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ت فرصت
ّ
 دارِی خارج از مدار آمریکاهای سرمایهطلبی دولتعل

 مرتضی یگانه، تارنمای هّمت

 
 

شاررای امییات  1929 ی، قطعیاما 2010ژوئا   9از خروار آغااز نیای    هاییبیایید از مشت
ی قطعیاما ی امپریالیسایی، هااارمی  سازمان ملل علی  ایران تصاری  شادا ایا  قطعیاما 

های ای آن برد و محدودیتی هسی تحریمی شررای امییت سازمان ملل علی  ایران و برنام 
عیران دو عضار دائا  شاررای نردا روسای  و های  با المللی را ب  ایران تحمیل میشدید بی 

امییت با برخررداری از حق وتر، ب  ایا  قطعیاما  ر ی مت ات دادنادا میعاقا  ایا  قطعیاما ، 
، «رژیا »دتری  فشارهای تحریمی با هدف فروپاشای اقیصااد ایاران و اسایحال  یاا ت ییار  شدی

ای از تااام  امپریالیسایی ای  مرحل ی اروپا علی  ایران نلید زده شدا ترسط آمریکا و اتحادی 
ترانسات تاران و امکاناا  آمریکا علی  یک دولت خارج از مدار آن )یعیای ایارانب بارد نا  می

های خارج از مدار آن، از مملا  روسای  و های ، آمریکا برای تاام  ب  سایر دولتبیشیری ب  
هاای نارآیی تحری  ی ایران را ب  یک مرش آزمایشگاهی برای آزمرن  بدهد و اقیصاد و مامع 

دولت آمریکا ت دیل نیدا هرا روسی  و هی  ن  در بلرک قادر  تحات ره اری « ینییدهفلج»
ندارند، باا ر ی خارد در شاررای امییات عما ا باا ایا  تااام  همراهای  آمریکا قرار نداشیید و

 نردند؟

شررای امییت ساازمان ملال نا  م ارز  1973ی امپریالیسیی ، قطعیام 2011مارس  17در 
داد، تصاری  شادا ایا  قطعیاما  ساریعاا با  ی پرواز ممیرع بار فاراز لی ای را مایای اد میطق 

 یل شدا روسی ، هی ، آلمان، برزیل و هید با  ایا  قطعیاما ی ناتر ب  لی ی ت دی حمل مقدم 
معیای همراهی با یک قطعیام  است ر ی ممییع دادندا ر ی ممییع در شررای امییت عم ا ب 
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ای عضر ای  شررا ه  ب  قطعیام  15حیی اگر  فرض محالب  شررای امییت، یو ط ق روی 
شردا ر ی ممییع آلمان، برزیل و هیاد باا ترما  با  ر ی ممییع دهید، آن قطعیام  تصری  می

هااا نیازمیااد ترچااین هیاادانی نیسااتر امااا هاارا روساای  و هاای  بااا ایاا  المللاای آنگاارایب بی 
 ی امپریالیسیی همراهی نردند؟قطعیام 

نا  از روسای  شاده ترساط آمریکاا ی تدوی نریس قطعیاما ب  پیب ، هی 2022 یفرری  25
، ناام ا و غیرمشارو ،  فرراا اسیفاده از زور علی  اونرای  را میرقف نیاد»خراست تا می و فارراا

رسامیت المللای  ب لحاظ  بی با تمام نیروهای نظامی خارد را از قلماروی اونارای  و مرزهاای 
هماان روز گارارش داد نا  آمریکاا  روییارزر ی ممییاع دادا  ،«ی آن خاارج ساازدشدهشیاخی 

های  را م ااک نیاد نا  ر ی  ،گیری را دو ساعت ب  عقا  اناداخت تاا از طریاق ما انرهر ی
حاد و ی تاام  بیطرفی  عملی  هی  در بحرانی ن  در نیی  واقع، نس  بی دهدا دربممییع 

1حصر آمریکا و ناتر در شارایطی نا   رق  خررده است، تیاا دو ساعت از آمریکا زماان گرفات  
تااام  شادید ایا  نشارر با  های  در آییاده  ای برایتراند مقدم کا ب  روسی  میتاام  آمری

