شیوه « هاپذیر بودن تمامی بحرانمدیریت»آمریکا تقویت شده است. باور به 

 (.Caldwell, 1989: 2گیرد )مدیریت بحران از این مفروضه بنیادی نشأت می
توان دیگر رهیافت مؤثر بر رویکرد مدیریت بحران گرایی لیبرال را میالمللمنطق بین

 2گرایی لیبرال به موازات لیبرالیسم شکل گرفته است و ویلسونیسمالملل متحده دانست. بین ایاالت
عنوان رهیافت غالب در عرصه سیاست ، به3گراییالملل گیرد. بر اساس رویکرد بینیرا در بر م

المللی امن خارجی آمریکا متعاقب خروج از انزواگرایی در قرن نوزدهم، وجود یک محیط بین
های بنیادین غربی است. منطق لیبرالیسم از الزمه پیشبرد و اشاعه دموکراسی و دیگر ارزش

تا از طریق گسترش اقتصادهای بازار و تجارت آزاد، دموکراسی، حقوق بشر و خواهد آمریکا می
(. تحت 165: 1387حق تعیین سرنوشت ملی، حوزه آزادی را در جهان افزایش دهد )کاالهان، 

های داری و مسئولیتمتحده در نظام سرمایه این شرایط، با عنایت به نقش و جایگاه ایاالت

 
1. Unipolar system 

2. Wilsonism 

3. Internationalism  
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ای و جلوگیری از های منطقهین کشور مبادرت به تدبیر صریح بحرانآن در پهنه جهانی، ا 1بزرگ
 (.13: 1376نماید )میلر، الملل میگسترش آنها در سیستم بین

گیری از جانبه و فراگیری به بهرهمتحده نیاز همه شواهد موجود مؤید آن است که ایاالت
دارد. بر این اساس،  ایهای منطقهفصل بحران و منظور حلسازوکارهای دیپلماتیک به

-هایی که منافع راهبردی خود و هم متحده الگوی مدیریت بحران را در ارتباط با حوزه ایاالت

های کار گرفته است. مطابق این تحلیل، با وجود تغییر در محیطپیمانانش در آن درگیر بوده، به
های کشتار جمعی، حفظ الحای کماکان مقابله با تهدیداتی مانند تروریسم، اشاعه سامنیتی منطقه

های دوست و ترویج دموکراسی جریان پایدار عرضه و قیمت نفت، حصول اطمینان از ثبات رژیم
 Bensahel andشوند )متحده محسوب می ترین منافع ایاالت و حقوق بشر، در زمرة اصلی

Byman, 2004: 2-7; Hunter, 2008: 59جنگ الملل پس از ویژه آنکه نظام بین(. به
ای انجامیده و دستورکار نظمی منطقه کند که خود به نوعی بیسرد، میزانی از آزادی را تجربه می

ای افزایش داده است. چنین وضعیتی، ضرورت اتخاذ های بزرگ را در محیط منطقهامنیتی قدرت
 سازد. ای برجسته میهای منطقههای نوین را در حوزه مدیریت بحرانرهیافت

 

ایدردورةبعدازجنگسردهایمنطقهومدیریتبحران.آمریکا5

 ها شود که چالشمنزله روندی محسوب میشوروی به جماهیر اتحاد فروپاشی و سرد جنگ پایان
المللی، های بینداد. در حوزه مدیریت بحران قرار الملل بین نظام فراروی را جدیدی های فرصت و

سو، نظم سابق به هم خورده بزرگ قرار گرفت. از یک هایروی قدرتدو نوع چالش عمده پیش
های بزرگ در پی حفظ موقعیت پیشین و ارتقای آن هستند و در این راه، یکدیگر را و قدرت

کند که الملل پس از جنگ سرد، میزانی از آزادی را تجربه میدهند. نظام بینتحت فشار قرار می
های بزرگ را در محیط دستورکار امنیتی قدرت ای انجامیده ونظمی منطقهخود به نوعی بی

های متعددی در محیط خود ها با بحرانعبارتی، هر یک از قدرتای افزایش داده است. بهمنطقه
های های پیشین نیست و برآیند آن تاکنون حجم زیادی از بحراناند که از جنس بحرانمواجه

 (.64: 1394ه است )هدایتی و پینکفتسف، مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و حتی اجتماعی بود

 
1. Great Responsibles  
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هایی دانست که از روند مزبور متأثر توان در زمره حوزهگذاری امنیتی آمریکا را می سیاست
گذاری  رو، تحوالت بعد از جنگ سرد اتخاذ رویکرد مناسب در دستگاه سیاستگردید. از این
-شرایط، ایفای نقش سیاسی و بینساخت. تحت این  ناپذیر میمتحده را اجتناب امنیتی ایاالت

سازی روابط کارگیری ابتکارهای چندجانبه برای متعادلالملل نیازمند بهالمللی مؤثر در نظام بین
های بازیگرانی بود که دارای تضادهای امنیتی و راهبردی بوده و از سوی دیگر، دارای قالب

 در اختیار را تریامن یادشده فضایایدئولوژیک و هویتی متفاوتی هستند. از این جهت، تحوالت 
رهیافت  مبنای بر ایمنطقه هایکشمکش کنترل درخصوصقرار داد تا  متحد امریکا ایاالت

گذاری  بررسی مختصات سیاست(. Mossalanejad, 2008: 85مبادرت کند ) بحران مدیریت
ای نیازمند آن است که سه متغیر دخیل در های منطقهامنیتی آمریکا در خصوص مدیریت بحران

گیری و فرهنگ الملل بعد از جنگ سرد، ساختار تصمیمتحوالت نظام بینچنین روندی یعنی 
 استراتژیک آمریکا مورد توجه قرار گیرد. 

