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  ٢٠١۶ می ١٠

 سياست خارجی اياالت متحده
La politique étrangère US  

ً غالبا چھرۀ متناقضی از خود نشان می دھد، اين موضوع را می توانيم به امريکاۀ امروز، سياست خارجی اياالت متحد

روشنی  در روياروئی گروه ھای تشکل يافته توسط پنتاگون عليه گروه ھای تشکل يافته توسط سازمان سيا در سوريه 

يم اروپا، بين اتحاديۀ اروپا از تقس: ديگر ھمآھنگ می شود  ًبا وجود اين، چنين امری کامال در دو نقطه با يک. ببينيم

يکسو و روسيه از سوی ديگر؛ و تقسيم خاور دور، بين اتحاديۀ کشورھای جنوب شرقی آسيا از يکسو و چين از سوی 

 . چرا و چگونه می توانيم اين موضوع را پيشبينی کنيم. ديگر

  ٢٠١۶ ی م٩ /)سوريه(دمشق/شبکۀ ولتر

 

، طی بيش از يک قرن سياست انزوا طلب و امريکاست خارجی اياالت متحدۀ برای توضيح، و در نتيجه پيشبينی سيا

اولين گروه در . ديگر قراردادند را در مقابل يک ) les isolationnistes et les interventionnistes( مداخله جو 

ا بر اساس ارزشھای  نوينی رپای قديمی گريختند تا جھانبودند که از ارو) « Pères pèlerins »(» پدران زائر «خط 

نه فقط خواھان » پدران زائر« گروه دوم، در ادامۀ سنت برخی از . مذھبی و به دور از ابتذال اروپائی بنيانگذاری کنند

 .کسب استقالل بودند، بلکه به سھم خودشان می خواستند امپراتوری بريتانيا را تداوم ببخشند

د، زيرا از اين پس طرح زندگی در انزوا و خودکفائی و خود نظر می رسه امروز، چنين تفکيکی ديگر بی معنی ب

گرچه بر حسب رايج، رقبای سياست انزوا طلب را . بسندگی، حتی در کشور پھناوری مانند اياالت متحده ناممکن است

  .ئی از اين نظريه دفاع نمی کندامريکا، ھيچ سياستمدار Ron Paulجز ران پال ه متھم می کنند، ولی ب
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 مانند استادانیاگر به پژوھشھای . بين طرفداران جنگ پی در پی و استفادۀ حساب شده از قدرت ادامه دارداين بحث 

 باور داشته باشيم، سياست کنونی اياالت متحده به Benjamin I. Page و بنيامين پيج Martin Gilensمارتين گيلنز 

در نتيجه در اين بحث و جدل، ). ١(ان عمل می کندتصميم گروھی از منافع بستگی دارد که مستقل از خواست شھروند

نفوذ مجتمعات صنعتی نظامی که بر اقتصاد اياالت متحده تسلط دارند امری طبيعی و روشن است که در تداوم جنگ 

) نرم افرازی، فن آوری برتر، تفريح( و از سوی ديگر شرکت ھای عوارض گيری  ذينفع ھستند» بی پايان « ھای 

 اند که بيشتربه فضای مجازی تعلق دارند و در ھر نقطه ای از جھان که در صلح به سر می برد سھم صف آرائی کرده

 .مالياتی خودشان را می گيرند

در اين تحليل موضوع دسترسی به مواد اوليه و منابع انرژی را حذف کرديم، يعنی موضوعی که طی قرن نوزدھم و 

  .ًسته شده،  بی آن که اھميت آن کامال منتفی شده باشدبيستم وجه غالب را داشت، ولی از شدت آن کا

را به مثابه امر حياتی برای » خاورميانۀ بزرگ « که دسترسی به ھيدروکربور » نظريۀ کارتر « از دوران طرح 

 نظامی در خليج ۵٠٠٠٠٠تعبير می کرد، ديديم که واشنگتن پس از ايجاد  مرکز فرماندھی با بيش از » امنيت ملی  «

