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چکیده
هدف این پژوهش مطالعۀ تغییر رویکرد سیاست خارجی آمریکا از بینالمللگرایی لیبرال در دوران
اوباما به نوانزواگرایی و واقعگرایی در دوران ترامپ است .سؤال اصلی این است که راهبرد سیاست
خارجی ترامپ چیست؟ برای پاسخ به این سؤال از چارچوب مفهومی «نظریههای نقش جهانی آمریکا»
استفاده میشود .فرضیۀ اصلی نیز این است که راهبرد سیاست خارجی ترامپ ترکیبی از رویکردهای
نوانزواگرایی و واقعگرایی است .درواقع ،بدون بررسی دقیق این دو رویکرد نمیتوان منطق سیاست
خارجی جدید آمریکا را بهصورت منسجم و صحیح درک کرد .از این جهت ،چنین استدالل شده
است که ترامپ از منظر گرایش سیاسی و عملکرد اقتصادی نوانزواگرایانه و در حوزۀ مسائل نظامی
و امنیتی کام ً
ال واقعگرایانه عمل کرده است .در این مقاله ،سیاست خارجی ترامپ در قالب دو راهبرد
یـ
«نخست آمریکا» و «احیای مجدد آمریکا» مفصلبندی و تحلیل میشود .پژوهش از نوع توصیف 
ْ
تحلیلی است و از منابع مکتوب و مجازی برای جمعآوری اطالعات استفاده شده است.
کلیدواژهها :سیاست خارجی آمریکا ،ترامپ ،نوانزواگرایی ،واقعگرایی.
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 .1مقدمه
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باتوجهبه مطالعات بسیار زیادی که دربارۀ سیاست خارجی دولت اوباما انجام شده است،
پژوهشگران دربارۀ تسلط منطق بینالمللگرایی لیبرال بر سیاست خارجی این دولت با یکدیگر
اتفاق نظر دارند ،اما تعیین عنوان نوانزواگرایی و واقعگرایی درمورد رویکرد سیاست خارجی
ترامپ ابتکار پژوهش حاضر است و این عنوان باتوجهبه شعارها و اظهارات او در مناظرات و
کارزارهای انتخابات و سیاستهای اعالمی و اعمالی او پس از انتخابات انتخاب شده است.
تاکنون هیچیک از پژوهشگران سیاست خارجی به این اعتقاد نداشته است که سیاست خارجی
آمریکا از یک نوع رویکرد خاص پیروی میکند و غالباً معتقد بودهاند که چندین منطق و
راهبرد که کمتر باهم در تعارضاند بهصورت همزمان در سیاست خارجی آمریکا مطرح
و پیگیری میشوند .این مقاله ،در ادامه با تحلیل دقیق اطالعات مربوطه استدالل میکند که
رویکرد سیاست خارجی آمریکا از بینالمللگرایی لیبرال در دوران اوباما به نوانزواگرایی و
واقعگرایی در دوران ترامپ تغییر کرده است .این دو راهبرد یعنی نوانزواگرایی و واقعگرایی
دارای اشتراکات متعددی با یکدیگر هستند و درعینحال با بینالمللگرایی لیبرال تفاوت و
اختالف دارند.
اهمیت نوشتار حاضر در این است که چنین پژوهشی در این ابعاد و با این رویکرد ،برای
اولینبار صورت میگیرد و تاکنون پژوهش دیگری سیاست خارجی آمریکا را بهویژه در دورۀ
ترامپ از زاویۀ منطقهای آن و تلفیق مؤثر آنها با یکدیگر بررسی نکرده است .از رهگذر
این پژوهش میتوان به درکی متعارف از منطق سیاست خارجی جدید آمریکا دست یافت و
فرصتها و چالشهای آن را ارزیابی کرد .همچنین ازآنجاکه مقولۀ برجام و دستاوردهای آن،
در حال حاضر ،به یکی از مهمترین دغدغههای جمهوری اسالمی تبدیل شده است ،مطالعۀ
راهبرد سیاست خارجی ترامپ میتواند به برخی نیازها و دغدغههای عمیق اقتصادی ،سیاسی
و امنیتی جمهوری اسالمی ایران نیز پاسخ دهد.
دیدگاههای صریح و تند ترامپ در کارزارهای انتخابات و پس از آن انتقاد بسیاری از
رهبران جهان حتی متحدان سیاسی و شرکای اقتصادی آمریکا را برانگیخته است .همچنین،
اغلب رسانهها و تحلیلگران داخلی و خارجی او را به تناقﺾگویی و پیشبینیناپذیری متهم
کردهاند و از او بهعنوان «پدیدۀ ترامپ» نام میبرند .این مقاله با مطالعۀ دقیق اظهارات و
موضعگیریهای ترامپ استدالل میکند که رویکرد سیاست خارجی او تلفیقی از واقعگرایی
و نوانزواگرایی است و بدون بررسی دقیق این دو رویکرد نمیتوان منطق سیاست خارجی
آمریکا در دوران ترامپ را به شکل منسجم و صحیح درک کرد.

سازماندهی پژوهش به این صورت است که ابتدا چارچوب مفهومی مقاله بهاختصار توضیح
داده میشود که شامل منطق انزواگرایی و واقعگرایی و سپس سیر تحول در سیاست خارجی
آمریکا از دوران اوباما تا ترامپ است .در قسمت بعد ،رویکرد سیاست خارجی ترامپ در عمل
و براساس دو راهبرد
«نخست آمریکا» 5و «احیای مجدد آمریکا» 6تجزیهوتحلیل میشود و در
ْ
پایان نیز نتیجۀ پژوهش و روندهای آینده ارائه میشود.

