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Abstract
The main purpose of this article is to examine the foreign policy approach of
Barack Obama and Donald Trump towards international environmental regimes
within the framework of US foreign policy traditions. Accordingly, the questions
of this study are: Based on each of the traditions of foreign policy thinking, how
is the US approach to international institutions and regimes and the global role
of this country defined? Given the foreign policy tradition of each of the two
presidents, what are the most important differences and similarities between
their foreign policy approaches to international environmental regimes? The
findings show that there are no similarities in the foreign policy approach of the
two presidents towards international environmental regimes, but in terms of
differences, three important differences can be noted: differences in highlighting
and Or the two presidents' disregard for environmental issues in US national
security documents, the difference in the type of policy adopted and the practical
actions of the two presidents towards international environmental regimes
(policy of adherence to the policy of exit) and finally the difference in the type
of representation The importance of environmental issues and regimes in the
speeches of the two presidents.
Keywords: The Tradition of foreign policy, International Regimes, Obama,
Trump, American foreign policy.
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چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی رویکرد سیاست خارجی باراک اوباما و دونالد ترامپ نسبتت
به رژیمهای بینالمللی محیط زیستی در چارچوب سنتهای سیاست خارجی آمریکا بوده
است .مطابق با این هدف ،پرسشهای پژوهش عتارت بودند از اینکه؛ بر اسبا

هریبا از

سنتهای تفکر سیاست خارجی ،رویکرد آمریکا نستت به نهادها و رژیمهای بینالمللبی و
نقش جهانی این کشور چگونه تعریف میشود؟ رئبیس جمهبور اوبامبا و ترامبپ در بالب
کدامیا از سنتهای سیاست خارجی برار میگیرند و با توجه به سنت سیاست خبارجی
هر یا از دو رئیس جمهور ،مهمترین تفاوتها و شتاهتهای رویکرد سیاست خارجی آن
دو نستت به رژیمهای بینالمللی محیط زیستی چیسبت؟ در پاسب ببه ایبن پرسبشهبا،
یافتههای پژوهش نشان داد که در زمینه رویکرد سیاست خارجی این دو رئبیس جمهبور
نستت به رژیمهای بینالمللی محیط زیستی ،میتوان ببه سبه تفباوت مهبم اشباره کبرد
نخست ،تفاوت در برجسته کردن یا نادیده گرفتن مسائل محیط زیستی توسبط آن دو در
اسناد امنیت ملی آمریکا؛ دوم ،تفاوت در نوع سیاست اتخاذی و ابدامات عملی دو رئبیس
جمهور در بتال رژیمهای بینالمللی محیط زیستی (سیاست پایتندی در مقاببل سیاسبت
خروج)؛ سوم ،تفاوت در نبوع بازنمبایی اهمیبت مسبائل و رژیبمهبای محبیط زیسبتی در
کنشهای گفتاری دو رئیس جمهور .این پژوهش تحلیلی -مقایسه ای و شبیوه گبردآوری
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اطالعات در آن از طریق منابع اسنادی و دادههای مجازی بوده است.
واژههای کلیدی :سنت سیاست خارجی ،رژیمهای ببینالمللبی ،محبیط زیسبت ،اوبامبا،
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مقدمه
امروزه رژیمهای بینالمللی را میتوان در تمامی حووزههوای بوینالمللوی از مملو
حوزههای اقتصادی ،امنیتی یا حقوق بشری مشاهده کرد .در این میوان رژیومهوای
بینالمللی محیط زیستی 1از انواع رژیمهای مطرح و مهم در نظام بینالملل هسوتند.
مسلم است یکی از مهمترین عوامل مؤثر در حوزههای زیسوتمحیطوی کو نقو
مهمی در بهبود عوامل زیستمحیطی یا افزای
بینالمللی دارد ،نق

دولت ها در قالو

تهدیدات زیستمحیطی در عرصو

نووع رویکورد ،میوزان مشوارکت یوا عودم

مشارکت و الزام و عدم الزام آنها در رعایت قوانین زیستمحیطی و نحوه پیگیری
آنها در سیاست داخلی و همچنین در عرصو بوینالمللوی در قالو

مشوارکت در

پیمانها و معاهدات زیستمحیطی است .در همین راستا میان حفظ محیط زیسوت
و اصل مسئولیت مشترک بینالمللی پیوند محکمی وموود دارد و در هموین رابطو
مفهوم «توسع پایدار» در سازمان ملل بر مسئولیت مشترک کشورها برای حفاظوت
از محیط زیست در سطح ملی ،منطق ای و مهانی تأکید بسیار کرده است .بور پایو
این اصل دولتها موظف هستند در هم شرایط و با حسن نیت ،برای حفاظوت از
محیط زیست با یکدیگر همکاری نمایند و کشورهای ثروتمند و صنعتی از مملو
ایاالت متحده آمریکا (ب عنوان قدرت مسولم صونعتی و دوموین آالینوده مهوان بوا
گازهای گلخان ای پس از چین) ب واسطۀ تقدّم زمانی در رشد صونعت و اقتصواد و
داشتن سهم بیشتر در ایجاد مشکالت زیستمحیطی ،اهمیت بیشتری دارند.
بنابراین هدف اصلی این مقال بررسی رویکورد سیاسوت خوارمی دو ر ویس
1. Environmental Regimes
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ممهور آمریکا یعنی باراک اوباما و دونالد ترامپ نسبت ب رژیومهوای بوینالمللوی
محیط زیستی با تأکید بر تحلیل افراد و نخبگان تصمیمگیرنده است .بورای مقایسو
این مقال از س محور اصلی استفاده شده اسوت نخسوت ،مایگواه مسوئل محویط
زیست و توم ب رژیمهای بینالمللی محیط زیستی در اسناد امنیوت ملوی آمریکوا
(اسناد  0212 ،0212و )0212؛ دوم ،کن های گفتواری دو ر ویس ممهوور؛ سووم،
بررسی اقدامات عملی آن دو در ارتباط با این رژیمها.
چارچوب مفهومی این مقال شامل دو بخ

تعریوف رژیومهوای بوینالمللوی

محیط زیستی و سنتهای سیاست خارمی آمریکا است .این پژوه

یک پژوه

تحلیلی -مقایس ای است و شیوه گردآوری اطالعات در آن از طریق منابع اسونادی
و دادههای مجازی است.
 .1چارچوب مفهومی
«کراسنر» رژیمهای بینالمللی را «مجموع ای از اصول  ،قواعد  ،هنجارها و روی -
2

