ظهور پوپولیسم در نظام سیاسی ایاالتمتحده آمریکا و تأثیر آن بر نظم بینالملل
حسین

فیروزی*1

ارسالن قربانی شیخ
سید علی

نشین2

منوری3

تاریخ پذیرش1397/11/21 :

تاریخ دریافت1397/8/5 :

چکیده
نظم بینالملل بعد از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد بودد کو ب شود تحو
آمریکا قرار داشت و در هموین راسوتا ایون پوووه

خصدصویا

رهیافو

توثییر سیاسو های
سیاسوی دونالودترام

رئیسجمهدر ایاال متحد و تثییر آن بر نظم بینالملل را از سال  2016تا  2018م مدردبررسی قرار
داد اس  .روش پووه
منابع ب صدر

از ندع کیفی و رویکرد تدصیفی  -تحلیلی میباشد ،همچنین گوردآوری
گرفت اسو  .سواال پوووه

کتابخان ای صدر

حاضور ایون اسو

کو چگدنو
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س یا س ت ج ها ن ی

پدپدلیسم در نظام سیاسی ایاال متحد آمریکا نظم بینالملل را در ابعاد سیاسی-امنیتوی ،اقتصوادی،
را ک دول های ایاال متحد آمریکا طی هف

ده مسوتقر کورد بددنود ،زیورورو میکنود .نتوای

تحقیق دربار خصدصیا

راهبرد ترام

و معرفتی اس  .در بخ

خصدصیا شکلی ،اسوتفاد از ادبیوا سواد  ،زبوان تحقیرآمیوز ،مغلطو

زبانی ،تدصیف اغراقآمیز ،ذهنی
وجدد داش  .خصدصیا
شکلدهی هدی
خصدصیا

نشان داد ک رویکرد او شامل دودست خصدصیا شوکلی

همیش برند  ،ذهنی

ما در مقابل آنها در رویکرد سیاسی ترام

معرفتی رویکرد او شامل عقالنی

کاریزماتیک ،ضدیّ

نشان داد ک ترام

با نخبگان و روای

یک سیاس مدار پدپدلیسو

موردم ،بازگشو

شوکد بو آمریکوا،

تهدیدآمیز علی زنان بدد .مجمدعو ایون
ناسیدنالیسو

میباشود کو دکتورین

«خروج از نهادهای بینالمللی» را در دستدر کار قرار داد و از این طریق مهمترین نهادهوای جامعو
جهانی را دچار اختالل نمدد اس .
واژگان کلیدی :نظم بینالملل ،آمریکا ،پدپدلیسم ،ترام  ،روابط بینالملل ،نهادهای بینالمللی

مقدمه
 .1دانشجدی دکترای روابط بینالملل دانشگا خدارزمی تهران
* ندیسند مسئدل:

hfirozy@gmail.com

 .2استاد روابط بینالملل دانشگا خدارزمی تهران
 .3استادیار روابط بین الملل دانشگا خدارزمی
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تجاری و حقدق بشر تضعیف کرد اس ؟ ب نظر میرسد ک روی کار آمدن ترام

نظم بینالمللی

نظم بینالملل1یکی از مهمترین مقدل های روابط بینالملول بعود از جنوگ جهوانی دوم و
جنگ سرد بدد اس  .در یک نگا کلی ،نظم بینالملول عبوار

اسو

از مجمدعو ای از

قداعد ،نُرمها و نهادهایی ک چگدنگی روابط بین کشودرهای دنیوا و خصدصواً بوازیگران
اصلی عرص جهانی را مشخص میکنند .یکی از مشخص های بارز نظم بینالملل نهوادی
بددن آن اس

ک دارای الگدهای مشخص ،سازمانیافت  ،ساختارمند و نهادین شد اسو

ک بر اساس اصدل و نُرمهای خاص خددساز و کارهای روابط بین کشدرها را مشوخص
میکند .از سال  1945ایاال متحد آمریکا منافع خدد را در سطح جهان از طریق ایجاد و
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حفظ نهادهای اقتصادی بینالمللی ،سازمانهای امنیتوی منطقو ای و دوجانبو و نُرمهوای
سیاسی لیبرال پیگیری کرد اس  .بنابراین ،بعد از جنگ سورد ،نظوم بینالملول ب شود

س ی ا س ت ج ها ن ی

تثییر سیاس های حاکم بر دول های ایاال متحد آمریکا بودد اسو

تح
ریاس

و از زموان

جمهدری فرانکلین روزول  ،سیزد رئیسجمهدر بعودی بو ایون اصول بنیوادی

اعتقاد داشت اند ک نظم و نظام سیاسی بینالملل باید تدسط نظوام سیاسوی ایاال متحود
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رهبری شدد تا ب صدر
ترام

فعال بر روابط بینالملل تثییرگذار باشد .در سوال  2016دونالود

با این اعتقاد ک این نظام مستقر فاسد اس

و زمین افدل ایاال متحود را فوراهم

کرد  ،وارد کارزار انتخاباتی ریاسو جمهدری ایون کشودر شود و اقوداما

او در مودارد

متعدد نشان از رویگردانی ایاال متحد از نظم لیبرال جهانی اس .
باروی کار آمدن دونالدترام  ،دیپلماسی و راهبورد حواکم بور کوا سوفید تغییورا
عمد ای کرد اس  .این تغییرا
قرار میدهد .ازاینجه

انجام این پووه

عملی .در حال حاضر تحقیقا
دول

ترام

نظم مدجدد جهانی را در معادال

بینالملل تح

تثییر

از دو بعد مهم میباشود :بعود نظوری و بعود

تجربی و نظری های جدیدی برای تبیین راهبرد حاکم در

و پیامدهای آن برای نظم بینالملل ،خصدصاً در محافول دانشوگاهی ایوران

وجدد ندارد .انجام این تحقیق ،ب ما کمک میکنود توا فهوم نظوری و علموی درسوتی از
دیپلماسی و راهبرد جدید دول

ایاال متحد آمریکا داشت باشویم .همچنوین بو لحوا

عملی و کاربردی انجام این تحقیق و مدارد مشاب اهمی

اساسی دارد .دولو

آمریکوا و

1. International order

سیاس های کا سفید یکی از ارکان اساسی در تنظیم معادال

بینالمللی و خصدصاً در

منطق خاورمیان میباشد.
ایاال متحد آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم با همکاری کشدرهای غربوی نودعی از
نظم را در روابط بینالملل تدسع دادند ک در ادبیا
اسوو  .بووا انتخووا

دونالوودترام

سیاسوی بو نظوم لیبورال معورو

بوو عندان رئیسجمهوودر ایاال متحوود  ،بسوویاری از
اساسی شد اس  .ترام

صاحبنظران معتقدند ک نظم لیبرال دچار چال

کو خودد را

یک سیاس مدار خددساخت میداند ،مخالف نظام مستقر در ایاال متحد بدد و با طرح
خدد را بازگش

شعار «اول آمریکا» ،هد

عظم

ب آمریکوا میدانود و در ایون راسوتا

اعتقاد چندانی ب اصدل و نهادهای نظم لیبرال ندارد.
بنابراین ساال اساسی این تحقیق آن اسو

کو چگدنو پدپدلیسوم در نظوام سیاسوی

ایاال متحد آمریکا نظم بینالملل را در ابعاد سیاسی-امنیتی ،اقتصادی ،تجاری و حقدق
بروکینگز1معتقد اسو

کو روی کوار آمودن ترامو

ایاال متحد آمریکا طی هف
نقط تمرکز اول این پووه
اس

نظوم بینالمللوی را کو دول هوای

ده مستقر کرد بددند ،زیرورو میکند .ب لحا مفهدمی،
تعریف و تبیین نظم لیبرال بینالملل و شاخصهای آن بدد

و در این راستا شاخصهای نظم بینالملل بعد از جنگ سرد تاکندن ب عندان حدود

زمانی آن مدردمطالع قرار گرف  .نقط تمرکز دوم ،رویکرد ترام

بدد و در این راسوتا،

از زمان شروع کارزار انتخاباتی دونالدترام

( 16ژوئون  )2015توا

حدود زمانی پووه
او

 2018بدد.
هد

اصلی این تحقیق ،چگدنگی تثییر رویکرد ترام

این راستا دو ساال اساسی این بدد ک راهبرد اصلی ترام

بر نظم بینالملل میباشد .در
دارای چ خصدصیاتی اسو

و ساال دوم اینک این رویکرد چگدن بر نظم بینالملل تثییر گذاشت اس  .با اسوتفاد از
رویکرد تدصیفی-تحلیلی فرایند و تحلیل رویکرد انتقوادی ایون سوااال
قرارگرفت اس  .بررسی پیشین تحقیق نشان داد ک رویکرد ترام

مودرد تحلیول

نشوان های پدپدلیسوم

را دارد و از طرفی تثییر معناداری بر نظم بینالملل خداهد داش  .درنهای

میتدان گف

1. Brookings Institute

سیاست جهانی
ظهور پوپولیسم در نظام سیاسی ایاالتمتحده آمریکا و تأثیر آن بر نظم بینالملل

بشر تضعیف کرد اس ؟ یکوی از صواحبنظران سیاسو

خوارجی آمریکوا در ماسسو
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ب نظر میرسد پدپدلیسم در نظام سیاسی ایاال متحد آمریکا از طریق ایجاد چال هوای
سیاسی -امنیتی ،اقتصادی -تجاری و حقدق بشر بر نظم بینالملل توثییر گذاشوت اسو .
تحقیقا
ترام

و تحلیلهای مدجدد نشان های مشخصی از رویکرد پدپدلیستی در سیاس های
نشان داد اند ک مهمترین آنها ،ارجاع بو قودر

موردم ،ضودیّ

بوا نخبگوان و

مهاجران بدد اس  .همچنین ازنظر زبانشناسی ،ساختار راهبردی بسیار سواد و عامیانو
دارد ک او را از بسیاری از سیاس مداران تاریخ آمریکا متفاو
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 .1پیشینه پژوهش
با تدج ب اینک حدود کمتر از دو سال ( )2018از عمر دول

س ی ا س ت ج ها ن ی

میسازد.