   برد؟دلیل ای  رفیار هی  ه باشد،

، روسی  در حالی ن  در میگ با اونرای  است و آمریکا ای  نشارر را تحات 2022ی فرری  28
شررای امییت سازمان ملل در خصرص تمدید و  2624ی تاام  شدید قرار داده، ب  قطعیام 

ر ی مت ات دادا   وحشایان محاصاره و ت ااوز  نظاامی   های تسلیحاتی  یم   تحت  تشدید  تحری 
هاای تروریسایی شاررای ای  قطعیام ، برای نخسیی  بار انصاارالل  یما  را در فارسات گروه

ب در 2216ی ی نمیرافراطی ایا  قطعیاما  )یعیای قطعیاما امییت قرار دادا روسی  ب  نسخ 
ر ی ممییع داده برد و حاال در حالی ن  تحت تاام  شادید آمریکاا قارار داشات،  2015سال 

هی  نیر ب  ای  قطعیام  ر ی مت ت داد  داد ممییع پیشی  خرد را ب  ر ی مت ت ت ییر می ر ی

                                                 
ای میگ اونرای ی تحلیل میگ اونرای  در نرشی  -1 امده ای هّمت ارائ  شده استا ریش  و پی ارنم  در ت

https://www.reuters.com/world/russia-vetoes-un-security-action-ukraine-china-abstains-2022-02-25/
https://www.reuters.com/world/russia-vetoes-un-security-action-ukraine-china-abstains-2022-02-25/
https://hemat.org/24339/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86/
https://hemat.org/24339/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86/
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و تیاا مکریک، ایرلید، برزیل و نروژ ب  آن ر ی ممییع دادندا هرا روسی  و هی  در همراهی باا 
 آمریکا ب  ای  قطعیام  ر ی مت ت دادند؟

شده ترسط آمریکا تدوی ی عیام ، ایران در م مع عمرمی سازمان ملل ب  قط2022مارس  2
ای ن  مییی مشاب  همان ی نظامی روسی  ب  اونرای ، قطعیام در خصرص محکرمیت حمل 

ر ی گ اشی  شده برد و ترسط روسای  وتار  فرری  در شررای امییت ب  25هیری داشت ن  در 
هاای شادید تحری  داد نا  تحات  شده برد، ر ی ممییاع دادا ایاران در حاالی ر ی ممییاع مای

ای ن رد ن  واشایگی  علیا  ایا  نشارر ، حرنت خصمان آمریکا قرار داشت و در سالیان اخیر
گیار ناردن روسای  در در حاالی نا  تا ش آمریکاا بارای زمی  ایاران ان ام نداده باشادا هارا

ای برای تاام  بیشیر امپریالیس  آمریکا ب  نشررهای خارج از مادار مقدم تراند اونرای ، می
 در آییده باشد، ب  ای  قطعیام  ر ی ممییع داد؟ آن

هاای روسای  و های  ن  دولتشمار مرارد دیگر اچاف  نردر از ای تران بیب  فارست فرق می
شمسی و ها  بعاد از ساال  1390ی های شدید ایران )ه  در اوایل ده در هر دو دور  تحری 

ساازی نظاام تحریمای آمریکاا خیتیب، همکاری راه ردی مرثری با دولت ایران ماات 1397
، دولت ایاران گماان نارد نا  سایل 1394ن  بعد از حصرل برمام در سال ان ام ندادند تا ای 

شارد و هایت تا ش  راه اردی بارای ای ب  ایاران سارازیر میهای غربی، ژاپیی و نرهسرمای 
 عیاراننا  تحات  شرانت اقیصاادی درازماد  باا های  و روسای  ان اام نادادا ماراردی ها 

از ساری « اتحاد ایران، هی  و روسی  در برابر آمریکا»یا « گراییمیطق »یا  «هرخب ب  شرق»
ای وقت رنگ واقعیت ب  خرد نگرفت و هیت نشان هایی در دولت ایران مطرح شد، هیتطیف

 ی نردیک، رنگ واقعیت ب  خرد بگیردادر دست نیست ن  در آییده

داری  خاارج هاای سارمای ی دولتطل ان دیپلماسی فرصت در واقع، سرال ای  است ن  دلیل
ها در درازمد  و ب  لحاظ راه ردی، با ترم  طل ین  ای  فرصتاز مدار آمریکا هیست، با ای 

