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حاکم بر سیاست خااری  با،      "راهبرد کالن"ای  این مقاله به تجزیه و تحلیل مقایسه
فرض مقاله این است که . پردازد م  0202تا  0222های  اوباما و ترامپ در بازه زمان  سال

رو  انجام . گیرند قرار م گرای   واقعمق،له در آمریکا اخیر  یمه،ر رئیسراهبرد کالن سه 
از مناابع  ای  هاست به این ص،رت که حجام گساترد  ای  هتحقیق کتابخانپژوهش به ص،رت 

منابع فارس  در خص،ص پرسش مقاله گردآوری و مطالعه   دست اول انگلیس  و نیز برخ
از هاای    همراه با رگاه گرای   واقعرسد که راهبرد سیاست خاری  ب،   به نظر م   شدند

از سا،ی دیگار  راهبارد    . تروریسام اسات  دستانه و مبارزه با  دیپلماس  ایبار  ینگ پیش
گرای   اما  ادامه خط اصل  سیاست خاری  ب،  یعن  واقع سیاست خاری  اوباما  ظاهراً

و ( یرسااازیدرگ)از اینترناسی،نالیساام  تعاماال  هااای   در ماا،رد اوبامااا همااراه بااا رگااه  
  گرای  است و راهبرد سیاست خاری  ترامپ  ادامه خط اصل  سیاست خااری  چندیانبه
بارای   .گرایا  اسات   یانباه  یکاز ن،انزواگرای  و های     همراه با رگهگرای  واقعاوباما یعن  

و ارائاه یاک مادل مفها،م   از      یمها،ر  رئایس تبیین تفاوتهای راهبارد کاالن ایان ساه     
های  شباهت»الن،ر را  و نظریه  «ن،ع نخست»ویژه نظریه  هدستاوردهای عل،م شناخت   ب

را باه مااباه   گرایا    واقاع در ایان ن،شاتار مق،لاه    . کمک گرفتیم ویتگنشتاین «خان،ادگ 
ها در نظر گرفتیم که راهبرد کالن سیاسات خااری  با،   اوباماا       از ویژگ ای  همجم،ع

تنهه  ینهو     و هه   همه  ینهو ژنی ه     گرای دیگر لزوماً یمه،ر واقع یسئترامپ یا هر ر
ه مادل   ئا نتیجه  ارا .گیرد م  بلکه برآیند آن در این مق،له یای ؛  را دارا نیسته  ژنی  
یمها،ر در سیاسات خااری      یسئا برای تعیین راهبرد هر یک از این سه رای  همیان رشت

 . ش،د م  است که برای نخستین بار در این پژوهش عرضه

دونالاد   راهبرد کالن  سیاست خاری  آمریکا  یرج ب،   باراک اوباما  :کلیدی ه ی ژیژه

 های خان،ادگ  ترامپ  نظریه ن،ع نخست  نظریه شباهت
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 مقدم 

هیای امنیتی      ای از راهبیرد  مجموعی    «راهبرد امنیت ملی  »متحده آمریکا  ایاالتدر 
افتن بهترین راه بیرای  یهای داخل  و خارج  راجع ب   اقتصادی و سیاس  در حوزه

معموالً این اسناد . شود جمهور منتشر م  پیشبرد امنیت مل  است ک  از سوی رئیس
از محیی  راهبیردی سیاسیت    آمریکیا  حاک  از تصور و ادراک کین  ظایاح حیاک     

جمیع   براساس این اسناد ک  حاصل. الملل و روظدهای جهاظ  حاک  بر آ  است بین
ا حوزه سیاست خارج  است  ظحوه مواجه  و ارتباط و برآیند هم  جهات مرتب  ب

  شیده و خویوط کین  آ  معیین     یظااح حاک  با محی  راهبیردی خیارج   ترسی   
 بی   معتنی  هیای راهبیردی در موعیوعات     کننده سیوییری  این اسناد تعیین. شود م 

سیازی میی ا  و ظحیوه تصصیی       هستند و تعیین موعوعات مرجح و ظیی  منیدر   
موالعی  راهبیرد   . پذیرد منابع براساس این خووط کل  صورت م امکاظات و توزیع 

  کجمهوری وقیت و ظصبایا  حیا    رئیس یتواظد تفکر راهبرد م آمریکا امنیت مل  
در   ابیی ل و ارزیی تحل یهای قابل اعتمادی را برا را ظشا  داده و شاخ آمریکا در 

  .یذارا  قرار دهد اختیار سیاست
از هیای    همیراه بیا ریی    یرایی    واقیع  راهبرد سیاست خیارج  جیر  بیو     

راهبیرد  . دیپلماس  اجبار  جنگ پیش دسیتاظ   و مبیارزه بیا تروریسی  بیوده اسیت      
  یرایی   واقیع سیاست خارج  اوباما  ادام  خ  اصل  سیاست خارج  بو  یعن  

 یهمکیاری بی  قصید وارد سیاز    )از اینترظاسیوظالیس   تعامیل  های   اما همراه با ری 
یرای  است و راهبرد سیاسیت   در کنار چندجاظب ( در فضای تعامنتبازیار مقابل 

                                                                                                                                 

1. National Security Strategy (NNS) 
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از ظواظ وایرای  و های   لیکن همراه با ری   یرای  واقعخارج  دوظالد ترامپ  هما  
جمهیور بیوده    کاظو  مشترک رویکرد سی  رئییس  یرای   واقع. یرای  است جاظب  یک
هیای   وجود تفیاوت رغ   عل محوری این ظوشتار عبارت از اینست ک  سؤال . است

 جمهیور چاوظی    یسئی بسیار  و حت  تضاد  در رویکرد سیاست خارج  این سی  ر 
رو   .ردییاب  کیرد  یرایی    واقیع توا  سیاست خارج  آظها را تحت مقول  کل   م 

ای از منیابع   کی  حجی  یسیترده    ای است اظجاح پژوهش ب  صورت تحقیق کتابصاظ 
بع فارس  در خصوص پرسش مقال  ییردآوری  دست اول اظالیس  و ظی  برخ  منا

 جمهیور  همچنین فرض مقال  این است ک  راهبرد کن  س  رئییس . و موالع  شدظد
 .ییرظد یرای  قرار م  در مقول  واقعآمریکا اخیر 

 ن  پیژهشیشیپ

  آمریکیا و جهیا  پیس از بیو     : های بی ر   قدرتظویسنده کتاب   «توماس بارظت»
(Barnett, 2009  )های غل  جر  بو  و ظومحافا  کارا   ظاش  از سیاست مشکنت

  9002این اثر ک  در سیال  . حاک  در کاخ سفید را با دیدی ظقاداظ  واکاوی کرده است
ای و تجوی ی ب  دولیت اوبامیا راهکارهیای  را بیرای      ی توصی دمنتشر شده با رویکر

 .کندهای ب ر  توصی  م   عملکرد بهتر در تعامل و برخورد با قدرت
ا  یی م ی یی چ: اوبامیا   است خیارج یس»درمقال  خود با عنوا  " «تروایمیآظا د»
ب  بررس  راهبرد حاک  بیر سیاسیت     «هوشمند  پلماسیاظ  و دیعملارا یرای  واقع

یرایی    واقیع ن مقالی   یدر ا یو(. Dimitrova, 2011)پردازد  م  خارج  دولت اوباما
د میرتب  داظسیت  و معتقید اسیت بیرخن       اوباما را در پیوظد با دیپلماس  هوشیمن 

تکی  ( قدرت سصتویژه  ب )آمریکا ار بر غلب  قدرت ی  بسکبو    است خارجیس
ن  کی یی  بیود  راهبیرد    آمریکا   استثنایرای   ۀداشت و بیش از حد متمرک  بر اید

"ظسب  سازی"بر   شتر مبتنیسیاست خارج  اوباما ب
 

تروا یمید. بودآمریکا قدرت "
                                                                                                                                 

1. Thomas Barnett 

2. Great Powers: America and the World After Bush 

3. Anna Dimitrova 

4. Obama’s Foreign Policy: Between Pragmatic Realism and Smart Diplomacy? 

5. Relativization 
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ده ین عقیبر ا «ایرکد ذیفر»و  «ک نسیبرژ»  «یجوز  ظا»چو    از ب ریاظ  سأب  ت
قبیول ایین   آمریکیا  سیازی قیدرت    های پیچیده  ظسب  بود ک  در جهاظ  با وابستا 

 .  «دظم  تواظد ب  تنهای  کاری از پیش برآمریکا »واقعیت است ک  
اسیت  یس ییک »در مقالی  خیود بیا عنیوا        «ن روزاتو و جیا  شسیلر  یسباست»
تجوی ی »ا  در مفهوح ظاری  کنکعمن   «االت متحدهیا یاظ  براییرا واقع  خارج
از ای   را ب  صورت تجیوی ی  یعنی  مجموعی    ی یرا   مفاهی  پای  واقع «یرای  واقع

ای   یعن  ب  صورت مجموعی  ؛بایدها و ظبایدها مورح کرده و ظ  ب  صورت توصیف 
ل بی   یظ یاین ظاری   راهنما(.  Rosato & Schuessler, 2011)ها  و ظیستها  از هست

یرایاظ  عمیل   ب  شیوه واقعمتحده  ایاالتامنیت بدو  جنگ است و مدع  است ایر 
کند  برای آینده قابل پیش بین  ایمن باق  خواهد ماظد بدو  اینکی  دریییر جنای     

 .ب ر  شود
سیاسیت   :دسیتاوردهای محیدود  تاب خود با عنیوا   کدر مقدم    «زک  لیدی»

یرایاظ  ب  ظا  جهاظ   سد اوباما رویکردی واقعیظو م  ( Laïdi, 2012) خارج  اوباما
اسیت کی  بییاظار      میوردی و خیاص  یرایی    واقیع اوباما  ظیوع   یرای   واقع. دارد

امیا    اوباما رئالیست اسیت . قر  بیست و یک  استهای  و جها  بین ها  محدودیت
اوبامیا   یرایی   هیای واقیع   سنده در ادامی  بی  سینج    یظو. ظ  در معنای کیسینجری آ 

