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ناسیونالیسم ترامپ در چارچوب سنت جکسونی و تأثیر آن بر تنش ایران و امریکا
*
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رئوف رحیمی
تاریخ دریافت1398/6/24 :

تاریخ پذیرش1398/11/22 :

چکیده

انتخابات ریاست جمهوری  2016امریکا رقابت بین استراتژی هژمونی لیبرال هیالری کلینتون و
مخالفت با آن با تکیه بر رویکرد ناسیونالیستی از سووی تراموب بوودس اسوتا بنوابراین رویکورد
سیاست خارجی ترامب منافع امریکا را در اولویت قرار دادس استا هدف مقاله حاضر پاسخ بوه

این پرسش اصلی با متدولوژی تحلیلی و تبیینی بود که چرا رویکرد اولویوت امریکوای تراموب
براساس گرایشات درونگرای سنت جسکونی مورد پذیرش بخشی از مردم امریکا واقع شود و
است در پاسخ به پرسش اصلی مقاله حاضر ایون فرضویه براسواس رویکورد ناسیونالیسوتی در
امریکا مطرح شد که شهروندان امریکا دههها در تضاد با رهبران شان بیشتر جهتگیری سیاست
خارجی واقعگرا تا لیبرال داشتهاند که موجب شد خواستار سیاست خارجی خودمحور شووند و
بر وجود رئیس جمهوری اصرار کنند که منافع امریکا را در اولویت نخست قرار دهدادر پاسخ به
پرسش فرعی نیز این فرضیه مطرح شد که ترامب براساس رویکورد ناسیونالیسوتی متتقود بوود،
برجام نتوانست منافع امریکا را تأمین کند؛ در نتیجه با خروج دولت ترامب از برجام تونش بوین
ایران و امریکا به دشمنی سابق بازگشتا نتایج تحقیق نشان داد حتی بتد از توافق هستهای نیز،
روابط ایران و امریکا زیاد تغییر نکردا به نظر میرسد ،در دورس ترامب نیز روابوط بوین ایوران و
امریکا نه مواجهه مستقیم و نه عادی سازی روابط ،بلکه تداوم تنش سیاسی گذشته خواهد بود،
مگر اینکه تحوالت غیر قابل پیشبینی اتفاق بیفتدا
واژگان کلیدی :ناسیونالیسم ترامب ،سنت جکسونی ،تنش ،جاااایران ،هژمونی لیبرال

1ا استادیار گروس علوم سیاسی دانشگاس بجنورد
* نویسندس مسئول:

r. rahimi@ub.ac.ir

سیاست جهانی
فصلنامه علمی سیاست جهانی،دورة هشتم ،شمارة سوم ،پاییز  ،1398پیاپی ( 29صفحات)201-228 :

این سؤال فرعی نیز مطرح شد که رویکر مذکور چه تأثیری بر تنش میان ایران و امریکوا داشوته
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مقدمه
هژمونی لیبرال مبتنی بر شماری از اصول مسلم دربارس ماهیوت سیاسوتهوای جهوانی و
نقش امریکا در نظم بینالملل فتلوی قورار داردا ایون باورهوا در کنوار یکودیگر موجوب
می شود که این استراتژی ضروری ،مقرون به صرفه و قابول دسوتیابی بوه نظور برسود و
همچنین مطابق با ارزشهای اصلی امریکا باشدا بنیاد فکری هژمونی لیبرال خانوادسای از
تئوریهای به هم پیوسته در روابط بینالملل ،یتنی تئوری صول دموکراتیو  ،لیبرالیسوم
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اقتصادی و نهاد گرایی لیبورال اسوتا تئووری صول دموکراتیو

ادعوا دارد کوه لیبورال

دموکراتها با هم نمی جنگند و قویاً تمایل دارند با یکودیگر همکواری کننودا لیبرالیسوم
اقتصادی نیز اسوتدالل مویکنود کوه نظوم بوینالمللوی بواز بوا سوط بواالی تجوارت و
سرمایهگذاری ،رشد کلوی اقتصوادی را بوه حوداکیر میرسوانندا بنوابراین براسواس ایون
تئوریها ،هزینههای منازعه در چنین نظامی افزایش مییابد و احتمال جنگ کاهش پیودا
میکند؛ زیرا دولتها نمیخواهند روابط اقتصادی که رفاس آنها به آن بستگی دارد را بوه
خطر بیندازندا در کنار هم ،این تئوریها حاکی از آن است که امریکا میتواند با گسترش
دموکراسی ،ترویج جهانی سازی اقتصاد و ایجاد ،گسترش و تقویت نهادهای بینالمللوی
دنیای مرفهتر و صل آمیزتر را پرورش دهدا در عمل هژمونی لیبورال بوه متنوای حفو
برتری امریکا به ویژس در حوزس نظامی،گسترش حوزس نفوذ امریکا و تورویج هنجارهوای
لیبرال دموکراسی و حقوق بشر استا اگر چه سه دولت قبل از ترامب این اهوداف را از
جهاتی متفاوت دنبال کردند،اما هر ی

به این سه هدف کوامالً متتهود بودنودا در اصول

هژمونی لیبرال در صدد باز آفرینی سیاست جهانی در چهرس امریکا و برای منوافع امریکوا
بودا هژمونی لیبرال بر درک تحریف شدس از سیاست بینالملل استوار بود که باعث شود
طرفداران آن در مورد مزایای مورد انتظار از آن مبالغه کنند و مقاومتهوایی کوه ایواالت
متحدس امریکا در هنگام تتقیب آن ایجاد میکند را دست کم بگیرنودا اموا تئووری صول
دموکراتی

چیزهای اندکی در مورد چگونگی ارتباط دولتهای لیبرال با دولتهای غیور

لیبرال گفته است و صرفاً سرنگونی رژیم های غیر لیبرال را راس حل صل همیشگی تلقی
نمودس است و این ی

دستور التمل برای ایجاد مشوکل بوین کشوورهای لیبورال و غیور

لیبرال استا سط باالی وابستگی اقتصادی نیز جنگ را غیر ممکن نمیسازد و در نتیجه
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نگرانی دولتها را دربارس آنچه ممکن است رقبای قدرتمند انجام دهند تا موازنه قودرت
را به هم بزنند ،از بین نمیبردا نهادهای بینالملل نیز می توانند همکاری را تسهیل کنند،
اما آنها نمیتوانند دولتهای قدرتمند را از عمل کردن مطوابق خواسوت خودشوان بواز
دارند و بنابراین نمیتوانند خطر منازعه را از بین ببرندا از سوی دیگر ،اگر چه مهواجران
و جمتیت پناهنودگان اقلیتهوای نسوبتاً کموی را در کشوورهای میزبوان خوود تشوکیل
میدهند ،اما اختالفات فرهنگی اجتناب ناپذیر ،ترس از جابهجوایی شوغل و نگرانوی در
مورد جرایم و تروریسم باعث مخالفوت بوا مهواجرت و کمو

بوه جهوور جنبشهوای

ناسیونالیستی راست گرا در سراسر جهان صنتتی از جمله امریکا شدس استا هنگامی که
تنشها بین تمایل به حاکمیت ملی و بینالملل گرایی افزایش یافت این دوموی بوود کوه
شکست خوردا درنتیجه چشم انداز هژمونی لیبرال بهطور فزایندس دموکراتی

و به لحاظ

اقتصادی باز جهان که بسیاری از نخبگان امریکایی متتقد بودند با پایان جنگ سرد قابل
حصول است ،آن طور که انتظار میرفت تحقق نیافتا مخالفت ترامب با این استراتژی و
ناسیونالیسووتی قوورار گرفووتا ترامووب رویکوورد اولویووت امریکووا را براسوواس گرایشووات
درونگرایی سنت جسکونی مطرح کردا رویکرد ترامب در چوارچوب سونت جکسوونی
موجب جهور مشکالتی در سط بینالمللی شدا
آثار این رویکرد زیاد بودس است؛ میالً در مورد ایران موجب شد توافق هسوتهای کوه
تقریباً موفقیت برجستهای برای دولت یازدهم جاااایران تلقی میشد ،تبدیل بوه ناکوامی
گردد و هزینههای زیادی به جامته ایران تحمیل کندا باتوجه بوه واقتیوتهوای موذکور،
هدف مقا له حاضر پاسخ به این پرسش اصلی است که چرا رویکورد اولویوت امریکوای
دونالد ترامب براساس گرایشات درونگرای سنت جسوکونی موورد پوذیرش بخشوی از
مردم امریکا واقع شد و این پرسش فرعی نیز مطرح میشود که رویکورد موذکور چوه
تأثیری بر تنش میان ایران و امریکا داشته است در پاسخ به سؤال اصولی مقالوه حاضور
این فرضیه براساس رویکرد ناسیونالیستی امریکا مطرح میشود که بخشی از شوهروندان
امریکا دهه ها در تضاد کامل با رهبران شان بیشتر جهت گیری سیاست خارجی واقع گرا
تا لیبرال داشته اند که موجب شدس است خواستار سیاست خارجی خودمحور شوندا آنها

سیاست جهانی
ناسیونالیسم ترامپ در چارچوب سنت جکسونی و تأثیر آن بر تنش ایران و امریکا

