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است .پرسش اصلی پژوهش این بود که «چرا رویکرد دولیت آمریکیا در دوران ترامیپ ا
مگطق بننالمل گرایی لنبرال به مگطق نئومرکانتنلی تغننر کرد اسیت و آییا ایین تغننیر
میتواند نظم بنن المللی را تغننر دهد؟» بر طبق فرضنه اصلی پژوهش هزیگیهمگید بیودن
مگطق بننالمل گرایی لنبرال برای آمریکا انتقادات گسیترد ای را بیه همیرا داشیته و بیا
ردرتیابی ترامپ ،بهعگوان جدیترین مگتقد این مگطیق ،منگیه بیرای حرکیت بیهسیوی
رویکرد نئومرکانتنلی فراهم آمد است .این پژوهش ا نیو توصینفی -تحلنلیی بیود و ا
مگابع مکتوب و مجا ی برای جمعآوری اطالعات استفاد شد است.
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مقدمه
نقش ایاالت متحده آمریکا در جهاا ا اایاا جنا

جهاانی دوم در ساا 1945

تاکنو همواره دربردارنده مؤلفه هایی مهم ا منطق بان الملا گرایای لنرارا باوده
است .ای کشور بعد ا جن

جهانی دوم بهصورت کامالً فعا نقش رهرری بلوک

غرب را ایفا کرده و در امور بن المل مشارکت حداکثری داشته است .در سا های
اس ا جن

جهانی دوم ،ایاالت متحده تنهاا کشاوری باود کاه ظرفنات و تمایا

جدی برای ایجاد نظم جدید بن المللی داشت .درواقع تمای آمریکاا بارای ایجااد
نظم بن المللی لنررا عالوه بر کسب منافع ملی ،ناشی ا خواست سناساتگااارا
ای کشور برای جلاوگنری ا تکارار جنا هاای بارر ،،اخاتالالت اقتااادی و
سرخوردگیهای ناشی ا ننمه او قر بنستم بود؛ یعنی دورهای کاه شاام جنا
جهانی او  ،رکود بارر ،اقتااادی ،ظهاور کموننسام و فاشنسام ،هولوکاسات و
درنهایت جن

جهانی دوم میشد.

ناظرا و اژوهشگرا سناست خارجی آمریکاا در طاو  70ساا گاشاته ا
اصطالحات و عرارات مختلفی برای ترنن و تحلن نقش ایاالت متحاده در جهاا
استفاده کردهاند که ا جمله میتوا به نقش «رهرر جهاانی»« ،1رهرار جهاا آ اد»،2
«ابرقدرت»« ،3قدرت مافوق»« ،4قدرت اجتناابناااایر»« ،5مادیر سنساتم»« ،1الانس
1. Global Leader
2. Leader of the Free World
3. Superpower
4. Hyper Power
5. Indispensable Power
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جهانی» 2یا «هژمو جهانی» 3اشاره کرد و تمامی اصاطالحات ناامررده را در منطاق
بن المل گرایی لنررا خالصاه کارد .طار دارا ایا نظام معتقدناد کاه آمریکاا
بهواسطه هرینههای گرا

در ایجااد و حفا نظام بان الملا  ،ا مرایاای امننتای،

سناسی و اقتاادی یادی ننر برخوردار شده است؛ ا جمله حف توا

قادرت در

هر دو سطح جهانی و منطقهای و بر عهده داشت نقشی برجساته در ایجااد و اداره
نهادهای جهانی و اجرای قوانن مالی و تجارت بن المللی.
ا سوی دیگر منتقدی نظم بن المللی لنررا در خارج ا آمریکا معتقدناد کاه
ای ساختار در اص برای خادمت باه مناافع ایااالت متحاده و تحکانم برتاری و
هژمونی جهانی ای کشور ایریری شده اسات و باه اعتقااد مخالفاا داخلای ننار
بن المل گرایی لنررا  ،آمریکا را در نجنرهای ا سا ما ها ،معاهدات و انما هاای
بن المللی دردسرسا گرفتار ساخته و حاکمنت ای کشور را تضعنف کرده اسات.
در هر صورت نظم بن المللی لنررا مانند سایر نظامهاای اانش ا خاود در هماه
حو ههای جغرافنایی فراگنر نشده و تا حدودی آرما گرایانه است و گاهی توسا
حامنا خودش نقض شده ،با مقاومت و حتی طرد برخی ا دولتهاا و باا یگرا
غنردولتی مواجاه شاده و موضاو تانشهاا و ااالشهاای مختلفای باوده اسات
(2018

