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 Political  سياسی

 
  علی مشرف: فرستنده

  ٢٠١٨ جون ٢١
  

  ٢١ در قرن کتاب ستراتيژی امنيت ملی امريکانگاھی به 

٢  

 :اقتصاد جھانی

 ثروت چگونه گرد آمده است؟

چراکه اين .  نظام اقتصادی جھان، می باشدئی، ميزان روند ھمگرامسأله مھمترين امريکاّدر بررسی امنيت ملی 

  .گذار خواھد بودتأثيرامی  بر توزيع جھانی قدرت اقتصادی و سياسی و در نھايت نظئیھمگرا

 ثروت بسياری را به ارمغان می آورد، آسيب پذيری امريکاکه برای بيشتر کشورھا از جمله   در عين آنئیتداوم ھمگرا

 متوقف گرديده و يا جھت وارونه ای ئیکه روند ھمگرا ھمچنين درصورتی. ھای جديدی را نيز به دنبال خواھد داشت

گرايش به اقتصادھای مبتنی بر دانش می تواند از يک سو موجب بی ثباتی . يد می آيدپيدا کند، مشکالت ديگری پد

وابستگی متقابل اقتصادی نيز اقتصاد اياالت متحده را . نجامده تشديد اختالفات ميان کشورھا بيسياسی و از ديگرسو ب

 بھره برداری خواھند امريکاع که ديگران از سرمايه و بازرگانی در جھت مخالف مناف آسيب پذير خواھد کرد؛ چرا

  .نمود

سسات اعتباری بسيار عظيم تر مبدل ؤ کوچک به مجموعه ای از سرمايه گذاران و مۀِنظام مالی جھانی از يک مجموع

ّدر اين تحول، دانش فنی يک عامل مھم به شمار می رود؛ دانش فنی حتی بر توليد نيز . شده است  عميقی داشته تأثيرّ

ثر ساخته است و اينترنت، روش ھای سنتی أ نگھداری موجودی را متستراتيژیری اطالعات، ھمچنين فناو. است

  .بازاريابی و توزيع را نيز دچار انقالب کرده است

  :جھانی سازی اقتصاد، به داليل زير با موارد اولی ادغام اقتصادی تفاوت دارد

  ّباال بودن نسبت تجارت به توليد ناخالص ملی در جھان،: يک

   گسترش بازرگانی به صدور خدمات،:دو

   دسترسی به خارج از مرزھا،ۀّشتاب شرکت ھای چندمليتی و ساير شبکه ھای توليد اقتصادی در زمين: سه

  ،گرايش بازارھای سھام در سراسر جھان به عنوان عوامل مھم پس انداز و سرمايه گذاری: چھار

  ه در اقتصاد امروز، نھادھای بين المللی و چندجانبۀجايگاه بی سابق: پنج

  آگاھی مردم از منافع اقتصادی و افزايش انتظارات آنھا: شش
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ھر قدر کشوری ثروتمندتر و ادغام آن در اقتصاد . ات روی ھم رفته بازتاب ھای سياسی مھمی دربردارندتغييراين 

داليل زيادی . خواھد شد با ھمسايگان بيشتر تقابل آن کشور برای پرھيز از درگيری و ۀجھانی ژرف تر باشد، انگيز

عدم کاھش  (تغييرشدت پايداری دربرابر : از جمله. موجب می شود تا سرعت روند ادغام اقتصادی جھان کاھش يابد

، ايستادگی دربرابر گسترش اقتصاد جھانی ) از اقتصاد کشورھائیموانع سرمايه گذاری و تجارت و نيز مقررات زدا

  ). نيز رو به گسترش است و مھمتراز آن حمايت از فرھنگ داخلیامريکا حمايت از فراورده ھای داخلی که در(

وخيم شدن وضع امنيتی يک : از جمله.  قرار می دھدتأثيربرخی از عوامل ديگر نيز روند اقتصادی کل جھان را تحت 

ش بيمارھای ِناحيه و يا يک کشور، قطع جريان انرژی به بازارھای جھانی، نتايج فناوری زيستی منحرف شده، گستر

در مقابل بعيد است که آن عده از مردم که از اقتصاد جھانی به ھم پيوسته تر بھره مند نمی شوند، خود را ... چون ايدز و

