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دولت ملت سازی در جهان اسالم و سیاست جهاني آمريکا در دوران معاصر 

سید مصطفی ابطحی 1
دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران )نویسنده مسئول(

سید علی اصغر ترابی 2
دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران 

تاريخ دريافت: 1396/08/15             تاريخ پذيرش: 1396/10/13

چكيده
پس از جنگ جهاني دوم آمریکا به عنوان یک ابرقدرت وارد صحنه جهاني گردید. اگرچه آمریکا تجربیات 
اندکي در جنگ با کشورهاي دیگر و روي کار آوردن دولت هاي جدید در این کشورها داشت اما بعد از 
جنگ جهاني دوم آمریکا با تغییر حکومت در آلمان و ژاپن عماًل وارد عرصه دولت ملت سازی مي شود. 
تأسیس سازمان ملل در این دوران کمک چنداني به موضوع دولت ملت سازی نمي کند. استقرار فضاي 
جنگ سرد و رقابت بین دو ابرقدرت مانع از اجراي درست دولت ملت سازی مي گردد. با خروج از 
فضاي جنگ سرد و رهایي اقوام متعدد از زیر یوغ شوروي و استقالل کشورهاي از استعمار آزادشده 
به ویژه در آفریقا و آسیا و با شروع پارادایم جهانی شدن در اواخر قرن بیست و شروع دوران معاصر 
این فرصت را براي آمریکا فراهم آورد تا این بار عالوه بر دولت سازي توجه خود را به ملت سازی 
نیز به ویژه به کشورهای اسالمی معطوف دارد. در این دوران سیاست خارجي آمریکا تأکید بر تأسیس 
نهادهاي ملت سازی در سازمان ملل یا در کنار آن دارد. حال این سؤال مطرح است که دولت ملت سازی 
در جهان اسالم چه جایگاهي در سیاست جهاني آمریکا دارد؟ از این منظر فرضیه ذیل مطرح می شود 
که با تغییر پارادایم از جنگ سرد به جهانی شدن، تغییرات دولت ملت سازی در جهان اسالم در سیاست 
جهاني آمریکا نسبت به گذشته مشاهده می شود. هدف از مطالعه پیش رو پاسخ به پرسش هاي پژوهش 
و بررسي درستي یا نادرستي فرضیه مطرح شده به شیوه  توصیفي- تحلیلي و با استفاده از منابع کتابخانه اي 

و الکترونیکي است.

واژه های كليدي: دولت سازي، ملت سازی، آمریکا، جهان اسالم، سیاست خارجي آمریکا

1. abtahi110@yahoo.com
2. a.torabi635@gmail.com
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مقدمه
پس از جنگ سرد و با ورود کشورهاي جدید به نظام بین الملل، دوباره دولت ملت سازی اهمیت 
بیشتري پیدا کرد. ریشه بسیاري از بی ثباتی ها و ناامني ها در جهان در ناکارآمدي و تداوم بحران 
دولت ملت سازی در برخي کشورها است. این کشورها که تعداد آن ها قابل توجه است در 
انجام کارکردهاي اساسي یک دولت ملت ناتوان هستند و در طي دولت ملت سازی موجب 
ناامني ها و بی ثباتی های داخلي، منطقه اي و بین المللي مي گردند. پس از جنگ سرد اعضاي 
جدیدي هم کشورهاي تازه از استعمار رسته و هم کشورهایي از دل شوروي فروپاشیده وارد 
جرگه دولت ملت ها مي شوند و از سوي دیگر تهدید وقوع جنگ بین ابرقدرت ها یعني دو 
قطب قدرت جهاني نظام جنگ سرد از بین مي رود. این دو موضوع موجب پررنگ شدن 
نقش آمریکا در موضوع دولت ملت سازی در جهان مي گردد. درواقع در بین قدرت هاي بزرگ 
آمریکا تنها کشور دولت ملت ساز در جهان است. آمریکا در طي سالیان گذشته بیش از 200 
مورد فرصت دولت ملت سازی داشته است. این کشور درزمینۀ دولت ملت سازی روشي را پي 
مي گیرد که تأکید آن بر دموکراسي است. آمریکا پس از جنگ سرد به نظر مي رسد تحت عنوان 
بشردوستانه با شکست دادن کشورهاي شکست خورده وارد عرصه دولت ملت سازی در آن ها 
بسیار  مقیاس  اجتماعي در  مهندسي  )Pei & Kasper،2004،p1(. ملت سازی یک  مي شود 
بزرگ است. برخي ملت ها داراي ویژگی های سیاسي و اجتماعي خاصي هستند. شکاف هاي 
قومي، نابرابری های اجتماعي و دشمني مذهبي موجب مي شود در برابر ملت سازی مقاومت 
نمایند. هدف این مقاله بررسي اقدامات آمریکا در موضوع دولت ملت سازی در نیمه دوم 
قرن بیستم از یک سو و در دوران معاصر از سوي دیگر است. حال این سؤال مطرح است که 
دولت ملت سازی در جهان اسالم چه جایگاهي در سیاست جهاني آمریکا دارد؟ از این منظر 
فرضیه ذیل مطرح می شود که با تغییر پارادایم از جنگ سرد به جهانی شدن، تغییرات دولت 

ملت سازی در جهان اسالم در سیاست جهاني آمریکا نسبت به گذشته مشاهده می شود..

دولت ملت سازی آمريكا در نيمه دوم قرن بيستم
ریشه بسیاري از بی ثباتی ها و ناامني ها در جهان در ناکارآمدي و تداوم بحران دولت ملت سازی 
در برخي کشورها است )زرگر، 1388، 100(. در پسا جنگ سرد و پسا 11 سپتامبر، باوجود 
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کاهش قدرت جهاني آمریکا، افزایش نابرابري در داخل آمریکا و گسترش بحران مربوط 
ملل،  توجه سازمان  ذیل  ملت  دولت  نظام  بحران عمیق  و  دنیا  اقتصاد  آن، جهانی شدن  به 
دولت ملت سازی اهمیت دوباره اي یافته است)Lewis، 2004،p27(. باوجود تداوم شکست 
آمریکا در دهه 1960 براي بازگرداندن ثبات و دولت سرمایه دار پایدار و مشروع در ویتنام 
جنوبي، تالش آمریکا براي ملت سازی به طور خاص و در سیاست خارجي آمریکا و سیاست 
بین المللی در اوایل قرن 21 به طورکلی ادامه یافت)Melanson، 2000،p139(. در دهه هاي 
1970 و 1980 آمریکا به وضوح از ملت سازی در دوران اولیه با استفاده از تعداد زیاد نیروهاي 
آمریکا اجتناب می کرد. درواقع این عبارت کم وبیش در فرهنگ سیاست خارجي آمریکاي 
آمریکا  مداخله  دهه 1980  در  و  بود  رفته  بین  از  غیرمستقیم  حتي  و  مستقیم  چه  شمالي 
در دولت- ملت السالوادور نشانه هاي بهتر و یا بدتري نسبت به ملت سازی دوران ویتنام 
داشت)Stanley، 1996،p228(. این اصطالح در دوران پس از جنگ سرد و به ویژه پس از 
دوران پسا 11 سپتامبر باکمی تأمل رایج شده و در چند سال گذشته جایگزین قابل قبول تر 
دولت سازي شده است. در 25 سپتامبر 2001 جرج بوش به مردم آمریکا اطمینان داد که جنگ 
با ترور1 جدید شامل ملت سازی در افغانستان نمي شود. بااین حال آمریکا تا اوایل سال 2002 
نه تنها مشغول به ملت سازی افغانستان شد بلکه پنتاگون برنامه ریزی حمله نظامي به عراق را 
آغاز کرده بود و وزارت امور خارجه در حال تهیه برنامه )رسماً به عنوان پروژه آینده عراق2 

