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  یدر عرصه حکمران ینسکیبرژ راثیم
  

  غالمحسین یوسفی کوپایی 
  

  
  

  30/05/1396تاریخ پذیرش نهایی:         03/05/1396تاریخ دریافت: 

  
 چکیده

 ،مشهور به برژینسکی که همزمان با انقالب اسالمی ایران »زبیگنیو کازیمیرز برژه ژینسکی«
تـرین   شـده  جمهور وقت آمریکا بود یکی از شـناخته  شاور امنیت ملی جیمی کارتر، رئیسم

تنها   شود. این ژئواستراتژیست لهستانی نه سیاستمداران ینگه دنیا در کشورمان محسوب می
ي پس از کارتر تـا دوران  ها چون و چرا بر سیاست خارجی کاخ سفید در دولت نفوذي بی

ي سیاست خارجی دولت کـارتر،  ها غم عجین شدن نامش با شکستر بلکه به ،اوباما داشت
از انقالب ایران گرفته تا اشغال افغانستان توسط شوروي، اغلب روندهاي مزورانـه فعلـی   

و از ایـن جهـت بـر همتـاي       سیاست خارجی واشـنگتن توسـط او بنیـان گذاشـته شـد     
  مزیت داشت. »هنري کیسینجر« ،خواهش جمهوري

چشم فروبسـتن  بلکه تا لحظه  ،کتب امپریالیسم نولیبرالی آمریکا بودتنها معرف م نه وي
  شد. کار نیز شناخته می فظهترین دموکرات نومحا شاخص از دنیا،
ي نواستعماري برژینسکی را در جهان معاصر در قالـب  ها افروزانه و طرح ي آتشها دیدگاه

ـ     ها ومرج ناشی از گروه هرج ود او در فاصـله  ي تروریستی تکفیـري شـاهد هسـتیم کـه خ
منظـور مهـار    اش را بـه  شالوده ،که مشاور امنیتی ارشد کارتر بود 1981تا  1977ي ها سال

ریختـه بـود. نقـش     عنوان بدلی براي اسالم انقالبی معرفی شده در ایران به انقالب اسالمی
اي نام اسـالم و در راسـت   دامن زدن به تروریسم تکفیري به ،پرداز عنوان نظریه بهبرژینسکی 

زده غیرقابـل انکـار    پروژه آشوب جهانی با هدف حفظ هژمونی آمریکایی در دنیایی بحران
سپتامبر در ایـاالت متحـده توسـط هموطنـان خـود       11تا جایی که بعد از حمالت  ؛است

  دست داشتن در ایجاد طالبان و القاعده آماج انتقادات قرار گرفت. دلیل به
  

  واژگان کلیدي
  سپتامبر11امپریالیسم، ژئو استراتژي، برژینسکی، حکمرانی، 

                                                                                                                                        
 صفهان دانشگاه ا الملل نیروابط ب يدکتر يدانشجو 

  57-96؛ صفحات 1396تابستان ، 70، پیاپی 2، شماره هجدهمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه
 در ،معـروف بـود   »زیگ«که در میان دوستان و همکارانش به برژینسکی  زبیگنیو

 »ترابـی « نشان که وي خانواده. شد متولد لهستان ورشو شهر در 1928 مارس 28
  و بودند (Galicia)» برژزانی گالیسیا« اهالی از اصالتاً دهند،می اختصاص خود به را
 پـدر . اسـت  شده برداشت شهر همین نام از وي خانوادگی عنوان رسد می نظر به

 از کـه  بود لهستانی دیپلمات یک(Tadeusz Brzeziński) »برژینسکی تادوسز« وي،
 جمـاهیر  اتحادیـه  به 1938 تا 1936 سال از و اعزام آلمان به 1935 تا 1931 سال

)، Great Purge» (بـزرگ  فیهتصـ « بـا  مقـارن  دقیقـاً  کـه  شد داشته گسیل شوروي
  .کند سفر کانادا تا به یافت مأموریت نیز 1938 سال در بود. وي »استالین جوزف«

 »بنـیس  امیلـی « نـام  به آمریکایی ـ چک ساز مجسمه یک با برژینسکی زبیگنیو
(Emilie Benes) )ازدواج) بنـیس  ادوارد اسـلواکی،  چـک  جمهور رئیس دومین نوه 

 متولـد ( »برژینسـکی  مـارك « او پسـر بـزرگ  . شد رزندف سه صاحب او از و کرد
 و کـرد  خـدمت  کلینتـون  ملـی  امنیـت  شـوراي  در کـه  اسـت  وکیـل  یک) 1965

 شرکت شرکاي از همچنین وي. بود اروپا شرق جنوب و روسیه مسائل کارشناس
» برژینسـکی  میکـا « وي، دختـر  است. (McGuire Woods LLP)» وودز گویر مک«
 شــبکه صــبحگاهی برنامــه اجــراي و اســت زیــونیتلوی مجــري ،)1967متولــد(
 پسـر . دارد برعهـده  را (Morning Joe)»جـو  مورنینـگ « یعنـی  سـی  بـی.  ان. .اس. ام

 اروپـا  امور در دفاع وزیر معاون ،(Ian Brzezinski)» برژینسکی ایان« او تر کوچک
 را (Booz Allen Hamilton) »همیلتـون  آلـن  بـوز « شرکت کارفرمایی و بود ناتو و
ــدهبر ــان. دارد عه ــکی ای ــه برژینس ــوان ب ــو عن ــته عض ــه« برجس ــت برنام  امنی

 مشــاورین گــروه« کارشــناس و (International Security Program)»المللــی بــین
 نیز (Atlantic Council’s Strategic Advisors Group)»آتالنتیک شوراي استراتژیک
  . کند می فعالیت

 سـال  در مـونترال  در تحصـیل  داییابتـ  مقطع رساندن اتمام به از پس زبیگنیو
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ــک دانشــگاه« وارد 1945 ــل م ــد (McGill University)»گی ــر و ش ــدرك دو ه  م
 از) 1950 و 1949 يهـا  سال در ترتیب به( را خود ارشد کارشناسی و کارشناسی

 يهـا  ملیـت  روي وي ارشـد  کارشناسـی  دوره نامـه  پایان. کرد کسب دانشگاه این
تحصیلش  داشت نظر در برژینسکی. داشت زتمرک شوروي جماهیر اتحاد مختلف
 در دیپلماتیک عرصه در فعالیت براي دهد و ادامه انگلستان در پدرش رشته را در
 تنهـا  بورسـیه  ـ این شد نمی او حال شامل بورسیه که آنجا از اما شود؛ آماده کانادا
ـ  فراهم انگلیسی اتباع براي . جامیـد نین نتیجـه  بـه  پـدر  راه ادامه براي او نقشه بود 
 خـود  دکتـري  مدرك اخذ براي و رفت هاروارد دانشگاه به برژینسکی آن، از پس
 اکتبر، انقالب میان ارتباط کرد سعی و پرداخت شوروي جماهیر اتحاد موضوع به
 وي سـرانجام  کند. تحلیل و تبیین را »استالین جوزف« اقدامات و» لنین والدیمیر«
  . دکر کسب را خود دکتري مدرك 1953 سال در
  

 ها گذاري سیاست ترین مهم

ي برژینسکی بـه کنـدي در خصـوص بحـران موشـکی کوبـا را       ها . مشاوره1
تــوان نخســتین ورود وي بــه عرصــه سیاســت خــارجی آمریکــا دانســت. از  مــی

شود که در حل و فصل بحران موشکی کوبا  عنوان فردي نام برده می برژینسکی به
ی پیش برد، نقش پررنگـی ایفـا کـرده    که آمریکا و شوروي را تا وقوع جنگی اتم

  )57:1396است. (غفاري، 
گـذاري وزارت خارجـه    برژینسکی که در شـوراي سیاسـت   1960در دهه . 2

را به منظور تضعیف بلوك  »آمیز استراتژي رویارویی مسالمت«مشغول به کار بود، 
آمیز که  جمهور جانسون طراحی کرد؛ رویارویی مسالمت شوروي و تشویق رئیس

زدایـی را در   عنوان استراتژي کالن آمریکا پذیرفتـه شـد، تشـنج    به 1966اکتبر  در
رأس اقداماتی قرار داد که براي تجدید اتحاد آلمان صورت گرفـت و از ایـن رو   

  )Doubek,2017عنوان اولویت شماره یک آمریکا مطرح شد. ( به
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ی یعنی اوج فعالیـت در عرصـه سیاسـت، برژینسـک     1980و  1970در دهه . 3
تر ساختن آمریکا، ژاپن و اروپـا   جانبه را به منظور هر چه نزدیک تشکیل گروه سه

  ي اقتصادي دنیا، جمعیتـی ها ترین قدرت عنوان پیشرفته کلید زد. این سه بازیگر به
توانسـت مـانع سـختی در برابـر      دادند که همکاري ایشان می را در خود جاي می
 .وجود آورد دنیاي کمونیست به

ترین تـوان خـود را بـر     اصلیسکی در دوران خدمت خود در کاخ سفید، برژین. 4
بـر محوریـت حقـوق بشـر     روي مبارزه با کمونیسم در شوروي و اروپـاي شـرقی و   

  متمرکز کرد.  جماهیر شوروي در موضع انفعال  عنوان ابزاري براي قرار دادن اتحاد به
و صـلح بـین    دیویدکمپ  انعقاد قرارداد ،به همراه جیمی کارتر . برژینسکی5

را رقم زد. دور ساختن مصر از شوروي سابق را نیز باید از جمله اسرائیل و مصر 
   اهداف وي در همین زمینه ارزیابی کرد.

نهضـت اتحـاد لهسـتان و    ناپـذیر،   و خسـتگی ي فـراوان  ها با تالش. برژینسکی 5
  .  کردگیر  زمینو نظام کمونیستی را مبارزان افغانی را در برابر حمله شوروي تقویت 

طلبانـه ملـی در اتحادیـه     ي استقاللها جنبش انهبه صورت مخفی. برژینسکی 6
  تجهیز نمود. تحریک و علیه نظام کمونیستی شوروي جماهیر شوروي را 

سازي روابط آمریکـا و جمهـوري خلـق     نقشی کلیدي در عادي . برژینسکی7
نـگ    و روابط مسـتحکمی را بـا   میالدي داشت  1978در سال چین  دنـگ ژیـائو پِ

 معاهـده  تـایوان و امضـاي   در چین مستقر جمهوري با رابطه قطع( برقرار ساخت
  (Shahtahmasebi,2017 )استراتژیک). تسلیحات تکثیر منع

طرحی استراتژیک براي صیانت از استقالل اوکراین طراحـی   1990در دهه . 8
ي روسـیه و از  از یک سو به منظور جلوگیري از تجدیـد حیـات امپراتـور    تا کرد

سوي دیگر به منظور سوق دادن روسیه به سمت اتحاد با غرب تا از ایـن طریـق   
  روسیه در فضاي اتحادیه جماهیر شوروي سابق شود.  »پلورالیزم ژئوپلیتیکی«مانع 
منظور گسترش ناتو تـا   به »طرحی براي اروپا«اي با عنوان  . برژینسکی برنامه9
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  رد. ریزي ک کشورهاي حوزه بالتیک پی
عنوان نماینده کلینتون به آذربایجان سفر کرد و مقدمات قرارداد خطوط  به. 10

عنوان یکی از اعضاي شـوراي   سپس به و را آماده کرد جیهان ـ لوله باکو ـ تفلیس 
  آذربایجان انتخاب شد.  - اتاق بازرگانی آمریکا مشاوران افتخاري

 ـ  نیـاد آزادي لهسـتان  برژینسکی با کمک لین کرکلنـد توانسـت بودجـه ب   . 11
میلیـون دالر تـا    112از  تـدریج  بـه  شد، را که توسط آمریکا تأمین مالی می آمریکا 

  میلیون دالر افزایش دهد.  200
 بـر  اتکـا  بـا همه تـالش خـود را بـه کـار گرفـت تـا آمریکـا         . برژینسکی12
به شدت مخـالف   . وينقش یک رهبر را در عرصه جهانی ایفا کند سازي، ائتالف

یی اعتبـار  هـا  جانبه گرایانه بود و اعتقـاد داشـت چنـین سیاسـت     ي یکها یاستس
 .شود کند و باعث انزواي جهانی آمریکا می جهانی آمریکا را نابود می

  آمریکا و ضد کمونیسم. به وابسته يها دولت از یکی عنوان به ایران کارگزار .13
ـ  معاهدات . امضاي14  کانـال  بـر  ریکـا آم آشـکار  کنترل که کارتر توریخوس 
  .ساخت ملغی بعد به 1999 سال از را پاناما
پـس از  ، و مکتب فکري برژینسکی در سه مقطع دوران جنگ سـرد  ها دیدگاه 

سـپتامبر تـا بـدرود     11پس از و  )2001سپتامبر  11تا  1991جنگ سرد (از سال 
  قابل بررسی است. 2017حیات 

  
  ه جنگ سردو مکتب فکري برژینسکی در دور ها دیدگاه )الف

دلیل شرایط زمانی و مکانی که در آن به دنیا آمد و رشد کرد  زبیگنیو برژینسکی به
و با وجود نگرش منفی نسبت به بلوك کمونیستی پس از جنگ دوم جهـانی، در  