 .2چارچوب مفهومی

یکی از نظریات جامع در تحلیل سیاست خارجی آمریکا «نظریههای نقش جهانی آمریکا»
است که توسط پاتریک کاالهان 8مطرح شده است .کاالهان در این نظریه با طرح مفاهیم
محوری همچون نوع نگاه دولتهای مختلف آمریکا نسبتبه سطح درگیرشدن در امور
بینالملل ،گسترۀ جغرافیایی ،چندجانبهگرایی و یکجانبهگرایی ،جهانیشدن ،قدرت ،منافع
ملی ،نقش رهبری ،نظامیگرایی ،مداخلهگرایی و تعهدات اخالقی به معرفی منطقهای
سیاست خارجی آمریکا 9میپردازد که عبارتاند از :برتریجویی ،واقعگرایی ،انزواگرایی،
لیبرالیسم ،بینالمللگرایی لیبرال و ضدامیریالیسم افراطی .هریک از این منطقهای ششگانه
تصور نقش جهانی و مناسب برای ایاالت متحده یا راهبرد سیاست خارجی این کشور در
عرصۀ بینالملل است (کاالهان .)18 :1387 ،بهاینترتیب منطقها ،تفسیری از بایستههای راهبرد
سیاست خارجی آمریکا ارائه میدهند و متناسب با گفتمان سیاست خارجی هر رئیسجمهور
متحول میشوند .باتوجهبه فرضیۀ مقالۀ حاضر ،دو منطق انزواگرایی 10و واقعگرایی 11اساس
جهتگیریهای سیاست خارجی دولت ترامپ را تشکیل میدهند.
در کلیترین تعبیر ،اصطالح «انزواطلبی» به معنی پرهیز از درگیرشدن در امور بینالمللی
است (گریفیتس« .)130 :1390 ،منطق انزواگرایی معتقد است که ایاالت متحده باید از تعهدات
دردسرساز بیرونی پرهیز کند تا به اقتصاد ،جامعه و نظام حکومتیاش در داخل آسیب نرسد»
(کاالهان .)18 :1387 ،انزواگرایی و یکجانبهگرایی یکسان نیستند اما رابطۀ تنگاتنگی معاهدۀ
تغییرات اقلیمی پاریس پیوست و از حامیان جدی آن شد (Ashbee and Dumbrell, 2017:
 .)277در حوزۀ اقتصادی نیز قراردادهای متعددی با متحدان و شرکای اقتصادی آمریکا بهامضا
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رساند ،برای نمونه ،از پیمان ترانس پاسفیک 12پشتیبانی کرد که بهعنوان «بزرگترین توافقنامۀ
تجاری منطقهای در تاریخ» ( )Granville, 2017شناخته میشود .آنچه بهاختصار توضیح داده
شد ترسیم سیاست خارجی اوباما براساس منطق بینالمللگرایی لیبرال بود.
سؤاالتی که همواره در دوران ریاستجمهوری اوباما پرسیده میشد این بود که آیا مردم
آمریکا هزینههای قابلتوجه حل مشکالت بینالمللی را خواهند پذیرفت؟ آیا مردم آمریکا که
تاکنون کشور خود را تنها ابرقدرت و رهبر جهان میدانستند در درازمدت ،تنزل این موقعیت
را به دلیل رهبری مشروع ،مشارکتی و مماشاتجویانۀ اوباما قبول خواهند کرد؟ دونالد ترامپ
ِ
مهارت تمام این دو سؤال را برای مردم آمریکا برجسته
در انتخابات ریاستجمهوری  2016م با
ساخت و با دو رویکرد بهظاهر متناقﺾ (انزواگرایانه و واقعگرایانه) اما درواقع همسو به آنها
«نخست آمریکا» در پاسخ به سؤال اول مطرح شد که بهوضوح انزواگرایی
پاسخ داد .شعار
ْ
ترامپ را نشان میداد و شعار «احیای مجدد آمریکا» نیز پاسخ به سؤال دوم و مؤید اتخاذ
رویکردهای واقعگرایانه بود.

 .3راهبرد سیاست خارجی ترامپ در عمل

سیاست خارجی ترامپ را در حوزۀ عمل میتوان در قالب دو راهبرد «نخست آمریکا» و
«احیای مجدد آمریکا» مفصلبندی کرد.
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نخست آمریکا
 .1 .3راهبرد
ْ
این راهبرد نشاندهندۀ مشی یکجانبهگرایی و انزواگرایی در سیاست خارجی ترامپ است.
انزواگرایانبرخالفبینالمللگرایانموافقاولویتدادنبهاهدافملیبهجایاهدافبینالمللی،
تمرکز بر کشورها و مناطق خاص جغرافیایی ،ایفای نقش رهبری محدود و یکجانبه ،مخالف
درگیرشدندراموربینالملل،طرفدارغیرنظامیگراییوغیرمداخلهگرایی(ونهضدنظامیگرایی
یاضدمداخلهگرایی)ونهایتاًمخالفسرسختجهانیشدن(درحوزۀاقتصاد)محسوبمیشوند.
