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این مقاله بر میراث سیاست خارجی اوباما در خاورمیانه برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری
جدید ایاالت متحده متمرکز شده است .با روی کارآمدن باراک اوباما که با وعده تغییر برمسند
ریاست جمهوری ایاالت متحده تکیه وجهت گیری سیاست خارجی این کشور را متحول کرد،
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بحث ،گمانه زنی و انتقادات درباره دکترین و اصول سیاست خارجی امریکا روندصعودی به
خودگرفت و نظرات مختلفی دراین راستا ارائه شد .برخی تحلیلگران سیاست خارجی دولت
اوباما را سردرگم ،فاقد جهت گیری فکری یا ایدئولوژیکی خاصی دانسته و او را درتصمیم
گیری ضعیف و مردد قلمدادکردند .درمقابل ،برخی سیاست خارجی دولت اوباما را عملگرایانه
راهبردی امریکا از خاورمیانه به شرق دور ومعطوف کردن توجه و منابع ایاالت متحده به سمت
آسیا اقیانوسیه بود .کدام رویکرد نظری روابط بین الملل تحلیل و تبیین مناسبی از سیاست
خارجی ایاالت متحده دردوره اوباما و علت این تغییرجهت گیری ارائه میدهد؟ پژوهش حاضر
درتالش است با بهره گیری از روش تحلیلی تبیینی ،نشان دهد اگر سیاست خارجی دولت اوباما
از زاویه نظریات روابط بین الملل موردبررسی قرارگیرد نمیتوان نزدیکی اصول سیاست خارجی
او به نظریه واقعگرایی را ازنظر دورداشت .دراین راستا پس ازبررسی نظریه واقعگرایی ،میتوان
نشان دادکه چگونه سخنان ،اقدامات و سیاستهای اوباما نشان دهنده اصول واقعگرایی سیاسی
وبه تبع آن میراثی است که برای جانشین خود برجای گذارده است.
واژگان کلیدی؛ واقعگرایی سیاسی ،ایاالت متحده ،سیاست خارجی اوباما ،دکترین ترامپ

 .5دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان(خوراسگان)  ،اصفهان ،ایران
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وبرخی واقعگرایانه ارزیابی میکنند .برجستهترین میراث سیاست خارجی اوباما تغییرجهت گیری

سیاست جهانی

مقدمه
ازسیاست خارجی دولت باراک اوباما انتقادات زیادی به عمل آمده و دراین خصوص
دیدگاههای متفاوتی ارائه شده است ،اینکه رئیس جمهوری ایاالت متحده درتصمیم
گیری ضعیف ومردد بود ویا اینکه نمیتوانست نقش رهبری جهان را ایفاو از بکارگیری
نیروی نظامی هراس داشت .از این منظرباراک اوباما فاقدصالبت الزم به عنوان ریاست
جمهوری امریکا وجهت گیری فکری یا ایدئولوژیکی قلمدادمی شد .براین اساس باراک
اوباما درک درستی ازپیامدهای تصمیمات اتخاذ شده درسیاست خارجی امریکانداشت.
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افرادی همچون جان بولتون ،سیاستمدارنومحافظه کاروسفیرسابق ایاالت متحده
درسازمان ملل ،چارلزکراتامر ،5تحلیلگر ومفسرسیاسی ،و ریجنالددیل 2ازمدیران مرکز
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مطالعات بین المللی وراهبردی واشنگتن با انتقاد ازسیاست خارجی دولت اوباما ،آن را
ساده لوحانه ومنفعالنه دانسته و معتقدند که سیاست مصالحه رئیس جمهوری ،امریکا را
نسبت به دیگرکشورها همچون روسیه ،چین وکره شمالی درموضع ضعف قرارداده
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است .کاندولیزا رایس ،وزیرامورخارجه پیشین امریکا ،اوباما را به تضعیف موقعیت این
کشور درجهان متهم کرده است .درمقابل برخی با تمجید ازسیاست خارجی اوباما ،آن را
تغییری مطلوب وضروری نسبت به دکترین بوش قلمداد می کنندکه بیشتر برمداخله
گرایی استوار بود .دراین راستا افرادی همچون دانیل درزنر 9استاد سیاست بین الملل
دانشگاه تافتس یا آندرس استفانسون 4استاد تاریخ دانشگاه کلمبیا اعتقاددارندکه تمرکز
برمسائل ضروری و مهم به جای پرداختن به مسائل حاشیهای ،وسیاست خارجی
عملگرایانه میتواند دربازگشت امریکا به جایگاه ویژه وسابق خود درعرصه جهانی
موثرباشد .بهره گیری ازکدام رویکردنظری روبط بین الملل میتواند تبیین مناسبی از
تغییرجهت گیری سیاست خارجی امریکا دردوره اوباما ارائه دهد؟ واقعیت این است که
هیچ رمز و رازی درسیاست خارجی اوباما وجودندارد .اصول سیاست خارجی دولت
اوباما پایبندی نزدیکی به نظریه واقعگرایی دارد و این نظریه می تواندتبیین مناسبی

1Charles Krauthammer
2Reginald Dale
3Daniel Drezner
4Anders Stephanson

ازسیاست خارجی ایاالت متحده دردوره ریاست جمهوری باراک اوباما ارائه دهد .اوباما
درتصمیمات اصلی سیاست خارجی امریکا درقالب یک واقعگرا عمل کرده است.
دکترین واقعگرایانه اوباما (درقالب متغیرمستقل) تمرکزوجهت گیری سیاست خارجی
ایاالت متحده (درقالب متغیروابسته) را دچارتغییرکرده و سیاستهای اعمالی وتصمیمات
کلیدی دولت وی به عنوان شاخصهای مهم وقابل توجه دراین راستا تأییدی برآن است.
ازشاخص های تبیین کننده اصول واقعگرایی درسی است خارجی دولت اوباما میتوان
به راهبردضدترورسیم دولت او ،راهبردمحورآسیا وهمچنین واکنش اوباما به تحوالت
بهار عربی اشاره داشت.
البته قبل ازپرداختن به این مواردبایداشاره کردکه درخصوص سیاست خارجی
اوبامامطالب ومقاالت چندی به رشته تحریر درآمده که توجه به آنها می توانددرراستای
انجام تحقیقات جامع وکاربردی تر مفیده فایده و راه گشا باشد .از آن جمله میتوان به
کردکه ازمنظرنویسنده با استفاده ازمقاالت تخصصی درموردسیاست خارجی آمریکا و
باتاکید برروش تحقیق تحلیلی -تبیینی درصدد اثبات این فرضیه است که؛ منتقدان ،اوباما را
به عقب نشینی ،انزوا ،تضعیف موقعیت آمریکا درجهان و ازدست دادن موقعیت رهبری
درجهان متهم میکنند .آمریکا اعتمادبه نفس خود را ازدست داده و قادربه اتخاذ مواضع
قاطع برای اطمینان بخشیدن به متحدان خودنیست؛ به همین دلیل ،اعتمادمتحدان نسبت به
رهبری آمریکامتزلزل شده است .نویسنده مقاله ازدیدگاه نولیبرالیستی (لیبرالیسم نهاد گرا)
برای تبیین سیاست خارجی اوباما استفاده کرده است.
درمقاله ای دیگرباعنوان «تغییرات سیاست خارجی امریکا وتحوالت خاورمیانه»
(پوراحمدی ومنصوریان .)5939 ،براین نکته تاکید میشود که بحران مالی واقتصادی
 2002آمریکا ،به رغم سپری شدن نسبی ،پیامدهای گستردهای برای این کشور ونظام
اقتصادجهانی داشته است .نویسندگان معتقدنداین بحران با آشکارکردن وهمچنین تشدید
روند تضعیف عناصر ملی قدرت امریکا ،و تقویت قدرت بازیگران جدید بین المللی و
درنهایت تغییر درساختار نظام اقتصاد جهانی ،نقش مهمی درتغییرات به وجود آمده
درسیاست خارجی آمریکا طی سالهای اخیرداشته است .نویسندگان مقاله بارویکرد
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مقالهای تحت عنوان «بررسی ونقدسیاست خارجی اوباما» (کریمی فرد )5934 ،اشاره
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اقتصادسیاسی بین الملل به تحلیل علت تغییردرسیاست خارجی امریکا پرداختهاند .وجه
تمایزدو اثرفوق الذکرباپژوهش حاضردررویکردنظری اتخاذشده به سیاست خارجی
اوباما است .مارک لینچ درمقاله ای باعنوان «اوباما و خاورمیانه» ( ،)Lynch, 2015نسبت
به انتقادها ازراهبرد خاورمیانهای باراک اوباما واکنش نشان داده ویادآور میشود این
تصور که رئیس جمهوری امریکا فاقددورنمای استراتژیک است ،بی پایه واساس است.
اوباما با این باوربرمسند ریاست جمهوری امریکا تکیه زدکه کاهش هزینههای سیاسی
ونظامی هنگفت درخاورمیانه برای منافع و امنیت ملی امریکا حیاتی است .نویسنده
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ضمن صحه گذاشتن بر راهبردخاورمیانه ای اوباما ،مزایا ومعایب آن راموردتوجه
قرارداده است.
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میرشایمر و والت درمقاله ای باعنوان «نمونهای برای موازنه ازراه دور» (