.)Fallows،2004،p56( براي ملت سازی پس از جنگ در آنجا بود )شناخته مي شد
منظور در اینجا ملت سازی )یا دولت سازي( یک اقدام از بیرون ناشي شده یا تسهیل شده 
به منظور برقراري ثبات و تحکیم یک منطقه ملي به رسمیت شناخته شده درازا عدم حضور 
و استقرار سازمان ملل متحد و گسترش جهاني نظام حاکمیت مستقل دولت-ملت می باشد. 
ملت سازی و دولت سازي مي تواند شامل اشغال رسمي نظامي، ضد شورش، حفظ صلح، 
بازسازي ملي، کمک هاي خارجي و استفاده از نیروهاي تثبیت کننده تحت نظارت آمریکا، 
 Dodge،(بریتانیا، فرانسه، ناتو، سازمان ملل و یا دیگر سازمان هاي بین المللی و منطقه اي باشد

.)2004،p344-356

با حمایت سازمان  ملت سازی  و  دهه 1990 شاهد گسترش چشمگیر حفظ صلح  در 
1. war on terror
2. future of Iraq Project
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ملل هستیم اما با سقوط صدام حسین )1979 - 2003( و اشغال عراق، در ابتدا عدم حضور 
سازمان ملل متحد قابل توجه است درحالی که نقش هاي بعدي سازمان ملل نسبتاً حاشیه اي 
است. مداخله اولیه آمریکا در عراق بر اساس یک ائتالف اراده1 سازمان دهی شده بود و بدون 
دخالت رسمي سازمان ملل بود. این امر از این واقعیت سرچشمه می گیرد که ضمن این که 
سازمان ملل متحد به مدت طوالني در بازرسي سالح و در حفظ تحریم ها بر عراق نقش بازي 
کرد، قبل از سرنگوني رژیم بغداد به رهبري آمریکا، روابط بین آمریکا و سازمان ملل اعضاي 
به ویژه اعضاي کلیدي شوراي امنیت در مورد این که چگونه با بغداد مقابله شود، به طور فزاینده 
خصمانه شده بود. آمریکا در نهایتاً تصمیم به حمله گرفت و پس ازآن اقدامات مربوط به 
ملت سازی در عراق بدون مجوز شوراي امنیت سازمان ملل آغاز شد. اقدام به ملت سازی یا 
دولت سازي معاصر در عراق پس از صدام و مکان های دیگر در چشم اندازی تاریخي دنبال 
می شود و تمرکز بر تاریخ ملت سازی در طول مبارزه با استعمار )مثاًل جنگ انگلستان و عراق 
در سال 1920( و جنگ سرد و در جنگ اخیر پس از جنگ سرد و یازده سپتامبر و ترغیب 
ملت سازی در کشورهایي که فروپاشیده، در حال فروپاشي، شکست خورده و در حال شکست 

خوردن هستند دارد.
با سرنگوني ناگهاني صدام توسط آمریکا دولت-ملت عراق وارد بحران نشد ) از زمان 
تأسیس آن در سال 1920 در بحران بوده است(، بلکه از زمان گسترش خود نظام دولت ملت 
 Anderson،(موردحمایت سازمان ملل متحد محور وارد این بحران طوالنی مدت شده بود
pp2-9،1999(. این امر برخالف اتفاق پایان جنگ سرد، انتقال نامتوازن و ناقص به جهانی شدن 

اقتصادي و سیاسي  و ظهور شرایط ژئوپولیتیکي جهان تک قطبی ظاهري بر محور برتري 
آمریکا و قریب به اتفاق تقویت شده باقدرت نظامي آمریکا است.

پايان استعمار و دولت سازي جديد
بعد از سال 1945 آمریکا کاماًل مدیریت پروژه مشکل نوسازي بین المللی و نقش کلیدي 
در تحکیم و فراگیري نظام دولت ملت سازمان با محوریت سازمان ملل را در دست داشت 
با وقوع  آمریکا ظهور کرد.  قابل توجه  تنها رقیب  به عنوان  اتحاد جماهیر شوروي  و ضمناً 

1. Coalition of the willing
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استعمارزدایي و جنگ سرد آمریکا و شوروي هر دو به شکل های مهم پروژه های استعماري یا 
امپریالیسم اولیه را ترک کردند. مهم تر از همه، از نظر سیاسي و اداري آمریکا و شوروي پس 
از سال 1945 هر دو بر امپراتوري هایي حاکم بودند که از حکومت هاي رسمي مستقل یا از 
تمامیت هایي که داراي برخي اشکال دولت و بیش از یک مستعمره بودند، تشکیل شده بود. 
در پي انقالب روسیه بلشویکها به دنبال کنترل ملیت هاي مختلف غیر روسي بوده و حاوي 
ملیت هاي اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستي با ترویج اشکال پذیرفته هویت ملي و ملیت 

.)Martin،2001،p65(بدون ارائه خودمختاري اساسي و یا استقالل بودند
اتحاد جماهیر شوروي قبل از جنگ جهاني دوم نماینده نسخه سخت و بی رحمانه در 
باالترین سطح در جامعه ملل هم نهادهای انتقالي در رابطه با زوال استعمار و هم فراگیري 
نظام دولت ملت هر دو بود. پس از جنگ جهاني اول جامعه ملل کشورهاي مستعمره آلمان 
و متحدان آن را تبدیل به دولت عضو کرد. به قدرت های پیروز براي کنترل اداري مستعمرات 
سابق و مناطق رقباي خود حکم مسئولیت و مدیریت اعطا شد اما از آنان انتظار می رفت حکم 
قیمومیت خود را از کمیسیون دائمي قیمومیت1 بگیرند که جامعه ملل آن را تأسیس کرده بود؛ 
اما کمیسیون دائمي قیمومیت سازماني ضعیف بود و نظام قیمومیت آن در درجه اول به سود 
قدرت های استعماري بود که اکثر آن ها اعضاي دائمي و مؤثر کمیسیون بودند. اگرچه کمیسیون 
دائمي قیمومیت گزارش دولت هاي استعماري در مورد اقداماتشان براي زندگي بومیان در 
سرزمین هاي تحت قیمومیت را موردبررسی ساالنه قرار مي داد لیکن خود هیچ توانایي براي 
انجام تحقیقات درباره وضعیت مستعمرات نداشت. باوجود تعهد ظاهري جامعه ملل نسبت 
استعماري  مالکیت  مناطق و  قیمومیت  به  استقالل، رویکرد آن نسبت  به حاکمیت ملي و 
به طورکلی مشروعیت را به جای استعمار تضعیف کرد. جامعه ملل درنتیجه کاستي هاي نهادي 
و سازماني هرگز در سیاست جهاني آن گونه که وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا و حامیان 
او می انگاشتند نقشي ایفا نکرد درحالی که هیچ اجباري براي استعمارزدایي و گسترش نظام 
دولت ملت که برخي ملی گرایان به آن امید داشتند، نداشت. جامعه ملل هیچ نیروي نظامي 
نداشت که بتواند پاسخگو باشد و اختالفاتي را که با موفقیت حل وفصل کرد با منافع هیچ کدام 
از قدرت های بزرگ تناقض نداشت. به عنوان مثال در سال 1931 به دنبال حمله ژاپن به استان 