سالی و حتی پس از فروپاشی شوروي و بلوك شرق نیـز رسـوبات جنـگ     بزرگ
داشت. این مسـئله تـا جـایی     سرد و نگرش منفی به بلوك کمونیستی را در ذهن

امتداد داشت کـه وي روسـیه را جـایگزین شـوروي سـابق و بلـوك کمونیسـتی        
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گیـري را حفـظ کنـد و هـم آن را در      کرد هم ایـن جهـت   دانست و تالش می می
دستگاه حاکم ایاالت متحده آمریکا پویا نگه دارد. در همین ارتبـاط، دکتـر ناصـر    

   گوید: اي می ر بود، طی مصاحبههادیان که زمانی با برژینسکی همکا
جمهوري، برژینسـکی بـه سـمت     با پیروزي جیمی کارتر در انتخابات ریاست

دبیر شوراي امنیت ملی برگزیده شد که ایـن انتصـاب، وي را در جایگـاه بسـیار     
ي برژینسـکی متـأثر از   هـا  اي قرار داد. نکته بسیار مهم این است که دیـدگاه  ویژه

، هـا  یـل زنـدگی در لهسـتان تحـت فشـار کمونیسـت      جنگ سرد است. وي به دل
اي علیه ایـن   مهاجرت و شناخت و درك باالیش از شوروي همواره نگاه تندروانه

تأثیر تجربه زنـدگی در لهسـتان و    توان گفت آراي او تحت کشور داشته است. می
ضدیتش با شوروي و جنگ سرد شکل گرفته است؛ یعنی این دیـدگاه کـامالً بـر    

الملل از انقالب ایران گرفته تـا   غالب بود و به هر چیزي در محیط بیناش  اندیشه
کرد و ایـن عینـک را همـواره بـر      موضوع افغانستان، با دید جنگ سردي نگاه می

  )63:1396چشم داشت. (هادیان، 
ي سیاسی برژینسکی از زمان اشتغال به تحصـیل در  ها ترین دیدگاه یکی از ابتدایی

 کارشناسـی  دوره نامه پایانرقم خورد. وي در  1950در سال دوره کارشناسی ارشد و 
از  کــرد و پــس تمرکــز شــوروي جمــاهیر اتحــاد مختلــف يهــا ملیــت بــر ارشــد،
 دانشـگاه  بـه  براي گذرانـدن دوره دکتـري   التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، فارغ

 جمـاهیر  اتحـاد  موضـوع  را بـه  خـود  عنوان رساله دکتـري  رفت. برژینسکی هاروارد
 جـوزف « اقدامات و »لنین والدیمیر« اکتبر انقالب میان ارتباط وروي اختصاص داد،ش

  موفق به اخذ مدرك دکتري شد. 1953کرد و در سال  تحلیل و تبیین را »استالین
  1»یزیورانسـکی  ــ  نـواك  ژان« بـا  و کـرد  سـفر  مـونیخ  به 1953 سال برژینسکی در

 (Jan Nowak-Jezioranski)، 2اروپـا  آزاد رادیو« لهستانی میز مدیر«(Radio Free Europe) 

                                                                                                                                        
1. International Politics in the Technetronic Era 
2. The Fragile Blossom: Crisis and Change in Japan 
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  1»فــردریش جــی کـارل. « همکــاري بــا 1956 سـال  در آن از پــس وي. کــرد مالقـات 
(Carl J.Friedrich)  ،»بسیار ویژگی عنوان به را آن و نمود مطرح را »توتالیتاریزم مفهوم 

 بـا  ییزیورانسـک  ــ  نـواك  ژان طریـق  از برژینسکی .داد نسبت شوروي به انتقاد قابل
 از یکـی  زمـان  آن در میچنیـک  کـرد.  نیـز مالقـات   (Adam Michnik)»آدام میچنیک«

 نهضـت  در برجسـته  فعـالی  بـه  بعـدها  و رفت می شمار به کمونیست حزب اعضاي
 دانشـگاه  اسـتاد  مقـام  در برژینسـکی  .شـد  ) تبـدیل Polish Solidarityلهستان ( اتحاد

 (Dwight Eisenhower)»آیزنهـاور  دووایـت « (Rollback)» گرد سیاست عقب« هاروارد،
 شـد  مـدعی  گرفـت و  انتقـاد  بـاد  بـه  ) راJohn Foster Dulles» (دالس فاستر جان« و

. دهـد  مـی  سوق شوروي سمت به بیشتر چه هر را شرقی اروپاي رقابت، و خصومت
 صـحت  بـر  دالیلـی  ،1956 سـال  در هـا  مجارسـتانی  انقالب و لهستان مردم اعتصاب
 شـوروي  سلطه بر تدریج به توانند می شرقی اروپاي مردم که دبودن برژینسکی دعواي
 کنند. غلبه

 شـهروند  یـک  به و آورد دست به را آمریکا تابعیت برژینسکی 1958 سال در
 وي لهسـتانی  تابعیـت  لهسـتان،  قـوانین  بـر  بنـا  حـال  این با شد. تبدیل آمریکایی
 در خـود  خـانواده  همـراه  به بسیاري يها سال رغم اینکه به. شد می حفظ همچنان
   .درنیامد کانادا تابعیت به هرگز برژینسکی داشت، سکونت کانادا
 بـه  لـذا  نکـرد،  احـراز  را هـاروارد  در تـدریس  شـرایط  برژینسکی 1959 سال در

 بلوك« آنجا وي کتاب در. شد تدریس به مشغول کلمبیا دانشگاه در و رفت نیویورك
 و درآورد نگـارش  به را (Soviet Bloc: Unity and Conflict) »منازعه و اتحاد: شوروي

 وي. پرداخـت  سرد جنگ آغاز از پس شرقی اروپاي احوال و اوضاع کاوش به آن در
 در (Council on Foreign Relations) خـارجی  روابـط  شـوراي  عضـویت  بـه  همزمان

 شـرکت  (Bilderberg Group)بیلـدربرگ  گـروه  يهـا  نشسـت  در و درآمـد  نیویـورك 

                                                                                                                                        
1. American Security in an Interdependent World 
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  (FALLOWS ,2107)جست.
  

  دولت ارتباط با
پس از دریافت تابعیت آمریکایی، عضو حزب دموکرات آمریکا شد و  برژینسکی

آمریکــا بــه حمایــت از جــان اف کنــدي  1960جمهــوري  در انتخابــات ریاســت
عنوان مشاور سیاست خارجی در انتخابات بهکندي پس از پیروزي  . ويپرداخت

 شـرقی  اروپـاي  يها حکومت القب در گرد عقب عدم سیاست از و او انتخاب شد
  کرد. حمایت 

بحران موشـکی کوبـا باعـث شـهرت     باره ي او به جان اف کندي درها مشاوره
در مسـائل مـرتبط بـا     این مسئله شـد کـه  در عرصه سیاسی آمریکا و  برژینسکی

در برژینسـکی  خواهی شـود. شـهرت    شوروي و اروپاي شرقی نیز از او مشورت
گذاري خارجی تا جایی پیش رفت که بسـیاري از   پردازي و سیاست عرصه نظریه

خواهان در  استراتژیست معروف جمهوري ،عنوان مهره مقابل هنري کیسینجر او به
  .کردند یاد می ها اردوگاه دموکرات
 حضـور « مقالـه  و داشـت  تأکیـد  زدایـی  تشـنج  بر همچنان ادامه در برژینسکی

 در را(Peaceful Engagement in Eastern Europe) »شرقی اروپاي در آمیز مسالمت
 کوبـا،  موشـکی  بحـران  از پـس . کرد منتشر (Foreign Affairs)»افرز فارن« نشریه

 اسـاس  این بر کرد؛ می حمایت گرد عقب عدم يها سیاست از همچنان برژینسکی
  واهمـه  بـه  نسـبت  را شـرقی  اروپـاي  يهـا  ملـت  تواند می ییها سیاست چنین که

 اروپـاي  مـردم  تـرس  و برسـاند  خودآگاهی به ارند،د متجاوز آلمان از که پوشالی
 شـکل  »یالتـا  کنفـرانس « اساس بر که قدرت ابر یک مشترك حکومت از را غربی

  بریزد. فرو گرفته بود،
ــان از برژینســکی ،1964 ســال در ــدون حامی ــود جانســون لین در دولــت  و ب

گـذاري راهبـردي علیـه شـوروي سـابق       دموکرات او نیز بـه فعالیـت و سیاسـت   
 را مـدنی  و حقـوق  (Great Society) بـزرگ  جامعه يها سیاست . وي کهداختپر
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ــغ ــود شــاهد همزمــان کــرد،  مــی تبلی  برکنــاري از پــس شــوروي رهبــري کــه ب
 . است شده خالی عملی ابتکار و خالقیت هرگونه از خوروشچوف

 شـرقی  اروپـاي  يهـا  حکومـت  بـا  ارتباط برقراري ایده از همچنان برژینسکی
 تا آتالنتیک از اروپایی« به که را (De Gaulle) گاول دي رویکرد و کرد می حمایت
 بود و ویتنام جنگ حامیان از همچنین وي. دانست می خطرناك بود، معتقد »اورال
 Policy)»گـذاري  سیاست شوراي« اعضاي از یکی عنوانبه 1968 تا 1966 سال از

Planning Council) در جانسـون  خنرانیس( کرد می کار آمریکا خارجه وزارت در 
 نظـرات  و سـخنان  تـأثیر  تحـت  ،»ارتبـاط  برقـراري « عنـوان  بـا  1966 اکتبر هفتم

  .)گرفت صورت برژینسکی
 ریاسـت  برژینسـکی  آمریکـا،  1968 سال جمهوري ریاست انتخابات مبارزات در

 برعهده را (Hubert Humphrey)»خارجی هابرت همفري تخصصی سیاست کارگروه«
 جمهـور  رئـیس  يهـا  سیاسـت  از برخی که کرد مفري سفارشهابرت ه به او. داشت
 اتحادیـه  و خاورمیانـه  ویتنـام،  به مربوط يها سیاست ویژه به بگذارد؛ کنار را جانسون
 ایـده  ایـن  کـرد.  ارائـه  را 1»اروپایی پان اجالس« پیشنهاد برژینسکی. شوروي جماهیر

 و امنیتـی  رانسکنفـ « گیـري  شـکل  بـه  منجـر  و نشست بار به 1973 سال در تدریج به
 زدایـی  تشـنج  سیاست« جدي منتقدین از یکی به وي همزمان .شد اروپا در »همکاري
  شد. تبدیل »گاورن مک جویی مصالحت« نیز و »کیسینجر ـ نیکسون
ــاب برژینســکی 1970 ســال در ــابین« کت ــا نقــش: دوره دو م  دوره در آمریک

ترونیک کناسـت  الزم کـه  شـد  مـدعی  کتاب این در وي درآورد. نگارش به را »ت 
 بـا  طریـق  ایـن  از تـا  گیرنـد  پیش در را هماهنگی سیاست یافته، توسعه کشورهاي

 2.کنند مقابله است، روزافزون اقتصادي نابرابري از ناشی که جهانی ثباتی بی

 جانبـه  سـه  گـروه  برژینسـکی  کتـاب،  ایـن  در شـده  مطـرح  دعواي اساس بر

(Trilateral Commission) اکفلـر ر دیوید« کمک به را«(David Rockefeller)  بنیـان 
                                                                                                                                        
1. Conference for Security and Co-opration in Europe 
2. Between Two Ages: America's Role in the Technetronic Era 
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 جانبـه،  سـه  گـروه . گرفـت  برعهده را آن سرپرستی 1976 تا 1973 سال از و نهاد
 اروپـاي  آمریکا، از را دانشگاهی استادان و برجسته تجار سیاستمداران، از گروهی
 میـان  روابط تقویت کمیسیون، این ظاهري هدف. آورد می هم گرد ژاپن و شرقی
. داشـتند  قرار اوج در صنعتی پیشرفت لحاظ از که بود کاپیتالیسم يدنیا منطقه سه

 عنـوان  بـه  را جرجیـا  ایالـت  فرمانـدار وقـت   ،»کارتر جیمی« همچنین برژینسکی
  کرد. دعوت گروه این به دیگر عضوي
 و جمهـوري  ریاسـت  انتخابـات  کاندیداي را خود 1976 سال در کارتر جیمی

 انتخابـات  در پیـروزي  از پس کارتر. کرد معرفی برژینسکی »کنجکاو آموز دانش«
 خواهـان  زیرا برگزید؛ خود ملی امنیت مشاور سمت به را برژینسکی ،1976 سال
 بـراي  روز بـه  يهـا  مشـاوره  از را او تـا  بـود  جایگـاه  ایـن  در فردي گرفتن قرار

 مشـاور  سمت برژینسکی،. سازد مند بهره خارجی سیاست عرصه در گیري تصمیم
 در بسـیار  بازیگران از یکی تنها که گرفت برعهده را اي شده زيبازسا ملی امنیت
 شـرق  میان روابط بر برژینسکی تمرکز. بود آمریکا خارجی گذاري سیاست عرصه

