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Abstract 

The nature and structure of power in the post-Cold War global political economy has 
changed. In this regard, new dimensions of power, especially soft power, have become very 
important in strengthening the position and position of countries. Based on the evidence, the 
functioning and promotion of American soft power had changed dramatically under Obama. 
Reciprocally, the change in decision-making structure in this country and appointing Donald 
Trump seem to have affected this issue. The present study examines how Trump's 
appointment as a president and his domestic and foreign policies have affected the position 
of American power in the global political economy. The research hypothesizes that the 
political economy of American domestic and foreign policy in the Trump era has led to the 
decline of its soft power in the world system. In the present article, the context of political 
economy is the decline of US soft power and the mechanism of influence of Trump policies 
on the position of soft power in the country, focusing on the use of hardware resources in the 
context of unilateralism, tariff warfare and political populism, anti-immigration policies and 
the tensions with the media and political institutions are described by the Trump 
administration. The result of these policies has been a decline in US soft power characteristics 
in terms of disregard for human rights and political institutions, media freedom, a positive 
image of the United States in world public opinion, multilateralism, public diplomacy, and 
international treaties and institutions. Eventually, the soft power of the country in the global 
political economy has declined. 
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 یجهان یاسیدر اقتصاد س کایدونالد ترامپ و افول قدرت نرم آمر ییگراکجانبهی

 * نیاحامد محقق

 چكيده
پس از جنگ سرد سرشت و ساختار قدرت در اقتصاد سياسي جهان، دستخوش تحول شده است. در این راستا 

ویژه قدرت نرم در تقویت جایگاه و موقعيت کشورها اهميت بسزائي یافته است. ایاالت ابعاد نویني از قدرت به

متحده از جمله کشورهایي است که با آگاهي از این مهم طي چند دهۀ اخير سعي کرده است تا از منابع و 

فاده کند. کارکرد و ارتقای قدرت نرم برداری از آن استامکانات موجود در راستای افزایش قدرت نرم و بهره

گيری رسد تغيير ساختار تصميمآمریکا در دوران اوباما براساس شواهد، تغيير چشمگيری یافته بود. به نظر مي

در این کشور با روی کار آمدن دونالد ترامپ بر مقولۀ یادشده تأثيرگذار بوده است. پژوهش حاضر این مسئله 

های داخلي و خارجي وی چگونه بر موقعيت قدرت کار آمدن ترامپ و سياست کند که رویرا واکاوی مي

آمریکا در اقتصاد سياسي جهاني تأثيرگذار بوده است؟ فرضيۀ پژوهش این است که اقتصاد سياسي این کشور 

های داخلي و خارجي آمریکا در دورۀ ترامپ به تنزل قدرت نرم این کشور در نظام گذاریدليل سياستبه

های اقتصاد سياسي تنزل قدرت نرم آمریکا و سازوکار اثرگذاری ني انجاميده است. در مقالۀ حاضر زمينهجها

افزاری قدرت های ترامپ بر موقعيت و جایگاه قدرت نرم این کشور با تمرکز بر کاربست منابع سختسياست

مهاجرتي و تنش با  ی ضدهاها، پوپوليسم سياسي، سياستگرایي مطلق، جنگ تعرفهدر چارچوب یکجانبه

های قدرت های یادشده افول شاخصشود. برآیند سياستها و نهادهای سياسي دولت ترامپ تشریح ميرسانه

ها، ارائه تصویری مثبت از آمریکا اعتنایي به حقوق بشر و نهادهای سياسي، آزادی رسانهنرم آمریکا در زمينۀ بي

المللي بوده که گرایي، دیپلماسي عمومي و قراردادها و نهادهای بيندر ميان افکار عمومي جهانيان، چندجانبه

 درنهایت جایگاه قدرت نرم این کشور در اقتصاد سياسي جهاني را با افول مواجه کرده است.  

 گرایي، افول قدرت نرم، دونالد ترامپ.آمریکا، یکجانبه ها:کليد واژه
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 مقدمه
افزاری آن از جمله در حوزۀ  های سختافزاری قدرت در کنار مؤلفهنرمهای توجه به جنبه

الملل قرار نظامي و امنيتي، پس از دوران جنگ سرد، مورد توجه پژوهشگران روابط بين

گرفت. در این راستا بسياری از اندیشمندان این حوزه،  ناکامي اتحاد جماهير شوروی و بلوک 

ها دانستند؛ بنابراین دولت( ميSoft power« )قدرت نرم»های ولهاعتنایي به مقشرق را نتيجۀ بي

های سياسي، بر این جنبه از قدرت نيز تمرکز کردند و کوشيدند ميزان و سطح قدرت و نظام

 نرم خود را گسترش دهند.

جوی بعد از جنگ سرد، مثل دیگر ایاالت متحده آمریکا، درجایگاه قدرت برتر و سلطه 

هایي این ایده غافل نماند و تالش کرد قدرت نرم خود را با توجه به مقولهکشورها از بسط 

ها تقویت مانند وابستگي متقابل اقتصادی، مهاجرت، فرهنگ، حقوق بشر و ارتباطات و رسانه

هایي نظير بيل کلينتون و باراک ویژه در دوران ریاست جمهوری دموکراتکند. این امر به

دونالد ترامپ از سوی ریاست جمهوری امریکا  نصبم رپي تصدیداوباما چشمگير بود؛ اما 

تدریج قدرت نرم این کشور تضعيف ( بهAmerica First« )مریکاآاول »انتخاباتي او؛  شعارو 

الملل بدل شد. با عنایت به اهميت شد و این مسئله به مبحثي مهم ميان پژوهشگران روابط بين

، قبض و بسط قدرت «نهادگرایي نئوليبرال»مباني نظریۀ این موضوع، پژوهش حاضر با اتکاء به 