Mearsheimer

 ،)& Walt, 2016استراتژیهای کالن سیاست خارجی امریکا را درمقاطع مختلف
تاریخی موردبررسی وعنوان می کنندکه اکثریت مردم امریکا معتقدنداین کشوربایدمسائل
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مربوط به خودرامورد رسیدگی واجازه دهد دیگران درباره مسائل مرتبط به خود ،به
بهترین شکل اقدام کنند .واشنگتن باپیگیری راهبردموازنه ازدور ،ازتالشهای جاه طلبانه
برای بازسازی جوامع دیگرچشم پوشی وبرمسائل حائز اهمیت متمرکزمی شود ازجمله؛
حفظ سلطه درنیمکره غربی ومقابله با هژمونی بالقوه در اروپا ،آسیای شمال شرقی
وخلیج فارس .امریکا به جای ایفای نقش پلیس جهانی می توانددیگرکشورها راتشویق
کنددرمقابله باخیزش قدرتها ،پیشرو ودرصورت نیازمداخله کنند .این به معنای
رهاکردن جایگاه ایاالت متحده به عنوان تنها ابرقدرت جهان یا عقب نشینی به دژ قاره
امریکا نیست ،بلکه کاربرد راهبردموازنه ازدور باذخیره و مدیریت بهینه قدرت امریکا،
میتواند برتری این کشور را درآینده دورهمچنان حفظ کند.
پرواضح است که سیاست خارجی واقعگرایانه الزاما سیاست خارجی خوب محسوب
نمیشود ،کما اینکه اقدامات باراک اوباما بسیاری ازکمبودها ونقایص این رهیافت رابه
تصویر میکشد ،اما ازاین منظر که این رویکرد نظری میتواند تبیین و تحلیل مناسبتری
ازمسائل روابط بین الملل که دراین مورد خاص سیاست خارجی دولت امریکا است
ارائه دهدبه لحاظ مباحث آکادمیک روابط بین الملل حائزاهمیت است .براین اساس

سعی میشود بارویکرد تحلیلی تبیینی و بابهره گیری ازمفروضات نظریه واقعگرایی
سیاسی دلیل تغییرجهت گیری امریکا دردوره اوباما ومیراثی که ازخودبرجای گذارده را
موردبررسی قراردهیم .ازاینرو مقاله پیش رو ابتدا نظریه واقعگرایی سیاسی را توضیح
میدهد .درادامه دکترین سیاست خارجی اوباماموردکاوش قرار گرفته وعنوان می شودکه
چرا بیشتراین تصمیمات بامفاهیم واقعگرایی ارتباط تنگاتنگی دارند .درادامه
راهبردضدتروریسم اوباما ،راهبردمحورآسیای وی وهمینطور واکنش اوبه بهارعربی به
عنوان سه شاخص مهم ملهم ازواقعگرایی درسی است خارجی دولت اوباماموردتوجه
قرارگرفته

است.

درنهایت

درباره

دکترین

دونالدترامپ

رئیس

جمهوری

جدیدامریکامطالبی عنوان خواهدشد ،هر چندارزیابی بهتر ازسیاست خارجی واقدامات
وی باتوجه به قرارگیری درسال اول ریاست جمهوری ،نیازمند زمان بیشتری است.
 .1چارچوب تئوریک؛ واقع گرایی
نظریه سیاست بین الملل است که درطول قرن بیستم به دیدگاه بیین المللیی غالیب بیدل
شد .واقعگرایی برسیاست قدرت وپیگییری منیافع ملیی تاکیید ودولیت را بازیگراصیلی
عرصه بین المللی میداند ،بطوریکه قادراست به عنیوان موجیودیتی مسیتقل عمیل کننید
(قییوام73-25 :5924 ،؛ مشییییرزاده .)73-29 :5926 ،واقعگراییییان بیییه نقیییش قیییدرت
درموضوعات بین المللی تاکیدزیادی داشته و برفهم قیدرت برحسیب فرفییت ییانیروی
نظامی تمایل دارند (قوام917 :5921 ،؛ هارتمن .)25 :5930 ،دیدگاه واقع گرایی باجدایی
سیاست از اخالق ،به افزایش توان نظامی وبرتری خواستههای جیاه طلبانیه قیدرتهیای
بزرگ مشروعیت بخشیده

است). (Heywood, 2002:128-9

واقعگرایی تصویری تاریک ازسیاست جهان ارائه میدهد که در آن دولتها درمحیطی کیه
تهدیددائمی جنگ درکمین است به دنبال کسب قیدرت هسیتند .همکیاری بیین دولتهیا
محدود وصلح پایدارغیرممکن است .براساس دیدگاه هانس مورگنتا ،ماهیت انسان ثابیت
وشرور است .انسانها به دنبال کسب قدرت هستند و این تمایل اغلیب منجربیه مناقشیه
وجنگ میشود ،چیزی کیه باییدبرای وقیون آن آمیاده بیود ).)Morgenthau, 2006: 3-4
امنیت ملی وبقای دولت ،هنجارمرکزی رهیافت واقعگرایی را ایفا و ارزشهایی هستند کیه
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سنت واقعگرایی ،که از آن باعنوان «واقعگرایی سیاسیی» هیم ییادمی شیود قیدیمیتیرین
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آموزه وسیاست خارجی واقعگرایانه راشکل میدهند .منافع ملی داور نهیایی درقضیاوت
نسبت به سیاست خارجی است .جامعیه انسیانی و اخیالق ،محیدود بیه دولیت بیوده و
واردعرصه روابط بین الملل نمیشود ،چراکه جهان سیاست حوزهای است که در آن بیی
نظمی ،اختالف ومناقشه میان دولتهاحاکم است .این حقیقت که همه دولتها بایدبیه دنبیال
منافع ملی خودباشندبه این معنی اسیت کیه هرگزکشیورها وحکومتهیا بیه طورکامیل بیه
یکدیگر اعتمادنمی کنند (جکسون و سورنسون.)34-1 :5921،
کالین المن5درکتاب نظریه روابط بین الملل برای سده بیست و یکم می گویدشگفت
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نیست که صحنه بین المللی پس ازحادثه یازدهم سپتامبر به مراتب چالش برانگیزتربه
نظرمی رسد وهمه میدانند که واقعگرایی سیاسی برای برخورد باتهدیدات مطرح برای
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امنیت ملی مناسب ترشناخته میشود .ازنگاه او نوزایی واقعگرایی تاحدی مرهون
شبکههای تروریستی فراملی است که از آبشخورافراط گرایی سیراب میشوند (المن،
 .)15 :5935نظریههای واقعگرا به ارزشهای اخالقی یاتجویزات متکی نیستند ودر عوض
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تاکیدشان برپیگیری منافع مادی وامنیتی دولت است ورهبران هم مکلف به بیشینه
ساختن منافع دولت هستند .نظریههای واقعگرا راعموما ارائه کننده توصیفات ،تبیینها،
پیش بینیها ونه تجویزات اخالقی میدانند (چرنوف.)506-7 :5930،
برای واقعگرایان توصیف ویژگی نظیام بیین الملیل براسیاس آنارشیی اسیت ومهمتیرین
واقعیت تجربی قدرت ملی درنظرگرفتیه مییشیود) . (Krasner, 2002: 265مییر شیایمر،
آنارشی بین الملل و نه ماهیت انسانی را سینگ بنیای مفروضیات واقعگراییی مییدانید.
آنارشی به معنای هرج و مرج نیست ،بلکه به این معنی است که مردم درنظام بین المللی
مرکب ازدولتها زندگی می کنندکه هیچ اقتدار فائقهای دراین نظام وجیود نیدارد .درنظیام
آنارشیک بین الملل ،دولتهامی توانندبه دیگر دولتها آسییب بزننید ییاحتی آنهیا را نیابود
کنند .اما آنچه شرایط را بدترمی کند این است که نیات دولتها بریکدیگرپوشیده اسیت
) .)Mearsheimer, 2014: 30-32براساس رویکرد واقعگرایی ،مهیمتیرین چیالش بیرای
رهبران محافظت ازبقای دولتها دراین محیط تهدیدآمیز اسیت .واقعگراییان ،رهبیران را
بازیگران عقالنی فرض می کنندکه نسبت به هزینههیای تصیمیمات خودحسیاس وقبیل
1Colin Elman

