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 چکیده
بیود    «الملی   در عرصه بینن  آمریکانقش جهانی  تحول»ة پژوهش مطالع نیا یاصل دفه

پی  ا  جگی     آمریکامتحد   ایاالت  یخارج استنپژوهش س نیاستدالل ا بر طبق است.

بیا بیه ریدرت    بیود  اسیت و    لنبیرال  گراییی  المل  بر مگطق بنن یمبتگ تاکگونجهانی دوم 

گنری است کیه   در حال شک  آمریکارسندن دونالد ترامپ، تحولی جدید در نقش جهانی 

رو تمرکز پژوهش معطیوف   این المل  را متحول سا د. ا  تواند نظم بنن در صورت تداوم می

 بیود   الملی   در عرصیه بینن   آمریکیا محدود برای  یان ایفای نقشدار طرفهای  به استدالل

در دوران ترامیپ ا    آمریکیا دولیت   کردیچرا رو»که  بود  اصلی پژوهش این پرسش .است

 رننی تغ نیی ا ایی کرد  اسیت و آ  رننتغ یلننئومرکانت به مگطق برالنل ییگرا المل  مگطق بنن

مگید بیودن    گیه یهزاصلی پژوهش  هنرضفبر طبق  «دهد؟ رننرا تغ یالملل تواند نظم بنن می

ای را بیه همیرا  داشیته و بیا      انتقادات گسیترد   آمریکا یبرا لنبرال گرایی المل  مگطق بنن

سیوی   مگطیق،  منگیه بیرای حرکیت بیه      نیترین مگتقد ا جدی عگوان به یابی ترامپ، ردرت

و ا   ی بیود  لی نتحل -یفنپژوهش ا  نیو  توصی   نیاد  است. نئومرکانتنلی فراهم آمرویکرد 
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 مقدمه

 1945دوم در ساا    یجنا  جهاان   ا یا در جهاا  ا  اا  آمریکانقش ایاالت متحده 
گرایای لنرارا  باوده     الملا   هایی مهم ا  منطق بان   تاکنو  همواره دربردارنده مؤلفه

صورت کامالً فعا  نقش رهرری بلوک  است. ای  کشور بعد ا  جن  جهانی دوم به
 یها در سا حداکثری داشته است. المل  مشارکت  در امور بن  ورا ایفا کرده  غرب

  یا و تما تنا ظرف ی باود کاه  نهاا کشاور  ایاالت متحده ت، دوم یاس ا  جن  جهان
 ایجااد  رایتمای  آمریکاا با  درواقع . داشتالمللی  بن  دینظم جد جادیا رایبجدی 
گااارا    سناسات  خواستناشی ا   عالوه بر کسب منافع ملی،  لنررا المللی بن نظم 

اخاتالالت اقتااادی و   بارر،،  هاای   برای جلاوگنری ا  تکارار جنا     ای  کشور
کاه شاام  جنا      ای دورهیعنی  ؛بود ا  ننمه او  قر  بنستمی ناش های سرخوردگی

هولوکاسات و   سام، نو فاش سام ن، ظهاور کمون اقتااادی  او ، رکود بارر،  یجهان
 شد. می ومد یجن  جهاندرنهایت 

ا  ساا  گاشاته    70 در طاو   آمریکاا و اژوهشگرا  سناست خارجی  ناظرا 
ایاالت متحاده در جهاا    فی برای ترنن  و تحلن  نقش اصطالحات و عرارات مختل

، 2«رهرار جهاا  آ اد  » ،1«یرهرر جهاان »توا  به نقش  جمله می اند که ا  استفاده کرده
 سنالا » ،1«ساتم نس ریماد » ،5«ناااایر  قدرت اجتنااب »، 4«مافوق قدرت»، 3«ابرقدرت»
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در منطاق   تمامی اصاطالحات ناامررده را   واشاره کرد  3«یهژمو  جهان» ای 2«یجهان
 آمریکاا  معتقدناد کاه   نظام ایا   ا  دار طار  لنررا  خالصاه کارد.    گرایی المل  بن 
 ،یتا نامن یایا ا  مرا ،الملا   و حفا  نظام بان     جااد یاگرا  در  یها هرینهواسطه  به
در  قادرت  توا  ا جمله حف   ؛استشده برخوردار  یادی ننر  یو اقتااد یاسنس

و اداره  جااد یدر ا برجساته  ینقشبر عهده داشت  ای و  منطقه و یجهانسطح هر دو 
 المللی. و تجارت بن  یمال  نقواناجرای و  یجهانی ادهانه

معتقدناد کاه    آمریکادر خارج ا   ررا نالمللی ل نظم بن   یمنتقدا  سوی دیگر 
تحکانم برتاری و    خادمت باه مناافع ایااالت متحاده و      یبرا در اص ساختار   یا

مخالفاا  داخلای ننار    باه اعتقااد   و  اسات ریری شده  ای  کشور ای یجهان یهژمون
 هاای  انما  ها، معاهدات و سا ما ا  ای   نجنرهدر را  آمریکا، ررا نل گرایی المل  بن 
ای  کشور را تضعنف کرده اسات.   تنو حاکم گرفتار ساختهالمللی دردسرسا   بن 

در هماه   ا  خاود  شناا  هاای  نظام  ریمانند سا ررا نالمللی ل در هر صورت نظم بن 
توسا    یگاه و گرایانه است آرما  یتا حدودی فراگنر نشده و های جغرافنای حو ه
 گرا یهاا و باا    طرد برخی ا  دولت یبا مقاومت و حت، خودش نقض شده ا نحام
 باوده اسات   یهاای مختلفا   هاا و ااالش   موضاو  تانش  شاده و  مواجاه   یردولتنغ
(Danforth, 2018) .کنند که نظم  می، استدال  باالبا تأکند بر موارد  ا  منتقدا  یبعض

 ,Friedman, 2018; Allison) 5تنا واقع تا است 4«افسانه» کی شترنب ررا نالمللی ل بن 

هاای آ ،   ا  محادودیت  یبرخا  دینا م  تأنظم ضا ای  دارا   در مقاب  طر ( 2018
المللای   هاای بان    های آ  نسرت باه نظام   کنند و بر تفاوت افسانه بود  آ  را رد می

 (.Mazarr, 2018; Simpson, 2018) دارند ا  آ  تأکند شنا
 آمریکاا قدرت رسند  ترامپ رویکرد ای  کشور نسرت به نقش جهاانی   با به

 آمریکاا مراحث داخلی  تری  ا  مهم یکالمل  متحو  و ای  موضو  به ی در نظام بن 

                                                                                                                                 

1  . System Administrator 

2  . World Policeman 

3  . World Hegemon 

4  . Myth 

5  . Reality 
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یاد در نظام لنرارا     ایااالت متحاده با   ایآ»که محور اصلی  ؛ با ای تردی  شده است
نقاش   کیا جاای آ ،   باه  اکناد یا   آفرینای  نقشصورت فعا   خودساخته همچنا  به

کاه باعاث کااهش مشاارکت ایااالت متحاده در اماور         محدودتر را به عهده بگنرد
 «؟شود یجهان

در رابطه با سناست خارجی ایاالت متحده آثار متعددی باه رشاته تحریار در    
گرایای   الملا   بن  ررا نل ینظم جهان ندهیآ»مقاله  (، در1390) «یکنرریآ» :آمده است
 یو ارواا، جا متحده االتیا یبه رهرر میمعتقد است ناظم حاکم قد «آمریکااس ا  

 یبااا کشاورها   یهامراه یسو به ندهیفرا طور دهد که در آ  به می یخود را به نظم
به دفاا  ا    قادر شده،  فنتضع متحده االتیا .رود یم شنا یغرب رندر حا  ظهور غ

و حف   تنمانند شفاف ررا نل  گرایی المل  بن  یها نخواهد بود. شاخاه میقد ستمنس
مانناد   ییهمچاو  ساا ما  ملا  و هنجارهاا     ییرواب  قانو  محور کاه در نهادهاا  

