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رصدخانه

از صلح ایدآلیستی تا پراگماتیسم واقع گرایانه 
چرخش سیاست خارجی اوباما در برخورد با معضالت امنیتی جدید

دکترین های سیاست خارجی نقشی اساســی در سیاست ایاالت متحده 
بازی میکنند. مســلما یکــی از واضح ترین نمونه های دکترین سیاســت 
خارجی در دوران های مختلف ریاست جمهوری آمریکا و مشخصا اولین 
آنها در تاریخ این کشور زمانی طراحی و تدوین شد که مفهوم دکترین هنوز به 
شکل امروزین آن متولد نشده بود. جیمز مونرو در سال 1823 در پی جدال 
های دول اروپایی برای دســیتبی به کلونی در قاره های مختلف، صراحتا 
به دولت های اروپایی هشدار داد که به دنبال مستعمرات در قاره آمریکا از 
شمال تا جنوب آن نباشند. چرا که یک چنین تالش هایی به معنی رویارویی 
با ایاالت متحده خواهد بود. این موضوع رویه دیگری داشــت که به معنی 
عدم دخالت ایــاالت متحده در جنگ های اروپایی قــرن 19 بود و به این 

ترتیب اولین دکترین در سیاست خارجی آمریکا شکل گرفت.
بعد از آن دکترین نیکسون در سال 69 طی یک کنفرانس خبری در گوام به 
شکل مشخصی واژه دکترین در سیاست خارجی ایاالت متحده را بازتاب 
داد و همچنین استراتژی بزرگ ریگان در سال 1985 هرچند تحت عنوان 
دکترین نهادینه نشد اما واجد مشخصات یک دکترین در سیاست خارجی 
بود. بعد از حضور اوباما در راس سیاســت ایاالت متحده بسیاری سخن از 
یک دکترین جدید در سیاســت خارجی آمریکا کردند. دکترین جدیدی که 

فصل متمایز اوباما با دولت بوش بود.
پــس از ماجراجویی های فراوان جرج بوش در سیاســت خارجی آمریکا، 
باراک اوباما تالش زیادی برای ترمیم وجه ایاالت متحده در خارج از این 
کشــور به ویژه در جهان اســالم کرد. برای ایجاد تمایز میان خود و رئیس 
جمهور قبل از خود، وی نقش جدید برای ایاالت متحده در سیاست خارجی 
تعریــف کرد که بیش از همه بر مبنای همکاری بین المللی، حقوق بشــر 
جهانی و تقویت نهادها چند جانبه بود. وی حمله به عراق را مورد نقد شدید 
قرار داد و آن را نه مبتنی بر "اصول" بلکه مبتنی بر "سیاست" و نه بر اساس 
"دالیل" بلکه بر محور "احساسات" قلمداد کرد. این موضع گیری ترجمان 
یک سیاســت خارجی کامال فرموله شــده بود که مبتنی بر حمایت افکار 

عمومی و درک متقابل جهانی باشد.
بر همین اساسا است که در ابتدای حضور اوباما در راس کار، گزاره "حقوق 
بشر جهانی" به یک گزاره کلیدی تبدیل میشود که جایگزین محور نه چندان 
مقبول اشاعه دموکراسی با استفاده از نیروی نظامی شد. وی در سخنرانی 
سال 2009 خود در دانشگاه قاهره رسما و صراحتا برتری و رجحان دادن 
یک سیستم بر سیستم دیگر را مورد انتقاد قرار داد و بر اعتقاد راسخ خود به 
"حقوق بشر" به عنوان یک مفهوم مورد قبول جهانی اذعان کرد. مفهومی 
که در هر کجای جهان باید حفاظت و صیانت شود. مقامات دولت اوباما نیز 
بارها اعالم کردند که اصل اولیه در راستای این گزاره تعهد ایاالت متحده 

به همین اصول برای بازگرداندن مشــروعیت و جایگاه از دســت رفته این 
کشور در سطح جهانی است.

در ســال 2009 و حین دریافت جایزه صلح نوبل اوباما در سخنرانی خود 
از مفهوم "فضای تنفس جهانی" ســخن گفت و با تلفیق ایده "حقوق بشر 
جهانــی" با "صلح" اذعان کرد که دومی تنها به وســیله احتــرام به اولی به 
دست خواهد آمد. این موضوع منجر به ان شد که برخی تحلیلگران سخن 
از سیاست خارجی آیدآلیست-پراگرســیو اوباما در کنار پراگماتیسم واقع 
گرایانه کنند. مواضعی که بعدا به وضوح تعیین شد و در برخورد با معضالت 
جدید بین المللی و در راس آنها اوباما را به این نتیجه رساند که شر و خشونت 

در دنیا در کنار صلح و حقوق بشــر وجود دارد و ایــن گزاره را در پی آورد که 
ابزار جنگ در زمان مورد نیاز کاربرد خاص خود را دارد.