توان نخستین متغیر تأثیرگذار بر فرآیند مدیریت بحران الملل بعد از جنگ سرد را مینظام بین
-گرایی سیاسی معتقد است ساختار نظام بینگذاری امنیتی آمریکا دانست. نظریه واقع سیاستدر 

کننده رفتار باشد، عامل اصلی تعیینها میالمللی که مشخصه آن توزیع قدرت سیاسی دولت
توان انتظار تحول الملل میرو، با تحول در ساختار نظام بینهاست. از اینسیاست خارجی دولت

های بزرگ را داشت. از این جهت، توزیع ضمنی و الگوی رفتاری حاکم بر رفتار قدرتقواعد 
: 1388شود )کگلی و ویتکف، عنوان یکی از منابع سیاست خارجی آمریکا محسوب میقدرت به

و  ینظام ،یاسیدوم قدرت فائقه س یبعد از جنگ جهان کایمر(. در پرتو چنین رهیافتی، آ227
قرار داشت.  یبرتر تیدر موقع یشورو ریقدرت، اتحاد جماه گریه قطب دشد و نسبت ب یاقتصاد

الملل نیز و نظام بین شد لیبالمنازع تبد یمتحده به قدرت االتیا ،یاتحاد شورو یپس از فروپاش
متحده قادر  موجب چنین شرایطی، ایاالتتکوین یافت. به 1قطبیهایی از نظام تکبر اساس نشانه

وفصل تنهایی و بدون کمک دیگران مدیریت و حلای را بهالمللی و منطقههای بیناست بحران
 نماید. 

گیری نظام موازات آن، شکلافزون بر این، پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی و به
-الملل بهگیری بازیگران اصلی و عمده نظام بینالملل، تغییراتی را در ساختار تصمیمنوین بین

گیری گذاری خارجی کشورها به میزان قابل توجهی از ساختار تصمیم د سیاستوجود آورد. رون

 
1. Unipolar system 



   267 گذاری امنیتی آمریکا ...  سیاست 

 

 


ن
ستا

تاب
و
ار
به
ل،

او
ره
ما
ش
م،

ج
پن
ال
س

13
99

متحده دستخوش کمترین تحول شده است و  پذیرد. در این حوزه، ایاالتداخلی آنها تأثیر می
توان روندی را باشد. بر این اساس میگیری خاص خود میهمانند گذشته دارای نظام تصمیم

متحده  گذاری ایاالت گیری متمرکز در سیاستموجب آن، ساختار تصمیممورد توجه قرار داد که به
(. بنابراین، ساختار 39: 1389امریکا در دوره بعد از جنگ سرد استمرار یافته است )واعظی، 

المللی همچنان تداوم یافته، اما در دوران پس های بینگیری آمریکا در مداخله در بحرانتصمیم
 تداوم رهبری آمریکا در جهان را دنبال کرده است. از جنگ سرد همواره هدف 
گذاری امنیتی آمریکا در  منزله دیگر مؤلفه مؤثر بر جریان سیاستفرهنگ استراتژیک به

ای برخوردار است. براساس ای از اهمیت و جایگاه برجستههای منطقه ارتباط با مدیریت بحران
گذاری امنیتی  از تداوم را حول محور سیاست هاییتوان نشانهشاخص فرهنگ استراتژیک نیز می

آمریکا در دوره بعد از جنگ سرد مورد توجه قرار داد. در فرهنگ استراتژیک آمریکا، کماکان 
امنیت مطلق تنها از طریق قدرت و دستیابی به هژمونی قابل تحصیل است. باور به قدرت مطلق 

-دموکراسی نیز بسترهای مناسبی را به های لیبرالآمریکا و ضرورت اداره جهان براساس ارزش

-گرایی این کشور در عرصه جهانی فراهم نموده است. در همین راستا، نومحافظه منظور مداخله

شوند. مطابق این دیدگاه، آمریکا از کاران رسالتی تاریخی برای رهبری جهانی امریکا قائل می
ابل آن قرار گیرد، شر و باطل است و طرف خداوند برای رهایی بشر انتخاب شده و هر آنچه در مق

متحده است و این  سرانجام نابود خواهد شد. تنها راه رهایی دیگر کشورها، الگو قرار دادن ایاالت
(. بنابراین، فرهنگ 204: 1393پور، باشد )سلیمی و رحمتیناپذیر میامر به لحاظ تاریخی اجتناب
گذاری امنیتی این کشور در ارتباط با  در سیاست هایی از تداوم رااستراتژیک آمریکا نیز نشانه

 سازد. ای بازتولید می های منطقهبحران
 

آمریکاامنیتیگذاریایدرسیاستهایمنطقه.سازوکارهایمدیریتبحران6

ها ممکن است به تناسب مقدورات داخلی و محظورات کشورها در روند مدیریت بحران
توان به سازوکارهایی مانند کار گیرند. در این میان میرا به شان ابزارهای متعددی المللی بین

ای اشاره داشت. براساس نظریه ثبات هژمونیک، دیپلماسی اجبار، ابزار نظامی و همکاری منطقه
ای و های همکاری منطقههای اصلی قدرت هژمون آن است که بتواند زمینهیکی از کارویژه

هایی، (. با توجه به چنین مؤلفه135: 1394فیروزآبادی، قانی وجود آورد )دهمدیریت بحران را به
ای آمریکا حوزه ژئوپلیتیکی مدیریت بحران را باید در مناطقی دانست که منافع راهبردی و منطقه
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های ژئوپلیتیکی غرب آسیا و شمال افریقا، آسیای جنوبی، آسیای در آنها درگیر بوده است. حوزه
ترین مناطقی دانست که سازوکارهای مدیرت توان در زمره اصلیمی مرکزی و آسیای پاسفیک را

شود. در راستای تعقیب اهداف محوری رهیافت مدیریت بحران در آنها به مورد اجرا گذارده می
کار گرفته شوند. گذاری امنیتی آمریکا، سازوکارهای متعددی ممکن است به بحران در سیاست

