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چکیده
مجموعه مواضع و اقدامات ترامپ در دوسال گذشته درخصوص خروج از معاهدات مهم
بینالمللی و منطقهای و نهادهای چندجانبه ،سیاستهای تنش زا و رفتارهای آن علیه متحدین
و شرکای راهبردی مانند جنگ تعرفهها علیه اروپا و چین و نیز تأکیدات مکرر مبنی بر اینکه
ساخت و مناسبات موجود نظام بینالملل بویژه نظم اقتصادی در راستای منافع امریکا نیست،
معنا و مفهومی جز نارضایتی از شرایط موجود ندارد.
آیین سیاست خارجی ترامپ موسوم به «امریکا نخست» و«بازگشت عظمت امریکا» همراه
با سیاستهای یکجانبه گرایانه و حمایت گرایانه اقتصادی و تنش زای وی تداعی کنندة وجود
برنامه هایی برای دگرگونی در نظم موجود بینالملل است .آیا ترامپ بدنبال جایگزین نظم
سیاسی و اقتصادی بینالمللی لیبرال مبتنی بر تجارت آزاد است و یا می کوشد با حفظ آن ،این
نظام را بگونهای اصالح نماید تا منافع امریکا به بهترین وجه تأمین گردد؟ فرضیه مقاله این
است که « ترامپ قصد ندارد نظم لیبرال دموکراسی را جایگزین نماید بلکه ،هدف وی
بازسازی آن به منظور اعاده و یا برقراری موقعیت هژمونیک امریکا است».

واژگان کلیدی
امریکا نخست ،آیین سیاست خارجی ،ترامپ ،نظم بینالمللی لیبرال ،قدرتهای بزرگ،
اقتصاد ،تجارت آزاد.

مقدمه
ترامپپ طپپی دو سپپا (ژانویپپ  2017تپپا ژانویپپ  )2019از زمپپا حضپپورد در
کپپاس سپپهید رمپپوارد ترکیپپد کپپردد اسپپ کپپ سپپا و مناسپپتام مودپپود ن پپا
بپپینالملپپل در راسپپیام منپپامر امرییپپا نیسپپ و امرییپپا در درپپ رپپام ا یپپر از ایپپن
شرایط بشدم میضرر شپدد اسپ وم حیپی میدپدین امرییپا را نیپه مپیود نمپود کپ
از امرییپپا سپپوت اسپپیهادد کپپردد انپپد م پپو نیپپه در سپپننرانی  4دسپپامتر  2018پپود
در بروکسپپل (در دپپندور مارشپپا لمپپا ) در بپپارد برنام پ رپپام امرییپپا بپپرام تپپرمین
منپپام ش در شپپرایط کنپپونی ن پپا بپپینالملپپل چنپپین توحپپید داد« :رپپر کشپپورم
[ازدمل امرییا] بایپد [حپ دارد] ب رسپد کپ یپا ن پد بپینالملپل کنپونی در پدم
کشپپور اس پ یپپا ن پ و اگپپر نیس پ بایپپد ب رسپپیدو چمپپور مپپی شپپود را
مپپرد
اسپ او
ادالح کرد ایپن کپارم اسپ کپ رئپیج دموپور ترامپ درحپا اننپا
ایاالم میدپدد را بپ ن پش سپنیی و مدپورم اد در ررتپرم دوپا بپاز مپی گردانپد
مرموری ما اعما منپدد حاکمیپ [ملپی امرییپا] و ادپالح ن پد بپینالمللپی لیتپرا
اسپ و از دوسپپیا پپود مپپی پپوارید کپ بپ مپپا کمپ کننپپد ما قصپپد داریپپد ن پپد
1
بینالمللی در دم شوروندا ما باشد  -ن اینی نوا را کنیر کند »
ایپپن اظوپپارام م پپو و منموعپپ مواحپپر و اقپپدامام دولپپ ترامپپ در صپپو
پپروا از م ارپپدام موپپد بپپینالمللپپی و منم پپ ام اعپپد از توامپپ رپپا و یمپپا رپپام
اقیصپپادم ماننپپد یمپپا تنپپارم زاد اقیپپانوس را موسپپو بپپ  TPPو پپروا از
یمپپا و و رپپوایی پپاریجو پپروا و مپپ اکرد منپپدد درمپپورد یمپپا تنپپارم زاد
امرییپپام شپپمالی (نهیپپا)و پپروا از سپپازما رپپام بپپینالمللپپی ماننپپد شپپورام ح پپور
بشپپرو یونسپپیو و یپپا پپروا از بردپپا ب نپپوا تپپوام ی چنددانت پ ک پ بنپپش موپپد
گسپپیرد مناسپپتام اقیصپپادم کشپپوررام  5+1شپپامل امرییپپا بپپا ایپپرا بپپودد اس پ و و
دنگ ت رمپ رپا بپا میدپدین از یی سپو و سپایر تدرکپام دولپ امرییپا شپامل تودیپد
ب پ پپروا از سپپازما بپپینالمللپپی تنپپارم ()WTOو کپپارش کم پ رپپام اقیصپپادمو
زیرسپاا بپپرد ن پپش نپپاتو و روابپط میشپپن بپپا میدپدین سپنیی ایپپن کشپپور در ایپپن
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دوردو حپپاکی از اس پ ک پ ترام پ رارتپپرد ددیپپدم را بپپرام شپپیل بنشپپید ب پ
ن ا بپین الملپل بپر متنپام منه پ امرییپا برگهیپدد اسپ ب ن پر مپی رسپد رئپیج
دموپپور امرییپپا بپپا توسپپل ب پ دکیپپرین «امرییپپا ننس پ » و بپپا دپپاد طلتپپی اتپپی و
ویژگیوپپام شنصپپییی اقیدارگرایان پ پپودو بپپدنتا تیییپپر «ن پپد بپپینالمللپپی لیتپپرا
(دموکراتی پ ) قاعپپدد منپپد»بپپویژد «ن پپد اقیصپپادم بپپین المللپپی» متینپپی بپپر تنپپارم
زاد اس و مپی کوشپد بپ سپم تیییپر ایپن ن پد حرکپ کند ازسپوم دیرپرو رپی
ن د بینالمللپی قپرار نیسپ تپا ابپد بپاقی بمانپد ن پا بپینالملپل مودپود نیپه در دو
درپپ گ شپپی دچپپارتیییراتی شپپدد و بپپ ت تیپپرم بپپا ظوپپور بپپازیررا دولیپپی
وغیردولیپپی ددیپپد و دیپپدد دوپپانی شپپد بنصپپو عصپپر منپپ ورم اطالعپپامو از
2
درو شیسی اس
بپپا ودپپود ایپپنو م پپط قپپدرمرپپام بپپهره رسپپیند ک پ مپپی تواننپپد تیییراتپپی در
سا یار ایناد نمایند و یا دسپ بپ بازسپازم یپا دپایرهینی بهننپد امپا دسپ کپد
در شپپرایط کنپپونی رقی پ عمپپدد دیرپپرم بپپرام ررتپپرم ن پپد لیترالپپی ب پرام امرییپپا
ودپپود نپپدارد و حیپپام ایپپن ن پپا کماکپپا در راسپپیام منپپامر امرییپپا و غپپرو ادام پ
دارد
در ایپپن میپپا و اعپپال یپپین (دکیپپرین) «امرییپپا ننسپپ » و«بازگشپپ ع مپپ
امرییپپا» رمپپراد بپپا سیاس پ رپپام ددیپپد و یینانت پ گرایان پ و ناسیونالیسپپیی ترام پ
چپپ کپپارکردم مپپی توانپپد داشپپی باشپپد نارحپپاییی ترامپپ از ن پپد مودپپود و
سیاسپپ رپپام توپپادمی و یینانتپپ اد تپپداعی کننپپدد طراحپپی برنامپپ ام بپپرام
دگرگپپونی در سپپا یار و یپپا دسپپییابی بپ سپپازوکارم دپپایرهین در ایپپن شپپرایط اس پ
ل او این رسش مود ممپرح مپی شپود کپ یپا ترامپ بپدنتا تیییپر ن پد سیاسپی و
اقیصپپادم بپپینالمللپپی لیتپپرا متینپپی بپپر تنپپارم زاد و دپپایرهینی بپپا ن پپد
ددیپپدم اس پ یپپا مپپی کوشپپد بپپا حهپپا و ایپپن ن پپا را ادپپالح نمایپپد تپپا منپپامر
امرییپا را بویپپر تپرمین نمایپپد مرحپی ایپپن نوشپپیار ایپن اسپ کپ «امرییپپام ترامپ

قصد دارد ن پد بپین المللپی لیترالپی را برونپ ام بازسپازم کنپد تپا رژمپونی امرییپا را
اعادد یا تثتی نمایپد » ب تپارم دیرپرو امرییپام ترامپ قصپد نپدارد ن پد متینپی بپر
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لیتپپرا دموکراسپپی را بمپپور بنیپپادین تیییپپر درپپد بلی پ و بپپا ابپپراز نررانپپی از تض پ ی
موق ی امرییا در اثر چنپدقمتی شپد سپا یار ن پا بپینالملپل بپا ظوپور قپدرمرپا
و بپپازیررا ددیپپد دولیپپی و غیپپر دولیپپی و درنیین پ عپپد تپپرمین منپپامر امرییپپا بپپا
قواعپپد و رویپپ رپپام بنامانپپدد از دورد دنپپگ سپپرد و پپج از و قصپپد دارد دایرپپاد
زمپانی در
رژمونی و دوانی امرییپا را اعپادد نمایپد کپ بپ اعی پاد ترامپ مشپاب
دورد دنگ سرد در بلپو غپرو (بپویژد دورد ریرپا ) ودپود داشپی اسپ اینیپ یپا
امرییام ترام در عمل و بپا تودپ بپ امیانپام و م پدورام پود مومپ وارپد شپد
ب این ردف پود دامپ عمپل ب وشپاند یپا نپ و موحپو بررسپی ایپن گپهارد نیسپ
پاردی ترامپ در
ارپداف سیاسپ
بلی این نوشیار م پط در پی بررسپی و شپنا
ایپپن دورد اس پ تپپا روشپپن شپپود سیاس پ رپپا و تصپپمیمام وم در سیاس پ پپاردی
چ پ ارپپدامی را دنتپپا مپپی کنپپد بررسپپی ایپپن موحپپو نیازمنپپد ی پ بد پ ن پپرم
در صپپو مهوپپو ن پپد بپپینالمللپپی و یپپ بدپپ عینپپی در صپپو منموعپپ
رمیاررپپاو سیاس پ رپپا و اقپپدامام امرییپپا در دورد دو سپپال اس پ ک پ ب پ ترتی پ ارائ پ
وارد شد
مفهوم نظم بین الملل
پاردی
ن ری رام سیاس بین الملپل کمیپر بپ رمیپار بپازیررا ب نپوا سیاسپ
می ردازند و چنین ادعایی رد ندارنپد امپا مپی تپوا ادعپا نمپود کپ بمپورکلی رمیپار
بازیررا گوناگو بپا سپموح میهپاوم قدرتمنپدم در عردپ سیاسپ بپینالملپل تپابر
دو میییپپر موپپد اس پ ؛ توانپپاییرپپام ملپپی و سپپا یار ن پپا بپپینالملپپل ب نپپوا ی پ
میییپپر مدپپدود کننپپدد ن پپدرپپام بپپینالملپپل نیپپه بپپدلیل قپپدرم مدپپور بپپود نوپپا
دیپپددرپپام موق پ و نا ایپپدار تل پپی مپپی شپپوند و در واقپپرو رپپی ن مپپی نیس پ ک پ
برام رمیش اسپیمرار یابپد ایپن تیییپر و دگرگپونی بپ عوامپل و میییررپام منیلهپی
بسپپیری دارد ک پ مومیپپرین نوپپا منپپامر قپپدرمرپپا و بپپازیررا بپپهره اس پ ررچنپپد
امرییا ب نپوا تنوپا قپدرم بنپام مانپدد از دورد دنپگ سپرد از قپدرم مپور ال پاددام
بپپرام تیییپپر شپپرایط ن پپا بپپینالمللپپی بر پپوردار اس پ امپپا در عپپین حپپا و بپپدلیل
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سپپا یار و ماریپپ ن پپا بپپینالملپپل و ب نپپوا یپپ واحپپد سیاسپپی در میپپا سپپایر
واحپپدرا از مدپپدودی رپپا و مد پ وراتی نیپپه بر پپوردار اس پ ک پ مپپانر تد پ کامپپل
ما و ارداف این کشپور مپی شپود  3بپ ن پر مپی سپد نچپ در دو سپا گ شپی در
اثپپر سیاسپپ رپپا و اقپپدامام دولپپ ترامپپ در امرییپپا شپپارد بپپودد ایپپد تپپالد
گسیردد برام تیییر سم و سپوم ن پد مودپود بپینالملپل اسپ تپا منپامر بیشپیرم
را بپپرام دول پ بپپدنتا داشپپی باشپپد سیاس پ رپپا و رمیاررپپایی ماننپپد م ابل پ بپپا
دوانی سازم و مدا ل بپین المللپیو زیپر سپاا بپرد مواحپر و سیاسپ رپام ریشپ
دار و طپپوالنی امرییپپا از تنپپارم زاد و موپپادرم زادان پ گرمی پ تپپا عپپد تمایپپل ب پ
حها اتدادرپا و ت وپدام بپرو مپرزم یپا حپداقل اینپاد تردیپد در حپرورم ودپودم
نوا و رمچنپینو پروا از م ارپدام چنپد دانتپ کپ در طپو رهیپاد سپا گ شپی
متانی و ای رام ادپلی دپلد و ثتپام اسپیراتژی و امنیپ بپینالمللپی بپویژد امنیپ
