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چکیده
باراک اوباما به عنوان یک لیبرال که کمترین توجه را معطوف به نظامیگری و
فزونترین اهمیت را برای مفهوم جامعه بین الملل مشخصه خود تصویر میکرد،
تهاجم نظامی به لیبی را ضروری قلمداد ساخت“ .عقابهای بشردوست” در دستگاه
تصمیم گیری و باالخص اخالق گرایان لیبرال در شورای امنیت ملی باراک اوباما را
ترغیب کردند که برای پشتیبانی مردم بیگناه و حمایت از آنها در برابر رژیم معمر
قذافی ،آمریکا باید به هر وسیلهای متوسل شود و به عنوان یک لیبرال این وظیفه
اخالقی اوست که نقش رهبری در بسیج جامعه بین الملل برای دفاع از ارزش های
انسانی را برعهده بگیرد .باراک اوباما به سبب مالحظات داخلی وتثبیت موقعیت
خود درجناح لیبرال حزب دمکرات که پایگاه حزبی اومحسوب می شود -وحمایت
آنان درتعیین آینده سیاسی او حیاتی است -باتوسل به آموزه “مسئولیت پشتیبانی”،
تصویب شده به وسیله سازمان ملل درسال  2005برای جلوگیری از آنچه نسل کشی
درلیبی به وسیله آمریکا و متحدان ،آگاهانه وعامدانه به غلط تعریف شد ،در”جنگ داخلی”
لیبی به نفع نیروهای مخالف معمر قذافی مداخله کرد.
واژگان كليدي :لیبی ،جامعه بینالملل ،سیستم بینالملل ،عقابهای لیبرال ،جنگ
بشردوستانه.
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مقدمه
ایاالت متحده آمریکا در دوران حاکمیت نظام دو قطبی توجه فراواني به
محدودیتهای برخاسته از واقعیات سیستمی می نمود .این کشور در قلمرو سیاست
خارجی ،اهداف و شیوه ها را با در نظر گرفتن منافع و دغدغههای بازیگر همتراز
میبایستی طراحی ميكرد تا قادر به تحقق خط مشیها شود .امروزه به جهت واقعیات
حاکم بر صحنه گیتی ،آمریکا در مقام مقایسه با گذشته نه چندان دور محدودیتهای
به شدت کاهش یافته را در برابر دارد و به همین روی معادالت داخلی ،چینهبندیهای
قدرت گروهها در ساختار تصمیمگیری و الزامات برخاسته از محاسبات داخلی ،پر
واضح است که درفرآیند تصمیمگیری پررنگتر بشوند .باراک اوباما به عنوان یکی
از لیبرالترین رؤسای جمهوری آمریکا در یکصد سال اخیر به دنبال افزایش مدت
زمان حضور نیروهای آمریکایی در عراق و به دنبال افزایش وسیع نیروهای رزمی
آمریکا در افغانستان ،دستور حمله نظامی به لیبی را در چارچوب مجوز سازمان ملل
داد .او به عنوان یک لیبرال به شدت به مفهوم جامعه بین الملل اعتقاد دارد و بسيار
از مذموم بودن مفاهیم ملیگرایی ،استثنایی بودن ملت آمریکا صحبت ميكند .او واژه
«جنگ بر علیه تروریسم» را به لحاظ این که به طور ضمنی اسالم و تروریسم را یکی
میداند به کناری گذاشت و «کشمکش بر علیه افراط گرایی» را به واژه مسطلع در
دستگاه حکومتی آمریکا تبدیل کرد .حال فردی که جنگ عراق را «جنگی احمقانه»
خوانده بود ،حمله به حاشیهای ترین جغرافیا در استراتژی کالن آمریکا را ضروری
دانسته است .آمریکا به جنگ در سومین سرزمین اسالمی دست زده آن هم در عصر
فردی که در قاهره در سخنرانی خود از ضرورت فراوان برای نشان دادن چهره مثبت
آمریکا به جهان اسالم صحبت کرد .حال سئوال این است که چرا حمله آمریکا به
لیبی براساس مجوز  1973شورای امنیت ضرورت یافت؟ محقق ًا دالیل متعدد در این
رابطه می توان مطرح کرد.
با توجه به ویژگیهای شخصیتی فرد رئیس جمهور ،اعتقاد او به مفاهیم لیبرال،
ویژگیهای سیستمی و تأثیرپذیری فراوان او از مشاوران در رابطه با موضوعات و
با در نظر گرفتن این که در صحنه جهانی نگاه مطلوبی به رژیم معمر قذافی وجود
نداشت نگرش به سطح خُ رد به نظر معتبرتر میآید .این مقاله درچارچوب این فرضیه
نوشته شده است که باراک اوباما با توجه به تأکید فراوان لیبرالهای اخالقگرا برای
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دخالت بشردوستانه در لیبی که هسته اصلی پایگاه حزبی او را تشکیل می دهند و با
در نظر گرفتن این که مخالفت جدی از سوی حزب مخالف هم به مداخله نظامی
وجود نداشت ،خط مشی تهاجم نظامی به لیبی که یکی ازحاشیهترین کشورها در
استراتژی کالن آمریکا است را کام ً
ال درراستای منافع شخصی و حزبی خود یافت.
مالحظات سیستمی :اعتبار «سرریز» و «اندود»
پایان دسامبر  1991نقطه آغازی بود به این که ایاالت متحده آمریکا از فرصتهای
فزایندهتر برای پیشبرد اهداف جهانی خود بهره مند شود و در عین حال محدودیتهای
مسیر پیادهسازی اهداف را قابل مدیریت بیابد .به عنوان یکی از واحدهای حیاتدهنده
سیستم بینالملل پر واضح است که این کشور متأثر از ویژگیهای آن باشد .به
همین روی در طول  46سال که آمریکا بینالمللگرایی مبتنی بر بازدارندگی را دنبال
کرد با در نظر گرفتن واقعیات سیستم بینالملل بود .این کشور مواجه با رقابتی
تنگاتنگ بود و به ضرورت این نکته در طراحی اهداف و پیادهسازی آنان توجه
بسیار وافر به تفکرات و واکنشهای دشمن همتراز خود میکرد .در این دوران ،نظم
بینالملل -امنیت بازیگران و ثبات سیستم 1-بر اساس احترام به اعتبار منطق منطقه
نفوذ ،مدیریت بحرانهای بینالمللی در چارچوب پذیرش ارجحیت منافع بازیگر
برتر نظام و جلوگیری از توفیق کشورهای غیرمطرح سیستم در به چالش کشیدن
ارزشها ،مقررات و رویههای مستقر بود .حد و حدودی که آمریکا برای خود در
صحنه جهانی معین کرده بود با در نظر گرفتن توانمندیها ،نیازها و اهداف بازیگر
مطرح همتراز خود بود .عصر ابرقدرتها نزدیک به نیم قرن را در بر گرفت .در این
عصر الگوهای توزیع قدرت در صحنه بینالمللی یکی از معیارهای اصلی در حیات
دادن به مالحظات امنیتی ایاالت متحده آمریکا بود« .فقط یک قدرت بزرگ است
که میتواند در برابر یک قدرت بزرگ مقاومت کند .تنها یک قدرت بزرگ است که
میتواند یک قدرت بزرگ را شکست دهد .بنابراین روابط کشور او [آمریکا] با دیگر
قدرتهای بزرگ باالترین  -توجه شود که صحبت از تنها نیست بلکه باالترین-
2
دغدغه سیاست مدار است».
آمریکا بر اساس تعریفی که از منافع ملی خود داشت و در کنار آن با در نظر گرفتن
دغدغه های امنیتی که بازیگر همتراز برای خود حیاتی مطرح کرده بود به ارزیابی
صحنه جهانی و دستیابی به جایگاه مطلوب اقدام میکرد .با در نظر گرفتن واقعیت
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وجود رهبر قطب مخالف بود که ایاالت متحده آمريکا اولویتهای خود را در قلمرو
گیتی معین میکرد و شیوهها و روشهای متناسب را برای تحقق اهداف مطرح شده
به صحنه میآورد .از طریق منشور نظام دو قطبی بود که حیطه جهانی به تصویر
کشیده میشد و خط کشیها تصویر میگشت .منطق دشمنی ایدئولوژیک بود که
نقش تعیینکننده در حیات دادن به درک از منافع ملی و تعریف معادالت بینالمللی
ایفا می کرد .در رابطه با وقایع ،تفسیر شرایط و کیفیت روابط بین بازیگران منطقهای،
ماهیت هماوردی بین آمریکا و دشمن ایدئولوژیک نقش «اندود» 3یا روکش را بازی
میکرد .اکثر قریب به اتفاق منازعات ،مناقشات و بحرانهای منطقهای به شدت
متأثر از خصومتهای سطح جهانی و دغدغه های مرتبط به سیاست های خارجی
دو ابرقدرت بود .مالحظات سطح سیستمی به طور اتوماتیک اکثر قریب به اتفاق
موضوعات را بدون توجه به اهمیت و اعتبار آنها متأثر میساخت.
مناقشه بین سومالی و اتیوپی در شاخ آفریقا به ضرورت مداخله دو ابرقدرت همان
میزان توجه به سوی خود جلب مینمود که بحران در منطقه استراتژیک شبه جزیره
کره طلب میکرد .خصومت و دشمنی ایاالت متحده آمریکا با رهبر ایدئولوژیک
قطب متعارض به تمامی مناطق گیتی «سرریز» شده بود و به همین روی تعریف منافع
ملی و شیوههای تحقق آن به شدت فزاینده متأثر از مالحظات سیستمی بود.
آمریکا در ارزیابی و تعیین منافع خود در اقصی نقاط جهان به ضرورت الزامات
سیستمی میبایستی در معادالت خود نقش ویژهای برای حضم استراتژیک قائل
شود .این دغدغه محدودیتهای فزایندهای برای آمریکا در تعیین ارزش واقعی هر
حیطه جغرافیایی و میزان اعتبار و منفعت هر موضوع مورد توجه ایجاد میکرد.
