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چکیده
روابووط ایوواتت متحووده بووا رژیووم صهیونیسووتی بخووش مهمووی از سیاسو
خاورمیانهای امریکا را شکل میدهد ،بطوریکه تغییر روسوای جمهووری در
این کشور هم تاکوون نتوانسته اس تاثیر مهمی در روابط آنها ایجاد کوود.
علیرغم فراز و فرود در روابط امریکا و رژیوم صهیونیسوتی و اخوتالفنظور
سران آن دو درخاوص برخی مسائل ،باراک اوباما تعهد خود را به امویو
رژیم صهیونیستی اعالم و از حفظ اتحاد کشوورش بوا ایون رژیوم حمایو
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کرده اس  .با این وجود ،از سیاس خارجی دول باراک اوباموا مخاوصوا
در رژیم صهیونیستی ،انتقادات زیادی به عمل آمده و روابوط دو کشوور در
دوره ریاس جمهوری اوباما با توش و اصطکاکهوایی هموراه بووده اسو .
عل رخداد این مشکالت در روابوط امریکوا و رژیوم صهیونیسوتی از کجوا
ناشی میشود؟ بوا توجوه بوه نزدیکوی اصوول سیاسو خوارجی اوباموا بوه
واقعگرایی ،ریشه انتقادها و مشوکالت در روابوط آنهوا را بایود در سیاسو
خارجی واقعگرایانه دول اوباما و بوه تبوع آن تغییور در راهبورد سیاسو
خارجی ایاتت متحده واکاوی کرد .از این رو مقاله حاضر درصدد اسو

بوا

بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی ضمن تحلیول دکتورین واقوعگرایانوه
اوباما ،پیامدهای ایون دکتورین بور رژیوم صهیونیسوتی را موورد بررسوی و
کوکاش قراردهد.

واژههای کلیدی :امریکوا ،رژیوم صهیونیسوتی ،واقوعگرایوی نوکالسویک،

116
ag
e

دکترین اوباما ،خاورمیانه

مقدمه
با نغاز ریاست جمهوری بارات اوباما  ،)1بحر و گمانهزنی درباره دکترین و اصوف
سیاست خارجی امریکا روند صعودی به خود گرفهت و نظهرات مشتلفهی در ایهن
صهیونیستی دریغ نشده است؛ از جمله اینکه رئهیس جمههوری ایها ت متحهده در
تصمیمگیری ضعیف و مردد است ،یا اینکه نمیتواند نقش رهبری جهان را ایفها و
به عنوان ریاست جمهوری امریکا و جهتگیری فکری یا ایهدئولوژیکی اسهت .بهر
این اساس گفته میشود که بارات اوباما درت درستی از پیامدهای تصمیمات اتشاذ

شده در سیاست خارجی امریکا ندارد .افرادی همنون جهان بولتهون ،1سیاسهتمدار

نومحافظهکار و سفیر سابق ایا ت متحده در سازمان ملل ،چارلز کراتامر ،2تحلیلگر

و مفسر سیاسی و رجینالد دیل 3از مدیران مرکز مطالعات بهین المللهی و راهبهردی
واشینگتن با انتقاد از سیاست خارجی دولت اوباما ،نن را سهادهلوحانهه و منفعالنهه

دانسته و بر این باورند که سیاست مصهالحه رئهیس جمههوری ،ایها ت متحهده را
نسبت به دیگر کشورها همنون روسهیه ،چهین و کهره شهمالی در موضهع ضهعف

قرارداده است .کاندولیزا رایس ،4وزیر امهور خارجهه پیشهین امریکها ،اوبامها را بهه
تضعیف موقعیت این کشور در جهان متهم کرده است.
1. John Bolton
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از بکارگیری نیروی نظامی هراس دارد .از این منظر بارات اوباما فاقد صهالبت زم
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راستا ارائه شده ،چناننه از هیچگونهه انتقهادی نسهبت بهه وی بهه ویهژه در رژیهم

2. Charles Krauthammer
3. Reginald Dale
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در مقابل برخی با تمجید از سیاست خارجی اوباما ،نن را تغییهری مطلهوب و
ضروری نسبت به دکترین بوش قلمداد می کنند که بیشتر بر مداخلهگرایهی اسهتوار
1

بود .در این راستا افرادی همنون دانیل درزنر استاد سیاسهت بهینالملهل دانشهگاه
2

تافتس یا نندرس استفانسون  ،استاد تاریخ دانشگاه کلمبیا اعتقاد دارنهد کهه تمرکهز
بر مسائل ضروری و مهم به جای پرداختن به مسائل حاشیهای و سیاست خهارجی
عملگرایانه میتواند در بازگشت امریکا به جایگاه ویهژه و سهابق خهود در عرصهه
جهانی موثر باشد .واقعیت این است کهه ههیچ رمهز و رازی در سیاسهت خهارجی
اوباما وجود ندارد .اصوف سیاست خارجی دولت اوباما پایبندی نزدیکی بهه نظریهه
واقع گرایی دارد ،از اینرو نظریه واقع گرایی نوکالسیک که از یکسو برداشتی تهازه
از نوواقع گرایی والتزی است و از سوی دیگر چههارچوب جدیهدی بهرای تحلیهل
رفتار سیاست خارجی عرضه و از همین رو منجر به کاربردی بهودن نن در تحلیهل
سیاست خارجی کشورها میشود ،میتواند تبیین مناسبتری از سیاسهت خهارجی
ایهها ت متحههده در دوره ریاسههت جمهههوری بههارات اوبامهها ارائههه دهههد .اوبامهها در
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تصمیمات اصلی سیاست خارجی امریکا در قالب یک واقعگرا عمهل کهرده اسهت.
البته ناگفته نماند که سیاست خارجی واقعگرایانه الزامها سیاسهت خهارجی خهوب
محسوب نمیشود ،کما اینکه اقدامات بارات اوباما بسهیاری از کمبودهها و نقهایص
این رهیافت را به تصویر میکشد.
اوباما با تاثیرپذیری از اصوف واقهع گرایهی ،تمرکهز و جههتگیهری راهبهردی
امریکا از خاورمیانه به شرق دور را متحوف و طی سافهای ریاست جمهوری خهود
تالش وافری انجام داد تا توجه و منابع ایا ت متحده را به سمت نسهیا-اقیانوسهیه
معطوف کند .تغییرات در سیاست خارجی و راهبرد خاورمیانهای امریکا بر روابه
امریکا-رژیم صهیونیستی هم تاثیرگذار و بر این اساس تنشههایی بهین ننهها بهروز
کرده است .بنابراین در پاسخ به این س واف که علت اصطکات در روابه امریکها و
رژیم صهیونیستی از کجا ناشی میشهود ،بایهد گفهت کهه ریشهه انتقادههای رژیهم
1. Daniel Drezner
2. Anders Stephanson

صهیونیستی از امریکا و مشکالت در رواب ننها در دوره اوباما را باید در سیاسهت
خارجی واقعگرایانه او و به تبهع نن تغییهرات در راهبهرد کهالن سیاسهت خهارجی
ایا ت متحده واکاوی کرد.
شاید برای برخی این س واف مطرح شود که چرا علیرغم رویکرد واقعگرایانه
اوباما درقباف رژیم صهیونیستی و یا به زعم برخی ،از بهین رفهتن ارزش راهبهردی
رژیم صهیونیستی برای امریکا به ویژه پهس از فروپاشهی بلهوت کمونیسهم ،هنهوز
تغییرات گسهترده در سیاسهت امریکها نسهبت بهه رژیهم صهیونیسهتی بهه ویهژه در
حمایت های دیپلماتیک و کمکهای خارجی ارائه شده به این رژیهم ایجهاد نشهده
است با مراجعه به پیشینه تحقیق میتوان پاسخ مناسبی بهه ایهن سه واف ارائهه داد.
تن از اندیشمندان و نظریهپردازان برجسته نوواقعگرایهی اولهی تههاجمی و دومهی

تدافعی) در کتهاب بهی رژیهم صهیونیسهتی و سیاسهت خهارجی ایها ت متحهده
نفوذ رژیم صهیونیستی در تعیهین سیاسهت خهارجی امریکها متهاثر از بهی رژیهم
صهیونیستی است .ننان معتقدند که قهدرت بهی رژیهم صهیونیسهتی بطهور فعهاف
سیاست خارجی امریکا را در جهت حمایت از رژیم صهیونیستی شهکل مهیدههد
).(Mearsheimer & Walt, 2007
در شکلدهی و تداوم رواب ویژه امریکا و رژیم صهیونیستی ،نقش بیههای
طرفدار رژیم صهیونیستی در امریکا بسیار پررنگ بوده و در این میان کمیتهه امهور