ازهرگونه اقدامی منافع و هزینههای آن را موردارزیابی قرارمی دهند

(Waltz, 2003: 13-

 .)14باتوجه به اینکه دولتها به دنبال بقاء درجهانی تهدیدآمیزهستند که حکومیت جهیانی
هم برای نجات آنها وجودندارد ،به ناچار بایدبیه خودتکییه کننید .تکییه بیه دولیتهیای
دیگریییا بییدتر از آنهییا نهادهییای بییین المللییی احمقانییه وبطییور بییالقوهای مرگبییار اسییت
) .).Mearsheimer, 2014: 33دررهیافیت واقعگراییی وقتیی منیافع حییاتی ییک دولیت
درخطر قرارمی گیرد ،درسیاستهای اعلی ،حقوق بیین الملیل درسیاسیت بیین الملیل بیه
حاشیه رانده میشود .ازاین منظرحقوق بین الملل صرفا ییک روبنیا محسیوب و درقلیب
روابط بین الملل ،روابط قدرت مورد توجه است .ازنگاه واقعگراییی هیدف روابیط بیین
الملل نباید تغییراتوپیایی درسیاست بیین الملیل ازطرییق ایجیاد نهادجدیید و طرحهیای
حقوقی باشد ،ودرمقابل باید باتحلیل واقعگرایانه از اموربین المللی بیه ارائیه گزینیههیای
سیاسی یاری رساند (.)Paulus, 2002:269
بامنافع ملی دولتها سازگار باشند (مشیرزاده .)501 :5926 ،مباحث واقعگرایی براین نکتیه
تاکید میکند که درعمیل وشیرایط اضیطراری ،موضیون حقیوق بشردرفهرسیت اهیداف
سیاست ملی در ردههای پایین قراردارد .این مسئله حاکی ازگسترش اعمال استانداردهای
دوگانه در دیپلماسی بین المللی اسیت ،بطیوری کیه رهبیران سیاسیی فقیط بطیورکالمی
ازحقوق بشرحمایت میکنند درحالیکه درعمل اولویتی بیرای آن قائیل نیسیتند و اجیازه
میدهند اصول حقوق بشری باپیگیری دیگر اهداف تضعیف گردنید .بیه عبیارت دیگیر،
درتحلیل نهایی ،وقتی حقوق بشر درراستای منافع ملی آنها باشداز آن حمایت میکنند .از
این روست که برخی کشیورهای غیرغربیی حقیوق بشیر را ابیزاری دردسیت کشیورهای
قدرتمند برای تأمین اهداف مختلف همچون شرایط مطلوب تجاری و یاحتی تغییر رژیم
قلمدادمی کنند (.)Dunne & Hanson, 2013: 44
برای ایاالت متحده ،منافع حیاتی درقالب تأمین امنیت ،رفاه اقتصادی و ارزشهای اساسی
خود ومتحدان کلیدی این کشوردر اروپا ،بخشهایی از آسیا وخلیج فارس تعریف
میشود .استفان والت استاد روابط بین الملل دانشگاه هارواردبراین باوراست که ایاالت
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براین اساس سازمانها و نهادهای بین المللی تاجایی بیرای واقعگراییان کیارایی دارندکیه
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متحده باید از راهبرد «موازنه از راه دور» 5استفاده کند ،به این معنا که بخش گستردهای
از نیروهای نظامی خود راخارج ازمناقشه نگه دارد ،و تنهازمانی مداخله صورت می
پذیردکه به هیچ شیوه دیگری نمیتوان ازمنافع حیاتی محافظت نمود و مداخله آخرین
راه چاره است) . (Walt, 2005: 222-3ایاالت متحده برای موفقیت درایفای نقش موازنه
کننده ازدور ،باید «مسئولیت خود رابه دیگران محول کند» 2.به عبارت بهتربایدسعی کند
بیشتردیگران را درخطر منازعه قراردهد وخود ازدور نظاره گر و اوضان راکنترل کند
) (Mearsheimer, 2014: 159-62ازاین منظر نیروی نظامی بایددرهنگام ضرورت وبه
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عنوان آخرین راه چاره مورداستفاده قرارگیرد .ازآنجا که دولتها درمقابل تهدیدایستادگی
میکنند ،سیاستهای نظامی گری ازسوی یک دولت میتواند به راحتی دیگردولت ها را
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به سمت نظامی گری ومسابقه تسلیحاتی سوق دهد .ایاالت متحده باخودداری از
بکارگیری نیروی نظامی دربیشترمواقع ،ازیکسومی تواندتمرکزخود را برمسائل مهمتر
قراردهد و ازدیگرسو سایرکشورها را تشویق می کندکه بیشتر به مسائل خود بپردازند.
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این سیاست به یک قدرت بزرگ اجازه می دهدکه ضمن حفظ قدرت خود ،هزینههای
سنگین ناشی ازمداخالت نظامی دردیگر نقاط جهان رابطورقابل توجهی کاهش دهد
( .(Walt, 1987:110-17اصالح موازنه از راه دور پیشتر توسط کریستوفرالین،9
استادمطالعات بین الملل دانشگاه میامی طی مقالهای درباره راهبرد کالن آینده امریکا که
در ژورنال امنیت بین الملل ( )5337به چاپ رسید مورد استفاده قرارگرفت .او دراین
مقاله عنوان کرد که علیرغم فروپاشی شوروی و تغییرنظام بین الملل ،هنوز راهبردکالن
ایاالت متحده تغییرنکرده و از همان استراتژی دوران بین سالهای ( )5341-5335پیروی
میکند .در این راستا پیشنهادداد که استراتژی کالن آینده ایاالت متحده به موازنه از راه
دور تغییریابد تابه نحو بهتری منافع این کشور را تأمین کند

(.)Layne, 1997: 86

مفهوم موازنه از راه دور دردهه های  70و  20میالدی هم مدنظرسیاستگذاران امریکایی
قرارداشت وبه نوعی درسیاست دو ستونی نیکسون-کسینجر نمودمی یافت ،کما اینکه

1Offshore Balancing
2Buck-passer
3 Christopher Layne

بکارگیری این سیاست توسط ایاالت متحده پیش ازجنگ جهانی دوم هم مسبوق به
سابقه است ).)Keck, 2014:1-2
 .2دکترین اوباما
سیاست خارجی دولت اوباما رامی توان تبلورپارادایم واقعگرایی درسی است بین الملل
قلمدادکرد .به گفته گری سیک 5دکترین سیاست خارجی اوباما بازتعریفی ازسیاست
ایاالت متحده مبتنی برحداقل گرایی (مینی مالیستی) ،2متمایل به چندجانبه گرایی
درمواقع لزوم ،وخودمحور است ونشانه ای از آرمانگرائی ،اهداف بزرگ وجاه طلبانه
ویاتعهدات بی پایان در آن دیده نمیشود .درعوض ،این دکترین بیشتریادآورخط مشی
جان کوئینسی آدامز ،ششمین رئیس جمهوری ایاالت متحده و وزیرامورخاجه جیمز
مونروئه است که درتدوین دکترین مونروئه به وی کمک

کرد ). (Sick, 2014: 3

کسانی که با اوباما همکاری نزدیکی داشتهاند متفق القول معتقدندکه اوباما ازاصول
سیاست خارجی متفاوت ازبیل کلینتون وهمینطوردیگر روسای جمهور ایاالت متحده
دنبال کند (محمدزاده ابراهیمی536 :5923 ،؛ .)Colby, 2014: 1
رویه سیاست خارجی واقعگرایانه به وضوح درسخنان باراک اوباما دیده میشود.
باوجودبرخی ژستها وافهارات آرمانگرایانه ،سخنان کلیدی اوباما دربردارنده پیام
واقعگرایانه میباشند ،بطوریکه به باوربرخی تحلیل گران متأثر از اندیشههای رینولدنیبور
عالم واقعگرای الهیات است (.)Yoffie, 2014: 1-2; Clausen & Nurnus 2015: 2-3
بدون شک نیبور ازموثرترین متفکران امریکایی دهههای  40و  10میالدی قلمدادمی
شودکه تاثیرشایانی برآثار واقعگرایانه دراین کشورداشته است

( Schlesinger Jr., 2005:

 .)1اوباما طی مصاحبهای بادیوید بروکس 9درآوریل  ،2007از نیبور به عنوان یکی
ازفیلسوفان موردعالقه خودیادکرد ).)Brooks, 2007: 1
اوباما چندماه بعدطی مصاحبهای با آسوشیتدپرس اعالم کردکه «ایاالت متحده نمیتواند
ازنیروی نظامی برای حل مشکالت انسانی استفاده کند وجلوگیری ازکشتار ونسل کشی
1 Gary Sick
2 Minimalist
3 David Brooks
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واقعگرایانه تبعیت میکند .اوباما پیش ازریاست جمهوری هم گفته بودکه قصددارد
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احتمالی درعراق دلیل کافی ومناسب برای حفظ نیروهای امریکایی دراین کشور نیست»
) .(The Associated Press,2007: 1این رویکرد واقعگرایانه باراک اوباما انتقاداتی را به
دنبال داشت ( ،)Kirchick, 2007: 1بطوریکه او طی منافره انتخاباتی با مک کین درسال
 ،2002عنوان کرد ایاالت متحده می تواندبرخی مواقع «در راستای تأمین بخشی ازمنافع
خود» به مداخله بشردوستانه اقدام کند

. (Commission on Presidential

) Debates,2008: 18اوباماهنگام دریافت جایزه صلح نوبل دردسامبر  ،2003تعهدخدشه
ناپذیر خودبه واقعگرایی را موردتاکید قرارداد .او ضمن احترام به مارتین لوتر کینگ و
312

ماهاتما گاندی خاطرنشان ساخت که« ،به عنوان رئیس جمهوری ایاالت متحده سوگند
یاد کرده از ملت خود محافظت ودفان کند و نمیتواند صرفا از آموزههای آنها پیروی
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کند .او افزود نمیتوان دربرابر تهدیدات متوجه مردم امریکا بیکارنشست ،چراکه بدی
درجهان وجود دارد .جنبش مسالمت آمیز نتوانست ارتش هیتلر را متوقف کند .بامذاکره
نمیتوان القاعده را متقاعد کرد سالح خود را زمین بگذارد .با استناد به شناخت تاریخی،
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معایب بشری و محدودیتهای عقلی ،برخی اوقات استفاده از زور اجتناب ناپذیر
است»( .)The White House, 2009: 3این سخنان منعکس کننده دیدگاه نیبوردرباره
نیازبه توسل به زور درمقابله با بدی وهمینطور بازتاب دهنده اصول جریان اصلی
واقعگرایی کالسیک است (جکسون و سورنسون.)31 :5921،
باراک اوباما طی مصاحبهای دربرنامه  60دقیقه شبکه سی بی اس ( 29سپتامبر )2052
عنوان کرد« ،وقتی منافع ملی و امنیتی درمیان است تنها فشاری که احساس میکنم این
است که چه تصمیمی برای مردم امریکا بهتراست وصداهای مزاحم دیگر را نشنیده
میگیرم ».افهارات اوباما درحمایت از واقعگرایی باسخنانش درآکادمی نظامی ایاالت
متحده در وست پوینت درمه  2054ادامه یافت .اوباما دراین سخنرانی تالش کردجایگاه
سیاست خارجی این کشور را درحالت بینابینی قراردهد ،میان درخواستها برای مداخله
نظامی درجاهایی مثل سوریه و درخواستهایی که بطورکلی مخالف درگیریهای خارجی
هستند .پیام اوباما درباره منافع حیاتی ،کامال روشن و پایبند به واقعگرایی بود« .ایاالت
متحده درصورت نیازبطوریکجانبه از نیروی نظامی استفاده خواهدکرد ،وقتی منافع حیاتی
ما اقتضا کند؛ وقتی مردم ماموردتهدیدباشند؛ یا اینکه امنیت متحدان مادرخطرقرار گیرد.

