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چکيده:
هر يك از كشورها در تعامالت جهاني اثرگذارند ،اما ميزان ،كيفيت ،دوام ،حوزه
و عمق اين تأثير به عواملي گوناگون مانند پيشرفت ،توسعه و قدرت كشورها
در زمينههاي مختلف بستگي دارد .نقش كشورها در صحنه جهاني يا اثري كه
در شكلدهي به روابط بينالملل از خود برجاي ميگذارند ممكن است فرهنگي،
علمي ،سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي ،نظامي يا مجموعهاي از آنها باشد كه در قالب
قدرت سخت و نرم قابل طرح است.
مقاله پيش رو با رويكردي انتقادي به بررسي نقش نظريههاي ژئوپوليتيكي (در
اينجا نظريه رهبري جهان مودلسكي) در القاي رهبري خيرخواهانه اياالت متحده
به مخاطبين اينگونه نظريهها ميپردازد .نتيجه حاصل از اين پژوهش اين است
موجه و منطقي جلوه
كه اياالت متحده با نظريهپردازيهاي ژئوپوليتيكي سعي در ّ
دادن اعمال و اقدامات خود در سطح جهاني به صورت رهبري خيرخواه(!) دارد كه
نمونه آن را در جنگ اخير عراق شاهد بوديم .در اينجاست كه به نقش و اهميت
كرسيهاي نظريهپردازي پي ميبريم.
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نقش نظريههاي ژئوپوليتيكي در اعمال قدرت و القاي سياست
(مطالعه موردي :نظرية چرخه رهبري جهاني مودلسكي)

واژگان كليدي
ژئوپوليتيك ،مدل مودلسكي ،قدرت نرم ،اياالت متحده،نظریه

 .1دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
 .2دانشجوی مقطع دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
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مقدمه
ژئوپوليتيك انتقادي يكي از شاخههاي مهم نظريه نقد اجتماعي بر مطالعه روابط بينالملل
است (موير .)٣٩١ :١٣٧٩ ،محققان اين رشته مايلاند دريابند چگونه سياستمداران به
جاي تمركز برشناسايي تأثير عوامل جغرافيايي بر شكلگيري سياست خارجي ،تصاوير
ذهني خود را از جهان ترسيم ميكنند و چگونه اين بينش بر تفاسير آنها از مكانهاي
مختلف تأثير ميگذارد (همان) .در واقع ،امروزه يكي از اهداف ژئوپليتيسينهاي انتقادي
تحليل كشورداري يا سياست خارجي است .اين تحليلْ موضوعي بسيار مهم براي
تحقيق در ژئوپوليتيك است ،زيرا كارشناسان آن درگير شكلدهي و ارزيابي تفاسير
مربوط به فضا و مكان ميشوند .دادز 1،يكي از ژئوپليتيسنهاي معاصر ،مينويسد:
نويسندگان ژئوپوليتيك انتقادي تالش دارند با دقت بررسي كنند چگونه توصيف
مكانها و مردم به هم مربوطاند تا رويدادها را بيان يا تبيين كنند .آنها كارشناسان
سياست خارجي را به عنوان استادان داستانسرايي ميشناسند ،زيرا تفسير و
اظهاراتشان براي مشروعيتبخشي و توجيه رويههاي سياست خارجي اهميتي فراوان
دارد (دادز .)٢٧٦ :١٩٩٤ ،به عبارت ديگر ،ارتباط بين اظهارنظرهاي رسمي رهبران سياسي
و مخاطبينشان (خواسته يا ناخواسته) بخشي مهم از بررسي ما از ژئوپوليتيك است.
دادز در ادامه از ژئوپوليتيك عمومي به منظور رساندن اين مفهوم استفاده ميكند كه
چگونه تصاوير و بازنماييهاي جغرافياهاي سياسي جهاني داخل و فراسوي فرهنگهاي
سياسي ملي انتشار مييابند (.)Dodds, 2007: 17
ِ
ژئوپوليتيك حكومت امريكا
در دنياي امروز ،همانطور كه ناگفته پيداست ،بينش
بر اين امر استوار است كه عامل كليدي امنيت ملي امريكا سلطه جهاني و برتري
ب بالقوه است .اياالت متحده براي رسيدن به اين هدف نه تنها
كامل بر هرگونه رقي 
از طريق ابزار نظامي (قدرت سخت) به اعمال قدرت در هر نقطه از جهان و كنترل
س ميپردازد ،بلكه
منابع كليدي ثروت جهان ،به ويژه نفت و گاز منطقه خليج فار 
به كمك انديشمندان وابسته خود درصدد موجه جلوه دادن نقش رهبري خويش
در جهان به صورت منطقي ،علمي و آكادميك (يكي از ابعاد قدرت نرم) است و آن
را امري خيرخواهانه براي جامعه جهاني قلمداد ميكند .يكي از مدلهايي كه براي
توجيه نقش رهبري اياالت متحده در جهان به آن استناد ميشود ،مدل رهبري
جهاني مودلسكي است كه اين مقاله به بررسي نقش اين مدل در القاي رهبري
خيرخواهانه اياالت متحده به مخاطبان داخلي و جهاني خود ميپردازد.
بحث نظري
مفهوم قدرت و قدرت ملي از ديرباز در نظريههاي مختلف روابطبينالملل ،ژئوپوليتيك
1 . Dodds