 .)Danforth,بعضی ا منتقدا با تأکند بر موارد باال ،استدال میکنند که نظم

بن المللی لنررا بنشتر یک «افسانه» 4است تا واقعنات

5

( Friedman, 2018; Allison,

 )2018در مقاب طر دارا ای نظم ضام تأیناد برخای ا محادودیتهاای آ ،
افسانه بود آ را رد میکنند و بر تفاوتهای آ نسرت باه نظامهاای بان المللای
انش ا آ تأکند دارند (.)Mazarr, 2018; Simpson, 2018
با به قدرت رسند ترامپ رویکرد ای کشور نسرت به نقش جهاانی آمریکاا
در نظام بن المل متحو و ای موضو به یکی ا مهمتری مراحث داخلی آمریکاا
1. System Administrator
2. World Policeman
3. World Hegemon
4. Myth
5. Reality
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تردی شده است؛ با ای محور اصلی که «آیا ایااالت متحاده بایاد در نظام لنرارا
خودساخته همچنا بهصورت فعا نقشآفرینای کناد یاا باهجاای آ  ،یاک نقاش
محدودتر را به عهده بگنرد کاه باعاث کااهش مشاارکت ایااالت متحاده در اماور
جهانی شود؟»
در رابطه با سناست خارجی ایاالت متحده آثار متعددی باه رشاته تحریار در
آمده است« :آیکنرری» ( ،)1390در مقاله «آینده نظم جهانی لنررا بن الملا گرایای
اس ا آمریکا» معتقد است ناظم حاکم قدیم به رهرری ایاالتمتحده و ارواا ،جای
خود را به نظمی میدهد که در آ بهطور فراینده بهسوی هامراهی بااا کشاورهای
در حا ظهور غنر غربی انش میرود .ایاالتمتحده تضعنف شده ،قادر به دفاا ا
سنستم قدیم نخواهد بود .شاخاههای بن المل گرایی لنررا مانند شفافنت و حف
رواب قانو محور کاه در نهادهاایی همچاو ساا ما ملا و هنجارهاایی مانناد
اندجانرهگرایی ماتجلی است ،جای خود را به سنساتم رقاابتیتار و اراکنادهای ا
بلوکها ،حو ههای نفوذ ،شرکههای مرکانتنلنستی و رقابتهای منطقهای میدهد.
«متقی» ( ،)1381مقاله «بررسای منناه هاای محنطای و انامادهای سااختاری
بن المل گرایی محافظهکار و هژموننک گرایی آمریکا» را با ای مقدمه آغا کرده که
آمریکاییها اعتقاد دارند در دهه  1990و در آستانه قر بنست و یکم باه آ دساته
ا توانمندیها نائ شدهاند کاه تاکنو هنچ یک ا کشاورهای هژمونناک در نظاام
بن المل ا آ برخوردار نروده است .بر اساس انان ادراکای ،متقای در سناسات
خارجی آمریکا برای اداره امور جهانی دو رویکرد کامالً متفاوت ارائه مایکناد؛ در
رویکاارد نخساات بااه باان المللاای لنراارا ماایاااردا د .رویکاارد دوم را بااهعنااوا
بن المل گرایا محافظهکار اطالق میکند و معتقد است کاه ایا افاراد درصاددند
هژموننک گرایی آمریکا را بر اساس رویکردهای مرتنی بر نظامیگری و االشاگری
هویتی با سایر گروههای فرهنگی و ماهری انگنری کنند.
« هرانی» ( ،)1392در کتاب «بررسی انتقادی سناست خارجی آمریکاا» هفات
منطق شام «راهررد نقش جهانی»« ،منطاق هژماو گرایای»« ،منطاق واقاعگرایای»،
«منطق انرواگرایی»« ،منطق لنررالنسم»« ،منطق بن المل گرایی لنررا » و «منطاق ضاد
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امپریالنسم» را بهصورت اجمالی بررسی کرده است .الرته در ای اثر فق به مطالعاه
مفهومی و محتوایی مناطق سناست خارجی آمریکا ارداخته است.
اهمنت اژوهش انش رو در ای است که با تأکند بر منطاق بان الملا گرایای
لنررا و نئومرکانتنلنسم 1به بررسای عننای و عملنااتی سناسات خاارجی اوباماا و
ترامپ میاردا د و حام انام تغننر روند سناست خاارجی آمریکاا و باه دنراا آ
تغننر نظم جهانی است و در ای راساتا اساتدال هاای طار دارا نقاش محادود
آمریکا در جها بسنار حائر اهمنت است.
سا ما دهی اژوهش به ای صورت است کاه ابتادا اااراوب مفهاومی مقالاه
شام منطق بن المل گرایی لنررا  ،مطرح و سپس تاریخچاه ایا منطاق در سناسات
خارجی آمریکا بهاختاار توضنح داده مایشاود .در قسامت بعاد عواما داخلای و
خارجی تحو در سناست خارجی آمریکا و به دنرا آ رویکرد اتخااذی تراماپ در
سناست خارجی و استدال های مخالفا منطق بن المل گرایی لنررا تجریهوتحلن و
در اایا نتنجه اژوهش و روندهای آینده ارائه میشاود .روش جماعآوری دادههاای
ای اژوهش باهصاورت اسانادی و کتابخاناهای صاورت گرفتاه و رویکارد آ ننار
توصنفی-تحلنلی است؛ به ای معنا مقاله با استفاده ا رویکارد توصانفی باه تشاریح
منطق بن المل گرایی لنررا در سناست خارجی آمریکا ارداختاه و بارای واکااوی و
تحلن دیدگاه مخالف بن المل گرایی لنررا ا رویکرد تحلنلی بهره برده است.
 .1چارچوب مفهومی
2

«نظریههای نقاش جهاانی آمریکاا» را کاه ا نظریاات جاامع در تحلنا سناسات
خارجی آمریکا است« ،ااتریک کاالها » 3مطرح کارده اسات .او در ایا نظریاه باا
طرح مفاهنم محوری همچو نو نگاه دولتهای مختلف آمریکا نسرت باه ساطح
درگناار شااد در امااور باان الملاا  ،گسااتره جغرافنااایی ،اندجانرااهگرایاای و
یکجانرهگرایی ،جهانی شد  ،منافع ملای ،قادرت ،نقاش رهراری ،نظاامیگرایای،
1. Neomercantilism
2. Theories of America's World Role
3. Patrick Callahan
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مداخلهگرایی و تعهدات اخالقی «منطقهای سناست خاارجی آمریکاا» 1را معرفای
میکند که عرارتاند ا  :منطق برتریجاویی ،واقاعگرایای ،انرواگرایای ،لنررالنسام،
بن المل گرایی لنررا و ضدامنریالنسم افراطی .هار یاک ا منطاقهاای شاشگاناه
تاور نقش جهانی و مناسب برای ایاالت متحده یا راهررد سناسات خاارجی ایا
کشور در عرصه بن المل است (کاالها  ،1387 ،ص .)18
منطق بن المل گرایی لنررا حامی جدی وابساتگی متقابا فرایناده ،اولویات
داد به اهدا

بن المللی به جای اهدا

ملی ،تمرکر بر سراسار جهاا باه جاای

کشااورها و مناااطق خاااص جغرافنااایی ،درگناار شااد در امااور باان الملاا ،
اندجانره گرایی به جای یک جانره گرایی ،ایفای نقش رهرری مشرو و مشارکتی به
جای رهرری ضعنف و یکجانره ،طر دار سرسخت جهانیشد اقتاااد و اایرناد
به تعهدات اخالقی و ا طر

دیگر مخالف نسری نظاامیگرایای و مداخلاهگرایای

است (کاالها  ،1387 ،صص  .)171-198ا مهمتری مؤلفههای سناست خارجی
بن المل گرایانه میتوا به ایجااد نظام بان المللای لنرارا و دفاا ا آ  ،انشاررد
دموکراسی ،آ ادی و حقوق بشر و انشاگنری ا ظهاور یاک هژماو منطقاهای در
ارواا و آسنا اشاره کرد که در ادامه بهطور مختار توضنح داده میشود:
 -1ایجاد نظم بینالمللی لیبرال و دفاع از آن :یکی ا عناصر اصلی نقش ایاالت
متحده در جها ا

ما جن

جهانی دوم ،دفا و ترویج نظام بان المللای لنرارا

بوده که ایاالت متحده با حمایت متحدانش در سا های اس ا جنا

جهاانی دوم

آ را ایجاد کرده است .ساایر اصاطالحات ماورد اساتفاده بارای ارجاا باه نظام
بن المللی لنررا عرارتاند ا « :نظم بن المللی تحت رهرری ایاالت متحده»« ،2نظام
بن المللی اس ا جن »« ،3نظم بن المللی مرتنی بار قواعاد» 4و «نظام بان المللای
آ اد»5؛ اما اغلب ناظرا و اژوهشگرا بهطورکلی به «نظم لنررا » 1یاا «نظام تحات
1. Logics of American Foreign Policy
2. U.S.-led international order
3. postwar international order
4. rules-based international order
5. open international order
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رهرری ایاالت متحده» 2اشاره میکنند.
 -2پیشبرد دموکراسی ،آزادی و حقوق بشر :دومان نقاش ایااالت متحاده در
جها ا

ما جن

جهانی دوم ،دفا ا آ ادی ،دموکراسی و حقوق بشر بهعناوا

ار شهای جهانی بوده است .ای عناار ا نقاش ایااالت متحاده بنشاتر متاأثر ا
نظریه صلح دموکراتنک بوده است که مطابق با آ کشورهای دموکراتنک باه ماردم
خود ااسخگو هستند و درنتنجه امکا هرینه برای جن