آنان به احتمال بسيار، احساس خواھند کرد که توطئه ای وجود دارد و .  اجتماعی سرزنش کنندۀبه خاطر نداشتن سرماي

  .ناخشنود خواھند شد

در .  سالمت اقتصاد اياالت متحده می باشدۀن، آنچه در کوتاه مدت مھم تر و حياتی تر است، نگرانی درباردر اين ميا

. ، برای پرھيز از يک بحران دنباله دار اھميت بسيار خواھد داشتامريکاپنج تا ده سال آينده، عملکرد نيرومند اقتصاد 

  . اقتصاد جھانی مساوی است با رکودامريکاکه رکود شديد اقتصاد  ضمن آن

  : را ناشی از عوامل زير می دانندامريکاکارشناسان آسيب پذيری فعلی اقتصاد 

  نرخ گذاری باالی بازار سھام و ناپديداری ھزينه ھای مصرفی،

  کسری تراز بازرگانی،

  .دمين مالی بدھی ملی کافی باشأگونه ای که برای ته ظرفيت اياالت متحده برای جذب سرمايه گذاری خارجی ب

 يکی شدن اقتصاد جھانی، کند شدن يا ۀاحتمال وقوع کدام يک بيشتر است؛ ادام:  مطرح استئیدر اين ميان، پرسش ھا

  ات و يا حتی بازگشت به گذشته؟تغييرمتوقف گشتن روند اخير 

 و برزيل ھم با رشد زياد و ھم با رشد خفيف، چين و ھندوستان.  نظام اقتصاد جھانی چندقطبی خواھد شد٢٠٢۵در سال 

 آرايش تازه ای در الگوھای قدرت و نفوذ اقتصاد ۀاين امر نشان دھند. می توانند به مراکز اقتصادی مھم تبديل شوند

 خود را در ۀالبته، امکان افزايش تنش نيز وجود دارد، زيرا اين کشورھا خواھند کوشيد نفوذ تازه يافت. جھانی است

، امريکا. (حال در اختيار اياالت متحده و ھم پيمانان آن بوده استه ن روند، تا بدرحالی که اي. مناطق مختلف اعمال کنند

  )جاپاناروپا، 

 ۀدربار. ِبحران ھای مالی بين المللی آينده اجتناب ناپذير ھستند؛ ھرچند که ميزان و مدت آنھا برای کسی مشخص نيست

زيرا نظام . ی در حال توسعه، کانون بحران خواھند بودجايگاه بروز اين بحران ھا بايد گفت که به احتمال زياد، کشورھا

که   داخلی حاکم بر جريان سرمايه در اين کشورھا، شکننده ھستند و باتوجه به اينۀھای بانکی و دستگاھھای تنظيم کنند

وجود  محدود کردن نقل و انتقال سرمايه ھمچنان ۀپيامدھای ناشی از قطع جريان سرمايه می تواند شديد باشد، وسوس

  .خواھد داشت

 اين تأثيری خواھند داشت؟ بنابر آنچه که پيش تر آمد، تأثيرّات اقتصادی جھان بر امنيت ملی اياالت متحده چه تغيير

وابستگی ھای . ٢تفاوت ھای بيشتر . ١. ن نموديي بررسی و تباساسی ۀدگرگونی ھا را می توان باتوجه به چھار پديد

زير . ۴انه رالاز بازرگانی و نيز بازارھای سرمايه بخش خصوصی برای مقاصد پدرسابھره گيری . ٣متقابل افزون تر 

  . ھويت ملت ھا و سرانجام ظرفيت دولت ھا برای حکومت کردن بر ملت ھاسؤال بردن
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که به کارگيری نظريه ھا و دانش ھا و منابع جھان، بازدھی اقتصادی را به ميزان شگفت آوری افزايش می  در عين آن

يعنی ثروتمندان و تحصيلکردگان و صاحبان مقام، ثروتمندتر . ُ و درآمد را نيز باال خواھد بردئیاختالف سطح دارادھد، 

  .خواھند شد درحالی که مستمندان، ھمچنان تھيدست باقی خواھند ماند و حتی نيازمندتر نيز می شوند

  

  : سياسی اجتماعیۀآيند

  جھان چگونه اداره خواھد شد؟

 ۀاگرچه دگرگونی ھا در مواردی تقويت کنند.  داده استتغيير کار و تجارت را به ميزان گسترده ۀيوفناوری جديد ش