از دی ِد آنها ،تعهدات خارجی هزینههایی جدی در داخل به همراه دارد .همچنین ،آمریکا هیچ
الزامی برای قبول تعهدات اخالقی در خارج از کشور ندارد؛ چراکه تعهدات بینالمللی بر وظایف
دولت در داخل کشور تأثیر منفی میگذارند (کاالهان .)104 :1387 ،این ویژگیهای منطق
انزواطلبی بهوضوح در سیاستهای ترامپ محرز بوده است .البته با بررسی سیاستهای اعالمی
و اعمالی ترامپ میتوان استدالل کرد که او در بهترین وضعیت پیرو انزواگرایی جدید است و
نه انزواگرایی قرن نوزدهم .آمریکای قرن نوزده هنوز وارد معادالت گستردۀ جهانی نشده بود اما
آمریکای معاصر بهشدت درگیر معادالت جهانی است و پیگیری کارویژههای منطق انزواگرایی
) Paciﬁc Partnership (TPPـ 12. Trans

قرن نوزده برای این کشور امکانپذیر نخواهد بود .نوانزواگرایی 13خواستار پایانیافتن یا کاهش
برخی از تعهدات سیاست خارجی است اما درعینحال با تداوم برخی دیگر از آنها موافق است و
پذیرش برخی تعهدات جدید را نیز پیشنهاد میکند ( .)Smith et al., 2016: 216به عبارت دیگر،
نوانزواگرایینوعیبینالمللگراییگزینشی 14استنهانزواگراییمطلق( 15کاالهان.)129:1387،
همچنیننوانزواگراییبهعنوانیکسیاستخارجیمبتنیبرمنفعتیاراهبردخودمدارنیزشناخته
میشود .نوانزواگرایان هرگز ادعا نمیکنند که ایاالت متحده باید خود را از سایر کشورها جدا
کند ،بلکه از نظر آنها ،بهترین روش برای تأمین منافع ملی این است که آمریکا اول بر اهداف
]نخست آمریکا[ ،ازاینرو آنچه الزم است پیگیری شود صرفاً یک مفهوم
ملی خود متمرکز شود
ْ
محدود از منافع ملی آمریکا است که شامل حفاظت فیزیکی از قلمرو و مردم ایاالت متحده و
رونق اقتصادی این کشور میشود ( .)Smith et al., 2016: 216شعار «نخست آمریکا» را میتوان
در قالب دو حوزۀ سیاسی و اقتصادی ارزیابی کرد:
 .1 .1 .3حوزة سیاسی

 Isolationismـ 13. Neo
14. Selective Internationalism
15. Principled Isolationism
16. My job is not to represent the world. My job is to represent the United States of America
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در دولت ترامپ همکاریهای سیاسی کام ً
ال گزینشی و مبتنیبر منافع ملی آمریکا خواهد بود.
ترامپ معتقد است آمریکا باید حاضر باشد تعامالتش را با هرکسی و هر کشوری که الزم باشد
(صرفنظر از اینکه دارای ارزشهای مشترک غربی ـ آمریکایی هستند یا نه) قطع کند (یزدانفام،
 .)152 :1395او همچنین بهصراحت مخالف نقش رهبری جهانی آمریکا است و بهوضوح
تعهدات بینالمللی آمریکا را زیر سؤال میبرد ( .)Haass, 2016ترامپ پیشتر طی سخنرانی خود
در کنگره اظهار داشت« :وظیفۀ من نمایندگی دنیا نیست ،وظیفۀ من این است که نمایندۀ ایاالت
متحدۀ آمریکا باشم» .)whitehouse.gov, 2017a( 16از نظر او ،بینالمللگراییِ اوباما موقعیت
آمریکا را در جهان تضعیف و قدرت رقبای آن را افزایش داده است؛ آنها از اصل سواری
مجانی استفاده میکنند و در حال کاستن فاصلۀ خود با آمریکا هستند ازاینرو ایفای نقش رهبری
بینالمللگرایانه بیش از اینکه به نفع آمریکا باشد به نفع متحدان آن بوده است (یزدانفام:1395 ،
 .)149برای مثال ،آمریکا هزینههای مداخله در خاورمیانه و تضمین امنیت انرژی را میپردازد اما
چین بهعنوان رقیب جدی آمریکا با کمترین هزینه از انرژی خاورمیانه برای توسعۀ هرچهبیشتر
خود استفاده میکند.