و تجاو به یکدیگر را باه

حداق میرسانند.
 -3پیشگیری از ظهور هژمونهای منطقهای در اروپا و آسیا :سومن عنار نقش
ایاالت متحده در جها ا

ما جن

منطقهای در ارواا ،آسنا یا جها

جهانی دوم ،مخالفت با ظهاور هژماو هاای

یر نفوذ آمریکا باوده اسات .باا توجاه باه منارا

جمعنت ،منابع و فعالنتهای عظنم اقتاادی در ارواا و آسنا ،یک هژمو منطقاهای
میتواند برای تهدید مناافع حنااتی آمریکاا قادرت کاافی داشاته باشاد و ایا در
شرایطی است که ارواا و آسنا نمیتوانند بهطور مستق و بهتنهایی ا ظهاور انان
هژمو هایی جلوگنری کنند.
منطق بن المل گرایی لنررا در رابطه با سناست خارجی آمریکاا بار اناد نکتاه
اساسی تأکند دارد -1 :امننت ملی آمریکا صرفاً یاک موضاو نظاامی ننسات؛ بلکاه
مسائ دیگری همچو حفاظت ا آمریکا در برابر آثار وابستگی متقاب  ،بنماریهاای
فراگنر جهانی و رشد سریع اقتاادی ملتهای فقنر را ننر در بر میگنارد -2 .امننات
ملی آمریکا ا طریق همکااریهاای اندجانراه جهاانی بهتار تقویات مایشاود-3 .
همکاری جهانی ننا مند نهادها و سا ما های بن المللی کارآمد است؛ بنابرای آمریکا
باید با سا ما های بن المللی همکاری و ا قوانن بن المل حمایت کند؛  -4قادرت
انچنده اسات و در موضاوعات و ماا هاای مختلاف مساتلرم مناابع ،باا یگرا و
سلسلهمراتب مختلفی است .ا طرفی قدرت نظامی کاارایی محادودی دارد و ایجااد
مقاومت میکند؛ بنابرای قدرت آمریکا تا حدی محدود و وابسته به عواما محنطای
1. liberal order
2. U.S.-led order
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است -5 .آمریکا ا نقش مشرو رهرری در جها برخوردار است ،اماا ایا رهراری
باید بدو سلطهجویی انجام گنرد -5 .آمریکا بارای مشاکالت جهاا باا یاک الارام
اخالقی مواجه اسات (کاالهاا  ،1387،صص  .)173-172در قسامت بعاد ضام
بررسی تاریخچه منطق بن المل گرایای لنرارا در آمریکاا ،باه راهرردهاای سناسات
خارجی آمریکا ا منظر ای منطق ارداخته میشود.
 .2روندپژوهی رویکرد بینالمللگرایی لیبرال در سیاست خارجی آمریکا
()191٣-2016
 .1-2تاریخچه منطق بینالمللگرایی لیبرال در سیاست خارجی آمریکا

به لحاظ تاریخی ،بان الملا گرایای لنرارا باهمنرلاه آماو های منساجم در «دورا
روشنگری» 1سر برآورد و در اعالمنة  14مادهای «وودرو ویلسو »)1913-1921( 2
که میخواست مرنای صلح در دورا اس ا جن

جهانی او را مشخص کند ،باه

نقطه اوج خود رسند .درواقع ویلسو نخستن رئنس جمهوری باود کاه سناسات
خارجی دولتش ا اصو بن المل گرایی لنررا متأثر گشت .تالش بن المل گرایاا
لنررا برقراری صلحی بود که بر مرنای لنررالنسم شک گرفته باشد و ویژگیهایش،
دیپلماسی آشکار ،حق تعنن سرنوشات ،تجاارت آ اد ،خلاع ساالح ،حا وفاا
مسالمتآمنر اختالفات و تشکن سا ما بن المللی و امننتی بهصورت جامعه ملا
باشد (گریفنتس ،1390 ،ص .)67
اگراه «قرارداد ورسای» 3که شام منثاق جامعه مل ننار باود در ساا 1919
توس مجلس سنای آمریکا رد شد ،به معناای کناار گااشاته شاد کاما اندیشاه
بن المل گرایی لنررا نرود؛ اراکه اندیشه آرما گرایی و بن المل گرایی لنررا موج
بررگی در جامعه روشنفکرا آمریکا ایجاد کرده بود .تأثنر ای ماوج حتای در بان
جمهوریخواها اس ا ویلسو ننر مشهود بود و دولتهای جمهوریخواهی کاه
بعد ا ویلسو به قدرت رسندند ،به مشی بن المل گرایانه او دساتکام در حاو ه
1. Age of Enlightenment
2. Woodrow Wilson
3. Treaty of Versailles
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«خلع سالح» 1اایرند بودند (کاالها  ،1387،ص .)192
در دهه  1940ایاالت متحده سعی کارد اارو ه بان الملا را دوبااره ا ساار
باگنرد .آرما «فرانکلن رو ولت» )1933-1945( 2ایجاد نوعی «ناظام جهانی» بود
که در آ قدرتهای اصلی نظام ،برای تقویت صلح با یکادیگر همکااری کنناد و
اگراه ایاالت متحده در ایجاد ای ناظم نقش رهرری را ایفا میکند ،اداره ای نظام
بهصورت جمعی صورت گنرد .ا ای

ما باه باعد دولت رو ولت قاد داشات

یک نظام تجارت آ اد با همکاری قدرتهاای بارر ،را تاادارک باارنند .اعالمناه
ااهار ماادهای او در ماا جن

جهانی دوم و حمایات «منشاور آتااالنتنک» 3ا

نظم بعد ا جن  ،آرماا رو ولات را مااهنا کارد و دساتور کاار گساتردهای بااه
بن المل گرایی لنررا داد .در ای برهه بن المل گرایی لنررا با مفااهنمی همچاو
وابستگی متقاب  ،ااا را فراتار ا آرماا هاای ویلساو گااشات و ایااالت متحاده
نقشهای منحاربهفردی همچو حمایت هاای امننتای ،تاأمن کاالهاای عماومی،
گشایش با ار و اشتنرانی مالی ا سا ما هاا و نااهادهای بان المللای را باه عهاده
گرفت و خاود را در مارکر ایا نظام خودسااخته قارار داد .دالر آمریکاا باه ار
باان المللاای و بااا ار داخل ای آمریکااا بااه محاارک اقتااااد جهااانی تاااردی شاااد
(آیکنرری ،1390،صص .)138-137
«جا ا  .کندی» )1961-1963( 4ا حامنا بن المل گرایای لنرارا محساوب
میشود که باا باه قادرت رساند او الگوهاای قادیمی مرتنای بار اساتراتژی انتقاام
همهجانره ،کنار گااشته و استراتژی واکنش انعطا اایر جایگری آ شاد .در همان
ما عار تشنج دایی در روابا آمریکاا و شاوروی آغاا گشات و آمریکاا رفتاار
همکاریجویانهای با اتحاد شاوروی ا خاود نشاا داد و در عان حاا انونادهای
منطقهای خود را در کشورهای جها سوم بهخاوص کشورهای خاورمناناه ،آسانای
غربی و آسنای جنوب غربی و آسنای جنوب شرقی گسترش داد.
1. Disarmament
2 Franklin D. Roosevelt
3. Atlantic Charter
4. John Fitzgerald Kennedy
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«جنمی کارتر» )1977-1981( 1در دورا ریاست جمهوری خود سعی داشت
یک سناست خارجی مرتنی بر اصو بن المل گرایی لنررا را اایاهریاری کناد .وی
انشبننی کرد کاه « در آیناده نردیاک ،بنشاتر مساائ مرباوج باه جنا