1. Permanent Mandate Commission



32

فصلنامه علمی - پژوهشی

13
96

ییز
م، پا

سو
ره 

شما
م ، 

هفت
ال 

س

منچوري چین که دولت چین درخواست کمک از جامعه ملل کرد، جامعه ملل موفق به 
جلوگیري از درگیری های پس ازآن بین چین و ژاپن نشد)Thorne،1973،p44(. کارایي جامعه 
ملل زماني موردتردید بیشتر واقع شد که بریتانیا و فرانسه )اعضاي اصلي جامعه ملل( به جای 
اعتراض به ایتالیا که موقعیت اتحادیه را که با حمله به اتیوپي در سال 36-1935 به خطر 
انداخته بود اقدام به معامله پنهاني با موسولیني کردند که طبق آن قسمت هایي از قلمرو اتیوپي 
ایتالیا باقي بماند)Coffey،1974،p218(. جامعه ملل در زمان مداخله  در کنترل و حمایت 
آلمان و ایتالیا در جنگ داخلي اسپانیا در حاشیه بوده و در زمان اشغال چکسلواکي توسط 
هیتلر و حمله موسولیني به آلباني نادیده گرفته شد)Kallis،2000،p55(. با مرگ تدریجي 
جامعه ملل و اخراج اتحاد جماهیر شوروي )به دلیل حمله دوم به فنالند در ماه دسامبر 1939( 
کاري براي جلوگیري از آغاز جنگ جهاني دوم انجام نشد و پس ازآن جامعه ملل منحل شد و 
جاي خود را به سازمان ملل متحد داد. سازمان ملل در پشت پرده ادامه بحران های استعماري، 
گسترش چشمگیر ناسیونالیسم و گسترش مبارزه با استعمار و استعمارزدایي در آسیا و آفریقا 
و تحکیم جنگ سرد ظهور یافت. آمریکا از طریق تأسیس سازمان ملل به طور مستقیم نقش 
کلیدي و یا با اعمال نفوذ بیشتر در این فرآیند بازي کرد. پس از 1945 در جهان است که 
دولت ملت های مستقل رسمي بیشتر و بیشتر به جای امپراتوري هاي استعماري به عنوان کلید 
اصلي واحد سیاست بین المللي پدیدار می شوند. در دوران جنگ سرد رابطه بین ابرقدرت ها و 
متحدان آن ها به طور فزاینده از طریق نظام اتحادهاي نظامي، سازمان های منطقه ای و نهادهاي 
بین المللی جدید مانند سازمان ملل متحد مدیریت شد. درعین حال از نظر اقتصادي، در نیمه 
دوم قرن بیستم هژموني آمریکا مشخص شد و توانست به صورت پسا امپراتوري باشد. به ویژه 
پس از دهه 1970 بود که نظام دولت ملت شروع به فراگیر شدن کرد و مسیرهاي حرکت 
پروژه جهانی شدن به محوریت آمریکا حداقل با نگاهي به گذشته شروع شد. نکته کلیدي 
این است که آخرین امپراتوری های استعماري و دوران پیش از جنگ جهاني دوم و کنترل 
منافع شرکت ها و سرمایه گذاران  توسط قدرت های شهري در جهت  استعماري  بازارهاي 
مستقر در کالن شهرهای استعمارگر تا حد زیادي مضمحل شده بودند، توافقات اقتصادي 
که تحت نظارت آمریکا پس از جنگ جهاني دوم منعقد می شدند به طور فزاینده راه را براي 
شرکت های بزرگ به وابستگي به طور خاص دولت- ملت مدني براي تنظیم قانون و سایر 
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.)Becker & Sklar،1999،p132( حمایت ها هموار می کرد
این روند در دهه 1980 و دهه 1990 آشکارتر شد اما مبتني بر حل وفصل سال های پس از 
1945 است که به دنبال فضاي باز تنش زدایی با جهت گیری کینزي رهبران ملي براي اطمینان 

.)Ikenberry،1993،p53(از ثبات اقتصادي و اشتغال کامل ملي و بین المللی است
جدا از سازمان ملل متحد، صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی بازسازي و توسعه 
)بانک جهاني( که در 27 دسامبر 1945 پس از برگزاري نشست برتون وودز نیوهمپشایر در 
سطح سران در سال 1944 تأسیس شده بودند، نیز مرکزي براي ایجاد چهارچوب بین المللی 
براي ارتقاء توسعه سرمایه داری مدرن ملي به محوریت آمریکا در دوران جنگ سرد بود. این در 
ارتباط با رشد جهت ابتکارات اواخر دهه 1940 )مانند طرح مارشال که به عنوان مرکز بازسازي 
غرب به ویژه آلمان دیده می شد و پس ازآن به عنوان یک مدل عملي براي ملت سازی در دهه 
1960 و برنامه اصل 5 بود( و دهه 1950 تحت سرپرستي دو رئیس جمهور ترومن و آیزنهاور 
بود. به هرحال در زمان دولت کندي )1961-1963( و جانشین وي لیندون جانسون )1963-
.)Latham،2000،p112(نوسازي به محوریت آمریکا و حرکت ملت سازی گرم تر شد )1968
پس از انقالب کوبا در سال 1959 با افزایش چشمگیر منافع آمریکا در آمریکا التین همراه 
 .)Kolko،1988،p66(با نگراني درزمینۀ افزایش کسب زمین در جهان سوم توسط شوروي بود
دولت کندي تأکید قابل توجهی بر نیاز به ملت سازی بلند پروازانه تر و استراتژي ضد شورش 
در جهان سوم کرد. این امر با ابتکار عمل در آسیا و آمریکا التین و همچنین در خاورمیانه 
و آفریقا، براي مقابله با تهدید کمونیستي از طریق تزریق افزایش سطح نظامي و کمک های 
اقتصادي، مشاوره و پشتیباني مربوط بود. با تأکید بیشتر بر کمک های خارجي و توسعه ملي، 
دولت کندي سپاه صلح را در تاریخ 1 مارس سال 1961 تشکیل و پس ازآن آژانس توسعه 
بین المللی آمریکا1 در ماه نوامبر 1961 را اندازي کرد تا طرح هاي کمک هاي خارجي دولت را 
هماهنگ و ترکیب نماید. آژانس توسعه بین المللی آمریکا که یک تشکیالت نیمه مستقل فعال 
در وزارت امور خارجه بود مسئول پرداخت و مدیریت کمک ها در سراسر جهان بود. جدا از 
ویتنام جنوبي که محل تمرکز اصلي کمک بود درصد زیادي از کمک های این آژانس جدید 
در ابتدا به کشورهاي متحد براي پیشرفت پرداخت شد که پس از سخنراني مشهور کندي در 

1. US Agency for International Development
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تاریخ 13 مارس 1961 تعیین شده بود و طي آن او از همه مردم و دولت های نیمکره غربي 
براي شرکت در یک ابتکار جدید بلند پروازانه دعوت کرد و امیدوار بود که آمریکا التین در 
یک دهه تغییر نماید و در منطقه مورد تهدید کمونیسم دولت نوظهور سوسیالیست در کوبا 