امریکا برای حفافت از مردم وکشورش نیاز به هیچگونه مجوزی ندارد» (

The New

 .)York Times, 2014: 5به باوراوباما وقتی منافع حیاتی امریکا درخطرنیست ،بقیه
کشورها بایدمسئولیت بیشتری رامتقبل شوند .او درادامه سخنانش دراین باره میگوید،
«وقتی بانگرانی جهانی درباره موضوعی مواجه میشویم که تهدیدمستقیمی علیه امریکا
محسوب نمیشود وتا آستانه اقدام نظامی پیش رود ،مابه تنهایی عمل نخواهیم کرد.
دراینصورت بایدمتحدان وشرکای خود رابرای انجام اقدام جمعی بسیج کنیم .دراین
رابطه از ابزارخودهمچون دیپلماسی و تحریم استفاده میکنیم و درصورت ضرورت و
اضطرار ،اقدام نظامی چندجانبه دردستورکارخواهد بود» (

The New York Times,

.)2014: 5
این نگرش که نیروهای نظامی بایدبرای خطرناکترین تهدیدات مورداستفاده قرارگیرد
وچالش های کوچکتر نیازمند حزم و احتیاط بیشتری است و تاکید برتالش های
سخنرانی سپتامبر  ،2054باراک اوباما درمجمع عمومی سازمان ملل متحدباردیگرتمایالت
واقعگرایانه اوراموردتاییدقرارداد .پاسخ اوبامادرمواجه باستیزه جویان تندرو تهدیدکننده
امنیت متحدان کلیدی امریکا درخاورمیانه ،نظم جهانی ،وخطربالقوه برای این کشور
روشن و صریح بود« ،گروه تروریستی موسوم به داعش بایدتضعیف و درنهایت
نابودشود .با اینگونه گروههای شرور هیچگونه گفتگویی نمیتواند انجام شود .زبان قابل
فهم برای این آدم کش ها ،زبان زور است» ( .)The White House, 2014: 5-6اوباما در
دسامبر  ،2051وپس از تیراندازی تروریستی سن برنارد ینوکالیفرنیا عنوان کرد به عنوان
فرمانده کل قوا هیچ مسئولیتی باالتراز امنیت مردم امریکاندارد و اززمان ورود به کاخ
سفید به نیروهای نظامی-امنیتی اجازه داده تروریستها را درهرکشوری که الزم باشد،
هدف قراردهند (.)Obama, 2015: 1-2
از اتکا به هنجارها یانهادهای بین المللی یاتفاهم وشناخت سخنی درمیان نیست .زمانی
که تهدیدقریب الوقون ودشمن در اوج شرارت وشقاوت است ،تنها راه کارموجود
نابودی آن است .سخنان اوباما بر این نکته تاکیدمی کندکه واقعگرایی ،مساوی با
انزواگرایی نیست .تهدیدهای قریب الوقون برای نظم جهانی ومنافع امریکا در جهان
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چندجانبه درراستای جلوگیری از هدرروی منابع امریکا با واقعگرایی سازگار است.
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وجود دارند و درنظام آنارشی بین الملل ،قدرتهای بزرگ باید دست به کار شده و به
آن پایان دهند .اوباما باردیگر در تاییدمواضع قبلی خود در مصاحبه آوریل  2056بامجله
آتالنتیک افهارکردکه آمریکا در منطقه خلیج فارس وهمچنین در اروپا ،متحدان فرصت
طلب و راحت طلبی داردکه میخواهند آمریکا را به درگیریهایی بکشانند که ارتباطی
بامنافع آمریکا ندارد .او افزود به کارگیری نیروی نظامی درخاورمیانه نه به نفع آمریکا
است و نه به نفع منطقه (.)Goldberg, 2016
سخنان باراک اوباما ارائه دهنده بینشی از واقعگرایی است که براساس آن ایاالت متحده
311

باید ازمداخله مستقیم نظامی اجتناب کند ،مگردرشرایطی که منافع حیاتی آن درمعرض
تهدیدباشد ،به مناقشاتی که اهمیت چندانی ندارند واردنشود ،ازمداخالت بشردوستانه
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پرهزینه دوری کند ،دیگرکشورها را تشویق کند تاتقبل مسئولیت کنند ،وهمیشه به
خاطرداشته باشدکه هزینههای یک اقدام ازمنافع آن فراتر نرود ) .(David, 2015: 14به
عبارت دیگر ،دکترین حزم و احتیاط اوباما که ریشه درنظریه واقعگرایی داردضمن تعامل
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و همزیستی باکشورهای ناهمسو و مخالف ،تواناییهای نظامی امریکا راحفظ وبا
مداخالت خارجی که میتواند تعهدات بلندمدت برای این کشور به همراه داشته
باشدکامال محتاطانه برخوردمی کند .اوباما با دکترین محتاطانه و خویشتن داری تمایلی
به استفاده ازنیروی نظامی برای مقابله باتهدیدهای غیرمستقیم علیه منافع امریکا ندارد
) .(Cohen, 2015: 1-3از اینرو ،واقعگرایی رهیافتی است که به بهترین وجه سیاست
خارجی دولت باراک اوباما راتوصیف میکند.
 .3واقع گرایی اوباما در عمل
مهمتر ازافهارات وسخنان باراک اوباما ،رویکرد واقدامات او درسیاست خارجی است.
بررسی درسابقه تصمیمات سیاست خارجی اوباماحاکی ازتطابق آنها باواقعگرایی
سیاسی است .راهبردضدتروریسم دولت اوباما ،سیاست محوردرآسیا ،واکنش به تحوالت
خاورمیانه موسوم به بهارعربی ،عکس العمل نسبت به مداخله روسیه در اوکراین،
ومدیریت برنامه هستهای ایران ،همگی از آموزههای واقعگرایانه نشات میگیرند .البته
نبایداینگونه برداشت شود هرکاری که اوباما انجام می دهددقیقا متناسب باپارادایم
واقعگرایی است ،بلکه بطورکلی و رویهمرفته تصمیمات کلیدی دولت اوباما با اصول

واقعگرایی سازگار میباشد .درادامه سه مورد ازشاخص های مهم مرتبط رادرقالب
استراتژی ضدتروریسم اوباما ،رویکردمحورآسیا وهمینطور واکنش اوباما به تحوالت
بهارعربی موردبررسی قرار میدهیم.
 .3-1استراتژی ضدتروریسم
با آغازریاست جمهوری باراک اوباما استفاده ازقتلهای هدفمندتوسط ایاالت متحده
روندصعودی به خودگرفت و به مؤلفه اصلی سیاست ضدتروریسم این کشور تبدیل شد.
افزایش بازیگران غیردولتی و فعالیت شبکههای فراملی به عنوان تهدید اصلی برای امنیت
ملی ایاالت متحده تغییرتاکتیکی دراستراتژی ضدتروریسم امریکا ازحمالت نظامی
گسترده به حمالت محدود وهدفمند را موجب شد .گرچه پیشرفتهای تکنولوژیکی
مانندجنگ افزارهای هدایت شونده و سامانههای نظارتی پیشرفته که توان امریکا برای
هدف قراردادن افراد ویژه را افزایش و درعین حال خسارات ناخواسته این کشور
قتلهای هدفمند ،انتقادات حقوقی متعددی هم علیه امریکا مطرح شده است؛ چراکه این
دستاوردها باعث شده ایاالت متحده حقوق بین الملل را نادیده بگیرد .رهیافت
واقعگرایی سیاسی با تاکید برامنیت ومنافع ملی تبیین مناسبی را ازسیاست ضدتروریسم
اوباما ارائه میدهد (رئیسی و دیگران.)73 :5939 ،
ایاالت متحده قتل هدفمند را به عنوان تاکتیک ضروری پیگردعامالن حمالت تروریستی
 55سپتامبر  2005دردستور کارقرار داده است .پنتاگون و آژانس اطالعات مرکزی (سییا)
این اقدام بحث برانگیز را به دفعات طی سالهای اخیرهم به عنوان بخشیی از عملیاتهیای
جنگی درافغانستان وعراق وهمینطوربه عنوان تالشهای ضدتروریستی درپاکسیتان ،یمین
وسومالی مورد استفاده قرارداده اند .با روی کارآمدن دولت بیاراک اوبامیا درسیال ،2003
قتلهای هدفمند روندصعودی به خود گرفت و این اقدام عمدتا ازطریق افزایش حمالت
پهپادهای جنگی موسوم به شکارچی علیه القاعده وطالبان در افغانستان ،پاکسیتان ویمین
ازیکسو و همینطور ازطریق گسترش مأموریتهای دستگیری/قتل درقالب عملییاتهیای
ویژه ایاالت متحده انجام یافت .قتل موفقیت آمیز اسامه بن الدن بنیانگذار و رهبرپیشیین
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راکاهش داده دراین راستا بی تاثیرنبود .درکناردستاوردهای نظامی وسیاسی گسترده
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القاعده وهمینطور عامل حمالت یازده سپتامبر در  2055و ازپای درآوردن أنورالعیولقی

5

شهروند امریکایی-یمنی و رهبرشبکه القاعده درشبه جزییره عربسیتان درسیپتامبر ،2055
نمونههایی مهمی ازکاربرد این راهبرد محسوب

میشوند). (Masters, 2013: 1

مشروعیت کاربرد قتلهای هدفمند بیه شیدت موردمناقشیه قیراردارد .برخیی ازمتفکیران
دانشگاهی ،پرسنل نظامی وهمینطور مقامات رسمی ،قتلهای هدفمند را اقیدامی مشیرون
و درچارچوب دفان ازخودتعریف می کنندکه دربرابر تروریستها و ستیزه جویان درگیر
درجنگهای نامتقارن استفاده میشود .آنها براین باورند کیه پهپادهیا بسییار انسیانیتیر و
311