و صالح،

مشکالت اجتماعی و اقتاادی خواهند بود ،ناه مشاکالت امننتای -نظاامی کاه ا
جهانی دوم به بعد بر رواب بن المل حاکم بوده اسات ...و در ایا جامعاه

جن

بن المللی ،قدرت ال م برای ح مشاکالت جهاا  -باهویاژه قادرت اقتااادی و
سناسی -دیگر در دست دولتهای محدود ننست؛ بلکاه اکناو قادرت در دسات
دولتهای مختلفی است که فرهن  ،تاریخ و تماایالت مختلفای دارناد» .ا ایا رو
ماهنت تغننریافته قدرت ،لروم شک گنری «دیپلماسی همکاریجویاناه» 2را تشادید
کرده است (کاالها  ،1387،ص .)193
«رونالد ریگا » )1989-1981( 3تا حدی ا خ مشی لنررالی فاصله گرفات و
ا کواک شد نقش دولت حمایت کرد.
«جورج هربرت واکر بوش» )1993-1989( 4با دکتری نظم ناوی جهاانی بار
اندجانره گرایی در عرصه بن المل تأکند داشت و تالش کرد رهرری دورا نظاام
تکقطری اساجن
به هد

سرد را به دست گنرد؛ اما نظم نوی جهانی بوش ادر نتوانسات

اصلی او ،یعنی تأمن نظم و امننات باا اندجانراه گرایای تحات رهراری

آمریکا دست یابد؛ اراکه دیگر قدرتهای جها به ای راهررد ت ندادند .اان و
روسنه بعد ا «بوریس یلتسن » 5و حتی قدرتهای نوظهور منطقهای نپایرفتند کاه
ذی آنچه نظم نوی جهانی خوانده میشد رفتار

کنند.

«بن کلننتو » )1993-2001( 6دولت خود را تحت تأثنر منطق بن المل گرایی
لنررا میدانست .در سناست امننت ملی دولت کلننتاو آماده اسات« :تعادادی ا
1. Jimmy Carter
2. Cooperative Diplomacy
3. Ronald Wilson Reagan
4. George Herbert Walker Bush
5. Boris Nikolayevich Yeltsin
6. Bill Clinton
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مشکالت فراملی مانند کاهش تادریجی منااطق طرنعای ،تخریاب محان

یسات،

هجوم اناهندگا و رشد سریع جمعنت که مانی دارای اهمنات انادانی نرودناد،
اکنو تهدیدی جدی علناه رفااه و امننات کناونی و درا مادت آمریکاا محساوب
می شوند» (کاالها  ،1387،ص  .)195همچنن دولت کلننتو تاالش هاای ماؤثری
کرد تا مسائ مختلف جهانی بهطور جدی در فعالنتهاای رو اناه ادارات مسائو
امور خارجی مطرح شود .تأسنس دفتر «امور جهانی» 1در و ارت خارجه ،ا نموناه
اقدامات کلننتو در ای

مننه است (کاالها  ،1387،ص .)195

در دورا ریاست جمهاوری «جاورج دبلناو باوش» ،)2001-2009( 2باا باه
قدرت رسند نو محافظه کاارا و باه دنراا آ حماالت تروریساتی  11ساپتامرر
 ،2001مننه برای ایجاد رهرری واحاد مهناا شاد .ا ایا دورا باهعناوا عاار
یکجانرهگرایی آمریکا یاد میشود .در ای راستا ،تدوی دکتری جن

انشگنرانه و

استراتژی انشدستانه ا سوی کاخ سفند اعما میشد.
سناست خارجی دولت «باراک اوباما» )2009-2017( 3ننار هماواره ا منطاق
بن المل گرایی لنررا ترعنات مایکارد ( .)Renshon, 2012, p 15ساند امننات ملای
دولت باراک اوباماا در ساا  2010محورهاای اساسای سناسات خاارجی ایااالت
متحده آمریکا را موارد ذی میداند :لروم انوناد مناا قادرت نظاامی و اقتااادی؛
خودداری ا یکجانرهگرایی در ح مسائ بن المللای؛ آمریکاا نقشای محادود در
مداخالت جهانی ایفا میکند؛ آمریکا در راستای ایما سااخت جهاا بار روابا
دولت تأکند میکند؛ تأمن امننت ملی آمریکا ا طریق همکاری با متحدا و تأکناد
بر گسترش همکاری با قادرت هاای نوظهاور اان  ،هناد و روسانه؛ نظاارت بار
فرا وفرود جریا دموکراتنراسنو در جوامع دیگر باهجاای دموکراسای ساا ی باا
حمله نظامی (.)US National Security Strategy, 2010: 22
ا ایاا جهاات راهرردهااای سناساات خااارجی آمریکااا ا منظاار منطااق
بن المل گرایی لنررا را میتوا در قالب جدو ذی خالصه کرد:
1. Bureau of Global Affair
2. George Walker Bush
3. Barack Hussein Obama
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جدول  .1راهبردهای سیاست خارجی آمریکا از منظر منطق بینالمللگرایی لیبرال

راهبردهای سیاست
خارجی

بینالمللگرایی لیبرال

وابستگی متقابل
فزاینده

تأکید بر حل مسائل مشترک جهانی در قالب همکاریهای بینالمللی گسترده و
برخورداری نهادهای بینالمللی از اهمیت و صالحیت فوقالعاده نسبت به گذشته.