دونالدترام

و تکی او بر

کا ریاس جمهدری ایاال متحد میگذرد ،هیچ پووهشی در داخل کشدر در رابطو بوا
تثییر راهبرد او بر نظم بینالملل انجامنشد اس  .در خارج از کشدر تحلیلهای رسان ای
متندعی دربار رویکورد ترامو

و خصدصویا

گفتموانی او صودر

گرفتو اسو  .اموا
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پووه های نظاماند و علمی در این زمین بسیار محدود میباشد .بر این اساس ،در ایون
بخ

از پووه  ،خالص ای از تحلیل و پووه هایی ک ازیکطر

یک سیاس مدار پدپدلیسم میداننود و از طور

ترام

را بو عندان

دیگور تحلیلهوای رسوان ای و مقواال

علمی ک رابط پدپدلیسم را با جنب های مختلف روابط بینالملل مدردنظر قورار داد انود،
مدرد واکاوی قرارگرفت اس .
 .2روش پژوهش
در این پوووه
بینالملل اس

هود  ،واکواوی و تحلیول رویکورد دونالودترام

و توثییر آن بور نظوم

و این مدضدع چندبعدی و پیچید بدد و برای تدلید دان

باید از جنب های مختلف ب آن نگا کرد و آنها را ب صدر

در این حودز

عمیق بررسوی کورد .چنوین

رویکردی در حدز علم ،چند زاوی نگری یا مثلثبندی1نامید میشدد کو در آن محقوق
از زوای ها و منابع مختلف مدضدع تحقیق را تحلیل و شناسایی میکند .بنابراین رویکورد
استفاد شد در این پووه

تدصیفی-تحلیلی میباشد و باید از میان راهبردهای مختلف،
1. Triangulation

راهبرد مناسب پووهشی را انتخوا

کورد .یکوی از راهبردهوای مناسوب بورای اینگدنو

تحقیقا  ،ترسیمنمایی فرآیند یا ردیابی کردن فرآینود اسو  .ترسویمنمایی فرآینود1یوک
روش مناسب در حدز مطالعا
کردن) فرآیند روشی اس

بینالملل و علدماجتماعی اسو  .ترسویمنمایی (ردیوابی

ک تالش میکند تا فرآیند علوی مداخلو گر-زنجیور علوی و

مکانیسم علی-بین یک یا چند متغیر مستقل (کیفی) و متغیر وابسوت یوا پیامود را مطالعو
کند.
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 .3چارچوب نظری پژوهش
 .3-1نظم بینالملل
نظم بینالملل دو جه گیری کلی در تاریخ روابط بینالملل داشت اس  :نظم وستفالیایی
و نظم لیبرال .درحالیک نظم وستفالیا عمدتاً بر حفظ حق حکمرانوی کشودرها در داخول
همکاریهای بینالمللی و خصدصاً تجار

آزاد جهانی فارغ از مسئل مرز تثکید میکنود

(ایکنبری )1390،در این راستا نظری های متفاوتی در عرصو مطالعوا
دارد .نظریا
کامل تن
کاه

کالسیک مانند واقعگرایی معتقد هستند ک دنیای سیاس
و تعارض در روابط بینالملل نیس

تن

و ساختن دنیایی اس

مبتنی بر عدال

باشد .از طر

بلک هد

کون

بینالملول وجودد
ب معنای حوذ

سیاسوی و دیپلماتیوک

ک کمتر خطرناک باشد ن دنیایی ک صلحآمیز ،آرام و

دیگر نظریا

جدید مانند نظری انتقادی ،پس مدرنیسوم،

جنب

سبز و سازند گرایی ،برداش های متفاوتی از نظم بینالملل دارند و در بیشتر این

نظریا

مفاهیم و مقدل های جدیدی ماننود فرهنوگ و ارزشهوای اجتمواعی ،جنسوی ،

محیطزیس

ب عندان مبانی اساسی نظم در روابط بینالملل شناخت میشدند (ابراهیمی و

دیگران26-30 :1396 ،؛ مظفرپدر.)1383 ،

1. Process-tracing

ظهور پوپولیسم در نظام سیاسی ایاالتمتحده آمریکا و تأثیر آن بر نظم بینالملل

سرزمین خدد تثکید اساسی دارد ،نظم بینالملل لیبرال بر تدسوع جهانیسوازی و تدسوع

سیاست جهانی

 .2-3مکتب انگلیسی و نظم و امنیت بینالملل
مکتب انگلیسی یکی از مهمترین نظریا

بینالملل میباشد ک عالقو

در حدز مطالعا

(

و تدج صاحبنظران زیادی را در چند ده اخیر ب خدد جلب کورد اسو

Murray,

 .)2013; Suganami, 2010مکتب انگلیسی در ارتباط با روابط بینالملل اصطالحی اس
ک در سال  1970وارد ادبیا

سیاسی شد و عمدتاً ب گروهی از صواحبنظران بریتانیوا

اطالق میشد ک برای آنها جامع بینالملل1مفهدم و پروژ عمود در روابوط بینالملول
بدد .مهمترین صاحبنظران در این مکتب کسانی مانند هدلی بدل ،موارتین وایو  ،جوان
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وینسن

و آدام واتسدن بددند ک عمد ندشت های آنها بین سالهای  1960تا  1980بو

حدز روابط بینالملل وارد و رویکورد جدیود و مهموی را عرضو نمودد (

س ی ا س ت ج ها ن ی

;Bull, 1966

.)Wight, 1966

 .3-3دکترین اساسی مکتب انگلیسی درباره نظم بینالملل
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اساس و ریش دکترین مکتب انگلیسی ب ایون گوزار مهوم مارتینوایو
معتقد اس

برای ایجاد نظم بینالملل باید یک «برداشو

برمیگوردد کو

عقالنوی از جامعو

بینالملول»2

داشووو  .منظووودر او از عقالنیووو

(خردگرایوووی) دیووودگاهی بوووین مکتبرئالیسوووم و

مکتبانقال خداهی3و یا ب عبار

دیگر رویکردی بین نگا هابزی و دیودگا کوانتی بو

نظم و سیاس

جهانی بدد .منظدر وای

از دیدگا رئالیسم وضعیتی اس

خصدصاً قدر های بزرگ در تالش هستند تا منافع و امنی
جهانی را گریزی از این وضعی

ندارد ک درنهای

ک دول هوا و

خدد را حفظ کند و جامع

منجر ب تن

و چال های مهوم در

سطح بینالمللی میگردد (گدهریمقدم.)123-125 :1391،
از طر

دیگر منظدر وای

از دیدگا انقالبی ،رویکردی مانند مارکسسیم -لنینیسم و

یا دیدگا صلحطلبان کسانی مانند تدلستدی و گاندی بدد کو معتقود بددنود کو جداموع
انسانی میتدانند از وضعی های ژئدپلتیک مدجدد فراتر رفت وب صدر
بدون تهدید و استفاد از زور در کنار همدیگر زندگی کننود .وایو

مسوالم آمیز و

«بوا طورح رویکورد

1. International society
2. Rationalistic conception of international society
3. Revolutionism

عقالنی در مکتب انگلیسی هر دو رویکرد قبلی را رد و اشار نمودد کو دول هوا هرگوز
کامل جنگ را حذ

نمیتدانند ب صدر

کنند ،اما میتدانند ب تدافقهای مهموی دربوار

چگدنگی استفاد از زور برسند؛ دول ها برای رقاب

بر سر امنی

و یا قودر

سورزن

نمیگردند ،بلک آنها یک جامع بینالملل را شکل میدهند ک میتدانند سطح باالیی از
نظم را در عین آرام

(ن ب عندان آشفتگی بلکو بو عندان فقودان یوک دولو

یوا نهواد

مرکزی) حفظ کنند» ( .)Linklater, 2010: 2بر این اساس ،مکتب انگلیسی منکور وجودد
خشدن

در سطح بینالمللی نیس

واحد خشدن

بلک آنها معتقدنود کو حتوی در درون یوک دولو

و بینظمی وجدد دارد اما آنچ برای این گرو مهم اس

کاه
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خشدن

و آشفتگی در سطح جامع جهانی با تدسل ب قدانین بینالمللی و نُرمهای اخالقی اسو .
وای

معتقد اس

ک فضای سیاسی درونی یوک کشودر حودز زنودگی خود

فضای سیاسی جهانی حدز امنی

و بقا اسو

اسو

و

( )Wight,1966بور ایون اسواس ،بعضوی

ک با بزرگنمایی مفهدم جامع تدج کمتری ب سازوکارهای حاکم بر سیاسو

جهوانی،

خصدصاً مزی هایی ک قدر های جهانی در عرص بینالملل دارند ،کرد اسو

(

Bull,

.)1966; Linklater, 2005

 .4-3جامعه بینالملل :حرکت از قدرت به طرف نظم
مفهدم جامع بینالملل یک عنصر اساسی در مکتب انگلیسوی اسو  .وایو

( )1977بورای

تدضیح این مفهدم ،بین جامع بینالملل و نظام بینالملول تفواو قائول میشودد .ازنظور او
«نظام بینالملل زمانی شکل میگیرد ک گروهی از دول ها ب انداز کوافی بوا همودیگر در
ارتباط هستند و ب انداز کافی روی رفتار همودیگر بو عندان یوک کول توا انوداز ای توثییر
میگذارند» اما «جامع بینالملل زمانی وجدد پیدا میکند ک تعدای از دول ها با آگواهی از
منافع و ارزشهای مشترک بین خدد ،یوک جامعو را شوکل میدهنود از جهتوی کو آنهوا
همدیگر را قانع میسازند ک ب یک سری قداعد مشترک پایبند باشند و از طر

دیگر یوک

نهاد کاری مشترک را با هم شکل دهند» ( .)Wight,1977: 9-13البت در یک تحلیول دیگور،
اشار شد اس