دقیقتر ازتجهیزات سرنشین دار عمل

میکنند ). (Carroll, 2012: 1

برخی دیگر ازصاحبنظران ،تعدادی از اعضای کنگره ایاالت متحیده ،برخیی رسیانههیای
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عمومی وگروههای حقوق بشری ،قتیلهیای هدفمنید را مشیابه انجیام تیرور و درزمیره
قتلهای فراقضایی موردانتقاد قرارداده و آن را برحسیب قیوانین داخلیی اییاالت متحیده
وهمینطورحقوق بین الملل غیرمشرون میدانند) . (Glaser, 2012: 1ازسوی دیگر ،درباره
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قتلهای هدفمند که نه تنها در ارتباط با مسائل حقوق بشری نیست کیه بتیوان بیا مداخلیه
بشردوستانه آن را توجیه کرد ،و نه استثنای وارده درفصل هفتم منشور ملیل متحید مبنیی
بردفان ازخود را شامل میشود به صراحت میتوان ازنقض حاکمییت ملیی ومداخلیه در
اموردیگر کشورها و برابری دولتها سخن به میان آورد.
فیلیپ آلستون 2استادحقوق دانشگاه نیویورک وگزارشگرویژه سابق سازمان ملل درباره
اعدامهای فراقانونی ،شتابزده یاخودسرانه ادعاهای ایاالت متحده در زمینه دفان ازخود
درمقیاس گسترده را مردود وخاطرنشان میسازد« ،درصورتیکه کشورهای دیگر هم
مدعی داشتن اختیارات گسترده به اندازه ایاالت متحده باشندکه افراد را درهرمکان و
زمانی از پای درآورند ،نتیجه چیزی جز هرج ومرج نخواهد بود»(.)Alston, 2010: 1-2
ماتئو واکسمن 9استادحقوق دانشگاه کلمبیا عنوان می کنددرحالیکه حمله علیه بن الدن
نقض حاکمیت دولت پاکستان محسوب میشود ،دولت ایاالت متحده بکارگیری قوه
قهریه درخاک کشوری دیگر بدون رضایت دولت آن را درصورت وجود ضرورتی مهم
1Anwar al-Awlaki
2Philip Alston
3Matthew C. Waxman

درراستای دفان ازخود درزمره حقوق خود به شمارمی آورد

(IBTimes Staff Reporter,

) .2011: 4به موجب ماده اول معاهده هوانوری کشوری بین المللی که به کنوانسیون
شیکاگو نیزمعروف و  535دولت ازجمله ایاالت متحده آن را امضاء کردهاند هردولتی
ازحاکمیت کامل و انحصاری برهوای مافوق سرزمین خود برخوردار است .نه فقط
حمالت پهپادهای جنگی امریکابلکه عملیات جاسوسی این پهپادهاوهمینطور
عملیاتهای ویژه امریکانقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشورمیزبان محسوب میشود
(ملکی و دیگران.)5932:526،
جدا ازمالحظات حقوقی ،ازپیامدهای انسانی وتلفات غیرنظامیان قتلهای هدفمند ایاالت
متحده ومخصوصا حمالت پهپادهانباید غافل شد .براساس گفتههای برخی منابع رسمی
پاکستان ،آمارتلفات غیرنظامیان دراینگونه حمالت چشمگیر وفقط درسال  ،2003صدها
تن دراین حمالت جان خود را ازدست دادهاند .باراک اوباما طی سخنرانی ماه مه 2059
بطور رسمی کشته شدن غیرنظامیان درحمالت هدفمند را موردتاییدقرارداد (

CFR,

) .2013: 6-7دستاورهای سیاسی ونظامی قتلهای هدفمندچنان گسترده وچشمگیر است
که منجرشده مقامات امریکایی آن رابه عنوان تاکتیک ضروری والبته موثردرجنگ علیه
ترورسیم مورداستفاده قراردهند ،تاجاییکه به مهمترین مؤلفه سیاست ضدتروریسم این
کشور تبدیل وموجب شده تا برخی اصول حقوقی مهم درعرصه بین الملل را نادیده
انگارد .به عبارت دیگر ایاالت متحده درراستای تأمین منافع حیاتی خود ،چشم
برمهمترین اصول حقوق بین الملل بسته و این نشان دهنده متأثر بودن سیاست خارجی
ایاالت متحده از رهیافت واقعگرایی میباشد.
 .3-2رویکرد بازموازنه آسیا
تصمیم دولت اوباما درراستای راهبردمحور آسیا نشانه آشکار دیگری برتمایالت
واقعگرایانه او قلمدادمی شود .اوباما از زمان ورود به کاخ سفید درتالش بود تامنابع و
توجه ایاالت متحده را به سمت آسیا-اقیانوسیه تغییردهد .زمینههای موجود ،این تغییر را
ازمنظر فردهیت 5دبیرتحریریه روزنامه واشنگتن پست ،هم ضروری ساخته بودوهم
1Fred Hiatt
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دردانشگاه دفان ملی راجع به آینده نبردعلیه تروریسم و راهبردضدتروریسم دولت خود،
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فوری .ازاین منظر ،بزرگترین فرصتها برای ایاالت متحده در آسیا-اقیانوسیه هستند؛
رشد اقتصادی ،نوآوری ،پتانسیل سرمایه گذاری بین مرزی وتجارت .اینکه قرن  25ام
قرن اقیانوسیه است و ایاالت متحده هم بیش ازپیش خواهان استفاده از این فرصتها
است ( .)Hiatt, 2013تصمیم به تمرکز بیشتر برتالشهای امریکا در آسیا برای اولین
باردرمقاله بهار  2055هیالری کلینتون درمجله سیاست خارجی رونمایی شد

( Clinton,

 .)2011: 1اوبراین نکته تاکیدکردکه پس ازیک دهه هزینه منابع امریکا در افغانستان
وعراق ،این کشورنیازدارد برای دهه آتی جهت دهی خود را به سمت منطقه مهمتر آسیا
311

تغییردهد (.)Clinton, 2015: 37-8
وقتی باراک اوباما درنوامبر  2055خطاب به پارلمان استرالیا اعالم کردکه تصمیمی
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آگاهانه و راهبردی اتخاذکرده است این رویکرد کلینتون را موردتاییدمجدد قرارداد .اوباما
تاکیدکرد امریکا نقش پررنگتر و طوالنی مدتی را باحمایت از اصول اساسی و
درهمکاری نزدیک با متحدان و دوستانش درشکل دهی به منطقه آسیا -اقیانوسیه و آینده
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آن ایفا خواهدکرد .ازمنظر اوباما این منطقه اولویت باالیی برای سیاست امنیتی امریکا
دارد واین کشور به دنبال تثبیت موقعیت خود در آن بود .پیامهای دیپلماتیک مقامات
کاخ سفید راجع به تمرکزمجدد امریکا برآسیا تداوم داشت .این رویکرد اوباما و کلینتون
از تغییری مهم درسیاست سنتی امریکا حکایت میکرد .درحالی که آسیا همیشه برای
ایاالت متحده دارای اهمیت بوده ،اما هیچوقت پیش از دولت اوباما ،در زمره مهمترین
اولویت سیاست خارجی واشنگتن قرارنداشت .مقامات دولت اوباما معتقدبودندکه
امریکا بیش از این نباید توجه خود را به نگرانیهای ثانویه درمناطقی همچون خاورمیانه
معطوف ودرمقابل باید بر اولویتهای مهمتر در آسیا-اقیانوسیه متمرکزشود .این برای
اولین باربودکه جایگاه آسیا-اقیانوسیه تا این اندازه در اولویتهای سیاست خارجی ایاالت
متحده ارتقاء مییافت .این رویکرددولت اوباما درتنزل اولویت مناطقی همچون
خاورمیانه ،اروپا و آسیای جنوب غربی انتقادات داخلی و خارجی را از سیاست خارجی
دولت اوباما به همراه داشت (.)Shambaugh, 2013: 10
موضوعات مرتبط به راهبردمحورآسیا مواردی همچون ابتکارات دیپلماتیک ،اقتصیادی و
امنیتی را شامل میشدند .درباره مسائل امنیتی ،اوباما وعیده میی دادکیه هرگونیه کیاهش

بودجه دفاعی آینده این کشور ،تاثیری بربودجه نظامی امریکا برای آسیا ندارد .به عبیارت
دیگر ،این به معنی تاکید ایاالت متحده برنظامی گری بیشتر دراین منطقه باتوجه ویژه بیه
گسترش نیروی دریایی در راستای اطمینان مجدد به دوسیتان آسییایی امریکیا راجیع بیه
توانایی و قدرت ایین کشیوربود ( .)Kelly, 2014: 491اییاالت متحیده افیزون برداشیتن
پرسنل نظامی وغیرنظامی قابل توجه درمنطقه اقیانوسیه ،درتالش برای گسترش و تحکیم
اتحادهای رسمی و غیررسمی باکشورهای آسیایی برآمد .امریکا ضیمن حفیظ و توسیعه
اتحادهییای رسییمی و روابییط خییود بییا ژاپیین ،کییره جنییوبی ،فیلیپیین ،تایلنیید و اسییترالیا،
همکاریهای راهبردی بادیگر دولتهای منطقه را هم میدنظر قیرارداد تیا از ایین طرییق
هزینه های امنیتی حفظ نظم درمنطقه را تقلیل دهد .ایاالت متحیده بیین سیالهای -2054
 ،2003طیف وسیعی از مشارکتهای غیررسمی را با کشورهای هند ،سینگاپور ،انیدونزی،
نیوزلند و ویتنام درقالب همکیاریهیای راهبیردی انجیام داده اسیت (