1. Joseph Nye
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و جغرافياي سياسي مورد توجه بوده است .نظريه توازن قوا كه مورگنتا ارائه كرد،
نظريههاي امپرياليسم و قدرت ،نظريه وابستگي و ساختاري ،نظريه اقتصاد جهاني
سرمايهداري و نظريه سيستم جهاني در روابط بينالملل موضوع قدرت را مورد
توجه قرار دادهاند .در ژئوپوليتيك و جغرافياي سياسي نيز كساني مانند فردريك
راتزل و رودلف كيلن به موضوع قدرت و رابطه آن با سياست پرداختهاند .همچنين
آلفرد تاير ماهان ،هلفورد مكيندر ،نيكوالس اسپايكمن ،سورسكي ،هانتينگتون و
برخيانديشمندانْ قدرت را بر حسب قابليت محاسبه آن به قدرت مرئي (سخت) و
قدرت نامرئي (نرم) تقسيمبندي كردهاند (زرقاني.)٢ :١٣٨٥ ،
كارشناسان قدرت را به دو شاخة قدرت نرم و سخت تقسيم ميكنند.
در واقع،
ْ
براي مثال ،پيتر تيلور و فلينت قدرت را «توانايي كسب پيروزي در يك منازعه چه
به صورت كاربرد آشكار زور يا تهديد به زور ،چه به صورت نهاني و از طريق عدم
تصميمگيري يا مزيتهاي ساختاري تعريف كردهاند ( .)Taylor&flint, 2000: 374به
عبارت ساده ،قدرت سخت متوجه ايجاد تبعيت از راه اعمال «خشونت» است كه در
آن تبعيت ناشي از «جباريت» است .در مقابل ،قدرت نرم مبتنيبر ايجاد تبعيت از
راه «نمايش حقانيتِ» ناشي از «جذابيت» است .اساساً قدرت نرم ،موضوع بحث ما
در اين مقاله ،مفهومي جديد است كه در دهه اخير مطرح شده است ،هرچند برخي
معتقدند كاركردي قديمي دارد.به عقيده برخي صاحبنظران،عصر قدرت نرم پس
از فروپاشي شوروي شروع و امروز در ادبيات راهبردي جهانوارد شدهاست .بين
صاحبنظران اين موضوع ،به طور قطع ،جوزف ناي 1از پيشگامان اصلي طرح قدرت
نرم به شمار ميآيد كه كتب و مقاالت متعددي نگاشته كه از جمله آنها كتاب
قدرت نرم است .ناى قدرت نرم را شيوه غيرمستقيم رسيدن به نتايج مطلوب بدون
تهديد يا پاداش ملموس ميداند .اين شيوة غيرمستقيمِ رسيدن به نتايج مطلوب،
چهره دوم قدرت است .بر اين اساس ،يك كشور ميتواند به مقاصد مد نظر خود در
سياست جهانى نائل آيد ،چون كشورهاى ديگر ارزشهاى آن را ميپذيرند ،از آن
تبعيت ميكنند ،تحت تأثير پيشرفت و آزادانديشى آن قرار ميگيرند و در نتيجه،
خواهان پيروى از آن ميشوند .در اين مفهوم آنچه مهم تلقى ميشود ،تنظيم
دستورالعملى است كه ديگران را جذب كند .بنابراين ،قدرت نرمْ توانايى كسب آنچه
ميخواهيد از طريق جذب كردن نه از طريق اجبار يا پاداش است (حجازي.)٨ :١٣٨٧ ،
منابع قدرت نرم با استفاده از ابزارهاي رسانهاي (مكتوب ،فيزيكي ،الكترونيكي
و غيره) ،ديپلماسي و معماري هنري و ذوقي ،تصويرسازي هويت ملي از خود و
ديگران ،ديپلماسي و جنگ رواني ،ديپلماسي فرهنگي و تبليغات ،ديپلماسي علمي
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و آموزشي نظير اعطاي بورسها ،روابط علمي و دانشگاهي ،برگزاري كنفرانسها و
سمينارها و نظاير آن ،الگوپردازي ارزشهاي ملي خود براي ديگران نظير راهبرد
امريكا براي توسعه ارزشهاي امريكايي و جهانيسازي آن به ويژه با تأكيد بر
خاورميانه اعمال و اجرا ميشود (ناي39 :1383 ،ـ .)1
در مجموع ،هدف نهايي و غايي توليد ،اشاعه و اعمال قدرت نرم ،تأثيرگذاري بر
افكار عمومي و شكلدهي به ارزشها ،باورها و عاليق ديگران به منظور توسعه قلمرو
فضاييـ اجتماعي نفوذ و كسب مشروعيت و مقبوليت بين ساير ملتها و فضاهاي
جغرافيايي به صورت داوطلبانه بوده كه از طريق آن سلطه و نفوذ نرم و قابل قبول
براي ديگران توليد ميشود و استمرار مييابد (حافظنيا.)19 :1386 ،