 تأکیـد  بشـر  حقـوق  و جنوب و شمال میان روابط بر بیشتر که دولتی در غرب و
  ساخت. می دشوار او براي را وظیفه انجام داشت،
 حیطـه  در تـدریج  بـه  برژینسـکی  قـدرت  کـارتر،  ريجمهـو  ریاست دوران در
 ایفـا  را جمهـور  رئـیس  مخفی مأمور نقش وي یافت؛ تا جایی که افزایش عملیاتی

 بـا  کـه  کـرد  پیشـنهاد  کـارتر  بـه  1978 سـال  در برژینسـکی  مثـال،  براي. کرد می
 بسـتر  تا کرد سفر پکن به سال همان در و کند برقرار ارتباط چین خلق جمهوري
 در همچنـین . سـازد  فراهم دو کشور این میان روابط سازي عادي براي را مناسبی
 پـاپ  عنوان به (Cardinal Karol Wojtyla)»وویتیال کارول کاردینال«که  1978 سال
 را او انتخـاب  برژینسـکی  که بودند باور این بر بسیاري شد، برگزیده دوم پل ژان
  کرده است. چینی زمینه

سـازي   میـان مصـر و رژیـم صهیونیسـتی، عـادي      امضاي قرارداد صلح کمپ دیوید
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روابط آمریکا با چین و تجهیز نیروهاي افغان علیـه شـوروي بـراي خـارج کـردن ایـن       
  .  ساله برشمرد 4ي وي در این دوره ها ترین فعالیت توان از مهم کشور از افغانستان را می

مشــی آن  مــداخالت برژینســکی در مســائل سیاســت خــارجی، تعیــین خــط 
ه و نظریات او موجب اختالف نظر با سـایروس ونـس، وزیـر خارجـه     وزارتخان

 سیاسـت  مـورد  در ونـس  و برژینسـکی  اختالفـات  1978 سـال  کارتر گردید. در
 بـه  زدایـی  تشنج مسیر که بود آن خواهان ونس. رسید خود اوج به کارتر خارجی
 کنتـرل  بـر  تأکیـد  بـا  و بودنـد  کرده مهندسی کیسینجر ـ نیکسون که نحوي همان

 در را شـوروي  زدایـی،  تشـنج  که بود باور این بر برژینسکی. یابد ادامه تسلیحات
 و نظـامی  توانمنـدي  تقویـت  خواهـان  لذا سازد. می جسورتر خاورمیانه و آنگوال

یی هـا  در پاسخ به در پیش گرفتن چنین سیاست بود. بشر حقوق اهرم بر پافشاري
 کـه  فـردي  عنوانبه را وي اه رسانه و خارجه امور وزیر توسط برژینسکی، ونس،

  . دادند قرار خود انتقادات آماج است، سرد جنگ تجدید خواهان
 ونـس  میان روابط وخامت بر 1979 دسامبر در افغانستان به شوروي نظامی حمله

 میـان  ارتبـاط  برقـراري  بـا  برژینسـکی  کـه  بود باور این بر ونس. افزود برژینسکی و
 انتقـادات  افـزایش  و شـوروي  يهـا  فعالیت و یکاستراتژ تسلیحات تکثیر منع معاهده
 بـه  را برژنـف  اسـتراتژیک،  تسـلیحات  تکثیـر  منع دو شماره معاهده از آمریکا داخلی
 نگـارش  در همچنـین  برژینسـکی . اسـت  کـرده  متقاعـد  افغانستان علیه نظامی حمله

 را خـود  مثبـت  پیام توانست طریق این از و داشت دست کارتر کار به آغاز سخنرانی
 اقـدام  ایـن  بـه  غربـی  اروپاي رهبران و شوروي. برساند شوروي معترضین گوش به

 نیکسـون  وضع شده توسط زدایی تشنج دستورالعمل برخالف را آن و کردند اعتراض
 ، صـدر  (Helmut Schmidt)اشـمیت  در همـین ارتبـاط، هلمـوت    دانستند. کیسینجر و

 خواهـان  حتـی  و کـرد  اعتـراض  برژینسـکی  کـار  دستور به غربی نسبت آلمان اعظم
 کـه  کـرد  اعالم برژینسکی مقابل، در. شد آلمان خاك از اروپا آزاد رادیو پایگاه حذف
 يهـا  مخالفت گرفت؛ اما کار به افغانستان استقالل از صیانت براي را خود تالش تمام
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  .  گذارد عقیم را او اقدامات خارجه، وزارت
گرفته  فرا را لهستان اي گسترده کارگري يها شورش این نیز از پیش سال یک
 امـور  وزارت. آورد فـراهم  را لهستان اتحاد نهضت ، بنیانها همین شورش که بود

 قلمـداد  خطرنـاك  را شـرقی  آلمـان  معترضـان  از برژینسکی يها حمایت خارجه
 بـه  کنـد،  سـفر  لهسـتان  بـه  خـود  خارجی سفر اولین در کارتر که با این و کرد می

 اسـتفان  کاردینـال  بـا  و رفـت  ورشـو  بـه  ارترکـ  حال، این با. بود مخالف شدت
 يها مخالفت رغم کرد. وي به مالقات (Cardinal Stefan Wyszynski)ویسزینسکی

 حرکــت مشــروع جایگــاه را روم کاتولیــک کلیســاي لهســتان، در آمریکــا ســفیر
  .کرد اعالم لهستان بر کمونیسم حاکمیت به نسبت اعتراضی

  
  طبس حادثه و ایران انقالب
 ایـران  شـاه  سرنگونی رخ داد: عمده و مهم استراتژیک رویداد دو ،1979 در سال

  افغانستان. خاك به شوروي و حمله )آمریکا متحدین ترین مهم از یکی(
  

  )آمریکا متحدین ترین مهم از یکی( ایران شاه سرنگونی )الف
پـردازي ایـران اسـت.     شده در ساختار سیاسی و نظریه اي شناخته برژینسکی چهره

یابی برژینسکی در آمریکا، اثر خـود را در رونـدهاي سیاسـت خـارجی و      قدرت
اي این کشور برجاي گذاشت. حضور وي در ساختار سیاسی و امنیتـی   خاورمیانه

آمریکا از این جهت اهمیت دارد که با بخش قابـل تـوجهی از تـاریخ سیاسـی و     
تـوان معمـار اصـلی     امنیتی ایران پیوند یافته است. عالوه بر این، برژینسکی را می

سازش جهان عرب و اسرائیل دانست؛ روندي که با کمپ دیوید شـروع شـد، بـا    
کنفرانس مادرید تداوم یافـت و نقطـه عطـف خـود را در پیمـان اسـلو مـنعکس        

  )65:1396متقی، (ساخت. 
دهـد کـه برژینسـکی در دوران فعالیـت     هر یک از روندهاي یادشده نشان می
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اي در  کننـده  امنیت ملی کارتر از جایگاه ویژه و تعیین عنوان مشاوراجرایی خود به
ریزي سیاست خارجی آمریکا برخوردار بوده اسـت. واقعیـت    ریزي و طرح برنامه

این است که نام برژینسکی در تاریخ سیاست خارجی آمریکا مانند جورج کنـان،  
ز قابلیـت  تنها ا والتر لیپمن و دین آچسون جاودانه باقی خواهد ماند. برژینسکی نه

توان  پردازي براي ارتقاي منافع و امنیت ملی آمریکا برخوردار بود، بلکه می نظریه
وي را در زمره کـارگزارانی دانسـت کـه از الگـوي کـنش پیچیـده بـراي کنتـرل         

  ساز سیاست خارجی آمریکا استفاده کرده است. (همان) روندهاي بحران
 بـه  آمریکا خارجی سیاست در ار مهمی بسیار جایگاه استراتژیک لحاظ به ایران
 اعالم پهلوي به مکرراً ایران در آمریکا سفیر سولیوان، ویلیام. داد می اختصاص خود

 از جانبـه  همه صورت به آمریکا که است داده خاطر اطمینان برژینسکی کرده بود که
 با خیزش مـردم و مـوج خروشـان    مواجهه در ایران شاه. کرد خواهد حمایت ایران
 شـاه  بـا  برژینسـکی  1978 نـوامبر  4 در. کرد کمک طلب آمریکا از سالمیا انقالب
 زمـان،  همـین  در ».بـود  خواهد او با لحظه آخرین تا آمریکا«گفت:  و گرفت تماس
 کند، ترك را کشور باید شاه که کردند اعالم خارجه وزارت ارشد مقامات از برخی
 جیمـز  و برژینسکی. فتگر خواهد را او جاي کسی چه که این گرفتن نظر در بدون

 جمهـوري  ریاسـت  دوره در که( آمریکا انرژي ، وزیر (James Schlesinger)شلزینگر
 از آمریکـا  نظـامی  حمایـت  بر همچنان) داشت برعهده را دفاع وزارت فورد جرالد
 کـه  هنگـامی  انقـالب  بـه  منتهـی  روزهاي آخرین در حتی کردند؛ می جانبداري شاه

 بـاقی  بـراي  ایـران  بـه  حملـه  از همچنان برژینسکی بود، شده قطعی شاه سرنوشت
  .  کرد می حمایت آمریکا پایگاه در ایران داشتن نگاه

گوید: با توجه به موقعیت شاه و نوع حکومت او که بیشـتر بـه    برژینسکی می
قدرت شخصی وي متکی بود، من با تضعیف او به هـر عنـوان مخـالف بـودم و     

شینی در برابر مخالفان و دادن امتیـازات پـی   ن کردم واداشتن شاه به عقب می تأکید
در پی به آنان، اساس حکومت اورا متزلزل خواهد سـاخت و سـرانجام بـه عـدم     
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ثبات و هرج و مرج کامل منتهی خواهد شد... به نظر من، سیاست آشتی یا اعطاي 
 ها امتیاز به مخالفان و شرکت دادن آنان در حکومت در صورتی مفید بود که سال

شد؛ امـا وقتـی     پیش از آنکه بحران به چنین مراحل حادي برسد، اتخاذ میقبل و 
بحران به مرحله رویارویی و اراده قدرت رسید، توصیه نرمش، سـازش و آشـتی   

آورد.  اي جز تشدید بحران و تبدیل آن به یک انقـالب کامـل بـه بـار نمـی      نتیجه
  )104:1362(اشراقی،
 به را (Operation Eagle Claw) قابع پنجه عملیات برژینسکی ،1980سال  در
 نظامی واحد از آن در و طراحی ایران در آمریکایی يها گروگان آزادسازي منظور
 يهـا  واحـد  دیگـر  و بـود  شـده  ایجـاد  تـازگی  بـه  که (Delta Force ) فورس دلتا

اما این عملیات ناموفق هم موجـب   1کرد؛ استفاده (Special Forces)ویژه نیروهاي
ر کماندوهاي آمریکایی شد و هم مفتضح شدن برژینسـکی و در  با شکست خفت

  آمریکا را به دنبال داشت. 1980نهایت شکست جیمی کارتر در انتخابات سال 
  

  ضعف برژینسکی پیروزي انقالب اسالمی؛ نقطه
 با. شد زده برژینسکی و ونس میان روابط بر که بود تلنگري آخرین ایران انقالب
 تحـوالت  ایـن  مـورد  در متفاوتی اساساً نظرات دو این ،ها ناآرامی افزایش و رشد
 از اسـتفاده  بـا  بایـد  اعتقاد داشت و بود انقالب کنترل خواهان برژینسکی. داشتند
 ونـس،  کـه  حـالی  در شـوند؛  خمینـی  اهللا آیـت  آمـدن  کار روي مانع نظامی اقدام

 انسـت نتو کـارتر  نتیجـه  در. بود ایران اسالمی جمهوري پذیرش و تعامل خواهان
  . کند اتخاذ ایران مورد در قاطعی رویکرد

هنري کیسینجر داراي اصالت  ،خواه خود که مانند همتاي جمهوري برژینسکی
دلیل اعتماد زیادي که کارتر بـه او داشـت از    غیرآمریکایی بود، در دولت کارتر به

                                                                                                                                        
به نوشته نیویورك تـایمز، طـراح اصـلی عملیـات اعـزام نیروهـاي کمانـدو بـه ایـران بـراي آزادي           . 1

نیز برژینسکی بود کـه البتـه بـا یـک شکسـت       1980هاي آمریکایی (عملیات طبس) در سال  گروگان
  .بار به پایان رسید فاجعه
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تـا   ؛آزادي عمل زیادي براي دخالت و اظهارنظر در مسائل خارجی برخوردار بود
 زیاد برژینسـکی ي ها وزیر خارجه کارتر به دلیل دخالت ،که سایروس ونس اییج

پنجـه  پس از آنکه متوجه شد عملیات  1980با او دچار اختالف شد و در آوریل 
بـدون  بـا نظـر برژینسـکی و    ي آمریکایی در تهران ها آزادي گروگانعقاب براي 

ایـن پایـان کـار     .ا داداز مقام خود اسـتعف  ،هماهنگی و اطالع او انجام شده است
سایروس ونس در هیئت حاکمه آمریکا بود؛ اما برژینسکی همچنـان و بـا قـوت،    

  پردازي خود باقی ماند. در جایگاه مشاوره و نظریه ها سال
 بـه  شوروي گیري، حمله ماجراي گروگان و ایران در آمریکا سفارت تسخیر با