موضوعات و مناطقی که فاقد ارزش استراتژیک بودند تنها به دلیل این که به بسط
حوزه نفوذ و اعتبار دشمن ایدئولوژیک منجر نشود بخشی از منابع را که می توانست
مطلوبتر و منطقیتر مورد بهرهبرداری قرار گیرد به خود اختصاص میداد .سیاست
خارجی آمریکا یعنی تعامل با هر بازیگری نه در کلیت خود بلکه در چارچوب
خصومت با دشمن ایدئولوژیک ماهیت مییافت .این خصومت همه گیر البته در
کنار محدودیتهای ایجاد شده فرصتهایی را نیز رقم میزد اما پر واضح بود که
مالحظات سیستمی و به عبارت صحیح تر جایگاه برجسته اتحاد جماهیر شوروی
مانع از این میشد که محاسبه ک ً
ال مبتنی بر رابطه اهداف و شیوهها شکل بگیرد .به
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دلیل این واقعیت بود که آمریکا استراتژی کالن دفاعی رو به جلو را در طول دوران
جنگ سرد پیش گرفت« .استراتژی کالن می بایستی تهدیدات احتمالی به امنیت را
مشخص و شیوههای سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و دیگر راه حل های مقابله با این
تهدیدات را تدبیر نماید 4».استراتژی طلب میکند که مرتبت منافع و تهدیدات محرز
گردد تا به دنبال آن سیاستها معین گردد .اما به لحاظ تعارض استراتژیک ،آمریکا در
محاسبات خود مناطق حاشیهای را نیز اعتبار اعطاء و در نتیجه به تخصیص منابع اقدام
می کرد بدون این که برگشت متناسب را بهره مند شود .توجیه تصمیمگیرندگان برای
حضور در مناطق حاشیهای ،در عین عدم وجود منافع استراتژیک ،جلوگیری از بسط
نفوذ و اعتبار خصم ایدئولوژیک و همتراز بود .به ضرورت وجود دشمن موجودیتی
رقیب ،ایاالت متحده آمریکا تمامی نقاط جهان را شایسته حضور مییافت حتی اگر
این مناطق از کمترین ارزش استراتژیک برخوردار بودند .آمریکا حضور و پیشتازی را
الزمه رهبری جهان سرمایهداری میدانست .مالحظات سیستمی مانع از این می شد
که آمریکا اولویتبندیها و مداخله را در چارچوب اهمیت استراتژیک حیات دهد.
محدودیتهایی که نظام دو قطبی ایجاد کرده بود حتی هنگامی که در داخل آمریکا
نخبگان و مردم عادی کمتری دغدغهای در رابطه با بعضی جغرافیاها و یا موضوعات
بینالمللی داشتند ،آمریکا را مجبور می کرد که نقش فعال ایفا کند و بخشی از منابع
استراتژیک را به سوی آن مناطق یا موضوعات روانه کند.
الزامات سیستمی این منطق را شکل داده بود 5که چون مناطق حاشیهای مستقیم ًا
تأثیرگذار بر توازن قوای جهانی از طریق کمک به توانمندی خارجی هستند میبایستی
مورد توجه واقع شوند .حتی اگر به تنهایی و بیرون از دایره رقابت قدرتهای برتر
فاقد ارزش هستند و توجه به حفظ و تداوم سیاست توازن قوا گریزی جز اهمیت
بخشیدن و حضور فعال و همه گیر در مناطق غیر استراتژیک را به وجود نمیآورد.
از سوی دیگر ،این نظریه به شدت مطرح بود که آمریکا برای این که نشان دهد به
تعهدات و مسئولیت های خود در مناطق استراتژیک به مانند غرب اروپا و شبه جزیره
کره پایبند است ،چاره ای جز حضور در تمامی نقاط جهان و ایفای نقش رهبری
ندارد .حوادث دسامبر  1991به یکباره الگوهای توزیع قدرت را که برای مدت 46
سال مستقر بود بر هم زد .ساختار نوینی حیات یافت که منجر به محاسبات متفاوت
از سوی آمریکا گشت.
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کاهش مالحظات سیستمی :بازگشت تاریخ
به دلیل تغییر در معادالت قدرت که به دنبال اضمحالل رهبر ایدئولوژیک قطب
مخالف سرمایهداری حیات یافت ،نظم وستفالی که به معنای اعطای حقوق ویژه به
یک «الیگارشی بینالمللی از قدرتهای بزرگ است» 6معنایی متفاوت یافت.
از بین رفتن سیستم سیاسی مستقر در بزرگترین قدرت هسته ای اروپا  ،از دست
دادن بخشهای گسترده جغرافیایی و از میان رفتن نفوذ و اعتبار بینالمللی ،روسیه را
به سوی این درک پیش برد ک ه منطقیترین شیوه حفظ منافع همانا حرکت به سوی
ایفای نقش قارهای است .روسها از نظر روانی مؤلفههای مورد نیاز برای ایفای نقش
بسیار فعال در قلمرو گیتی را کام ً
ال بری شدند .سقوط سریع نظام کمونیستی ،برای
تمامی کشورها مشخص نمود که دنیایی متفاوت در پیش روی است که برای روسها
قدرت مانور محدودی در آن وجود دارد .موقعیت و جایگاه روسها به عنوان یک
ابرقدرت به طور کامل در هم فرو ریخت و شرایط ضروری برای یکه تازی آمریکا
فراهم شد .برای ابرقدرت بودن دو ویژگی همزمان الزم است که روسها از هر دو به
دنبال سقوط شوروی بری شدند و به همین لحاظ صحنه را به آمریکا واگذار کردند.
برای ابرقدرت بودن نیاز است که «آنها خود را ابرقدرت بدانند و دیگر این که از سوی
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دیگران چه در عمل و چه در کالم در این جایگاه متصور شوند».
آمریکا کام ً
ال از محدودیتهای تحمیل شده به وسیله ساختار دو قطبی رها شده
است و بدین روی اقدامات و سیاستهایی را که دنبال میکند بیتوجه به خطر ایجاد
خالء طراحی میکند .در دوران جنگ سرد آمریکا ،جدا از این که ماهیت سیاستها
چه بود و در چه مناطقی دست به اقدام ميزد همیشه در نظر میگرفت که تحت هیچ
شرایطی خالءای ایجاد نشود چرا که شوروی همیشه آماده بود که این خالء را پر کند.
اما در بطن ساختاری که بودجه نظامی آمریکا فزونتر از مجموع بودجه نظامی چین و
روسیه و دیگر قدرتهای برتر و تولید ناخالص ملی این کشور فزونتر از هر یک از
دیگر بازیگران مطرح و قدرتهای جهانی است ،آمریکا کمتر نگران ناکامی در اجرای
سیاستهای خود و حیات یافتن بی ثباتی در رابطه با اقداماتش است .چرا که برای
این کشور محرز است که روسیه به لحاظ محدودیت ظرفیتهای اقتصادی ،نظامی و
سیاسی و فقدان اراده در بین رهبران این کشور ،تالشی برای بهره برداری از ناکامی
آمریکا و بیثباتی احتمالی ناشی از سیاستهای این کشور نخواهد کرد .کشور چین
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هم با توجه به تمرکز همه گیر بر توسعه اقتصادی و دستیابی به یک جایگاه بیمانند
اقتصادی صحنه جهانی را به آمریکا تا نیمه های سال  2020واگذار کرده است.
ساختار نظام بینالملل به دنبال فروپاشی منازعات ایدئولوژیک به گونه ای شکل
گرفت که قدرت عمل و فرصت مانور فزاینده ای را برای ایاالت متحده آمریکا به
وجودآورد .در عصر پسا جنگ سرد توانمندیها به گونهای توزیع شدهاند که جایگاه
به شدت متمایزی را برای آمریکا رقم زده اند .این بدان معناست که محدودیتهای
سیستمی به شدت قابل مدیریت شدهاند و در کنار آن فرصتها به وضوح افزایش
یافتهاند .گروه هایی صحبت از منطق «پایان تاریخ»نمودند اما برای تصمیمگیرندگان
آمریکایی واضح بود که این فرصت مناسبی است که جایگاه خود را استحکام ببخشند
چرا که به زودی شاهد «بازگشت تاریخ»  8خواهیم بود .ماهیت ساختار نظام بینالملل
جدا از این که آن را چه بنامیم ،درمقام مقایسه با دوران جنگ سرد ،محدودیتهای
قلیلتری و در کنار آن فرصتهای فراوانتری برای آمریکا در اولویت بخشیدن به
منافع و شیوه ها پدید آورده است .آنان از این امکان برخوردار گشته اند که خط کشی
معینتر و واضحتری بین مناطق استراتژیک و حاشیه ای و موضوعات مهم و فرعی
بنمایند .این امکان برای آنان فراهم شده است که در صورت نیاز تأکید فزونتری
برای آمریکا در اولویت بخشیدن به منافع و شیوه ها پدید آورده است .حاال آمریکا
از این فرصت بی نظیر تاریخی برخوردار است که با کمترین توجه به واکنش دیگر
کشورهای بزرگ به انتخاب دست بزند .گستردگی حق انتخاب ،آمریکا را در شرایطی
قرار داده است که خود به تفسیر قوانین و هنجارهای بینالمللی بپردازد و هزینههای
مترتب بر واکنشهای منفی و مخالفتها را مدیریت کند .حال متوجه میشویم که
چرا کمتر کشوری به طور جدی در برابر آمریکا و سیاستهای آن کشور ،هر چند
که در بسیاری از شرایط ،با هنجارهای جهانی تطبیق ندارند ،میایستد .امروزه آمریکا
تمامی جنبههای غیرلیبرال حیات را در صحنه جهانی مورد چالش قرار داده است .از
سال  2001آمریکا به مانند دوران جنگ سرد اقدام به یک جنگ طوالنی نموده است.
جنگ بر علیه تروریسم در دوران جورج دبلیو بوش و یا مبارزه بر علیه افراطگرایی
که واژه مورد عالقه باراک اوباما است به مانند جنگ سرد یک فرآیند طوالنی است.
این رویارویی «یک مبارزه نسلی در گستره گیتی با حاصل جمع جبری صفر بر علیه
9
افراطگراهای ایدئولوژیک ضد لیبرال میباشد».
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آمریکا در موقعیت یک قدرت هژمون قرار گرفته است و این واقعیت شرایط
را برای یکهتازی این کشور در صحنه جهانی به شدت افزایش داده است .یک
چنین رفتاری جای هیچگونه تعجبی ندارد .در بطن نظام تک قطبی که از آن به نام
«لحظه تک قطبی» 10نام برده میشود ،قدرت هژمون کمترین محدودیت سیستمی را
احساس میکند چرا که رقابت و اجتماعی شدن در چارچوب ارزشها و استنباط او
از واقعیات حیات مییابد« .اجتماعی شدن و رقابت دو جنبه فرآیندی هستند که به
11
لحاظ آنها تفاوت در رفتارها و پیآمدها کاهش مییابد».