 .پردازد  م
  اسیت خیارج  یتیداوح در س »خود با عنوا   یترکدر رسال  د  « فتیدار پریبل»
اسیت  ی  سکنیا یک : دارد  اصل یدو مدعا  « تهاجم ی یرا رد واقعیکرو: آمریکا 
دارد و  تهیاجم  همیاهنا   یرایی    واقیع ظاری  یها با آموزهمتحده  ایاالتخارج  

                                                                                                                                 

1. USA can’t go it alone 
2. Sebastian Rosato & John Schuessler 

3. A realist foreign policy for the united states 

4. Prescriptive Realist Theory 

5. Laïdi, Zaki 

6. Ad hoc 

7. Bledar Prifti 

8. Continuation in US Foreign Policy: An Offensive Realist Perspective 
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ل  کی  بیا منیافع    ئدر خصوص مسامتحده  ایاالت  در سیاست خارج  کنیا یارید
"تداوح"مرتب  هستند ( را یاز جمل  مسئل  ا)آمریکا  یراهبرد

شیود   می   مشاهده " 
(Prifti, 2014  .)   در میوارد متعیدد   آمریکیا  ظویسنده معتقد است دو کشیور اییرا  و

مشترک هستند و وجود این منیافع باعیش شیده کی  ایین دو       یدارای منافع راهبرد
کشور در عین حال ک  در حال رد و بیدل کیرد  سیصنا  سیاسی  خصیماظ  علیی        

بنیابراین بیرخن  ظایر    . ه  با یکدیار داشت  باشندهای   یکدیار هستند  همکاری
مبتنی  بیر تصاصی  و    آمریکیا  کادمیک  رواب  اییرا  و  آاز محافل  بسیاریرویکرد 

 .است یبلک  مبتن  بر عقنظیت بریرفت  از پیایری منافع راهبرد ؛فرت ظیستظ
ا ترامپ راهبیرد  یآ»در مقال  خود با عنوا    «شیمو  ریو س ک تر دامبروسیپ»

غالبیاً شیکا  آشیکاری بیین آظچی        (Dombrowski & Reich, 2017)  «؟دارد  نظک
ند  با آظچ  ظیروهای ظاام  یوی م  در خصوص راهبرد کن ویژه  ب رهبرا  سیاس  

اسیتدالل  (. شکا  میا  مواعع اعنم  و اعمیال  )کنند وجود دارد  م  کشور عمل
برای تغییر اسیتراتژی کشیور   آمریکا سای جمهور ؤظویسندیا  مقال  این است ک  ر

 . شود  دارظد م  آزادی عمل کمتری از آظچ  ک  عموماً تصور
: ن ترامیپ یتیر کد  ابیی نی   یزم»در مقالی  خیود بیا عنیوا        «وظنکنیسی   لیو»
یوید کی  هیر    م  ( Sinkonen, 2018)  « ار تمدظکو دستور ی   سودایرایرای  واقع

"ظوع آرمیاظ  "را باید ب  مثاب  یک آمریکا سنت  در سیاست خارج  
داظسیت کی      

بی   . ب  ظدرت بیا آ  تویابق صددرصید دارد   ها  راهبرد کن  سیاست خارج  دولت
یرایاظی  از قیدرت را کی  بریرفتی  از      سینده دکتیرین ترامیپ  درک میاده    یاعتقاد ظو
اسییت  بییا دسییتور کییار تمییدظ  کیی  بیی  روزهییای او    ییی یرا واقییعهییای  آمییوزه

کاری در دورا  ریاست جمهوری بو  برم  یردد با ه  تلفییق کیرده و    ظومحافا 
                                                                                                                                 

1. Continuity 

2. Peter Dombrowski & Simon Reich 

3. Does Donald Trump have a Grand Strategy? 

4. Ville Sinkonen 

5. Contextualizing The Trump Doctrine: Realism, Transnationalism and the 

Civilizational Agenda 

6. Ideal Type 
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وظن در ظهاییت رویکیرد   کنیس. ب  آ  اعاف  کرده است "اظ یسودایرا"سپس ذهنیت  
 .داظد م   «اظ  با مای  تمدظ یسودایرا ی یرا واقع»سیاست خارج  ترامپ را 

ن  ترامپ کراهبرد »در مقال  خود با عنوا    «ویا  ماتید»و   «ادواردو بالدارو»
ن یچنیی(  Baldaro, Edoardo, Dian, Matteo, 2018 ) «آمریکاپسییا  و ظایی  جهییاظ
ترامیپ در خصیوص سیاسیت خیارج  از     هیای   نند ک  برخ  از ایدهک  استدالل م
است از جمل  ترویج و درخواست سهی  شد   یاظ  معقول و راهبردییرا منار واقع
خودداری از تن  در راسیتای   ها  و تر کشورهای دیار در فشارها و ه ین  عادالظ 
تیوا    می   آتشین ترامیپ  های  ظوقرغ   عل . ملت سازی در جاهای دیار _ دولت

 الاوهای رفتاری و استراتژیک  در رفتار وی دید ک  رویکردهای پیشین را بازتولید
بنابراین ایر یفتار ترامیپ را از کیردار و رفتیار وی متمیای  کنیی   دولیت       . کنند م 

 .درها ه  اظقنب  ظیستترامپ آظق
 در عصیر ترامیپ  آمریکیا  راهبرد کن  تاب خود با عنوا  کدر   «هال براظدز»

(Brands, 2018)  در آمریکیا  ن  کی و یسیترده راهبیرد     لکاست خووط  در تن
در تیر   ظیر و مباحیش یسیترده    قیی االت عمؤس  ند و ب  برخک  یحال حاعر را ترس

رد یکی بی  عقییده او رو  . در عصیر حاعیر بپیردازد   آمریکا   خصوص رواب  خارج
اظیداز   پیول پیس    می متحده ک ایاالت یوتاه مدت براکن است در کمم یساز موازظ 

آمریکیا    در آ  کی رد کرهنمو  خواهد تر  کار خورظایبس  یها  را ب  جاند  اما جک
 .روبرو خواهد شد یشتریار بیدرازمدت بسهای  ن یبا ه 
سیاسیت  در کتیاب خیود بیا عنیوا      ( Blackwell, 2019) «وییل  رابیرت بلیک  »

ظویسید برخی  از    می    بهتر از چی ی است کی  بی  ظایر می  رسید      خارج  ترامپ
  چیی ی اسیت کی     آترامیپ در عرصی  سیاسیت خیارج  بهتیر از      هیای   سیاست
آمریکیا  ب  ظار او آظچ  مه  است اثریذاری سیاسیت خیارج    . یویند م  منتقداظش

                                                                                                                                 

1. Transactionalist realism with civilizational undertones 

2. Edoardo Baldaro 

3. Dian Matteo 

4. Hal Brands 

5. Blackwill 

http://siba-ese.unisalento.it/index.php/index/search/advancedResults?check_search_type=advanced&author=Edoardo%20Baldaro
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/index/search/advancedResults?check_search_type=advanced&author=Edoardo%20Baldaro
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/index/search/advancedResults?check_search_type=advanced&author=Matteo%20Dian
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/index/search/advancedResults?check_search_type=advanced&author=Matteo%20Dian
https://www.google.com/search?q=Hal+Brands&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyrqoyvSKoyV-LSz9U3SDauTEsz1JLJTrbST8rPz9YvL8osKUnNiy_PL8q2SiwtycgvWsTK5ZGYo-BUlJiXUryDlREAYk2NDUsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiO75iFpt3pAhUUysQBHWdGA5QQmxMoATASegQIChAD
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هیای   اسیت و ظی  ویژیی    آمریکیا  در یذر زما  و هماهنگ بود  آ  با منافع ملی   
امیپ  این کتاب در عین حال ک  بر ظقدهای متقاعدکننده منتقدا  تر. شصص  رهبرا 

را هی  کالبدشیکاف    آظها یذارد  اما در عین حال  ظقدهای غیرمتقاعدکننده  صح  م 
رده و در ظهایت یک ارزیاب  ظهای  از کیفیت کل  سیاست خارج  دولت ترامیپ  ک

 .دهد م  در میاظ  راه ارائ 

 تعرنف مف هیم ژ چه رچوب نظری. 1

  رین   مفهوم ژیقع. 1–1

  جهیا   کی ظصست آظ. است  لکبر چهار فرض   مبتن یرای  واقع  یظار  لکطور  ب 
  کی سیت  یبر اصل ظا  ظ    مبتنکب  آ  معنا  ؛است  بر هر  و مر  و آظارش  مبتن
فیرض  . ندکارا  استفاده یمحافات از خود در برابر د یشور بتواظد از آ  براک یک
. ندها هست   دولت جهاظ یدر عرص  باز یدیلکو   ارا  اصلی  بازکن است یدوح ا

 یاز قواعید و هنجارهیا   یا است قدرت بر هیر مجموعی   ی  سکنست یفرض سوح ا
  کی نسیت  یو بیاالخره فیرض چهیارح ا   . ردیی  م  شیت و پیالملل  اولو نیجامع  ب
ب یی اظداز حذ  منازعات و جنگ در جها  و تعق عموماً ظسبت ب  چش  یرای  واقع

 (.74: 9 90   یدیل. )ن استیالملل بدب نیدر رواب  ب  اهدا  اخنق
یاب  ب  منافع را استفاده از اب ارهای میادی همچیو     یرایا  تنها راه دست واقع

  ننید  ی  قدرت را ب  عنوا  هد  ببکنیا ییراها  ب  جا ظوواقع. داظند قدرت ظاام  م 
ا  یی یرا ت  مه  تر  استفاده واقیع کظ.... نند یب  ل  مین وسیدتریقدرت را ب  عنوا  مف

قیدرت در  . ت ساختار استیننده خصوصکف یب  عنوا  عامل تعر از مفهوح قدرت
و هیا   ن دولیت یع آ  در بی یی توز. دولیت اسیت    بکیت تری  قابلیرای  واقع  ظویظار
والتی    )نید  ک  می  کمآظها کرات ییف ساختارها و تغیع ب  تعرین توزیرات در اییتغ

 90:  21.) 
تنها ب  عوامل سیوح  ظ   ا  ساختاریییرا یرایا  ظوکنسیک برخن  واقع واقع

ها ظی  توجی    های ذهن  و ساختار داخل  دولت بلک  ب  برداشت ؛ظااح توج  ظدارظد

                                                                                                                                 