نوان ناقض روند کلی مدیریت بحران در سیاست خارجی تعدد چنین سازوکارهایی به هیچ ع
توان در ارتباط با تحوالت یابی یا تنزل هر یک از این سازوکارها را میآمریکا نخواهد بود. اولویت

الملل داخلی امریکا )تلفیقی از متغیرهای فردی، حکومتی و ملی( و تحوالت عرصه سیاست بین
عنوان مثال، های محیطی( مورد توجه قرار داد. بهها و پویشی)تغییرات احتمالی در توزیع توانمند

-گرایی، همکاری منطقهتوان براساس الگوهایی از چندجانبهابزارهای امریکا در دوران اوباما را می

گرایی بازیگران مورد مالحظه قرار داد. المللی، الگوهای رفتار مستقیم و کنترلای، مشارکت بین
گذاری  ای در سیاستهای منطقهترین سازوکارهای مدیریت بحراناز اصلیدر ادامه، به برخی 

 شود.امنیتی امریکا اشاره می

ایهایمنطقهایازراههمبستگیهایمنطقه.مدیریتبحران6-1

ای حاصل خواهد شد. مدیریت بحران در یک فضای مبتنی بر همکاری و انعطاف بازیگران منطقه
جویانه داشت. اهمیت ای به الگوهای همکاریها باید توجه ویژهریت بحرانرو، در روند مدیاز این

« بریچر»سازی رفتار خارجی کشورها باعث گردیده تا تحلیلگرانی مانند الگوی یادشده در مشروع
ای بدون توجه به اراده معطوف به های منطقهبر این نکته تأکید داشته باشند که مدیریت بحران

(. نظر به چنین اهمیت و جایگاهی است که 153: 1382نخواهد داشت )برچر، همکاری وجود 
گذاری امنیتی آمریکا  عنوان جزئی از رهیافت مدیریت بحران در سیاستجویانه بهالگوی همکاری

 از منزلت خاصی برخوردار شده است. 
ای های منطقههای معطوف به ایجاد همکاریچنین رهیافتی ممکن است از طریق سیاست

در  رژیم صهیونیستیچندجانبه بین بازیگران متعارض مورد پیگیری قرار گیرد. منازعه اعراب و 
کارگیری رهیافت مدیریت توان نمونه بارز روندی دانست که نیازمند بهمنطقه غرب آسیا را می

 ایمنطقه همکاری باشد. واضح است که هرگونهجویانه میبحران از طریق سازوکارهای همکاری
-به را منطقه کشورهای مشارکتی موقعیت ارتقای زمینه که است نهادمندی سازوکارهای نیازمند

 و یافتهسازمان مشارکت از هاییجلوه اساس بر ایمنطقه همکاری هرگونه عبارتی،به. آورد وجود
فارس از جمله سازوکارهایی  عنوان مثال، سازمان همکاری خلیجشود. بهمی ایجاد شده نهادینه
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-های غرب آسیا بهره میمتحده از آنها در راستای مدیریت بحران شوند که ایاالتمحسوب می

 گیرد. 

ایازطریقعملیاتپیشدستانههایمنطقه.مدیریتبحران6-2

 در آغاز هزاره جدید سازماندهی آمریکا ملی امنیت گفتمان چارچوب رویکرد کنش پیشدستانه در
سپتامبر و سیاست مبارزه با  11توان انعکاسی از حادثه چنین رویکردی را می .شد تنظیم و

های حاکمیت متحده دانست؛ هر چند این باور ریشه در سال تروریسم در رویکرد امنیتی ایاالت
عنوان شخصیتی محوری در طراحی سند بوش اول دارد. در این ارتباط از نقش دیک چنی به

 (. بوش311: 1387حسینی، سخن گفته شده است )کیوان 90تحده در اوایل دهه دفاعی ایاالت م
 منازعه و گراییجانبهیک گرایی،مداخله تحقق برای را پیشدستانه جنگ استراتژی دوم توانست
 ملی امنیت و منافع علیه امنیتی تهدیدات .کند سازماندهی امنیتی جدید نیروهای با ایدئولوژیک

 های دولت که شد می تعریف امنیتی مثلث یک قالب در کشور این دولتمردان منظر از آمریکا
 های راه .دادند می تشکیل را مثلث این گانه سه اضالع تروریسم و کشتارجمعی تسلیحات یاغی،
 پیشدستانه حمالت به بازدارندگی و دفاع از سرد جنگ دوران به نسبت نیز تهدیدها این با مقابله
گذاری  چنین رهیافتی در دوران جدید نیز کماکان منزلت و اعتبار خود را در سیاست .یافت تغییر

متحده در قبال بحران لیبی که بر اساس  امنیتی آمریکا حفظ کرده است. الگوی رفتاری ایاالت
دهی گردید، در زمره نمادهای هایی از مدیریت بحران ائتالفی )با مشارکت ناتو( سازماننشانه

شود. در چنین شرایطی، سیاست دستانه محسوب می ان از طریق عملیات پیشمدیریت بحر
بشردوستانه و جلوگیری از فاجعه  هایی نظیر مداخلهآمریکا و ناتو در چارچوب مؤلفه اعالمی
 و حمایت از غیرنظامیان ابراز شد. انسانی

گراییومهارایازراهموازنههایمنطقه.مدیریتبحران6-3

الملل آشکار گردید. در های روابط بینهای تحول در نظریهتدریج نشانهبه 1990دهه از اواخر 
بر این نکته تأکید داشتند که « رابرت پایپ»و « جوزف نای»همین ارتباط، تحلیلگرانی مانند 

-های قدرت نرم کشورها و جلوگیری از شکل اتخاذ سیاست امنیتی کارآمد نیازمند ارتقای شاخص

مندی از باشد. براساس رویکرد نای، قدرت نرم به جهت بهرهنرم بر علیه آنها می گیری موازنه
چنین عدم واکنش کشورهای هایی از قبیل برخورداری از آثار و پیامدهای تأثیرگذار و همویژگی