ک تمدن مشوترک ممکون اسو

زمینو های مناسوبی بورای ایجواد جامعو

ظهور پوپولیسم در نظام سیاسی ایاالتمتحده آمریکا و تأثیر آن بر نظم بینالملل

صاحبنظران معتقد هستند ک مکتب انگلیسی نسخ بریتانیایی نظری واقوعگرایی اسو

سیاست جهانی

بینالملل داشت باشد ،چنانچ نگاهی ب کشدرهای عضد اتحادی اروپا نشان داد اسو

کو

این گرو از کشدرها سازوکارهای مناسبی برای ایجاد نظوم در میوان خودد برقورار کرد انود
(.)Linklater, 2013

یکی از مهمترین مفاهیمی کو تدسوط هودلی بودل مطورح شود اسو  ،ایود جامعو
آنارشیس

میباشد ک یکی از پای های نظری مهم برای تقدی

معتقد اس

ک جدامع -هم دول های داخلی و جدامع بینالملل-سازوکارهایی برای حفوظ

س هد مهم دارند ک شامل ایجاد محدوی
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حق مالکی

نظم بینالملل میباشود« .او

برای تدسل بو خشودن

و زور ،احتورام بو

و پایبندی ب تدافق نامو ها میباشود» ( ،)Bull, 1977: 53-55او بوا طورح ایون

مدضدع اید مقایس دول های داخلی را با جامع جهانی رد میکند و بور اسواس آن ،ایون

س ی ا س ت ج ها ن ی

نتیج را گرف

ک ایجاد نظم فقط در محدود دول های محلی ممکون اسو  ،وی اشوار

میکند ک دول ها متعهد هستند ک استفاد از زور و خشدن
احترام ب حق مالکی

را محدود کننود و از طریوق

و حقدق دیگران ،ن تنها اعتماد را بین خدد وشهروند خدد بلک بوین
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دول ها با یکدیگر ب عندان جدامع سیاسی برقرار کنند ( .)Linklater, 2005bاز ایون منظور،
مکتب انگلیسی ازنظری واقعگرایی فاصل میگیرد و ب نظریو های ایود آلیسوم در روابوط
بینالملل نزدیک میشدد .بنابراین اید اصلی در جامع بینالملول ،توالش در جهو
یک نظم بینالمللی اس

ایجواد

ک در آن دول ها با داشتن نُرمها ،نهادها و قداعد مشترک استفاد

از زور در روابط بینالملل را کاه

داد و ب جای آن اعتماد و همکاری را تقدی

کنند.

 .5-3عدالت ،حقوق بشر و نظم بینالملل در مکتب انگلیسی
س هد

اساسی جامع بینالملل جلدگیری از خشدن  ،احترام ب حاکمیو

سورزمینی و

پایبندی ب تدافقنام های بین دول ها اس  .نگاهی ب این س هود و شوداهد مدجودد در
جامع بینالمللی ک در آن خشدن

تدسط دول ها در سالهای اخیور ایجواد شود اسو ،

یک تعارض بنیادی در این س هد

را نشان میدهد .ساال اساسی در این راستا این اس

ک برای طرفداران مکتب انگلیسی آیا نظم بینالمللی و بنابراین عدم مداخل در امدر داخلی
کشدرها جه

حفظ نظم اولدی

دارد یا جلدگیری از خشدن

ک در رفتارهای بسیاری از

دول ها دید میشدد و بر اساس نُرمهای جهانی تجاوز آشکار بو حقودق بشور میباشود،

دارد؟ ب عندان مثال جامع بینالملل چگدن باید ب نق

اهمی

شمالی یا حتی قدر

حقدق بشر در کشودر کور

بزرگی مانند چین نگا کند؟ هودلی بودل ( )1966در ایون راسوتا دو

مفهدم یکپارچ گرایی را در مقابول کثر گرایوی1مطورح میکنود و معتقود اسو
یکپارچ گرایی2در نظم بینالملل اولدی

را ب برقراری عدال

دول ها میتدانند برای حفظ حقدق بشر و یا برقراری عدال

کو ایود

میدهود و معتقود اسو

کو

مداخل های انسوانگرایان در

امدر داخلی کشدرهای دیگر داشت باشند .در مقابل نظری کثر گرایوی بور ایون فورض بنوا
شد اس
تقدی

ک برداش

دول ها از عدال

نظم بینالمللی بر برقراری عدال

سایر کشدرها ارجحی
ممکن اس

و حقودق بشور متفواو

داشت باشد .بدل ( )1977در این راستا معتقود اسو

نتدانند بر سر مفاهیم مانند حقدق بشر و عودال

اولدی

بو تدافوق برسوند اموا آنهوا
بوین برقوراری عودال

ک هم دول ها باید حاکمی

بشناسند و هر دولتی و جامع ای خدد ماظف اس

کو دول هوا
و

بقیو کشودرها را

با تدج بو تعریفوی کو از

دارد ،شرایط مناسبی را برای شهروندان خدد فراهم کند .بورای او ،نظوم یوک

و اهمی

اساسی ن تنها برای جامع جهانی بلک برای تمام نودع بشور اسو

این راستا معتقد اس

ک برداش

مغروران غر

از حقدق-بشر ممکن اس

و در

سبب آسویب

جدی ب نظم بینالملل و تقدی

آن در جامعو بینالملول باشود .در ایون راسوتا همچنوین،

ک اولدی

و دول هوا نبایود در امودر داخلوی

وینسن

معتقد اس

بر نظم بینالملل اس

همدیگر مداخل کنند ،اگر چ بسیاری از دول ها برای رعای

حقودق بشور تح فشوار و

بازرسیهای مداوم هستند (.)Vincent and Wilson, 1994
بر این اساس عمد صاحب نظران مکتب انگلویس ،ماننود هودلی بودل بور اصول عودم
مداخل و احترام ب حاکمی
بشر و عدال

داخلی کشدرها و بنابراین اولدی

نظم بینالمللوی بور حقودق

تثکید میکنند و معتقد هستند ک هم کشدرها در جامع جهوانی اصول عودم

مداخل را پذیرفت اند و آنها خدد مسئدل تقدی

حقدق بشر و عدال

بور اسواس تعریوف

1. Pluralism
2. Solidarism
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سیاست جهانی
ظهور پوپولیسم در نظام سیاسی ایاالتمتحده آمریکا و تأثیر آن بر نظم بینالملل

تدسع نظم در جامع جهانی ،معتقد اس
زندگی خد

اسو

و بهبدد حقودق بشور از طریوق مداخلو در امودر

میتدانند بر مدضدع نظم بینالملل تدافق کنند .او با اشار ب تن
ب رسمی

و بنوابراین بایود

خدد هستند .در این مکتب اما رابر

جکسدن با طرح مفهدم «شوب دولو » ،1معتقود اسو

ک بسیاری از دول ها در جهان سدم وظایف خدد را ب صدر

جودی و درسو

در برابور

شهروندان خدد و در برابر جامع جهانی انجام نمیدهند و بنابراین باید راهکارهای بهتوری
برای مقابل با این دول ها و تقدی

نظم جهانی و حقدق بشر ب صدر

( .)Jackson, 1999ب طدر خالص  ،مکتب انگلیسی معتقد اس
یا جامع بینالملل یک حرک
ب صدر
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گزار نهایی آنها این اس

ک تدسع جامع جهانی و

رو ب جلد در برقراری نظم بینالملل اس

رادیکال انجامنشد اس

همزمان ایجاد کرد
اگر چ تحدال

و هندز بحرانهایی در جدامع دول ها وجودد دارد اموا

ک بدون برقراری و تقدیو

نظوم بینالملول تدسوع عودال

و

حقدق بشر میسر نیس .

س ی ا س ت ج ها ن ی

مکتب انگلیسی از دو جه

مبنای نظری اصولی در ایون پوروژ میباشود :یکوم ،نظوم

بینالملل مجمدع ای از قداعد و نُرمها اس
امنی

ک ابعاد مختلف روابط بینالملل مانند اقتصواد،

و حقدق بشر را در بر میگیرد ک تدسط جامع بینالملل در قالوب نهادهوایی ماننود
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سازمان ملل ک مدرد تدافق اکثر کشدرها میباشد ،ب اجرا گذاشت میشدد .چنین تعریفی از
نظم بینالملل معادل برداش
چارچد

صاحب نظران مکتب انگلیس میباشد کو ایجواد نظوم را در

جامع جهانی و در قالب قداعد و حقدق بینالمللی ممکون میداننود (تاجیوک و

دیگران )1391 ،از این لحا تعریف نظم بینالملل بر اساس مکتب انگلیسی مدردنظر ایون
پووه

میباشد .دوم ،بور اسواس گزار هوای نهوایی مکتوب انگلیسوی ،کشودرهایی ماننود

ایاال متحد و انگلستان متهم هستند از این بابو

کو خودد را فراتور از جامعو جهوانی و

بینالملل میدانند و فراتر از قودانین و قداعود جامعو بینالملول در امودرداخلی بسویاری از
کشدرهای دنیا مداخل میکنند و از این باب

ب طدر آشکار نظوم بینالملول را زیور سواال

میبرند .براین اساس ،صاحب نظران مکتب انگلیسوی معتقود هسوتند کو در حوال حاضور
ایاال متحد رویکرد یکجانب گرایی را در سر لدح سیاس های خدد قورار داد و بو ایون
شکل جامع جهانی ،جامع بینالملل و نظم جهانی را ب شد
هد

اصلی این پووه

را ک واکاوی راهبرد ترام

مالحظ کنیم ،این ساال مطرح اس

دچار آسیب کرد اس  .اگر

و تثییر آن بر نظم بینالملل میباشود،

ک نظم بینالملل در چارچد مکتب انگلیسی ب چو
1. Quasi-state

شکلی و تا چ انداز ای تحو

توثییر سیاسو های ترامو

قرارگرفتو اسو ؟ (بیگودلی و

خیبری.)24-26 :1396 ،
 .4پوپولیسم
پدپدلیسم یکی از مفاهیم چند بعدی در ادبیا

سیاسی بدد و ریش در تاریخ معاصور دارد.

