ماهنامه سياسـي ،اجتماعـي ،فـرهنگي :نوامبر ٢٠٢٠

جايگاه اياﻻت متحده در نظم جهاني پيشِ رو
نويسنده:

OLIVIER ZAJEC

استاد كنفرانس علوم سياسي در دانشگاه ژان – مولن – ليون .٣
برگردان:

شهباز نخعي

بيشتر حكومت هاي بزرگ اروپايي خواهان انتخاب آقاي جوزف بايدن هستند .تصور
آنها اين است كه انتخاب او به بازگشت به يك نظم جهاني كمتر دستخوش هرج و مرج
كمك خواهد كرد .اما هويت مستأجر كنوني كاخ سفيد و گزينه هاي ديپلوماتيك
اياﻻت متحده ،ديگر نقشي در تعيين تعادل هاي راهبردي ندارد.

چكيده شعار برنامه سياست خارجي آقاي جوزف بايدن »رهبري دنياي آزاد« است .نامزد دموكرات
در انتخابات رياست جمهوري آمريكا ،در ماه مارس  ٢٠٢٠بيانيه اي با عنوان »چرا آمريكا بايد ازنو
رهبري شود« را امضاء كرد .در اين بيانيه آمده است كه » نظام بين المللي اي كه آمريكا با آن
همه دقت ساخته بود ،در حال ترك برداشتن است« .او اين شكست كشور خود – كه در جنگ
جهاني دوم و سقوط پرده آهنين پيروزي هايي داشت -كه به استقرار نظم جهاني ليبرال در روايت
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دوقطبي آن ) (١٩٩١ -١٩٤٧و سپس تك قطبي ) (٢٠٠٨ -١٩٩١منجر شد را به چالش مي كشد.
البته معاون پيشين رييس جمهوري باراك اوباما مي پذيرد كه برخي از وخيم ترين گرفتاري هاي
آمريكا – از شكست كلي نظام آموزشي و ورشكستگي سياست اداره زندان ها گرفته تا نابرابري در
دسترسي به خدمات درماني – امروز ماهيت داخلي دارد .او براين امر نيز تأكيد مي كند كه يكي از
منابع اوليه نفوذ اياﻻت متحده و رابطه آن با دنيا ،كه توسط دولت ترامپ تخريب شده ،بايد با
داشتن اولويت اصﻼح گردد .او مي نويسد مسئله » :نه فقط نمايش نمونه اي از قدرت ما ،بلكه
همچنين قدرتي است كه اين نمونه منعكس مي كند« ).(١

اين برداشت از اصﻼح و نمونه بودن ،همه محتواي سياست خارجي دموكرات ها را دربر گرفته است.
تدوين كنندگان اين سياست – كه اكثر آنها نويسندگان آمريكايي »جريان اصلي«اي هستند كه
مشاركتشان با مميزي متخصصاني چون اﻻي راتنر و دانيل بنايم انجام شده ،براين باورند كه دنيا

نمي تواند »خودش خود را سازماندهي كند« .بنابراين ،راه ديگري جز اين نيست كه نظم جهاني
ديگري برقرار شود كه در آن دولت ترامپ تنها يك وقفه ويرانگر بوده است .ازاين رو ،اين نظم
بايد ازنو ساخته ،و نه بازانديشي ،شود .اياﻻت متحده كه طرح هاي ساختمان اصلي اين نظم ،از جمله
پي آن را در اختيار دارد ،به طور منطقي در  ٣نقش نوسازي كننده ،صاحب كار و نماينده مالكان
ظاهر مي شود .آقاي بايدن و مشاورانش هشدار مي دهند كه در غير اين صورت »يا كسي ديگر ،به
شكلي كه منافع و ارزش هاي ما را تأمين نمي كند ،جاي اياﻻت متحده را مي گيرد ،و يا اين جا خالي

مي ماند و هرج و مرج برقرار مي شود« ).(٢
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بديهي است كه بهترين استدﻻل اين نظر وطن پرستانه تشريح خشونتي است كه دولت ترامپ در
برخي از مسايل ،از عقب نشيني يك جانبه از »برنامه جامع اقدام مشترك هسته اي« )برجام( ايران
گرفته تا جهت گيري كامﻼ هوادارانه درمورد مسئله اسرائيل -فلسطين ،از خود نشان داده است .با
اين همه ،ازنظر نشان دادن برخي تقابل ها با سياست ترامپ ،هرقدر هم كه قانع كننده باشد،
»نوسازي« ديپلوماتيك دموكرات برپايه  ٣بينش خطاآميز قرار دارد.