 يهـا  سـال  شـرایط  و ضـاع او اقتصـادي،  بحران شدن تر عمیق چه هر و افغانستان
 برژینسـکی  شـوروي  ضـد  يها دیدگاه میان این در. شد تر بحرانی 1980 و 1979
 دولت التهاب از نتوانست نیز او رویکرد اما گرفت؛ قرار توجه مورد پیش از بیش
 قـرار  مطبوعات انتقاد مورد شدت به برژینسکی طبس، حادثه از پس .بکاهد کارتر
 از یـک طـرف ادوارد  . شـد  تبـدیل  کـارتر  دولت در چهره منفورترین به و گرفت
 کشید چالش به را کارتر 1980 سال انتخابات در ها دموکرات نامزد عنوان به کندي
 در انشـعاب  و تفرقـه  گرفـت و از طـرف دیگـر    انتقاد به شدت به را برژینسکی و

 شـد  سبب و داد قرار فشار تحت را کارتر داخلی راکد اقتصاد و حزب دموکرات
بـه   انتقـادات  سـیل  رغم نکته جالب این است که به بخورد. شکست تخاباتان در

ــت ــا سیاس ــت ه ــاموفق و شکس ــارتر  ي ن ــکی، ک ــورده برژینس ــدال خ  آزادي م
ــت ــوري ریاس ــال در را (Presidential Medal of Freedom)جمه ــه 1981 س  ب
  کرد.  اعطا برژینسکی

ایـن بـود کـه     در این دوره بـه اذعـان کارشناسـان غربـی     برژینسکیتنها شکست 
با تدوین یـک اسـتراتژي جـامع و     ه بودعنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید نتوانست به
  جلوگیري کند.   1978ثر از سقوط شاه و پیروزي انقالب اسالمی در ایران در سال ؤم

  افغانستان خاك به شوروي حمله )ب
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 شـوروي  اتحادجمـاهیر  علیـه  سرسختانه ییها سیاست عنوان طراح به که برژینسکی
 گـروه  از حمایـت  راسـتاي  در را جـدي  يهـا  تالش 1979 سال در شد، می شناخته

 يهـا  سـرویس  توسـط  هـا  تـالش  ایـن  کرد. آغاز افغانستان و پاکستان در مجاهدین
 و آمریکـا ) اي .آي. سی( اطالعات مرکزي آژانس مالی يها حمایت و پاکستان امنیتی

 اي آي. سـی.  يهـا  برنامه از بخشی. پوشید عمل جامه انگلستان (MI6)سیکس آي. ام.
 صـورت  (Special Activities Division)ویـژه  يهـا  فعالیت بخش کارشناسان توسط
  .شد می افغان مجاهدین راهنمایی و آموزش تجهیز، شامل که گرفت می

 نیروهــاي و رادیکــال اســالم توانمندســازي اساســاً سیاســت، ایــن از هــدف
 کـه  حاکم بر افغانستان خلق دموکراتیک حزب طریق این از تا بود ضدکمونیست

 اهللاحفیظ« علیه کودتا رو این از. گردد سرنگون بود، و طرفدار کمونیست سکوالر
 خلـق  دموکراتیـک  حـزب  از پـرچم  انشـعاب  اعضاي میان قدرت جنگ و »امین

 نظـامی  دخالـت  بـه  منجـر  نهایـت  در بـود،  شـوروي  حمایت مورد که افغانستان
ریب بازي برژینسکی را خورد و به دخالت نظامی در ف ،ارتش سرخ .شد شوروي

تـرین و   طـی یکـی از پرهزینـه   ن سـیا در عملیـات سـیکلو    افغانستان روي آورد.
اش را از طریـق سـرویس    ي نظامیها ي مخفی خود کمکها ترین عملیات طوالنی

ماننـد  مخفی پاکستان به دست مجاهدین بنیادگراي افغانستان با تفکـرات سـلفی   
بـه   و رسـاند  الدن سعودي و عامل مخفی سازمان جاسوسی آمریکـا مـی   اسامه بن

   همین دلیل برژینسکی را باید پدرخوانده القاعده دانست.
 بـا  1997 سـال  در ان ان. سـی.  ملی امنیت آرشیو که اي مصاحبه در بعد ها سال

 در شـوروي  علیـه  کـارتر  دولت در که را استراتژي آن وي داد، ترتیب برژینسکی
 خـاك  وارد شوروي که این از پس :کرد تشریح چنین بود، شده طراحی 1979 سال

   کردیم: آغاز را دوگانه روند یک بالفاصله شد، افغانستان
 جمـاهیر  اتحـاد  کـه  گرفـت  برمـی  در را ییهـا  تحـریم  و ها واکنش روند: اولین
 ملـی  امنیت شوراي و خارجه وزارت عالوه بر این، داد. می قرار هدف را شوروي
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 اقداماتی و تهیه شد، می اتخاذ بایست می که ییها تحریم از باالیی بلند هرستنیز ف
  . کردند طراحی دهد، افزایش را شوروي يها هزینه توانست می که را

 حملـه  از پـس  ماه یک پاکستان من به سفر به منجر اقداماتی بود که دوم: روند
 اقـدامی  بـراي  الزم همـاهنگی  انجام سفر، این از هدف شد. افغانستان به شوروي
 تلفـات  و درگیـري  زمـان  شـد می تالش اقدام این در بود؛ ها پاکستانی با مشترك
 بـا  نیـز  هـایی همـاهنگی  رو ایـن  از. بـرود  بـاال  اسـت،  ممکن که آنجا تا شوروي
 مختلـف  منـابع  از و گرفـت  صـورت  چـین  و انگلسـتان  ،هـا  مصـري  ها،سعودي
 تسـلیحات  مقـداري  مثال، ادیم. برايد قرار مجاهدین اختیار در را الزم تسلیحات
حکومـت   از سـالح  مقـداري  حتـی  شـد؛  تهیـه  چـین  و مصر از شوروي ساخت

 میـان  گسـترده  فسـاد  بـه  توجـه  با کردیم. همچنین تهیه اسلواکی چک کمونیستی
 بـراي  افغانسـتان  در شـوروي  ارتـش  خـود  از مـوارد  برخـی  در شوروي، ارتش

ي ها هزینه پذیرش مادي و آمادگی ياه نمودیم. انگیزه خریداري سالح مجاهدین
 بِردن میلت. کرد تسلیم ما خواسته برابر در را کمونیستی حکومت این آن سرانجام

(Milt Bearden) اصــلی دشــمن« کتــاب در« (The Main Enemy) نویســد:  مــی
  سعودي عربستان پادشاه خالد، ملک با قراردادي عقد با ،1980 سال در برژینسکی

 اطمینـان  و برسـاند  هـا  افغـان  دسـت  به را آمریکا يها کمک تا گرفت تعهد او از
 ایـن  انجـام  همچنـان  ریگـان  در دولـت  (Bill Casey) یکیسـ  بیل که کرد حاصل
  کند. می پیگیري را قرارداد
 امنیــت مشــاوره کــارگروه در را بــوش معاونــت برژینســکی ،1988 ســال در
 بـراي  بـوش  از و داشـت  برعهده (National Security Advisory Task Force)ملی

 وي در. کـرد  قطـع  دموکرات حزب با را خود ارتباط و حمایت جمهوري ریاست
 اصـالحات  شکسـت  آن در و ساخت منتشر را »بزرگ شکست« کتاب سال همان

 چنـد  ظرف را کشور این فروپاشی و شوروي جمهور رئیس گورباچوف، میخائیل
 جمـاهیر  اتحاد آینده را براي الاحتم پنج کتاب، این در او. کرد بینی پیش آتی دهه
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  کرد: مطرح شوروي
  جامعه آمیزموفقیت کردن . پلورالیزه1
  مدتطوالنی بحران .2
  انحطاط سمت به حرکت و رکود . تجدید3
  )شوروي ارتش یا ب .گ .ك توسط( کودتا .4
  کمونیستی رژیم کامل . سرنگونی5
 مقایسـه  در فروپاشـی  زمان، آن احوال و اوضاع به توجه با برژینسکی نگاه از
 بـه  کـه  کرد بینی پیش همچنین وي. بود تري محتمل گزینه مدت،طوالنی بحران با

 جماهیر  اتحاد در کمونیسم از ییها رگه همچنان 2017 سال در درصد 50 احتمال
 اعـالم  از ممانعـت  در مسـکو  ناکـامی  پـی  در شـوروي  نظام. بماند باقی شوروي

 و نــاآرامی و 1980 دهــه اواخـر  در بــاغ قـره ناگورنوـــ  جنـگ  لیتــوانی، اسـتقالل 
 سـرانجام  فرو پاشید و ایـن  هم از 1991 سال در ،ها جمهوري دیگر در خونریزي

  .بودند کرده بینی پیش دیگران و برژینسکی که بود چیزي از کمتر
 و کنند حمایت لهستان در خود نیروهاي از نتوانستند ها ، کمونیست1989 سال در
 سـال،  همـان  در بعـد  چنـدي . شـد  پیـروز  عمومی انتخابات در لهستان اتحاد نهضت

 کـه  (Katyn Massacre)»کـاتین  عـام  قتـل « یادبود نماد از رفت و روسیه به برژینسکی
 دیـوار  ایـن،  از پس روز ده. کرد دیدن بود، شده انجام استالین سرخ ارتش توسط
 ریجتـد به اروپا شرق در شوروي حمایت تحت يها حکومت و ریخت فرو برلین
  .شدند متزلزل

 جنـگ  از پـس  احوال و اوضاع از ناشی يها سرخوشی ،1990 سال در برژینسکی
 کرد مخالفت] فارس[ خلیج جنگ با صراحتاً وي. کرد اعالم خطرآفرین بسیار را سرد
 جمـاهیر  اتحـاد  شکسـت  بـا  کـه  را المللـی  بـین  حمایت آمریکا که بود باور این بر و

 نفـرت  و خشـم  توانـد  مـی  ایـن  و کـرد  خواهد ههزین است، آورده دست به شوروي
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    1.باشد داشته همراه به آمریکا علیه عرب جهان مردم میان را اي گسترده
  

  برژینسکی و چین
 از آمریکـا  حمـایتی  موضـع  بر 1977 سال در آمدن کار روي از پس اندکی کارتر
 قخلـ  جمهـوري  و آمریکا. کرد تأکید (Shanghai Communique)شانگهاي ابالغیه
 1979 ژانویـه  1 تاریخ از کشور دو هر که کردند اعالم 1978 دسامبر 15 در چین
 ارتباطات برقراري مشترك ابالغیه در. کرد خواهند آغاز را خود دیپلماتیک روابط

 رسـمیت  بـه  تایپـه  جـاي  به را پکن آمریکا ،1979 ژانویه 1 تاریخ به 2دیپلماتیک
 چـین  جمهـوري  با را خود روابط اختس می ملزم را آمریکا اعالمیه این. شناخت

 بـراي  چین با آمیز مسالمت ارتباط که مهمی پیامدهاي و منافع. کند قطع تایوان در
 وقـت  ملی امنیت مشاور برژینسکی، تأکید مورد همواره آورد، می همراه به آمریکا
 جنـگ  بـر  روابـط  این تأثیر چین، و آمریکا روابط استراتژیک وجه ترین مهم .بود
 بلکـه  شـد؛  نمی تلقی شوروي، ـ چین بلوك از بخشی آن، از پیش چین. دبو سرد
 شوروي جماهیر اتحاد با رویارویی در آمریکا به که بود قدرتی سوم قطب مثابه به

  کرد. می کمک
 از حمایـت  بـا  که کرد متقاعد را ها چینی برژینسکی مورخین، برخی اعتقاد به

 پیشـبرد  جهـت  در شوند. آمریکا ها  ویتنامی نفوذ مانع کامبوج، در سرخ خمرهاي
 کشـور،  ایـن  از هـا  ویتنـامی  کـردن  خارج منظور به کامبوج در خود يها سیاست
 1979 يها سال فاصله در. داد افزایش را ویتنامی ضد چریکی يها گروه به کمک
 قـرار  آمریکـا  نفـوذ  تحت که (World Food Program)غذا جهانی برنامه ،1981 و

 ژانویه در. آورد فراهم تایلند براي غذایی کمک دالر میلیون 12 به نزدیک داشت،
 آغـاز  حالی در را سرخ يها خمر رهبر پوت، پل به خود يها کمک آمریکا ،1980

                                                                                                                                        
  کرده است. شریحت »کنترل از خارج« کتاب در را خود رویکرد این وي .1

2. Joint Communique on the Establishment of Diplomatic Relations 
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 به 1986 تا 1980 سال از ها حمایت این میزان. برد می سر به تبعید در وي که کرد
 نیویورك نشریه به يا نامه ارسال با برژینسکی رسید؛ در حالی که دالر میلیون 85

 از حمایـت  به منظور چین به وي زمان دولت کمک هرگونه 1998 سال در تایمز
  کرد! را انکار پوت پل

 امـریکن  پایگـاه  در نوشـتاري  در بـود،  واقف چین اهمیت چون به برژینسکی
 در بایسـت  مـی  روسـیه  و چـین  گـرفتن  قدرت از پس آمریکا: گوید می اینترست
   1.کند تجدیدنظر خود استراتژیک گفتمان