مخاطب در مقابل آن، از کارآمدی و تأثیرگذاری بیشتری نسبت به سازوکارهای سنتی قدرت 
موازات چنین دیدگاهی، رابرت پایپ معتقد است راهبرد امنیت ملی بوش که برخوردار است. به
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های الزم برای دهی شده بود، زمینهگرایی تهاجمی سازمانجانبههایی از یکبراساس نشانه
کند که هر چند وجود آورد. نامبرده استدالل میمتحده را به گیری موازنه نرم بر علیه ایاالتشکل

ه زور در موارد اندکی ممکن است تنها راه برای جلوگیری از آسیب فوری به جانبه بتوسل یک
-های مخالف بینگیری از چنین رهیافتی ممکن است هزینهمتحده باشد، اما مزایای بهره ایاالت

 (.Pape, 2005: 45پوشی قرار دهد )المللی با آن را مورد چشم
های کارگشا و مؤثر در وان یکی از رهیافتعنگرایی و مهار بهبنا به چنین تحوالتی، موازنه

ای مورد توجه نخبگان فکری و ابزاری آمریکا قرار داشته است. های منطقهروند مدیریت بحران
ها به سیاست حفظ وضع موجود مورد سنجش توان در گرایش دولتاصل اساسی موازنه را می

مرکزگریز را در صحنه معادالت سیاسی ها نیروهای موجب چنین رهیافتی، آمریکاییقرار داد. به
اند )متقی، بندی کردهای را در قالب فرایندهای مرکزگرا صورتای کنترل و روابط منطقهمنطقه
ای آمریکا در چارچوب الگوی موازنه گرایی در سیاست منطقه(. سطح دیگری از موازنه1388
تهدیدات و  مقابل موازن در هایف، ائتال«استفان والت»یابد. براساس دیدگاه تحقق می 1تهدید
 که تهدیداتی. گیرندمی شکل ایهای منطقهالملل و محیطهای نامتعادل در نظام بینبندیشکل

گیرند  نشأت تهاجمی و طلبانه توسعه نیات و تهاجمی هایقابلیت مجاورت، قدرت، از توانندمی
ز کارایی بیشتری برخوردار خواهند در چنین شرایطی، الگوهای تهاجمی ا (.30-40: 1389 لیتل،)

سپتامبر تحت عنوان جنگ پیشدستانه آمریکا در عراق و افغانستان  11دنبال حوادث شد. آنچه به
ای غرب آسیا و دهی گردید، نمادی از تالش دولت بوش برای کنترل محیط منطقهسازمان

 شود. بازگرداندن ثبات و تعادل بدان تلقی می
ای در های منطقهتوان دیگر ابزار همسو با رهیافت مدیریت بحرانرا می 2«موازنه نهادی»

های نهادگرایان سیاست خارجی و امنیتی آمریکا دانست. سازوکار یادشده که در پرتو مفروضه
گذاری امریکا شد، بر آن است که موقعیت کشور هژمون تنها در  نولیبرال وارد دستگاه سیاست

ویژه کنشگران قدرتمند فراهم که امکان همکاری با سایر بازیگران بهکند صورتی ثبات پیدا می
گردد. در این فرایند، نهادگرایانی مانند کلینتون بر این عقیده بودند که آمریکا باید از طریق 

المللی دست یابد )مشیرزاده، ای و بینها و نهادها به تعادل منطقهبازسازی و تثبیت قواعد، رویه
های مبتنی بر توان در بستر قالباست خارجی آمریکا در دوران اوباما را نیز می(. سی59: 1386

 
1. Balance of Threat 

2. Institutional Balance 
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گرایی و تعادل استوار شده مایه آن بر موازنهگرایی امنیتی مورد بررسی قرار داد که درونواقع
 است.

رویکرد مهار در ارتباط با تحوالت بهار عربی کشورهایی نظیر مصر و تونس بر مبنای این 
بردی اتخاذ شد که در برخورد با تحوالت کشورهایی که دارای یک ساختار متشکل نگرش راه

-ها( حذف شود و ساختار نظام همملت هستند، الجرم باید رأس هرم قدرت )شخصیت -دولت

متحده در مواجهه با تحوالت این دسته از کشورها با اتخاذ  چنان پابرجا بماند. از این جهت، ایاالت
ور تلویحی از مطالبات خیابانی حمایت کرد. با پیشروی انقالب و افزایش احتمال طرویکرد مهار به

متحده الگوی مدیریت انتخابات را در  گرایان در کشورهای یادشده، ایاالتبه قدرت رسیدن اسالم
ویژه در گرا بههای سکوالر، لیبرال و غیرهویتگیری دولتدستورکار قرار داد. حمایت از شکل

شود که منزله روندی محسوب میهای پارلمانی کشورهای حوزه بیداری اسالمی بهصحنه رقابت
شود. حمایت از مانع از انتقال قدرت به عناصر معارض با اصول و منافع آمریکا در منطقه می

همراه شد، در این راستا  مرسیکودتای نظامیان در مصر که با سرنگونی دولت قانونی و مردمی 
 .قابل ارزیابی است

هاینیابتیایازراهجنگهایمنطقه.مدیریتبحران6-4

متحده امریکا، راهبردپردازان این کشور  ریزی دفاعی ایاالتبر اساس یک روند کلی در برنامه
ها را اند تا ابزارهای الزم برای مقابله ابتکاری با تهدیدها و مدیریت بحرانهمواره تالش داشته

گیری از سازوکارهای قدرت نرم و ارتقای چنین وضعیتی بدون بهرهفراهم سازند. دستیابی به 
پذیر نخواهد بود. در متحده و اقدامات آن در افکار عمومی جهان امکان اعتبار و مشروعیت ایاالت

: 1387اند )متقی، المللی بودهای و بینسازی متحدان منطقهها در صدد فعالاین راستا، آمریکایی
های ناشی محدودیت در افغانستان و عراق و ل، تجربه ویرانگر دو جنگ پرهزینهعنوان مثا(. به28