مبحث ديگري كه اشاره به آن ضرورت دارد بازنمايي است .اين واژه به طور
عام در حوزهها ،حرفهها و قلمروهايي بسيار متفاوت استفاده ميشود و آن را در
اخبار و حتي گفتوگوهاي روزمره ميشنويم و به كار ميبريم .بازنمايي زير نظر
قدرتي خاص به شيوههاي مختلف مانند نظريهها و مدلهاي علمي توليد و توزيع
ميشود و در كنترل قدرتي مسلط قرار دارد كه مشروعيت و مقبوليت مفاهيم را
تعيين ميكند ( .)web, 2009بر مبناي تعريف ايو الكوست و ژيبلين در كتاب عوامل
و انديشهها در ژئوپوليتيك ،بازنمايي مجموعه عقايد كمابيش منطقي و هماهنگ و
به صورت بيان يا نگارش بخشي از واقعيات است (الكوست و ژيبلين .)98 :1378 ،در هر
حال ،بازنمايي در حوزه قدرت نرم قرار دارد و كشور صاحب قدرت سعي ميكند
منافع و اهداف خود را در قالب نظريههاي ژئوپوليتيكي مطرح و به كمك ابزارهاي
رسانهاي و تبليغاتي در سطحي گسترده منتشر كند و از اين طريق به منافع و
اهداف خود دست يابد.
در دهههاي اخير ژئوپليتيسينهاي انتقادي در رشته جغرافياي سياسي
و ژئوپوليتيك از اين مفهوم براي تحليل مسائل حاكم بر جهان استفاده زيادي
كردهاند .در واقع ،بازنماييهاي جغرافيايي به آگاهانيدن درك مردم از جهان كمك
كرده و بدين مفهوم همه ما تئوريسينهاي جغرافيايي هستيم ( .)Dodds, 2007: 11از
طرف ديگر ،در علم ژئوپوليتيكْ حكومتهاي قدرتمند بازنماييهاي ژئوپوليتيكي
را با پيامهاي روشن در خصوص رفتار شخصي و ملي ،بدون اينكه آشكارا ادعاي
سياسي بودن داشته باشند ،درون مجموعهاي از رسانهها كه ما را «سرگرم» و
«مطلع ميسازند» قرار دادهاند .اين بازنماييها در فيلمها و كتابها نيز وجود دارند،
اما حضور آنها در رسانهها محصول ساختارهاي بسيار عميقتر فرهنگي است كه با
عنوان شرقشناسي قرار ميگيرد (.)Flint, 2007: 94
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يكي از نظريهها و مدلهاي مطرح به منظور توجيه نقش رهبري اياالت متحده
در جهان نظريه چرخه رهبري جهاني مودلسكي است كه اين مقاله به بررسي نقش
اين مدل در القاي رهبري خيرخواهانه اياالت متحده به مخاطبان داخلي و جهاني
خود ميپردازد .در واقع ،مودلسكي با استفاده از چارچوب مفهومي خود ،تصويري
خاص از تاريخ ترسيم ميكند كه از طريق چرخههاي رهبري جهان تعريف ميشود.
نقش بازنمايي در مدل وي مهمترين مورد است .در حقيقت ،تعمق درباره نامي كه
مودلسكي به كشورهاي قدرتمند و مسلط ميدهد ،مهم است به طوري كه آنها را
به عنوان رهبران جهان و نه هژمون يا ابرقدرت در نظر ميگيرد (.)Ibid, p. 47
بايد خاطرنشان ساخت نظريه و مدل مودلسكي تنها يكي از نظرياتي است كه
در دهه پاياني قرن بيستم به منظور توجيه رهبري جهاني اياالت متحده مطرح
شده است .سقوط اتحاد جماهير شوروي به عنوان يكي از دو ابرقدرت بزرگ
جهان در فاصله سالهاي  1945تا  1990اثري مستقيم و قاطع بر ژئوپوليتيك
جهان گذاشت .با خروج رقيب اصلي اياالت متحده از صحنه رقابت جهاني ،تعادل
ژئوپوليتيكي جهان به هم خورد و فرصتي براي اياالت متحده فراهم شد تا در نبود
رقيب ،نظم نوين مورد عالقه خود را در جهان شكل دهد (حافظنيا .)52 :1385 ،در
نتيجة اين وضعيت ،بسياري از نظريهپردازان اين مرحله را ورود به عصر شكلگيري
نظام تكقطبي در نظام بينالملل ناميدند (معينالديني .)139 :1385 ،جوزف ناي از
جمله شخصيتهايي بود كه در اين باره مقاالت متعددي نگاشت .از جمله در كتابي
اظهار داشت كه آمريكا در گذشته رهبر نبوده اما از حاال به بعد «ملزم به رهبري»
دنياست (.)Nye, 1999: 112
