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The failure to form a balance of power against the United States after the dissolution of
the Soviet Union for quarter century has been a new phenomenon in international relations. Liberal thinkers attribute this, in addition to the US’s extraordinary military might,
to a set of factors called “soft power”. Establishment of international institutions, organizations and regimes, production of public security, financial, commercial and economic
goods, multilateralism and avoidance of unilateralism, and domestic liberal structure are
the main features of US soft power that have given the United States a position as a Liberal hegemony in the established international order. However, under President George W.
Bush, unilateralism and indifference to certain international structures and institutions
in American foreign policy cast doubt on pure optimism about the benign hegemony.
After the presidency of Barack Obama and the inauguration of Donald Trump, he pursued a policy of “America First”, a terrible retreat from many international institutions
and regimes, refusal to produce public security and economic goods and ending what he
called “free riding”, economic nationalism, pure unilateralism in the international system,
and ultimately disregarding the interests of other actors, including friends and allies, and
posed a serious challenge to the liberal and benign hegemonic position of the country.
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مقاله پژوهشی
ایاالت متحده و تخریب نقش هژمون لیبرال در سایه سیاستهای ترامپ
*تاجالدینصالحیان

۱

 .1مدرس علوم سیاسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران.

تاریخ دریافت 31 :فروردین 1399

تاریخ پذیرش 29 :تیر 1399

تاریخ انتشار 31 :شهریور 1399

کلیدواژهها:

سیاست خارجی
آمریکا ،هژمون لیبرال،
دونالد ترامپ ،سواری
مجانی ،کاالهای
عمومی

عدم شکلگیری موازنه قدرت در مقابل ایاالت متحده پس از فروپاشی شوروی ،به مدت یک ربع قرن،
از پدیدههای جدید در روابط بینالملل بوده است .اندیشمندان لیبرال علت این امر را عالوه بر قدرت
خارقالعاده آمریکا در بُعد نظامی ،وجود مجموعه عواملی میپندارند که به آن قدرت نرم آمریکا میگویند.
ایجاد نهادها ،سازمانها و رژیمهای بینالمللی ،تولید کاالهای عمومی امنیتی ،مالی ،تجاری و اقتصادی،
چندجانبهگرایی و پرهیز از یکجانبهگرایی و نهایتاً ساختار لیبرال داخلی ،اصلیترین وجهه قدرت نرم
آمریکاست که سبب شده است آمریکا حائز جایگاه هژمون لیبرال در نظم مستقر بینالمللی شود .اما در دوره
جورج واکر بوش ،یکجانبهگرایی و بیتوجهی به برخی ساختارها و نهادهای بینالمللی در سیاست خارجی
آمریکا ،خوشبینیهای محض در مورد هژمون خوشخیم را با تردید روبهرو کرد .پس از ریاستجمهوری
باراک اوباما و با روی کار آمدن دونالد ترامپ ،وی با سیاست اول آمریکا ،عقبنشینی دهشتناک از بسیاری
از نهادها و رژیمهای بینالمللی ،خودداری از تولید کاالهای عمومی امنیتي و اقتصادی و پایان دادن به
آنچه سواری مجانی ميخواند ،پیگیری ناسیونالیسم اقتصادی ،یکجانبهگرایی محض در نظام بینالملل و
نهایتاً بیاعتنایی به منافع سایر بازیگران از جمله دوستان و همپیمانان آمریکا شد و جایگاه هژمون لیبرال و
خوشخیم بودن این کشور را با چالش جدی مواجه کرد.
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مقدمه

نمونه بارز این سیاست ایاالت متحده به شمار میرود.

نظم برآمده از فروپاشی شوروی ،نظمی چندوجهی
و آمریکامحور بوده است که حول اتحادیههای
امنیتی ،بازارهای آزاد ،نهادهای چندجانبه و مجامعی
برای مشاوره و مدیریت ،سازماندهی شده است .این
نظام بر اساس منافع و ارزشهای کشورهای غربی
و بر پایه قدرت آمریکا ،روابط نهادینه و توافقات
سیاسی با شرکای آمریکایی و اروپایی شکل گرفته
که وظیفه این نظام سرمایهساالر حفاظت از امنیت و
دسترسی به بازارهای آمریکا ،تکنولو ِژی و پشتیبانی
از اقتصاد آزاد جهانی است .جان ایکنبری معتقد
است در این نظام ،آمریکا باز عمل کرده و نسبت
به شرکای خود متعهد است ،در مقابل کشورهای
اروپایی و آسیایی ،رهبری این کشور را پذیرفتهاند.
درواقع ایاالت متحده ،ائتالفی از شرکای خود ایجاد
و تالش کرده است این روابط سودمند درازمدت را
با دوستانه عمل کردن خود ثبات ببخشد .به نظر وی
آمریکا نیروی خود را برای جهان بیخطر کرده و در
مقابل جهان میپذیرد که درون ساختار آمریکایی
زندگی کند( .ایکنبری.)318-315 :1383 ،

به طور کلی به علت جایگاه آمریکا به عنوان
پشتیبان اصلی نظام بینالملل کنونی و نیز با در
نظر گرفتن افول قدرت و جایگاه این کشور ،هدف از
پرداختن به این موضوع این است که روشن شود ،در
پشت شعارهایی همچون لیبرالیسم ،یا دفاع از حقوق
بینالملل و غیره ،سرشت واقعی نظام بینالملل یعنی
آنارشیک بودن ،سبب میشود به دیگر کشورها
(بهویژه قدرتهای بزرگ) و به هیچ نظمی بهراحتی
نتوان اعتماد کرد؛ چراکه کشورها و نظمهای مدعی
آزادی و لیبرالیسم هم میتوانند بهسرعت تغییر
رویه داده و بر خالف آنچه ادعا میکنند عمل کنند،
وضعیتی که به نظر میرسد آمریکای دوره ترامپ
ناقوس آن را به صدا درآورده است .در ادامه ،این
موضوع مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.

به طور کلی غرب و در رأس آن ایاالت متحده،
سیستمهای سیاسی ،امنیتی و اقتصادی و فراملی
مختلفی را سازماندهی کردهاند .در همین راستا،
ایاالت متحده با استفاده از این سیستم فعاالنه به
پیشبرد نهادهای لیبرال به عنوان راهی برای گسترش
و حفظ نفوذ خود در اروپا و آسیا پرداخته و خود را
به عنوان هژمون خوشخیم جلوه داده است (اوون
چهارم .)348 :1383 ،البته نباید فراموش کرد که
آمریکا همزمان به دخالت در امور داخلی کشورهایی
که با سیاست هایش هماهنگ نبودهاند ،مبادرت
ورزیده و حتی برخی از آنها را ساقط کرده است.
کودتای  28مرداد  1332هجری شمسی در ایران
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 .1ادبیات موضوع
در بررسیهای بهعملآمده ،آثار متعددی از
هژمونی آمریکا به چشم میخورد که به عنوان نمونه
به چند مورد از مهمترین آنها در حوزه داخلی و
خارجی اشاره میشود.
جمشیدی در مقالهای با عنوان نظامهای
بینالمللی تکمحور :تکقطبی ،هژمونی ،امپراتوری
( ،)1386به بررسی جایگاه آمریکا در نظام بینالمللی
کنونی پرداخته است .وی تالش کرده است منطق
حاکم بر روابط درونی ،منافع قدرت مسلط و جنس
روابط در سه نظام تکقطبی ،امپراتوری و هژمونی را
تبیین کند (جمشیدی.)1386 ،
شمامی در مقالهای با عنوان افول هژمونی آمریکا در
مقابله با ایران ،روسیه و چین ( ،)1387شیوه هژمونی
آمریکا و کشورهای ایران ،روسیه و چین به عنوان
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مخالف این هژمونی و نیز نحوه تقابل آمریکا با این سه
کشور را مورد بررسی قرار داده است (شمامی.)1387 ،

هژمون لیبرال را بررسی کرده باشد رؤیت نشد و از این
نظر موضوع مقاله حاضر بدیع و نو محسوب میشود.

فرید ذکریا نیز در مقالهای در فارین پالیسی با عنوان
دالیل زوال ارزشهای آمریکایی ( ،)1398با تشریح
چگونگی هژمونی ایاالت متحده و اهداف مورد نظر این
کشور ،به چگونگی افول این هژمونی پرداخته است.