آمریکا، دولت اوباما را بر آن داشت تا رویکرد جدیدی را در حوزه سیاست  هایاز منابع و قابلیت
-های منطقهخارجی و امنیتی تعقیب نماید. در این ارتباط، تفسیر غالب بر آن بود که انجام جنگ

همراه دارد. متحده آمریکا به گرایی مخاطرات امنیتی زیادی برای ایاالتوی یکجانبهای با الگ
جای تالش نمودند تا به« ریچارد هاس»و « استفان والت»گرانی مانند تحت این شرایط، تحلیل

گری، الگوهایی را مورد توجه قرار دهند های مبتنی بر انزواگرایی یا مداخلهگیریتأکید بر جهت
ای های منطقههای غیرضروری و حضور در بحرانمتحده از انجام جنگ قالب آنها، ایاالت که در

کند و در عین حال، مخاطرات زیادی برای امنیت ملی که منافع حیاتی آمریکا را تهدید نمی
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الگوی ائتالف و همکاری متوازن با متحدان آمریکا را « هاس»دنبال دارد، بازدارند. امریکا به
سازد تا از کارگیری چنین الگویی، آمریکا را قادر میکند. بر طبق استدالل وی، بهمی پیشنهاد

-جنگ غیرضروری اجتناب نماید. در چنین فرایندی، بستر مناسبی جهت مشارکت طیف گسترده

 ,Haassآید )ای فراهم میمنظور مقابله با تهدیدات منطقهای بهای از کشورها و بازیگران منطقه

هایی مبنی بر تغییر الگوی رفتار (. مجموعه عوامل یادشده در کنار ظهور نشانه22 :2008
ویژه در دوران بعد از جنگ سرد، بسترهای  ای بهراهبردی امریکا در ارتباط با کشورهای منطقه

های کارآمد در سیاست عنوان یکی از رهیافتبه 1های نیابتیدهی جنگالزم را برای سازمان
 وجود آورد. به خارجی آمریکا

ای جهت توان در تشویق بازیگران منطقههای نیابتی را مینقش آمریکا در جریان جنگ
منظور مدیریت ها و فراهم نمودن بسترهای الزم بهگسترش درگیری و ستیزش مستقیم میان آن

-ای مورد توجه قرار داد. بهسازی یک برنامه مشترک بین متحدان و شرکای منطقهو هماهنگ

عبارتی، طراحی چنین منازعاتی از سوی بازیگرانی مانند آمریکا بوده اما کنشگری عملیاتی آن 
عنوان کارگزار ای بهباشد. در چنین وضعیتی، بازیگران منطقهای میعهده بازیگران منطقهبه

ی های مختلف جغرافیایکنند. چنین کارگزارانی در حوزهعملیاتی و اجرایی آمریکا ایفای نقش می
ای توسط کارگزاران نیابتی آمریکا به های منطقهحضور دارند. به این ترتیب، بسیاری از خشونت

ارچوب چنین رهیافتی در سیاست خارجی (. در چ72: 1394یتی و پینکفتسف، رسد )هداانجام می
. اندنوین ظهور یافته ایمنطقه منازعات اصلی عنوان محوربه نیابتی هایو امنیتی آمریکا، جنگ

 تحت این شرایط، مناطق ژئوپلیتیکی بار دیگر به صحنه منازعات نامحدود تبدیل شده است. 
فارس بر اساس الگوهای مبتنی بر جنگ الگوی رفتاری امریکا در حوزه ژئوپلیتیکی خلیج

ای از بازیگران را دهی گردیده است. چنین رویکردی، طیف گستردهشدت سازماننیابتی و کم

ناپذیری کرده که نتیجه آن را باید ایجاد امنیت نسبی برای جهان غرب و عه پایاندرگیر مناز

منظور مداخله نظامی  دانست. حمایت از عربستان سعودی به رژیم صهیونیستیقدرت نسبی برای 

توان نقطه آغاز سیاست فوق در دولت اوباما دانست. در این حوزه، مستقیم در بحرین و یمن را می

 شود.  قدرت ایران با کنش سایر بازیگران دنبال می مهارمتحده در قالب  تژیک ایاالترفتار استرا

 

 
1. Proxy Wars 
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ایازراهدیپلماسیدفاعی.مدیریتبحرانمنطقه6-5

المللی از منزلت های بینمنظور مدیریت بحرانگیری از سازوکارهای دیپلماسی دفاعی بهبهره
است. در دوران جنگ سرد، چنین رهیافتی در ارتباط ممتازی در سیاست امنیتی آمریکا برخوردار 

توان شد. تحت این شرایط، میکار گرفته میبا اغلب مناطق راهبردی مورد نزاع دو ابرقدرت به
-کارگیری الگوی مدیریت بحران از طریق دیپلماسی دفاعی را در ارتباط با بحرانهایی از بهنشانه

( و کوبا 1955(، دیوار برلین )1950-53(، کره )1947نان )(، ترکیه و یو1954هایی نظیر لهستان )
 (. 170: 1392(  مورد مالحظه قرار داد )متقی، 1962)

وجود آورد. های الزم برای تغییر سیاست دفاعی آمریکا را بهفروپاشی ساختار دوقطبی، زمینه
شدت و های کمچالش های از مقابله باساختار دفاعی آمریکا از این دوران به بعد براساس نشانه

دهی گردید. در این میان، کلینتون تالش داشت تا رابطه جدیدی ای سازمانهای منطقهبحران
بین شرایط بعد از جنگ سرد با ساختار دفاعی آمریکا ایجاد نماید. تحت این شرایط، مفاهیمی 

ت. نیروهای در سیاست دفاعی آمریکا مورد توجه قرار گرف« مؤثر بودن»و « آمادگی»همانند 
ای باشند. های منطقهها و آمادگی الزم برای مشارکت در بحرانبایست دارای قابلیتنظامی می