تأکیوود او بوور ناسیونالیسووم بووا شووتارهای پوپولیسووتی مووورد توجووه طرفووداران جنووبش
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ب ر وجود رئیس جمهوری اصرار داشتند که منافع امریکا را در اولویت نخست قرار دهدا
در پاسخ به سؤال فرعی نیز این فرضیه مطرح می شود کوه تراموب بور اسواس رویکورد
ناسیونالیستی متتقد بود ،برجام نتوانست منافع امریکا را تأمین کند؛ در نتیجه بوا خوروج
دولت ترامب از برجام تنش بین ایران و امریکا به دشمنی سابق بازگشتا این تحقیق با
متدولوژی تحلیلی و تبیینی و با استفادس از کتابها و مقاالت مسوتخرج از فصولنامهها و
منابع اینترنتی در صدد پاسوخ بوه سوؤاالت موذکور اسوتا مقالوه حاضور در دو بخوش
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سازماندهی می شود :بخش اول ،سنت جکسونی به عنووان چوارچوب مفهوومی گفتموان
سیاسی و سخنرانی افتتاحیه ترامب؛ تقویت خارجیها به هزینه تضوتیف امریکوا؛ نقوش
رهبری ترامب در بازگردان عظمت امریکا و فوراز و نشویبهای رویکورد ناسیونالیسوتی
ترامب و بخش دوم مقاله حاضر نیز بازگشت ترامب به روابط خصمانه با ایران؛ خط سیر
متفاوت دولت ترام ب در قبال جاااایران و مخالفت با استراتژی هژمونی لیبرال در داخول
و خارج امریکا در دورس دولت دونالد ترامب مورد بررسی قرار میدهدا
پیشینة تحقیق
در رابطه با موضوع ناسیونالیسم ترامب در چارچوب سنت جکسونی و تأثیر آن بر تنش
ایران و امریکا ،آثار کمتری تولید شدساندا شاید یکی از دالیل آن جدیود بوودن موضووع
استا عمدس آثار مرتبط با موضوع نیز به زبان انگلیسی هسوتندا بوهتوازگی پژوهشوگران
فارسی زبان نیز دست به قلم شدساندا از جمله مقالههایی که مورتبط بوا موضووع نوشوته
شدساند میتوان به مقالههای زیور اشوارس کورد :مقالوه اموین پرتوو در فصولنامه مطالتوات

راهبردی در سال  1397با عنوان "راهبرد کالن امریکا در دورس ترامب؛ درس هایی برای

ایران" نویسندس متتقد است ،ترامب با خروج از برجام هم با میراث اوباما تسویه حساب
کرد و هم کوشید ایران را بوه تنگنوا بیافکنودا تراموب و حلقوه پیراموونش احیوای مهوار

راهبردی ایران را دستاورد خود میدانندا به باوردولت ترامب سلب تووان ایوران از توأثیر
گذاری منطقهایی با فشار اقتصادی و تحری

داخلی حاصل میشودا بنابراین تراموب در

قبال ایران به دنبال تداوم راهبردی استا مقاله حسین کریمی فرد در فصلنامه سیاست در

سال  1396با عنوان "سیاست تنش زدایی روحوانی در قبوال امریکوا؛ اهوداف و منوافع"
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نویسندس متتقد است ،به قدرت رسیدن ترامب و سیاستهای خصمانه و تهاجمی او علیه
ایران ،سیاست تنش زدایی روحانی را با چالش اساسی روبرو کردا وی تصری میکنود،
دولتمردان جمهوری خواس ،کنگرس و محافل یهودی خواهان شدت عمل بیشتر در مقابول
ایران هستندا از این رو ترامب با خروج یکجانبه از برجام در صدد فشار بر ایوران بورای
تغییر سیاستهای منطقهای و دفاعی ایون کشوور اسوتا مقالوه زهورس پوسوتین چوی در
فصلنامه بینالمللی ژئوپلتی

در سال  1395باعنوان «موازنه جدید نقش منطقوهای ایوران

در سیاست راهبردی آمریکا» نویسندس در مقاله مذکور متتقد است ،نگرش تویم سیاسوت
خارجی ترامب ماهیت سیستمی

داشته و بر روند ارتقاء همکاریهای گذشته امریکوا و

اروپا با کشورهای حوزس خلیج فارس در ارتباط با امکان پذیری امنیوت منطقوهای تأکیود
دارندا به همین دلیل است که زمینه برای شکل گیری نشانههایی از امنیت منطقهای دسته
جمتی در سیاست راهبردی ترامب برای محدود سازی موقتیت منطقهای ایران مشاهدس
می شودا مقاله رضا سیمبر و سامرس فصیحی مقدم الکانی در فصلنامه پژوهشنامه انقوالب
متتقدند :به دالیلی چون عوامل منطقهای و بینالملل ی که خواهان وجود تنش میان ایوران
و امریکا هستند؛ عدم وجود ارادس سیاسی الزم از جانب دولت مردان امریکا برای تورمیم
روابط دو کشور و در نتیجه باور آنان به تأثیر سیاست "چماق و هویج" در قبال ایوران و

در نهایت عدم اجماع میان نخبگان ایران بر پیگیری مداوم سیاست تنش زدایی در عرصه
سیاست خارجی ،پیش بینی میشود ،روابط دو کشور بهبود نخواهد یافتا
کتاب رابرت جرویس و همکاران ،انتشارات دانشگاس کلمبیای امریکا در سوال 2018
با عنوان :آشفتگی در نظم لیبرال :ریاست جمهوری ترامپ و سیاست بینالملل در قلرن 21

نویسندگان متتقدند :سیاست خاورمیانهای ترامب انحراف قابول تووجهی از پیشوینیان او
نشان نمی دهد؛ اگر چه رویکرد او نسبت به ایران کامالً متفاوت از رویکر رئیس جمهور
اوباماستا رویکرد ترامب در قبال ایران بازگشت به روابطه خصمانه دوجانبوه از ابتودای
انقالب ایران تا اکنون استا تراموب رویکورد جدیودی را در قبوال خاورمیانوه جسوتجو
میکند؛ یتنی درگیری نظامی کمتر و همکاری گستردستر با روسیه در منطقوه خاورمیانوها
مسئله اصلی در مورد دولت دونالد ترامب جهت گیری استراتژی نیست ،بلکه این اسوت

سیاست جهانی
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اسالمی در سال  1394باعنووان «دولوت موردان یوازدهم و مسوئله امریکوا» نویسوندگان
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که آیا دولت او از صالحیت کافی برخوردار است که از مشکالت عمدس جلوگیری کنود
و به اهداف کوتاس مدت امریکا دست یابد و کتاب استفن ام والت ،انتشوارات دانشوگاس
کلمبیای امریکا در سال  2018با عنوان :مرگ اهداف نیک :گلچین سیاست خارجی امریکا

و افول تقوق امریکا ،نویسندس متتقد است :برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از ابتدا کوم
و بیش بحث برانگیز بود و دولت اوباما مجبور شد مبوارزس دشوواری را تحمول کنود توا
پذیرش بدبینانه کنگرس را دریافت کندا از نظر نویسوندس ،شوماری از گروسهوا بوا بودجوه
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خوب و افراد با نفوذ در داخل امریکا بی وقفه کار کردند تا برجام را از بین ببرند و حتی
برخی از طرفداران توافق هستهای ،ایران را به عنوان کشور مخالف و خطرناک توصویف
کردند که امریکا باید برای مهار آن سخت تالش کندا نباید فراموش کرد که دولتهوای
قبل از ترامب نیز مجازاتهای سختی به شوکل تحوریم علیوه ایوران وضوع کردنود و از
مخالفان منطقها یی ایران حمایت کردس بودند و اقدامات مخفیانوه علیوه ایوران انجوام دادس
بودند و هدف تغییر رژیم را از این طریق دنبال کردس بودندا تراموب صورفاً بوه سیاسوت
رویارویی بازگشته است که مدتها است سیاست امریکا را در قبال ایران تتریف کوردس
استا مراجته به منابع کتابخانهای حاکی از آن است که هیچ منبوع کتابخانوهای فرصوت

پرداختن به این موضووع را نیافتوه و پورداختن بوه موضووع "ناسیونالیسوم تراموب در
چارچوب سنت جکسونی و تأثیر آن بر تنش ایران و امریکا" موجب خواهد شد تا اوالً

خأل علمی موجود در آثار پژوهشی نسبت بوه " اولویوت نخسوت امریکوا" در رویکورد
ناسیونالیسووتی ترامووب در انتخابووات  2016امریکووا برطوورف شووودا ثانیواً تووأثیر رویکوورد
ناسیونالیستی ترامب بر تنش ایران و امریکا در دورس ترامب روشنتر گرددا مقالة حاضور
تالش دارد مسائل مذکور را در چارچوب سنت جکسونی مورد بررسی قرار دهدا
 .1سنت جکسونی به عنوان چارچوب مفهومی
از نظر م

دوگال و مید شیوس صحی برای تحلیل ساختاری سیاسوت خوارجی کشوور

امریکا از طریق شناسایی سنتهای سیاست خارجی این کشور امکانپذیر میگورددا در
نهایت ،سنتها در مفهوم به کار گرفته شدس توسط م

دوگال و میود اشوارس بوه توسوته

مداوم روایتهای منسجم در این رابطه دارد که چگونه ایاالت متحدس میتواند و باید بوا
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جهان ارتباط برقرار کندا برای مید موتور حیاتی در ایجاد سونتهای سیاسوت خوارجی
امریکا مبتنی بر دو عنصر است -1 :تمجید اصوول بنیوادی و ایودسهای روشونگرانه دورس
انقالب امریکا و - 2شناسایی آگاهانه که تحت هدایت آن انقالب امریکوا از موجودیوت
مادی و سیاسی بسیار بهتر نسبت به هر کشور دیگر برخوردار شدس استا م

دوگال به

طور مشابه استدالل کردس است که تمایل به طبقهبندی سیاست خارجی امریکا بر اساس
زنجیرسهای رئالیسم /ایدس آلیسم و یا بینالملل گرایی /انزواگرایی اشتباس هستند ،زیرا آنچه
به عنوان برخورد هگلی در گفتمان ملی بین تز و آنتوی توز دیودس شودس اسوت ،در واقوع
برخوووورد رقوووابتی بوووین سووونتزهای ارزشهوووای آمریکوووایی و منوووافع ملوووی اسوووت
() Walter,1997:135ا شاید بیان کنندس بهتر این گرایش ،انتقاد هانس مورگنتا به سیاست
خارجی امریکاست که گرایش به سرمستی ،انتزاعهای اخالقی ،تضاد منافع ملی و اصول
اخالقی دارد ).(Morgenthau, 1950:833-853

بنابراین مید و م

دوگال اولین افراد نیستند که اهمیت تلفیق بین ارزشهای امریکوا

ملی کشمکش داشته است و بورای مورتبط سواختن ایون دو مفهووم در اسوتراتژی کلوی
سیاست خارجی ،دربارس ماهیت این منافع و ارزشها با یکدیگر توافق انجوام دادسانودا از
نظر مید ،این تلفیق برای موفقیت سیاست خارجی امریکا ضروری بودس استا
مید استدالل میکند ،سیاست خارجی امریکا از زمان انقالب امریکا از طریق تکامول
چهار سنت سیاست خارجی مشوخ