نرم آمریکا در اقتصاد سياسي جهاني را در دورۀ ریاست جمهوری دونالد ترامپ بررسي 

دهد که رویکرد دونالد ترامپ به قدرت چگونه ها پاسخ ميخواهد کرد و به این پرسش

این کشور در اقتصاد سياسي  گيری یادشده بر موقعيت قدرتپذیر است و پيامدهای جهتفهم

 جهاني چگونه بوده است؟

 

 پيشينۀ پژوهش
تحقيقاتي چند مرتبط با موضوع قدرت نرم آمریکا انجام شده است که به برخي از آنها اشاره 

های ( زوال قدرت نرم آمریکا را  ناشي از درگيری این کشور در بحران1391شود: دليرپور )مي

 داند. جهاني مي
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و مشکالت اقتصادی  ( دگرسازی هویتي، افول مشروعيت فرهنگ آمریکایي1391ان )پيشانيماه

 داند. روی قدرت نرم آمریکا ميهای پيشترین چالشرا مهم

( ضمن بررسي روند تحول قدرت نرم در سياست خارجي 1391چي )متقي و پوستين

جهاني اول، قدرت نرم گرایي ليبرال پس از جنگ آمریکا، مباحثي مانند ویلسونيسم و مداخله

های و سازماندهي انقالب 21آمریکا در سازماندهي نهادهای جنگ و جنگ نرم آمریکا در قرن 

 اند. رنگي را بررسي کرده

( بر موضوع قدرت نرم آمریکا در برابر قدرت نرم ایران و 1393پلتکا و دابليو کگان ) 

 اند. رقابت برای آیندۀ خاورميانه تمرکز کرده

( به موضوع تقویت قدرت نرم آمریکا برای ایجاد تغيير در دنيای عرب 1392یعقوبيان )

 پرداخته است.

جویي و برتری آمریکا ( نقش قدرت نرم در راهبرد تداوم سلطه1391کتابي و دیگران ) 

های یادشده عمدتاً قبل از دوران ریاست جمهوری ترامپ به اند. آثار و نوشتهرا تحليل کرده

تحریر درآمده است و کمتر مقاله و کتابي حتي به زیان انگليسي، قدرت نرم آمریکا را  رشته

از منظر نهادگرایي نئوليبرال و در پيوند با اقتصاد سياسي جهاني را در دوران ترامپ بررسي 

 کرده است. 

 

 المللو روابط بين مفهومی قدرت نرم در اقتصاد سياسیچارچوب 

فهم کرد. رهيافت « نهادگرایي نئوليبرال»بایست در چارچوب نظریۀ مفهوم قدرت نرم را مي

رابرت »الملل؛ یعني آشنای اقتصاد سياسي و روابط بيندو نفر از متفکران نامبا  یادشده غالباً

بایست تالشي در جهت ایجاد . نهادگرایي ليبرال را ميشودشناخته مي« جوزف نای»و « کوهن

 گرایي تلقي کرد. کردگرایي و نوواقعهای نوکارسازش بين رهيافت

هایي که موضوع و هستۀ نهادگرایي نئوليبرال این مسئله است که چگونه نهادها بر انگيزه

(. 570: 1377)دهقاني فيروزآبادی،  گذارندرو هستند، تأثير ميکشورهای سودجو با آن روبه

 فوطي معطمحيی و زیستادصرا عمدتاً بر موضوعات اقت خود نهادگرایان نئوليبرال توجه
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جنبۀ  ،ادیصویژه وابستگي متقابل اقتکوهن و نای معتقدند که وابستگي متقابل به. کنندمي

دهندۀ افزایش ارتباطات و پيوندهاست و شان. جهاني شدن ناست يسياست جهان از مهمي

ها و دولت ردذاگمثبت ميبازیگران تأثير بر الگوهای رفتاری  ا،هاین وابستگي متقابل بين دولت

 (. ,2001Keohane and Nye: 86) کندرا وادار به همکاری مي
 

 : مبانی و مفروضات نظریۀ نئولیبرالیسم1جدول شماره 

 المللروابط بين نظریکردن فرایندهای اقتصادی در ادبيات  وارد هدف/ نقش        

 گرایيگرایي و نوواقعمحوری مطلق واقعمخالفت با دولت

 الملليبين نظامتبيين امکان همکاری در چهارچوب 

 رپذیر از ماهيت بشتبيين نگرشي غالباً مثبت و انعطاف

 .تفکر عقالني، توانایي حل مسائل را از طریق اقدام جمعي دارند با هافراد و دولتا مفروضات کلیدی  

 .های متقابل هم ممکن است هم مطلوبالمللي برای کسب مزیتهمکاری بين

 نقـش گرامليهای مذهبي و های چندمليتي و جنبشبازیگران غير دولتي، شرکت

 .الملل دارندای در تحوالت روابط بينبرجسته

 هـا تـابع فشـارهای داخلـي وتوان بازیگری یـکپارچـه تصـور کـرد. آندولت را نمي

 .اندالملليبين

 .استالمللي پراکنده و شناور بين نظامقدرت در چهارچوب 

 .جنگندهای دموکراتيك با یکدیگر نميدولت

 .ترین ابزار در سياست خارجي نيستنيروی نظامي تنها و مهم

 در چهارچوب اقتصاد جهاني موجـب ایجـاد روابـط پيشرفته الملليبين یك تقسيم کار مضامین کلیدی    

 .برای طرفين داردشود و مزایای متقابلي ها ميوابستگي متقابل و همکاری بين دولت

 المللي است، اقتصادهای ملي رابين نظاموضعيت وابستگي متقابل پيچيده که مشخصۀ 

 .کندپذیر مينسبت به اتفاقات دیگر کشورها حساس و آسيب

 .دهدمي کاهشاین مسئله توانمندی و خودمختاری دولت را تا حد زیادی 

 تـوانسادگي نمي وجود دارد که به الملليی داخلي و بيناای بين سياستهروابط پيچيده

 .مراتبي قائل شد برای آن سلسله

 ها هسـتند، امـاالمللي، اگرچه به یك معنا ساختۀ دست دولتها و نهادهای بينسازمان

 .گذارندتدریج کارگزاری و هویت مستقلي از خود به نمایش مي به

 المللي.های بينپيچيده، منافع مطلق، همکاری، نظاموابستگي متقابل، وابستگي متقابل  مفاهیم کلیدی    