میددین و شپرکام امرییپا را تشپییل مپی دادنپدو در ایپن منموعپ قپرار مپی گیرنپد
این اقپدامامو قتپل از ررچیپه نشپان نارحپاییی دولپ کنپونی امرییپا از ن پد مودپود
را تپرمین کننپدد منپامر پود نمپی یابپد و در مرحلپ ب پدو نشپان انریپهد
اس ک
و تصمید دپدم دولپ بپرام تیییپر ماریپ و ن پد بپینالملپل کنپونی اسپ امپا
من ور از ن د بینالملل چیس
بپپرغد اسپپیهادد زیپپاد ایپپن ادپپمالح در زنپپدگی روزمپپرد و از سپپوم رسپپان رپپا و
سیاسیمدارا بپ ن پر مپی رسپد برداشپ ییسپانی از در میپا رمپ امپراد ودپود
نپپدارد در بویپپرین حالپپ یپپ برداشپپ عپپا از در رپپن رمپپ ودپپود دارد و
این اس ک و ن پد بپینالملپل بپ م نپام تودپی شپرایطو رایپشو قواعپد و ماریپ
4
روابط بینالملل (روابط میا کشوررا) در ی م مر ا زمانی اس
ب تپپارتیو ایپپن مهوپپو و شپپرایط روابپپط میپپا کشپپوررا در یپپ مدپپدودد زمپپانی
پپا را تتیپپین مپپی کنپپد و رپپد از ایپپن دوپ م یپپارم بپپرام انپپدازد گیپپرم شپپرایط
دوپپانی اسپپ کپپ و یپپا ن مپپی ودپپود دارد یپپا بپپی ن مپپی حپپاکد اسپپ در چنپپین
حالییو ن د بینالملل رپد شپامل و بازتپاو درنپدد ترتیتپام دوپانی اسپ کپ دپلدو
رمپپاد و زادم را تپپروی مپپی کنپپد و رپپد شپپامل تدپپوالتی اس پ ک پ چنپپین کپپارکرد
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ویژدام ندارد ب این ترتیپ و مشپن مپی شپود کپ مهوپو «ن پد»بپا مهوپو کپد و
بیش مشپاب دیرپرو ی نپی«بمپورمن د»تهپاوم رپایی دارد ب تپارم روشپنیرو درحپالی
ک «ن د» بمورتلویدی ب مهوپو میضپاد پود ی نپی «بپی ن مپی»نیپه داللپ دارد؛
امپپا ادپپمالح «بمپپورمن د»و دارام چنپپین م نپپام تلپپویدی نیس پ و بپپی قاعپپدگی را
برنمی تابد ل او ایپن مهوپو بپ ایپن م نپی اسپ کپ ممیپن اسپ ن پا بپینالملپل
دارام ن پپد باشپپد امپپا ماقپپد ثتپپام و رامپپش الز باشپپد ب تپپارتیو ممیپپن اس پ ن پپد
بینالمللی ودپود داشپی باشپد کپ عپارم از ثتپام و ماقپد بر پوردارم از رحپاییمندم
بازیررا ادلی باشد
رنپپرم کیسپپیننر و رپپدلی بپپو دپپهو مومیپپرین ن ریپپ پپردازا رشپپی روابپپط
بینالملپل رسپیند کپ در مپورد ن پد بپینالملپل سپنن گهیپ انپد و بویپرین ت ریپ
کالسی از ن د بپینالملپل را ارایپ دادد انپد 5رپردوم ایپن نویسپندگا حپمن ترکیپد
بپپر ن پپش واحپپدرام سیاسپپی ب نپپوا بپپازیررا ادپپلی در اینپپاد ن پپد بپپین الملپپلو در
ت ری پ ن پپد در ایپپن زمین پ اشپپیرا ن پپر دارنپپد ک پ و «ن پپد ]بپپین المللپپی[ بازتپپاو
دردپپ ام از پپ یرد ترتیتپپام و قواعپپد رپپدای روابپپط بپپین کشپپوررا از سپپوم
قپپدرمرپپام بپپهره بپپا توانپپاییرپپام میهپپاوم اسپ و دررمپپا حپپا و ایپپن قپپدرتوا بپ
ن پش سپازوکاررام دی لماتیپ بپرام تن پید و تیییپر ایپن قواعپد ا عپا دارنپد » 6در
این م ناو ن د ازنوعی مشروعی بر وردار اسپ کپ دولپ رپا بپ قواعپد و رویپ رپام
دپپارم و حپپاکد بپپر روابپپط بپپین کشپپوررا قائپپل رسپپیند و رمپپین امپپر باعپ برقپپرارم
دلد و ثتام در میپا کشپور -دولپ رپا بپرام یپ دورد م پین مپی شپود بپ رمپین
ترتی پ و «بپپی ن مپپی نیپپه بازتپپاو توانپپایی قپپدرمرپپام بپپهره نا شپپنود از ترتیتپپام
7
مودود برام تیییر نوا حیی با اسیهادد از زور و شون اس »
بنابراینو ن پد در ایپن ت تیپر بپ م نپام تپالد دولپ رپا ب نپوا بپازیررا ادپلی
ن ا دوانی بپرام کنارگ اشپین اسپیهادد از نیپروم ن پامی دوپ رسپید بپ ارپداف
سیاس اردی ود اسپ کپ دررمپا حپا و احیپرا بپ حاکمیپ کشپوررا و امپور
دا لپی نوپا را بپپا پود بپ رمپپراد دارد ایپن ت ریپ وابسپپیری شپدیدم بپ عودنامپ
وسیهالیا در قر رهپدرد دارد کپ بپ دنپگرپام سپی سپال در ارو پا ایپا داد زیپرا
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مهوو دولپ و حاکمیپ ملپی ب نپوا سپدم درم ابپل د الپ سپایر دولپ رپا از
دورد بنامانپپدد اس پ ل پ او بپپا ایپپن توحپپیدام مشپپن مپپی شپپود ک پ دنپپگرپپام
دوانی او و دو و بی ن می رایی بپودد انپد کپ ن پد مودپود را از بپین بپردد انپد امپا
ج از دنرواو ن درپام دیرپرم نیپه شپیل گرمیپ انپد ررچنپد ایپن تیییپرام بپا
برنام ریپهم قتلپی نتپودد و بپا وقپو حپواد و رویپدادرام غیرمیرقتپ شپیل گرمیپ
انپپد؛ امپپا نیین پ ییپپی اس پ و برقپپرارم «ن پپد ددیپپد دوپپانی»اس پ نچ پ الز
اس در ایننا بر ترکیپد شپود ایپن اسپ کپ ن پدرپا م مپوال بمور ودکپار اینپاد
نمی شپوند و بمور ودکپار رپد حهپا نمپی شپوند حیپی اگپر ن پدرپا شپیارا بپ
نهر رم کسانی باشند ک از منیهپر مپی شپوند بلیپ ایپن قپدرمرپام بپهره انپد
ک چنین برنام ام را پیش مپی برنپد حپمن اینیپ و موازنپ قپوا و منپامر اقیصپادم و
بود یوسیری دولپ رپا کپ بسپیارم از کشپوررا از شپرایط بوپرد منپد مپی شپوند
نیه نیوانسپی مپانر وقپو دنپگ شپوند؛ کمپا اینیپ دنپگرپام دوپانی او و دو در
چنپپین شپپرایمی بوقپپو یوسپپی انپپد  8بپپا ودپپود ایپپنو امرییپپا و شپپوروم در دورد
رقاب رپام دنپگ سپرد (و در چپارچوو ن پد بپینالملپل پج از دنپگ دوپانی دو )
برام برقپرارم نپوعی تپواز ن پامی بپین دو بلپو کوشپیدند کپ و عملیپرد یمانوپام
ن پپامی نپپاتو و ورشپپو در دلپپوگیرم از وقپپو دنپپگ در ارو پپا وحیپپی پپارا از در
ایپپن دوردومدسپپوس باشپپد رمچنپپینو امرییپپا در ایپپن دورد بپپا برنامپپ رپپایی ماننپپد
طرح مارشا در دپدد ت ویپ اقیصپادم و سیاسپی میدپدین پود بر مپد تپا بیواننپد
در م ابل چالشرام اتداد شوروم م اوم نمایند
نظم لیبرال
ن پپد بپپینالملپپل پپج از دنپپگ دوپپانی دو رمپپا ن مپپی اسپپ کپپ از بپپا
عنپپوا «ن پپد بپپینالمللپپی لیتپپرا دموکراتیپ » (دموکراسپپی لیتپپرا ) یپپاد مپپی شپپود
ایپپن ن پپد دارام اب پپاد منیلپپ اقیصپپادمو سیاسپپیو دی لماتیپپ و اسپپیراتژی و
رمچنپپینو منم پ ام و دوپپانی بپپود 9امپپا بپپا ایپپا دنپپگ سپپرد درحپپالی ک پ ن پپد و
رقابپ رپپام دورد ایپا یامپ و ن پد لیترالپپی پج از دنپپگ دو دوپانی رمچنپپا
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را

ب پ حیپپام پپود ادام پ داد و دول پ رپپام منیل پ امرییپپا نیپپه ادعپپام ررتپپرم
داشپپیند ن ریپپ مشپپوور مرانسپپیج موکویامپپا درمپپورد « ایپپا تپپاری »10در صپپو
ادام حیام و دپاودانری لیتپرا دموکراسپی نیپه در رمپین دورد ارایپ گردیپد کپ بپ
اعی اد ومو مر یند تیامپل مررنرپی -ادیمپاعی بشپر و نپو سپا یار سیاسپی کپ مپی
تواند دام پ بشپرم را رپدای نمایپد بپا تشپییل و گسپیرد دموکراسپیرپام لیتپرا
در تما ن اط دنیا بپ ایپا پود رسپیدد و رپی حیومپ دیرپرم از چنپین توانپایی
بر پپوردار ننوارپپد بپپود در رردپپورمو ایپپن ن پپد لیترالپپی دارام اب پپاد اقیصپپادم
مومپپی اس پ ک پ رپپدف اینپپاد دنیپپایی بپپدور از کمونیسپپد و مشپپور تنپپارم زاد
ب نوا موتپور توسپ و عملیپامرپام پولی کار مپد اسپ کپ رپد رشپد اقیصپادم را
بپپدنتا مپپی ورد ورپپد ابپپهارم بپپرام برقپپرارم ارتتاطپپام تنراتنپپگ و گسپپیردد بپپین
کشپپوررا و دوامپپر منیل پ و در نوای پ اسپپیمرار روابپپط دپپلد میپپه میپپا نواس پ
نیین این وح ی و شپیل گیپرم ن پا مپالی بپینالمللپی موسپو بپ بپرتن وودز 1در
سپپا  1944بپپودد اسپپ کپپ ترتیتپپام و نوادرپپام مپپالی و پپولی دوپپانی  -ماننپپد
دندور بین المللپی پو و بانپ دوپانی و سپ ج سپازما تنپارم دوپانی -را بودپود
ورد کپ بیوانپد عپپالود بپر حهپا ن پپد سیاسپی و اقیصپادم لیتپپرا و ررتپرم امرییپپا و
دوپپا غپپرو را در دوردام طپپوالنی تضپپمین نمایپپد باتودپپ بپپ وسپپ و قپپدرم
اقیصپپاد امرییپپا دالر ب نپپوا تنوپپا ارز مپپاثر و مسپپلط دوپپانی بپپا شپپیوان طپپال تتپپدیل
شد ک سایر ارزرا در رابم با سننیدد می شوند
ب پپد سیاسپپی ن پپدو ب پ ررتپپرم دوپپانی امرییپپا و ررتپپرم دوپپا غپپرو و ب پپد
نیه ب ترسیج سپازما ملپل میدپد بپر اسپاس منشپور ملپل میدپد بپاز
دی لماتی
می گپردد کپ نوپاد ادپلی حپل و مصپل ا یالمپام و مناقشپام بپینالمللپی و شپورام
امنی پ ب نپپوا رکپپن ادپپلی و مس پ و حهپپا دپپلد و ثتپپام دوپپانی اس پ در ب پپد
اسیراتژی و ردف ن پد لیترالپی ایپن بپود کپ بپدلیل ماریپ نارشپی ن پا دوپانی و
حاکمیپ سیاسپ قپپدرم و عپپد اسپپییالم کامپپل سپپازما ملپپل میدپپد بپپرام حپپل و
مصل مناقشام میا کشپورراو در شپورام امنیپ حپ وتپو ب نپوا امییپازم بپ پن
. Bretton Woods
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قپپدرم ادپپلی عضپپو شپپورا دادد شپپود تپپا نوپپا نیواننپپد از سپپازما ملپپل میدپپد ب ن پوا
ابپپهار قپپدرم پپود اسپپیهادد کننپپد و نپپوعی مپپدیری چنددانت پ (ادینپپاو از یینانت پ
گرایی) برام مسپائل بپین الملپل اینپاد شپود بپدیوی اسپ کپ نیینپ ایپن وحپ ی
نیپپه ادینپپاو از کپپاربرد زور و نیپپروم ن پپامی بپپرام حپپل و مصپپل مناقشپپام از سپپوم
قدرمرام بهره اسپ سپایر م ارپدام بپینالمللپی در مپورد لپر سپالح رسپی امو
شپپیمیایی و موشپپیی و حیپپی مضپپام مپپاورام دپپو نیپپه در رمپپین راسپپیا تن پپید و ب پ
ادرا گ اشی شدند تا ثتپام اسپیراتژی برقپرار و مپانر بپروز دنپگ در میپا ملپ رپا
گردد نچ مود اسپ ن پش امرییپا ب نپوا ماسپج ایپن ن پد و دایرپاد ررتپرم
اسپپ ؛ زیپپرا در ایپپن دورد شپپارد ترسپپیج سپپازمانواو نوادرپپاو ترتیتپپامو م پپررام و