و هنووز مکمول تتریوف شودس اسوت -1:سونت

همیلتونی یتنی ارتقاء جهان آزاد -2،سنت جفرسونی یتنی حفو نظوام دموکراتیو -3،
سنت جکسونی یتنی ارزشهای پوپولیستی و قدرت نظامی  -4سونت ویلسوونی یتنوی
اصول اخالقیا تمایز اساسی میان چهار سنت سیاست خارجی میان آن هایی اسوت کوه
تکامل و حمایت از فضایل جمهوری جستجو میکنند یتنی سنت جفرسونی و جکسونی
و آن هایی که به دنبال بازسازی تصویر جهان هستند ،یتنی سنت همیلتونی و ویلسونیا
به اصطالح والتر م

دوگال ،این سنتها مرتبط با این بحوث تواریخی هسوتند کوه آیوا

ایاال ت متحدس سرزمین موعد است یا دولت جنگجویان کار مید به طور خاص باز کردن
فضایی برای در نظر گرفتن سنتهای سیاست خارجی کمتر واالی امریکوا ماننود سونت

سیاست جهانی
ناسیونالیسم ترامپ در چارچوب سنت جکسونی و تأثیر آن بر تنش ایران و امریکا

و منافع ملی را شناختند ا از نظر مید هر نسل امریکایی برای تتریف منافع و ارزشهوای
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جکسونی است ()Remini,1988:7-11ا این سنت همچنان که در دو بخوش زیور نشوان
دادس خواهد شد ،ارتباط روشنی بوا روایوت سیاسوت خوارجی دونالود تراموب در قبوال
کشورهای مختلف از جمله جاااایران داردا شکاف جودی بوین دو سونت جفرسوونی و
جکسونی وجود دارد؛ هر چند هر دو سونت متتقدنود،آزادی بوهعنووان هودف ،بهتورین
دستاورد بودس استا سونت جفرسوونی بوه طوور عمیوقتر بوه حمایوت از آزادی بیوان و
ممنوعیت تشکیالت مذهبی فدرال اختصاص دادس شدس استا اما سونت جکسوونی حوق
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حمل اسلحه بوه عنووان دژ آزادی در نظور گرفتوه اسوت ا بورای شوفاف سوازی بیشوتر،
جفرسونیها به اتحادیه آزادیهای مدنی پیوستند و جکسونیها به انجمن اسولحه ملویا
در انجام این کار هر دو طرف قانع شدساند که آن ها در مقابل موانع آزادی هستندا سنت
جکسونی مبتنی بر آن چیزی است که مید جامته سیاسی احساسی نامیودس اسوت کوه از
طریوووق اصوووول پوپولیسوووم ،فردگرایوووی ،افتخوووار و تشوووویق تتریوووف شووودس
است() Mead,1999/2000:8ا به منظور فهم اهمیت تاثیر سونت جکسوونی بور سیاسوت
خارجی دونالد ترامب ،باید هسته اصلی آن شناسایی شودا سنت جکسونی متتقد است
که حکومت باید هر چیزی را با قدرتش انجام دهد تا سامان سیاسی ،اقتصادی و اخالقی
کل جامته را ارتقاء دهدا هر ابزاری برای رسیدن به این هدف مجاز است به شرط اینکه
احساسات اخالقی را نقض نکنند یا از آزادیهایی که جکسوونیهوا متتقدنود ضوروری
هستند ،تجاوز نکنندا سیاست خارجی جکسونی خواستار قدرت نظامی است و بنابراین
از پایههای اخالقی سنت ویلسونی یوا جسوتجوی جهوان آزاد سونت همیلتوونی مشوتق
نمیشودا در عوض در لحظه نخست توسط احساسات تحری

میشوود توا از اعضوای

جامته در مقابل تهدیدات حمایت کندا از این نگرش شماری متانی مهم برای سیاسوت
خارجی امریکا جریان مییابدا
اولین نگرانی آستانه سنت جکسونی برای عمل مخصوصاً بورای اسوتفادس از قودرت
نظامی استا جکسونی ها مخالف مداخله امریکا در بوسنی بودند بوه خواطر اینکوه ایون
مسئله تهدید محدودی برای منافع امنیتی امریکا ایجاد کردس بودا اما فشار بورای مداخلوه
نظامی امریکا علیه تهاجم صدام به کویت پذیرفتند ،چنانکه حرکت دیکتواتور عوراق بوه
عنوان تهدید برای عرضه جهانی نفت درک شدس بود و بنابراین ی

تهدید بوالقوس بورای
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سامان اقتصوادی امریکوای جکسوونی بوودا یو

منطوق مشوابه در تغییور موقتیتهوای

جکسونی ،تمایالت تهیه مقودمات مداخلوه امریکوا در دو جنوگ جهوانی اسوتا اینجوا
بیرحمیهای انجام شدس توسط قدرتهای اصلی یتنی نازیها و نیروهای نظامی ژاپنوی
نبود ،بلکه غرق شدن کشتی امریکایی و حمله به پرل هاربور امریکا بود کوه احساسوات
جکسونی را دوبارس به سوی رئویس جمهوور ویلسوون در جنوگ جهوانی اول و رئویس
جمهور فرانکلین روزولت در جنگ جهانی دوم بوه کوار انوداخت ((Smith,2008:527ا
جکسونی ها با فهم م

آرتور موافق هستند که پیروزی در جنگ باید کامول باشود و بوا

تسلیم بی قید و شرط نیروهای دشمن همراس باشدا شکسوت ایون هودف در جنگهوا و
منازعات امریکا در سط بینالملل دیدس شدس استا در نتیجه احساسوات جکسوونی بور
علیه شماری از رئیسان جمهور امریکا در قرن  21برگشته اسوت :توالش تورومن بورای
دست یابی به جنگ محدود در کرس ،انتخاب مجدد او را در سال  1952از بوین بوردا بوه
طور مشابه ناتوانی جانسون برای تسولیم بوی قیود و شورط ویتنوام ،بوا هزینوه ریاسوت
ایران با پیروزی مشخ

 ،هر نوع امید که او در انتخابات 1980پیوروز میشوود را نوابود

کرد و عدم اصرار جرج بوش پدر بر تسلیم بوی قیود و شورط عوراق ممکون اسوت بوه
شکسووت او در انتخابووات ریاسووت جمه ووری  1992کم و

کووردس باشوود ( .(Mead,

1999/2000: 24

مفهوم چهارم ناشی از تحت کنتورل درآوردن احساسوات جکسوونی در حمایوت از
مداخله یا جنگ استا برای میال به کشمکش ریچوارد نیکسوون بورای خوارج سواختن
ایاالت متحدس از جنگ ویتنام اشارس می شوودا نیکسوون و مشواور امنیوت ملوی و سو س
وزیرخارجه او ،هنری کیسنجر ،در تالش برای تتدیل دیدگاس جکسونی وقت زیوادی را
در دفتر کارشان صرف می کردند؛ زیرا تالش داشتند امریکا از ویتنام عقب نشوینی کنود،
بدون اینکه اعتبارش را در مقابل دشمنان ،متحدان و عموم مردم امریکا از دست دهود (
 .(Scanlon, 2009:255-276مسلماً تصادفی نبود که نیکسون و کیسنجر استراتژی عقوب
نشینی شان از ویتنام را با عنوان صل با افتخار بیان کردندا عوالوس بور ایون یکبوار دیگور
مخالفان دولت امریکا را به عنوان کشور دشمن تتریف میکنندا برای میال چین از سوال
 1949تا  1972و جمهوری اسالمی ایران را از سوال  1979توا اکنوون ،کشوور دشومن

سیاست جهانی
ناسیونالیسم ترامپ در چارچوب سنت جکسونی و تأثیر آن بر تنش ایران و امریکا

جمهوریش در سال  1968تمام شدا ناتوانی جیمی کارتر برای حل بحران گروگوانگیری
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میدانندا کم و بیش برای دیدگاس جکسوونی دشووار اسوت کوه متمایول بوه حمایوت از
تالش های عادی سازی روابط امریکا با کشورهای خارجی شودا برای میال جکسونیهوا
با مذاکرس توافق هستهای دولت اوباما با ایران و یا عادی سازی روابط بوا کوبوا ،مخوالف
بودندا به این دلیل بود که ترامب از ابتدا بوا توافوق هسوتهای بوا ایوران مخالفوت کورد و
سرانجام از آن خارج شدا سرانجام نظریه جکسونی در غیواب تهدیودات مسوتقیم بورای
امنیت امریکا احتمال دارد از محافظه کاری حمایت کند (Commission on Presidential
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)Debates,2000:2-7ا بنابراین برای موارد یا بحرانهای خاص که در آن امریکا مداخلوه
(نظامی) میکند ،فرض شدس که حمایت دیدگاس جکسونی را بهدست میآوردا اما مورد یا
بحران باید بهعنوان تهدید مستقیم برای منافع حیاتی امریکا دیدس شودا سنت جکسوونی
می خواهد کشورش قدرتمند باشد و دستاورد نظامی زیاد داشته باشود توا از منوافع ملوی
امریکا حمایت کند ()Cohen and etal,2016:1-3ا برای درک رویکرد جکسونی ترامب
باید گفتمان سیاسی او در چارچوب سنت جکسونی شناخته شودا از این رو ،در اینجا به
گفتمان سیاسی به طور عام و گفتمان سیاسی ترامب به طور خاص پرداخته میشودا
 .1-1گفتمان سیاسی به طور عام و گفتمان سیاسی ترامپ به طور خاص
زبان از زمان بسیار قدیم استفادس شدس تا ایدسها و اعمال را به دیگر افراد انتقال دهدا اگر
چه هم اکنون مشخ

