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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  21/11/1397تاريخ پذيرش:                                                16/07/1397تاريخ دريافت: 
  چكيده

تحقق اهداف  منظوربههاي اقدام شيوهها و نمايانگر نوع نگرش، اهداف، اولويت معموالًسياست خارجي كشورها 
از  متأثررا  گرايانه از مفهوم سياست خارجي، آنالملل است. در تعاريف سنتيِ واقعتعيين شده در سطح نظام بين

، دو »منافع ملي«و » قدرت«پيوندند. در اينجا، وقوع ميهدانند كه در خارج از مرزهاي ملي بكاركرد رويدادهايي مي
ا شوند. با اين وجود، سياست خارجي اگرچه بگيري سياست خارجي محسوب ميكننده در فرايند شكلعنصر تعيين

اي مجزاست. با عنايت به اهميت موضوع فهم هرچه الملل مرتبط است، ولي خود مقولهسياست داخلي و روابط بين
شورها، سازان سياست خارجي كتصميمهاي بزرگ، براي المللي و بويژه قدرترفتار بازيگران در محيط بينتر دقيق

وقوع به 2016در سال  آمريكاجمهوري هاي آنچه كه در جريان انتخابات رياستمقاله حاضر بر آن است تا پيامد
در شرايط كنوني، تحليل سياست  پيوسته را براي آينده سياست خارجي اين كشور مورد شناسايي و تحليل قرار دهد.

ت. هاي بيشتري همراه اسها و عدم قطعيتدر قياس با گذشته، با يكسري پيچيدگي ريكاآمي خارجي اياالت متحده
دولت دونالد ترامپ با شعارهاي ضدنظام و تغيير وضعيت موجود، قدرت را در دست گرفت و تالش كرد تا با برهم 

ت داخلي و خارجي اتخاذ اي را در ارتباط با موضوعا، رويكرد تازهآمريكاهاي سنتي دولتهاي گذشته در زدن رويه
تاكنون فاقد يك الگوي سياست خارجي مشخص  آمريكانمايد. آنچه در اين ميان مشخص است اينكه، دولت جديد 

و منسجم بوده است، كه همين امر تحليل رفتارهاي خارجي اين كشور را با پيچيدگي بيشتري همراه ساخته است. 
حليل نمود؛ را شناسايي و ت آمريكاتوان منطق رفتاري رهبران فعلي كه نمياما با اين وجود، اين گفته بدان معنا نيست 

ست. آنچه كه در اين ميان براي جمهوري اسالمي ايران ا بيشتري بلكه فهم رفتارهاي جديد نيازمند دقت و مطالعه
ش كرده است تا از حاضر تال ، مقالهرواز ايندر قبال ايران است.  آمريكارويكرد دولت  حايز اهميت است، نحوه

المللي كه موجبات پيروزي دونالد ترامپ را در انتخابات رياست جمهوري طريق بررسي بسترهاي داخلي و بين
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جمهوري در دوران رياست آمريكاپاسخ دهد كه سياست خارجي  فراهم آوردند، به اين پرسش اصلي آمريكا 2016
ده و نوعِ نگرش و رويكرد آن در حوزة سياست خارجي چگونه دونالد ترامپ بر مبناي چه الگويي قابل ادراك بو

در رابطه با جمهوري  آمريكاهاي فرعي مقاله عبارتند از اينكه؛ در ميان مدت، سياست خارجي خواهد بود؟ پرسش
  تواند در پيش گيرد؟اسالمي چگونه خواهد بود؟ و ج.ا.ايران چه راهكارهاي احتمالي را در مواجهه با آن مي

  

  .آمريكادونالد ترامپ، پسافورديسم، نئوجكسونيسم، سياست خارجي،  كليدي:هايواژه

  مقدمه

گيري و رفتار دولتها در محيط مفهوم سياست خارجي اساسا درصدد توضيح چگونگي جهت
ارجي باشد. از سوي ديگر، سياست خالمللي ميالمللي و نحوة نگرش آنها نسبت به جامعه بينبين

المللي است. در اين ميان، درك نگرش، اي و بيناز متغيرهاي داخلي، منطقه كشورها خود تابعي
لملل انظام بين گذار در صحنهتأثيرهاي بزرگ و ها و رفتار دولتها، بويژه قدرتاهداف، اولويت

 هسازان سياست خارجي كشورها از اهميت بسياري برخوردار است. اياالت متحدبراي تصميم
عملكرد آن در محيط خارجي،  ست كه نوع نگرش و نحوهكشورهاييدسته از  ناز جمله آ آمريكا

ارد. در گذمي المللي از خود بر جايالملل و روابط بيناي بر كل سياست بينگسترده تأثير
دو  معموالًدر حوزه سياست خارجي،  آمريكاگيري رفتار اياالت متحده خصوص چگونگي شكل

گذاري أثيرتيت بيشتري برخوردار هستند. متغيرهاي فردي، ناشي از متغير ملي و سيستميك از اهم
ط ست و متغيرهاي مربوالملليسازان رسمي و درك و دريافت آنها از شرايط داخلي و بينتصميم

  باشد. هاي آنها ميگيريبه نقش، ناشي از الزامات موقعيت سياسي افراد بر نحوه تصميم
ست ا ها در مواجهه با ساير كشورها، تعريفيييآمريكا گذارياز سوي ديگر، راهنماي هدف

كه رهبران اين كشور از منافع ملي و حياتي دارند. اين اهداف از ديرباز ماهيتي نفوذگستر داشته 
 آمريكاقاره  ها هدف اصلي خود را تحكيم موقعيت در گسترهييآمريكااست. در قرن نوزدهم، 

وقوع جنگ  دليلبههاي اروپايي پس از فروپاشي امپراتوري ژهبويقرار داده بودند. در قرن بيستم 
اين كشور راهبرد سلطه  رواز ايناي پيدا كرد، ماهيتي فراقاره آمريكادوم جهاني، سياست خارجي 

دهنده منافع ملي و هاي شكلمؤلفه لحاظبهواقع المللي هدف قرار داد. بهرا در سراسر حوزه بين
جويي به محوريت برتري در رأس هرم قدرت حضور دارد، سياستجدا از اينكه چه فردي 
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ها ييآمريكاهاي ثابت يكي از اولويت 21اصلي سياست خارجي اياالت متحده مبدل شد. در قرن 
يا » پيشرو«در صحنه جهاني، تالش براي حفظ موقعيت و جايگاه اين كشور به مثابه يك بازيگر 

  المللي است.در معادالت بين» رهبر«
، 2هاي سياسي اندرو جكسوناشاره به مفهومي دارد كه برگرفته از ديدگاه» 1جكسونيسم«

هايي هنشان هدربرگيرند عمدتاًنخست قرن نوزدهم بوده و  در نيمه آمريكاجمهوري رئيس هفتمين
گرايي است. آنچه كه در اين ميان حايز اهميت است، مبني بر گرايش به انزواطلبي و درون

تقويت چنين نگرشي بر رويكرد سياست خارجي كشورهاست. تجربه تاريخي در  پيامدهاي
ت سازان سياسنشان داده، در دوران تسلط چنين تفكري در ميان تصميم آمريكاكشوري مانند 

المللي خودداري كرده و تمركز گرايي فزاينده در محيط بيناز مداخله عمدتاًخارجي، اين كشور 
بنيادگذار چنين  عنوانبهداخلي قرار داده است. از اندرو جكسون  اصلي خود را بر موضوعات

شود. وي با اجتناب از برونگرايي، تمركز اصلي خود را براي سامان ياد مي آمريكانگرشي در 
ا هدر داخل و پيرامونِ نزديك قرار داده بود. از منظر جكسوني آمريكادادن و تقويت موقعيت 

نش تواند با واك، منافع ملي و امنيت ملي اين كشور است كه ميآمريكاتنها حمله مستقيم به 
هي چنداني به مداخلنظامي سرسختانه اين كشور همراه شود. طرفداران اين گرايش فكري عالقه

المللي بر اساس منافع ايدئولوژيك نظير تالش براي حفظ يا گسترش در محيط بين آمريكاگرايي 
  موكراسي در سطح جهاني ندارند. د -هاي ليبرالدموكراسي و ارزش

و  2016در پي انتخابات سال  آمريكاجايي قدرت سياسي در بهبر اين اساس، با توجه به جا
براي جمهوري اسالمي ايران به  آمريكاپيوسته در  وقوعبهضرورت درك هرچه دقيقتر تحوالت 

 گذارد، نوشتار حاضر بر آنتواند بر مناسبات دو كشور از خود بر جاي پيامدهايي كه مي واسطه
، به كاآمريهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي وقوع چنين تحولي در است تا ضمن بررسي زمينه

 المللينزديك از رفتارهاي اين كشور در محيط بين هدر آيند احتماالًدرك بهتري از آنچه كه 
 م الگوي سياست خارجيتوان انتظار داشت، نايل شود. به واقع، هدف اصلي، شناسايي و فهمي

                                                           

1. Jacksonism 

2. Andrew Jackson 
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اصلي مقاله حاضر  پرسش رواز اينجمهوري دونالد ترامپ است. اياالت متحده در دوران رياست
در دوران دونالد ترامپ بر مبناي چه الگويي قابل ادراك  آمريكاآن است كه سياست خارجي 

هاي پرسشباشد؟ و نوعِ نگرش و رويكرد آن در حوزة سياست خارجي چگونه خواهد بود؟ مي
در رابطه با جمهوري اسالمي  آمريكافرعي مقاله عبارتند از اينكه؛ در ميان مدت، سياست خارجي 

تواند در پيش چگونه خواهد بود؟ و ج.ا.ايران چه راهكارهاي احتمالي را در مواجهه با آن مي
ابع نتوصيفي از طريق بررسي م -مبتني بر الگوي تحليلي گيرد؟ روش تحقيق در اين مقاله

هاي مرتبط با موضوع، اعم از منابع رسمي يا گزارشات اي، بررسي اسناد و گزارشكتابخانه
  باشد. يي ميآمريكافكر و مراكز پژوهشي  هاياتاق

  چارچوب مفهومي

  ، »انزواطلبي«، »طرفيبي«هايي نظير همواره با بحث آمريكاسياست خارجي اياالت متحده 
هچندجانب«و يا » گرايييكجانبه«، »عدم تمايل به مداخله«، »گراييمداخله«، »گراييالمللبين«

يكردها، بازتاب رقابت دو جريان رواز اينسمت هر يك مواجه بوده است. گرايش به» گرايي
هستند. بعد از جنگ دوم جهاني،  آمريكادر سيستم سياسي » آرمانگرايي«و » ييگراواقع«فكري 

دو جريان فكري عمده قرار داشت  تأثيرر زمان ديگري تحت بيشتر از ه آمريكاعرصه سياسي 
ودند؛ يكي ب آمريكاالمللي با محوريت كه هر دوي آنها به نوعي در پي دستيابي به يك نظام بين