رژیدرام بینالمللی رسپیید کپ در راسپیام تپرمین منپامر ایپن کشپور اینپاد شپدد و
شرایمی را مپرارد سپا ی انپد تپا مپد حیپومیی و ارزدرپام دموکراتیپ امرییپایی
را در سپپمد دوپپانی تدیپپید و در نوایپپ ررتپپرم امرییپپا را تثتیپپ نمایپپد بپپیش از
 70سا این ن د لیترالپی در راسپیام منپامر امرییپا کپار کپردد و ررتپرا ایپن کشپور
نیه از ایپن شپرایط رسپند بپودد و رمپوارد در حهپا کوشپیدد انپد و ادپازد نپدادد
اند دش ام در ایپن ن پد و ررتپرم اینپاد شپود امپا اقپدامام و رمیاررپام دولپ
امرییا بپ ررتپرم ترامپ در دو سپا گ شپی رونپد میهپاوتی را نشپا مپی درپد کپ
ن تنوا حاکی از عد رحپاییمندم بلیپ نشپان تپالد رپایی بپرام تیییپر و یپا ت پدیل
شرایط مودود اس
رهیافت نظری و عملی ترامپ نسبت به نظم لیبرال
بمپپور م مپپو نامهدرپپام ریاس پ دموپپورم امرییپپا در دورد تتلییپپام و متپپارزام
انینابپپاتی اسپپیراتژم سیاسپپ پپاردی و امنیپپ ملپپی پپود را تپپدوین و در ا ییپپار
عمو قرار می درند تپا نپ تنوپا مپورد اقتپا عمپومی بپرام دلپ را قرارگیپرد بلیپ
مومیپپر از و در ا ییپپار ننترپپا و اندیشپپیددرپپام امرییپپایی قپپرار گیپپرد تپپا نوپپا در
دریپپا منپپاظردرپپام علمپپی را مپپورد ن پپد و بررسپپی قپپرار درنپپد و در نوای پ ب پ
سیاسپپ رپپام عملپپی دولپپ تتپپدیل شپپود بپپرام ایپپن من پپور نامهدرپپام ریاسپپ
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دموپپورم تیم پی کار مپپد و مینص پ در زمین پ امنی پ ملپپی را از میپپا مینصص پین
حهبی یا حرم ام ت یین مپی کننپد تپا ایپن وظیهپ را اننپا درنپد امپا ترامپ نپامهد
ریاس پ دموپپورم سپپا  2016از حپپهو دموورینپپواد ادپپوال مپپردم بپپرو حهبپپی1و
ماقد تپید امنیپ ملپی حرمپ ام و کار مپد بپود لپ او متپارزام وم در ایپن دورد دارام
دو ویژگپپی موپپد بپپود )1 :م پپدا تپپید امنی پ ملپپی حرم پ ام و بپپا تنرب پ ک پ بیوانپپد
بپپرام سیاس پ پپاردی ترام پ ن ری پ علمپپی پپی ریپپهم نمایپپدو  )2م پپدا ن ری پ و
یپپین سیاسپپ پپاردی کپپ در م پپر ن پپد و بررسپپی عمپپو و اندیشپپیددرپپام
امرییایی قرار گیرد
بپپاودود ایپپنو پپود وم در ایپپا انینابپپام از مهپپارید و ادپپمالحاتی در حپپوزدرپپام
پاردیو امنیپ ملپیو و ادیمپاعی اسپیهادد کپرد کپ دپرف ن پر
اقیصادمو سیاسپ
از پپج زمین پ رپپام احیمپپالی ن پپرم یپپا انیهاعپپی ک پ از قتپپل در رپپن ترامپ ودپپود
پاردی و
داشی اندو ج از یپروزم رمانوپا کپد و بپیشو تتپدیل بپ یپین سیاسپ
سیاسپپ رپپام عملپپی وم شپپدند ازسپپوم دیرپپرو در مرحلپپ غپپاز بیپپار دولپپ نیپپه
رؤسپپام دموپپورم امرییپپا پپج از ورود ب پ کپپاس سپپهید م مپپوال بپپرام تپپدوین یپپین
سیاس پ پپاردی پپود ب پ دو شپپیود عمپپل مپپی کننپپد )1 :رئپپیج دموپپورم پپود
را نیپپه پپود در ا ییپپار داردو )2
دارام تنربپپ سیاسپپ پپاردی اسپپ و کنیپپر
رئپپیج دموپپورم ماقپپد تنربپپ سیاسپپ پپاردی اسپپ و ایپپن موحپپو را بپپ
مینصصپپین حرم پ ام (بمورعمپپدد وزیر ارد پ یپپا مشپپاور امنی پ ملپپی) واگ پ ار مپپی
کند ترام در سپا ننسپ نشپا داد کپ ماقپد رپردوم ایپن ویژگپیرپا اسپ امپا
ایپپن وح پ ی دلیل پی بپپر م پپدا بر پپی مهپپارید و ایپپددرپپا در حپپوزدرپپام سیاسپپیو
اقیصپپادم و امنی پ ملپپی در رپپن ترام پ نیس پ بپپرام مثپپا و در حپپوزد اقیصپپادم
مهپپاریمی اتپپی یپپا اکیسپپابی ماننپپد حمایپ از تولیپپدام دا لپپی (حمایپ گرایپپی )2از
درپپ  1980در رپپن وم ودپپود داشپپی اسپپ کپپ پپود در م الپپ ام در نیویپپور
اشپپارد کپپردد بپپود بنپپابراینو بپپرام تتیپپین سیاس پ پپاردی وم
تپپایمه 11نیپپه ب پ
Outsider
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Protectionism
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الز اسپپ روم مهپپارید و ایپپدد رپپایی کپپ ترامپپ درگ شپپی یپپا در ایپپن دورد روم
نوپپا ترکیپپد ورزیپپدد -ررچنپپد ممیپپن اسپپ در عمپپل ایپپن مهپپارید و ایپپددرپپا یپپا
بمورکامل یریرم نشپدد ویپا بپرغد یریپرم رپاو مد پ نشپدد باشپد -تمرکپه نمپود
پاردی وم
کما اینی بپ ن پر مپی رسپد رمپین مهپارید تتپدیل بپ یپین سیاسپ
شدد و اشارد ب نوا در ایننا برام تیمیل این بد حرورم اس :
ییپپد -مهوپپو «ننسپپ امرییپپا» :شپپاید ییپپی از مهپپارید ادپپلی و مومپپی کپپ
ترامپپ از زمپپا تتلییپپام انینابپپام ریاسپپ دموپپورم درسپپالوام 2015 – 2016
ممپپرح سپپا و مهوپپو «امرییپپا ننسپپ » اسپپ دپپرف ن پپر از اینیپپ رئپپیج
دموپپورم امرییپپا چ پ برداشپپیی از ایپپن عتپپارم دوکلم پ ام در رپپن داردو ارزد ایپپن
مهوو از ن ر ترامپ بپ حپدم اسپ کپ حیپی دردریپا سپننرانی مراسپد سپوگند
و غپاز ریاسپ دموپورم اد در کپاس سپهید نیپه را دو بپار بپا دپدام بلنپد تیپپرار
کرد اما متاح و منپاظردرپام درونپی در مضپام سیاسپی امرییپا نشپا داد کپ ایپن
مهوپپو از چنپپا ابوپپامی بر پپوردار اسپپ کپپ ررچنپپد ب نپپوا یپپ مهوپپو ایپپ و
پاردی ترامپ در مپین سپند اسپیراتژم امنیپ
درح ی و ب نپوا ن ریپ سیاسپ
ملی امرییا ممرح شدد اسپ امپا نپ تنوپا برداشپ رپا از میهپاوم اسپ بلیپ گپاد
برداش را چنا میناقض اسپ کپ کپامال در م ابپل رپد قراردارنپد بپا ایپن حپا و بپ
ن ر می ید ک ایپن مهوپو ایپ و اسپاس ن ریپ ترامپ بپرام تیییپر و دگرگپونی در
ن د بپینالمللپی متینپی بپر لیتپرا دموکراسپی تل پی مپی شپود دو برداشپ میضپاد
زیر از این مهوو دهو مومیرین نواس :
 1انهواگرایپپی مه ینپپدد :شپپاید بیپپوا بپپا قاط ی پ ادعپپا نمپپود ک پ در طپپو دورا
متپپارزام انینابپپاتی  2016و پپج از عمپپدد برداشپپ رپپا از ادپپمالح « امرییپپا
ننس » این بودد اس کپ ترامپ قصپد دارد ترکیپد و تمرکپه ادپلی را بپر تودپ بپ
دا ل م مپوف نمایپد و رمپر مشپیالم و چپالشرپام سیاسپیو اقیصپادم و ادیمپاعی
دا لپپی اولوی پ ننس پ دول پ وم وارپپد بپپود ایپپن ادپپمالح در کنپپار مناله پ بپپا
مل سازم و دوپانی شپد و ترکیپد برمهوپو ملپی گرایپی ازسپوم ترامپ از ارمیپ
شپپایا تپپودوی بر پپوردار مپپی ش پود بنپپابراینو چنپپین تدلیپپل مپپی ش پود ک پ دول پ
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ینپپدد امرییپپا نیپپازم بپ میدپپدین و یمانوپپام سیاسپپی و اقیصپپادم و امنییپپی سپپنیی
ننوارپپد داشپپ و بیپپدری روییپپرد وم بپپ اولویپپ رپپا و نیازرپپام دا لپپی م مپپوف
وارد شپد باتودپ بپ اینیپ وم باررپا اعپال نمپود کپ امرییپا نمپی وارپد ن پش
لیج دوپانی را ایهپا نمایپد و قصپد نپدارد نیپروم ن پامی پود را بپرام منپامر دیرپر
کشوررا بیار گیردو این تصپور اینپاد شپدد اسپ کپ اسپیراتژم نپوین امرییپا در ایپن
دورد «انهواگرایپپی مهاینپپدد» وارپپد بپپود در بویپپرینو شپپرایط کسپپانی ماننپپد «تومپپاس
رای پ » اسپپیاد دانشپپراد رپپاروارد بپپا اشپپارد ب پ انهواگرایپپی اینپپاد شپپدد در ایپپن دورد
م ی دند ک تنوپا تهپاوم روییپرد ترامپ بپا انهواگرایپا سپنیی در امرییپا ایپن اسپ
کپپ منپپامر اقیصپپادم امرییپپا را برونپپ ام درچپپارچوو منپپامر ملپپی امرییپپا ت ریپپ
وارپد کپرد کپ کمیپرین نیپاز بپ مدا لپ ن پامی احسپاس شپود و یپا ادپال چنپپین
نیپازم ودپود نداشپی باشپد 12دررردپورمو برداشپ غالپ رمپین اسپ کپ و امرییپا
در ایپپن دورد بپپ درونررایپپی مهاینپپدد و درنوایپپ و انهواگرایپپی روم وردد اسپپ امپپا
دررمپپین ارتتپپاط و بپپا برداشپپیی مالیپپد تپپرو «ریچپپارد رپپاس» رئپپیج شپپورام روابپپط
پپاردی امرییپپا بنپپام انهواگرایپپی و بپپا رشپپدار نسپپت ب پ ایپپن موحپپو و از مهوپپو
«رراسپپازم»( 1یپپا کنپپارد گیپپرم) بپپرام الرپپوم ررتپپرم و رمیپپارم امرییپپا در دورد
ترامپ اسپپیهادد کپپردد اسپ من پپور وم ایپپن اسپ کپ امرییپپام ترامپ نسپپت بپ
ررترم ن د بپینالملپل بپی میپل و قصپد کپردد دوپا را بپ حپا پود ررپا کنپد و
ب تپپارتی قیپپد ررتپپرم دوپپانی را زدد اسپپ  13التیپپ و ایپپن مهوپپو نیپپه تلویدپپا
را تصپپمیمی ارادم و نپ ادتپپارم از
انهواگرایپپی را در پپود دارد؛ بپپا ایپپن تهپپاوم کپ
سپپوم رئپپیج دموپپورم امرییپپا و نیین پ حپپرورتوا و الهامپپام دا لپپی و دوپپانی مپپی
دانپپد درحپپالی ک پ سپپایر مینصصپپین سیاس پ پپاردی امرییپپا انهواگرایپپی را امپپرم
ادتپپارم و غیپپر ارادم و نیین پ امپپو قپپدرم امرییپپا و مپپدا الم مهاینپپدد در گ شپپی
می دانند در رپر دپورمو ییپی از برداشپ رپام غالپ در ایپن دورد از ن پش دوپانی
امرییا انهواگرایی مه یندد اس
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 2یینانت گرایپی مه ینپدد :در برداشپیی کپد و بپیش میضپاد نسپت بپ برداشپ
ننسپپ و بر پپی دپپاح ن پپرا از مهوپپو «ننسپپ امرییپپا» ایپپن گونپپ موپپد مپپی
کنندک پ امرییپپا در ایپپن دورد گرمیپپار نپپوعی «یینانت پ گرایپپی مهاینپپدد»1شپپدد اس پ
کپپ مشپپاب دورد دپپرا بپپود و تصپپدم نومدام پپ کپپارا بپپر سپپا یار سیاسپپی در
واشپپنرین پپج از  11سپپ یامتر  2001اسپپ ؛ بپپا ایپپن تهپپاوم کپپ روییپپرد ترامپپ
سیاسپپی نیسپ و اقیصپپادم اسپ ب تپپارتیو م صپپود و من پپور ترامپ از ایپپن مهوپپو
این اسپ کپ امرییپا رردپا منپامر اقیصپادم اد اقیضپا نمایپد بپدو تردیپد و بمپور
یینانتپپ اقپپدا وارپپد کپپرد و پپروا یپپا ادپپالح یمانوپپا و توامپپ رپپام اقیصپپادم