عمههومی امریکهها و رژیههم صهیونیسههتی 3آیتووک) نقههش و قههدرت برجسههتهای در
شکلدهی افکار عمومی و سیاست خارجی امریکا در قباف خاورمیانه ایفا مهیکنهد.
کنگره ایا ت متحده تحت نفوذ گسترده بی یهود اهمیت فهوق العهادهای را بهرای
حفظ و گسترش رواب طرفین قائل است بطوریکه مهمترین ویژگی این حمایهت،
یعنی کمکهای خارجی ارائه شده به رژیم صهیونیستی بطور کامل تحهت نظهارت
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 )2٠٠7به بررسی نفوذ و قدرت بی مذکور پرداخته و چنین نتیجه میگیرنهد کهه
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جان میرشایمر ،1استاد دانشگاه شیکاگو و استفن والت ،2استاد دانشگاه هاروارد ،دو

1. John J. Mearsheimer
2. Stephen M. Walt
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کنگره قهراردارد .بنهابراین اهمیهت فهوقالعهادهای کهه کنگهره امریکها بهرای رژیهم
صهیونیستی قائل است ،سیاست دولتهای مشتلف ایا ت متحده را طی چند دههه
اخیر تحتالشعاع قرارداده است .مطالب فوقالذکر پیشهتر در کتهابهها و مقها ت
متعددی از جمله کتاب ایا ت متحده و رژیم صهیونیستی نوشته دیویهد شهون بهام
 ،)1381کتاب امریکا ویژه رواب امریکا-رژیم صهیونیستی) )1382 ،به کوشهش
موسسه ابرار معاصر یا مقا تی همنون همکاریهای نظامی -امنیتی امریکا و رژیم
صهیونیستی  )1383یا رواب ویژه ایا ت متحهده-رژیهم صهیونیسهتی و سیاسهت
خاورمیانهای دولت اوباما  ،)1389به قلهم نویسهندگان همهین مقالهه مهورد توجهه
قرارگرفته است.
گرچه رواب طرفین همیشه گرم نبهوده و فهراز و فرودههایی را تجربهه کهرده
است ،اما در حقیقت تنش امریکا و رژیم صهیونیستی در دوره ریاسهت جمههوری
اوباما بیش از اینکه ناشی از اختالفات کالمی ،ظاهری یا حتی ششصهیتی دو رهبهر
اوباما-نتانیاهو) باشد ،بازتاب دهنده تغییرات راهبردی در سیاست خارجی ایها ت
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متحده است .اینکه به نظر میرسد رژیم صهیونیستی دیگر یهک سهرمایه راهبهردی
برای امریکا نیست و نگرانی مقامهات رژیهم صهیونیسهتیی و انتقهادات از سیاسهت
خارجی امریکا هم عمدتا از همین مس له ناشی میشود؛ چرا که رژیم صهیونیسهتی
می خواهد همننان سیاست خاورمیانهای امریکا را تحت نفهوذ خهود داشهته باشهد
 .)Shahidsaless, 2015: 1-3از ایهنرو مقالهه حاضهر درصهدد ارائهه تبیهین نظهری از
اختالفههات امریکهها و رژیههم صهیونیسههتی در دوره اوبامهها بهها بهههرهگیههری از نظریههه
واقع گرایی نوکالسیک است که از منظر کاربرد نظریه برای تحلیل سیاست خارجی
امریکا به لحاظ دانشگاهی حائز اهمیت است .ازسوی دیگر بهه پیامهدهای دکتهرین
اوباما در حمایت امریکا از رژیم صهیونیستی پرداخته شده کهه باتوجهه بهه قابلیهت
پیشبینی کنندگی نظریه واقع گرایی و درصورت تداوم چنین رویکردی در سیاست
خارجی روسای جمهوری بعدی امریکا ،میتواند تاثیرات بیشتری در نینده روابه
امریکا و رژیم صهیونیستی ایجاد کند.
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 .1چارچوب نظری
سنت واقع گرایی قدیمیترین نظریه سیاست بینالملل است که بر سیاسهت قهدرت
و پیگیری منافع ملی تاکید و دولت را بازیگر اصهلی عرصهه بهین المللهی مهیدانهد
مشیرزاده .)Heywood, 2002:128-9 ،79-83 :138٦ ،واقعگرایی تصهویری تاریهک از
سیاست جهان ارائه میدهد که در نن دولتها در محیطی که تهدیهد دائمهی جنهگ
در کمین است ،به دنباف کسب قدرت هستند  .)Morgenthau, 2006: 3-4امنیت ملهی
و بقای دولت ،هنجار مرکزی رهیافت واقع گرایی را ایفا و ارزشههایی هسهتند کهه
نموزه و سیاست خارجی واقعگرایانه را شکل میدهند .منهافع ملهی داور نههایی در
قضاوت نسبت به سیاست خارجی است .این حقیقت که همه دولت هها بهه دنبهاف
کشورها و حکومتها به طور کامل به یکدیگر اعتماد نمیکنند و به ناچار بایهد بهه
خود تکیهه کننهد جکسهون و سورنسهون94-5 :1385 ،؛ .)Mearsheimer, 2014: 33
واقعیت تجربی قدرت ملی در نظر گرفته میشود

)2002: 265

 .(Krasner,واقعگرایهان

رهبران را بازیگران عقالنی فرض میکنند که نسبت به هزینههای تصمیمات خهود
حسههاس و قبههل از هرگونههه اقههدامی منههافع و هزینههههههای نن را مههورد ارزیههابی
قرارمیدهند .)Waltz, 2003: 13-14
همه شاخههای پارادایم واقعگرایی اعم از واقعگرایی سنتی ،نوواقعگرایهی ،یها
واقع گرایی نوکالسیک در سه پیش فرض اساسی با یکهدیگر اشهترات نظهر دارنهد؛
اوف اینکه دولتها به عنوان بازیگران اصلی نظام بین الملهل از ماهیهت یکپارچهه و
عقالیی برخوردار هستند .دوم اینکه ننها دارای اولویت های معینی هستند که غالبها
در تضاد با سایر دولت است و در نهایت اینکه دولهتهها در نظهام بهینالملهل کهه
دارای خصوصیت ننارشیک است ،در پی کسب قابلیت های مادی قهدرت هسهتند.
در این میان ،واقعگرایان تاکید زیادی بر کنترف منابع مهادی در جههان سیاسهت بهه
عنوان هسته اصلی قدرت دارند؛ به گونهای که منابع مادی به عنهوان یهک واقعیهت
عینی تاثیر مهمی بر رفتار دولت در رابطه با سهایر بهازیگران بهر جهای مهیگهذارد
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برای واقعگرایان توصیف ویژگی نظام بین الملل براساس ننارشی است و مهمتهرین
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منافع ملی و بقاء در جهانی تهدیهدنمیز هسهتند ،بهه ایهن معنهی اسهت کهه هرگهز
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زیباکالم و عرب عامری175-٦ :1393 ،؛ .)Chiaruzzi, 2012: 42-43
هدف واقعگرایی نوکالسیک ،بهه روز کهردن کهردن نظریههههای واقهعگرایهی
کالسیک و نوواقعگرایی از طریق ترکیب سطوح خهرد داخلهی بها عوامهل کهالن و
سیستمی بهرای تحلیهل سیاسهت خهارجی اسهت .در واقهع ،رویکهرد واقهع گرایهی
نوکالسیک رهیافتی تلفیقی از نظریهههای واقهع گرایهی کالسهیک و نوواقهعگرایهی
به ویژه واقعگرایی تدافعی در سطوح تحلیل -سطح واحد و سیستمی -محسهوب و
از اینرو رهیافتی بینابینی قلمداد میشهود .از سهوی دیگهر ،رهیافهت واقهع گرایهی
نوکالسیک خود را در راه میانه بهین دو جریهان نظریههههای سهاختاری محهض و
سازهانگاری قرارمیدهد .درحالی که رهیافهت اوف ارتبهاط مسهتقیم و روشهن بهین
محدودیتهای سیستمیک و رفتار سطح واحد را مهیپهذیرد ،رهیافهت دوم وجهود
هرگونه محدودیت سیستمیک عینی را انکار و در مقابل یادنور میشود که واقعیت
بین المللی به صورت اجتماعی ساخته میشود و ننارشی چیزی است که دولهتهها
نن را بوجود مینورند  .) Rose, 1998: 152-3; Donnely, 2005: 34از جمله مولفهههای
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395

