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پس از جنگ جهاني دوم آمريکا بهعنوان يک ابرقدرت وارد صحنه جهاني گرديد .اگرچه آمريکا تجربيات
اندکي در جنگ با کشورهاي ديگر و روي کار آوردن دولتهاي جديد در اين کشورها داشت اما بعد از
جنگ جهاني دوم آمريکا با تغيير حکومت در آلمان و ژاپن عم ً
ال وارد عرصه دولت ملتسازی ميشود.
تأسیس سازمان ملل در اين دوران کمک چنداني به موضوع دولت ملتسازی نميکند .استقرار فضاي
جنگ سرد و رقابت بين دو ابرقدرت مانع از اجراي درست دولت ملتسازی ميگردد .با خروج از
فضاي جنگ سرد و رهايي اقوام متعدد از زير يوغ شوروي و استقالل کشورهاي از استعمار آزادشده
بهویژه در آفريقا و آسيا و با شروع پارادايم جهانیشدن در اواخر قرن بيست و شروع دوران معاصر
اين فرصت را براي آمريکا فراهم آورد تا اين بار عالوه بر دولت سازي توجه خود را به ملتسازی
نيز بهویژه به کشورهای اسالمی معطوف دارد .در اين دوران سياست خارجي آمريکا تأکید بر تأسیس
نهادهاي ملتسازی در سازمان ملل يا در کنار آن دارد .حال اين سؤال مطرح است که دولت ملتسازی
در جهان اسالم چه جايگاهي در سياست جهاني آمريکا دارد؟ از اين منظر فرضيه ذيل مطرح میشود
که با تغيير پارادايم از جنگ سرد به جهانیشدن ،تغييرات دولت ملتسازی در جهان اسالم در سياست
جهاني آمريکا نسبت به گذشته مشاهده میشود .هدف از مطالعه پيش رو پاسخ به پرسشهاي پژوهش
و بررسي درستي يا نادرستي فرضيه مطرحشده به شيوه توصيفي -تحليلي و با استفاده از منابع کتابخانهاي
و الکترونيکي است.
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مقدمه

پس از جنگ سرد و با ورود کشورهاي جديد بهنظام بينالملل ،دوباره دولت ملتسازی اهميت

بيشتري پيدا کرد .ريشه بسياري از بیثباتیها و ناامنيها در جهان در ناکارآمدي و تداوم بحران
دولت ملتسازی در برخي کشورها است .اين کشورها که تعداد آنها قابلتوجه است در
انجام کارکردهاي اساسي يک دولت ملت ناتوان هستند و در طي دولت ملتسازی موجب

ناامنيها و بیثباتیهای داخلي ،منطقهاي و بينالمللي ميگردند .پس از جنگ سرد اعضاي
جديدي هم کشورهاي تازه از استعمار رسته و هم کشورهايي از دل شوروي فروپاشيده وارد

جرگه دولت ملتها ميشوند و از سوي ديگر تهديد وقوع جنگ بين ابرقدرتها يعني دو
قطب قدرت جهاني نظام جنگ سرد از بين ميرود .اين دو موضوع موجب پررنگ شدن

نقش آمريکا در موضوع دولت ملتسازی در جهان ميگردد .درواقع در بين قدرتهاي بزرگ
آمريکا تنها کشور دولت ملت ساز در جهان است .آمريکا در طي ساليان گذشته بيش از 200
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مورد فرصت دولت ملتسازی داشته است .اين کشور درزمینۀ دولت ملتسازی روشي را پي

ميگيرد که تأکید آن بر دموکراسي است .آمريکا پس از جنگ سرد به نظر ميرسد تحت عنوان
بشردوستانه با شکست دادن کشورهاي شکستخورده وارد عرصه دولت ملتسازی در آنها

سال هفتم  ،شماره سوم ،پاییز1396

ميشود ( .)Pei & Kasper،2004،p1ملتسازی يک مهندسي اجتماعي در مقياس بسيار

بزرگ است .برخي ملتها داراي ویژگیهای سياسي و اجتماعي خاصي هستند .شکافهاي
قومي ،نابرابریهای اجتماعي و دشمني مذهبي موجب ميشود در برابر ملتسازی مقاومت
نمايند .هدف اين مقاله بررسي اقدامات آمريکا در موضوع دولت ملتسازی در نيمه دوم

قرن بيستم از یکسو و در دوران معاصر از سوي ديگر است .حال اين سؤال مطرح است که

دولت ملتسازی در جهان اسالم چه جايگاهي در سياست جهاني آمريکا دارد؟ از اين منظر
فرضيه ذيل مطرح میشود که با تغيير پارادايم از جنگ سرد به جهانیشدن ،تغييرات دولت

ملتسازی در جهان اسالم در سياست جهاني آمريکا نسبت به گذشته مشاهده میشود..
دولت ملتسازی آمريکا در نيمه دوم قرن بيستم

ريشه بسياري از بیثباتیها و ناامنيها در جهان در ناکارآمدي و تداوم بحران دولت ملتسازی
در برخي کشورها است (زرگر .)100 ،1388 ،در پسا جنگ سرد و پسا  11سپتامبر ،باوجود

کاهش قدرت جهاني آمريکا ،افزايش نابرابري در داخل آمريکا و گسترش بحران مربوط
به آن ،جهانیشدن اقتصاد دنيا و بحران عميق نظام دولت ملت ذيل توجه سازمان ملل،
دولت ملتسازی اهميت دوبارهاي يافته است( .)Lewis، 2004،p27باوجود تداوم شکست

آمريکا در دهه  1960براي بازگرداندن ثبات و دولت سرمایهدار پايدار و مشروع در ويتنام

جنوبي ،تالش آمريکا براي ملتسازی بهطور خاص و در سياست خارجي آمريکا و سياست

بینالمللی در اوايل قرن  21بهطورکلی ادامه يافت( .)Melanson، 2000،p139در دهههاي
 1970و  1980آمريکا بهوضوح از ملتسازی در دوران اوليه با استفاده از تعداد زياد نيروهاي

آمريکا اجتناب میکرد .درواقع اين عبارت کموبیش در فرهنگ سياست خارجي آمريکاي
شمالي چه مستقيم و حتي غیرمستقیم از بين رفته بود و در دهه  1980مداخله آمريکا

در دولت -ملت السالوادور نشانههاي بهتر و يا بدتري نسبت به ملتسازی دوران ويتنام
داشت( .)Stanley، 1996،p228اين اصطالح در دوران پس از جنگ سرد و بهویژه پس از
دوران پسا  11سپتامبر باکمی تأمل رايج شده و در چند سال گذشته جايگزين قابلقبولتر
دولت سازي شده است .در  25سپتامبر  2001جرج بوش به مردم آمريکا اطمينان داد که جنگ

با ترور 1جديد شامل ملتسازی در افغانستان نميشود .بااینحال آمريکا تا اوايل سال 2002

شناخته ميشد) براي ملتسازی پس از جنگ در آنجا بود (.)Fallows،2004،p56

منظور در اينجا ملتسازی (يا دولت سازي) يک اقدام از بيرون ناشي شده يا تسهيل شده

بهمنظور برقراري ثبات و تحکيم يک منطقه ملي به رسميت شناختهشده درازا عدم حضور
و استقرار سازمان ملل متحد و گسترش جهاني نظام حاکميت مستقل دولت-ملت میباشد.
ملتسازی و دولت سازي ميتواند شامل اشغال رسمي نظامي ،ضد شورش ،حفظ صلح،
بازسازي ملي ،کمکهاي خارجي و استفاده از نيروهاي تثبیتکننده تحت نظارت آمريکا،

بريتانيا ،فرانسه ،ناتو ،سازمان ملل و يا ديگر سازمانهاي بینالمللی و منطقهاي باشد(Dodge،

