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چکیده
مکانیزم امنیت دستهجمعی بهعنوان الگویی جهت حفظ و گسترش امنیت بینالمللی دارای الزاماا
و مختصاتی است که از سوی نو واقعگرایان به علت ماهیت آرمانگرایانه آن هماواره ماورد انتدااد باوده
است از طرفی ندض این مکانیزم به شکل مستدیم و یا غیرمستدیم کارکرد الگوی امنیت دستهجمعای را
تحت تأثیر قرار میدهد .در طول تاریخ ،ایاال متحده آمریکا به مثابه یک قدر برتر همواره ندش مهمی
در تضعیف و یا تدویت الگوی امنیت دستهجمعی داشته است .بهطوریکه رؤسای جمهور این کشور بعاد
از جنگ جهانی دوم و بر مبنای دکترین ترومن با رویکردی بینالمللگرا در قالب دکتارین امنیات ملای
خود توانستهاند ندش ویژه ای را برای آمریکا در ساز و کار امنیت بینالمللی تعریف نماید .ایان در حاالی
است که چهل و پنجمین رئیسجمهور آمریکا ،دونالد ترامپ با سیاسات خاارجی کاه مادنرر قارار داده
است ،در مورد چشمانداز ندشی که آمریکا از سال  1945با رویکردی بینالمللگرایانه تا پیش از تراماپ
در نرام بینالملل ایفا نموده ،تردیده ایجاد کرده است.سیاست خارجی آمریکا در دوران ریاست جمهوری
دونالد ترامپ ،که ریشه در دیدگاههای ملیگرایانه دارد با تأکید بر منافع ملی ایاال متحده و با رویکردی
اقتصادمحور؛ همچنین تأثیر از برخی ویژگی های نهادیناه شاده سیاسات خاارجی ایان کشاور ازجملاه
یکجانبهگرایی ،خواسته یا ناخواسته منجر به تضعیف بایدها و نبایدهای امنیت دساتهجمعای مایشاود.
درنهایت تشدید این روند به علت افزایش میزان خودیاری دولتها منجر خواهد شد تا آنارشی حااکم بار
نرام بینالملل افزایش یابد.
واژههای کلیدی :نوواقعگرایی ،امنیت دستهجمعی ،سیاست خارجی ترامپ.
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مقدمه
امنیت بینالملل بهرغم شکلگیری نهادهای بینالمللی و ساازوکارهای حداوقی هماواره
بهعنوان یکی از مهمترین دغدغههای دولتها و نهادهای بینالمللی در قرن بیست و یکم تاا
به امروز با چالشها و تهدیدهایی عمدتاً سنتی با ماهیتی نرامی روبرو بوده است .کشاورهای
محافرهکار و نهادهای بینالمللی همواره تالش نمودهاند ،الگویی را جهات ثباا امنیات در
نرام بین الملل نهادینه سازند .الگوی امنیت دسته جمعی که حاصال تفکار آرماانگرایای 1و
لیبرالیسم است ،به عنوان بدیلی در مدابل دیگر الگوها همواره مطار باوده اسات .از طرفای
ندش کشورهایی مانند آمریکا در تحدق این مهم بسیار حاائز اهمیات اسات .ایااال متحاده
آمریکا بر اساس دیدگاه بینالمللگرایانهای که بعد از سال  1945اتخاذ نمود و تاوان نراامی
و اقتصادی قابلتوجه خود همواره به عنوان یک قدر جهانی با بیشترین نفاوذ و حضاور در
مناطق مختلف جهان و همچنین رهبری بزرگترین اتحاد نرامی جهاان ،پیماان آتالنتیاک
شمالی ناتو 2به عنوان یک متغیر مهم در چگونگی ساز وکار الگوی امنیت دستهجمعی همواره
تأثیرگذار بوده است .همچنین بهواسطه قدر ریاسات جمهاوری در ایان کشاور باهعناوان
فرمانده کل قوا ،دیدگاههای هر رئیسجمهور در قالب دکترین امنیت ملی آمریکا میتواند به
ندش جدی رؤسای جمهور آمریکا در تدویت و یا تضعیف مکانیزم امنیت دستهجمعی اشااره
کند.
چهل و پنجمین رئیسجمهور ایاال متحده آمریکا ،دونالاد جاان تراماپ 3باا رویکاردی
متفاو نسبت به دیگر رهبران آمریکا ،بر مبنای دیدگاههای ملیگرایانه و اقتصادمحور خاود
نسبت به آینده ندش کلیدی ایاال متحده در ساازوکار امنیات دساتهجمعای تردیاد ایجااد
کردهاند؛ لذا این مداله در پی پاسخ به این سؤال است که سیاست خارجی دونالد ترامپ چاه
تأثیری بر سازوکار الگوی امنیت دستهجمعی خواهد داشات فرضایه بادین ترتیاب عناوان
میشود که دولت ترامپ با سیاست خارجی و دیدگاههایی که مدنرر قارار داده اسات باعا
Idealism
North Atlantic Treaty Organization
Donald John Trump
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تضعیف مکانیزم امنیت دستهجمعی می گردد که این فرایند موجب تشادید میازان آنارشای
نرام بینالملل خواهد شد.
 .1چهارچوب نظری ،نئورئالیسم
نو واقعگرایی همواره به عنوان یک چهارچوب نرری قوی جهت تحلیل مسایل حوزه
روابط بینالملل مطر بوده است .براین اساس بازیگران اصلی روابط بینالملل دولتها در
نرام آنارشیک هستند و در میان دولتها ندش محوری برعهده یک دسته خاص از بازیگران
و کشورها است .از نرر نئورئالیستها ،همکاری در قالب نهادهای بینالمللی غیرممکن
نیست ،اما امری بسیار دشوار است.
مفهوم بندی پارادایم واقعگرایای 1از امنیات و تحلیال و تبیاین آن بار مبناای اصاول و
مفروضههای دولتمحور ،قدر محوری ،آنارشی و موازنه قوا سامان و ساازمان ماییاباد .باه
گونهای که روابط بینالملل بر پایه رقابت و کشمکش کشورها بار سار قادر جهات بداا در
نرام بینالملل آنارشیک شکل میگیرد که آن را خواسته یا ناخواساته باه موازناهساازی در
برابر قدر های برتر سوق میدهد .بهطوریکه تالش هر کشور جهت تدویت بنیاه نراامی و
دفاعی خود به اقدام متدابل کشور دیگر میانجامد که مسابده تسالیحاتی و جناگ را باه باار
میآورد (دهدانی فیروزآبادی.)177 :1395 ،
نوواقع گرایی 2معتدد است که در نرام آنارشیک 3بینالملل امکان همکاری بسیار محدود
است .با وجود اینکه دولتها ممکن است از همکاری و همگرایی ساود اقتصاادی ببرناد ،اماا
عواید اقتصادی تحتالشعاع منافع سیاسی قرار میگیرد .دولتها ،همواره از چگونگی توزیاع
عواید ناشی از همکاری نگرانند و از آن میترسند که دیگران بیشتر از آنها از همکاری سود
ببرند؛ همچنین دولتها ،تنها در صورتی دست به همکاری خواهند زد کاه ایان سیاسات در
خدمت منافع ملی به منزله قدر آنها باشد و این کار قدر ملی آن ها را افزایش دهد.

Realism
Neorealism
Anarchic
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کن

والتس 1پیش بینی مای کناد کاه سااختار آنارشای در طاول زماان ،اخاتال باین

قبایاال را از بااین م ایباارد ،عملکاارد امپراتااوریهااا ،شااهرها و ایالااتهااا ،را زیاارا فشااارهای
ساختاری یکنواخت میسازد ).(Buzan&Others, 1993: 6
در قلماارو آنارشاایک واحاادها از حیاا کااارکرد بااه هاام شاابیهانااد و تمایاال دارنااد
اینچنین بااقی بمانناد واحادها هماواره مایکوشاند درجاهای از اساتدالل را حفاظ کنناد
و چه بسا ممکن است سخت به دنبال خوداتکایی باشند (والتس.)148 :1394 ،
بهرغم آنکه ممکن است سود یا دستاورد مطلق ناشی از همکاری زیااد باشاد ،اماا بارای
آنها آنچه اهمیت بیشتری دارد دستاورد نسبی است که اگر به زیاان آنهاا باشاد ،ماانع از
همکاری یا تداوم آن خواهد شد .پس این آنارشی است که در میزان همکااری و حاوزههاای
آن محدودیت ایجاد میکند (عبداله خانی.)66 :1381 ،
ازنرر نئورئالیستها ،دولتها به جای اینکه به همکاری خصوصااً همکااریهاای امنیتای
بهعنوان عاملی جهت تأمین منافع دو طر بنگرند ،همیشاه در حاال مدایساه ایان مسائله
هستند که کشورشان در مدایسه با کشوری که با آن همکاری مایکنناد ،چدادر بیشاتر باه
دست میآورند؛ لذا چون دولتها همیشه تالش میکنند مناافع و دساتاوردهای خاود را در
محیط بینالمللی که سرشار از رقابت ،بیاعتمادی و بایثبااتی اسات باه حاداکثر برساانند،
بنابراین دستیابی به همکاریهای بهخصوص امنیتی دشوار و حفظ آن دشوارتر خواهاد باود.
دولتها از این وضعیت آگاه هستند و اگرچه آنها به پیمانهای همکاری نرامی میپیوندناد
و موافدتنامههای کنترل تسلیحاتی امضاء میکنند ولی ضمن حفاظ احتیاام معتددناد کاه
درنهایت باید امنیت ملی را خود آنها تأمین کنند.
نو واقع گرایان سطح تحلیل را نرام بین الملل قرار می دهند و معتددند که سااختار نراام
بین الملل نوع و قواعد بازی را مشاخ