امروز استفاد از این مفهدم در بیشتر کشدرهای دنیا اموری عوادی شود و بیشوتر صواحب
نظران علدمسیاسی آن را معادل یک مفهودم منفوی در نظرگرفتو و بو رفتارهوا و تفکورا
سیاسی سیاس مدارانی اطالق میگردد ک با مرکزی

مردم عادی در مقابل نخبگوان سوعی

میکنند در کارزارهای انتخاباتی و فعالی های سیاسی مدفقی

خدد را تضمین کننود .بوا در

نظر گرفتن این تعریف از پدپدلیسم ،رشد این پدید در ده های اخیر در کشدرهای غربوی
قابل تدج بدد و بسیاری از سیاسو مداران غربوی سوعی میکننود بورای مقابلو بوا رشود
پدپدلیسم یک مجمدع از اید های فکری ضعیف و محدود اس

ک تصدیری درسو

و جامع از جامع ندارد و آن را ب دو گرو همگرا و یوک مجمدعو از نخبگوان و دیگوران
خطرناک تقسیم میکند .بر این اساس ،پدپدلیسم سو خصدصوی

عمود دارد :ضودیّ

بوا

نظام مستقر یا حاکم ،اقتدارگرایی و بدمپرستی یا (ملیگرایی) .مفهودم پدپدلیسوم ،در اواخور
قرن ندزدهم جایی ک کلم «مردم» یک مفهدم مهم در ادبیا

سیاسوی داشو

همزمان با اسوتقبال چشومگیر نظامهوای سیاسوی بو مفهودم مثبو

و بو نودعی

دمدکراسوی بودد ،وارد

نظری های سیاسی شد و بعد از آن در کشدرها و مناطق مختلف مدرد استفاد قورار گرفو .
در ایاال متحد  ،کلم پدپدلیسم برای مشخص کردن حز

مردم ایاال متحد ک در سوال

 1892تشکیل شد ،بکار برد شد و در واقوع واکنشوی بو شکسو

دو حوز

دمکورا

و

جمهدریخوودا بوودد ک و نتدانسووت بددنوود نیازهووا و درخداس و های گرو هووای زیووادی از
کشاورزان و کارگران را پاسخگد باشند ک دچار فقور مفورط شود بددنود .اسوتفاد از ایون
مفهدم در سایر نقاط دنیا و خصدصاً در اروپا و کشدرهای آمریکوایی التوین تواریخ مهموی
دارد (.)Lipset,1960

سیاست جهانی
ظهور پوپولیسم در نظام سیاسی ایاالتمتحده آمریکا و تأثیر آن بر نظم بینالملل

روزافزون مهاجران ،با طرح سیاس های پدپدلیستی ب قدر

برسند.
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در ارتباط با زمین های ظهدر و رشد پدپدلیسم در کشدرهای دنیا و خصدصواً در غور
بو پدپدلیسو

دو نظری مطورح اسو  :نظریو اول گورای

نوابرابری

را از منظور افوزای

اقتصادی در نظام سرمای داری غربی تبیین میکند .فرضی دوم ،تغییرا و برخدرد فرهنگوی
و مشکال

اس
گرای

انسانی و اجتماعی بعد از جنگهای جهانی سبب شد کو جداموع غربوی

شدیدی ب طر

ارزشهای جدید و لیبرالی مانند ارزشهای جهانی ،چندفرهنگی،

حقدق بشر و برابری جنسی

پیدا کنند و چنین گرایشی سبب رشد پدپدلیسوم و مقابلو بوا

آن شد اس  .نتای تحلیلها نشان داد ،ک پدپدلیسمها چند خصدصیا
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ضدی

با نظام مستقر ،مرکزی

مردم عادی در مقابل نخبگوان ،سیاسو های خددمحودری،

نداشتن ارزشهای مرکزی و سیاس

س ی ا س ت ج ها ن ی

مشترک از جملو ،

خددمحدری دارند (.)Paul Taggart, 2004

در این پووه  ،پدپدلیسم ب عندان یک راهبرد سیاسی در نظرگرفت میشدد کو تدسوط
سیاستمدارن از نظامهای فکری متفاو

و ب شکلهای متفواو

اسوتفاد میگوردد .هسوت

اصلی رویکرد شخص پدپدلیسم ارجاع ب مردم ب عندان یک مقدل اس
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اس

ک نیازها و درخداس های او تدسط گرو نخبگان ک در قدر

قرار نگرفت اند و همچنین از قدر

ک اعتقاد بور ایون
هستند مودرد تدجو

محروم شد اند .بست ب این ک شوخص پدپدلیسو

از

چ نظام فکری (مثالً لیبرالیسم ،اقتدارگرایی یا سدسیالیسوم) باشود ،راهبورد و خصدصویا
گفتمانی او در ارتباط با نجا

مردم و بازگرداندن قودر

بو آنهوا متفواو

اسو  .موثالً

افرادی مانند ژاگ شیراک ،تدنیبلیر و برلدوسکدنی هر کودام گدنو های از پدپدلیسوم را در
راهبرد سیاسی خدد نشان داد اند .در این تعریف ،فارغ از ایون کو پدپدلیسوم از چو نظوام
فکری یا ایدئدلدژی مطرح میگردد ،پدید ای منفی بدد و تهدیدی جدی علی فرآینودهای
نهادی و نظام دمدکراسی اس

(.)Muller, 2016

 .5پوپولیسم و دونالد ترامپ :خصوصیات راهبرد سیاسی ترامپ
 .1-5رویکرد سیاسی دونالد ترامپ
 .1-1-5خصوصیات صوری راهبرد ترامپ
منظدر از خصدصیا

صدری راهبرد ترام

شکل و یا فورم ارائو راهبورد او میباشود کو

ب عندان ابزاری مناسب برای بیان دیدگا های خدد انتخوا

کورد اسو  .سواختار زبوانی و

خصدصیا

هیجانی دو بعد اساسوی رویکورد ترامو

در ایون زمینو بودد اسو

کو بو

شکلهای مختلف خدد را نشان داد اس  .ایون دو بعود اساسواً ،در راسوتای شخصوی
ذهنی

ترام

بدد و هد

آن ایجاد ارتباط مایر با مخاطبان خدد ک عمدتاً مردم عوادی را

در بر میگیرد ،بدد اس  .با تحلیل سخنرانیهای ترام  ،ایون خصدصویا
ادبیا

و

در مقدلو های

ساد و عام پسند ،زبان تحقیر آمیز ،گفتارهای افراطی و اغراقآمیز ،بیوان مغلطو گر،
ما در مقابل آنها ،میتدان طبق بندی نمدد.

جه گیری همیش برند و ذهنی
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 .2-1-5خصوصیات معرفتی یا محتوایی راهبرد ترامپ
نتای تحلیل سخنرانیهای منتخب نشان داد ک راهبرد ترام
ک هر کدام از این مقدل ها خدد ابعاد و مختصا

دارای  5مقدلو اصولی اسو

مشخصی دارند .مقدل های استنباط شود

کاریزماتیک برای خدد ،ضدیّ

با سیاس های نهادی و انتخا محدر ،مشروعی بخشی بو

مردم ب عندان صاحبان قدر

تهدید آمیز مهاجرتی.

 .1-2-1-5عقالنیت مردم عادی
در رویکرد پدپدلیستی ،کلم مردم و یا ب عبار

بهتر ،مردم عادی ،یک مدضدع اساسوی و

مرکزی اس  .برای دونالدترام  ،مانند هر سیاس

مدار دیگری ،مفهدم موردم یوک پدیود

اس

و نمیتداند یک عبار

یا کلم خنثی باشد .مفهدم مردم یک پدید اسو

بو خواطر

اینک حضدر آنها چ مستقیم و چ غیرمستقیم در عرص مسائل اجتماعی و سیاسوی توثییر
بسزایی در جه

گیریهای هر کشدر و جامع خاص دارد .تحلیول سوخنرانیهای ترامو

نشووان داد ک و اسووتفاد از مووردم تدسووط او دو بعوود اساسووی دارد :قربانیسووازی مووردم و
مشروعی بخشی ب مردم ب عندان منبع قدر .
الف) قربانیسازی مردم
مووردم در راهبوورد ترام و

قربووانی ناکارآموودی ،نوواتدانی و شوویطن

دول مردان فاسد هستند ک از طر

سیاس و مداران و

آنها در جامعو فرامودش شود هسوتند و بو خواطر

ظهور پوپولیسم در نظام سیاسی ایاالتمتحده آمریکا و تأثیر آن بر نظم بینالملل

ب شرح ذیل میباشند :سیاسو

بازگشو
و روای

شوکد دوبوار بو آمریکوا ،شوکلدهی هدیو

سیاست جهانی

سیاس های غلط دول مردان زندگی خدبی ندارند و از وضوعی
(سخنرانی سیاس

مدجودد خسوت هسوتند

مهاجرتی.)2016 ،

ب) مشروعیت دادن به مردم (قدرت مال مردم است).
یکی از جنب های اصلی این رویکرد تثکید بر بازگرداندن قدر
(سخنرانی مراسم تحلیف .)2017 ،این ندع رویکرد و مشروعی
سخنرانیهای ترام

بخشیدن ب مردم در همو

بدد او در طدل سخنرانی در مجمع عمدمی ساالن سازمانملل  50بوار

از کلم مردم استفاد کرد و عندان کرد ک صاحبان اصلی قدر
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بو موردم بودد اسو

در امدر بینالملول و امودر

داخلی مردم هستند (.)Barron, 2017
ج) رویکرد معاملهگری هزینه-فایده در روابط بینالملل

س ی ا س ت ج ها ن ی

یکی دیگر از ابعاد راهبرد بازگش

عظم

ب آمریکا ،در روابط بینالملل و قراردادهای

چند جانب تجاری ،اقتصادی ،امنیتی و سیاسی در سطح بینالملل خودد را نشوان داد اسو
(سخنرانی ترام

در مجمع عمدمی سازمان ملل متحد ،سپتامبر  .)2017او در همین راسوتا،
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در بسیاری از سوخنرانیهای خودد عنودان کورد اسو

کو قراردادهوای فعلوی تجواری و

بینالمللی را تا زمانی ادام میدهد ک منافع ملی کشدر آمریکا را برآورد سازد و زمین ساز
بازگش