دونالد ترامپ ،در نخستین سخنرانی خود برای اعضای کنگرۀ آمریکا اظهار داشت« :ما از
شرکای خود در ناتو ،خاورمیانه ،و اقیانوس آرام ،انتظار داریم نقشی مستقیم و معنیدار ،هم در
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همکاریهای نظامی و راهبردی و هم در پرداخت سهم عادالنۀ خود برای تأمین هزینهها ،برعهده
بگیرند» ( .)whitehouse.gov, 2017aدولت ترامپ ضمن تالش برای حفظ جایگاه برتر آمریکا
در نظام بینالملل حاضر نیست کارویژههای دولت هژمون را انجام دهد و نمیخواهد آمریکا
هزینۀ تأمین امنیت بینالمللی را بپردازد .چنین رویکردی میتواند به مشارکت کشورهای دیگر
در تأمین هزینۀ امنیت بینالمللی ،ایجاد خﻸ قدرت و گسترش رقابتها ،بلوکبندیهای جدید
و احتماالً بینظمی و جنگهای تجاری و نظامی در جهان منجر شود (یزدانفام.)155 :1395 ،
نخست آمریکا ،تصمیمات و اقدامات سیاسی یکجانبه را
ترامپ همچنین متناسب با راهبرد
ْ
پیگیری میکند .مث ً
ال ،بهدنبال آزمایشهای موشکی متعدد کرۀ شمالی در توئیتر خود نوشت:
«کرۀ شمالی دنبال دردسر میگردد .اگر چین تصمیم بگیرد که کمک کند بسیار عالی است .در
غیر این صورت ما مشکل را بدون آنها حل خواهیم کرد» ( .)Trump, 2017او همینطور در
تاریخ  6دسامبر  2017م ،علیرغم مخالفت رهبران کشورهای جهان اسالم و جامعۀ بینالمللی،
انتقال سفارت آمریکا از تلآویو به بیتالمقدس را تأیید کرد و بهاینترتیب اولین کشوری است
که رسماً بیتالمقدس (اورشلیم) را بهعنوان پایتخت اسرائیل میشناسد (Holland and Lubell,
 .)2017با این اوصاف ،یکجانبهگرایی ترامپ میتواند قدرت نرم آمریکا را در جهان کاهش
دهد ،از اعتبار این کشور نزد سایر کشورها ازجمله متحدان غربی آمریکا بکاهد و بهطور مشخص
به کاهش مشروعیت ایاالت متحده بهعنوان رهبر جهان منجر گردد (Clementi et al., 2017:
.)402
همچنین در دوران ترامپ ،آمریکا احترامی برای مقررات و هنجارهای بینالمللی قائل نیست
وبابرخوردگزینشیاستانداردهاییدوگانهاتخاذمیکند.ترامپبابیتوجهیبهآژانسبینالمللی
انرژی اتمی که بارها پایبندی ایران به برجام را تأیید کرده بود و با بیاحترامی نسبتبه شورای
امنیت سازمان ملل که برجام را تصویب کرده است و درنهایت بیاعتنایی به مخالفت کشورهای
اروپایی ،روسیه و چین ،در سخنرانی خود در 13اکتبر 2017م درمورد راهبرد جدید خود پیرامون
ایران 17،پایبندی تهران به برجام را تأیید نکرد ( .)whitehouse.gov, 2017bدیگر اینکه ،او در
جریان رقابتهای انتخاباتی وعده داد که درصورت راهیابی به کاخ سفید از ورود مسلمانان به
آمریکا جلوگیری خواهد کرد و پس از رسیدن به ریاستجمهوری ،فرمان ممنوعیت سفر اتباع
شش کشور مسلمان ازجمله ایران ،سوریه ،سودان ،سومالی ،لیبی و یمن به آمریکا را صادر کرد
( .)Thrush, 2017درنتیجه ارادۀ ترامپ برای عملیساختن شعار «نخست آمریکا» در هر زمینهای،
به این معناست که منافع آمریکا از نظم کنونی بینالمللی ،ارزشهای لیبرال دموکراتیک و نهایتاً
مشروعیت نقش آمریکا بهعنوان رهبر جهان فراتر است و این امر انگارههای منفی از این کشور را
تقویت خواهد کرد (.)Clementi et al., 2017: 402
17. New Strategy on Iran

 .2 .1 .3حوزة اقتصادی

18. Pew Research Center
19. Protectionism
20. Buy American and Hire American
21. The Withdrawal Doctrine
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پس از بحران  2008م و سرعت پایین اصالح اقتصادی ،مردم آمریکا دیگر آمادگی پذیرش
رویکردهای بینالمللگرایانه را در عرصۀ سیاست خارجی کشورشان ندارند و ترکیب
نارضایتیها با شکستهای تجربهشده در عرصۀ سیاست خارجی و ناامیدی از وضعیت
اقتصادی باعث پدیدارشدن انزواگرایی جدید شده است ( .)Haass, 2016براساس یک
نظرسنجی که اخیرا ً مرکز تحقیقات پیو 18آن را انجام داده است ،اکثر مردم ترجیح میدهند
که آمریکا بیشتر به مشکالت خود بپردازد و اجازه دهد سایر کشورها خود به معضالت
خودشان رسیدگی کنند ( .)Haass, 2016انتقادهای صریح ترامپ به همین پیامدهای منفیِ
بینالمللگرایی یکی از دالیل اصلی پیروزی او در انتخابات محسوب میشود .موضع
راهبردی ترامپ حفظ منافع آمریکا و اجتناب از هر تعهدی برای حفظ منافع دیگران
است .ترامپ در زمرۀ انزواگرایان اقتصادی است و در عرصۀ سیاست داخلی و خارجی
نوعی ناسیونالیسم اقتصادی یا حمایتگرایی 19را دنبال میکند (.)Coles, 2017: 127
حمایتگرایی یعنی محدودکردن جریان نیروی کار ،سرمایه و کاال برای تأمین اهداف
اقتصادی آمریکا در داخل کشور و گرایش به ایجاد مقررات حمایتی برای حفظ صنایع و
اقتصاد ملی آمریکا .ترامپ در نخستین سخنرانی خود در کنگره اظهار داشت« :آمریکایی
بخرید و آمریکایی استخدام کنید» 20این یک اصل اساسی است (Whitehouse.gov,
 .)2017aانزواگرایی حمایتگرا یا انقباضی در مخالفت با پیوندها و تعهدات اقتصادی
خارجی ،تجارت آزاد و فرایند جهانیشدن عمل میکند .در چنین شرایطی ،آمریکا
میبایست تکروی کند و پیگیر منافعملی خود باشد و این مسئله موجب نگرانی بسیاری از
شرکای تجاری آمریکا شده است (.)Roseﬁelde, 2017: 33
ریچارد هاس ،رئیس شورای روابط خارجی و یکی از برجستهترین مشاوران و متفکران
حوزۀ سیاست خارجی آمریکا ،در صفحۀ توئیتر خود مینویسد« :سیاست خارجی ترامپ
مضمون خود را پیدا کرده است و آن دکترین عقبنشینی 21است .آمریکا قراردادهای مهم
بینالمللی را یا ترک کرده است یا تهدید کرده است که از آنها خارج میشود ازجمله
پیمان ترنس پاسیفیک ،توافق پاریس ،نفتا ،برجام و یونسکو» ( .)Haass, 2017طبق نگرش
انزواگرایان ،ایاالت متحده با عضویت در نفتا ،سازمان ملل ،سازمان تجارت جهانی ،بانک
جهانی و صندوق بینالمللی پول ،خودش را در شبکهای گرفتار ساخته که آزادی عمل آمریکا
را محدود و راه تنفس آن را مسدود کرده است (کاالهان .)121 :1387 ،در همین راستا،
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ترامپ شدیدترین انتقادات خود را به تعهدات و توافقات بینالمللی ایجادشده در دولت اوباما
معطوف کرده است .از نظر او ،این توافقات بار منفی اقتصادی برای آمریکا ایجاد کردهاند.