ا   یا و اراکناده  تار  یرقاابت  ساتم نخود را به س یجا ،است یگرایی ماتجل اندجانره
 دهد. می یا منطقه یها و رقابت یستنلنمرکانت یها شرکه های نفوذ، ها، حو ه بلوک
 یسااختار  یامادها نو ا یطا نمح یهاا  ناه ن م یبررسا »(، مقاله 1381) «یمتق»
که  کردهمقدمه آغا    یبا ا را «آمریکا ییگرا کنکار و هژمون گرایی محافظه المل  بن 

باه آ  دساته   کمیو  ستنب  قر   و در آستانه 1990دهه   دارند در ها اعتقاد ییآمریکا
در نظاام   کنا هژمون یا  کشاورها  یک هنچکاه تاکنو   ندا شدهنائ   ها یا  توانمند

 اسات ندر س یمتقا  ،یادراکا   نبرخوردار نروده است. بر اساس انا   ا  آ  المل   نب
در  ؛کناد  مای   کامالً متفاوت ارائه کردیدو رو یاداره امور جهان  یبرا آمریکا یخارج
  عنااوا  دوم را بااه کااردیاااردا د. رو ماای راارا نل  المللاای باان  بااه نخساات کااردیرو
افاراد درصاددند     یا کند و معتقد است کاه ا  کار اطالق می محافظه ا یگرا المل   نب

 یو االشاگر   یگر یبر نظام یمرتن یکردهایرا بر اساس رو آمریکا ییگرا کنهژمون
 .کنند یرنگنا یو ماهر یفرهنگ یها گروه ریبا سا یتیهو

هفات   «آمریکاا  یخارج استنس یانتقاد یبررس»(، در کتاب 1392) «ی هران»
 ،«یای راگ منطاق واقاع  » ،«یای گرا منطاق هژماو   » ،«یراهررد نقش جهان»منطق شام  

منطاق ضاد   »و  «ررا نگرایی ل المل  منطق بن » ،«سمنررالنمنطق ل» ،«منطق انرواگرایی»
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 مطالعاه به فق  اثر   یاالرته در  .کرده است یبررس یصورت اجمال را به «سمنالیامپر
 .ارداخته است آمریکا یخارج استنمناطق س ییو محتوا یمفهوم

گرایای   الملا   با تأکند بر منطاق بان   در ای  است که  انش رواژوهش اهمنت 
اوباماا و   یخاارج  اسات نس یاتنا و عمل ینا نع یبه بررسا  1و نئومرکانتنلنسم ررا نل

دنراا  آ    و باه  آمریکاا و حام  انام تغننر روند سناست خاارجی   اردا د ترامپ می
ا  نقاش محادود   دار طار  هاای   تغننر نظم جهانی است و در ای  راساتا اساتدال   

 در جها  بسنار حائر اهمنت است. آمریکا
صورت است کاه ابتادا اااراوب مفهاومی مقالاه       دهی اژوهش به ای  سا ما 

 اسات ندر س منطاق ایا    خچاه یتارمطرح و سپس  گرایی لنررا ، المل  شام  منطق بن 
شاود. در قسامت بعاد عواما  داخلای و       اختاار توضنح داده مای  به آمریکا یخارج

خارجی تحو  در سناست خارجی آمریکا و به دنرا  آ  رویکرد اتخااذی تراماپ در   
و  وتحلن  لنررا  تجریه گرایی المل  های مخالفا  منطق بن  سناست خارجی و استدال 

 یهاا  داده یآور روش جماع شاود.   اایا  نتنجه اژوهش و روندهای آینده ارائه میدر 
 رنا آ  ن کارد یصاورت گرفتاه و رو   یا و کتابخاناه  یصاورت اساناد   باه  اژوهش  یا

 حیباه تشار   یفنتوصا  کارد یبا استفاده ا  روبه ای  معنا مقاله  ؛است یلنتحل-یفنتوص
ی و واکااو  یو بارا  لنررا  در سناست خارجی آمریکا ارداختاه   گرایی المل  منطق بن 

 برده است. ی بهرهلنتحلرویکرد ا  لنررا   گرایی المل  مخالف بن   تحلن  دیدگاه

 چارچوب مفهومی .1

 اسات نس  نا جاامع در تحل  اتیا نظر ا  کاه را  2«آمریکاا های نقاش جهاانی    هینظر»
در ایا  نظریاه باا     اوده اسات.  مطرح کار  3« کاالها کیراات» ،است آمریکا یخارج

ساطح  نسرت باه   آمریکاهای مختلف  طرح مفاهنم محوری همچو  نو  نگاه دولت
و  یاایگرا اندجانرااه ،ییانااگسااتره جغراف الملاا ،  نشااد  در امااور باا  رناادرگ
 ،یای گرا ینظاام  ،ینقاش رهرار   ،قادرت  ،یشد ، منافع ملا  یجهان ،گرایی جانره یک

                                                                                                                                 

1  . Neomercantilism 

2  . Theories of America's World Role 

3  . Patrick Callahan 
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معرفای   را 1«آمریکاا های سناست خاارجی   منطق»ی و تعهدات اخالق ییگرا مداخله
، سام نررالن، لیای ، انرواگرایای گرا ، واقاع ییجاو  یمنطق برتر: ند ا ا عرارتد که کن می
 گاناه  شاش  یهاا  منطاق ی. هار یاک ا    افراط سمنالیرنو ضدام ررا نل گرایی المل  بن 

تاور نقش جهانی و مناسب برای ایاالت متحده یا راهررد سناسات خاارجی ایا     
 (.18 ، ص1387المل  است )کاالها ،  کشور در عرصه بن 

 تیا اولو، ناده یمتقابا  فرا  یوابساتگ  یجد گرایی لنررا  حامی المل  منطق بن 
 یجاا ه تمرکر بر سراسار جهاا  با   ی، اهدا  مل به جایالمللی  اهدا  بن  داد  به

، الملاا   نباا رشااد  در امااو  رناادرگ ،ییانااکشااورها و مناااطق خاااص جغراف  
ه ب یمشرو  و مشارکت ینقش رهرر یفایا ،گرایی جانره یک یجاه ب ییگرا اندجانره

 رناد یو اا اقتاااد  شد  یسرسخت جهان دار طر جانره،  یکو  فنضع یرهرر یجا
یای  گرا و مداخلاه  یای گرا ینظاام  یمخالف نسر گریو ا  طر  د یبه تعهدات اخالق

های سناست خارجی  تری  مؤلفه ا  مهم (.171-198 ص ، ص1387)کاالها ،  است
 شاررد نا، و دفاا  ا  آ   رارا  نالمللای ل  نظام بان    جااد یاتوا  به  گرایانه می المل  بن 

ای در  هژماو  منطقاه   کیا ا  ظهاور   یرنشاگ ناو  و حقوق بشر یآ اد ،یدموکراس
 د:شو میمختار توضنح داده  طور ادامه به اشاره کرد که در انارواا و آس

نقش ایاالت  یا  عناصر اصل یکیآن: و دفاع از  برالیالمللی ل نظم بین جادیا -1
 رارا  نالمللای ل  نظام بان   جیدوم، دفا  و ترو یمتحده در جها  ا   ما  جن  جهان

دوم  یاس ا  جنا  جهاان   یها متحدانش در سا  تیکه ایاالت متحده با حما بوده
ارجاا  باه نظام     یاصاطالحات ماورد اساتفاده بارا     ریساا  است. کرده جادیاآ  را 
نظام  »، 2«ایاالت متحده یالمللی تحت رهرر نظم بن »اند ا :  عرارت ررا نالمللی ل بن 
 المللای  نظام بان   »و  4«بار قواعاد   یالمللی مرتن نظم بن »، 3«المللی اس ا  جن  بن 
تحات  نظام  »یاا   1«ررا ننظم ل»طورکلی به  به اما اغلب ناظرا  و اژوهشگرا  ؛5«آ اد
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 کنند. میاشاره  2«ایاالت متحده رهرری
نقاش ایااالت متحاده در     ن دوما : و حقوق بشر یآزادی، دموکراسپیشبرد  -2

