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Abstract 
US foreign policy seeks to sustain and support international influence and 
position, as well as to ensure the security of itself and its strategic partners in the 
face of various challenges, in order to achieve the macro-policies outlined in its 
National Security Strategy document. To achieve this issues, the US military 
largely plays an active and effective role in advancing foreign policy goals. In this 
regard, the US Department of Defense, in addition to the common intimidation 
methods that are generally expected from the military on the battlefield, has 
increased military cooperation and carried out peaceful missions such as HA/DR, 
Troop Training or Stabilization Operations to prevent or control threats. Such 
actions are in line with the realities of the last two decades, such as the 
emergence of new security challenges and the growth of negative attitudes 
towards American unilateral actions among nations. This article seeks to address 
the soft components of US military power that are defined in terms of military 
diplomacy and smart power, and to assess their impact on the conduct of the 
country's foreign policy. The main question is what effect has US military 
diplomacy had on the country's foreign policy? The research hypothesis 
expresses the view that Military diplomacy promotes the goals and objectives 
defined in the national security strategy and US foreign policy by creating a 
positive impact on the nation-state perspective, shaping the international 
environment, expanding the operational environment, maintaining global 
influence and access. 
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 چکیده
کا  متحده  ایاالت   خارجی  سیاست ای  در  آمری خشیتحقق  راست ست  به  ب یا   که   کشور  این  کالن  هایس

  و   نفوذ  از  حراست  و  حفظ  به   تا  کوشدمی  است،  شده  ترسیم  آن  ملی  امنیت  استراتژی  سند  در
یبین  موقعیت هبردی  شرکای  و  خود  امنیت  تأمین  از  اطمینان   نیز  و  الملل  هایچالش   برابر  در  را

 ارتش   امور،  این  تحقق  برای.  ورزد  مبادرت  غیردولتی  بازیگران  و  هادولت  ازسوی  تهدیدکننده  گوناگون
 در.  پردازدمی  خارجی  سیاست  اهداف  پیشبرد  در  مؤثر  و  فعال  نقش  ایفای  به  زیادی  حد  تا  آمریکا

 نبرد  میادین  در  ارتش  از  عموما    که   کنندهمرعوب   رایج  هایشیوه   کنار  در  آمریکا  دفاع  وزارت  راستا،  این
کاری  افزایش  به  اقدام   رود،می  انتظار   و   امداد  نظیر  آمیزصلح  هایمأموریت  انجام  و  نظامی  هایهم

یروها آموزش نجات، ت عملیات یا ن . است نموده هاآن کنترل یا تهدیدات از پیشگیری برای سازیثبا
ناسب  اقدامات  گونهاین ت  با  مت چون  اخیر  یدهه  دو  میدانی  هایواقعی  نوین  هایچالش  ظهور  هم

 وقوع   به  هاملت  نزد  آمریکا  یگرایانهجانبهیک  اقدامات  به  نسبت  منفی  هایدیدگاه   رشد  و  امنیتی
ی  قدرت  نرم  هایمؤلفه  به  تا  دارد  تالش  مقاله  این.  است  پیوسته ت  نظام تحده  ایاال  بستر   در  که  م

ماسی  مفهوم   رفتار   بر  را  هاآن   تأثیرات  و  بپردازد   شوند،می   تعریف  هوشمند  قدرت  و  نظامی  دیپل
ی   دیپلماسی  که  است  این  اصلی  پرسش.  دهد  قرار  ارزیابی  مورد  کشور  این  خارجی  سیاست   نظام

  این   پژوهش  یفرضیه  است؟  داشته  کشور  این  خارجی  سیاست  روی  بر  تأثیری  چه  متحده  ایاالت
ی  دیپلماسی  که  کندمی  بیان  را  دیدگاه ت  تأثیر  ایجاد  ازطریق  نظام   ها، ملت-دولت  دیدگاه  بر  مثب

 سبب   جهانی  دسترسی  و  نفوذ  حفظ  عملیاتی،  محیط  گسترش  المللی،بین  محیط  بر  دهیشکل
  امریکا   خارجی  سیاست  و  ملی   امنیت  کالن  استراتژی  در  شدهتعریف   مقاصد  و  اهداف  پیشبرد

 . شودمی

 کلیدواژه ها: 
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 مقدمه 1
متحده  چندین دهه پس از فروپاشی شوروی، ایاالت  

به  بین همچنان  مسلط  قدرت  یک  در  عنوان  المللی 
فرهنگی  همه و  سیاسی  نظامی،  اقتصادی،  ابعاد  ی 

شود که بیشترین تعداد شرکا و متحدان  شناخته می 
خود اختصاص داده است؛ بنابراین یکی    خارجی را به 

مهم  دغدغه از  کشور  ترین  این  خارجی  سیاست  های 
و متحدان    حفظ این جایگاه و حفاظت از امنیت خود

پذیر  ی تصویر یک شریک متعهد و مسؤولیت و ارائه
بین  ثبات  و  صلح  پاسدار  و  شرکا  بوده  برای  المللی 

 است.  

چالش بااین  با  مواجهه  که  حال،  امروز  های 
شاخصه از  گسترده  تنوع  و  آن پیچیدگی  بارز  ها  های 

می  شمار  به به  نیازمند  شیوهرود،  ابزار  کارگیری  و  ها 
که   است  پیش  نوینی  تا  مرسوم  شاید  چندان  این  از 

اما  آنارشیک  جهانی  در  کشورها  است.  نبوده 
برند که  سر می   پیوسته و تعاملی به همحال بهدرعین 

بحران  مدیریت  و  برای  متعدد  تهدیدات  و  ها 
دست  آن  با  که  نیازمند بهروزافزونی  هستند،  گریبان 

حدود  همکاری  یکدیگراند.  با  نظامی  و  امنیتی  های 
تازی بالمنازع  دهه بعد از فروپاشی شوروی و یکه یک  

بهایاالت   شروع  متحده  جهانْی  ابرقدرت  تنها  عنوان 
پدیده   21قرن   ظهور  ناامن و  نوین  صلح  کنندههای  ی 

المللی و منافع آمریکایی، این کشور را به  و ثبات بین 
به  رویکردها  تغییر  که  رساند  حوزه نتیجه  در  ی ویژه 

شر  درگیریِ  دولت افزایش  سایر  و  متحدان  نیاز  کا،  ها 
 جدی و ضروری است.  

»جنگ  دارد:  عقیده  ویلیامز  زمینه  این  های  در 
گرایی و تهدیدات  مدت علیه افراط نامتقارن و طوالنی 

در حال ظهور ازسمت مناطق دارای حاکمیت یا بدون  
چالش  دنیا  در  حفاظت  حاکمیت  برای  را  مهمی  های 

ایاالت   ملی  امنیت  باز  است.  ه متحده  آورده  وجود 
و   مرزها  از  دفاع  صرف  دیگر  ملی  امنیت  از  اطمینان 

آسمان گشت  و  دریاها  نیازمند زنی  بلکه  نیست؛  ها 
هایی برای بازسازی و تثبیت، ایجاد مشارکت و  تالش

ایاالت  تصویر  است.    بهبود  مرزها  از  خارج  در  متحده 

مواجهه  به برای  سخت  قدرت  سنتی  ابزارهای  عالوه، 
مطال بیست با  قرن  در  خارجی  سیاست  ویکم  بات 

به  نرم  قدرت  و  نیستند  حیاتی  کافی  جزء  عنوان 
سیاست خارجی مجددا  در حال ظهور است. درواقع  
چالش ]اصلی[، ادغام قدرت سخت و نرم ]در قالب[  

دست  برای  هوشمند  سیاست  قدرت  اهداف  به  یابی 
نقش   آمریکا  ارتش  زمینه  این  در  است.  خارجی 

را مهمی  می   بسیار  )ایفا   :Williams, 2009کند« 
217.) 

مقدم   خط  در  دیرباز  از  نظامی  نیروهای  ازآنجاکه 
قرار   سنتی  خطرات  و  تهدیدات  این  با  مبارزه 

نگاه داشته تحول اند،  بدنه های  به  تاکتیک،  خواه  ی 
شیوه تکنیک و  بهره ها  نظامی  های  قدرت  از  برداری 

به است.  کرده  سرایت  با  گونهنیز  که  گسترش  ای 
بین  روابط  گونه نظریات  تبیین  درمورد  ی  الملل 

برای   فضا  نرم،  قدرت  به  موسوم  قدرت،  از  جدیدی 
های متداول، استفاده از توان نظامی متفاوت از شیوه 

قدرت   از  وجهی  و  زور  بر  مبتنی  خشن،  عموما   که 
است.  آمده  فراهم  هستند،  کشورها    سخت  امروزه 

قدرتبه آمریویژه  نظیر  بزرگ  دریافتههای  که  کا  اند 
ازپیش  منافع  و  پیشبرد  روشتعیینبرای  هایی  شده، 

مقدورات   و  محذورات  از  استفاده  در  هوشمندانه 
به را  روش  موجود  این  گیرند.  به  کار  منجر  بعضا   ها 

شود.  کارگیری توأمان وجوه سخت و نرم قدرت می به
قدرت   بر  مبتنی  نظامی  دیپلماسی  از  استفاده 

عبارت که  شیوه   هوشمند  به از  نوین  کارگیری ی 
صلح  و  به غیرخشن  نظامی  توان  به  آمیز  نیل  منظور 

به  عرصه اهداف،  در  سیاست  ویژه  و  عمل  میدان  ی 
ایاالت   ارتش  توسط  است،  کرّات  خارجی  به  متحده 

 مورد استفاده قرار گرفته است.

 مفهوم دیپلماسی نظامی 2
افزایش   حال  در  هوشمند  قدرت  به  مربوط  ادبیات 

زون است. توجه به این جنبه از قدرت ناشی از  روزاف
راه  یافتن  برای  نرم  و  سخت  قدرت  حل ناکارآمدی 

نقل در احمدی و اکبری،    421:  1390مسائل )شفیعی،  
چالش 63:  1394 و  و  (  صلح  که  است  جدیدی  های 
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بین  رفتهثبات  نشانه  را  »قدرت  المللی  اصطالح  اند. 
علوم   دانشمند  ناسل  سوزان  توسط  هوشمند« 

سال   در  آمریکا  مقاله   2004سیاسی  قالب  در  در  ای 
آن  مجله هدف  که  رسید  چاپ  به  خارجه  امور  ی 

ایاالت   خارجی  سیاست  از  بازنگری  پس  متحده 
 ,Medeiros & Pintoحمالت یازدهم سپتامبر بود ) 

به  5 :2013 هوشمند  قدرت  ناسل  سوزان  دید  از   .)
خردمندانه و  هدفمند  ترکیب  سخت  معنای  قدرت  ی 

نرم در مقابله با تهدیدات بود. به اعتقاد وی »منابع  و  
توانایی  شامل  اقناعی  و  برتری اجباری  و  های  ها 

نظامی، اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیک باید در یک  
یک   برتری  تداوم  آن  برآیند  تا  شوند  هماهنگ  جهت 

( کند«  تضمین  را  در    Nossel, 2004کشور  نقل 
شیخ  همکاران،  قربانی  و  در  1390نشین  همچنین،   .)

