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Abstract 

The United States is one of the countries with a strong emphasis on foreign aid 
strategy in foreign policy. This strategy has continued with ups and downs 
since World War II and has spanned many countries. A review of US aid to 
Pakistan shows that the country has experienced many ups and downs in the 
past decades based on geopolitical relations and necessities. This article seeks 
to answer the question of "what are the motives and goals of the United States 
in providing foreign assistance in the field of international relations, and 
specifically in Pakistan?" Based on this hypothesis, the paper examines that the 
United States pursues several goals in providing foreign aid that are intended to 
stabilize American hegemony. The research findings show that foreign aid is 
being used as a realistic lever to increase US power and influence, helping to 
establish US hegemony. As for Pakistan, although reducing its aid does not 
seem to stop Pakistan from pursuing its high-risk policies in support of terrorist 
groups, the US approach is pushing to avoid this policy. 

Keywords: Foreign Aid, US Foreign Policy, The Trump 
Administration, Hegemony, Pakistan. 

  Corresponding Author: sabbaghian@ut.ac.ir

Sabbaghian, A., Fathipour, M, (2021), “Motivations and Goals of US Foreign Aid; 

A Case Study of Pakistan”, Political Strategic Studies, 10(38), 113-139. doi: 

10.22054/qpss.2020.51432.2504 

mailto:sabbaghian@ut.ac.ir


---------های راهبردی سیاست پژوهش  فصلنامه علمی--
111-139،  1400 پاییز،  38، شماره 10دوره 

qpss.atu.ac.ir  

DOI: 10.22054/QPSS.2020.51432.2504 

شی 
وه

پژ
له 

مقا
 

ت: 
یاف

در
خ 

اری
ت

27/
01/

13
99

 
 

ش: 
یر

پذ
خ 

اری
ت

29/
05/

13
99

 
61

40
- 

23
45

 
IS

SN
:

 
62

08
-

24
76

eI
SS

N
:
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 چکیده
ی هما بمر راهبمرد کمک   ی اد یمز   د يمتأک   یخمارج   است ي است که در عرصه س   ییجمله کشورها   از   کا ی امر 

اسمت و    افتمه ی داوم ت   ییها ب ي دوم تماکنون بما فمراز و نشم  یراهبرد از زمان جنگ جهان   ن ی دارد. ا   یخارج 
ن ی است که ا   ن ی از ا  یبه پاکستان حاک  کا ی امر   ی ها کمک   یرا شامل شده است. بررس   یمختلف   ی کشورها 
ی اد یمز   ی بما فمراز و فرودهما   یک ي ت ي ژئموپل   ی ها گذشته بر اساس مناسبات و ضرورت   ی ها دهه   یکشور ط 

پرسمش پاسمخ    ن یمبه ا   شد کو یمقاله م   ن ی مواجه بوده است. ا   نظامی  –  یمال   ی ها کمک   افت ی در   نه ي درزم 
طور ه و بم  الململ ن ي در عرصمه روابمط ب   یخمارج   ی هما از ارائمه کمک   کما ی و اهداف امر   ها زه ي دهد که انگ 

ارائمه    نمه ي در زم   ی اهمداف متعمدد   کما ی اسمت کمه امر   ن یممقاله ا   ه ي فرض   ست؟ ي مشخص کشور پاکستان چ 
و در ارتباط بما پاکسمتان    کشور را در نظر دارد   ن ی ا   یهژمون   ت ي که تثب   کند یدنبال م   یخارج   ی ها کمک 

یاهرم   نوان ع به   یخارج   ی ها که کمک   دهد یپژوهش نشان م   ی ها افته ی اهداف دنبال شده است.    ن ی ا   ز ي ن 
کما ی امر   یهژممون   ت ي که به تثب   رد ي گ یمورداستفاده قرار م   کا ی قدرت و نفوذ امر   ش ی افزا   ی برا   انه ی گرا واقع 

هما پاکسمتان را از  کمک   ن یمکماهش ا   رسمد یم هرچند به نظر    ز ي . در خصوص پاکستان ن رساند یم   ی ار ی 
کمرد ی رو  دارد، یبمازنم   یست ی ترور   ی ها از گروه   ت ی پرمخاطره خود در ارتباط با حما   ی ها است ي س   ب ي تعق 

 . است   است ي س   ن ی از ا   ز ي پره   ی اعمال فشار برا   کا ی امر 
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 همقدم
حمله لفظی شدیدی عليه پاکستان، این در   2018دونالد ترامپ در اولين توئيت خود در سال  

گوئی و به دروغ   -ميليارد دالری از امریکا    33با وجود دریافت کمک خارجی    -کشور را  
مته  کرد  امریکا  دادن  در   . (Baynes, 2018)  فریب  بازاندیشی  مسئله  مجددًا  توئيت  این 
کمک  تخصيص  کرد.  هخصوص  مطرح  را  امریکا  خارجی  مه  ای  راهبردهای  از  یکی 
ایاالت  خارجی  کمکسياست  ارائه  امریکا،  نهادهای متحده  و  کشورها  به  خارجی  های 

دورهبين  طول  در  کمک المللی  است.  بوده  مختلف  مناطق های  در  امریکا  خارجی  های 
 –ری، فرهنگی  مستشا  –های اقتصادی، نظامی  ای از کمکگوناگون شامل طيف گسترده 

اهميت درباره راهبرد کمک  نکته حائز  این اجتماعی و سياسی است.  امریکا  های خارجی 
نظر از است که غالبًا در نهادهای امریکا نسبت به چنين راهبردی اجماع وجود دارد. صرف 

ميزان کمک  زیادشدن  یا  راهبرد در سياست های خارجی در دولت ک   این  مختلف،  های 
امریکا   اتاق خارجی  و  نخبگان  از  بسياری  است.  داشته  زیادی  بسيار  فکر اهميت  های 

امریکایی نيز با حمایت از چنين راهبردی، تداوم آن را مطابق با منافع ملی این کشور ارزیابی 
کمک می  همچنين کنند.  و  امریکا  سياست  و  راهبرد  نوع  به  مشروط  امریکا  خارجی  های 

های امریکا عنوان نمونه کمک اوت و متنوع است. به مناطق و کشورهای موردنظر امریکا متف 
به  نسبت  متفاوتی  اهداف  جهان،  منازعه  و  آشوب  کانون  بعنوان  خاورميانه  منطقه  در 

سازمان کمک  و  نهادها  به  کشور  این  بين های  مشترک های  نقطه  باوجوداین،  دارد.  المللی 
به مناطق مختلف و سازمانکمک  بين های خارجی امریکا  مللی این است که برآیند ال های 

کمک این  تأمين کلی  باید  امریکا ها  نگرش  ترتيب؛  بدین  باشد.  امریکا  ملی  منافع  کننده 
به کمک از نسبت  یکی  است.  کشور  این  ملی  منافع  با  متناسب  و  رئاليستی  خارجی،  های 

های خارجی امریکا بوده، کنندگان کمک های گذشته جزء دریافت کشورهایی که در دهه 
کمک   کشور  بررسی  است.  این پاکستان  که  است  این  از  حاکی  پاکستان  به  امریکا  های 

های ژئوپليتيکی با فرازوفرودهای های گذشته بر اساس مناسبات و ضرورت کشور طی دهه 
کمک  دریافت  درزمينه  مالی  زیادی  است.   –های  بوده  مواجه  بر  نظامی  عالوه  واقع  در 

البی  سيست   تصمي اهميت  ساختار  در  الزامات   گری  امریکا،  خارجی  سياست  گيری 
اقتضاء کرده   –ژئوپليتيکی و رویکردهای کالن سياستگذاری دفاعی   امریکا چنين  نظامی 

کمک  اهدای  در  نوساناتی  اخير،  دهه  چندین  طی  در  که  به است  امریکا  خارجی  های 
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شود.   ایجاد  می پاکستان  مقاله  انگيزه این  که  دهد  پاسخ  پرسش  این  به  و  کوشد  اهداف ها 
از ارائه کمک  بين امریکا  به کشور های خارجی در عرصه روابط  به طور مشخص  الملل و 

پاکستان چيست؟ فرضيه مقاله این است که امریکا با وجود شعارهایی همچون حفظ حقوق 
ارائه کمک  با  رابطه  در  متعددی  اهداف  تروریس ؛  با  مبارزه  ترویج دموکراسی،  های بشر، 

اجتماعی   –که در قالب اهداف سياسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی  کند  خارجی دنبال می 
می  سياستگذاری پيگيری  در  دارد،  نظر  در  را  امریکا  هژمونی  تثبيت  که  اهداف  این  شود؛ 

انگيزه  نهادینه شده است.  این کشور  با نظامی  نيز  پاکستان  به  از کمک  امریکا  اهداف  و  ها 
و   نظامی  اقتصادی،  اهداف سياسی،  به  با   –فرهنگی  توجه  و  امریکا شکل گرفته  اجتماعی 