حمله به عراق بر خالف تمام هنجارهای مشروع بینالمللی و در بطن مخالفت
صریح اکثر کشورهای جهان و باالخص کشورهای مطرح بینالمللی حیات یافت.
دولت آمریکا با توجه به این که حتی در صورت ایجاد خالء و بیثباتی هیچ یک از
کشورهای بزرگ وارد صحنه نخواهند شد تا نفوذ خود را افزایش دهند و با در نظر
گرفتن این که هزینههای مترتب بر مخالفتها قابل مدیریت است به حمله نظامی
دست زد .پس آمریکا بر خالف خواست آنچه موسوم به جامعه جهانی است ،به
تهاجم متوسل شد اما با واکنش تحقیرکننده روبه رو نشد .دولت باراک اوباما با وقوف
به جایگاه متمایز آمریکا در سیستم بینالمللی به مانند دوران جورج دبلیو بوش
درصدد تداوم سلطه جهانی آمریکا بر آمده است .آنچه در دوران باراک اوباما شاهد
هستیم این است که او به شیوه و توجیهی که متناسب با ارزش ها و استنباط او از
صحنه جهانی است متوسل شده است.
باراک اوباما :پذیرش نظریه جامعه بینالملل
باراک اوباما که از جناح لیبرال حزب دمکرات است این باور را به صحنه آورده
که مطلوبترین ،کارآمدترین و انسانیترین شیوه برای تحقق اهداف آمریکا در نظر
گرفتن مالحظات جامعه بینالمللی است .از نظر او ملیگرایی و نسبیگرایی اخالقی
هزینههای فراوانی برای آمریکا در راستای دستیابی به اهداف به وجود میآورند
که منجر به تضعیف جایگاه هنجاری آمریکا در صحنه جهانی خواهد شد .همیشه
دولتمردان آمریکایی در طول تاریخ این کشور با افتخار فراوان بر این نکته تأکید
کردهاند که از مهمترین ارکان هنجاری آنان آزادی ،استقالل و احترام به تمامیت
ارضی در گستره جهانی است .جان کوئیسنی آدامز ششمین رئیس جمهور آمریکا
که در  1824به این مقام دست یافت این ادعا را چنین بیان کرد« ...آمریکا خواهان
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و دعاگوی آزادی و استقالل برای همه مردم عالم است  12»...از زمانی که آمریکا به
طور فعال در صحنه سیاست بینالملل فعال گشت و به ایفای نقش پرداخت ،یعنی
از آخرین سالهای پایانی قرن نوزدهم ،رهبران آمریکایی مخصوص ًا بینالمللگرایان
لیبرال این گفته جان کوئینسی آدامز را دستمایه توجیه سیاستهای خود در رابطه با
ماهیت هنجاری قدرت آمریکا کردهاند .آنچه امروزه موسوم به «قدرت نرم» است و
آمریکائیان به شدت روی آن و به شدت فزونتر در آغازین قرن بیست و یکم مانور میدهند
در واقع مطرح کردن تأثیرگذاری و اعتبار آمریکا به عنوان یک قدرت هنجاری است .از این
نقطه نظر ماهیت «قدرت در حال تغییر است» 13و در این شرایط آنچه کشورهای بزرگ
را از نقطه نظر نافذ بودن در شکل دادن و مدیریت پدیدهها و حوادث متمایز میکند تنها
قدرت نظامی آنان نمیباشد بلکه ظرفیتهای هنجاری آنان است .تکنولوژی هستهای
و فناوریهای پیشرفته نظامی در اختیار تمامی کشورهای برتر سیستم بینالمللی است
پس آنچه آمریکا را در یک سطحی متفاوت از قدرتهای بزرگ دیگر از قبیل چین
و روسیه قرار میدهد همانا برخورداری آمریکا از توانمندیهای هنجاری است .پس
جای تعجب نخواهدداشت تا دریابیم که باراک اوباما و تیم سیاست خارجی او نقطه
نظر آمریکا به عنوان سردمدار لیبرالیسم را مکتب خود قرار دهند .پر واضح است که
محافظه کاران هم چنین باوری را به صحنه آورده باشند .اصوالً یکی از بنیانهای
سیاست خارجی آمریکا در دوران هشت ساله جورج دبلیو بوش ،همین تأکید بر ایده
آمریکا به عنوان «ارشاد کننده» و فانوس دریایی در قلمرو اشاعه آزادی و دموکراسی
بود .اما آنچه بینالمللگرایان لیبرال را از بینالملل گرایان محافظه کار جدا میکند،
شیوهای است که آنان برای اشاعه هنجارهای خود مطلوب مییابند و چرایی دفاع از
این هنجارها است.
گروه های فکری که اعتقاد به صاحب حق بودن آمریکا دارند ،رهبری را برای این
کشور به لحاظ حجم توانمندیهایش گریزناپذیر میدانند .از این دیدگاه این وظیفه
آمریکا است که مش ّوق دموکراسی ،آزادی و مفاهیم لیبرال باشد .در چارچوب این
نگاه ملیگرایانه به آمریکا ،ظرفیتهای نظامی ،اقتصادی ،فرهنگی و تکنولوژیک این
حق را برای آمریکا به وجود میآورد که معیارهای مورد نظر خود را که ماهیت ًا لیبرال
هستند در عرصه جهانی بگستراند .اما این که چگونه این کار را انجام دهد کام ً
ال
ماهیت موقعیتی دارد .آمریکا خواهان این است که دیگر کشورها نیز در کنار آمریکا
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در این جهت گام بردارند که هنجارهای لیبرال از قبیل آزادی و حقوق بشر و حق رأی
در صحنه بینالمللی به جایگاه برتر و مشروع دست یابند .اما اگر آمریکا ضرورت
اشاعه این ارزشها را در بعضی از نقاط گیتی بیابد ولیکن این حرکت او مورد
موافقت کشورهای دیگر قرار نگیرد آمریکا این حق را برای خود محفوظ می دارد
که قوانین بینالمللی را نقض کند و در راستای تأمین منافع ملی کشور قدم بردارد.
بر خالف محافظه کاران باورمند به آمریکا به عنوان یک قدرت هنجاری ،مکمل
آمریکا به عنوان قدرت نظامی ،لیبرالهای بینالمللگر برداشتی متفاوت و توجیهی
متمایز را عرضه میکنند .اینان بر چسب «بومی» که محافظهکاران آن را پذیرا میشوند
نفی میکنند و تأکید بر گرایش به سوی جهانی شهری بودن دارند .باراک اوباما در
هنگام مبارزات انتخاباتی در سال 2008به آلمان رفت و در یک گردهمایی یکصد
هزار نفری خود را «شهروند جهان» نامید .درک ملیگرایانه و این که آمریکا دارای
حق است حرکتدهنده لیبرالها نیست .آنان به این باور هستند که آمریکا باید در
چارچوب جامعه بینالملل عمل کند .هنجارهای مطلوب آمریکا همان هنجارهای
مطرح شده و قبول شده به وسیله جامعه بینالملل است .لیبرالها که اعتقاد به مکتب
انگلیسی منتسب به هدلی بول 14دارند بر این باور هستند که آمریکا بخشی از جامعه
بینالملل است.
جامعه بینالملل دارای دو ویژگی است :اعضای جامعه (کشورها) دارای منافع
مشترک و دارای تنیدگی ارزش ها می باشند .بازیگران دارای منافع مشترک هستند
که ناشی ازوابستگی متقابل آنها است .تنیدگی ارزشی نیز برخاسته از ظرفیت طبیعی
انسانها برای محترم شمردن قوانین است .پس بر خالف محافظه کاران که اعتقاد
به خاص بودن آمریکا و مستثنی بودن این کشور دارند لیبرالها اصوالً صحبت از
«استثنایی» بودن آمریکا را برخاسته از ذهنیت «بومی» میدانند و به جای آن صحبت
از «جامعه» میکنند.
محافظهکاران به ضرورت ماهیت ملیگرایی خود تأکید فراوان بر استثنایی بودن
آمریکا دارند و در چارچوب این تمایز است که برای آمریکا حق قائل هستند تا در
راه اشاعه ارزشهای لیبرال درصورت لزوم به زور متوسل شوند .اما لیبرالها صحبت
از جامعه بینالملل میکنند که در آن تمامی کشورها در واقع از هیچگونه وجه
تمایزی برخوردار نیستند .جامعه بینالملل «تنها یک جامعه از دولتهای برخوردار از
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حاکمیت نيست بلکه یک جامعه برای دولت بهرهمند از حاکمیت میباشد».
پذیرش منطق وابستگی متقابل و ضرورت فطری برای احترام به قانون به وسیله
لیبرالها آنان را کام ً
ال در تعارض با مفاهیم ملی گرایی و استثنایی بودن آمریکا در
توجیه عملکردهای جهانی آنان قرار میدهد .باراک اوباما در همین قالب ذهنی بودکه
در آوریل سال  2009در لندن و در یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد «همانقدر من
به مفهوم استثنایی بودن آمریکا اعتقاد دارم که مردم بریتانیا باور به استثنایی بودن بریتانیا
و مردم یونان به استثنایی بودن یونان اعتقاد دارند» .16برخالف محافظهکاران که باور به
ملیگرایی و خاص بودن آمریکا دارند لیبرالها معتقد به حضور «عنصر جامعه  ....در
سیستم مدرن بینالملل» 17می باشند .این نظر و اعتقاد که سیاستهای باراک اوباما
به عنوان یکی از لیبرالترین رؤسای جمهوری آمریکا از «عدم اعتقاد بنیادی او در
استثنایی بودن آمریکا» 18برخاسته است را میتوان منطقی دانست .توجه به این نکته
ضروری است که آمریکا به عنوان رهبر جهان غرب که ارزشهای لیبرال در آن حاکم
است در راستای منافع خود مییابد که مفهوم جامعه بینالملل را اعتبار اعطا کند .اما
برداشت محافظهکاران از نقطه نظر کیفی با لیبرالها متفاوت است .محافظه کاران
معتقد به «برداشت رقیق» از جامعه بینالملل هستند در حالی که لیبرالها نگاه به سوی
«برداشت غلیظ» از جامعه بینالملل میباشند .در تعریف رقیق ،دولتها حاکمیت
یکدیگر را پذیرا میشوند و به مقررات و قوانین جاری بینالملل پایبند هستند .در
تعریف غلیظ ،منظور از جامعه بینالملل ،پذیرش ارزشها و هنجارهایی است که هدفشان
نابود کردن و یا ساماندهی به جنگ که تهدیدکننده نظم جهانی است ،میباشد .این
در تعارض کامل با نظر محافظه کاران است که «مسیر و جهت این ملت بستگی به
19
تصمیمات دیگران ندارد».