عظم

این کشدر گردد .او در رابط با کمک ب کشدرهای دیگور و همکواری بوا

آنها ،ب مسئل هزین -فاید ک در آن منافع کشدر و مردم آمریکا مالحظ شد باشد ،تدجو
زیادی دارد و معتقد اس
تمام شد اس

ک زمان مداخال بی فاید برای آمریکا در سایر کشدرهای دنیوا

و ما نمیتدانیم بدون در نظر گرفتن منافع کشدر آمریکا در مناطق دیگر دنیا

مداخلو کورد و از کشوودرهای دیگور حمایو

کنویم .بخشوی از سووخنان او در ارتبواط بووا

کشدرهای خلی فارس میتداند در این راستا ،تحلیل گردد (سخنرانی اعالم کاندیوداتدری،
 ،2016برج ترامو  ،نیدیودرک) .چنوین رویکوردی در ارتبواط بوا نحود ادامو پیمانهوای
بینالمللی مانند ناتد مدرد تدج ترام

بدد اس

(سخنرانی سیاس

امدر خارج .)2016 ،

 .2-2-1-5بازگشت شکوه دوباره به آمریکا
نتای تحلیل سخنرانیهای ترام

نشان داد ،همزمان با اعتقاد ب مشروعی

و قدر

موردم،

یووک عبووار مرکووزی در راهبوورد او ب صوودر معنوواداری در هموو جا تکوورار شوود:

« »AmericaFirstچنین عبارتی نشان داد ک اولدی

اصلی و اول او درکا سوفید تدجو بو

منافع مردم آمریکا و کشدر آمریکا اس  .ب لحا رابطو بوین متنوی ،ایون مقدلو سو بعود
اساسی دارد :ارائ تصدیر منفی و سیا از آمریکا و انکار دسوتاوردهای گذشوت  ،ملیگرایوی،
ناسیدنالیسم و حمای

داخلی و نهایتاً رویکرد معامل گوری در روابوط

از اقتصاد و تدلیدا

بینالمللی ب نفع آمریکا .معنای مستتر در این مقدل ها حدل محدر یک مدضدع بودد ،اینکو
کشدر آمریکا در گذشت شکد داشت اس  ،این شکد تدسط سیاسو مداران از بوین رفتو
اس

و برگش

و را نجا

ب آن شکد اولیو سیاسو

اولدیو

کشدر آمریکا ورای هر چیزی ،و اجرای آن تدسط دونالد ترامو

دادن بو منوافع ملو

و

میباشود (سولیمانزاد و

دیگران.)13-15 :1397 ،

سیاست جهانی

 .3-2-1-5شکلدهی هویت کاریزماتیک برای خود
هم در زمان کارزار انتخاباتی و هم بعد از آن در زمان حضودر در کوا

سفید ،یک خصدصی

مهم روانشناختی دارد و آن ستای

از شخصی

خدد ب عندان یوک

شخص کارآمد و قدی کو منوافع آمریکوا و موردم آمریکوا را در نظور میگیورد ،میباشود.
(سخنرانی ایال

اوهاید2017 ،؛ سخنرانی ساالن گزارش عملکرد.)2018 ،

 .4-2-1-5ضدیّت با نخبگان و فرآیندهای نهادی
همانطدری ک اینگلهارس و ندریس ( )2016اذعان کرد اند ،ایدئدلدژی پدپدلیسم مبتنی بور
خشم و بدگمانی عمیق ب صاحبان قدر

فعلی شامل ،تواجران بوزرگ ،بانکهوای بوزرگ،

شرک های بزرگ چندملیتی ،رسان ها ،سیاسو مداران منتخوب ،مقاموا

دولتوی ،نخبگوان

روشنفکر ،متخصصین علمی و یروتمندان مغرور و برخدردار میباشود .آنهوا همچنوین بوا
ارجاع ب مشروعی
ب قدر

مردم ،ب ندعی تشکیال

مستقر و نهادی را زیر ساال برد و با تدجو

و رأی مردم عادی ،خداهان ادار امدرکشدر هستند .بیشوتر منوابع علموی ،از ایون

منظر ،معتقد هستند ک پدپدلیس ها نخبگان را در مقابل مردم عادی قرار میدهنود .تحلیول
سخنرانی دونالدترام

نشوان داد کو راهبورد او بو شوکل عمیقوی ضودیّ

فرآیندهای مبتنی بور انتخوا

بوا نخبگوان و

را در خودد دارد .در ایون راسوتا او بیشوترین مخالفو

را بوا

ظهور پوپولیسم در نظام سیاسی ایاالتمتحده آمریکا و تأثیر آن بر نظم بینالملل

راهبرد دونالدترام
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سیاستمدارن ،دولتمردان ،رسان ها ،و قضا

داشت اس  ،اگر چ ب طدر کلی میانو خودبی

هم با صاحب نظران اقتصادی و روشنفکران نخب نودارد ) .(Wengel, 2017یکوی دیگور از
با نخبگان ،مخالف

با رسوان ها جمعوی و مطبدعوا اسو  .او

ابعاد اساسی ضدیّ

ترام

بارها رسان ها را دروغگد و متقلب خداند اس

البیها و دشمنان او هستند.

ک در خدم

در این راستا ،او سبک تعامل خدد با مخاطبوان را تغییور داد و بیشوتر پیامهوای خودد را از
طریق رسان های اجتماعی مانند تدیتر اعالم میکند (ونگل.)2017 ،
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 .5-2-1-5روایت تهدید آمیز برای مهاجران
در یک تحلیل علمی ،اینگلهار

س ی ا س ت ج ها ن ی

غر

و ندریس ( ،)2016دو نظری برای ظهودر پدپدلیسوم در

و ایاال متحد بیان میکنند .یکی نظری اقتصادی و اینکو نابرابریهوای اقتصوادی

در جامع غر

طبقا

سبب گرای

پایین جامعو بو نگرشهوای پدپدلیسوتی شود کو

نیازهای آنهوا را مودردنظر قورار میدهود .از طور

دیگور ،تغییورا
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ارزشهای چندفرهنگی و جهانیسازی را سبب گرای
میخدانند .وقتی ک ترام

در سخنرانی خدد در با

مردم غر

فرهنگوی و رشود
ب پدیود پدپدلیسوم

سیاس های مهاجرتی ،عندان کورد

ک در مرز مکزیک یک دیدار قشنگ میسازد ،نشان داد ک کامالً مخالف مرزهوای بواز و
سیاس های مهاجرتی مبتنی بر اصدل و ارزشهای چند فرهنگی اس  .او معتقد بدد کو
اساس هر سیاستی باید در نظر گرفتن منافع آمریکا باشود و بوا اشوار بو مشوکالتی کو
خدد را با مهاجران

سیاس های مرزهای باز برای منافع آمریکا ایجاد کرد اس  ،ضدیّ
نشان داد (.)Folley, 2018
 .6تأثیر رویکرد دونالد ترامپ بر نظم بینالملل

 .1-6تأثیر سیاستها ،راهبردها ،اعمال و رویکرد ترامپ بر نظم بینالملل
داد های مدرد نیاز پووه

هستند .بخ

دو بخ

واکن ها ،راهبردها ،سیاس ها و جه
هستند ک نظم بینالملل را تح
دربار ناتد و کیفی

حمای

اصلی و مهم داد ها شوامل کن هوا،

گیریهای رسومی ترامو

و نخبگوان دولو

او

تثییر قورار داد اسو  .بو عندان نمدنو جهو گیری او

او از این نهاد رسمی ،یکی از مدضودعا

مهوم بعود از بو

رسیدن ترام

قدر

میباشد .ب عبار
مشارک

بدد ک توثییر معنوا داری بور نظوم بینالملول در راسوتای مقدلو او
ترام

دیگر جه گیری و سیاس

دربوار نواتد میوزان عالقو او بو

در نهادهای رسمی بینالمللی و ب طدر خاص میزان عالق او بو مشوارک

پیمانهای بین دول را نشان میدهند .بخو

در

دوم داد هوا یوا واحودهای تحلیول ،نگورش

عمدمی جامع (آمریکا و جامع بینالملل) شامل نخبگان سیاسی و رسان ای دربار میزان
ترام

تثییر دول

بر نظم بینالملل میباشد (سلیمانزاد و دیگران.)1-5 :1397 ،
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 .2-6چگونگی مشارکت ترامپ و دولت او در نهادهای رسمی بینالمللی
نتای تحلیل داد ها نشان میدهد ک یکی از راهبردهوای اساسوی دولو
رسیدن ب قدر  ،برای دستیابی ب سیاس

ترامو

بعود از

«اول آمریکا» ،خروج از پیمانهای بینالمللوی

و نهادهای سازمان ملل و تضعیف کردن آنها بدد اس  .بعود از ورود بو کوا سوفید،
ترام

پیمان جهانی سازمان مللمتحد برای بهبدد مهاجران و پناهنودگان ،برجوام و سوازمانهای
یدنسکد و شدرای حقدق بشر سازمان ملل متحد خارج شد اسو
استراتوی ب شد

و در راسوتای هموین

بر پیمانهای بینالمللی نواتد ،نافتوا و سوازمان تجوار

آورد و عملکوورد آنهووا را در چووارچد

نظووم بینالملول تحو

جهوانی فشوار

تووثییر قوورار داد اسو

(سلیمانزاد و دیگران.)10-12 :1397 ،
 .1-2-6خروج از پیمان تجاری اقیانوس آرام
پیمان تجاری اقیاندس آرام1ک یکی از بزرگترین قراردادهای تاریخی در زمینو تجوار
آزاد اس

ک بین کشدرهای اسوترالیا ،برونئوی ،کانوادا ،شویلی ،ژاپون ،موالزی ،مکزیوک،

نیدزلند ،پرو ،سنگاپدر ،ویتنام و ایاال متحد اس

ک در سال  2016امضاء شد اس .