مای کناد .در ایان راساتا ،آنچاه در درون دولات هاا

می گذرد اهمیت نداشته و نمیتواند بر ایدئولوژی و رژیم حاکم تأکید داشت بار ایان اسااس

Kenneth Waltz
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سیاست خارجی همه دولتها تحت تأثیر عوامل سیستمیک مانند توپهای بیلیارد قرار دارد
(قوام.)85 :1384 ،
در چهااارچوب نرااری نئورئالیساات ،دولااتهااا بااه دودسااته مساااعی داخلاای و مساااعی
خااارجی تدساایم ماایشااوند :الااف) مساااعی داخلاای ،در راسااتای افاازایش تواناااییهااای
اقتصااادی ،نرااامی و توسااعه اسااتراتژی هوشاامندانه اساات .ب) مساااعی خااارجی کااه بااه
تدویاات اتحادهااای خااودی و یااا تضااعیف اتحادهااای طاار

مداباال ماایانجامااد (همااان

.)88:
 .2امنیت دستهجمعی

1

امنیت دستهجمعی را بهطور خالصه ایانگوناه مایتاوان تعریاف کارد؛ مجموعاهای از
سازوکارهای مؤثر با ضمانت اجرایی نرامی بهعناوان عامال بازدارناده کاه از طار اعضاای
جامعه جهانی جهات جلاوگیری و مدابلاه باا هرگوناه تجااوز و بایثبااتی امنیات در ساطح
بینالمللی ،طراحی گردیده است .حامیان الگوی امنیت دسته جمعای پایش از آنکاه در پای
رعایت حدوق بینالملل توسط اعضای جامعه جهانی باشد ،جلوگیری از بهکاار باردن نیاروی
نرامی باهد تجاوز و اعمال زور را مدنرر قرار میدهند .مفهوم امنیت دستهجمعای از آغااز
تأسیس نراام جدیاد کشاورها مطار شاد و ساابده آن باه موافداتناماه صالح وساتفالیا

2

بازمی گردد .این مفهوم در سال ،1920هنگامیکه جامعه ملال باهمنراور همکااری فکاری،
کنفرانسی را با موضوع امنیت دستهجمعی برگزار نمود مطر گردید .در آن دوران ویلسون،3
رئیس جمهور آمریکا یکی از بانیان اصلی طر گستردهتر این مفهوم بود و بعدها تالش نماود
تا برای آن اصول و سازوکاری طراحی کند .این مفهوم بعدها توساط اندیشامندان مختلفای
مانند چارلز و کلیفورد کوچان مورد توجه قراردادند و تئوریزه گشت .از سوی دیگار تشاکیل
سازمان ملل متحد بر اساس این مفهوم به توسعه ابعاد تئوریک و کااربردی ایان نرریاه غناا
بخشید.
Collective security
Peace of Westphalia
Wilson
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درونمایه امنیت دسته جمعای بار غیرقابال تفکیاک باودن امنیات و وابساتگی متدابال
امنیتی 1تأکید دارد و بر اصل همه برای یکی مبتنی است و اینکه امنیات هار یاک از اعضاا،
امنیت همه کشورهای عضو خواهد بود .طرفداران امنیت دساتهجمعای بار ایان باورناد کاه
نرریا آنها راه حل قطعی برای پیشگیری از وقوع جنگ نیست ،اما این الگو با شاکلدهای
به نهادهایی که امنیت دستهجمعی را تدویت مایکنناد ،از باروز رقاباتهاای هماهجانباه و
افراطی بین کشورها جلوگیری میکند (عبداله خانی.)474-473 :1381 ،
 1-2الزاما امنیت دستهجمعی
الگوی امنیت دسته جمعی دارای الزاماتی است که تحدق ایان مهام وابساته باه توجاه و
اهتمام ویژه به ایان الزاماا اسات ،درکال شارایط الزم بارای شاکلگیاری الگاوی امنیات
دستهجمعی را میتوان به سه بخش زیر تدسیمبندی کرد:
الف -اجماع ،دولتها باید یک درک مشترک از نرام باینالملال 2و امنیات باینالمللای
داشته باشند .آنها باید قادر باشاند وقتایکاه ضارور یاباد تجااوز را تعریاف و متجااوز را
شناسایی نمایند .درصورتیکه به علت استفاده از حق وتو 3تعیین متجاوز میسر نگردد ،نراام
از کار بازمانده .ب -نرام امنیت دسته جمعی نیازمند یک ساختار حدوقی و تشکیالتی اسات
مشتمل بر تحریم متجاوز ،تعهد دولتها دایر بر همکااری بارای سارکوب متجااوز و اعطاای
صالحیت به یک سازمان بینالمللی است که معاین کناد علیاه کادام کشاور مجاازا هاای
اقتصادی یا نرامی بکار گرفته شود .این نرام زمانی مفهوم خواهاد داشات کاه ایان تکلیاف
حیاتی بدون مانع انجام شود .از این رو دولتها باید بهصور حداوقی الازامآور بارای فاراهم
آوردن منااابع الزم باارای مجااازا علیااه یااک متجاااوز متعهااد شااوند .پ -مکااانیزم امنیاات
دسته جمعی باید با توانایی و ساختار تصمیمگیری مناسب به منرور بسیج کردن منابع خاود
(نیروی بینالمللی) یا منابع اعضایش (نیروی ائتال ) را برای اجرای عملیاا  ،در قالاب یاک
سازمان بینالمللی داشته باشد (سنجابی.)1379 ،
Interdependence security
International order
veto right
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این در حالی است که منتددین امنیت دسته جمعی همواره سؤاالتی را مطر مینمایناد
که آیا یک سیستم مبتنی بر امنیت جمعی میان دولتهایی با سطو مختلف قدر و منافع
در یک محیط بینالمللی آنارشیک 1قابل اجرا است و آیا ایده سنتی امنیت جمعای بار روی
جنگهای داخلی و بازیگران غیردولتی تأثیرگذار است (.)Newman, 2007: 44
 2-2خصوصیا و مختصا امنیت دستهجمعی
الگوی امنیت دستهجمعی دارای خصوصیا و مختصاتی است کاه شااید دالیال چناین
نددهایی را بر این الگو بتوان در این خصوصیا یافت ،ویژگایهاایی کاه ریشاه در تفکارا
آرمانگرایی دارد که شامل هفت مورد زیر است :اول) بهکارگیری زور و نیروی نراامی علیاه
دیگران بهعنوان یک ابزار سیاست خارجی ممنوع و نامشاروع اسات .دوم) کشاور متجااوز از
طریق اقدام سیاسی ،اقتصادی و نرامی جمعی کشاورهای دیگار مجاازا مایشاود .ساوم)
اتحادها و پیمانهای امنیتی کوتاهمد و درازمد وجود ندارد .چهاارم) وجاود یاک اقتادار
جهانی که از بهکارگیری زور به وسیله کشورها علیاه یکادیگر جلاوگیری مایکناد .پانجم)
بیطرفی کشورها در نرام امنیت دستهجمعی بیمعنی است ،چاون هماه کشاورها در قباال
مدابله با تجاوز مسئول و مکلفاند.
ششم) با تجااوزگر ،هار کشاوری کاه باشاد مای بایسات باا قاطعیات و بادون تبعایض
برخورد شود .هفتم) نراام امنیات دساتهجمعای ماهیات محافراهکاار باه معناای گارایش
به حفظ وضع و نرام موجود دارد (دهدانی فیروزآبادی.)138 :1394 ،
با توجه به الزاما و خصوصیا الگوی امنیت دسته جمعی ،تفکیک این مفهوم باا دیگار
مفاهیم همچون دفاع جمعی قابلبررسی است .امنیت دستهجمعی را نباید با دفااع جمعای