Parameswaran,

دربرمی گرفت ،که ازسال  2052گسترش و درراستای ارائه آلترنیاتیو بیازارآزاد درمقابیل
مدل چینی سرمایه داری دولتی طراحی شده بیود .اییاالت متحیده باپیشیبرد ایین پیمیان
تجارت آزاد امیدواربود ازیکسو رفاه را درمنطقه آسیا افزایش و ازسیوی دیگرکشیورهای
آسیایی را به خود نزدیکترسازد ).)Stokes & Whitman, 2013: 1091
دولت اوباما بادیگرنهادهای چندجانبه همچون اتحادیه کشورهای جنیوب شیرق آسییا (آ
سه آن) وسازمان همکاریهای اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) نیزهمکاری کردتابیشتراین
منطقه رادرحوزه اقتصادی امریکادرگیرکند .ایاالت متحده دردوره اوباما توجیه وافیری را
به آسیا معطوف داشت بطوریکه او از آغاز ریاست جمهوری حداقل سالی یکبارازمنطقیه
دیدارودیپلماتها وسفارت خانه هیای امریکادرسرتاسیرمنطقه -پیس ازییک دوره طیوالنی
رکود -فعالیتهای خود را به نحوچشمگیری افزایش دادند (.)Shambaugh, 2013: 14
براساس دیدگاه واقعگرایی چندان مشکل نیست که نشان داد چرا قاره آسیا نیازمندتمرکز
اصلی ایاالت متحده است .ازمنظر نظامی ،شش کشور از  50کشوردارای بزرگترین
ارتشهای جهان درآسیا حضوردارند؛ چین ،هند ،کره شمالی ،کره جنوبی ،پاکستان و
ویتنام که دراین میان به جز کره جنوبی و ویتنام بقیه کشورها دارای تسلیحات اتمی
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میباشند وسه مورد از این کشورها -هند ،پاکستان وکره شمالی -عضو معاهده عدم
اشاعه تسلیحات هستهای نیستند ( .)Sahu, 2014: 551آسیا بیش از نیمی از تولیدجهانی
و حدودنصف تجارت جهانی را شکل میدهد و تأمین کننده  210هزارشغل در ایاالت
متحده است .تجارت امریکا با آسیا درمقایسه با اروپا بیش از دوبرابر میباشد ،این قاره
بزرگترین خاستگاه واردات از امریکا و دومین مبداء صادرات به این کشورمحسوب
میشود 60 .درصد ازجمعیت جهان ،بیش از  4/2میلیاردنفر ،در آسیا زندگی میکنند و
ازهرجهت که نگریسته شود آسیا مهمترین قاره برای منافع ایاالت متحده میباشد
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(.)Shambaugh, 2013: 11
اهمیت ذاتی آسیا برای ایاالت متحده ازگذشته تاکنون تداوم داشته بطوریکه این کشور
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نمیتواند اجازه دهد این منطقه توسط هیچ دولت دیگری کنترل شود .ایاالت متحده
برای جلوگیری از تسلط ژاپن بر آسیا در  5345به جنگ با این کشور مبادرت کرد و به
احتمال زیاد درمقابل هردولت دیگری هم که سودای تسلط براین منطقه حساس را
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درسر بپروراند ایستادگی خواهد کرد .این بدان معناست که درشرایط کنونی،
امریکادرصددممانعت ازچین برای دستیابی به هژمونی بر آسیا است که چنین سیاستی
مستلزم آن است که امریکا تمایل وآمادگی خود رابرای کمک به دولتهای آسیایی
درراستای مقابله با توسعه چین نشان دهد .چین پتانسیل اعمال سلطه برهمسایه های
آسیایی خود را داراست ،به عنوان پرجمعیتترین کشور جهان ،دارنده دومین تولید
ناخالصی جهان ،وهمینطوردومین بودجه نظامی جهان .رفتار چین درسال های
اخیرنگرانی های ایاالت متحده را تشدیدکرده

است). (David, 2015: 17

اقدامات تهاجمی چین دردریای جنوبی چین (منطقهای که گفته میشود بیش ازذخایر
عربستان سعودی دارای منابع نفتی است) وبویژه تالشهای این کشور درراستای اعمال
کنترل برجزایر سنکاکو/دیائویو -5جزایرمورد اختالف چین و ژاپن -نه تنها ارائه دهنده
دورنمای تقابل سهمناک بین دوکشور میباشد ،بلکه نگرانیهای ویتنام و فیلیپین را هم
تشدیدکرده است .ازسوی دیگر ،اعالم یکجانبه منطقه دفان هوایی دردریای چین شرقی
موجبات نارضایتی ایاالت متحده و همسایههای چین رافراهم آورده است ( Sahu, 2014:

1 Senkaku/Diayou

 .)548نگرانی فزاینده ایاالت متحده به ویژه از این ناشی میشود که اهداف چین دراین
منطقه فراتر از ژاپن و درواقع محدودکردن توانایی ایاالت متحده دردفان از تایوان و
دیگرمتحدان این کشور در آسیا باشد (.)Kelly, 2014: 484
راهبردمحور آسیایی ایاالت متحده بیشتر از هردیدگاهی متأثر از اصول واقعگرایی است.
اهمیت نظامی و اقتصادی آسیا به خودی خود توجیه کننده تمرکز امریکا براین منطقه
میباشد واین درحالی است که خیزش چین درقامت یک قدرت بزرگ ضرورت
نگرانیهای امریکا را تشدید میکند .واقعگرایان برخطرات درگیری ناشی ازتقابل یک
هژمون درحال فهور (چین) با یک قدرت بزرگ موجود (ایاالت متحده) صحه
میگذارند .جدا از اینکه جنگ بین امریکا وچین را میتوان ازمنظر واقعگریی محتمل
دانست ،دورنمای درگیری وهراس ازنفوذروبه رشدچین در آسیاتوصیف کننده تاکید
فزاینده دولت اوبامابرمسائل آسیا وچین بود .ازدیدگاه یک واقعگرا ،صرف منابع کمیاب
مفهومی ندارد .واقعگرایان مدعی هستند که منافع یک قدرت بزرگ ،باید درجایی
پیگیری شود که مرکز ثقل اقتصادی ونظامی جهان باشد .براین اساس ،تصمیم اوباما به
تمرکز برآسیا وچین بطورکامل با اصول واقعگرایی منطق است ).(Freidberg, 2011: 1-8
 .3-3اوباما و بهار عربی
ازمهمترین مواردی که برتعهداوبامابه اصول واقع گرایی صحه میگذارد ،عکس العمل
دولت اوباما نسبت به رویدادهای خاورمیانه موسوم به تحوالت بهار عربی است .هرچند
واکنش اوباما به بهارعربی همیشه از پارادایم واقع گرایی پیروی نکرده ،و این ازماهیت
متفاوت چالشها ونون تهدیدمتوجه منافع امریکا نشات میگرفت ،با این وجودبسیاری
ازسیاستهای دولت اوباما درواکنش به تحوالت بهارعربی عمدتا بربستر آموزههای واقع
گرایی قراردارند .این رویکرد را باتمرکز بربرخی سیاستهای کلیدی امریکا درمواجهه
با تحوالت بهارعربی همچون جنگ داخلی سوریه و واکنش به اعتراضات بحرین
میتوان دید ).(David, 2015: 25

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة ششم ،شمارة دوم ،تابستان 6931

درمناقشات الینحل خاورمیانه درحالیکه توجه چندانی به آسیا معطوف نشده ،معنا و

313

جنگ داخلی سوریه
هرچنداوباما خواهان برکناری بشاراسد ازقدرت بود ،اما ازمنظر اومسئله هزینه-فایده در
اولویت قرارداشت ،اینکه آیا حمایت ایاالت متحده باهزینه ای قابل قبول می توانداین
امر رابه سرانجام برساند .درباره ارسال تسلیحات بیشتر به مخالفان مسلح بشاراسد هم
تردیدوجودداشت که آیا ازاین طریق میتوان تاثیرات چشمگیری رادرعرصه میدانی
نبردبوجودآورد .افزون براین برای اوباما مشخص نبودکه آیا به اندازه کافی گروههای
مخالف میانه رو درسوریه وجود دارندکه بتوانندباکنارگذاشتن اسد ،تغییرات قابل توجهی
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را انجام دهند .این احتمال هم وجودداشت که تسلیحات ارسالی توسط دولت اوباما به
دست ستیزه جویان تندرو برسد ،مشابه اتفاقی که پیشتردرحمایت امریکا ازمجاهدین
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افغان رخ داد ).(Gass, 2014: 1
اوباما استفاده ازسالحهای شیمیایی در سوریه را عبور ازخط قرمز امریکا عنوان کردکه
میتوانست حمله قریب الوقون نظامی این کشور رابه دنبال داشته باشد .هدف اصلی
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اوباما درسوریه مطابق گفتههای وی ،نابودکردن تسلیحات شیمیایی این کشور بود ،و
ازهمین روهم تهدیدنظامی رامطرح کرد ،بااینحال وقتی باگزینه کم هزینه ترروسیه برای
خلع سالح شیمیایی سوریه مواجه شد ،ازآن استقبال کرد ).(Sick, 2014: 1-4
واکنش محدود وخویشتن داری اوباما درقبال تحوالت سوریه ،بافهورداعش تاحدودی
تغییرکرد .موفقیتهای اولیه داعش زنگ خطررابرای بازیگران منطقهای وفرامنطقه ای به
صدادرآوردکه از نفوذ فزاینده این شبکه تروریستی بیمناک بودند .اوبامابادخالت مستقیم
امریکاعلیه داعش (بدون نیروی زمینی) ،افزایش حمایت نظامی ازگروه های مخالف
بشاراسددرسوریه ،وحمالت هوایی علیه داعش درعراق وسوریه به اقدامات این گروه
واکنش نشان داد .بااین وجود ،اوبامامراقب بودکاربردنظامی وتعهداین کشور بصورت
محدودحفظ گردد وحتی علیرغم افزایش حمایتها ،تالشهای امریکا درحدحمایت
ازنیروهای بومی منطقه محدودماند .جنگ داخلی سوریه وتهدیدداعش نگرانیهای دولت
اوباما رابه دنبال داشته ،امامنافع حیاتی آن را تهدیدنکرده است ،کشوری که ارزشهای
مشترک چندانی با امریکاندارد ،امریکادرآن پایگاه نظامی نداردو ازتولیدکننده های اصلی
نفت نیزمحسوب نمیشود .ازاینروپاسخ اوبامابه این تحوالت محدودبود