1. Laïdi 
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هیا   بنابراین در تحلیل سیاسیت خیارج  دولیت    (.92 : 11  رزاده  یمش)ظمایند  م 
شیناخت  ظصبایا  و بیازیارا  ظیی       ساختار دولت  سیوح تحلییل واحیدها و روا    

از   اسیت خیارج  یدر س  شیناخت    روا یمحی . ار اسیت برایشا  از اهمیت برخورد
ر از تعامل بیا  یی  یات و اظتاارات تصمی  فرع ر ذهنی  تصوکهمچو  ادرا  عوامل

سیازا  بی     ب  عبارت دیایر اعتقیادات و باورهیای تصیمی     . شود  ل مکیجها  تش
این ظکت  یک  . یذارد شدت بر رابو  میا  قدرت ظسب  و سیاست خارج  تاثیر م 

. باشید  یرایی  ظوکنسییک می     یرایی  و واقیع   ترین تمای ات میا  ظوواقیع  کلیدیاز 
یرای  ک  امنیت تنها هید    یرای  ظئوکنسیک این مفروع  واقع پردازا  واقع تئوری

کنند و در عوض بر این باورظید   الملل است را طرد م  دولت در ظااح آظارشیک بین
الملل را ب  سمت اهدا   تشا  ظااح بینکنند تا با اف ایش قدر ها تن  م  ک  دولت

هییای  کیی  از قییدرت بیشییتری  بنییابراین دولییت. و ترجیحییات خییود هییدایت کننیید
 (.Rose, 1998: 152) کنند تری را دظبال م  دارظد سیاست خارج  بلندپروازاظ ربرخو
 " تیدافع "و  " تهیاجم "را در دو دسیت    یکنسی کظو یرایی   واقع  «دریاسنا»

از  «مریجیا  مرشیا  »ا و یی رکد ذیی   فرکی   ا  تهاجمییرا د واقعیداز . ینجاظده است
ن یی ا. دارد یادیی ت زیی اهم  المللی  نیبی   هستند  آظارشها پردازا  آظ  ین ظاریتر مه 
اب اسیت و  یی مک ی االکی ت یی   در آ  امنکی اسیت   یهیاب    تیعموماً وعع  آظارش
. ل یردظید یخود  ب  آ  ظا  ازات ظسبیثر رساظد  امتکتن  دارظد با ب  حداها  دولت

اظااشیت  شیده     هیبید  یهری  امرالملل  بینت و بقا در درو  ظااح ی  امنکنیج  ایظت
ت خود را ب  یقدرت و ظفوذ خود  امن یساز ن یشیوشند با بکد بیباها  ست و دولتیظ

  شیور و قیدرت ملی   ک ا  قدرت یا معتقد است ب  هر میرکد ذیفر. ثر برساظندکحدا
شیورها  ک یاز سیو تر  طلباظ  توسع   است خارجیند  احتمال اتصاذ سکدا یش پیاف ا
معتقید اسیت    یو. دارد 9ی یعید تجیو  مر بُیمرشیا  یرای  واقع. ندک  دا میش پیاف ا

جی  آظهیا   یدات اسیت در ظت یی   سرشار از تهدکنند ک  م  زظدی  در جهاظها  دولت
ثر کخود را ب  حیدا ند قدرت ک  ت  میکد  تهاجم یرای  واقعبر اساس آظچ   "دیبا"

                                                                                                                                 

1. Snyder 

2. Prescriptive 
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رزاده  یمشی )ادامی  دهنید    کن جهیا  خورظیا  یی خود در ا یبرساظند تا بتواظند ب  بقا
  29 : 92-  9.) 

معضیل  .  : بر چهار مفروع  اسیت   مبتن  تدافع یرای  واقع «افرویتال»ب  ظار 
. 7ت یی رهبیرا  و در ظها   ذهنی هیای   برداشت.  ف قدرت  یساختار ظر. 9ت  یامن

ا  یرایی  تیرین واقیع   مهی    «استفا  والت»و   «دریاسنا کج».  خلاست دایعرص  س
موازظ  » یب  جا  «دیموازظ  تهد»ت ید والت بر اهمکیأت. شوظد  محسوب م  تدافع
شیورها حیائ    کو هیا   ا  دولیت یوالت معتقد است آظچ  در رواب  م. است 7«قدرت
 ا  یی صیر  م د اسیت و ظی    یی ار ب  عنوا  تهدیدیکاز آظها ت است  برداشت یاهم

ش یرفتی   یاست موازظی  پی  یدیر اغلب سیدر برابر قدرت تهد. از آظها یکقدرت هر
ند ک  د میرا تهدآظها   کاست   در مقابل دولتها  اتحاد دولت ی  ب  معناکشود   م
 (.9  : 29  رزاده  یمش)

 ه ی خ نوید    چه رچوب نظری نظرن  نوع نخست ژ نظرن  شب هت. 0–1

در این پژوهش برای ارائی  ییک میدل مفهیوم   از دسیتاوردهای علیوح شیناخت          
  «خیاظوادی  هیای   شیباهت »النیور را  و ظاریی      «ظیوع ظصسیت  »ظاریی   وییژه   ب 

تفکیر  ادراک   هیای   ترین پای  بندی یک  از اساس  مقول . ویتانشتاین کمک یرفتی 
کنید  بی     می   مشیاهده هر زما  ک  اظسا   چیی ی را  . سصن و عمل در اظسا  است

دهید در واقیع در حیال     می   پردازد  و یا عملی  را اظجیاح   م  استنتا  درباره عمل 
بینیی  کی  شیرط     می   «ویتانشتاین»از سوی دیار از موالع  آرای . بندی است مقول 

 ۀتوا  اظتایار داشیت کی  همی     واقع شد  در یک مقول  همساظ  کامل ظیست و ظم 
بی    مسیتقیماً  4«الییاظور را  ». مشترک داشت  باشیند ای ه اعضای یک مقول   ویژی 

                                                                                                                                 

1. Jack Snyder 

2. Stephan Walt 
3. Balance of Threat 

4. Balance of Power 

5. Prototype 

6. Family Resemblance 

7. Eleanor Rosch 
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پروتوتاییپ را پییش     موالع  و بررس  مقول  بندی پرداخت و مفهوح ظوع ظصسیت 
 ییک  9 یابی  ک  ظوع ظصسیت  ظموظی  ظیوع    النور را  ه  درم های  از یافت . کشید

شیا  بیا ظیوع     کی   ا  شیباهت ادرا یی م یار اعضای مقول  بیر مبنیا  یمقول  است و د
ت وجود دارد یب درجات عضوین ترتیب  ا .شوظد  ظصست  ب  مقول  ظسبت داده م

 (.Rosch, 1975: 192-233) شود    درجات شباهت بنا می  بر پاک
  معناشیناس شیناخت  و    «لیکیا  »ک زظا   آتش و چی های خورظیا در کتاب 
اسیت چنیین آمیده      بی  مقولی  بنیدی     شناخت  اظار ظااه معناشناسیفیلسو  ک  ب

هیا    رسیید کی  مقولی     می   از زما  ارسوو تا آثار پسین  ویتانشتاین بی  ظایر  »:است
یا در خار  از آظهیا    اظت اع  هستند ک  چی ها یا در داخل آظها هستند وهای   ظر 

9چی ها"و اینک  
ییرظید کی  دارای    می   فق  وقت  در ییک مقولی  مشیترک قیرار     "
بیود کی  معیر     آظها های مشترک  اشند و این ویژی مشترک بهای  تعدادی ویژی 

 (.Lakoff, 1987: 6) «شد م  مقول  مورد ظار محسوب
 بیدا  معنیا اسیت کی  اعضیای ییک مقولی         «هیای خیاظوادی    شباهت»مفهوح 

مشیترک   هیای   دارای ویژی  لزوماًتواظند ب  ه  مربوط باشند بدو  آظک  هما   م 
ها  ن ظموظ یاز ا یکن  هریتانشتایوۀ دیب  عق. شدباشند ک  معر  مقول  مورد ظار با

    در ظقیاط یییذار   ار می یدیکنار کها را   ژییین ویا    وقتیکدارظد  ی ها  ژییو
 و تقاطع   شاهد همپوشاظ

 (. 1-19: 14  یوسف  راد  )  بود یخواه 
از ای   را بی  مثابی  مجموعی   یرایی    واقیع بر این اساس در این ظوشیتار مقولی    

ها در ظار یرفتی  ک  راهبرد کن  سیاست خارج  بو   اوباما  ترامیپ ییا    ویژی 
 هیا  تنها این ویژگیی   و ها همه این ویژگی ی دیار ل وماًیرا واقع جمهور یسئهر ر

  میدل   ئی ظتیجی   ارا  .یییرد  می   بلک  برآیند آ  در این مقولی  جیای   ؛را دارا ظیست
                                                                                                                                 

1. Prototype  

2. Typical 

3. Lakoff, George (1987). Women، Fire, and Dangerous Things 

4. Categorization 

5. Entities 

6. overlapping 

7. Criss-crossing 
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جمهیور در سیاسیت    یسئی از ایین سی  ر   برای تعیین راهبرد هیر ییک  ای   رشت میا 
یعنی  میدل    ؛|شیود  می   خارج  است ک  برای ظصستین بار در این پژوهش عرعی  

هیای   مبتنی  بیر ظاریی  شیباهت    آمریکیا  جمهور اخییر   تبیین راهبرد کن  س  رئیس
جمهیور   رئیسدر چنین مدل   الزح ظیست این س  . خاظوادی  و ظاری  ظوع ظصست

در  را داشت  باشند  حت  الزح ظیست هر س  ل وماًیرای   واقع یها ویژی هم   ل وماً
 متقیاطع "های  تواظند از طریق شباهت م  بلک  ؛مشترک باشندها  یک سری ویژی 

" 
بهتیری بیرای   هیای   در این مدل  همچنین  برخ  اعضیا ظموظی   . ب  ه  مرتب  باشند

ییرظد  در حیال  کی     شوظد و در مرک  مقول  قرار م  م  یرای  محسوب مقول  واقع
 .ترظد ای  برخ  دیار حاشی