.)Rabe،1999،p93(قرار نگیرد
دید مدرن پس از سال 1945 در شمال آمریکا پدید آمد و تمایزي بین گذشته و آینده 
شد و آمریکا را به عنوان سران مدرنیته و با مأموریت تغییر جهان معرفي کرد. پروژه نوسازي 
به رهبري آمریکا و مدل توسعه ملي آمریکا در مورد ملت سازی در 1960 حرکت را شروع 
کرد و در دهه 1970 شروع به شکفتن کرد. در دهه 1960 ترویج توسعه ملي به طورکلی و 
ملت سازی به طور خاص تر درزمینۀ دخالت دولت در بازار قرار گرفت: دامنه آن از نرخ مبادله 
ارز، موانع تعرفه و یارانه بنزین و غذاهاي اصلي تا اقدام براي آموزش، مراقبت بهداشت و 
دامنه وسیعي از سایر خدمات اجتماعي بوده، اصالحات ارضي و گسترش تأسیسات نظامي 
الزم هم بجاي خود را دارد. همه این موارد ظرفیت اداري مالي اکثریت دولت ملت ها را در 
آسیا، خاورمیانه، آفریقا، اقیانوسیه و آمریکاي التین بسیار باال برد. تا دهه 1970 نتایج موجود 
بیانگر افزایش میزان بدهي خارجي و بوروکراسي گسترده و بی خاصیت حاکم بر نخبگان 
آمریکا  رهبري  به  ملت سازی  محدودیت های   .)Hoogvelt،2001،p177(بود فاسد  معموالً 
کاماًل در ظهور و سقوط ویتنام جنوبي بین سال های 1954 تا 1975 آشکار شد. براي آیزنهاور 
و جانشین بعدي کندي، رژیم نگو دین دیم )1955 - 1963( یک ویترین نمایش دموکراسي 
نهادها و ارزش های آمریکاي  برتري  اقدام ملت سازی قطعي و نشان دهنده  براي  و مکاني 
شمالي بود)McMahon،1999،p60-79(. نهایتاً آمریکا بالغ بر در جنگ ویتنام بین سال های 
1965 تا 1973 120 میلیارد دالر هزینه کرد درحالی که تعداد نفرات کشته آمریکا بالغ بر بیش 
از 50000 و جمعیت تلفات نظامي و غیرنظامی در ویتنام، کامبوج و الئوس به میلیون ها نفر 
رسید. در طول دوران جنگ سرد تضاد بین آمریکا به عنوان قدرت نظامي سرکوبگر و نگهبان 
منافع سرمایه داری از یک سو و یک مدافع ضد کمونیسم لیبرال و مروج اشکال به ظاهر مترقي 
.)Kolko،1994،pp303-337(و حتي اشکال دموکراتیک ملت سازی از سوي دیگر بارزتر شد
با پایان جنگ سرد و برخالف مفاهیم واقع گرا و نومحافظه کار درباره جهان تک قطبی 
پساجنگ سرد، اولویت آمریکا فقط آخرین دور ظهور و سقوط قدرت های بزرگ در جهاني 
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رئیس جمهور  توسط  که  نوین جهاني1  نظم  نیست.  مهم هستند  بازیگران  تنها  که دولت ها 
جورج بوش پدر در 11 سپتامبر 1990 اعالم شد دقیقاً 11 سال قبل از حمله انتحاري القاعده 
به مرکز تجارت جهاني و پنتاگون و درست چند روز قبل از این که آمریکا عملیات توفان 
صحرا شروع کند و ارتش عراق را از کویت بیرون براند بوده و روش جدیدي بود که لزومًا 
توسط بوش درک نمي شد و یا پیش بینی نشد. البته آمریکا هنوز داراي برخي از ویژگي هاي 
کلیدي است که نمونه قدرت های بزرگ و / یا وضعیت امپریالیستي در دوران گذشته است. 
براي مثال افزایش چشمگیر در بودجه دفاعي آمریکا در پي 11 سپتامبر و در مقیاس و حوزه 
افغانستان و عراق روشن مي سازد که هژموني  آمریکا در  به رهبري  نظامي  بعدي دخالت 
آمریکا همانند نفوذ قدرت های بزرگ قبل از آن، هنوز هم درنهایت مبتني قدرت بر نظامي 
است)Gowan،2002،p136(. بااین وجود هژموني آمریکا که در تضاد با سلطه آمریکا نیست 
مبتني بر چیزي بیش از اتکا به قدرت نظامي است و در پایان جنگ سرد هژموني آمریکا 
به صورت روزافزوني بیشتر شده است. خیزش پروژه جهانی شدن به رهبري آمریکا و جهانگیر 
شدن و تحول نظام دولت ملت نشان دهنده ظهور یک نظام جدید است که عناصر مهم رقابت 
قدرت های بزرگ را دارد اما همچنان در همان حد مهم حتي بسیار مهم تر، عناصر جدید 
هژموني آمریکا در دوران پسا جنگ سرد را جدا از ساختارها و تاروپودی که از قدرت های 

بزرگ در دوران گذشته داشت، دارد.
از این منظر )حتي اگر بی توجهی آمریکا به سازمان ملل و تجاوز به عراق در اوایل سال 
2003 نفوذ سیاسي آمریکا را تضعیف کرده باشد، ضمن این که بحران مداوم اقتصادي آمریکا 
کاًل جذبه اقتصادي مدل آمریکایي را لکه دار کرده است( نظام دولت ملت و اقتصاد جهاني 
همچنان بر محور قدرت آمریکا است. مسیر آمریکا خود هم یک الگو براي و هم نمونه اي 
از تغییرپذیری چشمگیر دولت- ملت ها و شکل گیري دوباره حاکمیت ملي )و در اثر تغییر 
از ملت سازی به دولت سازي( است. از دهه 1980 حکومت آمریکا دوباره بودجه دولتي را 
به شدت از سوي برنامه های اجتماعي به سوی ترویج طرح های اقتصادي و ژئوپولیتیک در 
خارج از کشور هدایت کرده است. بودجه نظامي آمریکا در دوران بوش به نقطه ای رسید که 
تقریباً مساوي یا بیش از تمام هزینه های اجتماعي آمریکا بود)Monbiot،2003،p13(. نظم 

1. New World Order
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اجتماعي اقتصادي شمال آمریکا به نوعی است که در آن تعداد زیادي افراد به زوال نهادهاي 
ملي و شبکه های اقتصادي مرتبط بوده و هم زمان به عنوان نخبگان فراملي و بخش مهمي 
 Petras &(از طبقه متوسط از رونق اقتصادي دهه 1990به طور چشمگیري بهره مند شده اند
Morley،1995،p24(. موضوع مرتبط با این رشد تمرکز قدرت اقتصادي در دست تعداد کمي 

از شرکت هاي انحصاري بزرگ است. اگرچه نقطه توجه دولت بوش پس از یازده سپتامبر 
2001 کرد اما آنچه رخ داده تغییر جهت پذیري یا نظامي شدن به جای نظامي زدایي از پروژه 
جهانی شدن است. افزایش تأکید و استفاده مستقیم از قدرت نظامي توسط آمریکا و متحدان 
آن در افغانستان و عراق منجر به حکومت مداري اقتصاد باز شد که در برابر سیاست های 
نئولیبرالي مقاومت کرده بود و به بی ثباتی و نه ثبات این دولت - ملت هاي بحران زده کمک 

کرد.
هم زمان با انتقال از پروژه های نوسازي به پروژه جهانی شدن به رهبري آمریکا، تعمیق 
سرمایه داری جهاني حتي به لحاظ جغرافیایي بدتر از دهه 1950 و دهه 1960 شد و از جنبه 
نظري استراتژی های ملت سازی و توسعه ملي بیشتر متوجه موضوع باز توزیع و ضرورت 
رسیدگي به توسعه نامتوازن در درون دولت-ملت و بین آن ها شد. در بسیاري از نقاط جهان 
حکومت ها و نخبگان حاکم به طور فزاینده از نهادهاي دولتي براي پیشبرد روند جهانی شدن )و 
منافع خود( استفاده می کردند هر نهادي درزمینۀ توسعه ملي را که در دهه هاي قبل تأسیس شده 
بود تضعیف و یا عقب می راندند. ظهور پروژه جهانی شدن شامل ادغام نظام های اقتصادي 
منطقه ای شد که موتور اصلي اقتصاد جهاني بودند. این مناطق شمال آمریکا، غرب اروپا و 
شرق آسیا مي شد. در سال هاي اخیر شبکه های مختلف مالي، تجارت و تولید این مناطق 
اقتصادي را عمیق تر و قوی تر به هم متصل کرده است. نخبگان اقتصادي این مناطق به طور 
فزاینده می توانند از طیف گسترده ای از ارتباطات براي تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری های 
خود و عملیات کسب وکار در داخل و بین این مناطق اصلي استفاده کنند. سریع حرکت 
سرمایه نیز منجر به خروج سریع توسط سرمایه گذاران محلي و یا فراملي از این مناطق یا 