بپپینالمللپپی و منم پپ ام اولویپپ ننسپپ ایپپن دولپپ اسپپ حپپمن اینیپپ و بپپرام
دپپایرهین سپپازم ایپپن یمپپا رپپا نیپپه م االنپپ اقپپدا وارپپد کپپرد ایپپن قرائپپ از
رمیاررپپام پپاردی ترام پ بیشپپیرین ترکیپپد را بپپر تیییپپر ن پپد بپپینالمللپپی لیتپپرا
قاعپپدد منپپد مپپی گ پ ارد و م ی پپد اس پ رپپدف وم تیییپپر و ت پپدیل اس پ 14ایپپن
برداشپپ و اقپپداماتی ماننپپد پپروا امرییپپا از م ارپپدد و ورپپوایی پپاریجو پپروا
یینانتپپ از یمپپا اقیپپانوس را موسپپو بپپ  TPPو پپروا از توام نامپپ رپپام نهیپپا
( یما منم ام امرییپام شپمالی) و بردپا (توامپ رسپی ام بپا ایپرا ) را دپهو ایپن
گونپپ اقپپدامام بشپپمار مپپی ورنپپد درح ی پپ و نچپپ ررتپپرا کشپپوررا بنصپپو
میددین امرییپا و بر پی دپاح ن پرا را نرپرا کپرددو ایپن برداشپ و ایپن دنتپ
از رمیاررپپام امرییپپام ترامپپ اسپپ کپپ بمپپور یینانتپپ م ارپپدام را ابمپپا و یپپا
ت رم پ رپپام اقیصپپادم و تنپپارم در روابپپط بپپا سپپایر کشپپوررا وحپپر مپپی کنپپد و ب پ
عواقپپ و یامپپدرام نا وشپپایند و بپپی ثتپپام کننپپدد تودپپ نپپدارد بپپ رمپپین
پپاطرو در ایپپن مپپدم اعضپپام تپپید امنیپپ ملپپی و اقیصپپادم ترامپپ و رمچنپپینو
شپپن وم در سپپهر ب پ داووس (سپپوئیج) در ژانوی پ  2018ب پ من پپور رمپپر نررانپپی
ررتپپرا ارو پپایی و غیرارو پپایی تپپالد کردنپپد در صپپو ایپپن برداش پ از رمیاررپپام
امرییا روشپن سپازم نماینپد ترام اظوارداشپ  « :ننسپ امرییپا بپ م نپام امرییپا
ب تنوایی [عمل می کند] نیسپ »15امپا واق یپ ایپن اسپ کپ ایپن برداشپ حیپی
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در بپپین میدپپدین امرییپپا وکشپپوررایی کپپ از روابپپط نهدیییپپرم بپپا ایپپن کشپپور
بر وردارنپپد از دملپپ اتدادیپپ ارو پپا و اعضپپام نپپاتوو غلتپپ دارد و بپپ رمپپین دلیپپل
نررانپپیرپپا از ناحی پ یینانت پ گرایپپی امرییپپا در بپپین ایپپن کشپپوررا شپپایر اس پ در
عمپپل نیپپه مشپپاردد مپپی شپپود ک پ تپپاکنو یینانت پ گرایپپی در رمیاررپپام سیاس پ
اردی امرییا از بردسیری ادی بر وردار بودد اس
دو  -حدی با مدا ل گرایپی (بپا رپدف ملپ سپازم) :ترکیپد بپر ایپن موحپو از
سپپوم ترامپپ بپپیش از نیپپ بر اسپپی از مداسپپتام اسپپیراتژی رمچپپو امپپهایش
امنی میددینو ثتپام رارتپردم و م ابلپ بپا دشپمنا در عردپ بپینالمللپی و ماننپد
باشپپد برگرمی پ از مداسپپتام «رهین پ – مایپپدد» بپپرام قپپدرم امرییاس پ ترام پ
بپپا ابپپراز نررانپپی از امپپهایش رهینپپ رپپام مپپدا الم بپپرام ملپپ سپپازم و تضپپ ی
موق ی پ دوپپانی امرییپپا در دوردرپپام گ شپپی و در اثپپر ایپپن مپپدا الم ن پپامیو ایپپن
مهوو را برگهیدد اس بپ رمپین دلیپلو شپاید دومپین مهوپو مومپی کپ ترامپ از
غازین روزرام متپارزام انینابپاتی بپر ترکیپد ورزیپدو منالهپ بپا مدا لپ گرایپی
و یپپا بپ ت تیپپر روشپپن تپپرو نچیپپهم اسپ کپ در دورد دپپرا بپپود و تپپا حپپدودم در
دورد بپپارا اوبامپپا از بپپ «ملپپ سپپازم» ت تیپپر مپپی شپپد ترام در سپپننانی در
 16وریپپل  2016ک پ در ماسس پ «منپپامر ملپپی» و بپپا تمرکپپه بپپر سیاس پ پپاردی
دول تی ود ایراد کپردو در ایپن رابمپ گهپ «:مپا «ملپ سپازم» را کنپار پوارید
گ اشپ »16از ایپپن مهوپپو چنپپین برداشپ مپپی شپپود کپ امرییپپا در دورد ترامپ بپ
سم مدا لپ ن پامیو دسپ کپدو بپ م نپام حملپ ن پامی گسپیردد ماننپد دنپگ
در امیانسپپیا و عپپرار و حیپپی مدا لپپ در سپپوری ننوارپپد رمپپ زیپپرا اینرونپپ
اقپپدامام در شپپرایمی ک پ ب پ ت تیپپر ترام پ بپپیش از  7تریلیپپو دالر رهین پ داشپپی
رپپی سپپودم بپپرام موق یپپ دوپپانی امرییپپا نداشپپی اسپپ ب تپپارتیو ایپپن نپپو
مپپدا الم براسپپاس مداسپپتام رهین پ  -مایپپدد ن پ تنوپپا باع پ ت وی پ امرییپپا نشپپدد
شپپدد اسپپ و اکنپپو ترامپپ قصپپد دارد بپپا برنامپپ رپپا و
بلیپپ باعپپ تضپپ ی
تپپدابیرم کپ اندیشپپیددو ع مپ گ شپپی را برگردانپپد ررچنپپد اعپپال ناگوپپانی پپروا
نیرورپپام ن پپامی امرییپپا از سپپوری و حیپپی احیمپپا پپروا از امیانسپپیا در دسپپامتر
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2018و از دمل پ اقپپدامام در ایپپن راسپپیا بشپپمار مپپی رود امپپا اینی پ چرون پ امرییپپا
مپپیتوانپپد بپپدو مدا ل پ گرایپپی ب پ وح پ ی رمپپانی پپود دس پ یابپپدو ب پ مهوپپو
ب دم مورد ن ر ترام برمی گردد
سپپو  -ت وی پ قپپدرم ن پپامی امرییپپا  :روم دیرپپر مناله پ بپپا مدا ل پ گرایپپی از
سوم دولپ ترامپ ایپن اسپ کپ امرییپا بایپد تپوا ن پامی پود را ت ویپ نمایپد
ترامپ بپپر روم دو ب پد از قپپدرم امرییپا؛ ی نپپی اقیصپاد (دپپن ) و نیرورپام ن پپامی
وتسلیداتیو ک بپر موق یپ دوپانی امرییپا اثرگپ ار اسپ و ترکیپد دارد بپ ن پر مپی
رسپپد وم از ایپپن دوپپ تدپپ تپپرثیر رنپپرم کیسپپننر قپپرار دارد کپپ رمچپپو
قدرمرپام بپهره ارو پایی اوا پر قپر نپوزدرد بپر تپوا اقیصپادم ودپن یی ب نپوا
ایپ و اسپاس قپدرم ن پپامی ترکیپد دارد 17ترامپ پپود تدصپیلیردد رشپی ح پپور و
روابط بینالملپل نیسپ کپ نسپت بپ ن ریپ رپام ژئو لییپ وم پادالم اسپیراتژی
مربوط ب ثتام ن پا بپینالملپل گپاری داشپی باشپد امپا تدصپیلیردد اقیصپاد اسپ
و از ارمیپپ بنیپپادین اقیصپپاد بپپرام قپپدرم امرییپپا بنپپوبی گپپاری دارد بپپ رمپپین
اطرو ترام در سننا پود بپر ایپن دو مدپور بپیش از ررچیپه دیرپرم ترکیپد مپی
ورزد کپ اقیصپاد امرییپا بایپد مپورد حمایپ قپرار گیپپرد و قپدرم ن پامی امرییپا نیپپه
بایپپد ت ویپ وبپپی رقیپ گپپردد ایپپن دومهوپپو در اسپپیراتژم امنی پ ملپپی امرییپپا در
سا  2017اشارد شدد اس :18
"مرد امرییا مرا انیناو کردنپد تپا دوبپارد امرییپا را بپا ع مپ نمپاید مپن قپو
دادد ا ک دولپید امنیپ و منپامر و رمپاد شپوروندا را در اولویپ ننسپ قپرار درپد
مپپن ت وپپد کپپردد ا کپپ مپپا اقیصپپاد امرییپپا را احیپپا نمپپاییدو نیرورپپام ن پپامی را
بازسپپازم کنپپیدو از مرزرپپا دمپپا و از حاکمی پ ملپپی مدام پ نمپپایید و ارزشپپوایما
را یش بترید "
بپپ اعی پپاد ترامپپ و بازسپپازم قپپدرم ن پپامی امرییپپا م نپپایی دپپه بازدارنپپدگی و
دلپپوگیرم از مدا لپپ ن پپامی امرییپپا در پپارا نپپدارد بپپ اعی پپاد وم وقیپپی قپپدرم
ن پپامی امرییپپا از برتپپرم الز بر پپوردار باشپپدو سپپایر قپپدرمرپپام بپپهره بپپا مشپپاردد
ایپپن وحپ ی و برتپپرم ن پپامی امرییپپاو از تودیپپد امنیپ و منپپامر ملپپی ایپپن کشپپور و
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وددارم کپردد و درنیینپ و بپدلیل عپد تودیپد نوپا نیپازم بپ مدا لپ
میددین
ن امی امرییپا نیپه ودپود ننواردداشپ پج حهپا و ت ویپ برتپرم ن پامی امرییپا
حیپپاتی اسپ و بویپپرین راد تپپرمین امنیپ امرییپپا سپپرمای گپ ارم در دپپنایر ن پپامی
و ت وی تپوا ارتپش ایپن کشپور اسپ راد ادینپاو از مدا لپ ن پامی ت ویپ تپوا
در دوپپا اس پ امپپهایش  10دردپپدم
ن پپامی امرییپپا و حهپپا برتپپرم بالمنپپاز
بودد پ ن پپامی امرییپپا درسپپا  2018و امپپهایش  16دردپپد در بودد پ سپپا  2019و
امپپهایش  23دردپپدم بوددپپ نوسپپازم زراد انپپ رپپام رسپپی ام از حپپدود 400
میلیپپارد دالر ب پ  500میلیپپارد دالر در ی پ در پ تپپی ک پ سپپاالن  50میلیپپارد دالر
می شپودو 19بنشپی از عالئپد و نشپان رپام چنپین روییپردم در دولپ ترامپ اسپ
درحپپالی ک پ و در سپپالوام گ شپپی ایپپن بودد پ رپپا کپپارش یامی پ بودنپپد رمچنپپینو
ترکید بر بازسازم دپنایر و تسپلیدام رسپی ام امرییپا و تودیپد بپ پروا از یمپا
منر تولید و زمایش سپالح رپام میپا بپرد رسپی ام موسپو بپ ( )INFنیپه در ایپن
راسیا از موحوعی بر وردار می شود
از سپپوم دیرپپرو بپ اعی پپاد ترامپ بپپرام اینیپ تپپوا عملیپپاتی امرییپپا در دمپپا از
منامر ود رمچنا در سپموح بپاال حهپا گپرددو الز اسپ رپر ازگپاد عملیپامرپام
ن پپامی چنپپدم در دسپپیور کپپار نیپپاگو باشپپد ک پ از راد دور اننپپا شپپود و مسپپیله
حملپ ن پپامی گسپپیردد نتاشپپد حمل پ رپپوایی و موشپپیی امرییپپا بپ سپپوری و ایرپپاد
رپپوایی الشپپ یرام در سپپالوام  2017و  2018و اسپپیهادد از مپپادر بمپپ رپپا علیپپ
طالتپپا در امیانسپپیا در وریپپل  2017در ایپپن راسپپیا دپپورم گرمینپپد در رمپپین
راسپپیاو ررچنپپد سپپند اسپپیراتژم امنی پ ملپپی دول پ ترام پ مدا ل پ گرایپپی را نهپپی
نمی کنپد امپا بپر ت ویپ قپدرم ن پامی امرییپا اعپد از می پارف و اسپیراتژی ترکیپد
ویپپژدام مپپی نمایپپد و را ای پ و اسپپاس حهپپا دپپلد وثتپپام در دوپپا قلمپپداد مپپی
کنپپد سپپند موپپد «بررسپپی وحپپ ی رسپپی ام امرییپپا» موسپپو بپپ 20NPRنیپپه
نوسازم دنپگ امهاررپام اتمپی امرییپا را اولویپ ادپلی امرییپا دانسپی و بپ تولیپد و
بیپپارگیرم نپپوعی سپپالحرپپام ددیپپد اتمپپی کوچپپ و کپپاربرد سپپالح اتمپپی علیپپ
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دشمنا امرییپا در شپرایط حپاد1و ماننپد اشپارد نمپودد کپ نپوعی عهیمپ دپدم
بشپپمار مپپی رود ایپپن اقپپدامام حپپاکی از
از دول پ رپپام گ شپپی بنصپپو سپپل
اولویپپ یپپامین قپپدرم سپپن امرییپپا در ایپپن دورد اسپپ تپپا بیوانپپد ب پپدم ن پپامی
قدرم امرییا و ماری بازدارندد را ت وی نماید
چوپپار  -سپپوارم منپپانی :شپپاید ییپپی از مهپپارید موپپد دیرپپر در ادبیپپام ترام پ و