2

اشتباه گرفت بهرغم شباهتهایی که میان آنها وجود دارد بااهم متفااو اناد .بادون شاک
هردوی آنها شامل عملیا دستهجمعی و جلوگیری از تجاوز میشوند.
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امنیت دسته جمعی به تهدیدا یک متجاوز به داخل نرام توجه دارد ،درحالیکه توجاه
دفاع دستهجمعی معطو به تهدیدا خارج اتحاد است (سنجابی.)1379 ،
دفاع جمعی بر اساس یک ساختار و حتی دیدگاه مشترک ایادئولوژیک اسات همچناین
اهدا و دشمنان مشخصی نیز دارد .درحالیکه امنیت دساتهجمعای دشامنان مشاخ

از

پیش تعریفشدهای ندارد .اگرچه الزم به ذکر است با توجه به جایگاه قادر هاای بازرگ در
تضمین و تأمین امنیت باین المللای هار اتحااد و ائتالفای در صاور رعایات خصوصایا و
مختصا فوقالذکر و اجماع جهانی از طریق سازمانهای مربوطه اگر در جهت ثبا امنیات
در نرام بینالملل تالش نماید میتواند در راستای امنیت دستهجمعی محسوب گردد.
زیرا در منشور سازمان ملل متحد دفاع جمعای باهعناوان مکمال امنیات دساتهجمعای
بهعنوان یک استثنا مجاز شمردهشده اسات .در دهاه ناود مایالدی چهاار عملیاا نراامی
بشردوستانه در سومالی ،هائیتی ،بوسنی و کوزوو انجاام شاد کاه رهباری دو عملیاا را دو
کشور عضو ناتو بر عهده داشتند ،استرالیا ،رهبری عملیا در تیمور شارقی و بریتانیاا رهبار
عملیا در سیرالئون بودند که بهغیر از مورد کوزوو تمامی عملیا ها با مجوز ساازمان ملال
انجام شدند ،همچنین در این میان میتوان به حضور برخی کشورهای عضو ناتو باه رهباری
ایاال متحده آمریکا در جنگ اول خلیجفارس در سال  1991اشاره کرد .اما در کال ،امنیات
دسته جمعی با الزاماتی که نیازمند آن است و خصوصیاتی که همراه دارد الگوی خاصی برای
ایجاد و حفظ صلح ارائه مینماید که تحدق این دیدگاه را با توجه به واقعیتهاای حااکم بار
نرام بینالملل و ویژگیهای ذاتی امنیت دشوار میسازد.
.3سیاست خارجی دونالد ترامپ
حزب جمهوریخواه در حوزه سیاست خارجی به سه جریان اصلی تدسیم میشود .اولین
جریان ،بینالمللیگرایی محافرهکار 1است ،این طیف معتدد است که ایاال متحاده بایاد در
خارج از کشور در زمینه نرامی ،اقتصادی و دیپلماتیک بسایار فعالیات کناد .دوماین گاروه

Conservative Internationalism
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انزواگرایی محافرهکاراناه 1اسات کاه از جناگهاای خاارجی اجتنااب ماینمایاد و کااهش
هزینههای دفاعی و کاهش پایگاه های نرامی ایاال متحده و همچنین از کاهش مشارکت در
اتحادهای بینالمللی حمایت میکند .درنهایات جریاان ساوم ناسیونالیسام محافراهکاراناه

2

است ،ناسیونالیستهای محافرهکار آنچناان تماایلی باه کماکهاای خاارجی و ماداخال
بشردوستانه چندجانبه ندارند ،اما همواره به قدر دفاع ملی توجه بسایاری دارناد و مواضاع
بسیار سرساختانه ای نسابت باه دشامنان آمریکاا در خاارج از مرزهاای ایان کشاور دارناد
).(Dueck, 2015: 157
اگرچه ترامپ شامل ترکیبی از دیدگاه های مختلف در حوزه سیاست خارجی اسات ،اماا
عملکرد او تا به امروز نشان داده است که وی در حوزه سیاست خارجی تحت تاأثیر جریاان
ناسیونالیسم محافرهکارانه است .او با توافدنامههای تجار آزاد مانند توافدنامه نفتا و پیماان
تجاری اقیانوس آرام مخالف است .وی معتدد است که باید نسبت به چین و ژاپان در حاوزه
تجار  ،رویکرد سختگیرانهتری در پیش داشت و مکزیک را در این حوزه شکسات داد .وی
از افزایش بودجه نرامی حمایت می کند و در پی افزایش قادر نراامی آمریکاا اسات ،اماا
بودجه کمکهای خارجی را به شکل قابلتوجهی کاهش داده است.
ترامپ ،همواره بر مجموعهای از ایدههای غیرمتعار خود تأکید کرده دارد که مایتواناد
ندش آمریکا را در جهان کاهش دهد .او همچنین جهت کسب منافع معتداد باه اقادامهاای
یکجانبه از سوی آمریکا است .وی همواره در جریان کمپین خود بر کاهش تعهادا آمریکاا
تأکید داشته است ،این دیدگاه شامل اتحادهایی همچون ناتو و همکاریهای نرام امنیتی باا
ژاپن و کره جنوبی است ).(Fisher, 2016
ترامپ همچنین ادعا می کند که با حمله به عراق مخالف است .وی از طرفی بر این بااور
است که نتایج مداخله آمریکا در خاورمیانه در سالهای اخیر مناسب نبوده است و پیشنهاد
میکند که اگر والدیمیر پوتین قصد دارد در سوریه عمیقتر درگیار شاود ،او از ایان مسائله
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استدبال میکند و با روسیه همکاری مینماید .درواقع ترامپ میگوید که میتواند باهخاوبی
با رهبر روسیه هماهنگ شود .درعین حال برخی از اعضای کابینه وی ،روسیه را بازرگتارین
تهدید برای آمریکا معرفی میکنند و حتی کنگره علیاه روسایه تحاریمهاای تاازهای وضاع
می کند ،خود ترامپ نیز از عملکرد روسیه در خصوص اوکراین و الحاق کریمه به فدراسایون
روسیه ابراز نگرانی می نماید ،اگرچه بخشی از رویکرد فعلی سیاست خارجی آمریکا در دوران
ترامپ حاصل اختال نررهای جدی او و کنگره است و همچنین نشااندهناده دیادگاههاای
متفاو در درون کابینه وی ،اما دیدگاههای متضاد وی نیز به این شرایط دامن میزند.
اما آنچه در درون گفتار و رفتار ترامپ کامالً مشهود است منفعت محوری ذاتی وی است
که دیگر مسایل را تحتالشعاع قرار داده است تا جایی که امنیت نیز بارای او باهمثاباه یاک
کاال است .زمانی که او بهندد عملکارد آمریکاا در خاورمیاناه مایپاردازد بخاش عمادهای از
دیدگاههای او جنبه اقتصادی دارد .او همواره این ساؤال را مطار مایکناد کاه آمریکاا باا
میلیاردها هزینه در عراق چه منفعتی بدست آورده درصورتیکه سؤال مهمتر و منطدایتار
میتواند بدین گونه عنوان شود :چرا با میلیاردها دالر هزینه در عاراق توساط ایااال متحاده
امنیت عراق و خاورمیانه نسبت به گذشته آسیبپذیرتر گشاته و ساطح نااامنی بااالتر رفتاه
است لذا میتوان گفت تراماپ هار رویکاردی در سیاسات خاارجی اتخااذ نمایاد و باا هار
استراتژی نداشتهای وارد عرصه بینالمللی شود بیشتر از هر مسئله دیگری اقتصاادی مناافع
آمریکا را مدنرر قرار خواهد داد .اگرچه این دیدگاه نیاز خاارج از مکاتاب شااخ

سیاسات

خارجی ایاال متحده نیست.
درطی یک دهه اخیر هزینههای سیاسی ،اقتصادی و نرامی جنگ جهانی علیه تروریسم
و جنگ عراق ،همراه با بحران مالی سال  2008موجب شده است برخی در واشنگتن به
سمت سیاستهای جکسونی روی آورند که معموالً بهعنوان انزواگرایی نیز شناخته میشود
).(Clark, 2017
در دوره رؤسای جمهور مختلاف آمریکاا ،منفعات محاوری در حاوزه سیاسات خاارجی
همواره مطر بوده است ،اما چاون آناان رویکارد متفااوتی بارای حفاظ و گساترش مناافع
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ایاال متحده در پی داشتند و همچنین به شکل هنرمندانهای خصوصاً در سطح جهانی خود
را ارزشمدار توصیف مینمودند و صراحت لهجه ترامپ را نیز بهکار نمیبرناد ،حاال رویکارد
ترامپ در حوزه سیاست خارجی ،کام جامعه جهانی و خصوصاً متحدان این کشور را تلاختار
میکند .آن زمان که ترومن 1از دالیل مبارزه با کمونیسم با عنوان آزادی و ارزشهاای واالی
انسانی صحبت می کرد ،پشت پرده این دیدگاه هادفی بازرگتار وجاود داشات و آن حفاظ
جایگاه ایاال متحده در ساختار جدید نرام باینالملال باهوسایله گساترش سارمایهداری و
مبارزه با کمونیسم 2بود.
 1-3دکترین امنیت ملی دونالد ترامپ