 .2روششناسی پژوهش

جان مرشایمر ،نویسنده و نظریهپرداز مشهور
آمریکایی ،در مقالهای با عنوان ملزم به افول :ظهور
و افول نظم بینالمللی لیبرال ( ،)2019به چگونگی
شکلگیری نظم لیبرال و همچنین شیوه دستیابی
ایاالت متحده به جایگاه کنونی پرداخته و نیز عوامل
افول آمریکا و نظم مستقر فعلی را تبیین و تشریح
کرده است (مرشايمر و عباسي.)1398 ،
اما شاید مهمترین اثر در مورد موضوع مقاله حاضر
مربوط به آخرین کتاب جان مرشایمر با عنوان توهم
بزرگ ،رؤیاهای لیبرال و واقعیتهای بینالملل
باشد ( .)2019مرشایمر در این اثر تالش کرده است
پیامدهای پیگیری هژمونی لیبرال در سیاست خارجی
توسط یک قدرت بزرگ را بررسی و هدف راهبرد
جاهطلبانه هژمون لیبرال در یک نظام اقتصادی
بینالملل آزاد و ایجاد نهادهای بینالمللی قدرتمند
را تبیین کند .وی در این کتاب یادآور شده است
هرگاه ناسیونالیسم و رئالیسم در مقابل لیبرالیسم قرار
گرفتهاند ،لیبرالیسم شکست خورده است .مرشایمر از
لیبرالیسم داخلی آمریکا به نوعی دفاع میکند ،اما از
نظر وی هژمونی لیبرال آمریکا در سطح بینالمللی
دچار شکست خواهد شد (مرشايمر.)1398 ،
درمجموع میتوان گفت آثاری هژمونی آمریکا
را مورد بررسی قرار دادهاند ،اما تا جایی که نگارنده
پیگیری کرده است ،اثری که عیناً سیاست خارجی
دونالد ترامپ و تأثیر آن بر جایگاه آمریکا تحت عنوان

واژه هژمونی ابتدا توسط آنتونیو گرامشی،1
اندیشمند شهیر ایتالیایی به معنای تسلط ساختاری
به کار برده شد ،اما بعدها این واژه به معنای برتری
و تسلط توأم با رضایت معنا شد .این اصطالح زمانی
که قدرتدچار تغییرات ماهوی شد و عالوه برمعنای
قدرت سخت ،شامل قدرت نرم ـ که به نوعی
مشروعیتبخش است ـ نیز میشد ،در مورد آمریکای
بعد از فروپاشی شوروی ،تحت عنوان هژمون لیبرال
یعنی قدرت برتریای که به دنبال تحمیل خود بر
دیگران نیست به کار برده شد .علت اصلی این معنا
در مورد آمریکای پس از فروپاشی شوروی این بود
که این کشور به جای اعمال قدرت صرف مادی
و نظامی ،به ایجاد قدرت نرم با استفاده از تولید
کاالهای عمومی ،یعنی دادن خدمات اقتصادی و
امنیتی در سطح نظام بینالملل مستقر مورد حمایت
خود برای دوستان ،همپیمانان و حتی رقبا پرداخت.
مادامی که این خدمات و تولید کاالی عمومی،
برای کشورهای دیگر با کمترین هزینه صورت
میگیرد ،این کشورها اصطالحاً از سواری مجانیدر
نظام بینالملل بهره میبرند .یکی از دالیل عدم
شکلگیری موازنه قدرت در برابر آمریکا ،تولید
و بهرهگیری از قدرت نرم توسط این کشور بوده
است .در این مقاله ضمن تشریح این مفاهیم و بیان
چگونگی شکلگیری هژمونی لیبرال آمریکا ،دالیل
به خطر افتادن و افول معنادار این جایگاه ایاالت
متحده در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ
را تبیین خواهیم کرد و در پاسخ به این سؤال که
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سیاست خارجی دونالد ترامپ چه تأثیری بر جایگاه
هژمون لیبرال آمریکا داشته است ،این فرضیه که
سیاست خارجی ترامپ جایگاه هژمون لیبرال آمریکا
را متزلزل کرده است را تشریح خواهیم کرد؛
چراکه ترامپ کلیه مؤلفههای قدرت نرم آمریکا
اعم از پرداخت هزینه تولید کاالهای عمومی نظام
بینالملل ،محوریت و پشتیبانی از نهادها و رژیمهای
بینالمللی و حتی دموکراسی در داخل آمریکا را به
بهانههای آشکار و نهان مورد حمله قرار داده؛ به
طوری که وی در حال تخریب بزرگترین سرمایه
بینالمللی ایاالت متحده ،یعنی اعتماد بینالمللی
است .این مقاله با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و
الکترونیکی و استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به
این موضوع پرداخته است.

 .3یافتههای پژوهش
 .1-3دالیل پذیرش قدرت آمریکا به عنوان هژمون
لیبرال

واقعگرایان معتقدند قدرت نامتوازن از سوی هر
کشوری ارائه بشود ،برای دیگران همواره خطری
مهلک به شمار میرود .هر چند کشور نیرومند،
همانطور که آمریکا میاندیشد ،همواره خود را
حامی صلح ،عدالت و رفاه در جهان معرفی کند.
آنها معتقدند در سطح سیاست بینالملل به علت
قدرت بیش از حد ،سایرین را وادار به ایجاد موازنه
در مقابل خود می کند( .والتز .)84 :1383 ،درواقع
نظریهپردازان واقعگرا معتقدند ،تنها قدرت است که
قدرت را مهار میکند ).(Mastanduno, 1997
واقعگرایان هرگونه قدرت متراکم را بهخودیخود
موجد تهدید میدانند و صرف وجود دولت پیکرمانی
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که مبتنی بر قدرت متمرکز است را سبب تهدید
برای دیگران میدانند که این فارغ از نیات و مقاصد
دولتهاست (لیتل .)32 :1389 ،به عبارت بهتر
رئالیستها معتقدند ،تجمیع قدرت در نظام آنارشیک
بینالمللی ،سبب احساس ناامنی برای دیگران است.
بازیگران جهت رفع کردن این ناامنی ،اقدام به ایجاد
موازنه در برابر تجمیع قدرت خواهند کرد.
رئالیستها هدف غایی هردولت را در وهله اول
تأمین بقا و حفظ امنیت خویش میدانند و معتقدند
تحقق این هدف ،سلسلهای ترتیبی از اهداف ابزاری
(واسطهای) را طلب میکند .نخستین این اهداف،
ممانعت از شکلگیری هژمونی دولتهای دیگر است.
دولتها اقدامات موازنهای را در قبال قدرتهایی که
خواهان احراز چنین موقعیتی هستند ،در پیش
میگیرند .پوسن 2هم بیان میکند :دولتهایی که
در طول تاریخ به مثابه هژمون بالقوه تلقی شدهاند،
با شدیدترین رفتارهای موازنهای بهخصوص از سوی
همسایگانشان مواجه شدهاند.
کنث والتز 3نیز در همین رابطه میگوید :دولتها در
نتیجه مواجهه با قدرتهای نامتوازن ،تالش میکنند
قدرت خود را باال ببرند (موازنه درونی) .والتز این
بحث را در مورد عکسالعمل دیگر دولتها به تمایل
سلطهجویانه (شارل اول اسپانیا ،لویی چهاردهم،
ناپلئون بناپارت فرانسه ،قیصر ویلهلم دوم و آدولف
هیتلر آلمان) ادامه میدهد .بحث او به بهترین وجه
با مفهوم موازنه قدرت خودکار و عملکرد خودبهخودی
سازوکار موازنه همخوان است (لیتل.)27-25 : 1383 ،
اما با فروپاشی شوروی سابق و از بین رفتن
نظام دو قطبی و تنها ماندن ایاالت متحده آمریکا
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از سال  1991میالدی به عنوان تکقطب ،هیچگونه
موازنهای به صورت آشکار در برابر این کشور شکل
نگرفت .همین امر سبب شد تا اندیشمندان در پی
پاسخ به این سؤال برآیند که چرا در برابر هژمونی
آمریکا پس از سال  1991میالدی موازنه قوا شکل
نگرفت؟ چراکه عدم شکلگیری موازنه قوا در برابر
هژمون به مدت بیش از یک ربع قرن ،بر خالف سنت
واقعگرایی در تاریخ بوده است.
در مقابل اما ،اندیشمندان لیبرال نیز همواره
درصدد بودهاند تا پاسخ مناسب را در این خصوص
ارائه بدهند که مهمترین آن این است که تکقطب
یا هژمون ،اگر لیبرال باشد و بتواند کاالهای عمومی
به نظام بینالملل عرضه کند ،اعتماد عمومی به خود
را افزایش میدهد ،بنابراین انگیزه برای ایجاد موازنه
قدرت در برابر آن کاهش مییابد .لیبرالها معتقدند
آنچه باعت شده است پس از فروپاشی شوروی ،قدرت
سخت آمریکا ،موازنهای در برابر خود نبیند ،قدرت نرم
این کشور بوده که در کنار تولید کاالهای عمومی ،با
ایجاد نهادها و رژیمهای چندجانبه بینالمللی ،حداقل
فع ً
ال هرگونه موازنه سخت در برابر خود را غیرضروری
میکند .البته عدهای معتقدند برخی جلوههای نهادین
موازنه نرم (همانند سازمان شانگهای) زمینهساز
موازنه سخت در آینده خواهد بود.
لیبرالها معتقدند ،آمریکا حامی ترویج تجارت آزاد
است و در این زمینه در فراهم کردن کاالهای عمومی
ضروری دیگرهمانند ثبات پولی و امنیت بینالملل،
فعاالنه تالش میکند (قنبرلو.)59 :1390 ،
جان ایکنبری و چارلز کوپچان 4نیز در این زمینه
بیان کردهاند :مردمساالر و لیبرال بودن نظام سیاسی
داخلی ایاالت متحده به چیرگی آن کشور مشروعیت
4. Charles Kupchan