منالهپپ میپپرر وم بپپا «سپپوارم منپپانی»2توسپپط میدپپدین امرییاسپپ در ادبیپپام
ترام و منامر ملی بپر اسپاس امنیپ ملپی و امنیپ ملپی نیپه بپ سپادد تپرین شپیل
ب م نام منپامر اقیصپادم ت ریپ مپی شپود لپ ا سپایر مهپارید ماننپد کمپ بپ
دپپلد و امنیپپ دوپپانی و ثتپپام رارتپپردم و رمچنپپینو امنیپپ میدپپدین امرییپپا در
منپپاط ژئواسپپیراتژی دوپپا و بپپرام ترام پ م نپپا و مهوپپو سپپوارم منپپانی اس پ و
بایپپد میوقپ شپپود در ایپپن مپپورد از اظوپپارام ترامپ چنپپین برداشپ مپپی شپپود کپ
وم م ی د اسپ «امنیپ » کپاالیی اسپ کپ امرییپا ب نپوا قپدرم برتپر را بپرام
سپپایر کشپپوررا بنصپپو میدپدین و شپپرکام پپود تپپرمین مپپی کنپپد و سپپایرین بایپپد
«بوپپام» را ب ردازنپپد ترام پ باررپپا ب پ روشپپنی و دپپراح از میدپپدین امرییپپا ب پ
این پاطر انی پاد کپردد اسپ بپ رمپین دلیپلو ایپن ییپی از مومیپرین ن ریپ رپام
رارتپپردم ترام پ اس پ ک پ در زمپپا متپپارزام انینابپپاتی بپپروز و ظوپپور یام پ ایپپن
ن ری پ ب پ روشپپنی مایپپد دیپپدگاد وم بپپرام کنپپار گ اشپپین سپپوارم منپپانی از سپپوم
میدپپدین از ییسپپو و برقپپرارم ررتپپرم دوپپانی امرییپپا بپپا رهینپپ رپپام میدپپدین از
سپپوم دیرپپر اسپپ ترامپپ در منپپاظردرپپا بپپا رپپیالرم کلینیپپو نپپامهد دموکراتوپپا
(س پ یامتر  )2016در شپپتی تپپرم سپپی ا ا و اظوارداش پ « :مپپن ب پ ژا پپن و کپپرد
دنپپوبی ادپپازد پپوارد داد تام پپادیر م ینپپابوی تنویپپهام ن پپامی بسپپیار یشپپرمی و
یچیدد از امرییا ریپدارم نماینپد »  21ایپن دملپ وم از سپوم رسپان رپا بپ مپرود
تسپپلیدام رسپپی ام ت تیپپر شپپد و ترام پ نیپپه ن پ تنوپپا را تی پ ی نیپپرد بلی پ در
اسپپ بپپ ایپپن رسپپش منپپرم کپپ یپپا من پپورم از سپپالحوام یشپپرمی و دنپپگ
. Extreme Circumstances
. Free Riding

1
2
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اسپپ داد « :مپپی تپپواند دپپادقان برپپوید ممیپپن اسپپ
امهاررپپام رسپپی ام اس پ
اکنو زمانی باشپد کپ ایپن سیاسپ را تیییپر درپید » وم امپهود« :یپ زمپانی بایپد
برپپویید بویپپر اسپ ژا پپن و کپپرد دنپپوبی ودشپپا از پپود دمپپا کننپپد »  22واق یپ
این اسپ کپ تنوپا مدپورم کپ ترامپ ایپن موحپوعام را بپا مداسپت مپی کنپد
منپپامر اقیصپپادم اس پ درحپپالی ک پ ب پ یامپپدرام اسپپیراتژی اینرون پ موحپپوعام
نمی اندیشد
رمپین وحپ ی در مپپورد اتدادیپ ارو پپایی و اعضپام نپپاتو نیپه تیپپرار شپدد اسپ
ترامپ در دریپپا ادپپالس گپپرود  7در کانپپادا در ژوئیپ  2017میدپپدین عضپپو نپپاتو را
ب پ دپپراح ب پ «سپپوارم منپپانی» مپپیود کپپرد 23ک پ بپپا سپپوت اسپپیهادد از تضپپمین
امنییپی امرییپا رپی رهینپ ام بابپ اننپا ایپن کپار ت تپپل نمپی کننپد درحپالی کپ
باید سود ود را ب ردازند اسپیدال ترامپ تپاکنو ایپن بپودد کپ اگپر امرییپا میدپد
این کشپوررا (ارو پا و اعضپام نپاتو) اسپ نوپا بایپد بپرام حهپا ایپن اتدپاد و ادامپ
حمای پ رپپام امرییپپا از نوپپا رهین پ ردا پ کننپپد از ایپپن زاوی پ پپروا امرییپپا از
 INFکپپ بپپرام امنیپپ ارو پپا حیپپاتی اسپپ و م نپپا مپپی یابپپد ترامپپ باررپپا گهیپپ
اسپپ :امرییا در طپپو بپپیش از  70سپپا پپج از دنپپگ دوپپانی دو بپپدو رپپی
چشپپد داشپپیی بپپرام شپپراک در رهینپپ رپپاو منپپارا امنیپپ میدپپدین پپود را
ردا پ کپپردد اس پ و اکنپپو ک پ دچپپار مشپپیل شپپدد نوپپا بایپپد ایپپن رهین پ رپپا را
دتپپرا کننپپد اوا ایپپن چپپالشرپپا در دریپپا ادپپالس سپپرا گپپرود  7در کانپپادا روم
داد کپپ و بپپین ررتپپرا میدپپدین مشپپادرام و برومرورپپام بسپپیار دپپدم و تلنپپی
اتهار امیاد ک در تاری مناستام نوا بی ساب بودد اس
نند -م ابل با قاعپدد منپدم 24:درحپالی کپ تپاکنو ییپی از ویژگپیرپام ن پا
بینالمللی مودود قاعپدد منپدم و رعایپ رنناررپا و نپر رپا و م ارپدام بپینالمللپی
از سوم قدرم رام بهره و پیش بینپی پ یرم نسپتی بپودد اسپ و درطپو دو سپا
گ شپپی منموع پ رمیاررپپام سیاس پ پپاردی امرییپپا برون پ ام دپپدم پپیش بینپپی
نا یر و میپایر ایپن وحپ ی بپودد اسپ ایپن رمیاررپا در حپوزدرپا و دوپام منیلپ
پپود را نشپپا دادد اسپپ از دملپپ در صپپو و موحپپر و روییپپرد نوپپایی ترامپپ
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نسپپت ب پ روسپپی ک پ رنپپوز نامشپپن اس پ روابپپط بپپا میدپپدین در شپپرر سپپیاو
دنپپگ ت رم پ رپپاو تپپداو حیپپام نپپاتوو روابپپط بپپا چپپینو روابپپط بپپا اتدادی پ ارو پپاییو
روا از سپوری و متپارزد مشپیر بپا ترکیپ علیپ داعپشو انی پا سپهارم امرییپا بپ
بی الم دسو گهیرو بپا ررتپر کپرد شپمالیو اعپال مپادگی بپرام مپ اکرد بپدو قیپد
و شپپرط بپپا ایپپرا و دی لماسپپی تپپویییرم و ارسپپا یپپا رپپام میضپپاد و تپپنش زا علی پ
رم پ کشپپوررا در مضپپام منپپازم و رسپپان امو و چنپپدین موحپپو دیرپپر ک پ رم پ و
رم و شواردم از رمیاررپام غیرقابپل پیش بینپی رئپیج دموپورم امرییپا ارائپ مپی
درند این وح ی ا و غیرقاعدد مندو دارام چند ویژگی عمدد بودد اس :
 .1ادپپرار بپپر بر پپی مواحپپر و اسپپیمرار بر پپی از نوپپا کپپ بنپپش مومپپی از
وعپپددرپپام انینابپپاتی ترامپپ را تشپپییل مپپی درپپدو مثپپل پپروا از م ارپپدد و
ورپپوایی پپاریجو پپروا از TPPو پپروا از بردپپا و م ابلپپ بپپا ایپپرا و پپروا از
سوری
 .2تیییپپر یپپا ت پپدیل و گپپاد ع پ نشپپینی از وعپپددرپپا و ن ریپپام گ شپپی ک پ
باعپ شپدد رمیاررپام ددیپپدم از پود بپروز درپدو یپپا ادپوال رمیاررپام گ شپپی اد
را ت دیل کنپد بپرام نمونپ و ترامپ در دریپا متپارزام انینابپاتی و پج از و تپا
قتپپل از شپپرک در ادپپالس سپپرا نپپاتو در ارو پپا (بروکسپپل)و باررپپا یمپپا اتالنیی پ
شپمالی (نپاتو) را سپپازمانی منسپوس تودپپی کپرد کپ کپپاربرد پود را از دسپ دادد و
ب سازمانی کون و بیوودد و ماقپد کپارایی تتپدیل شپدد اسپ امپا مپدم کوتپاری ب پد
از ورود بپپ کپپاس سپپهیدو بالمادپپل موحپپر پپود را ت پپدیل کپپرد و حیپپی در دریپپا
ادپپالس سپپرا نپپاتو در بروکسپپل در مپپی  2017ن پپش نپپاتو را بپپرام حهپپا دپپلد و
امنی در دوا بسیار موپد تودپی کپرد  25التیپ رنپوز رپد ن پر نوپایی وم م لپو
نیس این وح ی و برام امرییپا بدپرا اعیتپار اینپاد کپردد اسپ 26امپا نپوعی تپالد
برام ت ابل با ن د بینالمللی مودود و قواعد رمیارم تل ی می شود
 .3م پپدا اسپپیراتژم روشپپن در مپپورد موحپپوعام موپپد سیاسپپ پپاردی و
امنی پ ملپپی و تپپالد بپپرام پپردد وشپپی و یپپا ادعپپام درو متنپپی بپپر اینی پ دارام
اسپپیراتژم مپپدو اس پ ترام پ دارام شنصپپییی رنوسپپا و ماقپپد روییپپرد ن پپرم و
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مهوپپومی عمی پ در حپپوزد سیاس پ پپارحی و ماقپپد راد حپپل روشپپن بپپرام بدرانوپپام
دپپدم و یچیپپدد دام پ دوپپانی اس پ و ب پ رمپپین پپاطر دپپرما تپپالد مپپی کنپپد
ب نپپوا ی پ وشپپش و ب نپپوا ی پ حرک پ مپپرار ب پ دلپپو در م ابپپل منی پپدین و در
وشپپتینان تپپرین حال پ و ب نپپوا ی پ اقپپدا تپپاکیییی در م ابپپل رقتپپاو از ایپپن ایپپدد
اسیهادد کند کپ " پیش بینپی نا پ یرم وم یپ اسپیراتژم اسپ " ب تپارتیو ترامپ
م پپط ادعپپا مپپی کنپپد ک پ بپپرام بسپپیارم از بدپپرا رپپا و مشپپیالم بپپینالمللپپی طپپرح
سپپرم و منهیانپپ دارد کپپ نتایپپد میدپپدین و دشپپمنا از مملپپر باشپپند و مپپی
را ب توالنپپد درحپپالی ک پ و حرکپپام و رمیاررپپام
کوشپپد بپپا نمپپایشرپپام منیل پ
وم در اسپپیهادد از تپپویییر بپپرام اعپپال تصپپمیماتی ک پ گپپاد ریچی پ از مشپپاورین و
اعضپپام تپپید امنی پ ملپپی وم از مملپپر نیسپپیند (مثپپل اعپپال تصپپمید ب پ ت لی پ
تمپرینرپام ن پامی بپا کپرد دنپوبی در کنهپرانج ممتوعپاتی در ژوئیپ 2018و اعپپال
مپپادگی بپپرام م پ اکرد بپپدو قیپپد وشپپرط بپپا ایپپرا دراکیتپپر 2018و اعپپال پپروا
نیرورام ن امی امرییا از سوری دردسامتر  )2018الف را اثتام می کنند
 .4بپپروز واکپپنشرپپام نس پننیدد و تنپپد و نوسپپانوام شپپدید در مواحپپرو رمرپپی
مایپپد شنص پی غیرسیاسپپی ترام پ و حیپپی متپپین ی پ شنصپپی حپپد سیاسپپیمدار
وم اس ترام ی شنصپی تنپارم وکاسپ اسپ کپ بپرام رسپید بپ ارپداف
سیاسی ود ب رر وسپیل ام میوسپل مپی شپود و رپی مدپدودییی بپرام پود قائپل
نیس ب رمین دلیلو واکپنشرپام تنپد و نسپننیدد از پود بپروز مپی درپد کپ در
کنپپار سپپایر مپپواردو باع پ امپپهایش عپپد قم ی پ در ن پپا و شپپهیری بپپیش از پپیش
می شود
کنشهای جهانی مهم امریکا علیه نظم موجود
تردما عملی ایددرپا و مهپاریمی کپ در ایپن دپا از نوپا ب نپوا یپین سیاسپ
پود را نشپا
اردی امرییا یپاد شپدو در اقپدامام و رمیاررپام عملپی دولپ ترامپ
دادنپپد ترامپپ بپپرام بوتپپود موق یپپ دوپپانی امرییپپا در دورد ددیپپدو از زمپپا
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حضپپورد در کپپاس سپپهیدو اقپپدامام و تدرکپپام ددیپپدم را در دسپپیور کپپار قپپراردادد
اس ک دارام دو ویژگی مود رسیند:
 )1دوپپ گیپپرم سیاسپپ پپاردی ایپپن کشپپور را دچپپار تدپپو نمپپودد و از
چنددانت گرایی ب سم ی دانت گرایی سور یامی اس
 )2ن د بپینالمللپی را دچپار تشپی و شپهیری نمپودد و از پیش بینپی پ یرم و