  جريان فكري هميلتوني/ ويلسوني و ديگري جريان فكري جفرسوني/ جكسوني.
اي پساجنگ، در گرو تالش براي در فض آمريكاها بر اين باور بودند كه منافع هميلتوني 

ين قرار دارد. امنيتي نو -المللي از طريق استقرار يك معماري ماليجايگزيني بريتانيا در محيط بين
ظم در ايجاد يك ن آمريكاها بر اين عقيده بودند كه منافع بلند مدت در سويي ديگر، ويلسوني

 1917گردد. در سال ها قبل از آن بازمياين طرز تفكر به سال جهاني ليبرال قرار دارد. پيشينه
به جنگ  آمريكاطلبانه، با ورود انزوا رغم گرايشاتعلي آمريكاجمهوري رئيس 1وودرو ويلسون

د هايي آرمانگرايانه بود كه عبارت بودنجهاني اول موافقت كرد. منطق ويلسون، مبتني بر انگيزه

                                                           
1. Woodrow Wilson 
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ما خرسنديم... كه براي « :ييآمريكاهاي از بازسازي و انطباق جهان بر اساس الگوها و ارزش
جنگيم... جهان بايد براي دموكراسي امن شده؛ صلح بايستي بر استقرار صلح نهايي در جهان مي

. در واقع وي ميان ارزش)Wilson, 1917(»هاي مستحكم آزادي سياسي برقرار شودمبناي بنيان
اني بود. اصول منطقي آرمانگرايي همنوعي اينهاي جهاني معتقد بهيي و ارزشآمريكاهاي 

اصل بود كه مهمترين آنها عبارت بودند  14اعالم شد، دربرگيرنده  1918ويلسون كه در ژانويه 
دعوت به ديپلماسي آشكار،... رفع موانع تجاري،... خلع سالح عمومي و طرد سيستم موازنه «از: 

سون از جمله افرادي بود كه ويل). Kegley & Wittkopf, 2009: 43(» المللي...قواي بين
كرد و خواستار استقرار رد مي شدتبهرا » منافع ملي«المللي بر مبناي گرايي در محيط بينمداخله

). Kissinger, 2004: 406(يك نظم نوين جهاني، متفاوت از تجربه كشورهاي اروپايي بود 
گرايي و گرايي، اخالقالمللبر بين آمريكامبدل به اصطالحي شد كه در » 1ويلسونيسم« نهايتاً

  كرد.مي تأكيدبعدها، بسط دموكراسي، در سياست خارجي 
جاي ايجاد يي بهآمريكاهاي بر ارزش تأكيدها، ي ديدگاه اين گروه با هميلتونيتفاوت عمده

ها ايجاد يك نظم جهاني ليبرال را در راستاي منافع حياتي يك نظم نوين اقتصادي بود. ويلسوني
كنند، اما راهنماي ايجاد اين نظم جديد براي آنها، حركت بر اساس المانهاي تعريف مي آمريكا

 تمأمورياست و نه منافع اقتصادي اين كشور در محيط بيروني. از اين منظر،  آمريكاارزشيِ 
ت كه سا هاييدر محيط خارجي، تقابل با بازيگران رقيب و رژيم آمريكااصلي سياست خارجي 

 & Martin Jones(شونددر سطح جهاني تلقي مي آمريكاهاي ابر گسترش ارزشمانعي در بر

Khoo, 2017: 43-45(.  
هاي دموكراتيك و حاكميت قانون، آنها با تمركز بر مفاهيمي همچون حقوق بشر، حكومت

جهان  دموكراسي در -هاي ليبرالبسط و تحكيم ارزش ا الزمههاي فاسد و مستبد ررژيم تقابل با
ها، تحت عنوان نهادگرايان ليبرال، نند. در دوران پس از جنگ سرد، بخشي از ويلسونيستدامي

المللي، معتقد به تقويت همگرايي جهاني بودند. در عين حال بين با تمركز بر ارتقاي نهادهاي
اي هكاران، بر اين باور بودند كه ارزشها، تحت عنوان نومحافظهطيف ديگري از ويلسونيست

                                                           

1. Wilsonianism 
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اي هتوانند به بهترين شكل ممكن از طريق اقدامات يكجانبه اياالت متحده در محيطمي ليبرالي
رغم اين اختالف ديدگاه، هر دو جريان فكري، در يك نقطه داراي المللي گسترش يابد. عليبين

 Russell(محورآمريكاالمللي گيري يك نظم بيناشتراك نظر بودند و آن عبارت بود از لزوم شكل

Mead,17 Feb 2017( .  
هاي آرمانگرا و ايدهگروه عنوانبههاي فكري هميلتوني/ ويلسوني كه مقابلِ جريان نقطه

هاي گروه عنوانبههاي فكري جفرسوني/ جكسوني قرار دارند كه شود، طيفآليست از آنها ياد مي
 آمريكاداخل ، انزواطلبانِ مخالف ويلسون در 1920 شوند. در همان دههشناخته مي گراواقع

اعتقاد داشتند، اما با نحوة » آمريكاجهاني  مأموريت«يي و آمريكاهاي اگرچه به كارايي ارزش
هكردند بياد مي» ماجراجويي خارجي«ها و آنچه را كه از آن تحت عنوان كاربست اين ارزش
 ,Kissingerكردند (مي اي جز اتالف منابع مالي كشور نداشت، مخالفتواسطه آنكه نتيجه

آرمانگرايي «شد. بنابراين، ياد مي» 1هاجكسوني« عنوانبهاز اين انزواطلبان  .)40 :82004
 »قدرت«مواجه شد كه كانون توجهش معطوف به » يي سياسيگراواقع«اي بنام با پديده» ويلسوني
  ماني. كرد و نه اهداف آرتوصيه مي» منافع ملي«گرايي را بر مبناي و مداخله» آرمان«بود و نه 

هبنخست قرن نوزدهم بود كه از آن  در نيمه آمريكاجمهوري اندرو جكسون هفتمين رئيس
ابي گرايانه او بازتهاي درونشود. ديدگاهياد مي آمريكابنيانگذار حزب دموكراتيك نوين در  عنوان

از تمايل و خواست طبقات كارگري و متوسط در مناطق شهري بويژه در شهرهاي كوچك و 
 جكسون همواره در فضاي سياسي جامعه بود. طرفداران نگرش انزواگرايانه آمريكاتاهاي روس

ها اين بود كه چندان حساسيتي در هاي بارز جكسونياند. يكي از ويژگيوجود داشته آمريكا
 مستقيماًدسته از خطراتي كه دادند، مگر آنهاي اروپايي از خود نشان نميقبال تحركات قدرت

ها از كاربرد شدت عمل كرد. در چنين مواقعي، اين گروهرا تهديد مي آمريكاامنيت ملي  منافع و
ها برخالف . جكسوني)Hamilton, 2017(كردندو قوة قهريه در برابر منشاء تهديد حمايت مي

الملل در دوران جنگ دوم جهاني حساس بودند، بينها كه به نقض حقوق بشر و حقوق ويلسوني
را  مريكاآوادار به كنشگري شدند كه ژاپن به بندر پرل هاربر حمله كرد و امنيت ملي  تنها زماني

                                                           

1. Jacksonian 
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هدف قرار داد. بنابراين از نظر دكترين جكسون، تنها در صورتي كاربست نيروي نظامي  مستقيماً
از مستقيم تهديد شود.  طوربه آمريكاالمللي جايز است كه منافع ملي اياالت متحدة در محيط بين

، مداخله بر اساس الگوي ويلسوني يعني تالش براي امن كردن جهان براي دموكراسي، روناي
» گسترش دموكراسي«، مداخله براي 90نظير الگوي بيل كلينتون در دهه » مداخله بشردوستانه«

ه جورج بوش پسر در پيش گرفته بود، سنخيتي با ديدگاه الگوي گونه كامنيت، آن تأمين منظوربه
كند اب ميست كه ايجآمريكاندارند. در دكترين جكسون، تنها تهديد مستقيم منافع ملي جكسوني 

حمايت از همپيمانان و يا مقاصد انساني و  منظوربهتا از ابزارهاي نظامي استفاده شود و مداخله 
  بشردوستانه محلي از اعراب ندارد.

امعه يگيري پروسه نظم جهاني بر جگرايي فزاينده و پالمللهاي بينبا افزايش فشارها و هزينه
طي سالهاي بعد از پايان جنگ سرد، اين روند طي يك دهه گذشته تا حدودي  آمريكاو اقتصاد 

گرايانه داده است. روند ياد شده تضعيف شده و در مقابل، جاي خود را به تقويت گرايشات ملي
وني/ جكسوني با شد. جريان فكري جفرس آمريكاموجب تقويت جريانات فكري رقيب در 

جاي منافع به آمريكابر منافع ملي  تأكيدهاي ملي و نيز نگرش به داخل و محوريت المان
ايدئولوژيكي، رفته رفته با اقبال بيشتري در داخل كشور همراه شدند. اساس استدالل رئاليست

 ،آمريكاهاي جفرسوني اين است كه از طريق تعديل و بعضا دگرگوني رويكردهاي جهاني 
ا هها و تهديدات سياست خارجي اين كشور كاهش خواهد يافت. تعريفي كه جفرسونيهزينه

آنها  ).Cha, 8 Dec 2016: 85-90(اقتصاد محور است شدتبهكنند، براي منافع ملي ارائه مي
اهش ها از طريق كترين روشترين و مقرون به صرفهبا امن آمريكامترصد پيشبرد منافع ملي 

 Russell Mead,17 Feb(هاي بيروني هستندگرايي در محيطسازي مداخلهلنقش و حداق

ظر بايد با در ن عمدتاًدر محيط بيروني  آمريكابه معنايي ديگر، از منظر آنها، رفتارهاي  ).2017
ها قرار دارند شوند. در مقابل اين نگرش، جكسونيگرفتن مالحظات اقتصادي اين كشور تنظيم 

ويت گرايي، اولشوند. ناسيوناليسم و ميهنل داخلي و رفاه عمومي متمركز ميبر مسائ عمدتاًكه 
 شود؛ لذا اين گروه را بايد در رستهها در اين مكتب فكري محسوب ميسازياصلي تصميم

ي »ام«تري از هاي دقيق و تازهكنند تا تعريفگرا قرار داد. آنها تالش ميجريانات فكري هويت
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ي ميان اين هابنديارائه نمايند و تمايزات و صف» بيگانه«يا » غير«يا » ديگري«يي در برابر آمريكا
نظير  سازي تمايزاتينمايند. تالش براي تعريف و برجسته هرچه بيشتري پررنگ گونههدو را ب

مورد  ، بدين منظور»مسلمان«در برابر » مسيحي«و يا » رنگين پوست«در برابر » سفيد پوست«
ود. شتر و محدودتر مييي روز به روز تنگآمريكاي »ما« هگيرد. در اينجا محيط دايرتوجه قرار مي

هباصلي جريان فكري جكسوني  ههاي هويتي، مشخصه و موتور محركبه تعبيري ديگر، شاخصه
دهي افكار عمومي جامعه را در اختيار آنها قرار روند كه قدرت بسيج، مديريت و جهتمي شمار