قسمتي از آن مناطق که داراي ریسک باال هستند می شود.
هرچند جدایي منطقه اي فقط شامل غفلت  اقتصادي از یک منطقه و یا اقتصاد خاص 
افزایش همکاري هاي  امر همچنین مستلزم  این  باشد.  کلیدي  آن روند  اگر  نمی شود حتي 
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شبکه های بشردوستانه و فعالیت های سازمان ملل و طیف وسیعي از سازمان های کمک رسان 
رانده  مناطق حاشیه  بیروني و در  نیز توسط حکومت های  مهم  نظامي  می شود. مداخالت 
گاهي اوقات تحت نظارت سازمان ملل و در زمان های دیگر تحت اقتدار یک دولت ملي 
خاص و یا گروهي از حکومت های ملي و یا یک سازمان منطقه ای انجام می شود. با پایان 
جنگ سرد، براي سازمان ملل فرصتي فراهم آمد تا به احیاي عملیات عمده حفظ صلح و 
فعالیت های امنیتي بپردازد که بسیاري از بنیان گذاران اولیه سازمان آن را پیش بینی کرده بودند. 
طرح هاي اولیه پسا جنگ سرد به خوبی براي نقش جدید سازمان ملل ترسیم شده بود. جنگ 
با مذاکره در سال 1992 تحت  بود  السالوادور که جنگ سرد موتور آن  داخلي بزرگ در 
نظارت سازمان ملل به پایان رسید. به غیراز السالوادور کشورهایي که سازمان ملل نیروهاي 
حافظ صلح و ناظران انتخاباتي را در آن ها مستقر کرد شامل آنگوال، بوسني و هرزگوین، 
کامبوج، کرواسي، تیمور شرقي، مقدونیه، موزامبیک، رواندا، سومالي و غربي صحراي بزرگ 
آفریقا مي شد. به عنوان مثال تیمور شرقي اکنون به عنوان داستان موفقیت سازمان ملل دیده 

.)Dobbins et al،2005،p39(می شود
بدتر  شکست  و  سومالي  و  آنگوال  در  ملل  سازمان  مطلق  شکست  آن  از  پیش  اما 
نشان  آن  در  ملل  سازمان  نقش  شدید  محدودیت  کامبوج  مانند  کشورهایي  در  آن  از 
تلخ  فزاینده  به طور  افغانستان  طالبان  پسا  چشم اندازهای   .)Gottesman،2003(می داد
می آید)Rashid،2004،p27(. نقش کم رنگ سازمان ملل متحد در عراق نشانه  کاملي از یک 
تراژدي ملت سازی )یا دولت سازي( در حال ساخت است، شکل دیگري که محدودیت 
حالت  بهترین  در  آمریکا  دیدگاه  که  است  واقعیت  این  می کند  برجسته  را  ملل  سازمان 
در خصوص سازمان ملل بسیار مبهم است. در آغاز قرن 21 و نیمه قرن پس از تأسیس 
سازمان ملل، موقعیت ضعیف سازمان در نظم گسترده پسا جنگ سرد با محوریت آمریکا 
بیانگر این حقیقت است که نظام دولت ملت خود در بحران است. هم زمان بی ثباتی در 
حال افزایش، تروریسم و جنایت در مناطق حاشیه و شکست دولت ملت در نقاط مختلف 
جهان )حتي قبل از 11 سپتامبر 2001( موجب تأکید مجدد بر ارتباط بین امنیت و توسعه، 
در نظر گرفتن فقر و عقب ماندگی به عنوان تهدیدي براي نظم جهاني شده است. درحالی که 
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آمریکا و کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه1 به اقدامات دولت سازي 
پسا جنگ سرد مشغول هستند ضرورت دارد که دوباره شبکه های جدید از دولت های ملي، 
تأسیسات نظامي، شرکت ها و پیمانکاران خصوصي بی شمار و نهادهاي مردم نهاد تشکیل 

.)Bellamy et al،pp189 – 275(شود
در شکل زیر می توان تفاوت اقدامات دولت ملت سازی را در نیمه دوم قرن بیستم و 
پس ازآن مشاهده کرد. توجه موضوع نهادسازي اکنون به تدریج توجه و ذهن سیاستمداران 
آمریکایي را به خود مشغول کرده است اگرچه هنوز اقدامات اساسي دراین باره انجام نگرفته 
است. شاید این امر در یک یا دو دهه آینده صورت تحقق به خود بگیرد. در شکل زیر تالش 

شده است تفاوت هاي این دو دوران نشان داده شود.

بررسی مدل دولت ملت سازی آمريكا در كشورهای اسالمی
آمریکا هم زمان با حمله نظامی به افغانستان در  سال 2001 مقدمات ایجاد نهادهای سیاسی 
و زیربناهای اقتصادی و اجتماعی را فراهم نمود. در همایش بن در سال  2001 مجموعه ای 
از تصمیمات امنیتی، سیاسی و اقتصادی اتخاذ شد. پس ازآن  نیز  همگام با مبارزه آمریکا با 
طالبان، فعالیت ها و برنامه های متعدد دیگری مانند برگزاری انتخابات و تشکیل دولت، توسعه  

1. US Agency for International Development

1- فضاي پس از جنگ جهاني دوم و 
حاکمیت فضاي جنگ سرد

2- نظام دوقطبی

3- نقش کم رنگ یا هیچ سازمان ملل

4- اقدام یک جانبه آمریکا

5- کم بودن دولت ملت ها

6- دولت سازي بدون توجه به 
ملت سازی در سیاست خارجي آمریکا

7- نبود نهادهاي مربوط به ملت سازی

1- ورود به پارادایم جهانی شدن

2- نظام سلسله مراتبي

3- تقویت نقش سازمان ملل

4- اقدام با همکاري هم پیمانان

5- افزایش روزبه روز دولت ملت ها

6- افزایش اهمیت ملت سازی در 
سیاست خارجي آمریکا

7- تأکید بر تأسیس نهادهاي 
ملت سازی در کنار سازمان ملل

دولت ملت سازی در نیمه 
دوم قرن بیستم

 دولت ملت سازی پس از 
قرن بیستم
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ارتباطات  و فناوری ، تغییر سطح آموزش، گسترش فرهنگ غربی به اجرا درآمد. روشن است 
نابودی  تنها تحت عنوان  افغانستان را نمی توان  که  فعالیت های  متنوع  و مستمر آمریکا در 
گروه های تروریستی و القاعده تبیین  کرد . تالش  برای ایجاد دولت جدید پس از سقوط طالبان 
افغانستان است. همچنین  این کشور در  نمودهای سیاست  جدید   اولین  از  آمریکا،  توسط 

شواهدی مبنی بر شکل گیری هویت نوینی در  ملت  افغانستان  وجود دارد.
سیاست خارجي آمریکا برآیند چانه زنی مکرر میان نخبگان در  اتاق های فکر و مؤسسات 
پژوهشي فعال  در  این کشور است. اتاق های فکري در آمریکا یکي از ارکان اصلي تصمیم گیری 
سازمان های   به موازات  فکر   اتاق های   می شوند.  محسوب  ایاالت متحده  سیاسي  ساختار  در 
امنیتي  سیاست گذاری  روند  در  نقش  ایفاي  به  اجرایي  گروهاي  همچنین  و  بوروکراتیک  

می پردازند)کریمی فرد، لبخنده،1395: 77(.
خروجی این اتاق فکرها با توجه به سوابق تالش های آمریکا در کشورهای اسالمی در 
راستای مقوله دولت ملت سازی؛ در قالب مدل مشخص و از پیش طراحی شده ای هدایت 

گردید که می توان آن را به ترتیب زیر بیان کرد:
1- مداخلة نظامی

رهبران آمریکا همواره بر استفاده از ابزار قدرت برای حل منازعات و یا بحران های منطقه ای 
آماده بوده اند و این امر با مداخله نظامی مستقیم و یا جنگ های نیابتی به انجام رسیده است.

دستگاه سیاست خارجي آمریکا با تأکید بر ضرورت ایفاي نقش بین المللي آمریکا، آن را 
به عنوان یک رسالت جهاني تلقي کرده است  )دهشیار: 305-297(.