3

دکترین امنیت ملی آمریکا در بستر سیاست خاارجی ایان کشاور مانعکس مایگاردد،
سازوکاری در خصوص جهتدار نمودن و هدفمند نمودن سیاست خارجی ایاال متحاده 4یاا
بهنوعی میتوان گفت ،خطمشی اصلی سیاست خارجی این کشور است.
همواره بح اصلی بر سر این نکته است که سیاست خارجی آمریکا بر اساس چه اصولی
هدایت میشود ارزشها ،منافع ،ایدئالیسم یا رئالیسم (کسینجر.)15 :1381 ،
با بررسی دیدگاهها و رفتارهای ترامپ می توان به این نتیجه رسید که مناافع محاوری و
رویکرد رئالیستی دکترین امنیت ملی او ابعاد برجستهتری نسبت به دکتارین دیگار رؤساای
جمهور ایاال متحده دارا است.
ترامپ قطعاً مجموعهای از باورها و ارزشهای متفاو است که در قالب یکجانباه گرایای
حفظ میشوند اگرچه برخی از این باورها شامل دیدگاههایی میشود که آمریکا بعد از جنگ
جهانی دوم اتخاذ کرد اما بی تردید انزواگرایی نیز بخاش عمادهای از ایان باورهاا محساوب
میشود ).(Haines, 2017:136
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ازآنجایی که ترامپ ترکیبی از دیدگاه های متعارض است و های منباع سیاسای ثابات و
مشخصی برای تعیین خط مشی او وجود ندارد لاذا باارزترین عنصار دکتارین تراماپ ابهاام
استراتژیک است.
ازنرر ترامپ ،جهان جامعه جهانی نیست ،بلکه عرصه ای است کاه کشاورها ،باازیگران و
کارفرمایان غیردولتی برای منافع خود به رقابت می پردازند.لاذا آمریکاا نیاز باه ایان عرصاه
بهوسیله قدر نرامی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اخالقی رونق می بخشد و بجاای اینکاه
آن را رد کند با آغوش باز از چناین فضاایی اساتدبال مایکناد .(McMaster&Cohn,
)2017
همانقدر که دکترین امنیت ملی تارومن جهاانشامول باود مایتاوان گفات احتماا ًال
1

دکترین امنیت ملی ترامپ انزواطلب است ،اما نه باهانادازه انزواگرایای مونروئاه ،زیارا اماروز
ایاال متحده بهعنوان بازیگری مهم در نرام بینالملل مطر است که نمیتواناد ندشای کاه
بعد از سال  1945در جهان بازی کرده را باهیاکبااره نادیاده بگیارد.از طرفای ملایگرایای
محافره کارانه ترامپ همواره بر حفظ و گسترش بیشازپیش منافع ملی ایاال متحده تأکیاد
دارد ،میتوان گفت انزواگرایی ترامپ از نوع برتریطلب است.
انزواگرایی برتریطلب برخال نوانزواگرایی که از محدودساازی نداش ایااال متحاده در
نرام بینالملل حمایت میکند به دنبال صیانت از هژمونی 2جاری آمریکا و جلوگیری از بروز
هرگونه چالش در برابر آن است (زهرایی.)268 ،1393 ،
اما مهمتارین بعاد دکتارین تراماپ ناسیونالیسام اقتصاادی 3اسات کاه وی هماواره بار
آن تأکیااد دارد و باافتخااار از آن بااا عنااوان راه نجااا ایاااال متحااده یاااد ماایکنااد
).(Kahl& Brands, 2017
منافع محوری بهعنوان ویژگی بارز تراماپ ،احتمااالً چهاارچوب اصالی ساند اساتراتژی
امنیت ملی آمریکا را در دوران وی تشکیل خواهد داد.منافع مداری که نسبت به ارزشهاایی
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که دیگر رؤسای جمهور از آن با عنوان ارزشهای آمریکایی یا دموکراتیاک یااد مایکردناد،
ازنرر ترامپ بهعنوان مهمترین اولویاتهاای دولات وی محساوب مایشاود .یکای دیگار از
بارزترین عناصر دکترین ترامپ این است که آمریکا به عنوان قدرتمنادترین دولات در میاان
دیگر بازیگران دولتی ،با هی یک از آنها منافع مشترکی نادارد ،بلکاه در رواباط یاکجانباه
معامال با آنها دخیل است .از بعد امنیت داخلی ایاال متحده ،دکترین ترامپ را مایتاوان
در بااالترین ساطح امنیات داخلای تصاور کارد .ایان مسائله شاامل دیاوار مارزی ،کنتارل
سخت گیرانه قوانین مهاجر  1به آمریکا و همچنین جلوگیری از ورود پناهندگان است .ایان
در حالی است که در درون کابینه وی در خصوص تهدیدا خارجی که متوجه ایاال متحده
است اجماع نرر وجود ندارد.
با توجه به تأکید ترامپ برافزایش قابلتوجه قدر نرامی ایاال متحاده حتای درزمیناه
سال های اتمی ،این سند جنبه بازدارندگی نیز دارد ،زیرا ترامپ معتدد است ایااال متحاده
باید دارای چنان قدر نرامی باشد که هی گاه از آن اساتفاده نکناد .(Trump, 2015:
.(12
از طرفی ترامپ پیشنهاد کرده است که نیروهاای بااقی ماناده آمریکاایی از اروپاا خاارج
شوند .ازنرر ترامپ کارکرد ناتو منساو شاده ،همچناین وی معتداد اسات چگاونگی تعهاد
ایاال متحده به ژاپن و کره جنوبی باه دور از خردگرایای اسات ،زیارا رئایسجمهاور جدیاد
آمریکا ،روابط این کشور با کشورهای اروپاایی و آسایایی را یاک اتحااد مدادس 2نمایداناد.
).(Kahl& Brands: 2017
منافع محوری ترامپ ابعاد گستردهای دارد که با توجه به جایگااه ایااال متحاده بعاد از
سال  1945در نرم بینالمللی احتماالً در حوزه سیساتم امنیات باینالمللای نیاز مانعکس
خواهد شد .آمریکا همچنان در سیستم بینالمللی مشارکت جدی خواهد داشت و باهعناوان
یک بازیگر تأثیرگذار در نرام بینالملل فعال خواهد بود ،اما تنها برای حفظ و بیشینهساازی
U.S. immigration law
Holy alliance
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منافع ملی خود ،نه برای حمایت از متحدان این کشور در منااطق مختلاف و یاا ارزشهاای
دموکراتیک (آمریکایی).
 .4سیاست خارجی دونالد ترامپ و تضعیف مکانیزم امنیت دستهجمعی
اشتیاق برای دستیابی به امنیت دستهجمعی بعد از جنگ جهانی اول روزنهای از امید در
این جهت گشود ولی ناکامی جامعه ملل و سازمان ملل متحد برای دستیابی به ایان هاد ،
عشق به رویکرد مزبور را بیحاصل گذاشت (بوزان.)16 :1378 ،
عدم موفدیت مکانیزم امنیت دستهجمعی در نرام آنارشیک حاصل عملکرد دولاتهاا باا
ارزشها و منافع متعارض بهعنوان بازیگران اصلی نرام بینالملل است .آنها هماواره تاالش
میکنند امنیت خویش را تأمین نمایند ،اما صر نرر از قصد و نیت آنها این عملکرد باعا
بیثباتی می شود ،زیرا هریک از آنان اقاداما خاود را دفااعی تلدای نماوده و فعالیاتهاای
دیگران را به مثابه تهدید تصور میکنند .امنیت دستهجمعای باهعناوان سااز وکااری جهات
حفظ و گسترش امنیت در سطح بین المللی دارای بایدها و نبایدهایی است که بدون توجه و
رعایت آنها تحدق این مهم امکانپذیر نخواهد بود .اگرچه تا باه اماروز نیاز ایان مفهاوم در
معرض آسیبهای فراوانی خصوصاً از طر قدر های بزرگ بوده است ،اما به شکل نااق

