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 : بنیادهای سیاست خارجی آمریکاپری آندرسون

 ناصر اعتمادی

 

 

 

نگار معروف انگلیسی، پری آندرسون، را با عنوان فرانسوی آخرین کتاب تاریخ یهتازگی ترجمدر فرانسه به "آگون"انتشارات 

یی است که پری آندرسون گفتارهاصفحه منتشر کرده است. کتاب در واقع درس ۳۰۷* در "شاسیاست خارجی آمریکا و متفکران"

انگلیسی  یهده و در نوامبر همان سال در نشریمیالدی ایراد کر ۲۰۱۳شهر نانت در فرانسه در سال  "مؤسسۀ مطالعات پیشرفتۀ"در 

 .منتشر شده است "نیولفت ریویو"

خارجی آمریکا را از زمان  گفتار اثرش تأکید کرده است که در این کتاب پویش دائمی راهبرد سیاستخود پری آندرسون در پیش 

دهد که هدایت سیاست خارجی قرار داده است. نویسنده نشان می کنونی جنگ علیه تروریسم مورد بررسی یهگ مکزیک تا دورجن

ویژه دو آمریکا، به یههای اصلی هیئت حاکم آمریکا تاریخاً مستقل از سیاست داخلی این کشور بوده و در این خصوص گرایش

یک  یهیک امپراتوری و ادار یهاند. این دو حزب معتقدند که ادارق نظر داشتهدیگر اتفاخواه، با یکت و جمهوریحزب دموکرا

 .دیگرندکشور دو جهان کامالً متمایز از یک

دگان دهنرأیآمریکا گره خورده است از جمله با ناآشنایی  یهاین تمایز با برخی خصوصیات جامع کند کهپری آندرسون تصریح می

ساخته که در  گیری نظام سیاسی را میّسرموّرخ انگلیسی، شکل یهاز آمریکا. این ناآشنایی، به گفتاین کشور با جهان خارج 

 .نهایتی برخوردار استست خارجی از قدرت و آزادی عمل بیسیا

بیستم  یهجهانی: از اواسط سدورود آمریکا به دومین جنگ  زمان است باآندرسون معتقد است که پیدایش این سیاست خارجی هم
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ت که مصادف است با پدیداری امپراتوری آمریکا، حول رییس جمهوری این کشور گروهی از کارشناسان سیاست خارجی شکل گرف

    اصلی این گروه  یهآندرسون وظیف یهآمریکا بیگانه بوده است. به نوشتاش با سیاست داخلی که زبان، الگو و ایدئولوژی خاص

   .است "اش با جهان بیرونیبرد بزرگ دولت آمریکا در مناسباتراه"ریف ریزی و تعپی

کند که کتاب تأکید می یهبا این همه، نویسند

دومین جنگ  سیاست خارجی آمریکا که در پایان

یک امپراتوری شکل و  یهادار یهجهانی و بر پای

سر استحکام یافت، تاریخی نسبتاً طوالنی پشت 

های پیدایش و شرطه پیشدارد. به این معنا ک

یک امپراتوری از آغاز بخشی از تاریخ  یهادار

گیری آمریکای شمالی، یعنی پدیداری یک شکل

اقتصاد مستعمره بوده که به همین عنوان از 

اش متمایز هان کهن فئودالی اروپا و اجباراتج

ای در این حال، این اقتصاد مستعمره شده است.

فت که از دو طرف در ای پهناور شکل گردر قاره

ژگی پناه دو اقیانوس قرار داشته و همین وی

داری سرمایه یهجغرافیایی بکرترین بستر توسع

 .ملت جهان بوده است-ترین دولتدر بزرگ

چند، در قالل این کشور را میّسر ساخت، هرپس از است یهچنین جهش تاریخی آمریکا در سدگمان پری آندرسون این ویژگی همبه

اند که به موجب شمالی از آغاز بر این باور بوده : ساکنان آمریکایوعی خودآگاهی ملی را نادیده گرفتمیان نباید عامل ناین 

کنند که از یک نظام جمهوری زندگی می یهاند که در سایمقدس هستند. آنان اطمینان داشته دار مأموریتیموهبتی الهی عهده

ای از عناصر ها پارهپری آندرسون، این یهمند هستند. به گفتآزادی برای همیشه بهرهحافظ این  چنین قوانینآزادی و هم

هشتمین رییس جمهوری و، بیست"توماس وودرو ویلسون"آمدن اند که با روی کار ک نوعی امپریالیسم را تشکیل دادهایدئولوژی

یاست خارجی آمریکا برای س "ویلسون"زیرا، آمریکا، مسیر سیاست خارجی این کشور را دستخوش تغییرات اساسی کردند. 