جي .جان ايكنبري ،استاد ژئوپوليتيك دانشگاه جورج تاون ،نيز اين تفوق و سلطه
قدرت آمريكا در تاريخ مدرن را بيسابقه دانست و مدعي شد «هيچ قدرت بزرگ
ديگري چنين قابليتهاي شگرف نظامي ،اقتصادي ،فني ،فرهنگي و سياسي نداشته
است .آمريكا در جهاني داراي يك ابرقدرت به سر ميبرد كه در برابر آن هيچ رقيبي
تاريخ فوكوياما نويسندگاني همچون
ديده نميشود» .همچنين در كنار نظرية پايان
ِ
فريد ذكريا ب ه ترويج اين ايده پرداختند كه «فقط يك ايدئولوژي برجايمانده و آن
سرمايهداري ليبرال دموكراتيك است و تنها يك تشكيالت فراگير جهاني وجود
دارد كه همان اياالت متحده است» (ايكنبري18 :1383 ،ـ  .)15اين ديدگاهها و موارد
مشابه آن فضايي مناسب براي بوش پدر فراهم ساخت تا با استفاده از موقعيت
پديدآمده در نتيجة حمله عراق به كويت نه تنها رهبري ائتالف جهاني را براي
آزادسازي كويت بر عهده گيرد ،بلكه نظرية «نظم نوين جهاني» خود را به صورت
گفتمان سياست جهاني مطرح سازد.
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ژئوپوليتيك و بازنمايي
ژئوپوليتيك به طور سنتي ادعا كرده كه قادر به ترسيم تصاوير كامل و بيطرف از
«نحوه كار جهان» است؛ يعني آنچه تغييرات تاريخي را پيش ميبرد ،آنچه موجب
جنگ بين كشورها ميشود ،آنچه تعيين ميكند آيا كشوري به قدرتي بزرگ تبديل
شود يا خير .ژئوپليتيسينهاي كالسيك قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم با ايجاد
تاريخهاي ساده يا تئوريهاي خاص درصدد «ديدگاهي خداوندگونه از جهان» بودند
كه به ادعاي آنها ،نه تنها اتفاقات گذشته را تبيين ميكردند ،بلكه سياستهايي
ويژه براي آگاهي از اعمال كشور خود در رقابتي جهاني با ساير كشورها پيشنهاد
ميدادند (.)Parker, 1985: 37
در اينجا نكتهاي كه ژئوپليتيسينهاي انتقادي بر آن تأكيد دارند اين است
كه چطور روابط قدرت در نظر ژئوپليتيسينهاي گذشته بديهي فرض يا به عنوان
امري مورد تأييد «افكار عمومي» 1در نظر گرفته ميشد .در واقع ،قدرت در اين
شكل (منظور قدرت نرم است) ،توانايي يا نياز به اجبار ديگران به انجام آنچه شما
ميخواهيد ،نيست ،بلكه واداشتن آنها از روي ميل و بدون در نظر گرفتن گزينههاي
ديگر به پيروي از دستورالعمل شماست .اين عقايد از ماركسيست ايتاليايي ،آنتونيو
گرامشي 2،سرچشمه ميگيرد كه معتقد بود يك طبقه حاكم در يك كشور چگونه
نيازمند به ا ِعمال قدرت براي كنترل طبقات كارگر است .در عرصه اقتصاد بينالمللي
نيز سياستهاي كشورهاي ثروتمند و قدرتمند براي «توسعه اقتصادي» از طرف
فقيرترين كشورهاي جهان با عنوان «پيشرفت» اقتباس ميشود .تصور گرامشي از
قدرت ،به رغم رشد سطوح نابرابر جهاني پس از گذشت دههها از اجراي چنين
سياستهايي ،ما را به اين مطلب رهنمون ميسازد كه چگونه عقايد و اعمال
ژئوپوليتيكي براي توجيه و عادي جلوه دادن آنها براي مخاطبان منتشر و به تصوير
كشيده ميشوند و در عين حال ،ديدگاههاي ديگر را كمارزش نشان ميدهند .به
عبارت ديگر ،بازنمايي ژئوپوليتيك مظهر ديگري از قدرت است (.)Tuathail, 1996
همانطور كه بيان شد ،اين بازنمايي به شيوههاي مختلف انجام ميگيرد .به
عبارت ديگر ،اعمال و بازنماييهاي ژئوپوليتيكي در رسانههاي فراواني از جمله
تلويزيون ،موزيك ،كارتون ،راديو و اينترنت تجلي مييابند و براي اكثر مردم اين
منابع به اين علت كه آنها را قادر به كسب اطالعات درباره امور جاري يا تحقيق
درباره حوادث گذشته ميكنند ،اهميت فراوان دارند (.)Dodds, 2007: 145
1 . Common Sense
2 . Gramsci