باراک اوباما و تیم سیاست خارجی او پذیرش جامعه بینالمللی و ارزشهای آن
را مطلوب مییابند .درکی که لیبرالها دارند بسیار متفاوت با محافظهکاران است.
محافظهکاران با توجه به حجم قدرت آمریکا و این که این کشور در چارچوب تئوری
«ثبات هژمونیک» نقش نظم دهنده را بازی میکند ،هر زمان به این نتیجه میرسد که
جامعه بینالملل و یا سازمانهای بینالمللی در چارچوب منافع ملی آمریکا به ارزیابی
نمیپردازند این حق را برای خود محفوظ میدارد که بیتوجه به نظرات جامعه
بینالملل و نهادهای بینالمللی عمل کنند .لیبرالها در دو سوی آتالنتیک این دیدگاه
15
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را به شکلی بنیادی مخالف هستند.
لیبرالها به این باور هستند که «اگر ما اعتقاد به جامعه بینالمللی مبتنی بر قوانین و
نهادهای الزامآور داریم ،هر زمان که آنها نتایج ناراحتکنندهای برای ما تولید میکنند،
نمیتوانیم خیلی راحت آنها را کنار بگذاریم 20».باراک اوباما به عنوان یک لیبرال،
پُرواضح است که اعتقاد فراوان به مقوله حق و الزامات جامعه بینالمللی نشان دهد.
همانطورکه مطرح شد محافظه کاران نیز بر جامعه بینالملل تأکید دارند اما آنان بر
اساس تعریفی بسیار رقیق در این زمینه پیش میروند .این که چرا آمریکائیان در کل،
جدا از ریشه های اعتقادی نظر مساعد به جامعه بینالملل دارند ،پیش از هر چیز
بر این دلیل است که قوانین ،مقررات و مفاهیمی که هنجارهای مورد نظر در جامعه
بینالملل است اکثرا ً ماهیتی غربی دارند که بازتاب ویژگیهای فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی جوامع غربی است .حتی اگر هم بپذیریم که در جهان چندقطبی
زندگی میکنیم این پر واضح است که ارزشهای کلیدی جامعه بینالملل همان
ارزشها و ذهنیتهای غربی به عبارت سادهتر لیبرال هستند .جامعه بینالملل به
عنوان «یک گروه از دولتها (اجتماعات سیاسی مستقل) که در چارچوب قوانین
مشترک و نهادهای روابط خود را سامان می دهند و رفتار هر کدام تأثیرگذار در
محاسبات دیگر بازیگران است 21».داراي قوانین مشترک به شدت متأثر از ویژگیهای
جامعه غربی هستند .نهادها به وضوح بر اساس ارزشهای لیبرال شکل گرفتهاند که
خواهان همکاری و مصالحه است .اصوالً کشورهایی که ظرفیتهای باالی اقتصادی،
سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و نظامی را به صحنه میآورند تأثیر فزونتری در حیات
دادن به مبانی ارزشی نهادهای بینالمللی دارند .این که رفتار بازیگران با یکدیگر
متأثر از یک مجموعه از محاسبات است پر واضح میسازد که کشورهای قدرتمندتر
اقتصادی و نظامی و نافذتر فرهنگی نقش مهمتری در شکل دادن به کیفیت محاسبات
بازی کنند.
این که تأکید بر ماهیت لیبرال جامعه بینالملل میشود نباید دور از ذهن آید .لیبرالها
در دو سوی آتالنتیک ،تأکید فراوان بر تعارض بین نظم هابزی و نظم کانتی میکنند.
در نظم کانتی ،تمرکز قدرت که در تعارض با حقوق فردی است محکوم و اعتقاد بر
این است که باید در یک چارچوبی باشد که در بطن آن بتوان به اصالت حق تأکید
کرد« .قانون مدنی هر ملتی باید جمهوری باشد 22».این بدان معناست که یک مجموعه
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از ارزشها و قوانین که در یک چارچوب مبتنی بر جمهوری تنها امکان حضور
دارند باید خصلت جهانی بیابند .جامعه بینالملل مفهومی است که آمریکا آن را برای
تداوم حضور گسترده جهانی خود ضروری یافته است .لیبرالها و محافظهکاران هر
دو آن را برای آمریکا مطلوب مییابند که در تحکیم جامعه بینالملل بکوشد هر
چند که درتأکید و میزان پایبندی متفاوت هستند .لئواشتراس که یکی از قهرمانان
فکری حیات بخش سیاستهای هشت سال دوران جورج دبلیو بوش بود اعتقاد
به جهان شمول بودن ارزشهای لیبرال و الزام بسط و گسترش آن داشت .لیبرالها
بر این اعتقاد هستند که جهان شمول بودن مفاهیم لیبرال به خاطر ماهیت انسانی آن
است  .با مساوی قرار دادن ارزشهای لیبرال با ارزش های انسانی از یک سو این
امکان را مییابند که چالش کسانی را که نظریه خصلت غربی بودن مفاهیم لیبرال را
رد می کنند پاسخگو باشند و از سوی دیگر این ظرفیت را به دست میآوردند که در
چارچوب احترام برای انسانیت و نگرانی به خاطر آنها ،ارزش های مطلوب نظر را که
در جوامع آنها پذیرفته شده و از نظر مردم طبیعی است برای همگان تجویز کنند .پس
این که محافظه کاران و لیبرال های آمریکایی هر دو ،هر چند با تأکیدهای مختلف
مفهوم جامعه بینالملل را به نفع خود می دانند نباید تعجب برانگیز باشد .لئواشتراس
به مانند کانت اعتقاد داشت که «استقرار یک جامعه مروت آمیز ،آزاد و پررونق تنها
در یک کشور یا تنها چند کشور در بلند مدت امکان پذیر نمی باشد 23».و ضرورت
بسط و توسعه ارزش های لیبرال اجتناب ناپذیر در راستای تداوم اقتدار و جایگاه
برتر کشورهای غربی می باشد .او نیز به مانند اسطوره فکری لیبرالها اعتقاد داشت
که نیاز به حکومت جهانی برای حفظ ،تداوم و بسط ارزشهای شکل گرفته بر بستر
رنسانس ،اصالح مذهبی ،روشنگری و انقالب صنعتی نیست .استقرار ارزشهای
لیبرال تنها در فضای جمهوری مبتنی بر اصالت حق امکانپذیر است و این ارزشها
باید محدود به تنها چند کشور غربی نباشند و باید ماهیت جهانی بیابند.
باراک اوباما :پذیرش نظریه افول
با توجه به نظرات ابراز شده به وسیله کانت -اسطوره فکری لیبرالها ،و
لئواشتراس -معلم فکری نو محافظه کاران ،پرواضح است که چرا بینالمللگرایی لیبرال
به وسیله باراک اوباما دنبال میشود که قبل از او هم به وسیله همتای نومحافظهکارش
پی گرفته شد .هر چند که آنان شیوههای متفاوت و تأکیدهای مختلفی را به صحنه
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آوردند .تأکید بر مشروعیت جامعه بینالمللی و پیشبرد سیاستهای آمریکا با ت ّوسل
به معیارهای مطرح شده و مطلوبیت یافته به وسیله جامعه بینالملل از همان آغاز
ریاست جمهوری به وسیله باراک اوباما و مسئوالن سیاست خارجی دولت او مطرح
بود .بسیاری چه در آمریکا و غرب و یا کشورهای غیر غربی مطرح میکنند که
لیبرالیسم «تک محور» نیست .یعنی این که ارزشهای لیبرال بازتاب واقعیات تاریخی
حیات در حیطههای مختلف آن در اروپا نیست بلکه لیبرالیسم « چند محور» است
و بازتاب سنتهای بشری در اقصی نقاط جهان و برخاسته از تحوالت تاریخی در
گستره گیتی است .این شاید مهم جلوه نکند که کدامین نظریه درست است وقتی که
توجه کنیم آمریکائیان در چارچوب منافع ملی خود می یابند که ارزشهای لیبرال،
مطلوبیت جهانی بیابند .آمریکائیان برای اشاعه ارزشهای لیبرال در بسیاری مواقع
به شیوههای غیر لیبرال متوسل میشوند .این به خوبی بیانگر و نشانگر این واقعیت
است که از دیدگاه آنان تنیدگی ارگانیك و طبیعی بین ارزشهای لیبرال و منافع آنان
در بلند مدت وجود دارد .این که باراک اوباما برای حمله آمریکا به لیبی صحبت از
خواست جامعه بینالملل میکند و حمله به شهرهایی از قبیل طرابلس و کشتن پسر
معمر قذافی را در قالب مجوز سازمان ملل توجیه میکند ،نشانگر مشروعیت استفاده
از طرق غیر لیبرال برای دستیابی به اهداف ملی به حساب جامعه بینالملل است.
لیبرالهای مستقر در کاخ سفید و دستگاه تصمیمگیری سیاست خارجی آمریکا
به مانند تمامی گرایش های لیبرال تأکید فراوان بر اهمیت حمایت جامعه بینالمللی
و نهادهای بینالمللی در رابطه با تأمین منافع آمریکا میکنند .در مورد حمله به لیبی
نه تنها خاستگاههای نظری و گرایشهای ارزشی ،باراک اوباما را به سوی تالش
برای جلب یک ائتالف بینالمللی متشکل از اتحادیه عرب ،اتحادیه آفریقا و سازمان
آتالنتیک شمالی ناتو نمود ،بلکه اعتقاد آنان به منزلت کنونی آمریکا در صحنه جهانی
و مالحظات داخلی نقش تعیین کننده ای بازی کردند .باراک اوباما به عنوان یکی
از لیبرالترین رؤسای جمهور آمریکا پر واضح است که موافقت جامعه جهانی و یا
حداقل عدم مخالفت آن را همیشه خواستار باشد .این در مورد تصمیم بر حمله به
لیبی نیز محقق ًا صدق میکند .اما آنچه حمله به لیبی را به یک ضرورت تبدیل کرد
نگاهی است که باراک اوباما به جایگاه آمریکا در صحنه جهانی دارد و در کنار آن
فشارهای داخلی و مالحظات برخاسته از معادالت قدرت در داخل آمریکا میباشد.