(Pollack,

) .2014: 110ماهیت محدودواکنش امریکابرپایه این نگرش اوباماقرارداشت که مسئولیت
اصلی بردوش کسانی است که بیشتردرمعرض خطرقراردارند ،واین همان چیزی است
که واقعگرایی توصیه میکند.
واکنش به اعتراضات بحرین
برخی رسانهها تصمیم اوباما دراستقبال از شاهزاده سلمان بن حمد آل خلیفة ولیعهد
بحرین در ژوئن  ،2055به دلیل سرکوب خشونت بارمعترضان این کشور را موردپرسش
قرار دادهاند .سلمان بن حمد طی سفری به واشنگتن با باراک اوباما ،جوبایدن و هیالری
کلینتون دیدار وگفتگو کرد .مقامات کاخ سفید طی جلسات مختلف با ولیعهدبحرین
اهمیت روابط ایاالت متحده با این کشورکوچک جزیرهای را خاطرنشان وبرتداوم
حمایت واشنگتن از رژیم آل خلیفه تاکیدکردند .خاندان پادشاهی بحرین با همکاری
عربستان سعودی ودیگر دولتهای عرب حاشیه خلیج فارس از اواسط مارس  2055به
بسیاری را موردشکنجه و ضرب و شتم قراردادند ).(Walsh, 2011: 1-3
درژوئن  ،2059اوباما به انجام اصالحات دربحرین اشاره کرد ،با این وجود ،دولت اوباما
ارائه تسلیحات و تجهیزاتی همچون مهمات ،قطعات خودروی رزمی ،تجهیزات ارتباطی،
بالگردهای بلک هاوک 5و سامانه موشکی به رژیم پادشاهی بحرین و تقویت آن را طی
سرکوب گروههای حامی دموکراسی ازسرگرفت .به باور محمد المسقطی 2از فعاالن
حقوق بشربحرینی ،این اقدام دولت اوباما پیامی روشن ازجانب امریکا بود که ما
دربحرین از اقتدارگرایان حمایت میکنیم نه حامیان دموکراسی .بحرین جزیره کوچکی
درخلیج فارس و دارای اهمیت ژئوپلیتیک است ،رژیم حاکم برآن متحد نزدیک عربستان
سعودی میباشد و ناوگان پنجم نیروی دریایی ایاالت متحده آمریکا در آن قراردارد .این
ناوگان درکنار عهده داربودن مسئولیت حفظ منافع آمریکا درخلیج فارس ،دریای عمان،
دریای سرخ ،خلیج عدن و بخشهایی از اقیانوس هند ،به عنوان یک سنگر و محافظ
حیاتی درمقابل ایران مدنظرمقامات امریکایی قراردارد .بنابراین باتوجه به اهمیت حفظ

1 Blackhawk helicopters
2Mohammed Al Maskati
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ثبات دربحرین برای امریکا ،واکنش دولت اوباما به سرکوب دربحرین درمقایسه با
دیگرخیزش های منطقه عمدتا باسکوت همراه بوده است ).(Chick, 2012: 1-4
 .4دکترین ترامپ
دونالد ترامپ درحالی به قدرت رسیدکه طی دوران مبارزات انتخاباتی ازمنتقدان
سرسخت سیاستهای باراک اوباما محسوب شده و وعده می داد که خط بطالنی
برمیراث  2ساله اوباماخواهدکشید .هرچند ،ترامپ طی ماههای اولیه حضوردرکاخ سفید،
صرفا به برخی اقدامات نمادین دراین خصوص بسنده کرده است همچون؛ امضای فرمان
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کناره گیری امریکا ازتوافقنامه همکاری ترانس پاسیفیک وهمچنین اعالم خروج امریکا
ازمعاهده اقلیمی پاریس .ترامپ که باشعار «اول امریکا» واردکاخ سفیدشده ،عنوان کرده
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است سیاست خارجی وی همیشه مردم و امنیت امریکا را دراولویت قرارخواهدداد.
او طی سخنرانی آوریل  ،2056درباره سیاست خارجی تاکیدکرد اشتباهات اوباما
درعراق ،مصر ،لیبی وسوریه ،خاورمیانه را بیش ازگذشته بی ثباتتر و فضای الزم
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راجهت رشد و قدرت گیری دراختیارداعش قرارداده است .ترامپ  1نقطه ضعف
سیاست خارجی اوباما را که به زعم وی موجب افول قدرت و جایگاه این کشور شده
اینگونه برمی شمارد-5:منابع امریکابیش ازاندازه موردمصرف قرارگرفته واوبامابا تضعیف
اقتصادکشور ،نیروهای مسلح را تضعیف کرده است-2.متحدان امریکا سهم منصفانه خود
راپرداخت نمیکنند .آنهاباید در هزینه های انسانی ،مالی وسیاسی مسئولیت تأمین امنیت
مشارکت کنند-9.متحدان امریکا دراعتماد و اتکاء به این کشوردچارتردیدشده اند-4.
رقبای ما دیگراحترامی برای ماقائل نیستند و مارا جدی نمیگیرند .و  -1امریکادرک
روشنی ازاهداف سیاست خارجی خود ندارد .اززمان پایان جنگ سرد و فروپاشی
شوروی سابق ،امریکاسیاست خارجی منسجمی نداشته است (.)Trump, 2016: 1-5
استفن والت اندیشمند نوواقعگرا ،دوجنبه از اصول واقعگرایانه را درافهارات مبارزات
انتخاباتی دونالد ترامپ برجسته میکند .او معتقد است برخی ازدیدگاههای ترامپ
انعکاس دهنده اصول واقعگرایانه است وانتقادات او ازاشتباهات گذشته همچون جنگ
عراق ،ترامپ رادرصف مخالفان واقعگرای آن جنگ قرارمی دهد ،اما نگرش کلی
وبعضی سخنان اودرتناقض بابرخی عناصر واقعگرایی هستند .ازمنظر والت ،مواردی که

ترامپ رابه واقعگرایی نزدیک می کندبردوستون استواراست؛ اول اینکه اوبه دفعات
متحدان امریکا رابه «سواری مجانی» ازحمایت امریکامتهم وگفته است این مسئله
راتحمل نخواهدکرد .درگذشته نیزبرخی واقعگرایان پیشنهادات مشابهی ارائه ومقامات
امریکایی ازهردوحزب درباره تسهیم مسئولیت اتحادحساسیت داشتهاند .دوم اینکه
ترامپ عنوان میکند بدنیست برخی متحدان امریکا-همچون ژاپن وکره جنوبی-سالح
هستهای داشته باشند.
واقعگرایان سرشناسی همچون کنت والتز وجان میرشایمرهم درمقاطع زمانی مختلف
پیشنهادات مشابهی را ارائه دادهاند .با این حال ،والت به عنوان یک واقعگرای تمام عیار
به ترامپ نمی نگرد ومعتقد است که درک او از ژئوپلیتیک درمقابل تفکر واقعگرایی
معاصر قراردارد .ترامپ درحالی ازچین ابرازنگرانی میکند ،که عنوان کرده مایل است
نیروهای امریکا را ازآن منطقه خارج کند .درشرایط کنونی ،بیشترواقعگرایان چین را تنها
را تنها نقطهای درجهان میدانند که حضورنظامی امریکادرآنجا هنوزضروری است .به
نظر میرسد ترامپ بیشترنگران دولت اسالمی (داعش) است تادرباره توازن قوای
بلندمدت درآسیا ،امابیشترواقعگرایان داعش را تهدیدوجودی قلمدادنمی کنند و معتقدند
این معضل بایدعمدتا بابکارگیری نیروهای محلی به سرانجام برسد (.)Walt, 2016: 1-5
دانیل درزنر ،این دیدگاه والت را به چالش میکشد ومعتقد است که« ،جهان جای آشفته
وبی نظمی است ،وهیچ سیاستمداری هرگزسیاستی را پیگیری نمیکند ،که دقیقا منطبق
باپارادایم نظری باشد .با این وجود ،برای واقعگرا بودن آستانهای وجوددارد تابتوان
رهبریک کشور را واقعگرا نامید .هم سخنان ترامپ وستاد انتخاباتی او و هم افهارات
باراک اوباما ،نزدیکی آنها به جهان بینی واقعگرایانه را موردتایید قرارمی دهد.
دیگرمفسران هم براین نکته صحه میگذارند ،و رویه هردو ازاین مسئله حکایت دارد».
البته نباید ازنظر دورداشت که ازبعدنظری ،واقعگرایان یک قرن برای ساختن عمارت
نظری زمان صرف کردهاند تا توضیح دهند امورجهان چگونه پیش میرود .وقتی صحبت
از واقعگرابودن فردی به میان میآید ،باتوجه به تنون شاخههای آکادمیک واقعگرایی-
واقعگرایی کالسیک ،واقعگرایی تهاجمی ،واقعگرایی تدافعی ،نوواقعگرایی ساختاری،

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة ششم ،شمارة دوم ،تابستان 6931

رقیب امریکا قلمداد می کنندکه بطور بالقوه قابلیت برابری با آن را دارد و آسیای شرقی

311

واقعگرایی نوکالسیک-این مسئله مطرح می شودکه کدام یک بایدمعیارقرارگیرد .درهمین
حال ،واقعگرایان تجویزات هنجاری دربارهٔ سیاست خارجی امریکا ارائه میدهند .اما
برخی اوقات این دو رویکرد به واقعگرایی بایکدیگر تطابق ندارند (.)Drezner, 2016: 2
بارزترین ویژگی دکترین ترامپ که بیش ازهمه خودنمایی میکند «ابهام یاتناقض
راهبردی» 5است .افهارات ترامپ درمبارزات انتخاباتی درباره سیاست خارجی ماه به ماه
وگاهی حتی ساعت به ساعت بطورچشمگیری تغییرمی کرد .تصویرموجودبا انتخابهای
اعضای کابینه او وجمهوریخواهان کنگره که اغلب ازمواضع متفاوت نسبت به ترامپ
311