میبخشد و همزمان دیگران را از نیکخواهانه بودن
این چیرگی مطمئن و آنها را جذب مدار ایاالت
متحده میکند (نای و همکاران .)96 :1392 ،هژمون
این اجازه را به سایر دولتها میدهد تا از منافعی
که خود برای اقتصاد بینالملل به صورت کاالهای
عمومی فراهم میکنند منتفع شوند (استفاده از
مواهب نظم مستقر بدون پرداخت هزینه) .در امور
اقتصاد بینالمللی یک نظام تجاری باز ،حقوق مالکیت
کام ً
ال تعریف شده است و استانداردهای مشترک
مقیاسها شامل پول بینالمللی ،سیاستهای
اقتصادی هماهنگ کالن ،رفتار مناسب در شرایط
بحران اقتصادی و نرخهای ثابت مبادله ،جزو کاالهای
عمومی به شمار میرود (قوام.)117-116 :1384 ،
نهادگرایان لیبرال ،ایاالت متحده را به عنوان
حامی نیکوکار و مهربان در نظر میگیرند که حامی
نهادها و رژیمهایی است که اعضای نظام بینالمللی
هر جومرجآمیز را از نتایج نامطلوب دور نگه میدارد.
برای نهادگرایان لیبرال بدیهی است که دولتها به
دنبال گسترش آن دسته از رژیمهای اقتصادی باشند
که بر اساس هنجارها و قواعد لیبرالی شکل گرفته
باشند (لیتل .)700 :1383 ،به عقیده لیبرالها،
مجموعه دالیلی که سبب میشود بر خالف سنت
واقعگرایی ،موازنه قدرت در برابر هژمونی آمریکا
شکل نگیرد ،همانهایی هستند که به آمریکا نقش
هژمون لیبرال خوشخیم 5بخشیده است که در ادامه
به آنها اشاره میکنیم.
 .2-3هژمون لیبرال و ویژگیهای آن

با فروپاشی شوروی سابق و خروج نظام بینالملل
از حالت دوقطبی ،ایاالت متحده به عنوان تکقطب
قدرت باقی ماند که با رشد اقتصادی 27درصدی در
5. Benigne Liberal Hegemony
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دهه نود میالدی ،خود را به عنوان هژمون جهانی
مطرح کرد و پس از آن بود که همواره تالش کرده
است با مداخله در ابعاد مختلف نظم مستقر ،هژمونی
خود را تداوم بخشیده و به اشکال مختلف ازاین برتری
و رهبری حراست کند .رئالیستها جریان با ثبات
اقتصاد بینالملل را مستلزم وجود یک قدرت برتر
نظامی یا همان هژمون میدانند که از آن به تئوری
ثبات هژمونیک یاد میکنند ،اما لیبرالها ،ابرقدرت
باقیمانده را هژمون لیبرال یا هژمون خوشخیم
میخوانند؛ چراکه آنها معتقدند ،آمریکا ،دارای
قویترین ظرفیتهای اقتصادی ،امنیتی ،نظامی،
سیاسی و ایدئولوژیک است که حامی و پشتیبان نظم
مستقر به حساب میآید (صالحیان.)1 :1398 ،

94

اگر کشوری تجمیع قدرتی فراتر از دیگران
داشته باشد و نتواند اعتماد عمومی در سطح نظام
بینالملل ایجاد کند و در داخل نیز ساختار حکومتی
لیبرالی نداشته باشد ،قطعاً مشروعیت کافی در نظام
بینالملل نیز به دست نخواهد آورد و مطابق سنت
تاریخی رئالیسم باید منتظر به وجود آمدن موازنه قوا
در برابر خود باشد .لیبرالها معتقدند ایاالت متحده
توانسته است هم در ساختار سیاسی داخل و هم در
سطح نظام بینالملل ویژگیهایی را داشته باشد که
بتواند به جایگاه هژمون لیبرال دست یابد.
 .3-3مؤلفههای هژمونی لیبرال ایاالت متحده
 .1-3-3قدرت مادی عامل برتری

ایاالت متحده تالش کرده است تا نفوذ خود
را بر تمام مناطق جهان حفظ کند و از پیدایش
قدرتهای منطقهای مستقل و مخالف با اهداف و
منافع خود جلوگیری کند .برای تحقق چنین امری،
آمریکا از ابزارهای گوناگونی استفاده کرده است که
عالوه بر قدرت سخت و نظامی قوی ،ایدئولوژی و
فرهنگ لیبرالی و نهادهای بینالمللی از مهمترین
آنها بوده است .رابرت کاکس 6نیز بر این مؤلفهها
جهت تحقق یک نظم هژمون لیبرال تأکید دارد.
(طالعيحور ،اميدي و شفيعي .)1397 ،درواقع آنچه
برتری آمریکا از دیگر هژمونهای تاریخ شده است،
ایجاد سازمانها ،نهادها ،ترتیبات ،مقررات و رژیمهای
بینالمللی است که در راستای تأمین منافع این کشور
صورت گرفته است و این کشور تالش کرده است
مدل حکومتی و اندیشههای دموکراتیک آمریکایی را
در سطح جهانی تحکیم و درنهایت رهبری آمریکا را
تثبیت کند (حسینی متین.)1398 ،

به اعتقاد نای ،آمریکا در بعد اقتصادی هم تقریباً
یکچهارم بهرهوری اقتصادی جهان را داراست
(نای .)79: 1392 ،هنری کسینجر 8یز معتقد
است ایاالت متحده در آغاز هزاره جدید از چنان

6. Robert Warburton Cox

7. Joseph Nye
8. Henry Kissinger

جوزف نای 7معتقد است نابرابری میان قدرت
آمریکا و بقیه کشورها بسیار فاحش است ،آمریکا
تنها کشوری است که هم دارای سالح هستهای
بینقارهای و پیشرفتهترین نوع این سالح است ،هم
دارای نیروی دریایی و زمینیای است که قادرند
در سرتاسر جهان مستقر شوند .به نظر نای ،ایاالت
متحده همچنین جهان را در انقالب امور نظامی
مبتنی بر اطالعات رهبری میکند؛ به طوری که
هزینههای نظامی این کشور ،نیمی از هزینههای
نظامی جهان را تشکیل میدهد و برای کشورهای
دیگر بسیار مشکل است یک چالش نظامی سنتی را
علیه آمریکا سازماندهی کنند.
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تفوق و برتریای برخوردار است که بزرگترین
امپراتوریهای گذشته نیز ،همتا و نظیر آن
نبودهاند .آمریکا در تمامی زمینهها از جنگافزار و
تسلیحات نظامی گرفته ،تا تجارت و بازرگانی ،علوم
و فناوری ،آموزش عالی و فرهنگ عمومی از برتری
چشمگیری برخورداراست (کسینجر.)11 :1383 ،
درمجموع ،ایاالت متحده در نظام بینالملل دارای
یک مجموعه قابلیتهای مادی است که از هر کشور
دیگری کاملتر است .تفوق قدرت نظامی و اقتصادی
آمریکا پس از فروپاشی شوروی در تاریخ مدرن
بیسابقه بوده است .این کشور فقط با تخصیص 3
تا  4درصد اقتصاد خود به نیروی نظامی 55 ،درصد
کل مخارج نظامی و  80درصد مخارج تحقیق و
توسعه انجامشده میان هفت کشور بسیار قدرتمند
جهان را صرف میکند .بر اساس آخرین رتبهبندی
مؤسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم 9در سال
 2017میالدی ،آمریکا با  647میلیارد دالر در رتبه
اول قدرت نظامی دنیا گرفته و چین با  228و روسیه
با  66میلیارد دالر در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
(طالعیحور و همکاران.)1397 ،
بنابر آنچه بیان شد ،وجود قدرت مادی برتر اعم
از قدرت نظامی و قدرت اقتصادی جزو الینفک
هژمونی ایاالت متحده بوده است این قدرت برتر
سبب شده است رئالیستها از آن تحت عنوان نظریه
ثبات هژمونیک یاد کنند و مهمترین عامل ثبات
نظم مستقر پس از جنگ سرد و فروپاشی شوروی
سابق را همین قدرت برتر مادی (اقتصادی و نظامی)
ایاالت متحده در نظر بگیرند؛ به طوری که آنگونه
که جرویس نیز میگوید آمریکا تنها قدرت هژمون در
نظم جهانی تکقطبی است ).(Jervis, 2006: 7-18