قاعدد مندم ارا سا ی اس
در تودی ویژگی ننسپ مپی تپوا امپهود کپ رمیاررپام وم بپا گ شپی (رهپ
اردی امرییپا) میهپاوم اسپ ؛ زیپرا درحپالی کپ در گ شپی تپالدرپا
در سیاس
بپپر حهپپا ائپپیالفرپپا و اتدادرپپام رارتپپردم دورد دنپپگ سپپرد میمرکپپه بپپود و
چنددانتپ گرایپپی ابپهار ادپپلی تل پی مپپی شپد در ایپپن دورد تپرم از رمسپویی و
رمهیرم در مسپائل موپد بپینالمللپی نیسپ ائپیالفرپا و اتدادرپام بنصپو ملپل
میدد از م پارر ادپلی چنپد دانتپ گرایپی تل پی مپی شپوند و ایپن سپازوکاررا بپرام
دلد و امنی دوپانی و در نوایپ اسپییالم دوپانی امرییپا حیپاتی تل پی مپی شپدند
امپپاو در ایپپن دورد تصپپمید گیرنپپدگا ددیپپد در امرییپپا رمیاررپپا و اقپپداماتی در پپیش
گرمیپ انپد کپ بپپا الرورپام رمیپارم م مپو از سپپوم امرییپا دردایرپاد یپ کنشپپرر
حپپاما وحپپر مودپپود تهپپاوم دارد کپپنشرپپام کنپپونی بپپیش از ررچیپپه ب پ م نپپام
تالد برام تیییر این شپرایط اسپ و بپ رمپین دلیپل باعپ نررانپی سپایر بپازیررا
شدد اسپ اظوپارام ترامپ در داووس متنپی براینیپ و "امرییپا ننسپ " بپ م نپام
امرییایی ب تنوایی نیسپ نیوانسپ ایپن نررانپیرپا را کپارش درپد امپا ویژگپی دو
ب پ ایپپن م ناس پ ک پ ایپپن اقپپدامام شپپرایط نپپوین و مضپپام عپپد قم ی پ 1و تپپنش
لودم در سمد بینالمللپی اینپاد کپردد اسپ کپ بپازیررا منیلپ اعپد از میدپد و
رقی را دچار سردرگمی و ابوپا سپا ی اسپ بپدیوی اسپ کپ ایپن رمیاررپا بمپور
مسپپیمر ازسپپوم سپپایر بپپازیررا تدلیپپل و ارزیپپابی مپپی شپپوند ب پ رمپپا میپپها ک پ
میدپپدین و شپپرکام رارتپپردم امرییپپا از رمیاررپپام احسپپاس نررانپپی مپپی کننپپد
ک متپادا اتدپاد رارتپردم و ژئو لییپ نوپا را دچپار مرو اشپی نمایپد و در نوایپ بپا
. Uncertainty
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تودید امنیپ غپرو در م ابپل روسپی و چپین موق یپ نوپا تضپ ی گپرددو رقتپام
امرییا ماننپد چپین و روسپی نیپه نپ تنوپا در در ایپن رمیاررپا دچپار مشپیل شپدد
انپپد بلیپپ بپپ رمپپا میپپها احسپپاس نررانپپی مپپی کننپپد کپپ متپپادا دپپلد و ثتپپام
اسپپیراتژی در عرد پ بپپینالمللپپی را دچپپار تهلپپه نمایپپد ایپپن وح پ ی از روزرپپام
غازین ریاسپ دموپورم ترامپ بمپور روزامپهو تشپدید شپدد برونپ ام کپ بر پی
ررتپپرا کشپپوررا پپود را روز بپپ روز در وحپپ ی دشپپوارم مپپی بیننپپد و از پپیش
بینی یندد ن ا و رمیاررام امرییا ب نوا کنشرر ادلی ناتوانند
دنگ تنارم برسر ت رمپ رپام کاالرپا کپ بپین امرییپا و اتدادیپ ارو پایی در ایپن
دورد غپپاز شپپدد اس پ  -و ترام پ نیپپه را چیپپه پپوبی دانسپپی  -ییپپی از مومیپپرین
میییررپام دگرگپپو کننپپدد شپپرایط کنپپونی تل پی مپپی شپپود کپ مناسپپتام میدپپدین
سپپاب را میدپپو سپپا ی اس پ ترام پ درمپپورد واردام اتومتیپپلو مپپوالد و لومینیپپو
از ارو پپا ت رم پ رپپام سپپنرین  10دردپپدم و  25دردپپدم وحپپر نمپپود 27ک پ می پپابال
اتدادی ارو ایی را وادار بپ مراد پ بپ سپازما تنپارم دوپانی و وحپر ت رمپ رپایی
بپپر واردام اتومتیپپلرپپام امرییپپاییو مدصپپوالم و تولیپپدام کشپپاورزم و ماننپپد
نمود رمین وحپ ی درمپورد ژا پن و تنپارم بپین ایپن کشپور و امرییپا و رمچنپینو
کپپرد دنپپوبی بپپر سپپر واردام و دپپادرام پپودرو 28و حیپپی تپپرمین امنی پ نوپپا پپیش
مد ترام این دو کشپور را تشپوی نمپود کپ بپ سپم داشپین سپالح اتمپی برونپد
تا از ود دما کنند م نام ایپن بپود کپ امرییپا دیرپر نمپی توانپد امنیپ نوپا را
ترمین کند و ترام از این ابپهار بپرام تیییپر م پادالم تنپارم بپا ایپن کشپوررا بوپرد
گرمپپ در ادپپالس گپپرود  7در کانپپادا کپپ دنپپگ له پپی شپپدیدم بپپا میدپپدین
درگرم و ترام یشنواد نمود کپ روسپی نیپه بپ ایپن گپرود دعپوم شپود کپ پود
ی حرک تاکیییی علی میددین امرییا مانند مرانس و انرلیج تل ی شد
رمپپین وحپپ ی درمپپورد مناسپپتام امرییپپا بپپا نپپاتو در بروکسپپل ( 12ژوئیپپ
 )2018نیپه اینپپاد شپپد ررچنپپد کپ ترامپ در ایپپن ادپپالس کوشپپید از مواحپپر پپود
برام مرو اشپی و اندپال نپاتو ع پ نشپینی کنپد امپا مومپ شپد کشپوررام عضپو را
می اعپپد سپپازد ک پ ب پ ن پپرد در صپپو سپپود کشپپوررا بپپرام تپپرمین بوددپپ (2
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دردپپد) و حیپپی امپپهایش تپپن در درنپپد ترام پ بپپا ادعپپام یپپروزم اظوپپار داش پ
ک این رهین را حدود  40میلیپارد دالر مپی شپود و ایپن رقپد بپی سپاب ام اسپ
ترامپ در رمپپین نشس پ بپ لمپپا اران پ کپپرد و گهپ ک پ لمپپا توسپپط روسپپی
کنیر می شود و بپردد روسپی اسپ  30مناسپتام ررتپرا امرییپا و کانپادا نیپه وحپر
بویپپرم نداش پ و ترام پ بپپا تویی پ رپپام پپی در پپی داسپپیین تپپرودو ننس پ وزیپپر
کانادا میدد نهدیپ کشپورد را رپد مپورد ارانپ بپی سپاب قپرار داد بپدیوی اسپ
ک مپ اکرام ب پدم در صپو اندپال و دپایرهینی نهیپا و سپا دیپوار مپرزم بپا
میهی پ نیپپه از موحپپوعاتی بپپودد ک پ روابپپط امرییپپا بپپا بنپپش دیرپپرم از میدپپدین
سپپنیی و ژئواسپپیراتژی ایپپن کشپپور را ب پ سپپم شپپهیری پپیش بپپردد و در نیین پ
م ادالم گ شی بینالمللی را دچار تیییر سا ی اس
ایپن الرپپوم رمیپارم امرییپپا در تضپاد بپپا الرورپپام گ شپی اسپ کپ ائپپیالفرپپا و
اتدادرپپام دورد دنپپگ سپپرد مدپپور ادپپلی مناسپپتام مرا تالنییپپ و تپپرمین امنیپپ
نوا در م ابپل روسپی تل پی مپی شپد و دوپ گیپرم سپازوکاررا نیپه بمورعمپدد
علی روسی ب نوا دشپمن توسپ طلپ میدپدین ارو پایی امرییپا بپود ارمیپ ایپن
رمیاررپپام ترامپ در ایپپن اسپ کپ نپ تنوپپا قپپوانین و رنناررپپام مودپپود را نادیپپدد
می گیرد بلیپ در مپواردم م ارپدام بپین امرییپا و میدپدین را نیپه ن پض کپردد کپ
نهیپپا ( یمپپا تنپپارم زاد امرییپپام شپپمالی) مومیپپرین نواس پ ایپپن وح پ ی در
رمیاررپپام امرییپپا بپپرام دوسپپیا و دشپپمنا را دشپپوار سپپا ی اسپ امرییپپام نپپوین
میدپپدین سپپاب را دشپپمن و رقیپپ مپپاو مپپی کنپپد و دشپپمنا قپپدید را دوسپپ
تل ی مپی نمایپد کپامی اسپ بپ توییپ رپا و یاموپام ترامپ و رمیاررپام سیاسپ
پاردی امرییپا در رابمپ بپا روسپپی و کپرد شپپمالی دو دشپمن تپپارینی امرییپا دقپ
شود تا نمون رام ایپن نپو رمیاررپام دولپ ترامپ بپا عینیپ بیشپیرم در شپود
مالقپپامرپپام ترام پ و مواحپپر بسپپیار دس پ پپایین وم در م ابپپل پپوتین ( 16ژوئی پ
 - 2018رلسپپپینیی) و کپپپید دونپپپگ او ررترکپپپرد شپپپمالی ( 12ژوئپ پن – 2018
سپپنرا ور) در تپپاری  70سپپال سیاسپپ پپاردی امرییپپا بپپی سپپاب اسپپ در ایپپن
زمینپپ و پپروا از نهیپپا و شپپرو مپپ اکرام منپپدد و امضپپام توامپپ موسپپو بپپ
29
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«موام ینامپپ بپپین امرییپپاو میهیپپ و کانپپادا»1و دنپپگ ت رمپپ رپپا بپپا چپپین و غپپاز
م پ اکرام بپپرام توام پ ددیپپدو پپروا از بردپپا (توام پ رسپپی ام  5+1بپپا ایپپرا ) و
اعال مادگی بپرام امضپام توامپ ددیپد بپا ایپرا و بر پی از مومیپرین تپالدرپا در
این راسپیاو ی نپی بازسپازم ن پد مودپود تل پی مپی شپود ممین اسپ گهیپ شپود کپ
رپپدف از ایپپن اقپپدامام ایپپن اس پ ک پ ترام پ س پ ی دارد دسپپیاوردرا و میپپرا اوبامپپا
ودول رام پیش از پود را کنپار گپ ارد تپا دسپیاوردرام پودد بپهره دلپود نمایپد؛
بپپا چنپپین مرحپپیو قواعپپد و م پپررام گ شپپی بپپی اعیتپپار شپپدد و ن پپد مودپپود دچپپار
ا پیال وارپپد شپپد بپپرام مثپپا و پپروا از عودنامپ مپپودم ایپپرا و امرییپپا ( )1334و
یپپا اعپپال کنپپارد گیپپرم از دیپپوا بپپینالمللپپی دادگسپپیرم موسپپو ب پ  ICJدر  3اکیتپپر
 2018و بپپازنررم در م ارپپداتی کپپ امرییپپا را نپپاگهیر از مراد پپ بپپ دیپپوا (رکپپن
قضایی ملل میدد) می کند را چرونپ مپی تپوا تهسپیر نمپود دپه اینیپ شپ کپرد
ب پ چنددانت پ گرایپپی ب نپپوا ادپپل بنیپپادین ن پپد مودپپود و قاعپپدد منپپد کنپپونی و در
پپیش گپپرمین رمیاررپپام یینانت پ بپپرام تیییپپر شپپرایط مودپپود اس پ سپپننرانی دپپا
بولیپپو در  10س پ یامتر  2018در صپپو اقپپدامام تنتوپپی علی پ دیپپوا بپپینالمللپپی
کیهپپرم و منپپازام بنپپاطر دپپدور احیپپامی علی پ م اموپپام رژیپپد دویونیسپپییو اوا
31
رمیاررام یینانت برام بازنررم در قواعد ن د مودود اس
اما ایپن الرپوم رمیپارم دپرما بپ ایپن مپوارد پید نمپی شپود و گسپیرد وسپی ی را
در برمی گیپرد در نیینپ و شپاید رمیاررپام عنیپ و غیرم مپو ترامپ بپا سپازمانوام
بپپینالمللپپی و م ارپپداتی کپپ ایپپ و اسپپاس ن پپد بپپینالمللپپی قاعپپدد منپپد کنپپونی را
تشییل مپی درنپدو موپد تپر از بنپش از رمیاررپایی باشپد کپ بپ میدپدین امرییپا
مربپپوط مپپی شپپود زیپپرا بپپا ادپپو و قواعپپد بپپینالمللپپی ک پ ن پپد و ثتپپام را در عرد پ
بینالمللی ترمین مپی کنپد و کشپوررا ب نپوا واحپدرام سیاسپی چنپدین درپ بپا نوپا
زنپپدگی کپپردد و رمیاررپپام پپود را تن پپید کپپردد انپپدو در تضپپاد اس پ رمپپین رمیاررپپا
مایپپد اس پ ک پ ترام پ بپپدنتا بازسپپازم و بپپازنررم در ن پپد موحپپود اس پ ایپپن
رمیاررپپا طیهپپی از اقپپدامام و تصپپمیمام را شپپامل مپپی شپپوند ک پ بر پپی از نوپپا مانن پد
. United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA(.