دهی نماید ای متنوعی را سازمانمتحده توانست عملیات منطقه در پرتو چنین رهیافتی، ایاالت
 (.103: 1386)متقی، 

یافته، گرایی سازماننبهجاروی کار آمدن دولت بوش دوم در آمریکا و تجدید سیاست یک
مستمر و فراگیر، روند تعقیب دیپلماسی دفاعی در سیاست راهبردی و امنیتی امریکا را در معرض 

گیری سیاست دفاعی امریکا بر اساس راهبرد های جدی قرار داد. در این دوران، جهتچالش
بحران امنیتی مواجه است، متحده با  ای که در آنها ایاالتهای جغرافیاییاستقرار نیرو در حوزه

سپتامبر نیز نشان داد که تنظیم سیاست دفاعی آمریکا در آغاز هزارة  11بندی شد. حوادث پیکره
پذیرد. در نهایت، اوباما تالش نمود  انجامای های منطقهموازات توجه به چالشبایست بهجدید می

قرار دهد که بیشترین تعارض  هاییهای سیاست دفاعی خود را در حوزهتا محور اصلی فعالیت
اند. ابزارها و سازوکارهایی که وی برای این منظور مورد  ژئوپلیتیکی و راهبردی را تجربه نموده

هایی از توفیق در الگوی دیپلماسی دفاعی آمریکا را متبلور ساخته است. از استفاده قرار داده، نشانه
مبتنی بر دیپلماسی دفاعی در دوران تصدی  توان بر این نکته صحه گذاشت که رویکردرو میاین

 ای ایجاد کند. هایی را در جهت مدیریت بحران در محیط منطقهاوباما توانسته مطلوبیت
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ایازطریقارتقایمشارکتناتوهایمنطقه.مدیریتبحران6-6

که در پرتو  شودمنزلة عاملی محسوب میگذاری امنیتی امریکا به یابی فزاینده ناتو در سیاستنقش
آن سازمان مزبور در دورة زمانی بعد از فروپاشی شوروی به حیات خویش تداوم بخشیده است. 

های که بر پایه راهبرد تغییر در عین تداوم استوار گردیده، از سیاست« گسترش ناتو»مفهوم 
کند شود و ضرورت افزایش محدوده ناتو را تجویز میمتحده محسوب می فراآتالنتیکی ایاالت

(Gross, 2011: 38.) ترین عامل توان مهماز این جهت، سیاستگذاری امنیتی آمریکا را می
مؤثر بر حضور ناتو در مناطق ژئوپلیتیکی مانند غرب آسیا، اروپای شرقی، آسیای میانه و قفقاز 

بعد در نیز عاملی بود که روند مزبور را تسریع بخشید. از این دوران به  2001سپتامبر  11دانست. 
-پرتو برجسته شدن مسائلی مانند مدیریت بحران، مقابله با تروریسم، جلوگیری از اشاعه سالح

های الزم برای های کشتار جمعی و مداخله بشردوستانه در مفهوم استراتژیک نوین ناتو، زمینه
 وجود آمد.گذاری امنیتی امریکا بهآفرینی ناتو بر محور سیاستنقش

-ها و هزینهمعادالت سیاسی و نظامی مناطق یادشده ضمن کاستن از چالش ورود ناتو به عرصه

وجود متحده به منظور تحقق اهداف راهبردی ایاالتهای حضور آمریکا، بستر مناسبی را نیز به
های الزم برای مشارکت مؤثرتر ناتو متحده تالش داشته تا زمینه آورد. در این چارچوب، ایاالتمی

وجود آورد. بر این اساس، هر چند در ارتباط با دامنه و گستره چنین ای بهمنطقههای را در بحران
نظر مشارکتی در میان رؤسای جمهور آمریکا تفاهم کلی وجود نداشته، اما در این خصوص اتفاق

منزله کاهش مخاطرات امنیتی ای بههای منطقهوجود دارد که افزایش درگیرسازی ناتو در بحران
کارگیری ناتو علیه حکومت قذافی در ها خواهد بود. بهریع در روند مدیریت بحرانآمریکا و تس
 های اخیر اعمال چنین رهیافتی در سیاست امنیتی آمریکا دانست. توان در زمره نمونهلیبی را می

 

هایامنیتیایایرانازطریقبحرانهایمنطقهراهبردآمریکادرکنترلسیاست.7

های گفته شد، الگوی مدیریت بحران آمریکا در برخورد با تحوالت و پویشبر اساس آنچه 
توان تابعی از روند کلی مدیریت بحران در سیاست خارجی و امنیتی آمریکا ای را میمنطقه

های منظور تحکیم سلطه هژمونیک بر محیطمتحده آمریکا به دانست. در چنین شرایطی، ایاالت
توان به دهد. در این ارتباط میای متنوعی را مورد استفاده قرار میای، سازوکارهامنیتی منطقه

ای و های نیابتی، ائتالف با ناتو و بازیگران منطقهدستانه، جنگ پیش حملههایی نظیر اهرم
گرایی اشاره داشت. مدیریت بحران آمریکا در تحوالت غرب آسیا و شمال افریقا نیز باید به  موازنه
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که  آیدشمار میبه یمناطق ةدر زمر مورد توجه قرار گیرد. حوزة یادشده موازات چنین روندی
است. بر در آن وجود داشته همواره بزرگ  هایتقدر گراییهبحران و مداخل د،یتهد از هاییهنشان

منظور کنترل و مهار بازیگران این اساس، رهیافت مدیریت بحران در زمرة ابزارهای کارآمد به
ویژه پس از یک شود. چنین سازوکارهایی بههای امنیتی امریکا محسوب میغیرهمسو با سیاست

دورة نسبتاً ناموفق از مداخلة نظامی مستقیم امریکا در غرب آسیا و ضرورت بازتعریف نقش 
 ای ایاالت متحده در دستورکار قرار گرفته است. منطقه