نخستين خطا درمورد خود تعريف نظم جهاني است و برداشت مورد نظر آن غالبا با تعريف هايي
منحصرا سلسله مراتبي است .به عﻼوه ،اين تعريف بداهت تحول چند قطبي شدن معاصر را نمي
پذيرد .سرانجام ،اين برنامه دموكرات ها چنين وانمود مي كند كه همه اقدامات رئيس جمهوري
ترامپ به شكست انجاميده ،يا قرائتي خطاآميز از روابط بين المللي داشته است .چنين تجزيه و
تحليلي ظاهرا درست به نظر مي رسد ،اما در نهايت سياست خارجي اي كه مدعي »نوسازي« آن
است را محكوم به شكست مي كند.

نظم جهاني هرگز نه يك قطعه كامل و واحد ،بلكه مجموعه اي چند سطحي است .نخستين سطح
»سياست كﻼن« برمبناي قطب بندي روابط بين المللي قدرتمندترين حكومت ها به ترتيبي است كه
كنشگران ديگر بخشي از راهبرد خود را برمبناي تخالف و تضاد بين قدرت هاي بزرگ سامان دهند.
روابط كنوني بين چين ،اتحاديه اروپا ،اياﻻت متحده و روسيه اثرات جذبي -دفعي اين سطح اول را
نشان مي دهد .دومين سطح شناخت ،نظريه پردازي و اداره محيط زندگي )»(mesopolitique
مربوط به وجود نيروهاي سياسي -راهبردي منطقه اي است كه برحسب هويت و منافع حكومت
هاي تشكيل دهنده آن ،همكاري و رقابت هاي مختلفي ايجاد مي كند .اين نيروهاي منطقه اي مي
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توانند اثري غربال كننده داشته باشند كه اثرات رودررويي هاي بين قدرت هاي بزرگ را كمتر كند.
به عنوان نمونه ،مي توان از »انجمن ملت هاي آسياي جنوب شرقي« ) Anaseيا به انگليسي
 (Aseanنام برد كه همايش آن در برخي از موارد به اعضايش امكان مي دهد كه به رغم فشارهاي

مخالف پكن و واشنگتن »گزينه هاي آزاد« داشته باشند .برخي از قدرت هاي متوسط در اين امر
امكان حفظ آزادي عمل راهبردي اي را مي بينند كه از منافع مشخصشان در حوزه همسايگي شان
دفاع مي كند .سرانجام ،سومين سطح يك نظم جهاني در همگرايي منافع ،بدون درنظر گرفتن
وضعيت جغرافيايي است .اين امر خود را به صورت توافق نامه هاي بين المللي مربوط به موضوع
هايي كه جنبه جهاني دارد در عرصه هاي بهداشتي ،فرهنگي ،بازرگاني ،فناوري ،مالي ،امنيتي ...و
بسياري از موضوع هاي ديگر نشان مي دهد.

برداشتي براساس »همه يا هيچ«

از آنجا كه نظم جهاني چندين سطح متمايز دارد ،بيش از آن كه برپايه شكلي سلسله مراتبي استوار
باشد ،برمبناي تعديل دايمي تعادل هاي بدون ثبات قرار دارد كه دستخوش اثرات دقيق تغييرات ،به
ويژه در سطح منطقه اي است .پيشتر ،در سال  ،١٩٤٢يك نظريه پرداز »اقع بين« روابط بين المللي
به نام نيكوﻻس اسپيكمن تشريحي اثرگذار از اين جوشش داشت .او با شيوه پيشگويانه آمريكايي
نوشت» :در دنيايي پويا ،كه نيروها در آن متحول مي شود و ايده ها تغيير مي يابد ،هيچ ساختار
قانوني اي نمي تواند براي هميشه پذيرفته شود .حفظ نظم در يك حكومت عبارت از يافتن راه حل
مفروض ،يك بار براي هميشه ،براي همه مشكﻼت نيست بلكه بيشتر گرفتن تصميم هايي روزانه
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است كه از برخوردهاي انساني كاسته ،نيروهاي اجتماعي را متعادل نموده و مصالحه هاي سياسي

برقرار سازد .ﻻزمه اين امر تصميم گيري در شرايطي تغيير يابنده است كه هم بايد حفظ شود و هم
تغيير يابد .حفظ نظم جامعه جهاني هم چنين ماهيتي دارد ) .«(٣تحول كنوني جامعه جهاني موجه
بودن اين بينش را نشان مي دهد كه به جاي مخالفت با بي تحركي ژئوپوليتيك و پويايي هاي

اجتماعي ،آنها را در چهارچوب يك تجزيه و تحليل پويا با هم آشتي مي دهد.