ل خود بر تصميمات اقتصادی را از وھمکاری بين المللی است ولی از آنجا که بسياری از دولت ھا بخش زيادی از کنتر

ود شدن است، مخاطراتی جدی نيز در پی آن دست خواھند داد و اصل حاکميت دولت ھا و مرزبندی کشورھا در حال ناب

که ھم احتمال بروز خشونت از سوی کسانی که از اين موقعيت بی بھره مانده اند، افزايش می يابد  ضمن اين. خواھد بود

در اين چنين . و ھم پيشرفت ھای فنی در ساخت جنگ افزارھا، کشورھا را با تھديدات جديد مواجه خواھد ساخت

  .ل آينده، ھويت سياسی و وفاداری شھروندان نيز دچار تحوالت غيرقابل پيش بينی خواھد شد سا٢۵، در ئیفضا

  :رويدادھای زير حاکميت ملی را تضعيف می کند

 صلح پايدار، که در اين ميان جھانی شدن از ،  تروريسم بين المللی، فشارھای بوم شناختی،ئی ملی گرا،جھانی شدن

  .اھميت خاصی برخوردار است

در مقابل .  خوب استً جھانی شدن بيشتر به آن خاطر که برتر از حاکميت دولت ھا است، اساساۀ عده ای، پديدبه باور

 جھانی شدن را به دليل تضعيف حاکميت دولت ھا و تخريب جوامع ۀ و غيره، پديدده ای ديگر با تفکرات ايدئولوژيکع

ولی واقعيت اين است که .  و، مورد حمله قرار می دھند اقشار ثروتمندۀل آنھا و نيز سوء استفادومحلی و تضعيف کنتر

 سال آينده دولت ھا ھمچنان ٢۵که در  ضمن اين. تضعيف دولتھا در فرايند جھانی شدن مبانی قانع کننده ای ندارد

يت جمع.  نيز مواجه می سازدئی ھاشواریدالبته اين فرايند، ما را با .  سياست ھای بين المللی خواھند بودۀسازمان دھند

رو به افزايش در کشورھای در حال توسعه، پير شدن جمعيت در کشورھای توسعه يافته، کمبود نيروھای کار در 

 سال آينده را متفاوت خواھد کرد؛ ھمچنين ضعف آموزش و ٢۵، که توازن اجتماعی در ...جوامع پير و ثروتمند و

ت صاحبان ثروت و نفوذ، شتاب گرفتن شھرنشينی، پرورش، اختالف شديد در ميزان درآمدھا، به مخاطره افتادن قدر

  . سال آينده خواھند بود٢۵ ھای جھانی شدن در شوارید، از جمله ...افزايش مھاجرت ھا و

 اطالعاتی، گسترش آموزش و پرورش و ۀ يکپارچۀتکثر سياسی ناشی از شبک: ّاما خبرھای خوب نيز وجود دارد

، البته دموکراسی می تواند يک ...ی و ليبراليسم سياسی ورال مردم ساسوادآموزی، بھبود برخورداری اقتصادی، رشد

ی ھای نوپا به رفتارھای رالمردم سا:  تنگ نظرانه و حتی عوام فريبانه نيز داشته باشد و لذا به نظر می رسدۀجنب

ب برای درک  بايد توجه داشت که مردم در دوران تالطم و ناآرامی ھای بزرگ، اغلًضمنا. تھاجمی گرايش دارند

  .ّات و به دست آوردن امنيت روانی در برابر گسستگی ھا، ناچار به مذھب و ايديولوژی روی می آورندتغيير

در غرب تصور می شود که ھمگان بايد از برداشت آنھا در مورد مدرنيته پيروی کنند؛ اما بايد توجه داشت که سقوط 

  . ماقبل مدرنيته آن را ساقط کردۀ مذھبی شيعۀچپ نبود بلکه جامع فعاليت گروھھای تندرو ۀرژيم سلطنتی ايران نتيج

 سال آينده بخش وسيعی از جھان را ٢۵يته که جزء ذاتی و الينفک فناوری غربی است، در دالرکه موج سکو در عين آن