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درهم فروریزی اقتدار کمونیسم در دسامبر  1991برای بسیاری در آمریکا این
باور را شکل داد که لحظه تک قطبی آغاز گشته است و عصر هژمونی آمریکا را در
برابر داریم 24.بیل کلینتون بر اساس اعتبار یافتن نظریه آمریکا به عنوان هژمون بود
که صحبت از نظریه بسط و ازدیاد تعداد اعضای ناتو در اروپا نمود و نقش فعالتر
آمریکا را در گستره جهانی طلب کرد .بمباران چند ماهه بلگراد به وسیله هواپیماهای
آمریکائی برای از جا کندن رهبر یوگسالوی ،حضور چند باره رهبران فلسطینی در
واشنگتن ،اعمال منطقه غیرقابل پرواز برفراز شمال و جنوب عراق ،تمایل وسیع آمریکا
به ایفای نقش نافذتر را به خوبی نشان میدهد .در همان زمان این باور پذیرش فراوان
داشت که «استراتژیستهای سیاست خارجی آمریکا این امید را دارند که واقعیات
سیاست بینالملل را برای همیشه به زیر کنترل خود درآورند 25».آمریکائیان این اعتقاد
را با توجه به شرایط جهانی و حجم توانمندیهای خود یافتند که میبایستی جهان
را مدیریت کنند .با توجه به این که «تعهد به ارزشهای لیبرال همیشه عنصر اساسی
در انسجام جامعه آمریکایی بوده است» 26به این درک میرسیم که تا چه حد سقوط
اتحاد جماهیر شوروی آمریکائیان را معتقدتر به توانمندیهای خود ساخت .جدا از
این که علت هژمونی را ساختاری و یا بین االذهانی ترسیم کنیم ،در دوران بیل کلینتون
کاخ سفید کام ً
ال پذیرای آمریکا به عنوان قدرت هژمون بود .وزیر خارجه وقت خانم
مادلین آلبرایت تا آنجا پیش رفت که آمریکا را «ملت اجتناب ناپذیر» قلمداد ساخت.
«ما ملت اجتناب ناپذیر هستیم .مابلند قامت هستیم .ما دور دستترها را در آینده
میبینیم 27».در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش نظریه آمریکا به عنوان
هژمون کام ً
ال به منطق حاکم بر سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد .در این دوره است
که ترکیب لیبرالیسم و واقعگرایی را در گستره سیاست خارجی شاهد هستیم .قدرت
نظامی در خدمت اشاعه لیبرالیسم و بسط ارزشهای لیبرال قرار گرفت .تأکید در
این دوران بیش از همه بر بسط دموکراسی قرار گرفت ،چرا که تیم حاکم آن را یک
سنت میدانست« .مداومترین سنت در سیاست خارجی آمریکا این اعتقاد بوده است
که بهترین راه دفاع از امنیت ملی همانا اشاعه جهانی دموکراسی است 28».عملکرد
نومحافظه کاران در ماهیت ارزشی دادن به منطق واقعگرایی و عملکرد آمریکا در قبال
نهادهای بینالمللی و از سویی دیگر رشد و توسعه هر چه فزونتر اقتصادی چین،
نظریه هژمونی را که دولتهای بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی دستمایه عملکرد
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خود قرار داده بودند با چالش جدی مواجه کرد .لیبرالها این نظر را ترویج دادند که
«قدرتهای هژمون تهدید آمیز هستند نه به خاطر آنچه آنها انجام میدهند بلکه به
خاطر آنچه آنها قادر به انجام آن هستند 29».لیبرالها هژمونی را در تعارض با جامعه
بینالملل و ارزشهای آن یافتند و به همین روی آن را نکوهیده تصویر کردند .در
کنار آنان واقعگرایان نیز به چالش آمریکا به عنوان قدرت هژمون پرداختند .آنچه آنان
را به سوی نفی هژمونی پیش برد ،هزینهای است که برای تداوم صلح ایجاد میکند
و فرصت سازی است که برای احتمال وقوع هر چه بیشتر جنگ به وجود میآورد.
این که در دولت جورج دبلیو بوش صحبت از این میشد که « هدف آمریکا متقارب
ساختن هویتها در سطح جهانی» 30با تکیه بر بسط مفاهیمی از قبیل دموکراسی است
به شدت برای واقعگرایان غیر عقالنی جلوه میکرد .واقعگرایان تدافعی هژمونی را
در تعارض با منافع ملی کشورها میدانند« .بدون توجه به این که چه کسی دارای
قدرت هژمونی است ،من به آن اعتمادی ندارم چرا که به راحتی میشود آن را مورد
31
سوء استفاده قرار داد».
به قدرت رسیدن باراک اوباما جا به جایی وسیع نظری را در قلمرو سیاست خارجی
آمریکا به صحنه آورد .به ضرورت ویژگیهای شخصیتی و عدم اعتقاد به مفاهیم
ملیگرا و استثنایی بودن آمریکا و از سویی دیگر اعتماد به مرکزیت جامعه بینالملل
در سیاست خارجی نظرات آمریکا به عنوان هژمون و لحظه تک قطبی به حاشیه
رانده شد .این که لحظه تک قطبی و به عبارتی هژمونی آمریکا یک «ت ّوهم» است 32و
اینکه دوران صعود آمریکا به سر آمده است 33به گفتمانهای مطرح در عصر باراک
اوباما تبدیل شدند.
از همان آغاز ورود به کاخ سفید پر واضح بود که باراک اوباما و تیم همراه او در
صحنه بینالمللی به قرائتی متفاوت از جایگاه قدرت و نقش آمریکا روی آورد .از
همان آغاز این استنباط ترویج شد که دیگر اعتقادی به اینکه «شما یا بر علیه ما و
یا با ما هستید» وجود ندارد و آمریکا خواهان این است که درچارچوب ضوابط و
مقررات مطرح و مورد نظر جامعه بینالملل به سیاست های خود هویت ببخشد.
تجدید نظر در روابط آمریکا با کشورهایی که دوران پر تنش با آنها در طول دوران
هشت سال حکومت جمهوری خواهان به وجود آمده بود به شدت فراوان دنبال شد.
بینالمللگرایی لیبرال مبتنی بر ارزشها و مالحظات جامعه بینالملل به مرکز ثقل
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در شکل دادن به اهداف سیاست خارجی تبدیل شد .اعتقاد لیبرالها به اعتبار جامعه
بینالملل در این رابطه نقش همیشگی را ایفا کرده است .اما ضرورت است که توجه
وسیع تر در دوران باراک اوباما ،به قرائت متفاوت تیم حاکم از جایگاه جهانی آمریکا
معطوف گردد« .دو اعتقاد اساسی»34حیات بخش سیاستهای باراک اوباما در قلمرو
بینالمللی است.
در طول مدتی که او بر سریر قدرت بوده است در تمامی تصمیمات اتخاذ شده و
در تمامی اقدامات این دو اعتقاد اساسی همیشه مشهود و هادی بودهاند .باراک اوباما و
لیبرالهای اطراف او بر این باور هستند که قدرت نسبی آمریکا در حال نزول و آمریکا
یک قدرت در حال افول است .این در تعارض کامل با قرائت دوران بیل کلینتون و
جورج دبلیو بوش است .باراک اوباما نه تنها اعتقادی به آمریکا به عنوان هژمون ندارد
بلکه ایده آمریکا به عنوان یک «قدرت خوشخیم» 35که در طول سالهای گذشته به
وسیله لیبرالها مطرح بود را نیز قبول ندارد .این قرائت از زمان حضور باراک اوباما
در کاخ سفید از استحکام و مشروعیت فراوان برخوردار بوده است که افول آمریکا
در جریان است و اجتناب ناپذیر بودن آن را می بایستی پذیرفت .دوران آمریکا به
عنوان ملت اجتنابناپذیر دیگر گذشته است و آمریکا در حال تبدیل شدن به یک
قدرت معمولی است .باراک اوباما قرائتی به شدت متفاوت با نظرات حاکم در کمتر
از دو دهه قبل را به صحنه آورده است .باراک اوباما اعتقادی ندارد به این که « امپراطوری
آمریکا به مانند امپراطوری های زمانهای گذشته نیست ...امپراطوری قرن بیست و یکم،
یک ابداع جدید در تاریخ علوم سیاسی است 36»...لیبرالهایی از قبیل باراک اوباما بر
این باور هستند که امپراطوری و یا هژمونی جدا از این که چه ماهیتی دارد به علت
تعارض آن با اجماع نظر و مصالحه که اساس حیات بخش جامعه بینالملل است
به ضرورت نقض کننده حقوق فردی مردم و نقض حاکمیت بازیگران میشود .بر
خالف آنچه طرفداران ضرورت هژمونی آمریکا اعالم می دارند در این که سیاست
خارجی موفق آمریکا «نیازمند این است که آمریکا به باز تعریف نقش خود از یک
ملت دولت به یک قدرت امپراطوری بپردازند» ،37باراک اوباما اعتقاد به باز تعریف
نقش آمریکا از یک قدرت هژمون به یک قدرت معمولی و پایبند به مقررات مطرح
شده به وسیله جامعه بینالمللی دارد.
اعتقاد کلیدی دیگری که نقش تعیین کننده در قلمرو سیاست خارجی باراک اوباما
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بازی میکند این است که مردم جهان نگاه به شدت خصمانه به سوی ایاالت متحده
آمریکا و سیاستهای این کشور دارند .این باور رابطه مستقیم با مخالفت و نفی
آمریکا به عنوان هژمون دارد .حجم وسیع قدرت آمریکا باعث شد که سیاستهایی
وضع شود که در بسیاری از موارد در تعارض کامل با ارزشهای جامعه جهانی
بودند .این خود بزرگبینی و«نخوت قدرت» بود که «فشار بدون وقفه برای شکل
دادن به امپریالیسم و نظامیگری» 38را گریزناپذیر ساخت .توسل به شیوههای نظامی برای
دستیابی به اهداف آمریکا و توسل به نگرش امپریالیستی در رابطه با دیگر بازیگران
سبب شده است که نگاهی به شدت منفی به ایاالت متحده آمریکا حیات یابد .جهان
شمول بودن ارزشهای لیبرال و این که آمریکا در صحنه جهانی سمبل این ارزشها
محسوب میشود بیانگر این است که آنچه خصومت با آمریکا را رقم زده است
ارزشهای آمریکایی نیست بلکه تلقی آمریکا از منافع دیگران و به کارگیری زور و
خشونت برای مجاب ساختن آنان است .باراک اوباما براین باور است که آنچه آمریکا
را متمایز میکند قدرت نظامی این کشور و ظرفیتهای اقتصادی نیست چرا که باید
قبول کرد که آمریکا در حال افول است ،بلکه آنچه اهمیت و اعتبار به این کشور
میبخشد همانا ارزشهای حاکم بر این جامعه و به عبارتی ارزشهای لیبرال هستند.