سیاسی-استراتژیک

درگیر شدن در امور
بینالملل
ایفای نقش رهبری

اقتصادی -تجاری

پایبندی به تعهدات
اخالقی
چندجانبهگرایی
جمعی
جهانیشدن اقتصاد
منافع ملی

نظامی -امنیتی

قدرت
نظامیگرایی
مداخلهگرایی

موافق جدی درگیری در امور بینالملل ،رهبری نظامهای اقتصادی و سیاسی
بینالمللی ،همکاری در ایجاد نهادهای بینالمللی ،ترویج آزادیهای سیاسی و
اقتصادی در جهان.
موافق رهبری آمریکا به صورت مشروع ،مشارکتی و مماشاتجویانه ،تأکید بر توانایی
اعمال نفوذ آمریکا در یک نظام مبتنی بر وابستگی متقابل پیچیده.
تأکید بر پایبندی به نسبت زیاد آمریکا بر تعهدات اخالقی .آمریکا بهتر است مروج خیر
یا خیر عامه باشد.
تأکید بر استفاده از چندجانبهگرایی و اعتقاد به اینکه هیچ دولت یا ائتالف محدودی
نمیتواند بهتنهایی مشکالت پیچیده جهانی را حلوفصل کند.
موافق جهانی شدن اقتصاد و اعتقاد به اینکه تجارت و مبادله دولتها را مدرنتر
ساخته ،گرایشهای غیر لیبرال را مهار و ساختار جامعه بینالملل را تقویت کرده است.
تأکید بر منافع وسیع آمریکا در عرصه بینالملل ،اعتقاد بر اینکه رفاه مردم آمریکا به
تحصیل اهداف گسترده در سطح جهان وابسته است.
تأکید بر اینکه آمریکا در همه عرصهها یک قدرت بزرگ است؛ اما در هیچ عرصهای
قدرت مسلط نیست ،ازاین رو باید همکاری کند .استفاده از قدرت هوشمند :تلفیق مؤثر
قدرت نرم و سخت.
غیرنظامیگرا؛ چراکه استفاده از نیروی نظامی نتایج نامناسبی دارد و همکاری
صلحآمیز را خدشهدار میکند.
عدم مداخلهگرایی؛ به دلیل اینکه مداخله به تحدید همکاریهای بینالمللی منجر
میشود؛ اعتقاد بر مداخالت آمریکا در قالب ائتالفهای چندجانبه بینالمللی.

 .٣تغییر منطق سیاست خارجی آمریکا به نئومرکانتیلیسم
در رابطه با استراتژی ایاالت متحاده آمریکاا در دورا ریاسات جمهاوری تراماپ
دیدگاههای متفاوتی در منا نظریهاردا ا رواب بن المل وجاود دارد کاه در ایا
راستا میتوا به اهار نگرش عمده اشاره کرد.
 .1-٣ملیگرایی

دیدگاه مرتنی بر ملیگرایی بر رهایی آمریکا ا قند تعهدات بن المللای و باه دنراا
آ توجه و رسندگی بنش ا انش به مسائ داخلی تأکند دارد« .ها براند » 1اساتاد
1. Hal Brands
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امور جهانی در دانشکده عاالی «مطالعاات بان الملا دانشاگاه جاانر هاااکننر» در

جدیدتری کتاب خود تحت عناوا «اساتراتژی کاال آمریکاا در دورا تراماپ»

1

( )2018می نویسد« :اص سا ما دهنده مرکری در دولت ترامپ بر ای ایده استوار
است که آمریکا بهطور سنستماتنک و بر مرنای مناسرات نظم جهانی لنرارا ااس ا
جن

جهانی دوم که خود آ را ایجاد کرده ا طریق انما های اندجانره ،اتحادهاا

و سا ما های بن المللی دائماً در حا استثمار شد اسات و ایا کشاور تنهاا در
صورتی مجدداً قدرتمند و موفق خواهد شد که بپایرد امور بن الملا اساسااً یاک
با ی با حاص جمع صفر است و صرفاً بر ملایگرایای و اعااده حاکمنات آمریکاا
تأکند داشته باشاد» ( .)Brands, 2018, p 161براناد اساتدال مایکناد کاه تماامی
دولت های ایاالت متحده ا سا  1945به بعد ،با وجاود برخای تغننارات جرئای،
متعهد به نوعی «استراتژی کال » برای رهرری جها بودهاناد؛ اماا رویکارد دونالاد
ترامپ با ادعای رهایی ا قندوبندهای جهانی نمایاانگر شکسات باار ایا سانت
است .ترامپ ،وجود برخی مشکالت ح نشده ا دولت های انشان را باهدرساتی
تشخنص داده است؛ ا جمله «سواری مجانی» 2بسناری ا کشورها با هرینة آمریکاا
مانند تجارت ناعادالنه با ان و امتنا متحدا آمریکا در ناتو ا ارداخات عادالناه
سهم خود؛ اما وی توا دیپلماتنک ترامپ را برای اصالح ای روابا باهاصاطالح
ناعادالنه ناانر میداند.
 .2-٣جهانبینی رئالیستی

برخال

3

براند  ،اروفسور «رندا شاوئلر» ا «دانشاگاه ایاالتی اوهاایو» ساه نکتاه

مثرت در سناست خارجی ترامپ را برمیشمارد که شام «اایا معاهدات تجااری
غنرمنافانه»« ،کاهش اندجانره گرایی» و «اایا سواری مجانی متحادا » اسات .او
بهصراحت می گوید« :جها بننی ترامپ ،اساساً یاک جهاا بننای رئالنساتی اسات»
( .)Schweller, 2018شوئلر معتقد است که ترامپ سناست بن المل را آ گوناه کاه
”1. “American Grand Strategy in the Age of Trump
2. Free-riding
3. Randall Schweller
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همواره بود و هست میبنند و ا ای جهت شایسته تحسن است؛ درواقع سناست
بن المل بهمثابه قلمرو بسنار رقابتی متشک ا دولتهای کامالً خودمدار است کاه
صرفاً نگرا تأمن امننت و رفاه اقتاادی خود هستند .شوئلر همچنن باا انتقااد ا
سناست خارجی انش ا دولت ترامپ به دلن نادیاده گارفت رئالنسام باه ساخ
ترامپ استناد میکند که گفته است« :ما دیگار ایا کشاور و ماردمش را باا شاعار
دروغن جهانی شد تسلنم نخواهنم کرد .دولت ملی [دولت -ملت] اایه و اساس
واقعی آرامش و هماهنگی خواهد بود» (.)Schweller, 2018
 .٣-٣دکترین عقبنشینی

«ریچارد هاس» ،1رئنس شورای رواب خارجی و یکی ا برجستهتری مشااورا و
متفکرا حو ه سناست خاارجی آمریکاا طای مقالاهای در آتالنتناک باهاصاطالح
«آمریکا و استعفای بارر 2»،اشااره مایکناد

(2017

 .)Haass,ا منظار او سناسات

خارجی ترامپ مرتنی بر «دکتری عقبنشننی» 3است که طی آ آمریکا باهصاورت
داوطلرانه ا قدرت و مسئولنتهای بن المللی اساتعفا مایدهاد .تراماپ نخساتن
رئنس جمهور آمریکا اس ا جن
را خال

جهانی دوم است که مسئولنت «رهرری جهانی»

منافع آمریکا میداند .در نتنجه ایاالت متحده ا اصلیتاری حااف نظام

جهانی به یک مستعفی برر ،تردی شده اسات .باا ایا حاا  ،هااس در آخاری
کتابش با عنوا «جها در بینظمی :سناست خارجی آمریکا و بحرا نظام قادیم»