ها شود. جكسونيياد مي» پوپوليسم جكسوني«ن چيزيست كه از آن تحت عنوان دهد. اين همامي
امنيت فيزيكي و رفاه اقتصادي شهروندان در داخل  تأمينبر اين باورند كه مهمترين نقش دولت، 

داخلي و  هها بر عوامل بازدارندجكسوني هاي فردي است. تمركز اصليكشور و حفظ آزادي
يا » گهاي بزركاري رسانهفريب« يا» نخبگان سياسي هتوطئ«نچه كه مقابله با آنهاست نظير آ

شود. از منظر اين گروه، گام نخست خوانده مي» پيامدهاي مخرب مهاجران خارجي براي كشور«
، احزار دولت و كسب قدرت سياسي »بدخواه«براي عاري كردن حكومت از عناصر و نيروهاي 

  است. 
گرايي آرمانگرايانه جنگ جهاني دوم، رفته رفته مداخلهگونه كه گفته شد، بعد از همان

شاهد روي كار آمدن دولتهايي بود كه مبناي  آمريكايانه شد. گراواقعگرايي جايگزين درون
هاي آرمانگرايانه بود. اين روند در دوران بعد از سياست خارجي آنها بر اساس اصول و ارزش

بيني و رويكرد بيل كلينتون در تشريح جهان 1994 نوعي تداوم پيدا كرد. درجنگ سرد نيز به
طلبي بعد از جنگ جهاني اول اجتناب بر ماست كه از عافيت«اعالم كرد:  آمريكاسياست خارجي 

ورزيم. بدون وجود تهديد آني نسبت به امنيت ما كه در پي جنگ جهاني دوم آمد،... رسالت ما 
تر و رهاتر از تر، مرفهود آوريم. دموكراتيكاين است كه جهان نوي را براي فرزندانمان بوج

كلينتون  اساس بحث .)Kegley & Wittkopf, 2009: 7» (وسيعنفرتهاي قديمي و ابزار نابودي 
الملل يك هژمون در سطح نظام بين عنوانبهتواند نمي آمريكااين بود كه در دوران پساجنگ سرد، 

رايي گشد و اين امر تنها از طريق  افزايش مداخلهباقي بماند مگر آنكه موقعيتش در خارج قوي با
در جهان محقق خواهد شد. هم كلينتون و هم جانشينش جورج بوش بر آن بودند تا از طريق 
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كنند. بنابراين در اين مقطع، مفهومي تحت عنوان » سازيامنيت«در جهان، » سازيدموكراسي«
از  قرار گرفت و براي بيش آمريكاخارجي و محور سياست  كننده، تنظيم»مداخله بشردوستانه«

لملل انظام بين هدر صحن آمريكاسه دهه منافع ايدئولوژيك، به راهنماي سياست خارجي تهاجمي 
  مبدل شد.

ميان كشورها،  »وابستگي متقابل اقتصادي«از سوي ديگر از اوايل قرن بيستم، با افزايش روند 
ر به س» مستقل«و » منزوي«بودند كه دوران دولتهاي  بر اين اعتقاد 1افرادي همچون لئونارد وولف
). وي در Linklater, 2006: 19» (نيستبا جامعة مدرن سازگار «آمده و گرايش به انزواطلبي 

 شدتبهاكنون دنيا چنان «گويد: منتشر شد مي 1916كه در سال » الملليحكومت بين«كتاب 
ار ودرون مرزهاي خود به شكلي ديوانه درهم تنيده شده است كه ديگر ممكن نيست ملتي در

-رشته«سازد وجود از منظر وي آنچه اين امر را ناممكن مي ).Woolf, 1916: 128(»زندگي كند

است. وولف بر اين اعتقاد بود كه در روند رو به گسترش » اي تجارت و اقتصادهاي طاليي و نقره
ابت با يكديگر قرار گيرند، با هم جاي آنكه در فضاي رقهجهاني شدن، منافع ملي كشورها ب

يري گالملل، به شكلشوند. از منظر او، انقالب صنعتي با تغيير ماهيت روابط بينمشترك مي
حتي افرادي مانند نورمن  .) :20Linklater, 2006اشتراك منافع ميان كشورها منتج خواهد شد (

رها، موجب ميان كشو» متقابل اقتصاديوابستگي «از اين هم فراتر رفته و معتقد بودند كه  2اينجل
) وي معتقد بود كه در چنين Ibid: 20الملل خواهد شد. (در روابط بين» فايده شدن جنگبي«

اهميت  ، از»مالحظات سياسي«براي كشورها نسبت به » مالحظات اقتصادي و اجتماعي«شرايطي، 
  بيشتري برخوردار خواهد بود. 

دارند كه در  تأكيديانه اما همچنان بر اين نكته گراواقعهاي هاي فوق، نظريهبرخالف ديدگاه
هستند و تقويت پيوندهاي اقتصادي » قدرت«ها همچنان در پي افزايش الملل دولتسياست بين

هاي سياسي آنها و تمايالت قدرتكشورها در فضاي جهاني شدن، موجب كاستن از اولويت
المللي ها در محيط بينيي، دولتگراواقعري محور نشده است. بنابراين بر اساس مكتب فك

                                                           
1. Leonard Woolf 

2. Norman Angell 
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منابع  در بررسي 1همچنان در پي حداكثرسازي قدرت ملي خود خواهند بود. جيمز روزنا
مشخص مورد شناسايي قرار  طوربهگذار بر سياست خارجي دولتها، پنج متغيير عمده را تأثير
گذاري انجام ر آن سياستحكومتي كه د هدهد: محيط خارجي، محيط اجتماعي داخلي، عرصمي
گذاران و خصوصيات فردي نخبگان هاي به عهده گرفته شده توسط سياستشود، نقشمي

ه تواند ببروز تغيير در يك يا چند متغيير فوق مي .)Rosenau,1991:14(گذار خارجيسياست
  ها منجر شود. تغيير در رفتارهاي خارجي دولت

ش دستخو آمريكا هين متغييرها براي دولت اياالت متحدرسد كه امي نظربهدر شرايط كنوني، 
حاكي از عمق و ابعاد  2015در سال  آمريكااند. مطالعه سند امنيت ملي تغييرات جدي شده

وع ساز و تنهاي آشوباي و نيز تعدد كانونالملل و واحدهاي منطقهدگرگوني در سطح نظام بين
 المللي، بيانگر پيچيدگي ومحيط امنيت بين هآيندها از ييآمريكاهاست. ارزيابي قطعيت عدم

رو، بيش از هر زمان ديگري است. در اين سند آمده هاي پيشبينيِ روندها و چالشدشواري پيش
كه در آن آخرين سند امنيت ملي اين كشور  2011است كه محيط امنيتي جهان در مقايسه با سال 

يز هاي آينده نتر شده و همين روند، طي سالهتر و پيچيدمنتشر شده بود، به مراتب پرآشوب
 ،آمريكاكنندگان راهبرد امنيت ملي است كه به باور تنظيم تداوم خواهد يافت. اين در حالي

به  21هاي امنيتي نوين در دهه دوم قرن هاي محيطبا الزام آمريكاپذيري نظامي قابليت انطباق
   ).National Security Strategy, 2015: 3(مراتب كاهش يافته است
ها را درگير كرده، عبارتند از: تهديدهاي ناشي ييآمريكازمان  طور همبخشي از آنچه كه به

كنند. اي عمل ميصورت شبكهاي بوده و بهاز بازيگران دولتي و بازيگران فروملي كه فرامنطقه
يات رت مانور و دامنه عملهايي كه قديكي از مؤلفه همثاببروز تغييرات سريع در حوزه فناوري به

واقع، در ارزيابي محيط امنيت گيرد. بهاين دسته از بازيگران را افزايش داده، مورد توجه قرار مي
جهاني، تحول در حوزه فناوري و سهولت و سرعت دسترسي گسترده به آنها، تسريع در روند 

مل مؤثر بر روندهاي امنيت ترين عوامهم عنوانبهشدن و بروز تغييرات گسترده جمعيتي، جهاني
  شوند.جهاني و پيچيدگي اين محيط معرفي مي

                                                           
1. James N. Rosenau 
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 2015در سال  آمريكااز جمله موضوعات محوري ديگري كه در سند راهبرد امنيت ملي 
لمللي اهايي كه هنجارهاي بينقرار گرفته عبارتند از: ضرورت مقابله جدي با دولت تأكيدمورد 

طلبي كه امنيت گرا و خشونتهاي افراطها و جريانا سازمانكشند؛ و مقابله برا به چالش مي
اي اندازند. راهكار ارائه شده شامل، تالش براي ايجاد شبكهاي را در جهان به مخاطره ميمنطقه

 و تقويت قابليت، آمريكااي تحت رهبري و هدايت اياالت متحده هاي منطقهاز اتحاد و ائتالف
بنابراين بر  ).Ibid: 5(هاي امنيتي نوظهور استويارويي با چالشظرفيت و آمادگي الزم براي ر

هاي بسياري قطعيتتغيير كرده و با عدم شدتبه» محيط خارجي«، آمريكااساس سند امنيت ملي 
  باشد.رو ميدر قياس با چند سال گذشته روبه

محيط «ه نشان داد ك 2016در سال  آمريكاجمهوري انتخابات رياست هاز سوي ديگر، نتيج
نيز تا حدودي در اين » گذار خارجيخصوصيات فردي نخبگان سياست«و » اجتماعي داخلي

موجبات پيروزي  آمريكااي در هاي اجتماعيكشور دستخوش دگرگوني شده است. آن طيف
 1ميِشعارهاي ضدسيست هدونالد ترامپ را فراهم آوردند كه داراي مطالبات متفاوتي بوده و  بواسط

، »افع مليمن«بر  تأكيدوي گرايش پيدا كردند. از سوي ديگر، دونالد ترامپ نيز با سمت بهترامپ، 
صحبت كرده و بر » پليس جهان« عنوانبه آمريكاالمللي بين مأموريتاز ضرورت تغيير نقش و 

رسد كه طي سالهاي آينده، رويكرد مي نظربهكند. بنابراين مي تأكيدلزوم توجه بيشتر به داخل 
اشد ب -بعد از پايان جنگ سرد-گذشته  هتا حدودي متفاوت از سه ده آمريكات خارجي سياس

منافع «تهديد سمت به» منافع ايدئولوژيك«المللي از تهديد گرايي در محيط بينمداخله هو انگيز
  تغيير كند.  » ملي

 از دخالت اين كشور در جنگ آمريكا هگونه كه پيشتر گفته شد، سرخوردگي جامعهمان
ت و بهبود موقعي آمريكاجهاني اول، موجبات تقويت استراتژي انزواجويي در سياست خارجي 

را فراهم آورد. ركود اقتصادي بزرگ نيز همزمان  1930 هطي ده آمريكا هها در جامعجكسوني
در  مريكاآشد. بعدها تهديد مستقيم منافع ملي  آمريكا هساز تشديد اين انزواجويي در جامعسبب