تعریفی دیگر قدرت هوشمند توانایی یک بازیگر برای  
به قدرت  نرم  و  سخت  عناصر  است  گونه ترکیب  ای 

تاجایی  باشند  هم  تقویت  حال  در  متقابال   که  که 
به  بازیگران  شود  اهداف  دنبال  کارآمد  و  مؤثر  طور 

(Wilson, 2008: 115  بر این اساس، قدرت سخت  .)
به   نرم  مرتبط و  آن هم  درواقع،  یک  اند.  روی  دو  ها 

یابی به اهداف یا تأثیرگذاری بر  ی توانایی دست سکه
 (.  Nye, 2005: 12دیگران هستند )

خلق   برای  فضا  هوشمند،  قدرت  مفهوم  قالب  در 
جدیدی که مبنای  رویکرد استوار  مفاهیم  بر این  شان 

توجه   آن  در  که  مفاهیمی  است.  شده  فراهم  است، 
سخت  وجه  دو  هر  نرم ابه  و  قدرت  فزاری  افزاری 

مشخص است. دیپلماسی اجبار و دیپلماسی نظامی  
آن  در  که  هستند  مفاهیمی  ابزارهای  ازجمله  ها 

تهدیدکننده  ابزارهای اجبارآمیز،  توأمان با  دیپلماتیک 
 گیرند.  یا نظامی مورد استفاده قرار می

دیپلماسی نظامی در معنای محدود و متداول آن  
وا ارسال  به  می بسته بیشتر  اطالق  نظامی  شده  های 

در طی سال  و  است؛ اما  کاهش درگیری  با  های اخیر 
قدرت مستقیم  نبرد،  رویارویی  میادین  در  بزرگ  های 

کارکرد و حتی اهداف استفاده از توان نظامی ازسوی  
شده   چشمگیری  و  اساسی  تحوالت  دچار  کشورها 

 
1 Tactical Operations 

سو درصدد    است. امروزه توان دفاعی کشورها از یک 
ارائه   ایجاد و  برای  جذابیت  مطلوب  تصویری  ی 

عالوه  رهگذر  این  از  تا  است  افزایش  مخاطب  بر 
و   خشونت  زیادی  حد  تا  آتْی  اقداماِت  مشروعیِت 

چهره  از  را  قدرت  تهدید  دیگر  ازسوی  بزداید؛  آن  ی 
جنبه بیشتر  به  نظامی  دارد.  بازدارنده  و  نمایشی  ی 

ی  اهده های بالقوه تهدیدگر، با مشاین معنا که دولت 
هزینه  مقابل،  طرف  بازدارندگی  فعلیت  توان  به  ی 

نسبت  را  خود  تهدید  احتمالی،  رساندن  سود  به 
شوند.   پشیمان  آن  انجام  از  و  بدانند  بیشتر 

شیوه  نظامی  ارائه دیپلماسی  از  نوینی  قدرت  ی  ی 
عرصه  در  بین نظامی  آن  ی  کاربرد  که  است  الملل 

درگیری به عموما  در جهت افزایش صلح و اجتناب از  
می  شیوه کار  مقوله  این  بهرود.  از  خاصی  کارگیری  ی 

هر   توانمندی  ارتقای  هدفش  که  است  نظامی  قدرت 
خواسته پیشبرد  در  حتی کشور  بدون  ها  االمکان 
خشونت  اقدامات  به  جنگ  توسل  از  پرهیز  و  آمیز 

به   مهمعبارت  است.  دیپلماسی  دیگر،  ویژگی  ترین 
آمیز است یا به  د صلح نظامی، کاربرد آن جهت مقاص

از   عبارت  نظامی  دیپلماسی  اسمیت  تعبیر 
توانایی »به زمان  کارگیری  در  کشور  یک  نظامی  های 

بین  سیاسی  محیط  به  دادن  شکل  برای  المللی  صلح 
( است  ملی«  منافع  از  حمایت   ,Smithازطریق 

2016: 9.) 

 های دیپلماسی نظامیمؤلفه 3
محققین  نظران و  های متعددی ازسوی صاحب مؤلفه

ایاالت  نظامی  دیپلماسی  برای  حوزه  متحده    این 
معرفی شده است برای مثال، در کتاب »دیپلماسی و  
ساخت سیاست جهانی« کریگر و همکاران در فصل  

متحده در   هشتم با عنوان »دیپلماسی نظامی ایاالت 
مؤلفه این  از  تعدادی  به  می عمل«  اشاره  کنند. ها 

»کارکنا نظامی«،  فروش  و  رزمایش »کمک  و  های  ن 
تاکتیکی«  »عملیات  کشور«،  از  »آموزش  1خارج  و   ،

حرفه  مؤلفه نظامی  این  از  برخی  اما  ای«  هستند.  ها 
همه به موارد  این  مؤلفهطورقطع  دیپلماسی  ی  های 
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گیرد. گستردگی دسترسی  نظامی آمریکا را در بر نمی 
و نفوذ ارتش آمریکا در سطوح مختلف استراتژیک و  

مؤلفه  این  تنوع  و  تعدد  از  نشان  در  عملیاتی  دارد.  ها 
بر موارد مذکور به بررسی و شرح بیشتری  ادامه عالوه 

مؤلفه »پایگاه از  مانند  نظامی  دیپلماسی  های  های 
حفظ   »عملیات  بشردوستانه«،  »عملیات  نظامی«، 

ثبات  »عملیات  برنامهصلح«،  در  »شرکت  ی  سازی«، 
 شود.  خته میکنترل تسلیحات« و غیره پردا 

نظامی.پایگاه  دوم    های  جهانی  جنگ  زمان  از 
متحده برای دفاع جمعی علیه شوروی، مقابله    ایاالت 

سالح  گسترش  با  با  مبارزه  و  کشتارجمعی  های 
شبکه  بر  پایگاه تروریسم  در  ی  نظامی  نیروهای  و  ها 

(  Davis & et.al, 2012: xiجهان تکیه داشته است. ) 
بین  فضای  به المللامروزه  است  گونهی  کرده  تغییر  ای 

مستقر   نیروهای  و  ارتش  از  استفاده  بر  آمریکا  که 
ای جهت رفع موانع  های نظامی منطقهخود در پایگاه 

چالش  رقبای  و  کنترل  و  ملی  منافع  روی  پیش  های 
یابی چین در آسیای  ای ازجمله تقابل با قدرتمنطقه

از   جلوگیری  و  خاورمیانه  در  ایران  توقف  شرقی، 
بهخی اروپا  شرق  در  روسیه  مجدد  حفظ  زش  منظور 

 المللی خود تأکید دارد.تفوق بین 

پایگاه   ایاالت  دارای  پرشماری  متحده  نظامی  های 
پایگاه  این  تعداد  که  است  جهان  سراسر  با  در  ها 

روسیه  فاصله خود  سنتی  رقیب  از  زیادتر  بسیار  ی 
حدود   در  از    800چیزی  بیش  در  نظامی    70پایگاه 

جها هندوراس،  کشور  ژاپن،  ایتالیا،  است.  ن 
بورکینافاسو، عراق، تایلند و فیلیپین برخی کشورهای  

پایگاه  خاک  پذیرای  در  آمریکا  نظامی  نیروهای  و  ها 
به   )بنگرید  هستند   Vine, Politicoخود 

Magazine, 2015  یکی از مزایای مهم دسترسی به .)
منافع   پیشبرد  جهان،  سرتاسر  در  نظامی  اماکن 

سازی در شرکا جهت تولید  ی ازطریق ظرفیت آمریکای
کاهش   احتمالی،  مخالفان  بر  تأثیرگذاری  با  امنیت 
اقدامات   جهت  توانمندسازی  و  درگیری  اصلی  دالیل 

مداخله هنگام  برای  سریع  است.  ضروری  نظامیِ  ی 
متحده در اوکیناوای ژاپن،    مثال، پایگاه نظامی ایاالت 

شمالی به شمار    همزمان که یک پایگاه برای مهار کره 

شدن ژاپن به یک رقیب نظامی  رود، مانع از تبدیل می
ایاالت  برای  می   بالقوه  به  متحده  توجه  با  شود. 

پایگاه  این  مکانی  درصورت  موقعیت  جمهور  رؤسای   ،
می آسیا  شرق  شمال  در  بحران  سریع بروز  تر توانند 

بخواهند   نیروها  اینکه  تا  دهند  نشان  واکنش  آن  به 
 (.Reveron, 2016: 73مریکا راه بیفتند )ی آاز قاره

عرصه در  امنیتیهمکاری  بین های  روابط  الملل  . 
ی امروز، در  پیوستههمدر دنیای تعامالت پیچیده و به

ملت  امنیت  که  است  مختلفی  موضوعات  ها  معرض 
دهند. این  ها را مورد خدشه و چالش قرار می و دولت 

دستهپدیده  در  تهدیدکننده  نوین  تهدیدات  ی  های 
آن  ویژگی  ازجمله  و  دارند  قرار  است  غیرسنتی  این  ها 

گروه  مانند  غیردولتی  بازیگر  ازسوی  معموال   های  که 
می  سر  دامنهتروریستی  ازآنجاکه  این  زنند.  تهدید  ی 

عرصه  فروملی،  درمی کنشگران  را  فراملی  نوردد،  های 
بین  همکاری  به  این  نیاز  با  مقابله  برای  المللی 

اهمی می تهدیدات  روزافزون  به ت  ویژه  یابد. 
مساعدی  دولت  بستر  که  ورشکسته  یا  ضعیف  های 

گروه  این  جوالن  و  رشد  و  برای  توانایی  و  هستند  ها 
ها  امکانات کافی را برای کنترل اوضاع و رویارویی با آن 

گروه  ظهور  یا  دریایی  دزدی  ندارند.  اختیار  های  در 
چالش افراط  ازجمله  تروریستی  و  جدی  گرا  های 

و  تهدیدکننده  صلح  و  تجارت  به  جهانی  دسترسی  ی 
ها  المللی هستند؛ بنابراین برای مقابله با آن ثبات بین

ها را توانمند ساخت و از این طریق شرایط  باید دولت 
برای   را  هدف  سه  گی  مک  درآورد.  کنترل  تحت  را 

ایاالت   امنیتی  دولت همکاری  با  و  متحده  ها 
می  بیان  خارجی  دفاعی  ارتقای  کمؤسسات  الف(  ند: 

ایاالت   خاص  امنیتی  توسعه منافع  ب(  ی متحده 
برای  قابلیت  متحد  و  دوست  کشورهای  نظامی  های 

آماده  ج(  و  چندملیتی  عملیات  و  خود  از  سازی  دفاع 
ایاالت  دسترسی    نیروهای  و  صلح  زمان  در  متحده 

می  میزبان  کشور  به  کشور  این  پردازد  احتمالی 
(McGee, 2011: 40(5) الب دیدگاه (.  دیگری  ته  های 

ایاالت اینکه  از  اعم  دارد  وجود  یا    نیز  ایجاد  با  متحده 
گروه  از  تروریستی  حمایت  یا  ضددولتی  معارض  های 

های مستقل یا مخالف آمریکا  ی تضعیف دولت زمینه
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مناطق   در  را  خود  نفوذ  و  حضور  مشروعیت  نیز  و 
این  با  مبارزه  برای  فراهم  مختلف  تهدیدات  گونه 

برای مثال، دخالت آمریکا در تأسیس داعش  کند.  می
آمریکایی   مقامات  برخی  ازسوی  که  است  ادعایی 

 مطرح شده است. 

رزمایش  در  و  شرکت  دوجانبه  مشترک  های 
مهم چندجانبه.   از  مؤلفهیکی  دیپلماسی  ترین  های 

ایاالت  رزمایش   نظامی  برگزاری  مشترک  متحده  های 
که  مناطقی  تمامی  در  است.  چندجانبه  یا   ایاالت   دو 

سال   طول  در  دارد،  نظامی  حضور  متحده 
در  رزمایش  نیروها  آمادگی  جهت  مختلفی  های 

ی رزمی و عملیاتی، امداد و نجات و غیره برگزار  زمینه
رزمایش می این  همچنین،  در  شود.  است  ممکن  ها 

خاورمیانه،   در  شود.  تکرار  بار  چندین  سال  طول 
طوالنی  دروابط  و  اعتماد  ایجاد  باعث  سترسی  مدت 

های عملیاتی در قطر، متحده به داشتن پایگاهایاالت  
است؛   شده  بحرین  و  عربی  متحده  امارات  كویت، 

برنامهدرحالی  این  از  شرکا  بهره که  میها  شوند،  مند 
ازاین فعالیت گسترده هایی  اهداف  از  نیز  تر دست 

ایاالت  خارجی  و    سیاست  جهانی  نفوذ  مثل  متحده 
می  حمایت  دفاعی  ایاالت  مقاصد  فقط  کنند.  متحده 

سال   پنجاه   2014در  ایگل  در  ازجمله  رزمایش،  ودو 
کشور  1ریزولو  دوازده  حضور  با  و  قطر  میزبانی  به   ،

الین ایگر  رزمایش  کرد.  رزمایش    2شرکت  و  اردن  در 
ی هرمز  المللی مقابله با مین در دریای عرب، تنگه بین

( عمان  خلیج  دیگر  Reveron, 2016: 168و  از   )
تاکنون  رزمایش  آمریکا  همچنین،  هستند.  ها 
در  رزمایش  ازجمله  کشورها  دیگر  با  را  متعددی  های 

یا   و  جنوبی  کره  و  ژاپن  نظیر  آسیا  شرق  جنوب 
 اروپایی در قالب ناتو برگزار نموده است. کشورهای 