 . 70-71: 1392نيا منبع: دانش
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، نقد پردازان اصلي نهادگرایي نئوليبرال، درنقش یکي از نظریههای فکری ناییند تالشآبر

الملل، نمایاندن بين نظامدر  محوریالملل، نقد دولتنظام بينقانوني آشفتگي و بيتلقي 

 همثابنوین، رد تلقي امنيت به کاربرد قدرت نظامي در مواجهه بـا تهدیـداتهای کاستي

 همثابو دیگـر موضـوعات ازجمله مسائل اقتصادی به (High politics) «سياسـت اعلـي»

گرایي بود. اصلي پارادایم واقع منزلـۀ مفروضـاتبـه( و  Low politics) «هـای ادنـيسياست»

درک تحوالت جدید را ندارد و  پارادایم یادشده دیگر کارایي فهم و ،یاز نظر کساني مانند نا

محور آن  محور و قدرتدولت افزارانـه،، سـختانهکـاربا رویکـرد غيـرتـاریخي، محافظـه

 .(71: 9231نيا، )دانش تبع آن مدیریت کردتوان تحوالت نوظهور را فهم و بهنمي

هـای متقابل را در پاسـخ بـه تحـوالت و پرسـشطي دو دهۀ بعد نای مفهوم وابستگي 

و « پسـابرتـون وودز»الملـلِ دیگری نظير فراز و فرود قـدرت امریکـا در نظـام اقتصـاد بـين

خصـوص در دهـۀ هایي کـه نـای بـهترین بحثدرواقع یکي از مهم. جهاني شدن بسط داد

گيـری در مقابـل مفهـوم و موضـعدر حيات فکری و اجرایي خود با آن مواجه شد،  1990

الملل و در شرایطي بود که ایاالت متحـده در ماهيت سلطه )هژموني( و نظم در اقتصاد بين

الملل در چهارچوب قواعد مقایسـه با گذشته توان پرداخت هزینۀ عملکرد و انتظام اقتصاد بين

 . را نداشت( International regim( الملليبين

 طلبانۀمطلق و سلطهنظران این تحـول را نشـانۀ افول و زوال قدرت بسياری از صاحب

بخش . قـرن بيست و یکم تلقي کردند امریکـا و خيـزش کشـورهایي ماننـد چـين و هنـد در

و سـپس در آسـتانۀ ورود به قرن بيست و یکم در  1990 ای از تحقيقات نای از دهۀعمده

الملـل، جایگاه و سرشت قدرت ایاالت اسـت بـينباب سرشت درحـال تغييـر قـدرت در سي

مراتب آیندۀ قدرت جهاني و سپس طرح مفهوم قدرت نرم در سياست متحده در سلسله

هاست. نای در دفاع از ماندگاری خارجي برگرفته از دغدغه و یا در پاسخ به این پرسش

برتری امریکا در شرایط مراتـب جهـاني و رد ایـدۀ فراگيـر افـول  ایاالت متحده در سلسله

ظهور رقبای جدید و نيز بحث از سرشت، منابع و عملکرد قدرت در عصرجهاني شدن، 

های نتيجۀ تالش فکـری وی در ایـن دوره  از حيات خود کتاب. تحقيقات متعددی انجام داد
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قدرت در عصر »و « سرشت درحـال تغييـر قـدرت امریکـا»، «آیندۀ قدرت»، «قدرت نرم»

  .است« اتاطالع

دغدغۀ نای در بيشتر این آثار رد ایدۀ افول برتری امریکـا در مقطع جدید و دفاع از این 

کننـدۀ بسـتری است که موقعيت ساختاری این های قدرت امریکا فـراهمعقيده است که بنيان

اگرچه به نظر وی . منزلۀ بازیگری اصلي در سياست جهاني بازتوليد خواهد کردکشور را به

کارگيری قدرت با بایست نـه بـا اعمـال قـدرت بـر دیگـران، بلکه با بهاین بار امریکا مي

 .(71-72: 1392نيا، )دانش وقعيت خود را حفظ کنددیگـران، منـافع و م

معطوف » 1990بار جوزف نای در سال در این چارچوب، اصطالح قدرت نرم را اولين

 fBound to Lead: The Changing Nature o  American) «ه رهبری: ماهيت تغيير قدرت آمریکاب

Powerکه یك کشور یا یك دولت کاری کند تا کشورهای ( مطرح کرد. به اعتقاد نای، هنگامي

( Soft« )نرم»( یا optive-Co« )همدستانه»خواهد، با قدرت دیگر همان چيزی بخواهند که او مي

( است  Command( «سلطه»( یا Hard power)« قدرت سخت»سروکار داریم که در تقابل با 

هایش را انجام دهند؛ لذا قدرت نرم، دهد خواستهکه یك بازیگر به کشورهای دیگر دستور مي

و با منابع قدرت مانند  هاستهای دیگر برای انجام خواستهتوانایي تأثيرگذاری بر دولت

  (.,a:1990Nye,165-166) گ، ایدئولوژی و نهادها مرتبط استفرهن

قدرت نرم: ابزارهایي برای موفقيت »و در کتاب  2004نای مفهوم قدرت نرم را در سال 

( شرح و بسط  Soft Power: The Means to Success in World Politics) «های جهاندر سياست

برای نای، قدرت نرم توانایي تأثيرگذاری بر رفتار دیگران است تا نتایج موردنظر را به  داد.