خروج از این پیمان ،پیامدهای منفی برای نظم لیبرال جهانی داشت اس
اصدل تجار
کرد .ترام

و خصدصواً

آزاد ک از دستاوردهای اصلی نظم لیبرال جهانی اسو  ،را دچوار چوال
با تثکید بر تدج ب حفظ منافع آمریکا ،معتقود اسو

کو ایون پیموان بورای
1. Trans-Pacific Partnership

ظهور پوپولیسم در نظام سیاسی ایاالتمتحده آمریکا و تأثیر آن بر نظم بینالملل

دول

از پیمانهای بینالمللی «پیموان تجواری اقیواندس آرام ،تدافقنامو پواریس،

سیاست جهانی

تجار

آمریکا خطرناک بدد و او خداهوان قراردادهوای تجواری دوجانبو میباشود .در

چنین شرایطی ،منافع درازمد
پیمان ،سبب تقدی

قدر

ایاال متحود تحو

توثییر قرارگرفتو و خوروج از ایون

چین در منطق آسیا میگوردد (.)Marek and Damian, 2017

در این راستا ،صاحب نظران معتقد بددند «ک این تصومیم در اولوین روز دولو

ترامو

نشان میدهد ک جهان باید دیدگا خدد را دربار تمام سن های باز اقتصادی و تجواری
ایاال متحد تغییر داد و منتظر شرایط جدیدی باشد و از این منظر یوک سواال اساسوی
دربار اعتبار آمریکا پی
138

س ی ا س ت ج ها ن ی

تجاری دنیا اس

چشم جهان خداهد بدد .این یک چورخ

ناگهوانی در قداعود

ک هم پیمانها را دچار مشکل اساسی خداهد کرد» (.)Moi,2017

 .2-2-6خروج از توافق نامه پاریس (تغییرات اقلیمی)
تدافق نام پاریس یک قرارداد بینالمللی چند جانب اس

ک هد

آن کواه

تغییورا

اقلیمی از طریق متعادل سواختن دموای جهوانی زیور  2درجو سوانتیگراد میباشود .ایون
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تدافقنام بخشی از یک تدافقنام وسیعتر تحو عندان «چوارچد
ملل متحد برای تغییرا
ترام

اقلیمی» 1اس

کندانسویدن سوازمان

ک در سال  1992ب اجرا در آمد بدد.

تدافق نام پاریس را ب شد

مدرد انتقاد قرار داد و آن را مخالف ایجاد شغل

در کشدر آمریکا میداند و بنابراین در ژوئن  2017اعالم کرد کو آمریکوا از ایون پیموان
خارج شد اس

( .)United Nations, 2015بر این اساس ،خروج ایاال متحود از ایون

پیمان تا  4ندامبر  2020بر خال

قدانین بینالمللی و مداد قاندنی این تدافق نام میباشد

( )Mulligan, 2018و از این منظر خروج دول
با نظم بینالملل در چارچد

ترام

از تدافق نام پاریس در تعوارض

جامع جهانی و قداعد بینالملل میباشد.

 .3-2-6خروج از یونسکو
یدنسکد سازمان علمی ،آمدزشی و فرهنگی سوازمان ملول متحود2میباشود کو در سوال
 1945ایجاد شد و مقر آن در پاریس اس

(.)Wikipedia, 2018 c

1. The United Nations Framework Convention on Climate Change
2. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

دول

خروج خدد را ب دلیل سیاس های تبعیض آمیز یدنسکد علی اسورائیل

ترام

و همچنین بعضی نگرانیهای مالی عندان کرد ( .)Cage, 2017پروفسودر ریچوارد هواس
را «دکترین خروج» نامید اس

این الگدی رفتاری ترام

و معتقد اس

این الگد دالیول

خاص خدد را دارد ،خصدصاً اینک این سوازمانها سوبب پایوداری در روابوط بینالملول
میگردند ( .)Cage, 2017و خروج ترام

از چنین سازمانهای میتداند ب سیاسو های

یک جانب گرایی و حمایتی ناسیدنالیسم کمک کند .خوروج از ایون سوازمان کو حاصول
ده ها مذاکرا

و بحث دربار مسائل بینالمللوی اسو  ،سوبب تضوعیف همکاریهوای

بینالمللی در زمین فرهنگ ،آمدزش ،صلح و حقدق بشر میگردد.
گی ( )2017معتقد اس
بینالملل داشت اس  .1:از دس

کو خوروج از یدنسوکد پون پیامود مشوخص بورای نظوم
دادن اعتبار ،ب معنای اینکو وقتوی یوک کشودر بوزرگ

مانند ایاال متحد از این پیمان خارج شد اس  ،اعتبار مل

و کشدر خدد را در سوطح

زمین صلح و حقدق بشر میگردد .2،تضعیف تدانوایی رهبوری در سوطح بینالملول ،بو
معنای اینک  ،عضدی
نق

آمریکا درسازمانهای بینالمللی ،باعث میشودند کو ایون کشودر

رهبری خدد را در نظم بینالملل حفظ کند و خروج از یدنسکد ،سبب میشدد کو

فرص
ارتباطا

مبادل فرهنگ و اید های مردم آمریکا با مل های دیگر کم رنگ گردد .3،کاه
بینالمللی .4،هزین های اقتصادی و نهایتاً .5،زمین ای اس

کشدرها ،ب عبار

بورای خوروج سوایر

دیگور خوروج کشودر ایاال متحود از یدنسوکد سوبب میشودد کو

کشدرهای دیگر هم ب گزین خروج فکر کنند و چنین وضعیتی سبب آشفتگی در نظم و
روابط بینالملل گردد.
 .4-2-6خروج از پیمان جهانی سازمان ملل برای بهبود مهاجران و پناهندگان
پیمان جهوانی مهواجران اولوین تدافوق نامو بوین دولتوی اسو
سازمانملل برای بررسی و حل مشکال
اس  .خروج ترام

کو تحو

حمای هوای

هم جانب مهاجران در سراسر دنیا ایجواد شود

از این پیمان در تعوارض بوا ارزشهوای تواریخی آمریکوا میباشود

(.)International organization for migration, 2018

سیاست جهانی
ظهور پوپولیسم در نظام سیاسی ایاالتمتحده آمریکا و تأثیر آن بر نظم بینالملل

بینالملل خدش دار میکند و ب این ترتیب سوبب تضوعیف همکاریهوای بینالمللوی در
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 .5-2-6خروج از برجام
خروج ترام

عمالً برجام را دچار بحوران کورد اگور چو کشودرهای اروپوایی و ایوران

همچنان ،بعد از خروج آمریکا ،اعالم کردند ک بو مفواد قورارداد پایبنود

هسوتند ( Bort,

.)2018
خروج دول

ترام

از برجام باعث شد اس

ک مسیر دیپلماسوی و موذاکراتی کو

برای چند سال طدل کشید بدد ،عقیم بمانود و خشودن
بینالملل حاکم شدد .چنین ،تصمیمی از سودی دولو
140

افزای

خداهد داد از آنجائیک ایران ممکن اس

و هومودنی بور روابوط و نظوم
ترامو

بحوران در خاورمیانو را

در درازمود

مجبودر شودد از برجوام

خارج شدد و فعالی های هست خدد قبول از تدافقنامو برجوام را از سور گیورد (یوزدان

س ی ا س ت ج ها ن ی

فام )1395،چنین وضعیتی ،سبب خداهد شد ک یک مسابق تسولیحاتی در منطقو ایجواد
گردد و صلح و یبا

منطق را ب خطر اندازد؛ همچنین ممکن اس

سبب تعوارض بوین

کشدرهای اروپایی ،چین و روسوی بوا ایاال متحود شودد از آنجایئکو ایون کشودرها و

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة هفتم ،شمارة سوم ،پاییز  ،1397پیاپی 25

همچنین جامع بینالملول مخوالف خوروج ترامو

از برجوام هسوتند (.)Barbara,2018

همچنین کشدرهای دیگر ماننود ژاپون ،کور جنودبی و چوین دچوار چوال

اساسوی در

چگدنگی رابط خدد با ایران میگردنود ،از آنجائیکو ایون کشودرها از ایوران نفو
میکنند و بعد از خروج ترام
آنهووا خداهوود داش و

از برجام ،ادام ارتباط با ایوران هزینو های زیوادی بورای

( .)Manson, 2018ب و ط ودر کلووی ،برجووام یکووی از مهمتوورین

تدافقنام های بینالمللی تاریخ معاصور اسو
بینالملل و در راستای حفظ امنی
زیادی بر تقدی
اس
ترام

وارد

کو بور اسواس اصودل و نُرمهوای جامعو

جهانی و منطق ای بدد اسو  .ایون تدافقنامو توثییر

نظم بینالملل در کشدرهای منطق خاورمیان بر اساس دیپلماسی داشوت

و مانع بسیاری از تن های منطق ای ،ملی و بینالمللی گردید .خروج یوک جانبو
از تدافق نام و زیر ساال بردن تمام ارکان آن ،تثییر منفی بر تدسع همکاریهوای

بینالمللی در زمین صلح و امنی

داشت اس  .چنین رفتارهایی از طر

دول

ترامو

و

شخص او نشان بیاعتنایی ب قداعد و اصدل دیپلماسی در روابوط بینالملول و تکیو بور
اقتدارگرایی میباشد (ساجدی.)1396 ،

 .6-2-6خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
چنین رویکردی در دول

نشان میدهد ک آنها نظم بینالملل و قداعد و نُرمهای

ترام

بینالمللی را در راستای منافع ،عالیق ،اولدی ها و راهبردهای خدد تعریوف میکننود .در
این بیانی ب صراح
اس

مشخص اس

چدن ازیکطر

اس

و از طر

ترام

مقاوم

ک دول

آمریکا از شدرای حقدق بشر خارج شود

منافع ملی آنها و متحدین آنها مانند اسرائیل را بورآورد نکورد

دیگر ،شدرای حقدق بشر در راستای سیاسو ها و خداسوت های دولو
کرد و مطابق رویکردهای آن عمل نکرد اسو  .ازنظور دولو

شدرای حقدق بشر میبایس
این کشدرها را از عضدی

آمریکوا،

کشدرهای مانند چین ،کدبا و وندزئال را محکدم میکورد و
این شدرا خلع میکرد (.)Wolfe, 2018

 .3-6تهدید و فشار دولت ترامپ علیه ساایر قراردادهاای بینالمللای (نااتو ،نافتاا،
برگرفت از سیاس