 .4-3مؤلفههای مشروعیتبخش غیرمادی

 .1-4-3ایده و فرهنگ
آنچه جوزف نای از آن به سیاست اندیشه 10یاد
میکند ،رهیافتی است در حوزه سیاست که بیشتر
بازیگران غیردولتی آن را به کار میگیرند تا بازیگران
دولتی .سیاست اندیشه بر قدرت نرم 11همچون ایدهها،
هنجارها و کارکرد رسانههای جمعی تأکید میکند .بر
این مبنا ،میتوان سیاست اندیشه را از سیاست قدرت
که بر ابعاد مادی و سختافزارانه قدرت تأکید میکند
متمایز کرد (نای و همکاران.)22 :1392 ،
درمجموع به باور بسیاری از اندیشمندان و
صاحبنظران علم روابط بینالملل ،مؤلفههای
فرهنگی یکی از مهمترین ارکان سیاست خارجی هر
کشور است که در بسیاری از مواقع ،الیههای زیرین
حوزههای دیگر نیز از آن منبعث میشوند؛ بنابراین
میتوان گفت فرهنگ و ایدئولوژی یکی از مهمترین
ابزارها برای قدرت هژمون بوده و با توجه به ویژگی
آنها حتی میتوانند کاربرد بهتری از قدرت مادی
برای قدرت هژمون داشته باشند .از این رو ایدئولوژی
و فرهنگ لیبرالیسم نقش تعیینکنندهای در حفظ
و تقویت هژمونی ایاالت متحده داشته و آن کشور
همواره تالش کرده است تا در کنار قدرت مادی خود،
از این ابزار مهم نیز برای حفظ موقعیت هژمونی خود
استفاده کند (طالعیحور و همکاران.)1397 ،
ایاالت متحده ،ایدئولوژی سیاسی خود را جهانی
میداند و برای نیل به جاودانگی و دوام و بقای ابدی،
تالش میکند از طریق سیاست خارجی ،دیگران را
همسو با آرمانهایش تغییر دهد تا هیچ ایدهای که
امکان دیالکتیک با آمریکا را داشته یا مانع حاکمیت

9.Stockholm international peace research institute
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ارزشهایش در نقطهای ازعالم شود ،وجود نداشته
باشد( .مظفرپور.)47: 1386 ،
جوزف نای فرهنگ عامه ایاالت متحده را نمونه بارز
یک فرهنگ جذابِ قدرت آخرین میداند و معتقد
است ،قطع نظر از آنچه ما انجام میدهیم ،فرهنگ عامه
آمریکایی از یک اقبال جهانی برخوردار بوده و هیچ راه
نا ِن و اینترنت وجود ندارد
یا ِ 
فراری از نفوذ هالیوود ،س 
و به طور کلی اقبال عمومی به فرهنگ آمریکایی ،سبب
ارتقای قدرت نرم ،مطلوبیت فرهنگی و ایدئولوژی این
کشور میشود (طالعیحور و همکاران.)1397 ،
فرید ذکریا نیز مراکز آموزش عالی ایاالت متحده
را یکی از ابزارهای ترویج فرهنگ آمریکایی میداند.
از نظر او آموزش عالی ،بهترین صنعت آمریکا به
شمار میآید .وی معتقد است ایاالت متحده با پنج
درصد جعیت دنیا ،در صحنه آموزش عالی برتری
مطلق دارد و  68درصد از  500دانشگاه برتر جهان
متعلق به این کشور است ).(Zakaria, 2008
فریزر 12نیز ضمن تأکید بر قدرت نرم آمریکا ،معتقد
است :قدرت نرم از فرهنگ سرچشمه میگیرد ،وی
از مواردی همچون گسترش فیلمها و ویدئوهای
تلویزیونی ،موسیقی و ذائقه غدایی آمریکایی به
عنوان شاخصهای اصلی قدرت نرم آمریکا نام
میبرد .بر همین اساس در سند راهبرد امنیت ملی
آمریکا در سال  2002میالدی نیز اشاره شده که
دفاع از گسترش جهانیسازی ارزشهای لیبرال
دموکراسی در بطن استراتژی امنیت ملی آمریکا
قرار گرفته است؛ بنابراین در صورتی آمریکاییها
به اهداف خود درعرصه بینالملل بهتر نائل خواهند
آمد که فرهنگ ،ایدئولوژی ،ارزش و داشتههای این
کشور برای دیگران جذابیت داشته باشد (طالعیحور

و همکاران .)1397 ،همچنین در استراتژی امنیت
ملی ایاالت متحده در سال  2015نیز بر ارزشهای و
ایدههای آمریکایی و نیز دفاع از دموکراسی و حقوق
بشر تأکید شده و بیان میکند که دفاع از دموکراسی
و حقوق بشر این کشور را با آرمانهای مردم عادی
در سراسر جهان متحد میکند .در این سند آمده
است که به طور معمول انتظار میرود ایاالت متحده
به حمایت از تغییر دموکراتیک صلحآمیز در دنیا
بپردازد ).(Trump, 2017
بنابراین میتوان گفت فرهنگ و ابزارهای اشاعه
آن مؤثرترین عامل برای گسترش هژمونی در محیط
متحول جهان امروز هستند .بررسی اجمالی محتوای
محصوالت فرهنگی آمریکا از آغاز دهه 1990
میالدی تاکنون آشکارا نشان میدهد این قبیل
محصوالت عامدانه و هدفمند و با اغراض خاص
سیاسی تولید شدهاند و ورای کارکرد ظاهریشان،
درحقیقت حامالن و مبلغان پیامهای سیاستمداران
آمریکا هستند که وظیفه خطیر ایجاد مشروعیت
برای هژمونی جهانی ایاالت متحده را بر عهده دارند.
(پوراحمدیمیبدی و سعیدی.)173 :1390 ،
 .2-4-3نهادسازی بینالمللی
همانگونه که بیان شد ،پس از جنگ جهانی دوم
ایاالت متحده در بحث تحکیم چیرگی و مشروعیت
بخشیدن به هژمونی خود ،شبکهای از نهادهای
امنیتی و بهویژه اقتصادی را با کمک همپیمانان
اروپایی خود ایجاد کرد.
درواقع قدرت هژمون ،ساختار نهادین جدید را با توافق
اعضای جامعه بنیان مینهد و منافع عمدتاً اقتصادی بین
گروههای مختلف فراهم میکند.(Iseri, 2007: 2) .

12. Nancy Fraser
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رابرت کاکس 13معتقد است نهادهای بینالمللی
در پنج مورد در تحکیم هنجارهای جهانی قدرت
هژمون مؤثر هستند:
 محصول نظم جهانی هژمونیک هستند. قوانین مربوط به تسهیل گسترش نظم جهانیهژمونیک را تضمین میکنند.
 به صورت ایدئولوژیک به هنجارهای نظم جهانیمشروعیتمیبخشند.
 ابزار گزینش نخبگان از کشورهای پیرامونهستند.
 ایدههای ضدهژمونیک را جذب میکنند (Cox,.)1983: 62

آنگونه که جان ایکنبری هم بیان میکند ،نظام
مستقر بینالمللی در پس از جنگ جهانی دوم ،اساساً
مشتمل بر قدرت نهادهاست .وی معتقد است پس از
جنگ ،درحقیقت آمریکا به کشورهای لیبرال پیشنهاد
داد اگر ایاالت متحده با فعالیت در چارچوپ نهادهای
قابل پذیرش متقابل موافقت میکند تا زمینه نابرابری
قدرت را از میان ببرد ،دیگر کشورها هم میپذیرند
که مشارکت رضایتمندانهای داشته باشند.
آمریکا رضایت دیگر کشورهای غربی را به دست
آورد و آنها به نوبه خود اطمینان دارند آمریکا نه
آنها را تحت سلطه درمیآورد و نه آنها را تنها
میگذارد؛ بنابراین نظام هژمونیک پس از جنگ
سرد با نهادها و فعالیتهایی آمیخته شده که توسل
به قدرت را کاهش میدهد و این ویژگی اصلی
نظامهای مشروطه لیبرال داخلی است .به عقیده
ایکنبری سیستم کلی که مبتنی بر اصول آزادی،
13. Robert Cox