قدرت نرم آمریکا برای این کشور اعتبار و محبوبیت به ارمغان خواهد آورد در حالی
که نمایش قدرت و به کارگیری شیوههای نظامی تنها سبب کاهش نفوذ این کشور
و انزجار مردم دیگر کشورها خواهد شد .اینکه فزونترین تظاهرات و مخالفتها
در خیابانهای شهرهای جهان بر علیه آمریکا در طول هشت سال اول قرن بیست و
یکم به وجود آمد به جهت ارزیابی منفی مردم جهان از نظامی گری و سیاستهای
امپریالیستی آمریکا باید مطرح شود .با توجه به این که قدرت آمریکا در حال افول
است تنها راه برای حفظ جایگاه آمریکا به عنوان یک قدرت نافذ همانا توجه به
ارزشهای جامعه بینالملل است .آمریکا دیگر به تنهایی قادر نیست به اهداف خود
در صحنه جهانی دست یابد .آمریکا دیگر قادر نیست تنها با توسل به نیروی نظامی
منافع ملی خود را تأمین کند .پس بهتر است که آمریکا از طریق توسل به هنجارهای
جامعه بینالمللی و با هزینه بسیار کمتر منافع خود را تأمین شده بیابد .ارزشهای
جامعه بینالملل همانا ارزشهای لیبرال هستند .و تکیه و تأکید بر آنها هیچگونه
تعارضی با چارچوبهای شکلدهنده منافع ملی آمریکا ندارد .عقالنیت و حساب
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سود و زیان نیز الزامی میسازنند که جامعه بینالملل و تأيید آن نقطه آغازین برای
آمریکا در هنگام طراحی سیاستهای خود و شیوههای تحقق آنها باشد .باراک اوباما
خود را لیبرالی میداند که بسیار هم عملگرا است .او خود را لیبرال میداند چرا که
جامعه بینالملل را چارچوبی میداند که باید در بطن آن به صحنه جهانی نگریست.
باراک اوباما در ضمن خود را عمل گرا میداند چرا که بر این باور است در جهانی که
قدرت آمریکا در حال افول است و مردم جهان نگاه خصمانه به سوی آمریکا دارند
بهتر است کمترین توجه به قدرت نظامی و فزونترین توجه به ارزشهای جامعه
بینالملل گردد.
باراک اوباما :تغییر رژیم در لیبی
نقش کلیدی آمریکا در حمله نظامی به لیبی ،فصل جدیدی را در روابط بینالملل
رقم زده است .کشورهای مطرح صحنه بینالملل یعنی روسیه و چین در صحن
شورای امنیت دلیلی برای مخالفت با اقدام آمریکا و دیگر کشورهای غربی نیافتند.
باراک اوباما در سال  2002اعالم کرد که « من مخالف جنگ احمقانه هستم ...جنگی
که بر اساس احساس و نه بر اساس اصول بلکه بر اساس حساب و کتاب های
سیاسی باشد ...جنگی که هیچگونه تهدید مستقیم و یا آنی و فوری بر علیه آمریکا
ایجاد نمیکند 39».معمر قذافی رهبر لیبی در سال  2003شرایطی را رقم زد که ایاالت
متحده امریکا به دلیل این که لیبی نقش مثبت در صحنه جهانی در راه اعتالی نظم و
صلح ایفا میکند تحریمهای اقتصادی بر علیه این کشور را به کناری گذاشت و روابط
نزدیکتر با این کشور را از طرف اتحادیه اروپا خواستار شد .در چارچوب همین چراغ
سبز آمریکا بود که تجارت اسلحه با لیبی از طرف بازیگران اروپایی باال گرفت و
این کشور به یکی از خریداران عمده ی اسلحه تبدیل شد .معمر قذافی در طول این
سالها که آمریکا خطر حیاتی به منافع ملی خود را تروریسم -در دوران بیل کیلینتون
و جورج دبلیو بوش ،و یا رادیکالیسم -از زمان به قدرت رسیدن باراک اوباما ،مطرح
کرده است اطالعات فراوانی در رابطه با خطر متوجه منافع ملی آمریکا در اختیار
این کشور قرار داده بود 40.معمر قذافی از زمان به قدرت رسیدن تا سقوط نظام دو
قطبی یکی از برجسته ترین چهرههای پان عربیسم و یکی از شاخصترین رهبران
ضد امپریالیستی و ضد غربی بود ولیکن با تمامی این اقدامات هیچگاه موفق نشد
کشورش را به جایگاه برجسته در رابطه با منافع ملی آمریکا سوق دهد .لیبی همیشه
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جزو مناطق حاشیهای برای آمریکا قرار داشت و در استراتژی کالن این کشور جزو
حوزههای اصلی و اساسی توجه نبود .استراتژی کالن «منافع استراتژیک کشور را رده
بندی و ردیف میکند» 41و در چارچوب منطق حاکم بر این ارزیابی ،لیبی هیچگاه
دارای موقعیت و جایگاه مطرحی در سیاست خارجی آمریکا نگشت .به همین روی
با توجه به ارزیابی باراک اوباما در نزدیک به یک دهه قبل در خصوص تعریف تهدید
به منافع آمریکا وزیر دفاع رابرت گیتس به طور صریح و بدون کوچکترین اما و اگر
اعالم کرد که «لیبی تهدیدی متوجه آمریکا ننموده و این که این کشور در برگیرنده
منافع حیاتی آمریکا نبوده که ضرورت مداخله را فراهم آورد 42.وقوف باراک اوباما و
تیم امنیت ملی او به حاشیهای بودن اهمیت لیبی و این که این کشور هیچ خطر فوری
برای امریکا به وجود نمیآورد سبب شد که کمترین ضرورتی احساس نشود که از
کنگره آمریکا خواسته شود قطعنامهای در این مورد صادر کند و حتی با کنگره در
این خصوص مشورت و بده بستان فکری انجام شود .البته این کام ً
ال مغایر با نظرات
ابراز شده به وسیله باراک اوباما در خصوص ضرورتهای برخاسته از اهمیت قانون
اساسی در رابطه با جنگ برای وارد کردن کنگره است .در سال  2007او اعالم کرد
که «رئیسجمهور بر طبق قانون اساسی این حق را ندارد که به طور یکجانبه دستور
حمله نظامی را صادر کند ،در شرایطی که این کار در برگیرنده جلوگیری از یک
43
تهدید واقعی یا قریب الوقوع به کشور نمیباشد».
باراک اوباما در رابطه با حوادث لیبی به سیاستهایی روی آورده است که به
شدت عمل گرا و با توجه شدید به مالحظات داخلی آمریکا صورت گرفته است .در
رابطه با چرایی مداخله در لیبی او ابراز کرد که «شکی وجود ندارد که جهان و لیبی
44
به دنبال خروج قذافی از قدرت ،شرایط و زندگی بهتری را تجربه خواهند کرد».
پس اگر لیبی در حاشیه استراتژی کالن آمریکا قرار دارد و این کشور خطری آنی و
فوری متوجه منافع آمریکا نمیکند ضروری و منطقی جلوه میکند که باراک اوباما
درچارچوب ضرورت احترام به ارزشهای جامعه بینالملل حمله نظامی و دخالت
در امور کشوری دیگر را تحت لوای سیاستی بشردوستانه به پیش ببرد .این که
بیان شود که مداخله برای حفظ جان انسانها صورت گرفته است به وضوح منطق
سیاسی و توجه به معادالت داخلی قدرت را مطرح میکند .تا سال  2003که آمریکا
به عراق حمله کرد بر اساس تحلیلها گفته میشود که صدام حسین در طول نزدیک
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به دو دهه نزدیک به سیصد هزار نفر از مردم کشور را از بین برد و اولین حکومت
در خاورمیانه بود که بر علیه مردم خود مواد شیمیایی استفاده کرد 45.ولیکن ضرورتی
برای مداخله بشردوستانه نبود .این که باراک اوباما مشروعیت مداخله را با توجه به
مجوز شورای امنیت سازمان ملل یعنی قطعنامه  1973دارا است این تهاجم را متمایز
نمیکند چرا که جورج هربرت واکر بوش هم مجوز شورای امنیت برای حمله به
کویت برای مبارزه با صدام حسین در اختیار داشت.
این نگاه وجود دارد که الزامات داخلی تأثیر چندانی بر عملکرد بازیگران ندارد و
الزامات سیستمی تعیینکننده اهداف و سیاستها میباشند .بخشی از واقع گرایان بر
این باور هستند که «سیاستهای داخلی در شکل دادن به سیاست خارجی یا تعامل
بین دول به شدت بیاثر هستند 46».اما امروزه شرایط جهانی به گونه ای رقم خوردهاند
که بسیاری آمریکا را در وضعیتی مییابند که به گونهای وسیع ازاین ظرفیت برخوردار
است که الزامات سیستمی را قابل و قابل مدیریت بیابد .الگوهای توزیع قدرت در
سطح سیستم به گونه ای است که آمریکا را در جایگاه متمایز قرار داده است .چنین
جایگاهی قدرت مانور فراوان برای آمریکا دررابطه با الزامات و مؤلفههای حیات
بخش سیستم بینالملل به وجود میآورد.