.)2004،p344-356

در دهه  1990شاهد گسترش چشمگير حفظ صلح و ملتسازی با حمايت سازمان
1. war on terror

2. future of Iraq Project
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نهتنها مشغول به ملتسازی افغانستان شد بلکه پنتاگون برنامهریزی حمله نظامي به عراق را
2
آغاز کرده بود و وزارت امور خارجه در حال تهيه برنامه (رسم ًا بهعنوان پروژه آينده عراق
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ملل هستيم اما با سقوط صدام حسين ( )2003 - 1979و اشغال عراق ،در ابتدا عدم حضور
سازمان ملل متحد قابلتوجه است درحالیکه نقشهاي بعدي سازمان ملل نسبت ًا حاشيهاي
است .مداخله اوليه آمريکا در عراق بر اساس يک ائتالف اراده 1سازماندهی شده بود و بدون
دخالت رسمي سازمان ملل بود .اين امر از اين واقعيت سرچشمه میگیرد که ضمن اینکه

سازمان ملل متحد به مدت طوالني در بازرسي سالح و در حفظ تحريمها بر عراق نقش بازي
کرد ،قبل از سرنگوني رژيم بغداد به رهبري آمريکا ،روابط بين آمريکا و سازمان ملل اعضاي

بهویژه اعضاي کليدي شوراي امنيت در مورد اینکه چگونه با بغداد مقابله شود ،بهطور فزاينده
خصمانه شده بود .آمريکا در نهایت ًا تصميم به حمله گرفت و پسازآن اقدامات مربوط به
ملتسازی در عراق بدون مجوز شوراي امنيت سازمان ملل آغاز شد .اقدام به ملتسازی يا

دولت سازي معاصر در عراق پس از صدام و مکانهای ديگر در چشماندازی تاريخي دنبال
میشود و تمرکز بر تاريخ ملتسازی در طول مبارزه با استعمار (مث ً
ال جنگ انگلستان و عراق
فصلنامه علمی -پژوهشی
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در سال  )1920و جنگ سرد و در جنگ اخير پس از جنگ سرد و يازده سپتامبر و ترغيب

ملتسازی در کشورهايي که فروپاشيده ،در حال فروپاشي ،شکستخورده و در حال شکست
خوردن هستند دارد.
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با سرنگوني ناگهاني صدام توسط آمريکا دولت-ملت عراق وارد بحران نشد ( از زمان

تأسیس آن در سال  1920در بحران بوده است) ،بلکه از زمان گسترش خود نظام دولت ملت
موردحمایت سازمان ملل متحد محور وارد اين بحران طوالنیمدت شده بود(Anderson،

 .)1999،pp2-9اين امر برخالف اتفاق پايان جنگ سرد ،انتقال نامتوازن و ناقص به جهانیشدن

و ظهور شرايط ژئوپوليتيکي جهان تکقطبی ظاهري بر محور برتري اقتصادي و سياسي

آمريکا و قريب بهاتفاق تقویتشده باقدرت نظامي آمريکا است.
پايان استعمار و دولت سازي جديد

بعد از سال  1945آمريکا کام ً
ال مديريت پروژه مشکل نوسازي بینالمللی و نقش کليدي

در تحکيم و فراگيري نظام دولت ملت سازمان با محوريت سازمان ملل را در دست داشت
و ضمن ًا اتحاد جماهير شوروي بهعنوان تنها رقيب قابلتوجه آمريکا ظهور کرد .با وقوع
1. Coalition of the willing

استعمارزدايي و جنگ سرد آمريکا و شوروي هر دو به شکلهای مهم پروژههای استعماري يا

امپرياليسم اوليه را ترک کردند .مهمتر از همه ،از نظر سياسي و اداري آمريکا و شوروي پس
از سال  1945هر دو بر امپراتوريهايي حاکم بودند که از حکومتهاي رسمي مستقل يا از

تماميتهايي که داراي برخي اشکال دولت و بيش از يک مستعمره بودند ،تشکیلشده بود.
در پي انقالب روسيه بلشويکها به دنبال کنترل مليتهاي مختلف غير روسي بوده و حاوي

مليتهاي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي با ترويج اشکال پذيرفته هويت ملي و مليت
بدون ارائه خودمختاري اساسي و يا استقالل بودند(.)Martin،2001،p65

اتحاد جماهير شوروي قبل از جنگ جهاني دوم نماينده نسخه سخت و بیرحمانه در

باالترين سطح در جامعه ملل همنهادهای انتقالي در رابطه با زوال استعمار و هم فراگيري
نظام دولت ملت هر دو بود .پس از جنگ جهاني اول جامعه ملل کشورهاي مستعمره آلمان
و متحدان آن را تبديل به دولت عضو کرد .به قدرتهای پيروز براي کنترل اداري مستعمرات

سابق و مناطق رقباي خود حکم مسئوليت و مديريت اعطا شد اما از آنان انتظار میرفت حکم

قيموميت خود را از کميسيون دائمي قيموميت 1بگيرند که جامعه ملل آن را تأسیس کرده بود؛
اما کميسيون دائمي قيموميت سازماني ضعيف بود و نظام قيموميت آن در درجه اول به سود

دائمي قيموميت گزارش دولتهاي استعماري در مورد اقداماتشان براي زندگي بوميان در

سرزمينهاي تحت قيموميت را موردبررسی ساالنه قرار ميداد ليکن خود هيچ توانايي براي

انجام تحقيقات درباره وضعيت مستعمرات نداشت .باوجود تعهد ظاهري جامعه ملل نسبت

به حاکميت ملي و استقالل ،رويکرد آن نسبت به قيموميت مناطق و مالکيت استعماري

بهطورکلی مشروعيت را بهجای استعمار تضعيف کرد .جامعه ملل درنتیجه کاستيهاي نهادي
و سازماني هرگز در سياست جهاني آنگونه که وودرو ويلسون رئیسجمهور آمريکا و حاميان
او میانگاشتند نقشي ايفا نکرد درحالیکه هيچ اجباري براي استعمارزدايي و گسترش نظام

دولت ملت که برخي ملیگرایان به آن اميد داشتند ،نداشت .جامعه ملل هيچ نيروي نظامي

نداشت که بتواند پاسخگو باشد و اختالفاتي را که با موفقيت حلوفصل کرد با منافع هیچکدام
از قدرتهای بزرگ تناقض نداشت .بهعنوانمثال در سال  1931به دنبال حمله ژاپن به استان
1. Permanent Mandate Commission
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قدرتهای استعماري بود که اکثر آنها اعضاي دائمي و مؤثر کميسيون بودند .اگرچه کميسيون
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منچوري چين که دولت چين درخواست کمک از جامعه ملل کرد ،جامعه ملل موفق به

جلوگيري از درگیریهای پسازآن بين چين و ژاپن نشد( .)Thorne،1973،p44کارايي جامعه

ملل زماني موردتردید بيشتر واقع شد که بريتانيا و فرانسه (اعضاي اصلي جامعه ملل) بهجای
اعتراض به ايتاليا که موقعيت اتحاديه را که با حمله به اتيوپي در سال  1935-36به خطر
انداخته بود اقدام به معامله پنهاني با موسوليني کردند که طبق آن قسمتهايي از قلمرو اتيوپي

در کنترل و حمايت ايتاليا باقي بماند( .)Coffey،1974،p218جامعه ملل در زمان مداخله
آلمان و ايتاليا در جنگ داخلي اسپانيا در حاشيه بوده و در زمان اشغال چکسلواکي توسط