پژوهش  این  در  استفاده  مورد  تحقيق  روش  است.  ارتباط  در  کشور  این  هژمونی  تثبيت 
 توصيفی است.   –تحليلی  

 ضرورت و اهمیت انجام پژوهش 
منطقه خاورميانه  راهبرد کمک در  بویژه  دوم،  از جنگ جهانی  امریکا پس  های خارجی 

اجتماعی عميقی بر روی کشورهای وابسته   –، سياسی و فرهنگی تأثيرات نظامی، اقتصادی
پژوهش  موردمطالعه  پاکستان  کشور  با  ارتباط  در  سياست  این  نمونه  است.  های  گذاشته 

با است.  بوده  زیادی  پژوهش   وجود  خارجی  خصوص  این،  در  مستند  و  عميق  های 
ررسی اهداف  های خارجی امریکا در نشریات علمی داخلی کمتر کارشده است. بکمک

انگيزه کمکو  استراتژی  میهای  امریکا  دولت  خارجی  این  های  رفتار  تحليل  به  تواند 
کشور در منطقه خاورميانه کمک زیادی کند. با توجه به تغييراتی که در سياست خارجی  

داده است،  های خارجی در دوره ترامپ ر خصوص در ارتباط با کاهش کمکامریکا به
را  این  بررسی  میضرورت  حس  بيشتر  ارزیابی  هبرد  صورت  در  که  است  طبيعی  شود. 

الملل توان تبيينی مطلوب و واقعی از سياست بين درست و منطقی از رفتارهای امریکا، می
 استفاده قرار گيرد. های داخلی نيز موردبه دست داد که در راستای بهبود سياست

 چارچوب نظری پژوهش  
واقع  به  نظریة  تأکيدگرایی  نظریه  دليل  از  یکی  عينی،  مسائل  تحليل بر  برای  مناسب  های 

دولت خارجی  سياست  راهبرد  و  به رویکرد  نسبت  آنها  واکنش  و  سياسی  بازیگران  و  ها 
دولت  ملی  منافع  حفظ  برای  نظریه  این  آنکه  بویژه  است.  پيرامون  بازیگران تحوالت  و  ها 



115 | پورو فتحی  صباغیان  |پاکستان ي مطالعه مورد  کا؛یامر یخارج  ي ها و اهداف کمک هازهی انگ

بين  و  فراو سياسی  اهميت  یکدیگر  با  مناسباتشان  در  است. المللی  قائل  با واقع   انی  گرایی 
دولت انگاره  تلقی  قبيل  از  بين های سنتی  روابط  اصلی  بازیگران  بعنوان  آنارشيک ها  الملل، 

بين  نهایی برای جلوگيری از وقوع جنگ،  الملل، فقدان راهبودن نظام  موازنة قدرت و حل 
المللی و در تضاد با ن صورت واکنشی در برابر بحران نظام بي حفظ منافع ملی همراه بود و به 

فکریبنيان  آرمان  -های  گرفتفلسفی  شکل  نگاه .  (Booth, 2011: 5-12)  گرایی  در 
گرایان؛ جهان از منظر عقالنی، ناقص و حاصل نيروهای ذاتی بشر است. برای اصالح واقع 

منافع ها عمل کرد. ازآنجاکه این جهان، ذاتًا دنيای  جهان باید همراه این نيروها و نه عليه آن
طور کامل محقق نمود اما از طریق توازن توان اصول اخالقی را به متضاد است؛ هرگز نمی 

و حل  منافع  میوموقت  تعارضات،  مشروط  بنابراین، فصل  شد.  نزدیک  اصول  این  به  توان 
به اهداف خود می ملت  –دولت   از اصول ها برای رسيدن  نه  تاریخی و  بایست از تجارب 

 ,Morgenthau)د؛ چراکه هدف آن نه خير مطلق بلکه شّر کمتر است  انتزاعی بهره گيرن 

شاخه .  ( 4 :1985 از  واقع یکی  مه   واقع های  که گرایی،  است  تهاجمی  به   گرایی  اگرچه 
های خود بر مطالعات تاریخی و بر گرایی وفادار مانده است، در تحليل مفروضات اوليه واقع 

نسب  قدرت  تأثير  بودن  پيچيده  و  مه  غيرمستقي   دارد.  تأکيد  خارجی  سياست  بر  ترین ی 
نظر متفکران مذکور، آنارشی  هستند. از   زکریا  فرید و  مرشایمر  جان پردازان این تفکر،  نظریه 

سازد تا قدرت یا نفوذ خود را به حداکثر برسانند تا ها را مجبور می المللی، دولت سيست  بين 
ای افزایش قدرت و نفوذ خود تالش امنيت و بقای خود را تأمين کنند. اگر یک دولت بر 

های رقيب چنين سهمی از نفوذ را از آن خود خواهند کرد. بدین ترتيب آنها نکند، دولت 
می  کنند  وادار  مداخله  مرزهایشان  از  خارج  مسائل  در  تا  . (Zakaria, 1998: 19)شوند 

رقابت واقع  رفتارهای  توجيه  برای  را  اساسی  فرض  پنج  تهاجمی  قد گرایان  های رت آميز 
می  مطرح  واقع بزرگ  مفروضات  با  زیادی  اشتراکات  که  اولين کنند  دارد.  نخستين  گرایی 

ترین راه برای رسيدن به امنيت بيشتر، المللی است. مه  فرض وجود آنارشی در سيست  بين 
ها تا زمانی که افزایش قدرت و مقهور کردن رقباست. مرشایمر بر این باور است که دولت 

کشند. آنها بهترین راه حفظ اند، از این تالش دست نمی قدرت هژمون نشده   تبدیل به یک 
بنابراین افزایش المللی می بقای خود را در نائل شدن به برترین قدرت در سيست  بين  یابند. 

. Mearsheimer, 2201: 33)(  ترین هدف  در این نظریه مطرح است قدرت به منزله مه  
دومين   .شود کند، موجب پيگيری رفتار تهاجمی می پيدا می این رفتار که برای بقا ضرورت  
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های نسبی تا حد وجود، توانمندی   این  ها از نيات یکدیگر است. با فرض، عدم اطمينان دولت 
دولت  نيات  به  می زیادی  شکل  هنگامی ها  قدرتمند دهند.  دولتی  می که  می تر  کوشد شود، 

برساند و به حداکثر  و  افزایش دهد  را  بين   نفوذ خود  بنابراین محيط  کنترل کند.  را  المللی 
تصمي  دولت  که  مواردی  در  توانمند ها  کنند  تصور  آنها  اصلی  نسبی گيرندگان  های 

با و  تهاجمی  راهبردهای  است،  شده  بيشتر  بيشينه   کشورشان  دنبال هدف  را  نفوذ  سازی 
های قدرت  ترین و اولين هدف سومين مورد به مه   . (Taliaferro, 2001: 1) خواهند کرد 

بزرگ اشاره دارد که حفظ بقاست. اگر دولتی بتواند بقای خود را تضمين کند، قادر است 
قدرت  بودن  عقالنی  فرض  نماید. چهارمين  محقق  را  دیگر  این اهداف  است.  بزرگ  های 

انتخاب می دولت  را  راهبردهایی  برساند. ها  به حداکثر  را  آنها  بتواند هدف اصلی  کنند که 
شدن در فرد منطقی قادر به درگير مثابة یک واحد منحصربه کند که به رفتار میدولت آنچنان  

»هزینه تحليل  است.    -یک  آخرین فایده«  نيز  تهاجمی  نظامی  توانایی  از  ميزانی  بودن  دارا 
ها قدرت نظامی بيشتری نسبت به گرایی است. هراندازه دولت مفروضه مه  این رهيافت واقع 

گر اثبات   ،تاریخ نایی و ظرفيت خطرآفرینی بيشتری خواهند داشت. یکدیگر داشته باشند، توا 
چشمگيری بر ثروت و قدرت خود ها در شرایطی که به شکلی  دولت این مسئله است که  

ارتش افزایند می  ایجاد  به  بزرگ  ،  از   پردازندمی های  خارج  مسائل  درگير  را  خود  و 
می  و  مرزهایشان  بين سازی    حداکثرکنند  خ نفوذ  می ود  المللی  دنبال   ,Zakaria)کنند  را 

شيوه .  ( 3 :1998 از  بيشينه یکی  بين های  محيط  کنترل  و  نفوذ  طریق سازی  از  المللی 
به آنهاست که قدرت   سازی کشورها، کمک وابسته  نظامی  و  مالی  از خارجی  بزرگ  های 