ثبات3  سازیعملیات ثبات  عملیات  انجام  سازی  . 
خود   برای  آمریکا  ارتش  که  است  وظایفی  از  یکی 

این   در  است.  کرده  در  تعریف  سفارینو  نینا  باره 
کمک  در  دفاع  وزارت  »نقش  عنوان  با  های  پژوهشی 
گزینه  و  اصلی  موضوعات  پیشینه،  های  خارجی: 

 
1 Eagle Resolve 
2 Eager Lion 

می کنگ بیان  و  کرده  اشاره  مسأله  این  به  کند  ره« 
عالوه  دفاع  ظرفیت وزارت  ایجاد  نظامی  بر  های 

دولت  به  دارد  تالش  جهت  خارجی،  خارجی  های 
تأمین امنیت قلمرو سرزمینی خود در برابر تهدیدات  

المللی با انواع ابزارهای غیرنظامی کمک  داخلی و بین 
این  تالش کند.  شامل  دولت ها  مانند  سازی  های 

مشروعیت   تقویت  و  پلیس  نیروهای  تقویت 
پروژه دولت  انجام  با  خارجی  اقتصادی،  های  های 

درمورد   )و  کوچک  مقیاس  در  اجتماعی  و  بهداشتی 
های سیاسی( عموما  در مناطق  مناطق درگیری، پروژه 

( است  پایتخت  یک  Serafino, 2008: 1خارج  در   .)
می  کلی  فعالیت نگاه  بین  ذیل  توان  که  عملیات  هایی 

می ثبات صورت  به  سازی  مربوط  اقدامات  با  گیرد، 
شباهت همکاری  امنیتی  را  های  متعددی  های 

نکته اما  کرد،  درمورد  مشاهده  اهمیت  حائز  ی 
ثبات عملیات بدون  های  بعضا   که  است  آن  سازی 

دولت  رضایت  و  آن دعوت  مردم  و  میزبان  ها  های 
می  دفاع  صورت  قالب  در  امریکا  دولت  و  پذیرد 

حوادث  پ از  بعد  که  تروریسم  با  مبارزه  یا  یشدستانه، 
های آمریکایی  یازدهم سپتامبر به متن اصلی گفتمان 

 شود. اند، وارد عمل می تبدیل شده 

نشان   افغانستان  و  عراق  در  میدانی  تجربیات 
این می که  بعد  دهد  به  مربوط  معموال   اقدامات  گونه 

می  دنبال  آمریکا  توسط  درگیری  و  جنگ  شود.  از 
دیپلمات در  -ای با عنوان »سرباز ادوارد بورک در مقاله

 افغانستان و عراق« به شرح اقدامات و اهداف ایاالت 
که   است  پرداخته  ثبات  عملیات  درخصوص  متحده 

می  نظر  از  ادامه  در  را  آن  از  »...در بخشی  گذرانیم. 
غیرنظامی   مقامات  از  حفاظت  ناامن،  بسیار  مناطق 

ا توجه به محدودیت در  کاری شاق و دشوار است. ب
جابه  و  آن حرکت  غیرنظامی،  مقامات  ها  جایی 

ندازهتوانند پویایی محلی را به نمی  ی کافی رصد کنند  ا
کمک  تحویل  که  کنند  حاصل  اطمینان  برای  و  ها 

زیان  بلندمدت  سیاسی  نیست؛  اهداف  بخش 
ارائه  برای  ارتش  و  بنابراین  بازسازی  خدمات  ی 

3 Stabilization operations 
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مجهزتکمک  بشردوستانه  می های  و  است  تواند  ر 
نقش  لزوم  بگیرد.  درصورت  عهده  بر  را  مختلفی  های 

اگر   حتی  كه  است  کرده  مشاهده  آمریكا  ارتش 
ثبات  غیرکشنده  عملیات  اقدامات  بر  مبتنی  سازی 

هم توانایی طرف قراردادن دشمنان بالقوه   باز  باشد، 
بازدارنده  همچنان  مهلک  قاطع  نیروی  یک  ای  با 

 :Burke, 2010فقیت است« )معقول و غالبا  کلید مو
ایاالت  28 ارتش  در  (.  خود  تجربیات  برمبنای  متحده 

سال   در  عراق،  و  راهنمای  کتابچه   2008افغانستان  ی 
تهیه  FM)  3-07    1میدانی را  ثبات  عملیات  نام[  ]به   ،)

به که  مجموعه کرد  از  طورمؤثر  منسجم  ای 
می دستورالعمل چگونه  ارتش  اینکه  درمورد  تواند  ها 

بهمسؤو را  توسعه  و  دیپلماسی  دفاع،  عهده    لیت 
می  ارائه  مقدمهبگیرد،  در  کتابچه  دهد.  این  ی 

شود که غیرنظامیان اعزامی نه در تعداد  مشاهده می 
مهارت  مجموعه  با  نه  عملیات و  برای  که  های  هایی 

این  اگر  حتی  و  دارند  وجود  است،  موردنیاز  ها  کنونی 
زی موارد  هم  هنوز  باشند،  داشته  خواهند  وجود  ادی 

هستند.   خطرناک  غیرنظامی  افراد  این  برای  که  بود 
ی راهنما به توصیف مشارکت  ی این کتابچهدر ادامه 

نه بالقوه  آمریکا  ارتش  فوری  ی  تدارک  در  قط  ف
ی تقبل طیف  خدمات اساسی بلکه همچنین در نحوه 

مسؤولیت گسترده  از  سیاسیای  اساسا     -های 
ها به  این مسؤولیت که تا زمانی  -کارکردهای حکومت 

پردازد. این کتابچه،  یک مقام مدنی منتقل شوند، می
دستورالعملمجموعه  از  دقیق  وظایف  ای  درمورد  ها 

می  ارائه  حکمرانی  از  مختلف  است  ممکن  که  دهد 
آن  که  برود  توقع  این  که  ارتش  بگیرد،  عهده  بر  را  ها 

آماده ازجمله آن  انتخابات  ی  بر  نظارت  و  سازی 
 (.Burke, 2010: 29باشد )می

همه تالش با  کردن  ی  برجسته  در  سعی  که  هایی 
ش آمریکا در چارچوب   مزایا و سودمندی اقدامات ارت

ی مشخص  گیرد دو نکتههای ثبات صورت می عملیات
آن  نباید  که  دارد  اوال   وجود  انگاشت.  نادیده  را  ها 

حال که یک  سازی درعین توان گفت عملیات ثبات می
گرفته ازسوی ارتش این  فرد صورتی منحصربه تجربه 

 
1 Field Manual   

می  فعالیت  کشور  یک  نیز  حال  همان  در  اما  باشد؛ 
که   است  ملل  سازمان  صلح  حفظ  عملیات  با  موازی 
مجوز   با  و  کشورها  از  بیشتری  تعداد  مشارکت  با 

گیرد. همچنین، اجرای چنین  شورای امنیت انجام می 
و   نفوذ  امکان  آن  که  دارد  هم  دیگری  روی  اقداماتی 

و    حضور عراق  )همچون  درگیری  مناطق  در  بیشتر 
نظراز  چنینی صرفهای این افغانستان( است. فرصت 

به   شده اینکه  ایجاد  یا  آمده  با  وجود  ادامه  در  اند، 
مشروعیت تالش جهت  در  که  اقدامات  هایی  سازی 

ثبات  عنوان  می تحت  انجام  را  سازی  فضایی  شوند، 
یکایی با آزادی بیشتری  کنند تا نظامیان  فراهم می  آمر

 در مناطق دیگر مشغول انجام مأموریت باشند.

حرفه  نظامی.  آموزش  از  ای  دیگر  یکی  آموزش 
دیپلماسی  مؤلفه ارزشمند  بازوی  و  مهم  بسیار  های 

افزایش   در  را  مهمی  نقش  که  است  آمریکا  نظامی 
دارد.   خارجی  نظامیان  روی  بر  تأثیر  و  حضور 

المللی  ارتش و تبادالت بین   های تربیت کارکنانبرنامه
ایاالت  در  به   که  »برنامه متحده  و  عنوان  آموزش  ی 

بین  نظامی  می تربیت  شناخته  شود،  المللی« 
فعالیتتوجهقابل شامل  و  تبادل  اند  نظیر  هایی 

آکادمی  بین  کشورهای  افسران  در  نظامی  های 
می  )مربوطه  و  Gibson, 2018: 28باشند  آموزش   .)

بین  نظامی  )تربیت  یک    IMET )2المللی 
قوی  سرمایه روابط  ایجاد  هدف  با  بلندمدت  گذاری 

وزارت خارجه ارتش است.  با  ازطریق  ارتش  آمریکا  ی 
نظامی برنامه تربیت  و  آموزش  در  بین   های  المللی 

مالی   مبلغ  FY2014)  2014سال  دالر    106(  میلیون 
تربیت   برای  را  دفاع  از    5367وزارت    135دانشجو 

ما تأمین  برنامهکشور،  این  کرد.  طیف  لی  ها 
بر  گسترده  در  را  نظامی  تربیت  و  آموزش  از  ای 

دوره می شامل  و  پیاده گیرد  افسران  اصلی  و  ی  نظام 
حرفه  نظامی  آموزش  مراکز  در  ایاالت  حضور  ای 

متحده مانند کالج جنگ نیروی دریایی است. یکی از  
برنامه  این  مهم  و  تأثیرات  شخصی  روابط  ایجاد  ها 

با افرادی است که احتماال  در کشورهای خود  ای  حرفه
می  باال  ارشد  سطوح  داشتن  تا  رورون،  باور  به  روند. 

2 International Military Education and Training 
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حرفه  رهبران  از  گروه  آموزش یک  کامال   ی  با  ا دیده 
دست  ایاالت  دانش  حرفهاول  به  شدن  متحده،  ای 

نمایندگان   برای  نفوذ  و  دسترسی  مسلح،  نیروهای 
می  کمک  نظامی  و  بنابدیپلماتیک  در  کند.  راین 

برنامه  به  کمی  نسبتا   مبلغ  اختصاص  ی تئوری، 
نظامی تربیت  و  برای  بین   آموزش  بزرگی  بازده  المللی 

ایاالت  سیاست  زمینه  اهداف  در  نفوذ  متحده  ی 
)جهانی  داشت  خواهد  -Reveron, 2016: 175اش 

176.) 

بشردوستانه اقدامات  .  اقدامات  در  شرکت 
ثیرگذاری است  های تأبشردوستانه یکی دیگر از حوزه

متحده در آن فعال بوده است. اهمیت این  که ایاالت  
فعالیت  بهنوع  ارائه ها  ارتباط  سبب  و  جمعی  خیر  ی 

دریافت  کشورهای  جمعیت  با  ی  کنندهنزدیک 
در   خوب  تصویری  و  خاطره  ماندگاری  باعث  خدمت، 

ملت  ایاالت  بین  نفوذ  افزایش  و  آن  ها  در  متحده 
می دولت  مثها  برای  نوامبر  شود.  در  ایاالت    2013ال، 

دنبال   به  که  بود  کشورهایی  نخستین  جزء  متحده 
ابرطوفان   وقوع  پی  در  فیلیپین  کمک  درخواست 
یو   هواپیمابر  ناو  روز  چند  طی  در  داد.  پاسخ  هایان 

دو کشتی اسکورت، نیروی    1اس اس جورج واشنگتن 
باری    C-17هوایی   هواپیمای  و  بیش  C-130آمریکا   ،

کوپتر و صدها تفنگدار دریایی مشغول  ی از دوازده هل
تحویل مقادیر بسیار زیادی وسایل امدادی به مناطق  
حوادثی   بازماندگان  بودند.  ویرانی  بیشترین  دارای 

سال   در  هند  اقیانوس  سونامی  و  زلزله  و    2004مانند 
زمین توهوکو یا  نظامی    2لرزه  هواپیماهای  شاهد 

ارائه  برای  امدادیآمریکایی  تجهیزات  کارکنان    ی  و 
سال  این  طول  در  بودند.  نجات  و  این امداد  گونه  ها، 

ها در قالب دیپلماسی نظامی به درک مثبت از  تالش
عنوان یک رهبر جهانی کمک نموده  متحده به ایاالت 

 (. Smith, 2016: 1است )

برخالف  .  عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد
  های فعال، عملیات حفظ صلح ملل متحد سایر حوزه 

 
1 USS George Washington 
2 Tohoku Earthquake 

حوزه  معدود  ایاالت  از  که  است  حضور  هایی  متحده 
به حداقل  فعالی  و  ندارد.    چشمگیر  عملیاتی  لحاظ 