و

کمرنگ و یا بهتر بتوان گفت در قالب شعارهای آرمانگرایانه و نمادین در جریان است .یکای
از مهمترین چالش مدابل امنیت دسته جمعی از منرر نو واقعگرایی ،منافع متعارض هر یاک
از بازیگران نرام بینالملل است.
ازآنجا که دولت ها همواره منافع ملی را بر منافع مشترک ترجیح میدهند ،تحدق امنیت
دستهجمعای بسایار دشاوار مای گاردد ،همچناین ایان بحا نیاز وجاود دارد کاه منطاق
جنگافزارهای فوق پیشرفته و هستهای فرضهای امنیت دستهجمعی مانند توزیع قادر را
منسو میسازد (سنجابی)1379 ،؛ لذا دولتهای ملیگرا که بر منافع و حاکمیت ملی بیش
از دیگر جریانها تأکید دارند میتوانند بهعنوان مخالفین جدی اصول امنیات دساتهجمعای
محسوب شوند .دونالد ترامپ نیاز باهعناوان یاک ملایگارا از قاعاده فاوق مساتثنا نیسات.
ملیگرایی ترامپ که ابعاد گستردهای نیز دارد به شکل مستدیم و یا غیرمساتدیم باه وسایله
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منافع محوری احتماالً ساختار امنیت دستهجمعی را تحات تاأثیر قارار خواهاد داد .ایان در
حالی است که بعد از سال  1945رؤسای جمهور ایاال متحاده باا رویکاردی جهاانشامول
همواره بر ارزشهای لیبرال تأکید داشتهاند .سیاست خاارجی ایااال متحاده بعاد از جناگ
جهانی دوم با تأثیر بیشازپیش از مکتب ویلسونیسم 1بر اسااس دیادگاه باینالملال گرایای
شکل گرفت.
بینالمللگرایان 2استراتژی کالن ایاال متحده را بر ایان اصال شاکل دادناد کاه تعامال
اجتنابناپذیر است؛ زیرا برای افزایش تواناییها راه دیگاری وجاود نادارد (دهشایار:1391 ،
 .)73لذا با توجه به ندش کلیدی ایاال متحده در نرام بینالملل بهعنوان یاک قادر برتار
ایفا نموده هرگونه تغییر رویکرد در استراتژی کالن 3این کشور میتواند نرام باینالمللای را
متحول سازد.
از سال  1988و طی تدریباً بیش از دو دهه قدر ایاال متحده آمریکا نرم بینالمللی را
تبیین کرده است ،بهطوریکه همه راهها به واشنگتن ختم شده است (زکریا.)46 :1395 ،
اگر ایاال متحده به نحوی اقدام به عدبنشینی از صاحنه جهاانی نمایاد ،پیامادهای آن
غافلگیرکننده خواهاد باود .ازنرار جهاانی ،رقابات بارای پار کاردن خالئای کاه باهواساطه
عدبنشینی قدر آمریکا ایجاد میشود ،ممکن است منجر به مناقشه و بیثباتی گردد ،ایان
مسئله دوستان سابق آمریکا را به مخاطره انداخته و دشمنان پیشین این کشاور را جساورتر
میکند (خلیل زاد و لسر .)32 :1379 ،
این در حالی است که دونالد ترامپ با سنتشکنی کم سابده و اتخااذ رویکاردی مخاالف
بینالمللگرایی و با در پیش گرفتن سیاست انزواطلبی از نوع برتریطلب تمایلی به افازایش
همکاریها و تعامال ایاال متحده در سطح بینالمللی ندارد.
حامیاااان رویکااارد انزواطلاااب (برتاااریطلاااب) هااای گوناااه دساااتاوردی را بااارای
همکاریهای امنیتی قائل نیستند (زهرایی.)268 :1393 ،
Wilsonism
Internationalists
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از طرفی ترامپ نیز با رویکردی رئالیستی صرفاً منافع ایاال متحده را ماورد توجاه قارار
داده و با یکجانبه گرایی منافع این کشور را در تئوری و عمال جساتجو ماینمایاد ،منساو
خطاب کاردن پیماان آتالنتیاک شامالی نااتو از طار وی و عادم توجاه باه دیادگاههاا و
تصمیمهای نهادها و معاهادا باینالمللای نشااندهناده نداض اصاول و خصاای