علیه  او  نیابتی  و جنگ  عراق  افغانستان،  کشورهای  در  آمریکا  نظامی  مستقیم  مداخله 
لبنان،یمن را می توان از مهم ترین مداخالت نظامی آمریکا در کشورهای جهان اسالم دانست.
حمایت از گروه های چریکی و نظامی در کشورهای جهان اسالم که علیه حکومت مرکزی 
اقدام کرده اند را نیز می توان نوع دیگری از جنگ های نیابتی دانست که البته اثبات نقش آفرینی 
آمریکا در این نوع ستیزه جویی ها گاهی بسیار سخت می شود و موافقان و مخالفان بسیاری 
دارد. به طور مثال در شورش های گروه های مختلف نظامی علیه دولت مرکزی در سوریه 
حمایت نظامی سیاسی آمریکا از برخی گروه ها نظیر ارتش آزاد سوریه به صورت رسمی اعالم 
گردید ولی حمایت از برخی دیگر از گروه های تندرو با تفکرات سلفی به هم پیمانان منطقه ای 
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آمریکا، نظیر عربستان و قطر واگذار گردید1 .
2-استقرار دولت

زیرا  است؛  ملت  بر  اثرگذاری  به  قادر  که  است  اقدامی سهل الوصول تر  دولت  تشکیل 
سیاست های دولت جدید در جامعه  اعمال  خواهد  شد؛ بنابراین، آمریکا مدل باال به پایین را در 
کشورهای دیگر  دنبال  می کند، یعنی ابتدا دولتی با نهادهای تثبیت شده، ایجاد و پس از حفظ و 

.)Talentino, 2004: 2(تأمین نظم عمومی در جهت  ملت سازي  تالش  می شود
اتخاذ مدل باال به پائین پیشتر توسط آمریکا در بوسنی تجربه شده و با موفقیت همراه بود. 
لذا در مقوله دولت ملت سازی در جهان اسالم نیز این راهبرد مورداستفاده قرار گرفت. به طور 
مثال در افغانستان روند  جدید  دموکراسي سازي با شکل گیری نظام جدید تداوم یافت که 
برگزاري  اولین لویی جرگه براي تأسیس نظام، سرآغاز این روند بود. در اولین لویه جرگه 
افغانستان، ریاست  جمهوري  حامد کرزاي  مورد تائید قرار گرفت و تمامی وزراي او به رأی 

)Goodson,2005: 30(گذاشته شدند
افغانستان در محور برنامه ریزی های  پنتاگون براي جنگ بلندمدت قرار دارد. این منطقه 
همچنان که الیزابت ویشنیک از اعضاي کالج جنگ ارتش آمریکا در مرکز تحقیقات استراتژیک 
اشاره می کند: جلوگیري از  تسلط  قدرت های متخاصم در این منطقه  محوري  و حفظ  توازن 
قواي باثبات، دسترسي به بازارهاي عمده و منابع خام استراتژیک، حذف تهدیدات بالقوه 
زمیني از دولت های ضعیف و سرزمین های  بدون  حاکمیت ، جلوگیري از تولید تسلیحات 
توسط بازیگران فرو ملي ، حفظ  اتحادها و ائتالف ها و آماده شدن براي بحران های غیرمنتظره 

.)Bromly,2007: 22(و غیرقابل پیش بینی موردتوجه می باشد
در افغانستان، اجالس بن در سال  2001 ، روندي سه مرحله ای را براي استقرار دولت 

1. برای 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 

1394 - شماره 58  )26 صفحه - از 59 تا 84(
خانعلی زاده، مهدی؛ راهبردهای ایاالت متحده آمریکا در ائتالف بین المللی علیه داعش در منطقه غرب آسیا، مطالعات 

علوم سیاسی، حقوق و فقه -بهار 1395، دوره دوم - شماره 1  )11 صفحه - از 75 تا 85(
کوهکن، علیرضا؛ باقری، سامیه؛ زمینه های شکل گیری گروه داعش در آسیای مرکزی،پژوهشهای سیاسی جهان اسالم 

-پاییز 1394 - شماره 16 )25 صفحه - از 183 تا 207(
رویوران، حسین؛ آمریکا و عربستان: اختالف یا جدایی؟ فرهنگ اسالمی- آذر 1395 - شماره 41  )20 صفحه - از 153 تا 172(
در خاورمیانه،سیاست خارجی-  داعش  سیاسی ظهور  و  اجتماعی  زمینه های  بررسی  علی؛  احمد؛ سیف زاده،  آذین، 

زمستان 1394، سال بیست و نهم - شماره 4 )24 صفحه - از 27 تا 50(
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جدید افغانستان پیش بیني نمود. این روند از تشکیل ساختار موقت  شش ماهه  با عنوان »اداره 
موقت افغانستان« آغاز مي شد و پس از گذار از مرحلۀ  »دولت  انتقالي« به مرحلۀ نهایي که در 
آن  ساختارهاي  نوین  دولتي بر اساس قانون مرحلۀ اساسي جدید  افغانستان  تشکیل مي شد، 

ختم مي گردید )بزرگمهری، 1389، 142(.
فرایند دولت سازی در عراق در پی حمله نظامی آمریکا در سال 2003 به عراق در 
قالب یک پروژه سیاسی از سوی نو محافظه کاران آمریکایی تدوین و در آن تالش می شد 
تا از طریق ایجاد یک دولت الگو و سرمشق در عراق برای سایر دولت های منطقه ای زمینه 
به وجود  بزرگ  قالب طرح خاورمیانه  در  لیبرال  ملت سازی  دولت  و  دمکراسی  به  گذار 

.)Dobbins, 2003: 251(آید
بنابراین می توان چنین گفت که دولت سازی به عنوان پیش زمینه ای برای دولت ملت سازی 

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

مسلح  نیروهای  در  جدید  شاکله  ایجاد  زمینه  آوردن  فراهم  با  آمریکا  بخش،  این  در 
کشورهای اسالمی و آموزش به آن و ایجاد نهاد مستشاری در ساختار آن به تربیت نیروهایی 
می پردازد که از یک سو هویت ملی دارند و از سوی دیگر بنا به آموزش هایی که دیده اند و 
از  اعتقادی تمایالت آمریکایی  به نوعی به صورت ذهنی و  نیروهای بدنه آن  انتخاب  نحوه 
خود بروز خواهند داد.به طور مثال در افغانستان آمیختگی نیروهای ناتو و آمریکا با نیروهای 
افغان در نظم نوین نیروهای مسلح این کشور جالب توجه می باشد. با کشته شدن  بسیاری  از 
سربازهای ناتو و ناکامی آن ها در حمالت، ازیک طرف افزایش نیروهای آمریکا در افغانستان 
مطرح شد و از طرف دیگر، افرادی مانند کارل لوین رئیس کمیته سرویس نظامی کنگره 
آمریکا تمرکز  بیشتر بر تربیت نیروهای امنیتی در افغانستان را پیشنهاد کرد. راهکار نظامی 
آمریکا از سال 2001 بر این اساس بوده است که با بهره گیری از ترکیب نیروهای افغانی و 
آمریکایی با  غلبه  آمریکایی ها امنیت را برقرار کند، ولی این طرح نتایج مثبتی را در پی نداشته 
است. اوباما سیاست جدید افغانستان-پاکستان AF-Pak را طراحی کرد، به این صورت که در  
عرصۀ  نظامی تعداد نیروهای آمریکایی و افغانی افزایش یابد ولی نیروهای افغانی در درجه 

اول اهمیت باشند و نیروهای آمریکایی به تدریج تعدیل یابند )شفیعی، 1389، 148(.
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همچنین رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در سال 2011 از آموزش نیروهای 
امنیتی این کشور توسط نظامیان آمریکایی خبر داد1.