توانيد با تهدیدهای دست آورد. چندین شيوه هم برای دستيابي به این امر وجود دارد: شما مي

ها )پول، پاداش و...(، دیگران را واسطه پرداختتوانيد بهخود دیگران را وادار کنيد. شما مي

ها برای آنچه مدنظر شماست، توانيد بر دیگران تأثير بگذارید و با آنتقاعد کنيد و شما ميم

دهندۀ قدرت نرم است. درواقع قدرت نرم وادار کردن دیگران همدستي کنيد. این موارد نشان

هاست های شما و نوعي همدستي با مردم به جای اجبار کردن آنبرای انجام دادن خواسته

(76 b: ,1990 Nye, .) 
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کند که قدرت منتشر شد، تصریح مي 2011که در سال « آینده قدرت»جوزف نای در کتاب 

توان از قدرت نرم برای اهداف مختلف استفاده نرم مفهومي عمدتاً توصيفي است؛ بنابراین مي

اما کرد. به نظر نای استالين، هيتلر و مائو همگي در نگاه مریدانشان قدرت نرم زیادی داشتند؛ 

ها پيچاندن اذهان لزوماً بهتر از پيچاندن بازوها چنين موضوعي مطلوب آنان نبود و برای آن

قدرت نرم »الملل مغایرت ندارد: گرایي روابط بيننبود. به اعتقاد نای، قدرت نرم با نظریۀ واقع

اف آليسم یا ليبراليسم نيست. قدرت نرم نوعي قدرت است در راستای دستيابي به اهدایده

 (. ,Nye 2011 :82) «مطلوب

به اعتقاد نای، اگرچه ظاهرًا قدرت ایاالت متحده در قياس با دوران بعد از جنگ سرد 

تر شده است؛ اما این کشور، هنوز هم تنها منبع قدرت است. نای بعدها تصریح کرد ضعيف

تواند از قدرت يکند، مکه ایاالت متحده فراتر از کاربرد قدرت نظامي که دیگران را کنترل مي

هایش استفاده کند. از نرم برای تداوم رهبری در دنيا و وادار کردن دیگران به انجام خواسته

های ليبرال دموکراتيك، اقتصاد بازار آزاد و نگاه نای، مباني قدرت نرم آمریکا، سياست

 (. ,Li 2018: 1) د حقوق بشر در اصل ليبراليسم استهای بنيادی ماننارزش

طورعمده بر بازدارندگي و اجبار متکي است، قدرت نرم افزاری بهدرحاليکه قدرت سخت

رود. کار ميبر قدرت جذب استوار است و برای متقاعد کردن و تشوق دیگران به همکاری به

ماسي( و تصویر یك کشور ها، سياست خارجي )دیپلاین قدرت معمواًل با فرهنگ، ارزش

 (.   ,index 2017: 1) همراه است

المللي تدوین و های بينگيری قدرت نرم در قالب نظرسنجياولين روش برای اندازه

بندی کشورهای عضو سازمان جهاني بي. بي. نگرش متقابل کشورها )مانند نظرسنجي رتبه

های هنجارمند سي یا طرح نگرش جهاني مؤسسۀ پيو( ارائه شد. با این حال، اولين تالش

مؤسسۀ بریتانيا برای »و با همکاری  2010گيری قدرت نرم در سال اندازهالمللي برای بين

( انجام Monocle magazine« )مونوسل»( و مجلۀ British Institute for Governmen« )دولت

آژانس ارتباطات »گيری قدرت نرم، توسط ها برای تعيين و اندازهبندیشد. از دیگر رتبه

دهي شناسي تغييرات و شيوه سامانبع عيني و ذهني، روشطراحي شده که بر منا« پورتلند
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گيری قدرت نرم را طراحي های اندازهترین شاخصها متکي است. جوزف نای هم کاملداده

 (.,Index 2017: 2) کرده است

که برای دیگران به باور نای، قدرت نرم کشور بر سه منبع متکي است: فرهنگ )زماني

که کشور به آن )زمانيدموکراسي و حقوق بشر های سياسي مانند جذاب باشد(؛ ارزش

ها مشروع باشد و با آگاهي که این سياستهای یك کشور )زمانيها برسد( و سياستشاخص

 (. ,Nye 2018: 1-2) از منافع دیگران طراحي شده باشد(

شش های عيني را در های قدرت نرم، دادهگيری شاخصمؤسسۀ ایندکس برای اندازه

 طبقه قرار داده است:

 الف( دولت: تعهد به آزادی، حقوق بشر، دموکراسي و کيفيت نهادهای سياسي

های فرهنگي ملت؛ هم فرهنگ پاپ و هم ب( فرهنگ: دسترسي جهاني و جذابيت خروجي

 فرهنگ سطح باال

ها و جذابيت ج( آموزش: سطح سرمایۀ انساني یك کشور، کمك به دانش، کمك به بورسيه

 المللي ی دانشجویان بينبرا

 د( تعامل: شبکه دیپلماسي یك کشور و سهم آن در تعامل و توسعه جهاني

 گذاری: جذابيت مدل اقتصادی کشور، روابط تجاری دوستانه و ظرفيت در نوآوریه( سرمایه

,Bach 2018: ) دیجيتال دیپلماسي در نآ هایکشور و توانش زیرساخت دیجيتالي و( دیجيتال:

2-1.) 

  

 تطور زوال قدرت نرم آمریكا تا روی کارآمدن دونالد ترامپ 

مباحث مربوط به افول قدرت نرم آمریکا تاکنون روندهای مطالعاتي مختلفي را طي کرده 

و با استقبال  1980 در موج نخست، مباحث مربوط به زوال قدرت جهاني آمریکا از دهۀ. است

در این . آغاز شد «های بزرگفراز و فرود قدرت»شایان توجه از کتاب پل کندی با عنوان 

کتاب، کندی با اشاره به زوال نسبي قدرت آمریکا، افول آن را ناشي از گسترش استيالجویي 

و قدرت نظامي نيروهای آمریکا در جهان و نبود توازن بين منافع جهاني خودخوانده آمریکا 
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 وبروکز، 1385 کندی،)ان کردها عنوبع قدرت به همگي آنامکان تخصيص همزمان منا و