به تدریج نیز با قوت گرفتن معضالت بین المللی و رســوخ هرچه بیشــتر 
تروریســم به عنوان یک معضل امنیتی جهانی، مشخصه پراگماتیسم یا 
عملگرایی واقع گرایانه هم در ادبیات و هم در افعال سیاست خارجی اوباما 
وجهه بیشتری پیدا کرد. واقعیت این است که علیرغم تعهدات کالمی اوباما 
به "صلح" و "حقوق بشر" نیازهای امنیتی ایاالت متحده منجر به آن شده 
است که سیاست خارجی این کشــور جز در مقطعی کوتاه هرگز به واسطه 

این مفاهیم به پیش نرفته است. 
همکاری و همراهی ایاالت متحده طی ســالهای اخیر با کشــورهایی که 
عمال کنش های پرســش برانگیزی در زمینه حقوق بشر – به تعریف خود 
ایاالت متحده – دارند منجر به بروز این نکته در ذهن میشــود که سیاست 
خارجی اوباما توازنی از انزوا و دخیل کردن، فشــار و تشــویق این کشورها 
دقیقا بر اساس رویه پراگماتیسم در سیاست خارجی است و خود وجهه واقع 
گرایانه را در برابر مشخصه ایدآلیستی سیاست خارجی او برجسته میکند. 
قطعا نگاه از زاویه امنیت و منافع ملی آمریکا مسیر اوباما برای این چرخش 
در سیاست خارجی را تشریح و روشن میکند. مفهوم Right War یا جنگ 
عادالنــه که از مدتها پیش در مورد برخــی اقدامات نظامی ایاالت متحده 
آمریکا در افغانســتان مفهوم سازی شــده بود، اکنون بار دیگر به فراخور 
زمان در دستور کار سیاست خارجی آمریکا قرار میگیرد. نمونه واضح این 
مــورد را باید در گیری نظامی آمریکا در ســوریه در پی ورود روســیه به این 

کشور دنبال کرد. 
بسیاری از مفســرین همواره به دنبال اســتخراج یک دکترین منسجم از 
سیاست خارجی اوباما بر اســاس اصل مداخله بشر دوستانه بوده اند. اما 
واقعیت این است که سیاست خارجی اوباما نه واجد یک دکترین منسجم 
بلکه بیانگر یک چرخش اساسی از دیدگاه ایدآلیستی به ورطه واقع گرایی 
است. چرخشی که خود ناشی از بروز و ظهور و یا تقویت معضالت امنیتی 

جدید و در تقابل جدی با امنیت و منافع ملی ایاالت متحده بوده است.

واکنش جو بایدن به توهین های مقام اسرائیلی به اوباما
جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا شب گذشته )شنبه( با وجود تاکید بر حفظ روابط نزدیک میان آمریکا و رژیم صهیونیستی از گفته های مدیر بخش رسانه ای بنیامین نتانیاهو درباره باراک اوباما به شدت انتقاد کرد. بایدن در سخنرانی 
خود در کنفرانس "اتحادیه اصالحات یهودیت" تاکید کرد: به هیچ عنوان نباید گفته های یک مقام اسرائیلی درباره رئیس جمهور آمریکا با لحن توهین آمیز را تحمل کرد. هرچند بایدن اشاره مستقیمی به نام ران باراتز، انتخاب اخیر نتانیاهو  
برای ســمت مدیریت رسانه ای نداشت اما برای همه کامال مشــخص بود که تنها باراتز هدف انتقادات معاون رئیس جمهور آمریکا بوده است. انتخاب باراتز پس از آن مورد توجه رسانه های بین المللی قرار گرفت که وی ریو ریولین، رئیس 

رژیم صهیونیستی، جان کری و باراک اوباما را با الفاظی توهین آمیز خطاب قرار داد. با اینحال نتانیاهو اخبار منتشر شده مبنی بر تجدید نظر در انتخاب باراتز را رد کرد.
بایدن در ادامه گفت: با وجود چنین اظهارات وحشــتناکی هیچکس نمی تواند روابط یا تعهد ما به آینده دولت یهود را زیر ســوال ببرد. وی بارها در جریان این ســخنرانی  تاکید کرد که رهبران آمریکا و اســرائیل روابط کاری خود را با وجود 
اختالفات گسترده حفظ کرده اند. پیش از این وزارت خارجه آمریکا به اظهارات مدیر اطالع رسانی جدید رژیم صهیونیستی درباره  مقامات واشنگتن به شدت واکنش نشان داد. این مقام صهیونیست باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا را 

به ضد یهودیت متهم کرد و از سوی دیگر اعالم کرد که جان کری، وزیر خارجه آمریکا نیز دارای مشکالت ذهنی یک کودک 10 ساله است.