هيتلر و حمله موسوليني به آلباني ناديده گرفته شد( .)Kallis،2000،p55با مرگ تدريجي

جامعه ملل و اخراج اتحاد جماهير شوروي (به دليل حمله دوم به فنالند در ماه دسامبر )1939
کاري براي جلوگيري از آغاز جنگ جهاني دوم انجام نشد و پسازآن جامعه ملل منحل شد و
جاي خود را به سازمان ملل متحد داد .سازمان ملل در پشت پرده ادامه بحرانهای استعماري،
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گسترش چشمگير ناسيوناليسم و گسترش مبارزه با استعمار و استعمارزدايي در آسيا و آفريقا
و تحکيم جنگ سرد ظهور يافت .آمريکا از طريق تأسيس سازمان ملل بهطور مستقيم نقش
کليدي و يا با اعمالنفوذ بيشتر در اين فرآيند بازي کرد .پس از  1945در جهان است که

سال هفتم  ،شماره سوم ،پاییز1396

دولت ملتهای مستقل رسمي بيشتر و بيشتر بهجای امپراتوريهاي استعماري بهعنوان کليد

اصلي واحد سياست بينالمللي پديدار میشوند .در دوران جنگ سرد رابطه بين ابرقدرتها و
متحدان آنها بهطور فزاينده از طريق نظام اتحادهاي نظامي ،سازمانهای منطقهای و نهادهاي

بینالمللی جديد مانند سازمان ملل متحد مديريت شد .درعینحال از نظر اقتصادي ،در نيمه
دوم قرن بيستم هژموني آمريکا مشخص شد و توانست بهصورت پسا امپراتوري باشد .بهویژه

پس از دهه  1970بود که نظام دولت ملت شروع به فراگير شدن کرد و مسيرهاي حرکت

پروژه جهانیشدن به محوريت آمريکا حداقل با نگاهي به گذشته شروع شد .نکته کليدي
اين است که آخرين امپراتوریهای استعماري و دوران پيش از جنگ جهاني دوم و کنترل
بازارهاي استعماري توسط قدرتهای شهري در جهت منافع شرکتها و سرمایهگذاران

مستقر در کالنشهرهای استعمارگر تا حد زيادي مضمحل شده بودند ،توافقات اقتصادي

که تحت نظارت آمريکا پس از جنگ جهاني دوم منعقد میشدند بهطور فزاينده راه را براي
شرکتهای بزرگ به وابستگي بهطور خاص دولت -ملت مدني براي تنظيم قانون و ساير

حمايتها هموار میکرد (.)Becker & Sklar،1999،p132

اين روند در دهه  1980و دهه  1990آشکارتر شد اما مبتني بر حلوفصل سالهای پس از

 1945است که به دنبال فضاي باز تنشزدایی با جهتگیری کينزي رهبران ملي براي اطمينان

از ثبات اقتصادي و اشتغال کامل ملي و بینالمللی است(.)Ikenberry،1993،p53

جدا از سازمان ملل متحد ،صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی بازسازي و توسعه

(بانک جهاني) که در  27دسامبر  1945پس از برگزاري نشست برتون وودز نيوهمپشاير در
سطح سران در سال  1944تأسیسشده بودند ،نيز مرکزي براي ايجاد چهارچوب بینالمللی

براي ارتقاء توسعه سرمایهداری مدرن ملي به محوريت آمريکا در دوران جنگ سرد بود .اين در
ارتباط با رشد جهت ابتکارات اواخر دهه ( 1940مانند طرح مارشال که بهعنوان مرکز بازسازي

غرب بهویژه آلمان ديده میشد و پسازآن بهعنوان يک مدل عملي براي ملتسازی در دهه
 1960و برنامه اصل  5بود) و دهه  1950تحت سرپرستي دو رئیسجمهور ترومن و آيزنهاور

بود .بههرحال در زمان دولت کندي ( )1963-1961و جانشين وي ليندون جانسون (-1963

 )1968نوسازي به محوريت آمريکا و حرکت ملتسازی گرمتر شد(.)Latham،2000،p112
پس از انقالب کوبا در سال  1959با افزايش چشمگير منافع آمريکا در آمريکا التين همراه

دولت کندي تأکید قابلتوجهی بر نياز به ملتسازی بلند پروازانه تر و استراتژي ضد شورش
در جهان سوم کرد .اين امر با ابتکار عمل در آسيا و آمريکا التين و همچنين در خاورميانه

و آفريقا ،براي مقابله با تهديد کمونيستي از طريق تزريق افزايش سطح نظامي و کمکهای

اقتصادي ،مشاوره و پشتيباني مربوط بود .با تأکید بيشتر بر کمکهای خارجي و توسعه ملي،
دولت کندي سپاه صلح را در تاريخ  1مارس سال  1961تشکيل و پسازآن آژانس توسعه

بینالمللی آمريکا 1در ماه نوامبر  1961را اندازي کرد تا طرحهاي کمکهاي خارجي دولت را
هماهنگ و ترکيب نمايد .آژانس توسعه بینالمللی آمريکا که يک تشکيالت نیمهمستقل فعال
در وزارت امور خارجه بود مسئول پرداخت و مديريت کمکها در سراسر جهان بود .جدا از

ويتنام جنوبي که محل تمرکز اصلي کمک بود درصد زيادي از کمکهای اين آژانس جديد
در ابتدا به کشورهاي متحد براي پيشرفت پرداخت شد که پس از سخنراني مشهور کندي در
1. US Agency for International Development
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با نگراني درزمینۀ افزايش کسب زمين در جهان سوم توسط شوروي بود(.)Kolko،1988،p66
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تاريخ  13مارس  1961تعیینشده بود و طي آن او از همه مردم و دولتهای نيمکره غربي
براي شرکت در يک ابتکار جديد بلند پروازانه دعوت کرد و اميدوار بود که آمريکا التين در

يک دهه تغيير نمايد و در منطقه مورد تهديد کمونيسم دولت نوظهور سوسياليست در کوبا
قرار نگيرد(.)Rabe،1999،p93

ديد مدرن پس از سال  1945در شمال آمريکا پديد آمد و تمايزي بين گذشته و آينده

شد و آمريکا را بهعنوان سران مدرنيته و با مأموریت تغيير جهان معرفي کرد .پروژه نوسازي

به رهبري آمريکا و مدل توسعه ملي آمريکا در مورد ملتسازی در  1960حرکت را شروع
کرد و در دهه  1970شروع به شکفتن کرد .در دهه  1960ترويج توسعه ملي بهطورکلی و
ملتسازی بهطور خاصتر درزمینۀ دخالت دولت در بازار قرار گرفت :دامنه آن از نرخ مبادله
ارز ،موانع تعرفه و يارانه بنزين و غذاهاي اصلي تا اقدام براي آموزش ،مراقبت بهداشت و

دامنه وسيعي از ساير خدمات اجتماعي بوده ،اصالحات ارضي و گسترش تأسیسات نظامي
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الزم هم بجاي خود را دارد .همه اين موارد ظرفيت اداري مالي اکثريت دولت ملتها را در
آسيا ،خاورمیانه ،آفريقا ،اقيانوسيه و آمريکاي التين بسيار باال برد .تا دهه  1970نتايج موجود
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بيانگر افزايش ميزان بدهي خارجي و بوروکراسي گسترده و بیخاصیت حاکم بر نخبگان
معموالً فاسد بود( .)Hoogvelt،2001،p177محدودیتهای ملتسازی به رهبري آمريکا
کام ً
ال در ظهور و سقوط ويتنام جنوبي بين سالهای  1954تا  1975آشکار شد .براي آيزنهاور

و جانشين بعدي کندي ،رژيم نگو دين ديم ( )1963 - 1955يک ويترين نمايش دموکراسي
و مکاني براي اقدام ملتسازی قطعي و نشاندهنده برتري نهادها و ارزشهای آمريکاي
شمالي بود( .)McMahon،1999،p60-79نهایت ًا آمريکا بالغبر در جنگ ويتنام بين سالهای
 1965تا  120 1973ميليارد دالر هزينه کرد درحالیکه تعداد نفرات کشته آمريکا بالغبر بيش