1

3

های تصمیمگیری 4تعریف میکند ک ب واسوط آنهوا توقعوات بوازیگران پیراموون
موضوعات خاص با هم تالقی مینماید و بدینوسیل بازیگران خواست هوای خوود
را برآورده مویسوازند»

(1983,2

 .)Krasner,رژیومهوای بوینالمللوی را بور اسوا

معیارهای مختلفی تقسیم میکنند؛ ب عنوان مثال بر مبنوای معیوار رسومیت داشوتن،
رژیمها ب دو دست رژیمهای «رسمی» و «غیررسمی» ،بر اسوا

معیوار چگوونگی

تأسیس ،ب س دست رژیمهای «خودموو »« ،تحمیلوی» و «موااکره ای» و از نظور
دامن عضویت ب رژیمهای «دومانب »« ،چندمانب » و «هم مانب » تقسیم مویشووند
(دهقانی فیروزآبادی ،1931 ،ص.)189 .
از منظری دیگور مویتووان رژیومهوا را بو دو بخو

«رژیومهوای امنیتوی» و

«رژیمهای غیرامنیتی» تقسیم کرد« .رابرت مرویس» رژیمهای امنیتوی را ایونگونو
1. Principles
2. Rules
3. Norms
4. Decision Making Procedures
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تعریف میکند «آن دست از اصول ،قواعد و هنجارهایی کو بو کشوورها اموازه و
امکان میدهد در رفتارشان خویشتندار باشند ،با این باور کو سوایر کشوورها نیوز
متقابالً همینگونو رفتوار خواهنود کورد» ( .)Jervis, 1982, p. 360بوا ایون تعریوف
میتوان رژیمهای امنیتی را شامل رژیمهای «خلع سوالح»« ،کنتورل تسولیحات» 1و
«بازدارندگی» 2دانست ک بررسی و تعریف آنها موضوع اصلی ایون مقالو نیسوت
(برای مطالع بیشتر بنگرید ب رسولی ثانی آبادی ،1930 ،صص.)52-22 .
در مقابل رژیمهای امنیتی رژیمهای غیرامنیتی قرار دارند ک خوود رژیومهوای
اقتصادی ،فرهنگی ،حقوق بشری و محیط زیستی را در بر میگیرند .این رژیومهوا
مجموع ای از اصول ،قواعد ،هنجارها و آیینها و فرایندهایی هستند ک ب صوورت
کنوانسیون ،منشور ،توافقنام  ،عهدنام و پروتکلهای الزامآور و با هدف پیشگیری
از تخری

محیط زیست یا مدیریت تأثیر انسان بر منابع طبیعی ایجواد مویشووند و

زمین همکاری و همگرایی میان دولتها و دیگر بوازیگران بوینالمللوی را تسوهیل
میکنند (مم و بلیک ،1935 ،صوص .)31-30 .تواکنون حودود  112موافقوتنامو
بین المللی محیط زیستی شکل گرفت است ک میتوان آنها را با عنوان رژیومهوای
بین المللی محیط زیستی در نظر گرفت .این رژیمها بورخالف رژیومهوای امنیتوی،
اقتصادی یا حتی حقوق بشری دارای ضمانت امرای قوی نیستند و بیشتر حاصول
تعهوود اخالقووی کشووورها هسووتند .البتوو فرسووای

زیسووتمحیطووی و تهدیوودات

زیستمحیطی باعث نوعی از تهدیدات مدید غیرامنیتی شدهاند ک ن تنهوا معضولی
برای بازیگران دولتی ،بلک تهدیدی برای همۀ انسانها و همچنوین منوابع مشوترک
مهانی ،یعنی اقیانو ها ،دریاها ،الی اُزون و سیستم آب و هوایی ایجاد کردهاند.
بنابراین تحت تأثیر شرایط موموود ،بو ویوژه در دوران پوس از منو
محیط زیست کانون اصلی نگرانیها شده و فرسای

سورد،

محیط زیسوت ،در بوازنگری

مفهوم امنیت مایگاه ویژهای پیدا کرده اسوت (سوازمند ،1930 ،ص)20 .؛ بنوابراین
همووانگونوو کوو بیووان شوود رویکوورد تعاموولگرایانوو و همکوواریمویانوو یووا
1. Arms Control
2. Deterrence
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غیرهمکاریمویان دولتهوا بو ویوژه دولوتهوای بوزرا از مملو آمریکوا توأثیر
چشمگیری بر قدرت و کارآمدی رژیمهای بینالمللی محیط زیستی دارد .در بخ
دوم چارچوب مفهومی ب سنتهای سیاست خارمی آمریکوا نسوبت بو نهادهوا و
رژیمهای بینالمللی ب طور کل پرداخت میشود.
 .1-1سنتهای سیاست خارجی آمریکا 1نسبت به نهادها و رژیمهای بینالمللی

«م

دوگال» و «مید» در آثوار خوود ،سونت هوای سیاسوت خوارمی آمریکوایی را
2

«روایتهای منسجمی» می دانند رامع ب اینک چگون آمریکا میتوانود و بایود بوا
مهم ارز ها یا

دنیا درگیر یا موام شود و تعامل کند .این سنتها شامل دو بخ

اصول آمریکایی و منافع ملی این کشور و چگوونگی توأمین آن مویشوود (

Mead,

 .)2002در همین راستا با نگاهی ب آثار نظری پیرامون سنتهای سیاست خوارمی
آمریکا با دست بندیها و نامهای گوناگونی موام میشویم ک اغلو

آنهوا شوامل
3

مفووتهووای متضوواد معنووایی هسووتند« ،واقووعگرایووی در برابوور آرمووانگرایووی» ،
«بینالملل گرایی در مقابل انزواگرایی»« ،4ملیگرایی در مقابل مهانگرایی» 5و  ...ک
در هم این مفتهوای متضو اد محوور تقابول ،تضواد میوان منوافع ملوی آمریکوا و
ارز های اخالقی این کشور بوده است (.)Rolf, 2021, p 3
در همین زمین یکی از آثار موامع در تحلیول سونت هوای سیاسوت خوارمی
آمریکا ،کتاب «کاالهان» با عنوان «نظری های نق