4-ايجاد زيربناهای عمرانی
ایجاد و کمک به ایجاد زیرساخت های عمرانی نظیر زیرساخت های حمل ونقل که از پایه های 
اصلی یک اقتصاد پویا محسوب می گردد و همچنین ایجاد تأسیسات نظیر سدها و نیروگاه های 
برق و... در کشورهای اسالمی مانند افغانستان و عراق پس از مداخله نظامی؛ هرچند از سوی 
سازمان ها و کشورهای مختلفی سازمان دهی و به اجرا درآمد لیکن از آن به عنوان »راه رفتن با 
پاهای آمریکا« یا »خواندن آواز آمریکایی« یاد می شود)Donini, 2004: 136(. صرف حضور  
گروه های  دیگر به ویژه سازمان ملل، این  احساس  را در افغان ها ایجاد می کند که دنیا برای 

کمک به آن ها بسیج شده است)شفیعی،1383: الف(.
فراهم نمودن ساختارهای  عمرانی  بخشی از وظیفه یک دولت باثبات  محسوب می شود . 
فرهنگ  به   نسبت   خرده فرهنگ ها  تعدیل  و  نزدیکی  موجب  ارتباطات  گسترش   همچنین ، 
بزرگ تر یا همان فرهنگ ملی می شود و زمینه را برای دستیابی به  ذهنیت  مشترک فراهم 

می نماید )قوام و زرگر، 1388 ، 298(.
بنابراین آمریکا با در اختیار قرار دادن و هدایت کمک های بین المللی در اختیار دولت در 
راستای افزایش محبوبیت آن در میان اقشار مختلف مردم زمینه را برای ایجاد دولت ملت در 

کشور موردنظر فراهم می سازد.
5- آموزش وپرورش

آموزش وپرورش مهم ترین ارکان تربیت نیروهای آینده و شهروندان فعال در دهه های 
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 می گیرند و یا آنانی که 
به عنوان 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 آموزش وپرورش و همچنین 

نهادهای آموزش عالی در پروسه دولت ملت سازی را حائز اهمیت دوچندان می سازد.
نظارت بر چاپ و توزیع کمک های درسی و همچنین استفاده از ابزارهای بین المللی نظیر 

/https://www.mehrnews.com/news/1377732 :1. ر.ک
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یونسکو برای کنترل اذهان و هدایت آن از برجسته ترین شیوه های راهبرد اتخاذی در دولت 
ملت سازی آمریکایی در جهان اسالم است.1 چاپ 136میلیون کتاب درسی برای مدارس 
افغانستان توسط آمریکا در سال 2017 یکی از این نوع اقدامات می باشد 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 
از دید آمریکا  یکی  از عوامل تداوم بحران  افغانستان  مسائل فرهنگی است. در غیاب یک 
فرهنگ مدرن و مترقی، فرهنگ های سنتی باعث قطبی شدن جامعه شده و گروه های قومی 
را به صف آرایی ضد دیگر وادار می کند. لذا آمریکا قصد دارد بسیاری  از  ارزش ها و باورهای 
سنتی جامعه    افغانستان را در هم بشکند و پدیدۀ فرهنگی نوینی را جایگزین کند )شفیعی، 
1388- الف(؛ بنابراین، آمریکا سعی کرده است مجموعه ای از اقدامات نرم و سخت را در  

افغانستان  به کار  گیرد.
افغانستان  معارف  وزارت  با   تفاهم   در   آمریکا  ایاالت متحده  بین المللی  توسعۀ  مؤسسه 
ایجاد  بنانهاده است. عالوه بر  آن  در  سطح تحصیالت عالی،  مدارسی در مناطق روستایی 
دانشگاه آمریکایی در افغانستان با تدریس به شیوۀ آمریکایی و زبان  انگلیسی  و تأسیس  مؤسسۀ 
آموزش معلمان زن کابل گفتني است )تمنا، 1387، 178-179(. حدود 60  میلیون  جلد کتاب 
درسی از مقطع اول ابتدایی تا دوازده به زبان دری و پشتو  تا  پایان  سال 2007 و یازده میلیون 
جلد کتاب درسی بر اساس برنامه تعلیمی جدید چاپ و توزیع شده  است؛ بیش از 10000 
معلم نیز آموزش داده شده اند؛ بیش از 670 مدرسه  ساخت  و ترمیم شده اند و مکتب بین المللی 

کابل با روش تدریس آمریکایی تأسیس شده است )تمنا، 1387، 178(.
ایجاد ابزارهای  آموزشی  و منطبق با شرایط، بخش دیگری از فعالیت های آمریکاست. در 
راستای برنامه OLPC، یا  یک  رایانه همراه برای هر کودک ، 500  دستگاه  تهیه شده است . این  
رایانه ها دارای صفحه کلید  پشتو  و دری است و در مناطق دوردست با 25 درصد برق و آفتاب 
کار می کند)US Embassy in Kabul(عالوه بر این، دسترسی به  اینترنت  به شکل  گسترده ای  

1. برای 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 1394، سال دوم - شماره 5  )16 صفحه - از 

99 تا 114(
https://ariananews.co :2.  برگرفته از خبرگزاری دولتی افغانستان
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افزایش یافته است. اداره مخابرات  افغانستان تعداد کاربران اینترنت را 2 میلیون نفر برآورد کرده 
است. ایجاد وب نوشت و وب گاه توسط نامزدهای  انتخاباتی  و انتقال پیام از این طریق به ویژه  

در  دور  دوم  انتخابات  حاکی از توسعه  ارتباطات  اینترنتی است )باقری، 1388، 267(.
و این چنین است که: ارزش های ایاالت متحده از طریق رسانه ها، تبلیغات، بورس تـحصیلي 
دانـشجویان خـارجي و غیره در جامعه مدني عراق در حال پذیرفته شدن است و اغلب قشر 
تحصیل کرده کـه در فعالیت های  جامعه مدني این کشور مشارکت دارند، سودمندي و کارآمدي 
این ارزش ها را پذیرفته اند و درواقع اگر فکر و اندیشه آمریکایی در جـامعه عراق حاکم شود، 

عراق قلمرو ایاالت متحده خواهد  بود )حکیم، درویشی، خواجه سروری،1394: 9(.
6-تقويت نهادهای حامی حقوق زنان

ایاالت متحده و وزارت امور خارجه هم اکنون درگیر مـسائل  آژانس توسعه بین المللی 
هـنجاري و جانب داری در منازعات مذهبي نیز هستند و به بازنگري کتاب های درسي،بهبود 
آمـوزش دبـستاني و دبیرستاني ، توانمندسازي  زنان،تعامل با اسالم گرایان میانه رو،مدرن سازي 
سیستم های حقوقي و نیز تشویق گفت وگوی ادیان نـظر دارند )به نقل از حکیم، درویشی، 

خواجه سروری،1394: 12(.
توجه به نقش آفرینی بیشتر زنان در جوامع اسالمی و ایجاد ذهنیتی دایر بر اینکه این مهم 
تحت رهبری آمریکا و سیاست های آن به انجام رسیده و ایفای نقش رهبری در این مهم و 
ایجاد پروپاگاندا در اطراف آن؛ به این تصور منجر می گردد که آمریکا و سازمان های جهانی که 
»با پای آمریکا راه می روند« در راستای استیفای حقوق زنان در این کشورها هستند و بالنتیجه 
هژمونی نانوشته در جهت گیری سیاست های اتخاذی نهادهای حقوق زنان توسط آمریکا پدید 

می آید که مسلماً باسیاست های موردنظر این دولت همخوانی خواهد داشت.
اقدامات آمریکا در افغانستان و عراق پس از مداخله نظامی در این زمینه قابل توجه و 

جالب است.
توجه به زنان، بخش دیگری از استراتژی آمریکا در افغانستان است. گنجاندن زنان در 
در  مجلس،  نمایندۀ  به عنوان   اساسی ،  قانون  پیش نویس  تهیه  )در  افغانستان  سیاسی  فرآیند 
لویی جرگه، سرشماری ها و طرح های توسعۀ ملی مانند برنامۀ انسجام ملی NSP و ایجاد 