شدس است که خود زبان به فرهنگ کم

میکند و به طوور جودا

ناشدنی به آنچه فرهنگ نامیدس میشود پیوند دارد ،اما تا دهه  1960ایون مسوئله آشوکار
نشدس بودا مطالتات مختلف انجام شدس است تا نشان دهند که استفادس از ارزشهای رموز
گذاری شدس و تقویت ساختار قدرت در جامته چگونه است ) .(Kerswill 2001: 8وقتی
که سخنرانی ریاست جمهوری تحلیل میشودا برای اولین بار گفتموان سیاسوتمداران در
حوزس سیاسی مشخ

میشودا وان دیج

()1997یکوی از محققوان برجسوته در ایون

زمینه گفتمان را زمانی گفتمان سیاسی نامید که نقش کارکردی مستقیم -بوه عنووان یو
شکل از عمل سیاسی -در فرایند سیاسی داردا عالوس بر این ،گفتمان سیاسی در حوادث
ارتباطی مانند جلسات کابینه ،جلسات پارلمان ،مبارزات انتخاباتی ،تجمتات و مصاحبه با
رسانهها ،فتالیتهای بوروکراتی  ،تظاهرات اعتراض آمیوز و ماننود آن هوا زمینوه منود
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میشود (ر) Van Dijk 1997:14-16ا گفتمان سیاسی وقتی ایجواد میشوود کوه بوازیگر
سیاسی در فضای سیاسی تالش دارد از طریق متقاعد سازی و ترغیب ،عمل اجتماعی را
برانگیزد یا بر آن تأثیر ب گوذاردا گفتموان سیاسوی ارتبواط ویوژسای بوا بازتولیود قودرت،
سوءاستفادس از قدرت یا تسلط بور قودرت دارد ) .(Van Dijk 1997: 11تحلیول گفتموان
سیاسی به طور انتقادی ممکن است به آشکارسازی ایدئولوژیهای اساسی دربارس اینکوه
چگونه قدرت سیاسی ساختار بندی شدس است ،بینجامدا
گفتمان ،ارزشهای ایدئولوژیکی را منتکس میکند که توسط گروهایی حف شودس
که آن را ایجاد کردساندا در امریکا این گروسها اغلب در دو حزب عمدس جمهوری خوواس
و دموکرات قرار گرفته اندا ی

شیوس متمول در گفتمان سیاسی این است کوه دو قطوب

در گروس و خارج از گروس یا ما در مقابل دیگران متین میگوردد(van Dijk 2006: 248-

)249ا این تقسیم اجتماعی در تمام سیاستها برجسته اسوت و متمووالً در ضومیرهایی
مانند ما و آن ها یا ضمیر ملکی مانند کشورمان یا موردم شوان رمزگوذاری شودس اسوتا
سازماندهی شدس است ))Van Dijk 2006: 126ا برای نمونه ترامب با دلیل سفسطه آمیوز
در توصیف تصدی هیالری کلینتون به عنوان وزیور امورخارجوه ،اقودامات او را در ایون
دورس زیر سؤال بردا بنابراین گفتمان سیاسوی تراموب از طریوق دوگوانگی موا در مقابول
دیگران ساخته شدس استا استراتژی که در سخنرانیهای سیاسی ترامب به کوار رفتوه از
طریق دیدگاس به طور خاص متتصبانه از واقتیت مطرح شودس اسوت (Mason & Platt

) 2006: 154سخنرانی افتتاحیه دونالد ترامب نخسوتین سوخنرانی او بوه عنووان رئویس
جمهور استا تحلیل این سخنرانی به عنووان نمونوه در مقالوه حاضورانجام میشوود توا
گفتمان سیاسی ترامب در چارچوب سنت جکسوونی روشونتر شوود .در آن سوخنرانی
افتتاحیه دو موضوع ،برداشت او را از امریکا نشان میدهود :اوالً اینکوه امریکوا ضوتیف
است و ثانیاً خارجیها قوی هستندا این دو موضوع پیامهای عمدس از لفواجی سیاسوی او
یتنی بازگرداندن عظمت امریکا و نخست امریکوا یوا اولویوت امریکاسوت را مشوخ
میسازدا از طریق این پیامها بود که ترامب همه بازیگران اجتماعی را بوه عنووان موا یوا

دیگران برحسب قدرت و ضتف مطرح کردا از طریق این دوگانگی ،ترامب امریکا را به -

سیاست جهانی
ناسیونالیسم ترامپ در چارچوب سنت جکسونی و تأثیر آن بر تنش ایران و امریکا

گفتمان سیاسی ایدئولوژیکی به طوور کلوی بوا خوود ارائوه میبوت و دیگور ارائوه منفوی
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عنوان ما ،ضتی ف خواند و خودش را به عنوان ما قوی خواند و هیأت حاکمه امریکوا را
به عنوان دیگران ،ضتیف و هیأت حاکمه کشورهای خارجی (دیگران) را قووی فورض
میکندا این مترفی به ترامب امکان میدهد کوه از دیگوران مشوروعیتزدایی کنود و بوه
خودش از طریق دستهبندیهایی که در سوخنرانیهایش ایجواد کورد ،مشوروعیت دهودا
تصووتیف امریکووا از نظوور ترامووب ناشووی از دیگووران ،یتنووی هیووأت حاکمووه داخلووی و
خارجیهاستا به طور خاصتر ترامب هیأت حاکمه را به عنوان عامول واگوذار کننودس
212

فصلنامه علمی سیاست جهانی ،دورة هشتم ،شمارة سوم ،پاییز  ،1398پیاپی 29

سیاست جهانی

داراییهایی مانند شغل (میالً به چین ،پول (میالً به ایران ،پرداخت اصول و سوود بودهی
ایران نزد امریکا در دورس شاس توسط اوباما) و مرز (میالً به مکزی ) مترفوی میکنود کوه
امریکا را ضتیف میگرداندا ترامب از این ویژگیها استفادس میکنود توا نشوان دهود کوه
امریکا به عظمت گذشته بر میگردد ،اگر مردم امریکا با ترامب قدرتمند متحد شوندا اما
رسیدن وی به کاخ سفید به سادگی صورت نگرفتا در سال  2016تتداد قابل تووجهی
از سیاستمداران جمهوری خواس از تأیید نامزدی دونالد ترامب بورای ریاسوت جمهووری
خودداری کردند و تتداد متدودی از آنها از جمله کالین پاول ،هیالری کلینتون را تاییود
کردندا دونالد ترامب حمایت بوش پدر و پسر را نیوز بوه دسوت نیواوردا او در سراسور
مبارزس انتخاباتی از کلینتون عقب بود و در سه مناجرس تلویزیونی خیلی ضتیف عمل کرد
و به سختی مورد تأیید روزنامههای مهم امریکا قرار گرفتا روزهوای قبول از انتخابوات
نظر سنجی ها شانس پیروزی ترامب را ضتیف ارزیابی موی کردنود و احتموال پیوروزی
هیالری کلینتون را  70درصد تخمین میزدند)) Walt,2018:17-18ا
به ندرت کسی انتظار داشت که تراموب در انتخابوات مقودماتی جمهووری خواهوان
خوب عمل کندا صاحب نظران بارها به مردم اطمینان دادند که موفقیتهای اولیه او نمی
تواند پایدار باشدا اما دونالد ترامب باوجود مخالفت شدید رهبران ارشد حزب جمهوری
خواس ،توانست رقبای جمهوری خواس خود را کنار بگذارد و نامزدی حزب مذکور را بوه
دست آوردا دونالد ترامب با هنجارهای مقرر فتالیتهای سیاسی امریکا مخالفت کورد و
از انتشار اجهارنامه مالیاتی خود امتناع ورزیدا دموکراتهای برجسوته بوه دالیول آشوکار
حزب گرایانه با دونالد ترامب مخالف کردندا پروفسور الیوت کوهن ناموه سرگشوادسای
تنظیم کرد و آن را به امضای  22نفر از مقامات سابق امنیت ملی امریکوا رسواندا وی در
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این نامه نظریه های دونالد ترامب در مورد سیاست خوارجی محکووم و تراموب را بورای
پست ریاست جمهوری نامناسب توصیف کردس بودا چند ماس بتد پنجاس کارشناس ارشود
سیاست خارجی حزب جمهوری خواس از جمله مایکل هایدن رئیس سابق آژانس امنیت
ملی ،ترامب را فاقد شرایط رهبری تلقی میکنند و هشدار میدهند او بیپرواترین رئیس
جمهور در تاریخ امریکا خواهد شد()Walt,2018:18-19اجدا از ارزیابی ترامب به عنوان
شخ

نامناسب برای ریاست جمهوری امریکا ،در میان چیزهای دیگر پیروزی تراموب

نارضایتی عمومی از سیاست خارجی سه رئیس جمهور سابق امریکا(بیل کلینتون ،بووش
پسر و اوباما) را نشان میدهد( )Walt,2018:132-133ا با وجود ایون ،سیاسوت خوارجی
بزرگترین مسئله در مبارزات انتخاباتی  2016امریکا نبود؛ مسائل مربوط به نژاد ،طبقوه و
هویت تتداد قابل توجه ای از رأی دهندگان امریکا را به سوی ترامب سوق دادا دشومنی
طوالنی مدت با اولین رئیس جمهور سیاس پوست نیوز بوه کمو

تراموب آمودا هویالری

کلینتون شهرت خود را خدشهدار کردس بودا عالوس بر این آشنایی خسته کننودس بویش از
ترامب نیز در پیروزی او مؤثر بود و او ثابت کورد بازاریواب خیلوی موؤثرتر رسوانههای
جمتی نسبت به رقبایش هستا بنابراین اشتباس میباشد اگر صورفاً سیاسوت خوارجی را
ریشه اصلی پیروزی ترامب در سال  2016تلقی کنیم )(Walt,2018:134-136ا موضووع
مداوم پیامهای ترامب مخالفت او با جهانی شدن و بینالملل گرایوی در هموه اشوکالش
بودا او ادعا می کرد واشنگتن مذاکرات توافق تجاری بدی با دیگر دولتها بورای دهوهها
داشته استا به گفته ترامب این آهنگ دروغین بینالملل گرایی به هزینه مشواغل خووب
برای میلیون ها امریکایی تمام شدس است و اقتصاد امریکا را بسیار ضتیف کردس استا از
نظر ترامب بینالمللگرایی سیاستهای مهاجرتی بی متنی را تشویق کردس است و هویت
امریکا را تهدید کردس است و به جنایتکاران خطرنواک و افوراط گرایوان خشوونتطلب
اجازس داد وارد سرزمین امریکا شوندا ترامب وعودس داد در صوورتی کوه انتخواب شوود،
توافقات تجاری بد را پارس میکند ،در مرز امریکا و مکزی