ایاالت  صلح    مشارکت  حفظ  عملیات  در  متحده 
طول   در  ملل  تغییرات    20سازمان  گذشته  سال 

چشمگیری کرده است. بعد از جنگ سرد این کشور  
زمینه در  را  فعالی  مأموریت نقش  صلح  ی  حفظ  های 

در هائیتی، بوسنی    1990ی  ازمان ملل در اوایل دههس
هاوک   بلک  حادثه  از  پس  اما  کرد،  ایفا  سومالی  و 

آن    1993داون در سومالی در اکتبر   سرباز    18که در 
آمریکایی کشته شدند، سیاستمداران تصمیم گرفتند  
صلح   حفظ  در  آمریکایی  نظامیان  مشارکت  میزان 

به  را  ملل  کاهسازمان  چشمگیری  و  طور  دهند  ش 
عنوان مربی  جای اینکه نقش عملیاتی ایفا کنند، بهبه

و مشاور نظامی در عملیات صلح این سازمان خدمت  
(. برای مثال، وزارت Gorur, Stimson, 2014نمایند )

برنامهخارجه با  کشور  این  صلح  ی  عمل  ابتکار  ی 
فعالیتGPOI)  3جهانی  از  حمایتی  اقدامات  های  (، 

صلح   می حفظ  برنامه انجام  یک  که  ی دهد 
ی دولت امریکاست. هدف این  امنیتی با بودجه کمک 

بین  ظرفیت  افزایش  مؤثر  برنامه  انجام  برای  المللی 
ای و سازمان ملل  های پشتیبانی صلح منطقهعملیات

حفظ   و  آموزش  جهت  شرکا  توانمندسازی  ازطریق 
نظامی  مهارت نیروهای  تعداد  افزایش  صلح،  های 

روند    توانمند تسهیل  پلیس،  متشکل  واحدهای  و 
استقرار  آماده و  لجستیکی  پشتیبانی  سازی، 

پلیس  متشکل  واحدهای  و  نظامی  تا   4واحدهای 
صلح عملیات پشتیبانی  )  5های   .U.Sاست 

Department of State, GPOI .) 

دامنهبه   افسران دیپلمات نظامی.  وسیع  دلیل  ی 
های  ، نقش اقدامات دیپلماتیک نظامی ایاالت متحده

به   مشغول  عرصه  این  در  متنوعی  و  متعدد 
وابستهفعالیت منطقهاند.  افسران  نظامی،  ی  های 

منطقه رزمی  فرماندهان  و  ازجمله  خارجی  ای 
برجستهنقش  حوزه های  در  فعال  دیپلماسی  ی  ی 

نظامی هستند. در این میان ممکن است همپوشانی  

3 Global Peacekeeping Operations Initiative 
4 Formed Police Units 
5 peace support operations 
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رده  میاِن  نقش در  و  باشد.  ها  داشته  وجود  برای  ها 
وابسته  که  افسرانی  ممکن  مثال،  هستند  نظامی  ی 

منطقه  افسران  جزء  باشند.  است  نیز  خارجی  ی 
ی نظامی، توضیح اینکه، ارتش آمریکا  درمورد وابسته

به  را  نمایندگانی  دنیا  کشورهای  اغلب  منظور  در 
مأموریت  با  هماهنگی  و  دیپلماتیک  پشتیبانی  های 

ی دفاعی  وابسته   کند.ها مستقر می مربوط به سفارت 
دیپلماتیک   کامال   وضعیت  دارای  افسری  نظامی(  )یا 

به  و  تعییناست  نظامی  ارشد  رابط  با  عنوان  شده 
کند و معموال  بخش نظامی در  کشور میزبان عمل می 

نماید که متشکل  متحده را هدایت می سفارت ایاالت  
منطقه افسران  هستند  از  سایرین  و  خارجی  ی 

(Krieger & et a, 2015: 230منطقه افسران  ی  (. 
( فرهنگ،  به   FAO )1خارجی  کارشناسان  عنوان 

مناطق   و  کشورها  سایر  استراتژیک  امور  و  سیاست 
طورکلی دارای مدارک  کنند. این افسران بهخدمت می 

گسترده تعلیم  تحت  و  پیشرفته  زبان  تحصیلی  ی 
آن  اکثر  تجربه هستند.  دارند؛  ها  فراوانی  عملیاتی  ی 

دیده انتخاب  های جنگجو و میدان یان گروه چراکه از م
های امنیتی  شوند. این افسران اغلب اجرای کمک می

ها ممکن است  در خارج از کشور را بر عهده دارند. آن 
ی دفاعی، افسر  عنوان مقام ارشد دفاعی یا وابستهبه

تحلیلگر   یا  نظامی،  رابط  افسر  امنیتی،  دستیار 
المللی دیگر  ی بین هااطالعاتی در میان بسیاری نقش 

 ( باشند  فعالیت   :Krieger & et al. 2015مشغول 
نقش 232 این  کنار  در  می(.  فرماندهان  ها  به  توان 

منطقه آن COCOMs)  2ایرزمی  زیردستان  و  ها  ( 
پیشبرد   در  را  پررنگی  نقش  که  نمود  اشاره 

می فعالیت ایفا  دیپلماتیک  و  نظامی  هر  های  کنند. 
رزمی  فرمانده تمامی  ی  اجرای  و  هدایت  مسؤولیت 

اقدامات  فعالیت ازجمله  آمریکا  نظامی  های 
منطقه درون  را  عمومی  خود  دیپلماسی  جغرافیایی  ی 

دیپلماسی   اقدامات  از  وسیعی  طیف  دارد.  عهده  بر 
های  ی جغرافیایی در قالب مأموریت درون هر منطقه

کمک  دربرابر  مشترک،  آمادگی  بشردوستانه،  های 

 
1 Foreign Area Qfficers   
2 Regional Combatant Commanders 
3 Defence Threat Reduction Agency 

تربیت برنامه  بالیا،  و  نظامی  آموزش  اقدام  و  های 
ارتش  به  کمک  برای  و  مدنی  مؤثرتر  جهت  ملی  های 

 :Williams, 2009شوند )تر شدن دنبال می ایحرفه
224 .) 

برنامه در  خلع  شرکت  و  تسلیحات  کنترل  های 
بین  در  المللی.  سالح  مؤثر  و  مهم  بازوهای  از  یکی 

مذاکرات   در  فعال  مشارکت  نظامی،  دیپلماسی 
بوط به کنترل تسلیحات و خلع سالح کشتارجمعی  مر 

متحده یک طرح ضداشاعه  است. وزارت دفاع ایاالت  
راه انداخت که هدف از این طرح  به   1993را در سال  

سالح  با  مقابله  مقدمات  نمودن  های  ادغام 
قابلیت  در  ایاالت  کشتارجمعی  برای  های  متحده 

سال  طرح  از  بود.  مشترک  عملیات  و  قدرت  ریزی 
اقدامات متعددی صورت گرفته است؛ ازجمله   1993

هسته سالح  گسترش  با  مقابله  شورای  به  ایجاد  ای 
دفاعی   آژانس  تأسیس  و  دفاع  وزیر  معاون  ریاست 

تهدیدات  از  DTRA)   3کاهش  تعدادی  گردآوری  برای   )
کشتارجمعی آوری فن تسلیحات  با  مرتبط  و    4های 

 :Blagojevic & Subotić, 2018های میدانی )تالش
(. همکاری با متحدان و دوستان اصلی نیز  645-646

نیروهای   اگر  چراکه  است؛  زیادی  اهمیت  دارای 
به  به اندازهآمریکایی  کافی  از  ی  ناشی  خطرات  از  دور 

نیروهای  سالح  باشند،  داشته  قرار  کشتارجمعی  های 
آن  مردم  و  را  متحد  جنگی  مناطق  نزدیکی  در  ها 

پذیر رها  ها آسیبن سالح ی ایتوان در برابر حمله نمی 
ناتو در   ارشد  دفاع  از »گروه  باید  دولت  بنابراین  کرد؛ 

گسترشزمینه »کارگروه5ی  نیز  و  دوجانبه«   ی  های« 
ضدگسترش با انگلستان، کره جنوبی، ژاپن، اسرائیل  

خلیج   همکاری  شورای  روشن  و  کند.  حمایت  فارس 
زمینه  این  در  نظامی  دیپلماسی  نقش  که  است 

)ضروری    :Blagojevic & Subotić, 2018است 
زمینه646 در  مهم  اقدامات  از  یکی  شاید  منع (.  ی 

هسته سال  گسترش  در  شکل   1968ای  گیری  با 
معاهده ان.پی.تی رقم خورد که در آن زمان امریکا به  

و    60همراه   نمودند  امضا  را  معاهده  این  دیگر  کشور 

4 Weapons of mass distraction 
5 NATO Senior Defence Group on Proliferation 
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سال  آن  در  به  بیشتری  کشورهای  نیز  بعد  های 
بهپیوس )تابناک،  آبان  تند  در  (.  1399روزشده 

مهم  هستههمچنین،  توافق  میان  ترین  دوجانبه  ای 
مجموعه   قالب  در  روسیه،  و  کشور  این 

استارت  نامهموافقت  کاهش    2و    1های  )پیمان 
هسته کالهک  می های  آن ای(  اولین  که  در  باشد  ها 

و دومین پیمان بعد از انقضای پیمان قبلی    1991سال  
 به امضا رسید.   2010، در سال 2009در سال  

ایاالت  فروش و کمک نظامی برنامه.  های  متحده 
سایر   با  تسلیحات  تجارت  و  فروش  برای  متعددی 

می  جمله  آن  از  که  دارد  فروش  کشورها  به  توان 
( خارجی  تجاری    FMS )1نظامی  مستقیم  فروش  و 

(DCS)2   خارجی نظامی  مالی  تأمین  کرد.   3اشاره 
(FMF  ازجمله امریکاست.  برنامه(  دولت  دیگر  های 

اسلحه صادرات  کنترل  قانون  رئیس  AECA)   4طبق   )
جمهور اجازه دارد تا خرید اقالم و خدمات دفاعی برای  

سازمان  و  خارجی  بین کشورهای  تأمین  های  را  المللی 
می تعیین  خارجه  امور  وزیر  کند.  کدام  مالی  که  کند 

هستند    ی تأمین مالی خارجیکشورها مشمول برنامه
می  اجرا  را  آن  دفاع  وزیر  ممکن  و  برنامه  این  کند. 

به  ارائه  است  وام  یا  و  )بالعوض(  مالی  کمک  صورت 
 (  Defense Security Cooperationشود 

Agency, FMF  کشورهای به  تسلیحات  فروش   .)
- باشد. با این فروش  خارجی شکلی از دیپلماسی می 

قطعات  تعویض  آموزش،  از  پکیجی  شامل  اغلب    که 
به  نشان و  و  است  پایدار  دهنده روزرسانی  تعهدی  ی 

دارد   قصد  آمریکا  است،  مشتریانش  و  آمریکا  میان 
از   خارج  در  را  خود  روابط  و  گسترش  را  خود  نفوذ 

 ( کند  تقویت  (.  Krieger & et al. 2015: 238کشور 
داده  آمار  استکهلم  طبق  صلح  تحقیقات  مرکز  های 

سال   از  از    ایاالت تاکنون    1950)سیبری(  یکی  متحده 
کنندگان تسلیحات دنیا بوده است.  ترین تأمین بزرگ 

کشور در دوره پنج این  ترین  بزرگ   2018- 2014ساله  ی 
حداقل  صادرکننده  به  تسلیحات  دولت    98ی 

ایاالت  می میان  شکاف  سایر  باشد.  با  متحده 

 
1 Foreign Military Sales 
2 Direct Commercial Sales 

گسترده  بهصادرکنندگان  شد  یک  طوری تر  که 
می  نشان  اختالمقایسه  میزان    12ف  دهد  درصدی 

ی  به روسیه دومین صادرکنندهصادرات آمریکا نسبت 
سال  بین  دنیا  تسلیحات  به    2013تا    2009های  بزرگ 

های  درصدی میان دو کشور در بین سال  75اختالف 
 (. SIPRI, 2019: 8رسید ) 2018تا  2014

اهداف دیپلماسی نظامی  4
 متحدهایاالت 

دفاع  مجموعه  وزارت  در  فعال  از  به ی  یکی  عنوان 
حده در پیشبرد اهداف  بازوهای مهم دولت ایاالت   مت

کنار   در  تا  هستند  تالش  در  همواره  خارجی  منافع  و 
خشونت به رایج  وجه  فشار  کارگیری  با  توأم  و  آمیز 

های نرم آن نیز بهره  قدرت نظامی، همزمان از مؤلفه
برای   هوشمندانه  شکلی  به  را  دو  این  و  گیرند 

به  دست  بین یابی  به مقاصد  خود  بندند.  المللی  کار 
دنبال   طریق  این  از  را  متعددی  اهداف  آمریکا  ارتش 

بهمی و  کند.  همکاری  افزایش  ازطریق  طورخالصه 
خود   معرفی  ضمن  کشورها،  سایر  و  شرکا  با  تعامل 

می به کشور  این  مسؤول،  شریکی  به  عنوان  تواند 
هزینهجمع  بپردازد،  اطالعات  با  آوری  تقابل  های 

و  الش چ کند،  سرریز  ها  دولت  سایر  روی  بر  را  ها 
توجهی فزونی  دسترسی جهانی خود را به میزان قابل 

مهم  ازجمله  و  بخشد.  غیرخشن  نرم،  اهداف  ترین 
ایاالت   ارتش  که  به دیپلماتیکی  از  کارگیری متحده 

به جهان  نقاط  اقصی  در  خود  مناطق  نیروهای  ویژه 
و مناقشه همچنین گسترش  حساس  و  همکاری  آمیز 

می  دنبال  کشورها  سایر  ارتش  با  تعامالت  کند  و 
مخاطبان   به  سیگنال  »ارسال  از  است  عبارت 

»ارتقای  بین فراملی«،  هویتی  »ایجاد  المللی«، 
»جمع  عمومی«،  »باال  دیپلماسی  و  اطالعات«  وری  آ

 بردن ظرفیت نظامی شرکا و متحدان«.