عناوا    و حقوق بشر به یدموکراس ،یدوم، دفا  ا  آ اد یجها  ا   ما  جن  جهان
 بنشاتر متاأثر ا    الت متحاده عناار ا  نقاش ایاا     یا. استبوده  یهای جهان ار ش
 ماردم  باه  کندموکرات یکشورهامطابق با آ  که صلح دموکراتنک بوده است  نظریه

را باه   گریکدبه ی تجاو و  جن مکا  هرینه برای خود ااسخگو هستند و درنتنجه ا
 رسانند. میحداق  
عنار نقش   نسوم: ایسروپا و آدر ا ای منطقه های هژمونظهور از  یریشگیپ -3

 هاای  هژماو  دوم، مخالفت با ظهاور   یایاالت متحده در جها  ا   ما  جن  جهان
 را نا باا توجاه باه م   . اسات  باوده  آمریکانفوذ   یرجها  یا  انسرواا، آای در ا منطقه

 ای هژمو  منطقاه ارواا و آسنا، یک در  یاقتاادعظنم  های ، منابع و فعالنتجمعنت
در   یا و اباشاد   داشاته قادرت کاافی    آمریکاا ی اتنا مناافع ح برای تهدید  تواند می

انان   ا  ظهاور   ییتنها بهطور مستق  و  توانند به شرایطی است که ارواا و آسنا نمی
 کنند.هایی جلوگنری  هژمو 

لنررا  در رابطه با سناست خارجی آمریکاا بار اناد نکتاه      گرایی  المل  منطق بن 
یاک موضاو  نظاامی ننسات؛ بلکاه       امننت ملی آمریکا صرفاً -1اساسی تأکند دارد: 

هاای   مسائ  دیگری همچو  حفاظت ا  آمریکا در برابر آثار وابستگی متقاب ، بنماری
امننات   -2گنارد.   های فقنر را ننر در بر می فراگنر جهانی و رشد سریع اقتاادی ملت

 -3شاود.   هاای اندجانراه جهاانی بهتار تقویات مای       ملی آمریکا ا  طریق همکااری 
المللی کارآمد است؛ بنابرای  آمریکا  های بن  نی ننا مند نهادها و سا ما همکاری جها
قادرت   -4المل  حمایت کند؛  المللی همکاری و ا  قوانن  بن  های بن  باید با سا ما 

هاای مختلاف مساتلرم مناابع، باا یگرا  و       انچنده اسات و در موضاوعات و  ماا    
کاارایی محادودی دارد و ایجااد     مراتب مختلفی است. ا  طرفی قدرت نظامی سلسله

کند؛ بنابرای  قدرت آمریکا تا حدی محدود و وابسته به عواما  محنطای    مقاومت می

                                                                                                                                 

1  . liberal order 

2  . U.S.-led order 
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آمریکا ا  نقش مشرو  رهرری در جها  برخوردار است، اماا ایا  رهراری     -5است. 
آمریکا بارای مشاکالت جهاا  باا یاک الارام        -5گنرد.  جویی انجام  باید بدو  سلطه
(. در قسامت بعاد ضام     173-172ص  ، ص1387اسات )کاالهاا ،  اخالقی مواجه 

 اسات نس یراهرردهاا ، باه  آمریکاا ر د لنرارا    گرایای  المل  منطق بن  خچهیتاربررسی 
 شود. ارداخته می منطقای  آمریکا ا  منظر  یخارج

 آمریکالیبرال در سیاست خارجی  گرایی الملل بینروندپژوهی رویکرد  .2

(2016-191٣) 

 آمریکالیبرال در سیاست خارجی  گرایی  الملل تاریخچه منطق بین. 2-1

دورا  »منساجم در   ای آماو ه  منرلاه  باه  لنرارا    گرایای  الملا   بان   ،یخیبه لحاظ تار
 (1913-1921) 2«لسو یوودرو و» یا ماده 14ة نسر برآورد و در اعالم 1«یروشنگر
باه   ،دکنرا مشخص او   یصلح در دورا  اس ا  جن  جهان یمرنا خواست یکه م

 اسات نباود کاه س   یرئنس جمهور  ننخست لسو یودرواقع . دننقطه اوج خود رس
 ا یا گرا المل   نتالش ب .گشتلنررا  متأثر   گرایی المل  دولتش ا  اصو  بن  یخارج

 ش،یها یژگیباشد و و هشک  گرفت سمنررالنل یکه بر مرنابرقراری صلحی بود  ررا نل
 وفاا   حا  سرنوشات، تجاارت آ اد، خلاع ساالح،       ننآشکار، حق تع یپلماسید

صورت جامعه ملا    به یتنالمللی و امن سا ما  بن   ناختالفات و تشک رنآم مسالمت
 (.67 ، ص1390 تس،نفیباشد )گر
 1919ساا   باود در   رنا جامعه مل  ن ثاقنکه شام  م 3«یقرارداد ورسا»گراه ا
 شاه یکناار گااشاته شاد  کاما  اند     یبه معناا  ،رد شد آمریکا یمجلس سناتوس  
لنررا  موج   گرایی المل  و بن  ییگرا آرما  شهیانداراکه  ؛لنررا  نرود  گرایی المل  بن 
  ندر با  یماوج حتا    یا رنثأبود. ت دهکر جادیا آمریکادر جامعه روشنفکرا   یبررگ

خواهی کاه   جمهوری یها دولتو  مشهود بود رنن لسو یاس ا  و خواها  یجمهور
کام در حاو ه    دسات او  گرایانه المل  بن مشی  به دند،نرس تقدر  به لسو یو  عد اب

                                                                                                                                 

1  . Age of Enlightenment 

2  . Woodrow Wilson 

3  . Treaty of Versailles 
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 .(192 ، ص1387)کاالها ، بودند رندیاا 1«خلع سالح»
  ساار  ا   الملا  را دوبااره   کارد اارو ه بان     یایاالت متحده سع 1940در دهه 

بود  «یناظام جهان» نوعی جادیا (1933-1945) 2«رو ولت  نفرانکل»آرما   .ردنباگ
 وبرای تقویت صلح با یکادیگر همکااری کنناد     ام،نظ یاصل یها که در آ  قدرت

نظام    یاداره ا، کند را ایفا می یناظم نقش رهرر  یا  جادیا  ایاالت متحده دراگراه 
 ما  باه باعد دولت رو ولت قاد داشات    یا  اگنرد.  ی صورت صورت جمع به
 هنا اعالم. ندنبارر، را تاادارک باار    یهاا  قدرت یبا همکار  نظام تجارت آ اد کی

ا   3«کنمنشاور آتااالنت  » تیا و حماجهانی دوم در  ماا  جن  او  یا ااهار مااده
بااه   یا ردهدساتور کاار گسات   و د کار  انآرماا  رو ولات را مااه    نظم بعد ا  جن ،

 چاو  هم یمنگرایی لنررا  با مفااه  المل  بن . در ای  برهه گرایی لنررا  داد المل  بن 
 گااشات و ایااالت متحاده    لساو  یوهاای   آرماا  متقاب ، ااا را فراتار ا     یوابستگ
 ،یعماوم  یکاالهاا تاأمن    ،یتا نهاای امن  تیحمافردی همچو   های منحاربه نقش
باه عهاده    را المللای  ی بان  هاا و نااهادها   ا  سا ما  یمال یراننبا ار و اشت شیگشا

باه ار    آمریکاا دالر . داد قارار خودسااخته    نظام   یا ا  خاود را در مارکرگرفت و 
 شاااد  یتااارد یجهااان اقتاااادمحاارک بااه  آمریکااا یالمللاای و بااا ار داخلاا باان 
 .(138-137 ص ، ص1390،یکنرری)آ