، ديک چنی تصميم گرفت برای »نقطۀ اوج نفت«به ياد می آوريم که با آگاھی به . ل تمام منطقه شدوس مدعی کنترفار

ولی اين سياست در مرحلۀ .  تدارک ببيند،ل او نبودندوو جنگ عليه ھمۀ کشورھای منطقه که زير کنتر» بھار عرب«

ه عالوه بر نفت شيست، ھيدروکربور خليج مکزيک را زير اجرائی اعتبار اوليۀ خود را از دست داد، زيرا اياالت متحد

را رھا خواھد کرد، بلکه ممکن است جنگ » خاورميانۀ بزرگ«در نتيجه، در سالھای آينده نه تنھا . ل خود گرفتوکنتر

راج بزرگی عليه ونزوئال بر پا کند، يعنی يگانه کشوری که با قدرت متوسط می تواند رقيب اياالت متحده باشد و استخ

  .نفت از خليج مکزيک را تھديد کند

 بر آن بود تا نظرياتش را توضيح The Atlantic بارک اوباما در مصاحباتش با مجلۀ آتالنتيک امريکارئيس جمھور 

ًاو به تفصيل و کرارا به کسانی که او را به تناقض و ضعف متھم می دانند پاسخ گفته است، به ويژه دربارۀ خط ). ٢(دھد

يميائی خط قرمزی است که نبايد نقض شود، ولی وقتی کدر واقع او اعالم کرده بود که کاربرد سالح . وريهقرمز در س

دولت او اعالم کرد که جمھوری عرب سوريه عليه مردم خودش از چنين سالحی استفاده کرده، اوباما از اعالم جنگی 

، رئيس جمھور اظھار داشت که اياالت متحده ھيچ با کنار گذاشتن راستی و درستی چنين اتھامی. جديد خود داری کرد

ندازد، و نيروھايش را برای دفاع از خطر بيه نفعی در چنين جنگی ندارد و سزاوار نمی داند که جان سربازانش را ب

اين ھمان گوھر اصلی نظريۀ اوباما را تشکيل . ًمنافع ملی در جائی که واقعا تھديدی وجود داشته باشد حفظ خواھد کرد

  .ی دھدم

تھديدات واقعی کدامند؟ رئيس جمھور اين موضوع را به سکوت برگزار می کند و چيزی دربارۀ اين موضوع نمی 

 و اشارات پيشين به قدرت گروھای ذينفع را مد نظر امريکاحد اکثر می توانيم بررسی ھای شورای ملی اطالعات . گويد

مبر را برای تسلط  سپت١١پسا » نظريۀ جرج بوش « اياالت متحده در اين صورت می توانيم نتيجه بگيريم که. قرار دھيم

وقتی جنگ . يعنی بازگشت به کمال مطلوب در مناسبات بازرگانی: جھانی رھا کرده و به نظريۀ پدرش بازگشته است 

ايه سرد به پايان رسيد در نبود مبارزه، سرنوشت دوران به يگانه رقابت اقتصادی در بطن ساخت و ساز  نظام سرم

 .داری مقررات زدائی شده واگذار شد

عالوه بر اين، برای اطمينان حاصل نمودن از خاتمۀ منازعات ايدئولوژيک نيز بود که اوباما به کوبا و ايران نزديک 

زيرا ضروری بود که از مخالفت اين دو دولت انقالبی کاسته شود، يعنی يگانه دولتھائی که نه تنھا برتری اياالت . شد

فقدان حسن نيتی که اياالت متحده در اجرای . را نمی پذيرفتند بلکه به قواعد بازی بين المللی نيز معترض بودندمتحده 
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لۀ ھسته ای ايران نداشتند، و فقط می خواستند انقالب أامريکائی ھا کاری به مس به سادگی نشان داد که ١+۵توافقات 

  .ل خود داشته باشندوخمينيست را زير کنتر

ھستيم که مبنی بر آن ھمۀ امور بايد به نحوی » نظريۀ ولفوويتز « وب چنين شرايطی است که شاھد بازگشت در چھارچ