 های نفوذگذاری در سياست خارجیکنند. این شيوه یکی از مؤثرترین روش آن استفاده می 
 & Tarnoff) سازی این کشور نيز بوده است های تصمي  امریکاست که مورد تأکيد ارگان 

Lawson, 2016: 1 ) .   های خارجی اثرگذاری و نفوذگذاری امریکا از طریق کمک   نحوه
موردی پاکستان این راهبرد را توضيح   موردبررسی قرارگرفته است و در همين راستا مطالعه 

 دهد. می 

خارجی    هایتعریف کمک 
های خارجی ارائه داوطلبانه منابع مالی، نظامی و  المللی منظور از کمکهای بيندر تحليل

سان در تعریفی مختصر، انتقال  المللی است. بدین های بين ها و سازمان... به کشورها، گروه
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داوطلبانه منابع عمومی از یک دولت به دولت مستقل دیگر، سازمان غيردولتی یا سازمان  
کمکين ب کشور  خاص  اهداف  به  دستيابی  برای  میالمللی  را  عنوان  کننده  تحت  توان 

های  های خارجی انواع مختلفی دارد که شامل کمککمک خارجی ارزیابی کرد. کمک
کمک وام،  یا  بالعوض  شکل  به  آموزش  مالی  یا  تسليحات  ارائه  شامل  نظامی  های 

کمک کمکمستشاری،  و  داوطلبانه  در های  مادی  و  های  خدمات  تکنولوژی،  ..  .زمينه 
دایره(Rothschild, 2007: 3-4)  است بين .  »انتقال  از  نيز  بریتانيکا  المللی  المعارف 

المللی به نفع دولتی دیگر  سرمایه، کاال یا خدمات از سوی یک کشور یا یک سازمان بين 
آن«  مردم  کمک  (Williams, 2018)  یا  این  است.  یادکرده  خارجی  کمک  نام  ها  با 

باشد یا شکل کمک یا نظامی  اقتصادی  های اضطراری )برای مثال در مواقع  ممکن است 
های خارجی در قالب منابع مالی یا همچنين کمک  بروز بالیای طبيعی( را به خود بگيرد.

قابل نيز  فنی  مشاوره  یا  آموزش  ارائه  یا  استکاال  بخش    .(Williams, 2018)  تصور 
نيز امریکا  کنگره  پژوهشی  امور    خدمات  بودجه  اساسی  جزء  یک  را  خارجی  کمک 

میبين  امریکا  امریکا  الملل  خارجی  سياست  برای  ضروری  ابزاری  بعنوان  که  داند 
می قرار  پایهموردبررسی  و  و  گيرد  تجاری  ملی،  امنيت  مانند  متعددی  منطقی  های 

این کمک است.  استوار  اهداف بیبشردوستانه  پشتيبانی میها  مله  کند که ازجشماری را 
حکومتمی بهبود  فقر،  کاهش  اقتصادی،  رشد  به  به  توان  دسترسی  گسترش  داری، 

تروریس ،  مراقبت با  مقابله  درگيری،  مناطق  در  ثبات  ارتقای  آموزش،  و  بهداشتی  های 
 .(Tarnoff & Lawson, 2016: 1) ارتقای حقوق بشر، تقویت متحدین اشاره کرد

د از جنگ جهانی دوم های کمک خارجی امریکا در دوران بعبرنامه 
المللی و کشورهای مختلف پس از  های بين متحده به سازمان  های خارجی ایاالت کمک

های فراوان تداوم یافته است.  جنگ جهانی دوم شروع شد و تاکنون باوجود فراز و نشيب
جهانی،  کمک موقعيت  و  شرایط  به  منوط  مختلف  ادوار  در  امریکا  خارجی  های 
سياسی، اولویت را    هایِ  متنوعی  و  مختلف  مناطق  همچنين  و  متفاوت  نظامی  و  اقتصادی 

می کمکشامل  ایاالت شد.  جمهوری  روسای  مختلف  ادوار  در  امریکا  خارجی  های 
 خالصه کرد: 1توان در قالب جدول شماره متحده را می
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2020 - 1947های های خارجی امریکا بین سال اهداف کمک  -1جدول شماره 
مناطق هدف شعار ح طردوره تاریخی

1963تا 1947
)ترومن، آیزنهاور  

و کندی(

طرح مارشال و قانون  
 های خارجی کمک

جلوگیری از نفوذ کمونیسم  
 در اروپا 

های جلوگیری از نفوذ سیاست
اقتصاد کمونیستی در جهان 

 وی ه آسیای جنوب شرقی به

کشور اروپایی  17اروپا )
وی ه ترکیه و یونان(،  به

یای جنوب  خاورمیانه و آس 
 شرقی

و   1960دهه 
1970

)نیکسون، فورد و  
کارتر( 

تداوم همراه با کاهش 
های  نسبی کمک
 خارجی 

تأثیرگذاری بر نهادهای  
 المللی اثرگذار بین

المللی و  های مهم بینسازمان
 کشورهای امریکای التین

1989-1981
)ریگان( 

دکترین ریگان 
داری وترویج اقتصاد سرمایه
 لیبرالیسم 

کز بر اکثر مناطق جهان تمر

1993-1989
)بوش پدر( 

های مالی برای  کمک
بهبود سالمت جهانی 

آفریقا و خاورمیانه تغذیه، سالمت و بهداشت 

2001-1993 
 )بیل کلینتون(

مصر و اسرائیل ترویج صلح در جهانطلبی صلح

2009-2001
)جرج دبلیو بوش(

گرایی مقابله با افراط
ز و بنیادگرایی )متأثر ا

  11رخداد 
 (2001سپتامبر

های  مبارزه با تروریسم و گروه
 ضد حقوق بشری 

سازمان ملل و خاورمیانه، با  
تأکید بر افغانستان، اسرائیل،  
پاکستان )کمک مالی( و  

عربستان سعودی و نیروهای 
معارض در مناطقی مانند 
سوریه مثل کُردهای شمال 
سوریه )کمک نظامی و 

 مستشاری( 

20017-2009
اک اوباما( )بار

های  اثرگذاری کمک
خارجی 

اهمیت استرات یک و اقتصادی  
های خارجی امریکا در کمک

 کنار ضرورت اخالقی 

المللی،  آژانس توسعه بین
اسرائیل و کشورهای  

وی ه افغانستان  خاورمیانه )به
 و مصر( 

2020 -2017
)دونالد ترامپ( 

طرح ترامپ مبنی بر 
های  کاهش کمک
خارجی 

ها و  سیاستاثرگذاری بر 
 تصمیمات سازمان ملل 

خارجی به   کاهش کمک
سازمان ملل و قطع کمک  
خارجی به تشکیالت  
 خودگردان فلسطین 

شده از سوی دولت امریکا   های منتشرمنبع: مؤلفان با استفاده از داده
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های مختلف  های خارجی امریکا در طول دورهتوان گفت کمکدر تحليل کلی می 
کشورهای اروپایی و جنوب شرقی آسيا    1950داشته است؛ در دهه    های متنوعی اولویت
کمک  کنندگاندریافت دوره  اصلی  آن  در  امریکا  هدف  و  بودند  امریکا  خارجی  های 

ها اولویت و  جلوگيری از نفوذ کمونيس  در این کشورها بود. بری مثال تایوان در این سال 
و داشت  امریکا  خارجی  سياست  در  زیادی  بسيار  گستردهتالش   اهميت  جهت  های  ای 

خصوص در  به  1990گرفت. در دهه  جلوگيری از نفوذ کمونيس  به این کشور صورت می
کمک کلينتون،  شعار  دوره  با  امریکا  زیرا  بود  معطوف  اسرائيل  و  مصر  به  امریکا  های 

ای از متحدان واشنگتن در خاورميانه بود.  ترویج صلح در خاورميانه به دنبال ایجاد شبکه
متحده  های خارجی ایاالتبه بعد عالوه بر رژی  صهيونيستی، تمرکز کمک  2000ز سال  ا

و   است  بوده  معطوف  سوریه  و  عراق  پاکستان،  افغانستان،  همانند  کشورهایی  بر  امریکا 
کمک حج   و  سال  ميزان  از  کشور  این  خارجی  ترامپ    2003های  آمدن  کار  روی  تا 

دهد. شماره یک این روند را توضيح می نمودار 1ای یافت. مالحظهافزایش قابل

1946  -2015های خارجی امریکا از سال روند تاریخی میزان کمک  -1نمودار شماره  

Source: (Tarnoff & Lawson, 2016: 16)

1. https://data.worldbank.org/, 2018
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های  نکته حائز اهميت در خصوص سياستگذاری خارجی امریکا آن است که ميان کمک
این   سياسی  ایدئولوژی  و  کشور  این  دارد.  خارجی  وجود  مستقيمی  رابطه  کشور 