او در انتخابات  2016م ،ضمن انتقاد شدید از نفتا گفته بود که این پیمان تجاری به ضرر
شرکتها و کارگران آمریکایی است و وعده داده بود که درصورت پیروزی آن را اصالح
خواهد کرد .پس از انتخابات نیز اظهار داشت که فع ً
ال از توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی
(نفتا) خارج نخواهد شد ،اما درصورتیکه گفتگوهای آمریکا با کانادا و مکزیک در این زمینه
به توافقی منصفانه برای همۀ طرفها منجر نشود ،احتمال خروج آمریکا از این پیمان همچنان
وجود خواهد داشت ( .)Swanson and Granville, 2017همچنین ،پیشتر دربارۀ پیمان
ترانس پاسیفیک گفته بود« :فقط تصور کنید اگر این پیمان عم ً
ال تأیید شود چقدر شغل در
صنعت خودروسازی ما ازبین میرود .فاجعهبار خواهد بود! برای همین من اعالم کردم که ما
از این پیمان خارج میشویم ،پیش از آنکه اص ً
ال بخواهد شکل بگیرد» .ترامپ این وعدۀ خود
را عملیاتی کرد و در یکی از اولین اقدامات خود بهعنوان رئیسجمهور ایاالت متحده طی
یک فرمان اجرایی به مشارکت آمریکا در توافقنامۀ تجارت آزاد ترانس پاسیفیک پایان داد
(.)Granville, 2017
در مسئلۀ تغییرات ناگهانی آبوهوا که اوباما یکی از پیشگامان اقدامات اساسی در این
زمینه و پشتیبان جدی پیمان پاریس بود ،ترامپ با نشر نظرهایش در شبکههای اجتماعی این
برنامه را به سخره گرفت و آن را یک «ح ّقۀ گرانقیمت» خواند که چینیها میخواهند با آن،
از توان رقابت تولیدات آمریکایی در بازار بکاهند .او سرانجام در تاریخ دوم ژوئن  2017م
اعالم کرد که آمریکا از پیمان اقلیمی پاریس خارج میشود چون عادالنه نیست (Liptak and
 .)Acosta, 2017همچنین پیشتر مایک پنس معاون دونالد ترامپ در کارزار انتخابات تأکید
کرده بود که ترامپ با رسیدن به کاخ سفید ،برجام را پاره خواهد کرد و به آن پایبند نخواهد
بود ( .)CBS News, 2016ترامپ نیز پس از انتخابات گفت که تعهد به توافق هستهای با ایران
به منافع آمریکا آسیب خواهد رساند .او نهایتاً در سخنرانی  13اکتبر  2017م درمورد راهبرد
جدید خود پیرامون ایران ،پایبندی ایران به برجام را تأیید نکرد (.)whitehouse.gov, 2017b
ترامپ طی سخنرانی دیگری در نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه
(اَپک) 22در ویتنام گفت که کشورش همواره منافع خود را در اولویت قرار خواهد داد و
جلوی سوءاستفادههای تجاری را خواهد گرفت ( .)Liptak and Merica, 2017رئیسجمهور
آمریکا در ادامۀ این نشست با انتقاد از عدم توانایی سازمان تجارت جهانی 23در الزام کشورها
به اجرای قوانین گفت« :عضویت در سازمان تجارت جهانی تنها زمانی مناسب است که تمامی
) Paciﬁc Economic Cooperation (APECـ 22. Asia
(23. World Trade Organization )WTO

کشورهای جهان به قوانین آن عمل کنند ،در شرایط فعلی عضویت در این سازمان برخالف
منافع ملی آمریکا است» ( .)Nguyen, 2017ترامپ نوعی ملیگرایی را مدنظر قرار داده است
نخست آمریکا»
که در آن منافع و اهداف ملی بر همه چیز اولویت دارد .بهاینترتیب راهبرد «
ْ
در دولت ترامپ انزواگرایانه و غالباً به حوزههای سیاسی و اقتصادی معطوف است ،حالآنکه
این وضعیت در حوزۀ مسائل نظامی و امنیتی کام ً
ال متفاوت است.