1 . Ocean-going
2 . Representation
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بازنمايي قدرت و مدل چرخه رهبري جهان جرج مودلسكي
مدل رهبري جهان مودلسكي نظريهاي مبتني بر تاريخ است كه بر اساس عالقه وي
به تاريخ دريانوردي پيريزي شده است .قدرت براي مودلسكي تابعي از برد جهاني
است؛ يعني توانايي تأثيرگذاري روي رخدادهايي كه در سطح جهان اتفاق ميافتند.
تاريخ نشان ميدهد چنين قدرتي نياز به كنترل اقيانوسها داشته است .از اين رو،
براي مودلسكي قدرت جهاني به معناي توانايي يك كشور براي تمركز بر ظرفيت
اقيانوسپيمايي 1خويش است .بر اين اساس ،قدرتمندترين كشور تالش خواهد كرد
يك دستورالعمل سياسي تنظيم كند كه بقيه جهان كمابيش آن را دنبال كنند.
در حقيقت ،تعمق درباره نامي كه مودلسكي به كشورهاي قدرتمند و مسلط
نسبت ميدهد ،مهم است؛ آنها به عنوان رهبران جهان و نه هژمون يا ابرقدرت
شناخته ميشوند .به خاطر داشته باشيد كه يك مؤلفه حياتي ژئوپوليتيك،
بازنمايي 2است .مودلسكي قدرتمندترين كشور جهان را به عنوان يك «رهبر»
به تصوير ميكشد؛ يعني داشتن پيروان وفادار به جاي يك هژمون يا ابرقدرت با
توهماتي از سلطه و زور (.)Flint, 2007: 52
از نظر مودلسكي ،رهبر جهان كشوري است كه به منظور فراهم ساختن نظم و
امنيت ژئوپوليتيكي در جهان قادر به طرح يك «نوآوري» است .مقصود مودلسكي
از نوآوري ،مجموعهاي از نهادها ،ايدهها و اعمالي است كه دستورالعمل ژئوپوليتيكي
جهان را ايجاد كند .قدرت رهبر جهان بر توانايي آن بر تعريف يك «ايده بزرگ» براي
چگونگي ادامه حيات كشورها و تعامل آنها با يكديگر تأكيد دارد؛ ايدهاي كه قادر
است اين مهم را از طريق قدرت مادي يا ظرفيتهاي دريايي به مرحله عمل درآورد.
قدرت رهبر جهان به ظرفيت تنظيم دستورالعمل و توان اجراي آن بستگي دارد.
مدل مودلسكي از رهبري جهان پوياست .قدرت رهبر جهاني فراز و نشيب دارد.
در طول قرنها جامه رهبري جهان از كشوري به كشور ديگر در توالي چرخههاي
رهبري جهان دست به دست شده است (جدول  .)١هر چرخهاي از رهبري جهان
تقريباً صد سال دوام يافته است و ميتوان گفت از چهار مرحله مساوي  25سال
تشكيل شده است.