مهانی آمریکا» است کو وی در

این کتاب با طرح مفاهیم محوری همچون «نوع نگاه دولوت هوای مختلوف آمریکوا
نسووبت ب و سووطح درگیوور شوودن در امووور بووینالملوول»« ،چندمانب و گرایووی» 6یووا
«یک مانب گرایی»« 7،گستره منوافع ملوی آمریکوا»« ،میوزان قودرت آمریکوا»« ،نقو
1. The traditions of American foreign policy
2. coherent narratives
3. realism-to-idealism
4. internationalism–isolationism
5. nationalist/globalist
6. Multilateralism
7. Unilateralism
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رهبری این کشور»« ،میزان نظامیگرایی و مداخل گرایی» و «تعهودات اخالقوی» بو
معرفی منطقها یا سنتهای سیاست خارمی آمریکا میپوردازد و ایون سونتهوا را
شامل «برتری مویی»« ،1واقع گرایی»« ،انزواگرایی»« ،لیبرالیسوم»« ،بوین الملول گرایوی
لیبرال» و «ضدامیریالیسم افراطی» بیان میکند (کاالهان.)1982 ،
از دیدگاه مید چهار سنت در سیاسوت خوارمی آمریکوا 2شوامل «ویلسوونی»،
«مکسونی»« ،مفرسونی» و «همیلتونی» است ( )Mead, 2002, p 101و درحوالیکو
در سنت همیلتوونی توأمین منوافع ملوی آمریکوا از طریوق فاکتورهوای اقتصوادی و
حمایت از نظم تجاری بواز بو رهبوری ایون کشوور در اولویوت قورار دارد (میود
طرفداران این سنت را «ر الیستهای آمریکایی» 3نیز مینامد) ،در سونت ویلسوونی
اولویت با ارز های آمریکایی است .سنتی کو کمتور عالقو منود بو فاکتورهوای
اقتصادی و بیشتر ب دنبال تحقوق ارز هوای آمریکوایی از مملو حقووق بشور و
دموکراسیسازی است .در این سنت نق

نهادها و رژیمهای بینالمللوی بو شودت

اهمیت دارد ) .(Mead, 2017, p 2در واقوع یکوی از شواخ هوای مهوم ایون سونت،
«نهادگرایان لیبرال» 4نام دارند ک بر نق

نهادهای بینالمللی در مهت یکوی شودن

مهانی تأکید شدیدی دارند .ب این شاخ «ویلسونیهای نرم» 5نیز گفتو

مویشوود.

مفرسونی ها نیز مانند سنت همیلتونی بر همکاریهای بینالمللی آمریکا بوا مهوان
خارج از ممل همکاریهای تجاری تأکید میکنند ،اما از سیاستهایی ک منجر بو
بازنمایی آمریکا ب عنوان یک قدرت سلط گر یا امپریالیستی شود ،بو شودت انتقواد
میکنند (.)Mead, 2002, pp 92-93
در مقابل این س سنت ک تأکیدشان بر درگیر شدن آمریکوا در مهوان خوارج
است ،طرفداران سنت مکسونی خواستار یک سیاست خارمی حمایتگرایانو یوا

1. Hegemonic
2. Mead’s Four Traditions of US Foreign Policy
3. American realism
4. liberal institutionalists
5. soft Wilsonians
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انزواگرایان هستند ،با این ایده ک «زندگی کن و بگاار دیگران نیز زنودگی کننود».1
طرفداران این سنت توم بسیار کمی ب مهان خارج دارند؛ چراک از منظور آنهوا
مهان خا رج و درگیر شدن در آن ،برای آمریکا بیشتر وامد ضرر و تهدید است توا
منفعت (.)Mead, 2016
گفتنی است ک نوع سنت های سیاست خارمی آمریکا تأثیر بسویار مسوتقیمی
در «استراتژی زمین » 2یا «دکترین» 3هر ر یس ممهوری دارد و هر دوی ایونهوا بو
«چگونگی رهبری آمریکا »4شکل موی دهود .اسوتراتژی زمینو بو عنووان نقشو راه
قدرت های بزرا از مملو آمریکوا تعریوف مویشوود و شوامل شوناخت اهوداف
بلندمدت و منابع بالقوه و بالفعل برای تحقق این اهداف میگوردد .بو عنووان مثوال
شعار مناظرات انتخاباتی ترامپ مبنی بر «اول آمریکا» 5ب طوور واضوح نقشو راه یوا
استراتژی مهم آمریکا را نشان میدهد (.)Ulgul, 2020, p 101
دکترین اما ب معنای سیستمی از عقاید هنجاری و تجربی فرد تصمیمگیرنوده در
ارتباط با نظام بینالملل و نقشی است ک فرد تصمیمگیرنده بورای کشوور

در ایون

نظام تعریف میکند .دکترینهوا در بیانوات رسومی نخبگوان تصومیمگیرنوده پدیودار
میشوند .ب بیان «باربر» دکترینها را میتوان «مهان نگر

ر یس ممهور» 6نیز نامید

ک عقاید اولی سیاسی ر یس ممهور درباره روابط علّوی امتمواعی ،طبیعوت بشور و
نگاه ب منازعات و همکاریهای بینالمللی را در بر میگیرد (.)Barber, 2016, p 5
بر اسا

مطال

پی گفت  ،یکی از مفاهیم مهمی ک در چارچوب سنتهوای

مختلف سیاست خارمی آمریکا و استراتژیهای زمینو متوأثر از آن معنوا مویبایود
«نوع رهبری آمریکا» و شیوه موامه با محیط بیرونی از ممل نهادها و رژیومهوای
بین المللی است .در همین زمین باید گفوت ،از بعود از منو