آمریکا یک کلیت داری، دموکراسی، صلح و قدرت ئل بود. از نگاه او، دین، سرمایهمعنای مذهبی کلمه قابهبخش کارکردی رهایی

 .دادندواحد را تشکیل می

ری تبدیل شد. در انون و رأس یک امپراتوداری روزولت این کشور به کبا این حال، با ورود آمریکا در دومین جنگ جهانی طی زمام

این کشور گره خورده  ای به صنایع نظامیسابقهنحو بیوزولت اقتصاد داخلی آمریکا که بهریاست جمهوری ر یهپایان دومین دور

است خارجی چند از زمان ویلسون، این فکر در نزد طراحان سیسیاست خارجی رقم زد، هر یههای واشنگتن را در عرصبود،  گزینه

داری آمریکا باید نقش بدل بشود و در درون جهان سرمایه داریمایهآمریکا جا افتاده بود که جهان نباید به تهدیدی علیه سر

 .هدایتگر را ایفا کند
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  ترین دشمن شناخته شد و دشمنی با کمونیسم نیز همواره از به همین دلیل در سیاست خارجی آمریکا کمونیسم از آغاز مهم

 .های اصلی سیاست خارجی آمریکا بوده استؤلفهم

اش، آمریکا را وارد نبردهای دلیل باورهای احتماالً ضدفاشیستینویسد که روزولت به کتاب می یهسنددر توضیح این مطلب، نوی

ری فرانکو در اسپانیا گیر بود، اما، همواره موسولینی را ستوده و به قدرتسهمگین دومین جنگ جهانی نکرد. اگر چه او مخالف هیتل

 .اشغال فرانسه توسط آلمان نازی داشت یهدر دور "مارشال پتن"بات خوبی با یاری رسانده بود و مناس

های آلمان و ژاپن بود. در پایان جنگ جهانی مقابله با توسعه طلبی به گمان پری آندرسون، دلیل اصلی ورود آمریکا در دومین

سیاست خارجی  یهکنندو چگونگی مهار آن به عامل تعیین توری آمریکا است، اتحاد شورویدومین جنگ جهانی که سرآغاز امپرا

    .تافتو هیچ محدودیت و مانعی را برنمی آمریکا تبدیل شد که حول پیروزی بر اتحاد شوروی انسجام یافت

دفاع، فرماندهی ستاد مشترک ارتش  از آن پس ایدئولوژی امنیت ملی آمریکا حول چهار کانون یا رکن اصلی قدرت، یعنی وزارت

ه در پایان کند ک. در واقع، پری آندرسون تأکید میریزی شدعات این کشور سسیا  پیآمریکا، شورای امنیت ملی و سازمان اطال

های این این اولویت کل سلسله مراتب ارزش امنیت به اولویت سیاست خارجی آمریکا بدل گشت و یهدومین جنگ جهانی مسئل

 .کشور را از جمله در سیاست خارجی دستخوش تغییرات اساسی ساخت

 یهچند، به گفتت، هرتشکیل داده اس ، دموکراسی، پس از امنیت، دومین مؤلفه یا هدف سیاست خارجی آمریکا را۱٩٤٥از سال 

کند که دان انگلیسی تصریح میاند. تاریخقیرآمیزی نسبت به دموکراسی داشتهدرسون، مقامات ارشد دولت آمریکا عموماً نگاه تحآن

تر ابزاری مؤثر در نبرد با کمونیسم یا اتحاد شوروی سابق بود و های سیاست خارجی بیشعنوان یکی از مؤلفهتأکید بر دموکراسی به

 .مند بودت راهبردی بهرهبه این عنوان از اهمی

کننده در سیاست خارجی آمریکا که این کشور تا پیش از پیروزی بر اتحاد پری آندرسون، عامل تعیین یهبا این حال، به گفت

کرد سرمایه جهانی است و مادام که کمونیسم از میان نرفته بود حتا به حتیاط فراوان از آن یاد میشوروی در جریان جنگ سرد با ا

 .رفتسیاسی غرب نوعی تابو به شمار می در فرهنگ و اصطالحات "داریسرمایه"رگیری واژه کا

شود  بنیاد خوانده می "کارآفرینی"ط چه به غلدارانه سیا آنست خارجی این کشور اقتصاد سرمایهدر واقع، در تلقی آمریکا و سیا

انحصاری از  برداریداند، در نتیجه بهرهدر جهان می "آزادی"ین افظ اصلی اجا که آمریکا خود را حشود و از آنآزادی معرفی می

، آمریکا را در عمل به متحد بدترین "جهان آزاد"یا  "آزادی"پری آندرسون، این تلقی از  یهبه گفت داند.آن را نیز حق خود می

نمود، نه آزادی شهروندان، زاد را تعریف میای که جهان آآزادی"آندرسون  یهدر جهان تبدیل کرد. زیرا، به گفتاشکال دیکتاتوری 

 ".بلکه آزادی سرمایه بود

آن  یهمهم تاریخی بود که در نتیج یهو فروپاشی کمونیسم پایان یک دور آندرسون، پایان جنگ سرد یهبه همین دلیل به گفت