های تااممی امپریالیس  آمریکا، ممک  است خطرا  بررگی برای ایا  نشاررها با  ب  برنام 
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داری خاارج از مادار آمریکاا، گرفیاار سارمای  هاایهمراه داشی  باشدا سیاست خارمی دولت
گرایی باعث انروای عملای  نشاررهایی نا  تحات مد ا ای  نرتاهگرایی استمد نرعی نرتاه

هایی با ابعاد تاام  آمریکا هسیید، شده و فضایی را ای اد نرده تا هر بار دولت آمریکا، تاام 
ی خارج از مدار آمریکا در مقابل تااام  های عمدهتر را ب  پیب ب ردا همکاری دولتگسیرده

امپریالیسیی واشیگی ، زمانی روی داده نا  ایا  تااام  یکای از میااطق نفارر  مشایرک  ایا  
الرقرع را بارای میاافع حیااتی ایا  ها را هدف قرار داده باشد یاا خطاری فارری و قریا دولت
و روسی  با  دلیال صایانت از ها ب  همراه داشی  باشد  متل مررد  میگ سرری  ن  ایران دولت

ب  مقابل  با تاام  آمریکاا پرداخییادا خاارج از ایا  حالات، خاارج از میاافع میافع حیاتی خرد 
داری خارج از مدار آمریکا در مقابال تاامماا  امپریالیسایی های سرمای حیاتی فرری، دولت

راه اردی  لحاظ  و با  نرهاک یا نااییاا اقداما  تانییکی  های صرف ب  لفاظی معمرالا  آمریکا،
نیید و برخی اوقا  حیی متل مرارد رنرشده، عم ا ُمار تأییاد بار تااام  غیرمرثر، بسیده می

 اخردها را می، همراهی آنای تانییکییا حیی آمریکا با ان ام معامل  نربیدآمریکا می

از مدار آمریکا باا داری خارج های سرمای طل ی را معمرالا دولتگرایی و فرصتمد ای  نرتاه
، «سیاسات خاارمی غیرایادئرلرژیک»، «گرایی سیاسایواقاع»، «گراییعمال»عیاوییی نظیار 

هاا باا ایا  نییادا آنگا اری میو غیاره نام« انعطاف حدانتری در راسیای تأمی  میافع مّلای»
 تراند خطر راه ردی بررگی برای آنان ب  هماراهطل ان  ن  میعیاوی ، سیاست خارمی فرصت

و تقادیس « تئارریره»پ یرتر سازد، ترمیا ، داشی  باشد و آنان را در مقابل تاام  آمریکا آسی 
ایا  ایادئرلرژی، هیاری مار ای ااد  ی ن ن  سازندا نیی  ئرلرژی مینیید و از آن یک ایدمی

م رفیُدقی در ای   مدار  هر سیاست های امپریالیسیی آمریکا نیستافضای بیشیر برای تاام 
رد زبانی نلیش ها معمرالا ای  ممل نشرر   شام   است، دوسات و ددر سی»اش است ن  ای و 

م ه ی همان هیری است ن  ای  ُهرُهری«ا دائمی ومرد دارد دائمی ومرد ندارد و تیاا میافع  
 نیداب  لحاظ راه ردی، ب  نفع امپریالیس  آمریکا عمل می
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تری با  خارد آمریکاا ابعااد و شاد  گسایرده ب  بیان نرتاه، در حالی ن  تااام  امپریالیسایی
داری خارج از مدار آمریکا، هیت راه رد ن نی برای مقابلا  باا های سرمای گرفی  است، دولت

ای  تاام  ندارندا در فقدان راه رد ن ن، وقیی یک دولت خارج از مدار آمریکا تحت تااام  
شارد رد، در مرقعیت  انروایای واقاع میگیقرار می« رژی »آمریکا با هدف ماار/اسیحال /ت ییر 

هاای خاارج از مادار آمریکاا، ت عا  تاام  آمریکا مقابل  نید و سایر دولت با تیاایی بایدن  ب 
صرر  فارری و روزماره در خطار ن اشاد، هایت نماک  راه اردی با  ها ب اگر میافع حیاتی آن