از  50000و جمعيت تلفات نظامي و غیرنظامی در ويتنام ،کامبوج و الئوس به میلیونها نفر

رسيد .در طول دوران جنگ سرد تضاد بين آمريکا بهعنوان قدرت نظامي سرکوبگر و نگهبان

منافع سرمایهداری از یکسو و يک مدافع ضد کمونيسم ليبرال و مروج اشکال بهظاهر مترقي
و حتي اشکال دموکراتيک ملتسازی از سوي ديگر بارزتر شد(.)Kolko،1994،pp303-337
با پايان جنگ سرد و برخالف مفاهيم واقعگرا و نومحافظه کار درباره جهان تکقطبی

پساجنگ سرد ،اولويت آمريکا فقط آخرين دور ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ در جهاني

که دولتها تنها بازيگران مهم هستند نيست .نظم نوين جهاني 1که توسط رئیسجمهور
جورج بوش پدر در  11سپتامبر  1990اعالم شد دقیق ًا  11سال قبل از حمله انتحاري القاعده

به مرکز تجارت جهاني و پنتاگون و درست چند روز قبل از اینکه آمريکا عمليات توفان
صحرا شروع کند و ارتش عراق را از کويت بيرون براند بوده و روش جديدي بود که لزوم ًا

توسط بوش درک نميشد و يا پیشبینی نشد .البته آمريکا هنوز داراي برخي از ويژگيهاي
کليدي است که نمونه قدرتهای بزرگ و  /يا وضعيت امپرياليستي در دوران گذشته است.

براي مثال افزايش چشمگير در بودجه دفاعي آمريکا در پي  11سپتامبر و در مقياس و حوزه

بعدي دخالت نظامي به رهبري آمريکا در افغانستان و عراق روشن ميسازد که هژموني
آمريکا همانند نفوذ قدرتهای بزرگ قبل از آن ،هنوز هم درنهایت مبتني قدرت بر نظامي

است( .)Gowan،2002،p136بااینوجود هژموني آمريکا که در تضاد با سلطه آمريکا نيست
مبتني بر چيزي بيش از اتکا به قدرت نظامي است و در پايان جنگ سرد هژموني آمريکا
بهصورت روزافزوني بيشتر شده است .خيزش پروژه جهانیشدن به رهبري آمريکا و جهانگير
شدن و تحول نظام دولت ملت نشاندهنده ظهور يک نظام جديد است که عناصر مهم رقابت

قدرتهای بزرگ را دارد اما همچنان در همان حد مهم حتي بسيار مهمتر ،عناصر جديد
بزرگ در دوران گذشته داشت ،دارد.

از اين منظر (حتي اگر بیتوجهی آمريکا به سازمان ملل و تجاوز به عراق در اوايل سال

 2003نفوذ سياسي آمريکا را تضعيف کرده باشد ،ضمن اینکه بحران مداوم اقتصادي آمريکا
ک ً
ال جذبه اقتصادي مدل آمريکايي را لکهدار کرده است) نظام دولت ملت و اقتصاد جهاني
همچنان بر محور قدرت آمريکا است .مسير آمريکا خود هم يک الگو براي و هم نمونهاي

از تغییرپذیری چشمگير دولت -ملتها و شکلگيري دوباره حاکميت ملي (و در اثر تغيير
از ملتسازی به دولت سازي) است .از دهه  1980حکومت آمريکا دوباره بودجه دولتي را

بهشدت از سوي برنامههای اجتماعي بهسوی ترويج طرحهای اقتصادي و ژئوپوليتيک در
خارج از کشور هدايت کرده است .بودجه نظامي آمريکا در دوران بوش به نقطهای رسيد که
تقریب ًا مساوي يا بيش از تمام هزینههای اجتماعي آمريکا بود( .)Monbiot،2003،p13نظم
1. New World Order
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هژموني آمريکا در دوران پسا جنگ سرد را جدا از ساختارها و تاروپودی که از قدرتهای
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اجتماعي اقتصادي شمال آمريکا بهنوعی است که در آن تعداد زيادي افراد به زوال نهادهاي

ملي و شبکههای اقتصادي مرتبط بوده و همزمان بهعنوان نخبگان فراملي و بخش مهمي
از طبقه متوسط از رونق اقتصادي دهه 1990بهطور چشمگيري بهرهمند شدهاند(& Petras

 .)Morley،1995،p24موضوع مرتبط با اين رشد تمرکز قدرت اقتصادي در دست تعداد کمي
از شرکتهاي انحصاري بزرگ است .اگرچه نقطه توجه دولت بوش پس از يازده سپتامبر
 2001کرد اما آنچه رخداده تغيير جهت پذيري يا نظامي شدن بهجای نظامي زدايي از پروژه

جهانیشدن است .افزايش تأکید و استفاده مستقيم از قدرت نظامي توسط آمريکا و متحدان
آن در افغانستان و عراق منجر به حکومتمداري اقتصاد باز شد که در برابر سیاستهای

نئوليبرالي مقاومت کرده بود و به بیثباتی و نه ثبات اين دولت -ملتهاي بحرانزده کمک
کرد.

همزمان با انتقال از پروژههای نوسازي به پروژه جهانیشدن به رهبري آمريکا ،تعميق
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سرمایهداری جهاني حتي به لحاظ جغرافيايي بدتر از دهه  1950و دهه  1960شد و از جنبه
نظري استراتژیهای ملتسازی و توسعه ملي بيشتر متوجه موضوع باز توزیع و ضرورت
رسيدگي به توسعه نامتوازن در درون دولت-ملت و بين آنها شد .در بسياري از نقاط جهان

سال هفتم  ،شماره سوم ،پاییز1396

حکومتها و نخبگان حاکم بهطور فزاينده از نهادهاي دولتي براي پيشبرد روند جهانیشدن (و

منافع خود) استفاده میکردند هر نهادي درزمینۀ توسعه ملي را که در دهههاي قبل تأسیسشده

بود تضعيف و يا عقب میراندند .ظهور پروژه جهانیشدن شامل ادغام نظامهای اقتصادي

منطقهای شد که موتور اصلي اقتصاد جهاني بودند .اين مناطق شمال آمريکا ،غرب اروپا و
شرق آسيا ميشد .در سالهاي اخير شبکههای مختلف مالي ،تجارت و توليد اين مناطق
اقتصادي را عمیقتر و قویتر به هم متصل کرده است .نخبگان اقتصادي اين مناطق بهطور

فزاينده میتوانند از طيف گستردهای از ارتباطات براي تنوع بخشيدن به سرمایهگذاریهای

خود و عمليات کسبوکار در داخل و بين اين مناطق اصلي استفاده کنند .سريع حرکت
سرمايه نيز منجر به خروج سريع توسط سرمایهگذاران محلي و يا فراملي از اين مناطق يا

قسمتي از آن مناطق که داراي ريسک باال هستند میشود.

ت اقتصادي از يک منطقه و يا اقتصاد خاص
هرچند جدايي منطقهاي فقط شامل غفل 

نمیشود حتي اگر آن روند کليدي باشد .اين امر همچنين مستلزم افزايش همکاريهاي

شبکههای بشردوستانه و فعالیتهای سازمان ملل و طيف وسيعي از سازمانهای کمکرسان

میشود .مداخالت نظامي مهم نيز توسط حکومتهای بيروني و در مناطق حاشيه رانده

گاهي اوقات تحت نظارت سازمان ملل و در زمانهای ديگر تحت اقتدار يک دولت ملي
خاص و يا گروهي از حکومتهای ملي و يا يک سازمان منطقهای انجام میشود .با پايان

جنگ سرد ،براي سازمان ملل فرصتي فراهم آمد تا به احياي عمليات عمده حفظ صلح و
فعالیتهای امنيتي بپردازد که بسياري از بنیانگذاران اوليه سازمان آن را پیشبینی کرده بودند.