دیوار میکشد ،مانع از آمدن

افراط گرایان به امریکا میشود و مشاغل از دست رفته در جریان بینالملول گرایوی ،بوه
امریکا بر میگرداند و امریکا را دوبارس بزرگ میگرداندا ترامب بارها از عملکرد هیالری

سیاست جهانی
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دو دهه شهروندان امریکا با هیالری کلینتون به نفع ترامب تموام شودا کشوش رسوانهای
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کلینتون به عنوان وزیر امورخارجه انتقاد کرد و اشوارس کورد هویالری کلینتوون بوه عنووان
سناتور از تهاجم امریکا به عراق در سال  2003حمایت کردس است و خواسوتار مداخلوه
عمیق امریکا در جنگ داخلی سوریه بودس استا هیالری کلینتون سوزاوار هموه سوخنان
طتنه آمیز ترامب نبود ،اما او نمی توانست با حمالت ترامب مواجه شوود بوه ایون دلیول
سادس که هیچ دستاوردی وجود نداشت()Walt,2018:21-22ا
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 .2-1تقویت خارجیها به هزینه تضعیف امریکا
ترامب متتقد بود ،مشکالتی که -بهعنوان ی

ملت -روبرو شدند ،نتیجوه اتحواد هیوأت

حاکمه و خارجیها در دزدی از امریکا و تضتیف این کشور بورای منوافع شخصیشوان
بووودس اسووتا در ایوون میووال ورشکسووتگی اخالقووی هیووأت دولووت از طریووق همبسووتگی
خوشبختیهای شان با بدبختیهای مردم امریکا برجسته شدس استا ترامب هیأت دولوت
را در اصطالحات مختلف مانند خارج از دسترس ،خود محور و دور از زندگی روزمورس
مردم مترفی کردا این ویژگیها به طوور ضومنی بوه خودکوامگی ،فسواد و حورص و آز
هیأت دولت اشارس داردا در مجموع ترامب برای ویژگوی خودکوامگی ،هیوأت دولوت را
مترفی میکندا ترامب همچنین به همدستی هیأت دولت در بهتر شدن وضع کشوورهای
خارجی اشارس میکند ا ترامب با این بیانات احساسوات طرفوداران خوود را برانگیخوتا
ترامب بیان داشت ،کشور شان در بحران جدی است؛ امریکا پایه پرش بورای مشوکالت
هر کشور دیگر شدس است؛ امریکا بیست و ششوم در جهوان در زمینوه آمووزش اسوت؛
امریکا به خاطر زیرساختهایش ،فرودگاسهایش ،جادسهایش و همه چیوزش بوه کشوور
جهان سوم تبدیل شدس استا امریکا در وضتیت حباب اقتصوادی قورار دارد و رایوای
امریکایی مردس استا در این فرایندها امریکا دارای مشکالت جودی میول یو

کشوور

جهان سوم ،بیست و ششم در جهان ،بیروح و پایه پرش بورای مشوکالت هور کشوور
دیگر تتریف شدس استا اصطالحاتی که امریکا را در ی

وضوتیت بحرانوی قورار دادس

استا ضمیر ما نیز برای توصیف آنچه آنها دارند و آنچه ندارند ،اسوتفادس شودس اسوتا
برای میال ترامب بیان داشت ،ما پیروزی دیگر نداریم؛ کشورمان پتانسیل عظیمی دارد؛ ما
مردم فوقالتادس ای داریم؛ ما مردمی داریم که شاغل نیستند؛ موا مردموی داریوم کوه هویچ
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انگیزسای برای کار ندارند؛ ما بدهی  18تریلیون دالر داریم؛ ما چیزی جوز مشوکالت بوه
دست نیاوردیم؛ ما ی

ارتش داریم که نیاز به تجهیزات در همه جا دارد و ما تسولیحات

هستهای داریم که کهنه شدس استا این خطوط نمونههایی از فرایند ارتباطی تمل

گرایی

ارائه میکند ا در این خطوط ما غالباً به عنوان داربودن چیزهای منفی ماننود مشوکالت و
بدهی توصیف شدس استا ترامب تصری کرد ،پول و مشاغل شان توسط دیگران تصرف
شدس است؛ چین مشاغل آنها را دارد؛ مکزی

مشاغل آنها را دارد؛ همه اینها مشواغل

آنها را دارندا این میالها نمونهای از گفتمان ایدئولوژی در گروس یا خارج از گروس ارائوه
میکند که به موجب آن خارجیها از طریق اعمال منفی شان نشان دادس شودساند

(Van

)Dijk 2006: 125-126ا بخشهای دیگر این سخنرانی بیونش تراموب نسوبت بوه اموور
سیاستمداران را نشان میدهدا این توصویفات مشوخ

میسوازد کوه هیوأت دولوت در

راستای منافع مردمی که نمایندسشان هستند ،عمل نمیکنندا ترامب با نشان دادن ضوتف
هیأت دولت تالش میکند نقش رهبری خود را در بازگرداندن عظمت امریکوا برجسوته

 .3-1نقش رهبری ترامپ در بازگرداندن عظمت امریکا
موضوع نهایی که در سخنرانی افتتاحیوه تراموب برجسوته شودس ایون اسوت کوه تراموب
قدرتمند شایسته رهبری استا یکی از این شویوسها کوه تراموب توانوایی خوود را بورای
رهبری نشان دادس ،از طریق مترفی خوودش بوه عنووان ضوبط کننودس فراینودهای ذهنوی
شناختی بودس استا دونالد ترامب تصری میکند،او فکر نمیکند آن اتفاق بیفتد؛ او فکر
میکند مردم خوب هستند؛ او فکر میکند رهبر عوالی بورای کشوور خواهود شود؛ فکور
میکند روحیه عالی دارد؛ فکر میکنود رهبور عوالی موی شوود؛ او بواهوشترین موذاکرس
کنندگان در جهان را می شناسد؛ او افراد خوب را میشناسد؛ او افراد بد را میشناسد؛ او
افرادی که مبالغه میکنند میشناسدا اختصاص ایون نقوشهوای اعطوا شودس بوه تراموب
وضتیتی است که به دیگر بازیگران اجتماعی دادس نشدس ،زیرا در اینجا به ترامب اجوازس
دادس شدس به حوادث با شیوس منطقی و شوناختی واکونش نشوان دهود .(Van Leeuwen

) 2008: 5سطرهای زیر همه فرایندهای ذهنی شناختی منفی را نشان میدهد که مرتبط با

سیاست جهانی
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کندا
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ترامب نیستندا ترامب اشارس میکند ،بازیگران سیاسی دیگر نمیدانند چوه اتقواقی افتوادس
است و چگونه از کارتهای شان استفادس کنند؛ حتی نمیدانند کارتهوایی دارنود ،زیورا
رهبرانشان بازی را نمی فهمند؛ دولت اگور کواری کنود نموی دانود؛ جمهووری خواهوان
نمیدانند ،اما ترامب میداند چگونه عمل کند؛ بوش نمیدانست به سؤاالت پاسخ دهد و
نامزدهای جمهوری خواس نمیدانند شرایط مساعد نیستا در سطرهای باال هیأت دولوت
از طریق فرایند ذهنی شناختی منفی مترفی شدس ،در حالی که خارجیها بدون مترفوی
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باقی ماندندا این فرایندها به این بازیگران اجتماعی مرتبط شدس و تقریباً بوه طوور کامول

بهعنوان " نمیدانند" با ی

استیناء "نمی فهمند" کدگذاری شدس استا

ترامب فقدان رهبر قدرتمند را برجسته میکند که تنها او میتواند جای خوالی آن را
پر کندا او به طور منظم خودش را به عنوان نمایندس فرایندهای مادی خالق نشان میدهد
) (Halliday & Matthiesson 2004: 185-186ا ترامب با بیان اینکه او با سه سیاسوتمدار
هفته بتد جلسه دارد و در کل زندگیاش با سیاستمداران تتامل داشته ،آشنایی خود را به
امور سیاسی به مخاطبان اعالم میکندا تحلیل سوخنرانیهای اعالموی تراموب الگوهوای
مختلف مرتبط بوا سواخت تراموب از واقتیوت و ارائوه آن بورای مخاطبوانش را آشوکار
می سازدا او تقسیم ایدئولوژی در گروس و خارج از گروس را آشکار میسازدا جایی که موا
و ترامب در گروس و هیأت دولت و خارجیها نیز خارج از گروس هستندا در میان خوارج
از گروس نیز پویایی وجود دارد که هیأت دولت را با خارجیها مقایسوه میکنودا هیوأت
دولت به عنوان احمق و ضتیف ،در حالی که خارجیهوا بوه عنووان قووی و شورور بوه
تصویر کشیدس شدس اندا عالوس بر این ،خارجی به عنووان کسوانی نشوان دادس شودساند کوه
امریکا را طتمه خوود کردسانود و امتیوازاتی بوه خواطر بیعرضوگی هیوأت دولوت از آن
گرفتهاندا از طریق خارج از گروس ،ترامب هیأت دولت را بهعنوان یکی از آنها در امریکا
مترفی کرد؛ یتنی کسانی که نمیتوانند یا نمی خواهند به منافع امریکا خدمت کننود)37