جایگاه آمریکا سبب میشود که نظم مورد نظر سیستم تا حدود فراوانی مالحظات
و اولویت مطرحترین بازیگر را تأمین کند .با در نظر گرفتن ظرفیت های باالی آمریکا
برای بهرهگیری از فرصتهای به وجودآمده به وسیله سیستم بینالملل و ظرفیت
باالی این کشور برای مدیریت محدودیتهای ایجاد شده ،باراک اوباما از این آزادی
عمل برخوردار است تا توجه فزایندهتری به نظرات نخبگان لیبرال در قلمرو سیاست
خارجی نماید« .در هنگام فقدان محدودیتهای سیستمی ،محتملترین توجیهات در
رابطه با سیاستها  ....ارزشهای تنیده در نظم سیاسی داخلی است» 47.در شرایطی
که کشورهای اروپایی باالخص فرانسه محو معمر قذافی را مطلوب یافته بودند ،در
شرایطی که کشورهای بزرگ و مطرح غیرعربی یعنی چین و روسیه منافع خاصی
در رابطه با معمر قذافی برای خود قائل نبودند و در شرایطی که باراک اوباما کمترین
مخالفتی را از سوی جمهوری خواهان در رابطه با حضور احتمالی آمریکا در فرآیند
حذف معمر قذافی شاهد نبود او مزایای فراوانی را در پذیرش خواست عقابهای
بشردوست در جناح لیبرال حزب برای مداخله نظامی در لیبی یافت.
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در شرایط خاص بینالمللی و در هنگامی که بيداري عرب تمامی منطقه را در حال
در نوردیدن است باراک اوباما به این جمعبندی رسید که عملیاتی کردن باور خود
درخصوص اهیمت جامعه بینالمللی و دفاع از ارزشهای بشردوستانه هیچگونه
تعارضی با منافع ملی آمریکا و جایگاه سیاسی او درداخل آمریکا ایجاد نخواهد کرد.
آمریکائیان متوجه شدهاند که میتوان بدون تأکید بر مفاهیم ملیگرا ،بدون پیش کشیدن
بحث استثنایی بودن آمریکا و بدون نادیده انگاشتن نهادهای بینالمللی به راحتی به
تأمین منافع و ارتقاء جایگاه کشور دست یافت .لیبرالهایی از قبیل باراک اوباما که
معتقد به افول قدرت آمریکا بوده و خواهان از بین بردن خصومت ها در بین افکار
عمومی جهان بر علیه آمریکا هستند اعتقاد دارند که با توجه به واقعیات سیستمی
میتوان از طریق پایبندی به ارزشهای جامعه بینالملل با هزینه کمتری به اهداف
مشخص شده دست یافت .باراک اوباما هر چند که یک بینالملل گرای لیبرال معتقد
به متصل کردن مفهوم منافع ملی آمریکا با الزامات جامعه بینالملل است اما هدف
نهایی او نگهداری سیستم حاکم بر آمریکا و حفظ نفوذ این کشور در صحنه جهانی
است .آنچه باعث تمایز او شده است این نکته است که او اولین رئیسجمهوری
لیبرال آمریکا است که محدودیتهای سیستمی به شدت قلیلی در پیاده ساختن
شیوههای خود (تأکید بر تأمین منافع از طریق پایبندی به ارزشهای جامعه بینالمللی)
برای تأمین منافع آمریکا تجربه میکند .پس خشونت توجیهپذیر میشود به جهت
این که مجوز بینالمللی را برخوردار است .ترور یا کشتن مشروع میگردد چرا که در
جهت حفظ نظم بینالملل ،یا مبارزه با رادیکالیسم مطرح میگردد .تعبیر و تفسیری
که باراک اوباما از اهمیت آمریکا دارد منجر به کاهش جایگاه آمریکا نمیشود .بلکه
به جهت این که این کشور دغدغه کمتری در مقام مقایسه با دوران جنگ سرد به
مالحظات سیستمی دارد بیش از بیش معطوف به بهره مندی از فرصتهای ایجاد
شده به وسیله جامعه بینالملل است .جامعه عرب و اتحادیه آفریقا در خصوص
شرایط در کشوری عرب و واقع شده در آفریقا نگرانی فراوانی را ابراز کردند و
سازمان ملل هم در این مورد دغدغههای خود را اعالم کرد .کشورهای فرانسه و
انگلستان مستعمرهگران سنتی در قاره آفریقا و جهان عرب برای حفظ منافع خود
باالخص تداوم استثمار منابع انرژی این کشور ،خواهان مداخله در لیبی شدند .با
توجه به این واقعیات بود که باراک اوباما با وجود وقوف به این مسئله که لیبی به
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هیچ روی خطری متوجه آمریکا نمیکند مداخله نظامی را کمترین اقدامی مییابد که
از طریق آن اعتبار آمریکا را افزایش دهد .مگر نه این که قدرت آمریکا در حال افول
است و مگر نه این که ارزیابی منفی به آمریکا در بین مردم جهان باالخص خاورمیانه
وسیع است پس چرا اقدام تحت لوای مداخله بشردوستانه را نادیده گرفت« .سیاست
خارجی آمریکا تعبیری از امنیت را قادر به ترویج دادن است که دغدغه های سیاسی
48
و اجتماعی مردم در منطقه را مشوق و ارتقاءدهنده باشد».
باراک اوباما به استداللهای عقابهای بشردوست در تیم امنیت ملی خود در رابطه
با ضرورت دخالت در بحران لیبی توجه فراوان کرد .با وجود مخالفت وزارت دفاع و
عدم قطعیت دیدگاه به وسیله وزیر خارجه ،باراک اوباما با توجه به تطابق دیدگاههای
اخالقگرایان لیبرال باشرایط جهانی ،حمله به لیبی را کمهزینه و سرشار از مزایا
یافت .پس او تا آنجا پیش رفت تا برخالف دیدگاه لیبرال خود که صحبت از استثناء
بودن آمریکا یک خطای برخاسته از ملیگرایی و منفی است ،به توجیه استفاده از قوه
قهریه در لیبی بپردازد .او اعالم کرد که «بعضی از ملل ممکن است قساوت در فرای
مرزهای خود را نادیده بگیرند ،اما ایاالت متحده آمریکا متفاوت است 49».او کسب
حمایت هر چه فزونتر جناح چپ حزب دمکرات و به عبارتی اخالقگرایای لیبرال
را با کمترین هزینه با شکل گیری بحران لیبی در برابر یافت .معاون مشاور امنیت ملی
بنرودس ،مدیر کل ارشد شورای امنیت ملی گیل اسمیت و مدیر کل بخش حقوق
بشر شورای امنیت ملی جرمی وینستاین به سامانتا پاور مشاور شورای امنیت ملی
ملحق شدند 50و به توجیه باراک اوباما پرداختند که چرا دخالت در بحران لیبی در
چارچوب ارزشهای لیبرال ،متناسب به ارزش جامعه بینالملل و در نهایت به نفع
ایاالت متحده آمریکا مخصوص ًا در جهان عرب است  .سفیر آمریکا در سازمان ملل
سوزان رایس هم به این گروه عقابهای بشردوست که از حامیان ضرورت مداخله
بشردوستانه به عنوان یک اصل در سیاست خارجی آمریکا میباشند ملحق شد و
مداخله در بحران لیبی را تشویق کرد.
نسل کشی در روآندا و بالکان سبب شد که لیبرالهای اخالقگرا در سازمان ملل
فعالیت گسترده را در جهت پررنگتر کردن مباحث حقوق بشر در سیاستهای
این نهاد آغاز کنند .با توجه به این که قدرتهای غربی ارزشهای حقوق بشر را در
راستای منافع خود مییابند و با در نظر گرفتن این که کشورهای چین و روسیه هم
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خطری از جانب آمریکا به منافع خود احساس نمیکنند ،در سال  2005در نهایت
سازمان ملل منطق لیبرالهای در اخالق گرا را که نسلکشیهای نیمه میانی دهه نود را
لکه ننگی برای این نهاد قلمداد میساختند پذیرا شد .در این سال سازمان ملل آموزه
«مسئولیت پشتیبانی» ( )R2Pرا به تصویب رساند و سازمان ملل این را جزو مسئولیت
اساسی و اصلی اعضای خود قلمداد کرد تا هر زمان مواجه با نسل کشی گردیدند در
چارچوب سازمان ملل به هر اقدامی حتی توسل به قوه قهریه دست بزنند تا آن را مانع
شوند .دفاع از حقوق بشر جزو وظایف و مسئولیتهای هر عضو سازمان ملل قلمداد
گشت .غرب موفق شد تعریف خود از حقوق بشر را مشروعیت عملیاتی بدهد و این
فرصت را برای خود فراهم کند تا هر کجا در راستای منافع خود بیابد در لوای دفاع
از حقوق بشر به مداخله نظامی اقدام کند« .جنبش حقوق بشر خواه آگاهانه یا غیر
آگاهانه به طور فزایندهای به نیرویی برای استعمار دوباره جهانتحت لوای حقوق بشر
تبدیل شده است 51».پاور و رایس به عنوان نمایندگان جناح اخالقگرا معتقد به حقوق
بشر حزب دمکرات در ساختار شورای ملی و در ساختار تصمیمگیری سیاست خارجی
فشار فراوان در مباحثات مطرح شده راجع به لیبی به باراک اوباما وارد آوردند تا در
جهت «پشتیبانی از بیگناهان» مجوز حمله از طرف سازمان ملل را به دست آورد.
سامانتا پاور به عنوان مدیر کل بخش امور چندجانبه در شورای امنیت ملی از وجاهت
فراوان در نزد باراک اوباما برخوردار است .او در دهه  90به عنوان خبرنگار واشنگتن
پست به پوشش حوادث بالکان پرداخت و به طور مفصل و جانبدارانه در خصوص
نسلکشی در بالکان مطلب نوشت .دررابطه با تجربه خود در رابطه با نسل کشی در
بالکان کتابی به نام «مشکل برآمده از دوزخ» نوشت که برنده جایزه پولیتزر شد .در
دورانی که به تحصیل در دانشگاه هاروارد اشتغال داشت او به توجیه اخالقی مداخله
نظامی برای دفاع از حقوق بشر و جلوگیری از نسلکشی پرداخت .در طول دوران
مبارزات انتخاباتی در سال  2008او به عنوان مشاور باراک اوباما در امور سیاست
خارجی ،به کار مشغول بود و بعد از راه یافتن باراک اوباما به کاخ سفید به شورای
امنیت ملی راه یافت.