طرحهاي اوليه پسا جنگ سرد بهخوبی براي نقش جديد سازمان ملل ترسیمشده بود .جنگ
داخلي بزرگ در السالوادور که جنگ سرد موتور آن بود با مذاکره در سال  1992تحت

نظارت سازمان ملل به پايان رسيد .بهغیراز السالوادور کشورهايي که سازمان ملل نيروهاي
حافظ صلح و ناظران انتخاباتي را در آنها مستقر کرد شامل آنگوال ،بوسني و هرزگوين،
کامبوج ،کرواسي ،تيمور شرقي ،مقدونيه ،موزامبيک ،رواندا ،سومالي و غربي صحراي بزرگ
آفريقا ميشد .بهعنوانمثال تيمور شرقي اکنون بهعنوان داستان موفقيت سازمان ملل ديده

میشود(.)Dobbins et al،2005،p39

اما پيش از آن شکست مطلق سازمان ملل در آنگوال و سومالي و شکست بدتر

میداد( .)Gottesman،2003چشماندازهای پسا طالبان افغانستان بهطور فزاينده تلخ

میآید( .)Rashid،2004،p27نقش کمرنگ سازمان ملل متحد در عراق نشان ه کاملي از يک

تراژدي ملتسازی (يا دولت سازي) در حال ساخت است ،شکل ديگري که محدوديت
سازمان ملل را برجسته میکند اين واقعيت است که ديدگاه آمريکا در بهترين حالت
در خصوص سازمان ملل بسيار مبهم است .در آغاز قرن  21و نيمه قرن پس از تأسیس
سازمان ملل ،موقعيت ضعيف سازمان در نظم گسترده پسا جنگ سرد با محوريت آمريکا

بيانگر اين حقيقت است که نظام دولت ملت خود در بحران است .همزمان بیثباتی در
حال افزايش ،تروريسم و جنايت در مناطق حاشيه و شکست دولت ملت در نقاط مختلف
جهان (حتي قبل از  11سپتامبر  )2001موجب تأکید مجدد بر ارتباط بين امنيت و توسعه،

در نظر گرفتن فقر و عقبماندگی بهعنوان تهديدي براي نظم جهاني شده است .درحالیکه
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از آن در کشورهايي مانند کامبوج محدوديت شديد نقش سازمان ملل در آن نشان
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آمريکا و کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه 1به اقدامات دولت سازي

پسا جنگ سرد مشغول هستند ضرورت دارد که دوباره شبکههای جديد از دولتهای ملي،

تأسیسات نظامي ،شرکتها و پيمانکاران خصوصي بیشمار و نهادهاي مردمنهاد تشکيل
شود(.)Bellamy et al،pp189 – 275

در شکل زير میتوان تفاوت اقدامات دولت ملتسازی را در نيمه دوم قرن بيستم و

پسازآن مشاهده کرد .توجه موضوع نهادسازي اکنون بهتدریج توجه و ذهن سياستمداران

آمريکايي را به خود مشغول کرده است اگرچه هنوز اقدامات اساسي دراینباره انجام نگرفته
است .شايد اين امر در يک يا دو دهه آينده صورت تحقق به خود بگيرد .در شکل زير تالش

شده است تفاوتهاي اين دو دوران نشان داده شود.
 -1فضاي پس از جنگ جهاني دوم و
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 -1ورود به پارادايم جهانیشدن

حاکميت فضاي جنگ سرد

 -2نظام سلسله مراتبي

 -2نظام دوقطبی
 -3نقش کمرنگ يا هيچ سازمان ملل
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 -4اقدام یکجانبه آمريکا
 -5کم بودن دولت ملتها
 -6دولت سازي بدون توجه به

 -3تقويت نقش سازمان ملل
دولت ملت سازی در نيمه
دوم قرن بيستم
دولت ملت سازی پس از
قرن بيستم

ملتسازی در سياست خارجي آمريکا

 -4اقدام با همکاري همپیمانان
 -5افزايش روزبهروز دولت ملتها
 -6افزايش اهميت ملتسازی در
سياست خارجي آمريکا

 -7تأکید بر تأسیس نهادهاي

ملتسازی در کنار سازمان ملل

 -7نبود نهادهاي مربوط به ملتسازی

بررسی مدل دولت ملتسازی آمریکا در کشورهای اسالمی

آمريكا همزمان با حمله نظامی به افغانستان د ر سال  2001مقدمات ایجاد نهادهای سیاسی
و زیربناهای اقتصادی و اجتماعی را فراهم نمود .در همايش بن در سا ل  2001مجموعهای

از تصمیمات امنیتی ،سیاسی و اقتصادی اتخاذ شد .پسازآ ن نی ز همگام با مبارزه آمريكا با
طالبان ،فعالیتها و برنامههای متعدد دیگری مانند برگزاری انتخابات و تشکیل دولت ،توسعه
1. US Agency for International Development

ت و فناوری ،تغییر سطح آموزش ،گسترش فرهنگ غربی به اجرا درآمد .روشن است
ارتباطا 

ی متنو ع و مستمر آمريكا در افغانستان را نمیتوان تنها تحت عنوان نابودی
ک ه فعالیتها 
ش برای ایجاد دولت جدید پس از سقوط طالبان
ن کرد .تال 
گروههای تروریستی و القاعده تبیی 

ت جدی د این کشور در افغانستان است .همچنین
توسط آمريكا ،از اولین نمودهای سیاس 
ت افغانستا ن وجود دارد.
شواهدی مبنی بر شکلگیری هویت نوینی د ر مل 

سياست خارجي آمريکا برآيند چانهزنی مکرر ميان نخبگان د ر اتاقهای فکر و مؤسسات

پژوهشي فعا ل د ر اين کشور است .اتاقهای فکري در آمريکا يکي از ارکان اصلي تصمیمگیری
ی فک ر بهموازات سازمانهای
در ساختار سياسي ایاالتمتحده محسوب میشوند .اتاقها 

ک و همچنين گروهاي اجرايي به ايفاي نقش در روند سیاستگذاری امنيتي
بوروکراتي 
میپردازند(کریمی فرد ،لبخنده.)77 :1395،

خروجی این اتاق فکرها با توجه به سوابق تالشهای آمریکا در کشورهای اسالمی در

راستای مقوله دولت ملتسازی؛ در قالب مدل مشخص و از پیش طراحیشدهای هدایت

گردید که میتوان آن را به ترتیب زیر بیان کرد:
 -1مداخلۀ نظامی

آماده بودهاند و این امر با مداخله نظامی مستقیم و یا جنگهای نیابتی به انجام رسیده است.

دستگاه سياست خارجي آمريكا با تأكيد بر ضرورت ايفاي نقش بينالمللي آمريكا ،آن را

ت (دهشیار.)305-297 :
بهعنوان يك رسالت جهاني تلقي كرده اس 

مداخله مستقیم نظامی آمریکا در کشورهای افغانستان ،عراق و جنگ نیابتی او علیه

لبنان،یمن را میتوان از مهمترین مداخالت نظامی آمریکا در کشورهای جهان اسالم دانست.
حمایت از گروههای چریکی و نظامی در کشورهای جهان اسالم که علیه حکومت مرکزی

اقدام کردهاند را نیز میتوان نوع دیگری از جنگهای نیابتی دانست که البته اثبات نقشآفرینی
آمریکا در این نوع ستیزهجوییها گاهی بسیار سخت میشود و موافقان و مخالفان بسیاری
دارد .بهطور مثال در شورشهای گروههای مختلف نظامی علیه دولت مرکزی در سوریه

حمایت نظامی سیاسی آمریکا از برخی گروهها نظیر ارتش آزاد سوریه بهصورت رسمی اعالم
گردید ولی حمایت از برخی دیگر از گروههای تندرو با تفکرات سلفی به همپیمانان منطقهای
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رهبران آمریکا همواره بر استفاده از ابزار قدرت برای حل منازعات و یا بحرانهای منطقهای
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آمریکا ،نظیر عربستان و قطر واگذار گردید. 1
-2استقرار دولت

تشکیل دولت اقدامی سهلالوصولتر است که قادر به اثرگذاری بر ملت است؛ زیرا

سیاستهای دولت جدید در جامع ه اعما ل خواه د شد؛ بنابراین ،آمريكا مدلباال به پایین را در

کشورهای دیگ ر دنبا ل میکند ،یعنی ابتدا دولتی با نهادهای تثبیتشده ،ایجاد و پس از حفظ و

ش میشود(.)Talentino, 2004: 2
ي تال 
ت ملتساز 
تأمین نظم عمومی در جه 

اتخاذ مدلباال به پائین پیشتر توسط آمریکا در بوسنی تجربهشده و با موفقیت همراه بود.