24. McMaster
25. Jim Mattis
28. John Kelly
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 .2 .3راهبرد احیای مجدد آمریکا
بهنظر میرسد که ترامپ حوزۀ نظامی و امنیتی را عرصهای بسیار مهم برای نمایش قدرت و
احیای مجدد عظمت و اقتدار آمریکا میداند؛ ازاینرو ،برخالف حوزههای سیاسی و اقتصادی
در زمینۀ مسائل نظامی ـ امنیتی واقعگرایانه عمل میکند .او بهرغم شعارهای تند خود علیه ناتو
و ایجاد تردید در پیمانها و معاهدات امنیتی و نظامی دوجانبۀ آمریکا با متحدان خود در شرق
آسیا و منطقۀ خاورمیانه ،در این حوزه هیچگونه انزواطلبیای نشان نداده و کام ً
ال واقعگرایانه
عمل کرده است.
«به نظر بسیاری از کارشناسان ،کابینۀ ترامپ تندروترین کابینۀ آمریکا دستکم در دو دهۀ
اخیر است و جنگطلبترین و افراطیترین افراد حزب جمهوریخواه در آن جمع شدهاند .در
این جمع ،اکثریت با ژنرالهاست و در پسزمینۀ ذهنی اغلب آنها درمورد هر مسئلهای گزینۀ
نظامی نقش برجستهای دارد» (یزدانفام .)144 :1395 ،در چند دهۀ گذشته ،در هیچ دولتی به
اندازۀ دولت فعلی آمریکا ،تا این حد نظامیان عالیرتبه مناصب کلیدی قدرت را دردست
نداشتهاند .ژنرال مکمستر 24ریاست شورای امنیت ملی آمریکا ،ژنرال جیم متیس 25ریاست
پنتاگون و جان کلی 26ریاست ستاد کاخسفید را برعهده دارند .در گذشته ،این سه منصب
کلیدی اغلب در اختیار غیرنظامیان بوده است .از این منظر ،منطق سیاست خارجی آمریکا
به واقعگرایی نزدیک میشود .منطق واقعگرایی بسیار نظامیگراست  ...و قدرت نظامی و
استفاده از زور را ناشی از تبعات اجتنابناپذیر ماهیت سیاستهای جهانی میداند (کاالهان،
 .)238 :1387تجربۀ رویکردهای گذشته نشان میدهد که امکان تلفیق منطقهای واقعگرایی
و انزواگرایی وجود دارد .بهطور مثال جورج بوش در آغاز یک انزواگرا بود اما ازآنجاکه
انزواگرایان تمایل زیادی به یکجانبهگرایی دارند ،پس از حوادث  11سپتامبر  2001به طیف
جنگطلبان گرایش یافت و دو جنگ پرهزینه و گسترده را در افغانستان و عراق سازماندهی
کرد ( .)Cobb, 2008: 106تأثیری که حوادث  11سپتامبر بر سیاست خارجی بوش داشت
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درمورد سیاست خارجی ترامپ نیز محتمل است .رویکرد ترامپ در تأمین اهداف و منافع
نظامی و امنیتی آمریکا یا رویدادهای امنیتی ویژه میتواند بهسرعت سیاست او را بهسوی
اقدامات نظامی پرهزینه سوق دهد (یزدانفام.)152 :1395 ،
ترامپ در می  2017م ،کشورهای عربستان سعودی و اسرائیل را بهعنوان اولین مقصد سفر
خارجی خود انتخاب کرد .از مهمترین اهداف این سفر که با محوریت ایرانهراسی صورت
گرفت ایجاد اتحاد در مقابل سیاستهای منطقهای جمهوری اسالمی ایران و ارتقای توان
نظامی همپیمانان آمریکا دربرابر ایران بود .ترامپ طی این سفر میلیاردها دالر تجهیزات پیشرفتۀ
نظامی را به عربستان فروخت .او همچنین در نوامبر  2017م ،طی سفری دوازدهروزه به آسیای
شرقی ،مالقاتهای دوجانبه و چندجانبهای با رهبران ژاپن ،کرۀ جنوبی ،چین ،ویتنام و فیلیپین
انجام داد که یکی از مهمترین اهداف آن تقویت ارادۀ جهانی برای غیراتمیکردن کرۀ شمالی
بود ( .)Campbell, 2017تاکنون ارتشهای آمریکا ،ژاپن و کرۀ جنوبی رزمایشهای دریایی
مشترکی در اقیانوس آرام و آبهای شبهجزیرۀ کره و نیز رزمایشهایی هوایی بر فراز این
شبهجزیره برگزار کردهاند .هدف از انجام این رزمایشها ارتقای بازدارندگی دربرابر تهدیدات
موشکی و هستهای کرۀ شمالی و همچنین تقویت بنیۀ دفاعی دربرابر عملیات تهاجمی احتمالی
این کشور علیه آمریکا و متحدان آن در شرق آسیا اعالم شده است .ترامپ در حالی از بودجۀ
پیشنهادی خود برای سال  2018رونمایی کرد که در آن ،تقاضای افزایش  10درصدی بودجۀ
دفاعی آمریکا با هدف بازسازی ارتش این کشور مطرح شده است .این افزایش تاریخی
بودجۀ دفاعی آمریکا ناشی از توجه به نظامیگرایی بهعنوان مؤلفۀ اصلی رویکرد واقعگرایی
است.