لنرارا  محساوب    گرایای  المل  ( ا  حامنا  بن 1961-1963) 4«جا  ا . کندی»
م انتقاا  یبار اساتراتژ   یمرتنا  یمیقاد  یالگوهاا  او د نباا باه قادرت رسا     شود که می
  نآ  شاد. در هما    یگریجا ریاا واکنش انعطا  ی، کنار گااشته و استراتژجانره همه

آمریکاا رفتاار    گشات و آغاا    یدر روابا  آمریکاا و شاورو    دایی  تشنج  ما  عار
 یونادها نحاا  ا   ندر عا شاا  داد و  ا  خاود ن  یبا اتحاد شاورو  ای جویانه یهمکار
 یانآسا  ،اناه نخاورم یکشورها خاوص بهجها  سوم  یخود را در کشورها یا منطقه
 گسترش داد. شرقی جنوب یانو آس غربی جنوب یانو آس یغرب

                                                                                                                                 

1  . Disarmament 

2 Franklin D. Roosevelt 

3  . Atlantic Charter 

4  . John Fitzgerald Kennedy 
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در دورا  ریاست جمهوری خود سعی داشت  (1977-1981) 1«کارتر یمنج»
ریاری کناد. وی    گرایی لنررا  را اایاه  المل  یک سناست خارجی مرتنی بر اصو  بن 

در آیناده نردیاک، بنشاتر مساائ  مرباوج باه جنا  و صالح،         »بننی کرد کاه   انش
نظاامی کاه ا     -مشکالت اجتماعی و اقتاادی خواهند بود، ناه مشاکالت امننتای   

المل  حاکم بوده اسات... و در ایا  جامعاه     ه بعد بر رواب  بن جن  جهانی دوم ب
ویاژه قادرت اقتااادی و     باه  -المللی، قدرت ال م برای ح  مشاکالت جهاا    بن 

بلکاه اکناو  قادرت در دسات      ؛های محدود ننست دیگر در دست دولت -سناسی
رو  ا ایا   .«های مختلفی است که فرهن ، تاریخ و تماایالت مختلفای دارناد    دولت

را تشادید   2«جویاناه  دیپلماسی همکاری»گنری  ماهنت تغننریافته قدرت، لروم شک 
 (.193 ، ص1387کرده است )کاالها ،

مشی لنررالی فاصله گرفات و   ( تا حدی ا  خ 1989-1981) 3«رونالد ریگا »
 کرد. ا  کواک شد  نقش دولت حمایت 

جهاانی بار    با دکتری  نظم ناوی   (1993-1989) 4«جورج هربرت واکر بوش»
و تالش کرد رهرری دورا  نظاام   داشت تأکندالمل   اندجانره گرایی در عرصه بن 

اما نظم نوی  جهانی بوش ادر نتوانسات   ؛اساجن  سرد را به دست گنرد قطری تک
نظم و امننات باا اندجانراه گرایای تحات رهراری        تأمن یعنی  او، اصلیبه هد  
جها  به ای  راهررد ت  ندادند. اان  و  های  دیگر قدرت اراکه ؛دست یابد آمریکا

ای نپایرفتند کاه   های نوظهور منطقه و حتی قدرت 5«بوریس یلتسن »روسنه بعد ا  
 .شد رفتار کنند ذی  آنچه نظم نوی  جهانی خوانده می

گرایی  المل  منطق بن   دولت خود را تحت تأثنر (1993-2001) 6«نتو نکل  نب»
تعادادی ا   »مننت ملی دولت کلننتاو  آماده اسات:    دانست. در سناست ا لنررا  می

                                                                                                                                 

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،    

محساوب   آمریکاا اکنو  تهدیدی جدی علناه رفااه و امننات کناونی و درا مادت      
هاای ماؤثری    (. همچنن  دولت کلننتو  تاالش 195 ، ص1387)کاالها ،« شوند می

هاای رو اناه ادارات مسائو      طور جدی در فعالنت کرد تا مسائ  مختلف جهانی به
در و ارت خارجه، ا  نموناه   1«امور جهانی»امور خارجی مطرح شود. تأسنس دفتر 
 (.195 ، ص1387،کاالها اقدامات کلننتو  در ای   مننه است )
(، باا باه   2001-2009) 2«جاورج دبلناو باوش   »در دورا  ریاست جمهاوری  

ساپتامرر   11کاارا  و باه دنراا  آ  حماالت تروریساتی       محافظه قدرت رسند  نو
عناوا  عاار    ا  ایا  دورا  باه   شاد. ناا  ،  مننه برای ایجاد رهرری واحاد مه 2001
، تدوی  دکتری  جن  انشگنرانه و شود. در ای  راستا یاد می آمریکاگرایی  جانره یک

 شد. دستانه ا  سوی کاخ سفند اعما  می استراتژی انش
ننار هماواره ا  منطاق     (2009-2017) 3«باراک اوباما»سناست خارجی دولت 

(. ساند امننات ملای    Renshon, 2012, p 15کارد )  گرایی لنررا  ترعنات مای   المل  بن 
ساسای سناسات خاارجی ایااالت     محورهاای ا  2010دولت باراک اوباماا در ساا    

داند: لروم انوناد مناا  قادرت نظاامی و اقتااادی؛       را موارد ذی  می آمریکامتحده 
نقشای محادود در    آمریکاا المللای؛   گرایی در ح  مسائ  بن  جانره خودداری ا  یک

در راستای ایما  سااخت  جهاا  بار روابا        آمریکاکند؛  مداخالت جهانی ایفا می
ا  طریق همکاری با متحدا  و تأکناد   آمریکاتأمن  امننت ملی کند؛  دولت تأکند می

هاای نوظهاور اان ، هناد و روسانه؛ نظاارت بار         بر گسترش همکاری با قادرت 
جاای دموکراسای ساا ی باا      فرا وفرود جریا  دموکراتنراسنو  در جوامع دیگر باه 

 (.US National Security Strategy, 2010: 22حمله نظامی )
ا  منظاار منطااق   آمریکااا یخااارج اسااتنس یرردهاااراهجهاات   ایاا  ا 
 توا  در قالب جدو  ذی  خالصه کرد: را می گرایی لنررا  المل  بن 

                                                                                                                                 

1  . Bureau of Global Affair 

2  . George Walker Bush 

3  . Barack Hussein Obama 
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 گرایی لیبرال الملل بیناز منظر منطق  آمریکای خارج استیس یراهبردها .1 جدول

 
 استیس یراهبردها

 یخارج
 گرایی لیبرال الملل بین

سی
سیا

-
ک

تژی
ترا

اس
 

متقابل  یوابستگ
 ندهیفزا

و   گسترده المللی های بین یدر قالب همکار یجهانمشترک  تأکید بر حل مسائل
 .نسبت به گذشته  العاده فوق تیو صالح تیالمللی از اهم بین ینهادها یبرخوردار

 امور در شدن درگیر
 الملل  بین

 یاسیو س یهای اقتصاد نظام یرهبرالملل،   بین امور در یموافق جدی درگیر
های سیاسی و  آزادی جیترو ،المللی بین ینهادها جادیدر ا یهمکار ،المللی بین

 .اقتصادی در جهان

 ایفای نقش رهبری
توانایی  تأکید بر، جویانه صورت مشروع، مشارکتی و مماشات به آمریکاموافق رهبری 

 .در یک نظام مبتنی بر وابستگی متقابل پیچیده آمریکااعمال نفوذ 

به تعهدات پایبندی 
 اخالقی

بهتر است مروج خیر  آمریکابر تعهدات اخالقی.  آمریکازیاد به نسبت تأکید بر پایبندی 
 .یا خیر عامه باشد

ی
صاد

اقت
- 

ی
جار

ت
 

 ییگرا چندجانبه
 یجمع

 یائتالف محدود ادولت ی چیهگرایی و اعتقاد به اینکه  نبهاتأکید بر استفاده از چندج
 .کندوفصل  حلرا پیچیده جهانی مشکالت  تنهایی به تواند ینم

 شدن اقتصاد جهانی
 تر ها را مدرن دولت تجارت و مبادلهشدن اقتصاد و اعتقاد به اینکه  موافق جهانی

 است. کرده  تیرا تقو الملل نیجامعه ب ارو ساختر را مها  برالیل  ریغ  یها شی، گراساخته

 منافع ملی
به  آمریکااعتقاد بر اینکه رفاه مردم ، الملل در عرصه بین آمریکاتأکید بر منافع وسیع 

 تحصیل اهداف گسترده در سطح جهان وابسته است.