(Trump, 2015:ا
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 .4-1فراز و نشیبهای رویکرد ناسیونالیستی ترامپ
از زمان شروع دورس ریاست جمهوری ترامب ارزیابی های متناقض وجود داشته است که
آیا ترامب به وعدسهای دورس مبارزات انتخاباتی خود عمل میکنود فیلیوب بوموب1بورای
میال بیان کردس است که مسئله ریاست جمهوری ترامب تا اکنون شورشوی بوودس کوه در
مبارزس انتخاباتی خود به راس انداخت و به سرعت به دکترین جمهووری خواهوان بتود از
شروع به کار ترامب تبدیل شدا ( (Bump,2017:1-3دیوید گراهام2بوه طوور مشوابه بیوان
کردس است که به اعتقاد او ،ترامب وعدسهای خود را تکمیل کردس است و تنی چند از این
وعدسها کمتر دیدس شدس یا اصالً عمل نشدس استا بخشهای بزرگتر از وعدسهای ترامب
نی ز در حال پیشرفت هستند و هنوز زود است قضاوت کرد((Graham,2017:1-2ا بورای
بتضی ها ،این سیاست خارجی ترامب است که به طور خاص نسبت به مواضع مبوارزات
انتخاباتیاش بیشترین تغییر داشته استا ات خواذ رویکورد گرمتور در قبوال ژاپون و دیگور
متحدان امریکا و رویکرد کمتر تهاجمی در قبال چین نسوبت بوه آنچوه در دورس مبوارزس
کردساند که ترامب گزافهگویی دورس مبوارزس انتخابواتی را تورک کوردس اسوت و آن را بوا
دستورالتمل سیاسی جایگزین کردس استا متیو کرونیوگ 3بیوان کوردس اسوت کوه دولوت
ترامب لفاجی مبارزس انتخاباتی را ترک کردس است و سیاست خارجی را پذیرفته است که
در بیشتر بخشها مناسب چالشهای پیش رو میباشدا ترامب به عنوان رئویس جمهوور
فرصت طالیی داشت تا سیاست خارجی امریکا را بر پایه سنت جکسونی شوکل دهود؛
زیرا از قبل شکاف مداوم بین دیدگاسهای جامته سیاست خارجی امریکا و عموم موردم
وجود داشتا ترامب قوول داد سیاسوت خوارجی را پواالیش کنودا از ایون رو ریاسوت
جمهوری ترامب با یکسری حرکتهای نامتتارف شروع شد که موجب ش

و تردید در

مورد تشکیالت سیاست خارجی شد؛ اما بوه تودریج عناصور سونتی و کلیودی سیاسوت
خارجی امریکا ،ترامب را مهار کردند و فرصت برای تغییر میبت در استراتژی هژموونی
لیبرال از دست رفتا بتد از آغاز به کار ترامب بسیاری از سیاسوتهایی کوه تراموب بوه
1. Philip Bump
2. David Graham
3. Matthew Kroenig

سیاست جهانی
ناسیونالیسم ترامپ در چارچوب سنت جکسونی و تأثیر آن بر تنش ایران و امریکا

انتخاباتی انجام داد ،بیانگر این تغییور اسوت( .(Barney, 2017:2بتضویها نیوز مشواهدس
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ارث بردس بود ،هنوز هم در جای خود باقی ماندساند و در جنوگ میوان تراموب و سونت،
سنت در بیشتر نبردها پیروز شدس است ()Walt, 2018:132-133ااین بدان متنا نیست که
ترامب هیچ تأثیری نداشته استا راسای جمهور امریکا از آزادی عمل قابل تووجهی در
اجرای سیاست خارجی برخوردارندا این قدرتها به ترامب اجازس داد تا توأثیر مهوم بور
سیاست خارجی امریکا و وضتیت این کشور در چارچوب سنت جکسونی داشته باشدا
اما کاپیتان کشتی دولت فاقود صوالحیت رهبوری ،نقشوه درسوت ،همکواران توانوا و یوا
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تصمیمات مشخ

استا

رفتار متغیر ،مجادله آمیز ،افراط گرایانوه و قطتواً خوارج از شوأن ریاسوت جمهووری
ترامب ،متحدان امریکا را نگران کردس و فرصتهایی را برای رقبای امریکا فوراهم کوردس
استا ترامب به جای اقدام خوب طراحی شدس و هماهنگ به دور از استراتژی هژموونی
لیبرال و نزدی

به استراتژی متقولتر ،موقتیتهای مؤثر دورس پیوروزی در انتخابوات را

بدون منفتت آشکار ترک کردس است و این ش

و تردید ایجاد کردس است که آیا امریکا

میتواند بر او تکیه کند تا سیاست خارجی موفقیتآمیز را پیش ببرد یوا خیور بوه نظور
می رسد ترامب به جای اینکه امریکا را به عظمت گذشته برسواند ،رونود افوول خوود را
تسریع بخشیدس استا ترامب به عنوان رئیس جمهور به درآغوش گرفتن اشکال هژمونی
لیبرال ،اتکای بیش از حد به نیروی نظامی ،بیعالقگی به دی لماسی و گورایش یکجانبوه
گرایانه در امریکا پایان داد ،اما پشت کردن به آرمانهای میبت از سوی او مانند حمایوت
از حقوق بشر ،اقتصاد جهانی باز و مبتنی بر قانون با سب

مدیریت هرج و مرج گونه و

تصمیمگیری ضربه ای موجب فرسایش پایدار موقتیت جهانی امریکا شدس استا به طور
کلی رویکرد اولیه ترامب به سیاست خارجی ی

جهانبینوی کوامالً ناسیونالیسوتی و بوا

جمع جبری صفر بود که امریکا باید در همه جا منافع خود را دنبال کندا به نظر میرسد
ورود ترامب به عرصه سیاسی وقفهای در اجمواع دو حوزب امریکوا در موورد هژموونی
لیبرال ایجاد کرد و امریکا دیگر از قدرت خود برای گسوترش دموکراسوی و یوا ارتقواء
ارزشهای لیبرال استفادس نمیکند ا اما این تحوالت و نادیدس گرفتن هنجارها و انتظوارات
سنتی از سوی ترامب مسیر سیاست خارجی را تغییر ندادا میالً ترامب در طول مبارزات
انتخاباتی ناتو را سازمان منسوخ شدس توصیف کرد ،اما در آوریل  2017موضوع خوود را
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تغییر داد و گفت این موضوع دیگر مطرح نیست؛ زیرا متحدین امریکوا تغییور کردسانودا
عالوس بر این مای

پنس متاون ترامب ،تیلرسون وزیر خارجوه سوابق تراموب و جیموز

ماتیس وزیر دفاع سابق ترامب در نیمه اول سال  2017جداگانه برای اطمینان به متحدان
امریکا به اروپا سفر کردند()Walt,2018:137-138ا سیاست ترامب در موورد خاورمیانوه
نیز تغییر نکردا ترامب اندکی بتد از به قدرت رسیدن با رهبران مصور ،اسورائیل ،اردن و
عربستان دیدار کرد و مجدداً حمایت امریکا را برای هری

از این متحدین دیرینه تأییود

کردا او انتقادات تند به اسالم و عربستان را رها کرد و خواستار جبهوه متحود عربوی بور
علیه رادیکالیسم ،تروریسم و ایران شدا
 .2بازگشت دولت ترامپ به روابط خصمانه با ایران
با شروع ریاست جمهوری ترامب ،روابط ایران و امریکا به سرعت به روابط خصومانه و
تقابل بازگشتا از نظر ترامب ،ایاالت متحدس و شورای امنیت سوازمان ملول متحود طوی
گستردسای از تحریمهای اقتصادی شدید بودندا اما دولت اوباما این تحریمها را به خاطر
توافق بحث برانگیز  2015هسته ای با ایران برداشت؛ درست قبل از اینکه نظوام سیاسوی
ایران سقوط کندا بنابراین امریکا به مذاکراتی با ایران نیاز دارد که منافع امریکا را توأمین
کندا این سخنان تراموب ،تموایالت جکسوونی او را آشوکار میسوازدا در طوول مبوارزس
انتخاباتی او توافق هستهای را بهعنوان بدترین توافق که تا به حال انجوام شودس ،محکووم
کرد و قول داد به محض اینکه به قدرت برسد آن را پارس کندا ترامب بوه عنووان رئویس
جمهور نیز ایدس خود را در مورد توافق هستهای بوا ایوران بوه عنووان بودترین توافوق در
جاهای مختلف از جمله در کاخ سوفید در دیودار بوا نتانیواهو تکورار کورد و در مجموع
عمومی سازمان ملل نیز توافق هسته ای با ایران را مایه شرمساری امریکا تلقی کرد( Full

)text: Trump’s 2017 U.N. speech transcript,2017:2-8ا
از نظر ترامب توافق هستهای ایران را به خط زندگی سیاسوی و اقتصوادی انوداخت،
آسودگی مورد نیاز در مقابل فشارهای شدید داخلی که قطتناموهها ایجواد کوردس بودنود،
فراهم ساخت و در عوض تأخیر صرفاً کوتاس مدت و موقت در مسیر ایران برای دستیابی

سیاست جهانی
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سال های متمادی به دنبال جلووگیری از دسوتیابی ایوران بوه سوالح هسوتهای بوا طیوف
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به سالح هستهای ،جامته بینالملل ی بازرسی های ضتیفی را به دسوت آورد و ایوران در
این مدت بر خالف روح برجام عمل کردس استا بنابراین از نظر ترامب به خاطر افزایش
تهدیدات موجود از سوی ایوران و پوس از مشوورتهای گسوتردس بوا متحودان امریکوا،
استراتژی جدیدی را برای مقابله با اقدامات ایران اتخاذ کردس اسوتا نخسوت ،آنهوا بوا
متحدان خود کار میکنند تا با فتالیتهوای منطقوهای ایوران و حمایوت آن از گروسهوای
آزادی بخش مقابله کنندا دوم ،قطتنامههای جدید وضوع میکننود توا موانع توأمین موالی
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گروهای آزادی بخش شوندا سوم ،تکییر تسلیحات و موش های ایران که به زعم آنهوا
همسایگانش ،تجارت جهانی وآزادی کشتی رانی را تهدید میکند را موورد توجوه قورار
خواهند داد و سرانجام همه راسهای دسوتیابی ایوران بوه تسولیحات هسوتهای را مسودود
خواهند کردا بنابراین استراتژی خود را همکاری با کنگرس و متحدان امریکا مطرح میکند
تا نواق

برجام را مورد توجه قرار دهندا ترامب تصری کوردس اسوت ،هودف از ایون

اقدامات این است که ایران هرگز نتواند با تسلیحات هستهای ،جهان را تهدیود کنودا از
نظر ترامب ،یکی از نق