 مقابـل  در آمریکـا  کـه  داشت بیان توئیتی در 2017 سال مارس در برژینسکی
. دهـد  گسـترش  چـین  بـا  را خـود  همکـاري  بایسـت  می شمالی کره يها دشمنی
 را جهـانی  يها بحران از رفت برون همین سال، راه ژانویه سوم تاریخ در همچنین
 يها سیاست از راستا همین در و ستدان آمریکاـ روسیه ـ چین  مثلثی اتحاد ایجاد

 کشـور  دو ایـن  گرفتن فاصله و روسیه به ها بادامی چشم تمایل باعث که کشورش
  کرد.   انتقاد است، شده آمریکا متحده ایاالت از

 حـال  در کـه  کرد اعالم اي مصاحبه در عمرش اواخر در و راستا همین در وي
بـا   چـین  و آمریکا اگر است؛ هروسی از بیشتر خیلی مراتب به چین اهمیت حاضر،
  . داشت نخواهد ها آن به پیوستن جز اي گزینه هیچ نیز روسیه کنند، همکاري هم

  
  )2001سپتامبر  11تا  1991پس از جنگ سرد (از  )ب

  طراحی پروژه نظم نوین جهانی
و برخی » ریچارد کرامر«بینی برژینسکی محقق شد. او،  با فروپاشی شوروي، پیش

زو افرادي بودند که دکترین نظم نوین جهانی را طراحی و به جـرج  ج ها رئالیست
بوش پدر ارائه کردند؛ اما هیچ کدام مسئولیت رسمی نداشتند و فقـط در شـوراي   

نظریه برخورد «روابط خارجی فعال بودند. بسیار جالب است که وقتی هانتینگتون 

                                                                                                                                        
1. https://www.the-american-interest.com/podcast/episode-116-zbigniew-brzezinski-on-global-

realignment/ 

https://www.the-american-interest.com/podcast/episode
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داشت این نظریـه،   ، برژینسکی به نقد آن پرداخت و اظهار»را مطرح کرد ها تمدن
اوتوپیایی و تخیلی است؛ زیرا همچنان دولت بر ملت حاکم است و مـا همچنـان   
بر اریکه قدرت هستیم و باید در دهکده جهانی در رأس امور باشیم. لذا برخـورد  

اي هم در این رابطه منتشر کـرد.   با دهکده جهانی همخوانی ندارد و مقاله ها تمدن
گر مسئولیت دولتی نداشـت، در برخـورد بـا مسـائل،     از آنجایی که برژینسکی دی

داد؛ زیرا عمـق مسـائل    تر شده بود و در نتیجه نظریات متفاوتی می بین قدري واقع
  )69:1396محمدي،( .کرد فهمید و خوب تحلیل می را خوب می

  
  گاه تعبیر نشد! آرزویی که هیچ

گـونگی  ، چ»جنصـفحه بـزرگ شـطر   «برژینسکی در آخرین کتاب خود با عنـوان  
الملل را ترسیم کرده است. وي  استقرار هژمونی ایاالت متحده آمریکا در نظام بین

جهان امروز را به صفحه شطرنجی تشبیه کرده که آمریکا باید در آن نسبت خـود  
را با بازیگران اصلی سیاسی و اقتصادي تعریف کند. بر این اساس واشنگتن بایـد  

اي را بـا هـر یـک از    مناسـبات ویـژه   در راستاي حفظ هژمونی خـود در جهـان،  
  الملل برقرار سازد. بازیگران مطرح در نظام بین

الملـل   برژینسکی در کتاب صفحه بزرگ شطرنج به پنج بازیگر اصلی در نظام بین
کند که عبارتند از: روسیه، چین، فرانسه، آلمـان و هندوسـتان. وي همچنـین    اشاره می

ر در نظـام بـین الملـل شـامل ایـران، آذربایجـان،       در ادامه از پنج بازیگر محوري دیگ
برد که واشنگتن باید با آنهـا بـه سـبب موقعیـت     اوکراین، کره جنوبی و ترکیه نام می

  )59:1396 غفاري،(شان تعامل مناسبی داشته باشد. ژئوپلیتیک و سیاسی
الملل را در گرو تعامل با ایـن دو  برژینسکی حفظ هژمونی آمریکا در نظام بین

داند. به عبارت بهتر وي معتقد است که بدون تعریف رابطـه  وه از کشورها میگر
الملـل، هژمـونی   و تعاملی مناسب میان واشنگتن و بازیگران محوري در نظام بین

آمریکا به خطر خواهد افتاد. برژینسکی بر این باور است که با استقرار دموکراسی 
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ها و تعامالت سیاسـی و اسـتراتژیک   در جهان قواعد بازي و متعاقباً حیطه رقابت
نیز تغییر کرده است و باید این مناسبات را با استناد به قواعد نوین شکل داد. بـر  

کنـد کـه تقابـل یـا     این اساس، برژینسکی صفحه شطرنجی فرضی را تعریف مـی 
گـاه موفـق    گیرد. با این حال برژینسکی هیچتعامل با کشوها درون آن صورت می

  طرنج مدنظر خود در عالم واقعیت نشد. (همان)به چیدن صفحه ش
توانست خود را تنهـا   مریکا که میآي پس از جنگ سرد، ایاالت متحده ها سال

بیش از هر چیز به جایگاه خود در مناسبات جدید و  ،قدرت بزرگ جهان بخواند
اندیشید و این موضوع در سخنان جرج بوش پدر در کنگـره   نظم نوین جهانی می

اتحاد جدیدي « که گفت: شد نیز به خوبی دیده می 1990سپتامبر  11در مریکا و آ
العاده قرار  ي خاص و خارقا گیري است و ما امروز در لحظه از ملل در حال شکل

شـود...   نظم نوین جهانی شکوفا مـی  ،زده... ایم... از درون این عصر وحشت گرفته
رب، جنـوب و شـمال   تحت حاکمیت این نظم جدید، تمام ملل جهان از شرق، غ

در سـالگرد  ) (57:1387برژینسـکی، .» ( عالم در اتحاد و رفاه زندگی خواهند کرد
رو شـد،   روبـه  اي سابقه بیایاالت متحده با تهاجم ، 2001سخنرانی وي و در سال 

ریخـت و در پـی آن دو حملـه     ي سازمان تجارت جهانی در نیویورك فروها برج
ترتیب داده شد تا شاید تروریسم به این شـیوه  یکی به افغانستان و یکی به عراق 

 ؛کار گرفته شد از این رو گزینه نظامی به .مقابله شود ها نابود و با خطر تروریست
یی که بـه ایجـاد   ها گیري تروریسم و علت ي شکلها طور که باید به ریشه ولی آن

ایـن بـراي   مریکا به خطر افتاد و آپرداخته نشد. امنیت  ،انجامد این پدیده شوم می
حـس   توانسـت  ، نمـی پنداشـت  رقیـب مـی   قدرتی که خود را در سطح جهان بـی 

 ).خوشایندي در پی داشته باشد

ـ  مریکا پس از برچیدن مرزهاي شرقیآو استراتژي  ها گذاري که سیاست اما این
غربی چه بوده و چارچوب مفهومی براي تحلیل رخـدادهاي پـس از جنـگ سـرد      

توان بـه فهـم    یی است که بدون اندیشیدن به آن نمیاه چگونه تعریف شده، پرسش
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درستی از رخدادهاي دوران جدید دست یافت. شاید در این مجال بتوان بـا اشـاره   
دو شخصیت برجسـته سیاسـی و   برژینسکی و هانتینگتون، ي ها به بخشی از اندیشه

ـ  مریکا بهآگیري سیاست خارجی  یشان در شکلها مریکا که دیدگاهآدانشگاهی  ژه وی
  نقش فراوانی داشته است، به فهم بیشتري از موضوع دست پیدا کرد.   1990در دهه 

کند کـه   یی را مطرح میها نکته »خارج از کنترل«زبیگنیو برژینسکی، در کتاب 
سـاموئل  «نوشـته   »هـا  برخورد تمدن«با توجه به انتشار همزمان آن با انتشار مقاله 

 :گویـد  یابد. برژینسکی در این کتـاب مـی   جاي اندیشیدن بیشتري می »هانتینگتون
شود و به جاي  ي پیچیده میا طور فزاینده تیکی جهان بهینقشه ژئوپول ،طور قطع به«

آینـد   پدید آمدن یک نظم نوین جهانی، کشورهاي قدرتمند و ثروتمند گردهم می
ارد و مقابل رقیبان خود بایستند. او بـاور د  نندتا بتوانند منافع خود را بهتر حفظ ک

مریکـا  آشـویم کـه اگرچـه     رو مـی  ي جدیـد روبـه  هـا  بندي با صف یکه در جهان
ي داخلی آنها در ها مریکا براي تعیین سیاستآاما توان  ،تواند در آنها نفوذ کند می

ي هـا  بـه شـکل قطـب   هم ي جدید ها بندي به باور وي، صف .»حال کاهش است
برژینسکی سپس  .د کردي سیاسی ظهور خواهنها اقتصادي و هم به شکل اتحادیه

  :دهد بندي خود را این گونه توضیح می تقسیم
گـاهی بـا    ،»گانـه قـدرت   ي ششها منظومه«ي جهانی به صورت ها بندي صف

و گاه در چارچوب روند سیاسی مستقل و در  کنند مییکدیگر سازش و همکاري 
درت گانـه قـ   ي ششها پردازند. منظومه ثبات با یکدیگر به رقابت می عین حال بی

  هستند: احتماالً به قرار زیر
مریکا آعمدتاً تحت سلطه ایاالت متحده این منظومه : مریکاي شمالیآمنظومه . 1

فرد  مریکاي شمالی مبتنی است و قدرت منحصر بهآو بر محور منطقه آزاد تجاري 
دهـد کـه احتمـاالً در طـول زمـان بـه پیونـد         بلوك اقتصادي جهان را تشکیل می

ي از زمـان بـه صـورت    ا شود و شاید در مرحله مریکا منجر میآو تدریجی کانادا 
  .مریکاي شمالی ظاهر شودآیک کنفدراسیون 
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احتماالً از نظر اقتصادي متحد اما از نظر سیاسـی  این منظورمه  :منظومه اروپا. 2
به طور قابل توجهی هنوز متفرق است. از این رو کماکان بـا مشـکل یـک آلمـان     

ر حالی که حدود شرقی اروپا هنوز مشخص نشده اسـت،  قدرتمند روبروست و د
برد و حوزه  چگونگی انتقال به دوران پس از کمونیسم نیز در بالتکلیفی به سر می
 .وابستگی آن اروپاي شرقی و بخش اعظم آفریقا را در برخواهد گرفت

تحت سلطه اقتصادي ژاپـن امـا فاقـد یـک چـارچوب      : منظومه آسیاي شرقی. 3
ي ا ي منطقـه ها بالقوه نسبت به تنش به همین دلیلو  است تی مطمئنسیاسی و امنی

ي شرقی اتحـاد جمـاهیر   ها احتماالً بخشنیز پذیر است. حوزه وابستگی آن  آسیب
 .شوروي سابق و جنوب شرقی آسیا و همچنین استرالیا و زالندنو است

امـا در   ؛احتماالً فاقد انسجام سیاسی و اقتصادي اسـت  :منظومه آسیاي جنوبی. 4
عین حال در معرض نفوذ سلطه اقتصادي و سیاسی گسترده خـارجی نیسـت. در   

ي خود را در بخشی از منطقه تحکـیم  ا کند سلطه منطقه این منظومه هند تالش می
اما با مقاومت کشورهاي اسالمی واقع در غرب و شمال غربـی (از جملـه    ؛بخشد

 .رو است آسیاي مرکزي) روبه

کشورهاي شمال آفریقـا و خاورمیانـه (جـز    این منظومه  :نانمنظومه هالل مسلما. 5
 ،ویژه اگر به اروپا نپیوندد)، کشورهاي منطقه خلیج فـارس  اسرائیل)، شاید ترکیه (به

پاکستان و کشورهاي جدیـد آسـیاي مرکـزي تـا سـرحدات چـین را        ،ایران ،عراق
امـا در   ،بندي اگرچه از مشترکات بسیاري برخـوردار اسـت   گیرد. این صف دربرمی

 قرار دارد.معرض نفوذ بیگانه و کماکان فاقد یک انسجام سیاسی و اقتصادي واقعی 

این منظومـه   ):تیکیییا منطقه حفره آسمانی ژئوپول(ظهور احتمالی منظومه اوراسیا . 6
ي که بـراي مـدتی در تـالش بـراي تعیـین      ا زیر سلطه روسیه خواهد بود؛ روسیه
سر منطقـه اتحـاد جمـاهیر شـوروي سـابق را      هویت خود است. این منظومه سرا

ي اروپا، آسیا و اسالم در تنش خواهد بـود.  ها ولی احتماالً با منظومه ؛گیرد دربرمی
    )224:1372(برژینسکی،
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پرداختـه و در   ها بندي به روابط میان این منظومه پس از این تقسیم برژینسکی
بـراي نمونـه    .کنـد  ي جهـان کنـونی هـم توجـه مـی     ها تحلیل خویش به واقعیت