مثبت این نظریه میتوان به کاربردی بودن نن در تحلیل سیاست خارجی کشهورها
اشاره نمود .زیرا برخالف نظریه واقهعگرایهی کالسهیک و نوواقهعگرایهی ،در کنهار
تحلیل ساختاری به مولفههای دیگری همنون ساختار دولت و فهم رهبران از نظام
بینالملل نیز تاکید دارد .)Zakaria, 1992: 198; Schweller, 2014: 7
 .2اوباما و واقعگرایی
رویه سیاست خارجی واقعگرایانه به وضوح در سشنان بارات اوباما دیده میشهود.
با وجود برخی ژستها و اظهارات نرمانگرایانه ،سشنان کلیدی اوبامها دربردارنهده
پیام واقعگرایانه است ،بطوریکه به باور برخی تحلیلگهران متهاثر از اندیشههههای
رینولد نیبور ،عالم واقهعگهرای الهیهات اسهت

Yoffie, Clausen & Nurnus 2015: 2-3

; .)2014: 1-2رینولد نیبهور از منظهر کنهت تامپسهون  ،)Kenneth W. Thompsonپهدر
فکری واقعگرایانی همنون مورگنتا و کنان است که بهیش از دیگهران در راسهتای
نیل به نظریهای منسجم و قابل درت از رواب

بین الملل تهالش مشهیرزاده:138٦ ،

 ،)8٦ 122و از موثرترین متفکران امریکایی دهههای  4٠و  5٠میالدی قلمهداد مهیشهود
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که تاثیر شایانی بر نثار واقعگرایانه در این کشور داشته است
 .)1اوباما طی مصاحبهای بها دیویهد بهروکس

Brooks

Schlesinger Jr., 2005:

 )Davidدر نوریهل  ،2٠٠7از

نیبور به عنوان یکی از فیلسوفان مورد عالقه خود یاد کرد ).)Brooks, 2007: 1
اوباما هنگام دریافت جایزه صلح نوبل در دسامبر  ،2٠٠9تعههد خدشههناپهذیر
خود به واقع گرایی را مورد تاکید قرارداد .او خاطر نشان ساخت که به عنوان رئیس
جمهوری ایا ت متحده سوگند یاد کرده از ملهت خهود محافظهت و دفهاع کنهد و
نمیتوان در برابر تهدیدات متوجه مردم امریکا بیکار نشست .برخی اوقات استفاده
از زور اجتناب ناپذیر است  .)Obama, 2009: 3این سشنان مهنعکس کننهده دیهدگاه
نیبور درباره نیاز به توسل به زور در مقابله با بدی و همینطور بازتاب دهنده اصوف
در مصاحبه  23سپتامبر  ،2٠12دربرنامه  ٦٠دقیقه شبکه سی بهی اس در پاسهخ بهه
این س واف که نیا در مورد تصمیمگیری برای استفاده از زور در برابر ایران از طرف
فشاری که احساس میکنم این است که چه تصمیمی برای مردم امریکا بهتر اسهت
و صداهای مزاحم دیگر را نشنیده میگیرم .)Obama, 2012
اظهارات اوباما در حمایت از واقعگرایی با سشنانش در نکادمی نظامی ایها ت
متحده در وست پوینت  )West Pointدر مه  2٠14ادامه یافهت .پیهام اوبامها دربهاره
منافع حیاتی ،کامال روشن و پایبند به واقعگرایی بهود .ایها ت متحهده در صهورت
نیاز بطور یکجانبه از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد ،وقتی منافع حیاتی ما اقتضا
کند .امریکا برای حفاظت از مردم و کشورش نیاز به هینگونه مجهوزی نهدارد .بهه
باور اوباما وقتی منافع حیاتی امریکا در خطر نیست ،بقیه کشهورها بایهد مسه ولیت
بیشتری را متقبل شوند  .)Obama, 2014a: 5سشنرانی سپتامبر  2٠14بارات اوبامها در
مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،بار دیگر تمایالت واقعگرایانه او را مهورد تاییهد
قرارداد .پاسخ اوباما در مواجهه با ستیزهجویان تندرو تهدید کننده امنیهت متحهدان
کلیدی امریکا در خاورمیانه ،نظم جهانی و خطر بالقوه برای ایهن کشهور روشهن و
صریح بود :گروه تروریستی موسوم به داعش باید تضعیف و در نهایت نابود شود.

خارجی اوباما و رژیم صهیونیستی  فرزاد محمدزاده ابراهیمی و محمدرضا ملکی

نتانیاهو تحت فشار است ،گفت :وقتی بحر منافع ملی و امنیتی در بین است ،تنهها

دکترین سیاس

جریان اصلی واقع گرایی کالسیک است جکسون و سورنسون .)95 :1385 ،اوبامها
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با اینگونه گروههای شرور هینگونه مذاکره و گفت وگویی نمیتوانهد انجهام شهود.
زبان قابل فهم برای این ندمکشها ،زبان زور است .)Obama, 2014b: 5-6
اوباما در نوامبر  2٠15و پس از حمالت تروریستی پاریس که منجر بهه کشهته
شدن  13٠نفر شد ،در تالش برای اطمینانبششی به مردم امریکا درباره امنیت ایهن
کشور در مقابل تهدیدات تروریستی ،عنوان کرد که مردم امریکا بدانند برای حفهظ
امنیت کشور هراقدامی که نیاز باشد انجام مهیدههیم

2015: 1-2

 .)Koren,اوبامها در

دسامبر  2٠15و پس از تیراندازی تروریستی سن برناردینو کالیفرنیا 1عنوان کرد بهه

عنوان فرمانده کلقوا هیچ مس ولیتی با تر از امنیت مردم امریکها نهدارد و از زمهان
ورود به کاخ سهفید بهه نیروههای نظهامی-امنیتهی اجهازه داده تروریسهتهها را در
هرکشوری که زم باشد ،هدف قراردهند

2015: 1-2

 .)Obama,اوباما بهار دیگهر در

تایید مواضع قبلی خود در مصاحبه نوریل  2٠1٦با مجله نتالنتیک گفت که امریکا
در منطقه خلی فارس و همننین در اروپا ،متحدان فرصهتطلهب و راحهتطلبهی
دارد که می خواهند امریکا را به درگیری هایی بکشانند که ارتباطی با منهافع امریکها
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ندارد .او افزود به کارگیری نیروی نظامی در منطقه نه به نفع امریکا است و نهه بهه
نفع خاورمیانه

2016

 .)Goldberg,سشنان اوبامها بهر ایهن نکتهه تاکیهد مهیکنهد کهه

واقع گرایی ،مساوی با انزواگرایی نیست .تهدیدهای قریبالوقوع برای نظم جههانی
و منافع امریکا در جهان وجود دارند و در نظهام ننارشهی بهینالملهل ،قهدرتههای
بزرگ باید دست به کار شده و به نن پایان دهند.
سیاست خارجی دولت اوباما را میتوان تبلور پارادایم واقهعگرایهی در سیاسهت

بینالملل قلمداد کرد .به گفته گری سیک ،2دکترین سیاست خارجی اوباما بهازتعریفی
از سیاست ایها ت متحهده مبتنهیبهر حهداقلگرایهی مینهی مالیسهتی ،)3متمایهل بهه
چندجانبهگرایی در مواقع لزوم ،و خودمحور است و نشانهای از نرمانگرایی ،اههداف
بزرگ و جاهطلبانه و یا تعهدات بهیپایهان در نن دیهده نمهیشهود .در عهوض ،ایهن

1. San Bernardino, California

124
ag
e

2. Gary Sick
3. Minimalist

دکترین بیشتر یادنور خ مشهی جهان کوئینسهی ندامهز ،1ششهمین رئهیس جمههوری
ایا ت متحده و وزیر امور خاجه جیمز مونروئه 2است که در تدوین دکترین مونروئه
به وی کمک کرد ) .(Sick, 2014: 3اقهدامات و تصهمیمات بهارات اوبامها ارائهه دهنهده
بینشی از واقعگرایی است که براسهاس نن ایها ت متحهده بایهد از مداخلهه مسهتقیم
نظامی اجتناب کند ،مگر در شرایطی که منافع حیاتی نن در معرض تهدید باشهد ،بهه
مناقشاتی که اهمیت چندانی ندارند وارد نشهود ،از مهداخالت بشردوسهتانه پرهزینهه
دوری کند ،دیگر کشورها را تشویق کند تا تقبل مس ولیت کنند و همیشهه بهه خهاطر
داشته باشد که هزینههای یک اقدام از منافع نن فراتر نرود ).(David, 2015: 14
این نگرش که نیروهای نظهامی بایهد بهرای خطرنهاتتهرین تهدیهدات مهورد
تاکید بر تالشهای چندجانبه در راستای جلوگیری از ههدرروی منهابع امریکها بها
واقعگرایی سازگار است .به عبارت دیگر ،دکترین حزم و احتیاط اوبامها کهه ریشهه
مشالف ،تواناییهای نظامی امریکا را حفظ و با مهداخالت خهارجی کهه مهیتوانهد
تعهدات بلندمدت برای این کشور به همراه داشته باشد ،کهامال محتاطانهه برخهورد
میکند .اوباما با دکترین محتاطانه و خویشتنداری ،تمهایلی بهه اسهتفاده از نیهروی
نظامی برای مقابله با تهدیدهای غیرمستقیم علیه منافع امریکها نهدارد