اقدامات  المللی.  ارسال سیگنال به مخاطبان بین
فعالیتنظام و  سیگنال ی  آمریکا  ارتش  های  های 

دولت  و  مخاطبان  به  را  ارسال مختلفی  ناظر  های 

3 Foreign Military Financing 
4 Arms Export Control Act 



 

129 

 . 139تا  119 صفحات .1400 بهار و تابستان  .9  شماره .5 دوره

الملل بین روابط و سیاست دوفصلنامه  

Journal of International Politics and Relations 

 متحده آمریکا  دیپلماسی نظامی و سیاست خارجی ایاالت . آسمانی حدیث 

سیگنال می این  فراخور  کند.  به  است  ممکن  نیز  ها 
پیام  از  طیفی  »اطمینانمخاطب  حاوی  و  ها  بخشی« 

یا »بازدارندگی« را به همراه داشته باشد. برای مثال، 
و متحدانش  های مشترک میان آمریکا  انجام رزمایش 

مجموعه  که  دارد  را  پتانسیل  پیام این  از  به  ای  را  ها 
کشور   میزبان،  کشور  در  هدف  مختلف  مخاطبان 
و   مخالفان  و  متحد/شرکا  کشورهای  سایر  مبدأ، 

فعالیت  این  شاهد  که  خارجی  بازیگران  ها  همچنین 
 ( کند  ارسال  که  Gibson, 2018: 28-29هستند،  (؛ 

پیام  می این  شرکها  برای  تداعی تواند  متحدان،  و  گر ا 
پذیری و حمایتگری ازسوی آمریکا همراه با  مسؤولیت 

اطمینان حس  رقبای  ایجاد  برای  همزمان  و  بخشی، 
و   نظامی  توان  نمایش  دشمنان،  و  احتمالی 

 ی میزان قدرت بازدارندگی باشد.دهنده نشان 

عمومی. دیپلماسی  سطح  ایاالت   ارتقای   ارتش 
گسترده  حضور  سرامتحده  در  جهان  ای  سر 

های نظامی خارج از کشور، مناطق  ی پایگاه واسطهبه
ماهیت   دارد.  حساس  و  کانونی  نقاط  و  درگیری 
جهانی و مقیاس وضعیت دفاعی این کشور، ارتش را  
به بازیگری جدی در پیگیری اهداف سیاست خارجی  

به  است.  کرده  ایمن تبدیل  محیط منظور  های  سازی 
خارجی   سیاست  به  مربوط  متحده، ایاالت  عملیاتی 

- طور منظم در چارچوب دیپلماسی عمومی ارتش به 
های  که به معنی تعامل با مردم خارجی ازطریق کانال 

است هدفمند  و  دسترس  در  می   - ارتباطی  کند  عمل 
(Gibson, 2018: 8 کمک همچنین  مشارکت (.  ها  ها، 

فعالیت  ]نظامیو  شبکه -های  امنیتی  گسترده [  ای  ی 
یک غیررسمی میان کارکنان دفاعی  از تعامالت دیپلمات

آن خارجی  همتایان  و  می آمریکا  ایجاد  این  ها  کند. 
خود منجر به  خودی براینکه عمال  و به ها عالوه فعالیت

شوند، روابطی را نیز به وجود  تعامالت دیپلماتیک می 
هایی را برای انجام  ی خود فرصت نوبه آورند که به می

می  فراهم  بیشتر  آنکننددیپلماسی  ها  . 
در  زیرساخت  هماهنگی  و  مذاکره  برای  روزمره  های 

می مهیا  را  امنیتی  برای  امور  را  مسیرهایی  و  سازند 
کارکنان  اجتماعی  و  نیروها  میان  در  نفوذ  و  سازی 

 
1 Collecting Intelligence 

می  ایجاد  )نظامی   :Krieger & et al, 2015نمایند 
229 .) 

توانایی  و  ظرفیت  شرکا.  ایجاد  در  نظامی  های 
آمریکا  دفاع  و    وزارت  آموزش  تسلیحات،  تجهیزات، 

کمک  و  سایر  ظرفیت  تقویت  جهت  را  نظامی  های 
انجام   برای  دوست  کشورهای  نظامی  توانایی 

مواد  مأموریت  تروریسم،  با  مبارزه  مثل  مختلف  های 
می  تأمین  قبیل  این  از  و  مرزها  از  دفاع  کند.  مخدر، 

کمک  این  سال سرمنشأ  به  اولیهها  از  های  پس  ی 
متحده برای کمک  زمانی که ایاالت  جنگ جهانی دوم  

می  تالش  اروپا  بازسازی  برمی به  گردد  کرد، 
(Serafino, 2008: 1 سال این  در  برنامه(.  های  ها 

تجهیز  کمک  و  آموزش  جهت  آمریکا  نظامی  های 
مؤلفه  از  یکی  خارجی  نظامی  مهم  نیروهای  های 

کمک  خارجی ایاالتبخش  وزارت    های  و  بوده  متحده 
ها بر عهده داشته  را در این برنامه دفاع نقش مهمی 

کمک  این  از  هدف  توانایی است.  تقویت  های  ها 
دفاعی متحدان اصلی در برابر اتحاد جماهیر شوروی  

سال  در  اما  برنامهبود،  بعد  کمک های  نظامی    های 
سیاسی،  به اهداف  خدمت  در  فزاینده  طور 

ی دیپلماتیک و نظامی نیز قرار گرفت. طی چند دهه 
های نظامی به ابزاری مهم برای تقویت  کمکگذشته  

دولت  با  و  روابط  متحدان  به  پاداش  خارجی،  های 
 ,Serafinoپرورش شرکای جدید تبدیل شده است )

2008: 9-10 .) 

اطالعات جمع  حضور    :1آوری  دالیل  از  یکی 
به وابسته نظامیان  و  ویژه  کشورها  در  نظامی  های 

جمع  مختلف  عملیاتی  اطالعاتمناطق  از    آوری 
آخرین   از  آگاهی  و  نظامی  ساختار  ارتش،  وضعیت 

فن پیشرفت  حوزههای  در  کشورهای  آورانه  دفاعی  ی 
تنوع  به  توجه  با  مهم  این  است.  سازی  میزبان 

ایاالت  فعالیت برای  نظامی  تعامالت  و  کار  ها  متحده 
به راحتی  می   نسبتا   بر  نظر  عالوه  امروزه  رسد. 

ایاالت وابسته چشم  و  گوش  نقش  که  نظامی    های 
می  ایفا  میزبان  کشورهای  در  را  حضور  متحده  کنند، 

آمری  کشورهای میزباِن  مستمر افسران  کایی در خاک 
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جهان،  پایگاه  نقاط  اقصی  در  کشور  این  نظامی  های 
دوره  خارجی  برگزاری  همتایان  با  نظامی  آموزش  های 

دانشگاه  در  خارجی  دانشجویان  از  میزبانی  یا  های  و 
بازه در  طوالنی نظامی  آموزشی  ارسال های  تر، 

ی مشاوره و راهنمایی،  مستشاران نظامی جهت ارائه
رزمایش   در انجام  راهکنار  ازجمله  مشترک  های  های 

قابل  و  ایاالت برجسته  دسترسی  که  است   توجهی 
متحدان،   نظامی  اطالعات  باالی  حجم  به  را  متحده 
میسر   امنیتی  و  نظامی  شرکای  و  دوست  کشورهای 

آمده، ارزیابی  دست سازد و با پردازش اطالعات به می
همچنین   و  محذورات  مقدورات،  از  درک  مناسبی 

آن دفاعی  ساختار  از  این  مشخصی  اختیار  در  را  ها 
 دهد. کشور قرار می 

فراملی  هویت  فرایند    :1ایجاد  دو  ازطریق  ارتش 
می  غیررسمی  و  دولت رسمی  از  فراتر  هویتی  ها  تواند 

میان   تعامل  را  آن  مناسبات  که  هویتی  بسازد. 
قوانینی  پوش یونیفرم  و  آداب  با  متحدالشکل  های 

یکسان   می تقریبا   دنیا  سراسر  دیپلماسی  در  سازند. 
در   دفاعی  مقامات  مستقیم  دخالت  و  دفاعی  رسمی 

از  فعالیت کوچکی  بخش  تنها  دیپلماتیک  های 
می تشکیل  را  نظامی  همانطورکه  دیپلماسی  دهد. 

شبکه  نظامی  دیپلماسی  شد  اشاره  از  بدان  ای 
تعامالت غیررسمی میان افسران آمریکایی با افسران  

همچنین با افراد محلی و مردم عادی    نظامی خارجی و 
می  این  ایجاد  بر  آمریکایی  مقامات  همچنین  کند. 

می  تأکید  فعالیتموضوع  انجام  چگونه  که  های  کنند 
آن خارجی،  همتایان  با  نظامی  اجتماعی  مختلف  را  ها 

کند؛ درواقع مقامات آمریکایی به همتایان خارجی  می
می  ارزش خود  که  ایاالت  آموزند  نحوه متحهای  ی ده، 

نگرش به جهان، رفتار نظامی مناسب و غیره را درک  
 (.  Krieger & et al. 2015: 244کنند )بنگرید به 

 استراتژی دفاع ملی 5
های  سند اصلی که مسیر توسعه و هماهنگی ]بخش 

است،   شده  ترسیم  آن  در  کشور[  یک  مختلف 

 
1 Transnational Identity 
2 National Security Strategy 

ملی  امنیت  توسط  NSS)  2استراتژی  که  دارد  نام   )
صا رئیس می جمهور  تعیین  در  رسمی  روند  شود. 