می
ظا

ن
- 

تی
منی

ا
 

 قدرت

ای  اما در هیچ عرصه ؛ها یک قدرت بزرگ است در همه عرصه آمریکاتأکید بر اینکه 
مؤثر  قیهوشمند: تلفاستفاده از قدرت رو باید همکاری کند.  قدرت مسلط نیست، ازاین

 .قدرت نرم و سخت

 ییگرا ینظام
 یهمکاری دارد و نامناسب جینتای نظام یرویاستفاده از نچراکه ؛ گرا غیرنظامی

 کند. دار می آمیز را خدشه صلح

 گرایی مداخله
المللی منجر  های بین به دلیل اینکه مداخله به تحدید همکاری ؛گرایی عدم مداخله

 .المللی چندجانبه بین یها در قالب ائتالف آمریکامداخالت اعتقاد بر  ؛شود می

 یسممرکانتیلبه نئو آمریکاتغییر منطق سیاست خارجی  .٣

در دورا  ریاسات جمهاوری تراماپ     آمریکاا ایاالت متحاده   یاستراتژدر رابطه با 
وجاود دارد کاه در ایا      المل   نبرواب   اردا ا  هینظری متفاوتی در منا  ها دگاهید

 به اهار نگرش عمده اشاره کرد. توا  میراستا 

 گرایی ملی .1-٣

المللای و باه دنراا      ا  قند تعهدات بن  آمریکاگرایی بر رهایی  دیدگاه مرتنی بر ملی
اساتاد   1«براند  ها » .آ  توجه و رسندگی بنش ا  انش به مسائ  داخلی تأکند دارد

                                                                                                                                 

1  . Hal Brands 



 181     سمیلیبه نئومرکانت برالیل ییگرا الملل از منطق بین آمریکا یو نقش جهان یخارج استیس درتحول 

در  «الملا  دانشاگاه جاانر هاااکننر      مطالعاات بان   »امور جهانی در دانشکده عاالی  
 1«در دورا  تراماپ  آمریکاا اساتراتژی کاال    »جدیدتری  کتاب خود تحت عناوا   

دهنده مرکری در دولت ترامپ بر ای  ایده استوار  اص  سا ما »د: نویس  ( می2018)
مناسرات نظم جهانی لنرارا  ااس ا    طور سنستماتنک و بر مرنای  به آمریکااست که 

های اندجانره، اتحادهاا   جن  جهانی دوم که خود آ  را ایجاد کرده ا  طریق انما 
در حا  استثمار شد  اسات و ایا  کشاور تنهاا در      دائماًالمللی  های بن   و سا ما 

اساسااً یاک    الملا    نبصورتی مجدداً قدرتمند و موفق خواهد شد که بپایرد امور 
 آمریکاا یای و اعااده حاکمنات    گرا یملا با حاص  جمع صفر است و صرفاً بر با ی 

کاه تماامی    کناد  مای اساتدال   براناد   (. Brands, 2018, p 161« )تأکند داشته باشاد 
به بعد، با وجاود برخای تغننارات جرئای،      1945های ایاالت متحده ا  سا    دولت

اماا رویکارد دونالاد     ؛اناد   برای رهرری جها  بوده« استراتژی کال » نوعیمتعهد به 
ترامپ با ادعای رهایی ا  قندوبندهای جهانی نمایاانگر شکسات باار  ایا  سانت      

درساتی   های انشان  را باه    نشده ا  دولت است. ترامپ، وجود برخی مشکالت ح 
 ة آمریکاا بسناری ا  کشورها با هرین 2«سواری مجانی»ا جمله  ؛تشخنص داده است

در ناتو ا  ارداخات عادالناه    آمریکامانند تجارت ناعادالنه با ان  و امتنا  متحدا  
اصاطالح   وی توا  دیپلماتنک ترامپ را برای اصالح ای  روابا  باه   اما ؛سهم خود

 داند. میناعادالنه ناانر 

 بینی رئالیستی جهان .2-٣

   ساه نکتاه   «اوهاایو دانشاگاه ایاالتی   »ا   3«شاوئلر رندا  »براند ، اروفسور  برخال 
اایا  معاهدات تجااری  »شام   که شمارد مثرت در سناست خارجی ترامپ را برمی

و ا اسات. « اایا  سواری مجانی متحادا  »و  «گرایی کاهش اندجانره»، «غنرمنافانه
« بننای رئالنساتی اسات     بننی ترامپ، اساساً یاک جهاا    جها »گوید:   صراحت می به
(Schweller, 2018 شوئلر .)گوناه کاه    المل  را آ   بن    معتقد است که ترامپ سناست

                                                                                                                                 

1  .  “American Grand Strategy in the Age of Trump” 

2  . Free-riding 

3  . Randall Schweller 
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جهت شایسته تحسن  است؛ درواقع سناست   ای  و ا  ندنب یمهمواره بود و هست 
ی کامالً خودمدار است کاه  ها دولتمثابه قلمرو بسنار رقابتی متشک  ا   به المل   نب

همچنن  باا انتقااد ا    صرفاً نگرا  تأمن  امننت و رفاه اقتاادی خود هستند. شوئلر 
سناست خارجی انش ا  دولت ترامپ به دلن  نادیاده گارفت  رئالنسام باه ساخ       

ما دیگار ایا  کشاور و ماردمش را باا شاعار       : »گفته استکند که  ترامپ استناد می
ملت[ اایه و اساس  -دروغن  جهانی شد  تسلنم نخواهنم کرد. دولت ملی ]دولت

 .(Schweller, 2018« )واقعی آرامش و هماهنگی خواهد بود

 نشینی دکترین عقب .٣-٣

مشااورا  و    یتر ا  برجسته یکیو  یرواب  خارج یشورا سن، رئ1«هاسریچارد »
 اصاطالح  باه ای در آتالنتناک   طای مقالاه   آمریکاا  یخاارج  استنمتفکرا  حو ه س

سناسات  . ا  منظار او  (Haass, 2017)کناد   اشااره مای   2«و استعفای بارر،  آمریکا»
صاورت   باه  آمریکاکه طی آ   است 3«ینننش عقب  یدکتر»مرتنی بر  ترامپخارجی 

. تراماپ نخساتن    دهاد  مای اساتعفا   المللی بن ی ها تنمسئولداوطلرانه ا  قدرت و 
« رهرری جهانی»اس ا  جن  جهانی دوم است که مسئولنت  آمریکا رئنس جمهور

حااف  نظام     یتار  یاصلنتنجه ایاالت متحده ا   . درداند یم آمریکارا خال  منافع 
حاا ، هااس در آخاری       جهانی به یک مستعفی برر، تردی  شده اسات. باا ایا     

 4«و بحرا  نظام قادیم   آمریکانظمی: سناست خارجی   جها  در بی»عنوا   باکتابش 
ی ترامپ، نظم جهاانی لنرارا    ابی قدرت( به ای  موضو  ارداخته که انش ا  2018)

تادریج   وی ایاالت متحاده ایجااد شاده باود، باه     که اس ا  جن  جهانی دوم ا  س
جدی  یمثابه تهدید های خاورمنانه را تشدید و اخنراً بحرا  مهاجرت را به  درگنری