به اعتقاد ترامپ دولت اوباما با کاهش بودجۀ نظامی ،قدرت نظامی آمریکا را تضعیف
کرده و به دلیل ناتوانی در استفاده از قدرت نظامی پیامهای نادرستی به دولتهای دیگر داده
و آنها را در قبال آمریکا جسورتر ساخته است  ...آمریکا بهتنهایی هزینۀ تولید کاالی امنیت
را میپردازد و دیگران در سایۀ آن پیشرفت کرده ،به آمریکا بیاعتنایی میکنند (یزدانفام،
 .)147 :1395ترامپ به قدرت نظامی بهعنوان یک ابزار بازدارندگی نگاه میکند .او همینطور
بر اهمیت قدرت دولت تأکید ویژهای دارد و از این نظر میتوان گفت که ترامپ برآیند
جهانیشدن لیبرالیسم است .زیرا جهانیشدن لیبرالیسم پیامدهایی همچون تضعیف دولت ملی
و حاکمیت را درپی داشته است .هرچند درمجموع بهنظر میرسد ترامپ به دلیل گرایشهای
انزواگرایانه در حوزۀ اقتصاد ،با گزینۀ نظامی صرفاً به دلیل هزینههای باال و بدون دستاورد
آن مخالف است .درواقع این «بننگرۀ اقتصادی و محاسبۀ سود و زیان است که تداوم این
رویکرد را در سیاست خارجی جدید آمریکا توجیهناپذیر میکند» (یزدانفام)151 :1395 ،
اما مشخص نیست اگر آمریکا با تهدیدات جدی امنیتی مواجه شود یا اگر متحدان این کشور

29. Fayetteville
30. Opportunity Costs
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هزینههای مالی یک اقدام نظامی را متقبل شوند ،آیا آمریکا برای یک اقدام نظامی جدی
پیشقدم میشود یا نه؟
ترامپ در جریان سخنرانی سال  2016م در مجموعه سفرهای قدردانی از رأیدهندگان
در شهر فیتویل 27آمریکا گفت« :دولت او نیروی نظامی را بازسازی میکند و درعینحال
بهجای سرمایهگذاری در جنگها ،به نوسازی راهها یا فرودگاههای کشور اقدام خواهد کرد».
او گفت« :ما نمیخواهیم با رفتن و جنگیدن در جاهایی که نباید در آنها بجنگیم ،یک نیروی
نظامی بیرمق داشته باشیم» ( .)Holland, 2016اوباما میخواست آمریکا آنقدر قدرتمند
باشد که بتواند به امور و مناسبات جهانی شکل بدهد اما بهنظر میرسد ترامپ آمریکایی
قدرتمند میخواهد تا بتواند در فضایی ترسآلود و بیثبات ،کاالی امنیت را به دیگران بفروشد
(یزدانفام .)153 :1395 ،ترامپ از طریق دشمنهراسی ،کشورهای شرق آسیا را از کرۀ شمالی
و دولتهای خاورمیانه را از ایران میترساند و از سوی دیگر برای رفع نگرانی دولتهای
نامبرده ،اجازۀ خرید و دستیابی به جنگافزارهای پیچیدۀ ایاالت متحده را برای آنها فراهم
میکند و بهاینترتیب کاالی امنیت را به دیگران میفروشد.
او همچنین به دلیل گرایشهای انزواگرایانه در حوزۀ سیاست ،در کارزار انتخابات 2016
م ،به مداخالت نابهجا و اشتباه هیالری کلینتون حمله کرد و در توئیتر خود نوشت« :مداخلۀ
نظامی نادرست کلینتون در سوریه ،عراق و لیبی داعش را بهوجود آورده است .او بیمباالت و
خطرناک است» ( .)O’Toole, 2016ترامپ ضمن اشاره به عراق و لیبی ،فقدان قدرت مرکزی
را دلیل ایجاد وضعیت بدتر در این کشورها معرفی کرده بود .او معتقد است مداخالت آمریکا
در افغانستان و عراق به نفع جمهوری اسالمی بوده و فضا را دراختیار ایران قرار داده است.
درمجموع ،انزواگرایان معتقدند که هزینههای فرصت 28مداخله بسیار زیاد است و
هزینههای سنگینی به اقتصاد آمریکا تحمیل میکند .در همین زمینه ،ترامپ طی کنفرانسی
خبری اعالم کرد که تمایل ندارد ایاالت متحده را وارد درگیریهای مسلحانه در لیبی کند« :من
معتقد نیستم که ما باید نقشی در لیبی داشته باشیم بلکه بر این باورم که آمریکا در حال حاضر به
قدر کافی در مکانهای مختلف جهان نقشهایی را ایفا میکند» ( .)Conway, 2017از سوی
دیگر ،واقعگرایان در شرایط وجود یک تهدید جدی علیه امنیت ایاالت متحده مداخلهگرایی
گزینشی را تجویز میکنند .درهرصورت باوجود کشکمش میان دو رویکرد انزواگرایانه و
واقعگرایانه در گروه مشاوران سیاست خارجی ترامپ ،بهنظر میرسد که حوزۀ نظامی ـ امنیتی
عرصۀ مناسبی برای پیگیری راهبرد «احیای مجدد آمریکا» است« .افزایش بودجۀ نظامی آمریکا
به دولت ترامپ این امکان را میدهد که هم اولبودن آمریکا در جهان را تضمین کند و هم
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امنیت تولیدشده را به دیگران بفروشد و با اعمال قدرت ،اعتبار ازدسترفتۀ خود را دوباره
بازسازی کند و به دیگران نشان دهد که نادیدهگرفتن آمریکا چه عواقب وخیمی درپی دارد»
(یزدانفام .)150 :1395 ،از دیدگاه واقعگرایانِ ،
دولت قوی برای تحمیل ارادۀ خود صرفاً مجبور
به جنگ نیست ،بلکه میتواند با ترساندن دیگران آنها را به پذیرش امیال خود وادار کند.