مهوانی دوم امنیوت
1. live and let live
2. Grand strategy
3. doctrine

4. The style of US leadership
5. America First
6. President's worldview
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بینالمللی ب طور قابل تومهی بر اعتبار رهبری آمریکا و تعهدات بوینالمللوی ایون
کشور ب عنوان هژمون نظام بینالملل متکی بوده است و در همین راستا تقریباً اکثور
رؤسای ممهور آمریکا اظهار کردهاند ک این کشور بازیگر و شریک قابل اطمینانی
برای نظام بینالملل و سایر کشورها است و در واقع قا ل ب نوعی رهبوری اخالقوی
برای آمریکا بودهاند (.)Hassan and Featherstone, 2021, p 409
در ادام برای فهم کامل سیاست خارمی باراک اوباما و دونالد ترامپ نسوبت
ب رژیمهای بینالمللی محیط زیستی ،ب بررسی این مسئل خواهیم پرداخت ک هر
یک از این دو ر یس ممهور را در چ سنتی از تفکر سیاست خارمی میتوان قرار
داد .رسیدن ب پاسخ این پرس

برای فهم اشتراکات و افتراقات سیاسوت خوارمی

آنها کمک خواهد کرد.
 .4-1اوباما و سنت سیاست خارجی بینالمللگرایی لیبرال :خوشبینی نسبت بهه
رژیمها و نهادهای بینالمللی

ب اعتقاد بسیاری از نظری پردازان و تحلیلگران سیاسوت خوارمی ،منطوق سیاسوت
خارمی دولت باراک اوباما (« )0223-0212بین الملول گرایوی لیبورال» بووده اسوت
( .)Renshon, 2012, p 15در همین زمین سند امنیت ملوی دولوت بواراک اوباموا در
سوووال  0212محوووور اساسوووی سیاسوووت خوووارمی ایووواالت متحوووده آمریکوووا را
«چندمانب گرایی ممعی» و اعتقاد ب این امر قلمداد موی کنود کو هوی دولوت یوا
ا تالف محدودی نمی تواند ب تنهایی مشکالت پیچیده مهوانی را حول وفصول کنود
(.)National Security Document, 2010
بینالملل گرایان لیبرال بر ایون باورنود کو موفقیوت آمریکوا در گورو ترکیو
قدرت ،ایدههوای دموکراتیوک و پوروژههوای بوینالمللوی لیبورال اسوت .آنهوا بور
استثناگرایی آمریکایی و عمل گرایی تأکید میکنند .ب این دست از مریانات سیاسی
آمریکا «بینالمللگرایان» می گویند ک هدف آنها ایجاد نظم از طریق همکاریها و
مشارکت بینالمللی و همچنین از طریق سازمانهوا و نهادهوای بوینالمللوی اسوت
( .)Kupchan, 2020, p 27از طرفی ب آنها لیبرال نیز مویگوینود ،چراکو هدفشوان
ایجاد همکاری و افزای

تعامالت بینالمللی در مهت تأمین منافع دموکراسیهوای
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لیبرال است ( .)Ettinger, 2021. p 164این در حالی است ک واقوعگرایوان مخوالف
نق

تعیینکننده ارز های لیبرال آمریکایی و ایودههوای دموکراتیوک در سیاسوت

خارمی آمریکا هستند و فقط ب تأمین منافع ملی تومو مویکننود (

Ikenbery and

.)Kupchan, 2004, p 38
از دیگر عناصر این سنت سیاست خارمی آمریکا ک دولت اوباما هموواره بور
آن تأکید میکرد« ،چندمانب گرایی» در مقابول «یوکمانبو گرایوی» اسوت .در یوک
مانب گرایی کشورها سیاست های خود را بدون توم و بدون هماهنگی با دیگوران
و بو تنهووایی توودوین و اموورا موویکننوود ،درحووالیکو چندمانبو گرایووی همووراه بووا
«نهادگرایی» 1و دیپلماسی چندمانب است

(2004

 .)Walker,چندمانب گرایی فراینود

سازمان دهی روابط میان س دولت یا بیشتر در مهت کس

منافع مشترک یوا حول

مسا ل مشترک است .کوهن چندمانب گرایی را روی هماهنگی سیاسوتهوای ملوی
س یا تعداد بیشتری از دولتها از طریق توافقات و نهادهای بوینالمللوی مویدانود
( .)Keohane, 1990در این فرایند دولت آمریکا در عرص حکمرانوی مهوانی بورای
خود نق

دولتی فعال را تعریف میکند .این در حالی است ک در یکمانب گرایی

دولت آمریکا ب عنوان یک دولت منزوی و تکرو معرفی میشود ،نمون واضح ایون
نوع بازنمایی از دولت آمریکا در سیاست خارمی ترامپ و در ایده وی (آمریکوای
تنها) 2یا ایده «اول آمریکا» قابل مشاهده است (.)Scott, 2013
بنابراین چندمانب گرایی همراه با نهادگرایی ب معنای تأکید بر نق
تعقی

نهادهوا در

و تأمین منافع مهانی آمریکا و نگواه ابوزاری بو نهادهوا در تحقوق اهوداف

سیاست خارمی این کشور است .در نهادگرایی سیاست گااران آمریکایی ب دنبوال
کار با نهادها در مهت تغییر محیط بینالمللی هسوتند .در ایون مسویر همچنوین بور
رهبری ممعی 3تأکید می شود ک شامل تقسیم مسوئولیت اموور بوینالملول توسوط
آمریکا است ).(Swielande, 2021, p 135

1. Institutionalism
2. America alone
3. Collective leadership
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 .1-1ترامپ و سنت سیاست خارجی ملیگرایی جکسهونی :بهدبینی نسهبت بهه
رژیمها و نهادهای بینالمللی

بسیاری از تحلیلگران سیاست خارمی ،سونت سیاسوت خوارمی تراموپ را سونت
مکسونی همراه با ترکیبی از مؤلف های «ملیگرایوی» 1و «سونتگرایوی» 2مویداننود
( )Ulgul, 2020, p 105و برای اثبات ادعای خود در این دیدگاه ،بو خوروج وی از
تعهدات و معاهدات بینالمللی اشاره میکنند ک خود نشان بدبینی ر ویس ممهوور
ب نهادها و رژیمهای بین المللی اسوت .در هموین زمینو تراموپ در نقو

ر ویس

ممهوری آمریکا تصریح میکند ،نسبت ب اتحادی های بینالمللی ک آمریکوا را در
خووود محبووو