شاد    یالعما  جهاان   تراماپ عکاس  ارواا باه ارمغاا  آورده اسات.    ة برای اتحادی
را  تنا و حاکم یدولت مل فنهمچو  تضع ییامدهانا ای  امر رای  ؛است سمنررالنل

                                                                                                                                 

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” 



 183     سمیلیبه نئومرکانت برالیل ییگرا الملل از منطق بین آمریکا یو نقش جهان یخارج استیس درتحول 

ننروهای ضد جهانی شد   دهنده انعکاس. ادیده ترامپ همچنن  داشته است یادر 
تاوا  گساترش آ  را در اروااا ننار      جمله اواولنسم و ناسنونالنسم است که مای  ا 

جاای سار نش تراماپ بارای ایجااد اخاتال  در نظاام         باه  ا  ای  جهتشاهد بود. 
نخرگا  سناسی در ایاالت متحده و ارواا را سر نش کارد کاه    ستیبا یم، المل   نب

 .اند نداشتهی برای انن  ننروهای مخربی ا کننده قانعانش ا  ای  هنچ ااسخ 

 موازنه از راه دور .4-٣

  یبهتر؛ موا نه ا  راه دور»عنوا  با ی ا مقالهدر  2016در سا   «والت»و  «رشایمرم»
ناد.  ا هارداختا  2«موا ناه ا  راه دور »ه طارح نظریاه   ب 1«کال  ایاالت متحده یاستراتژ

قدرت متخاصام بار منطقاه     کیا  سلطه  یرننو  ا  موا نه جلوگ  یا یهد  اصل
 یهاا  باا دولات   منمساتق  یرنا ا  درگ آمریکاا آ   یو مهم است کاه طا   کیاستراتژ
. کشور در خطار باشاد    یا یاتنکه منافع ح یمگر  مان ؛کند اجتناب می رنآم کیتحر

تاأمن    یخود، باار اصال   یمنطقه و متحدا  سنت تنضم  حف  امن  نهمچن آمریکا
حفا   موا ناه ا  راه دور باه    دهاد.  قرار می شرا بر دوش متحدان تنهای امن هرینه

شارق   بالقوه در ارواا، یها یو مقابله با هژمون یغرب کره منسلطه ایاالت متحده در ن
 (.Mearsheimer & Walt, 2016) کند میکمک  فارس و خلنج انآس

 لیسمیظهور نئومرکانت .5-٣

اقتاادی جهت ایجاد جامعه ثروتمند و قدرتمناد   گرایی ملیعرارت ا   لنسمنمرکانت
را بارای توصانف ناوعی ا  نظاام      4«نظام مرکانتنلی»اصطالح  3«آدام اسمنت»است. 

در محادود کارد  واردات و تشاویق صاادرات      باا اقتاادی سناسی وضع کرد که 
 .(Heckscher, 1955, p13) بنفرایدبه ثروت کشور تالش است 

در بار اروااا حااکم باود.      18های قار    تا منانه 15ا  اواس  قر   مرکانتنلنسم
قادرت   شیدادوساتد اساتوار باود، بار افارا      و که بر تجاارت  یستنلنتاقتااد مرکان

                                                                                                                                 

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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شد. در ای  دیادگاه بارای افارایش     ه آ  تأکند مییدولت و گسترش سرما یاقتااد
ثروت و ذخایر ملی، ورود به عرصه تجاارت خاارجی باهاد  افارایش صاادرات      

ها، ا  دخالت دولت در اقتااد و تجارت خارجی،  لنستن. مرکانتبودامری اسندیده 
کردناد.   هاا، اشاتنرانی مای    در راستای کنتر  واردات و افرایش ما اد ترا  ارداخات 

به همن  دلن  با  و ها بود واردات، همواره موردتوجه آ  نسرت بهصادرات ایش افر
بنادی و حمایات ا     های وارداتی مانند تعرفه گمرکای، ساهمنه   برقراری محدودیت

 .(25-20 ص ، ص1395همکاااارا ، محتااارم و ) بودنااادصاااادرکنندگا  موافاااق 
 ةتوساع رشاد و   یبارا  یقادرت دولتا   یابرارهاا  کارگنری تماامی  و بهدهی  سا ما 

توانمناد سااخت     سارانجام و  یخاارج  یتجارت و صنعت، رقابت مؤثرتر با رقراا 
جملاه اصاو  مشاترک مناا       ا  ،ا نمنابع مورد ندهی  و ساما  یدولت در گردآور

 (.p 59,Kissinger ,1994بوده است )جن   یبراها  نستمرکانتنل
 یر اروااا جاا  در سراسا  یسات نلنهای مرکانت سوم قر  نو دهم سناست ةدر ده
  یا او  داد «سام نررالنل» یعنا یکامالً متفاوت  یاسناقتااد س دگاهیدنوعی خود را به 
جهاا ،   یو اقتاااد  یتجار ،یعنوا  قدرت برتر صنعت به انتانیبا ظهور بر یدگرگون
که ا   طوری به ؛مورد توجه دولت ایاالت متحده قرار گرفت آ و اصو   شد تیتقو

هاای   گنری لنررالنسم و اعتقاد به با ار آ اد تاا باه امارو  تماامی دولات       ما  شک 
 ا روی کاار آماد  دونالاد تراماپ و    ؛ تا دار ای  دیدگاه بودناد  ایاالت متحده جانب

هاای   نوعی تردید نسرت به انروی ا  سناسات  که های اعالمی و اعمالی او سناست
را باه سامت اناروی ا  ناوعی      ای  کشوروجود آمد و  به آمریکالنررالی در دولت 

تراماپ فاقاد هرگوناه     یخاارج  اسات نس، دیگار  هدایت کرد. به بناا   مرکانتنلنسم
ا   کم ستد .است یحقوق بشر و تعهد به گسترش دموکراس نهن م در یاندا  اشم

جمهاور   یساا ؤهماواره ماورد تأکناد ر    یا  دموکراسا  تیحما گا ی ما  رونالد ر
 .شود به آ  نمی یتوجه در  ما  ترامپ  ؛ ولیه استبود آمریکا

 یرارنا ب و بارای مثاا ،   داردفاصله  یسنت مرکانتنلنسمترامپ ا   دیعقا در واقع
در تضااد    نا مرکانت ساندگا  یباور محکم نو  یکامالً با ا یدولت  نجست  او ا  قوان

در اقتاااد دخالات    ماًنمستق یتأمن  منافع مل یبرا دیتواند و با دولت می»است که 
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دورا   یگارا و صافر و صاد    او باا منطاق ملای    نةاول اماتاما اظهارات و اقد ؛«کند
را در ماورد او   نئومرکانتنلنسام رو اصطالح  . ا ای دارد یها قرابت نسر لنستنمرکانت

 اظهاار کارد:   خاود  یجمهاور  استیر نةترامپ در سخنرانی افتتاح بریم. کار میه ب
 ییآمریکاا صانعت   یناابود  متنرا به ق یخارج عیها صنا دهه یایاالت متحده برا»
کاه ثاروت، قادرت و اعتمااد      درحالی ؛کرده است و دیگر کشورها را ثروتمند یغن
 (.Trump, 2017) «شده است در افق ناادید ورما کش

و  انآسا  یاقتاااد  یدر نشسات سارا  ساا ما  همکاار    خود  یسخنران دراو 
قرار  تیکه کشورش همواره منافع خود را در اولو گفت تنامی)ااک( در و هنانوسناق

 Liptak andرا نخواهاد داد )  یتجاار  یهاا  اجاا ه سوااساتفاده   گریخواهد داد و د

Merica, 2017.) 
ایااالت   یتوسعه و کماک تجاار   ،یپلماسید ةبودجا   در بودجه انشنهادی او

 2019 یبودجاه دفااع   که طوری به ؛کاسته شده است یهای نظام هرینه به نفعمتحده 
 شاتر ن( باردنلنم 20درصد )سه کرده که   ننتع و نلنم 300و  اردنلنم 716را  آمریکا