سي سال پس از پايان جنگ سرد ،شكل تعادل هاي جهاني و منطقه اي به طور اساسي تغيير يافته
است .اياﻻت متحده ،كه از نظر نظامي بر بقيه جهان برتري قابل مﻼحظه اي دارد ،بايد به پيشروي
آشكار چين كه به صورتي نظام مند و درازمدت عمل مي كند ،توجه نمايد و شركائي كه به گفته
آقاي شي جين پينگ – كه مورد تشويق پرحرارت در همايش اقتصادي داوس در سال  ٢٠١٧قرار
گرفت ،-مي خواهند »سوار قطار سريع السير توسعه چيني« شوند را نيز درنظر بگيرد .چين اكنون
به قدري قوي است كه مي تواند چهارچوب هاي ژئوپوليتيك و اقتصادي جايگزيني متفاوت با آمريكا
را پيشنهاد نمايد .اين چين ،كه از زمان دولت كلينتون تحت نظر بوده ،اكنون چنان »قد علم كرده«
كه نيروي زميني آمريكا در سال  ٢٠١٨درنظر گرفته يك فرماندهي جديد طرح و يك »فرماندهي
آتي«) (Futures Commandايجاد نمايد .اين بار ،مأموريت اين فرماندهي تدوين چگونگي تصرف
قلب ها و ذهن ها در »جنگ جهاني عليه تروريسم« نيست ،بلكه تدارك ديدن درگيري مسلحانه با
حريفي نظامي در سطحي يكسان ،در زمينه هاي رودررويي بي سابقه ،مانند عرصه فضايي است .در
اين عرصه ،امكان باﻻگرفتن واقعي تنش وجود دارد :مايكل او هانلون ،متخصص انستيتو بروكلين،
توجه را به خطر محتمل جنگ هاي بزرگ با حضور پكن ،در چهارچوب بحران هاي منطقه اي ،از

جمله درمورد مسايل كم اهميت  ،جلب مي كند ) .(٤اين باﻻگرفتن تنش براي آنهايي كه در رده
نخست تجزيه و تحليل نظم جهاني هستند اجتناب ناپذير به نظر مي آيد.
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اگر به برداشت هاي كﻼسيكي كه به طور كلي در زمينه انديشيدن به آينده وجود دارد توجه شود،

دو امكان اصلي وجود دارد :امكان نخست ايجاد تعادلي تازه بين واشنگتن و پكن ،خواه از راه
جايگزيني چين به جاي اياﻻت متحده در رأس سلسله مراتب قدرت جهاني در افق سال ٢٠٥٠
است .اين گزينه حق را به طور كامل به كنت والتز ،نظريه پرداز تعادل دو قطبي جنگ سرد مي
دهد .امكان دوم راه را براي تحليل هاي بدبينانه رابرت گيلپن يا چارلز دوران بازمي كند كه

انديشمنداني هستند كه به چرخشي بودن قدرت باوردارند و مي گويند دو قطبي بودن چيزي جز
يك قطبي عقب افتاده نيست و گذار قدرت از يكي به ديگري به ندرت بدون يك جنگ عمومي
انجام مي شود.