نظامي ژاپن به پايگاه اين كشور، يكي از مهمترين عواملي بود كه باعث نزديك  هحملجريان 
                                                           
1. Anti-System 
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به جنگ جهاني دوم شد. در حال  آمريكاها و حمايت از ورود ها به ويلسونيشدن جكسوني
متوسط و كارگري  هرسد كه نارضايتي و سرخوردگي طبقمي نظربه 21دوم قرن  هنيم حاضر، در

المللي و تشديد بحران در نظام گرايي فزاينده در محيط بيندهه مداخلهاز چندين  آمريكادر 
داري جهاني، موجب شود تا يكبار ديگر استراتژي توجه بيشتر به داخل، در دستور كار سرمايه

 قرار گيرد. آمريكاسياست خارجي 

  آمريكاروند پيروزي دونالد ترامپ در 

 ، شعار اصليآمريكا به از دست رفته عظمت ؛ بازگرداندن»را باعظمت كن آمريكادوباره «
حضور ترامپ در  .)Trump, 2016(بود 2016هاي انتخاباتي سال دونالد ترامپ در رقابت

 خواهجمهوريسران حزب ميان هم در  هاييبا مخالفت، آمريكاانتخابات رياست جمهوري 
ترين مخالفان ه جدياز جمل. هايي از بدنة اجتماعي اين حزب همراه شده بودو هم در بخش

مجلس نمايندگان  رييس ،پل رايانتوان به افرادي همچون: مي 2016ترامپ در انتخابات 
 ،اهامليندسي گر؛ فرماندار سابق ايالت فلوريدا ،جب بوشپدر و پسر؛ جرج بوش ؛ آمريكا

 ،سين سابو  فرماندار سابق ايالت مينه سوتا، ميت رامني؛ فرماندار ايالت كاروليناي جنوبي
 هاي سرشناس بيشتريانتخابات، چهره هاشاره كرد كه در طول دور سناتور ايالت نبراسكا

بقات طها، دونالد ترامپ توانست رغم تمام اين مخالفتحتي به اين ليست پيوستند. علي
هاي روهگ ، بخش بزرگي از كارگران صنايع سنگين، قشرهاي كمتر تحصيل كرده،متوسط

ها را رقيب كاري . كساني كه خارجيجذب نمايدسفيدپوست را متعصب مذهبي و نژادي 
حاميان ترامپ  اي ازبخش عمده. كنندقلمداد مي ييآمريكاهاي خود و تهديدي عليه ارزش

 دانندمي ييآمريكااند. آنها خود را صاحب را تضعيف كرده آمريكا ،هامعتقدند كه خارجي
  هاي نادرستي تلقي اد را پيامد سياستو اين رويد كه به كنترل ديگران درآمده است

ترامپ معتقد اتخاذ شده است.  آمريكاهاي هاي گذشته توسط دولتكنند كه طي دههمي
 قداد از طريوعده  قرار گرفته ودر خطر  آمريكااقتدار و تماميت در وضعيت كنوني، است 

عت ها و ممانخارجي با المللي، مقابلهبينتجارت آزاد  هايتوافقنامهتغيير  همچوناقداماتي 
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را مجددا باز مي» آمريكا هعظمت از دست رفت« ،از ورود مهاجران مكزيكي و مسلمانان
هب آمريكا هاظهارنظرهايي از اين دست، موجب شده تا بخشي از بدنه ناراضي جامع .گرداند
، »نسياست، قدرت و ايما«گانة ترامپ بر سه تأكيد دونالد ترامپ گرايش پيدا كنند.سمت 

گذشته  هايهاي انجيلي كه با اصالحات سياسي دورهموجب شد تا حتي بخشي از پروتستان
 47ترامپ توانست با كسب  رواز اين تحت فشار قرار گرفته بودند نيز از وي حمايت كنند.

هاي ناشي از گيري از مزيتدرصد آراء و بهره 48درصد آراء در مقابل هيالري كلينتون با 
آمارهاي منتشر شده . )Politico, 2016(1باتي الكترال كالج، به پيروزي برسدسيستم انتخا

با پيوستن به ترامپ، موجبات پيروزي  آمريكا هدهند كه چه طيفي از جامعوضوح نشان ميبه
  او را در اين انتخابات رقم زدند:

  

                                                           

  62523126: / تعداد آراء عمومي هيالري كلينتون 61201031. تعداد آراء عمومي دونالد ترامپ:  1

زن مرد

دونالد ترامپ 42% 53%

هيالري كلينتون 54% 41%

جنسيت
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سفيد سياه التين تبار آسيايي تبار ساير

هيالري كلينتون 37% 88% 65% 65% 65%

دونالد ترامپ 58% 8% 29% 29% 37%

نژاد

18-29 30-44 45-64 به باال65  

هيالري كلينتون 55% 50% 44% 45%

دونالد ترامپ 37% 42% 53% 53%

سن



ـ سال فصلنامه     160     ___________________________   1398 پانزدهم، شماره اول، بهارژئوپليتيك 

 

 
Source: http://www.nytimes.com/elections/results/president,2016. 

  

هزار نفر 50شهرهاي باالي  مناطق حاشيه شهري شهرهاي كوچك و روستاها

هيالري كلينتون 59% 45% 34%

دونالد ترامپ 35% 50% 62%

محل زندگي

هزار   30زير 
دالر در سال

هزار تا   30از 
49،999

هزار تا  50از 
99،999

هزار   100از 
199،999تا 

هزار   200از 
249،999تا 

هزار   250از 
دالر به باال

هيالري كلينتون 53% 51% 46% 47% 48% 46%

دونالد ترامپ 41% 42% 50% 48% 49% 48%

درآمد
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ين آراء كه بيشتر آمريكا هتوان گفت آن بخشي از جامعبنابراين با توجه به آمارهاي فوق مي
سالي كه داراي درآمد متوسطي بوده  45را به ترامپ دادند عبارتند از: مردان سفيدپوست باالي 

وضعيت مالي و اجتماعي خود  هدر شهرهاي كوچك و روستاها ساكنند و نگران آيند عمدتاًو 
اند با موضوعاتي نظير سقط كاري هستند كه اعالم كردهافراد محافظه عمدتاًتند. اين طيف، هس

    دارند. مسئلهجدي  طوربهجنين و مهاجران خارجي 

  آمريكاتحليل منطق پيروزي دونالد ترامپ در 

اري دپردازان نئوماركسيست از بروز بحران در نظام سرمايهميالدي به اين سو، نظريه 70از دهه 
اد كنند. سيستم اقتصدر اين حوزه صحبت مي آمريكاالمللي و افول هژموني اياالت متحدة بين

اي كه همزمان از گونههپاياني قرن بيستم با يك وضعيت متناقض مواجه شد؛ ب هجهاني در دو ده
 سازي اقتصاد شدت پيدا كرد و از سوي ديگر، مقاومت نيروهاي اقتصاديسو گرايشات جهانييك

ن يافت. ضمسازي افزايش و سياسي در سطح جهان در تقابل با روند رو به گسترش جهاني
 ملت به دولت فراملي تبديل شد و بيش از آنكه-انباشت پسافورديستي، دولت هاينكه در شيو

 هداري، در خدمت طبقوفصل منازعات اجتماعي را داشته باشد، بر حسب منطق سرمايهتوان حل
  نشده بود.آن، انباشت تعارضات اجتماعيِ حل هملي قرار گرفت كه نتيجدار فراسرمايه

دي هايي دال بر تغيير در شرايط اقتصااز اين دوره، نئوماركسيستها رفته رفته از بروز نشانه
ي شمالي و بويژه افول هژموني اقتصادي اياالت متحده آمريكاكشورهاي صنعتي اروپاي غربي و 

زبور مبتني كنند. تحول مجهاني و ورود به عصر پساصنعتي صحبت ميبر سيستم اقتصاد  آمريكا
و نيز حركت از شيوة انباشت  2داري جهانيبه سرمايه 1الملليداري بينبر گذار از سرمايه

هاني المللي كه از پايان جنگ جداري بينفورديستي به پسافورديستي است. در شرايط سرمايه
ه در گرفت كت سرمايه از طريق شيوة فورديستي صورت ميحاكم بود، انباش 1970دوم تا دهة

چارچوب آن، زنجيرة توليد در داخل يك كشور صنعتي با اتكاء به توليد انبوه و مصرف انبوه 

                                                           

1- International Capitalism 

2- Global Capitalism 
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شد تا دستمزد كارگران ارتقاء يافته و از اين طريق سطح كرد. در اين شيوه تالش ميعمل مي
در قالب دولت رفاهي و هماهنگ با نظام  مصرف حفظ شود. دولت نيز در همين چارچوب و

صل وفالمللي، اين روابط اجتماعي را پشتيباني و تعارضات اجتماعي را حلداري بينسرمايه
نيز تجارت و تبادالت اقتصادي ميان كشورهاي صنعتي را تنظيم  1كرد. سيستم برتن وودزمي
متحول شد؛ به اين معنا كه شيوة داري جهاني، اين شرايط نمود. با ورود به دوران سرمايهمي

انباشت پسافورديستي كه مبتني بر جهاني شدن زنجيرة توليد و نيز توليد ويژه براي مشتريانِ ويژه 
  . در همين حين، روند )Robinson, 2004: 9-10(بود، جايگزين شيوة فورديستي شد 

 وفصلط اجتماعي و حلآغاز شد و كاركرد پشتيبانيِ دولت از رواب» دولت«المللي شدنِ بين
داري جهاني مبدل شد كه حسب تعارضات جامعه، كمرنگ گرديد و به تابعي از نظام سرمايه

مالي موجب  هكرد. در چنين شرايطي، رشد سرمايهاي داخلي را تنظيم ميالزامات آن، سياست
 و اهميت يافتن اقليت ثروتمندي كه مصرف -كنندگانِ عادي كم اهميت شدن نسبي مصرف

را تقويت كرد. » درصد 99«در برابر » درصد 1«شد و تصوير جامعة  -پرهزينة تجمالتي داشتند
 صورتبهها و دولت بزرگتر شد و خود مالي، از توليد، اتحاديه هيعني حجم و قدرت سرماي

مستقل به توليد ثروتي پرداخت كه برخالف گذشته، صرفاً بر مصرف شهروندان معمولي اتكا 
نشان  2008بازانه كه مضرات خود را در بحران مالي نوع توليد ثروت حبابي و سفته نداشت. اين

است. در چنين شرايطي، بسياري  3مورد اشارة سوزان استرنج 2ايداري قمارخانهداد، همان سرمايه
  از شهروندان خود را حذف شده از مناسبات قدرت و ثروت احساس كردند.       