مسئولیت متقابل و روابط چندجانبه است ،در جهان
پیشرفته صنعتی ،بیش از پیش نهادهای عمیقتر و
گستردهتر سیاست و جامعه پیوند خورده است که
مکانیسمهایی برای حل اختالف نیز فراهم و تداوم
آن را تضمین میکند.
درون این نظام لیبرال و نهادین ثروتهای کشورها
کم و زیاد خواهد شد ،حتی خود آمریکا با ماندن در
مرکز نظام ،پیروزیها و شکستهایی تجربه میکند،
اما این پیروزیها و شکستها درسیستم به طور
گستردهای توزیع شده است .در ساختاری که توسل
به قدرت کم و رویکرد به نهادها زیاد باشد ،ثبات،
ویژگی بارز آن است( .ایکنبری.)339-337 : 1383 ،
در همین راستا باراک اوباما ،رئیس جمهور پیشین
آمریکا ،در سال  2016میالدی در سخنرانی خود در
نیویورک گفت :نهادهای بینالمللی از سازمان ملل متحد
گرفته تا ناتو ،صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی را
آمریکا شکل داده و این نهادها تقویتکننده نیرو و توان
آمریکا بودهاند( .طالعیحور و همکاران.)1397 ،
بنابراین آمریکا تالش کرده است با بهرهگیری از قدرت
نرم خود در قالب ترویج لیبرال دموکراسی و فرهنگ و
ایدههای آمریکایی که مطلوب دیگران باشد و همچنین
نهادسازی و ایجاد رژیمهای بینالمللی و به علت پرهیز
از یکجانبهگرایی و شریک کردن همپیمانان و حتی
سایر بازیگران در مناسبات ،نهایتاً جهت مشروعیت
بخشیدن به هژمونی خود به تولید کاالهای عمومی
مالی ـ تجاری و امنیتی برای کلیه کشورهای دوست
و همپیمان و حتی رقیب اقدام کند و خود را به عنوان
هژمون خوشخیم و لیبرال معرفی کند.
این رویه حتی پس از فروپاشی شوروی و تبدیل شدن
آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت از سوی این کشور ادامه
پیدا کرد و علت عدم شکلگیری موازنه قدرت در مقابل
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آمریکا شد .اما در دوران ریاستجمهوری جورج بوش
پسر ،به علت برخی اقدامات یکجانبه در عملیاتهای
نظامی ،این ترس را در محافل سیاسی و علمی را ایجاد
کرد که ممکن است این هژمون خوشخیم و لیبرال،
تغییر رویه داده و با اقدامات یکجانبه به یک ابرقدرت
خودخواه و بدخیم تبدیل شود.
در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما مجددا ً
چندجانبهگرایی و تولید کاالهای عمومی برای نظام
مستقر بینالمللی به طور اطمینانبخشی ،از سوی
آمریکا از سر گرفته شد .اما با روی کار آمدن دونالد
ترامپ و اتخاذ سیاستهای یکجانبهگرایانه از سوی
وی ،مجددا ً ترس و وحشت بر سیاست جهانی حاکم
شده است که احتماالً عکسالعمل سایر کشورها
بهخصوص قدرتهای جهانی را در پی خواهد داشت.
 .5-3سیاست خارجی آمریکا در دوره دونالد ترامپ

امروزه و پس از گذشت حدود سه سال از
ریاستجمهوری دونالد ترامپ با رفتارهای
ساختارشکنانه وی در مورد بسیاری از معاهدات
بینالمللی و تغییر الگوی رفتار آمریکا در چگونگی تولید
کاالهای عمومی امنیتی و اقتصادی در دوره ایشان ،این
ش ِروی سیاستمداران
عالمت سؤال به طور جدی پی 
و اندیشمندان سیاست و روابط بینالملل قرار گرفته
که آیا ایاالت متحده دیگر حفظ نظم لیبرال مستقر
برایش اولویت ندارد؟ و آیا منافع ملی این کشور دیگر
در راستای حمایت از ثبات امنیتی و تجاری ـ مالی
نظم و نسق حاکم بر روابط بینالمللی نیست؟
 .1-5-3محورهای اصلی سیاست خارجی دونالد
ترامپ

در این بخش جهت روشن شدن جهتگیری اصلی
سیاست خارجی آمریکا در دوره ریاستجمهوری
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دونالد ترامپ ،به مهمترین محورهای سیاست
خارجی ترامپ اشاره میکنیم
اولویت دادن به منافع آمریکا با شعار اول
آمریکا و نادیده گرفتن منافع دیگران
یکی از مفاهیمی که دونالد ترامپ در زمان تبلیغات
انتخابات ریاستجمهوری مطرح کرد و حتی در جریان
سخنرانی مراسم سوگند و آغاز ریاستجمهوریاش
در کاخ سفید نیز دوبار با صدای بلند تکرار کرد مفهوم
نخست آمریکا بود (حسینی متین.)1398 ،
ترامپ در تبیین سیاست اول آمریکا به عنوان
استراتژی امنیت ملی خود بر چهار موضوع متمرکز
شده است .وی میگوید :در استراتژی امنیت ملی
من یک چشمانداز استراتژیک برای محافظت از
مردم آمریکا و حفظ شیوه زندگی ما ،گسترش رفاه،
حفظ صلح از طریق قدرت و پیشرفت نفوذ آمریکا
در جهان دارم .ایده اول آمریکای ترامپ یک ایده
عمیقاً ملیگرایانه است که در آن منافع ملی تنها
هدایتکننده فعالیتهای ایاالت متحده در جهان
است (فالحی و حیدری.)1398 ،
نکه مهم در سیاست ملیگرایانه اول آمریکای
دونالد ترامپ ،نادیده گرفتن منافع سایر بازیگران
حتی همپیمانان اصلی ایاالت متحده است.
ناسیونالیسم اقتصادی ترامپ بدون توجه به
منافع مشترک با سایرکشورها
ترامپ با فاصله گرفتن از رویکرد جهانگرایی و
بینالمللگرایی دولتهای پیشین آمریکا و در عوض
با تأکید بر ناسیونالیسم و حمایتگرایی اقتصادی،
سعی کرده است به جای منافع تجاری جمعی و
مشترک بینالمللی ،صرفاً و به طور یکسویه منافع
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اقتصادی آمریکا را در نظام تجارت جهانی مورد توجه
قرار دهد .وی با انتقاد از نظم موجود تجاری ،نظام
تجارت بینالملل را به شکلی از همکاری با حاصل
جمع صفر 14در نظر میگیرد که سود و منفعت
دیگر کشورها به معنای عدم بهرهمندی آمریکا از
منافع تجارت بینالمللی است .به همین دلیل است
که دولت جدید آمریکا با به چالش کشیدن نظام
تجاری لیبرال کنونی از یکسو و تأکید بر سیاست
ناسیونالیسم اقتصادی از سوی دیگر ،سعی کرده است
تا قدرت و توان اقتصادی کشور را تقویت کند ،حتی
اگر این سیاست باعث به خطر افتادن نظام تجاری
بینالمللی شده و کارکرد آن را با چالش مواجه کند
(اختيارياميري ،عليپور و حسنزاده.)162 :1398 ،
به طوری که علیرغم اینکه آمریکا از سرمایهگذاری
دیگر کشورها از جمله متحدین ثروتمند عربی همانند
عربستان سعودی یا حتی رقبایی همچون چین در
کشور خود بهره میبرد و بدون این سرمایهها با مشکالت
جدی اقتصادی از جمله مشکل بدهیهای خارجی
مواجه خواهد شد ،اما هرجا منافع اقتصادی آمریکا
اقتضا کند بدون تردید به طور یکجانبه اقدام خواهد
کرد؛ چراکه ترامپ معتقد است نامتوازن بودن صادرات
و واردات به ضررآمریکا بوده است و به همین دلیل وی
و تیم اقتصادیاش استراتژیهایی را برای مقابله با این
وضعیت اتخاذ کردهاند که از آن جمله میتوان به خروج
یکجانبه ازمعاهدات و گاه تغییر رژیمهای بینالمللی
اشاره کرد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
تالش در جهت تغییر رژیمهای بینالمللی

استنلی هافمن 15و کاترین باربیری ،16وابستگی
متقابل ،لزوماً سازش و یکدلی به بار نمیآورد ،بلکه
به بدگمانی و ناسازگاری نیز منجر میشود؛ چراکه
وابستگی متقابل شدید ،بزرگترین پتانسل را برای
افزایش احتمال مجادالت دارد ،از طرفی در تجارت
بین دو کشور به جز در موارد استثنایی ،همیشه یک
کشور نسبت به طرف مقابل سود بیشتری کسب
میکند .در همین راستا میتوان به سیاستهای
ناسیونالیستی ترامپ جهت افزایش منافع آمریکا
حتی از طریق اصول و قواعد لیبرالیستی و الگوی
حاکم بر تجارت آزاد نظام بینالملل نیز اشاره کرد.
دونالد ترامپ با طرح ایدههایی همچون آمریکای
با عظمت ،استمرار هژمونی ایاالت متحده و شکست
رقبای اقتصادی بالقوه و در حال ظهور ،تالش دارد تا
هنجارها و قواعد رژیمهای بینالمللی را تغییر داده یا
اصالح کند .برای نمونه میتوان به خروج از معاهدات
تجاری و زیستمحیطی و نارضایتی ترامپ از مفاد
معاهدات و ضرر و زیانهایی که آمریکا با پذیرش
قواعد حاکم بر آنها ،متحمل شده اشاره کرد.
سیاستهای ناسیونالیستی و حمایتگرایانه دولت
ترامپ به حدی است که برخی این سیاستها را
نوعی بازگشت به سیاستهای انزواطلبانه و اعالمیه
مونرو ( )1823برمیشمارند (اختیاریامیری و
همکاران.)175 ،174 :1398 ،
سیاست عقبنشینی از سازمانها و معاهدات
نالمللی
بی 