. اھد شد اين روشھا خوۀعکس موجب حيات تاز هبلکه ب. ّ بر روش ھای سنتی چيره نخواھد شدًفرامی گيرد، ولی لزوما
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ِکه بعضی از کشورھا ممکن است پيوستن به نوآوری ھای فنی سريع يا اقتصاد يکپارچ خالصه اين  جھانی را انتخاب ۀّ

  .نکنند

بعضی از اين کشورھا ھم اينک برای اين . ھنوز زنده است» ايسم ھا«برای اين کشورھا تاريخ پايان نيافته و دنيای 

اين سياست . ديگر ھم پيمان نيز خواھند شد د و چه بسا برای اين مقصود با يک را پيدا کرده انئی شيوه ھائیرويارو

  .فرھنگی با جنگ مذھبی تشابه خيره کننده ای دارد

  نگاه مواجه است، نگاه منصفانه که ضمن درک صحيح حقوق بشر، دستاوردھای آن را يک٢ حقوق بشر نيز با ۀانديش

خی وقايع، چون آنچه بر مردم کوزو رفت، تبعيض در مجازات را باعث سان نمی بيند، و نگاه ديگر با اشاره به بر

  .ممانعت از ايجاد دنيای شايسته می داند

لذا بسياری به . عده ای ديگر نيز ھستند که معتقدند ثبات بين المللی، بستگی خاص به محترم شمردن حقوق کشورھا دارد

د که رفتار کدام کشور از معيارھای اخالقی تعريف شده از  به خود حق می دھد يک جانبه تصميم بگيرامريکاکه  اين

 ۀدر اينجا اين پرسش پيش رو قرار می گيرد که چه کسی می تواند دربار.  تجاوز کرده، معترض ھستندامريکاسوی 

تصميمات ملل متحد و ديگر نھادھای سياسی جھان حق و قدرت اجرای عادالنه يا ناعادالنه بودن جنگ قضاوت کند؟ آيا 

  خود را دارند؟

 غير از نوع دولت يا کشور به صحنه خواھند آمد که برخی به اين ئی سال آينده، بازيگران فرامليتی در گونه ھا٢۵در 

در آينده که سالح ھای کشتار جمعی به فراوانی در دسترس . دگرگونی ھا پاسخ منفی و برخی پاسخ مثبت می دھند

  . کوچک ممکن است برای نظم جھانی فراتر از يک خطر باشدًنسبتاخواھد بود، حتی رھبر يک کشور 

  

  

  :محيط امنيتی نظامی

  جوامع چگونه از خود محافظت خواھند کرد؟

 که در مقابل ئیند دربرابر حجم بی سابقه ای از خطرات و افراد يا گروھھاا نيز اکثر جوامع ناگزير٢٠٢۵در سال 

اين در حالی است که کاھش ھمبستگی و وفاداری . باشند، از خود دفاع کنند انھدامی می ۀدولت دارای ابزار نگران کنند

  .شھروندان مانع از بسيج نيرو خواھد شد

 خواھان کاربرد زور ئیچه کسانی و با چه ويژگيھا: بر اين مبنا، بررسی ما در سه حوزه متمرکز خواھد بود، يک

 ناشی از ويژگيھای مزبور چگونه است؟ کشورھای ۀديد آمدمحيط پ: توانمندی ھای نظامی آنھا چيست؟ سه: ھستند؟ دو

 ۀديگر ندارند ولی برخی کشورھای بزرگ چون چين و روسيه به عنوان دو نمون توسعه يافته تمايلی به جنگ با يک

ی خود ممکن است به راه اندازی جنگ مبادرت ورزند و يا دشمنان قديمی چون ھند ئآشکار، برای گسترش نفوذ منطقه 

  .کستان ھمچنان با ھم به کشمکش خواھند پرداختو پا

 سال آينده در ٢۵ی و مذھبی ناشی می شود، در ئ ديگر خشونت در درون کشورھا که از اختالفات قومی، قبيله ئیاز سو

گذار خواھد تأثير دولت ھای بزرگ نيز ستراتيژی در ًکشورھای غيرغربی به سطح بی سابقه ای خواھد رسيد و قطعا

  .بود

 دولت ۀويژه برای کشورھای ضعيف به عنوان بھترين روش جھت مقابله با رخنه نين احتمال گسترش تروريسم، بھمچ