حمایت میکنند ،مغشوشتر میشود .ازمنظرگیدئون رز 2سردبیرفارین افرز ،چگونگی
شکل گیری سیاست خارجی منسجم وموثر با این وضعیت درهاله ای از ابهام
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قرارداردوتالشهای دولت برای انجام این مهم جالب توجه خواهدبود ).)Rose, 2017: 1
امابه نظرمی رسد سبک بیانی منحصربه فرد وتغییر سریع مواضع صرفا فاهرامر میباشد.
برای کسانی که ازتناقضات فاهری ترامپ انتقادمی کنند ،ازابهام دراهداف راهبردی
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امریکا یا تمایل وی به تهدیدعمومی گالیه دارند ،ترامپ پاسخی ساده وماکیاولیستی ارائه
میدهد« :مانیازمند غیرقابل پیش بینی بودن هستیم ».همچنانکه نوآم چامسکی عنوان
میکند« ،قابل پیشبینی ترین ویژگی ترامپ ،غیرقابل پیشبینی بودن اوست ».برای ترامپ،
یک مذاکره کننده تاثیرگذار ،کامالمحتاطانه عمل میکند ،هیچوقت دست خود را رو
نمیکند وهمیشه توانایی خود دربلوف زدن راحفظ مینماید.
ترامپ در زمره نومحافظه کاران یامداخله گرایان لیبرال جای نمیگیرد ،چراکه
معتقداست باورآنها به ارزشهای امریکایی ،مانع ازدرک درست منافع اصلی امریکا
ومحدودیت های قدرت این کشورمی شود .اودرردیف دیپلماتهای چندجانبه گرا
قرارندارد ،چراکه آنهابیش ازحدبه سازش تمایل دارند ،ومنافع امریکارابه خاطرمسائل
پیش پا افتاده دوستی وهمکاری رهامی کنند .درنهایت ترامپ دردسته کسانی که
اتحادهای بلندمدت امریکارا بسیارمهم وغیرقابل تغییرمی دانندهم هیچ جایی ندارد .برای
ترامپ اتحادهای امریکا ،همچون شرکای تجاری بالقوه درمعامله امالک و مستغالت
هستند ،همیشه بایدپرسید« :بتازگی برای من چکارکردید؟» ازاین منظر ،چشم انداز
1Strategic Ambiguity, or Incoherence
2Gideon Rose

ترامپ نسبت به جهان و درک او ازکشورداری انعکاس دهنده نظریهای منسجم درروابط
بین الملل است .که رویکردی واقعگرایانه ،دادوستدگونه و ماکیاولیستی میباشد
( .)Brooks,2016: 4-5رویکرد «اول امریکا» ازدیگرویژگی های دکترین ترامپ قلمدادمی
گرددکه طی آن دولت ترامپ متعهدمی شوددرسیاست خارجی برمنافع وامنیت ملی
امریکامتمرکزگردد .صلح ازطریق ارتقاء قدرت امریکا ،درکانون این رویکردقراردارد.
ازمنظردولت ترامپ ،این اصل شکل گیری جهانی باثبات ،صلح آمیزتر ،بامناقشه کمتر
وزمینه های مشترک بیشتر را امکانپذیرخواهدکرد .دراین چارچوب ،شکست داعش
ودیگرگروه های رادیکال تروریستی اسالمی باالترین اولویت سیاست خارجی دولت
خواهد بود .درصورت نیازبرای درهم کوبیدن اینگونه گروهها ،عملیاتهای نظامی
مشترک و تهاجمی انجام خواهدگرفت .بازسازی نیروهای نظامی ایاالت متحده ،به ویژه
درشاخه های نیروی دریایی ونیروی هوایی دردستورکارقرارخواهدداشت .درپیگیری
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The White

 .)House, 2017: 1-2هربرت ریموندمک مستر ،5مشاورامنیت ملی ترامپ ،وگری
کوهن ،2مدیرشورای اقتصادملی ،طی مقالهای دروال استریت ژورنال تاکیدمی کنندکه،
«اول امریکابه این معنی نیست که امریکا تنهاست .این یک تعهدبرای حفافت وپیشبرد
منافع حیاتی امریکا است ،درحالیکه همکاری و روابط را با شرکاء ومتحدان امریکا
تقویت و احترام آنهارانسبت به آمریکا بیشترمی کند» (.)MacMaster & Cohn, 2017: 1
نتیجه گیری
تصمیمات اصلی سیاست خارجی اوباما با اصول واقعگرایی تطبیق دارد ،به عبارت بهتر،
سیاست خارجی دولت اوباما رامی توان تبلورپارادایم واقعگرایی درسی است بین الملل
قلمدادکرد .دکترین سیاست خارجی اوباما بازتعریفی ازسیاست ایاالت متحده مبتنی
برحداقل گرایی ،متمایل به چندجانبه گرایی درمواقع لزوم ،وخودمحور است ونشانه ای
از آرمانگرائی ،اهداف بزرگ ویا تعهدات بی پایان در آن دیده نمیشود .سیاست
خارجی دولت اوباما درتالش برای تغییرجهان نیست ،بلکه جهان را آنگونه که هست

1Herbert Raymond "H. R." McMaster
2Gary David Cohn
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میپذیرد .او دربکارگیری نیروی نظامی محتاط ،درتالش برای ترویج دموکراسی وحقوق
بشرخویشتن دار ،و با مداخله مستقیم نیروهای نظامی امریکایی مخالف بود ،و مصربه
اینکه دیگرکشورها هم درمسئولیت حفظ نظم جهانی بایدایفای نقش کنند .درعین حال
ومطابق اصول واقعگرایی ،سیاست خارجی اوباما انزواگرایانه یاصلح طلبانه هم نیست.
اودراستفاده ازنیروی نظامی اگربه این باورمی رسیدکه میتواند باهزینه قابل قبولی نتایج
خوبی به بارآورد تردید به خود راه نمیداد .عالوه براین اوباما نشان دادکه این دغدغه
واقعگرایان را مدنظرداردکه نباید منابع را برای تهدیدهای حاشیهای هدر وکشور را
311

درمقابله با چالشهای آتی دشمنان قدرتمند درشرایط نامساعدقرارداد .سیاست خارجی
محتاطانه و خویشتن دارانه اوباما منعکس کننده باور او به محدودیتهای قدرت ایاالت
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متحده و خودداری ازهدرروی منابع این کشور درمسائلی بودکه فایده چندانی ندارند.
اوباما پیوسته درقالب این راهبرد گام برداشت ،اولویت بندیها را براین اساس انجام و
دربرابر تالشها برای فاصله گیری از راهبرددولت خودبه شدت مقاومت کرده است.
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به باوربسیاری در امریکا ،کاربردنیروهای نظامی مخصوصا استفاده مستقیم ازنیروهای
زمینی برای هرتهدیدی منطقی به نظرنمی رسد .درواقع رویکرد اوباما هم مبین این است
که اودرمحدود کردن مداخله امریکا درطیف وسیعی ازمسائل بطورماهرانه عمل کرده
است .دونالدترامپ رئیس جمهوری کنونی امریکا نیز طی مبارزات انتخاباتی رویکردی
نزدیک به واقعگرایی ازخودبه نمایش گذاشت ،و انتخاب شعار «اول امریکا» نیزحاکی
ازاین بود؛ ایاالت متحده دیگرنمی تواندمنافع خودرا برای منتفع کردن دولتهای
دیگرفدا کند .او وعده داده قراردادهای تجاری رابامذاکره مجددموردبازنگری قراردهد.
ترامپ تاکیدکرده است امریکا درمناقشه ای که ارتباطی با آن ندارد نبایددرگیر شود و
ازهماهنگی های بیشتر با روسیه حمایت میکند که ازمنظر وی به عنوان کلیدحل مسئله
جنگ داخلی سوریه قلمدادمی شود .ترامپ درمراسم تحلیف ریاست جمهوری افهارات
مهمی درباره روابط خا رجی عنوان کرد که منعکس کننده نگرش وی به ماهیت سیستم
بین الملل و نقش آمریکا درآن میباشد ،نگرشی نزدیک به پارادایم واقعگرایی ،برمبنای
تاکیدبرمنافع به جای ارزشها .درکانون مرکزی این نگرش ،منافع ملی به عنوان نیروی
محرک دریک سیستم رقابتی قراردارد .دولتهای ملی بازیگران اصلی دراین سیستم

هستند ،و فعاالنه درجهانی که هنوز هابزی است به دنبال منافع خودمی باشند .به زعم
ترامپ ،امریکانیزازاین اصول مستثنی نیست ونبایدباشد .این رویکردترامپ درباره
چگونگی عملکردسیستم دولتها ،به دیدگاههای هنری کیسینجر وجان میرشایمرنزدیک
است .انتقاد ترامپ ازعدم تسهیم بارمسئولیت میان متحدان امریکا در اروپا و آسیا ،امکان
عقب نشینی بیشتر نیروهای امریکایی از اروپا و آسیا ،وعده عدم توسعه ناتووبطورکلی
ایجادروابط دوستانهتر بامسکو ،وعدهٔ نبردبی وقفه علیه تروریسم جهادی ،ومداخله
گرایی لیبرال را غیرضروری ،پرهزینه و زیان باردانستن ،دیدگاههایی هستندکه پیشتر نیز
درقالب رویکردهای «تعامل (مداخله) گزینشی ،خویشتن داری وموازنه ازدور (اروپا،
آسیای شمال شرقی وخلیج فارس)» ،برای استراتژی کالن سیاست خارجی امریکا مورد
تأیید واقع گرایان قرارگرفته و ازاین منظر به رویکرد سیاست خارجی سلف خود باراک
اوباما بی شباهت نیست.
کشورتنها قدرتی است که توانایی ایفای نقش رهبری جهان ومیدان داری صحنه بین
المللی را دارد ،وپیگیری واقعگرایی برای ایاالت متحده میتواند به تدریج به انزواگرایی
منتج گردد مشابه آنچه دردهه های  5320و  5390انجام گرفت ،حتی اگر سیاستگذاران
چنین قصدی را نداشته باشند .درنهایت بایدخاطرنشان کرد مطالب فوق الذکر به این
معنی نیست که واقعگرایی الزاما ارائه دهنده سیاست خارجی تحسین برانگیز است،
یابرای جهان و ایاالت متحده سیاست خوب یا بدی است ،بلکه براین داللت داردکه
سیاست خارجی دولت امریکا بارهیافت واقعگرایی سیاسی همخوانی دارد ،وازاینرو برای
درک رویکرد و اقدامات سیاست خارجی این کشور راهنمای مناسبی محسوب میگردد.
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