تااام  با  یاک دولات خاارج از مادار آمریکاا،  نییادا در مقابال  دولت تحت تاام  ارائا  نمی
گرایانا  یاا مد طل ی  نرتاهی خاارج از مادار آمریکاا، فرصاتهاای عمادهوانیب سایر دولت

علات و  ماد  آن اساتاگرایان  با تماام خطارا  راه اردی و طرالنیاصط حاا سیاست عمل
 طل ی را ن ا باید مسی ر نرد؟ی ای  فرصتریش 

 

 خارج از مدار آمریکا جهانِی فقدان بلوک قدرت 

را بایاد در ع اار   های خاارج از مادار آمریکاای دولتطل ان فرصت ی سیاست خارمی  ریش 
در مقابال امپریالیسا  آمریکاا ومارد  یدر مقیاس ماانی، هیت بلرک قدرت فرق مسی ر نردا

در مقیااس مااانی  قدر  خرد را در یک بلرک قادر  های خارج از مدار آمریکا،نداردا دولت
بار   ن ن  مشایرنیهرن هیی  بلرک قدرتی ومرد ندارد، هیت اصل تیظیمی   اندرسامان نداده
ممعی بارای ترانید یک راه ارد نا ن دسای ها حان  نیست و ل ا نمیالمللی آنسیاست بی 

 مقابل  با تاام  امپریالیس  آمریکاا داشای  باشایدا هایت بلارک قادرتی در مقیااس مااانی در
های خاارج از مادار آمریکاا را بارای پیگیاری  یاک راه ارد مقابل آمریکا ومرد ندارد ن  دولت

هاا ن ن برای مقابل  با تاام  آمریکا، قانع نید یا پیگیری هیی  راه رد  ن نی را ب  ای  دولت
در برخی مرارد تحمیل نمایادا فقادان بلارک قادر  مااانی در مقابال امپریالیسا  آمریکاا با  
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طل ی ی فرصاتمقابل  با تاامما  امپریالیس  آمریکا می ر شده و ریش  ن ن   ن راه رد  فقدا
 داری خارج از مدار آمریکا استاهای سرمای دولت

در فضایی ن  هیت بلرک قدرتی در مقیاس ماانی در مقابل امپریالیس  آمریکاا ومارد نادارد، 
2«افرل آمریکا»ها در مررد ی صح تهم  در واقع، نا   ع     محض نیستامر ُخر ی، هیر

گیری هیی  بلرک قادرتی نیار ای از آغاز شکلتیاا هیی  بلرک قدرتی ومرد ندارد، بلک  نشان 
خاارج از مادار آمریکاا در  داری  سارمای  هایسیاست خارمی دولت ن ن   الگریومرد نداردا 

 تماااام تق اااین  »ی م ه انااا مقابااال تاامماااا  شااادید آمریکاااا، هماااان ایااادئرلرژی  ُهرُهری
و  میشان  و حانی از چاعف  قادر ب  لحاظ راه ردی نردن گرایی  ، همان عمل«هاایدئرلرژی

هاای گرایی  سیاسی  تلریحاا حاانی از تصادیق  قادر   مااانی آمریکاا اساتا دولتهمان واقع
تیاایی در و با  گیرناد، ُمیفارداا ریکا قرار میی خارج از مدار آمریکا وقیی تحت تاام  آمعمده

در  ، در واقاع، ایسایادگیهاافاردی آن نییاد  ایا  ایسایادگی  مقابل ای  تاام  ایسایادگی می
مقابل یک تاام  خاص آمریکا )تااام  آمریکاا علیا  خردشاانب و در واقاع ایسایادگی علیا  

تاام  آمریکا علی  تماام  اصِل ، و ایسیادگی در مقابل تاام  آمریکا است هایمصداقبرخی 
هاا علیا  اصال  تااام  نا  ایا  دولتی ای های خاارج از مادار آمریکاا نیساتا ریشا ولتد

طرر ن  گفیای  فقادان بلارک قادر  مااانی  نیید نیر همانامپریالیس  آمریکا ایسیادگی نمی
 خارج از مدار آمریکا استا

نا  شارد داری خارج از مادار آمریکاا وقیای آشاکارتر میهای سرمای آشفیگی  ارت اطی  دولت
 نظر قارارمعماری  امپریالیس  آمریکا و بلرک قدر  ای ادشده ترسط امپریالیس  آمریکاا را ماد