های برجام این است که محدودیت برنامه هستهای ایران بتد از

چند سال خاتمه پیدا میکندا یکی دیگر از نق

های برجام از نظور او ایون اسوت کوه

فتالیتهای موشکی ایران را مورد توجه قرار ندادس است .(President Trump’s Speech

) to the Arab Islamic American Summit, 2017:2-5با وجود تأکید ایران بر مقاومت
در برابر افراط گرایی و جنگ با داعش در سوریه و عراق ،برای دونالد تراموب و دیگور
مقامات دولت او ،ایران منبع بیثباتی در منطقه خارومیانه استا ترامب در سخنرانی خود
در ریاض جهان اسالم را مورد خطاب قورار میدهود و ایوران را موتهم کورد کوه آتوش
جنگهای فرقهای و ترور را شتلهور میسازد و از دیگر ملتها درخواست کرد که ایران
را منوزوی سوازند President Trump’s Speech to the Arab Islamic American

))Summit,2017:8-10ا دولت امریکا ی

جلسه در ورشو لهستان در روزهوای  13و14

فوریه  2019برای مالقات وزیران ترتیب داد که بر مسائل خاورمیانه و تهدید مطرح شدس
توسط ایران تمرکز داشتا مای

پنس ،متاون ترامب کوه نماینودگی امریکوا را برعهودس

داشت ،بیان کرد که زمان برای شرکای اروپایی شان فرا رسیدس که از متاهدس هستهای بوا
ایران کنارگیری کنند و به آنها ملحق شوند .("Remarks by Vice President Pence at
)the Warsaw Ministerial Working Luncheon”, 2019:2-4
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 .1-2خط سیر متفاوت دولت ترامپ در قبال ج.ا.ایران
ترامب ایران را تهدید عمدس برای منافع امریکا تلقی کرد و گام عملی نسبت به برجام بوا
خروج از آن اتخاذ کردا توافق هستهای محدودیتهایی را بر برنامه هستهای ایران ایجواد
کردا اوباما به دنبال متتهد کردن ایران بود تا تمایالت هستهای ایران را محدود کنود ،بوه
امید اینکه توافق هستهای منجر به تتدیل سیاستهای منطقهای ایران شوودا تراموب ایون
م نطق را رد کرد و سیاست تحدید نفوذ ایران را در اولویت قرار داد تا نفووذ ایوران را در
منطقه خاورمیانه از بین ببرد و نشان داد ممکن است تغییر رژیم را دنبال کنودا در نتیجوه
ترامب به سیاست قبلی امریکا در قبال ایران بازگشتا تتهد ترامب به جلوگیری از نفوذ
ایران نیز موجب افزایش خطر درگیری نظامی می شوود(Jervis and et all, 2018: 286-

)287ا سب

خاص مدیریتی ترامب چالشهایی را بورای دسوتیابی بوه اهوداف خوود در

خاورمیانه ایجاد میکندا کیفیت عکسالتمل و اجهارات ترامب میتواند هم دوست و هم
دشمن را گمراس کند و اجرای سیاست را دشوار سازدا
انتخاباتی  2016استوار می کرد ،اصوالً شاهد رویکرد متفاوت امریکوا نسوبت بوه منطقوه
میشدیما منطقه ای که بیشترین تمایل برای تغییر سیاست امریکا در خاورمیانه به نمایش
گذاشت ،کشور ایران استا در ح الی که ترامب دوبار اجورای برجوام از سووی ایوران را
تأیید کردا اما در ژوئیه  2017او به دنبال پایه و اساسی برای امریکا بود تا عودم پیوروی
ایران از برجام را اعالم کند و فشار امریکا بر ایران را افوزایش دهودا از تواریخ دسوامبر
 2017و پس از آن به لحاظ فنی امریکا هنووز الزاموات برجوام را اجورا میکوردا رکوس
تیلرسون وزیر خارجه وقت امریکا در ی

جلسه کنگرس در ژوئن  2017گفت ،سیاسوت

امریکا این است کوه از عناصوری در داخول ایوران حمایوت کنود کوه منجور بوه تغییور
مسالمت آمیز آن حکومت شودا در نتیجه مسئله تغییر رژیم در قبال ایران را دوبوارس احیوا
کردند که دولت اوباما مکرر کنار گذاشتن آن را مطرح کردس بودا در تابستان  2017دولت
ترامب مجموعهای از تحریمها علیه ایران وضع کرد که جاهراً بیارتباط با برنامه هستهای
ایران است)) Jervis and et all, 2018:290ا این سیگنالها خط سیر جدیود و سوختتر
امریکا علیه ایران و ارادس برای رویارویی با ایران و متحدان ایران در سراسر منطقه نشوان
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اگر ترامب سیاست خاورمیانهای خود را منحصراً بر اسواس لفواجیهوای مبوارزات
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میدهد ا دشمنی امریکا با ایران توسط بیشتر رهبوران ایوران از جملوه آیوتاهلل خامنوهای
مقابله به میل شدس استا آیتاهلل خامنهای عدم اعتماد و مخالفت ایدئولوژیکی با امریکوا
را برانگیخته استا ایران به می زان زیادی در مخالفت با امریکا در سراسر خاورمیانه پیش
رفته استا سب

رهبری منحصر به فرد و در هم گسیخته تراموب بوه توانوایی او بورای

دستیابی به اهدافش در منطقه و ایران آسیب رساندس است(Jervis and et all, 2018:293-

)294ا این حقیقت که ترامب بسیار بیقید در اجهاراتش در مورد مسائل دی لماتی
222

فصلنامه علمی سیاست جهانی ،دورة هشتم ،شمارة سوم ،پاییز  ،1398پیاپی 29

سیاست جهانی

است

تأثیر منفی بر دی لماسی امریکا در قبال ایران گذاشته است و میتواند موجب مشکالت
بیشتر در آیندس شودا ()Jervis and et all, 2018:295-296ا
 .2-2مخالفت با استراتژی هژمونی لیبرال در داخ و خارج از امریکا
مخالفان قدرت امریکا را به شیوسهای مختلف متتادل کردندا بتضوی از مخالفوان ماننود
کرس شمالی با دنبال کردن سالح هستهای ستی در جلووگیری از فشوار امریکوا داشوتندا
عدس ای دیگر از کشورها مانند چین و روسیه به سمت همکاری با یکدیگر حرکت کردند
تا اهداف امریکا را خنیی سازندا به طور مشابه ایران و سوریه نیز با یکدیگر کار کردند تا
تالش های امریکا در عراق را به شکست بکشانند و هشدار دهند امریکا آزاد نیسوت کوه
هیچکدام از آن ها را تحت تتقیب قرار دهدا کشورهایی مانند ایرن ،سوریه و کرس شومالی
ضتیف تر از امریکا بودند ،اما هیچ کدام از آن ها در مقابل فشار امریکا تسلیم نشدساند و
در واقع قصد داشتند بیشترین فشار امریکا را تحمل کنند ،بدون اینکه ابراز دوستی با این
کشور کنندا هیچ کدام از رهبران ایران توا اکنوون مطوابق بوا خواسوتههای امریکوا عمول
نکردساندا امریکا رژیمهای زیادی را از بین برد ،اما نتوانست نهادهای سیاسی مؤثر بورای
جایگزین کردن دولتهای شکست خوردس ایجاد کندا از ایون رو مشواور متواون وزیور
خارجه امریکا ،بن رودز در پایان دولت اوباما اعتراف کرد که ارتوش امریکوا مویتوانود
کارهای عظیمی را انجام دهد ،برای میال جنگها را ببرد و منازعات را تیبیوت کنود اموا
ارتش نمیتواند فرهنگ سیاسی ایجاد کند یا جامته را بسازد( .(Walt, 2018:51انتخواب
دونالد ترامب نقض نهایی استراتژی لیبرال به نمایش گذاشتا تتجبی ندارد که نخبگوان
سیاست خارجی امریکا ورود ترامب به صحنه سیاسی را با هشودار مالحظوه میکردنودا
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انتقادات ترامب از استراتژی هژمونی لیبرال توجیهپذیر بوود ،زیورا بیشوتر مشوکالتی کوه
سیاست خارجی امریکا را آشوفته کوردس بودنود نتیجوه انتخابهوای آگاهانوه بوود و نوه
وضتیتهای غیر قابل پیشبینی و اجباریا
در امریکا سیاست خارجی صرفاً محصول دیدگاس رئیس جمهوور نیسوتا ایون امور
توسط نیروهای رقیب در جامته مدنی و آنچه میتوان از آن بوه عنووان جامتوه سیاسوت
خارجی یاد کرد شکل گرفته استا بیشتر امریکاییها انزواگرایی را رد میکنند ،اما بیش
از  60درصد متتقد نیستند که امریکا تنها رهبر جهان باشد و آنهوا نسوبت بوه اقودامات
یکجانبه محتاط هستندا این درصد قابل توجه از اواخر دهه  1970کم و بیش ثابت بوودس
استا در سال  2016کمتر از  10درصد متتقد بودند که امریکا رهبر برتر جهان در حول
و فصل مسائل بینالمللی باشد و در همین سال  64درصد مردم امریکا متتقد بودند کوه
امریکا نقش پلیس جهان را بیشتر از انتظار ایفا میکند()Walt,2018:85-87ا اما شوکاف
بین نخبگان و مردم در این زمینه وجود داردا برای میوال در سوال  50 ،2009درصود از
حمایت کردند ،اما فقط  32درصد از شهروندان امریکا موافق این طرح بودندا همچنوین
طبق نظر سنجی  69 ،CNNدر صد از پاسخ دهندگان گفته بودند به نفع امریکا نیست که
در منازعه سوریه درگیر شودا با تشدید مبارزات انتخاباتی در بهار  2016مرکز تحقیقات
پیو1گزارش داد که  57درصد از امریکایی ها متتقدند که امریکا باید بوه مسوائل داخلوی
خود ب ردازد و به دیگر کشورها نیز اجازس دهد به مسائل داخلی خود به بهتورین نحووی
که می توانند ب ردازند و تنها  37درصد متتقد بودند امریکا به کشورهای دیگر کم