هريك از اين دو سناريو ،به قدر كافي مورد پسند هواداران »ليبراليسم برتري جو« ) (٥است.
درميان شمار زياد انديشكده هايي كه »هوادار« جوزف بايدن -كامﻼ هريس هستند» ،شوراي روابط
خارجي« ) (CFRبي ترديد نماينده نمادين تاريخي اين برداشت است .اين انديشكده در اثري اخير،
كه عنوان آن نشان دهنده بلندپروازي هاي تحليلي محدود آن است با عنوان »مقدمه اي مختصر بر
دنيا« به اين موضوع مي پردازد .رئيس كنوني آن ،ريچارد هاس ،مي كوشد به چالش هاي جديدي
پاسخ دهد كه در سال  ١٩٤١هانري لوس در مقاله اي نمادين آن را مأموريت »قرن آمريكا«
تعريف مي كرد .در اين مقاله ،هاس – كه نويسنده كتاب هاي مديريت نيز بوده -مي نويسد:
»كشورهاي دنيا ،خواهان يافتن شريك هستند .بديهي است كه شريك ها بايد ارزش هايي يكسان
داشته باشند (...) .اين مي تواند با تصوري كه مردم از دنيا و اقدام جمعي دارند و برداشت »همه يا
هيچ« پيشنهادي سازمان ملل مطابقت نداشته باشد .ما بايد بيش از پيش به آنچه كه من آن را
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شكل دادن به ائتﻼف كنشگران داوطلبي كه قادر و توانا به رودررويي با چالش هاي خاص باشند
بينديشيم ).«(٦

هاس ،با پيشنهاد نظم جهاني اي كه خواهان بازگشت آن است و آن را بهتر از برداشت سازمان ملل

– كه به نظرش محكوم به شكست است -مي داند ،با شور و حرارت از آقاي بايدن حمايت مي كند
و بي ترديد مي كوشد عمل گرايي و واقع بيني او را نشان دهد .با اين حال ،نتيجه مشكل ساز است.
به معناي دقيق ،و برخﻼف آنچه كه او مطرح مي كند» ،سازمان ملل متحد« )(ONUدستكم
برداشتي از »همه چيز يا هيچ« دارد و نه هر كس يا هيچ .اين از آن نظر است كه – دستكم به طور
نظري -شعار سازمان ملل برمبناي اصل برابري حاكميت حكومت ها قراردارد و سازمان ملل تنها
نهاد بين حكومتي مشروع بين المللي است ،درحالي كه ،برعكس اتحادهاي دفاع جمعي جغرافيايي
مانند »سازمان پيمان اتﻼنتيك شمالي« )ناتو( يا ائتﻼف هاي داوطلبانه اي) coalition of the
 (willingفاقد اين مشروعيت بين المللي هستند و قابليت ابزاري آنها نتايجي را در  ٢٠سال گذشته
در عراق ،افغانستان و ليبي به بار آورده كه همه مي دانند.

اين مشروعيت سازمان ملل از آنجا غيرقابل جايگزين كردن است كه اكنون صحنه جهاني دستخوش
تحريكاتي چند قطبي و چند جانبه است كه به نظر مي آيد از ديد نويسنده دور مانده باشد .حتي در
وراي اين واقعيت كه او در احياي برخي از مفاهيم قديمي و تفرقه برانگيز مانند »ائتﻼف داوطلبان«،
كه ابداع دولت بوش بود ،ترديد نمي كند ،منطق »باشگاه شريكان« مورد دفاع هاس به ويژه نشان
دهنده منسوخ بودن برداشت ليبرال دموكراتيكي است ،كه همچنان در انتظار يك احياي واقعي مي
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باشد .مايكل ويليامز ،از جمله كساني است كه مشكل اصلي اين برداشت را نشان داده است :اين
مشكل ناتواني در انديشيدن به تغيير اجتماعي در نظم جهاني است ).(٧

آمريكا »نخست« يا »در جلو «

آيا برداشت چند جانبه گرايي كه به طور مداوم توسط هواداران نظم ليبرال دموكراتيك نمايندگي
مي شود ،مي تواند پاسخي به محدوديت هاي اين نظر در عصر چند قطبي باشد؟ آقاي امانوئل
ماكرون ،هنگام مطرح كردن »مرگ مغزي« سازمان پيمان اتﻼنتيك شمالي )ناتو( ،كه بحث آن
توسط برخي از حكومت هاي عضو در نطفه خفه شد ،يا هنگامي كه با ساده لوحي هرگونه روندي را
منتفي دانست و خواهان برداشتي عمل گرايانه با روسيه شد ،اين امر را مطرح كرد .اما چند قطبي
گرايي مطرح شده توسط رئيس جمهوري فرانسه ماهيتي دوگانه دارد .از يك سو يك ديپلوماسي
كامل و شامل و مشاركتي را بيان مي كند كه حاكميت و تعلقات فرهنگي آن را محترم مي شمارد و
از سوي ديگر به نظر برخي حاوي جهت گيري اي خودستايانه است كه از الزامات رشديابنده

حكومتي ،به نفع يك ايده آل حكومت جهاني حمايت مي كند.