4

( )2018به ای موضو ارداخته که انش ا قدرتیابی ترامپ ،نظم جهاانی لنرارا
که اس ا جن

جهانی دوم ا سوی ایاالت متحاده ایجااد شاده باود ،باهتادریج

درگنری های خاورمنانه را تشدید و اخنراً بحرا مهاجرت را بهمثابه تهدیدی جدی
برای اتحادیة ارواا باه ارمغاا آورده اسات .تراماپ عکاسالعما جهاانی شاد
لنررالنسم است؛ یرا ای امر انامدهایی همچو تضعنف دولت ملی و حاکمنات را
1. Richard Haass
”2. “America and the Great Abdication
3. The Withdrawal Doctrine
”4. “A World in Disarray: American Foreign Policy and the Crisis of the Old Order
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در ای داشته است .ادیده ترامپ همچنن انعکاسدهنده ننروهای ضد جهانی شد
ا جمله اواولنسم و ناسنونالنسم است که مایتاوا گساترش آ را در اروااا ننار
شاهد بود .ا ای جهت باه جاای سار نش تراماپ بارای ایجااد اخاتال در نظاام
بن المل  ،میبایست نخرگا سناسی در ایاالت متحده و ارواا را سر نش کارد کاه
انش ا ای هنچ ااسخ قانعکنندهای برای انن ننروهای مخربی نداشتهاند.
 .4-٣موازنه از راه دور

«مرشایمر» و «والت» در سا  2016در مقالهای با عنوا «موا نه ا راه دور؛ بهتری
استراتژی کال ایاالت متحده» 1به طارح نظریاه «موا ناه ا راه دور» 2ارداختاهاناد.
هد

اصلی ای نو ا موا نه جلوگنری ا سلطه یک قدرت متخاصام بار منطقاه

استراتژیک و مهم است کاه طای آ آمریکاا ا درگناری مساتقنم باا دولاتهاای
تحریکآمنر اجتناب میکند؛ مگر مانی که منافع حناتی ای کشور در خطار باشاد.
آمریکا همچنن ضم حف امننت منطقه و متحدا سنتی خود ،باار اصالی تاأمن
هرینههای امننت را بر دوش متحدانش قرار میدهاد .موا ناه ا راه دور باه حفا
سلطه ایاالت متحده در ننمکره غربی و مقابله با هژمونیهای بالقوه در ارواا ،شارق
آسنا و خلنجفارس کمک میکند (.)Mearsheimer & Walt, 2016
 .5-٣ظهور نئومرکانتیلیسم

مرکانتنلنسم عرارت ا ملی گرایی اقتاادی جهت ایجاد جامعه ثروتمند و قدرتمناد
است« .آدام اسمنت» 3اصطالح «نظام مرکانتنلی» 4را بارای توصانف ناوعی ا نظاام
اقتاادی سناسی وضع کرد که باا محادود کارد واردات و تشاویق صاادرات در
تالش است به ثروت کشور بنفراید

(.)Heckscher, 1955, p13

مرکانتنلنسم ا اواس قر  15تا منانههای قار  18بار اروااا حااکم باود .در
اقتااد مرکانتنلنستی که بر تجاارت و دادوساتد اساتوار باود ،بار افارایش قادرت
”1. “The Case for Offshore Balancing; A Superior U.S. Grand Strategy
2. Offshore Balancing
3. Adam Smith
4. mercantile system
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اقتاادی دولت و گسترش سرمایه آ تأکند میشد .در ای دیادگاه بارای افارایش
ثروت و ذخایر ملی ،ورود به عرصه تجاارت خاارجی باهاد

افارایش صاادرات

امری اسندیده بود .مرکانتنلنست ها ،ا دخالت دولت در اقتااد و تجارت خارجی،
در راستای کنتر واردات و افرایش ما اد ترا ارداخاتهاا ،اشاتنرانی مایکردناد.
افرایش صادرات نسرت به واردات ،همواره موردتوجه آ ها بود و به همن دلن با
برقراری محدودیت های وارداتی مانند تعرفه گمرکای ،ساهمنهبنادی و حمایات ا
صاااادرکنندگا موافاااق بودناااد (محتااارم و همکاااارا  ،1395 ،صص

.)25-20

سا ما دهی و بهکارگنری تماامی ابرارهاای قادرت دولتای بارای رشاد و توساعة
تجارت و صنعت ،رقابت مؤثرتر با رقراای خاارجی و سارانجام توانمناد سااخت
دولت در گردآوری و ساما دهی منابع مورد ننا  ،ا جملاه اصاو مشاترک مناا
مرکانتنلنستها برای جن

بوده است (.)Kissinger,1994, p 59

در دهة سوم قر نو دهم سناستهای مرکانتنلنساتی در سراسار اروااا جاای
خود را به نوعی دیدگاه اقتااد سناسی کامالً متفاوت یعنای «لنررالنسام» داد و ایا
دگرگونی با ظهور بریتاننا بهعنوا قدرت برتر صنعتی ،تجاری و اقتااادی جهاا ،
تقویت شد و اصو آ مورد توجه دولت ایاالت متحده قرار گرفت؛ بهطوریکه ا
ما شک گنری لنررالنسم و اعتقاد به با ار آ اد تاا باه امارو تماامی دولاتهاای
ایاالت متحده جانب دار ای دیدگاه بودناد؛ تاا روی کاار آماد دونالاد تراماپ و
سناستهای اعالمی و اعمالی او که نوعی تردید نسرت به انروی ا سناساتهاای
لنررالی در دولت آمریکا به وجود آمد و ای کشور را باه سامت اناروی ا ناوعی
مرکانتنلنسم هدایت کرد .به بناا دیگار ،سناسات خاارجی تراماپ فاقاد هرگوناه
اشماندا ی در مننه حقوق بشر و تعهد به گسترش دموکراسی است .دستکم ا
ما رونالد ریگا حمایت ا دموکراسای هماواره ماورد تأکناد رؤساای جمهاور
آمریکا بوده است؛ ولی در ما ترامپ توجهی به آ نمیشود.
در واقع عقاید ترامپ ا مرکانتنلنسم سنتی فاصله دارد و بارای مثاا  ،بناراری
جست او ا قوانن دولتی کامالً با ای باور محکم نویساندگا مرکانتنا در تضااد
است که «دولت میتواند و باید برای تأمن منافع ملی مستقنماً در اقتاااد دخالات
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کند»؛ اما اظهارات و اقدامات اولنة او باا منطاق ملایگارا و صافر و صادی دورا
مرکانتنلنستها قرابت نسری دارد .ا ای رو اصطالح نئومرکانتنلنسام را در ماورد او
به کار می بریم .ترامپ در سخنرانی افتتاحنة ریاست جمهاوری خاود اظهاار کارد:
«ایاالت متحده برای دههها صنایع خارجی را به قنمت ناابودی صانعت آمریکاایی
غنی و دیگر کشورها را ثروتمند کرده است؛ درحالیکاه ثاروت ،قادرت و اعتمااد
کشورما در افق ناادید شده است» (.)Trump, 2017
او در سخنرانی خود در نشسات سارا ساا ما همکااری اقتااادی آسانا و
اقنانوسنه (ااک) در ویتنام گفت که کشورش همواره منافع خود را در اولویت قرار
خواهد داد و دیگر اجاا ه سوااساتفادههاای تجااری را نخواهاد داد (

Liptak and

.)Merica, 2017
در بودجه انشنهادی او ا بودجة دیپلماسی ،توسعه و کماک تجااری ایااالت
متحده به نفع هرینههای نظامی کاسته شده است؛ بهطوریکه بودجاه دفااعی 2019
آمریکا را  716منلنارد و  300منلنو تعنن کرده که سه درصد ( 20منلنارد) بنشاتر
ا بودجااه سااا  2018اساات (,2018

Department of Defense

)U.S.؛ هااد

او

اطمننا ا ای است که ایاالت متحده بهخودیخود و بهقدر کافی قاوی باشاد کاه
هر دشم بالقوهای را عقب براند.
بااهطااورکلی خااروج ترامااپ ا معاهااده هسااتهای ایارا « ،مشااارکت تاارانس
ااسنفنک» 1و معاهده «تغننرات اقلنمی ااریس» یا حمالت او به سا ما ملا  ،نااتو،
نفتا و دیگر نهادهای اندجانره ،تهدید مستقنم نظم جهانی لنررا ایجادشده توسا
ایاالت متحده در ای جن

جهانی دوم محسوب میشود.