مراحل آمادگی فضانوردانی که قرار است در دسامبر امسال به ایستگاه فضایی بین 
المللی اعزام شوند.

مراسم تشییع جنازه مبارزان ارتش عراق در 
حرم امام علی )ع( در نجف اشرف

 نظامیان صهیونیســت ورود و خروج اهالی روســتای العیســاویه در شــرق بیــت المقدس را به شــدت کنترل 
کنند. می 

 دیدار روسای جمهور چین و تایوان پس از 
66 سال در سنگاپور

تحویل 100 فروند سوخو به ایران 
بعد از لغو تحریم ها

رئیس کمپانی هواپیماسازی سوخوی روسیه اعالم کرد که شرکتش 
به محض لغو تحریمها یکصد فروند سوخو سوپرجت اس اس جی را 
به ایران تحویل خواهد داد. تاراسانکو در این زمینه گفت: این برای ما 
سود هنگفتی دارد. ما درباره تحویل این هواپیماها مذاکره کرده ایم و 
انتظار داریم یکصد فروند سوپر جت به زودی تحویل داده شود. وی 
اضافه کرد که پس از بررسی اینکه ایران توان و ظرفیت الزم را داشته 
باشد و این ظرفیت مورد تایید واقع شود، تهران میتواند در روند ساخت 
قطعات بدنه این هواپیماها و همچنین خدمات پس از فروش در خاک 

خود با روسیه همکاری و مشارکت کند.

 مخالفت آمریکا با 
باج خواهی نتانیاهو

مقامات کاخ ســفید اعالم کردند بنیامین نتانیاهو در نخســتین 
سفر خود به واشینگتن پس از توافق هسته ای ایران، به اهدافش 
نخواهد رسید. قرار اســت بنیامین نتانیاهو در سفر روز یک شنبه 
خود به واشــینگتن، از باراک اوباما بخواهد به مدت 10 ســال، 
ساالنه 5 میلیارد دالر برای مقابله با تهدید ایران به این رژیم بپردازد. 
یکی از مقامات کاخ سفید در این باره گفت: »هیچ توجیهی برای 
افزایش کمک نظامی به اســرائیل وجود نــدارد. به خصوص در 
شرایط کنونی که بودجه دولت فدرال کاهش یافته است و اعضای 

کنگره، دولت آمریکا را به اسراف منابع مالی متهم می کنند«.

ارتباط بریتانیایی های داعش با 
سقوط هواپیمای روسی

ســرویس های اطالعاتی بریتانیا لهجــه بریتانیایی را در میان 
افرادی از داعش که سقوط هواپیمای روسی و کشته شدن 224 
نفر مسافر آن را جشن می گرفتند، شناسایی کرده است.منابع 
انگلیسی  می گویند این لهجه بریتانیایی  بیانگر ارتباط نیروهای 
بریتانیایی داعش و ســقوط هواپیماست که دقیقی پس از ترک 
فرودگام شرم الشیخ در 31 اکتبر سقوط کرد. سازمان اطالعاتی 
GCHQ که مشابه سازمان اطالعات مرکزی آمریکاست، به 
پیام های صوتی دسترسی دارد که حاوی مکالمات جنگجویان 

داعش مستقر در سینا و  مصر  بوده است.

فرار متحدان عرب آمریکا از 
صحنه نبر با داعش

متحدان عرب آمریکا که در آغاز ماموریت ائتالف جهانی علیه 
داعــش، با اعزام جنگنــده های خود به محل هــای درگیری 
کوشــیدند نقش پررنگی ایفا کنند، اکنون با گذشت یک سال، 
دیگر تحرکی جدی از خود نشان نمی دهند. این درحالیست که 
آمریکا قرار است بر شدت حمالت خود علیه مواضع داعش در 
سوریه بیفزاید. در ادامه این گزارش آمده است: با وجود اینکه 
مقامات آمریکایی می کوشند درگیر جنگی یک سویه با داعش 
نشوند، متحدان این کشــور و به ویژه متحدان عرب، از میدان 

نبرد با داعش گریخته اند.

بین الملل