دهی ا معماری امپریالیسیی یا بلرک قدر  ای ادشاده ترساط آمریکاا م ییای بار شاب چالع 
 است 

                                                 
ارهبیش برای بحث -2 ا»ی یر در مررد انگ ای رمرع نیید ب  نرشی « افرل آمریک ا و افرله الیس  آمریک انامپری ریش  و ر گرای

ای میگ  امده ار قدر ر و اونرای پی ، بش ان ال  ای بیگیری ط ارهه اهد و انگ اش   ی افرل آمریک

https://hemat.org/24273/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86/
https://hemat.org/24339/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86/
https://hemat.org/24339/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86/
https://hemat.org/24339/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86/
https://hemat.org/24266/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87/
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امپریالیسا  آمریکاا در دوران پاس از  آمریکاا  و ماالی قدرت دالر یا هژمونی پولی -1
میگ ماانی دوم یک نظام پرلی در دنیاا ای ااد نارده نا  در آن دالر نقاب هرمارن را ایفاا  

ی مااانی با  عیران ارز رخیارهنیدا دالریره شدن نظام مالی ماانی و ایفای نقب دالر با می
بازپردخاات ترانااد می ای را اعطااا  ناارده اساات  آمریکاااسااابق امپریالیساا  آمریکااا قاادر  بی

ماای اش در مایهای خرد و مخاارج سایگی  نظاامیهای خرد، بازپرداخت ولخرمیبدهی
تراناد آن را باا هاا  های ملمرس فیریکی یا با ط  ان ام دهد، بلکا  میماان را ن  با دارایی

ناغ  )دالر ناغ یب یا نمایب عاددی در ناامپیرتر )حسااک باانکی طل کاارانب ان اام دهادا 
المللی ب  آمریکا ای  قدر  را داده تا هار دولیای را  وه بر ای ، دالریره شدن نظام مالی بی ع

هایب را باا هاا  یاا خلاق میگ میلییاریس  و یخراهد تحری  نیدا آمریکا ه  هریی ن  می
عیران ابااراری باارای ی دالر باارای تحااری  باا دهااد و هاا  از ساایطرهدالر و صااادرا  تااررم می

ن  دولت نیکسرن، نظام تت یت  1971نیدا از سال اسیفاده می «رژی »ال /ت ییر ماار/اسیح
را بست و « ی ط پی ره»نشده نیار گ اشت، صرر  یک ان   و از پیب اع مط  را ب -دالر

ی ت دیل دالر مرمرد در دست سایر نشررها با  طا  را میرقاف سااخت، ایا  اقادام یک ان ا 
داری را ی دالر بر ماان سرمای مایگاه دالر می ر نشد، بلک  سیطره آمریکا ن  تیاا ب  تضعیف

 افرایب دادا

ی نظااامی در دنیااا )غیرقاباال مقایساا  بااا باااالتری  بردماا  قاادرت نمااامی آمریکااا  -2
 وااا ، ناترهای نظامی در سایر نشررهاهای دیگربر بیشیری  تعداد نیرو و پایگاهدولت

الادولی در طارل تاری  نظاام اتحااد  بی امپریالیس  آمریکاا برر  قدرت اتحادسازی  -3
ی میاربی، تاریخ را شکل داده استا ای  نظام  اتحاد ن  اتحادیا  اروپاا، انگلایس، ژاپا ، ناره

گیارد، یکای از های دیگار را دربار میعربسیان سعردی، اسرائیل، اسیرالیا و بسیاری از دولت
نظاام یا  و واشیگی  در تت یت و تقریات هرمارنی خارد باا اهای امپریالیس  آمریکا است پای 

اصاط ح وما  ریشا  در ب شاردا ایا  نظاام اتحااد با  هیتاتحاد میرسل شده و میرسال می
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ن  مصداق هیای  دول غربی نداردر تاریخ غرک و اروپا بیب از ای « همکاری  تاریخی  سییی  »
ها ای از آندو میگ ماانی نمرن  هایی است ن باشد، مصداق تیازع و میگ« ایهمکاری»

استر ای  نظام، تحت هرمرنی آمریکاا اساسااا بعاد از میاگ مااانی دوم ای ااد شاده و یاک 
 ی نام ا معاصر استابرساخی 