نخستين بعد چند جانبه گرايي به شكلي نسبتا توافق آميز در سطح جهاني تحميل مي شود زيرا بدون

آن كه مسئله اصلي حاكميت را زير سئوال ببرد ،براي عملي ساختن برآن تأكيد مي كند .اما ،بعد
دوم مورد اعتراض شمار فزاينده اي از حكومت هايي است كه به سومين سطح نظم جهاني تعلق )و
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از نظر موضوعي دامنه اي جهاني( دارند ،چرا كه دولت ها مي بايد برمبناي يك روند مشاوره ملي
آزاد گذارده شوند تا سرنوشت ژئوپوليتيك خود در سطوح اول و دوم )روابط با قدرت هاي بزرگ،
سامان يابي هاي منطقه اي( را بر مبناي ارزش هاي سازمان ملل متحد برگزينند و جز اين سازمان
هيچ نهاد ديگري وظيفه بازتاب دادن تنوع و سازماندهي گفتگو را ندارد.

اين يكي از مشكﻼت اصلي گفتمان ليبرال -برتري جوي ساختار مبنايي نظم جهاني است كه آقاي
بايدن مدعي حل آن است .با آن كه شعار »نخست آمريكا« ظاهرا در تيول حريف جمهوري خواه او
است ،نويسندگان برنامه او بدون آن كه خود ببينند آن را مال خود كرده اند .اين »نخست«
دموكرات ها به مفهوم اولويت داشتن بيان نمي شود ،بلكه به معناي موضع است .البته اين به مفهوم
آمريكايي كه »پيش از ديگران« چنان كه مدنظر تمركزگراي آقاي ترامپ است نيست ،اما دستكم
آمريكا را »جلوتر از ديگران« قرار مي دهد و مي تواند گفت دليل آن اين است كه چنان كه آقاي
بايدن مي گويد »به عهده آمريكا است كه پيشرو باشد« .به گفته او »هيچ ملت ديگري بر مبناي
ايده ]آزادي[ ساخته نشده است« .اين ديدگاه – نظم آمريكايي يا هرج و مرج – ايده اي است كه
در سال  ٢٠٠٠توسط اسروب تالبوت ،معاون وزارت امورخارجه آمريكا بيان شده است .به نظر او
»اياﻻت متحده ،به ويژه در اين قرن ،آشكارا و به صورتي مداوم كوشيده منافع و ارزش هاي ملي

خود را باﻻببرد ،بدون آن كه تناقضي در اين دو هدف ببيند ) .«(٨در اينجا فرض براين است كه
ارزش هاي ملي ناشي از تجربه ملي خاص ،مي تواند در سطح جهاني كاربرد داشته باشد.

اين خود را تافته جدابافته دانستن ناشي از ازدياد رشد مبادﻻت بين المللي و سرمايه گذاري خارجي،
توجهي به فاصله فزاينده بين نقشي كه اياﻻت متحده براي خود قائل است و قدرت واقعي اي كه
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دارد نمي كند و در حال تبديل شدن كامل به ناشنوايي است .در معادله فعل و انفعال هاي بين
المللي معاصر ،در واقع خواست به رسميت شناخته شدن درحال انجام است .از چند سال پيش ،اين
گرداب »هويتي« در چين ،هند ،روسيه و حتي قلب قلعه نظم دموكراتيك غربي يعني اياﻻت متحده و

كشورهاي اروپايي گسترده تر شده است .پس از به ابتذال كشيدن مفهوم »پايان تاريخ« در فرداي
جنگ سرد ،اكنون فرانسيس فوكوياما بازگشت آن را تشخيص داده و در اثري با عنوان »هويت:
درخواست كرامت و سياست كينه ورزي« ) (٩آن را تشريح مي كند .با آن كه او به درستي خود را
مخالف يك »قبيله گرايي جديد« توصيف مي كند ،با اين حال مفهوم هويت را به نياز به شأن و
كرامت و بازشناسي جوامع سياسي سازماندهي شده )اعم از دولتي يا غيردولتي( و در قاره هاي
»جديد« يا »غرب« ربط مي دهد .به عﻼوه ،او نيروي پوياي تكه پاره شدن اجتماعي – در دنيايي كه
از نظر اقتصادي جهاني شده -را دريافته است.