115

فصلنامه علمی  -پژوهشی آفاق امنیت  /سال سوم  /شماره نهم  -زمستان 1389

116

جدول 1ـ چرخههاي رهبري جهان

رهبري جهان

قرن

جنگ جهاني

چالشگر

شركاي ائتالفي

پرتغال

1500

1494 -1516

اسپانيا

هلند

هلند
بريتانيا
بريتانيا

1600
1700
1800

1580 -1609
1688 -1713
1792 -1815

فرانسه
فرانسه
آلمان

انگلستان
روسيه
امريكا و متفقين

اياالت متحده

1900

1914 -1945

شوروي سابق/
القاعده

ائتالفي از موافقان

منبع :چرخههاي طوالني سياست جهاني جرج مودلسكي ( ،)1987سياتل :انتشارات دانشگاه واشنگتن

در اينجا به توصيف اين چرخهها ميپردازيم:
مرحله جنگ جهاني :توانايي يا حق دركشده براي عمل به عنوان رهبر جهان
حال زوال جهان را
از طريق يك دوره جنگ جهاني تعيين ميشود .رهب ِر در
ِ
كشورهايي كه معتقدند بايدوارث جامه رهبري باشند به چالش ميكشند .ائتالفها
شكل ميگيرند و در طول دوره  25ساله كه ممكن است شامل تعدادي از جنگها
و منازعات مختلف باشد ،يك كشور به اين عنوان كه هم ظرفيت مادي و هم پيام
ايدئولوژيكي الزم را براي تحميل نظمي جهاني دارد ،پديدار ميشود.
مرحله قدرت جهاني :هنگامي كه پيروزي حاصل شد ،پروژه ژئوپوليتيكي رهبري
جديد جهان وضع ميشود .نهادهاي جديدي براي اجرا و تحميل دستورالعمل
جديد ايجاد ميشوند .در نهايت ،دستورالعمل جديد پذيرفته و دنبال ميشود.
2
مرحله مشروعيتزدايي 1:در آغاز تشكيل دوره جديد رهبري جهان« ،نظم»
تحميلشده به طور كلي مورد پذيرش واقع ميشود .اما در طول زمان مخالفتها
در برابر آن افزايش مييابد .خيرخواهي رهبري جهان ميتواند زير سؤال برود و
رفتارهايش به طور فزاينده به عنوان منافع شخصي تلقي گردد .گزينههاي جديد
ْ
دستورالعمل اعتبار بيشتري مييابند .چالش رهبر جهاني آغاز شده اما رهبر جهان
هنوز نسبتاً قوي است.
مرحله انحطاط 3:چالشهايي كه در مرحله قبل شروع شده بودند قويتر ميشوند.
رهبر جهان ظرفيت ايدئولوژيكي و مادي خود را در واكنش به اين چالشها هزينه
ميكند و در نتيجه هر روز آسيبپذيرتر و ضعيفتر ميشود .اين امر در فضايي
پيچيده از چالش و واكنشهايي انجام ميگيرد كه موجب ورود به مرحله جنگ
جهاني ميشود .چالشهاي متداوم منحصرا ً همراه با خشونت و رقابتهاي شديد و
1. Delegitimation
2. Order
3. Deconcentration