کووردهانوود و باعووث افووول ایوون کشووور شوودهانوود ،بوودبین اسووت

(.)Trump, 2016, April
همانگون ک بیان شد سیاست خوارمی تراموپ ترکیبوی از «سونتگرایوی» و
«ملیگرایی» است ک وم مشخص هردو نادیده گرفتن امنیت بینالملول بو عنووان
عنصور اساسوی و مهوم امنیوت آمریکوایی اسوت ( .)Ulgul, 2020, 106عودهای نیوز
ملیگرایی سیاست خارمی ترامپ را «ملیگرایی محافظ کاران » 3تعریف مویکننود.
ب بیان «دیوک» این ملیگرایی محافظ کاران اولویت سیاست خارمی را ب سیسوتم
ملت -دولت (نگاه ب درون) ،با واقعگرایی سیاسی و تأکید بر دولت ملوی آمریکوا
برتر از هر نوع دولت فراملوی مهوانی مویدهود

(2018

 .)Dueck,در هموین راسوتا

ملیگرایی ک ترامپ مطرح می کند ،در تقابل کامل با لیبرالیزم و مهانی شدن است؛
زیرا لیبرالیزم بر حقوق و مسئولیتهای فراملی تأکید میکند کو فراتور از مرزهوای
ملی است و با هرگون اشکال نژادپرستی 4در مخالفت کامل است .ملیگرایان بورای
حاکمیت ملی اولویت ویژهای قا ل هستند و تمایل ندارند آزادیهای مربوط ب این
حاکمیت را نهادها و رژیمهای بینالمللی محدود یا کم کنند

( Clarke and Ricketts,

.)2017, p 368
1. Nationalism
2. Traditionalism
3. conservative nationalism
4. ethnocentrism
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در همین زمین «ها » ،ر یس شوورای روابوط خوارمی آمریکوا ،بو عبوارت
«آمریکا و استعفای بزرا» 1اشاره میکند .از منظر او سیاست خارمی ترامپ مبتنی
بر «دکترین عق نشینی» 2است ک طی آن آمریکا ب صورت داوطلبانو از قودرت و
مسئولیتهای بینالمللی استعفا میدهد

(2017

)Hass,؛ سیاستی ک مبتنی بر معاملو

اسووت و در آن هزینوو و فایووده مهوومتوور از ایوودههووا و هنجارهووای آمریکاسووت
(.)Sperling and Webber, 2019, p 511
بنابراین در این سنت سیاسی نظام بینالملل ن یک مامع مهوانی متشوکل از
اهداف و هنجارهای مشترک ،بلک عرص ای بورای رقابوت بور سور منوافع در نظور
گرفت میشود .در این سنت سیاسی ملیگرایی از مهانگرایی مهمتر است و صولح
با قدرت (افزای

قدرت نظامی آمریکا) و نو از طریوق رژیومهوای بوینالمللوی و

همکاریهای فراملی ب دست میآید (.)Clarke and Ricketts, 2017, p 369
 .4بررسی مقایسهای رویکرد باراک اوباما و دونالد ترامپ نسهبت بهه رژیهمههای
بین المللی محیط زیستی با تأکید بر اسهناد امنیهت ملهی آمریکها ،4212 ،4212
)4211

سند امنیت ملی آمریکا در هر دورهای ،تلفیقی از مؤلف هوای ثابوت سیسوتم امنیوت
ملی ایاالت متحده و برنام ها و اولویتهای ر ویس ممهوور و کابینو ایون کشوور
است ک طبق قانون «باید ساالن  ،در تاریخی ک ر یس ممهور الیح بودمو سوال
بعد را ارا میدهد ،ب کنگوره تحویول داده شوود»

( Investigate The US National

.)Security Strategy, 2018
اسناد امنیت ملی آمریکا در دوران ریاسوت ممهووری اوباموا شوامل دو سوند
 0212و  0212میشوند .در سند  0212بر تقویت نهادهای بینالمللوی در راسوتای
اقدام ممعی در مبارزه علی چال های مهانی تأکید بسیار شوده اسوت (

National

 )Security Document, 2010ک یکی از این چال ها «تغییرات اقلیمی و مخواطرات
زیستمحیطی» است
”1. “America and the Great Abdication
2. The Withdrawal Doctrine
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تال

خواهیم کرد تا توافق کپنهاا را امرا کنیم و پاسخ ب تغییرات آبوهوا

را ک ناشی از اقدامات قاطع هم ملتها است ،تضمین نماییم .هودف موا تالشوی
مؤثر و بینالمللی است کو در آن هموۀ اقتصوادهای بوزرا بورای کواه
گازهای گلخان ای ب طور شفاف ب تعهدات خود عمول کننود (

انتشوار

National Security

.)Document, 2010, p 47
در سند امنیت ملی سال  0212نیوز مسوئل تغییورات آب و هووایی ،تهدیودی
فوری برای امنیت ملی ایاالت متحده قلمداد شوده اسوت .در ایون سوند بور نقو
آمریکا در رهبری تال ها برای مقابل با معضل تغییورات آب و هووایی در داخول
این کشور و موامع بینالمللی نیز تأکید بسیاری میشود و آمریکا متعهد میشود از
طریق «طرح اقدام اقلیمی» 1و اقدامات امرایوی مورتبط ،بو هودف کواه

انتشوار

گازهای گلخان ای توا سوال  0202بو میوزان  05توا  08درصود دسوت پیودا کنود
(.)National Security Document, 2015, p 12
در ادام در سند  0212امنیت ملوی آمریکوا کو در زموان ریاسوت ممهووری
ترامپ ارا شده است ،موضوع تغییرات اقلیمی از فهرست تهدیودات امنیوت ملوی
آمریکا حاف و ب مای آن خطر سیسوتم مهوامرتی آمریکوا افوزوده شوده اسوت؛
بنابراین ترامپ و مشاوران وی در این سند هی اشارهای ب تغییرات اقلیمی نکورده
و بیشتر ب تحقق شوعار «اول آمریکوا» در چوارچوب مسوا ل اقتصوادی و سیاسوی
پرداخت اند (.)National Security Document, 2017
 .1بررسی مقایسهای رویکرد بهاراک اوبامها و دونالهد ترامهپ نسهبت بهه
رژیمهای بینالمللی محیط زیستی با تأکید بر کنشهای گفتاری
کن های گفتاری شامل مواضع اعالمی هور یوک از رؤسوای ممهوور هسوتند کو
محور دوم مقایسۀ ایون پوژوه

را شوکل مویدهنود .در هموین زمینو «سورل» از

نظری پردازان این حوزه دست بندی پنجگان ای را بورای کون
است ک این مقال نیز بر اسا

گفتواری ارا و کورده

همین دست بندی ب شرح ذیل کون هوای گفتواری

هر دو ر یس ممهور را بررسی خواهد کرد
1. Climate Action Plan
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 -کنش اظهاری 1هدف این کن
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بیان چگونگی پدیدهها است.