جهت  و  دفاعی[  اهداف  ]و  خارجی  ت  سیاس گیری 
آغاز    ایاالت  ملی  امنیت  استراتژی  انتشار  با  متحده 

سیاست می تدوین  راهنمای  سند  این  های  شود. 
فعالیت و  دست راهبردی  برای  الزم  به  های  یابی 

(. Willard, 2006: 37اهداف موردنظر کشور است )
خارج امور  بهوزارت  اجرای  ه  اصلی  نهاد  عنوان 

راهبردی   سند  یک  خارجی،  سیاست  و  دیپلماسی 
می سیاست  منتشر  راهبردی  اهداف  آن  در  که  کند 

نکته  است.  شده  مشخص  قابلخارجی  توجه  ی 
ها نیازمند همکاری  درمورد این اهداف آن است که آن 

فرماندهی   ازجمله  کشور  از  خارج  مختلف  نهادهای 
یابی کامل به اهداف  ظور دست منای، به رزمی منطقه

موسوم   راهبردی  سند  یک  نیز  دفاع  وزارت  هستند. 
ملی  دفاع  استراتژی  براساس  NDS)  3به  را   )

رئیس  ملی  ت  امنی استراتژی  جمهور  دستورالعمل 
می  تالش منتشر  که  در  کند  را  جهانی  نظامی  های 

می  هدایت  ملی  امنیت  از  حمایت  نماید  جهت 
(Willard, 2006: 39دروا .)  قع استراتژی امنیت ملی

زمینه ملی  دفاع  استراتژی  گسترده و  راهبردی  ای ی 
به  توانایی برای  بهکارگیری  نظامی  صورت  های 

کنند   می  فراهم  ملی  قدرت  عناصر  سایر  با  هماهنگ 
(The National Military Strategy of the 

United States of America, 2004: 2 استراتژی .)
چ اهداف،  ملی  شیوه شم امنیت  و  اقدامات  های  انداز 

می  تبیین  را  که  عمل  حساسی  مناطق  همچنین  کند؛ 
ها توجه شود و کشورهای چالشگر  باید بیشتر به آن 

می  تعریف  آن  در  متحده  ایاالت  برای  قدرت  شوند. 
  2005نمونه در استراتژی امنیت ملی امریکا در سال  

 تعدادی از اهداف استراتژیک مشخص شده است: 

 ی مستقیم؛تن آمریکا از حمله ایمن ساخ •

حفظ   • و  استراتژیک  دسترسی  کردن  ایمن 
 آزادی عمل جهانی؛

3 National Defense Strategy 
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 ها؛تقویت اتحادها و مشارکت  •

• ( مطلوب  امنیتی  شرایط   Theایجاد 
National Defense Strategy of The 
United States of America, 2005: 

6&7.) 

ی عطف و  توان نقطهحمالت یازده سپتامبر را می
د رویدادهای  تحول  به  دفاع  وزارت  رویکرد  ر 

به بین ماه  المللی  یک  دانست.  امنیتی  مسائل  ویژه 
کارگروه  پس   سوی  از  گزارشی  حمالت،  این  از 

کرد دولت  علمی دفاعی منتشر شد که بیان می هیأت
با   گفتن  سخن  برای  هماهنگ  ابزاری  نیازمند  آمریکا 

عقیده به  مرزهاست.  از  خارج  در  منسجم  ی  صدایی 
های  مات آمریکایی در جهانی که منافع و سیاست مقا

ایاالت   برداشت  بلندمدت  اشتباه  اغلب  متحده 
و  می هستند  پیچیده  موضوعات  که  جهانی  در  شود، 

طور  متحده به   ها برای تضعیف موقعیت ایاالت تالش
ای ]در حال گسترش است[، انتشار هماهنگ  فزاینده

سخت   قدرت  و  است  اساسی  ابزاری  اطالعات 
چالش هب مدیریت  برای  حال  تنهایی  ژئوپلیتیک  های 

که   داد  تشخیص  کارگروه  این  نیست.  کافی  حاضر 
در  تالش هماهنگ  نظامی  و  غیرنظامی  های 

سرمایه عمومی،  امنیت  دیپلماسی  برای  قدرتمندی  ی 
وزیر   گیتس  رابرت  هستند.  اطالعات  عصر  در  ملی 

با تأیید محدودیت  نیز  آمریکا  دفاع  های قدرت  اسبق 
خت، چنین بیان کرد که: »ما باید انرژی خود را بر  س

نیز   و  ارتش  پوالد  و  اسلحه  از  فراتر  چیزهایی  روی 
و   دریایی  تفنگداران  ملوانان،  سربازان،  از  فراتر 
هوانوردان شجاعمان متمرکز کنیم. ما باید انرژی خود  

روی سایر اجزای قدرت ملی که در سال  پیِش  را  های 
ب  خواهد  حیاتی  بسیار  دکترین  رو  کنیم«.  متمرکز  ود 

می  تأیید  در  نظامی  مهمی  نقش  نرم  قدرت  که  کند 
می  ایفا  آمریکا  ملی  )امنیت   :Williams, 2009کند 

می 223 عنوان  دیگر  جایی  در  همچنین  وی  که  (.  کند 
گرایی[  »موفقیت نظامی برای پیروزی ]مبارزه با افراط 

توسعه  نیست.  و  کافی  نهادسازی  اقتصادی،  ی 
حکومت  داخلی،  آشتی  ترویج  قانون،  داری  حاکمیت 

ارائه و  خوب،  تربیت  مردم،  به  اساسی  خدمات  ی 

ارتباطات   بومی،  پلیس  و  نظامی  نیروهای  تجهیز 
عناصر   از  امنیت،  همراه  به  دیگر  موارد  و  استراتژیک 

 ,Williamsضروری موفقیت در درازمدت هستند« ) 
گفته220 :2009 به  توجه  را(.  تفکرات  و  برت  ها 

قدرت   وجه  دو  هر  به  توجه  هرچیز  از  بیش  گیتس 
را   ملی  منافع  و  امنیت  پیگیری  در  نرم  و  سخت 

می  بتواند  برجسته  که  سازوکاری  راستا  این  در  و  کند 
قدرت این  میان  را  الزم  نزد  هماهنگی  کند  برقرار  ها 

ویژه اهمیت  از  قدرت  می کارگزاران  برخوردار  شود؛  ای 
برهم  یک  حاصل  موچراکه  قدرت  کنش  تولید  فق 

به است.  مؤلفه »هوشمند«  ادغام  های  طورکلی 
یک   قالب  در  فرهنگی  و  سیاسی  نظامی،  اقتصادی، 
استراتژی کالن اقدامی هوشمندانه در جهت هدایت  

باشد؛ بنابراین مقامات آمریکایی  سیاست خارجی می 
با طرح این دیدگاه در قالب  به –ها  درصدداند تا  ویژه 

امنیت و  نظامی  سیاستدکترین  بتوانند  کلی  ی  های 
هماهنگ   و  همسو  جدید  رویکردهای  با  را  کشور 

 سازند.

منتشرشده  اسناد  بررسی  در  استراتژی آنچه  ی 
ایاالت   ملی  است،  امنیت  شده  مشخص  متحده 

»دوستان،   با  همکاری«  و  تعامل  »مشارکت،  موضوع 
به  شرکا«  و  مشترک  متحدان  و  اصلی  عنصر  عنوان 

چند   از  تأکید  این  قابلاست.  است.  منظر  تأمل 
درجه در  شرکا  با  مشارکت  باعث  گسترش  اول  ی 

همکاری ارائه و  مثبت  تصویری  ایاالت ی  از    طلب 
درجه و  هزینهمتحده  کاهش  دوم  ساخت  ی  ی 

می  آمریکا  موردنظر  امنیتی  چراکه  سیستم  گردد. 
هزینه  این  از  تأمین  بخشی  شرکا  سایر  توسط  ها 

همکارمی افزایش  اینکه  سوم  در  شود.  ی 
مدت منجر به افزایش مشروعیت و مقبولیت  طوالنی 

هم  میان  در  کشور  این  و  اقدامات  متحدان  پیمانان، 
دولت  می سایر  در  ها  استراتژیک  گفتگوهای  شود. 

ارائه  کمک حین  انواع  زمینهی  امنیتی  نزدیکی  های  ی 
اختالفات   کاهش  و  تفاهمات  افرایش  ادراکات، 

مین نکته آن است که  آورد. چهار احتمالی را فراهم می 
ارائه  به  دوست  کشورهای  و  متحدان  ی وابستگی 

های نظامی سبب توجیه  خدمات، تسلیحات و کمک 
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به جهان  نقاط  اقصی  در  آمریکا  ارتش  ویژه  حضور 
می  استراتژیک  اهمیت  دارای  بنابراین  نقاط  گردد؛ 

و   همکاری  روی  بر  کشور  این  که  ندارد  تعجب  جای 
به  بین ویژه در مباحث متعاون  به امنیت  الملل  ربوط 

پرزیدنت   مثال،  برای  دارد.  تأکید  زیادی  میزان  به 
ایده  تکرار  با  در  بوش  تعامل،  درمورد  كلینتون  ی 

ملی   امنیت  داشت:    2002استراتژی  اظهار  خود 
از   یکی  از كشور  خارج  آمریکایی در  »حضور نیروهای 

و  عمیق متحدان  به  آمریكا  تعهد  نمادهای  ترین 
است... و  دوستان  قطعیت  عدم  با  مقابله  برای   .

بی چالش  امنیتی  روبه های  آن  با  که  رو  شماری 
هایی در  ها و ایستگاه متحده به پایگاههستیم، ایاالت  

و   آسیا  شرقی  شمال  و  غربی  اروپای  از  خارج  و  داخل 
های موقت برای استقرار نیروهای  همچنین دسترسی 

مسافت  در  خواهد  آمریکایی  نیاز  طوالنی  های 
ملی  داش امنیت  استراتژی  در  مطالبه  این    2006ت«. 

جای   به  »ما  یافت:  قوت  نظامی  تعامل  و  شد  تکرار 
چالش  کردن  نسلرها  برای  تصمیم  ها  آینده  های 

ها مقابله کنیم. ما به جای اینکه  گیریم اکنون با آن می
ها در  منتظر ورود دشمنان به کشورمان باشیم، با آن

ه دنبال شکل دادن به  جنگیم. ما ب خارج از کشور می 
شکل   آن  توسط  فقط  اینکه  نه  هستیم؛  جهان 

(. به همین ترتیب،  Reveron, 2016: 70بگیریم...« )
نشریه  دفاعی در  چهارساالنه  آمریکا  QDR)  1ی   )

سال   به  ملی    2006مربوط  دفاع  استراتژی  نیز  و 
و    2017و    2015،  2010،  2008های  سال  تعامل  به 

است. در سند استراتژی    همکاری با شرکا تأکید شده 
سال   ملی  به  2010امنیت  تعامل  مشارکت  بر  عنوان 

نقطه  و  فرامرزی  روابط  در  آمریکا  مقابل  فعال  ی 
نتایج   به  دادن  شکل  در  کشور  توانایی  که  انزواگرایی 

می  آن  از  به را  و  شده،  تاکیده  ادغام  گیرد  از  وضوح 
های  عناصر مختلف قدرت ملی آمریکا در برابر چالش 

ی امروز سخن به میان آمده است.  ار و پیچیدهپرشم
ی مؤثر و  آمیز وابسته به استفاده »...تعامل موفقیت

خواهد  یکپارچه  آمریکا  قدرت  مختلف  عناصر  سازی 
قابلیت  به  بود.  باید  توسعه  و  دیپلماسی  در  ما  های 

 
1 Quadrennial Defense Review 

اقتصادی   رشد  به  کند،  کمک  منازعات  از  جلوگیری 
دولت  بخشد،  حاشتاب  در  و  ضعیف  ل  های 

با   درآورد،  فقر  از  را  مردم  کند،  قوی  را  ورشکستگی 
بیمارهای همه و  کند و به  تغییرات اقلیمی  گیر مبارزه 

بپردازد...«   دموکراتیک  حکومت  نهادهای  تقویت 
در   امنیت McGee, 2011: 34(0))نقل  استراتژی   .)

ادامه  2017ملی   اهمیت  و  نیز  شرکا  با  تعامل  ی 
. در این استراتژی آمده  کندمتحدان بالقوه را بیان می 

و   اقتصادی  سیاسی،  روابط  »دیپلماسی  است: 
و   آمریکا  پایدار  همسویی  به  منجر  که  را  اجتماعی 

شبکه  می ایجاد  شرکا  با  روابط  مثبت  شود،  های 
 Sullivan, modern diplomacyکند« )تسریع می 

2019.) 

تأثیرات دیپلماسی نظامی در  6
سیاست خارجی ایاالت 

 متحده
کنار  ایاالت    در  که  منافعی  و  ازطریق  اهداف  متحده 

اتخاذ  فعالیت در  ارتش  دیپلماتیک  های 
استراتژیریزی برنامه و  می ها  دنبال  کالن  کند،  های 

دیپلماسی نظامی تأثیرات مهمی بر سیاست خارجی  
در   آن  جایگاه  تقویت  و  حفظ  در  که  دارد  کشور  این 

بین عرصه  پی  اما  بود.  خواهد  مؤثر  بسیار  یش  الملل 
به  پیامدها،  و  تأثیرات  این  بررسی  می از  توان  اجمال 

ایاالت  که  کرد  به   ذکر  از  دیپلماسی  متحده  کارگیری 
دهد.  برداری عمده را انجام می نظامی معموال  دو بهره 

بالیای   در شرایطی مانند  ارتش  از ظرفیت  اول اینکه 
بهره می  انسانی  اضطراری  و سایر موارد  گیرد  طبیعی 

آن  تصویر  به  که  نوع را  بازیگر  یک  دوست  عنوان 
می  کمک ترویج  همچنین  کند.  بشردوستانه  های 

خارجی،   جوامع  با  خوب  روابط  ایجاد  برای  را  ابزاری 
دولت  و  می نظامیان  فراهم  دیپلماسی  ها  برای  نماید. 