به اعتقاد مخالفین اصول لیبرالیستی بازار و
نظریهپردازان وابستگی متقابل اقتصادی نظیر

همانگونه که بیان شد ،مقصود دونالد ترامپ
از مفهوم نخست آمریکا این است که هرجا منافع
اقتصادی آمریکا ایجاب کند ،بدون تردید و به طور

14. Zero - Slem

15. Stanley Hoffmann
16. Catherine Barbieri
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یکجانبه اقدام خواهد کرد و خروج یا اصالح پیمانها
و توافقهای بینالمللی و منطقهای اولویت نخست
این دولت خواهد بود .ضمناً برای جایگزین کردن این
پیمانها نیز فعاالنه اقدام خواهد کرد .این قرائت از
رفتارهای خارجی ترامپ ،بیشترین تأکید را بر تغییر
نظم بینالمللی لیبرال قاعدهمند گذاشته و معتقد است
هدف وی تغییر و تعدیل آن است ).(Rose, 2019: 9-21
درواقع میتوان گفت ناسیونالیسم اقتصادی دونالد
ترامپ ،بسیاری از معاهدات و سازمانهای بینالمللی که
با نقش هژمون لیبرال آمریکا به وجود آمدهاند را مانعی
برای قدرتیابی آمریکا میداند و در راستای برداشتن
این موانع ،از سیاست تهدید و اجبار نیز استفاده میکند.
اصالح نفتا 17در همین راستا قابل تحلیل است.
دونالد ترامپ با تهدید خروج از سازمان تجارت
جهانی و اعالم خروج از گروه  G 7در کانادا و عدم
امضای بیانیه مشترک این گروه ،نشان داد وی نسبت
به موقعیت ایاالت متحده در نهادها و توافقنامههای
بینالمللی راضی نیست .این امر نشاندهنده آن
است که دونالد ترامپ به دنبال تأمین حداکثر منافع
ملی آمریکا در تعامالت بینالمللی و جهانی است
و حتی اگر الزم باشد از بسیاری از توافقنامهها و
تعهدات نیز عقبنشینی خواهد کرد.
این رفتار ترامپ مؤید آن است که وی به دنبال
بازسازی و بازنگری در نظم موجود (به نفع آمریکا)
است .این رفتارها طیفی از اقدامات و تصمیمات
را شامل میشود که برخی از آنها همانند خروج
یکجانبه از معاهدات ،سازمانها ،نهادها و رژیمهای
بینالمللی در چند دهه گذشته ،نقش محوری و
مهمی در حفظ صلح و ثبات بینالمللی داشتهاند.
مهمترین اقدامات ترامپ برای خروج از معاهدات یا
 117توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی31-
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تهدید به خروج از آنها به قرار زیر است:
 خروج از معاهده تجارت آزاد شرق آسیا موسومبه موافقتنامه مشارکت فرا اقیانوس آرام یا  T.P.Pدر
2017؛
 تهدید به خروج از سازمان تجارت جهانی در2017؛
 خروج از معاهده آب و هوایی (اقلیمی) پاریسدر 2017؛
 اعالم کنارهگیری از سازمانهای بینالمللیعلمی و فرهنگی ملل متحد موسوم به برجام (JC
 )POAدر سال 2018؛
 اعالم خروج از شورای حقوق بشر سازمان مللمتحد در 2018؛
 کنارهگیری از دیوان بینالمللی دادگستریموسوم به  ICJدر 2018؛
 اعالم خروج از پیمان تجارت آزاد آمریکایشمالی یا ( )NAFTAدر  2018و امضای توافق
جایگزین آن؛
 خروج از معاهده دوجانبه مودت و روابطاقتصادی ،تجارت و کنسولی بین آمریکا و ایران در
سال  1334در 2018؛
 کنارهگیری از معاهده پستی جهانی 114سالهسازمان ملل متحد در سال 2018؛
 اعالم خروج از معاهده تسلیحات استراتژیکبا روسیه موسوم به  INFدر سال ( 2018حسینی
متین.)1398 ،
به این فهرست باید خروج از سازمان آموزشی،
علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) و
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تهدید به خروج از سازمان بهداشت جهانی و کاهش
کمکهای آمریکا به این سازمان را نیز اضافه کرد.
در راستای تکمیل این سیاست ،دونالد ترامپ معتقد
است تراز تجارت ایاالت متحده با امنیت ملی این کشور
ارتباط مستقیم دارد ،از این رو در حمایت از صنایع
سنگین نظیر فوالد و آلومینیم ،واردات این مواد را با
ایجاد تعرفههای سنگین محدود و ممنوع کرده است.
از سوی دیگر وی با بهرهبرداری از صنایع داخلی و
ساخت کاالهای صادراتی نظیر لوازم خانگی و خودرو
به حمایت از صنایع سنگین تجاری داخلی اقدام
کرده است ).(Rampell, 2018
ترامپ عالوه بر تالش برای کاهش و رفع کسری
تجاری کشورش با سایر کشورها از جمله چین ،درصدد
مازاد تجاری نیز بوده است .وی همواره در نظر دارد تا
در صورت تعامل اقتصادی با سایر کشورها ،بازی با
حاصل جمع صفر را در پیش بگیرد.(Chu, 2016: 2).
بنابراین میتوان گفت ،دونالد ترامپ نهادها و
سازمانهای بینالمللی را صرفاً برای افزایش ثروت
کشورش در نظر میگیرد و توجهی به نقش هژمون
لیبرال برای آمریکا به عنوان مهمترین پشتیبان
نهادهای بینالمللی ندارد.
عبور از سیاست تولید کاالهای عمومی و
بیتوجهی به نقش هژمون لیبرال
بهرهگیری آمریکا از سازمانها و نهادها و همچنین
تولید کاالهای عمومی و درمجموع بهرهگیری از
قدرت نرم جهت مشروعیت بخشیدن به قدرت سخت
و برتری نظامی نسبت به دیگر بازیگران بوده است.
این قدرت نرم ـ آنگونه که لیبرالها میگویند ـ در
ایجاد نقش مهم هژمون لیبرال برای ایاالت متحده
مؤثر بوده است .در همین راستا ،اندیشمندانی چون