نظر ه ب. ًپيشبينی شود که از ظھور رقيب جديد جلوگيری شود، و اين کار عمال با درھم شکستن اتحاديۀ اروپا آغاز شد

بر اساس اين امر می توانستيم حدس . ر کرده استييت تغژی به دليل توجھی که بيداری چين داشيرسيد که اين سترات می

ر خواھد کرد، و اياالت متحده نيروھايش را برای استقرار در منطقۀ ييژی به سوی خاور دور تغيبزنيم که محور سترات

برای گرچه پنتاگون ھذيان نئو محافظه کاران را . ل چين از خاور ميانۀ بزرگ بيرون خواھد کشيدوجديد و به ھدف کنتر

ًتخريب چين رھا کرده، ولی بر آن است که نقش چين را صرفا به زمينۀ اقتصادی محدود کند و از ھر گونه نفوذ سياسی 

  .اين کشور خارج از مرزھايش جلوگيری نمايد

 با وجود اين، خالف محور خاور دور، می بينيم که اياالت متحده اندکی نيروھايش را در اقيانوس آرام تقويت کرده ولی

در حالی که جنگ در فلسطين و يمن، سوريه و عراق ادامه دارد، و در . به ويژه در اروپای مرکزی مستقر شده است

در نتيجه، برای چنين تحولی .  نيز سالح ھا دوباره به سخن خواھند آمد، و نبرد تازه ای در اوکراين آغاز شده استاليبي

  .دو تعبير مختلف می توانيم مطرح کنيم

از يکسو، می توانيم بگوئيم که گسترش نظامی در مرز روسيه که به پاسخ نظامی  روسيه می انجامد به ھيچ وجه صلح 

در نتيجه، جنگ در اوکراين به . ًدر واقع خيلی خطرناک است ولی مطلقا چنين جنگی ضروری نيست. را تھديد نمی کند

وپا را به شکل مصنوعی و تبليغاتی مطرح خواھد کرد و سوی روسيه معطوف نخواھد شد، ولی تھديد روسيه عليه ار

  .در پی آن آبشاری از تحريم  و ضد تحريم به اياالت متحده اجازه خواھد داد که ھم پيمانان ساده دلش را محافظت کند

حفظ ترابری  مبادالت بين المللی و در نتيجه کنترولاز سوی ديگر، می توانيم بگوئيم که آيندۀ اقتصادی اياالت متحده به 

وميت اياالت متحده و در نتيجه مدر حالی که، گسترش اقتصادی روسيه و چين به رھائی از قي). ٣( بستگی دارد بحری

اين طرح رئيس جمھور چين شی جين پينگ است، يعنی ايجاد دو جادۀ ابريشم که . یئايجاد جاده ھای بازرگانی قاره 

ز آسيای مرکزی، پاکستان، ايران، عراق و سوريه تا مديترانه عبور می يکی از آنھا منطبق است بر جادۀ قديمی که ا

امروز، ھر دو جاده در شامات و اروپا از راه اوکراين توسط داعش در شامات بسته . المانجادۀ دوم از روسيه تا . کند

 .شده است

االت متحده در آغاز قرن بيست ژی اييفريقا در مرکز ستراتا شاخ بحری با پشتيبانی از راھزنان بحریموضوع ترابری 

با . ژی مختوم شدي شان را به منطقه گسيل کردند، اين ستراتبحری؛ وقتی مسکو و پکن نيروی )۴(و يکم مطرح شد 

تی زير به تنگۀ باب المندب از طريق جيبووجود اين، چين حتا با دو برابر کردن کانال سوئز در مصر، دسترسی 

  . اسالمی مکال می باشد رسمی القاعده در اماراتکنترول

دادگستری اياالت متحده ضوابطی را تنظيم .  راه ھای بازرگانی، بايد مبادالت بازرگانی را نيز اضافه کنيمکنترولبه 

در اين مورد نيز، روسيه نظام مبادلۀ بانکی خاص . کرده است که به تدريج به بانکھای سراسر جھان تحميل می کند