حمایتی داخلی و ملی دول

ترام

و رویکرد یک جانبو گرایی او در

روابط بینالملل ،نهادها و قراردادهای بینالمللی دیگر هوم در طودل کوارزار انتخابواتی و
بعد از رفتن ترام

ب کا سفید ،مدرد نقد شدید او قورار گرفتنود (بیگودلی و خیبوری،

)17-20 :1396
الف .ناتو (سازمان پیمان آتالنتیک شمالی؛ )Nato, 2018
ترام

بارها در سخنرانیهای خدد اعالم کرد اس

ملی آمریکا اس

ک ساختار ناتد بر خال

و کشدرهای متحد او در این نهاد سوهم خودد را بو خواطر حمایو

دفاع آمریکا از آنها نمیپردازند و در صدرتی ک این کوار بو درسوتی صودر
دول
خطرا

منوافع

آمریکا هیچ تعهدی در قبال حمای

نگیورد،

از کشدرهای عضد این سوازمان در مقابول بوا

احتمالی کشودرهای دیگور و از جملو روسوی نخداهود داشو  .ترامو

رئیسجمهدر تاریخ ایاال متحد اس
خاصی » 1خداند اسو

و

اولوین

ک ناتد را یک پیموان و سوازمان «فرسودد و بوی

( .)Jonathan, 2017همچنوین ترامو  ،اشوار کورد اسو

کو

1. Obsolete

سیاست جهانی
ظهور پوپولیسم در نظام سیاسی ایاالتمتحده آمریکا و تأثیر آن بر نظم بینالملل

سازمان تجارت جهانی)
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آمریکا دیگر «قلک»1سایر کشدرها نیس

و هر کشدری بورای دفواع از خودد بایود سوهم

خدد را بپردازد (.)Reuters Staff, 2018
صاحب نظران معتقدند ک سیاس های غیر قابل پی بینی و نامطمئن دولو
پیامدهای منفی و خطرناک برای آیند ناتد و امنی
ب .نافتا (قرارداد آزاد تجاری آمریکای

ترامو

جهانی خداهد داش .

شمالی)2

این قرارد در سال  1994بین س کشدر آمریکا ،مکزیک و کانادا منعقود شود ،هود
اصلی این تدافقنام بر داشتن مدانع تجاری بین س کشدر برای تقدی
142

بین این کشدرها بدد.
ب اعتقاد ترام

س ی ا س ت ج ها ن ی

مبادال

تجواری

معتقد اس

این تدافقنام یک «فاجع نوابدد کننود شوغل» 3در آمریکوا اسو

و

ک این تدافق نام از روز اول یک اشتبا بزرگ بدد و اگر چ ما ب متحودین

خدد در این تدافق نام احترام میگذاریم اما واقعی

این اس

اقتصادی میکنند ( .)Colvin, 2018در این راستا ،ترام
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تدافق نام شد و اعالم کرد اس

ک دول

کو آنهوا از موا اسوتفاد

خداسوتار تجدیود نظور در ایون

آمریکا حاضر اس

ک این قرارداد را ب دو

قرارداد جداگان و هر کدام با کانادا و مکزیک تبدیل کند.
ج) سازمان تجارت جهانی
سازمان تجار

جهانی بزرگترین و تنها سازمان جهانی اس

تجاری را برای انجام معامال

ک قداعود و نُرمهوای

تجاری در کشدرهای جهان بنا نهواد اسو  .ماننود سوایر

سازمانها و نهادهایی ک مبتنی بر نظم جدید لیبرال هستند ،این سازمان مدرد نقد شودید
دونالد ترام

قرارگرفت اس .

ب اعتقاد ترام  ،سازمان تجار

جهانی ،منافع ملی کشدر آمریکا را مرتفع نمیسوازد

و ب لحا تجاری هزین های زیادی برای این کشدر دارد .بر خال
اقتصادی رئیسجمهدر نشان میدهد ک نر مدفقی
 85.67درصد بدد اس

نظر ترام  ،گزارش

آمریکا در سازمان تجوار

جهوانی

در حالی ک این نر برای چین حدود  66درصود بودد اسو

( .)Renae, 2018ناظران اقتصادی معتقدند ک خروج ایاال متحد از ایون سوازمان یوک
1. Piggy Bank
2. North American Free Trade Agreement: Nafta
3. Job-Killing “Disaster

بینالملل ایجاد خداهد کرد و تریلیدنها دالر از تجار

بحران جدی در تجار

جهوانی

را در معرض ریسک قرار میدهد .بسیاری از کشدرهای بزرگ دنیوا ماننود ژاپون ،چوین،
روسی و حدود  40عضد دیگر سازمان تجار
خطرناک علی تجار

جهوانی ،چنوین تصومیمی را یوک اقودام

آزاد جهانی و قداعد تجاری بینالملل میدانند و هشدار دادند کو

با چنین اقودامی ،تجوار

جهوانی در حودز خوددرو دچوار رکودد شودید خداهود شود

(.)Reuters Staff, 2018
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 .1-3-6عدم تمایل به پیمانهای تجاری بینالمللی
یکی از رویکردهای اصلی ترام

خروج و فشار بر پیمانهوای تجواری بینالمللوی بودد.

مهمترین آنها ،خروج از پیمان تجاری اقیاندس آرام ،تهدید ب خروج از سازمان تجار
جهانی و نافتا و فشار بر این سازمانها بدد اسو  .بورای دولو

ترامو

ایون نهادهوای

آمریکا ،از قداعد و نُرمهای آنها

پیروی کند.

 .2-3-6افزایش تعرفهای تجاری بر واردات
ب دنبال افزای

تعرف ب واردا

استیل و آلدمینیدم ،واکن های منفوی هوم در داخول و

هم در خارج از آمریکا شونید شود ( )Gabrielle and Keith, 2018در تواز ترین اقودام،
جنگ تجاری ترام

با چین تشدید شد و بالفاصل دول

چوین بو ایون اقودام واکون
ایون جنوگ را در

متقابل نشان داد ( .)Swanson, 2018; Zhong, 2018همچنوین ترامو

جبه های دیگر مانند کانادا ،مکزیک ،ژاپن و اتحادی اروپا شوروع کورد و بور ایون بواور
اس

چنین جنگی یک برند خداهد داش

و آن ایاال متحد آمریکا خداهد بدد.

بر این اساس باید اذعان کرد ک برنام افزای
در تعرض شدید با نظم تجار

تعرف بر واردا

و اقتصاد بینالملل بدد و در دراز مد

روابط بینالملل خداهد گردید .همچنوین ایون سیاسو
بینالملل را محدود کرد و سبب تشدید تن
تجاری دنیا میگردد.

تدسط دول

ترام

سبب بحران در

را دیپلماسوی در حودز روابوط

و جنگ تجاری بین بلدکهای اقتصادی و

ظهور پوپولیسم در نظام سیاسی ایاالتمتحده آمریکا و تأثیر آن بر نظم بینالملل

تجاری بینالمللی ،ابزارهای برای سدء استفاد از منافع آمریکا هستند و دلیلی نودارد کو

سیاست جهانی

 .3-3-6کاهش کمکهای مالی برای نهادهای بینالمللی و توسعه
ایاال متحد آمریکا ب خاطر قدر
بدد اس

اقتصادی و تجاری خدد ،همدار یکی از کشدرهایی

ک در زمین تدسع جهوانی و کمکهوای موالی بو سوازمانهای بینالمللوی و

خصدصاً سازمانهای وابست ب سازمان ملل متحد ،پیشرو بدد اس  .ب عندان نمدن یوک
سدم کل بددج عملیا

سازمانهای مرتبط با برقراری صلح سازمان ملل تدسوط آمریکوا

فراهم میگردد ( .)Hensch,2017ب دنبال سیاس های ترام
تدافق نام ها و سازمانهای بینالمللی بدد  ،وضعی
144

کاه

چشومگیری داشوت اسو

ک ب طدر علنوی مخوالف

کمکهای مالی هم بو ایون نهادهوا

( .)Hensch, 2017شوداهد نشوان میدهود کو میوزان

کمکهای مالی آمریکا ب سازمان ملل متحد وسوایر سوازمانهای بینالمللوی حوداقل 40

س ی ا س ت ج ها ن ی

درصد کاه

داشت اس

افتادن ماهی

و حیا

ک بعضی از ناظران سیاسی ،چنین رویکردی را معادل ب خطر
سازمان ملل متحد میدانند (.)Stoffer, 2017
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 .4-3-6تالش برای حل مسالمتآمیز منازعات بینالمللی
همانطدری ک در بخ های قبلی ،خصدصواً در بخو
تجاری ،عندان شد ،دول
اگر روند دیپلماسی بر خال

ترام

پایبنودی بو نُرمهوای بینالملول

عالق ٔ زیادی ب دیپلماسی برای حل منازعا

منافع آمریکا باشد (.)KU, 2018

نودارد،
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یکی دیگر از اهدا

پووه

بررسی چگدنگی تثییر راهبرد ترام

دیدگا صاحب نظران آمریکایی بدد .بررسی نظریوا

بور نظوم بینالملول از

ایون سو صواحب نظور برجسوت ،

هانتینگتدن ،کاستلز و فرید زکریا ،نشان میدهد ک جامع امریکا آبسوتن ورود بو دنیوای
جدید اس

ک درآن نظمندین جهانی را دچار چال

خداهد کرد .هوانتینگتدن بوا طورح

نظری جنگ تمدنها نشان داد ک جنگ آیند و نظم آینود در گورو برخودرد مل هوا و
هدی

فرهنگی آنهاس  .از این منظر او نشان داد ک دنیوای جدیود ،جنوگ بوین جهوان

غربی و سایر تمدنهاس  .در ادام تحلیل ،هانتینگتدن معتقد اسو

کو امریکوا بو عندان

رهبر قدرتمند تمدن غربی و با تدسع نظم بینالملل جدید کو بور اسواس تجوار
جهانی اس  ،منافع ملی خدد را دچار فرسای