نای ،18والت ،19آیکنبری 20و ذکریا 21معتقدند قدرت
نرم آمریکا پیوند وثیقی با دیپلماسی چندجانبه این
کشور دارد ،همچنین کوپچان 22و آیکنبری بر این
عقیدهاند که مردمساالری لیبرال در نظام سیاسی
داخلی آمریکا به چیرگی این کشور مشروعیت
میبخشد (پارمار و کاکس.)15 ،13 : 1390 ،
اما برداشت دیگری در بین بخشی از سیاستمداران
و اندیشمندان آمریکا نیز وجود دارد که با تولید
کاالهای عمومی امنیتی و بهخصوص کاالهای مالی
ـ تجاری و اقتصادی ،این کشور هزینه هنگفتی را
متحمل میشود .درواقع این دسته معتقدند ،هزینه
اصلی تولید این کاالها بر عهده آمریکا به عنوان
ایجادکننده و حافظ سیستم مستقر بینالمللی است،
اما تضمین مستحکمی جهت جلوگیری از سواری
مجانی رقبا نیز وجود ندارد و همین سواری مجانی
رقبا ،یکی از عوامل مهم کاهش شکاف قدرت ،میان
آمریکا و رقبا محسوب میشود.
عمدهترین مصداق در بین رقبای آمریکا ،چین
است که با وجود استفاده گسترده از بستر اقتصاد
آزاد موجود ،از جمله بازارهای خود آمریکا ،در تأمین
هزینههای سیستم ،مشارکت مناسبی نیر ندارد و حتی
در عوض همکاریهای مناسبی با دولتهای مخالف
هژمونی آمریکا نیز دارد (قنبرلو .)259 :1390 ،درواقع
ترامپ و طرفداران این طرز تفکر در آمریکا ،معتقدند
ایاالت متحده جهت دفع و کنترل جاهطلبی رقبا
میبایست فراتر از چارچوپهای مشروع بینالمللی
دست به مداخالتی در سیستم و نظم مستقر بزند.
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بر همین اساس مداخله فراتر از قواعد نظم مستقر
بینالمللی در زمان جورج واکر بوش در جهت کنترل
رقبا و حفظ برتری آمریکا آغاز شد .در زمان باراک
اوباما چندجانبهگرایی سیاست اصلی آمریکا بود و
این کشور به عنوان هژمون لیبرال به ایفای نقش
پرداخت .اما در زمان دونالد ترامپ اوج مداخالت
دولت آمریکا در توافقات و رژیمهای بینالمللی و در
مجموع یکجانبهگرایی را شاهد هستیم.
دولت بوش دودلی و تزلزل آمریکا در ایجاد
تعهدات چندجانبه را بیشتر کرد و حتی در سال
 2001آمریکا برخی از قراردادها و پیمانهای
بینالمللی را فسخ کر د �(Foot, MacFarlane & Ma
.)standuno, 2003
اما دونالد ترامپ بود که کام ً
ال واضح و آشکار به
طور مکرر حتی با سواری مجانی متحدین آمریکا
به مخالفت برخاست و منافع ملی را بر اساس امنیت
ملی و امنیت ملی را نیز به سادهترین شکل آن به
معنای منافع اقتصادی تعریف کرده است؛ بنابراین
سایر مفاهیم مانند کمک به صلح و امنیت جهانی
و ثبات راهبردی و همچنین ،امنیت متحدین آمریکا
در مناطق ژئواستراتژیک جهان را به معنای سواری
مجانی تعریف میکند که باید متوقف شود.
ترامپ معتقد است امنیت کاالیی است که آمریکا
به عنوان یک قدرت برتر آن را برای سایر کشورها
بهخصوص متحدین و شرکای خود تأمین میکند
و سایرین باید بهای آن را پرداخت کنند (حسینی
متین .)1398 ،در همین راستا ،ترامپ در اجالس
 G7در ژوئیه  2017در کانادا ،متحدین عضو ناتو را
به صراحت به سواری مجانی متهم کرد (Gopalan,
) 2018که با استفاده از تضمین امنیتی آمریکا هیچ
هزینهای در قبال آن پرداخت نمیکنند ،در حالی
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که باید سهم خود را متقبل شوند.
دونالد ترامپ در بخش مالی ـ تجاری و اقتصادی
با شدت و حدت بیشتری به مقابله با متحدین و رقبا
اقدام کرده است.
وی جنگ تجاری بر سر تعرفه کاالها را با اتحادیه
اروپا نیز آغاز کرد و در مورد واردات اتومبیل ،فوالد
و آلومینیوم تعرفههای سنگین  10تا 15درصدی را
وضع کرد که اتحادیه اروپا نیز دست به اقدام متقابل
زد .همین وضعیت درمورد ژاپن وکره جنوبی به وقوع
پیوست (حسینی متین .)1398 ،اوج جنگ تعرفهها
با رقیب اقتصادی آمریکا یعنی چین اتفاق افتاد که
چین نیز وادار به عمل متقابل شد.
درمجموع دونالد ترامپ با تقش هژمون لیبرال که
آمریکا بایستی برای تولید کاالهای عمومی جهت
ارائه به نظام بینالملل برای کسب مشروعیت هزینه
پرداخت کند ،آشکارا مخالفت کرده و در عمل نیز
این نقش را دگرگون کرده و به جای هزینه کردن،
با چرتکه تجاری به دنبال دریافت مابازای هر اقدام
آمریکا برای متحدین و رقبا بوده است.
 .6-3مخاطرات سیاست خارجی ترامپ برای نظم
مستقر بینالمللی ( نقش هژمون لیبرال)

آنچه سبب میشود بازیگران اصلی نظام بینالملل
از قدرت ایاالت متحده بیمناک شوند ،عقبنشینی
این کشور از سازمانها و نهادها و رژیمهای بینالمللی،
استفاده بیش از حد از قدرت سخت و نظامی و
یکجانبه عمل کردن به جای چندجانبهگرایی است.
همانگونه که رابرت پاپ 23هم بیان میکند در
دولت جورج پوش پسر ،ایاالت متحده با عدول از

تاجالدینصالحیان .ایاالت متحده و تخریب نقش هژمون لیبرال در سایه سیاستهای ترامپ

23. Robert Pape

تابستان  .1399دوره  .10شماره 35

برخی معاهدات بینالمللی ،استفاده از قدرت نظامی
و اتخاذ راهبرد یکجانبهگرایی ،شهرت دیرین
ایاالت متحده را در داشتن نیت خیرخواهانه تغییر و
بهانههایی به دست قدرتهای بزرگ داد تا از قدرت
آمریکا بهراسند ).(Pape, 2005: 7-10
با روی کار آمدن باراک اوباما ،وی سیاستهای
معطوف به نقش هژمون لیبرال را برای ایاالت متحده
در پیش گرفت .اما با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ،
وی درواقع سیاستهای جورج بوش پسر را به طرز
اولی تکمیل کرد.
اما سیاست عقبنشینی از معاهدات و رژیمهای
بینالمللی و اوج آن خروج از برجام و عدم پایبندی
به تولید کاالهای عمومی ،برای نظام مستقر بینالمللی
میتواند مخاطرهآمیز باشد .از طرفی تولید کاالهای
عمومی برای نظام مستقر از سوی آمریکا ،به علت رشد
رقبای ایاالت متحده و کم کردن فاصله خود با این
کشور نیز میتواند برای خود آمریکا مخاطرهآمیز باشد.
درواقع ترامپ با رفتارهایش برای نظام مستقر
مخاطراتی ایجاد کرده ،اما خود ایاالت متحده در یک
پارادوکس واقعی گرفتار شده است؛ چراکه تداوم
هژمونی لیبرال برای ایاالت متحده ،منوط به توان این
کشور در حفظ رویکرد برونگرایی است که نیازمند
صرف هزینههای امنیتی ،مالی و اقتصادی فراوان
است (تویسرکانی و عسگرخانی ،)1398 ،ولی این
امر سبب نزدیک شدن فاصله رقبایی همچون چین
به این کشور میشود و از سوی دیگر عقبنشینی از
تولید کاالهای عمومی و یکجانبه عمل کردن سبب
از بین رفتن مشروعیت بینالمللی قدرت تکقطب
یعنی آمریکا و آغاز حرکت موازنهسازی قدرتهای
جهانی در برابر این کشور میشود ،اما دونالد ترامپ
گزینه دوم را انتخاب کرده است.

برخی نیز معتقدند خروج ترامپ از معاهدات،
نهادها و رژیمهای بینالمللی به معنای عدم اعتقاد
وی به این معاهدات و نهادها نیست ،بلکه وی تالش
میکند معاهدات و نهادهای جدیدی را ایجاد کند تا
بهتر بتواند منافع کشورش را تأمین کند .به عنوان
مثال به دنبال خروج از معاهده پاریس ،وی تأکید
میکند که ما درحال خروج هستیم ،اما ما شروع
به مذاکره خواهیم کرد و خواهیم دید که میتوانیم
معاملهای منصفانه انجام دهیم ).(Trump, 2017
این دیدگاه نیز در جای خود قابل بحث است،
اما سؤال اینجاست که چه تضمینی وجود دارد که
دونالد ترامپ لزوماً پس از خروج و عدول از بسیاری
از پیمانها و رژیمهای بینالمللی ،بتواند پیمانها و
رژیمهای جدید را منعقد کند؟ چراکه انعقاد هر
پیمان جدید مستلزم توافق دو یا چندجانبه است و
صرف درخواست و موافقت یک طرف ،منجر به انعقاد
موافقتنامه جدید نخواهد شد.
از طرفی شیوه و نحوه خروج و عقبنشینی ترامپ
از بسیاری از معاهدات و رژیمهای بینالمللی با
بیاعتنایی به خواست و منافع دیگران حتی همپیمانان
آمریکا همراه بوده و او بسیاری از آداب و رسوم متعارف
و مرسوم را نیز به جا نمیآورد و تأکیدش بر عدم
تولید کاالهای عمومی امنیتی و اقتصادی بدون
مابازای آنهاست که بیشتر سیاست یکجانبهگرایی
مطلق یک ابرقدرت را به ذهن متبادر میسازد تا
چندجانبهگرایی و صرفاً بهسازی معاهدات و نهادهای
بینالمللی را؛ همین امر تردیدها در مورد آینده و غیر
قابل پیشبینی بودن رفتار وی را بیشتر میکند.
آمریکای ترامپ ،متحدین را دشمن و رقیب
خطاب میکند و گاه دشمنان قدیم را دوست تلقی
میکند .مالقاتهای وی و مواضع بسیار ابتدایی
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ایشان در برابر پوتین ( 2018هلسینکی) و کیم جون
اونگ ( 2018سنگاپور) در تاریخ سیاست خارجی
آمریکا بیسابقه بوده است .اوج خدشهدار کردن
اعتماد بینالمللی ایاالت متحده ،در مورد توافقنامه
هستهای  5+1موسوم به برجام روی داد که ترامپ
بهراحتی به تعهدات بینالمللی رئیسجمهور پیشین
آمریکا پشت کرد و از برجام خارج شد.