ها در مواجهه با بحران نظام اقتصاد جهاني تاكنون عبارت بوده ييمريكاآ از سوي ديگر، پاسخ
الملل، حفظ موقعيت رهبري در سطح نظام بين منظوربهاز تقويت قدرت نظامي و تهاجمي 

ايجاد  سازي وجهاني كاال، نظام هسازي، تضعيف رقباي قديمي و جديد، تداوم كنترل چرخائتالف
اي. از منظر هاي مختلف منطقهتصادي نوين در كانونهاي نظامي، سياسي و اقهسته

در » ضدنظام«هاي ها، تداوم بحران در اقتصاد جهاني، موجب تقويت جنبشنئوماركسيست
                                                           
1. Bretton Woods system 

2. Casino Capitalism 

3. Susan Strange 
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ند؛ انكرومه يا ايمانوئل والرشتاين گفتهكه قوام  گونهآنها كشورهاي مركز شد. هدف اين جنبش
اما  .)Wallerstein, 2005: 164-165(بوده است» دولت«اختيار گرفتن  يا در» كسب قدرت سياسي«

 و احراز قدرت» ضدنظام«هاي دهد كه حتي موفقيت جنبشتجربه در كشورهاي غربي نشان مي
عترض هاي مبخش سياسي دولت در اين كشورها نيز نتوانسته موجب از بين رفتن نارضايتي

متوسط  هورد اعتراض طبقشود. از جمله مهمترين موضوعات م -طبقه متوسط عمدتاً–جامعه 
عبارتند از: تغيير وابستگي فزاينده اقتصاد ملي به بازارهاي  آمريكادر اين كشورها بويژه در 

پذيري امنيت تجاري و كسب و كارهاي هاي تراز تجاري و كاهش آسيبخارجي، كاهش كسري
  داخلي.

نوعي تالش كردند كه به پيرامونياينها همه بيانگر آن است كه برخالف بسياري از جوامع نيمه
تا با پديده جهاني شدن به مثابه يك واقعيت نظام اقتصاد جهاني برخورد كرده و خود را با 

مل پذيري و تحالزامات آن منطبق سازند، طبقه متوسط در كشورهاي مركز تمايلي به انطباق
 هروي تغيير در فشارهاي ناشي از بروز بحران در سيستم اقتصاد جهاني نداشته و درصدد ايجاد

ترين مباحثي هاي سياسي حاميِ وضع موجود برآمده است. اين نكته شايد يكي از جدينظام
كه با حمايت از شعارهاي ضد  آمريكا هتوان از رفتار انتخاباتي آن بخش از جامعباشد كه مي

ي هاشوضع موجود ترامپ، موجبات پيروزي وي را فراهم آوردند، استنباط نمود. اين نوع جنب
داري جهاني و شيوة انباشت هاي اقتصادي كه در قالب سرمايهضدسيستمي عالوه بر ريشه

وان آنها را تپسافورديستي توضيح داده شد، واجد ابعاد اجتماعي قابل توجهي نيز هستند كه مي
 -تبيين كرد. به اين معنا كه جامعه  2و اتميسم اجتماعي  1در قالب عوارض پيدايي جامعة ريسك

ز روي اي اجتماعي بود و احزاب سياسي نيشده مبتني بر پيوندهاي غليظ طبقات تعريف -صنعتي
همين طبقات اجتماعي سوار شده و هر يك مدعي نمايندگي طبقة خاستگاه خود بودند. ولي با 

ندهاي داري جهاني، پيوگذار به اقتصاد پساصنعتي و انباشت پسافورديستي در عصر سرمايه
الت فوق بيرون آمده و جاي خود را به روابط اجتماعي رقيق داد به نحوي كه اجتماعي از ح
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  ، خود را همانند اتمهاي جدا افتاده از هم و در وضعيت رها شده به حال خود احساس افراد جامعه
). اين همان شرايط اتميسم اجتماعي و فردي شدن Heywood, 2014: 137-138كنند (مي

اي كه در آن افراد اتميزه به پيدايي جامعة ريسك انجاميده؛ جامعه است. تحوالت فوق 1تراژيك
نماينده احساس كرده و طبقه، حذف شده، كنار گذاشته شده و بيبي شده، خود را انسانهايي

 بينند؛ ضمن اينكه در چنينمستمر در حالت تعليق، ابهام، ترديد و اضطراب مي طوربهخويش را 
ريف شدة صنعتي كه افراد براي كسب دستاوردهاي بيشتر رقابت وضعيتي، بر خالف جامعة تع

بيني ناشده با ساير افراد/ هاي پيشكردند، در جامعة ريسك، بر سر فرار از اصابت ريسكمي
كنند. بر مبناي استدالل فوق، اگر تحوالت اقتصادي پيش گفته در قالب اتمها رقابت مي

يامدهاي ناشي از پيدايي جامعة ريسك بيافزاييم، منطق داري جهاني را به پپسافورديسم و سرمايه
  هاي ضدسيستمي بهتر قابل درك خواهند بود.جنبش

دولت باراك اوباما حاكي از آن است كه وي توانست  هسال 8آمارهاي منتشر شده از عملكرد 
متوسط درآمد و نفع طبقات كمبحران مسكن را مهار كند، از طريق هدفمندسازي سيستم مالياتي به

ي المللجامعه، شرايط معيشت جامعه را تا حدودي متوازن سازد، بر اساس گزارش صندوق بين
كاهش داده و  2016ده درصد بود، به پنج درصد در سال  2009پول، نرخ بيكاري را كه در سال 

از طريق به نتيجه رساندن پيمان تجارت  ،)IMF, 2016(ميليون شغل در سال ايجاد نمايد 5/2
بر يك بازار مشترك بزرگ  آمريكارهبري  هاقيانوس آرام، زمين-ي شمالي و آسياآمريكا آزاد

 2008هاي اقتصادي كشور را در قياس با سال اقتصادي را فراهم آورد و در مجموع شاخص
كرد از عمل آمريكامتوسط و كارگري  هاين تحوالت موجب نشد تا طبق هبهبود ببخشد. اما هم

نشان داد  آمريكاجمهوري اخير واقع، نتيجه انتخابات رياستيدا كنند. بهسيستم سياسي رضايت پ
باال و پايين رفتن اعداد و ارقام نيست، بلكه آنها از  صرفاً آمريكا هاين بخش از جامع مسئلهكه 

داري مشكل دارند و از همين روست هاي بحران در نظام سرمايهاساس با موضوع تحمل هزينه
مبني بر ناعادالنه بودن وضعيت كنوني سيستم تجارت آزاد جهاني حمايت  كه از سخنان ترامپ

ستيزانه و ايجاد موانع بر سر راه دسترسي آسان رقباي خارجي به بازار اند. شعارهاي بيگانهكرده
                                                           

1- Tragic Individualization 
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ست كه مهمترين موضوعاتي هبنام حفاظت از كسب و كارهاي داخلي، از جمل آمريكاداخلي 
  باشد.ترامپ مي مورد نظر حاميان اجتماعي

شاهد روي  آمريكاجمهور دوران جنگ دوم جهاني، سال پس از فرانكلين روزولت، رئيس 70
در فرايند حكمراني  آمريكاست كه نگرش، سياست و نهادهاي سنتي جمهوريرئيس كار آمدن

 اآمريكبه قدرت رسيد، اگرچه  1933كه روزولت در  دهد. هنگاميرا مورد انتقاد شديد قرار مي
ها، اي در داخل مواجه بود، راهكار وي براي مقابله با اين چالشهاي اقتصادي جديبا چالش

ل وفصتقويت مداخله دولت در اقتصاد بود. امروز اما دونالد ترامپ عكس اين رويه را براي حل
دهد. آنچه كه دونالد ترامپ بر خالف تصور قرار مي تأكيدمورد  آمريكاهاي اقتصادي نارسايي

درستي درك كند اين بود كه، در شرايط كنوني، تفكرات مينيماليستي هرقبايش توانست ب
برخوردار نيستند؛ در عوض، آنچه با اقبال  آمريكا هجفرسوني از قدرت و نفوذ چنداني در جامع

المانهاي  سازيبر ناسيوناليسم پوپوليستي جكسوني و برجسته تأكيدشود، عمومي مواجه مي
هاي اقتصادي، ركود و كاهش دستمزدها براي هاست. تداوم و گسترش نابسامانييياآمريكهويتي 

ها و از دست دادن مشاغل براي كارگران غيرمتخصص، زمينه نشينطبقات پايين جامعه و حاشيه
مهيا نمود. دونالد ترامپ بدرستي اين  آمريكارا براي بازگشت و تقويت نگرش جكسوني در 

 ,Beinart(يي معرفي نمودآمريكا هاين قشر از جامع هنمايند عنوانبهرا  نكته را دريافت و خود

May 19 2016(.   
جمهوري در جريان انتخابات رياست آمريكارسد كه مي نظربهبا عنايت به آنچه كه گفته شد، 

ه بوده است. جرياني ك» ضدسيستمي«شاهد پيروزي يك جريان اجتماعي با مطالبات  2016سال 
دموكراسي همخواني ندارد. دونالد -هاي سنتي ليبرالورد نظر آن چندان با ارزشهاي مارزش

 هترامپ در جريان انتخابات اخير تالش كرد تا از طريق تقويت گرايشات ناسيوناليستي، به جامع
زيت در برگ هرا بدهد. تجرب آمريكاالمللي بين بازگرداندن اعتبار و موقعيت ممتاز هوعد آمريكا

 هاديرفراندم خروج از اتح ههاي پس از اعالم نتيجاكي از آن است كه در نخستين هفتهبريتانيا ح
درصد افزايش پيدا  60هاي نژادپرستانه در اين كشور تا حدود اروپا، درگيري

دهد كه تقويت ناسيوناليسم افراطي در ميان طبقات شواهد نشان مي .)Independent, 2016(كرد



ـ سال فصلنامه     166     ___________________________   1398 پانزدهم، شماره اول، بهارژئوپليتيك 

 انتخابات، موجب افزايش هاندكي بعد از مشخص شدن نتيج هاصل، به فآمريكامتوسط جامعه 
ع در حال وقو آمريكاتعارضات نژادپرستانه در آن كشور شده است. شايد بتوان آنچه را كه در 

است را آغاز يك روند گفتماني تازه در سطح جامعه و حكومت اين كشور ارزيابي نمود. روندي 
عرضه كند و » ديگري«و » خود«جديدي نسبت به  كه در نهايت تالش خواهد كرد تا نگرش

يان آن و تعيين نسبت م» بيگانه«يا » ييآمريكاانسان غير«و » ييآمريكاانسان «اي از تعريف تازه
  دو ارائه نمايد.