  (.9: 1392 ولفورث،

سپتامبر و دوران ریاست جمهوری جورج بوش  11موج دوم به تحوالت پس از حادثۀ 

دليل درگيری هایي بيان شد که معتقد بودند سلطۀ آمریکا بهدر این برهه، نظریهگردد. پسر بازمي

های بزرگ دچار تزلزل ط قدرتفزاینده در مناطق مختلف، همانند روند زوال طبيعي سقو

(. حملۀ امریکا به عراق Kurlantzick, 2006: 419-424شده و در سراشيبي سقوط قرار دارد )

وسيع از شکنجه عليه ، افراط واشنگتن در جنگ عليه تروریسم، سوءاستفادۀ 2003در سال 

ض عملي اصول نق، و «ابوغریب»و « گوانتانامو»زندانيان مظنونين به تروریسم و نيز عليه 

المللي هنجارها و نهادهای چندجانبه بينو از جمله اصل ممنوعيت کاربرد شکنجه حقوق بشر 

های امریکایي و افول قدرت نرم امریکا در جهان موجب کاهش مشروعيت و مقبوليت ارزش

 شد.

 جای( رویکرد امریکا در برقراری توسعه در داخل بهStephen Walt« )استفن والت»از نظر  

داشتن نفوذ در خارج از منطقه پيراموني خود موجب کاهش قدرت نرم آن شد 

(Walt,2006:177 .) موج سوم روند افول قدرت نرم آمریکا با روی کار آمدن دونالد ترامپ و

در دوران  گرایي وی شدّت بيشتری یافت.های ضد جهاني شدن و یکجانبهاتخاذ سياست

، گرایي و اختالفات داخلي سياسيفزایش اهميت مليا ، با توجه بهریاست جمهوری ترامپ

های توانایيتقویت اقتصادی و نظامي نسبت به  بخش توانمندسازی اتاعتبار افزایش ميزان

عنوان بازوهای حمایت از منافع آمریکا و فشار بر نرم )دیپلماتيك، گفتماني و فرهنگي( به

به تعهدات خود در قبال جامعه  نبودن الملل و پایبندسایر بازیگران و ساختار نظام بين

 گرفتهدر معرض خطر قرار  موضوعات کليدی، قدرت نرم امریکا شدیداً ۀالمللي درباربين

 (.Betley, 2017: 2) است
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اقدامات تأثيرگذار ترامپ بر فرسایش قدرت نرم آمریكا در اقتصاد سياسی 

 جهانی 
قدرت نرم ایاالت متحده به دورۀ ترامپ بر  که در باال اشاره شد تبارشناسي زوال گونههمان

کم گردد و چالش یادشده در محيط عملياتي سياست داخلي و خارجي آمریکا را دستنمي

شانه خالي کردن تدریجي این کشور از زیر بار و  1970های دهۀ بایست به سالمي

و اساسي که این  المللي آن متعاقب شکست نيسکون برگرداند؛ اما نکتۀ مهمهای بينيتمسئول

پژوهش بر آن تمرکز شده نخست این است که سرعت و تعميق گستره افول قدرت این 

توجهي به مقوالتي کشور در دورۀ ترامپ و دوم رویکرد بسيار آشکار و نمایان وی در بي

ها پایبند بوده و دغدغه تعهدات دار و مریز به آنصورت کجاست که تا این زمان آمریکا ولو به

های فزایندۀ قدرت نرم را بدین شکل از دستور کار ها و نقشيتمسئولیادشده و پذیرش 

ی ترامپ بود که مواجهۀ این کشور «نخست آمریکا»بار و با شعار خارج نکرده بود. برای اولين

بندی شد که باوجود لای مفصها به گونهبا منافع و امنيت خود و نيز راهکارهای تعقيب آن

ویژه در حوزۀ مدت مادی برای آمریکا؛ اما عماًل ضد قدرت این کشور بهدستاوردهای کوتاه

های دولت ترامپ و سپس به افزاری تبدیل شد. در ادامه به برخي از اقدامات و سياستنرم

 پردازیم.های قدرت نرم این کشور پرداخته ميها بر سازهآثار و عواقب آن

 

 گرایی اقتصادیید حمایتتشد
گرایانۀ اقتصادی، تقویت ساختار های حمایتروی کار آمدن دولت ترامپ با اتخاذ سياست

های نهادگرایي هایي همزمان شد که با آموزهمالي آمریکا و در اولویت قرار گرفتن برنامه

ترامپ سياست نئوليبرال و وابستگي متقابل و همکاری آمریکا با شرکای خود در تضاد بود. 

ها را با رقبا و شرکاء در پيش گرفت و خواستار اصالح و تغيير کارکرد نهادها و جنگ تعرفه

 المللي مانند بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني، نفتا، ناتو و ... شد.  های بينسازمان

ل بنا شده بود، اعما« اول آمریکا»یکي از اصول سياست خارجي ترامپ که برمبنای شعار  

گرایي اقتصادی بود؛ به این معنا که آمریکا دیگر مانند گذشته مایل های حمایتي و مليسياست
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های نظامي و به ایفای نقش قهرمان تجارت آزاد نيست و ترامپ اعتبار بيشتری برای توانایي

های فشار بر بازیگران رقيب و دشمنان آمریکا در جهت اثرگذاری بر عنوان اهرماقتصادی به

های اقتصادی و تر از اهرمصورت ویژه در سطحي گستردهها، اعمال کرده و بهتارهای آنرف

آمریکای ترامپ، دغدغه کمتری را در رابطه با »برد تا منافع ملي را محقق کند. نظامي بهره مي

های نظامي و اقتصادی در اختيار که بسيار تالش برای معناسازی به صحنه آورد و از اهرم

گرا و عضالني بهرۀ المللهای تهاجمي، بينگسترده هستند، برای پيشبرد سياستمتنوع و 

 (.  17-18: 1395)دهشيار،  فراوان برد

ميليارد دالر برای  200هایي به ارزش بيش از، آمریکا تعرفه2018بر این مبنا، درطول سال 