کند

با مسائل خود روبرو شوند()Walt,2018: 86-87ا توا سوال  83 ،2013درصود از افکوار
عمومی در نظر سنجیها گفته بودند ،رئیس جمهور باید بیشتر بر سیاست داخلی متمرکز
شود و تنها  6درصد متت قد بودند که رئیس جمهوور بایود بور سیاسوت خوارجی بیشوتر
متمرکز شودا اما یکی از مسائل مهم این است که افکار عمومی میتواند بیثبات باشد و
غالباً به حوادث روشن و یا به نکات ارائه شدس توسط نخبگان پاسخ میدهدا برای میوال
حمایت از عملیات نظامی علیه داعش بتد از اینکوه گروسهوای افراطوی دو روزناموهنگار
1. Pew research
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اعضای شورای روابط خارجی امریکا از طرح افزایش نیروهای امریکا در افغانستان اوباما

223

PDF Compressor Free Version

امریکایی را در تابستان  2014گردن زدند ،افزایش یافت و چند ماس بتود دوبوارس کواهش
یافتا عالوس بر این افکار عمومی تحت تأثیر نظریه و عمل نخبگان قرار میگیرندا برای
میال وقتی نخبگان به شدت از برخی اقدامات سیاست خارجی حمایت میکننود ،افکوار
عمومی تمایل به پیگیری آن را دارندا بنابراین به دلیل اینکه افکار عمومی امریکوا تحوت
تأثیر نخبگان این کشور قرار میگیرند تا حدودی سیاست خارجی بلند پروازانه را تحمل
کردساند؛ زیرا تشکیالت سیاست خارجی امریکا به آنها گفتهاند سیاست خوارجی بلنود
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پروازانه الزم ،م مکن و مقرون به صرفه استا با وجود این ،بین اشتیاق جامتوه سیاسوت
خارجی به هژمونی لیبرال با همه خطرات و هزینههای ناشی از آن و دیدگاس مردم امریکا
به طور کلی ی

شکاف پایدار و چشمگیر وجود داردا شوهروندان امریکوا نمیخواهنود

امریکا از موقتیت خوود عقبنشوینی کنود ،وزارت خارجوه را تتطیول کنود و یوا هموه
اتحادهای خارجی را از بین ببرد؛ بلکه عمووم موردم کمتور از جنوگ بلنود پروازانوه کوه
تشکیالت سیاست خارجی از پایان جنگ سرد اجرا کردس است حمایت میکنند و بیشتر
در مورد شرایط داخلی خود نگران هستندا در بازار ایدسها تقلب میشوودا شوهروندان از
د سترسی مستقیم به اطالعات موثق دربارس اکیر موضوعات سیاسوت خوارجی برخووردار
نیستندا اگر اقتصاد در حال فروپاشی باشد و میلیونها نفر شغل خود را از دست بدهنود،
اگر جادسها و پل ها خراب شوند و یا اگر نهادهای دولتی بورای رفوع بالیوا خطوا کننود،
شهروندان عادی میتوانند این مسائل را خودشان ببینندا اما تتداد متدودی از امریکاییها
اطالعات مستقل دربارس عملکردهای داخلوی القائودس ،جزئیوات توافوق تجواری امریکوا،
تاریخچه برنامه تحقیقات هستهای ایران ،دامنه و تأثیر عملیات پهبادهای امریکا دارنود و
یا آیا روسیه در واقع کام یوترهای کمیته ملی دموکراتی

را در سوال  2016هو

کوردس

است یا خیر برای اینها و مسائل بینالمللی بیشمار دیگر شهروندان مجبور هستند بوه
آنچه مقامات دولتوی و کارشناسوان متصول بوه دولوت آنهوا میگوینود اعتمواد کننود و
رسانههایی که در مورد این موضوعات گزارش میدهند بوه هموین منوابع بورای کسوب
ا طالعات وابسته هستندا در نتیجه افراد درون جامته سیاست خارجی امریکا آزادی عمل
بیشتری دارند تا افکار عمومی را دربارس موضوعات کلیدی سیاست خارجی شکل دهندا
میالً رئیس سابق سیا ،جیموز ولسوی و کسوانی دیگور کوه در امریکوا خواسوتار تحوریم
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سختگیرانه و یا جنگ پیشگیرانه علیه ایران بودند ،رهبران ایران را بوهعنووان افراطیوون
مذهبی متتصب مترفی میکردند که از شهادت استقبال میکنندا بنابراین آنها میگفتنود
اگر ایران سالح هستهای داشته باشد از آن استفادس خواهد کرد()Walt,2018: 95-96ا
نتیجهگیری
مهمترین تفاوت بین طرح ترامب و طرح رقبای او این است کوه طورح او امریکوا را در
اولویت نخست قرار میدهدا امریکا گرایی نه جهان گرایی گفتمان ایودئولوژی سیاسوی
ترامب شدس است و در نتیجه در سط بینالمللی چاالشهایی برای امریکوا نوه تنهوا در
رابطه با مخالفان ،بلکه حتی با متحدان امریکا ایجاد کردس استا بنوابراین ،ایون مقالوه بوا
استدالل مشخ

ساخت کوه جایگواس دسوتورالتمل سیاسوت خوارجی رئویس جمهوور

جمهوری خواس ،در میان سنت جکسونی سیاست خارجی پیدا شدس که توسط والتر راسل
مید شناسایی شدس استا اینجا مفاهیم افتخار و اعتبار ملی فاکتورهای قووی هسوتند کوه
کشش رسانه ای ترامب ،مخالفت ترامب با استراتژی هژموونی لیبورال بوه دلیول شکسوت
سیاست های سه دولت قبل از ترامب و تأکید او بر اولویت امریکا و ناسیونالیسم از جمله
مواردی هست که در پیروزی ترامب در انتخابات  2016نقش داشوتندا پیوروزی تراموب
هشداری به تشکیالت سیاست خارجی امریکا بودا حمله پوپولیستی ترامب بوه نهاهوای
موجود امریکا و تتهد او مبنی بر دگرگون کردن سیاست خارجی امریکا کوه بوا مشوکل
مواجه است در پیروزی او نقش چشمگیری داشتا اوالً و مهمتر از همه ،تراموب تأکیود
کرد که هدف امریکا باید پیش بردن منافع امریکا باشد و ایاالت متحدس باید به شیوسای با
دیگران ارتباط برقرار کند که منافع امریکا تحقق پیدا کندا ترامب بوه مخاطبوان خوود آن
چیزی را میگفت که آنها میخواستند بشنوندا او میگفت قدرت و نفوذ امریکا باید نه
برای کم

به دیگران و یا پیشبرد مجموعه گستردسای از ارزشهای سیاسوی در سراسور

جهان ،بلکه برای اینکه موجب بهتر شدن وضتیت امریکا شود ،باید استفادس شودا از نظر
ترامب تالش برای مدیریت و شکل دادن به سیاست جهانی(هژمونی لیبورال) امریکوا را
امنتر و ثروتمندتر نکردس استا در مقابل سیاست خارجی امریکا دشمنان را چند برابور

سیاست جهانی
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روایت ترامب را پیریزی میکنندا مشخ

شد مسائل مربوط به نژاد ،طبقه ،مهواجرت،
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کردس است و مناطق کلیدی جهان را بیثبات کردس استا هزاران جوان و هوزاران دالر در
جنگ های شکست خوردس هدر دادس شدس است و منجر به نقض حقوق بشر و بوه خطور
افتادن آزادیهای مدنی شدس استا این شکستها اتفاق افتواد و اداموه یافوت؛ زیورا هوم
دموکراتها و ه م جمهوری خواهان اسوتراتژی گموراس کننودس هژموونی لیبورال را دنبوال
کردس اندا این استراتژی بارها نتواست طبق آنچه وعدس دادس شد عمل کندا با وجوود ایون،
تشکیالت سیاست خارجی امریکا چندین دهه به آن متتهد بودنودا دونالود تراموب ایون
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توافق عام دوحزب امریکا را به چالش کشیدا عکسالتمل سیاسی پوپولیستی تراموب در
مقابل وضع موجود ،وی را به کاخ سفید رسواندا اموا او وقتوی بوه قودرت رسوید ،فاقود
مهارت ،نظم و انضباط وحمایت سیاسی برای ایجاد استراتژی جدید به جای استراتژی
هژمونی لیبرال بود و ادارس نامناسب این مسائل توسوط دولوت تراموب ،نفووذ امریکوا را
تحلیل بردس و تاکنون نتوانسته است بار مسئولیت امریکا را سوب تر کنودا ممکون اسوت
ترامب تا آنجا که سیاست امریکا را فاجته خواند حقیقت را گفته باشد ،اما او توا اکنوون
نتوانسته است جایگزین منسوجم بورای هژموونی لیبورال ایجواد کنود و اشوتباهات او در
قضاوت و انتخاب پرسنل نامن اسب و تصمیمات نادرست او فقط اوضواع را بودتر کوردس
استا ترامب در چارچوب سنت جکسونی ،رویکر سخت و نزدی

به جمع جبری صفر

در قبال ایران نیز اتخاذ کردس استا نگاس ترامب نسبت به ایران مطابق با رویکرد راسوای
جمهوری امریکا از زمان انقالب در سال  1357تا قبل از توافق هستهای بوا اوباماسوتا
هدف ترامب پایان دادن به نفوذ ایران در منطقه و منوزوی کوردن ایوران از طریوق فشوار
حداکیری است؛ اما در کل ثابت شدس ایران کشوری است که بهدلیل منابع انرژی گستردس،
موقتیت استراتژی

و نفوذ منطقهای غیر ممکن است -برخالف انتظوار دولوت تراموب-

منزوی شودا تداوم تنش ایران با امریکوا از یو

سوو و بوا کشوورهای منطقوه از جملوه

اسرائیل و عربستان از سوی دیگر موجب میشود تهدید اصلی برای ثبات و امنیت منطقه
خاورمیانه همچنان باقی بماندا در مجموع میتوان نتیجه گرفت گفتمان ناسیونالیسوتی و
خودمحور ترامب در چارچوب سنت جکسونی تنش بین امریکوا و ایوران را گسوترش
دادس استا
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