خواند و گوناگونی در  بنیادگرایان را بخش کوچکی از جهان اسالم می برژینسکی،
دهـد. همچنـین از نظـر وي ممکـن اسـت در       جهان اسالم را یک اصل قرار مـی 

ولـی درگیـري    ،یی رخ دهـد ها گانه قدرت و داخل آنها درگیري ي ششها منظومه
  دهد. ورد بررسی قرار میرا بیشتر از جنبه اقتصادي م ها میان منظومه
استاد دانشگاه و رئیس مرکز  ،»ساموئل هانتینگتون«که  »ها برخورد تمدن«در نظریه 

در فصلنامه فارین افـرز (کـه    1993مطالعات استراتژیک در دانشگاه هاروارد در سال 
مطـرح کـرد و آن را    ،1شـود)  مریکـا منتشـر مـی   آاز سوي شـوراي روابـط خـارجی    

ي پـس از جنـگ سـرد    هـا  پارادایم تحلیل رویدادها و دگرگونیچارچوب مفهومی یا 
هـانتینگتون پـس از طـرح     ي دیگري شکل گرفت.ها و مرزبندي ها بندي خواند، صف

ي هـا  طور روزافزون اهمیـت خواهـد یافـت، تمـدن     به ،این موضوع که هویت تمدنی
ي غربـی،  هـا  تمـدن : زنده جهان را به هفـت یـا هشـت تمـدن بـزرگ تقسـیم کـرد       

مریکـاي التـین و تمـدن    آسیوسی، ژاپنی، اسـالمی، هنـدو، اسـالو، ارتـدوکس،     وکنف
ي آینـده  هـا  و تقابـل  هـا  درگیـري  أرا منش ها آفریقایی و خطوط گسل میان این تمدن

 هـا  مرزبندي« :گفت برشمرد. وي با طرح موضوع غرب در برابر سایرین به عبارتی می
ي آینـده  هـا  یرد و کانون رویاروییگ شکل می ها ي تازه بر اساس تمدنها آرایی و صف

پنداشـت. بـه بـاور     سیوسـی و جهـان اسـالم مـی    وجوامـع کنف  ،را بین تمـدن غـرب  
   2.»دوش در سیاست جهانی مسلط می ها برخورد تمدن ،هانتینگتون

 کرد:گونه مطرح  وي دالیل خود را نیز این

بـا   هـا  بلکه اساسی است. تمدن ،نه تنها واقعی ها وجوه اختالف میان تمدن. 1
                                                                                                                                        

پـردازان و   ریـه هـاي مختلـف نظ   مریکا مانند مجمعی است کـه آرا و اندیشـه  آشوراي روابط خارجی  .1
بـراي درنظرگـرفتن    ،شود و پس از بررسـی بـه شـکل رهنمـود     دانشمندان علوم سیاسی در آن بیان می

  .اهمیت فراوانی برخوردار است گردد و به همین دلیل از راهبردي مناسب به کارگزاران دولتی ارائه می
، ترجمه مجتبی امیـري  »ها رد تمدننظریه برخو«هانتینگتون، ساموئل،  براي مطالعه بیشتر نگاه کنید به  2

 .1374مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،  :وحید، تهران
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 شـوند.  تر مذهب از یکدیگر متمایز می تاریخ، زبان، فرهنگ، سنت و از همه مهم

پدید آمده و به زودي از میـان نخواهـد رفـت. ایـن      ها در طول قرن ها این تفاوت
 ،ي سیاسـی هـا  ي سیاسـی و نظـام  هـا  به مراتب از اختالف ایـدئولوژي  ها اختالف
 .تر است اساسی

ي وابسـته بـه   هـا  و کنش و واکنش بین ملت تر شدن جهان در حال کوچک. 2
ي مختلف در حال افزایش است. این افزایش فعل و انفعاالت، هوشـیاري  ها تمدن

و همچنین وجوه اشتراك درون هر  ها تمدن و آگاهی به وجوه اختالف بین تمدن
 .بخشد تمدن را شدت می

را  هـا  روندهاي نوسازي اقتصادي و تحول اجتماعی در سراسر جهان انسان. 3
 هـا  ملت – سازد. این روندها همچنین دولت شان جدا می از هویت دیرینه و بومی

 .کند هویت تضعیف می أمثابه یک منش را به

کند. از یک سو غرب  رشد آگاهی تمدنی را تقویت می ،نقش دوگانه غرب.  4
شاید به همین دلیل، پدیده بازگشت بـه اصـل خـویش در     و در اوج قدرت است

 .گیرد هاي غیرغربی نضج می بین تمدن

ي فرهنگی سرپوش گذاشت. از ایـن  ها و تفاوت ها توان بر ویژگی کمتر می. 5
شـوند یـا مـورد     رو، آنها دشوارتر از مسائل اقتصادي و سیاسی حل و فصـل مـی  

 .گیرند مصالحه قرار می

 .گرایی اقتصادي در حال رشد است منطقه. 6

قاط بروز بحران و خونریزي، جانشین عنوان ن به ها خطوط گسل میان تمدن. 7
 .شود مرزهاي سیاسی و ایدئولوژیک دوران جنگ سرد می

چند جنـگ سـرد و تضـاد     هر :گوید می »خارج از کنترل«برژینسکی در کتاب 
ي هـا  اما امکـان برخـی درگیـري    ،ایدئولوژیکی میان شرق و غرب به پایان رسیده

 ،یی را که مطرح خواهد شـد ها سر قدرت همچنان وجود دارد و پرسش دیرینه بر
   :این گونه برمی شمارد
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ائتالفـی میـان دو    ،چه قدرتی اروپا را کنترل خواهد کرد؟ آیا براي این منظـور 
جود خواهد ومریکا و اروپاي متحد به آسوي اقیانوس اطلس شامل ایاالت متحده 

یـد و  وقفه در جهت بازیابی امپراتوري روسیه به کجا خواهد انجام آمد؟ تالش بی
ثیري بر اروپاي مرکزي و دیگر نقاط اروپا خواهد گذاشـت؟ ژاپـن و چـین    أچه ت

مریکـا در اروپـا یـا در    آچگونه با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند کرد؟ اگر نقـش  
توانــد موقعیــت خــود را در  مریکــا چگونــه مــیآدور رو بــه کــاهش رود  خــاور

ی وضعیت جهان پرداختـه  که به بررس خاورمیانه حفظ کند؟ برژینسکی پس از این
راهکار خود را  ،دهد جویانه غرب را مورد توجه قرار می ي نگاه برتريها و آسیب

   :کند ارائه میگونه  ایننیز 
ترین کشـورهاي جهـان    جانبه میان ثروتمندترین و دموکراتیک ایجاد روابط سه

نـوان  ع مریکا و آسیاي شرقی (ژاپن) و مشارکت سازمان ملل متحـد بـه  آدر اروپا، 
در حـالی کـه   ؛ گزیند ي جهانی را راهکاري سودمند برمیها نماینده معتبر سیاست

تردید نشانه  کند که بی ي را مطرح میا هانتینگتون پس از دوران جنگ سرد، نظریه
زیرا مناسبات جهان پـس از دوران جنـگ سـرد وارد     ،زیرکی و تیزهوشی اوست

ي فهـم مناسـبات جدیـد جهـانی     فصلی دیگر شده و این نیازمند طرحی تازه بـرا 
اش را با در نظـر   خوبی تشخیص داده و نظریه هانتینگتون این موضوع را به .است

، »هـا  برخـورد تمـدن  «کند. وي با طرح موضوع  ریزي می پی ،گرفتن شرایط جدید
سازد و در قامت یـک   را در دنیاي کنونی برجسته می ها و تمدن ها اهمیت فرهنگ

ر سیاسی، سطح مناسبات جهانی را از سیاست بـه فرهنـگ   پرداز و پژوهشگ نظریه
توانـد موضـوع    ي بسـیار مهـم اسـت کـه مـی     ا نکتـه  مسـئله،  ایـن  .دهـد  تغییر می
  ي ژرف و کارآمد باشد. ها پژوهش

در نگاهی دیگر نظریه هانتینگتون خواسته یا ناخواسته بـه هـراس از دیگـري    
ي هـا  ت جهان پس از درگیـري شد به بهبود وضعی اگر می اي که به گونه ؛دامن زد

ي هـا  چنین نگاهی به مناسبات جهانی که از نقـص  ؛دوران جنگ سرد امیدوار بود
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  .الملل افزود ي موجود در روابط بینها فراوانی نیز برخوردار است، بر پیچیدگی
سپتامبر رفتارهاي غیرعقالنی و دیگرسـتیزانه برخـی    11به هر ترتیب، پس از 

هـا و  گري به افـزایش خشـونت  ین غرب و رشد نظامیهاي سنگتندروها و پاسخ
ي را اهـاي تـازه  آلود در جهان انجامید و برخی سخنان نسنجیده نگرانیفضاي مه

هـا را تقویـت کـرد، چنانچـه برژینسـکی هـم در کتـاب        پدید آورد و سـوءتفاهم 
هـاي  ي سـخنرانی ابررسـی رایانـه  . «به آن اشـاره دارد  »انتخاب؛ سلطه یا رهبري«
یعنـی   2003سپتامبر تا اواسط فوریه  11پس از  (جرج دبلیو بوش) جمهورسرئی
هر که با ما نیسـت   ؛مانوي«دهد که وي عبارت ماهه نشان می 15ي حدوداً ادوره

 99یا مشابه آن را دست کم  ه بودـ،که در واقع لنین آن را ترویج کردـ  »بر ماست
شدند تا از تمدن بشري و نه انده میمریکا فراخوآ. حاال مردم ه استبار به کار برد

 ،کمتر در مقابل خطر ویرانگر تروریسم جهانی دفـاع کننـد. ایـن رسـالت جدیـد     
پیش از آن نیز بـه دلیـل   و داد مریکا را بیشتر در تنگنا قرار میآناگزیر دموکراسی 

  )256:1386. (برژینسکی،»مریکا اساساً در تنگنا بودآنقش هژمونیک جهانی 
مریکایی اسـت و بـه ایـن    آطرحی  ،ور دارد جنگ علیه تروریسمبرژینسکی با
بینـی  توانـد پـیش  مـی  »هـا برخـورد تمـدن  «بینی هانتینگتون در مورد ترتیب، پیش

کنـیم  بینی که چون در انتظارش هستیم و طوري رفتار میناگزیري (نوعی از پیش
ـ که رخ خواهد داد، ناگزیر و حتمی است) خوانده شـود. آنچـه وي مـی    د از گوی

دهـد جـدا از    آنچه رخ می ،زیرا در جهان سیاست ؛اهمیت زیادي برخوردار است
-هایی که کارگزاران و کارشناسان سیاسـی ارائـه مـی   ها و دیدگاهها، طرحاندیشه

ها هایی مانند برخورد تمدنتواند باشد و از این رو نقد و بررسی نظریهنمی ،دهند
ارچوب مفهـومی بـراي تحلیـل    هـاي اساسـی تـالش دارد یـک چـ     که بـا نقـص  

توجهی بـه آن  رخدادهاي جهان پس از جنگ سرد ارائه دهد ضروري است و بی
  (همان) آفرین باشد.تواند مشکلمی
توان  می ،که همزمان مطرح شد(برژینسکی و هانتینگتون) نگاه به دو دیدگاه  با
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یشـه  گانه قـدرت در اند  ي ششها ي جهانی به شکل منظومهها بندي دریافت صف
ي اساسـی بـا   ها ي تمدنی در اندیشه هانتینگتون تفاوتها بندي برژینسکی و صف

گوید بیش از هر چیـز از یـک تحلیـل اقتصـادي و      هم دارند. آنچه برژینسکی می
آید و به گفته خودش در پی راهکـاري بـراي سـامان بخشـیدن بـه       سیاسی برمی

تر از این است و مرزهـاي  گوید فرا آنچه هانتینگتون می اما ؛مناسبات جهانی است
ي ا شاید هم چنین اندیشه .کند غربی ایجاد می -جاي مرزهاي شرقی جدیدي را به
ي مرزبندي شده دوران جنگ سرد داشته باشد که وي نیز پرورده ها ریشه در ذهن
  .آن دوران است

   
  2001سپتامبر  11برژینسکی پس از  )ج
 قـرار  کسـانی  انتقادات آماج سکیبرژین ،2001 سال سپتامبر یازده حمالت از پس

 مجاهـدین  شـبکه  از حمایت و ایجاد در وي تصمیمات از این از پیش که گرفت
 دیگـر  شـمار  و طالبـان  شبکه، این افراد از شماري کردند. می جانبداري افغانستان
 شوروي جماهیر اتحاد حمله که این ساختن مطرح با نیز او. دادند شکل را القاعده

 خـود  از شد، باثبات نسبتاً مسلمان جامعه یک شدن رادیکالیزه ببس افغانستان به
 افغـان،  نیروهـاي  تقویت با« که بود این به متهم برژینسکی حال، این با. کرد دفاع

 دام« بــه را ایشـان  پـاي  و آورد فـراهم  افغانسـتان  بـه  را شـوروي  حملـه  اسـباب 
  »کرد. باز »افغانستان
 عنوان با 1997 سال در که کتابی و »فویتزول پل« با دوستی دلیل به را او برخی