امنیات

دسته جمعی از طر آمریکا در دوران وی است .اگرچاه امنیات دساتهجمعای1تااکنون نیاز
آنچنان توفیدی کسب نکرده است ،اما گویا سیاستهای دونالد ترامپ تحدق ایان مهام را از
یک هد واال و آرمانی در عرصه روابط بینالملل با چالش به مراتاب جادی دوران ریاسات
جمهوری خود مواجه خواهد ساخت.
در غیبت یک قدر جهانی (آمریکا) عدم قاطعیتی که حاصل میشود امکان دارد تانش
بین رقبا (قدر های بزرگ) را ازدیاد بخشد و رفتار خودخواهانه دولاتهاا را تشاویق نمایاد.
بنابراین همکاریهای بینالمللی به احتمال زیاد رو به کاهش میرود .باه هماراه آن برخای
قدر ها در جستجوی این خواهند بود که مشوق و پشتیبان مداررا و قراردادهاای خااص
منطدهای باشند که چهارچوب و نرمی برای ثبا و توسعه خواستهها و منافع خودشان ارائه
میدهند (برژنیسکی.)122 :1392 ،
 1-4ندض اجماع جهانی به وسیله ملیگرایی محافرهکارانه ترامپ
از مهمترین اصول امنیات دساتهجمعای ،درک مشاترک باازیگران باینالمللای از نرام
بینالمللی و امنیت بینالمللی است؛ بهعبار دیگر شناسایی و نحاوه مدابلاه باا تهدیاد و در
کل میان اکثر اعضای جامعه جهانی خصوصاً قادر هاای بازرگ در خصاوص امنیاتساازی
اتفاقنرر وجود داشته باشد .اجمااع جهاانی در ماورد موضاوعا مختلاف خصوصااً مساایل
امنیتی اولین گام در تحدق این مهم است.
بهعنوان نمونه ایاال متحده در دوران بوش (پدر) با کمک گورباچو  2و بریتانیا ساازمان
ملل را علیه حمله عراق به کویت بسایج نماود ،در طای ایان اجمااع ساازی در مرحلاه اول
Collective Security
Gorbachev
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تحریمهای اقتصادی علیه عراق بهعنوان کشور متجاوز از سوی شورای امنیت وضع گردیاد و
در مرحله دوم با تصویب قطعنامه  768از سوی این شورا ضرباالجلی مبنی بر خروج عاراق
از کویت تعیین شد .درنهایت ایاال متحاده باه هماراه ائتالفای متشاکل از  34کشاور طای
عملیا زمینی شمشیر صحرا و عملیا هوایی سپر صحرا عراق را در ماد یاک سااعت از
کویت بیرون راندند (کاردان.)96-97 :1390 ،
این در حالی است که اگر اجماع بینالمللی خصوصاً در میان اعضای ثابت شورای امنیت
سازمان ملل 1در این مورد وجود نداشت ،احتماالً قطعنامهای علیه عراق صاادر نمایشاد ،یاا
مجوزی برای حمله صادر نمی گردید و حملاه یکجانباه آمریکاا باه عاراق باا حمایات دیگار
قدر های بزرگ از عراق روبرو مای شاد ،و احتماا ًال ایان موضاوع تبادیل باه یاک مناقشاه
بینالمللی می گشت و یا در بهترین حالت ابعاد منطدهای آن گسترش پیدا میکرد .بر اساس
مباحثی که پیشتر نیز مطر شد از منرر نئورئالیسام همکااریهاای باینالمللای در قالاب
اجماعسازی با توجه به منافع متعارض دولتها و محاسبه سود این نوع همکااریهاا توساط
دولتها امر آسانی نیست .همانطور که تا به امروز ایاال متحاده در ماوارد متعاددی مانناد
حمله به عراق در سال  2003نتوانسته اجماع سازی نماید و بهطاور یکجانباه اقادام نماوده
است .این مهم ،زمانی که کشورهایی همچون ایاال متحده که ندش یک قدر برتر را باازی
میکنند توسط ملیگرایان محافرهکاری همچون ترامپ رهبری شوند ،بسایار دشاوارتر نیاز
خواهد بود .از آنجاییکه این طیف ،تنها منافع کشاور خاود را در نرار دارد و بار آن تأکیاد
میورزد ،منافع مشترک را نمیتواند بهراحتی بپذیرد.
مفهوم امنیت دستهجمعی حاکی از این است که حفظ امنیت بینالمللی مددم بر مناافع
خاص کشورهای جداگانه است .به سخن دیگر کشورها منافع مشاترکی دارناد کاه از مناافع
خاص هریک از آنها مهمتر است و بر آن ارجحیت دارد (روشندل.)191 :1374 ،
ترامپ با احمدانه خطاب نمودن سیاست خارجی آمریکاا در دوران باوش پادر در ماورد
حمایت ایاال متحده از کویت در زمان حمله صدام حسین به این کشور معتدد است ،زمانی
United Nations Security Council
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که کویت تمایلی به سرمایهگذاری اقتصادی در ایاال متحده ندارد چرا آمریکا باید به خااطر
این کشور جان سربازان خود را به خطر بیندازد و بودجه نرامی خود را اینگونه خرج نمایاد
).(Trump, 2015: 34-35
این در حالی است که با توجه به مفروضه های نئورئالیسم ،نرام جهانی آنارشیک اسات و
بازیگران اصلی نرام بینالملل دولتها و خصوصاً ابر قدر ها و قدر های بزرگ هستند؛ لاذا
بر اساس مهمترین مفروضه نئورئالیسم یعنی آنارشی حاکم بر نرام بینالملل دولتهاا تنهاا
بر اساس مالحرا و منافع سیاسی ،امنیتی و اقتصادی خود رفتاار ماینمایناد .تراماپ نیاز
به عنوان رئیس جمهور آمریکا به عنوان یک قدر جهانی باا جاایگزین نماودن مناافع ملای
خصوصاً منافع اقتصادی ایاال متحده در مدابال مناافع مشاترک جهاانی باه جاای توجاه و
اهتمام به اجماع بین المللای باه اجمااع ساازی باا اعضاای کاا سافید خصوصا ًا مشااوران
راستگرای خود میپردازد .روندی که نهتنها اجماعهای بینالمللی را نمیپذیرد ،بلکاه آن را
مخالف منافع ایاال متحده نیز تعریف مینماید .از طرفای باا توجاه باه ایان رویکارد ،دیگار
بازیگران نرام بین الملل نیز در واکنش به چناین رفتااری در مدابال مواضاع ملایگرایاناه و
اقتصادمحور آمریکا در دوران وی از خود مداومت بیشتری نشان میدهناد کاه ایان مسائله
احتماالً به یکجانبهگرایی بیشتر آمریکا و دیگر کشورها ختم میشود.
 2-4تشکیال حدوقی بینالمللی در مدابل یکجانبهگرایی کا سفید
ازجمله ویژگیهای نهادینه شده سیاست خارجی ایاال متحده 1کاه مایتواناد ساازوکار
حدوقی امنیت دسته جمعی را تحت تاأثیر قارار دهاد ،اساتثناگرایی آمریکاا اسات .زیارا در
تشکال استوار بر الگوی امنیت دستهجمعی ،مدیریت ،حاق انحصااری های گاروه خاصای
نیست؛ همچنین فرایند تصمیمگیری در نهادهای مبتنی بر امنیت دساتهجمعای بار اسااس
اتفاق آرا است و کلیه اعضاء از حق رأی مساوی برخوردار هستند ،لذا هر رویکردی کاه ایان
روند را خدشهدار کند این الگو را از حالت ایده آل آن خارج ساخته.
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استثناگرایی آمریکا فینفسه پدیده خاصی نیست هماین رویکارد را مایتاوان در ماورد
کشورهای دیگر نیز در نرر گرفت ،اما چون آمریکا در جامعه بینالملل یک قادر شااخ
است ،ماهیت خاص و کیفیت استثناگرایی این کشور بسیار مهم است ،کاه در ماورد حاصال
آن میتوان به یکجانبه گرایی این کشور اشاره کرد (بوزان.)196 :1390 ،
یکجانبه گرایان ایاال متحده از اساس باا عضاویت و همکااری ایان کشاور در نهادهاای
حدوقی و بین المللی به علت کااهش آزادی عمال ایان کشاور در نراام باینالملال مخاالف
هستند .زیرا تعهدا بینالمللی همواره میتواند رفتار دولتها را بر مبنای قوانین بینالمللای
و هنجارها و قواعد جهانی محدود سازد ،که این دیدگاه در میان عملکارد جمهاوریخواهاان
آمریکا بیشتر یافت میشود.
یکجانبهگرایی 1آمریکا تکروی را بر همکاری با دیگر کشورها و یاا محادود باه توافداا
بینالمللی ترجیح میدهد (همان.)200 :
امنیت دسته جمعی نیز نیازمند یک تشکیال حدوقی و باینالمللای منساجم اسات تاا
فرای دیدگاهها و منافع دولتها بتواناد تصامیما الزم را در خصاوص شناساایی متجااوز و
همچنین نحوه برخورد اتخاذ نماید ،درنتیجه دولتها میبایست در قالب یک نراام حداوقی
الزامآور برای فراهم آوردن منابع الزم برای شناسایی و مجازا متجاوز متعهد شود.
کلیه موضوعا در مورد صلح به شورای امنیت سازمان ملل محاول شاده اسات و شاورا
میتواند بنا به فصل هفتم منشور ،تصمیما الزامآور اتخاذ نماید .شورای امنیت میتواند هار
موضوعی که امنیت بین المللی را تهدید کناد موردبررسای قارار دهناد و تصامیما الزم را
اتخاذ نمایند .همچنین در منشور سازمان ملل بر رعایت اصول امنیات دساتهجمعای بسایار
تأکید شده است (روشندل.)191 :1374 ،
اما ترامپ بهعنوان یک جمهوریخواه ملیگرا تمایلی به حمایات و تبعیات از رژیامهاای
حدوقی ندارد .او در واکنش تند خود نسبت به قطعنامه  2334شورای امنیت ساازمان ملال
متحد مبنی بر محکومیت فعالیت شهرک سازی اسرائیل در اراضی اشغالی اعالم کرد که پس
Unilateralism
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از آغاز دوره ریاست جمهوری او اجازه نخواهد داد تا بیاحترامی به اسارائیل اداماه یاباد .بار
اساس دیگر مفروضه نئورئالیسم مبنی بر اینکه دولتها اصلیترین بازیگران نرام باینالملال
هستند و نهادهای بینالمللی ،دارای تأثیر مساتدل و قادر انادکی هساتند مایتاوان ایان
چندین تبیین نمود که ندش سازمانهای بینالمللی به مراتب در حل معضاال باینالمللای
در دوران ریاست جمهوری ترامپ با توجه باه جایگااه آمریکاا در نراام باینالملال تضاعیف
خواهد شد .این در حالی است که ترامپ همواره منتدد سازوکار نهادهایی مانند سازمان ملل
بوده است همچنین از منرر نوواقعگرایان ،دولتها باازیگران عدالنای هساتند کاه هار یاک
همواره به دنبال تحدق حداکثری منافع ملی خود هستند در نتیجه میتوان گفت دولتهای
ملیگرایی همچون ترامپ هی ارزشی برای قوانین و سازو کار باینالمللای در مدابال مناافع
ایاال متحده و متحدان این کشور همچون اسرائیل قائل نیست.
از همین رو با توجه به مخالفت جدی دولت آمریکا در دوران ترامپ با این قطعناماه کاه
حاصل اجماع اعضای باالترین نهاد تصمیمگیرنده در حوزه امنیت بینالمللای اسات ضامانت
اجرایی خود را از دست میدهد و بهنوعی آمریکا با یکجانبه گرایی باه شاکل مساتدیم روناد
اجرایی شدن آن را ندض مینماید .این در حالی اسات کاه تراماپ قطعناماه  2231شاورای
امنیت سازمان را که مبنی بر صلحآمیاز باودن فعالیاتهاای هساتهای ایاران اسات و دیگار
کشورهای جهان را به همکاری و توسعه روابط با ایران تشویق ماینمایاد و همچناین شاش
قطعنامه تحریمی دیگر این شورا ملغی میکند ،به بااد نداد گرفتاه و بادون توجاه باه نرار
شورای امنیت و دیگر قدر های بازرگ و همچناین ساازوکار حداوقی چناین نهادهاایی باا
یکجانبهگرایی ماهیت این قطعنامه را بهوسیله تحریمهای تازه علیه ایران زیر سؤال مایبارد؛
همچنین حمله غافلگیرکننده آمریکا به پایگاه هوایی ارتش سوریه و تهدیاد کاره شامالی از
طر ترامپ مبنی بر روبرو شدن پیونگیانگ با خشم و آتاش بایساابده ایااال متحاده در
راستای ندض تشکیال حدوقی نرام امنیت دستهجمعی است.
اگرچه این موارد پدیاده تاازهای در رویکارد رهباران ایااال متحاده نسابت باه مساایل
بینالمللی نیست ،اما میتوان از منرر نو واقعگرایی ،اینگونه استدالل نمود که بعد از جناگ
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سرد و تا پیش از دونالد ترامپ رؤسای جمهور آمریکا با بینالمللگرایی گزینشی ،تصامیما
مراجع بینالمللی را ندض میکردند و این بار ملیگرایی ترامپ ،چالشی بهمراتب بزرگتار در
برابر سازوکار حدوقی امنیت دسته جمعی به وجود آورده است .این روند باعا مایشاود تاا
همکاری و تعامال بین المللی کاهش یابد که این امر به افزایش میزان خودیاری دولتها در
نرام آنارشیک منجر خواهد شد.
از منرر نئورئالیسم در یک نرام خودیار ،واحدها نگران بدای خود هستند و ایان نگرانای
رفتار آنها را مشروم میسازد ،همچنین در این وضعیت دولاتهاا هماواره در پای افازایش
سود خود هستند (والتس.)149 :1394 ،
ترامپ با بهرهبرداری از ندش بینالمللی آمریکا صرفاً برای منافع ملی ایاال متحده ناوعی
افزایش میزان خودیاری را در میان بازیگران نرام بینالملل افزایش مایدهاد کاه درنهایات
سطح آنارشی حاکم بر این نرام را افزایش خواهد داد.
تا زمانی که ایاال متحده از اقتدار بالمنازع بهرهمند است نیازی نمیبیند کاه باهوسایله
نهادهای بینالمللی قدر خود را محدود سازد و میتواند به شکل یکجانبهگرایانه و خودسار
در نرام بینالملل تصمیمگیری و عمل نماید (کوپچان.)381 :1383 ،
 3-4پنتاگون 1در مدابل اتحادها و ائتال های نرامی بینالمللی
در عمل امنیت دستهجمعی همواره نیازمند اتحادها و ائاتال هاای نراامی اسات تاا بار
اساس تصمیما اتخاذ شده جمعی وارد عمل شود و یا ضمانت اجرایای ،ایان تصامیما را
تأیید نماید .اگرچه اتحادهایی که بر اساس یک تهدید خاارجی مشاخ