(Cohen, 2015:

) .1-3از اینرو ،واقع گرایی رهیافتی است که به بهترین وجه سیاست خارجی دولت
بارات اوباما را توصیف میکند.
بررسی اقدامات سیاست خارجی اوباما و سابقه تصمیمات او حاکی از تطهابق
ننها با واقع گرایی است .راهبرد ضدتروریسم دولت اوباما ،سیاستمحهور در نسهیا،
راهبرد خاورمیانهای اوباما و عکسالعمل نسهبت بهه مداخلهه روسهیه در اوکهراین،
همگی از نموزههای واقعگرایانه نشأت میگیرند .البته نباید اینگونه برداشهت شهود
که هرکاری که اوباما انجام میدهد دقیقا متناسب با پارادایم واقعگرایی است ،بلکهه

خارجی اوباما و رژیم صهیونیستی  فرزاد محمدزاده ابراهیمی و محمدرضا ملکی

در نظریه واقع گرایهی دارد ،ضهمن تعامهل و همزیسهتی بها کشهورهای ناهمسهو و

دکترین سیاس

استفاده قرارگیرد و چالشهای کوچکتر نیازمند حهزم و احتیهاط بیشهتری اسهت و

1. John Quincy Adams

125 2. James Monroe
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بطور کلی و رویهمرفته تصمیمات کلیهدی دولهت اوبامها بها اصهوف واقهعگرایهی
سازگار است .در ادامه سه شاخص مهم در سیاست خارجی اوباما همنون راهبهرد
خاورمیانهای ،راهبرد محور نسیایی و همننین راهبرد ضدتروریسم مهورد بررسهی
قرارمیگیرند.
راهبرد خاورمیانهای اوباما .اوباما با این تفکر قدم در کاخ سفید گذاشهت کهه
کاهش مداخالت نظامی گسترده در خاورمیانه بهرای منهافع و امنیهت ملهی ایها ت
متحده حیاتی است .اشغاف عراق و زیادهروی درجنگ با تروریسم ،بار سنگینی بهر
دوش امریکا بهویژه در برهه زمانی بحران اقتصادی قرارداده بهود .از ایهنرو اوبامها

استفاده از راهبهرد موازنهه از راه دور 1و متناسهب کهردن حضهور در منطقهه را در

دستورکار قرارداد؛ به این معنا که ایها ت متحهده مهیبایسهت بشهش گسهترهای از
نیروهای نظامی خود را خارج از مناقشه نگه دارد و تنهها زمهانی مداخلهه صهورت
میپذیرد که به هیچ شیوه دیگهری نمهیتهوان از منهافع حیهاتی محافظهت نمهود و
مداخله نخرین راه چاره است ) .(Walt, 2005: 222-3ایا ت متحده برای موفقیهت در
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ایفای نقش موازنه کننده از راه دور ،درصدد محوف کردن مس ولیت 2و وظیفه تامین
امنیت به متحدان منطقهای خود برنمد .به عبارت بهتر سعی کرد بیشهتر دیگهران را

در خطههر منازعههه قراردهههد و خههود از دور نظههارهگههر و اوضههاع را کنتههرف کنههد
)2014: 159-62

 .(Mearsheimer,ایهها ت متحههده در دوره اوبامهها بهها خههودداری از

بکارگیری نیروی نظامی ،در بیشتر مواقع تالش کرد تمرکز خود را بر مسائل مهمتر
قراردهد .این سیاست به امریکا اجازه داد که ضمن حفظ قدرت خود ،هزینههههای
سنگین ناشی از مداخالت نظامی در دیگر نقاط جهان را بطور قابل توجهی کاهش
دهد .(Walt, 1987: 110-17
گرچه اوباما هم در داخل و هم در خاورمیانه بامشالفتههای فراوانهی روبهرو
شد ،اما حتی رخداد تحو ت بهار عربی و قدرتگیری فزاینهده داعهش نیهز تغییهر
عمدهای در راهبرد خاورمیانهای او ایجاد نکرد .در واقع تحوف در سیاست خارجی
1. Offshore Balancing
2. Buck-passer

امریکا در دوره اوباما با این تصور انجام شد که متناسب کهردن حضهور امریکها در
خاورمیانه میتواند به نحهو بهتهری منهافع امریکها در منطقهه را تهامین و همینطهور
هزینههای سنگین ناشی از مداخالت گسهترده نظهامی در منطقهه را کهاهش دههد.
متناسب کردن حضور ایا ت متحده در منطقه نه تنهها بهه معنهای کهاهش حضهور
فیزیکههی ایههن کشههور در خاورمیانههه بههود ،بلکههه شههامل خویشههتنداری در عرصههه
دیپلماتیک هم میشد ،اینکه عقب بنشیند و متحدان خهود را کهه سها نه میلیاردهها
د ر صرف هزینه نظامی میکنند را فراخواند تا مس ولیت بیشتری در راستای حفظ
امنیههت خههود متقبههل شههوند .اوبامهها پیوسههته در قالههب ایههن راهبههرد گههام برداشههته،
اولویتبندیها را بر این اساس انجام داده و در برابر تالش ها برای فاصلهگیهری از
راهبرد محور آسیایو .از نمونههای دیگر ،تصهمیم دولهت اوبامها در راسهتای
راهبرد محور نسیا است که نشانه نشهکاری بهر تمهایالت واقهعگرایانهه او قلمهداد
تدریجی از خاورمیانه ،جایی که امریکا بطور ناامیدکنندهای در نن نامعقو نهه عمهل
میکرد ،به نفهع تسهریع راهبهرد محهور نسهیا مربهوط مهیشهود ،جهایی کهه در نن
اقتصادهای رو به رشد و خیزش چین در حاف شکلدهی به نظم جهانی اسهت .در
واقع تغییر رویکرد امریکا از خاورمیانه بهه نسهیا را مهیتهوان بهزرگتهرین میهرا
سیاست خارجی اوباما قلمداد کرد

2016

 .)Heydarian,تصمیم به تمرکهز بیشهتر بهر

تالش های امریکا در نسیا برای اولینبار در مقاله بههار  2٠11ههیالری کلینتهون در
مجله سیاست خارجی مطرح شد  .)Clinton, 2011: 1او بر این نکته تاکید کهرد کهه
پس از یک دهه هزینه منابع امریکا در افغانستان و عراق ،این کشور نیاز دارد بهرای
دهه نتی جهتدهی خود را به سمت منطقه مهمتر نسیا تغییر دههد

Clinton, 2015:

 .)37-8بارات اوباما در نوامبر  ،2٠11ضمن تایید این رویکرد کلینتون ،تاکید کرد که
امریکا نقهش پررنهگتهر و طهو نی مهدتی را بها حمایهت از اصهوف اساسهی و در
همکاری نزدیک با متحدان و دوستانش در شکلدهی به منطقهه نسهیا-اقیانوسهیه و
نینده نن ایفا خواهد کرد .از منظر اوباما این منطقه اولویهت بها یی بهرای سیاسهت
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میشود .برجستهترین جنبه و شهاخص سیاسهت خهارجی اوبامها بهه عقهبنشهینی
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راهبرد دولت خود به شدت مقاومت کرده است .)Lynch, 2015: 1
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امنیتی امریکا دارد و این کشور به دنباف تثبیت موقعیت خود در نن است

& (Shaud

).Holzimmer, 2013: 3
راهبرد محور نسیایی ایا ت متحهده بیشهتر از ههر دیهدگاهی متهاثر از اصهوف
واقع گرایی است .اهمیت نظامی و اقتصادی نسهیا بهه خهودی خهود توجیهه کننهده
تمرکز امریکا بر این منطقه است و این در حالی است که خیهزش چهین در قامهت
یک قدرت بزرگ ،ضرورت نگرانیهای امریکا را تشدید میکنهد .واقهعگرایهان بهر
خطرات درگیری ناشی از تقابل یک هژمون در حاف ظهور چین) بها یهک قهدرت
بزرگ موجود ایا ت متحده) صحه میگذارند

Shambaugh, 2013: 11; Sahu, 2014:

; .)548-51دورنمای درگیری و هراس از نفوذ رو به رشهد چهین در نسهیا توصهیف
کننده تاکید فزاینده دولت اوباما بهر مسهائل نسهیا و چهین اسهت .از دیهدگاه یهک
واقعگرا ،صرف منابع کمیاب در مناقشات ینحل خاورمیانهه در حهالی کهه توجهه
چندانی به نسیا معطوف نشده ،معنا و مفهومی ندارد .واقعگرایان مدعی هستند کهه
منافع یک قدرت بزرگ ،باید در جایی پیگیهری شهود کهه مرکهز ثقهل اقتصهادی و
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نظامی جهان است .بر این اساس ،تصمیم اوباما به تمرکهز بهر نسهیا و چهین بطهور
کامل با اصوف واقعگرایی منطبق است ).(Freidberg, 2011: 1-8
راهبرد ضدتروریس  .ایا ت متحده قتل هدفمند را به عنوان تاکتیک ضروری
پیگرد عامالن حمالت تروریستی  11سپتامبر  2٠٠1در دسهتورکار قهرارداده اسهت.
پنتاگون و آژانس اطبعات مرکزی سیا) این اقدام بحر برانگیز را به دفعهات
طی ساف های اخیر هم به عنوان بششی از عملیاتهای جنگی در افغانستان و عراق
و همینطور به عنوان تالشهای ضدتروریستی در پاکستان ،یمهن و سهومالی مهورد
استفاده قراردادهاند .با روی کار نمدن دولت بارات اوباما در ساف  ،2٠٠9قتهلههای
هدفمند روند صعودی به خود گرفت و این اقدام عمدتا از طریق افزایش حمهالت
پهپادهای جنگی موسوم به شکارچی علیه القاعده و طالبان در افغانسهتان ،پاکسهتان
و یمن از یکسو و همینطور از طریق گسهترش ماموریهتههای دسهتگیری/قتل در
قالب عملیاتهای ویژه ایا ت متحده انجام یافت رئیسی و دیگران.)79 :1393 ،
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دستاورهای سیاسی و نظامی قتلهای هدفمند چنان گسترده و چشمگیر است

که منجر شده مقامات امریکهایی نن را بهه عنهوان تاکتیهک ضهروری و البتهه مهوثر
درجنگ علیه ترورسیم مورد استفاده قراردهند تها جهایی کهه بهه مهمتهرین مولفهه
سیاست ضدتروریسم این کشور تبدیل و موجب شده تا این کشور برخهی اصهوف
حقوقی مهم را در عرصه بین الملل نادیده بگیرد .به عبارت دیگر ،ایا ت متحده در
راستای تامین منافع حیاتی خود ،چشم بر مهمترین اصوف حقوق بین الملل بسهته و
این دلیل دیگهری بهر متهاثر بهودن سیاسهت خهارجی ایها ت متحهده از رهیافهت
واقعگرایی است ملکی و دیگران.)12٦ :1392 ،
 .3پیامدهای دکترین اوباما برای رژیم صهیونیستی
نزدیکی سیاست خارجی بارات اوباما به واقعگرایی از دو جهت موجبهات نگرانهی
به کمکهای ایا ت متحده وابسته اسهت .ایها ت متحهده مهمتهرین متحهد رژیهم
پیشرفته به امریکا متکی است ) .(Mark, 2004دوم اینکه د یهل اصهلی سهشاوتمندی
بی حدوحصر ایا ت متحده در حمایت از رژیم صهیونیستی با اصهوف واقهعگرایهی
سازگار نیست .از اینرو پیگیری سیاست واقهعگرایانهه توسه اوبامها و چهه بسها
توس جانشینان وی) رژیم صهیونیستی را با مشکل روبهرو و باعهر ناخشهنودنی
مقامات نن شده است .بیشک رژیم صهیونیستی تا حهدود زیهادی بهه کمهکههای
ایا ت متحده متکهی اسهت .رژیهم صهیونیسهتی بهین سهاف ههای  197٦تها ،2٠٠4
بزرگترین دریافت کننده سا نه کمکهای امریکا بود و در مجموع تا ساف  2٠15با
دریافت قریب به  125میلیارد د ر بزرگترین دریافت کننده کمک از امریکا بعهد از
جنگ جهانی دوم محسوب میشود .)Sharp, 2015: 29
ایا ت متحده بزرگترین ارائه دهنده تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی اسهت
و مساعدت نظامی ایا ت متحده به رژیم صهیونیستی سا نه از  3میلیهارد د ر فراتهر
میرود .ساختار نیروهای ههوایی رژیهم صهیونیسهتی برمبنهای هواپیماههای جنگنهده
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صهیونیستی محسوب و این کشور از منظر حمایهت سیاسهی و تسهلیحات نظهامی
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سران رژیم صهیونیستی را فراهم نورده است .اوف اینکه رژیم صهیونیستی همننان

امریکایی اف 15-و اف 1٦-طراحی شده و بشش قابل توجهی از تسهلیحات نظهامی
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ایا ت متحده تامین میشود ملکی .)٦3 :1383 ،در فوریه  ،2٠15رژیم صهیونیسهتی
قرارداد خرید چندین فروند هواپیماههای اف 35-از امریکها بهه ارزش  2/82میلیهارد
د ر را به امضاء رساند که بودجه نن از محل کمهکههای خهارجی اعطهایی ایها ت
متحده تامین خواهد شد .براساس گفتهههای جهو بایهدن ،معهاون رئهیس جمههوری
امریکا ،تحویهل ایهن جنگنهدههها بهه رژیهم صهیونیسهتی از سهاف  2٠1٦نغهاز و در
اینصورت رژیم صهیونیستی اولین رژیمی خواهد بود که ایهن جنگنهده چنهدمنظوره
نسل پنجمی فوق مدرن را دریافت خواههد کهرد کهه گفتهه مهیشهود پیشهرفتهتهرین
جنگندهای است که تاکنون ساخته شده است .)Sharp, 2015: 7
ایا ت متحده در فروش تسهلیحات ،خهود را بهه تفهوق کیفهی نظهامی رژیهم
صهیونیستی متعهد میداند ،بطوریکه هنگام ارساف تسلیحات به دولتههای عربهی
اطمینان حاصل میکند که رژیم صهیونیستی در مقابله با هرگونه تهدیهد بهه انهدازه
کافی تسلیحات پیشرفته دریافت کرده است

2014: 396

 .)Gates,این درحالی اسهت

که گرچه رژیم صهیونیستی خود تولیدکننده تسلیحات است ،اما فاقد توانایی بهرای
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تولید هواپیماها و موشکهای بسیار پیشرفته میباشد و اغلب نننه تولید میکند بها
استفاده از تجهیزات و قطعات امریکایی است و همین مس له وابستگی تلنویهو بهه
واشینگتن را تداوم میبششد .عالوه بر تجهیزات نظامی ،ایها ت متحهده در طیهف
گستردهای از همکاریهای امنیتی با ارتش رژیم صهیونیستی در تعامل اسهت .ایهن

موارد رزمایشهای مشترت ،توسعه سامانه دفاع موشهکی نرو 1و گنبهد نهنهین ،2و

ایجاد بدافزار رایانهای استاکس نت 3برای جنگ سایبری علیه برنامه هستهای ایهران
را شامل میشود .در صورتی که ایا ت متحهده بهه ههر دلیلهی حمایهت نظهامی و
همکاری با رژیم صهیونیستی را متوقف سازد ،نیروهای دفاعی رژیهم صهیونیسهتی
به سایهای از نننه امروز است بدف خواهد شد ).(Nakashima & Warrick, 2012
حمایت امریکا از رژیم صهیونیستی در حهوزه دیپلماتیهک بهرای ایهن کشهور
حیاتی است .با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی اغلب با انتقادات گسهترده جامعهه
1. Arrow
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2. Iron Dome
3. Stuxnet