با اين . ِدر عين حال حمالت افراد و گروھھای ناراضی مذھبی فزونی خواھد گرفت. ھای بزرگ، کارآمد خواھد بود

لق به دولت ھای بزرگ بوده در حمالت که در گذشته متعای تفاوت که تروريست ھای امروز از فناوريھای پيچيده 
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يکی از پيامدھای رنجش روزافزون از فرھنگ و ارزش ھای غرب و نيز غرور و .  خود بھره خواھند بردۀخرابکاران

 خواھد بود که اياالت امريکا، حمالت تروريستی با استفاده از سالح ھای کشتار جمعی، در خاک امريکاخودخواھی 

  .جم آسيب پذير استمتحده در برابر اين تھا

 جنگ افزارھای متعارف و پيشرفته توزيع خواھند شد و حتی روشن نيست که صادرکنندگان ٢٠٢۵از االن تا سال 

در سيستم ھای متعارف ساخت اسلحه، بر سرعت و . عمده، برای تحريم تھديدکنندگان صلح ھمکاری خواھند داشت يا نه

در آينده استفاده از نيروھای بسيار منسجم که . کيد می شودأی تئات شبکه مخفی کاری و مرگباری و دقت و برد و عملي

 در فناوری نظامی رفتن ابزارھای ميکروالکترومکانيکتوانائی استقرار سريع دارند، موردتوجه خواھد بود و به کار گ

اين برتری، مخالفان به ِدر مقابل .  را نسبت به سايرين حفظ خواھد کردامريکاِاياالت متحده، برتری نظامی کيفی 

سرمايه گذاری برای توليد سالح ھای کشتار جمعی دست خواھند زد اين در حالی است که ساخت اين جنگ افزارھا 

ِ کم و نوع آسان تر ۀخاطر ھزينه  بئیيمياکدر اين ميان توليد جنگ افزارھای بيو. نسبت به گذشته آسان تر خواھد شد
مرگ آفرينی شديد و قابليت حمل و توانمندی .  پيشی خواھد گرفتئیيمياک ی وئکاربرد آن، از سالح ھای ھسته 

و اياالت متحده در طول اين سالھا   نگرانی جدی استۀدسترسی به سالح ھای کشتار جمعی در تمام ربع قرن آينده ماي

ھمچنان وجود خواھد  نيز اکتیرھمچنين تھديدات . ھمچنان به تھديد ناشی از سالحھای کشتار جمعی توجه خواھد داشت

 را خنثی کنند، احتمال اکترل فناوری و شمالی، پاکستان و ھندوستان می توانند کنترريایواگر ايران، عراق، ک. داشت

  .که کشورھای دارای فناوری ضعيف تر نيز در آينده چنين کنند، وجود دارد اين

به وجود » گسست جمعی«و » اطالعاتک ستراتيژي«افزون بر سالحھای کشتار جمعی اشکال تازه ای از سالح ھای 

 و ساير کشورھای مدرن که اقتصاد و نيروی نظامی آن ھا به فناوری اطالعات و ساير امريکاخواھد آمد که برای 

به روز از  ھمچنين فضای ماورای جو، که روز. فناوريھای پيشرفته، متکی است، آسيب پذيری ويژه ای خواھد داشت

 جنگ خواھد بود، و برای برخی ۀبيشتری می يابد، ھمانند فضای اطالعاتی، عرصحيث اقتصادی و نظامی اھميت 

، يک ء از طريق عقيم ساختن منابع اطالعاتی مستقر در فضاامريکاکشورھا يا گروھھا خنثی کردن برتری عادی 

  . آشکار و مؤثر خواھد بودستراتيژی

ی در قرن آينده ھمچنان در اولويت خواھد ئ ھسته در برابر چنين وضعی بايد توجه داشت که بازدارندگی متعارف و

بود، نيز، بايد توجه داشت که ديگر تمرکز بر روی يک دشمن واحد امکان پذير نيست و يا فناوری به ھر ميزانی که 

 و از حيث فرھنگی، آگاھی از  ھا يا اھداف دشمن احتمالی به ما بدھدئی تواناۀباشد نمی تواند اطالعاتی کامل دربار

ِک است و به عنوان خاکريزی در برابر شگفتی فاجعه ستراتيژي ناپذير اطالعات ئیرھنگ ھای خارجی، بخش جداف
  .ِآميز آينده عمل می کند
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