کننده  های خارجی در راستای اهداف و ایدئولوژی سياسی این کشور، یعنی تأمين کمک
است. کمک امریکا  ملی  و  منافع  هنجاری  رویکردی  آنکه  از  بيش  امریکا  خارجی  های 

عملآرمان راهبردی  باشد،  داشته   )... و  بشری  حقوق  شعارهای  )مانند  وگرایانه  گرایانه 
 شود. محور محسوب میمنفعت

 های خارجی امریکااهداف راهبرد کمک
های  های خارجی خود به کشورها، بازیگران و سازمانمتحده امریکا با ارائه کمک  ایاالت
دهد اما با مطالعه کلی  گرایانه ارائه  آرمان المللی در تالش است تا شعارهای هنجاری وبين 

میبرنامه امریکا  اذعهای  زمينه توان  در  مهمی  بسيار  اهداف  کشور  این  که  کرد  های  ان 
می دنبال  خصوص  این  در   ... و  فرهنگی  نظامی،  سياسی،  اقتصادی،  کند مختلف 

(Rothschild, 2007: 2-4)های خارجی  توان اهداف اصلی امریکا از ارائه کمک. می
 تشریح کرد: شده در شکل شماره یک صورت مشخصبهرا 

های خارجی به کشورهای مختلف متحده از راهبرد کمک  ایاالت اهداف  -1شکل شماره 

منبع: مؤلفان 
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های خارجی در با بررسی سياست خارجی امریکا، تنوع اهداف این کشور از راهبرد کمک 
 شود.اجتماعی مشخص می  –قالب اهداف سياسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی  

اهداف سیاسی  -الف
  جهانی معادالت در مداوم  و  فعال   نقشی فایای و انزوا  سیاست  از پرهیز* 

مونروئه« »دکترین  عنوان  تحت  که  امریکا  پيشين  کالن  راهبردهای  از  شناخته    1یکی 
امریکا در کشورهای مختلف است.  می به حداقل رساندن مداخالت  و  انزواگرایی  شود، 

فعاليت از  بسياری  که  سياست  تصمي این  و  مناطسازیها  پيرامون  امریکا  مختلف  های  ق 
می  محدود  را  دورهجهان  در  مانند  کرد،  امریکا  سياسی  نخبگان  برخی  موردتوجه  هایی 
. تغيير  Braumoeller, 2010: 349)-(371  بود  3و »جيمز مونروئه«   2»جورج واشينگتن«

گيری ماهيت قدرت امریکا در اواسط قرن بيست  موجب شد که بسياری از مراکز تصمي 
چنين سياستی را مغایر با منافع ملی امریکا قلمداد کنند. رویکرد  و اتاق فکرهای امریکایی  

های اخير حضور فعاالنه امریکا در مناطق مختلف برای تأمين منافع ملی این  غالب در دهه
به همين دليل یکی از تاکتيک های مه  امریکا برای پرهيز از سياست  کشور بوده است. 

های خارجی به شکل مالی  ف جهان، ارائه کمکانزوا و ایفای نقشی فعال در مناطق مختل
المللی است. های بين و نظامی به کشورهای مختلف و سازمان

 جهانی  هژمونی  و پرستیژ  حفظ* 

بهکمک همواره  خارجی  ابزاری  های  و  امریکا  جهانی  هژمونی  نمودهای  از  یکی  عنوان 
ح  اساس،  این  بر  است.  بوده  مطرح  کشور  این  پرستيژ  حفظ  و  کسب  از  برای  پس  تی 

سرمایه کشورهای  متوجه  کمونيس   تهدید  که  نيز  شوروی  رویکرد  فروپاشی  نبود؛  داری 
ماند. شایانکمک پابرجا  امریکا  امریکا    های خارجی در سياست خارجی  است که  ذکر 

های خارجی و اثرگذاری  که پس از فروپاشی شوروی مدعی هژمونی جهانی بود، کمک 
های بشردوستانه دنبال  تلف را عمدتاً در پوشش کمکبر اقتصاد و سياست کشورهای مخ

پس  است؛  امریکا    از  کرده  جهانی  هژمونی  نماد  بعنوان  همواره  سياست  این  برهه،  این 

1. Monroe Doctorine

2. George Washington

3. James Monroe
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کمک اخير  دهه  چند  در  ترتيب  بدین  است.  شده  کشورهایی  برجسته  به  امریکا  های 
از سلطه   و... ضمن حفظ سطح مطلوبی  افغانستان، کنيا  پاکستان،  پرستيژ  همچون  امریکا، 

 ملی این کشور را ميان رقبا حفظ کرده است. 

مختلف  جوامع در مؤثر  سیاسی  نخبگان وابستگی  و جذب  برای تالش*
های استعماری، کنترل و وابسته نمودن نخبگان سياسی  های تاریخی نظامیکی از سياست 

در اکثر جوامع یافته و جهان سوم بوده است. با توجه به اینکه  در کشورهای کمتر توسعه
ها کنترل زیادی بر  جهان سوم نوعی انسداد نخبگی وجود دارد و همچنان برخی شخصيت 

کمکگيری تصمي  طریق  از  امریکا  دارند،  سياسی  نخبگانی،  های  چنين  به  مالی  های 
تا عرصه سياسی  می نخبگان    -کوشد  قرار دهد.  تأثير  آنان را تحت  اقتصادی کشورهای 

متحده دارند و امریکا   سازی راهبردهای جهانی ایاالتزیادی در پياده وابسته به غرب تأثير
1. های خارجی به دنبال جذب و توسعه وابستگی این نخبگان استبا ارائه کمک

امریکا  اهداف با  المللیبین نهادهای   سازیهمراه* 
از کمک مهمی  بویژه کمکبخش  امریکا  به  های خارجی  مربوط  این کشور،  مالی  های 

بين زمانسا نهادهای  و  کمک ها  این  است.  میالمللی  دنبال  را  متعددی  اهداف  کند. ها 
طرح و  راهبردها  بر  تأثيرگذاری  دنبال  به  سازمان امریکا  و  نهادها  تدوینی  های  های 

سازمانبين  توسط  که  متعددی  اسناد  نمونه  بعنوان  است.  بين المللی  و  های  تدوین  المللی 
می سن اجرایی  همانند  ژوهانسبورگ،  شدند،  اعالميه  پایدار،  توسعه  اهداف  سند  ریو،  د 

و هزاره  توسعه  ارزش  اهداف  و  اهداف  راستای  در  همگی  سرمایه...،  نظام  داری  های 
باشده  تدوین  اسناد  این  اغلب  اعمال  اند.  جوامع    هدف  بر  خود  باورهای  تحميل  و  نفوذ 

از سوی دیگر، بسياری    .(Dippe, 2015: 2-3)  اندشده  مختلف بویژه جهان سوم تنظي 
ها  شود، تحت تأثير خواسته از موضوعاتی که در سازمان ملل همانند حقوق بشر مطرح می

دهند.هایی همانند امریکا بدان صورت مییا تعاریفی است که توسط دولت

1. https://www.ned.org, 2020
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اهداف اقتصادی  -ب
جهانی  اقتصاد در دالر کردن نهادینه* 

یکا اهميت دارد و نسبت به آن در این کشور نوعی  یکی از مسائل مهمی که در اقتصاد امر
نگرانی و دغدغه وجود داشته، از دست رفتن اعتبار و اهميت دالر در اقتصاد جهانی است.  
اقتصاد   در  دالر  اثرگذاری  تداوم  برای  تاکتيکی  و  رویکرد  هر  از  امریکا  ترتيب  بدین 

های خارجی به  رد ارائه کمککند. یکی از اهداف امریکا از تداوم راهب جهانی استفاده می
بين سازمان نهادینه کردن دالر و جلوگيری از بیهای  اعتبار  المللی و کشورهای مختلف، 

. (Bernanke, 2016)  شدن این واحد پولی در نظام اقتصاد جهانی است

هژمون قدرت  و  امریکا به اقتصادی  وابستگی توسعه * 
الملل، ایجاد وابستگی سياسی و اقتصادی  یکی از اهداف دیرینه قدرت مسلط در نظام بين 

کنونی چنين راهبردی را    کشورهای مختلف به قدرت هژمون بوده است. امریکا در برهه
کند و در تالش است تا  های خارجی به کشورهای مختلف دنبال میاز طریق ارائه کمک

وسعه دهد.  درزمينه اقتصادی و تکنولوژیک نوعی وابستگی اقتصادی عميق و گسترده را ت 
های مالی  های کالن با عنوان کمکیکی از راهبردهای مه  امریکا در این زمينه دادن وام

به  .(Brown, 2013: 12-14)  است مرورزمان منجر به ضعف و  این وابستگی اقتصادی 
میآسيب مختلف  جوامع  اقتصادی  اذعان  پذیری  آفریقایی  نمونه کشورهای  بعنوان  شود. 