کمک ایاالت   سایر  و  نظامی  آموزش  های  متحده، 
می محامنیتی  یا  ایجاد  برای  قدرتمند  ابزاری  کم  تواند 

دولت  با  روابط  )کردن  باشد  خارجی   ,Serafinoهای 
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ی دیپلماسی  (. هدف مهم دیگر از استفاده 18 :2008
ایاالت   تعهد  میزان  دادن  نشان  متحده نظامی، 

دوست  نسبت  کشورهای  و  شرکا  متحدان،  به 
به  می )بنگرید  هدف  Smith, 2016: 18باشد  این   .)

و خاک   هاازطریق حضور فیزیکی و مستمر در پایگاه 
برگزاری   ازجمله  مختلف  اشکال  به  میزبان  کشورهای 
و   نظامی  مشاوره  پرسنل،  تربیت  و  آموزش  رزمایش، 

می  استراتژی  غیره  یک  این  حقیقت  در  اما  شود. 
در   اعتماد  تقویت  کنار  در  چراکه  است؛  چندمنظوره 

هزینه  از  بخشی  تعهد،  را  برابر  امنیت  تأمین  برای  ها 
قرار داده، همچنین میزان  ی شرکا و متحدان بر عهده 

 دهد. ها و نفوذ را افزایش می دسترسی 

حضور  المللی. ی تصویر مثبت در سطح بین ارائه
فردی را جهت تعامل  جهانی ارتش فرصت منحصربه

دست  راستای  در  کشورها  سایر  مردم  به  با  یابی 
دهد.  متحده ارائه می  اهداف سیاست خارجی ایاالت

فعلی   امنیتی  محیط  ایاالت  در  ارتش  متحده حضور 
می  فراهم  کشور  این  برای  را  فرصت  با  این  تا  سازد 

و   بخشد  ارتقا  را  خود  تصویر  نیز  و  کند  تعامل  مردم 
ایاالت  دولت  تعهد  درمورد  را  متحده    متحدان 

آن نسبت  امنیت  به  به  )بنگرید  نماید  متقاعد  ها 
Gibson, 2018: 4  ایاالت ارتش  بسته (.  های  متحده 

های نظامی را در قالب  ها و همکاری ز کمک مختلفی ا
رزمایش  و  فروش  کشورها  آموزش،  به  نظامی  های 

می  بااین ارائه  مهمدهد.  و  همه  اثرگذاری  ترین 
ایاالت  ارتش  که    تصویرپردازی  است  زمانی  متحده 

عالوه  کشور  دولت این  مردم  بر  روی  بر  بتواند  ها 
عملیات   در  مشارکت  بگذارد.  تأثیر  نیز  جوامع 

مهم بش این  از  یکی  امدادونجات  و  و  ردوستانه  ترین 
راه این  عملیات  چشمگیرترین  تاکنون  آمریکا  هاست. 

دیگر   کشورهای  در  را  متعددی  پزشکی  و  امدادی 
متحده  انجام داده است. براساس آمار موجود ایاالت  

سال   حدود    1995از  امدادرسانی    40در  عملیات 
(Moroney, Pezard, Miller, Engstrom, & 

Doll, 2013 As cited in Karadag, 2017: 76 )
می  جمله  آن  از  که  است  کرده  به  شرکت  توان 

)زمین اندونزی  سونامی  و  موسمی  2004لرزه  سیل   ،)

 ( پاکستان  زمین2010در  ژاپن  (،  در  سونامی  و  لرزه 
(2011( فیلیپین  هایان  طوفان  و  کرد  2013(،  اشاره   )

ات امدادی از  (. عملیKaradag, 2017: 76)بنگرید به  
نسبت این   کمکنظر  سایر  بیشتری  به  اهمیت  ها 

واسطه با افراد جامعه  طور مستقیم و بی دارند که به 
ارائه هنگام  تماسدر  در  خدمت  به  ی  امر  این  و  اند 

ارتقای وجهه این کشور نزد افکار عمومی بسیار کمک  
عملیات،  می این  از  نمونه  یک  در  مثال،  برای  کند. 

آمری سونامی  سربازان  و  زلزله  جریان  در    2011کایی 
مثبت   پوشش  به  منجر  که  شتافتند  کمک  به  ژاپن 

های این کشور و افزایش دیدگاه مطلوب افکار  رسانه
تجربه براساس  گردید.  موفقیت  عمومی  آمریکا،  ی 

که  دهد هنگامی های امدادونجات نشان می مأموریت 
می  برپا  را  عملیاتی  چنین  نظامی  می نیروی  ند  تواکند 

جمعیت به بر  و  شدت  بگذارد  تأثیر  خارجی  های 
نماید  به عمل  عمومی  دیپلماسی  برای  ابزاری  عنوان 

به   تورها  Karadag, 2017: 77-78)بنگرید  برگزاری   .)
کاروان  انداختن  راه  به  با  و  معموال   که  نظامی  های 

به تجهیزات  سربازان،  از  زیادی  پیشرفته  تعداد  و  روز 
مشخ کشورهای  از  عبور  می و  صورت  یکی  صی  گیرد، 

راه  از  روی  دیگر  بر  عمیق  و  مستقیم  اثرگذاری  های 
کاروان  از  استقبال  و  دیدن  برای  که  است  ها  مردمی 

می  دراگون جمع  عملیات  در  اوایل  شوند.  در  سوار 
ایاالت  2015 از  ،  متشکل  کاروان  یک    120متحده 

سرباز را به یک سفر    500پوش به همراه  خودروی زره
بین    1100  وخمپرپیچ  از  که  اروپای    6مایلی  کشور 

می  عبور  ناتو  عضو  )شرقی  کرد  روانه   ,Smithکردند، 
ارزش 20 :2016 و  عملیاتی  اهداف  از  جدا  های  (. 

بیانیه  اعزام،  این  در  تاکتیکی  لهستانی  زن  یک  ی 
تأثیرگذاری   نظامی،  کاروان  این  اعزام  به  واکنش 
را   عمومی  افکار  منظر  در  آمریکا  ارتش  حضور 

به  کند »من خیلی نگران هستم و نسبت شخص می م
دهد   انجام  آینده  در  است  ممکن  روسیه  آنچه 

این می و  آمریکایی  سربازان  این  دیدن  که    ترسم... 
آن  همه بدانیم  به  هستند،  اینجا  ما  خاطر  به  ما ها  ی 

می  خاطر  )آرامش  این  Smith, 2016: 21دهد«   .)
کمثال  است  آن  از  حاکی  مشابه  موارد  و  این  ها  ه 
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متحده بلکه به پذیرش    فقط از سوی ایاالت حضور نه 
 گیرد.های میزبان نیز صورت می ها و ملت دولت 

حوزه  نفوذ.افزایش  نظامی   ی  اسناد    - بررسی 
ارتش   میدانی  و  عملیاتی  اقدامات  تحلیل  و  امنیتی 

مهم  به آمریکا،  نفوذ  مناطق  و  ترین  کلیدی  نقاط  ویژه 
ن دلیل استراتژی  کند. به همیحساس را مشخص می 

بخش  در  حضور  تقویت  پیش  آمریکا  و  آسیا  از  هایی 
ملی   استراتژی  سند  است.  بوده  خاورمیانه  در  این  از 

مسأله  2017 چهار  رئیس به  توسط  که  مهم  جمهور  ی 
شود، اشاره کرده است که »پیشبرد  امریکا دنبال می 

ایاالت  آن   نفوذ  از  یکی  جهان«  در  هاست  متحده 
(NSS, 2017, p.4 As cited in Weaver, 2018: 

(. همچنین، به این مسأله در سند استراتژی دفاع  62
از  به   2018ملی   بخشی  در  است.  شده  اشاره  وضوح 

می  سند  مشترک  این  نیروی  »یک  وجود  که  خوانیم 
انعطافمهلک  با  تر،  باال،  نوآوری  سرعت  با  و  پذیرتر 

نفوذ   شرکا،  و  متحدان  از  قوی  گروهی  همراهی 
می آمریکای حفظ  را  که  ی  مطلوبی  قدرت  توازن  و  کند 

بین  آزاد  نظم  می از  حراست  تضمین  المللی  را  کند 
)می  Summary of the Nationalنماید« 

Defense Strategy, 2018: 1  نظامی حضور   .)
فرماندهان و سربازان آمریکایی سبب ایجاد تعامالت  
مختلف   نیروهای  کارکنان  و  افسران  میان  گسترده 

شود که خود این  یکا با همتایان خارجی می ارتش آمر
مسأله ممکن است باعث ایجاد روابط شخصی میان  

و  آن نفوذ  مسیر  بیفتد  اتفاق  این  اگر  و  شود  ها 
 سازد.ها را هموار می دسترسی 

ای و حفظ جایگاه  جلوگیری از رشد رقبای منطقه
و    هژمونیک در جهان. رقبا  رشد  و  ظهور  از  جلوگیری 

ایاالت   دیگر  دلیل  هژمونیک  ثبات  برای  حفظ  متحده 
در   شرکا  با  تعامل  و  خود  نیروهای  حضور  استمرار 
مناطق مختلف است. این امر در امتداد افزایش نفوذ  

می  قرار  کشور  این  استراتژی  جهانی  طبق  گیرد. 
به  ملی»آمریکا  خود  امنیت  ارتباط  حفظ  دنبال 

اساس،  عنوبه این  بر  است.  هژمون  قدرت  ان 
قدرتمی با  روسیه  خواهد  و  چین  مثل  نوظهور  های 

آن  چراکه  کند؛  و  مقابله  قدرت  گرفتن  دنبال  به  ها 

ایاالت   از  )نفوذ  هستند...«   .NSS, 2017, pمتحده 
39 As cited in Weaver, 2018: 66  در یا   )

ملی   دفاع  روسیه،   2018استراتژی  چین،  کشورهای 
ش به کره  ایران  و  یا  مالی  و  آمریکا  رقبای  عنوان 

و ثبات متحدان منطقهبرهم  نظم  ای معرفی  زنندگان 
مطالعهشده )برای  به  اند  کنید  رجوع  بیشتر  ی 

Summary of the National Defense 
Strategy, 2018: 1  ایاالت بنابراین  برای  (.  متحده 

حفظ   جهان  سراسر  در  را  خود  هژمونی  بتواند  آنکه 
قدرتنمای گسترش  و  ظهور  از  تا  دارد  نیاز  های  د، 

 ای جلوگیری کند.منطقه

بین  ادراکات  به  دادن  محیط شکل  و  های  المللی 
ازطریق  ایاالت    امنیتی. تا  است  تالش  در  متحده 

گسترده همکاری  با  های  روابط  تقویت  و  نظامی  ی 
بین محیط  متحدان،  و  بهدوستان  را  ای گونه المللی 

بر  فضا  تا  دهد  مشروعیت شکل  و  پذیرش  بخشی  ای 
به که  مختلفی  قالب  اقدامات  در  خصوص 

می فعالیت انجام  ضدتروریستی  و  امنیتی  دهد  های 
شکل  شود.  بین فراهم  ادراکات  به  المللی  دهی 

زمان طیف  فرایندی  توسط  و  است  تدریجی  و  بر 
فعالیت  از  صورت  مختلفی  نظامی  دیپلماتیک  های 

همکاری می امنگیرد.  و  نظامی  و  های  جلسات  یتی، 
بحث  و  نظامی،  گفتگوهای  بازدیدهای  و  ها 

به  اگر  که  هستند  اقداماتی  ازجمله  طور  استراتژیک 
در   بگیرند  صورت  گسترده  ابعاد  در  و  مداوم 

میطوالنی  یا  مدت  ترجیحات  تغییر  باعث  توانند 
اولویت  به  ایجاد  دادن  شکل  شوند.  جدید  های 

بین  می ادراکات  ر المللی  مهمی  نقش  در  تواند  ا 
ایفا  شکل کارآمد  و  مطلوب  امنیتی  محیط  به  دهی 