چرخه رهبري جهان مودلسكي()Flint, 2007: 38

مودلسكي با استفاده از چارچوب مفهومي آرماني (كه بحث كرديم) تصويري
خاص از تاريخ ترسيم ميكند كه از طريق چرخههاي رهبري جهان تعريف ميشود.
نقش بازنمايي در مدل وي مهمترين مورد است.
در نظر مودلسكي ،يك رهبر بايد خيرخواهانه عمل كند و مسئوليت حفظ
امنيت جهاني را به نفع كل جهان و نه منافع شخصي ملي محدود ،بر دوش كشد.
نظم تعريفشده در «نوآوري» 1،به صورت بيطرف ترسيم و به شكل كام ً
ال خوب
براي همگان به عوض نفع بعضي كشورها يا گروهها نسبت به سايرين ديده ميشود.
شايد با اهميتترين مورد ،الگوي تاريخي است كه مودلسكي از به كارگيري مدل
خويش معرفي ميكند .بريتانيا قادر بود دو چرخة متوالي رهبري جهان را بر عهده
داشته باشد .ژئوپوليتيك مدل واضح است؛ اگر بريتانيا در دو مرحله رهبري جهان
1. Innovation
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سازمانيافته نيستند .در نهايت ،رهبر جهان با واكنش نظامي فراخوانده ميشود.
اين كار پايه قدرت مادي آن را به اضمحالل ميبرد و تناقضات بين اعمال و
گفتارش هرچه بيشتر آشكار ميشود .در مجموع ،مشروعيت آن بهطور فزاينده زير
سؤال ميرود و چالشها تشديد ميگردد (.)Flint, 2007: 37
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را به عهده گرفت ،هيچ چيز مانع اياالت متحده براي اجراي چنين كاري نميشود؛
قرن بيست و يكم نيز ميتواند قرن امريكايي باشد!
همانطور كه پيشتر بيان شد ،مدل مودلسكي ساختاري فراهم ميآورد كه
ميتوان در درون آن ساختار ،اعمال حكومتها به ويژه اياالت متحده و ساير
فاكتورهاي ژئوپوليتيكي را تفسير كرد .در اينجا از مدل مودلسكي براي تفسير
موضوع مهم ژئوپوليتيك جهاني معاصر يعني تالش اياالت متحده براي حفظ
موقعيت قدرت برتر خود در مواجهه با چالشهاي پيش رويشـ براي مثال عراقـ
كمك ميگيريم.
بازنماييهاي اياالت متحده از تهاجم سال  2003به عراق
اياالت متحده با ظرفيت قدرت سخت و نرم خود سعي بر ادامه كنترل و سلطه بر
جهان دارد .به عبارت ديگر ،اين كشور در كنار قدرت نظامي ،اقتصادي و ...خود
در تالش است با كمك گرفتن از تئوريها و مدلهايي كه متفكران وابستهاش
مطرح ميكنند ،به اقدامات و تجاوزات خود در قبال كشورها و گروههاي غيرهمسو
با سياستهايش برچسب علمي و منطقي بزند و در يك كالم خود را به عنوان
رهبر خيرخواه جهاني مطرح سازد .تهاجم امريكا به عراق در سال  ٢٠٠٣كه به
عنوان مأموريتي به نام «صلح» و «بشريت» بازنمايي شد ،در راستاي همين امر
قابل ارزيابياست.
موجه جلوه دادن هژموني اياالت متحده به صورت تئوريك و در قالب مدلهاي
فريبنده و پخش آن به صورت گسترده در سرتاسر جهان كمك زيادي به پيشبرد
اهداف اين كشور و توجيه اقدامات آن در سرتاسر جهان ميكند .در واقع ،توجيه
اصلي حمله آمريكا به عراق در دولت جرج دبليو بوش دسترسي رژيم بعثي به
سالحهاي كشتارجمعي بود و اين احتمال خطرناك كه آنها را در اختيار القاعده
قرار دهد كه بالطبع امنيت دنيا و البته امنيت امريكا به خطر ميافتاد؛ در حالي
اگر مدركي براي تهاجم به عراق وجودداشت ،تهاجم عمل درستي بود .به عبارت
ديگر ،طبق اينگونه توجيهات در مورد تهاجم به عراق ،سؤال مطرح اين بود كه آيا
اياالت متحده از بستر الزم براي تهاجم برخوردار است ،نه اينكه آيا اياالت متحده
حق دخالت در كشوري ديگر را دارد؟ ( )Flint, 2007: 42البته بعدها مشخص شد
بازرسان سازمان ملل سالحهاي كشتارجمعي صدام حسين را در دهه  1990از بين
بردند و از نظر ايدئولوژيك هم صدام حسين كسي نبود كه با گروهي مانند القاعده
همكاري كند .صدام يك بعثي سكوالر بود كه با تفكرات افراطي و سلفي القاعده
همخواني نداشت.