-یط امنیتی غرب آسیا میترین اهداف رهیافت مدیریت بحران امریکا در محاز جمله اصلی

های امنیتی اشاره داشت. از این ای ایران از طریق بحران های منطقه توان به کنترل سیاست
ترین مواردی بوده که در متحده به جمهوری اسالمی ایران یکی از مهم جهت، نوع نگاه ایاالت

مریکا در حوزه های امنیتی در منطقه نقش داشته است. الگوی رفتاری آبروز و ظهور بحران
 1شدتفارس بر اساس الگوهای مبتنی بر جنگ نیابتی و خشونت کمژئوپلیتیکی خلیج

ای را ای و فرامنطقهای از بازیگران منطقهدهی شده است. چنین رویکردی، طیف گسترده سازمان
با هدف نهایی ایجاد امنیت نسبی برای جهان غرب و قدرت نسبی برای رژیم اسرائیل درگیر 

متحده در قالب کنترل  ناپذیر کرده دانست. در این حوزه، رفتار استراتژیک ایاالتای پایانزعهمنا
رویکرد مسلط و  شود. تحت این شرایط،ای ایران با کنش سایر بازیگران دنبال میقدرت منطقه

از  یی است که بر اساس آن بسیاریهاگیری از الگو محور اصلی تفکر امنیتی آمریکا مبتنی بر بهره
، ایمنطقه یثبات یبظهور و گسترش  دهد. زده را توسط دیگران انجام میاقدامات در محیط آشوب

-توان نتیجه مستقیم بهرا میساز  آشوب گرانیباز یا مرحله تیشکننده و تثب هایدولتپیدایش 

 . (1395ی آمریکا دانست )متقی، تیو امن ینظام در سیاست ییالگوکارگیری چنین 
توان منظور مداخله نظامی مستقیم در بحرین و یمن را میعربستان سعودی بهحمایت از 

مصداق بارزی از سیاست مذکور در دولت اوباما دانست. این رهیافت که در دولت ترامپ نیز با 
سازی قدرت راهبردی ایران در ها تداوم یافته، بر آن است تا از طریق امنیتیتغییراتی در تاکتیک

محور مقاومت از جمله دامن زدن به اعتراضات داخلی در لبنان و عراق، تقویت کشورهای حوزه 
معارض دولت مشروع سوریه و تشدید وضعیت فرسایشی بحران یمن،  تروریستی و هایگروه

موازات این رویکرد، تالش برای قطع الشعاع قرار دهد. بهای ایران را تحت سیاست منطقه
ت با ایران که در قالب تحریم و ترور فرماندهان شبکه پیوندهای استراتژیک محور مقاوم

 
1. Low Intensive Conflict 
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ای، موشکی، مستشاری، قطع منابع درآمدی و اعمال سیاست تحریم و مهار علیه برنامه هسته
وضوح در راستای مدیریت کنشگری ایران سپاه پاسداران و قدرت دریایی ایران دنبال شده، به

 دهی شده است.    سازمان
هایی که در این مقاله برای آن ها و رویهیت بحران، بر پایه منطق، نشانهشیوه آمریکایی مدیر

. استهای تهدیدآمیزی برای امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران ذکر شد، در بردارنده نشانه
ای خود همواره بر امنیت بومی تأکید داشته و به جمهوری اسالمی ایران در الگوی امنیت منطقه

وجود آورد. ته تا بسترهای الزم برای تحقق و توسعه چنین الگویی را بهانحاء مختلف تالش داش
-های پیشترین چالشای مورد نظر آمریکا در زمره اصلیواضح است که رهیافت امنیت منطقه

منازعه  ،یابتین هایگجن شود. بر این اساس،ای ایران محسوب میروی الگوی امنیت منطقه
در برابر  سازیشچال هایهنشان نترییاصل عنوانبه زدهبآشو کیتیو ژئوپل استیسشدت، کم

 .روندشمار میبه ای ایرانالگوی امنیتی منطقه
 

گیری.نتیجه8

الملل ویژه در نظام بینای و ارتقای موقعیت راهبردی آنها بههای منطقهیابی فزاینده قدرتنقش
ای، راهبرد مدیریت های منطقهبحران بعد از جنگ سرد در کنار تأثیرگذاری بر روند مدیریت

های بزرگ را نیز با چالش جدی مواجه ساخته است. شیوه آمریکایی مدیریت بحران بحران قدرت
از این جهت کمترین تغییر و تحول را تجربه نموده است. تداوم سیاست قدرت در نگرش و 

عوامل اصلی چنین موضوعی توان یکی از رویکرد آمریکایی به مسائل و موضوعات امنیتی را می
ای معرفی های منطقهمتحده کماکان خود را متولی مدیریت بحران دانست. بر این اساس، ایاالت

جانبه و چندجانبه های یککند و به اقتضای اجماع داخلی و شرایط محیطی ممکن است شیوهمی
 کار گیرد. دو را بهمدیریت بحران یا تلفیقی از این

گذاری امنیتی آمریکا در فضای بعد از جنگ سرد  ه متغیر در روند سیاستافزون بر این، س
اند. بر این اساس، فرهنگ استراتژیک مبتنی بر حصول امنیت مطلق از طریق قدرت و دخیل بوده

الملل پس از جنگ سرد در گیری متمرکز و تحوالت نظام بیندستیابی به هژمونی، ساختار تصمیم
زده جهان را سبب  های آشوبلبی آمریکا در مناطق ژئوپلیتیکی و حوزهطمجموع استمرار مداخله

ای در سیاست های منطقهگردیده است. مجموعه عوامل یادشده باعث گردیده تا مدیریت بحران
تنها اهمیت خود را حفظ نموده بلکه در دورة بعد از جنگ سرد منزلت آن در میان امنیتی آمریکا نه
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طلبی در سیاست دفاعی و امنیتی آمریکا ارتقا یافته است. تداوم مداخله ابزارها و دستورکارهای
توان گواه صادقی بر های بعد از جنگ سرد آمریکا )کلینتون، بوش و اوباما( را میامنیتی کابینه