لذا در مقوله دولت ملتسازی در جهان اسالم نیز این راهبرد مورداستفاده قرار گرفت .بهطور
مثال در افغانستان رون د جدي د دموکراسي سازي با شکلگیری نظام جديد تداوم يافت که

ي اولین لويی جرگه براي تأسیس نظام ،سرآغاز اين روند بود .در اولين لويه جرگه
برگزار 
ي مورد تائيد قرار گرفت و تمامی وزراي او به رأی
ي حامد کرزا 
ت جمهور 
افغانستان ،رياس 
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گذاشته شدند()Goodson,2005: 30

ی پنتاگون براي جنگ بلندمدت قرار دارد .اين منطقه
افغانستان در محور برنامهریزیها 

همچنان که اليزابت ويشنيک از اعضاي کالج جنگ ارتش آمريکا در مرکز تحقيقات استراتژيک
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ظ توازن
ي و حف 
ط قدرتهای متخاصم در اين منطق ه محور 
اشاره میکند :جلوگيري ا ز تسل 
قواي باثبات ،دسترسي به بازارهاي عمده و منابع خام استراتژيک ،حذف تهديدات بالقوه

ی بدو ن حاکميت ،جلوگيري از توليد تسليحات
زميني از دولتهای ضعيف و سرزمینها 
ظ اتحادها و ائتالفها و آماده شدن براي بحرانهای غیرمنتظره
توسط بازيگران فرو ملي ،حف 

و غیرقابلپیشبینی موردتوجه میباشد(.)Bromly,2007: 22

در افغانستان ،اجالس بن در سا ل  ،2001روندي سه مرحلهای را براي استقرار دولت

 .1برای مطالعه بیشتر به مقاالت زیر مراجعه کنید:
نجات ،سیدعلی؛ راهبرد ایاالت متحده آمریکا در قبال دولت اسالمی عراق و شام (داعش) ،مطالعات منطقه ای  -پاییز
 - 1394شماره 58( 26صفحه  -از  59تا )84
خانعلی زاده ،مهدی؛ راهبردهای ایاالت متحده آمریکا در ائتالف بینالمللی علیه داعش در منطقه غرب آسیا ،مطالعات
علوم سیاسی ،حقوق و فقه -بهار  ،1395دوره دوم  -شماره 1( 11صفحه  -از  75تا )85
کوهکن ،علیرضا؛ باقری ،سامیه؛ زمینههای شکلگیری گروه داعش در آسیای مرکزی،پژوهشهای سیاسی جهان اسالم
پاییز  - 1394شماره  25( 16صفحه  -از  183تا )207رویوران ،حسین؛ آمریکا و عربستان :اختالف یا جدایی؟ فرهنگ اسالمی -آذر  - 1395شماره 41( 20صفحه  -از  153تا )172
آذین ،احمد؛ سیفزاده ،علی؛ بررسی زمینههای اجتماعی و سیاسی ظهور داعش در خاورمیانه،سیاست خارجی-
زمستان  ،1394سال بیست و نهم  -شماره  24( 4صفحه  -از  27تا )50

ت ششماه ه با عنوان «اداره
جديد افغانستان پيشبيني نمود .اين روند از تشكيل ساختار موق 

ت انتقالي» به مرحلۀ نهايي كه در
موقت افغانستان» آغاز ميشد و پس از گذار از مرحل ۀ «دول 

ن دولتي بر اساس قانون مرحلۀ اساسي جدي د افغانستا ن تشكيل ميشد،
ي نوي 
آ ن ساختارها 

ختم ميگرديد (بزرگمهری.)142 ،1389 ،

فرایند دولت سازی در عراق در پی حمله نظامی آمریکا در سال  2003به عراق در

قالب یک پروژه سیاسی از سوی نو محافظهکاران آمریکایی تدوین و در آن تالش میشد
تا از طریق ایجاد یک دولت الگو و سرمشق در عراق برای سایر دولتهای منطقهای زمینه

گذار به دمکراسی و دولت ملتسازی لیبرال در قالب طرح خاورمیانه بزرگ به وجود
آید(.)Dobbins, 2003: 251

بنابراین میتوان چنین گفت که دولت سازی بهعنوان پیشزمینهای برای دولت ملتسازی

در مدل آمریکایی ،بارها مورداستفاده قرارگرفته است.
-3کنترل و اصالح ساختار نیروهای مسلح

در این بخش ،آمریکا با فراهم آوردن زمینه ایجاد شاکله جدید در نیروهای مسلح

کشورهای اسالمی و آموزش به آن و ایجاد نهاد مستشاری در ساختار آن به تربیت نیروهایی
نحوه انتخاب نیروهای بدنه آن بهنوعی بهصورت ذهنی و اعتقادی تمایالت آمریکایی از
خود بروز خواهند داد.بهطور مثال در افغانستان آمیختگی نیروهای ناتو و آمریکا با نیروهای
ی از
افغان در نظم نوین نیروهای مسلح این کشور جالبتوجه میباشد .با کشته شد ن بسیار 

سربازهای ناتو و ناکامی آنها در حمالت ،ازیکطرف افزایش نیروهای آمريكا در افغانستان
مطرح شد و از طرف دیگر ،افرادی مانند کارل لوین رئیس کمیته سرویس نظامی کنگره

آمريكا تمرک ز بیشتر بر تربیت نیروهای امنیتی در افغانستان را پیشنهاد کرد .راهکار نظامی

آمريكا از سال  2001بر این اساس بوده است که با بهرهگیری از ترکیب نیروهای افغانی و
آمريكایی با غلب ه آمريكاییها امنیت را برقرار کند ،ولی این طرح نتایج مثبتی را در پی نداشته
است .اوباما سیاست جدید افغانستان-پاکستان  AF-Pakرا طراحی کرد ،به این صورت که در
عرص ۀ نظامی تعداد نیروهای آمريكایی و افغانی افزایش یابد ولی نیروهای افغانی در درجه
اول اهمیت باشند و نیروهای آمريكایی بهتدریج تعدیل یابند (شفیعی.)148 ،1389 ،
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میپردازد که از یکسو هویت ملی دارند و از سوی دیگر بنا به آموزشهایی که دیدهاند و
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همچنین رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در سال  2011از آموزش نیروهای

امنیتی این کشور توسط نظامیان آمریکایی خبر داد.1
-4ایجاد زیربناهای عمرانی

ایجاد و کمک به ایجاد زیرساختهای عمرانی نظیر زیرساختهای حملونقل که از پایههای

اصلی یک اقتصاد پویا محسوب میگردد و همچنین ایجاد تأسیسات نظیر سدها و نیروگاههای
برق و ...در کشورهای اسالمی مانند افغانستان و عراق پس از مداخله نظامی؛ هرچند از سوی

سازمانها و کشورهای مختلفی سازماندهی و به اجرا درآمد لیکن از آن بهعنوان «راه رفتن با

پاهای آمریکا» یا «خواندن آواز آمریکایی» یاد میشود( .)Donini, 2004: 136صرف حضور
س را در افغانها ایجاد میکند که دنیا برای
ن احسا 
ی دیگر بهویژه سازمان ملل ،ای 
گروهها 

کمک به آنها بسیج شده است(شفیعی :1383،الف).