 سـال  در حـال  ایـن  بـا . دانستند می کار محافظه نو کرد، منتشر »بزرگ شطرنج میز«
 شطرنج میز« بسط و شرح واقع در که درآورد نگارش به را »انتخاب« کتاب 2004
. کـرد  انتقـاد  بـوش  دبلیو جرج خارجی سیاست از شدت به آن در اما بود؛ »بزرگ

 دفـاع  »آمریکـا  خارجی سیاست و اسرائیلی البی« کتابش با عنوان از وي همچنین
 بـود. برژینسـکی   مخـالف  2003 سال در عراق به آمریکا حمله با شدت به و کرد
 آغـاز  بوش دبلیو جرج دولت که بود تروریسم علیه جنگ جدي منتقدین از یکی
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بود که علیـه  در واقع، او یکی از معدود متخصصان سیاست خارجی آمریکا . کرد
گیري کـرد. برژینسـکی اگرچـه یـک      موضع 2003حمله آمریکا به عراق در سال 

خواهی نظام آمریکا به روایت  شد علیه زیاده یش باعث میها دموکرات بود، دیدگاه
  )60:2017لویز،(شد، اعتراض کند.  او که در نهایت، منجر به نابرابري می

بینـی   حمله آمریکا بـه عـراق پـیش   و در مخالفت با  ها برژینسکی در این سال
کرده بود که آمریکایی که تصـمیم بگیـرد بـه تنهـایی عمـل کنـد، خـودش را در        

و پیامدهاي جنگ و ظهور و افـزایش دشـمنی خـارجی، تنهـا      ها مواجهه با هزینه
جمهـور و   شـانس دوم: سـه رئـیس   «خواهد یافت. او در کتاب دیگرش با عنـوان  

منتشر شد، به ارزیـابی پیامـدهاي    2007در سال  که» ي ابرقدرت آمریکاها بحران
ي بوش پدر، کلینتون و بوش پسر را بـراي بهـره   ها جنگ عراق پرداخت و دولت

نبردن از امکانات بالقوه فراهم شده براي رهبري آمریکا پـس از فروپاشـی دیـوار    
طور ویژه به اقدامات جورج بوش پرداختـه و   نقد کرد. او به 1989برلین در سال 

   )61همان، ( ها را فاجعه بار خوانده است.آن
  

  برژینسکی و ژئوپلیتیک قدرت
سـازي   ي الزم را براي بهینـه ها پردازانی مانند کیسینجر توانستند زمینه گرچه نظریه

وجـود آورنـد، امـا     ي ژئـوپلیتیکی بـه  هـا  قدرت راهبردي آمریکا در فضاي رقابت
المللی را بر اسـاس   ي و بینا ویژگی اصلی برژینسکی آن است که تحوالت منطقه

تـوان   فرد برژینسـکی را مـی   کرد. هنر منحصر به ي ژئوپلیتیکی تفسیر میها اندیشه
ي هـا  گیري از قواعد و منطق ژئوپلیتیکی براي منـافع ملـی، قـدرت و انگـاره     بهره

یی از تحلیـل  هـا  سیاست خارجی دانست. نگرش برژینسکی نیز مبتنـی بـر نشـانه   
ي امنیتـی  هـا  ي ژئوپلیتیکی و ضرورتها بندي مبناي شکل فرایندهاي راهبردي بر

بوده است. اندیشه قدرت و ژئوپلیتیک در الگوهاي تحلیـل برژینسـکی وي را در   
  دهد.  پردازان الهام بخش و مؤثر بر سیاست خارجی آمریکا قرار می زمره نظریه
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را عامـل  » ژئوپلیتیک تحول مبتنی بر قدرت و دگرگـونی سیاسـی  «برژینسکی 
داند. محور اصلی اندیشه راهبردي  ساسی ایجاد ثبات و تعادل در نظام جهانی میا

دهد. برژینسکی بر این اعتقاد  تشکیل می» ژئوپلیتیک قدرت و تغییر«برژینسکی را 
ي سنتی طوالنی گردد، با فرسایش بازیگران و منافع ملی آمریکا ها بود که اگر نظم

رد در کابینه کارتر از سازکارهایی بـراي  همراه خواهد شد. به همین دلیل تالش ک
ي ژئـوپلیتیکی اسـتفاده کنـد. نقـش     هـا  اي براسـاس نشـانه   کنترل محـیط منطقـه  

یی از تغییـر را در الگـوي رفتـاري    هـا  برژینسکی زمانی آشکار شد که آمریکا ایده
  شوروي براي گسترش حوزه نفوذ به سرزمین هاي جنوبی مشاهده کرد.

» تئـوري قـوس بحـران   «اي در  ي منطقـه هـا  ناآرامی رویکرد برژینسکی درباره
شود. این نظریه توانست بر ساختار نظامی و عملیاتی ایـاالت متحـده    مشاهده می

جا بگذارد. سـازماندهی نیـروي واکـنش سـریع در      اي تأثیراتی بر در محیط منطقه
حوزه خلیج فارس، دریاي عمان و اقیانوس هنـد براسـاس رویکـرد ژئـوپلیتیکی     

کی انجام پذیرفت. نیروي واکـنش سـریعی کـه بـا الگوهـاي مربـوط بـه        برژینس
تبدیل  1981هماهنگی داشته است. نیروي واکنش سریع در سال » دکترین کارتر«

به نیروي فرماندهی مرکزي موسوم به سنتکام گردید؛ نیرویـی کـه از اوایـل دهـه     
ته است. در اي آمریکا به جا گذاش نقش محوري در عملیات نظامی و منطقه 1980
اي در  کشور منطقـه  17نیروي فرماندهی مرکزي براي کنترل عملیاتی  1981سال 

غرب آسیا، جنوب آسیا، شمال آفریقا و شرق مدیترانـه سـازماندهی شـد. چنـین     
ي ها یابی آمریکا در سال توان بخشی از سازکارهایی دانست که نقش تحولی را می

  )65:1396ساخت. (متقی، پذیر می نپس از ناکارآمدي دکترین نیکسون را امکا
  

  منطقه يها آشوب برژینسکی و
 حـوادث  عامل را قطر و سعودي عربستان دیکتاتورهاي اي مصاحبه در برژینسکی
 رژیـم  دو تشـویق  و تحریـک  با سوریه حوادث«: گوید کند و می اعالم می سوریه
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 اعـالم  نناگهـا  و آغاز سعودي عربستان و قطر یعنی خاورمیانه معروف استبدادي
 بـه  اقـرار  با مصاحبه این در وي ».شود برکنار باید سوریه جمهوري رئیس که شد

 آمریکا اعتبار کاهش باعث را کار این سوري، مخالفان به آمریکا تسلیحاتی کمک
 (Brzezinski,2013)دانست. 

از  اسـالمی  کشـورهاي  کـه  بـود  معتقد داعش ضد ائتالف مورد در برژینسکی
 در بیشـتر  بایـد  اسـالمی  کشورهاي« کنند: شرکت ائتالف این رد باید ایران جمله
 یـک  در و مصـر  و سـعودي  عربسـتان  ترکیه،. باشند داشته مشارکت موضوع این

 ایـن  کـه  بـود  مراقـب  بایـد  البته. باشند داشته حضور باید ایران محدودتر الگوي
  Brzezinski,2013) »(نکند. ایجاد را سنی و شیعه جنگ مسئله موضوع،
 در سـنی  کننـده  متـوازن  قـدرت  ایجاد که دارد می بیان توئیترش صفحه رد وي
 و مصـر  ترکیـه،  مثـل  موجـود  کشورهاي که در حالی  است؛ نیاز خاورمیانه منطقه

  . نیستند مناسب نقش این ایفاي براي عربستان
برژینسکی در مسئله تروریسم نیز با کیسینجر اختالف داشت. کیسینجر معتقد 

با یک انقالب افراطی شیعی، ما باید یـک انقـالب افراطـی سـنی      بود براي مقابله
ي ابتـدایی انقـالب، تئـوري تروریسـم را     ها ایجاد کنیم. به همین دلیل او در سال

سرعت توسط سازمان سیا در دستور کار قرارگرفـت و   ابداع کرده بود. این ایده به
، ما چیزي به نام 1359با کمک عربستان و پاکستان، طالبان خلق شد. پیش از سال 

طالبان نداشتیم. پس از آن القاعده را پدید آوردند و پس از آن، داعش و النصره را 
به راه انداختند. برژینسکی با این نظر مخالف بود و عقیده داشت ما نباید قـدرت  

عنوان اهـرم از آن اسـتفاده کنـیم یـا سـراغ       و امکانات خود را نادیده بگیریم و به
خواهند انجام دهند، برویم. او تروریسم را  زمان سیا و تروریسم میکارهایی که سا

  دانست و این نقطه اختالفش با کیسینجر بود.  دستاویز خوبی براي آمریکا نمی
قدرت را به دست گرفتنـد،   ها در زمانی که بوش پسر بر سر کار آمد و نئوکان

چـه بـاز هـم    برژینسکی معتقد به دخالـت نظـامی مسـتقیم بـود. در حقیقـت اگر     
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برژینسکی در پشت پرده قرار داشت، اما شاگردان دانشگاهی او مانند پل ولفویتز 
کـه اکثـر آنهـا     و کاندولیزارایس وارد هیئت حاکمه شده بودند. البته با وجود ایـن 

شدند؛ یک شاخه ماننـد خـانم رایـس     تندرو بودند، باز هم به دو شاخه تقسیم می
را بزنیم، یعنـی بـه ایـران حملـه کنـیم. در مقابـل        معتقد بودند که باید ریشه فتنه
را بزنیم که این  ها گفتند بهتر است ابتدا شاخ و برگ کسانی مانند خانم آلبرایت می

شود ایران خود به خود سقوط کند. لذا محاصره ایران از طریـق شـام و    باعث می
طـرف   عربستان مورد بحث قرار گرفت و یقین داشتند اگـر مـا ایـران را از همـه    

تر خواهد بود؛ اما این جریان در نهایت ناکام ماند  محاصره کنیم، کنترل آن راحت
تنها در افغانستان موفقیتی کسب نکردند، بلکه در عراق هم شکست خوردند  و نه

  )69:1396و در نتیجه زمینه نفوذ جمهوري اسالمی ایران بیشتر شد. (محمدي، 
  

  نجها در آمریکا رهبري افولبرژینسکی و 
 مـن،  نظر به است. کاهش حال در جهان در آمریکا نقش داشت اعتقاد برژینسکی
 پایـان  در آمریکـا  متحـده  ایـاالت  که فردي منحصربه موقعیت و استثنایی رهبریت
 دیگـر  آمریکا. است اتمام به رو و تغییر حال در داشت، دنیا در دوم جهانی جنگ
 قـرار  مـوقعیتی  در نحصـراً م و نیسـت  مسلط و چیره انحصاري، کامالً صورت به

 بـه  ورود حـال  در مـا  رو،  از ایـن . کند دیکته دیگران به را خود نظرات که ندارد
 را آن زودتـر  چـه  هـر  و هسـتیم  بین الملـل  امور در تر پیچیده مراتب به اي مرحله

 جدیـد  واقعیـت  ایـن  بـا  خـود  تطابق راستاي در زودتر چه هر و دهیم تشخیص
 بـراي  تـالش  از اگـر  - روسـیه  احتماالً و چین و آمریکا میان ویژه به کنیم، تالش
 بود.  خواهد بهتر جهان براي -بردارد  دست همسایگانش ساختن مرعوب

کتـاب اسـتراتژي و دولـت داري زبیگنیـو     «برژینسکی در مراسم رونمـایی از  
که چهار سال قبل توسط دوستان و دانشجویان سابق وي نوشته شده » برژینسکی

و از کاهش شدید قـدرت ایـاالت متحـده آمریکـا و اتمـام دوره       بود، حاضر شد
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الملل خبر داد. وي در این خصوص یک گام فراتر  استیالي این کشور بر نظام بین
نهاد و احتمال بازگشت به وضعیت سابق (دوران دوقطبی) را کامالً بعید دانسـت.  

مفهـوم  «کـرد:   او در این مراسم که در دانشگاه جان هاپکینز برگـزار شـد، اشـاره   
اي  آید و هژمـونی نیـز بـه پدیـده     اي مرده به شمار می هژمونی جهانی، دیگر واژه

رسد ایاالت متحده آمریکـا بـار دیگـر     نیافتنی تبدیل شده است. به نظر نمی دست
عنوان یک نیروي مسلط جهانی به دست آورد. حداقل عمر هیچ  جایگاه خود را به

ر دارند تـا چنـین روزي بـه طـول نخواهـد      یک از کسانی که در این سالن حضو
انجامید. به این ترتیب، مشاور سـابق امنیـت ملـی آمریکـا بـر حقیقـت شکسـت        

عنـوان بـازیگري اسـتثنایی صـحه گذاشـته       الملل به استیالي واشنگتن بر نظام بین
  )59:1396(غفاري،» است.