بین المللی روبروست ،پشتیبانی سیاسی امریکا از نن بسیار حائز اهمیت است .ایهن
مس له در هیچ کجا همانند سهازمان ملهل متحهد نمهود نهدارد ،نههادی کهه گرچهه
مشروعیت تاسیس رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخته اما از نن زمان در قبهاف
اقدامات این کشور رویکرد انتقهادی در پهیش گرفتهه اسهت .تعهداد قطعنامههههای
تصویب شده در سازمان ملل علیه رژیم صهیونیستی طی دهه اخیر ،از مجموع همه
کشورهای عربی بیشتر است .تقریبا  4٠درصد از تمام قطعنامههای سازمان ملل کهه
در ننها نقض حقوق بشر محکوم شده علیه رژیم صهیونیسهتی بهوده اسهت ،حتهی
بیشتر از کشورهایی همنون کرهشهمالی و سهودان  .)Goldhagen, 2013: 427مجمهع
عمومی سازمان ملل در ساف  ،1975قطعنامه  3379را به تصویب رساند گرچهه در
بود ،اقدامی که نشکارا تصمیم تاسیس رژیم صهیونیستی در  1947توسه سهازمان
ملل را زیر س واف میبرد ).(UNGA, 1975
شورای امنیت را که علیه رژیم صهیونیستی بوده وتهو یها تعهدیل و حمایهت مهالی از
موسسات تشصصی وابسته به سازمان ملل همنون یونسکو که فلسطین را به عنهوان
دولت به عضویت پذیرفته متوقف کرده است .به همین ترتیب ایا ت متحده همیشهه
تالش کرده تا از انزوا و طرد شدن رژیم صهیونیستی در دیگر عرصههای بهینالمللهی
نیز ممانعت به عمل نورد که در این میان میتوان به تحریم دو کنفهرانس بهینالمللهی
دوربان 1درباره حقوق بشر به دلیل رویکرد ضدرژیم صهیونیستیی اشاره کرد .امریکها
و به ویژه کنگره این کشور در مقابل هرگونه تالش سازمانهای غیردولتهی بهرای بهه
تصویر کشیدن اقدامات غیرانسانی رژیم صهیونیستی و منزوی ساختن نن بهه شهدت
مقاومت کرده است ) .(BDS Global Digest, 2014این درحالی است کهه حمایهت قابهل
توجه امریکا از رژیم صهیونیستی با پایبندی اوبامها بهه واقهعگرایهی چنهدان سهازگار
نیست .حمایت امریکا از رژیم صهیونیستی به سهه دلیهل صهورت مهیپهذیرد :ارزش
راهبردی رژیم صهیونیستی ،ارزشههای مشهترت بهین رژیهم صهیونیسهتی و ایها ت
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ایا ت متحده در برابر انتقادات در کنار رژیم صهیونیستی ایستاده ،قطعنامههههای
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ساف  1991نن را لغو کرد) که در نن صهیونیسم شکلی از نژادپرستی معرفهی شهده
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متحده و تاثیر گروهههای متنفهذ و قدرتمنهد یهودیهان امریکها .در ههیچکهدام از ایهن
حوزهها ،دیدگاه واقعگرایی چنین سطح با ی پشتیبانی امریکها از رژیهم صهیونیسهتی
را توصیه نمیکند.
از منظر واقع گرایی میتوان عنوان کرد که رژیم صهیونیستی تامین کننده منافع
راهبردی ایا ت متحده در منطقه است ،امها بها توجهه بهه تغییهر اوضهاع ،بهه نظهر
نمیرسد این مس له همنون گذشته در شرای جاری هم صدق کنهد؛ اینکهه رژیهم
صهیونیستی به عنوان متحدی قدرتمند و قابل اعتماد در منطقهای حساس ،نهانرام و
ملتهب بتواند نقطه اتکاء مناسبی برای امریکا در جهت حفاظت از منهافعش باشهد.
نباید از نظر دور داشت که نغاز حمایت گسترده امریکها از رژیهم صهیونیسهتی بهه
دهه  197٠بازمیگردد ،زمانی که رژیم صهیونیستی به درخواست امریکها مبنهی بهر
حفاظت از اردن در برابر تهاجم سوریه سریعاً و بطهور مهوثری پاسهخ داد و ارزش
راهبردی خود را برای واشینگتن به اثبهات رسهاند  .)Quandt, 1977: 106پهس از نن
رژیم صهیونیستی بها ارائهه اطالعهات در طیهف گسهتردهای از حهوزههها همنهون
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سامانههای تسلیحاتی شوروی سابق و گروهههای تروریسهتی بها امریکها همکهاری
کرده است .با اینحاف ،پشتیبانی از رژیم صهیونیستی به مثابهه شمشهیر اسهتراتژیک
دو لبه است ،بطوریکه تالشهای امریکا برای دوستی و نزدیکی هرچهه بیشهتر بها
جهان عرب را پینیده ،به قرارگیری امریکا در زمره اهداف گهروهههای تروریسهتی
کمک و شهرت و اعتبار ایا ت متحده را بهواسطه حمایت قاطع از کشوری منفهور
مشصوصا در جهان اسالم خدشهدار میکند .افزونبر این با پایان جنگ سرد ،کمک
اطالعاتی رژیم صهیونیستی درباره سامانههای تسلیحاتی شوروی و ارائه سهدی در
برابر توسعه کمونیسم دیگر محلی از اعراب نهدارد

Mearsheimer & Walt, 2007: 49-

 .)77براین اساس برخی معتقدند رژیم صهیونیستی دیگر ارزش راهبردی گذشته را
برای واشینگتن ندارد؛ چراکه منافع ناشی از نن طی ساف های اخیرکهاهش یافتهه در
حالی که هزینههای مرتب با نن با باقی مانده و احتما باز هم افهزایش یابهد .در
چنین شرایطی دشوار بتوان حمایت گسترده امریکا از رژیم صهیونیستی را صرفا از
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منظر ارزش راهبردی توجیه کرد .)Shahidsaless, 2015: 1-3

دومین دلیل پشتیبانی ایا ت متحده از رژیم صهیونیستی ،به وجود ارزشها و
نگرشهای مشترت طرفین بازمیگردد که حمایت گسترده امریکا از دولت یهود را
سبب شده است .رژیم صهیونیستی از منظر بسیاری از امریکاییها به عنوان رژیمی
دوست و دموکراتیک تلقی میشود که بهوسهیله مههاجران پایههگهذاری شهده و در
تالش است در منطقهای بیثبات و محیطی تهدیدنمیز به حیات خود تداوم بششهد
 .)Clinton, 2015: 304از نغاز تاسیس رژیم صهیونیستی در  ،1948باور امریکاییهها
به داشتن ارزشهای مشترت با رژیم صهیونیستی ،حمایهت قهاطع و گسهتردهای را
برای رژیم صهیونیستی در پی داشته است .مردم امریکا در مواقع مشتلف خوب یها
بد ،نظر مساعدی نسبت به رژیم صهیونیستی داشتهاند با این نگرش که شههروندان
محسوب میشوند .)Cooper & Sengupta, 2014: 10
تاکید بر ارزشهای مشترت در راستای تحکیم رواب امریکا-رژیم صهیونیسهتی
هدایت کننده سیاست خارجی باشند .در عهوض تمرکهز بهر عوامهل مهادی همنهون
امنیت و منافع اقتصادی باید تاثیرگذارترین عنصر بر جههتگیهری کشهور باشهد ،نهه
برخی مفاهیم خیالی از انگارههای مشترت .سیاست خهارجی اوبامها درصهدد تهروی
دموکراسی نبوده و هیچ نگرانی جدی دربهاره موضهوعات حقهوق بشهری در نن بهه
چشم نمیخورد ،از اینرو ،اینکه اوباما چه اندازه متاثر از نرمانهای مشهترت فرضهی
دو کشور است ،مورد تردید قرار میگیرد .علیرغم اهمیت فوقالعهادهای کهه کنگهره
ایا ت متحده برای حفظ و گسترش رواب امریکا-رژیم صهیونیسهتی قائهل اسهت و
همین مس له سیاست دولتهای مشتلف امریکا را طهی دهههههای اخیهر تحهتتهاثیر
قرارداده ،با اینحاف نشانههایی از فرود در رواب امریکا و رژیم صهیونیستی به چشم
میخورد .دههها گزارش درباره رفتار خشونتنمیز با فلسطینیها ،کشهتار غیرنظامیهان
فلسطینی و تداوم اشغاف کرانه باختری توس رژیم صهیونیستی ،در این راستا بیتاثیر
نبوده است .مطالعهای که اخیراً انجام شده با بهرهگیری از شواهد جدید نشان میدهد
سطوح با ی احساسات حامی رژیم صهیونیستی در امریکا در میهان پروتسهتانههای
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با اصوف واقعگرایی سازگار نیسهت .بهرای واقهعگرایهان ،ارزشههای مشهترت نبایهد
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غیر انجیلی و نسل جوانتر در حاف کاهش است و این مس له میتوانهد در نینهده نهه
چندان دور بر حمایت افکار عمهومی امریکها از رژیهم صهیونیسهتی و سیاسهت ایهن
کشور در قباف رژیهم صهیونیسهتی تاثیرگهذار باشهد .بهه ویهژه شهکاف فزاینهده بهین
دمههوکراتههها  51درصههد) و جمهوریشواهههان  8٠درصههد) در حمایههت از رژیههم
صهیونیستی ،با توجه به ماهیت سنتی فراحزبی حمایت امریکا ،بهرای مقامهات رژیهم
صهیونیستیی نگران کننده است .)Cavari, 2014: 2