وزارت زنان شرایط افغانستان را تا حدودی تغییر داده  است .
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نفوس  به تناسب  ولسی جرگه  اعضای  کل  تعداد  اساسی   قانون   طبق  سیاسی  عرصۀ  در 
هر حوزه حداکثر 250 نفر است که به تناسب نفوس از هر والیت دست کم دو وکیل زن 
انتخابی  انتصابی و  در ولسی جرگه  عضویت  یابد. مشرانوجرگه نیز مخلوطی  از  نمایندگان 
است؛ که پنجاه درصد منصوبان توسط رئیس جمهوری باید زن باشند؛ یعنی یک ششم اعضای 
ایران(. در سال 1381 /  افغانستان در  مجلس سنا را زنان تشکیل می دهند )سایت سفارت 
2002 م. شورای زنان افغان-آمریکا توسط رؤسای جمهور دو کشور ایجاد شد. در لویه جرگه 
اولیه بعد از اجالس بن، شاهد حضور شش نفر زن معادل 10 درصد و در لویه جرگه برای 
 )Benard,2008: 65( تدوین  قانون  اساسی 20  درصد و در سال 2005، 28 درصد هستیم
در انتخابات ریاست جمهوری مسعود جالل  برای ریاست جمهوری رقیب حامد کرزای شد 
)Benard,2008: 163( 233فارغ التحصیل زن از دانشگاه پلیس نیز به عنوان افسر پلیس فعالیت 
می کنند )Rahman and Khoram,2008: 5( هرسال   توسط  آمریکا در بخش های حقوق زنان 
 /1386 سال  در  افغانی  زنان  از  تن  دو   می شود .  داده   شجاع  زن  مدال  افراد  از  تعدادی  به 
2008م. این مدال را کسب کردند )Benard,2008: 114(. این اقدام آمریکا نوعی تبلیغات 

برای موفقیت خود و ایجاد اعتمادبه نفس میان زنان  افغانی  است.
آمریکا ادعا می کرد فقط برای مبارزه با طالبان به افغانستان نیامده است بلکه برای آزادسازی 
افغان ها به ویژه زنان از سلطۀ طالبان آمده است و با فعالیت های خود موفق  شده است جامعۀ 
افغانستان را از یک دورۀ ستیز طوالنی با زنان به سیاست اعتماد به آن ها و پذیرش نقش 
گستردۀ زنان هدایت کند. به تدریج زنان بسیاری به سرکار رفته اند و هزاران دختر  در  قالب 

برنامه بازگشت به مدرسه، تحصیل را آغاز نموده اند)امینیان،کریمی قهرودی،1391: 90(.
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نتيجه
در دوران پس از جنگ جهاني دوم و دوران جنگ سرد ارتباط بین امنیت و توسعه یادآور 
استراتژی های ضد کمونیستي ملت سازی است که پس از افزایش از بین رفت. در عصر جدید 
رویکرد خصوصي تر و غیرمتمرکزتر نسبت به آنچه زماني ملت سازی بود و در حال حاضر 
به عنوان دولت سازي شناخته می شود هست و ابزارمندي موجود در نظریه و در عمل به مراتب 
محدودتر از دولت ملت سازی های دهه پس از سال 1945 است. با توجه به زمینه تعمیق بحران 
نظام دولت ملت بر پایه نظم پساجنگ سرد و پسا 11 سپتامبر آمریکا محور، تأکید این مقاله 
بر این است که دولت ملت سازی در قرن جدید با نیمه قرن قبلي تفاوت دارد. در آن دوران 
کشورها به تدریج از استعمار کهنه آزاد یا درنتیجه فروپاشي امپراتوري هاي بزرگ نظیر شوروي 
آزاد مي گردیدند و تمرکز بیشتر بر دولت سازي بود. در طي بررسي انتقادي و کیفي تاریخي 
همه جانبه نظام دولت ملت در قرن 20 روشن مي شود که چشم انداز موفقیت دولت ملت سازی به 
رهبري آمریکا در خاورمیانه و جاهاي دیگر بسیار محدود بوده است. توجه دولت مردان آمریکا 
به سازمان ملل و تغییر رویکردهاي آن براي کمک به ملت سازی یا ایجاد نهادهاي جدید در کنار 
سازمان ملل بسیار مهم است. تغییر تمرکز از رویکردهاي کمي پیشین که زمینه تاریخي وسیعي 
را نادیده مي گرفت و فرض مي کرد که مجموعه صحیحي از استراتژي هاي دولت سازی مي تواند 
بدون ارجاع به ویژگي بهتر محلي، منطقه اي و جهاني موفق شود، الزم است. مشارکت  سایر 
رویکردهاي انتقادي، تاریخي و خالق براي دستیابي به اهداف دولت ملت سازی در پساجنگ 

سرد و پسا 11 سپتامبر و البته در عصر کنوني ضروري بلکه الزم است.
گفتمان  آمریکایی دو وجه ملت سازي و دولت سازی  را  شامل می شود. برخی مقیاس های 
این گفتمان در حوزه ملت سازي عبارت اند از: فرهنگ غربی  و مصرف گرا ،آزادی زنان، گسترش 
رسانه ها و رشد  ایدۀ  غربی  از طریق رسانه ها  و آموزش  و در بخش دولت سازی، قانون گذاری ، 
تضعیف  نهادهای مخرب دولت و ایجاد سازمان های غیردولتی و ایجاد حس انتخاب کردن 
و اختیار داشتن است؛ بنابراین ، آمریکا  از همه ابزارها اعم از فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و 
اقتصادی  و چه  به صورت  واقعی و عینی و چه به کل  نمادین برای رسیدن به اهداف خود 
استفاده می کند. پروسه دولت ملت سازی در کشورهای جهان اسالم در سال های اخیر از طریق 
طی کردن مسیری به وقوع پیوسته است که می توان آن را به این صورت فهرست بندی نمود:
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1- مداخله نظامی)مستقیم یا نیابتی(
2- استقرار دولت

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

5- القای فرهنگ آمریکایی از طریق مدارس، رسانه های دیداری، شنیداری و نشریات؛
6- تقویت نهادهای حامی حقوق زنان

دولت ملت سازی در جهان اسالم توسط آمریکا آن چنان که در بررسی مدل آن آمد، با توجه 
به سیاست های دولت ملت سازی آن و در راستای تثبیت هژمون آمریکا در نظم جهانی بعد 
از فروپاشی نظام دوقطبی صورت می گیرد. خأل حضور قدرتی همانند شوروی در مناسبات 
بین المللی، آمریکا را به سمت تالش جهت جلوگیری از پر شدن این خأل توسط گفتمان 
اسالمی سوق داد؛ بنابراین دولت ملت سازی آمریکا در جهان اسالم را می توان به صورت 
قاطع، مبارزه با فروپاشی نظم نوین جهانی و همچنین مفهوم دهکده جهانی به رهبری آمریکا 

دانست.
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منابع 
منابع فارسی 

افشین، زرگر )1388(. مدل هاي دولت-ملت سازي: از مدل اروپایي تا مدل اوراسیایي. فصلنامه تخصصي علوم 
سیاسي، سال چهارم، شماره هفتم.

امینیان،بهادر و کریمی قهرودی،مائده، استراتژی »دولت - ملت سازی« آمریکا در افغانستان، دانش سیاسی - 
بهار و تابستان 1391 - شماره 15

سیاست  در خاورمیانه،  داعش  سیاسی ظهور  و  اجتماعی  زمینه های  بررسی  علی؛  احمد؛ سیف زاده،  آذین، 
خارجی- زمستان 1394، سال بیست و نهم - شماره 4

باهوش فاردقی، محمود؛ بررسی قدرت نرم در سیاست بین الملل با تکیه  بر سیاست نرم افزارانۀ آمریکا در 
افغانستان، سیاست) دانشگاه تربیت مدرس( - بهار 1394، سال دوم - شماره 5
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