 دیده ه . 0

  رین  ته جم  ژ ج نگ ه آن در ریهبرد کهالن  ریهبرد کالن جرج بوش، ژیقع. 1–0

 جرج بوش

 .دارد  تهیاجم  یرایی   هیای واقیع   بیا آمیوزه   یشیتر یب یکی  ن  بیو  ظ د کراهبرد 
متحیده   ایاالتارا  رویکرد تهاجم  در سیاست خارج  را دلیل پیروزی ک ظومحافا 

تنها رویکیرد تهیاجم  ظبیود کی  عامیل      آظها داظستند  البت  از ظار  م  در جنگ سرد
آمریکیا    هیای   ارز "بلک  ترکیب قدرت ظاام   تبلیغ و ارتقاء  ؛بودآمریکا پیروزی 

ارا  ب  قدرت  دو فرض ک محافا در رویکرد ظو. بود ک  بر کموظیس  غلب  کرد "ی 
ی  ل ومیاً بی  معنیای    آمریکا   ظصست اینک  واقعیت هژموظ  . اساس  وجود داشت

دوح اینک   . مسئولیت و رسالت خاص  در جها  بر عهده داردآمریکا این است ک  
. ی  مستقیماً با حفظ و ارتقاء صلح و ثبات در جها  میرتب  اسیت  آمریکا   برتری 

و ه  یستر  دموکراس  آمریکا ارا  ه  یستر  قدرت ظاام  ک فا از ظار ظومحا
 .ی  در جها  باید ب  صورت تهاجم  دظبال شود آمریکا

  بی  الملیل   بیین یی  در ظایاح   آمریکیا    در خواظش ظومحافا  کاراظ   هژمیوظ   
رسالت رهبری جهیا  را بیر عهیده    متحده  ایاالتخود یک هد  است  پس  یخود

                                                                                                                                 

1. Criss-Cross 



 8931 پاییز ♦ وموس چهلشماره  ♦م یازدهسال  ♦ روابط خارجی     311

آمریکیا  ن رابو  مستقیم  بین صلح و ثبات در جها  و تسل  قیدرت  یهمچن. دارد
ی  تنها دفاع قابل اتکیا و اعتمیاد علیی  فیروریصتن     آمریکا   وجود دارد و هژموظ  
  «هژمو  خیو  خیی   »ب  این ترتیب اعتقاد ب  . استالملل  بینصلح و ثبات و ظا  

یاسیت خیارج  قیرار    ی  در عرصی  س های آمریکا    در کاظو  ارز متحده  ایاالت
 (.Simpson, 2015: 22-23)داشت 

تروریس    با جنگ از های ظاش  عرورت و تحوالت و سپتامبر یازده  حمنت
هیای   سیاسیت  .ظمیود  خیود  خیارج   سیاسیت  مجیدد  ب  ارزیاب  ظایری  را واشناتن
 هیای  حکومیت  از پشیتیباظ   و حماییت  بی   ها معوو  مدت تاآمریکا ای  خاورمیاظ 

 عنیوا   بی   ثبات  حفظ. بود منوق  در واشناتن منافع و حافظ پیما  اما ه  اقتداریرا

 تشیکیل  راآمریکیا   ای های خاورمیاظی   سیاست کل  ۀرویکرد  شاکل این اصل  محور

    حمینت  وقیوع  و ی آمریکا    های عد بیشتر یرایش تحرک و تقویت با .داد م 

 بی   امنیتی   رویکرد اتصاذ سمت ب  کاخ سفید سیاستمدارا   آمریکا خاک در سپتامبر

 (.11  واعا   )دادظد  جهت تغییر منوق  در ثبات حفظ جای
   وقیوع حمینت تروریسیت      ۀب  افغاظستا  و عراق ک  ب  بهاظآمریکا حمل  

میندی اتفاق افتاد ظقو  عوف کیاظوظ  ایجیاد تحیوالت شیار  در       900 سپتامبر
پیامید  . کشورهای پیراموظ  ایرا  بیود ویژه  در خاورمیاظ  ب آمریکا سیاست خارج  

خاورمیاظیی  ظقویی  ثقییل تغییییر در سیاسییت خییارج  امنیتیی  محییور   اییین حملیی  
یرایی    های واقیع  متحده یردید و ظومحافا  کارا  کابین  بو  متاثر از آموزه ایاالت

ظمای  خور تروریس  در سوح مل  ب  مناور اف ایش محبوبییت و   تهاجم  با ب ر 
ملل  برای تثبیت هژموظ  و رهبری بر جها  ظهاییت بهیره را از ایین    ال در سوح بین
و   «جنیگ پیشیایراظ   »آظها معتقد بودظد بهترین دفاع در این وعیعیت  . اتفاق بردظد

باید صلح جهاظ  را از طریق حذ  دیکتاتورها آمریکا است و   «حمل  پیشدستاظ »
 .رار کندو حامیا  تروریس  و ایجاد جوامع باز و دموکراتیک برق

متحده آمریکیا   ایاالتدر سند استراتژی امنیت مل   «دکترین بو »بیا  رسم  
                                                                                                                                 

1. Benign Hegemon 

2. Preventive war 

3. Preemptive attack 
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شود و در آ  پیداسیت کی  جیر  بیو  بی        م  منتشر شد  دیده 9009ک  در سال 
البتی  حمینت   . ستآمریکاتری برای  دظبال سیاست خارج  و رویکرد امنیت  قوی

را میورد    «دسیت   ییری و پییش  پیش»بود ک  رویکرد آمریکا یازده سپتامبر ب  خاک 
  بییا  رسیم  مجیوز    9009سند استراتژی امنیت ملی  سیال   . توج  عمده قرار داد

های  ییراظ  علی  کشورهای متصاص  و بازیارا  تروریست ک  سنح پیشهای  جنگ
ترین بیا   بسیاری از تحلیلارا  معتقدظد ک  روشن. کنند بود م  کشتار جمع  تولید

اکنو  علی  هر تهدیدی  حتی  پییش   متحده  ایاالت  این عبارت بود ک  راهبرد بو 
 ,Siracusa & Warren)از آظک  این تهدیدها کامنً عمل  شوظد عمیل خواهید کیرد    

2016: 167-169.) 

ومیت  کف  حین وظیاول»: ن آمده استیچن  9001سال   ت ملیامن یدر استراتژ
ومیت  کفی   ح ین وظیی ا. ... اسیت یکا آمرو منافع  آمریکااالت متحده  حفظ مردح یا

قبیل از  -  دات و استفاده از عناصر قدرت ملی ی  مقابل  با تهد نیب شیرا ب  پآمریکا 
. دیظما  متعهد م -ن شوظدیدات بتواظند موجب وارد آمد  خسارات سنای  تهدک آ 

دات یی تیر اسیت و اتصیاذ تمه    تیر باشید؛ خویر اظفعیال بی ر       د ب ر یهر قدر تهد
ا  حمل  دشیمن ظیامعلوح   کایر زما  و م  دفاع از خودما  حت یشده برا  نیب شیپ

  ستیحمل  ترور یک  ب  ب ری یدیتر تهدمک. ابدی  ش عرورت میش از پیباشد  ب
 . «  وجود دارد شتار جمعک یها با استفاده از سنح

  رین ن  ژ ج نگ ه آن در ریهبرد کالن یژب م   رین  محت ط ژ عمل ژیقع. 0–0

منیاطق بیدو  مصیوب         تصر  ظایام ی یرا جاظب  یکهمچو    و اقداماتها   یرو
بیو  صیورت    ی  از سیو کی ... راظ  و یشیا یت  جنگ پیامن یسازما  ملل و شورا

جها  سوح را  یشورهاویژه ک ب ا  و یدر ظ د جهاظآمریکا ت قدرت ییرفت  مشروع
هیا   ر قدرتیده ساار و پنها  یسترکآشهای  مو  مصالفت. ردک  دچار بحرا  اساس

 یریی ی لکموجیب شی  آمریکیا  اظ  دولت یرای جاظب  یکارا  ظسبت ب  اقدامات یو باز
اشغال عراق توس  جیر  بیو    . شدآمریکا  ییر برا ا سلو یمفهوح دولت هژمو  

                                                                                                                                 

1. Prevention & Preemption 

2. National Security Strategy of the United States, 2006 
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دموکراتییک بود بی    هیای     ایرچ  ظاهراً تن  برای یستر  ارز  900در سال 
رهبیری از  »فاجع  خت  شد و باعش شد ک  پس از بو   اوبامیا دیایر تماییل بی      

ظیوع  واکینش افراطی  بی       آمریکادر واقع درک اوباما از افول . ظداشت  باشد «جلو
 & McCormick) . کاراظ  جر  بو  بود یرای  ظومحافا  جاظب  و یک  «فاتح اظااری»

& Mansbach, 2018: 6) ار سیاست خارج  اوباما بیا بیو  در ایین    یت مه  دتفاو
ظبیود  بلکی     "غیرقابل چش  پوشی  "دیار کشور آمریکا بود ک  در رویکرد اوباما  

"رهبر غیر قابیل چشی  پوشی    "بیشتر یک 
بنیابراین اوبامیا رهبیری جدیید     . بیود   

"مشارکت"را بر اساس متحده  ایاالت
 
 (. Dimitrova, 2011: 2-6)تعریف کرد  

موجیب تحیول در رویکیرد سیاسیت     آمریکیا  کار آمد  باراک اوبامیا در   روی
افی ایش پییدا کیرد و    قیرت  ری       اهمییت  کی   طیوری  ب . خارج  این کشور شد

یرایی    یرایی  بیر دیپلماسی  و چندجاظبی      جاظب  یکیری و  جای ظاام  واشناتن ب 
بیی  سییمت وایییذاری آمریکییا اییین رویکییرد چهییارچوب در اییین . تأکییید ورزییید

وییژه خاورمیاظی  متماییل     های امنیت  ب  متحداظش در مناطق مصتلف و بی   ئولیتمس
کیار کیرد کی  آظچی  را از ظایر او       دولت اوباما با این اراده مصیمماظ  آغیاز بی     .شد

را متحیده   اییاالت درازمیدت  هیای   اشتباهات دولت بو  بود جبرا  کند و اولویت
"موازظ  سازی مجدد"ای   یوظ ب 

درییر آ  روزیار یذر های  کند تا بتواظد از جنگ 7
تیری از کشیورها و    را بی  مجموعی  یسیترده   متحیده   اییاالت کرده و توج  و منابع 