  هاي سياست خارجي دونالد ترامپ الگو و اولويت

حده، جي اياالت متامروزه يكي از مهمترين دستوركارها و مسائل پيش روي دستگاه سياست خار
قابله با المللي و چگونگي ميابي بازيگران رقيب در محيط بينروند رو به گسترش نفوذ و قدرت

آنها است. بنابراين ضرورت برخورداري از يك راهبرد سياست خارجي جامع كه در انطباق با 
ميت بااليي هاي ناشي از عملكرد اين بازيگران قرار داشته باشد، براي آن كشور از اهچالش

ا هست كه باالترين ظرفيتكشورهايي هنمونه كشوري مانند چين از جمل عنوانبهبرخوردار است. 
طي سالهاي آتي از خود نشان داده است. در  آمريكارا براي به چالش كشاندن قدرت هژمونيك 

اي ش بردر قبال چين عبارت بود از تال آمريكا هميالدي، رويكرد غالب اياالت متحد 1970 هده
يكي از عواملي كه منجر به  عنوانبهها همين رويكرد را ييآمريكااين كشور. برخي از » 1ادغام«

 مريكاآافزايش رشد اقتصادي چين شده و در نهايت، آن كشور را تبديل به يك رقيب جدي براي 
ها شنق ها وها، مسئوليت، مبتني بر اعطاي يكسري مشوق»ادغام«كنند. الگوي نمود، معرفي مي
باشد. امروزه با تشديد روند بروز تغيير در عملكرد و رفتارهاي آن مي منظوربهبه بازيگر هدف 

است  اين آمريكاترين پرسش براي سياست خارجي يابي چين در جهان، نخستين و جديقدرت
د؟ يطي سالهاي آينده چگونه بايد برتري جهاني خود را در برابر چين حفظ نما آمريكاكه اساسا 

، ابهام در خصوص رويكرد آيندة اين كشور در قبال آمريكابا روي كار آمدن دولت ترامپ در 

                                                           

1. Integration 
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 شدتبهو نگرشِ » 1آمريكااول «جمهور جديد با شعار تحوالت آسيا افزايش يافت. رئيس
اي فكر هبرخي از اتاق معموالًهايي كه ، بر اين پيچيدگي افزود. گزينه»قدرت«اقتصادي به مفهوم 

اي در آسيا از جمله چين، مطرح هاي درون منطقهيي در ارتباط با نحوة مواجهه با قدرتريكاآم
كنند نظير پذيرش و مشاركت با اين كشور، مستلزم چرخش در راهبرد كالن واشنگتن و مي

الملل و قبول بروز تعادل قدرت در بين مركزي سياست هپذيرش واقعيتي بنام چين در هست
هاي . از منظر بسياري از استراتژيست)Blackwill & Tellis, 2015:19(ي استالمللسيستم بين

ن المللي، باعث از دست رفتگيري توازن قدرت در سيستم بينيي، پذيرش امكان شكلآمريكا
 شود تاموجب مي مسئلهشود. همين مي در سطح جهان آمريكا هگذاري شدموقعيت هدف

لمللي اقدرت در سيستم نظام بين هبراي ورود به مركز هست هاها در برابر تالش چينيييآمريكا
  مقاومت نمايند.

اي هجمهور اين كشور به كاهش هزينه، تمايل رييسآمريكادر فضاي سياسيِ فعليِ داخل 
تواند اياالت گرايي از سوي ديگر، مييكجانبهسمت بهسو، و گرايش از يك آمريكاالمللي بين

ي ناپذيربينياي مواجه سازد. فقدان رهبري اصولي و پيشگانهمتحده را با يك وضعيت دو
در  الملليهايي مبني بر عدم التزام به تعهدات بينو نيز بروز نشانه آمريكارفتارهاي دولت 

هاي جدي را با چالش آمريكاالمللي تواند موقعيت بين، هم مي»قدرت مسئول«چارچوب يك 
ثباتي و برهم خوردن توازن آسيا را با بي هبويژه در منطقاي هاي منطقهمواجه سازد و هم نظم

رسد كه چالش اصلي سياست خارجي دونالد ترامپ عبارت نظر ميمواجه سازد. بنابراين به
المللي هاي بينخواهد بود از؛ ايجاد يك نوع توازن ميان تمايل به دورنگرايي و كاهش هزينه

 الملل و احياي قدرت اقتصادي افولر سطح نظام بينگرايي ديكجانبهسمت به، و گرايش آمريكا
  اش نظير چين. المللياين كشور در رابطه با رقباي بين هيافت

 آمريكا 2016هاي انتخاباتي موضوعات سياست خارجي، نقش بسيار محدودي در رقابت
ان مپ هم، موضع دونالد تراآمريكااند. با اين وجود، در رابطه با رويكرد سياست خارجي داشته

                                                           

1. America First 
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و گرايش به درون و » آمريكااول «؛ يعني 2مطرح كرده بود 1ست كه چارلز ليندبرگا اينكته
للي المدسته از قراردادهاي بين معناي مقابله يا تالش براي بازنگري در آنتجديدنظرطلبي. اين به

كنند. ين عمل مرا ناديده گرفته و يا در تعارض با آ آمريكاشود منافع ست كه تصور ميا و تجاري
ها انتخاباتي، نگاه ترامپ به محيط خارجي از دريچه همين مناسبات تجاري در طول دوره رقابت

كند و معتقد است معناي اقتصادي آن درك ميبه عمدتاًو اقتصادي بود. در واقع، ترامپ قدرت را 
عيت برتر اقتصادي يك قدرت هژمون نگاه خواهد داشت، قدرت و موق عنوانبهرا  آمريكاكه آنچه 

 مريكاآهاي رقيبِ آسيايي بويژه چين، از آنجايي كه موقعيت اقتصادي اين كشور است و قدرت
رسد كه براي مينظر بهاند، بايد در مناسبات با آنها بازنگري صورت گيرد. لذا را به چالش كشيده

تصادي جهان محسوب هاي اقكانون اصلي تحوالت و رقابت همثابدولت ترامپ، آسيا همچنان به
تواند در آينده در برابر قدرت اقتصادي اياالت ست كه ميا ايمهمترين نقطه عنوانبهشده و 

  سازي نمايد. متحده موازنه
اي در فض» تقلب«طلبي و ترامپ معتقد است كه بازيگراني مانند چين، از طريق فرصت

. از )Trump, 2016(هستند مريكاآخود با  هالمللي، در حال كم كردن فاصلتجارت آزاد بين
راي ورود هايي بهمين روست كه در تقابل با چنين رفتارهايي از سوي پكن، اقدام به وضع تعرفه

و آنچه  آمريكابحث اصالح قراردادهاي تجارت آزاد كرده است.  آمريكاكاالهاي چيني به خاك 
كرد سياست خارجي دولت شود، محورهاي اصلي رويخوانده مي» ناعادالنه تجاري«كه روابط 

مهمترين عامل بروز  عنوانبه آمريكاالمللي شوند. از منظر ترامپ، رقباي بينترامپ محسوب مي
شوند. وي در اظهارنظرهاي متعدد با انتقاد از سياست تجاري چين، چنين وضعيتي معرفي مي

رگترين سرقت در بز«چين را مسئول  او .كرده است آمريكابه  »تجاوز«متهم به اين كشور را 
كه با فريبكاري  را متهم كردبارها آن كشور  و )Staff, 28 June 2016(معرفي »تاريخ جهان

ه مسئلكه اين  ،رقابتي شدن صادراتش در بازارهاي جهاني شده موجب ملي،درباره ارزش پول 

                                                           
1. Charles A. Lindbergh 

و   مريكا از انزواطلبي، مخالف خروج آ»اول امريكا«شعار  مريكايي بود كه با حمايت ازگ نخستين هوانورد آچارلز ليندبر . 2
  ورود اين كشور به جنگ جهاني دوم بود.
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 . چنين مواضعي در صورت شدتاثر منفي داشته است آمريكابر تجارت و بازار كار  شدتبه
دسته از  المللي ميان آنبين در فضاي» جنگ تجاري جديد«تواند به بروز يك يافتن، مي

» ريكش«و در عين حال در بخشهايي » رقيب«هايي در بخش كشورهايي كه تا پيش از اين بعضاً
  . )BBC,16 May 2016(شدند، منجر شوداقتصادي يكديگر محسوب مي

، تهديدات ناشي از محيط آمريكاترين تهديدات امنيت ملي جدياز منظر ترامپ، يكي از 
باشد. بنابراين وي، قدرت را از مي آمريكاالمللي عليه موقعيت، منافع و قدرت اقتصادي بين

 بايد در آمريكادهد و معتقد است كه تمامي ابزارهاي قدرت مي اقتصاد مورد توجه قرار هدريچ
ور قرار داشته باشند. از نظر ترامپ، آنچه طي سالهاي خدمت تقويت قدرت اقتصادي اين كش

المللي حفظ خواهد كرد، قدرت و يك هژمون در محيط بين عنوانبهرا  آمريكاآينده موقعيت 
ها سمترين مكانيمؤثرهاي اقتصادي، يكي از هاي برتر اقتصادي اين كشور است و اهرمتوانمندي

ارسازي و ايجاد تغيير در رفتار بازيگران هدف براي واد آمريكاو ابزارهاي سياست خارجي 
  شوند. محسوب مي

تواند حتي كاركردهاي هاي اقتصادي اين كشور مي، سياستآمريكاجمهور از منظر رئيس
جديدنظر واشنگتن مبني بر ت هامنيتي در پي داشته باشد. اين بدان معناست كه وي معتقد است اراد

ت تواند در نهايبويژه در ارتباط با رقيبي همچون چين، ميدر مناسبات تجارت آزاد اين كشور 
، منطق سياست خارجي رواز اينبه تغيير رفتارهاي آن كشور در درياي جنوبي چين منتج شود. 

كارگيري مكانيسمهمهار اين كشورها از طريق ب عمدتاًدونالد ترامپ در ارتباط با بازيگرانِ هدف، 
وقوع يك جنگ  هرسد كه پيامد اوليمي نظربهشد. با اين همه باهاي واداركنندة اقتصادي مي

المللي، گسترش ركود اقتصادي و تهديد روندهاي اقتصادي در نظام اقتصاد تجاري در محيط بين
  جهاني باشد. 