شاکل مایگیرناد

بهعنوان دفاع جمعی مطر میباشند و بهنوعی ماهیت امنیت دستهجمعی را از حالات ایاده
آل آن خارج میکنند ،اما بر اساس ماده  51و فصل هشتم منشور ملل متحاد دفااع جمعای
بهعنوان مکمل امنیت دستهجمعی مجاز شمرده شده اسات .طباق مااده  52فصال هشاتم،
هی یک از مدررا منشور ملل متحد ،مانع وجود قراردادها یا نهادهای منطدهای برای انجاام
امور مربوم به حفظ صلح و امنیت بین المللی که متناساب بارای اقاداما منطداه ای باشاد
Pentagon
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نیست مشروم بر اینکه این گونه قراردادها یا مؤسسا و فعالیت های آن ها با مداصد و اصاول
ملل متحد سازگار باشد.
امنیت دستهجمعی میتواند به نرام جهانی که بهطور اصولی متشکل از همه دولتهاای
نرام بینالمللی است یا نرم منطدهای جایی که امنیت دستهجمعی بر پایه شرکتکننادگان
و حوزه جغرافیایی محدود شده است ،تدسیم گردد )(Bennett, 1988: 358؛ لذا حمایت
از اتحادهای نرامی مبتنی بر دفاع جمعی مایتوانناد در راساتای کماک باه تحداق امنیات
جمعی نیز مؤثر باشند .از طرفی ،این چنین اتحادها بر مبنای موازنه قاوا جنباه بازدارنادگی
نیز دارند که خود ابزاری برای حفظ و گسترش امنیت بینالمللی نیز محسوب میشوند.
دیدگاههای ترامپ نهتنها با اصول امنیت دستهجمعی سازگار نیست ،بلکه تمایلی هم باه
افزایش همکاری با بزرگ ترین سازمان نرامی جهان که مبتنی بار دفااع جمعای اسات نیاز
ندارد .سازمان پیمان آتالنتیک شمالی موسوم به ناتو با دارا بودن  28عضاو و بواساطه مااده
پنج این پیمان ندش مهمی در امنیت بینالمللی دارد .اساساً میتوان از این سازمان بهعنوان
نیروی بازدارنده خصوصاً در شرق اروپا نیز یاد کرد .این در حالی است کاه ایااال متحاده باا
بیشترین سهم در این سازمان مهم ترین ندش را در این پیمان بر عهده دارد .در طول دههها
آمریکا بهعنوان توسعهدهنده این پیمان با بیشترین حمایت خود از ناتو هماواره قادر ایان
سازمان را افزایش بخشیده است .این در حالی است که ترامپ بار مبناای سیاسات خاارجی
منافع محور خود با حمله به سیاستهای رؤساای جمهاور پیشاین ایااال متحاده در ماورد
حمایت از کشورهای اتحادیه اروپا و سازمان ناتو ،کارکرد این سازمان را زیر سؤال بارده و آن
را اتحاد منسو شده خطاب مینماید .برمبنای دیدگاه نئورئالسیم میتاوان گفات دولاتهاا،
تنها در صورتی تمایل به همکاری خواهند داشت که ایان همکااری موجاب افازایش قادر
آنان شود؛ این در حالی است که با استناد به دیدگاههای ترامپ ،گویاا اعضاای اروپاایی نااتو
بیش از آمریکا و به واسطه عضویت در چنین سازمانی به قدر خود افزودهاند؛ لذا ادامه این
نوع همکاریها ازنرر ترامپ قابل قبول نیست .او بر این باور اسات کاه باا توجاه باه قادر
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نرامی ایاال متحده این کشور نیازمند همکاری باا های اتحااد نراامی نیسات ،بلکاه ایان
کشورها و اتحادهای نرامی هستند که به همکاری با آمریکا نیازمند هستند.
در نتیجه ترامپ معتدد است ایاال متحده نباید بیش از این در ناتو سرمایهگذاری نماید،
زیرا آمریکا مانند گذشته ثروتمند نیست و نمایتواناد باار ایان ساازمان را باه دوش بکشاد
).(Karnish& fisher, 2016: 16
بر اساس دیدگاه نو واقعگرایی به عنوان یکای از مکاتاب شااخ