هااد  او  ؛(U.S. Department of Defense, 2018اساات ) 2018ا  بودجااه سااا  
کاه   ی باشاد قاو  یقدر کاف به و خود خودی که ایاالت متحده بهاست  ای ا   نا ناطم

 براند. ای را عقب هر دشم  بالقوه
مشااارکت تاارانس » را ،یااا یا ا  معاهااده هسااته ترامااپخااروج ی طااورکل بااه

، نااتو  ،حمالت او به سا ما  ملا  یا  «سیاار یمناقل راتننتغ»معاهده و  1«کنفنااس
توسا    جادشدهیالنررا   ینجهانظم  منمستق دیتهد ،اندجانره ینهادها گریو دنفتا 

 .شود دوم محسوب می یجن  جهان یایاالت متحده در ا
رارد  راه یاک  ا   یترامپ در کنار هم حااک  ماتنسخنا  و تام ةهمبه بنانی، 

 نخسات  ةدر وهلا  انا کاه در آ  نقاش ایااالت متحاده در دن     ی استستنمرکانتنلنئو
 یراه ارضاا  های همخوا  با تجاارت آ اد را در  توافق که است «و خامانه یترادل»

 یهمکاار  یبارا  یکما ، فضاای  کناد  مای  یقرباان  یهای خاص داخل خواسته یبرخ
 وجاود دارد و جاای  منظور برطر  کارد  مشاکالت مشاترک     به داریالمللی اا بن 

                                                                                                                                 

1  . Trans-Pacific Partnership 
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که ایااالت   یمث  حقوق بشر و دموکراس یدر باب مسائل یاخالق یای ا  رهرر گونه
اخاالق و    نب رابطة است و خالی ،آ  را داشته یسا  گاشته آر و 70 یمتحده ط

 .است نامطمئ  ارنجمهوری ترامپ بس  را  ریاستدر دو یواقع استنس
، ماورخ مشاهور   «جوئا  ماوکنر  » هاای اتخااذی تراماپ،    در رابطه با سناسات 

هاای   سناسات »دهاد کاه    اقتاادی، نسرت به رویکرد اتخاذی تراماپ هشادار مای   
« د باود باار خواها   مانند او  آمریکا فاجعاه شده در شعارهایی  نستی منعکسنلمرکانت

(Mokyr, 2017) .«ساتی  نتراماپ دیادگاهی مرکانتنل  » معتقد اسات:  هم« اارلر  روم
نسرت به سناست خارجی نشا  داده است که در آ  کشورها باا اساتفاده ا  مناابع،    

 «کنند کاه تنهاا روی منفعات مساتقنم خودشاا  متمرکار اسات        توافقاتی منعقد می
(Szrom, 2016.) 

 آمریکاعوامل داخلی و خارجی مؤثر بر تحول منطق سیاست خارجی  -4

نساتی  مرکانتنلانانچه استدال  شد راهررد سناست خارجی تراماپ باه رویکارد نئو   
  یا تاالش ا و  آمریکاا گرایانه  المل  نردیک است که در راستای ضدیت با نقش بن 

 .شده است  تنظنم در سراسر جها  ررا ناستقرار نظم ل یکشور برا
 آمریکاا محدودسا ی نقاش   دار طر اردا ا   ها و نظریه تری  استراتژیست مهم

(، 2018) 3«روگاار»(، 2018) «اااو  »(، 2018) 2«اریراا »(، 2017-2018) 1«بناادوو»
( هسااتند کااه در ادامااه 2018) «والاات»( و 2018) «مرشااایمر»(، 2018) 4«کااارانتر»

 د.شو ار یابی میها در دو حو ه عوام  داخلی و خارجی  دیدگاه آ 

 عوامل داخلی .4-1

 ها هزینه و منافع .4-1-1

تلفات انسانی، تأثنرات منفای ماالی و اقتااادی و دیپلماتناک، همچنان  تاأثنرات       

                                                                                                                                 

1  . Bandow 

2  . Preble 

3  . Ruger 

4  . Carpenter 
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 آمریکاا هاا و جامعاه داخلای      هاا، سناسات    گرایی لنررا  بار ار ش  المل  مخرب بن 
المللای لنرارا     ن های ایاالت متحده در راستای دفا  و توسعه نظام با  همگی هرینه

است. ماداخالت ایااالت متحاده در اماور امننتای جهاا  غالراًا ارهریناه و کمتار          
تواند ایا  کشاور    آمنر بوده است. عالوه بر ای  مداخالت ایاالت متحده می  موفقنت

های موجاود در روابا  کشاورهای دیگاری کناد کاه هانچ ارترااج          را درگنر تنش
 ندارند.ت متحده مشخای با منافع مهم و حناتی ایاال

 آمریکاظرفیت  .4-1-2

های ایاالت متحاده، ایا      های مربوج به کسری بودجه و بدهی  بننی  با توجه به انش
ساا  گاشاته نقاش     70های آینده دیگر قادر نخواهد بود همچاو     کشور طی سا 

الملا     ای در جها  ایفا کند. حضاور وسانع ایااالت متحاده در اماور بان        گسترده
نتنجاه ناکاامی    هاای ایا  کشاور و در     حد بادهی  ا   د منجر به افرایش بنشتوان می

الملا  را   دولت در ح  مشکالت داخلی شود و موقعنت ایاالت متحده در نظام بن 
 مواجه سا د.با مشک  

 تجربیات گذشته .٣-4-1

واقع نوعی انحارا  ا  اصاو  سناسات     سا  گاشته در 70نقش ایاالت متحده در 
هاایی ا     غالرااً باا دوره   آمریکاا ور بوده اسات. سناسات خاارجی    خارجی ای  کش
 المللای؛  همراه بوده تا سطح باالیی ا  مشاارکت بان    داری خویشت محدودسا ی و 

بنابرای  اتخاذ مجدد نقش محدود ایااالت متحاده باه لحااظ تااریخی در سناسات       
 شود. محسوب می آمریکاخارجی ای  کشور سابقه دارد و سناست سنتی 

 یاخالق یارهامعی .4-1-4

به همن  دلن  فاقاد   است و های ایدئا  خود نرسنده  گاه به آرما   ایاالت متحده هنچ
هاایی اسات کاه باه دنراا  تحمنا          صالحنت اخالقی کافی برای دنرا  کرد  نقش

های لنررا  باه ساایر کشاورها باشاد. هرگوناه تاالش بارای تارویج انان             ار ش
 است.مند  هایی برای ایاالت متحده هرینه  ار ش
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 عوامل خارجی. 4-2

 رشد قدرت و ثروت رقبا .4-2-1

با توجه به رشد سریع ثروت و قدرت ان  و سایر کشورها، ایاالت متحاده دیگار   
گاشت  ماا    گاشته قدرت مسل  جهانی ننست و ای  موقعنت هژموننک بامانند 
شود که تداوم نقش رهرری جهاا    تر ننر خواهد شد و ای  مسئله باعث می  کمرن 

 داشته باشد.تری ننر مراتب کم تر شود و تأثنرگااری به دشوارتر و ارهرینه

 المللی مربوط به نظم بین های ایده .4-2-2

هاای خااص خودشاا  را در ماورد نظام        کشورهای دیگر جها  نظنار اان  ایاده   
المل  لنررا  فعلی ساا گار    ها در تمامی جوانب بانظم بن   المل  دارند و ای  ایده  بن 

اان  و ساایر   یرد و باا  ننست. ایاالت متحده باید تغننار در تو یاع قادرت را بپاا    
 المللی جدید توافق کند. کشورها برای رسند  به تعریفی منافانه ا  یک نظم بن 

 خودسامانهایی  عنوان حوزه ( بهای)اروپا و آس ایاوراس .٣-4-2

با توجه به رشد اقتاادی متحدا  و شرکای ایاالت متحاده در اروااا و آسانا بعاد ا      
ا در حاا  حاضار قاادر باه بارآورده سااخت        جن  جهانی دوم، ای  متحدا  و شرک