تصویب قطعنامه  1973را باید در واقع یک پیروزی بزرگ برای سامانتا پاور،
سوزان رایس و دیگر عقابهای بشردوست در جناج لیبرال حزب دمکرات آمریکا
قلمداد کرد .اینان بر این باور هستند که دفاع از حقوق بشر باید اولویت کلیدی در
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شکل دادن به سیاست خارجی آمریکا باشد .هر چند آنان به رهیافت کانتی در صحنه
بینالمللی اعتقاد دارند ولیکن استفاده از زور و خشونت برای تحقق آرمان حقوق بشر
و جلوگیری از نسلکشی را در صورت نیاز مطلوب مییابند .قطعنامه شورای امنیت
در راستای «پشتیبانی از بیگناهان» مجوز دخالت آمریکا به عنوان یکی از اعضای
ناتو در لیبی را فراهم آورد .آمریکائیان همراه فرانسه و انگلستان موفق شدند که ایده
وقوع نسل کشی در لیبی را به شورای امنیت سازمان ملل «بفروشند» و بر این اساس
مجوز دخالت نظامی را برای خود به دست آورند .در چارچوب تعریفی که سازمان
ملل از نسل کشی کرده است محقق ًا آنچه در لیبی میگذرد را به هیچوجه نمیتوان
نسلکشی نامید .در گزارش سازمان ملل نسل کشی (پاکسازی قومی) چنین تعریف
شده است« :سیاستی که به وسیله یک گروه قومی یا مذهبی ،عامدانه طراحی میشود
تا با خشونت و از راه های مبتنی بر وحشت آفرینی ،مردمان غیر نظامی ،گروه قومی یا
مذهبی دیگر را از یک منطقه جغرافیایی خاص بیرون برانند 52».آنچه در لیبی میگذرد
ماهیتی کام ً
ال متفاوت با نسلکشی دارد .آنچه شاهد هستیم چیزی فراتر از جنگ
داخلی نیست که ریشه در تاریخ این کشور دارد .از سال  1969قدرت و مشروعیت
معمر قذافی برخاسته از اتحاد قبایل در مناطق غربی کشور به مرکزیت طرابلس است.
این قبایل در دستگاههای اطالعاتی و نظامی معمر قذافی از نفوذ و حاکمیت برخوردار
هستند .دردوران شاه ادریس قبایل حاکم از شرق کشور برخوردار از مزایای سیاسی
و اقتصادی کشور بودند 53.به قدرت رسیدن قذافی به معنای از دست رفتن این مزایا
بود .از همان زمان قبایل در شرق کشور به مرکزیت بنغازی کمترین مشروعیت را
برای معمر قذافی قائل بودهاند و در طول سالها نیز شورشهای متعدد در مناطق
شرقی کشور حادث شده بود که سرکوب شدند .امروزه هم اعضای ارشد سیاسی و
نظامی در شورای انتقالی ملی که در بنغازی مستقر است از قبایل شرقی هستند .آنچه
در لیبی شاهد هستیم جنگ داخلی بین « 140قبیله» 54این کشور که در دوسوی غرب
و شرق مملکت مستقر شده است باید قلمداد شود .اینان برای کسب قدرت با هم
در حال نبرد هستند .نیروهای وفادار به معمر قذافی که از قبایل غربی میباشند آگاه
هستند که در صورت سقوط رهبر کشور آنان جایگاه متمایز خود را در ساختار قدرت
از دست خواهند داد و به همین روی با شدت فراوان برای حفظ ساختار قدرت حاکم
به رهبری معمر قذافی میکوشند.
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باراک اوباما بر اساس استداللهای عقابهای بشردوست در ساختار سیاست
خارجی اعالم کرد که «اگر ما یک روز بیشتر صبر میکردیم ،بنغازی قتل عامی را
تجربه می کرد که پژواک و انعکاس آن تمام منطقه را در بر میگرفت و وجدان
جهانی را خدشهدار میکرد» 55.او عمدا ً و آگاهانه با وجود وقوف به ماهیت بحران در
لیبی که فراتر از یک جنگ داخلی نبود سازمان ملل را در مسیری سوق داد که مجوز
جنگ را صادر کند .او پاسخگویی به اشتیاق زایدالوصف لیبرالهای اخالقگرا و
معتقد به اولویت حقوق بشر را در راستای منافع شخصی و ارتقا دهنده پایگاه حزبی
خود یافت .عدم مخالفت اکثر نخبگان محافظهکار او را متوجه ساخت که هزینه
احتمالی سیاسی برای او بسیار کم است و به همین روی واقعیات حاکم بر لیبی را
نادیده گرفت .از سوی دیگر پر واضح است که هدف آمریکا برای دخالت در لیبی
محقق ًا فراتر از پشتیبانی از بیگناهان است .او به عنوان اولین رئیس جمهور بعد از
هاری ترومن که مجوز سازمان ملل برای حمله را قبل از به دست آوردن مجوز از
کنگره را به دست آورد 56اولویت فراوان به مالحظات داخلی برای حمله به لیبی اعطا
نمود .برای بسیاری چه در داخل آمریکا و چه در خارج این کشور پر واضح است که
اصوالً معمر قذافی به نسل کشی دست نزد که توجیه کننده حمله آمریکا باشد .تا قبل
از حمله غرب به رهبری آمریکا به لیبی «نیروهای او [قذافی] در هیچ یک از شهرهایی
که تسخیر کردند قتل عام نکردند و در حدّ بزرگ آن را انجام ندادند 57».مجوز سازمان
ملل میگوید که حمله نظامی باید صورت بگیرد تا حمایت از بی گناهان کند ...نه این
که قذافی را با استفاده از زور از کار بر کنار کنند ،اما پر واضح است که ناتو آنچه را
که سازمان ملل خواسته است انجام نمیدهد .مجوز شورای امنیت این امکان را برای
باراک اوباما فراهم آورده است تا او حمایت جناح اخالق گرا و لیبرال حزب خود
را تحکیم کند بدون این که هیچگونه هزینه داخلی برای این کار بپردازد .هر چیز که
مردم لیبی می بایستی هزینه پاسخگویی او به الزامات داخلی آمریکا را تقبل کنند .بر
اساس مجوز سازمان ملل اهداف ناتو که مسئولیت نظامی را بر عهده دارد بر اساس
سه محور است .1 58اعمال تحریم تسلیحاتی لیبی  .2اعمال منطقه بدون پرواز  .3دفاع
از غیر نظامیان در برابر نیروهای قذافی.
اما هر روز بیش از روز پیش پرواضح میشود که هدف اصلی غرب به رهبری
آمریکا همانا حذف معمر قذافی از صحنه سیاسی کشور لیبی است .حمله هواپیماهای
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غربی به طرابلس و شهرهای اطراف آن نشان میدهد که نابود ساختن رهبر لیبی از
همان آغاز عملیات هدف غایی بوده است و سناتور اهل ویرجینیا وب که در دوران
ریاستجمهوری رونالد ریگان رهبری نیروی دریایی آمریکا را بر عهده داشت به
وضوح بیان داشت که «ما [آمریکا] به شفافیت تمام سیاست تغییر رژیم را دنبال
59
میکنیم».
با وجود این که هیچ تهدیدی منافع ملی آمریکا را تهدید نمیکرد و با وجود این
که بحران لیبی از همان آغاز برای همگان محرز بود که فراتر از جنگ داخلی نیست
ولیکن باراک اوباما تصمیم گرفت که اقدام نظامی را اولویت دهد .بحران لیبی این
فرصت را در اختیار او قرار داد که از یک سو جناح لیبرال حزب خود را که به شدت
معتقد به ضرورت مطرح کردن حقوق بشر در صحنه سیاست خارجی است راضی
کند و از سویی دیگر جایگاه خود را در معادالت داخلی مستحکم نماید .مجلس
نمایندگان آمریکا که تحت کنترل محافظهکاران است هیچ گونه ضرورتی برای این
نیافته که در مورد اقدامات آمریکا در لیبی رئیس جمهور را تحت فشار قرار دهد.
باراک اوباما بدون این که هزینهای برای خودش و آمریکا ایجاد کند اعتقاد خود به
اعتبار جامعه بینالملل را در عمل نیز به صحنه آورده است .مداخله بشردوستانه بر
اساس مجوز سازمان ملل انجام شده است .او به عنوان یک رهبر لیبرال بهترین شیوه
تأمین منافع آمریکا را تکیه بر هنجارهای جامعه بینالملل میداند و حوادث لیبی این
فرصت را برای او فراهم کرد تا در عین این که پایگاه داخلی خود را تقویت میکند
بدون این که خطری از سوی قدرتهای بزرگ را در برابر بیابد ،هنجارهای بینالملل
را هم احترام بگذارد .او کیاستی را به صحنه آورده است که ماکیاولی آن را ستودنی
برای هر رهبری یافته بود .او با توسل به شیوههای غیرلیبرال نشان داد که «معتقد به
60
اندیشههای جان الک در داخل ،اندرزهای نیکول ماکیاولی در باقی جهان است».
نتيجهگيري
باراک اوباما که با تأکید بر جهان شهری بودن ،مطلوبیت جامعه بین الملل ،تأکید بر
قدرت نرم و بهبود چهره آمریکا در جهان اسالم به تصویر چهره سیاسی خود قبل از
ورود به کاخ سفید پرداخته بود ،سومین مداخله نظامی آمریکا در سرزمینهای اسالمی
را کلید زد .بینالملل گرایان لیبرال در دستگاه تصمیمگیری و باالخص «عقابهای
بشردوست» در شورای امنیت ملی با بیان این که مداخله بشردوستانه ،استفاده از
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ابزار نظامی را توجیه میکند ،باراک اوباما را ترغیب نمودند که توجه را معطوف
به لیبی کند .با وجود این که کشور لیبی جزو کشورهای حاشیهای در استراتژی
کالن آمریکا محسوب میشود و کمترین تهدیدی از سوی این کشور متوجه منافع
ملی آمریکا است ،اماتصمیم به دخالت آمریکا در جنگ داخلی این کشور گرفته
شد .اخالقگرایان لیبرال به همراه باراک اوباما در توجیه حمله به لیبی صحبت از
قریبالوقوع بودن نسلکشی کردند .با وجود این که کمتر نشانی از نسلکشی بود
و با توجه به واقعیات قبیلهای در لیبی نگاه تحلیلی بر جنگ داخلی و نه نسلکشی
تأکید داشت .اما باراک اوباما بر اساس مالحظات داخلی حمله به لیبی را مطلوب
یافت .حمایت وسیع اخالقگرایان و بینالملل لیبرال که هسته اصلی حمایت از او
را در حزب تشکیل میدادند و وقوف به عدم وجود مخالفت محافظهکاران در رابطه
با حمله به لیبی و حمایت نهادهای بینالمللی از قبیل سازمان ملل ،اتحادیه عرب،
اتحادیه آفریقا ،باراک اوباما توسل به زور را برای خود یک معادله برد -برد دانست.
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