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پپروا یینانت پ از م ارپپدامو سپپازمانواو نوپپاد و رژیپپدرپپام بپپین الملپپی در چنپپد در پ
گ شپپی ن پپش مومپپی در اینپپاد و حهپپا دپپلد و ثتپپام بپپینالمللپپی داشپپی انپپد ل پ او
پپروا از ایپپن م ارپپدام چنددانتپپ و در م ابپپلو در پپیش گپپرمین یینانتپپ گرایپپی
مهاینپدد در م ابپپل سپپایر کشپپوررام دوسپ و دشپمنو نمپپی توانپپد م نپپایی دپپه تپپالد
بپپرام بازسپپازم و بپپازنررم ن پپد مودپپود بپپینالمللپپی داشپپی باشپپد ارپپد اقپپدامام
32
امرییا برام روا از م اردام ویا تودید ب روح از نوا از قرار زیر اس :
 پپروا از م ارپپدد تنپپارم زاد شپپرر سپپیا موسپپو ب پ «موام ینام پ مشپپارکمرا اقیانوس را » یا  TPPدر  23ژانوی  2017و
 تودید ب روا از سازما تنارم دوانی در  1مارس 2017و روا از م اردد و وروایی (اقلیمی) اریج در  2ژوئن  2017و اعال کنارد گیرم از سپازما بپینالمللپی علمپی و مررنرپی ملپل میدپد موسپوب یونسیو در  12اکیتر 2017و
 پپروا از یمپپا چنددانت پ و بپپینالمللپپی رسپپی بپپا ایپپرا موسپپو ب پ بردپپا( )JCPOAدر  8می 2018و
 اعال روا از شورام ح ور بشر سازما ملل میدد در  19ژوئن 2018و کنپپارد گیپپرم از دیپپوا بپپینالمللپپی دادگسپپیرم موسپپو بپپ  ICJدر  3اکیتپپر2018
 اعپپال پپروا از یمپپا تنپپارم زاد امرییپپام شپپمالی یپپا نهیپپا ( )NAFTAدر 31اوم  2018و امضام توام دایرهین ک در اکیتر  2018اننا شد
 پپروا از م ارپپدد دودانت پ مپپودم و روابپپط اقیصپپادمو تنپپارم وکنسپپولی بپپینایرا و امرییا در سا  1334در  12اکیتر 2018و
 کنارد گیپرم از م ارپدد سپیی دوپانی  114سپال سپازما ملپل میدپد در 18اکیتر 2018و
 اعپال پروا از م ارپدد تسپلیدام اسپپیراتژی بپا روسپی موسپو بپ م ا اف( )INFدر  21اکیتپپپر  2018و سپپپ ج در  1موریپپپ  2019کپپپ بپپپ م نپپپام
تودید امنی ارو ا در م ابل روسی اس
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بازسازی نظم و بازنویسی قواعد رفتاری آن
پاردی امرییپا در شپرایمی اننپا مپی شپود کپ امرییپا
این رمیاررپام سیاسپ
ب پرغد ظوپپور بپپازیررا ددیپپد و چپپالشرپپام اینپپاد شپپدد در برابپپر موق ی پ دوپپانی
ود ک نپوعی راکنپدگی در توزیپر قپدرم اینپاد کپردد اسپ و رمچنپا از موق یپ
دوانی بی رقیتپی بر پوردار مپی باشپد بپ رمپین علپ و ترامپ وتپیمش از تیییپر و
ادالح این ن د سنن نرهی انپد التیپ و باوررپایی متنپی بپر اینیپ و ن پا بپینالمللپی
رنپوز در مرحلپ انی پالی قپرار دارد33نیپه از متپانی قپوم بر پوردار اسپ و بپ رمپپین
دلیپپل نررانپپی ترامپپ دالیپپل و انریپپهدرپپام عینپپی دارد اینیپپ در ایپپن شپپرایط
بپپازیررا منیل پ مپپی کوشپپند موق ی پ ددیپپدم بپپرام پپود دسپپینو کننپپد و یپپا
موق ی بدسپ مپدد را تثتیپ نماینپدو در ح ی پ بپ م نپام مر ینپد امپو قپدرم
امرییا و ظوور ی ن ا چنپدقمتی اسپ کپ قپدرم برتپر امرییپا را زیپر سپاا بپردد
اسپپ بپپاودود ایپپنو واق یپپ رپپا حپپاکی از اسپپ کپپ تدپپو عمپپدد و ت یپپین
کننپپددام در موق ی پ و دایرپپاد امرییپپا درسلسپپل مرات پ قپپدرم در سپپا یار کنپپونی
ن ا بین الملپل روم نپدادد اسپ درواقپرو تدپوالم سپا یارم درپ رپام ا یپر قپادر
نتپپودد انپپد دگرگپپونی م نپپا دارم در ردد بنپپدم (سلسپپل مراتپپ ) قپپدرم امرییپپا در
سپپمد دوپپانی اینپپاد نماینپپد و یپپا باعپپ شپپوند دیرپپر کشپپوررا در ردد بپپاالترم از
امرییپا قرارگیرنپد امپا روشپپن اسپ کپ قپدرمرپپام نوظوپور دوپانی (ماننپد چپپین و
روسپپی ) و رونپپدرایی ماننپپد دوپپانی شپپد و امپپهایش قپپدرم تودیپپدرام سپپایترمو
امپپهایش قپپدرم بپپازیررا غیردولیپپیو ظوپپور ایپپدئولوژمرپپام حپپدامرییاییو تپپوا
بدپپرا سپپازم قپپدرمرپپام منم پ ام و ماننپپد چپپالشرپپام موپپد و عمپپددام را در
م ابپپل اب پپاد منیلپپ قپپدرم دوپپانی امرییپپا (در حپپوزدرپپام ن پپامیو سیاسپپی و
ایپپدئولوژی و اقیصپپادمو مررنر پی و علمپپی) اینپپاد کپپردد انپپد بنپپابراینو از ایپپن زاوی پ
مپپی تپپوا گهپپ امرییپپا بمپپورکلی یپپ ابرقپپدرم نرپپرا اسپپ کپپ نسپپت بپپ
چپپالشرپپام مپپراروم قپپدرم پپود دغدغ پ دپپدم دارد التی پ و ایپپن ماری پ سیاس پ
قدرم در عردپ بپینالمللپی اسپ و واحپدرام سیاسپی رمپوارد نسپت بپ دایرپاد و
ود چنپین نررانپی دارنپد؛ امپا رونپد تدپوالم در چنپد درپ ا یپر برونپ ام
موق ی
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بپپودد ک پ ننترپپا سیاسپپی در ایپپن کشپپور احسپپاس تپپرس و دلوپپرد دارنپپد ک پ متپپادا
امرییپا بپ سرنوشپ قپدرمرپپام بپپهره بپ تپپاری ب یونپپدد در دا پل امرییپپا درایپپن
صپو دو دیپپدگاد یپپا ن ریپ کپپد و بپپیشو امپراط و تهریمپپی بپ چشپد مپپی پپورد:
ییپپدو 34ن ریپپ پپردازا نومدام پپ کپپارم ماننپپد «چپپارله کراتوپپامر» 35و رمهیپپرا
وم ک م ی دند امرییپا تپا ینپدد قابپل پیش بینپی ابرقپدرم بالمنپاز وارپدبود36و
می تپوا از نوپا بپ «تهپور گرایپا » 1ت تیپر نمپود دوم،

دسپی ن ریپ ردازانپی

ک پ در م ابپپل ایپپن گپپرود قپپرار دارنپپد و از نوپپا ب پ امپپو گرایپپا  2و منی پپدین قپپدرم
امرییپپا یپپاد مپپی شپپود 37ازدمل پ ایپپن امپپراد کسپپانی ماننپپد مریپپد زکریپپا رسپپیند ک پ
م ی دند بپر اسپاس مپار و ارقپا مپی تپوا اثتپام نمپود کپ قپدرم امرییپا پواد نپا
38
واد روب امو اس و این سرنوش مدیو و تارینی قدرمرام بهره اس
اما دیدگاروام نو سپومی رپد ودپود دارنپد کپ ن ریپ رپام بینپابینی تل پی مپی
شپپوند طی وسپپی ی از ن ری پ پپردازا روابپپط بپپینالملپپل از دمل پ و دپپا ایینتپپرمو
گرارا الیسپو و ریچاردرپاسو دپوزف نپام و دیرپرا در ایپن طیپ قپرار دارنپد ایپن
طیپپ ررچنپپد مینپپو بپپودد و در دهئیپپام دارام تهپپاومرپپام زیپپادم رسپپیند امپپا
بمورکلی م ی دند قدرم امرییپا توسپط قپدرمرپام غیپر غربپی دچپار چپالش شپدد و
ن پپد لیتپپرا دموکراسپپی نیپپه از درو (در اثپپر رونپپدرا و تدپپوالم سیاسپپی دا لپپی
مانند دنتشرپام راسپ گپرا و ناسیونالیسپ ) در حپا تضپ ی اسپ ؛ امپا ایپن امپر
ب این م نا نیس کپ قپدرم امرییپا روبپ امپو و زوا اسپ زیپرا امرییپا و میدپدا
غرب پی اد مپپی توانن پد و بایپپد ایپپن وح پ ی را بوتپپود بنش پند حپپمن اینی پ و سپپایر
قپپدرتوام در حپپا ظوپپور نیپپه نمپپی تواننپپد ررتپپرم دوپپانی امرییپپا را دچپپار چپپالش
سپپازند ایپپنرپپا دو روم ی پ سپپی انپپد؛ ح پ امرییپپا ب پ قپپدرم سپپایر بپپازیررا و
عیج ارتتاط دارد و دارام اثر می ابل اس
امرییام ترامپ نیپه نرپرا رمپین وحپ ی و برنامپ رپایش نیپه بپرام م ابلپ بپا
طراحپپی شپپدد اسپپ «والیپپر راسپپل میپپد» ییپپی از ن ریپپ پپردازا بردسپپی
. Triumphalists
. Declinists
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ماسسپ نومدام پ کپپار رودسپپو و نهدیپ بپ ترامپ و سپپیو نپپویج روزنامپ وا
اسپپیری ژورنپپا و در م ال پ ام در منل پ مپپارین امپپرز حپپمن اشپپارد ب پ ایپپن نررانپپیو
تشپپرید نمپپود ک پ بپپرام ننسپپیین بپپار در تپپاری  70سپپال امرییپپا رئپپیج دموپپورم
انیناو شدد اس کپ سیاسپ رپاو ع ایپد و نوادرپایی را کپ قلپ سیاسپ پاردی
امرییپپپا پپپج از دنپپپگ دوپپپانی دو را تشپپپییل مپپپی دادنپپپدو بپپپی ارزد سپپپا ی
اس پ 39امرییپپام ترام پ سرنوش پ دیرپپر قپپدرمرپپام دوپپانی را در تپپاری دیپپدد و از
سپپیمرد انرلسپپیا در قپپر بیسپپید درس گرمی پ اس پ سپپند اسپپیراتژم امنی پ ملپپی
ترامپپ درسپپا  2017کنپپدد از ایپپن نررانپپی و رپپراس اسپپ کپپ سپپایر قپپدرمرپپا
در صو ت ویپ اب پاد قپدرم پود پیش رمیپ وبرنامپ ریپهم کپردد انپد و امرییپا
ع ماندد اس ب رمپین دلیپلو ایپن سپند باالدسپیی تودپی رپایی را بپرام م ابلپ
بپپا ایپپن وح پ ی ارائ پ کپپردد اس پ امپپا رمیاررپپام امرییپپا در ایپپن دورد م مپپوف ب پ
بازسپپپازم و بپپپازنررم در سپپپا یار و بازنویسپپپی در قواعپپپد و رویپ پ رپپپام رمیپپپارم
واحپپدرام سیاسپپی در اسپپ ررچنپپد رمیاررپپام امرییپپا تپپاکنو بمپپور عمپپدد از
نو شالودد شپینان بپودد و یپا رمانر ونپ کپ والیپر راسپل میپد گهیپ اسپ و قواعپد و
روی پ رپپام کار مپپد مودپپود را یپپا زیرسپپاا بپپردد و یپپا بشپپدم بپپی ارزد و میهلپپه
سپپا ی اسپپ بپپرام بازسپپازم ن پپد مودپپود و دپپایرهینی قواعپپد ابیپپدا بایپپد
قواعد مپورد تردیپد وسپاا واقپر شپدد و بپی اعیتپار شپوند کپ در ایپن مپدم دولپ
ترام رمین کار را کردد اس
از طرمپپیو ایپپن دولپپ رنپپوز نیوانسپپی یپپا قپپادر نتپپودد اسپپ قواعپپد ددیپپدم را
دپپایرهین نمایپپد کپپ بپپرام رمپپ بپپازیررا قابپپل پ یرد باشپپد و تشپپدید تپپنش و
ا یالمپام بپپین امرییپا و سپپایر بپازیررا ماننپپد چپین و روسپپی نیپه بپ رمپین دلیپپل
اسپ ررچنپپد بایپپد امپپهود کپ دولپ در ایپپن دوپ در حرکپ اسپ و مپپی کوشپپد
قواعپپد و روی پ رپپا و رنناررپپام ددیپپدم را دپپایرهین نمایپپد ایپپن امپپر باع پ تشپپدید
تنش و مضاع شد شپهیری بپینالمللپی شپدد اسپ اگپر نمپور کپ نوواق ررایپا
سپپا یارم (کنپپ والیپپه وسپپایرین) و یپپا ن ریپپ پپردازا رژیپپدرپپام بپپینالمللپپی
م ی دندو تنوا بپازیررا ادپلی و قپدرمرپام بپهره ن پا مپی تواننپد قواعپد رمیپارم
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در سپپا یار را تیییپپر درنپپدو مپپی تپپوا انی پپار داشپپ کپپ امرییپپا بپپا تودپپ بپپ
دایرپپارش بیوانپپد ن مپپی را دچپپار چپپالش و یپپا ن پپد ددیپپدم را سپپاما درپپد و بپپر
سپپا یار ن پپا بپپینالمللپپی بشپپدم اثرگپ ار باشپپد بنپپابراینو الرورپام رمیپپارم امرییپپا
در شپپرایط کنپپونی بایپپد بپپررمین منپپوا تدلیپپل ش پود بپپا تود پ ب پ ن ریپپام ممپپرح
شپپاید بیپپوا ن پپرام ( یپپین سیاسپپ پپاردی و اسپپیراتژم امنیپپ ملپپی) ترامپپ و
تیمش درمپورد موق یپ دوپانی امرییپا را در حپد مادپل بپین ن ریپ رپام ابرقپدرم
گرایا و امو گرایا ت ری نمپود کپ بپ ن ریپ رپام بینپابینی (نپو سپو ) موسپو
رسیند اما رمیاررپام دولپ ترامپ در عمپل از ایپن نپو ن ریپ رپا کمپی مراتپر مپی
را بپ ن ریپ گپپرود ننسپ (تهپپور
رود و برنامپ رپپایی را در دسپ ادپپرا دارد کپ
گرایپپا ) نهدی پ مپپی سپپازد ب پ رمپپین دلیپپلو شپپاید بیپپوا از ایپپن ن پپرام ب نپپوا
ن ریپپ بازسپپازم ویپپا بپپازنررم (تندیپپدن رطلتا ) 1در ن پپد مودپپود ت تیپپر نمپپود
بپپدین م نپپا ک پ و دول پ ترام پ بپپا گپپاری نسپپت ب پ اینی پ و امرییپپا رنپپوز از بر پپی
تواناییرپام قابپل قتپو در حپوزد ن پامیو اقیصپادم و سیاسپی یپا ودپوری از قپدرم