 (.Siracusa & Warren, 2016: 189)معوو  دارد ها  چالش
ظایر آکادمییک بیر سیر سیاسیت خیارج  اوبامیا         یستردی  و عمق اخیتن  

معتقید اسیت کی      9«آمریکاجها  پسا»اصونح فرید ذکریا مبدع . اظای  است شافت
ظتیجی  اسیت و    تنشی  بی    جو برای یافتن یک دکترین جامع اوباما  صرفاً و جست
رویکرد دکترین  ب  سیاسیت خیارج  دیایر در جهیا  پیچییده و چندالیی         اساساً

                                                                                                                                 

1. Triumphalism 

2. Indispensable Leader 

3. Partnership 

4. Rebalancing 

5. Post-American World 
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 یی  یرا الملیل  نیبی ای   این رویکرد برای درک ماهیت چندالی. امروزی معنای  ظدارد
ن  اوبامیا در عیین   کی راهبیرد   «وار »و  «وزاکرایس»ب  اعتقاد . ظاکارآمد است اوباما 

بسیاری در پیایری اهدافش بوده  همچنیین ییرایش بی     های  حال ک  دچار چالش
این داشت  ک  در راهبرد خود مبه  و یاه حت  دوپهلو  همسیازاظ  و محتیاط باشید    

(Siracusa & Warren, 2016: 190.) 
یرایاظی    عمیل  ییی گ ا الملی   نیبراهبرد کن  اوباما را بایید   « شیول»ب  عقیده 

بیا هی    ای  هرا بی  صیورت پیچیید    یی  یرا و آرما یرای   واقعداظست  راهبردی ک  
در جها  آمریکا و ظقش قدرت متحده  ایاالترویکرد اوباما  رهبری . کند م  ترکیب

را در آمریکیا  داد  اما همچنین در پ  آ  بیود کی  ردپیای     م  را مورد حمایت قرار
( درو  کشیور )م سیای   کمستحاین رویکرد ظوع  . یوش  و کنار جها  کمتر کند

در هر سوح راهبرد  تحکی  سازی  اساساً ب  رسمیت شناختن این است کی   . است
 متعهید هیای    یک بازیار خود را بیش از اظدازه متعهد سیاخت  اسیت  ییا بی  شییوه     

 :Shively, 2016)کنید   می   درازمدتش را تضعیف یساخت  است ک  اهدا  راهبرد

103  .) 
وخیو ییک    ییرا و بی  لحیاظ خلیق     اوباما ک  ب  لحاظ ایدئولوژیک یک آرمیا  

"مداخلی  یسیترده  "یرا بود  ب  دظبال آ  بود ک  بدو   عمل
کی  از ظایر او وجی     -  

. جها  را جیای بهتیری سیازد    -مشصص  راهبرد کن  اما غیرپایدار جر  بو  بود
"یک جاظبی  "مسئوال  دولت اوباما  دائماً بو  را بیش از حد 

  و بییش از اظیدازه   9
"ظاام  یرا"

هیی  توصییف واحید و دقیقی  از      این کردظد  با وجود توصیف م  ا 
آیید تین  بیرای     می   آظچ  در ادامی  . دادظد رویکرد خود ب  راهبرد کن  ارائ  ظم 

جهت »و  9«جوهره»  7«یستره»هبرد کن  اوباما بر اساس س  بعد مه  بندی را مقول 

                                                                                                                                 

1. Massive Interventionism 

2. Unilateral 

3. Militarist 

4. Scope 

5. Substance 



 8931 پاییز ♦ وموس چهلشماره  ♦م یازدهسال  ♦ روابط خارجی     316

 :است  «جهت ییری»
دشیمنا   /این مفهوح ب  یسیتره جغرافییای  و ظیی  بی  متحیدا  و رقبیا      : گست ه

اظیدازی جهیاظ     راهبرد کن  اوباما  چش . مفروض در یک راهبرد کن  اشاره دارد
آمریکیا  مهم  از جها  خار  از حوزه منافع ملی    ۀدر این دوره هی  منوق. داشت

خیل  معدودی ه  خار  از این یستره الملل   بینقلمداد ظم  شد  همچنین مسائل 
 . شدظد م  محسوب

هیای   این مفهوح بی  عنئیق مهی  و اصیل  کشیور  ماهییت سیاسیت       : جوه ه
 تین   اوبامیا آشیکارا  . کنید  می   و ظقش کشور در عرص  جهیاظ  اشیاره  الملل   بین
بینی  ذاتی  خیود  مبنی  بیر       لیبیرال را بیا خیو     ی یرا الملل نیکرد اهدا  ب م 

کی  معتقید بیود سیاسیت بی  صیورت اجتنیاب        ای   یاظیرا واقع پیشرفت و ظی  ظااه
 . ظاپذیری متمایل ب  کشمکش و مناقش  است  با ه  ترکیب کند

  راهبیرد  جهت ییری ب  سوح و می ا  استفاده از زور و هریوظ :جهت گی  
 9از ظایر اوبامیا  اجبارسیازی   . کنید  اشیاره دارد   می   امنیت  دیار ک  دولیت اتصیاذ  

افتیاد کی  منیافع اصیل       می   طرفی  و اسیتفاده از زور  تنهیا زمیاظ  بایید اتفیاق       یک
 (.Shively, 2016: 104-107) یرفت م  مورد تهدید قرارمتحده  ایاالت

تحیت ریاسیت جمهیوری    حده مت ایاالتمعتقد است سیاست خارج    فتیپر
اوباما در ادام  سیاست خارج  بو  است و تمام  عناصیر دکتیرین اوبامیا دارای    

بییر تعقیییب منییافع اسییتراتژیک  تهییاجم  هسییتند و منحصییراًیراییی   واقییعماهیییت 
سصنا  متفاوتش و تنشش برای ارایی   رغ   عل اوباما . متمرک  هستندمتحده  ایاالت
 :Prifti, 2014)ظهیادی شید    _ دچار تیداوح سیاختاری    «دکترین عددکترین »یک 

165 .) 
. یاظی  بی  ظای  جهیاظ  دارد    یرا واقیع  ده زکی  لییدی اوبامیا رویکیردی    یب  عق

هیا   است ک  بیاظار محدودیت 7موردی و خاصیرای   واقعاوباما  ظوع  یرای   واقع
                                                                                                                                 

1. Orientation 

2. Coercion 

3. Antidoctrinal Doctrine 
4. Ad hoc  
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  در معنیای  ییرا اسیت امیا ظی     اوباما واقع. قر  بیست و یک  استهای  بین  و جها 
ست ک  قدرت اوی ب  راهبرد کن  عنق  مند ظیست  هد  او این ؛ کیسینجری آ 

خواهید   اوبامیا ظمی   . را حفظ کند و آ  را برای بقی  دظیا قابیل قبیول سیازد   آمریکا 
خواهید   را ایفا کند  از سوی دیار همچنیین ظمی    کشور  دیار ظقش پلیس جها 

بنابراین حوزه عملییات   . را از آ  خود کند متحده ایاالتهی  کشور دیاری جایااه 
 .وی چی ی در میاظ  این دو ظقو  است

بیاظار ظوع  اظقواع بین اهیدا  و   سیاست خارج  اوباما غالباً «دوئک»از ظار 
طور کی  بییاظار اظقویاع بیین یفتیار و       اب ارهای ظیل ب  آ  اهدا  بوده است  هما 

را   است ک  اوباما اساساً سیاسیت خیارج  دوئک بر این باور . کردار ه  بوده است
بلکی  اولوییت اصیل  او     ؛چندا  ب  عنوا  اولویت اصل  دولت خود ظم  داظسیت 

بایید  متحده  ایاالتدر واقع اوباما معتقد بود ک  . رسیدی  ب  امور داخل  کشور بود
  اظی  ییرا رویکرد مماشاتالملل  بینظسبت ب  مصالفا  و رقبای بالقوه خود در عرص  

آمریکیا  داشت  باشد تا بتواظد آظها را ایر ظ  ب  دوست  الاقل ب  چی ی غیر از دشمن 
 ( .Dueck, 2017: 36)تبدیل کرد 

ظشیاظ     «محیور آسییا  : تجدیید تیواز   »تصمی  دولت اوباما در راستای راهبرد 
تیرین   یکی  از اصیل   . شیود  می   یرایاظ  او قلمیداد  آشکار دیاری بر تماینت واقع

ییت اسیت    ؤیرای  در سیاسیت اوبامیا قابیل ر    های  ک  در آ  اصول واقع یاه تجل 
و تمرک  و   بحش بازتواز . اقیاظوسی  است _ سیاست تجدید تواز  یا ظااه ب  آسیا

 _ متحده آمریکا از سیوی خاورمیاظی  بی  سیمت آسییا      ییری راهبردی ایاالت جهت
ک و امنیتی  از جملی  مهیار    اقیاظوسی  ک  مبتن  بر برخ  ال امات اقتصادی  دیپلماتی
هیای اقتصیادی بسییار زییاد      چین در قر  جدید  بهره برداری شایسیت  از فرصیت  

موجود در آ  منوق  و ظی  شکل داد  بی  ظای  اقتصیادی مولیوب آمریکیا اسیت        
خصوص تی  سیاست خارج  اوباما را برآ  داشت تا با تعییین تکلییف    آمریکا و ب 

ای ایرا  و رابو  مییا    یاظ  از جمل  پروظده هست های قدیم  خاورم برخ  از چالش
                                                                                                                                 

1. Accommodating 

2. Rebalancing: Pivot to Asia 

3. Rebalance 
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هیای خیویش بی      ایرا  و همسایااظش سع  در برقراری تعادل میا  منافع و ه ین 
برظامی   »رسید  ب  توافق هسیت  ای موسیوح بی     . ظحوی بهین  در سراسر جها  کنند

 .ارچوب قابل تبیین استهدر همین چ( برجاح)  «جامع اقداح مشترک
موعع رسم  دکترین اوباما ظسبت ب  اسیتفاده  ( 0 90)د امنیت مل  سند راهبر

جنیگ  "در ایین سیند   . کرد م  را تبیین "القاعده"از زور و مناقش  در حال وقوع با 
 با تروریس 

بو  جایش را ب  جنگ مشص  علی  شبک  القاعیده و وابسیتااظش    "
سرتاسیر جهیا  هی  در آ     مسلما  در های  داده بود و ایجاد رواب  سازظده با یروه

ت یراهبرد امن یمحورها ترین مه (. Siracusa & Warren, 2016: 196)ذکر شده بود 
تیرین   عنیوا  جیدی   در ظار یرفتن تروریسی  بی   : اوباما عبارت بودظد از 0 90  مل

   شیتار جمعی  هیای ک  ر سنحیثکتهدید علی  منافع حیات  ایاالت متحده  مبارزه با ت
الملل  از طریق همکاری با ظهادهیای  ظاییر ظیاتو و     یت یسترده بینحماسب کد بر کیتا

NSS, 2010)) یرای  شورای امنیت و احیای چندجاظب 
 . 