همننانکه پیتر بینارت 1که خهود یههودی لیبهراف دمهوکرات اسهت ،در کتهاب

بحران صهیونیسم 2نشان میدههد ،بسهیاری از یهودیهان جهوان غیهر ارتهدوکس در
ایا ت متحده که به لحاظ سیاسی لیبراف هسهتند ،همنهون والهدین خهود از رژیهم
صهیونیستی حمایت نمیکنند .در صورتی که بیتفهاوتی یها حتهی خصهومت ننهها
نسبت به رژیم صهیونیستی تداوم یابد ،این رژیم بشش مهمی از حامیان خود را در
افکار عمومی امریکا از دست میدهد

2012: 188-9

 .)Beinart,این گفته به این معنی

نیست که مردم امریکا حمایت خود از رژیم صهیونیستی را یک شبه پایان خواهنهد
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داد ،با اینحاف گزارشهایی که از میزان بیعدالتی رژیم صهیونیسهتییهها حکایهت
دارد ،میتواند ارزشهای مشهترت نزدیهک کننهده امریکها و رژیهم صهیونیسهتی و
حمایت افکار عمومی امریکا از رژیم صهیونیستی را تضعیف کنهد ،اتفهاقی کهه بهه
نظر میرسد در حاف رخ دادن است .کاهش حمایت عمومی امریکاییهها از رژیهم
صهیونیستی ،به همراه ایجاد حس تعادف اخالقی نسبت بهه طهرفین مناقشهه رژیهم
صهیونیستی-فلسطین ،فضای عمومی را برای رهبرانی همنون بهارات اوبامها مهیها
میسازد تا سیاستهای واقعگرایانه خود را پیگیهری کننهد ،بهدون تهرس از اینکهه
تاوان نن را بعدها در انتشابات پس خواهند داد ).(David, 2015: 37
سومین مللفه حمایت امریکا از رژیم صهیونیسهتی ،بهه روابه قدرتمنهد و از
نقطه نظر سیاسهی ثمربششهی مربهوط مهیشهود کهه رژیهم صهیونیسهتی در ورای
پیوندهای رسمی خود با امریکا دارا میباشد و نن رابطه بها جامعهه سهازمان یافتهه
1. Peter Beinart
2. The Crisis of Zionism

یهودیان امریکا است که بهصورت انفرادی و گروهی تالش میکنند رواب نزدیهک
امریکا-رژیم صهیونیستی را بهیش از پهیش تحکهیم بششهند .)Rynhold, 1997: 239
جامعهای که سازمانهای متعدد ،قدرتمند و با نفوذ طرفدار رژیم صهیونیستی را در
1

امریکا از جمله کمیته امور عمومی امریکا-رژیم صهیونیستی نیپک) ،بنی بهرت و

اتحادیه ضد افترا 2را تشکیل دادهاند ملکی .)4٦ :1383 ،سازمانهای حهامی رژیهم
صهیونیستی نامزدهای انتشابات را مهورد حمایهت مهالی قهرار مهیدهنهد و مهدافع

مواضع حمایتی از رژیم صهیونیستی هستند .با وجود اینکه نیروهای طرفدار رژیهم
صهیونیستی نقش مهمی را در سیاست امریکا ایفا میکنند ،امها نشهانهههایی وجهود
دارند که این تاثیرگذاری در حاف کاهش است .جامعه حامی رژیم صهیونیسهتی بها

دولت نتانیاهو در پیش گرفتهاند ،تا حدودی دچار انشعاب شده است .در صهورتی
که یهودیان جوان امریکایی به فاصله گرفتن از رژیم صهیونیستی ادامه دهند و اگهر
شک تاثیرگذاری بی رژیم صهیونیستی کاهش خواهد یافت مشصوصا زمهانی کهه
دموکراتها در قدرت هستند .)Russell Mead, 2007: 160-8
کاهش قدرت گروههای داخلی تروی کننده پیونهدهای قهوی میهان امریکها-
رژیم صهیونیستی ،مشصوصا تحت رهبری کسی که سیاست خارجی واقهعگرایانهه
را پیگیری میکنهد ،محتمهلتهر اسهت .واقهعگرایهان درصهدد هسهتند تاثیرگهذاری
گروههای داخلی که معتقدند در راستای منافع ملی عمهل نمهیکننهد محهدود و بها
تالش بیهایی که بهزعم ننها اولویتهای واقعی امریکا را دچار تحریف میکنند،
به شدت مقابله کنند .باتوجه به سوءشهرت گروههایی همنون نیپک ،تصور اینکهه
اوباما چقدر مواظب بوده تا نه تنها سیاسهتههایش تحهتتهاثیر فشهارهای اینگونهه
گروهها قرار نگیرد ،بلکه اطمینان حاصل کند که ایا ت متحده سیاستی واقعگرایانه
و عملی براساس منافع ملموس پیگیری میکند ،دشوار نیست .رابطه دولت اوباما با
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حمایت از رژیم صهیونیستی تقریبا منحصر به حزب جمهوریخهواه شهود ،بهدون
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پیدایش گروههایی همنون جی استریت 3که مواضع انتقادی نسبت به سیاستهای

1. B'nai B'rith
)2. Anti-Defamation League (ADL
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رژیم صهیونیستی بر این واقعیت صحه میگذارد که سیاست خارجی واقهعگرایانهه
میتواند دربردارنده لحظات سشتی برای دولهت یههود باشهد .مهذاکرات بهینتیجهه
صلح ،انتقاد امریکا از رفتار رژیم صهیونیستی طی جنگ غزه  ،)2٠14اختالف نظر
اوباما و نتانیاهو درباره توافهق هسهتهای بها ایهران و رنجیهده خهاطر شهدن ننهها از
یکدیگر ،نمونههایی از مشکالت در رواب امریکا و رژیهم صهیونیسهتی بهه شهمار
میروند .)Goldberg, 2014
هرچنهد حمایههت گسههترده و ملمههوس ایها ت متحههده از رژیههم صهیونیسههتی
همننان به قوت خود باقی است ،هنوز سا نه بیش از  3میلیارد د ر کمک به ایهن
کشور ارائه و در عرصههای بین المللی همنون سازمان ملل قاطعانه از نن حمایهت
دیپلماتیک میکند ،با اینحهاف در صهورتی کهه دیهدگاه واقهعگرایانهه در سیاسهت
خارجی امریکا تداوم داشته باشد ،بدون شک رواب ویژه امریکا-رژیم صهیونیستی
تحتالشعاع قرارخواهد گرفت .دور از انتظار نیست که روزی ایا ت متحده هم به
صف روسیه ،بریتانیا و فرانسه متحدان سابق رژیم صهیونیستی) پیوسته و حمایت
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کامل خود را از رژیم صهیونیستی بردارد و یا به میزان قابل تهوجهی کهاهش دههد.
وقوع چنین رخدادی پیامدهای زیانباری برای رژیم صهیونیستی بهه دنبهاف خواههد
داشت .در اینصورت نه فق ارتش رژیم صهیونیسهتی منبهع اصهلی دسترسهی بهه
تسلیحات و فننوریهای پیشرفته را از دست میدهد بلکه چتر حمایتی امریکا کهه
در عرصههای بین المللی بر رژیم صهیونیسهتی سهایه افکنهده از بهین مهیرود و در
موقعیتی مشابه افریقای جنوبی دوران نپارتاید ،دولتی منفهور در جههانی متشاصهم،
رها خواهد شد .البته ایهن گفتهه بهه ایهن معنهی نیسهت کهه بها پیگیهری سیاسهت
واقعگرایانه توس امریکا و کاهش حمایت از رژیم صهیونیستی ،همهه چیهز بهرای
ایههن کشههور از دسههت خواهههد رفههت .رهبههران رژیههم صهیونیسههتی هههم از اصههوف
واقعگرایانه تبعیت میکنند و به خوبی میدانند که برای بقاء نباید به هیچ کشهوری
متکی بود .از این روست که رژیم صهیونیستی درصدد ارتقاء موقعیت جهانی خود
و بهبود رواب با قدرتهای نوظهور همنون چهین و هنهد برنمهده اسهت
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Inbar,