به بنانی ،همة سخنا و تامنمات ترامپ در کنار هم حااکی ا یاک راهرارد
نئومرکانتنلنستی است کاه در آ نقاش ایااالت متحاده در دنناا در وهلاة نخسات
«ترادلی و خامانه» است که توافق های همخوا با تجاارت آ اد را در راه ارضاای
برخی خواستههای خاص داخلی قرباانی مایکناد ،فضاای کمای بارای همکااری
بن المللی اایدار به منظور برطر

کارد مشاکالت مشاترک وجاود دارد و جاای
1. Trans-Pacific Partnership
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گونهای ا رهرری اخالقی در باب مسائلی مث حقوق بشر و دموکراسی که ایااالت
متحده طی  70سا گاشته آر وی آ را داشته ،خالی است و رابطة بن اخاالق و
سناست واقعی در دورا ریاست جمهوری ترامپ بسنار نامطمئ است.
در رابطه با سناساتهاای اتخااذی تراماپ« ،جوئا ماوکنر» ،ماورخ مشاهور
اقتاادی ،نسرت به رویکرد اتخاذی تراماپ هشادار مایدهاد کاه «سناساتهاای
مرکانتنلنستی منعکسشده در شعارهایی مانند او آمریکا فاجعاهباار خواهاد باود»
()« .Mokyr, 2017اارلر روم» هم معتقد اسات« :تراماپ دیادگاهی مرکانتنلنساتی
نسرت به سناست خارجی نشا داده است که در آ کشورها باا اساتفاده ا مناابع،
توافقاتی منعقد می کنند کاه تنهاا روی منفعات مساتقنم خودشاا متمرکار اسات»
(.)Szrom, 2016
 -4عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر تحول منطق سیاست خارجی آمریکا
انانچه استدال شد راهررد سناست خارجی تراماپ باه رویکارد نئومرکانتنلنساتی
نردیک است که در راستای ضدیت با نقش بن المل گرایانه آمریکاا و تاالش ایا
کشور برای استقرار نظم لنررا در سراسر جها تنظنم شده است.
مهمتری استراتژیستها و نظریهاردا ا طر دار محدودسا ی نقاش آمریکاا
«بناادوو»« ،)2017-2018( 1اریرا »« ،)2018( 2اااو » (« ،)2018روگاار»،)2018( 3
«کااارانتر»« ،)2018( 4مرشااایمر» ( )2018و «والاات» ( )2018هسااتند کااه در ادامااه
دیدگاه آ ها در دو حو ه عوام داخلی و خارجی ار یابی میشود.
 .1-4عوامل داخلی
 .1-1-4منافع و هزینهها

تلفات انسانی ،تأثنرات منفای ماالی و اقتااادی و دیپلماتناک ،همچنان تاأثنرات
1. Bandow
2. Preble
3. Ruger
4. Carpenter
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مخرب بن المل گرایی لنررا بار ار شهاا ،سناساتهاا و جامعاه داخلای آمریکاا
همگی هرینه های ایاالت متحده در راستای دفا و توسعه نظام بان المللای لنرارا
است .ماداخالت ایااالت متحاده در اماور امننتای جهاا غالرا ًا ارهریناه و کمتار
موفقنت آمنر بوده است .عالوه بر ای مداخالت ایاالت متحده میتواند ایا کشاور
را درگنر تنش های موجاود در روابا کشاورهای دیگاری کناد کاه هانچ ارترااج
مشخای با منافع مهم و حناتی ایاالت متحده ندارند.
 .2-1-4ظرفیت آمریکا

با توجه به انشبننی های مربوج به کسری بودجه و بدهیهای ایاالت متحاده ،ایا
کشور طی سا های آینده دیگر قادر نخواهد بود همچاو  70ساا گاشاته نقاش
گسترده ای در جها ایفا کند .حضاور وسانع ایااالت متحاده در اماور بان الملا
میتواند منجر به افرایش بنش ا حد بادهیهاای ایا کشاور و در نتنجاه ناکاامی
دولت در ح مشکالت داخلی شود و موقعنت ایاالت متحده در نظام بن الملا را
با مشک مواجه سا د.
 .٣-1-4تجربیات گذشته

نقش ایاالت متحده در  70سا گاشته در واقع نوعی انحارا

ا اصاو سناسات

خارجی ای کشور بوده اسات .سناسات خاارجی آمریکاا غالرااً باا دوره هاایی ا
محدودسا ی و خویشت داری همراه بوده تا سطح باالیی ا مشاارکت بان المللای؛
بنابرای اتخاذ مجدد نقش محدود ایااالت متحاده باه لحااظ تااریخی در سناسات
خارجی ای کشور سابقه دارد و سناست سنتی آمریکا محسوب میشود.
 .4-1-4معیارهای اخالقی

ایاالت متحده هنچگاه به آرما های ایدئا خود نرسنده است و به همن دلن فاقاد
صالحنت اخالقی کافی برای دنرا کرد نقشهاایی اسات کاه باه دنراا تحمنا
ار ش های لنررا باه ساایر کشاورها باشاد .هرگوناه تاالش بارای تارویج انان
ار شهایی برای ایاالت متحده هرینهمند است.
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 .2-4عوامل خارجی
 .1-2-4رشد قدرت و ثروت رقبا

با توجه به رشد سریع ثروت و قدرت ان و سایر کشورها ،ایاالت متحاده دیگار
مانند گاشته قدرت مسل جهانی ننست و ای موقعنت هژموننک با گاشت ماا
کمرن تر ننر خواهد شد و ای مسئله باعث میشود که تداوم نقش رهرری جهاا
دشوارتر و ارهرینهتر شود و تأثنرگااری بهمراتب کمتری ننر داشته باشد.
 .2-2-4ایدههای مربوط به نظم بینالمللی

کشورهای دیگر جها نظنار اان ایادههاای خااص خودشاا را در ماورد نظام
بن المل دارند و ای ایدهها در تمامی جوانب بانظم بن المل لنررا فعلی ساا گار
ننست .ایاالت متحده باید تغننار در تو یاع قادرت را بپاایرد و باا اان و ساایر
کشورها برای رسند به تعریفی منافانه ا یک نظم بن المللی جدید توافق کند.
 .٣-2-4اوراسیا (اروپا و آسیا) بهعنوان حوزههایی خودسامان