داند که تنوع و  هاست می متحده مدت نماید. ایاالت 
به   نیاز  کشور  ملی  منافع  برای  تهدیدات  پیچیدگی 
آمریکا و   درون دولت  هم  رویکرد مشترک،  اتخاذ یک 

سازمان و  شرکا  متحدان،  میان  در  چندجانبه  هم  های 
یک   از  چراکه  ایا دارد.  بهالت  سو  تنهایی  متحده 

های امنیتی حال حاضر را حل کند و  تواند چالش نمی 
یک  اقدامات  اتخاذ  دیگر  سوی  منفی  از  دید  جانبه 

می  ایجاد  کشور  این  به  سال نسبت  در  های  کند. 
قرن  اولیه به21ی  اقدامات واسطه،  ی 
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ی آمریکا و برافروختن آتش جنگ در  گرایانه جانبهیک 
عراق،   و  بینافغانستان  این  نظرات  به  نسبت  المللی 

کشور منفی بود، اما ذکر این نکته حائز اهمیت است  
های خود را در موضوعات امنیتی  ها همکاری که دولت 

ادامه و افزایش دادند. برای مثال، اگرچه اندونزی به  
های  ی آمریکا به عراق اعتراض کرد؛ اما از کمک حمله

قبال نمود.  است  2004این کشور پس از سونامی سال  
حمله  اهداف  به  اعتراض  با  همزمان  پاکستان  ی  یا 

کمک   ایاالت  مرزهایش،  درون  امنیتی  متحده  های 
سرزمینی   قلمرو  بهتر  کنترل  برای  کشور  این  ازسوی 

عملیات در  و  کرد  دریافت  تحت  خود  دریایی  های 
توجه   با  نمود.  شرکت  عدن  خلیج  در  آمریکا  حمایت 

فرماند به  مشروعیت،  اهمیت  توصیه  به  نظامی  هان 
اصول  می براساس  ملی  منافع  مدافع  را  خود  تا  شود 

بین  همکاری  طرفدار  متحد،  ملل  المللی،  سازمان 
بیماری، گرسنگی یا  محافظ انسان  کاهش  ازطریق  ها 

به   )بنگرید  دهند  نشان  زندگی  تهدیدات  سایر 
Reveron, 2016: 246 .) 

ارتش آمریکا حداقل  حفاظت از منافع اقتصادی. 
می از   طریق  بین سه  و  ملی  اقتصاد  بر  المللی  تواند 

ایاالت اوال   باشد.  بزرگ   تأثیرگذار  ترین  متحده 
به  صادرکننده  نظامی  تجهیزات  و  تسلیحات  ی 

می  باعث  که  است  مختلف  ساالنه  کشورهای  شود 
قابل کمپانی سود  نصیب  نظامی  توجهی  صنایع  و  ها 

صلح   تحقیقات  مرکز  آمار  طبق  گردد.  کشور  این 
سال  اس از  آمریکا  از    1950تکهلم،  یکی  تاکنون  

تأمین بزرگ  است  ترین  بوده  دنیا  تسلیحات  کنندگان 
فاصله  با  فعال و  حوزه  این  در  رقبا  سایر  از  زیادی  ی 

ارتش  می که  مهمی  اهداف  از  یکی  اینکه  دوم  باشد. 
این کشور برای خود تعریف نموده است، اطمینان از  

بازار  به  دسترسی  مسیرهای  و  آزادی  جهانی  های 
حفاظت از منافع اقتصادی است. در استراتژی دفاع  

سال   دست   2018ملی  »عدم  است  به  آمده  یابی 
ایاالت   جهانی  نفوذ  کاهش  به  منجر  دفاعی،  اهداف 
و   انسجام میان متحدان و شرکا  رفتن  بین  از  متحده، 

شود که همین امر نیز  کاهش دسترسی به بازارها می 
ز  سطح  و  رونق  کاهش  شد«  باعث  خواهد  ندگی 

(Summary of the National Defense 
Strategy, 2018: 1  2015(. در استراتژی نظامی سال  

فعالیت از  ما  »ارتش  که  است  شده  بیان  های  نیز 
می  حمایت  اقتصادی  و  اطالعاتی  که  دیپلماتیک،  کند 

کنند«. سپس سند مذکور  منافع ملی ما را تقویت می 
که دارا بودن    2015ت ملی  با استناد به استراتژی امنی

روبه و  یک سیستم  »یک اقتصاد خالق، قوی  در  رشد 
بین  منافع  اقتصادی  اهداف  از  یکی  را  باز«  المللی 

به   پرداختن  است،  برشمرده  آمریکا  ملی  پایدار 
منافع   ازجمله  را  جهانی«  اقتصاد  سیستم  »امنیت 
اولویت   در  ارتش  که  کشور  این  ملی  امنیت 

قرار مأموریت  خود  است    های  نموده  معرفی  داده، 
(The National Military Strategy, 2015: 5  .)

در   مسلحانه  سرقت  و  دریایی  دزدان  کار  در  اخالل 
ایاالت  که  است  اقداماتی  ازجمله  برای    دریا  متحده 

حملایمن  و  تجارت  مسیرهای  دریایی  سازی  ونقل 
روند   در  اختالل  نیز  سوم  راه  است.  داده  انجام 

پوجابه شدن  برنامه ل جا  ازطریق  غیرقانونی  های  های 
می  مخدر  مواد  قاچاقچیان  منع  و  که  کشف  باشد 

دست   به  مواد  این  فروش  از  دالر  میلیاردها  ساالنه 
 آورند.می

تا قبل از جنگ جهانی دوم    افزایش وسعت عمل. 
ایاالت   خارجی  به  سیاست  محدود  عمدتا   حده  مت

عمال   از پیروزی بزرگ،  اما بعد  آن بود.   شاهد  مرزهای 
ایاالت   عمل  وسعت  محدوده افزایش  از  ی متحده 

المللی هستیم که ابعاد آن با  ای به فضای بین منطقه
شوروی   جماهیر  اتحاد  با  رقابت  سرد،  جنگ  به  ورود 

بلوک  بحث  از  بندی و  بعد  هرچند  یافت.  گسترش  ها 
برابر   در  را  خاصی  مانع  کشور  این  شوروی  فروپاشی 

نمی طلبی توسعه خود  بااین های  نقطهدید؛  ی  حال 
دامنه گسترش  سیاستعطف  ایاالت  ی  متحده های 

بعد از حمالت یازدهم سپتامبر تحت عنوان مبارزه با  
ایاالت   امروزه  شد.  دنبال  ازطریق  تروریسم  متحده 

فعالیت از  وسیعی  طیف  به  حوزهاشتغال  در  ی  ها 
ارائه–نظامی   و  نظامی  مالی  تأمین  تا  آموزش  ی  از 

اکمک  و  های  پزشکی  عمرانی،  خدمات  منیتی، 
حوزه  - بشردوستانه در  چشمگیری  ی  افزایش 
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بین  سطح  در  مقدورات  و  اقدامات  و  اختیارات،  الملل 
محدودیت  و  محذورات  و  کاهش  اهداف  انجام  در  ها 

به  است.  کرده  تجربه  خود  که  گونهمقاصد  ای 
توان گفت برخالف رقبای چینی و روسی  جرأت می به

حیطه اعمال که  محیط  نظامی  ی  از  شان 
نمی جغرافیایی  فراتر  کشوری  شان  تنها  آمریکا  رود، 

دایره  که  فعالیتاست  نظامی ی  بین های  المللی  اش 
 و تقریبا  در اکثر کشورهای دنیا فعال است.

عملیاتی.  جغرافیای  بارز    گسترش  نتایج  از  یکی 
ایاالت  تالش قدرت  های  حداکثرسازی  برای  متحده 

اهت کنار  در  و  نظامی  نظامی  اتحادهای  ایجاد  به  مام 
جغرافیای   گسترش  چندجانبه،  و  دوجانبه  امنیتی 
عملیاتی است و مراد از آن، مناطقی است که ارتش  

به می بزند.  اقدام  به  دست  ایاالت  تواند  طورکلی 
ها کشور  متحده اتحادهای دوجانبه و چندجانبه با ده 

همکاری  برقرار،  ک را  زیادی  تعداد  با  امنیتی  شور  های 
ده  و  حفظ  پایگاه را  در  را  نظامی  پرسنل  هزار  های  ها 

می  مستقر  کشور  از  فعالیت خارج  این  ]و[  ها  کند 
و  به اتحادها  تقویت  به  نمادین  و  کارکردی  شکلی 

بین  مشارکت  همکاری  قابلیت  باالبردن  امنیتی،  های 
المللی  نیروهای نظامی و ارتقای دسترسی و نفوذ بین 

درحا آمریکایی  آماده نیروهای  شرایط  ل  برای  سازی 
می  احتمالی  )مختلف  (.  Smith, 2016: 2پردازند 

ترین مزیت رقابتی ارتش آمریکا دارا بودن پایگاه  مهم
فضای   که  است  جهان  سراسر  در  متعدد  نظامی 
آن   اختیار  در  دریا  و  هوا  زمین،  از  بیشتری  عملیاتی 

می  عملیاتی  قرار  فضای  گسترش  بنابراین  دهد. 
 یم افزایش وسعت عمل است. ی مستقنتیجه

 بندیجمع 7
به ایاالت  بین متحده  به عنوان قدرت برتر  لحاظ  المللی 

سیاسی، اقتصادی و نظامی دارای بیشترین منافع در  
آن   از  حراست  و  حفظ  و  است  جهان  نقاط  اقصی 

این  دغدغه  خارجی  سیاست  برای  پایدار  و  دائمی  ی 

می  بااین کشور  منافع  باشد.  از  حفاظت  وجود، 
فعالیتاق دلیل  تنها  سیاسی  و  نظامی  تصادی  های 

ایاالت   نیست.  کشور  این  این  گسترش  برای  حده  مت
ی  ها دالیل مختلف و متعددی دارد. در درجه فعالیت

از   بعد  که  را  موجود  نظم  از  محافظت  آمریکا  اول، 
این   شوروی  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  و  سرد  جنگ 

است،  کرده  مبدل  جهان  ابرقدرت  به  را    کشور 
وظیفهمهم می ترین  خود  همواره  ی  کشور  این  داند. 

مشارکت  افزایش  با  تا  است  کرده  و  تالش  ها 
به  همکاری  متحدان  و  شرکا  با  ی  امنیت و  نظامی  های 

بخشی  توجیه نیاز و مشروعیت   –دو هدف مهم دیگر  
پایگاه ایجاد  و  آمریکا  حضور  آن  به  در  نظامی  های 

  - ایون منطقهمناطق و دیگری جلوگیری از ایجاد هژم
جامه و  نیز  کنترل  با  ترتیب،  بدین  بپوشاند.  عمل  ی 

قدرت  منطقهمدیریت  هژمونی  های  حفظ  به  ای 
می  کمک  نیز  خود  چالش جهانی  با  مقابله  های  کند. 

دغدغه از  یکی  به  که  امروز  امنیتی  اصلی  نوین  های 
به مختلف  کشورهای  نزد  امنیت  از  تأمین  بعد  ویژه 

سپتامبر   یازدهم  دیگر  حمالت  از  است،  شده  تبدیل 
مطرح  همکاری دالیل  افزایش  برای  نظامی  شده  های 

ایاالت میان  امنیتی  کشورهاست.    و  سایر  و  متحده 
همه بیماری  آبهای  تغییرات  مهاجرت،  وهوایی،  گیر، 

هسته  جنگ  و  خطر  تروریسم  گسترش  ای، 
مهم افراط  ازجمله  چالش گرایی  نوظهور  ترین  های 

با  برخورد  نوع  چالش   هستند.  از  این  فراتر  که  ها 
تهدید  دولت  را  مختلف  جوامع  و  مردم  امنیت  ها 

نیازمند مدیریت بحرانمی های کنونی در جهان  کند، 
ایاالت  هرشکل  به  ابزارهای    است.  وجود  با  متحده 

اهداف   پیشبرد  و  قدرت  اِعمال  برای  که  متنوعی 
سیاست خارجی خود در اختیار دارد ساالنه بیشترین  

مال مدرنمنابع  و  تجهیز  به  را  بخش ی  های  سازی 
دهد که این مسأله  مختلف نظامی خود اختصاص می 

حاکی از اهمیت حیاتی و روزافزون آن نزد این کشور  
 است.
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