سن بر وردار اس کپ مپی توانپد بر پی گهینپ رپا را بپر بپازیررا منیلپ (حیپی
میدپپدینش) تدمیپپل نمایپپدو مپپی کوشپپد بپپا اقپپداماتی یشپپریران حپپمن حهپپا و
ت ویپ قپپدرم کنپونی امرییپپاو از مردپ رپپام مودپپود بپرام تثتیپ یپا نچپ ترامپ
بازگش ع مپ امرییپا (موق یپ رژمونیپ ) یپاد مپی کنپدو بوپرد بپردارم نمایپد از
سپپوم دیرپپرو ایپپن دول پ بپپا احسپپاس نررانپپی از ظوپپور قپپدرتوام اقیصپپادم موم پی
مانند چین  -ررچنپد ایپن کشپور تپاکنو نیوانسپی اسپ قپدرم و ررتپرم امرییپا را
دچار چالش نماید و تا ینپدد قابپل پیش بینپی نیپه ب یپد اسپ چنپین کنپد  -ونیپه
قپپدرمرپپام نوظوپپور دولیپپی و غیردولیپپی دیرپپرم کپپ برتپپرم سیاسپپی و اقیصپپادم
امرییا را تودید مپی کننپدو قصپد دارد مپانر شپیل گیپرم وحپ ییی شپود کپ برتپرم
امرییا در م ر تودید قرار گیرد
درح ی پپ و رمیاررپپام امرییپپا دارام دو بنپپش توپپادمی (ردممنپپد) و تپپدام ی
(م ابل دویان ) اسپ رمیاررپام بنپش ننسپ دنتپ توپادمیو برنامپ ریپهم شپدد
. Revisionist
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و م االنپ دارد و بپپا ایپپن بپپاور کپ امرییپپا رنپپوز در رمپ اب پپاد قپپدرم از برتپپرم قابپپل
تپپودوی بر پپوردار اسپ مپپی توانپپد بپپا برنامپ رپپایی رژمپپونی دوپپانی پپود را تثت پ
نمایپد ویپپا رژمپپونی از دسپ رمیپ را بازیابپپد  40امپپا بنپش دو رمیاررپپام امرییپپا کپ
دنت پ تپپدام ی داردو مپپی کوشپپد بپپا چپپالش رپپایی ک پ و علی پ نچ پ از بپپا عنپپوا
رژمپپونی و ررتپپرم امرییپپا (حاکمی پ ملپپی) وانپپدد مپپی شپپودو م ابل پ کنپپد دنپپگ
تنارم امرییا با چپین بپا رپدف کپارش کسپرم تنپارم و تضپ ی چپین و یپا پروا
از یمپپا رپپام رارتپپردم ماننپپد  INFدر م ابپپل روسپپی را مپپی تپپوا در ایپپن راسپپیا
تهسیر نمپود در ایپن بنپش چپو بپازیررا منیلپ مپی کوشپند موق یپ ددیپدم
بپپرام پپود دسپپینو نماینپپد و یپپا موق یپپ بدسپپ وردد را تثتیپپ نماینپپد و ایپپن
وح ی برام امرییا نررا کنندد اسپ و مپی کوشپد بپا نوپا م ابلپ کنپد شپاید بیپوا
رمیاررام امرییپا را در چنپین بسپیرم توحپید داد کپ در منمپو بپا رپدف بازسپازم
و بپپازنررم در ن پپد مودپپود دپپورم مپپی گیپپرد از طرمپپیو ترامپپ ن پپد لیتپپرا
دموکراسپپی را قتپپو دارد و ب پرغد انی پپاداتی ک پ از بر پپی رمیاررپپام وم در دا پپل و
در رابمپپ بپپا ممتوعپپام و رسپپان رپپا دپپورم مپپی گیپپردو علیپپ دموکراسپپی لیتپپرا
نیس پ بلی پ ایپپددرپپام ترام پ از ییسپپوو مدصپپو کشپپمیش تپپارینی میپپا تهیپپر
بپپینالملپپل گرایپپی لیتپپرا بپپا چیپپهم اسپپ کپپ والیپپر راسپپل میپپد از بپپ
«دیسونیسپپد» یپپا درونررایپپی روسپپیایی ت تیپپر مپپی کنپپد و از سپپوم دیرپپرو ریش پ در
تهیرام نومدام کارم دارد ک ود بنشی از تهیر لیترا اس
ایپپن شپپا لیترالوپپا بپپراین باورنپپد کپپ و بویپپرین رود بپپرام یشپپترد رمانوپپا و
دسپپیور کپپار لیترالپپی امرییپپا از طری پ کپپنشرپپام یینانت پ و درنوای پ کپپنشرپپام
توأ با رمیارم داوطلتان بپا بپازیررا رمسپو اسپ ترام علیپ ن پد لیتپرا نیسپ
و ب ت تیر گرارپا الیسپو و رپی دولیپی در امرییپا بپدنتا برقپرارم یپا دمپا از ن پد
لیترا دموکراسپی نتپودد اسپ کپ ترامپ بنوارپد را کنپار برپ ارد41یپا علیپ
باشپپد بلی پ رم پ نوپپا بپپدنتا حهپپا دموکراسپپی در دا پپل بپپودد و در پپارا در پپی
منپپامر ملپپی امرییپپا بپپودد انپپد حیپپی بر پپی مراتپپر رمی پ و م ی دنپپد ترام پ لیتپپرا
42
واق ی اس
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در واقروترامپپ حیپپی در ننسپپیین بیانیپپ رپپا و اظوپپاراتش در درپپ  1980و در
اولپپین روزرپپام ورودد بپپ عردپپ سیاسپپ ریچرپپاد علیپپ دموکراسپپی نتپپودد امپپا
ن پرام اقیصپپادم اد بشپپدم حمای پ گرایان پ و ناسیونالیسپپیی بپپودد اس پ دام پ
یرم سیاسی ترام در شپور نیویپور سپ رم شپدد اسپ ؛ شپورم کپ بپ ویژگپی
لیترالیسد مشپوور اسپ بپرام مثپا و در دورد رقابپ رپام انینابپام م پدماتی حپهو
دموورینواد حیپی رپد حهبپیرپام ترامپ ماننپد سپناتور مدام پ کپار «تپد کپروز»
(از ترهاس) بپا ادپمالح اعی پاد بپ ارزدرپام نیویپورکی 1ترامپ را مپیود بپ لیتپرا
گرایپپی نیویپپورکی نمپپود لپپ ا ترامپپ علیپپ دموکراسپپی لیتپپرا نیسپپ ؛ ررچنپپد
ارزشپپپوام دموکراتیپ پ در رپپپن دموورینوارپپپا و در م ایسپ پ بپپپا دموکراتوپپپا از
اولویپپ پپایین تپپرم بر پپوردار اسپپ از ایپپن روو بپپرام تتیپپین بویپپر تصپپمیمام و
رمیاررپپام امرییپپا در ایپپن دورد الز اس پ کپپنشرپپام دپپورم گرمی پ توسپپط دول پ
ترام پ را ردممنپپد و ب پ من پپور بازسپپازم ن پپد مودپپود ت تیپپر نمپپود ازای پن دو پ و
اشپپارد منپپدد بپپ سپپننرانی م پپو در بروکسپپل ( 4دسپپامتر  )2018از ارمیپپ
بر پپوردار مپپی باشپپد م پپو در ایپپن سپپننرانی پپود از ت تیپپر «ادپپالح ن پپد
بپپینالمللپپی لیتپپرا » سپپنن گهپپ ؛ برونپپ ام کپپ ن پپد بپپینالملپپل در پپدم
شپپوروندا امرییپپا باشپپد در ایپپن ت تیپپر رپپد حهپپا ن پپد مودپپود نوهی پ اس پ ورپپد
ناسیونالیسد و حمای گرایی اقیصادم ترام ود نمایی می کند
ایپپن اظوپپارام م پپو و منموعپپ مواحپپر و اقپپدامام دولپپ ترامپپ در صپپو
پپروا از م ارپپدام موپپد بپپینالمللپپی و منم پپ ام اعپپد از توامپپ رپپا و یمپپا رپپام
اقیصپپادم ماننپپد یمپپا تنپپارم زاد اقیپپانوس را موسپپو بپپ  TPPو پپروا از
یمپپا و و رپپوایی پپاریجو پپروا و مپپ اکرد منپپدد درمپپورد یمپپا تنپپارم زاد
امرییپپام شپپمالیو پپروا از سپپازما رپپام بپپینالمللپپی ماننپپد شپپورام ح پپور بشپپرو
یونسپپیو و یپپا پپروا از بردپپا ب نپپوا تپپوام ی چنددانتپپ کپپ بنپپش موپپد
گسیرد مناسپتام اقیصپادم کشپوررام  5+1شپامل امرییپا بپا ایپرا اسپ و و دنپگ
ت رم را با میددین از یی سپو و سپایر تدرکپام دولپ امرییپا شپامل تودیپد بپ پروا
. New York Values
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از سپپازما بپپینالمللپپی تنپپارم ()WTOو کپپارش کمپپ رپپام اقیصپپادمو زیرسپپاا
بپپرد ن پپش نپپاتو و روابپپط میشپپن بپپا میدپپدین سپپنیی ایپپن کشپپور در ایپپن دوردو
حاکی از اس ک ترامپ رارتپرد ددیپدم را بپرام بازسپازم ن پا بپینالمللپی بپر
متنپپام من پامر امرییپپا برگهیپپدد اس پ ب پ ن پپر مپپی رسپپد رئپپیج دموپپور امرییپپا ب پا
توسل بپ دکیپرین "امرییپا ننسپ " رمپراد بپا دپاد طلتپی اتپی و شنصپییی قابپل
تود و بدنتا حهپا و ادپالح ن پد بپینالمللپی لیتپرا قاعپدد منپد اسپ ؛ امپا بپویژد
ن د اقیصادم بین المللپی متینپی بپر تنپارم زاد را مپی وارپد ادپالح نمایپد و مپی
کوشپد بپ سپپم تیییپر قواعپپد و بازنویسپی رویپ رپپا و رنناررپام ایپپن ن پد حرکپ
کنپپد اینی پ یپپا سپپراننا موم پ وارپپد شپپد یپپا ن پ و موحپپو قابپپل بدثپپی اس پ و
بسپپیری بپپ م اومپپ سپپایر بپپازیررا و اسپپیمرار دورد ریاسپپ دموپپورم ترامپپ
وارد داش
نتیجهگیری
سپپا یار کنپپونی ن پپا بپپینالملپپل براثپپر کپپنشرپپام می پپار و میضپپاد امرییپپا در
دو سپپا گ شپپی رنپپوز شپپارد نپپوعی شپپهیری و عپپد قم یپ شپپدد اسپ تدپپو و
دگرگپپونی در سیاس پ امرییپپا در دورد ددیپپد در حمای پ از میدپپدین سپپنییو مادپپل
گپپرمین از سیاسپپ رپپایی ماننپپد تنپپارم زادو تیییپپرام و و رپپواییو و اولویپپ
دموکراسپپی و ح پپور بشپپرو و ماننپپد تنوپپا بنشپپی از ایپپن اقپپدامام اس پ ررچنپپد
پاردی تنوپا عامپل نابسپامانی مهاینپدد کنپونی در
روییرد ترام نسپت بپ سیاسپ
ن پپد بپپینالملپپل نیسپپ امپپا ییپپی از مومیپپرین وغیرمنی پپرد تپپرین عوامپپل ایپپن
شپپهیری اس پ  43درمنمپپو و ایپپن اقپپدامام و تصپپمیمام ترام پ از ییسپپوو حپپاکی از
نا رسپپندم از ن پپد بپپینالمللپپی مودپپود و ازسپپوم دیرپپرو مایپپد نپپوعی تپپالد بپپرام
1
اینپپاد تیییراتپپی بپپرام تپپرمین منپپامر اقیصپپادم امرییپپا در شپپرایط تپ  -چنپپدقمتی
کنونی اس ب ت تیر بویپرو ایپن تپالدرپا متپین یپ نییپ اساسپی اسپ  :امرییپام
ترامپ بپپا ن پپا بپپینالمللپی لیتپپرا منپپال نیسپ و قصپد ع پ نشپپینی از ررتپپرم
. Uni-Multi-polarity

1
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دوپپانی نپپدارد بلی پ ادپپالح را مپپد ن پپر دارد اظوپپارام م پپو و ترام پ در مپپورد
تیییر این ن پا دالپ تودپ اسپ شپ ار ادپلی ترامپ متنپی بپر اینیپ قصپد دارد
امرییا را دوبپارد بپهره و بپا ع مپ بسپازدو م نپام انهواگرایپی نمپی درپد بپرعیجو
م نام اولویپ یپامین منپامر امرییپا بپر منپامر سپایر میدپدین وشپرکام امرییپا و
در درد پ ب پپد سپپایر قپپدرم راس پ امرییپپا ننس پ ب پ م نپپام یینانت پ گرایپپی و
تض پ ی چنددانتپپ گرایپپی اسپپ رپپدف ادپپلی ن ریپپ «امرییپپا ننسپپ »و اولویپپ
یامین منامر امرییاو اعپد از حاکمیپ ملپی و منپامر ملپی -و بپ ت تیپر ترامپ منپامر
اقیصادم -بپر منپامر سایرکشپوررا وحیپی میدپدین ایپن کشپور اسپ رپدف ترامپ
بازسازم ن د مودپود و اعپادد وحپ ی رمپانی اسپ کپ پود از دورد دنپگ سپرد و
ررتپرم رژمونیپ امرییپپا در رپن دارد و را بپپا شپ ار «امرییپا را دوبپپارد باع مپ
سازید»1بیا می کنپد امپا نییپ انی پادم و در واقپر حپ ن ریپ ترامپ ایپن اسپ
کپ ایپپن مهوپپو نوسپپیالژی از دقپ کپپامی بر پپوردار نیسپ و مشپپن نمپپی باشپپد
من ور ترامپ از بازگشپ ع مپ گ شپی امرییپا بازگشپ بپ چپ دوردام از تپاری
امرییپپا اسپ ؛ بلیپ حیپپی اگپپر مپپر را بپپر دورد ریرپپا و دنپپگ سپپرد برپ ارید (کپ
یلپپی بپپاور دارد)و اساسپپا چنپپین شپپرایط رمپپانیام نپپ در دورد کپپ
وم بپپ
تنوا ج از مرو اشپی شپوروم و ایپا دنپگ سپرد نوپد بپرام یپ دورد کوتپاد روم
دادد اس در دورد دنپگ سپرد دو بلپو میصپل شپرقی و غربپی ودپود داشپ کپ
رپپر ابرقپپدرتی در رأس ییپپی از نوپپا م پپط قپپادر ب پ ررتپپرم م پپدودم از کشپپوررام
میدد پود بودنپد و دنپتش غیرمی وپدرا نیپه بلپو سپومی در ایپن دورد تل پی مپی
شپپد کپ مپپار از ت وپپد بپ ایپپن دو بلپپو بپپود از مهوپپو "امرییپپا ننسپ " در رپپن
ترام دپرما بایپد رمپا چیپهم را تپداعی کپرد کپ پود ابپراز داشپی اسپ و ی نپی
اولوی پ حاکمی پ ملپپی و منپپامر امرییپپا بپپا کم پ ادپپالح قواعپپد و روی پ رپپام ن پپا
بپپینالمللپپی لیتپپرا دموکراسپپی برونپپ ام کپپ امرییپپا بیوانپپد ن پپش اسپپییالگرایان و
44
رژمونی اد را حها و ت وی نماید یا ب ت تیر ترام بازیابد
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