های خارجی، ظرفيت و اراده اقتصادی برای گام وابستگی به کمکدارند که با گسترش  
برداشتن به سمت توسعه و شکوفایی اقتصادی در آنها از بين رفته است.

اقتصادی  منافع  کسب* 
ایاالت ملموس  اهداف  از  کمکیکی  ارائه  از  امریکا  کشورهای  متحده  به  مالی  های 

از   بسياری  در  است.  اقتصادی  منافع  فناورانه  ها، کمکنمونه مختلف، کسب  و  مالی  های 
متحده امریکا به کشورهای مختلف بيش از آنکه در راستای تأمين منافع اقتصادی  ایاالت

های کالن اقتصادی  گذاریکننده منافع ملی امریکا است. سرمایهکشور هدف باشد، تأمين 
ایاالت اهداف مه   از  و    متحده است که در فرآیند  در کشورهای مذکور یکی  طوالنی 

.Brown, 2013: 14)( بلندمدت مزایای اقتصادی بسياری برای امریکا به دنبال دارد
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جهانی  اقتصاد در داریسرمایه نظام  نمودن حاکم برای تالش* 
سرمایه اقتصاد  نظام  کردن  حاک   دنبال  به  مختلف  ادوار  طول  در  سطح  امریکا  در  داری 

داری را  های اقتصاد سرمایهالش دارد تا ارزشجهان بوده است. در همين راستا، امریکا ت 
قدرت از  مانع  تا  دهد  انتقال  جهان  نقاط  سایر  ضد به  و  رقيب  اقتصادی  الگوهای  گيری 

بهسرمایه از دالیل کمکداری شود.  نمونه یکی  فعاليت عنوان  مالی و  اقتصادی  های  های 
های اقتصادی  شاخصه متحده در آسيای جنوب شرقی جلوگيری از نفوذ الگوها و    ایاالت

 :Tarnoff & Lawson, 2016)  چين در برخی کشورها همانند تایوان یا سنگاپور است

خارجی(17-20 سياست  راهبرد کالن  اصلی  اولویت  به  اخير  دهه  مسئله طی یک  این   .
شده است.امریکا تبدیل

اهداف نظامی  -پ
  سیاسی   حامیان و نظامی متحدان شبکه  ایجاد* 

دغدغه  از  ایاالت یکی  خارجی  سياست  اصلی  ایجاد    های  برای  تالش  امریکا،  متحده 
رو امریکا  این   ای از متحدین و حاميان منافع امریکا در مناطق مختلف جهان است. ازشبکه

های خارجی )مالی، نظامی، مستشاری  کوشد تا از طریق کمکدر نقاط مختلف جهان می
...( شبکه  های مختلف از آنان حمایت کند. و در زمينهای از متحدین منافع ایجاد کند  و 

عنوان نمونه، امریکا در خاورميانه تالش دارد تا روی بازیگرانی همانند عربستان سعودی  به
با استفاده از این متحدین، منافع منطقهو اسرائيل سرمایه بتواند  ای خود را  گذاری کند تا 

های  سرائيل و عربستان سعودی کمکهای گذشته، ادنبال کند. به همين دليل در طول سال
گسترده نظامی  و  کردهمالی  دریافت  امریکا  سوی  از  بدو ای  از  اسرائيل  مثال  برای  اند. 

ميليارد دالر کمک دوجانبه نظامی و مالی دریافت    139، بيش از  2019گيری تا سال  شکل
ميليارد    3.8به بعد مبلغ    2018شده از سال    کرده است و طبق روال، کمک در نظر گرفته

. (U.S. Foreign Aid to Israel: 2)  تقاضا کرده است 2020دالر دیگر برای سال 

متحدانش  و امریکا علیه نظامی هایائتالف گیریشکل از جلوگیری* 
های مختلف بر این هدف مبتنی بوده  متحده امریکا در طول دوره  سياست خارجی ایاالت

نظامی عليه این کشور جلوگيری کند. جهت    های مختلفگيری ائتالفاست که از شکل
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ارائه کمک  با  امریکا  مه ،  این  به  امکان  دستيابی  بازیگران،  و  نيروها  برخی  به  مالی  های 
رساند غربی به حداقل می  ها یا اتحادهای ضد امریکایی و ضدها را به ائتالفپيوستن آن

(Wishnick, 2009: 51)دار اهميت  پاکستان  نقش  ميان  این  در  تمایل .  امریکا  زیرا  د؛ 
ازپيش به پاکستان را زیر نظر دارد. دشمنی و رقابت چين و هند این  چين به نزدیکی بيش 
 کند. مسئله را تشدید می

رویکردهای   با  همسو  اپوزیسیون  هایگروه  و  هاجریان  تقویت  و  ایجاد*  
امریکایی

تقویت جریان  و  گروهایجاد  یا  همسو ها  که  معارض  و  غيردولتی  اهداف    های  و  منافع  با 
های پایدار امریکا برای تضمين منافع  کنند، یکی از سياست متحده امریکا عمل میایاالت

با کمک امریکا  است.  بوده  این کشور  جریانملی  از  بسياری  به  نظامی  و  مالی  و  های  ها 
گروهگروه این  از  تا  است  آن  دنبال  به  اپوزیسون  و های  منافع خود  تأمين  راستای  در  ها 

می نمونه  بعنوان  کند.  استفاده  رقبا  به  واردکردن  زد؛  ضربه  مثال  را  سوریه  کشور  توان 
ای به مخالفان و اپوزیسون  های مالی و نظامی گستردههای گذشته کمکامریکا طی سال

از یک است.  گروهدولت سوریه کرده  از  مالی  با حمایت  امریکا  بشار  سو،  مخالف  های 
ض دنبال  به  متحدانش  و  ارائه  اسد  با  دیگر  سوی  از  و  بود  سوریه  دولت  به  زدن  ربه 

فشار  طلب مانند کُردهای شمال سوریه به دنبال تحتهای تجزیههای نظامی به گروهکمک
.(Clawson, 2016: 79) قرار دادن سوریه و متحدانش بود

اجتماعی -اهداف فرهنگی -ت
  لیبرالیستی -غربی هایارزش  و باورها  یجترو* 

راهبرد کمکاهداف   دنبال کردن  از  نيست.  امریکا  اقتصادی  و  مالی  های خارجی صرفاً 
کمک از  کشور  این  اصلی  اهداف  از  تبليغ  یکی  مختلف،  کشورهای  به  خارجی  های 

فرهنگی  دوره  -الگوهای  در  امریکا  است.  غربی  مطلوب  دنبال  اجتماعی  به  مختلف  های 
براليستی در مناطق مختلف جهان بوده  های سکوالریستی و ليترویج و نهادینه کردن ارزش

ایاالت خارجی  سياست  برای  مسئله  این  زیرا    است.  دارد؛  بسزایی  اهميت  امریکا  متحده 
زمينهمی و  بستر  ارزشتواند  سایر  تحميل  برای  کشور  ای  این  فرهنگی  و  اجتماعی  های 



( 1400) پاییز |  38ره  شما| 10 دوره| هاي راهبردي سیاستپژوهشفصلنامه علمی  | 126

کندی و    های مارشال،های مهمی همانند طرحمشی ها یا خطشود. این مه  در قالب طرح 
.(Lawson & Epstein, 2017: 17)  ریگان دنبال شده است

هدف  کشورهای در فرهنگی نفوذ و اجتماعی اثرگذاری* 
پوشش کمک تحت  که  امریکا  مه   اهداف  از  دیگر  می یکی  دنبال  اقتصادی  شود،  های 

و   مختلف  کشورهای  در  فرهنگی  نفوذ  و  اجتماعی  اثرگذاری  برای  کشور  این  تالش 
گستردهبين   هایسازمان ابعاد  نفوذ،  است.  پيادهالمللی  در  موفقيت  که  دارد  آن  ای  سازی 

تواند امتيازات مهمی به همراه داشته باشد. بنياد موقوفه ملی برای دموکراسی، یکی از  می
های بسيار وسيعی برای اثرگذاری  ترین بازوهای امریکا در این زمينه است که پروژهاصلی

عی در کشورهای مخالف امریکا بویژه ایران به اجرا گذاشته که  اجتما  –و نفوذ فرهنگی  
البته    1اغلب تحت لوای دفاع از دموکراسی و حمایت از حقوق بشر صورت گرفته است. 