دظبال تهیی     ما ب » :همچنین در خصوص ایرا  ظی  در قسمت  از این سند آمده
ای   هیای هسیت    ای و منیع یسیتر  سینح    دستورالعمل  جامع درباره امنیت هست 

ای  های هست  ما اتکای ب  سنح. ها هستی  های ملت پای  حقوق و مسئولیتعنوا   ب 
دارظیدی    زما  با تضمین اطمینا  و کارآی  ظیروی باز ای خود را ه  و مهمات هست 
عنیوا    را ب ( NPT)ای  های هست  ما پیما  منع یستر  سنح. دهی  خود کاهش م 

کنیی  کی  از طرییق     ما  تن  م ز طور ه  کنی  و ب  اساس منع یستر  تقویت م 
(NPT)    المللی    کشورهای  ظایر ایرا  و کره شمال  را در قبال ظقی  تعهیدات بیین

 . «خویش پاسصاو کنی 
ای   تهبی  "ن  اوبامیا  کراهبرد     مشصص  اصل « ایا  لیر»در کل ب  اعتقاد 

                                                                                                                                 

1. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 

2. War on Terror 

3. The National Security Strategy of the United States of America, the White House, 1 

May 2010 

4. Ryan Lizza 
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"پشت س 
معتقید   «ماظسیباخ »و  «ییک ورمک کم»اما (. Singh, 2012: 39-40)است   

پوشی    ا  برای ظا  لیبرال جهاظ  یک کشور غیرقابل چش کمامتحده ک ایاالتبودظد 
 "از پشت سیر  یرهبر"تواظد از  پوش  ظم  ماظد و یک کشور غیرقابل چش  م  باق 
ظار از مشکنت داخلی  و خیارج  بسییار دولیت اوبامیا و       ب  ظار آظها صر . کند
چو  سینمت و    در مباحثویژه  ب ولت او مه  دهای  ابتکارها و پیشرفترغ   عل 

طیور   اصنحات مال  و تجاری  رهبری دولت اوباما در عرص  سیاست خارج  بی  
"غیرقوع "کل  ععیف و 

خیل  زیر وز  خیود  »داشت آمریکا  یریو ب  تعب. بود 9
را دوبیاره عامیت   آمریکیا  "در این میاظ   ظدای ترامپ  برای .  «کرد م  مشت زظ 
"بصشی 

  در دوره اوباما روظدی افول  داشیت  متحده  ایاالتک   بیاظار این درک بود 7
هیای   ظاپذیر معکوس کرد  این روظد  ب  معنیای پیاییری سیاسیت    اما پیامد اجتناب

 (McCormick & Mansbach, 2018: 8-9) .فریباظ  بود  یرایاظ  و عواح   مل جاظب  یک

 آن در ریهبرد کالن تریمپ رین  ینزژی رین ن  ژ ج نگ ه  ژیقع .3–0

  می  یو. بی  واشیناتن آمید    آمریکیا ن  کجاد اظقنب در راهبرد یترامپ با وعده ا
دار و آزاد را یی پا  ل داد  بی  جهیاظ  کشی  یبرا آمریکا  ن ظسلیخواست پروژه چند

اظتصاب ترامپ ب  ریاست جمهوری هم  مفروعات اصل  سیاسیت  . ندکو رو   ریز
الملیل موجیود  لی وح     ل وح تحکی  ظا  بین: بردسؤال را زیر متحده  ایاالتخارج  

حفظ شبک  فعلی  متحیدا  امنیتی   عیرورت حفیظ ییک ظای  اقتصیادی آزاد و         
ایین  . چندجاظب  و ال اح هنجاری ب  یستر  آزادی و دموکراس  در خار  از کشور

ظید  ا بودهها  در هم  دورهآمریکا بنای هم  راهبردهای کن  دولت  مفروعات  سنگ
های مصتلف صرفاً در ظحوه دستیاب  ب  این اهدا  با ه  تفاوت داشیتند و   و دولت

 & Baldaro)آمریکیا  ظ  در تعیین این اهدا  ب  عنوا  اهدا  راهبرد کین  دولیت   

Dian, 2018: 18-20  .) 

                                                                                                                                 

1. Leading from Behind 

2. Indecisive 

3. Punching well below its weight 

4. Make America Great Again 
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 الملل  لیبرال برای پایا  ظا  بینای   بسیاری ریاست جمهوری ترامپ را مقدم
ایین تنیاق  از   . بسیار از آ  بهره برده استمتحده  ایاالتظام  ک   داظند  هما  م 

جمهور دمدم  می ا  و بی  لحیاظ     هر  و مر  و یک رئیس یک دولت شلوغ و پر
اینست ک  آیا در این میا   منوق  هی   سؤال ول  . فکری سوح   ظاش  شده است

کنید؟ ترامیپ    م  در کار است یا ظ ؟ آیا سیاست خارج  ترامپ هدف  را ه  دظبال
غبیار زظیگ را از چهیره    »غات ریاست جمهوری خود یفت  بیود کی    یدر دورا  تبل

بسییاری سیاسیت خیارج  ترامیپ را      . «پاک خواهد کیرد آمریکا سیاست خارج  
"مبتن  بر معامل "

هیا   از اییده تر  داظند  ب  این معن  ک  در آ  ه ین  و فایده مه  م   
 (.Sperling & Webber, 2019: 511)و هنجارها است 
را   بی  جهیا  و ظای  جهیاظ    آمریکیا  وه ظایاه  ی  ترامپ چاوظ  شینیظصست بب

 4 90    در ماه مکدر سرمقال  خود  وال استریت ژورظال  یظشر. ندک  ف میبازتعر
ح ظااه دولت یا  صریتوا  آ  را ب  ظوشت  شده بود و م  «وهنکمستر و  کم»توس  

 ییک   کی بل ؛سیت یظ  جهیاظ  7"جامعی  " ییک جها  »: ن ظوشتیچن  ترامپ داظست
رظید  یارها دریک و سبک  و  ردولتیارا  غیشورها  بازک  در آ  کاست  9"آوردیاه"

 McMaster & Cohn, 2017) «ننید ک  ت با ه  رقابت می یسب منفعت و م ک یو برا
تواظنید سیود ببرظید       اجتماع هم  م یکدر . ا استییو  افکن جمل  ب  اظدازه یا(. 

 . یما فق  بازظده و برظده دار  آوردیاه  یکاما در 
افی ایش  "دهد ک  او سرسصتاظ  معتقید بی     م  های ترامپ ظشا  یفتار و سیاست

"قدرت اقتصادی
 در واقیع بی  ظایر   . است  چ  ب  شکل تحری  و چ  ب  شکل تعرف   

رسد ترامپ ه  در سوح اب اری و ه  در سوح اییدئولوژیک بی  چنیین اعتقیادی      م 
شیاید  . پایبند است  او هی  دغدغ  اخنق  برای اسیتفاده از چنیین اب ارهیای  ظیدارد    

                                                                                                                                 

1. Shake the Rust off Americas Foreign Policy 

2. Transactional 

3. McMaster, H.R. & Cohn, Gary D. "America First Doesn’t Mean America Alone" 

Wall Street Journal, May 30, 2017 

4. Community 

5. Arena 

6. Economic Strong-Arming 



 313     (0202-0222)آمریکا گرایانه در راهبرد کالن سیاست خارجی دولت  ای مبانی واقع تحلیل مقایسه

های اقتصادی را در هی  جا ظتیوا    جاظب  از تحری  تمایل دولت ترامپ ب  استفاده یک
متحیده از برجیاح در میاه می       اعنح خرو  ایاالت از زما . تر از مورد ایرا  دید واعح
بی  عنیوا  بصشی       های سفت و سصت   ترامپ ب  صورت روزاف و  از تحری 1 90

ای جمهیوری اسینم  اییرا  و     برظامی  هسیت     از فشار حداکثری برای خنث  کیرد  
 .(Sinkonen, 2019: 5-6)ای این کشور استفاده کرده است  ثبات کرد  رفتار منوق  ب 

اول »همیواره از  الملیل   بیین مه  ترامپ در عرصی  سیاسیت   های  در سصنراظ 
"حکمراظ  جهیاظ  "از تر  مه ملی گ ایی  سصن یفت  شده و بنابراین  «آمریکا

در   
خیی  کی  بی      ب  عنوا  یک هژمو  خیو  متحده  ایاالتایده . ظار یرفت  شده است

متعهید  الملیل   بیین رصی   تجارت آزاد  حکومت قاظو  و تهی  و ارائ  خیدمات در ع 
ترامپ از زما  بی  قیدرت رسیید  در ژاظویی      . است با تفکرات ترامپ بیااظ  است

د بی  دو  یاما با  طلب  مل  بوده است و منفعت جاظب  یک  همواره در پ  عمل 4 90
ظصست آظک  موعیع ترامیپ در خصیوص بسییاری از میوارد      : ظکت  ظی  توج  کرد

"اعنم "صرفاً 
اسیت و  هیا   و سصنراظ  در راهپیمائ ها  ب  توئیتاست و محدود   

دوح آظک  ترامپ بصش زییادی از  . ظباید وزظ  بیش از حد الزح برایشا  متصور بود
را در درو  مرزهای شیناخت  شیده پیشیینش حفیظ کیرده      آمریکا سیاست خارج  

 (. Sperling & Webber, 2019: 511- 513) است
 یی  یرا الملل نییرا بود  ب  جای حمایت از ب الملل نی  بکترامپ برعکس اوباما 