مختلف  هايدر ارتباط با امنيت متحدان اين كشور در كانون آمريكادر خصوص رويكرد سنتي 
نوع ارتباط با متحدان سنتي و حتي  هخواهان تجديدنظر جدي در زمين اي، دونالد ترامپمنطقه

از طريق كمك به روند توانمندسازي متحدانش، الزم است  آمريكادشمنان بوده و معتقد است كه 
 Look at:Luttwak,17(المللي را كاهش دهدسازي خود در محيط بينهاي امنيتتا هزينه
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Nov 2016(. دونالد ترامپ در فضاي فعلي، سازمان ناتو، فاقد كارآمدي در همين راستا، از نظر 
سازمان ه طرح مباحثي از قبيل اينك باشد.مي با تهديدات تروريستي كنوني مؤثرالزم براي مقابله 

ك نهاد شود، به يناتو به واسطة آنچه كه تمركز اندك اين سازمان به موضوع تروريسم گفته مي
ه هاي گذشتهاي غيرضروري سنگيني را بر اياالت متحده طي دههمبدل شده كه هزينه» 1منسوخ«

از كشورهاي متحد  آمريكاو يا طرح موضوع احتمال خروج نيروهاي نظامي تحميل كرده است 
دسته از كشورها همچون گذشته حاضر نباشند سهم  نظير ژاپن و كره جنوبي در صورتي كه اين

زند و اعالم مخالفت با تداوم روند منع گسترش امنيت ملي خود بپردا تأمينبيشتري را براي 
 :Look at(هاي اتمي اين دسته از كشورهاهاي اتمي و حمايت از لزوم افزايش قابليتسالح

Fisher, 11 Nov 2016(،  گردد كه بازمي آمريكاجمهوري جديد به اين باور رئيسهمگي
اضر نداشته و همانند گذشته ح» يپليس جهان«ديگر تمايلي به ايفاي نقش  آمريكااياالت متحدة 

ه هزينه نمايد، بلكه بر اين عقيده است ك مستقيماًاش ايامنيت متحدان منطقه تأميننيست براي 
 طورهبتنها در مواقعي  آمريكاهاي امنيتي بوده و هزينه تأمينبايد خودشان قادر به  آمريكامتحدان 

 را به اين كشور بپردازد. آمريكا» مداخله«هاي مستقيم وارد خواهد شد كه كشور هدف، هزينه
هاي رسد كه در دوران دونالد ترامپ، صرف مالحظات سياسي و ارزشمي نظربهبنابراين 

 -راهبرديِ مناسبات با متحدان، كمتر خواهد توانست جايگزين مالحظات و اهداف اقتصادي
 . )Masters, 2016(اين كشور شود -منافع ملي

توان انعكاسي از تركيب ت، سياست خارجي دونالد ترامپ را ميحداقل در كوتاه مد
و تالش  بينيپيش تمركز بيشتر بر داخل، همراه با يكسري رفتارهاي غيرقابل نئوجكسونيسم و

ر رفتار براي ايجاد تغيير د آمريكاهاي اقتصادي به مثابه ابزار سياست خارجي براي كاربست اهرم
ر ب آمريكاگذشته، منافع ملي  هبرخالف سه ده احتماالً همچنينبازيگران هدف ارزيابي نمود. 

اساس اصول رئاليستي دكترين جكسون بازتعريف خواهد شد. با اين وجود، هر اندازه كه 
   تأكيدها بر ضرورت كاربست نيروي نظامي در صورت تهديد منافع ملي جكسوني

 أكيدتپاسخگويي به تهديدات منافع ملي  هاي اقتصادي برايبه كاربرد اهرم عمدتاًكنند، ترامپ مي
                                                           
1. Obsolete 
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كمتري  كند و يا توجهدارد. البته اين گفته بدان معنا نيست كه وي كاربرد نيروي نظامي را رد مي
 ههاي بازدارندرسد براي ترامپ مكانيسممي نظربهنسبت به اهميت قدرت نظامي دارد، بلكه 

طرح موضوع افزايش بودجه واهند داشت. اقتصادي تا حد امكان بر ابزارهاي نظامي ارجحيت خ
نظامي، لزوم اجراي برنامه بازسازي نظامي ارتش، افزايش حجم و تقويت توان عملياتي نيروهاي 

ارتقاء سطح امنيت زيرساختهاي  منظوربههاي امنيت سايبري مسلح و نيز طرح تقويت زيرساخت
فاعي و امنيتي محسوب ميهاي ترامپ در حوزه امور دكشور، از جمله مهمترين برنامه

حايز اهميت است اينكه، در دوران . آنچه كه )Scharre & Fish, 1 Dec 2016: 3-5(شوند
يي در رفتارهاي خارجي اياالت متحده خواهيم بود و كاربرد گراواقعشاهد تقويت  احتماالًترامپ 

منافع ملي اين كشور  پاسخگويي به تهديدات حاد امنيت و منظوربه عمدتاًابزارهاي قدرت نظامي 
  مورد توجه قرار خواهند گرفت. 

بر تقويت  تأكيديي و گراواقعكه پيشتر اشاره شد، اساس دكترين جكسون مبتني بر  گونهناهم
بوده و مداخله نظامي  منافع ملي تأمينمتمركز بر  شدتبهعناصر قدرت ملي است. اين دكترين 
دهد. تحقق اهداف منافع ملي مورد توجه قرار مي ظورمنبهرا نه براي اهداف بشردوستانه بلكه 

 قرار داشته و آمريكادر دكترين جكسون، ابزار نظامي در خدمت حفظ و ارتقاء موقعيت جهاني 
رد هايي نظامي همراه است. بنابراين در رويكپاسخ با عمدتاًواكنش به تهديد منافع ملي اين كشور، 

 ،آمريكاست و نه متحدان آمريكاد داشت، منافع ملي سياست خارجي ترامپ، آنچه اهميت خواه
قرار داشته و قدرت اقتصادي ضامن حفظ  آمريكاو ابزار نظامي در خدمت تحقق منافع اقتصادي 

توان گفت كه مي رواز اينتلقي خواهد شد.  آمريكاالمللي و منافع ملي ء موقعيت بينو ارتقا
ست و اين آمريكاران ترامپ، منافع ملي خود در دو آمريكاترين محرك سياست خارجي اصلي

المللي از خود نشان خواهد داد. امنيت شركاي بين تأمينكشور كمتر تمايلي به مداخله براي 
گذشته، پيش از هر چيز منافع  هطي چند ده آمريكاترامپ معتقد است كه رفتارهاي دولتهاي 

ارند. د تأكيدها بر آن ست كه جكسونيا ايرا به مخاطره انداخته است. اين همان نكته آمريكاملي 
 مريكاآبويژه از دوران پس از جنگ سرد با عبور از اصول منافع ملي  آمريكااز اين منظر، دولتهاي 

براي دفاع از حقوق بشر و  آمريكاجهاني  مأموريت –تعريفي ويلسوني از منافع ملي  هو ارائ



ـ سال فصلنامه     172     ___________________________   1398 پانزدهم، شماره اول، بهارژئوپليتيك 

فزاينده در محيط  گراييمداخلهسمت بهيش و گرا -هاي انساني از طريق توسل به زورارزش
و به خطر افتادن منافع ملي كشور را فراهم  آمريكاموجبات تضعيف قدرت  عمالًالمللي، بين

  ئاليستي فاصله گرفت. يكردهاي ايدهرواز اينتا حدودي  آمريكاباراك اوباما،  هآوردند. در دور
از » كاهش تنش«و » برقراري صلح«عتقاد به هايي دال بر ااز سوي ديگر دونالد ترامپ نشانه

من «، از خود بروز داده است. اين صحبتهاي ترامپ مبني بر اينكه: »قدرت«طريق حداكثرسازي 
پذير كانام كامالً... -از موضع قدرت صرف -بر اين باورم كه كاهش تنش و بهبود روابط با روسيه

 The wall(» خواهم راهش را پيدا كنممي ها معقول نيستند. منگويند كه روساست. برخي مي

Street Journal,27 Apr 2016( حاكي از همين موضوع است. از نظر ترامپ، كاهش تنش با ،
مينظر بهتواند به بهبود وضعيت در سوريه كمك نمايد. در واقع بازيگري همچون روسيه، مي

محور سري روابط قدرتكرسد كه بخشي از سياست خارجي دونالد ترامپ معطوف به تنظيم ي
مستقيم منافع ملي اياالت  طوربهاي كه هاي امنيت منطقهخواهد بود تا از اين طريق بتواند چالش

 آمريكاگونه روابط براي سياست خارجي اين احتماالًسازند، كنترل نمايد. متحده را درگير نمي
  كاركردي تاكتيكي خواهند داشت.

 با ج.ا.ايران در ارتباط آمريكاسياست خارجي 

طه در راب آمريكاحاضر عبارتند از اينكه؛ در ميان مدت، سياست خارجي  هدو پرسش فرعي مقال
با جمهوري اسالمي چگونه خواهد بود؟ و ج.ا.ايران چه راهكارهاي احتمالي را در مواجهه با آن 

ال جمهوري قبدر  آمريكاسياست خارجي  هتواند در پيش گيرد؟ براي فهم دقيقتر رويكرد آيندمي
  اسالمي ايران، پيش از هر چيز بايد چند عدم قطعيت مهم را مورد توجه قرار داد:

تشديد تعارض و درگيري با سمت بهدر نهايت  آمريكااينكه ساختار نظام سياسي حاكم در  -1
سازي اين كشور حركت خواهد كرد يا خير؟ و موضوع ارتباط جمهوري اسالمي و امنيتي

رفتار با اين كشور مبدل خواهد  هاومت، تا چه اندازه به معياري براي نحوايران با محور مق
 شد؟

 هاي امنيتي غرب آسيا و نيز مالحظات مربوط به بازيگران اين منطقه نظير عربستانضرورت -2
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داعش، در نهايت تا چه  و القاعده اهللا،افغانستان، حزب عراق، سوريه، اسرائيل، سعودي،
 با ج.ا. ايران اثرگذار باشند؟ آمريكانوع رويكرد و رفتارهاي آينده  اندازه خواهد توانست بر

سطح كارآمدي ديپلماسي خارجي جمهوري اسالمي ايران و اينكه اين كشور تا چه اندازه  -3
هاي بزرگ نظير اتحاديه اروپا،  روسيه تواند موفق شود تا از طريق نزديك شدن به قدرتمي

 عليه خود را تعديل نمايد؟و چين، فشارهاي احتمالي واشنگتن 

ايز ها حييآمريكااي ايران در عراق، سوريه، لبنان و يمن، تا چه اندازه براي هاي منطقهظرفيت -4
  تواند مبناي تعامل محدود با اين كشور قرار گيرد؟اهميت است و مي

آينده ر تواند بپاسخگويي به آنها مي ههايي هستند كه نحواينها در واقع مهمترين عدم قطعيت
كننده بوده و در رابطه با جمهوري اسالمي ايران، تعيين آمريكاسياست خارجي اياالت متحده 

جمهوري دونالد در يكسال نخست رياست آمريكاسناريوهاي متنوعي را مطرح نمايد. دولت 
ي ابرخورد با جمهوري اسالمي ايران، بيش از آنكه قدرت و نفوذ منطقه هترامپ در رابطه با نحو

هايي مبني بر تمايل به محدودسازي ين كشور و پيامدهاي آن را مورد توجه قرار دهد، نشانها
قدرت ساختاري اين كشور را از خود بروز داد. تالش براي بازنگري در توافقنامه اتمي با ايران 
و يا اقداماتي در زمينه محدودسازي توان موشكي اين كشور، همگي در راستاي چنين رويكردي 

د اي ايران نظير عربستان سعودي و اسرائيل درصدتوضيح هستند. در مقابل اما، رقباي منطقه قابل
ين اي اسازي نقش و كاركرد منطقهبا جمهوري اسالمي و برجسته آمريكا هگسترش دامنه مواجه

گرايي در دولت ترامپ، كشور برآمدند. آنها با درك اهميت موضوع مقابله با تروريسم و افراط
يكي از عناصر اصلي توليد خشونت  عنوانبهكردند تا ايران را در كنار القاعده و داعش،  تالش

 يهاوم اين روند و تقويت چهرهاني تعريف نمايند. در نهايت، تدااي و جهدر سطوح منطقه
تقابل با ايران پيش رفته و سمت بهموجب شد تا ترامپ هرچه بيشتر  آمريكاضدايران در دولت 

با خروج از برجام و بازگرداندن تحريمها عليه اين كشور، سطح تنش ميان دو كشور در نهايت 
  اي بازگرداند.را مجددا به فضاي پيش از توافق هسته

عين  تعامل در«موجب تضعيف سناريوي  آمريكاتحوالت دوسال گذشته در مناسبات ايران و 
، بيانگر يران شده است. سناريوي تقابلدر روابط اياالت متحده با ا» تقابل«و تقويت الگوي » تقابل
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يت تقو اش مجدداًايمنطقهبا همپيمانان درون  آمريكاست كه طي آن سطح مناسبات وضعيتي
، قدرت اجرايي و قانونگذاري را در اختيار دارند، بر آمريكاهايي كه در داخل شده است. طيف

براي حل  كاآمريفايده است و يران بيتالش براي گفتگو و معامله ديپلماتيك با ااين باورند كه 
مشكالت با ايران بايد اين كشور را هر چه بيشتر تحت فشارهاي شديد چند جانبه قرار دهد تا 

در اين كشور فراهم  »تغيير رژيم«مقدمات از طريق تضعيف كارآمدي داخلي حكومت ايران، 
 اش را بر ايران تحميلقاطعانه ارادهتواند تنها راهي كه اياالت متحده مياين گروه معتقدند،  آيد.