های خارجی با انتقادات بسيار زیادی از سوی  طرح ترامپ مبنی بر قطع یا کاهش کمک
امریکا مواجه شد. منتقدان  سازی و پژوهشی  برخی روسای جمهور سابق و مراکز تصمي 

های خارجی مهمترین ابزار نفوذ امریکا  مدعی هستند که در شرایط کنونی، راهبرد کمک
های خارجی آسيب فراوانی را متوجه  در مناطق مختلف جهان است و تصمي  قطع کمک

می امریکا  ملی  کمک(Harris, Gramer, & Tamkin, 2017)  کندمنافع  های  ؛ 
اصلی ابزار  جایگاه    خارجی  حفظ  و  جهان  مختلف  مناطق  در  امریکا  فرهنگی  نفوذ 

المللی امریکا  هژمونيک این کشور بوده است و چنين تصميمی تأثيری منفی بر جایگاه بين 
 و رقابت با چين دارد.  

های خارجی به کشورها و  متحده امریکا از ارائه کمکصورت کلی، اهداف ایاالتبه 
بيان کرد:  2صورت خالصه در جدول شماره توان بهف را میالمللی مختلهای بين سازمان

1. https://www.ned.org, 2020
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خارجی  هایکمک   راهبرد  از امریکا اهداف -2 شماره جدول
ها شاخصه اهداف

سیاسی

. پرهیز از سیاست انزوا و ایفای نقشی فعال و مداوم در معادالت جهانی 1

. حفظ پرستی  و ه مونی جهانی2

ی نخبگان سیاسی مؤثر در جوامع مختلف . تالش برای جذب و وابستگ3
المللی با سازی نهادهای بینالمللی و همراههای بینهای سازمان. اثرگذاری بر طرح 4

 اهداف امریکا 

اقتصادی 

. نهادینه کردن دالر در اقتصاد جهانی 1

. توسعه وابستگی اقتصادی به امریکا و قدرت ه مون 2

. کسب منافع اقتصادی 3

داری در اقتصاد جهانیش برای حاکم نمودن نظام سرمایه . تال4

نظامی

ای از متحدان نظامی و حامیان سیاست امریکایی در مناطق  . تالش برای ایجاد شبکه1
 مختلف جهان 

های نظامی علیه امریکا و متحدانش گیری ائتالف. جلوگیری از شکل2

ون همسو با رویکردهای امریکاییهای اپوزیسیها و گروه. ایجاد و تقویت جریان3

فرهنگی و  
اجتماعی

لیبرالیستی -های غربی. ترویج باورها و ارزش1

. اثرگذاری اجتماعی و نفوذ فرهنگی در کشورهای هدف 2

منبع: مؤلفان 

 ای از اهداف متغیر کمک مالی امریکا پاکستان نمونه 
نمونه سياستگذارپاکستان  در  امریکا  متغير  اهداف  از  است؛  ای  خاورميانه  در  نظامی  ی 

های خارجی امریکا به این کشور،  کمک  نگاهی به تاریخ روابط پاکستان و امریکا و سابقه
می یادآوری  را  نکته  کمکاین  نوسانات  و  کند.  جهانی  تحوالت  اساس  بر  نظامی  های 

ر  امریکا  هژمونيک  جایگاه  حفظ  در  پاکستان  هرگاه اهميت  اساس  این  بر  است.  داده 
مهرهپا قدرت،  معادالت  در  ژئوپليتيکی  موقعيت  لحاظ  به  به  کستان  آید؛  مفيدی  حساب 

کمک میجریان  سرازیر  کشور  این  به  امریکا  نظامی  تغيير  های  معادالت  هرگاه  و  شود 
کمک میکند،  پيدا  شدیدی  بسيار  کاهش  اقتصادی  یا  نظامی  ضمن  های  ادامه  در  کند. 

های خارجی امریکا  انداز کمککا از آن و چش ها، اهداف امریبررسی ميزان این کمک
 شود. به پاکستان مطالعه می
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های خارجی امریکا به پاکستان میزان کمک  -الف
های نظامی و مستشاری است که بيشتر  های خارجی امریکا، کمککمک  ترین جنبه مه 

این   است.  بوده  معطوف  منطقه خاورميانه  در  تأثيرگذار  نيروهای  و  بازیگران  ها  کمک به 
می ارائه کمکه   قالب  در  بنيهتواند  تقویت  برای  مالی  ه     های  و  باشد  متحدان  نظامی 

ارائه مستقي  تسليحات نظامی به متحدان و نيروهای همسو با منافع امریکا در منطقه. بعنوان  
ميليارد دالر    35بر    متحده امریکا بالغهای خارجی ایاالت، کل کمک 2014نمونه در سال  

های نظامی مستقي  صورت گرفت. بيشترین  ميليارد دالر آن برای کمک  6که حدود  بود  
ازآن به رژی  صهيونيستی،  های پس و سال  2014های نظامی امریکا در سال  حج  کمک

   (Robertson, 2016).مصر، اردن و پاکستان اختصاص یافت 
بدو شکل  از  ا امریکا  خارجی  پاکستان کمک  به  مارشال،  طرح  داده  گيری  ختصاص 

این کمک مجموع  سال  است؛  از  سال    1951ها  به    2011تا  )با    67نزدیک  دالر  ميليارد 
سال   دالر  سال2011مقایسه  بين  پاکستان  همچنين  است.  بوده  نيز   2016تا    2013های  ( 

این، تغيير    وجود  با 1ميليون دالر از امریکا دریافت کرده است.  623هرساله رقمی بيش از  
خارجی    ، موجب تغيير محسوس در سياستگذاری کمک2017کا در سال  دولت در امری

 447این کشور به ترتيب    2019و    2018های  امریکا نسبت به پاکستان شده است و در سال
خوبی  نمودار شماره دو به  2ميليون دالر کمک خارجی از امریکا اخذ کرده است.  370و  

دهد.ها را نشان میروند کاهش این کمک

1. www.foreignassistance.gov, 2020

2. www.foreignassistance.gov, 2020
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به بعد  2013به پاکستان از   های خارجی امریکاوضعیت کمک  -2ر شماره نمودا

Source: (www.foreignassistance.gov, 2020)

 های خارجی امریکا به پاکستان اهداف کمک  -ب
کمک دورهاهداف  طی  پاکستان  در  امریکا  و های  نظامی  جنبه  بيشتر  مختلف،  های 

جهانی، معيار اصلی توجه امریکا به این کشور  استراتژیک داشته است و راهبردهای کالن  
در   امریکا  خارجی  سياست  راهبردهای  تغييرات  از  همواره  پاکستان  درواقع  است.  بوده 

در  قارهشبه سينوسی  تغييرات  است.  بوده  متأثر  منطقه   در  امریکا  ژئوپليتيکی  منافع  هند 
سه  نمودار  در  خوبیبه  هند،  قارهشبه است  شماره  اوج   دوره  سه  نمودار،  ن ای   در.  نمایان 
خارجی   سياست  ژئوپليتيکی  اقتضائات  و  منافع  با   که  دارد  وجود  یادشده  هایکمک  برای
شدید    . دارد  کامل   همخوانی   امریکا کاهش  امریکا،  توجه  کاهش  با  دوره  هر  در 
ر کمک پاکستان  به  خارجی  است؛های  ترامپ  دوره  در  داده  ترامپ   که  نيز  دولت 
اهميت   کاهش  از  آمارها  داشت،  پاکستان   به   کشور   این   های کمک  بر  جدی  مخالفتی
 . دارد حکایت امریکا  خارجی گذاریسياست ساختار در پاکستان

تنوع کمک  تاریخ کمکدر خصوص  طی  پاکستان  به  امریکا  تأکيد  های  باید  نيز  ها 
کمک این  ميزان  بيشترین  که  است. کرد  بوده  مرتبط  مستشاری  و  نظامی  اهداف  با  ها 

های نظامی در قالب طرح مارشال و مقابله بانفوذ و  ای امریکا به پاکستان با کمکهکمک
اما اهداف استراتژیک را در   بيشتر دارای جنبه اقتصادی  گسترش کمونيس  آغاز شد که 
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های امریکا افزوده شد که  اهداف نظامی نيز به کمک  1955تدریج از سال  نظر داشت. به
ت آژانس  طریق  از  آن  اعظ   دهه  بخش  اواسط  از  بود.  امریکا  ملی  ها  کمک  1960وسعه 

مسئله اشغال افغانستان ر  داد.    1980بيشتر ماهيت اقتصادی داشتند تا اینکه در اوایل دهه  
بهازآنجایی پاکستان  مقطع  این  در  شوروی  که  با  مقابله  اصلی  محور  و  جبهه  عنوان 
کمکمطرح  افزایش  بود،  رشده  صفر  به  همزمان  و  نظامی  کمکهای  ميزان  های  سيدن 

دهه   اواخر  در  افغانستان  بحران  کردن  فروکش  با  داد.  ر   های  کمک  1980اقتصادی 
ضمن اینکه  .  (Ali, 2016: 39-42)  های اقتصادی صرف تنزل پيدا کردامریکا به کمک
کمک این  کمکميزان  تاریخ  طی  خود  حد  کمترین  به  حادثه  ها  وقوع  با  رسيد.   11ها 
ای مواجه شد. مالحظه  های امریکا در قالب نظامی با افزایش قابلکمکسپتامبر، بار دیگر  