منتداد همکااریهاای

بینالمللی اتحادها یا همکاریهای بلندمد بینالمللی قابل اتکا نیساتند .از ایان رو دونالاد
ترامپ نیز با لحنی بیسابده نسبت به دیگر رؤسای جمهور ایاال متحده ،هشادار داده اسات
که در صور عدم تأمین بودجه دفاعی الزم از طر اعضای ناتو ،آمریکا نیاز از نداش خاود
در این پیمان خواهد کاست .اما تأمین بودجه نراامی تنهاا مشاکل تراماپ نیسات و اساسااً
مسئله مهمتری پشات ایان ندادها وجاود دارد ،تراماپ خواساتار پیوساتن نااتو باه ائاتال
بینالمللی علیه داعش است .او تمایل دارد اعضای ناتو نیز مانند آمریکا در خاورمیانه درگیار
ماجراجوییهای این کشور شوند ،مسئلهای که اتحادیه اروپا در این شارایط نمایتواناد آن را
بهراحتی بپذیرد .ترامپ بیش از هر رئیس جمهور دیگر آمریکا در پی آن اسات تاا باا هماراه
کردن متحدان ایاال متحده ،هزینههای این کشور را در بیرون از مرزها کاهش دهد.
همکاریهای امنیتی اروپا و آمریکا بیشتر ازنرر دفاع از خود اروپا توجیه میشاود ،ولای
این به توانایی های آمریکا در اعزام نیرو به دیگر مناطق ،بهویژه آفریدا و خاورمیانه نیز کماک
میکند که این تواناییها در جنگ خلیجفارس (اول) در بعد وسیعی به نمایش گذاشاته شاد
(خلیل زاد و لسر .)292 :1379 ،
همچنین بر اساس دیگر مفروضه نو واقعگرایی مبنی بر اینکه دولتها واحادهای عااقلی
هستند که بر اساس هزینه و فایده عمل میکنند ،اولویت امنیتی ترامپ و اتحادیه اروپاا نیاز
بررسی است ،اعضای اتحادیه اروپا نگران رفتار روسیه خصوصاً در شرق اروپا هستند و مدابلاه
با گروه تروریستی داعش در غرب آسیا اولویات اول آنهاا نیسات؛ زیارا باا توجاه باه بافات
جمعیتی کشورهای اروپایی و همچنین فعالیتهای گروههای تروریستی در برخای کشاورها
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همچون فرانسه ،بلژیک و آلمان درگیر شدن جدی تر ناتو با داعش مایتواناد آثاار و تبعاا
امنیتی برای این اتحادیه در برداشته باشد .از طرفی نیاز اروپاا در مشاکال داخلای درگیار
است که به سبب آن احزاب راست افراطی بیش از گذشته در این منطده قادر گرفتاهاناد،
بحران مهاجران ،بیکاری و خروج مهم ترین عضو این اتحادیه یعنی بریتانیا ،اتحادیاه اروپاا را
با تحوال و دغدغههای خاصی روبرو ساخته است ،در مدابل این دغدغاههاای اعضاای نااتو،
ترامپ در پی افازایش رواباط واشانگتن و مساکو اسات و اولویات اول آمریکاا را مباارزه باا
تروریسم و کشورهایی که به گفته او حامی این گروهها هستند عنوان میکند .لذا اینچناین
اختالفاتی باع شده تا آمریکا و اتحادیه اروپا دچار نوعی تضاد در منافع و ادراکا مشاترک
شوند .احتماالً اینروند نوعی واگرایی را میان اعضای بزرگترین اتحاد نرامی جهان به وجود
خواهد آورد .اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که نه کابینه ترامپ دیدگاه یکسانی در ماورد
ناتو دارند و نه تمام اعضای ناتو کامالً با سیاستهای تراماپ مخاالفاناد .اخاتال نررهاا در
مورد ناتو در درون کابینه ترامپ بسیار فاحش است ،ژنرال جیمز متیس 1وزیار دفااع دولات
ترامپ از ناتو با عنوان خانه دوم خود یاد میکند و این اتحاد را مورد تدادیر و ساتایش قارار
میدهد.
مشاور امنیت ملی ژنرال مک مستر2که از فرماندهان ناتو نیز بوده است با تأکید بر منافع
مشترک و همچنین ماده پنجم پیمان آتالنتیک شمالی ،معتدد اسات حمایات بایشازپایش
آمریکا از اعضای ناتو همواره مورد تأیید است ).(MacMaster&Cohn, 2017
از سوی دیگر استیو بنن ،3مشاور ارشد ترامپ بهمثابه یک ملیگرای افراطای باا حمایات
آمریکا از چنین اتحادهایی مخالف است و با دیدگاهی انزواطلبانه همسو با ترامپ همکااری و
عضویت ایاال متحده را در هر نوع اتحادی برخال منافع ملی این کشور توصیف میکند .از
سوی دیگر رکس تیلرسون 4وزیر امور خارجه که با مأموریت ویاژه افازایش رواباط روسایه و
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ایاال متحده به این سمت منصوب شده بود ،نمیتواند موافق افزایش همکاریهای آمریکاا و
ناتو باشد .اگرچه الزم به ذکار اسات کاه دیادگاه تراماپ در ماورد نااتو آنچناان در میاان
جمهوریخواهان تازگی ندارد.
برخی از جمهوری خواهان 1تمایلی به ادامه همکااریهاای آمریکاا باا پیماان آتالنتیاک
شمالی ناتو ندارد ،آنان معتددند ازآنجاییکه حمال تروریستی که آمریکا را تهدید مایکناد
ریشه در منطده خاورمیانه دارد ،لذا ایاال متحده باید نیروی نرامی خود را بایشازپایش در
این منطده گسترش دهد ).(Dueck, 2015: 176
اما از اساس ،ماهیت دیدگاه ترامپ و چنین جمهوریخواهاانی متفااو اسات ،دیادگاه
ترامپ بر مبنای ملیگرایی 2و اقتصادمحوری بنا شاده اسات طاوری کاه وی حتای مخاالف
همکاری های نرامی با ژاپن و کره جنوبی به سبک گذشته است .این دیادگاه تراماپ را نیاز
میتوان از منرر ندد نئورئالیستها نسبت به گونههای مختلف همگرایی تبیاین نماود ،زیارا
آنارشی باع نوعی بی اعتمادی دولتها به یکدیگر نیز میشود که این امر موجب مایشاود
تا دولتها با نوعی اکراه با یکدیگر رفتاار نمایناد .هماانطاور کاه تراماپ نیاز باا چگاونگی
دیدگاههای خود نسبت به متحدان برخی متحدان آمریکا بر این اصل تأکید داشته است.
زیرا دولتها همواره نگران تدسیم سود ممکنی هستند که چهبسا ممکن اسات بایش از
خودش به دیگران برسد که این روناد سااختار سیاسات باینالملال ،باه مادد آن همکااری
دولتها را محدود میکند (والتس.)150 :1394،
همچنین ترامپ با افزایش بودجه پنتاگون باه بایش از  600میلیاارد دالر و بایاعتناایی
نسبت به مشکال مالی ناتو و تهدید این سازمان مبنی بر کاهش همکاریهای آمریکا کاه از
تاریخ شکلگیری ناتو تا به امروز بیسابده است ،نشان داد ملیگرایی وی حتای عالقاهای باه
حمایت از دفاع جمعی ندارد که آمریکا هسته مرکازی آن را تشاکیل داده اسات و از منرار
نئورئالیسم ،آمریکا ،تنها در پی تأمین منافع و امنیت خود از طریق بیشینهساازی قادر در
Republicans
nationalism
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مدابل منافع و امنیت جمعای اسات .سارمایه گاذاری دولات تراماپ در خصاوص گساترش
سال های هستهای ایاال متحده بهعناوان عامال بازدارناده در مدابال افازایش مشاارکت در
اتحادهای نرامی همچون ناتو به همان اندازه که مغایر با اصول امنیت دستهجمعای اسات از
منرر نو واقعگرایان و خصوصاً نرریهپردازان برجسته این مکتب همچاون والاتس نیاز قابال
تبیین است.
کناا والااتس معتدااد گسااترش سااال هااای هسااتهای نااهتنهااا باعاا باایثباااتی
بینالمللی نمیشود بلکاه موجاب مایشاود منطاق بازدارنادگی در ساطح وسایعتار عمال
کند (مشیر زاده.)117 :1389 ،
نتیجهگیری
الگوی امنیت دستهجمعی که همواره از منرر نو واقاعگرایاان آرماانی و دارای مشاکال
ساختاری بوده است امروزه بهعنوان سازوکار حفظ و گسترش امنیت بینالمللی ماورد تأییاد
باالترین مرجع تصمیمگیری بینالمللی جهان یعنی سازمان ملل است؛ همچنین این الگو به
لحاظ ویژگیهای اقدام جمعی که دارا است ،میتواند به عنوان یک عامل بازدارنده در مدابلاه
با تهدیدا و منازعاا باین المللای مطار شاود اگرچاه تاا باه اماروز نیاز الگاوی امنیات
دسته جمعی به علت مواردی همچون نرام آنارشایک ،مناافع متعاارض دولاتهاا باهعناوان
بازیگران اصلی نرام بینالملل ،نتوانسته امنیت بینالمللی را آنطور که درگذشته پیشبینای
میشد حفظ و گسترش دهد؛ همچنین از سویی دیگر نیز سازوکار حدوقی این مهم باا حاق
وتو اعضای اصلی شورای امنیت سازمان ملل به این ضعف دامن زده است ،اما میتوان گفات
با توجه به جایگاه ایاال متحده در نرام بینالملل بهعنوان یک قدر برتر ،دیدگاههاای تناد
ملیگرایانه ترامپ موجد این شرایط خواهد بود .چهل و پنجمین رئیسجمهور ایاال متحاده
با دیدگاهی متفاو نسبت به دیگر رؤسای جمهور این کشور ،خواسته یا ناخواساته در حاال
تغییر جایگاه آمریکا در نرام بینالملل است .بر مبنای مفروضههاای نئورئالیسام بایاد گفات
دونالد ترامپ با رویکردی نسبتاً انزواطلبانه در مدابل بینالملالگرایای رهباران پیشاین ایان
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کشور ،در پی آن است تا هزینههای این کشور را در معادال بینالمللی کاهش دهد ،که این
امر موجب کاهش مشارکت آمریکا در نرام بینالملل خواهد شد .آنارشی حااکم بار سااختار
نرام بینالملل سبب میشود دولتهای ملیگرایی همچون دولات تراماپ باا نداض قاوانین
بینالمللی و بیتفاو نسبت به هنجارهای نرام بینالملل به هر قیمتی ،تنها مناافع خاود را
پیگیری نمایند که این رویکرد با دیدگاه منافع جمعای و مکاانیزم امنیات دساتهجمعای در
تعارض جدی است .از طرفی ،با توجه به اینکه از منرر نئورئالیسم دولتهاا باازیگران اصالی
صحنههای بینالمللی محساوب مایشاوند جایگااه نهادهاای باینالمللای نیاز تحات تاأثیر
قدر های برتری همچون آمریکا است .بهطوریکه کاهش همکاریهای باینالمللای آمریکاا
در قالب یکجانبهگرایی موجب تضعیف یکی از ارکان اصلی امنیت دستهجمعی یعنای سااز و
کار حدوقی آن میشود .همچنین همانطور که ناو واقاعگرایاان معتددناد ازنرار دولاتهاا،
همکاریها و اتحادهای بینالمللی با توجه به وابستگی متدابل حاصل این ناوع همگرایایهاا،
آنچنااان مطلااوب نیساات بایااد خاطرنشااان کاارد ترامااپ نیااز در ایاان چهااارچوب ،ادامااه
همکاریهای بینالمللی ایاال متحده را به شکل سابق با نیازها و دغدغههای آمریکاا همساو
نمیداند .مهم ترین تأثیر اداماه ایان روناد در چگاونگی مکاانیزم حفاظ و گساترش امنیات
بین المللی خواهد بود .کمرنگ شدن الگوی امنیت دستهجمعی بهعنوان سازوکاری در جهت
حفظ و گسترش امنیت بین المللی در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ ،منجار باه ایان
امر خواهد شد که کشورها با دغدغههای متفااو در نراام باینالملال آنارشایک باهوسایله
موازنهسازی برونگرا و درونگرا همواره بیشازپیش در پی حفظ امنیت و بدای خاود باشاند،
این مهم باع خواهد شد تا اتحادها و ائتال های نرامی و امنیتی با مشاارکت قادر هاای
بزرگ و منطدهای در مناطق جهان بیش از گذشته مطر گردد .زیرا بار مبناای نئورئالیسام
کشورها همواره نگران امنیت خود و قدر گرفتن دیگر کشورها میباشند؛ لذا این فرایند باه
ساختار آنارشیک 1نرام بینالملل با افزایش رقابت و تنش در میان بازیگران نرام باینالملال
دامن خواهد زد.
Anarchic structure
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