فوالد وارداتي  های گزافي بر روی تمامکاالهای چيني در نظر گرفت. دولت همچنين تعرفه

منظور جبران این ایده به. اعمال کرد که دیگر شرکای اصلي تجاری آمریکا را عصباني کرد

کرد؛ اما کسری تجاری با چين بود و چين را وادار به خرید کاالهای آمریکایي بيشتری مي

ایي به های خود بر واردات کاالهای آمریکرفت، چين با افزودن تعرفهکه انتظار ميگونههمان

ها پاسخ متقابل پاسخ داد. دستور کار تجارت داخلي ترامپ با رویکردی سختگيرانه سياست آن

های ها ميليارد دالر تعرفهنسبت به محصوالت کشاورزان باعث شد تا کشورهای خارجي ده

 جویانه بر صنعت کشاورزی آمریکا وضع کنند. تالفي

در مورد فوالد وارداتي، آلومينيم و  چين، مکزیك و کانادا به ماليات دولت ترامپ

زميني در ميان دیگر الکترونيك با ماليات بر سویا، لبنيات، گوشت خوک، سيب و سيب

مزرعه در مناطق  84ها، مجموعاً پي این سياست کاالهای آمریکایي واکنش نشان دادند. در

فته اقتصاددانان، ورشکسته شدند. به گ 2018تا ژوئن  2017مرکزی آمریکا در فاصلۀ ژوئيۀ 

دليل تقاضای پایين جهاني و قيمت کند، بهکشاورزی که ذرت، سویا، شير و گوشت توليد مي

برد و جنگ تجاری ترامپ باعث تشدید این مشکل شده است. همچنين در ماه پایين رنج مي

ارد ميلي 1/34، کسری تجاری ایاالت متحده با چين به باالترین سطح خود؛ یعني 2017سپتامبر 

 درصد افزایش یافته است. 14، 2016دالر رسيد که نسبت به سال 
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، اعالم کرد که 2017شرکت فورد، دومين شرکت بزرگ خودروسازی آمریکا هم در ماه اوت 

شده توسط ترامپ، باعث افزایش هزینه یك ميليارد دالری این شرکت شده های اعمالتعرفه

کایي به قدری بد شد که دولت ترامپ بسته های آمریاست؛ بنابراین شرایط برای شرکت

ای که کشورهای خارجي بر جویانههای تالفيميليارد دالری برای مقابله با تعرفه 12کمکي 

ها هم نتوانست مانع از اندازی کرد. اما این طرحاند، راهروی محصوالت خود تحميل کرده

کسری تجاری آمریکا در  های اقتصاد آمریکا شود؛ به نحوی که اگرتضعيف برخي شاخص

رقمي حدود به  2019ميليارد دالر بود که در اوایل سال  40رقمي حدود  2016ابتدای سال 

 (.341: 1398)کيوان حسيني و نوراني، ميليارد دالر رسيد  52

 

 بسط پوپولیسم سیاسی
های ترامپ که قدرت نرم امریکا را تضعيف کرد، پوپوليسم سياسي و ترین ویژگياز مهم

رفتارهای شخصي او بود؛ به این معنا که ترامپ تنها ریيس جمهور ایاالت متحده بود که 

های غيرجذاب منحصر به فرد بود. زد و در ارائه حرکات و نمایشهای ناپسندی ميحرف

آور بود و های دموکراتيك آمریکا ننگاستفادۀ ترامپ از عبارات نژادپرستانه برای هنجاری

شد از بين ی او همۀ خصوصياتي را که موجب احترام جهاني به آمریکا ميهاها و کنشلفاظي

برد؛ برای مثال محکوم نکردن خشونت نژادپرستانه سفيدپوستان از طرف ترامپ در حوادث 

( و چند نمونۀ دیگر، خشم افکار عمومي در Charlottesville) «شارلوت تسویل»، «ویرجينيا»

همراه داشت. به عالوه عمدۀ زیادی از مردم در سطح سطح داخلي و جهاني عليه او را به

توصيف کرده بودند و حتي شي جين « خطرناک»و « متکبر»، «ناپذیرتحمل»جهان، ترامپ را 

ه رتبه بهتری از ترامپ پينگ و والدیمير پوتين رهبران اقتدارگرای کشورهای چين و روسي

 (. Brands, 2018: 4) کسب کردند

ترامپ از توئيتر برای ارتباط مستقيم با سياستمداران و مردم استفاده  به باور نای، دونالد

تواند به تدوین دستور کار جهاني کمك کند؛ اما اگر برای دیگران ها ميکند.  این توئيتمي

تواند به توليد قدرت نرم منجر شود.  به نظر نای طرفداران دونالد ترامپ جذاب نباشد، نمي
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ربط است و تنها قدرت افتد، بينرم با آنچه در ذهن دیگران اتفاق ميدهند که قدرت پاسخ مي

(. ویليام راف، سفير پيشين Nye, 2019: 1) بزارهای اقتصادی و نظامي مهم استسخت با ا

ایاالت متحده آمریکا در یمن و امارت هم با پذیرش این نکته که قدرت نرم آمریکا برای 

داند که جذابيت است، دونالد ترامپ را ریيس جمهوری ميبسياری از کشورها و ملل دارای 

با اقداماتش احترام افکار عمومي جهان نسبت به آمریکا را تضعيف کرده است؛ به این معنا 

های آمریکایي انتقاد کند، از ارزشها حمله ميکه در حوزۀ داخلي به مطبوعات و رسانه

طالعاتي شده است و در حوزۀ خارجي های اکند، خواستار بازگشت شکنجه در سيستممي

 کند. از ناتو و سازمان ملل انتقاد مي

ای را های هستههای متمادی رهبری عدم گسترش سالحبا وجود اینکه آمریکا برای سال

دهد. اظهارات ای این کشور خبر ميهای هستهبرعهده داشته؛ اما شواهد از افزایش زرادخانه