توجه به اين پويايي هاي اجتماعي جديد كه نظم جهاني را دگرگون مي كند ،در برنامه دو حزب
اصلي آمريكا ديده نمي شود .در حقيقت درباره نفس وجود برنامه ديپلوماتيك در حزب جمهوري
خواه پرسش مشروعي وجود دارد .هردو اردوگاه ،هم از جهت نظري و هم از لحاظ عملي ،بر
نخستين سطح نظم جهاني كه رقابت در قدرت سلسله مرتبي است تمركز دارند .آنها با كلماتي
متفاوت به جابجايي هاي عواقب به سطح دوم كه شكل گيري هاي ژئوپوليتيك و جغرافيايي-
اقتصادي است بسنده مي كنند .از اينجا است كه عﻼقه تازه نظريه پردازان هريك از دو اردوگاه
براي مسئله اتحادها )»بازسازي« آنچه كه از باز انديشي اش پرهيز مي شود« نمايان مي گردد.
كيست كه نداند كه در نظم جهاني پيش رو ،براي اين يا آن اردوگاه ،با رها كردن مسئله براي
سازمان ملل متحد ،اياﻻت متحده – به نظر مايك پمپئو ،وزير امور خارجه – كاركردي جز رهبري
يكي از اروگاه ها يعني »غرب« ندارد .كارشناسان راهبردي دموكرات ،عبارت »دنياي آزاد« كه
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متعلق به دوران جنگ سرد است را ترجيح مي دهند .چنان كه ديده شد ،طبق گفته آقاي بايدن
چنين تجديدنظري به معني »هرج و مرج« خواهد بود.

اين نظريه »همه يا هيچ« سناريوهاي جايگزين متعادل كننده نظم جهاني را دستكم مي گيرد يا از
آنها مشروعيت زدايي مي كند .با توجه به نگراني شديدي كه امروز در ميان بازيگران رديف اول
مانند ژاپن يا هند به دليل افزايش قدرت چين در همسايگي شان وجود دارد ،دو عامل مي توانند ،با
هم يا جداگانه ،سناريوي جديد دو قطبي درحال نوشته شدن را برهم زنند .عامل نخست روسيه
است كه بيش از پيش توسط ليبراليسم برتري جوي اروپا يا اياﻻت متحده مورد انتقاد قرار مي گيرد
و آقاي ترامپ از زمان به قدرت رسيدن با حمايت مسكو آنرا اينجا و آنجا به ريشخند گرفته است.
هر انتقادي كه به روسيه وارد باشد – به ويژه پس از الحاق غيرقانوني كريمه در سال  ،-٢٠١٤اين
وضعيت در تناقض با انديشه هاي ديپلومات هاي آمريكايي سال هاي دهه  ،١٩٩٠مانند جيمز بيكر
جمهوري خواه است كه به تازگي شرح حالي روشنگرانه از او منتشر شده است .او در پاسخ روزنامه
نگار نيوزويك كه در سال  ٢٠٠٩با او مصاحبه كرده ،درباره كوشش دولت اوباما براي نزديك شدن
به روسيه مي گويد» :امروز ما تا جايي كه مي توانيم بايد با روسيه همكاري كنيم و زماني كه اين
كشور در جهت مخالف منافع ما گام بردارد ،مي بايد با آن رودررو شويم .اما غم انگيز است كه
ديده مي شود در حزب من افرادي وجود دارند كه از اين كه ما ديگر دشمن سوگند خورده نداريم

ابراز تأسف مي كنند .حزب ما در دوران جنگ سرد در انتخابات بسياري پيروز شد زيرا ما حزب
دفاع ملي بوديم ) (...و برخي مي خواهند يك دشمن ديگر مثل چين يا روسيه براي ما خلق كنند .ما
نمي توانيم در همه موارد با اين كشورها اتفاق نظر داشته باشيم ،اما آنها امروز ديگر دشمنان ما

نيستند ،مسئله اين است كه ما مي توانيم از آنها براي خود دشمن بسازيم ).«(١٠
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فرصتي ازدست رفته براي اروپا

انسداد مورد انتقاد آقاي بيكر هنوز در اردوگاه جمهوري خواه وجود دارد و گواه آن شخصيتي مانند
جان بولتون است .اما تحول جامعه شناسانه اين حزب ،كه از نظر انتخاباتي روزبروز كمتر نخبه