خودسااما   هایی  حو ه عنوا  بهتوانند در مناطق خود  شا  هستند و می ننا های امننتی
تاوا    ای را بگنرناد. در نتنجاه مای     های منطقه ایفای نقش کنند و جلوی ظهور هژمو 

ژماو   سطح مداخلة ایاالت متحده را در امور اوراسانا باا اطمنناا  ا  عادم ظهاور ه     
ای کاهش داد، در واقع دخالت گسترده ایاالت متحده در امور اوراسانا ماانع ا      منطقه
 آفرینی جدی کشورهای منطقه برای جلوگنری ا  ظهور هژمو  شده است. نقش

 و حوزه نفوذ هژمونی .4-2-4

ای در اوراسنا ظاهر شوند، ای  مسائله وضاعنت     حتی اگر یک یا اند هژمو  منطقه
کند و مناافع ایا  کشاور      ولی برای منافع حناتی ایاالت متحده ایجاد نمیغنرقاب  قر
گناری انان  جهاانی لرومااً باه        دیگر شاک   عرارت تواند حف  شود. به همچنا  می

 ننست.معنای ناسا گاری با منافع حناتی ایاالت متحده 
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تاوا  باه ایا  نکتاه اشااره کارد کاه اندجانراه گرایای مادنظر            مای اایا  در 
 انه ا سرساخت  یدار طار  ی و نقاش رهرار   یفاا یاها به  گرایا ، تمای  آ  المل  بن 
 آمریکا یبرا گرایی لنررا  المل  مند بود  منطق بن  هرینه موجب اقتااد شد  یجهان

یابی دونالد تراماپ   قدرت نهنشده و  م منجرمنطق   یبه شکست ا سرانجام بوده و
و صار  هریناه در    گرایای  الملا   بن که ا  مخالفا  سرسخت  را فراهم کرده است

 جیمخالفات تراماپ باا تارو     یمرناا  راستای نقش رهرری جهاا  اسات. همچنان    
 یساانت یخااارج اسااتنا  اصااو  س یکاایعنااوا   بااه یسااا  و ملاات یدموکراساا

، 1395فاام،   ردا یا ) گردد یبا م باال و بدو  دستاورد آ  یها نهیبه هر متحده االتیا
 آمریکاا باه   یننسانگ  یهاا  ناه یهر آمریکاترامپ معتقد است که متحدا   (.151 ص
 یجمعا  دساته  تنا نظاام امن  یهاا  ناه یدر تأمن  هر یو عمالً مشارکت کنند می  نتحم

 هیدر ساا  گارا  یااردا د و د  را می تنامن یکاال دنتول نهیهر ییتنها به آمریکاندارند. 
 (.147 ، ص1395فام،  ردا ی) کنند یم ییاعتنا یب آمریکابه  ،کرده شرفتنآ  ا

 گیری نتیجه

ی ایا   دنا عناصار کل اماا   ؛اند متفاوتلنررا  المللی  نظم بن شده ا   ارائه های تعریف
 یمر هاا در تغننار    کشاورها و عادم   یارضا  تنا احترام باه تمام  اند ا : عرارتنظم 
صاورت   کشورها باه   نح  اختالفات ب داد  به تیاولو اجرار؛ ای  ور باالمللی  بن 

احتارام باه    ؛المللای  بن   نمطابق با قوان و ور و اجرار  توس  بهبدو   ،آمنر مسالمت
حمایت  ا جمله حقوق بشر؛ی های جهان ار شقواعد، هنجارها و  ،المل  بن  حقوق

 ؛یهاای جهاان   و ار ش الملا   بان   حقاوق  یاجرای براقوی المللی  بن ا  نهادهای 
 شاررد نا یبارا  رارا  نلگاااری   هاای سارمایه   و سنساتم  المل  بن تجارت  استفاده ا 
تعام  و همکااری   ی کشورها؛اقتااده توسعمند و رشد و  ی قانو اقتااد تعامالت
 یرریساا  یفضاا  اخناراً  و المللای  بان   ییهاوا  یفضا ،المللی های بن  آبدر حو ه 

 .المللی مشترک بن های  حو هعنوا   به
لنرارا ،   گرایای  الملا   بان  انگنری منطق  هنگفتهای  به دالیلی همچو  هرینه

هاا ا    و تعااریف متفااوت آ    آمریکاالمللی برای  ظهور رقرای جدید در عرصه بن 
گرایا  و همچنن  وضعنت  المل  المللی نسرت به تعریف نظم مورد نظر بن  نظم بن 
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ایااالت متحاده در جهاا      نقاش  های ایاالت متحاده و کااهش ظرفنات آ ،    بدهی
تااری   مهام  کنناد کااه  کناد. ناااظرا  اساتدال  ماای   را تجرباه ماای  یخیتااار راتننا تغ

مردد بود   اند ا : در ای  دورا  عرارت ایاالت متحدههای سناست خارجی  شاخص
باا  اتحااد   الگوهاای  تیریدر ماد و غلره نگاه تجااری   ار ش متحدا  در خاوص
اندجانراه و   ایا ای  منطقاه  یهاای تجاار   ناماه  فقکمتر ا  تواحمایت  ایاالت متحده؛

ا  اقتاااد  ناه  یاگرا تیا حماهاای   انگنری سناست ؛(WTO) یسا ما  تجارت جهان
در  تجدیادنظر یاا   دیا هاای جد  ناماه  باه توافاق   یابنهاد  دسات   با هو مااکر آمریکا
دفاا  و  های تجاری دو یا اندجانره انشن ؛ اتخاذ رویکرد گرینشی نسرت به  توافق
تاوجهی باه    کمی؛ های جهان عنوا  ار ش و حقوق بشر به یدموکراس ،یآ اد جیترو

نشننی داوطلرانه ایاالت متحاده   عقب ی؛نظامو  قدرت سختتأکند بر قدرت نرم و 
 رنا ا  درگعنوا  رهرار جهاا ؛ ارهنار     به دوم یخود اس ا  جن  جهان تنا  موقع

مؤسساات و   قیه کار ا  طرب  یمات و عدم گرایی جانره یکالمل ،  شد  در امور بن 
 اندجانره. ایالمللی  های بن  نامه توافق
 یکارد یرو شاتر نتراماپ ب  در دورا  آمریکاا ی های اقتااد سناستطورکلی  به

 آمریکاا است که حکومات   یررالنلالمللی  بن برخال  نظم  و دارد نستیمرکانتنلنئو
ا   . اکنااو  اااسدانساات یابرقاادرت خااود را ضااام  حفاا  آ  ماا کیااعنااوا   بااه

شاده    در جهاا  شارو    یجن  اقتااد کیهای  ترامپ،  مننهتخاذی های ا سناست
هاا   های وارداتای علناه آ    تعرفه آمریکاکه  ییا  کشورها یبرخامکا  دارد  و است

نناد. در صاورت تاداوم تحاو  سناسات      ک مثا   به مقابلهبه  اقدام اتخاذ کرده است،
بر اسااس   ؛ریو در انش خواهد بودبه سمت نئومرکانتنلنسم، دو سنا آمریکاخارجی 
 ینقاش اقتاااد  ، اروااا  هیو اتحاد  نا همچو  یبررگ گرا یبا  نخستسناریوی 
 و سات آمریکا یمهم در افو  قدرت اقتاااد  یگامکه  رندنگ یرا بر عهده م آمریکا

ی سات نلنو مرکانت یگراناه ملا   حمایات  یهاای اقتاااد   اتخاذ سناست، سناریوی دوم
کناد و   است که با ار تجارت در جهاا  را دااار ااالش مای     توس  سایر کشورها

 آمریکادولت  ماتنتامو  شود می رنن آمریکاگنر خود  االش دام   یا طور حتم به
 .در جها  باشد یهای اقتااد بندی قطب یای برا تواند بهانه می
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