ليارد و پانصد ميليون نفر از مسلمانان را برانگيخته است. به او دربارۀ اسالم، خشم یك مي

عالوه ترامپ، فردی را مشاور امنيت ملي خود انتخاب کرد که پيشتر اعالم کرده بود: اسالم 

یك دین نيست، بلکه نوعي ایدئولوژی است که باید با آن مبارزه کرد و فردی را سفير آمریکا 

المقدس است؛ رسخت انتقال سفارت آمریکا به بيتدر اسرائيل انتخاب کرد که حامي س

ها همراه داشته است؛ بنابراین سياستاعتباری آمریکا نزد اعراب و مسلمانان را بهاقدامي که بي

 :Rugh, 2018) و مواضع ترامپ ضربۀ سختي به قدرت نرم آمریکا در خارج وارد کرده است

يستي، نهادهای موجود در آمریکا را تضعيف دیگر، ترامپ کوشيد با رویکرد پوپول(. از سوی1

ها  برای اعمال های بودجۀ مؤسساتي که دولت ایاالت متحده از آنکند و در این راستا، هزینه

 درصد کاهش داد.  30کرد، نفوذ غيرنظامي در خارج از این کشور استفاده مي

جمهور در مایکل مولواني، مدیر اداره مدیریت و بودجه هم اعالم کرد که ریيس 

تعریف نکرده است. « بودجه قدرت نرم»نویس نخستين برنامه بودجه، ردیفي با عنوان پيش

های بهداشت عمومي جهاني، امنيت غذایي، حقوق براین بودجه دولت ترامپ در حوزهافزون

درصدی و گاه بيشتر هم مواجه شده است. حتي  30زنان و دیگر مسائل مرتبط با کاهش 

های مربوط به توسعه و خواه کنگره هم دربارۀ کاهش نقش آمریکا در حوزهرهبران جمهوری
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های بشردوستانه و متعاقب آن تضعيف جایگاه دیپلماسي ایاالت متحده هشدار داده کمك

تر از همه ژنرال جوزف دانفورد، ریيس ستاد مشترک ارتش نسبت به شکست بودند و مهم

 (. Brands, 2018: 3) ده بودنگراني کر اهداف سياست خارجي آمریکا شدیداً اظهار

 

 های ضدمهاجرتیتشدید سیاست
های اصلي انتخاباتي ترامپ بود و او بعد از مخالفت با ورود مهاجران به آمریکا، از برنامه

پيروزی، این سياست را سرسختانه دنبال کرد؛ چنانکه ورود اتباع هفت کشور مسلمان از 

مرزی با مکزیك برآمد و اخراج پي احداث دیوار  کرد، در جمله ایران را به آمریکا ممنوع

آميز مهاجران غيرقانوني از آمریکا را در دستور کار قرار داد. از این منظر، گفتارهای خصومت

آميز سفر مهاجران به امریکا دونالد ترامپ در زمينه مهاجرت همراه با ممنوعيت مشاجره

است که این درحالي . المللي شده استينموجب ضعف قدرت امریکا در حوزه مبادله ب

بنيانگذاران  دهند ومهاجران حدود سي درصد از برندگان آمریکایي جایزۀ نوبل را تشکيل مي

رویکرد مزبور از سوی ترامپ . روندشمار ميکمپاني آمریکایي به 500 نود درصد از سرمایه

های آمریکا ها و دانشگاهدرصد از کالج چهل موجب شده که در فضای سياسي جدید حدود

  (.Daaldar, 2017: 1-2) شاهد کاهش تقاضای تحصيل از سوی متقاضيان خارجي باشند

مثابه  های مهاجرتي ترامپ، به اعتبار و ارزش سياسي ایاالت متحده بهطورکلي، سياستبه

کا مهد مهاجران ضربه زده است. به باور نای، صِرف عالقۀ دیگران برای مهاجرت به آمری

دهد؛ اما رویکرد راستگرایانۀ ترامپ در مورد مهاجران موجي گيرایي این کشور را افزایش مي

ویژه مکزیك برانگيخت. فرمان جدا از خشم و نفرت را در ایاالت متحده و همسایگان به

کردن بيش از دو هزار کودک از والدین در مرز مکزیك هم باعث تنزل حيثيت ایاالت متحده 

 (.  8: 1398)دهقاني و دیگران،  دالملل شومي بيندر افکار عم
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 ها و مطبوعات تضعیف آزادی رسانه

ها و مطبوعات و احترام به های مهم قدرت نرم آمریکا، آزادی رسانهیکي دیگر از شاخص

حقوق بشر در داخل این کشور بوده است که بعد از انتخاب ترامپ، این شاخص هم افول 

ها در آمریکا در  اعالم سازمان گزارشگران بدون مرز، رتبه آزادی رسانهکرده است. طبق 

در ميان  48دومين سال ریاست جمهوری ترامپ، با سه پله تنزل نسبت به سال قبل به جایگاه 

های واسطۀ تهدیدات فيزیکي، چالش های این کشور بهکشور سقوط کرده است و رسانه 180

 اند. و مشکالت حقوقي با مشکل مواجه شده مالي، دسترسي نداشتن به اخبار

ر هستند ها در سراسر آمریکا با پيامدهای معضالت مالي متعددی روربهها و رسانهروزنامه

نگاران تحت ها به مقدار شایان توجهي کاهش یافته است. به عالوه روزنامهو فروش آن

منافع عمومي ممانعت  حمایت دولت ترامپ، از دسترسي به اطالعات و حوادث مرتبط با

های طوالني نشست مطبوعاتي را لغو کرده بود و در یك شوند و کاخ سفيد برای مدتمي

داده  «سارا ساندرز»ها برای پرسش از روز هيچ فرصتي به رسانه 42بازه زماني و به مدت 

ر سي. (، خبرنگاJim Acosta« )جيم اکوستا»، کاخ سفيد، مجوز مطبوعاتي 2018نشد. در نوامبر 

(، Kaitlan Collins) «کایتالن کالين»ان. ان را لغو کرد و کمتر از سه ماه بعد، در اقدامي دیگر، 

گزارشگر سي. ان. ان را از دسترسي به حوادث و اخبار ریاست جمهوری منع کرد. در اعتراض 

ات ها و خبرنگاران از پوشش اخبار انتخابهای کاخ سفيد، بسياری از رسانهبه این سياست

ها تنها به مرزهای این کشور محلي خودداری کردند؛ اما مشکالت دولت ترامپ برای رسانه

نگاران و خبرنگاران، متعاقب سياست مهاجرتي او، برای شود و بسياری از روزنامهمحدود نمي

 ورود به خاک آمریکا با دردسرهای متعددی مواجه هستند. 