با توجه به رشد اقتاادی متحدا و شرکای ایاالت متحاده در اروااا و آسانا بعاد ا
جن

جهانی دوم ،ای متحدا و شرکا در حاا حاضار قاادر باه بارآورده سااخت

ننا های امننتیشا هستند و میتوانند در مناطق خود بهعنوا حو ههایی خودسااما
ایفای نقش کنند و جلوی ظهور هژمو های منطقهای را بگنرناد .در نتنجاه مایتاوا
سطح مداخلة ایاالت متحده را در امور اوراسانا باا اطمنناا ا عادم ظهاور هژماو
منطقه ای کاهش داد ،در واقع دخالت گسترده ایاالت متحده در امور اوراسانا ماانع ا
نقشآفرینی جدی کشورهای منطقه برای جلوگنری ا ظهور هژمو شده است.
 .4-2-4هژمونی و حوزه نفوذ

حتی اگر یک یا اند هژمو منطقهای در اوراسنا ظاهر شوند ،ای مسائله وضاعنت
غنرقاب قرولی برای منافع حناتی ایاالت متحده ایجاد نمیکند و مناافع ایا کشاور
همچنا میتواند حف شود .بهعرارتدیگر شاک گناری انان جهاانی لرومااً باه
معنای ناسا گاری با منافع حناتی ایاالت متحده ننست.
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در اایا مای تاوا باه ایا نکتاه اشااره کارد کاه اندجانراه گرایای مادنظر
بن المل گرایا  ،تمای آ ها به ایفاای نقاش رهراری و طار داری سرساختانه ا
جهانیشد اقتااد موجب هرینه مند بود منطق بن المل گرایی لنررا برای آمریکا
بوده و سرانجام به شکست ای منطق منجر شده و مننه قدرتیابی دونالد تراماپ
را فراهم کرده است که ا مخالفا سرسخت بن الملا گرایای و صار

هریناه در

راستای نقش رهرری جهاا اسات .همچنان مرناای مخالفات تراماپ باا تارویج
دموکراس ای و ملااتسااا ی بااهعنااوا یک ای ا اصااو سناساات خااارجی ساانتی
ایاالتمتحده به هرینههای باال و بدو دستاورد آ با میگردد (یاردا فاام،1395 ،
ص  .)151ترامپ معتقد است که متحدا آمریکا هریناههاای سانگننی باه آمریکاا
تحمن میکنند و عمالً مشارکتی در تأمن هریناههاای نظاام امننات دساتهجمعای
ندارند .آمریکا بهتنهایی هرینه تولند کاالی امننت را میااردا د و دیگارا در ساایه
آ انشرفت کرده ،به آمریکا بیاعتنایی میکنند (یردا فام ،1395 ،ص .)147
نتیجهگیری
تعریفهای ارائهشده ا نظم بن المللی لنررا متفاوتاند؛ اماا عناصار کلنادی ایا
نظم عرارتاند ا  :احترام باه تمامنات ارضای کشاورها و عادم تغننار در مر هاای
بن المللی با ور یا اجرار؛ اولویت داد به ح اختالفات بن کشورها باهصاورت
مسالمتآمنر ،بدو توس به ور و اجرار و مطابق با قوانن بن المللای؛ احتارام باه
حقوق بن المل  ،قواعد ،هنجارها و ار شهای جهانی ا جمله حقوق بشر؛ حمایت
ا نهادهای بن المللی قوی برای اجرای حقاوق بان الملا و ار شهاای جهاانی؛
استفاده ا تجارت بن المل و سنساتمهاای سارمایهگاااری لنرارا بارای انشاررد
تعامالت اقتاادی قانو مند و رشد و توسعه اقتاادی کشورها؛ تعام و همکااری
در حو ه آبهای بن المللی ،فضای هاوایی بان المللای و اخناراً فضاای ساایرری
بهعنوا حو ههای مشترک بن المللی.
به دالیلی همچو هرینههای هنگفت انگنری منطق بان الملا گرایای لنرارا ،
ظهور رقرای جدید در عرصه بن المللی برای آمریکا و تعااریف متفااوت آ هاا ا
نظم بن المللی نسرت به تعریف نظم مورد نظر بن المل گرایا و همچنن وضعنت
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بدهی های ایاالت متحاده و کااهش ظرفنات آ  ،نقاش ایااالت متحاده در جهاا
تغننارات تاااریخی را تجرباه ماایکناد .ناااظرا اساتدال ماایکنناد کااه مهامتااری
شاخصهای سناست خارجی ایاالت متحده در ای دورا عرارتاند ا  :مردد بود
در خاوص ار ش متحدا و غلره نگاه تجااری در مادیریت الگوهاای اتحااد باا
ایاالت متحده؛ حمایت کمتر ا توافقناماههاای تجااری منطقاهای یاا اندجانراه و
سا ما تجارت جهانی ()WTO؛ انگنری سناستهاای حمایاتگرایاناه ا اقتاااد
آمریکا و مااکره با هاد

دساتنابی باه توافاقناماههاای جدیاد یاا تجدیادنظر در

توافق های تجاری دو یا اندجانره انشن ؛ اتخاذ رویکرد گرینشی نسرت به دفاا و
ترویج آ ادی ،دموکراسی و حقوق بشر بهعنوا ار شهای جهانی؛ کمتاوجهی باه
قدرت نرم و تأکند بر قدرت سخت و نظامی؛ عقبنشننی داوطلرانه ایاالت متحاده
ا موقعنت خود اس ا جن

جهانی دوم بهعنوا رهرار جهاا ؛ ارهنار ا درگنار

شد در امور بن المل  ،یکجانرهگرایی و عدم تمای به کار ا طریق مؤسساات و
توافقنامههای بن المللی یا اندجانره.
بهطورکلی سناستهای اقتاادی آمریکاا در دورا تراماپ بنشاتر رویکاردی
نئومرکانتنلنستی دارد و برخال

نظم بن المللی لنررالی است که حکومات آمریکاا

بااهعنااوا یاک ابرقاادرت خااود را ضااام حفا آ مایدانساات .اکنااو اااس ا
سناستهای اتخاذی ترامپ ،مننههای یک جن

اقتاادی در جهاا شارو شاده

است و امکا دارد برخی ا کشورهایی که آمریکا تعرفههای وارداتای علناه آ هاا
اتخاذ کرده است ،اقدام به مقابلهبهمثا کنناد .در صاورت تاداوم تحاو سناسات
خارجی آمریکا به سمت نئومرکانتنلنسم ،دو سناریو در انش خواهد بود؛ بر اسااس
سناریوی نخست با یگرا بررگی همچو ان و اتحادیه اروااا ،نقاش اقتااادی
آمریکا را بر عهده میگنرند که گامی مهم در افو قدرت اقتااادی آمریکاسات و
سناریوی دوم ،اتخاذ سناستهاای اقتااادی حمایاتگراناه ملای و مرکانتنلنساتی
توس سایر کشورها است که با ار تجارت در جهاا را دااار ااالش مایکناد و
بهطور حتم ای االش دام گنر خود آمریکا ننر میشود و تامنمات دولت آمریکا
میتواند بهانهای برای قطببندیهای اقتاادی در جها باشد.
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