بینی روزولت قع، پایان جنگ سرد تحقق جهانر واایاالت متحد آمریکا برای اولین بار در تاریخ به تنها ابرقدرت جهان تبدیل شد. د

داری و ادغام اتحاد شوروی در جهانی سرمایه یهداشت. در این معنا، توسع ن واحد به رهبری آمریکا را در سربود که طرح یک جها

وپاشی کمونیسم، در : با فرنویسداه آمریکا در آن بود. آندرسون میجهان و نقش و جایگی هآیند یهت دربارآن تحقق اهداف روزول
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تدوین و به مدت نیم قرن مخفی نگاه داشته شد به اجرا درآمد. هدف این طرح استقرار  ۱٩٤۷واقع، طرح قدیمی آمریکا که در سال 

 .اش ایاالت متحد آمریکا قرار گرفته باشدنظم جهانی لیبرال بود که در رأس یک

ت رهبری یک قدرش را در قالبی جهانی و بهاداری شکل کاملرمایهرغم فروپاشی کمونیسم، سهپری آندرسون معتقد است که ب

ه ها از جایگاه خود حقیقتاً آگاه نبودند. بکل جهان گسترش نیافته بود و ملت : اقتصاد بازار هنوز درواحد به دست نیاورده بود. یعنی

های روسیه باشد. بالعکس از ویژه در دروازها و بههای ناتو در کل اروپطلبیتوانست پایان توسعههمین دلیل، پایان جنگ سرد نمی

     کلینتون، فروپاشی شوروی و ضعف روسیه، از نگاه آمریکا، بهترین فرصت برای پیشروی جهانی سرمایه بود. آندرسون  یهدور

رفت تا شرکای تحاد شوروی میهم در زمانی که پایان اتوسعۀ ناتو در شرق اروپا اثبات هژمونی آمریکا بر اروپا بود، آن": نویسدمی

 ".تری رفتار کننداروپایی آمریکا را ترغیب کند که در قیاس با گذشته با استقالل عمل بیش

. بالعکس، پس از جنگ شود، آمریکا، متوقف "ژاندارم جهانی" یهکه فعالیت روزمرآننیست که جنگ سرد خاتمه یافت، بی سبببی

جنگ  یههای به ارث مانده از دورش یافت. کلیه نهادها و ایدئولوژیای گسترسابقهنحو بیکا بههای نظامی آمریطلبیهسرد، توسع

 .چند در این فاصله دیگر اثری از کمونیسم باقی نمانده استسرد به حیات شان ادامه دادند، هر

 یهشته برخوردار شدند. البته از دوراز گذ ترمراتب بیشهدر این بین، اما، ارکان نظامی و امنیتی سیاست خارجی آمریکا از قدرتی ب

کا که امروز به ترومن تا ریگان شمار کارکنان ریاست جمهوری آمریکا ده برابر افزایش یافته بود. اما، اعضای شورای امنیت ملی آمری

 درت سازمان اطالعاتنیکسون یا کارتر و حتا جورج بوش پدر است. دامنه و ق یهورشود اکنون چهار برابر ددویست تن بالغ می

 ٤این سازمان که در زمان کندی به  یهوقفه رو به گسترش بوده است. بودجبی ۱٩٤٩اش در سال آمریکا سسیا  نیز از زمان تأسیس

ش وقفه رو به افزایثابت  بالغ شد و تا امروز نیز بیهم به ارزش دالر میلیارد دالر سآن ٤٤به  ۲۰۰٥میلیارد دالر می رسید، در سال 

 .بوده است

: با این همه، بودجه و قدرت واقعی سازمان اطالعات آمریکا که عمالً به ارتش خصوصی رییس جمهوری کندپری آندرسون اضافه می

ها که برخی تصمیمات مستقیم رییس جمهوری آمریکا که از آنرود. مضاف بر اینشمار میچنان از اسرار بهاین کشور بدل شده هم

را که به دهد که آن دسته از مصوبات کنگره شود به رییس جمهوری اجازه مییاد می signing statements تحت عنوان

     .آیند از محتوا عاری کندذائقۀ کاخ سفید خوش نمی

گرایی سرمایه به کوتاه کالم، پری آندرسون معتقد است که بنیاد سیاست خارجی آمریکا را هماهنگی موقعیت این کشور و جهان 

جهانی باشد. امپراتوری آمریکا در  یهیکا باید ضامن منافع عمومی سرمایآمر یهاست. به این معنا که برتری و سلطکیل داده تش

ری با نظم جهانی اصل برای حفظ پیوند این دو شکل گرفته است. اما، مسئله از نگاه آندرسون این است که پیوندهای این امپراتو

 .آن را برعهده داشته در حال فروپاشیدن استصیانت از  یهسرمایه که وظیف

 

*American Foreign Policy and its Thinkers (La politique étrangère américaine et ses 

penseurs). 