کمک  ميزان  اوباما،  باراک  و  پسر  بوش  جرج  جمهوری  ریاست  دوران  در  های  بنابراین 
ماهيت   همواره  آنکه  ميان  این  در  مه   نکته  گرفت.  قرار  تأکيد  مورد  پاکستان  به  نظامی 

کمک نازل  اقتصادی  بسيار  شکل  به  هرچند  کمکها،  نوسان  شد.  نيز  حفظ  نظامی  های 
بی یا  توجه  استراتژیک جهانی خود  نمایانگر  نقشه  و  پاکستان در طرح  به  امریکا  توجهی 

کمک آنکه  دهه  است. خالصه  اوایل  از  پاکستان  به  امریکا  نوسانات    1950های  تاکنون 
 ه است.  زیادی را به خود دیده است که متأثر از سياستگذاری کالن نظامی این کشور بود

2019تا   1951به پاکستان از سال   های خارجی امریکاکمک   -3نمودار شماره 

Source: (www.foreignassistance.gov, 2020) 
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های  اولی که پاکستان کمک  طور که در نمودار شماره سه مشخص است، دورههمان 
پاکستان نيز    توجهی از امریکا دریافت کرده، مصادف با جنگ سرد بوده کهخارجی قابل

دوره است.  بوده  خاصی  ژئوپليتيکی  اهميت  دارای  منظومه  این  با    در  همزمان  نيز  دوم 
است که کمک بوده  افغانستان  به  اتحاد شوروی  مالی  تهاج   برای   –های  امریکا  نظامی 

از کمک زیادی  با شوروی، حج   از رفع  مقابله  بود. پس  پاکستان سرازیر کرده  به  ها را 
رنگ شده  توجه و کمک امریکا به پاکستان ک   2001سپتامبر    11ا حادثه  شدن این خطر ت

اید(و کمک )یو اس  امریکا  ملی  توسعه  این کشور قطع می  1های آژانس  شود. حادثه  به 
منطقه    11 در  مؤثر  بازیگر  نقش  ایفای  جهت  در  را  پاکستان  اهميت  دیگر  بار  سپتامبر 
سازد. در همين راستا، یکی از تصميمات مه   قاره برای منافع ملی امریکا برجسته میشبه

کمک حج   افزایش  پيشنهاد  خود،  جمهوری  ریاست  دوران  در  پسر  بوش  های  جرج 
ایاالت بهخارجی  امریکا  بوده است.  ویژه کمک متحده  این کشور  متحدان  به  نظامی  های 
را  درصد  50های خارجی تا ميزان پيشنهاد افزایش بودجه برای کمک 2003بوش در سال 
به بعد در مقایسه با دو دهه قبل از آن، افزایش    2003بر همين اساس از سال   مطرح کرد.

ها  های خارجی امریکا چشمگير بود. در این ميان، سه  پاکستان نيز از این کمککمک
کمکقابل خصوص  در  بوش  جرج  مه   استراتژی  بود.  و  توجه  »دفاع  به  خارجی  های 

 .,Banjo) 140 :2010-(149 موسوم بود 2دیپلماسی«
که گرچه کمک  است  نکته ضروری  این  به  ایاالتتوجه  اوليه  به  های  امریکا  متحده 

به مختلف  با مناطق  کندی  اف.  و جان  مارشال  دوران جرج  در  اروپایی  ویژه کشورهای 
بانفوذ سياست مقابله  اقتصادی کمونيستی صورت میهدف  از سال  های  و   2001گرفت، 

مبر، امریکا با شعار مبارزه با تروریس  و بنيادگرایی اسالمی سعی بر سپتا  11پس از واقعه  
های خاص در خاورميانه داشت که در  های مالی و نظامی به کشورها و گروهارائه کمک

ویژه اهميت  پاکستان  ميان  رئيساین  پسر،  بوش  جرج  که  دوران  این  در  کرد.  پيدا  ای 
مقابله   بر  زیادی  تأکيد  بود  امریکا  گروه جمهور  و  بنيادگرایی  همچون  با  افراطی  های 

متحده امریکا بویژه در   های ایاالتالقاعده و طالبان داشت. بنابراین در این دوران کمک
های  ، کمک 2017زمينه نظامی و تسليحاتی به خاورميانه افزایش یافت. از این زمان تا سال  

1. USAID

2. Defense and Diplomacy
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عربستان و  مصر  صهيونيستی،  رژی   شامل  بيشتر  امریکا  با  می  نظامی  رابطه  در  شد. 
های مالی نيز افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی موردنظر امریکا بود کمک

(Banjo, 2010: 146-148). 

 های امریکا به پاکستان  انداز کمک چشم  -پ
قطع کمک موضوع  ترامپ  اولين دونالد  برای  را  پاکستان  به  خارجی  دوران    های  در  بار 

های مالی به کشورهایی که همسو با  خود مطرح کرده و از پایان کمکمبارزات انتخاباتی  
خواسته و  ایاالتمنافع  در   های  ترتيب  بدین  بود.  آورده  ميان  به  صحبت  نيستند،  متحده 

کمکحالی ایاالتکه  خارجی  سال    های  از  داشت،    2003متحده  صعودی  روند  بعد  به 
کمک کاهش  روند  ترامپ  آمدن  کار  خارجی باروی  خورد   های  کليد  امریکا 

.(Ferrarello, 2017)

های خارجی امریکا به پاکستان و نمودار آماری آن، نکات  این، سابقه کمک  وجود  با 
چش  خصوص  در  را  میدقيقی  نشان  مسئله  این  آینده  این  انداز  در  نکته  اولين  دهد. 

مق به  را  پاکستان  که  است  امریکا  جهانی  راهبردهای  و  حوادث  اهميت  صد خصوص، 
کمک خارجیاهداف  میهای  تبدیل  کانون  اش  از  خارج  را  کشور  این  یا  کند 

دولت ترامپ نيز که ترامپ نقدی جدی بر   دهد. در دورهسياستگذاری نظامی آن قرار می
ها  های این کشور به پاکستان وارد کرده بود، شاهد سير نزولی مشهود این کمککمک

پاکستان  اهميت  از کاهش  نشان  امریکاست.    بودی  که  در ساختار سياستگذاری خارجی 
صورت  قاره هند و بهتغيير راهبرد کالن امریکا نسبت به منطقه شبه  بنابراین با توجه به عدم

 های خارجی امریکا به پاکستان خللی ایجاد نشد. روند کاهش کمک کلی قاره آسيا، در
کمک  طرح  در  مستتر  فشار  سياست  دوم،  ترامپنکته  خارجی  همراه  های  سازی  برای 

استراتژیک  پاکستان   اهداف  تثبيت    امریکابا  را  کشور  این  هژمونيک  جایگاه  که  است 
سازمانمی به  خارجی  کمک  ترامپ،  دونالد  طرح  اساس  بر  بين کند.  و های  المللی 

صورت ملموس به تأمين  هایی بهکشورهای مختلف مشروط بر این است که چنين کمک
امنيت   تضمين  و  ملی  ایاالتمنافع  است    ملی  مدعی  ترامپ  شوند.  منجر  امریکا  متحده 

ها  برآیند ميلياردها دالر کمک مالی امریکا به پاکستان چندان در راستای تقویت سياست
ایاالت اهداف  ضربه  و  رویکردی،  چنين  تداوم  و  است  نبوده  منافع  متحده  به  سنگين  ای 
پاروی،  این   کند. از امریکا وارد می بر  کستان برای تغيير رفتار در خصوص  سياست فشار 
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شود. ترامپ  سازی پاکستان تفسير میگرایانه برای همراهای واقعمبارزه با تروریس ، حربه
باور بود که اگر هزینه این  پاکستان »هيچ« دستاوردی برای امریکا نداشته،  بر  های فراوان 

کشيده   چالش  به  تروریس (  از  حمایت  )با  را  امریکا  هژمونی  این  بلکه  باید  چرا  است، 
کمک یابد  جریان  ادامه  عدم .  (Greenwood, 2018)ها  از  نيز  امریکایی  مقامات 

های تروریستی و نابود کردن  موفقيت پاکستان یا عدم تمایل این کشور برای تعقيب شبکه
نظاميان طالبان و شبکه وابسته به گروه حقانی نارضایتی دارند. امریکا  های امن شبهپناهگاه

های نظامی به پاکستان برای اعمال فشار بر این  صورت رسمی اعالم کرد که قطع کمکبه
ای که اگرچه ممکن است کارساز  . مسئلهشده استکشور برای مبارزه با تروریس  طراحی

هزینه   تحليل  از  از شکل صریحی  می  –نباشد،  پيروی  ترامپ فایده  دولت  رویکرد  کند. 
ابل تاکتيک فشار از سياست حمایت نظامی که توسط  بدین شکل است که پاکستان در مق 

سازمان و  نظامی  میتأسيسات  پيگيری  اطالعاتی  عقبهای  کردشود،  خواهد  نشينی 
(Khan, 2018: 8-11)  . 