 این مدعا دانست.  
ای حد فاصل های منطقهگذاری امنیتی آمریکا در مدیریت بحران در مجموع، بررسی سیاست

حاکی از آن است که روند فوق عالوه بر آنکه از حیث استمرار اصول و  1991-2015های سال
های دفاع و امنیت، تداوم یافته بلکه از حیث مقوله دربارهمبانی حاکم بر تفکر و ادراک آمریکایی 

های اجرایی نیز بر پیوستگی و انسجام آن افزوده شده است. از این جهت، ها و شیوهتاکتیک
از متحده  االتیاهایی از تناقض در سیاست امنیتی آمریکا رؤیت گردیده اما در نهایت، نشانه گرچه

 متحکی رسالت محوری دنبال آن است تابه هوشمندانه و متنوع یاز سازوکارها یرگیهبهررهگذر 
بسط منافع  ییو در مرحله غا کیو ژئواستراتژ کیتیسلطه بر مناطق ژئوپل یسودا بخشی تیفیو ک
 را تحقق بخشد.  نفوذ یو ارتقا یمل

جایی کانون مدیریت بحران آمریکا از غرب آسیا ها از جابهرغم آنکه برخی نشانهدر این میان، به
منزله گرانیگاه توان کماکان بهبه شرق آسیا حکایت دارد، اما حوزه ژئوپلیتیکی غرب آسیا را می

طور مشخصی متحده به  کرد. در حوزه یادشده، ایاالت رهیافت آمریکایی مدیریت بحران تلقی
کند. از این جهت، نگرش آمریکایی  های امنیتی را دنبال میمدیریت رفتار ایران از طریق بحران

های ترین عواملی بوده که در بروز و ظهور بحرانجمهوری اسالمی ایران در زمره اصلی درباره
آفرینی و سپس راین، استمرار شیوه آمریکایی بحرانامنیتی در منطقه نقش داشته است. بناب

مدیریت تحوالت منطقه غرب آسیا را باید تابعی از تداوم ذهنیت موجود در روابط میان دو کشور 
 دانست. 

ایهایرسانه.پیشنهاد9

متحده آمریکا در مدیریت  ها و راهبردهای ایاالتمقاله حاضر به نیات، اهداف، ابزارها، روش
های تواند برای رسانههای مختلف سیاست جهانی توجه دارد که هر کدام از آنها می بحران
سازی باشد. بر این اساس، پیشنهادهای  ای و برنامه گذاری رسانه بخش سیاست مرزی الهام برون

 شود: زیر ارائه می
های این مقاله پژوهشی، مستندی گزارشی از نحوه  شود بر اساس یافته پیشنهاد می

ها در راستای  ویژه غرب آسیا( و مدیریت این آشوب فرینی آمریکا در مناطق مختلف )بهآ آشوب

مرزی ترجمه و پخش شود. توجه های مختلف برون طلبانه آمریکا تهیه و در رسانه منافع انحصار
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در جغرافیاهای مختلف  های سیاسی و نظامی آندلیل رفتار هژمونیک آمریکا و دخالت شود که به

محدود باشد. « ویتیپرس» زبان همانندهای انگلیسیجهان، استفاده از این مستند نباید به رسانه

های عربی آفرینی آمریکا در مناطق مختلف جهان از جمله آسیای غربی، رسانهمثالً نظر به بحران

شده در این مقاله استفاده گفته  توانند از این مستند و همچنین سایر مطالب مثل العالم نیز می

« ویسپان تییه»آفرینی آمریکا در آمریکای التین نیز  ها و بحرانکنند. درباره انعکاس دخالت

گذار باشد. تاریخ سیاسی آمریکای التین، شاهد کودتاهای آمریکایی علیه رهبران تواند تأثیرمی

 منتخب مردم بوده است.

مصاحبه با کارشناسان بومی و اساتید دانشگاهی از های مختلف خبری و غیرخبری،  به بهانه

متخصص سیاست خارجی آمریکا در داخل و خارج از ایران و نیز شهروندان کشورهای مختلف 

هرچه بیشتر آفرینی و مدیریت بحران توسط آمریکا،  بحران ارایه شواهد و ادله کافی درباره برای

 استفاده شود.

پوستان( یا سایر نقاط جهان )مانند دفمند اعتراضات داخلی در آمریکا )مانند سیاهپخش ه

های امنیتی  فهم ابعاد مختلف سیاست برای های آنها و واکاوی ریشه بانفلسطین( برای مخاط

 تواند باشد. کننده و جذاب میآمریکا، بسیار اقناع

و خبرگزاری تصویری « تودی پارس»مرزی صداوسیما مثل  های اینترنتی برونسایت

ها و اقدامات آمریکا و تواند اخبار منابع خارجی، عکس و فیلم درباره سیاستمی پرس ایران

طور مداوم  بهآوری و  های انحصارطلبانه آمریکا جمع همچنین، نظر مخاطبان را درباره سیاست

 پخش کند.

ند درک تداوم و تکامل مرزی در غرب آسیا نیازمهای برونبه طور خاص مخاطبان شبکه

ای و جهانی آن کشور هستند. بنابراین پیشنهاد های منطقههای آمریکا در سیاست تاکتیک

های  سازی، سیاست های مختلف برنامه های مختلف خبری و غیرخبری و در قالب شود به بهانه می

 تبیین و تشریح شود. هر چه بیشتر آمریکا به صورت مصداقی

 گذاری امنیتی آمریکا در این مقاله، اعم از شده در خصوص سیاست های گفته انواع روش

گرایی در ای و موازنههای نیابتی، ائتالف با ناتو و بازیگران منطقهدستانه، جنگ پیش حمله

 مانند گذشته بررسی شود. های میزگردی و توسط کارشناسان با ذکر مصادیق روز، به برنامه
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