 -کنش ترغیبی 2هدف در این کن

واداشتن مخاط

ب انجام یا ترک کاری

است.
 کنش تعهدی 3این کن  ،بر تعهد گوینده ب انجام عملی داللت دارد. کنش عاطفی 4هدف این کن  ،بیان احساسات و حالتهای روانشوناختیو دیدگاهها است.
 کنش اعالمی 5هدف تغییر واقعی در مهان خارج از طریوق گفوتن مطلبویاست (.)Searle, 1983, p 7
جدول  .3بررسی مقایسهای انواع کنشهای گفتاری اوباما و ترامپ راجع به رژیمهای بینالمللی محیط
زیستی
رئیس جمهور

کنش معهدی

اوباما
در اجالس مغییدات اقلیمی کپنهاک « :مدیها بس معهدات خود در
این ووته مم خواهد کدد ،اما بدای مقابلس با مغییدات اقلیمی
همهاری مما کشورها الزامی ا ز» (.)Obama, 2009 a
در نشسز م مع ممومی اتما مل متحد« :ات هد فدصتی بدای
پیشدفز و مقابلس با مهدیدات محی تیستی در اقدامامی مشتدک با
ممامی جها  ،ا تفاده خواهیم کدد» (.)Obama, 2009 b

کنش امالمی

اظهارات در هناا امال طدح اندژی پاک« :ما اولین نسلی هستیم
کس مواقب مغییدات ب و هوایی را وس میکنیم و خدین نسلی
هستیم کس قادر بس ان ا کاری در قبال خواهیم بود .اگد اقدا
نهنیم هیچکس نخواهد کدد .مدیها پیشاا این مسید خواهد بود»
(.)Obama, 2015 a

کنش
اظهاری

در نشسز م مع ممومی اتما مل متحد« :در مذاکدات
بینالمللی بوهوا ،ات یم نظارهگد بس یم رهبد ،مغیید نقش
دادهایم» Obama, 2009 b
خندانی در نخستین جلسس کنفدانس بوهوا در پاریس« :من
بشخصس بسمنوا رهبد بزرگمدین اقتصاد دنیا و دومین کشور
انتشاردهنده گاتهای الینده جها بس این ا مدها ما باویم نسمنها

مدامپ
در بیا مواضع یا ز خارجی خود« :من معهد
می دهم هدگز مدیها را بس موافقی وارد نهنم کس
بدای کشور هزینس در بد داشتس باشد و موجب
کاهش اختیارات و موانمندیهای ما شود»
(.)Trump, 2016
در مدا م خندانی امال انصداف مدیها ات
موافق پاریس« :ما بدو موافقنامس اقلیمی
پاریس ممیزمدین بوهوا را داریم .ما با محی
تیسز رفتار دو تانس خواهیم داشز؛ اما م ارت و
اقتصادما را ات کار نمیانداتیم» ( Trump,
.)2017
در جدیا لغو فدما ب و هوایی اوباما:
« گدمایش تمین در اولویز دولز من قدار ندارد»
(.)Trump, 2017
در مدا م خندانی امال انصداف مدیها ات
موافق پاریس« :معهدات تیسزمحیطی بس ضدر
منافع اقتصادی مدیها ا ز» ( Trump,
.)2017
« مفهو گدمایش تمین اختسوپدداختس چینیها
ا ز ما ات این طدیق صنایع مدیها را غیدرقابتی

1. Assertive Action
2. Persuasive Action
3. Accrual Action
4. Emotional Action
5. Declarative Action
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کنش مدغیبی

کنش ماطفی

ایاالت متحده نقش خود را در بدابد و ای اد مشه مأیید
می کند ،بلهس مسئولیز خود را بدای مبادرت بس اقدا میپذیدد»
(.)Obama, 2015 b
نشسز م مع ممومی اتما مل متحد« :ما کشورهای ثدوممند
در قد بیسزویم ،یب های تیادی بس محی تیسز وارد
کددهایم و باید مسئولیز را بپذیدیم .ای اد مغیید در مسئلسای
ا ا ی چو محی تیسز کاری دشوار ا ز؛ بنابداین بدای و
این معض باید همس ما همداه یهدیاد ودکز کنیم»
(.)Obama, 2009 b
خندانی در نخستین جلسس کنفدانس بوهوا در پاریس« :با
مغییدات بوهوا مث گد شد تمین ،ب شد یخچالها و ...
دنوشز کود کا ما نیز دچار مغیید خواهد شد»
(.)Obama. 2015 b

با توم بو مطالو

کنند ،پدیدة مغییدات اقلیمی دروغ یا شوخی و
پدهزینس ا ز» (.)Trump, 2014

در مدا م خندانی امال انصداف مدیها ات
موافق پاریس « :چدا باید مدد ِ خود را نادیده
بایدیم و بس دلی یم موافق بینالمللی بس اقتصاد
خود ظلم کنیم .ما بس کی دیادا باید بس ما
بخندند؟!» (.)Trump, 2017

مودول  ،1دو ر ویس ممهوور در زمینو کون هوای گفتواری

تفاوتهای برمست و عمیقی دارند .در حوزه کن های تعهدی اوباما بو صوراحت
خود و کابین ا

را متعهد ب انجام و امرای رژیمهای بوینالمللوی محویط زیسوتی

می داند؛ در صورتی ک ر یس ممهور ترامپ بوا ایون بواور کو نبایود کشوور

را

درگیر معاهدات تعهدآور و پرهزین سازد ،خود را متعهد ب دوری از این معاهدات
میداند .در زمین کن های اعالمی نیز اوباموا بوا بیوان اهمیوت فوراوان مخواطرات
محیط زیستی اعالم کرده است ،دولت آمریکا اولین دولتی خواهد بود کو بو ایون
معاهدات خواهد پیوست و مقررات مربوط بو آنهوا را امورا خواهود کورد؛ ولوی
ترامپ بر این باور است ک تجارت و اقتصاد آمریکا مهمتر از توافقوات و مقوررات
محیط زیستی است .در زمین کون