ت محسوب میشود.
ی بخشی از وظیفه یک دولت باثبا 
ی عمران 
فراهم نمودن ساختارها 
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ت ب ه فرهنگ
ش ارتباطات موجب نزدیکی و تعدیل خردهفرهنگها نسب 
همچنین ،گستر 
ت مشترک فراهم
بزرگتر یا همان فرهنگ ملی میشود و زمینه را برای دستیابی ب ه ذهنی 
مینماید (قوام و زرگر.)298 ،1388 ،
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بنابراین آمریکا با در اختیار قرار دادن و هدایت کمکهای بینالمللی در اختیار دولت در

راستای افزایش محبوبیت آن در میان اقشار مختلف مردم زمینه را برای ایجاد دولت ملت در

کشور موردنظر فراهم میسازد.
 -5آموزشوپرورش

آموزشوپرورش مهمترین ارکان تربیت نیروهای آینده و شهروندان فعال در دهههای

بعدی یک کشور است .آنچه در آموزش و پروش در جریان دارد با توجه به تربیت کودکان و
نوجوانانی که در آینده سکان هدایت ارکان مدیریتی جامعه را در دست میگیرند و یا آنانی که

بهعنوان یک شهروند جزئی از کل یک ملت به شمار خواهند رفت و نحوه تفکر و اندیشه آنان
در مناسبات و تحوالت کشور تأثیر خواهد داشت ،لزوم توجه به آموزشوپرورش و همچنین
نهادهای آموزش عالی در پروسه دولت ملتسازی را حائز اهمیت دوچندان میسازد.

نظارت بر چاپ و توزیع کمکهای درسی و همچنین استفاده از ابزارهای بینالمللی نظیر

 .1ر.ک/https://www.mehrnews.com/news/1377732 :

یونسکو برای کنترل اذهان و هدایت آن از برجستهترین شیوههای راهبرد اتخاذی در دولت

ملتسازی آمریکایی در جهان اسالم است 1.چاپ 136میلیون کتاب درسی برای مدارس
افغانستان توسط آمریکا در سال  2017یکی از این نوع اقدامات میباشد در ماه دسامبر هوگو

الرنس سرپرست سفارت آمریکا در افغانستان در نشست مشترکی با عبداهلل عبداهلل رئیس
اجرائی دولت افغانستان از اجرای این پروژه به مبلغ هفتادوپنج میلیون دالر خبر داد.

2

ی از عوامل تداوم بحرا ن افغانستا ن مسائل فرهنگی است .در غیاب یک
از دید آمريكا یک 

فرهنگ مدرن و مترقی ،فرهنگهای سنتی باعث قطبی شدن جامعه شده و گروههای قومی
ی ا ز ارزشها و باورهای
را به صفآرایی ضد دیگر وادار میکند .لذا آمريكا قصد دارد بسیار 

سنتی جامعهافغانستان را در هم بشکند و پدیدۀ فرهنگی نوینی را جایگزین کند (شفیعی،
 -1388الف)؛ بنابراین ،آمريكا سعی کرده است مجموعهای از اقدامات نرم و سخت را در

افغانستا ن به کا ر گیرد.

مؤسسه توسعۀ بینالمللی ایاالتمتحده آمريكا د ر تفاه م با وزارت معارف افغانستان

مدارسی در مناطق روستایی بنانهاده است .عالوه ب ر آ ن د ر سطح تحصیالت عالی ،ایجاد
س مؤسسۀ
ی و تأسی 
دانشگاه آمريكایی در افغانستان با تدریس به شيوۀ آمريكایی و زبا ن انگلیس 

درسی از مقطع اول ابتدایی تا دوازده به زبان دری و پشت و تا پایا ن سال  2007و یازده میلیون

جلد کتاب درسی بر اساس برنامه تعلیمی جدید چاپ و توزیعشده است؛ بیش از 10000

ت و ترمیمشدهاند و مکتب بینالمللی
معلم نیز آموزش دادهشدهاند؛ بیش از  670مدرس ه ساخ 

کابل با روش تدریس آمريكایی تأسیسشده است (تمنا.)178 ،1387 ،

ی و منطبق با شرایط ،بخش دیگری از فعالیتهای آمريكاست .در
ی آموزش 
ایجاد ابزارها 

ک رايانه همراه برای هر کودک 500 ،دستگاه تهیهشده است .این
راستای برنامه  ،OLPCیا ی 
رایانهها دارای صفحهکلی د پشت و و دری است و در مناطق دوردست با  25درصد برق و آفتاب

ل گستردهای
ت به شک 
کار میکند()US Embassy in Kabulعالوه بر این ،دسترسی ب ه اینترن 
 .1برای مطالعه بیشتر ر.ک :باهوش فاردقی ،محمود؛ بررسی قدرت نرم در سیاست بین الملل با تکیه بر سیاست نرم
افزارانه ی آمریکا در افغانستان،سیاست (دانشگاه تربیت مدرس)  -بهار  ،1394سال دوم  -شماره 5( 16صفحه  -از
 99تا )114
 .2برگرفته از خبرگزاری دولتی افغانستانhttps://ariananews.co :
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آموزش معلمان زن کابل گفتني است (تمنا .)179-178 ،1387 ،حدود  6 0میلیو ن جلد کتاب
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ت افغانستان تعداد کاربران اینترنت را  2میلیون نفر برآورد کرده
افزایشیافته است .اداره مخابرا 

ی و انتقال پیام از این طریق بهویژه
ی انتخابات 
است .ایجاد وبنوشت و وبگاه توسط نامزدها 
ت اینترنتی است (باقری.)267 ،1388 ،
ت حاکی از توسع ه ارتباطا 
د ر دو ر دو م انتخابا 

و اینچنین است که :ارزشهای ایاالتمتحده از طريق رسانهها ،تبليغات ،بورس تـحصيلي

دانـشجويان خـارجي و غيره در جامعه مدني عراق در حال پذيرفته شدن است و اغلب قشر

ی جامعه مدني اين کشور مشارکت دارند ،سودمندي و کارآمدي
تحصیلکرده کـه در فعالیتها 

اين ارزشها را پذیرفتهاند و درواقع اگر فکر و انديشه آمریکایی در جـامعه عراق حاکم شود،

عراق قلمرو ایاالتمتحده خواه د بود(حکیم ،درویشی ،خواجه سروری.)9 :1394،
-6تقویت نهادهای حامی حقوق زنان

آژانس توسعه بینالمللی ایاالتمتحده و وزارت امور خارجه هماکنون درگير مـسائل

هـنجاري و جانبداری در منازعات مذهبي نيز هستند و به بازنگري کتابهای درسي،بهبود
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ي زنان،تعامل با اسالمگرایان میانهرو،مدرن سازي
آمـوزش دبـستاني و دبيرستاني ،توانمندساز 
سیستمهای حقوقي و نيز تشويق گفتوگوی اديان نـظر دارند (به نقل از حکیم ،درویشی،
خواجه سروری.)12 :1394،

سال هفتم  ،شماره سوم ،پاییز1396

توجه به نقشآفرینی بیشتر زنان در جوامع اسالمی و ایجاد ذهنیتی دایر بر اینکه این مهم

تحت رهبری آمریکا و سیاستهای آن به انجام رسیده و ایفای نقش رهبری در این مهم و
ایجاد پروپاگاندا در اطراف آن؛ به این تصور منجر میگردد که آمریکا و سازمانهای جهانی که

«با پای آمریکا راه میروند» در راستای استیفای حقوق زنان در این کشورها هستند و بالنتیجه

هژمونی نانوشته در جهتگیری سیاستهای اتخاذی نهادهای حقوق زنان توسط آمریکا پدید
میآید که مسلم ًا باسیاستهای موردنظر این دولت همخوانی خواهد داشت.
اقدامات آمریکا در افغانستان و عراق پس از مداخله نظامی در این زمینه قابلتوجه و

جالب است.