او بی   . کیرد  م  یرای  حمایت جاظب  یکیرای   از رویکرد اظ وایرای  و  و چندجاظب 
جییای حمایییت از وابسییتا  متقابییل اقتصییادی و پدیییده جهییاظ  شیید   ظهادهییا و 

زه سیاسی   ترامیپ در حیو  . داد م  الملل  را مورد تاخت و تاز قرار قراردادهای بین
اسیت و ارز   متحیده   اییاالت مصالف ایفای ظقش رهبیری جهیاظ  بیرای     صراحتاً

 . قائل ظیستالملل  آمریکا  بینچنداظ  برای تعهدات 

                                                                                                                                 

1. Stringent 

2. Thwart 

3. America First 
4. Global Governance 

5. Declaratory 
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بسیار مهی  بیرای ظمیایش قیدرت و     ای   ترامپ حوزه ظاام  و امنیت  را عرص
ر سیای   ل ب  صلح واقع  را تنها دیداظد و ظ آمریکا م احیای مجدد عامت و اقتدار 

از ایین رو    (صیلح از طرییق قیدرت   )داظید   میسر می  آمریکا اف ایش قدرت ظاام  
 سیاسیی  و اقتصییادی  در زمینیی  مسییائل ظاییام  و امنیتیی  هییای  بییرخن  حییوزه

ظایام    هیای   دولت اوباما با کیاهش ه ینی    یب  اعتقاد و. کند م  یاظ  عملیرا واقع
  دلییل رد شید  از خی     را تضیعیف کیرده و همچنیین بی    آمریکیا  قدرت ظایام   

قرم هییای  کیی  خییود ترسییی  کییرده و اسییتفاده ظکییرد  از قییدرت ظاییام  عاییی    
دیار ارسال کرده و در ظتیجی  موعیع   های  غلو  را ب  دولتهای  پیاحمتحده  ایاالت
 . جسورتر کرده استمتحده  ایاالترا در قبال آظها 

ی آمریکیا ن  یرای  از دیار عناصر اصیل  راهبیرد کی    محوری و مل  _ منافع
کاراظ  ترامپ  همواره بر حفیظ و   یرای  محافا  مل . اظد دوره ترامپ را تشکیل داده

بیی  اعتقییاد او  . تاکییید داردمتحییده  ایییاالتیسییتر  بیییش از پیییش منییافع ملیی   
در مناطق  آمریکا هری  ظباید مجاظ  برای حمایت از منافع غیرحیات  متحده  ایاالت

 . حیات  ظیستند متوسل ب  جنگ شود یاز جها  ک  از ظار راهبرد
در ایین سیند    . اتصیاذ شید  آمریکا   راهبرد امنیت مل  جدید 4 90در دسامبر 

ارجیاع بیرای   چهیارچوب  ابداع شیده و بی  عنیوا       «اصول یرای   واقع»اصونح 
را دوبیاره  آمریکا "معرف  شد ک  بر اظسجاح بین شعارهای آمریکا سیاست خارج  

"سیاست خارج  بیا حاصیل جمیع جبیری صیفر     "  "مریکاآاول "  "ب ر  کنی 
  

استراتژی امنیت مل  دولت من  ییک  »: در مقدم  این سند آمده است. کید داشتأت
  حفاظت از شیوه زظدی  ما  ترویج آمریکادیدیاه راهبردی برای محافات از مردح 

"صلح از طریق قدرت"رفاهما   حفظ 
. در جهیا  اسیت  آمریکا و پیشرفت ظفوذ   

خدمت خواهی  کرد و حقوق آظها را در دولت  کی   آمریکا یش از هم   ما ب  مردح ب
این استراتژی امنییت  . کنی  امنیت  موفقیت و منافع آظها را در اولویت دارد حفظ م 

                                                                                                                                 

1. Peace through Strength 

2. Principled Realism 

3. Zero-sum foreign policy 

4. Peace Through Strength 
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"آمریکااول "مل  در راستای پیشبرد سیاست
 (.NSS, 2017) «است  

رب  باشد  واشناتن بایید  تنها قدرت برتر در ظیمکره غمتحده  ایاالتبرای آظک  
"درییر"تنها در س  منوق  اروپا  آسیای شرق  و خلیج فارس 

باشد ک  س  منوقی     
باید در هریک از این س  منوق  سع  آمریکا . مه  در موازظ  قدرت درجها  هستند

ای   منوقهای  با یک قدرت ب ر  ک  بر سیاستای   کند از ظهور یک هژمو  منوق
منوق رفتار سیاست خارج  بایید  (. 1 90والت  )لوییری ظماید تسل  پیدا کند  ج

و ییا مداخلی  بیرای تغیییر     هیا   موازظ  قدرت باشد و ظ  ایدئولوژی  یستر  ارز 
اصیول   اظیواع و اقسیاح    یرایی    واقیع   4 90اما در سند راهبرد امنیت ملی     رژی 

"درییرسازی یا تعامیل رقیابت   "
کنید  در میواقع  کی  تفیوق      می   را پییش بینی     

مستل ح آظست ک  متحداظش منافع این کشور را حفظ کیرده ییا ارتقیا    متحده  ایاالت
اصیول   یرایی    واقیع اینک  خواستار رغ   عل این سند (.  Santini, 2018: 10)دهند 
کند  دفیاع و یسیتر  منیافع     و هنجارها ظم ها  از ارز   اما صحبت چنداظ  است
هیا    ند برابر با منافع تجاری در ظار یرفت  شیده اظید و سیاسیت   در سمتحده  ایاالت
 .ردک  آ  قرباظ  توا  ب  سادی  در محراب م  ها  سوابق تاریص  و غیره را پیما 

منوق  خاورمیاظ   ل وم   یاهش وابستا  ب  منابع اظرژکب  دلیل متحده  ایاالت
ایین منوقی  کنید و ایین     ی ظهیا اطور کامل خود را درییر مسیائل و بحر  ظدارد ک  ب 
خصوص چایوظا  کیارکرد سیسیت  جهیاظ       تواظد تغییر کامل ظار  در مسئل  م 

از ایین  آمریکیا  البت   این کاهش وابستا  بی  معنیای خیرو  کامیل     . حساب آید ب 
اسیت    ن موعوعیا. ای ظصواهد بود منوق  و وایذاری آ  ب  رقبای جهاظ  و منوق 

 .د قرار یرفت  استکیمورد تأآمریکا   4 90  ت ملی  در راهبرد امنک
را در دستور کار  گ ایی واقعو  ییروارزواگ ارسد ترامپ ترکیب  از  م  ب  ظار

ظیواظ وایرای  بیا پیاییری ظیوع  دیپلماسی       . سیاست خارج  خود قرار داده است
ها  معاهدات  و  را از زظجیر سازما آمریکا غیرتعهدآور در عرص  سیاست خارج   

                                                                                                                                 

1. America first 

2. Involve 

3. Competitive engagement 

4. Altar 
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. کنید  را اعیاده می   آمریکیا  رهاظید و حاکمییت    الملل  دردسرساز م  ی بینها  اپیم
یرای  ه  آزادی عمل بیشتری برای اقداح در هر شرای  حساس و تهدییدآمی    واقع
تیرین عناصیر    ک  یک  از اصیل   ابها  است اتژیک. کند م  فراه متحده  ایاالتبرای 

یش بین  مبیدل سیاخت   ظاشی  از    غیرقابل پای  هراهبرد ترامپ است و او را ب  پدید
 یگ اییی ار ا ی   ملیی  .و ظواظ وایرای  اسیت یرای   واقعترکیب همین دو رویکرد 

کیید  أتمتحیده   اییاالت ترامپ  همواره بر حفظ و یستر  بیش از پیش منافع ملی   
از راهبیرد    ار مهمی یلفی  بسی  ؤم  طلب ل  اظ وایرای  از ظوع برتریین دلیب  هم. دارد
 ییگ ا یملار از عناصر مه  راهبرد ترامپ  ییک  د. شود  وب من  ترامپ محسک

است ک  وی همواره بر آ  تاکیید دارد و بیا افتصیار از آ  بی  عنیوا  راه       اقتصاد 
محیوری بی  عنیوا      و منفعت ک ن تاجرمسلیهمچن. کند م  یادمتحده  ایاالتظجات 

ی دوره آمریکااصل  راهبرد کن  سیاست خارج  چهارچوب ویژی  بارز ترامپ  
 .ترامپ را تشکیل داده است

   مدل ژ نتیج   یریئیری

  شیرط  کی   یهای خاظوادی  ویتانشتاین آمیوخت  ظاری  شباهتهای  ب  کمک آموزه
تواظند ب  ه   م  واقع شد  در یک مقول  همساظ  کامل ظیست و اعضای یک مقول 

مشترک  باشند ک  معیر   های  دارای ویژی  مربوط باشند بدو  آظک  هما  ل وماً
 ۀالنور را  ه  یاد یرفتی  ک  ظوع ظصست  ظموظهای  از یافت . مقول  مورد ظار باشد

شیا  بیا ظیوع     کی   ا  شباهت ادرایم یار عناصر بر مبنایمقول  است و د یک  ظوع
ت وجیود دارد  یب درجات عضوین ترتیب  ا .شوظد  ظصست  ب  مقول  ظسبت داده م

را بی  مثابی    یرایی    واقعبر این اساس مقول   .شود  اهت بنا م  درجات شبی  بر پاک
ها در ظار یرفتی  ک  راهبرد کین  سیاسیت خیارج  بیو        از ویژی ای   مجموع

تنهیا ایین     و همه این ویژگیی هیا   دیار ل ومیاً جمهور  رئیساوباما  ترامپ یا هر 
 . ییرد م  بلک  برآیند آ  در این مقول  جای ؛را دارا ظیست اویژگی ه
ر یی هیای ز  از ویژی ای   مجموعیرای   واقعدهد   ظشا  م   شکل  کطور هما 