هوای اظهواری نیوز اوباموا بوا واقعوی دانسوتن

تهدیدات محیط زیستی تصریح میکند ک کشور
تهدیدات نق

در مهت برطورف کوردن ایون

مهانی و مؤثر خود را ایفا خواهد کرد ،درحالیک ترامپ تهدیودات

محیط زیستی را ساخت وپرداخت کشور چین و دشمنان آمریکا میداند.
 .2بررسی مقایسه ای رویکرد بهاراک اوبامها و دونالهد ترامهپ نسهبت بهه
رژیمهای بینالمللی محیط زیستی با تأکید بر اقدامات عملی
سومین محور مورد مقایس بررسی اقدامات هر یک از دو ر یس ممهور در ارتبواط
با رژیمهای بینالمللی محیط زیستی است.
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جدول  .2بررسی مقایسهای اقدامات اوباما و ترامپ راجع به رژیمهای بینالمللی محیط زیستی
اقدامات مدامپ
اقدامات اوباما
ارائس «طدح اقدا اقلیمی» در ال  9002در جهز
امضای فدما اجدایی مدبوط بس اقلیم و بوهوا ( )9012کس بسموجب این فدما
مقابلس با خطد گدمایش تمین و کاهش فعالیز
قوانین محدودیز ا تخداج تغال نگ لغو میشد .این فدما جدید در وقیقز
نیدوگاههایی کس با تغال نگ کار میکددند ،هدف این
مقاب فدما «بدنامس اندژی پاک» اوباما بود کس در ال  901۲امضا شده بود
طدح ،کاهش  00درصدی مولید گاتهای گلخانسای
(.)Trump's Reaction to The Obama-era Green Laws, 2017
نیدوگاههای بد ما  9000بود ( Obama's Plan to
.)Deal With Climate Change, 2015
بیامتنا یی بس پدومه مونتدال بدای وفاظز ات الیس اتو  ،ملیرغم مضویز
مدیها در این پدومه ؛ در همین تمینس مدامپ ا تفاده ات یهی ات گاتهای بسیار
موافق دوجانبس مدیها با چین بدای مقابلس با خطد
مهم در مخدیب محی تیسز یعنی هیدرو فلور کدبن را در یستمهای دمایشی
مغییدات ب و هوایی در ال Agreement ( 9012
تاد امال کدد کس ا ین امد بس معنای یب جدی بس الیس اتو و نقض پدومه
Between The United States and China,
.)2014
مونتدال بود ( Trump's Reaction to The Obama-era Green Laws,
.)2017
پیو تن بس پیما اقلیمی پاریس در ال  901۲کس
خدوج ات معاهده پاریس ( ) 9090بس دلی مغایدت با منافع مدیها؛ مدامپ
هدف مقابلس با مغییدات بوهوا ،کاهش مولید
همچنین معتقد بود خدوج ات این پیما صنایع تغال نگ و نفز را رونق
دیاکسید کدبن و دیاد گاتهای گلخانسای ا ز
میبخشد.
(.)www. treaties.un.org
لغو فدما ب و هوایی اوباما با امضای فدمانی مو و بس «فدما اجدایی
صدور فدما ب و هوایی ال  901۲کس بد ا اس
ا تقالل اندژی» ()9012؛ ات دید مدامپ و مشاورانش اممال ا تانداردهای جدید
با اجدای «بدنامس اندژی پاک» ،مولید گاتهای
تیسزمحیطی بد صنایع مدیهایی هزینس مما شده مولیدات صنعتی را افزایش
گلخانسای در نیدوگاههای تغال نگ میبایسز ما 9۲
میداد و موجب کاهش موا رقابتی این کشور با رقبای خارجی میشد ،روندی
درصد کاهش مییافز .این فدما صنعز ایاالت
کس درنهایز بس ات د ز رفتن فدصزهای شغلی در مدیها و کاهش رشد
متحده مدیها را ملز می اخز کس ما ال 9000
اقتصادی این کشور من د میشد.
مولید گاتهای گلخانس ای را نسبز بس ال  900۲بس
مدامپ معتقد بود فدما جدید مصد جدیدی را در مدصس اندژی ،مولید و اشتغال
میزا  09درصد کاهش دهند ( Obama
مدیها رقم خواهد تد ( .)Trump signs order dismantling, 2017
.)Administration Announces, 2015
مخالفز با خ لولس «کی ا تو ایهسال» و «داکوما
موافقز با پدوژه اخز خطوط لولس «کی ا تو ایهس ال» و «داکوما اکسیس»
اکسیس» در ال  .901۲این خ لولس در ال 9002
()9012؛
بدای انتقال روتانس  200هزار بشهس نفز خا ات کانادا
لغو قوانین تیسزمحیطی مدبوط بس ووته لودگی خشهی و دریا و قوانین
بس پاالیشااه های واقع در واو خلیج مهزیم در
تیسزمحیطی مدبوط بس ووته ومایز ات گونسهای جانوری و ویوانات؛
جنوب مدیها ارائس شده بود .اوباما معتقد بود ،این خ
لغو قوانین تیسزمحیطی مدبوط بس ووته تید اخز و بدنامسریزیهای
لولس موقعیز بین المللی مدیها در مبارته با وخزهای
تیسزمحیطی ( .)Trump Signs Order Rolling Back, 2017
کد بنی را تید ؤال خواهد بدد ( Executive
.)Actions of the New US President, 2019

همانگون ک در مدول  0ارا شده است ،اوباما بوا تعهود بو چندمانبو گرایوی و
واقعی و مهم دانستن تهدیدات محیط زیستی اقداماتی انجوام داده اسوت توا نقو
آمریکا در این باره برمست و پررنو

شوود (رهبوری آمریکوا در حووزه تودوین و

امرای توافقات محیط زیستی) .در همین زمین مویتووان بو طورح اقودام اقلیموی،
توافق دومانب آمریکا با چوین در موورد مقابلو بوا خطور تغییورات آب و هووایی،
پیوستن ب پیمان اقلیمی پاریس و فرموان آب و هووایی وی در سوال  0212اشواره
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کرد .در مقابل ترامپ با نگاهی ملیگرایان و واقعگرایان قا ل ب ایفای چنین نقشی
برای آمریکا نبوده و با اتخاذ سیاست خوروج ،هوی اقودامی در مهوت متابعوت از
قوانین رژیمهای بین المللی محیط زیستی یا ایفوای نقو