توجه به زنان ،بخش دیگری از استراتژی آمريكا در افغانستان است .گنجاندن زنان در

فرآیند سیاسی افغانستان (در تهیه پیشنویس قانون اساسی ،بهعنوا ن نمایندۀ مجلس ،در

لوییجرگه ،سرشماریها و طرحهای توسعۀ ملی مانند برنامۀ انسجام ملی  NSPو ایجاد
وزارت زنان شرایط افغانستان را تا حدودی تغییر داده است.

ی تعداد کل اعضای ولسیجرگه بهتناسب نفوس
در عرصۀ سیاسی طبق قانو ن اساس 

هر حوزه حداکثر  250نفر است که بهتناسب نفوس از هر والیت دستکم دو وکیل زن
ی ا ز نمایندگان انتصابی و انتخابی
ت یابد .مشرانوجرگه نیز مخلوط 
در ولسیجرگ ه عضوی 

است؛ که پنجاهدرصد منصوبان توسط رئیسجمهوری باید زن باشند؛ یعنی یکششم اعضای
مجلس سنا را زنان تشکیل میدهند (سايت سفارت افغانستان در ایران) .در سال /1381
2002م .شورای زنان افغان-آمريكا توسط رؤسای جمهور دو کشور ایجاد شد .در لویهجرگه

اولیه بعد از اجالس بن ،شاهد حضور شش نفر زن معادل  10درصد و در لویهجرگه برای
ن قانو ن اساسی  20درصد و در سال  28 ،2005درصد هستیم ()Benard,2008: 65
تدوی 

در انتخابات ریاستجمهوری مسعود جال ل برای ریاستجمهوری رقیب حامد کرزای شد
(233 )Benard,2008: 163فارغالتحصیل زن از دانشگاه پلیس نیز بهعنوان افسر پلیس فعالیت
ط آمريكا در بخشهای حقوق زنان
میکنند ( )Rahman and Khoram,2008: 5هرسالتوس 

به تعدادی از افراد مدال زن شجاع داده میشود .د و تن از زنان افغانی در سال /1386
2008م .این مدال را کسب کردند ( .)Benard,2008: 114این اقدام آمريكا نوعی تبلیغات

ی است.
برای موفقیت خود و ایجاد اعتمادبهنفس میان زنا ن افغان 

ق شده است جامعۀ
افغانها بهویژه زنان از سلطۀ طالبان آمده است و با فعالیتهای خود موف 
افغانستان را از یک دورۀ ستیز طوالنی با زنان به سیاست اعتماد به آنها و پذیرش نقش
گستردۀ زنان هدایت کند .بهتدریج زنان بسیاری به سرکار رفتهاند و هزاران دخت ر د ر قالب

برنامه بازگشت به مدرسه ،تحصیل را آغاز نمودهاند(امینیان،کریمی قهرودی.)90 :1391،
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آمريكا ادعا میکرد فقط برای مبارزه با طالبان به افغانستان نیامده است بلکه برای آزادسازی
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نتیجه

در دوران پس از جنگ جهاني دوم و دوران جنگ سرد ارتباط بين امنيت و توسعه يادآور

استراتژیهای ضد کمونيستي ملتسازی است که پس از افزايش از بين رفت .در عصر جديد

رويکرد خصوصيتر و غیرمتمرکزتر نسبت به آنچه زماني ملتسازی بود و در حال حاضر

بهعنوان دولت سازي شناخته میشود هست و ابزارمندي موجود در نظريه و در عمل بهمراتب

محدودتر از دولت ملتسازیهای دهه پس از سال  1945است .با توجه به زمينه تعميق بحران
نظام دولت ملت بر پايه نظم پساجنگ سرد و پسا  11سپتامبر آمريکا محور ،تأکید اين مقاله

بر اين است که دولت ملتسازی در قرن جديد با نيمه قرن قبلي تفاوت دارد .در آن دوران
کشورها بهتدریج از استعمار کهنه آزاد يا درنتیجه فروپاشي امپراتوريهاي بزرگ نظير شوروي
آزاد ميگرديدند و تمرکز بيشتر بر دولت سازي بود .در طي بررسي انتقادي و کيفي تاريخي

همهجانبه نظام دولت ملت در قرن  20روشن ميشود که چشمانداز موفقيت دولت ملتسازی به
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رهبري آمريکا در خاورميانه و جاهاي ديگر بسيار محدود بوده است .توجه دولتمردان آمريکا
به سازمان ملل و تغيير رويکردهاي آن براي کمک به ملتسازی يا ايجاد نهادهاي جديد در کنار
سازمان ملل بسيار مهم است .تغيير تمرکز از رويکردهاي کمي پيشين که زمينه تاريخي وسيعي

سال هفتم  ،شماره سوم ،پاییز1396

را ناديده ميگرفت و فرض ميکرد که مجموعه صحيحي از استراتژيهاي دولت سازی ميتواند

ت ساير
بدون ارجاع به ويژگي بهتر محلي ،منطقهاي و جهاني موفق شود ،الزم است .مشارک 
رويکردهاي انتقادي ،تاريخي و خالق براي دستيابي به اهداف دولت ملتسازی در پساجنگ
سرد و پسا  11سپتامبر و البته در عصر کنوني ضروري بلکه الزم است.

ی را شامل میشود .برخی مقیاسهای
گفتما ن آمریکایی دو وجه ملتسازي و دولت ساز 

ی و مصرفگرا،آزادی زنان ،گسترش
این گفتمان در حوزه ملتسازي عبارتاند از :فرهنگ غرب 
ش و در بخش دولت سازی ،قانونگذاری،
ی از طریق رسانهها و آموز 
رسانهها و رش د ایدۀ غرب 
ف نهادهای مخرب دولت و ایجاد سازمانهای غیردولتی و ایجاد حس انتخاب کردن
تضعی 
و اختیار داشتن است؛ بنابراین ،آمريكا از همه ابزارها اعم از فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و

ل نمادین برای رسیدن به اهداف خود
ت واقعی و عینی و چه بهک 
ی و چ ه بهصور 
اقتصاد 
استفاده میکند .پروسه دولت ملتسازی در کشورهای جهان اسالم در سالهای اخیر از طریق

طی کردن مسیری به وقوع پیوسته است که میتوان آن را به این صورت فهرست بندی نمود:

 -1مداخله نظامی(مستقیم یا نیابتی)
 -2استقرار دولت

 -3کنترل و اصالح ساختار نیروهای مسلح
 -4ایجاد زیربناهای عمرانی

 -5القای فرهنگ آمريكایی از طریق مدارس ،رسانههای دیداری ،شنیداری و نشریات؛
 -6تقویت نهادهای حامی حقوق زنان

دولت ملتسازی در جهان اسالم توسط آمریکا آنچنانکه در بررسی مدل آن آمد ،با توجه

به سیاستهای دولت ملتسازی آن و در راستای تثبیت هژمون آمریکا در نظم جهانی بعد
از فروپاشی نظام دوقطبی صورت میگیرد .خأل حضور قدرتی همانند شوروی در مناسبات
بینالمللی ،آمریکا را به سمت تالش جهت جلوگیری از پر شدن این خأل توسط گفتمان
اسالمی سوق داد؛ بنابراین دولت ملتسازی آمریکا در جهان اسالم را میتوان بهصورت
قاطع ،مبارزه با فروپاشی نظم نوین جهانی و همچنین مفهوم دهکده جهانی به رهبری آمریکا
دانست.
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