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منطقهای انزواگرایی و واقعگرایی در جهتگیریهای سیاست خارجی جدید آمریکا از سایر
منطقهای دیگر برجستهتر هستند و بین هر دو منطق و اولویتهای سیاسی آنها نیز نوعی
هماهنگی وجود دارد .رویکرد انزواگرایی میتواند پیامدهای ناگوار بسیاری برای آمریکا
بههمراه داشته باشد .عقبنشینی آمریکا از ایفای نقش یک رهبر جهانی و قدرتمند میتواند
جایگاه هژمونیک این کشور را در نظام بینالملل متزلزل و حتی موقعیت ابرقدرتی را از آن
سلب کند .برای مثال ،نتیجۀ عقبنشینی آمریکا از خاورمیانه میتواند تضعیف محور اسرائیل ـ
عربستان و تحکیم جایگاه ایران و روسیه در منطقه را درپی داشته باشد .همچنین دولتهایی که
تاکنون تضمینهای امنیتی قدرتمندی از سوی آمریکا دریافت میکردند ،به دلیل برداشتهشدن
چتر امنیتی آمریکا ممکن است بهمنظور خودیاری در شرایط آنارشیک ،اشاعۀ تسلیحات
هستهای و کشتار جمعی را دنبال کنند .این نتیجه در آسیا و آسیای شرقی میتواند بهمراتب
وخیمتر باشد ،چین به هژمونی منطقهای خواهد رسید و احتمال درگیری میان کرۀ شمالی و
جنوبی نیز افزایش مییابد .در حوزههایی که دعاوی سرزمینی وجود دارد ،جنگ و تنازع
افزایش مییابد و ترس و نگرانی اروپا از روسیۀ قدرتمند تنشهای موجود را گستردهتر خواهد
کرد .بهاینترتیب آشوب و تهدیدات در عرصۀ سیاست بینالملل بهشدت گسترش مییابد و
ایاالت متحده خود بیشترین آسیب را از سیاستهای انزواگرایانه متقبل میشود.
از این جهت ،با نگاهی واقعبینانه میتوان استدالل کرد که ترامپ نمیتواند در اصل تعهدات
جهانی آمریکا تردید کند و آنها را نادیده بگیرد اما میتواند با گسترش بیش از اندازۀ تعهدات
خارجی این کشور مخالفت کند .بهاینترتیب ،سیاست خارجی ترامپ را میتوان نوانزواگرایانه
دانست و نه مبتنیبر انزواگرایی مطلق .نوانزواگرایی یک سیاست خارجی منفعتمحور یا
نوعی راهبرد خودمدار است و از قابلیت باالیی برای تطبیق با واقعگرایی برخوردار است .بهنظر
میرسد تلفیق رویکرد نوانزواگرایانه و واقعگرایانۀ ترامپ کام ً
ال هدفمند و بهمراتب کارآمدتر از
سایر منطقهای سیاست خارجی آمریکاست .از یکسو نوانزواگرایی با پیگیری نوعی دیپلماسی
غیرتعهدآور در عرصۀ سیاست خارجی ،آمریکا را از زنجیر سازمانها ،معاهدات و پیمانهای
بینالمللی دردسرساز میرهاند و حاکمیت آمریکا را اعاده میکند و از سوی دیگر واقعگرایی

آزادی عمل بیشتری برای اقدام در هر شرایط حساس و تهدیدآمیز برای ایاالت متحده فراهم
میکند .آنچه باعث شده است که ترامپ بهعنوان یک پدیدۀ غیرقابلپیشبینی معرفی شود،
نوسان او بین رویکردهای انزواگرایانه و واقعگرایانه در جهتگیریهای سیاست خارجی جدید
آمریکا بوده است و تنها با درنظرگرفتن هیبرید نوانزواگرایی ـ واقعگرایی است که میتوان به
درک نسبتاً جامعی از منطق سیاست خارجی ترامپ دست یافت .سیاست خارجی جدید آمریکا،
خروجی و برآیند تقابل و تعامل انزواگرایان و واقعگرایان در گروه مشاوران او بهعنوان نیروهای
نسبتاً متعارض اما غالباً همسو با یکدیگر است .ازآنجاکه رویکرد ترامپ به محاسبات ابزاری
دربارۀ منافع ملی و امنیت ملی آمریکا مربوط میشود ،دولت او در اغلب موارد ابتدا هزینههای
سیاست خارجی بینالمللگرایانه (تعهدآور) و سیاستهای انزواگرایانه را ارزیابی میکند و
سپس به طراحی نوعی سیاست خارجی مبادرت میکند که در خدمت منافع ملی و حیاتی
آمریکا باشد .سیاستهای نوانزواگرایانه و واقعگرایانۀ ترامپ ممکن است دیپلماسیعمومی،
قدرت نرم و وجهۀ آمریکا را خدشهدار کند اما درمقابل قدرت سخت ،آمادگی نظامی ،سرعت
و شدت عمل در واکنش به انواع تهدیدات امنیتی را افزایش میدهد.
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