نتيجهگيري
مودلسكي دانشمند زبردستي است كه مجموعهاي از اطالعات تأثيرگذار را با مدل
تئوريكي فريبندهاي ادغام كرده است .همانطور كه مالحظه ميشود ،يكي از
راههاي توجيه و منطقي جلوه دادن اقدامات اياالت متحده در سطح جهاني همين
ديدگاهها ،نظريهها و مدلهايي است كه انديشمندان وابسته به اين كشور مطرح
و در قالب نظريههاي علمي به نخبگان و پژوهشگران داخل و خارج اياالت متحده
القا ميكنند.
با اين حال بايد توجه كرد كه امروز به علت رويكردهاي جديد علميـ مانند
رويكردهاي انتقاديـ اهداف پنهاني اينگونه نظريهها رو شده است .بسياري از
محققان منصف غربي اينگونه نظريهها رازير سؤال بردهاند.
در مجموع قرن جديد آنگونه كه از روند تحوالت حاكم بر دهه اول آن برميآيد،
ديگر قرن كام ً
ال آمريكايي نخواهد بود .آمريكا به عنوان هژمون نظام بينالملل در
حال از دست دادن هيمنه رؤيايي سالهاي نه چندان دور خويش است .آنچه مسلم
است تسلط بيچون و چراي آمريكا بر نظام بينالملل كه بخشي از آن نيز بدون شك
ناشي از ساختارهاي ناعادالنه ايجادشده بعد از جنگ جهاني دوم همچون سازمان
ملل و نهادهاي برتون وودزي است ،ديگر در قرن بيست و يكم وجود خارجي ندارد
و در اين ميان ،بازيگران ديگري در حال افزايش قدرت بازيگري خويشاند و روز به
روز فاصله خود را در عرصههاي مختلف با آمريكا كمتر و كمتر ميكنند.
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همانطور كه مالحظه ميشود ،پشت اقداماتي كه اياالت متحده در سطح
جهاني انجام ميدهد نظرياتي وجود دارد كه توجيهكننده اينگونه اقدامات است و
حق دخالت اياالت متحده را به عنوان رهبر خيرخواه جهاني (و نه به عنوان هژمون)
محفوظ ميدارد .در اينجاست كه به نقش و اهميت كرسيهاي نظريهپردازي پي
ميبريم .در واقع هرچه كشوري پتانسيل بيشتري در امر نظريهپردازي داشته باشد
از قدرت نرم بيشتري برخوردار است و از اين طريق ميتواند منافع ملي خود را در
سطوح مختلف به شيوهاي بهتر دنبال كند.
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