پيش امریکا به هند، رقيب سنتی پاکستان و همکاری آنها    از   نکته سوم نزدیکی بيش 
درش تروریس   با  مبارزه  با  ارتباط  قاره    در  مسئلهبه  است؛  را  هند  پاکستان  ه   که  ای 

تحتمی ه   و  میترساند  قرار  بيشتری  حامی  فشار  دولت  را  پاکستان  که  هند  دهد. 
با  تروریس  معرفی می را  کند، بخصوص از زمان روی کار آمدن ترامپ روابط نزدیکی 

ر منطقه  امریکا ترتيب داده است. این اتحاد استراتژیک همراه با منافع استراتژیک همگرا د
است  داده  سوق  استراتژیک  مشارکت  به  را  امریکا  و  هند  آرام،  اقيانوس  و  آسيا 

(Hussain, 2019: 3-4)به مسئله  این  رقابت  ؛  و  ارتقای جایگاه چين  با  تقابل  در  نوعی 
با امریکا تحليل می با  راهبردی این کشور  بازنگری امریکا در روابط خود  بنابراین،  شود. 

نگرانه است. اهداف پاکستان و نظامی به این کشور منطقی و آیندههای  پاکستان و کمک
امریکا اهداف استراتژیک واگرا دارند و اهداف امریکا باگذشت زمان تغيير کرده است؛  

که اهداف امریکا به تقابل با چين معطوف است، پاکستان برای دستيابی به موازنه  حالی  در
می تالش  هند  با  مب   .کندقدرت  مشترک بنابراین  تاکتيکی  اهداف  به  تروریس   با  ارزه 

 . (Khokhar, 2020: 1-4)پاکستان و امریکا تقليل یافته است 
نکته چهارم رویکرد مرکانتيليستی دونالد ترامپ نسبت به اقتصاد جهانی و به تبع آن به   

ارائه  کمک سياست  به  نسبت  ترامپ  دونالد  رویکرد  واقع  در  است؛  خارجی  های 



( 1400) پاییز |  38ره  شما| 10 دوره| هاي راهبردي سیاستپژوهشفصلنامه علمی  | 134

داشت.  های خارجی  کمک این کشور  سابق  با روسای جمهور  تفاوت آشکاری  امریکا، 
های گزافی را در  ترامپ معتقد بود که امنيت بعنوان کاالیی باارزش برای کشورها، هزینه

امریکاست.   خود  امریکا،  اول  اولویت  و  بپردازند  را  آن  باید  خود  کشورها  که  بردارد 
اندیشيدند، امریکا مسئوليتی ابدی  ا میبنابراین برخالف آنچه دیگر روسای جمهور امریک

صرف باید  و  ندارد  جهانی  امنيت  و  صلح  از  حفاظت  باهزینه  برای  نظامی  و    های  دقت 
 حساسيت بيشتری انجام شود. 

 گیرینتیجه
ایاالتکمک که  است  مهمی  راهبردهای  از  یکی  خارجی  زمان    های  از  امریکا  متحده 

مختلف   مناطق  در  تاکنون  دوم  جهانی  سازمانجنگ  و  نهادها  با  رابطه  در  و  های  جهان 
های مختلف و متناسب با  های خارجی امریکا در دورهالمللی دنبال کرده است. کمکبين 

اولویت جهانی،  راستای  شرایط  در  که  راهبرد  این  است.  داشته  متغيری  و  متفاوت  های 
گرایی تهاجمی  عشده است، بر اساس نظریه واق  افزایش نفوذ و نمایش قدرت امریکا اتخاذ

ها برای مقابله بانفوذ کمونيس  ارائه  شود. بر این اساس، چه زمانی که این کمکتحليل می
و  سپتامبر عليه تروریس  بکار گرفته می  11شد و چه زمانی که تحت تأثير حادثه  می شد 

سمت که  ترامپ  دوره  در  کمکچه  این  و  وسوی  هژمونی  حفظ  هدف  کرد،  تغيير  ها 
برتر با قدرت  جایگاه  رقابت  امریکا  امریکا در  بوده است؛ زمانی رقيب اصلی  رقيب  های 

ه  زمانی  بود،  مطرح  شوروی  امریکا  رقيب  بعنوان  در   چين  است.  صورت،    هر  شده 
واقع رویکردی  امریکا  دولت  میرویکرد  تحليل  امریکا  گرایانه  اساس،  همين  بر  شود. 

های  واسطه فعاليتا هژمونی این کشور بهکند تسياست فشار خود را بر پاکستان اعمال می
 های تروریستی در پاکستان و افغانستان دچار چالش نشود. گروه 
کمک  ازآنجاکه  دیگر،  مه   این  مسئله  ملی  منافع  راستای  در  امریکا  خارجی  های 

پذیرد، المللی صورت میهای بين کشور در مناطق مختلف و اثرگذاری بر نهادها و سازمان
گيری امریکا نسبت به این راهبرد و تداوم آن اجماع نظر دارند. این مسئله از   مراکز تصمي 
واقع میدیدگاه  تحليل  شکل  این  به  تهاجمی  نفوذ  گرایی  و  قدرت  امریکا  اگر  که  شود 

های رقيب چنين سهمی را از نفوذ از آن  خود را در این موارد به حداکثر نرساند، دولت
می کمکخود  بنابراین  همچون  هاکنند.  متنوعی  شعارهای  باوجود  امریکا  خارجی  ی 
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همانند   متعددی  اهداف  و...  دموکراسی  ترویج  بشر،  حقوق  از  دفاع  تروریس ،  با  مبارزه 
ليبراليستی، منافع اقتصادی بلندمدت، وابستگی اقتصادی    -های سکوالریستی ترویج ارزش

جتماعی، فرهنگی غربی  سایر کشورها به امریکا، حفظ و تقویت هژمونی، تبليغ الگوهای ا
دنبال می را   ... واقعو  اساس رویکردی  بر  و  منافع  کند  و  امنيت  تأمين  راستای  در  گرایانه 

 شوند.سازی میملی امریکا تدوین و پياده
دورهکمک طول  در  امریکا  خارجی  جمهور  های  روسای  تأیيد  مورد  مختلف  های 

ها در دو  مدن ترامپ ميزان این کمکتا روی کار آ  2003امریکا بوده و برای مثال از سال  
توجهی داشت. باوجوداین، دونالد ترامپ با قطع و تعليق  سطح نظامی و مالی افزایش قابل

سازمانکمک به  امریکا  خارجی  بين های  از  های  مختلف  کشورهای  و  تأثيرگذار  المللی 
ملی امریکا  جمله پاکستان، مدعی بود که چنين راهبردی در این شرایط در راستای منافع  

های خارجی و زیر صورت هدفمند صورت پذیرد. ترامپ با کاهش کمکنيست و باید به
متحده، به دنبال آن بود تا با چنين    های روسای جمهور پيشين ایاالتسؤال بردن سياست

به فشاری  بين اهرم  تأثيرگذار  نهادهای  با  رابطه  در  و  ویژه  تصميمات  بر  بتواند  المللی، 
آنهگيریموضع  میای  بگذارد.  تأثير  اثرگذاری  ها  افزایش  برای  تالش  گفت  توان 
بيشينهکمک خارجی،  همراههای  و  امریکا  ملی  منافع  بين سازی  نهادهای  المللی  سازی 

کمکباسياست کاهش  تهدید  با  ترامپ  که  بودند  مهمی  اهداف  کشور،  این  های  های 
قيقت ترامپ نيز بر اساس نگرشی  خارجی به دنبال دستيابی به این اهداف مه  بود؛ در ح

های خارجی جهت افزایش نفوذ  محور به دنبال آن بود تا از ابزار کمکرئاليستی و منفعت
تهدید خاتمه کمک نماید.  استفاده  منافع  توسط  و کسب حداکثری  امریکا  های خارجی 

های  ترامپ به این معنا است که دولت ترامپ انتظارات رئاليستی زیادی از راهبرد کمک
قطع کمک به  تهدید  با  و  داشت  این کمکخارجی  تعليق  و  مناطقی  های خارجی  در  ها 

به سازمان به دنبال آن بود تا  پاکستان،  بين همچون  با  های  المللی و کشورهایی که همسو 
.کنند، فشار وارد کندای امریکا عمل نمیهای سياسی و منطقهخواسته

 تعارض منافع
تعارض منافع ندارم.
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