تلق  امنییت  سازی قدرت   بیشین   (اقتدار یری ی) آظارش  در ظااح بین الملل :است
تلقی  قیدرت   سیاسیت موازظی  قیدرت      الملل  ترین کاال در عرص  بین عنوا  مه  ب 
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هیا بی  عنیوا  بیازیار اصیل         ولیت   تلقی  د ظاام  ب  عنوا  اسیاس قیدرت ملی    
الملل    اعتمادی بین کنشارا   تلق  قدرت ب  عنوا  عامل تعیین کننده رفتار بین ب 
. الملل در عرص  رواب  بینالملل   بینو ظهادهای الملل  بینرظگ حقوق    ظقش ک بقا
دیار های  ظ دیک ب  هست  دایره و مولف یرای   تر واقع اصل های  لف ؤن مدل میدر ا

 .را با فاصل  از هست  دایره آوردی 

 گرایی عناصر اصلی واقع .8 شکل

 
های زیر را برای راهبرد کن  بو   اوبامیا و ترامیپ در    توا  اظااره م  ب  این ترتیب

راهبرد کن  جر  بو  در سیاسیت   9موابق با شکل  د؛سیاست خارج  ب  دست دا
جنیگ   هیای آمریکیای     پیشیبرد ارز   :ای از عناصیر زییر اسیت    خارج  مجموعی  

یرایی   اشیاع  دموکراسی   جنیگ بیا تروریسی          جاظب  دستاظ  و پیشایراظ   یک پیش
هیای   جلویبری از دستیاب  و استفاده دیار کشورها و بیازیارا  غیردولتی  از سینح   

 .ظامید "یرای  تهاجم  واقع"توا   مجموع  این عوامل را م . کشتار جمع 
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 اصلی راهبرد کالن جرج بوش عناصر .0ل شک

 
  کدهد   در سیاست خارج  را ظشا  م اوباماراهبرد کن    ل کب شین ترتیب  هم
دسیتاظ    پیش یها اجتناب از جنگ یرای   چندجاظب  :است زیراز عناصر ای   مجموع

 صر  ب  ظیروی ظاام   موازظی   ی  دوری از اتکاتعامل و درییرسازیراظ   یشایو پ
ق توسیل  یاز طر آمریکای  یها شبرد ارز یپ، ای سازی منوق  ا ظرفیتیفراسرزمین  

داری  تمرکیی  بییر داخییل کشییور  یراییی   خویشییتن المللیی  بیی  قییدرت ظییرح  بییین
ر یییثکیراییی  و مبییارزه بییا ت چندجاظبیی  رهبییری از پشییت سییر   (یسییاز  کمسییتح)

ییرا   الملل یرای  بین واقع"توا   م  مجموع  این عوامل را.  شتار جمعهای ک سنح
"یرای  محتاط یا واقع

 .دیظام  
  

                                                                                                                                 

1. Reluctant 
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 عناصر اصلی راهبرد کالن اوباما .9شکل 

 

ای متشیکل از عناصیر زییر     دهد کی  مجموعی    را ظشا  م  ترامپ راهبرد کن  7شکل 
و ( جنیگ تجیاری  )هیای تجیارت آزاد    ظامی   مل  یرای  افراط   مصالفت با توافق :است
الملل   اف ایش بودج  ظایام  و قیدرت    ها و ظهادهای بین همکاریاعتمادی ب   ب  اساساً

/ محیوری  _ یرای   کیاهش تعهیدات امنیتی  آمریکیا  منفعیت      جاظب  ظاام  آمریکا  یک
یرای  اقتصادی  ظواظ وایرای   برتری طلب   کاسیتن از   ابهاح راهبردی  مل ، تاجرمسلک 

ب  این ترتیب و همسو با سند . مریکای های آ اعتنای  ب  ارز  تعهدات امنیت  آمریکا  ب 
 .یرای اصول مند محسوب کرد   شاید بتوا  ترامپ را واقع4 90راهبرد امنیت مل  

 عناصر اصلی راهبرد کالن ترامپ .4 شکل
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  راهبرد کن  بو   اوباما و ترامپ را مبتنی های  لف ؤب  ترتیب م 4و  1  9شکلهای
 . کند م  بازظمای یرای   چهارچوب واقعو در   خاظوادی یها   شباهتیبر ظار

 
 _ یرایی   جاظبی   ییک شیود از دوشیق     می   در مورد راهبرد کین  بیو  مشیاهده   

یرای    الملل بین  یرای  و از دوشق  اظ وایرای  جاظب  یکچندجاظب  یرای   شاخص  
در راهبیرد کین  بیو     هیا   البت  یک سری شاخص . ده شده استیاظ وایرای  بری 

است  ول  این مسئل  مشکل  برای یرای   چهارچوب واقعدارد ک  اف و  بر  وجود
چراک  هماظوور ک  در باال یفتی   راهبرد کن  بو  یا هیر   ؛مدل ما ایجاد ظم  کند

یرایی  و تنهیا ایین     هیای واقیع   ل وماً هم  ویژیی  ی دیاری یرا واقع جمهور رئیس
 .ها را دارا ظیست ویژی 
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 _ یرایی   جاظبی   ییک شیود از دوشیق     می   کین  اوبامیا مشیاهده   در مورد راهبرد 

 _ چندجاظب  یرایییی  و از دوشیییق  اظ وایرایییی ۀچندجاظبییی  یرایییی   شاخصییی
هیای   در مقایسی  شیاخ   . ده شیده اسیت  یی یرایی  بری   الملل یرای   بین الملل بین
بامیا  مشهود اسیت کی  او   راهبرد کن  اوباما این ظکت  کامنًهای  لف ؤبا میرای   واقع

  ظقش پررظای  بیرای حقیوق و    یرای  های واقع لف ؤدر تعارض آشکار ب  یک  از م
( ارسووی )قائل است و ب  این اعتبار از منار تعریف کنسیک الملل   بینظهادهای 

اما در مدل ما ک  مبتن  بر . ی ارتودکس داظستیرا واقع مقول  شاید ظتوا  او را یک
 ظوادی  اسیت  ایین مسیئل  مشیکل  را در    خیا هیای   ظاری  ظوع ظصسیت و شیباهت  

 ییرا  واقیع  در واقیع از ایین منایر  اوبامیا ییک     . کند بود  اوباما ایجاد ظم  یرا واقع
ای   بلک  عضیو حاشیی    عضو پروتوتایپ این مقول  ظیست  شود  منته م  محسوب
 .است
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 _ یرایی   جاظبی   ییک شیود از دوشیق     می   ن  ترامیپ مشیاهده  کدر مورد راهبرد 

 _ یراییی  و از دوشییق  اظ وایراییی    جاظبیی  یییک ۀیراییی   شاخصیی  چندجاظبیی 
رسید کی  هیی      می   چنین بی  ظایر  . ده شده استییرای   اظ وایرای  بری  الملل بین
ظیست کی  راهبیرد کین  ترامیپ بی  آ  باورمنید       یرای   های واقع از مولف ای   لفؤم

در راهبرد کن  ترامپ وجود دارد کی  افی و  بیر    ها  البت  یک سری شاخص . ظباشد
است  ول  این مسئل  مشکل  برای مدل ما ایجاد ظمی  کنید   یرای   چهارچوب واقع

 چراک  هماظوور ک  در باال یفتیی   راهبیرد کین  ترامیپ ییا هیر رئییس جمهیور        
هیا را دارا   یرای  و تنها ایین ویژیی    های واقع ل وماً هم  ویژی ی دیاری یرا واقع
هیای   رسد ترامیپ تقریبیاً همی  ویژیی      م  ب  ظار اینست ک تر  ظکت  جالب .ظیست
المللی     اعتقادی ب  حقوق و ظهادهیای بیین   طور ظموظ  ب  ب . را داراستیرای   واقع

اف ایش بودج  و قدرت ظاام  و ظااه ب  مقول  امنیت ب  عنوا  کاالی پربهای قابیل  
هستند در راهبرد کین  ترامیپ بسییار    ی  یرا واقعاصل  های  فرو  ک  از شاخص 

"تجسی  "تیوا    م  ب  این اعتبار ترامپ را. پررظگ هستند
در عرصی   یرایی    واقیع   

 .داظستسیاست خارج  
 

                                                                                                                                 

1. Embodiment 
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 های خانوادگی جمهور مبتنی بر نظریه شباهت ای سه رئیس راهبرد کالن مقایسه .1 شکل

 
دهید  ایربنیا بی      می   ظشیا  یرایی    واقعمبتن  بر ظوع ظصست   2 لهماظوور ک  شک

باشد را در مرکی   یرای   واقع( پروتوتایپ)تعریف آ  راهبرد کنظ  ک  ظوع ظصست 
 .دایره قرار بدهی   راهبرد کن  ترامپ خیل  ب  مرک  دایره ظ دیک است

 جمهور مبتنی بر نظریه نوع نخست جایگاه راهبرد کالن سه رئیس .3 شکل
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دهد در اظااره مبتن  بر ظوع ظصست  راهبیرد کین     م  هماظاوظ  ک  شکل باال ظشا 
پروتوتاییپ  /جمهور بیر اسیاس میی ا  شباهتشیا  بیا ظموظی  آرمیاظ         این س  رئیس

. اظد را در حد اعل  دارد  بازظمای  شدهیرای   های واقع ک  تمام  ویژی یرای   واقع
باشید را  رای  ی واقع( پروتوتایپ)ایربنا ب  تعریف آ  راهبرد کنظ  ک  ظوع ظصست 

شود ک  راهبرد کین  ترامیپ ظسیبت بی  دو      م  در مرک  دایره قرار بدهی   مشاهده
تیر   ظ دیکیرای   واقعجمهور پیش از خود یعن  اوباما و بو   ب  پروتوتایپ  رئیس
 بعد از ترامپ  جر  بو  قیرار دارد و در آخیر راهبیرد کین  اوبامیا قیرار      . است
از مقولی   تیر   ای  د کن  وی را ب  عنیوا  عضیوی حاشیی   توا  راهبر م  ییرد ک  م 
توا  چنیین ظتیجی  یرفیت کی  ترامیپ شیاید        م  در ظهایت. قلمداد کردیرای   واقع

این پیژوهش از قضیا راهبیرد    های  ظباشد  طبق یافت یرای   واقعظموظ  متعارف  برای 
ییا  از ایین   یرا واقع بنابراین شاید برخ . استیرای   های واقع کن  او تبلور آموزه

 .ی تماح عیار استیرا واقع ی اره چندا  خشنود ظباشند  اما ترامپ یک
 



 

 

 من بع
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