ر هاي داخلي در اين كشونمايد، تشديد فشار، ازدياد تحريم و بسترسازي براي تشديد بحران
آفريني و درگيرسازي جمهوري معناي بحراندر ايران كه به» تغيير رژيم«بنابراين موضوع  باشد.مي

در برابر مسائل داخلي است، يكبار اسالمي در داخل و تضعيف توان مديريت و پاسخگويي آن 
  در قبال ايران مبدل شده است.  آمريكاديگر به يك اولويت در سياست خارجي 

عليه جمهوري اسالمي، به دو  آمريكادر چنين وضعيتي، اقدامات خصمانه اياالت متحده 
صورت مستقيم و غيرمستقيم و از طريق تحريك و يا حمايت از اقدامات خصمانه كشورهاي 

ها تالش ييآمريكاتواند عينيت پيدا كند. متعاقب آن، پيمانش در سطح منطقه عليه ايران ميمه
وجود آمده براي هشان در منطقه، از شرايط بپيمانان سنتيكنند تا با تقويت مناسبات خود با هممي

ي گر كه تهديديك بازيگر متعارض و مداخله عنوانبهتضعيف بيشتر جمهوري اسالمي ايران 
نموده  گيريشود، بهرهمي دائمي براي ثبات و امنيت منطقه و اياالت متحده و شركايش محسوب

المللي عليه اين كشور را شدت بخشند؛ يا اينكه از اي و بينو سطح تهديد و فشارهاي منطقه
 هشان عليه جمهوري اسالمي حمايت نمايند و يا آنها را علياياقدامات خصمانه همپيمانان منطقه

ه تغيير ، منتج ب»مذاكره«اند كه اساسا ايران تحريك نمايند. طرفداران چنين رويكردي بر اين عقيده
بايد از هرگونه فضايي كه در سطح منطقه به  آمريكااي ايران نخواهد شد و لذا منطقه رفتارهاي

ست رواز اينعمل آورد. هدهد، جلوگيري بآفريني ميجمهوري اسالمي امكان كنشگري و نقش
بازارهاي  المللي،ها براي محدودسازي دسترسي ايران به سيستم پولي و مالي بينتالش كه مجدداً

نيازهاي ايران به فنĤوري و  تأمينگذاري خارجي و طور امكان جذب سرمايهجهاني و همين
  دانش نوين افزايش پيدا كرده است. 
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تواند مورد توجه اسالمي ميدر چنين فضايي، بخشي از راهكارهايي كه توسط جمهوري 
  قرار گيرد عبارتند از:

در فضاي فشار حاضر به تغيير رفتار و همكاري  جمهوري اسالمي بايد نشان دهد كه اساساً -1
باشد و از اين طريق، مانع از تبديل اين رويكرد به يك رويه در رفتار با اياالت متحده نمي

 ها با ايران شود.ييآمريكا

ير روسيه، نظ آمريكاتواند از طريق نزديك شدن بيشتر به بازيگران رقيب جمهوري اسالمي مي -2
 درصدد بهبود موقعيت خود در منطقه برآيد.

در منطقه،  آمريكاهاي مديريت بحران حبست كشاندن طرجمهوري اسالمي از طريق به بن -3
 د.ر نمايتواند اين كشور را ناگزير به توجه به منافع جمهوري اسالمي در شرايط برابمي

در  آمريكاالمللي و طرح دعوا از رفتارهاي خصمانه مراجعه با سازمان ملل و نهادهاي بين -4
سازمانها و نهادهاي  مؤثررسد دولت ترامپ اعتقادي به نقش و كاركرد مي نظربهفضايي كه 

  اي و جهاني ندارد.هاي منطقهالمللي در حل چالشبين

  گيري نتيجه

آن  هشايد پيش از هر چيز نشان دهند 2016در سال  آمريكاجمهوري نتيجه انتخابات رياست
باشد كه سياست در اين كشور از وضعيت دو قطبي در حال خارج شدن است و احزاب سنتي، 

ميمحسوب ن آمريكا هاجتماعي جامع هديگر تنها نماينده يا مجراي مشاركت سياسي تمامي بدن
- اند و گرايشهاي جدي شدهدستخوش چالش كاآمريشوند؛ اينكه هر دو حزب سنتي و بزرگ 

ست. دونالد ا در حال دگرگوني آمريكاهاي سياسي و ادراك نيروهاي فعال سياسي در جامعه 
 هجامع ، توانست بخش ناراضيآمريكاترامپ با شعار تغيير و انتقاد از عملكرد سيستم سياسي 

محور بوده باشد و او بيش از آنكه برنامهرا با خود همراه سازد. در واقع كمپين انتخاباتي  آمريكا
 عمدتاً –هاي اجتماعي دسته از اليه متمركز بوده است. لذا آن» نبايدها«تمركز كند، بر » بايدها«بر 

كردند صدايي نداشته و منافع و موقعيت كه احساس مي آمريكا هدر جامع -كاران سنتيمحافظه
ترامپ گرايش پيدا كردند. در اين سمت بهندارد، آنها چندان اهميتي براي نظام سياسي موجود 
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ي أسنتي به دموكراتها ر طوربههاي كارگري كه پيشتر ميان حتي بسياري از اعضاي اتحاديه
در اياالت  2016حاصله از انتخابات  هشايد بتوان نتيج رواز اينبار تغيير رويه دادند.  داند، اينمي

طبقات  در ميان» ضدسيستمي«اي از گرايشات گيري روند تازههايي از شكلرا نشانه آمريكامتحده 
داري جهاني و هاي نظام سرمايهكار در اين كشور در واكنش به آنچه كه چالشمتوسط محافظه

   شود، ارزيابي نمود.شدن ناميده ميابعاد نامطلوب جهاني
را معادل » ريپذيريسك«و » جسارت«ست كه ا ، فرديآمريكاجمهوري در حال حاضر، رئيس

شود تا وي مدام مبادرت به كند. همين ويژگي موجب ميو الزمه موفقيت تلقي مي» قدرت«
متناقض نمايد و نگراني كمتري نسبت به پيامدهاي اين  هاي سريع و متعدد و بعضاًگيريتصميم
سنجي تمحوري و منفعها مبتني بر نتيجهگيريها داشته باشد. مبناي اين تصميمگيريتصميم

هايي كه از رفتارها و سياسترسد كه حداقل در كوتاه مدت، تحليلمينظر بهباشد. بنابراين مي
معنايي زماني كوتاه مدت را مد نظر قرار دهند. به هشود بايد بازهاي دولت دونالد ترامپ ارائه مي

ود ايت موجب شتواند در نهحاصله از يك تصميم مي ه، نتيجآمريكاجمهور ديگر، از منظر رئيس
  بلند مدت منتج شود و يا اينكه از اساس تغيير يابد.   هتا آن تصميم به يك رفتار يا روي

هاي تجارت آزاد جهاني و ترامپ در خصوص موضوعاتي نظير پيمان هاي دونالدديدگاه
مكاري اي نظير پيمان ههاي اقتصادي يا امنيتي منطقهو خروج از پيمان آمريكاالمللي تعهدات بين
اقيانوس آرام و يا بازنگري در خصوص رويكرد اياالت متحده در قبال پيمان امنيتي -تجاري آسيا

اي هخود قرار داده و موجب بروز نگراني تأثيررا تحت  آمريكاالمللي ناتو، جملگي موقعيت بين
بر  أكيدت آن كشور شده است. ترامپ با» قابل اعتماد بودن«و » پذيريمسئوليت« هجهاني در زمين

در جهان و نيز با اشاره  آمريكاو توجه به ضرورت ارتقاء موقعيت اقتصادي » آمريكااول «شعار 
سازي در هاي امنيتو اهميت كاهش هزينه آمريكابه لزوم بازنگري در نحوة مديريت جهانيِ 

بهن يطي سالهاي آينده را دگرگون كرده است. بنابرا آمريكاهاي سياست خارجي جهان، اولويت
اي و در دوران دونالد ترامپ از الگوي همگرايي منطقه آمريكارسد كه سياست خارجي مي نظر

سمت هبقرار گرفته بود، فاصله گرفته و  تأكيدگرايي كه در دوران باراك اوباما مورد چندجانبه
نيت ملي خود اي از منافع ملي و اميانهگراواقعاي كه مبتني بر ادراك گرايانهرفتارهاي يكجانبه
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  ست، سوق پيدا كند.آمريكا
رسد كه اولويت اصلي دونالد ترامپ در سياست خارجي، اقدام براي تنظيم مي نظربه همچنين

باشد. اين هاي بزرگ جهاني نظير روسيه و چين ميمحور با قدرتسري مناسبات قدرتيك
ه ك ي خواهند بود. هنگاميداراي كاركردي تاكتيك عمدتاً آمريكاتعامالت براي سياست خارجي 

كند، هاي بزرگ جهاني سوق پيدا ميهاي دو سويه ميان قدرتتوافقسمت بهالمللي محيط بين
ن يابد. بنابراياي كاهش ميهاي كوچك درون منطقهقدرت هگري مستقالنفضا براي كنش عمالً

ارند، ناگزير كسب قدرت قرار د هاي كه همچنان در مرحلهاي كوچك درون منطقهاين قدرت
  بزرگ و سيال  هخواهند بود تا رفتارهاي خود را در چارچوب الزامات ناشي از يك موازن

يك بازيگر درون  عنوانبههاي جمهوري اسالمي رسد واكنشمي نظربهالمللي، تنظيم نمايند. بين
بندي ندد، صورتپيومي وقوعبهالمللي اي بايد تا حدودي بر مبناي اتفاقاتي كه در نظم بينمنطقه

ژيك انداز استراتو تنظيم شود. اين خود پيش از هر چيز مستلزم برخورداري كشور از يك چشم
  باشد.منسجم مي
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