طی بیست ساف گذشهته ،اقتصهاد رژیهم صهیونیسهتی بها بههرهگیهری از بشهش
فننوری پیشرفته تقویت و  5برابر رشهد را تجربهه کهرده اسهت ،بطهوریکهه تولیهد
ناخالص داخلی نن از  44میلیارد د ر به حدود  2٠٠میلیارد د ر افزایش یافته اسهت
 .)Israel Real GDP Growth Rates, 2014رژیم صهیونیستی با هیچ تهدید عمده خهارجی
مواجه نیست و دشمنان بالقوه نن نیز ههیچ حهامی ابرقهدرتی ندارنهد کهه ایهن نشهان
میدهد چرا نخرین جنگ بزرگ دولت به دولت که رژیم صهیونیسهتی در نن درگیهر
بوده بیش از 4٠ساف پیش و در  1973رخ داده اسهت .رژیهم صهیونیسهتی از روابه
خود با ایا ت متحده به میهزان قابهل تهوجهی منتفهع مهیشهود ،امها مقامهات رژیهم
صهیونیستیی این را به خوبی میدانند که در جهانی بها ننارشهی بهینالمللهی و منهافع

نتیجهگیری
بهتر ،سیاست خارجی دولت اوباما را میتوان تبلور پارادایم واقعگرایی در سیاست
بینالملل قلمداد کرد .دکترین سیاست خارجی اوباما باز تعریفی از سیاست ایها ت

متحده مبتنیبر حداقلگرایی ،متمایل به چودجانبهگرایی در مواقع لزوم و خود
محور اس و نشانهای از آرمانگرایی ،اهداف بزرگ و یا تعهدات بویپایوان در
آن دیده نمیشود .اوباما در راهبرد ضدتروریسم برای تامین منافع حیهاتی امریکها
نه فق اصوف حقوق بین الملل بلکه قوانین مرتب داخلی را نیز نادیده گرفته است.
راهبرد محور نسیا با تمرکز بر تالشههای امریکها در منهاطقی از جههان کهه دارای
بههزرگتههرین تهدیههدهای نظههامی و ثههروت اقتصههادی اسههت و همینطههور راهبههرد
خاورمیانهای با اتشاذ رویکرد موازنه از راه دور ،د یل دیگهری بهر پیهروی دولهت
اوباما از نموزههای واقع گرایی است .دیگر اقدامات اوباما در سیاست خهارجی ههم
که بهزعم برخی انحراف از اصوف واقعگرایی تلقی میشود ،نه هزینه چندانی بهرای
امریکا داشته و نه رویهمرفته تاثیرات گسترده نموزههای واقعگرایانهه در سیاسهت
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تصمیمات اصلی سیاست خارجی اوباما با اصوف واقع گرایی تطبیق دارد ،به عبارت
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متغیر ،هرکسی تنها میتواند به خود اتکا داشته باشد.

خارجی اوباما را کمرنگ کرده است.
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را ننگونه که هست میپذیرد .او در بکهارگیری نیهروی نظهامی محتهاط اسهت ،در
تالش برای تروی دموکراسی و حقوق بشر خویشتنداری پیشه میکند ،با مداخلهه
مستقیم نیروهای امریکهایی مشهالف اسهت و اصهرار دارد دیگهر کشهورها ههم در
مس ولیت حفظ نظم جهانی باید ایفای نقش کنند .در عهین حهاف و مطهابق اصهوف
واقع گرایی ،سیاست خارجی اوباما انزواگرایانه یها صهلحطلبانهه ههم نیسهت .او در
استفاده از نیروی نظامی وقتی به این باور برسد که میتواند با هزینهه قابهل قبهولی
نتای خوبی به دست نورد ،تردید به خود راه نمیدهد .عالوهبر ایهن اوبامها نشهان
داده که این دغدغه واقعگرایان را مدنظر دارد که نبایهد منهابع را بهرای تهدیهدهای
حاشیهای هدر و کشور را در مقابله با چالشهای نتی دشمنان قدرتمند در شهرای
نامساعد قرارداد .سیاست خارجی محتاطانه و خویشتندارانه اوبامها مهنعکسکننهده
باور او به محدودیتهای قدرت ایا ت متحده و خودداری از هدرروی منابع ایهن
کشور در مسائلی است که فایده چندانی ندارند.
مطالب فوق به این معنی نیست که واقعگرایی اوباما الزاماً ارائه دهنده سیاست
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خارجی تحسینبرانگیزی است .برای بسیاری چه در داخل امریکا و چه در خهارج
از این کشور ،سیاست خهارجی اوبامها فاجعهه محسهوب مهیشهود .ننهها سیاسهت
خویشتنداری اوباما را سیاستی مطلوب ارزیابی نمیکنند بلکه درقالب کنارهگیهری
از مس ولیت جهانی امریکا قلمداد مینمایند .منتقدین اوباما براین باورند که ایها ت
متحده تنها قدرتی است که توانایی ایفای نقش رهبری جهان و میهدانداری صهحنه
بینالمللی را دارد و ایفای چنین نقشی با تبعیت از نموزههای واقع گرایی به چهالش
کشیده شده است .این در حالی است که بهه بهاور بسهیاری در امریکها ،در شهرای
کنونی منافع حیاتی این کشور در هیچ نقطهای از کره خهاکی مهورد تهدیهد جهدی
قرارندارد ،از اینرو کاربرد نیروهای نظامی مشصوصا اسهتفاده مسهتقیم از نن بهرای
هر تهدیدی ،منطقی به نظر نمیرسد .در واقع رویکرد اوباما هم مبین این است کهه
او در محدود کردن مداخله امریکا در طیف وسیعی از مسائل بطهور ماهرانهه عمهل
کرده است .اما با گذشت زمان ،رویکرد عدم مداخله میتواند اعتبار امریکها را زیهر
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س واف برده و چالشهایی را برای منافع این کشور پدیهد نورد کهه مقابلهه بها ننهها

نیازمند صرف هزینه بسیار هنگفتی است.
دکترین واقعگرایانه اوبامها و تغییهر در راهبهرد خاورمیانههای امریکها ،بهر رژیهم
صهیونیسههتی هههم پیامههدهایی داشههته و نگرانههی و انتقههادات مقامههات ایههن کشههور را
برانگیشته است .شاید کمتر بتوان در تاریخ رواب امریکا و رژیم صهیونیستی دورهای
را یافت که همانند ریاست جمهوری اوباما رواب طرفین بهه سهردی گراییهده باشهد؛
چراکه فار از برخی تنشهای زودگذر در تاریخ رواب طرفین ،به نظر مهیرسهد نهه
تنها اوباما بلکه بششی از سیستم سیاسی امریکا که بیشتر از حزب دموکرات هسهتند،
به این نتیجه رسیدهاند کهه منهافع درازمهدت امریکها و رژیهم صهیونیسهتی در حهاف
واگرایی است .در واقع سیاستهای اوباما مهنعکس کننهده واقعیهتههایی اسهت کهه
حمایت بیقید و شرط از رژیم صهیونیسهتی دچهار تردیهد شهوند .بنهابراین هرچنهد
حمایت امریکا از رژیم صهیونیستی به دلیل نفوذ گسترده بی یههود همننهان تهداوم
تحههتتههاثیر قراردهههد و وقههوع چنههین رخههدادی تبعههات ناخوشههایندی بههرای رژیههم
صهیونیستی به دنباف خواهد داشت .در نهایت باید بار دیگر خاطر نشان کرد ،مطالهب
فوق به این معنی نیست که رهیافت واقعگرایی برای جهان ،ایا ت متحهده یها رژیهم
صهیونیستی سیاست خوب یا بدی اسهت ،بلکهه بهر ایهن د لهت دارد کهه سیاسهت
خارجی دولت اوباما با این رهیافت همشوانی بیشهتری دارد و از ایهنرو بهرای درت
رویکرد سیاست خارجی اوباما و پیشبینی احتمالی اقدامات نتهی او در مهدت بهاقی
مانده تا پایان ریاست جمهوری ،راهنمای مناسبی محسوب میشود.

خارجی اوباما و رژیم صهیونیستی  فرزاد محمدزاده ابراهیمی و محمدرضا ملکی

دارد ،اما پیگیری سیاست واقعگرایانه از سوی امریکا میتواند رواب ویهژه طهرفین را
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موجب شده بششهی از دسهتگاه حکهومتی امریکها بههویهژه از جنهاح دمهوکرات ،در
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یادداشت
 .1این مقاله برگرفته از رساله دکتری رواب بینالملل فرزاد محمدزاده ابراهیمی بها عنهوان
"تجزیه و تحلیل راهبهرد خاورمیانههای ایها ت متحهده امریکها بعهد از تحهو ت
کشههورهای عربههی" بههه راهنمههایی دکتههر محمدرضهها ملکههی و دکتههر سههیدجواد
امامجمعهزاده است.
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