 امتناع ورزيده تا دچار محدوديت دالرلی که چين نيز به سھم خودش از تبديل پول چينی به خودش را ايجاد کرده، در حا

  .ھائی نشود که اياالت متحده اعالم کرده است

اگر اين تحليل درست باشد، جنگھای جاری در سوريه، عراق، اوکراين وقتی متوقف خواھند شد که روسيه و چين راه 

در اين زمينه، تالش ھای اياالت متحده را می بينيم . ی به حالت امن درآورده باشندبازرگانی ديگری را به اروپای غرب
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به سخن ديگر، . که پس از مدتھای مديد مبارزه عليه بالروس، برآن است تا اين کشور را به جبھۀ خودشان جذب کند

 . ی اطمينان حاصل کنداياالت متحده با گسترش ديوار اوکراين می خواھد از خط فاصل بين اروپای غربی و شرق

پيمان تجاری و سرمايه گذاری ترنس (ِھای بازرگانی اياالت متحده با اتحاديۀ اروپا مذاکره در چنين چشم اندازی، ھدف 

تقويت داد و ستد نيست، بلکه حذف روسيه و ) شرکت ترنس پسيفيک(و اتحاديۀ کشورھای جنوب شرقی آسيا ) آتالنتيک

جای درخواست ه ھايشان بمذاکره ھا در ئيھا و آسيائيبه شکل احمقانه ای اروپا. يری می کندچين از اين بازارھا را پی گ

  .ورود روسيه و چين، روی انتخاب شاخص ھای توليد متمرکز شده اند

آخرين موضوعی که در مصاحبات اوباما در مجلۀ آتالنتيک می تواند مد نظر ما قرار گيرد، اين است که اياالت متحده 

بر اساس اين امر، . ژيک نوينش تطبيق دھدي پيمانھايش را به روز رسانی کند، و آنھا را با نظريۀ ستراتمی خواھد

از اين پس نه تنھا ھيچ سودی در بر ندارد بلکه به بار  پشتيبانی از سعوديھا که در دوران نفت خاورميانه اولويت داشت،

) منشور آتالنتيک(  اقيانوسھا کنترولبا بريتانيا که برای » ويژه مناسبات « و عالوه بر اين، . سنگين نيز تبديل شده است

. حائز اھميت بود، ديگر نفع خاصی ندارد و بايد دوباره بازبينی شود) جنگ عليه عراق(و بازسازی جھان تک قطبی 

ه به پايان بی آن که پشتيبانی ھزينه بردار از اسرائيل را فراموش کنيم که از اين پس تاريخ مصرفش در خاورميان

 .که تل آويو در ديگر مناطق دنيا کارآئی خود را نشان دھد رسيده، و تداوم آن ضرورتی نخواھد داشت، مگر اين

نکاتی که در اينجا مطرح کرديم مربوط به اردوی انتخابات رياست جمھوری در اياالت متحده نيست که از يکسو 

ن، و از سوی ساکسون پروتستان به نمايندگی ھيلری کلينت آنگلومجتمعات صنعتی و نظامی و  ايدوئولوژی سفيد پوستان

گر قرار می  ديرا در برابر يک) ۵(به نمايندکی دونالد ترامپ » ئی امريکارؤيای « ديگر صنايع ديگر عوارضی و 

خشونت اين اردوی انتخاباتی گواه بر ضرورت تعديل اين نيروھا در دوران پسا برتری جوئی بی رقيب در . دھد

  . است١٩٩۵ويکرد جنگ طلبانه از سال ر

وقتی جبھه ای که امروز دونالد ترامپ نمايندگی آن را به عھده دارد پيروز شد، بايد شاھد پايان جنگھای کنونی باشيم، 

در صورتی که . ولی فشار بازدارنده ای برای پرداخت حق انحصارات و حقوق نويسنده و مخترع اعمال خواھد شد

در نتيجه، خيلی به سختی بتوانيم . فتد، اياالت متحده بايد با قيام مردم و شورش مقابله کندتأخير بيبه پيروزی اين جبھه 
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