ی اقیصاادی، رق اایی دارد، اماا همنیاان آمریکاا اگرها  در حارزه قدرت اقتصاادی  -4
رساانا صیایع حساس نظیر صیعت نی  اقیصاد ای  نشرر یک اقیصاد قدرتمید است و در برخی

آوری اط عا  و ارت اطا  دارای هرمارنی اسات و در برخای صایایع نظیار نفات، گااز و و ف 
قدر  ای  نشرر افرایب شادیدی را در ساالیان اخیار ت ربا  نارده اسات )آمریکاا پیروشیمی 

رلید گااز ط یعای ، ت2021تا  2006ی گاز ط یعی در دنیا است و از سال تری  ترلیدنییدهبرر 
ی نفت خام دنیاا تری  ترلیدنییدهدرصد افرایب یافی  استا آمریکا برر  91ای  نشرر حدود 

، حدوداا معاادل ترلیاد درصد 146، ترلید نفت خام ایران نشرر 2019تا  2008است و از سال 
 باافرایب یافت ایران، عراق و ونروئ ، فعلی م مرع  

المللی پارل، باناک مااانی، ساازمان ت اار  صیدوق بی المللی  بین قدرت نهادِی  -5
المللی انرژی اتمی، سازمان ملال، شاررای امییات ساازمان ملال، دیاران ماانی، آژانس بی 

ی اقادام ماالی، ساازمان باداشات مااانی و ااا اف یا گروه ویارهتیایالمللی، افنیفری بی 
شاردا زماانی هاا سااری و مااری میناادهایی هسیید ن  هرمارنی آمریکاا از طریاق آن هم 

درساایی ناادهااای برآمااده از ایاا  نیفاارانس ی شاارروی در نیفاارانس برتاارن وودز ب نماییااده
 خطاک نرده بردا« هایی از وال اسیریت  شع»المللی پرل و بانک ماانیب را )صیدوق بی 

ها ب  فراخرر  میافع  دولت ایدئرلرژی نربیدن بر ط ل انراع و اقسامقدرت ایدئولوژیک  -6
ت اار  »و  «لی رال دمرنراسای»و « آزادی امیماعا »و « حقرق بشر»امپریالیسیی آمریکا از 

آزادی » و« تقدیس مالکیت و نظ »و « دفاع مشروع»و « حق تعیی  سرنرشت»گرفی  تا  «آزاد
ها، تری  رساان تاری  و گسایردهغیرهر و در نیار آن، بم اران ایدئرلرژیک با برر  و« نشییرانی
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نییااد، و را تاارویج می «آزاد دنیااای»و « رویااای آمریکااایی»هایی ناا  ها و دانشااگاهاندیشااکده
هم  بخشی از ماشی  عظی  ترلیاد و تارویج ایادئرلرژی ترساط دولات  هاباالخره هالیرود  ای 

 آمریکا استا

ساازدا ت ره اری آمریکاا را میمعماری امپریالیس  آمریکا و بلرک قدر  تح ،شب چلع فرق
ی قادرتی در مقیااس هاای خاارج از مادار آمریکاا، ها  ساازهحال سرال ای  است نا  دولت

مراک مشخص است،  اند؟چلعی  قدر  باشد، شکل دادهماانی ن  قابل مقایس  با ای  شب
سا  هرن هیت سازه یا بلرک قدرتی در مقیاس مااانی در مقابال امپریالی ی قدرتیاهیت سازه

داری  خاارج از مادار آمریکاا، در ی سارمای های عمدهآمریکا ومرد ندارد، وانیب سایر دولت
گرایان  با گرایان  یا اصط حاا سیاست عملمد طل ی  نرتاهتاام  آمریکا، فرصت مقابل اصل  

مد  آن استا فقدان ای  ساازه و بلارک قادر  را اگار درک تمام خطرا  راه ردی و طرالنی
داری خااارج از ماادار آمریکااا پاای هااای ساارمای طل ی دولتهای فرصااتاوالا باا  ریشاا  نیاای ،

نیید، بر ماا را ت لیغ می« افرل آمریکا»ی ن  انگاره« نظریاتی» خراهی  برد و ثانیاا باد  هرا بردن  
 روش  خراهد شدا
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