نیکالس اونف 24از پایهگذاران نظریه سازهانگاری
نیز معتقد است که زوال آمریکا در دوره اخیر (دوره
ترامپ) تسریع شده است و جای هیچگونه اغراقی
نیست که ترامپ متعهد به از کار انداختن نظم مبتنی
بر قانون است؛ چراکه وی نظام دموکراتیکی که بیش
ار دویست سال قدمت دارد را به بازی گرفته است
(دهقانی ،بصیری و یزدانی.)39 ،38 :1398 ،

همچنین دونالد ترامپ با کنارهگیری از دیوان
بینالمللی دادگستری در سال  2018میالدی و
نیز بازنگری در معاهداتی که آمریکا را ناگزیر به
مراجعه به دیوان میکند تعجب همگان را برانگیخت
(حسینی متین .)1398 ،ترامپ با پشت کردن
به چندجانبهگرایی به عنوان اصل بنیادین نظم
موجود و قاعدهای که اساس مشروعیت هژمون
لیبرال خوشخیم محسوب شده و در پیش گرفتن
یکجانبهگرایی که مهمترین نشانه یک هژمون
بدخیم محسوب میشود ،اعتماد نسبی ایجادشده در
نظم مستقر که در طول بیش از نیم قرن با همکاری
بخش وسیعی از جهان ایجاد شده بود را با عالمت
سؤال بزرگی مواجه کرده است.

فرید ذکریا در اینباره معتقد است ،در دولت ترامپ
به نظر میرسد آمریکا دیگر به ایدهها و اهدافی که
در سهچهارم یک قرن ،محرک حضور بینالمللی
این کشور بودهاند ،عالقهای و درحقیقت اعتقادی
ندارد ) .(Zakaria, 2019: 10-16عالوه بر این آنتونیو
گوترش ،25دبیر کل سازمان ملل ،بدون نام بردن از
ترامپ با اشاره به درگیری آمریکا در تعارضات مختلف
از جمله در تجارت بینالملل میگوید :این به آن
معنی است که قدرت جاذبه آمریکا که چندین دهه
قبل یک مؤلفه برجسته در روابط بینالملل بود ،امروزه
از تأثیرگذاری کمتری برخوردار شده است ،وی معتقد
است با اینکه آمریکا زمانی ثبات جهانی را تضمین
کرده است ،اما اکنون تأثیرگذاری خود بر رویدادهای
جهانی را از دست داده است ).(Friedman, 2018

در کنار این سیاستها باید به اظهارات
اسالمهراسانه ترامپ و حمایت وی از انتقال سفارت
اسرائیل به بیتالمقدس که سبب خدشهدار شدن
وجهه آمریکا نزد اعراب مسلمان شد نیز اشاره کرد
) .(Rugh, 2019: 1, 2همچنین مواضع و عملکرد
ترامپ در قبال حمایت از ائتالف نظامی به رهبری
عربستان در یمن ،بهخصوص در قبال قضیه قتل
جمال خاشقچی روزنامهنگار سعودی نشان داد ترامپ
به افکار عمومی جهانی و ارزشهای مورد ادعای آمریکا
نظیر حقوق بشر ،کمترین اعتنایی ندارد که همین امر
سبب شد منتقدان وی حتی در بین جمهوریخواهان،
او را متهم به نادیده گرفتن ارزشهای آمریکایی کنند.
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ترامپ با اولویت بخشیدن به قدرت سخت ،جایگاه
ممتازی برای قدرت نرم در سیاست خارجی و بهخصوص
صدور ارزشهای آمریکایی قائل نیست و مبنای تعامل
با دیگر کشورها را صرفاً منطق هزینه ـ فایده قرار داده
است .به عقیده جیمز کوران ،26دونالد ترامپ وظیفه
اصلی دولت را محافظت از شهروندان (آمریکایی) و
ارتقای رفاه آنها قرار داده است ).(Curran, 2018: 1
درمجموع اینگونه رفتارهای دونالد ترامپ
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سبب ایجاد تردیدهای جدی بین بازیگران نظام
بینالملل و ایجاد ابهام در آینده جایگاه هژمون
لیبرال خوشخیم (آنگونه که لیبرالها میگویند)
برای ایاالت متحده شده است؛ جایگاهی که سبب
مشروعیت نسبی این کشور برای بخش زیادی از
بازیگران موافق نظم مستقر شده بود.

 .4بحث و نتیجهگیری
اندیشمندان لیبرال ،مهمترین علت عدم
شکلگیری موازنه قدرت در برابر آمریکا را ،وجود
مجموعه قدرت نرم آمریکا میدانند که مشتمل است
بر محوریت درایجاد نهادها ،سازمانها و رژیمهای
بینالمللی ،تولید کاالهای عمومی ،امنیتی ،مالی
ـ تجاری و اقتصادی و درمجموع چندجانبهگرایی
و پرهیز از یکجانبهگرایی و نهایتاً ساختار لیبرال
نظام داخلی آمریکا که این کشور را به جایگاه هژمون
لیبرال رسانده است.
مجموعه عوامل مذکور سبب استفاده کشورها
از ویژگیهای نظم مستقر شده است که از این
بهرهمندی توأم با رقابت ـ که بیشتر ناشی از تولید
کاالهای عمومی بوده ـ به سواری مجانی نیز یاد
میشود .به همین دلیل ،موازنه قدرت در برابر این
کشور شکل نگرفته است.
با روی کارآمدن جورج واکر بوش ،آمریکا از
برخی تعهدات بینالمللی خود عدول کرد و حتی در
قضیه حمله به عراق ،با عبور از سازمان ملل متحد و
بیتوجه به خواست دوستان همپیمانان خود ،اقدام
یکجانبهای را در پیش گرفت که این نوع رفتار
سبب ایجاد ترس در بین کشورها شد .اما باراک اوباما،
مجددا ً مسیر چندجانبهگرایی و برگشت به تعهدات
وتقبل هزینههای هژمون لیبرال را در پیش گرفت.

اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ ،وی با اولویت
دادن به منافع آمریکا و با شعار اول آمریکا و نادیده
گرفتن منافع سایر بازیگران ،تالش کرده است با نگاه
ناسیونالیستی محض به اقتصاد ،از نهادها ،سازمانها
و رژیمهای بینالمللی عقبنشینی کند و از پرداخت
هرگونه هزین ه در جهت حفظ جایگاه هژمون لیبرال
برای ایاالت متحده اجتناب کند .به طوری که
میتوان گفت دونالد ترامپ سیاست چندجانبهگرایی
و تولید کاالهای عمومی را به نحو چشمگیری کنار
گذاشته و مخاطرات جدی را برای ایفای نقش
هژمون لیبرالی ایاالت متحده که در طی سالیان دراز
حاصل شده بود ،ایجاد میکند.
در صورت ادامه این سیاست ،نظم مستقر بینالمللی
و نقش هژمون لیبرال آمریکا به میزان زیادی با
چالش مواجه خواهد شد که نتیجه نهایی این امر
میتواند حرکت سایر بازیگران ،بهخصوص قدرتهای
جهانی به سمت ایجاد موازنه قدرت در برابر آمریکا
باشد؛ چراکه ذات آنارشیک نظام بینالملل ،اصل
بیاعتمادی را ترویج میکند .بیاعتمادی نیز بازیگران
را به سمت خودیاری و افزایش قدرت در برابر قدرت
و ایجاد موازنه قدرت سوق میدهد .درواقع اندک
اعتماد ایجادشده توسط قدرت نرم آمریکا ،به یکباره
توسط دولتمردان آمریکا و بهخصوص رئیسجمهور
ترامپ در حال فروپاشیدن است.
با فروپاشی قدرت نرم مشروعیتبخش ،آمریکا
دیگر هژمون لیبرال نخواهد بود ،بلکه یک هژمون
غیرلیبرال و اصطالحاً بدخیم خواهد بود که به صورت
خودکار نظام بینالملل را به سنت دیرپای موازنه
قوا برگشت خواهد داد .در این وضعیت کشورها
بهخصوص قدرتهای جهانی با هژمونیای که به
دنبال تحمیل خواستههای خود بر دیگران است،
مواجه هستند .در صورت ادامه این روند،کشورها
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بهتدریج ،باید خود را برای مواجهه و مقابله با یک
هژمون غیرلیبرال و بدخیم آماده کنند.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

تمام اصول اخالق پژوهش در این مقاله رعایت
شده است.
حامي مالي

این مقاله حامی مالی نداشته است.
تعارض منافع

بنابر اظهار نویسنده این مقاله تعارض منافع ندارد.
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