ساﻻر مي شود ،اين نتيجه را دارد كه مشعل داران جنگ سرد بيش از پيش به طرف دموكرات ها
كوچ مي كنند .به عبارت ديگر ،به نظر مي آيد كه تعريف سياست خارجي آمريكا به صورت نوعي
از مبارزه طبقاتي در مي آيد .اين مبارزه طبقاتي به شكل غيرمنتظره اما كارآمد توسط ترامپي انجام
مي شود كه لحن دوايت آيزنهاور را براي انتقاد از مجتمع نظامي -صنعتي آمريكا به كار مي برد:
»من نمي گويم كه نظامي ها با من موافقند .سربازان موافقند .رده هاي باﻻي پنتاگون احتماﻻ موافق
نيستند .بي ترديد به اين خاطر كه خواهان جنگي هستند كه به همه اين موسسات بزرگ سازنده
بمب ،هواپيما و تجهيزات ديگر رونق بخشد و آنها را خوشحال كند و اين رونق و خوشحالي دوام يابد
).«(١١

چنين گفته هايي مستقيما بر دل رأي دهندگان آقاي ترامپ ،كه ترجيح مي دهند فراموش كنند كه
اين »معامله گر«) ( dealmakerدر عين حال از اين كه در سال  ٢٠١٧از حكومت عربستان
سعودي توافق خريد تجهيزات نظامي به مبلغ  ٤٥٠ميليارد دﻻر را به دست آورد ابراز شادماني مي
كرد .در مجموع ،براي اين رأي دهندگان ،اين تناقض هاي ناهنجار به اندازه اردوگاه دموكرات
بدنيست ،كه به نام تغيير ،سناتور پيشين يك بهشت مالياتي ،دﻻوير ،كه در سال  ٢٠٠٢به جنگ
عراق رأي داده بود را به كار مي گيرد .نظم جهاني كمتر از فقيرتر شدن نابرابرساز طبقه متوسط
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آمريكا توجه آنها را جلب مي كند .آنها خواهان آن هستند كه سربازان آمريكايي ديگر در جنگ
هاي غيرسازنده جان خود را ازدست ندهند .آنها حتما پيشنهاد آقاي بايدن درمورد »دادن اولويت
به ديپلوماسي اياﻻت متحده« را تأييد مي كنند ،حتي اگر اين خواسته هاي مطابق با عقل سليم توسط
همان كساني نوشته شده باشد كه در مدت  ١٧سال با هرگونه تغيير اساسي راهبردي در افغانستان
مخالفت كرده اند .سرانجام آنها از اين درك اين مسئله عاجزند كه چرا كساني كه از سير قهقرايي
و دلتنگانه شعار »برگرداندن عظمت به آمريكا« ايراد مي گيرند ،عنوان برنامه ديپلوماتيك خود را
»چرا آمريكا بايد ازنو رهبري كند« مي گذارند.

آخرين نامزد)عامل( برهم زدن سناريوي كنوني دوقطبي اتحاديه اروپا است كه در اين نقش از

روسيه اعتبار بيشتري دارد ،اما برخي از حكومت هاي عضو آن وابستگي به »ناتو« را بر استقﻼل
راهبردي اروپا – كه مفهومي عرضه شده توسط زوج غيرمتحد فرانسه -آلمان است و از ﻻهه تا
كپنهاگ و ورشو براي آن دندان قروچه مي كنند  -ترجيح مي دهند .انتخاب آقاي بايدن احتماﻻ
دراين امر واقع چيزي را تغيير نخواهد داد و حتي مي تواند آن را وخيم تر كند .شوك برقي آقاي
ترامپ دستكم به اروپا امكان دردست گرفتن تدريجي مهار سرنوشت راهبردي خود را مي دهد .از
اين موقعيت استفاده نشده و استقرار روابط دوستانه دو سوي اتﻼنتيك ،به فرض انتخاب آقاي بايدن،
خطر تشويق بازگشت متحدان به يك عصر جديد زيردستي راهبردي را مي دهد.

بايد اميدوار بود كه تحوﻻت سياسي دموكراتيك در قاره اروپا اين »مرگ مغزي« كه در حال حاضر
با تمركز استثنايي بر نتايج انتخاباتي ارباب آمريكايي نشان داده مي شود را برهم بزند .اين رفتار
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 حاكي از ناتواني اروپا در،بيش از آن كه ناشي از اهميت اياﻻت متحده در نظم جهاني باشد
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