آزاد

کرد اسو  .بو اعتقواد او بعود از جنوگ

سرد ،امریکا ب دلیل نداشتن دشمن قدرتمند ،در تشخیص منافع ملی خودد دچوار اشوتبا

ظهور پوپولیسم در نظام سیاسی ایاالتمتحده آمریکا و تأثیر آن بر نظم بینالملل

 .7نظریهپردازان آمریکایی و نظمنوین جهانی (هانتینگتون ،کاستلز و فرید زکریا)

استرتویک شد و ایدئدلدژی سیاسی را جایگزین هدی
خدد کرد .این وضعی
ترام

سبب شد اس

ب عندان ریاس

ک جامع امریکا واکن

جمهدری در جستجدی هدی

خدد خارج از قداعد نظمندین جهانی باشود .از طور
هدی  ،اشار نمدد ک هدی گرایی مل
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فرهنگی برای پیگیری منافع ملی
فرهنگی خدد و جستجدی منوافع
دیگور ،کاسوتلز بوا طورح قودر

امریکا در مقابل نظمندین جهوانی قورار دارد و

او در این زمین  ،نهض

میهنپرستان و ملیشیایی امریکایی را مثال میزند ک چگدن علی

نظمندین جهانی حرک

کرد اند .این مدضدع هم از دالیل رشد پدپدلیسوم و بو قودر

رسیدن ترام

ک بعد از انتخا

بدد اس

شدن ب عندان ریاسو

جدیدی را مطرح کرد ک پاسخ ب ملیگرایوی و در جهو

س ی ا س ت ج ها ن ی

نشان دهد و با انتخوا

جهمودر ،راهبردهوای

مخوالف بوا نظمنودین و آزاد

جهانی بدد.
فرید زکریا از یک زوای دیگر ،مدضدع جهوان پسوا-امریکوایی را مطورح کورد و بور
اساس این نظری معتقد اس
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فراوان اس  .او معتقد اس
رقیبهای سر سخ

ک دنیای آینود  ،جهوانی بوا یوک ابرقودر

و قودر های

کو کشودرهای ماننود چوین ،ژاپون ،هنود و اتحادیو اروپوا،

امریکا ب لحا اقتصوادی در جهوان پسوا-امریکوایی هسوتند .ایون

کشدرها با استفاد از نظمندین جهانی و تجوار
داشت اند و عرص جهانی را از با

تجار

آزاد ،رشود اقتصوادی غیور قابول بواور

جهانی ب شکل دیگر هودای

کرد انود .اگور

منشث ظهدر این قدر های جدید ،نظمندین جهانی اس  ،پس جامع امریکا باید نسوب
ب آن واکن

نشان داد باشد و از این منظر ظهدر ترام

مجمدع ٔ این نظریا

بر یک محدر تاکید کرد اس

و هدی

امریکا را دچار چال

فرسای

گردد.

کرد اس

پاسخی اس

بر این وضوعی .

و اینک  ،نظمندین جهوانی قودر

و سبب شد اس

ک منافع ملی امریکا دچوار

 .8نتیجهگیری
نتای تحلیل رویکرد انتقادی سخنرانیهای ترام
رسیدن ب کا ریاس

در زموان کوارزار انتخابواتی و بعود از

جمهدری آمریکا نشان داد ک رویکرد ترام

معرفتی پدپدلیسم را دارد .در مرکز رویکرد ترام

سیاس

نشان های شوکلی و

«اول آمریکا» قرار دارد و بقی

معتقود اسو

عناصر راهبردی او حدل این محدر میچرخند .ترام
اساسی کشدر باید منافع مردم و کشدر آمریکا در اولدی
اشار ب گذشت و سیاس های گذشت  ،معتقد اس

کو در همو ارکوان

مطلق باشد .در این راستا ،او با

ک سیاس مداران فاسد و ناکارآمد با

سیاس های غلط خدد ،منافع هر کشدر و هر شخص دیگری را بر مردم و کشدر آمریکوا
ترجیح دادند ک نتیج آن ،غرو
را در نق

عظم

و شکد آمریکا بدد اس  .بر این اساس ،خدد

یک منجی تصدیرسازی میکند و با شکل دادن یک هدیو

شخصی

و سیاس های خدد ،عندان میکند ک در تمام ارکان سیاس گذاری اواولدیو

اول منافع آمریکا اس
او قدر

و بنابراین ،انتخا

او ب عندان رئیسجمهدر این معنوا را دارد کو

را دوبار ب مردم باز میگرداند تا شوکد و عظمو

بنابراین ،ازنظر دونالدترام

از هم کشدرها بدد اس  ،از نکا

بدد و باید کامالً تغییر پیدا کنند تا عظم
رهیاف

سیاسی ترام

براساس نظم جهانی وستفالین اس

و از این منظر ،ب نظر میرسد ک راهبرد ترام

جهانی و جنگ سرد تدسط غر
یکی از خصدصیا

ک در آن حاکمی

ملی از اهمی

ملوی

اساسی برخودردار

نظمندین لیبرال را ک بعد از جنگ

تدسع پیدا کرد اسو  ،بو چوال

میکشود و اساسواً

اصلی پدپدلیسم میباشد.

برای ارزیابی تثییر ترام

بر نظم بینالملل  5شواخص اساسوی مودرد اسوتفاد قورار

گرف  .شاخص اول ،چگدنگی مشارک
نشان داد ترام

اصلی منفی سیاسو های گذشوت

ب آمریکا برگردد.

و داخلی و شکدفایی کشدرها در راستای این حاکیم
اس

بینالملول کو مبتنوی بور

دول

ترام

در نهادهوای بینالمللوی بودد کو

در این زمین دکترین «خروج از نهادهای بینالمللوی» را در دسوتدر کوار

قرار داد و از این طریق مهمترین نهادهای جامع جهانی را دچوار اخوتالل کورد اسو .
نتای نشان داد ک او از چندین پیمان مهم بینالمللی مانند پیموان تجواری اقیواندس آرام،
تدافقنام پاریس ،برجام ،شدرای حقدق بشر سازمانملل ،کمپین جهانی برای مهواجران و
یدنسکد خارج شد و از طر
ناتد سبب تن

دیگر تهدید ب خروج از سازمان تجار جهانی و فشار بر

و جنگ در روابوط بینالملول گردیود .مقدلو دوم ،مشوارک

در تدسوع
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و حمای

را بو آمریکوا بازگردانود.

سیاس های باز مهاجرتی ،اقتصاد باز مبتنوی بور شورک های

چندملیتی ک سبب خروج شغل از این کشدر شد اند ،سیاسو
دخال

کاریزماتیوک بو

اقتصادی و تجار
واردا
تن

آزاد جهانی بدد ک نتای نشان داد دول

کاالها سبب ایجاد بزرگترین تن

ترام

با افزای

تعرف ها بر

تجاری در تاریخ اقتصاد دنیا شد اس  .ایون

خصدصاً بین آمریکا و چین ب اوج خودد رسوید و سوبب مناقشو های زیوادی در

روابط بینالملل گردیود .از طور

ترامو

دیگور ،دولو

کمکهوای موالی خودد بورای

سازمانهای جهانی و خصدصاً سازمانهای مرتبط با سازمان ملل را تا حودود  40درصود
داد ،ک چنین وضعیتی سبب تضعیف شدن کارکرد نهادهای سازمان ملول در دنیوا

کاه

شد اس  .مقدل سدم ،تالش برای حل مسالم آمیز تن های بینالمللی بودد کو نتوای
148

تحلیل نشان داد ک دول

یک رویکرد اقتدارگرایان و مبتنی بر فشار را در دستدر

ترام

کار خدد قرار داد و ب عندان نمدن در مناقش ٔ هست ای کر شومالی ،برجوام ،حملو بو

س ی ا س ت ج ها ن ی

سدری  ،از این رهیاف

استفاد کرد و سبب تضعیف دیپلماسی در نظم بینالمللوی شود
ب ارزشهای لیبرالی بدد و نتای نشان داد ک ترام

اس  .مقدل چهارم ،پایبندی ترام

سیاس های تندی در رابط با مدضدعاتی مانند حقدق بشر ،مهاجران و پناهندگان داشوت
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و از این طریق ارزشهای لیبرالی در زمین نظم بینالملل را تضعیف کورد اسو  .مقدلو
آخر ،دیدگا نخبگان دول

در ارتباط با نظم بینالملل بدد و نتوای نشوان داد کو

ترام

دیدگا های رسمی مشاوران و مقاما
جهانی بدد و سبب ایجاد تن
درنهای
اولدی

ترام

اصلی دول

مخالف با ارزشهوای جامعو

در روابط و نظم بینالملل شد اس .

باید ب این نتیج گیری کلی قناع

اول آمریکا سبب شد اس

کنیم ک «رهیاف

اصلی ترام

مبتنی بور

ک این کشدر نُرمها ،استاندارها ،قداعد و ارزشهای

جامع جهانی را ک در قالب نظم بینالملل و خصدصاً نهاهای بینالمللوی ماننود سوازمان
مللمتحد و سازمان تجار جهانی نمدد پیدا میکند ،نادید گرفت و با خروج و فشار بور
آنها ،نظم بینالملل را ک بعد از جنگ جهوانی دوم و جنوگ سورد تدسوط خودد غور
گسترش پیدا کرد بدد ،دچار چال
بنابراین نتای این پووه

جدی کند».

ازیکطر

معطد

جامع و تاریخ امریکا بدد و اینک ظهدر ترام
طر

دیگر ،براساس رهیاف

راهبردها و رهیاف

واکن

بو واقعی هوای نظوری و اقتصوادی
این کشدر ب تواریخ آن اسو  .از

نظری مکتب انگلیسی ب نظم بینالملل نتای نشان داد کو

ترام  ،نظم جهانی را با چال

اساسی مداج ساخت اس  .اما آنچو

ک در این پووه

اهمی

حیاتی داش  ،نظریا

صاحب نظران امریکایی اسو

طدر کلی بر این عقید هستند ازیکطر  ،منافع ملی امریکا در حال فرسای
طر

کو بو
اس

و از

دیگر ،با ظهدر قدر های جدید ،امریکا رقبای جودی در عرصو جهوانی خداهود

داش .
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