رهبوری آمریکوا در ایون

حوزه انجام نداده است.
نتیجهگیری
چنانچ در ابتدای پژوه

مطرح شد ،هدف اصلی ایون مقالو بررسوی مقایسو ای

رویکرد سیاست خارمی باراک اوباما و دونالد ترامپ در قبال رژیمهای بینالمللوی
محیط زیستی بود با این پرس

اصلی ک با توم ب سنتهوای سیاسوت خوارمی

آمریکا (ک در بحث چارچوب مفهومی ب این سنتها پرداختو شود) ،مهومتورین
دالیل تفواوت در سیاسوت اتخواذی ایون دو ر ویس ممهوور در قبوال رژیومهوای
بین المللی محیط زیستی چ بوده است؟ برای رسیدن بو پاسوخ ابتودا بو بررسوی
سنتهای سیاست خارمی آمریکا پرداختیم و با انطباق روی سیاست خوارمی هور
یک از دو ر یس ممهور مورد مقایس ب این نتیج اولی رسیدیم ک مشی سیاسوت
خارمی اوباما کامالً در قال

سونت ویلسوونی شواخ نهوادگرایی لیبورال آن قورار

میگیرد .نهادگرایانی ک کامالً نسبت ب سازمانها و نهادها و رژیمهای بوینالمللوی
خو بین هستند و معتقدند آمریکا باید برای ایفوای نقو

رهبوری خوود بوا ایون

سازمان ها تعامل داشت باشد .در همین زمین سند امنیت ملی دولت باراک اوباما در
سوووال  0212محوووور اساسوووی سیاسوووت خوووارمی ایووواالت متحوووده آمریکوووا را
«چندمانب گرایی ممعی» و اعتقاد ب این امر قلمداد مویکنود کو هوی دولوت یوا
ا تالف محدودی نمیتواند ب تنهایی مشکالت پیچیده مهانی را حلوفصل نماید.
بنابراین طبق این سنت انتظار بر این بود ک دولوت بواراک اوباموا نسوبت بو
رژیم های بینالمللی ب طورکلی و رژیمهای بینالمللی محیط زیستی ب طور خاص،
نگاه مثبت و متعاملگرایان ای داشت باشد .در مقابل بررسی روی سیاست خوارمی
دونالد ترامپ نشان داد وی در چارچوب سنت مکسونی با تأکیود بور مؤلفو هوای
ملیگرایی و انزواگرایی یا حتی سنتگرایی تصمیم می گیرد؛ سنتی ک نگواه مثبتوی
ب تعامالت بیرونی آمریکا و اعمال کنشگری فعال این کشور ندارد .رویکوردی کو
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بدبینی نسبت ب رژیمها و نهادهوای بوینالمللوی اسوت .بوا ایون

مفروضات در قسمت انتهایی مقال ب بررسی مقایس ای سیاسوت خوارمی ایون دو
ر یس ممهور در قبال رژیمهای بینالمللی محیط زیستی بوا تأکیود بور سو محوور
اصلی اسناد امنیت ملی ،کن های گفتاری و اقودامات عملوی آنهوا پورداختیم کو
یافت هایی ب شرح زیر ب دست آمد
 با توم ب سنتهای متفاوت سیاست خارمیِ دو ر ویس ممهوور ،ایون دودر رویکرد سیاسوت خوارمی نسوبت بو رژیومهوای بوینالمللوی محویط زیسوتی
واکن های بسیار متفاوتی داشتند و رویکردها دارای هی مشابهتی نبودند.
 در زمین تفاوتها نخستین تفاوت در برمست کردن یا نادیده گرفتن مسا لمحیط زیستی در اسناد امنیت ملی آمریکا بود؛ زیرا درحالیک در اسناد امنیت ملوی
 0212و  ،0212بر تغییرات آب و هوایی ب عنوان چال

و تهدیدی واقعوی ،فووری

و شدید علی امنیت و منافع ملی آمریکا تأکید و بر رهبری این کشور بورای مقابلو
با این تهدیدات تصریح شوده اسوت ،در سوند  0212هوی اشوارهای بو مسوا ل و
مخاطرات محیط زیستی و راههوای مقابلو بوا آنهوا نشوده و تغییورات اقلیموی از
فهرست تهدیدهای امنیت ملی آمریکا حاف شده است.
 تفاوت دوم مربوط میشود ب نوع سیاست اتخواذی دو ر ویس ممهوور درقبال رژیمهای بوینالمللوی محویط زیسوتی (سیاسوت پایبنودی در مقابول سیاسوت
خروج) ک مشروح آن در مدول شماره  0ارا شده است.
 تفاوت سوم در نوع بازنمایی اهمیت مسا ل و رژیمهای محویط زیسوتی درکن های گفتاری دو ر یس ممهوور بووده اسوت بواراک اوباموا در نشسوتهوا و
ملسات گوناگون همواره از مخاطرات و تغییرات اقلیمی صحبت مویکورد و آن را
خطری مدی برای نسلهای آینده میخواند و این تغییرات را یکی از بوزراتورین
تهدیدات پی
نق

روی مهان می دانست .حال آنک ترامپ منکور تغییورات اقلیموی و

و تأثیر آن در زندگی بشر بود؛ ب طوریک در سخنان خود گرموای

زموین و

تغییر اقلیم را «قالبی»« ،نظری معلی»« ،دروغ بزرا»« ،شووخی بسویار پرهزینو » و
«فری

چینیها مهت ضرب زدن ب اقتصاد آمریکا» توصیف میکرد و حتوی شوک
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داشت ک این تغییرات منشأ انسانی داشت باشند .ترامپ تعهدات محویط زیسوتی را
ب ضرر منافع اقتصادی ایاالت متحده میدانست و معتقد بود با داشتن اقتصاد قوی
میتوان محیط زیست سالم نیز داشت؛ ولی باراک اوباما مقوررات و قووانین محویط
زیستی را مانعی برای رشد اقتصاد آمریکا تلقی نمیکرد.

منابع
 رعایت موافقتنام هوای چندمانبو ی زیسوتمحیطوی.)1935(  فرهاد و ژانت بلیک،مم
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