انـه  نویسد یک آمریکاي در حال افول، آمریکایی است که بـه به  برژینسکی می
منافع ملی یا برخی دالیل نظري، تمایل یا توانی بـراي حمایـت از دولـت هـایی     

توانـد منجـر بـه     ندارد که پیش از این برایش ارزش مداخله داشتند. این وضع می
ي جهـانی و  هـا  ي قـدرت ها سرانجام و پرآشوب از مرزبندي یک دوره طوالنی بی

هد داشت؛ اما تعـداد بازنـدگان   اي که هیچ برنده بزرگی نخوا اي شود. دوره منطقه
  )62آن زیاد است. (همان،

ي قـدرت  هـا  بینش استراتژیک: آمریکا و بحران«برژینسکی در اثرش با عنوان 
پردازد. وي در ایـن   ، بار دیگر به ارزیابی جایگاه جهانی ایاالت متحده می»جهانی

ی کند که ادامه قدرت آمریکا در خـارج بـراي حفـظ ثبـات جهـان      کتاب بحث می
اجمـاع  «بسیار حیاتی است؛ اما این امر، خـود بـه توانـایی کشـور بـراي تقویـت       

نویسـد کـه    در داخل بستگی دارد. او در ادامـه مـی  » اجتماعی و ثبات دموکراتیک
رسیدن به این اهداف در گروي کاهش شکاف گسترده میان ثروتمنـدان و دیگـر   

کـه دیگـر دالالن حـریص    اي  اقشار اجتماع، بازسازي نظام مالی آمریکا بـه گونـه  
مند نشوند و در نهایت دادن پاسخ مناسب به تعییـرات آب   استریت از آن بهره وال
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  )62:2017(لویز، و هواست.
 که تهدیداتی«: است معتقد سابقه بی اظهارنظري در خود توئیتر در همچنین او

 از حـاکی  بلکه نیست؛ جهانی يها بحران در نتیجه تنها است، مواجه آن با آمریکا
  »ت.اس) آمریکا( ما ناکارآمد سیاسی سیستم

  
  ایران (برجام) اي هسته برژینسکی و توافق

ایـران،   اي هسـته  تهدید ادعايِ طرح اي در پاسخ به هسته توافق از قبل برژینسکی
 که شودمی مطرح آمریکا در فرضیه این«: گفت و خواند ساختگی این موضوع را

 ایـن  طرح نظر من، به. یابد می دست اي هسته ببم به ماه نه مدت در ایران دولت
 اسـرائیل  رژیم که شوند می مطرح حالی در موضوعات این. معناست بی ها صحبت
. دارد اختیـار  در اي هسته کالهک 200 تا 150 حدوداً نیز و قوي بسیار ارتش یک
  .»است نامعتبر و ساختگی ایران درباره دست  از این ادعاهایی طرح نظر، به

 1394 تیـر  در اي هسـته  مذاکرات جدید دور آغاز از قبل روز چند سکیبرژین
 تـر  عاقالنـه  شود، می تر پرآشوب روز هر خاورمیانه که  در حالی«: توئیتی گفت در
» .است توافق عدم از بهتر ایران با توافق. کمتر نه کنیم بیشتر را ثبات که است این
 اصیل، کشوري ایران دارم اعتقاد من« افزود: ایران مورد در مصاحبه همین در وي

 دارد؛ وجـود  واقعـی  انسجام ایران، در. است منطقه در جدي بازیگري و خودکفا
 بـا  اسـت  کشـوري  ایـران  بینیـد.  نمی منطقه کشورهاي دیگر در شما که اي مسئله
» است. آن شبیه کمی مصر گفت بتوان شاید که مستحکم دولتی با معتبر و هویت

(2014,Brzezinski) 

ایرانیـان  «ژینسکی در مصاحبه با اشپیگل آنالین از تهران درخواسـت کـرد:   بر
المللـی  طور فعال و سازنده به جامعه بـین خواهند بهباید تصمیم بگیرند که آیا می

این کشور اگر توافقی به دست آید و ایران به توسعه خود ادامه دهد،  ؟کمک کنند
امیدوار است « افزاید: وي همچنین می .»تواند منبع و عامل ثبات در منطقه باشدمی
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 در برژینســکی )2015(برژینســکی،.» شــود فرمــا حکــم در تهــران، عقــل ســلیم
 توافـق  ایـن  از داد، انجام 1+5 گروه و ایران اي هسته توافق از بعد که اي مصاحبه
 ایـن  وي. دانسـت  خطرناکی عواقب داراي را کنگره توسط آن رد و کرد حمایت
 توافـق  نشـدن  حاصل یعنی آن جایگزین گزینه و نامید خوب توافق یک را توافق
 توافـق  که درصورتی«کرد:  تأکید مصاحبه این در برژینسکی. دانست بدتر بسیار را

 روبـرو  دشـواري  شـرایط  بـا  مـا  بخـورد،  شکست ایران با آمده دست به اي هسته
 (Brzezinski,2015) »ایم. ندیده را آن مثل تا کنون که شد خواهیم

 توانـایی  آمریکا که بود معتقد برژینسکی ین اظهارنظر (پیش از مرگ)،آخر در
 بـه  کشـور  ایـن  احتمـالی  حملـه  برابـر  در ایـران  واکنش هرگونه هزینه پرداخت
 نیز را اسرائیل تواند می اقدامی چنین داشت و نخواهد را ایران اي هسته تأسیسات

  دهد. قرار خطر معرض در
  

  اجمهوري اوبام برژینسکی و ریاست
ــال آگوســت در ــکی ،2007 س ــاراك از برژینس ــا، ب ــداي اوبام ــوکرات کاندی  دم

 جدیـد  وجهـه  اوبامـا « گویـد:  مـی  باره این در وي. کرد حمایت جمهوري ریاست
 آمریکـا  نقش از جدیدي تعریف و درك را جدید رویکردي اتخاذ لزوم و چالش
 ایـن  کنـد  می جذاب من براي را اوباما آنچه«: گفت همچنین »کرد. ارائه جهان در

 جایی کنیم؛می زندگی متفاوت بسیار جهانی در اکنون ما است  فهمیده او که است
  »کنیم. برقرار مختلف ارتباط مردم و هافرهنگ از متنوعی و وسیع طیف با باید که

ــپتامبر در ــا ،2007 س ــخنرانی خــالل در اوبام ــورد در س ــگ م ــراق، جن  از ع
 از برخی اما کرد؛ یاد آمریکا اندیشمندان نتری برجسته از یکی عنوان به برژینسکی
 بردند. آمریکا زیر سؤال در اسرائیل البی از را او انتقادات اسرائیل، حامی مفسرین

 در (The Daily Beast)بیست  دیلی با اي مصاحبه در برژینسکی ،2009 سپتامبر در
 اسـرائیل  یاحتمال هوایی حمله برابر در اوباما جمهور رئیس که سؤال این به پاسخ
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 و صـغیر  کودکـانی  وجـه  هیچ به ما«: گفت کند، مقاومت باید حد چه تا ایران به
 در مـا  هوایی گستره در باید اقدام این انجام ) برايها (اسرائیلی آنها. نیستیم ناتوان
 و نکنیم کاري هیچ بگذاریم، دست روي دست ما است قرار آیا. کنند پرواز عراق
 بـر  مبنـی  را اظهارات این اسرائیل، حامی مفسرین از یبرخ »باشیم؟ گر نظاره فقط
 را اسـرائیلی  يهـا  جـت  ایـران  بـه  حمله از جلوگیري براي آمریکا که دانستند آن

  کرد. خواهد سرنگون
  

  جمهوري ترامپ برژینسکی و ریاست
 یـک  مثـل  بایـد  ترامـپ  دونالـد «: گوید می ترامپ مورد در اي مصاحبه در برژینسکی
 خویش سیاسی تند سخنان و نمایشی برخوردهاي از دست و دکن عمل جمهور رئیس
 ضمن کند؛ نمی عمل واقعی جمهوري رئیس یک مانند اصالً او حاضر حال در. بردارد
   »کرد. اداره توان می هم جمهور رئیس یک بدون حتی را متحده ایاالت اینکه

 راهبـرد  کـا آمری کـه  کنـد  می توصیه »تایمز فایننشیال« پایگاه در اي مقاله در او
 هـدف  در نهایـت،  کـار  ایـن  دهد؛ زیـرا  قرار کار دستور در را روسیه با همکاري
  ) (Ford,2016داشت.  خواهد دنبال به را چین با ارتباط بهبود بر مبنی آمریکا

یش بـا پایگـاه   هـا  در یکی از آخرین مصـاحبه  2017برژینسکی در نهم آوریل 
ترامپ گفت: اتحاد سه کشور آمریکا،  اینترنتی گازتاي روسیه در توصیه به دونالد

روسیه و چین به سود هر سه کشور است. وي معتقد بود اگر آمریکـا و چـین بـا    
اي جز پیوستن به این اتحاد را نخواهد داشت. یکدیگر همراهی کنند روسیه چاره

الملل چنین اتحادي در وهله اول به سود ایاالت  پرداز روابط بین از دید این نظریه
تـوان ادعـا کـرد کـه برژینسـکی       آمریکا خواهد بود. در نگاهی دیگـر مـی   متحده

عیار در مواجهه بـا تحـوالت نظـام بـین الملـل عمـالً        عنوان یک رئالیست تمام به
آلیستی تجویز کرده است. این در حالی است که دونالـد ترامـپ در    اي ایده نسخه

وسیه بـا هـدف مهـار    دیدارهاي مکرري که با هنري کیسینجر داشته، نزدیکی به ر
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  )58:1396غفاري،(چین را پذیرفته است. 
 سیاسـت  از توئیتی در ترامپ جمهوريریاست روزهاي آغازین در برژینسکی

وي پس از بازنشستگی از  بود. کرده نگرانی ابراز ترامپ دوران در آمریکا خارجه
رجی سیاست به دانشگاه جانز هاپکینز رفت و تا پایان عمر به تدریس سیاست خا

  در این دانشگاه پرداخت.
  

 گیري نتیجه

پرداز و طراح سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا طی  زبیگنیو برژینسکی، نظریه
سالیان طوالنی، اگر چه اصلیت آمریکایی نداشت، اما توانسـت بـا رقبـاي قـدري     
چون هنري کیسینجر و ... به رقابت بپردازد و با ارائه دیدگاهاي گاه تند خود، بـه  

ي برژینسـکی در  هـا  اي در حاکمیت آمریکا دست یابد. موفقیت ي ویژهها موقعیت
طلبـی و تکیـه بـر     پردازي در حاکمیت آمریکا بیشتر مبتنی بر قدرت جایگاه نظریه

  ساخت قدرت در ایاالت متحده قابل تعریف و تفسیر است. 
اي از طریـق نوشـتن    ي شخصـیتی و اندیشـه  هـا  برژینسکی با توجه به ویژگی

ي هـا  ي تصـویري و موقعیـت  هـا  ، حضـور در رسـانه  هـا  تب، مقاالت، مصـاحبه ک
سـازي در   حکومتی شش دولت پس از جیمی کارتر را تجربه کـرده و در تصـمیم  

آفرینـی کـرده    حوزه سیاست خارجی به آنها مشاوره داده و در هدایت آنها نقـش 
رزه با تروریسم به بهانه مبا 2003است. اگرچه او با حمله آمریکا به عراق در سال 

یی مانند افغانسـتان، شـوروي و انقـالب اسـالمی ایـران      ها مخالفت کرد در حوزه
ي مختلف ایاالت متحـده را بـه برخـورد    ها اي اتخاذ کرد و دولت موضع خصمانه

سخت در این میادین تشـویق، ترغیـب و تحریـک نمـود. تیپولـوژي شخصـیتی،       
قـرار   ها دي که در زمره دموکراتي برژینسکی، با وجوها گیري اي و موضع اندیشه

   قرار داده بود.» بازهاي دموکرات«داشت، وي را در دسته تندروها و اصطالحاً 
یی کـه موجـب اوج گـرفتن برژینسـکی شـد، ضـدیت بـا        ها یکی از موفقیت
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امان با آن نظام بـود کـه سـرانجام بـا فروپاشـی       شوروي و تالش براي مبارزه بی
ضـعف و عـدم    ترین نقطه حکیم گردید؛ اما بزرگکمونیسم، موقعیت برژینسکی ت

گیري ناشیانه و خصـمانه علیـه انقـالب اسـالمی ایـران و       موفقیت وي نیز موضع
تالش مجدانه در سرکوبی و سرنگونی آن بود که تا پایان عمر نیز هرگز نتوانست 

  زوال آن را مشاهده کند. 
جـاي مانـده    بنابراین میراثـی کـه از برژینسـکی بـراي جهـان و بشـریت بـر       

تروریسمی است که منشأ آن همان افغانستانی است که پس از حمله شوروي بـه  
ي تندرو اسالمی را برژینسـکی در آن سـرزمین   ها آن، بذر تشکیل و فعالیت گروه

کاشت، تا هم بر رفتار شوروي کمونیستی غلبه نماید و هم بتواند انقالب اسالمی 
اي که جهـان و بشـریت همچنـان     ه گونهایران را در مرزهاي خودش مهار کند؛ ب

طلبانـه او را امـروزه در    ي جاهها و مشاوره ها طلبی، نگرش خردي، قدرت تاوان بی
  پردازند.  مبارزه با تروریسم می
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