ها بعد از قتل ضع دولت ترامپ در مورد رسانهنگراني از تأثيرات و پيامدهای جهاني مو

و مخالفت دولت عربستان سعودی در « واشنگتن پست»، نویسندۀ «جمال خاشقچي»

، افزایش یافته است. با وجود آنکه همۀ شواهد 2018کنسولگری این کشور در ترکيه در اکتبر 

است؛ اما ترامپ بيانگر نقش مستقيم مقامات ارشد دولت عربستان سعودی در قتل خاشقچي 

 .(rsf.org/en/rsf, 2019) دها امتناع کراز محکوم کردن این اقدام آن
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ای و احترام به آزادی مطبوعات، سبب شده های ترامپ در افول قدرت نرم رسانهسياست 

 « بخشرضایت»است تا سازمان گزارشگران بدون مرز، جایگاه آمریکا را از مکاني 

Satisfactory) آفرینمشکل»نگاران به محيطي روزنامه( برای» ( Problematic تنزل دهد. از )

اند. به عالوه در ژوئن نگار آمریکایي مورد حملۀ فيزیکي قرار گرفتهچهل روزنامه ،2017سال 

( The Capital Gazette newsroom« )اتاق خبر کاپيتال گازت»نگار در ، پنج روزنامه2018سال 

(. گزارش سازمان Ingber, 2019: 1) ته شدندمتعاقب یك تيراندازی کش مریلند« آناپوليس»در 

ها را افزایش داده و و کند که ترامپ، مشکالت آزادی رسانههای بدون مرز اضافه ميآزادی

هستند و با « دشمن مردم آمریکا»نگاران کند که روزنامهدر اظهارات خود، مکرراً اعالم مي

خواستار لغو مجوز کار خبرنگاران  شده و از  (Fake news« )جعلياخبار »اتهاماتش دربارۀ 

 ها به کاخ سفيد ممانعت کرده است. دسترسي برخي رسانه

 National « )رادیو عمومي ملي»(، مدیر بخش اجرایي Sabine Dolan« )سابين دوالن»

Public Radioهور عليه رحمانۀ ریيس جمحمالت بي»گوید: ( با اشاره به مواضع ترامپ مي

نگاران ها جوی را ایجاد کرده که تهدیدات فيزیکي، فوری و آنالین و حمله به روزنامهرسانه

داند و سابقه مياو این شرایط را در ایاالت متحده بي«. به روندی عادی تبدیل شده است

ر دوران اوباما کاهش یافته ترامپ شرایطي بغرنجي را به وجود آورده است که د»گوید: مي

 The « )نگارانکميته حمایت از روزنامه»(، مدیر Courtney Radsch« )کورتني رادچ»«. بود

Committee to Protect Journalists )دهد که گزارشگران ها نشان مياعالم کرده است که یافته

اند و خبرنگاران در ایاالت متحده توسط پليس و معترضان مورد حمله و خشونت قرار گرفته

د شود، به تشدیهای ضدمطبوعاتي که توسط باالترین مقام اجرایي آمریکا ایراد ميسخنرانيو 

 (.Ingber, 2019: 2) بحران در این زمينه افزوده است
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گرایی در اقتصاد سیاسی گرایی و مخالفت با چندچانبهاولویت دادن به یکجانبه 

 جهانی 
گرایي را است نوانزواگرایي، رویکرد چندجانبهدونالد ترامپ با شعار اول آمریکا و اتخاذ سي

المللي ميان است که نهادهای چندجانبه، ابزاری برای همکاری بينتضعيف کرد. این درحالي

سازی، این فرایند را به اشکال مختلف ترویج داده است. در این ها هستند و جهانيدولت

مند در گسترش نهادهای نقشي نظام ده از زمان پایان جنگ جهاني دوم،ميان، ایاالت متح

المللي پول، بانك جهاني و همچنين بسياری چندجانبه ایفا کرده و سهامدار اصلي صندوق بين

حال در دورۀ ترامپ، آمریکا (. با اینWurf, 2018: 3) ای استهای توسعه منطقهاز بانك

بر  نظام تجارت مبتني گرایي وحمایت از نظم تجارت آزاد و رهبری آن، تعهد به چندجانبه

های تجاری قوانين را رها کرد و در عوض به اقدامات یکجانبه تهاجمي مانند تهدید به تحریم

 30 توان به اعمالنشيني از توافقات تجاری متوسل شد. از جمله این اقدامات ميیا عقب و

لي اشاره کرد. به عالوه ميليارد دالر تعرفه بر واردات فوالد و آلومينيم به بهانه تأمين امنيت م

ها به ميليارد دالر تعرفه بر کاالهای چيني و تهدید به افزایش این تعرفه 350ترامپ، با اعمال 

ميليارد دالر، جنگ تجاری با چين را تشدید کرد، درحاليکه، این اقدامات ترامپ، نقض  520

 آشکار قوانين سازمان تجارت جهاني است.

د که آمریکا را از سازمان تجارت جهاني خارج خواهد کرد ترامپ چندین بار تهدید کر 

و یا آنکه با اخالل در روند انتصاب مدیران سازمان تجارت جهاني، سازوکارهای حل اختالف 

آن را به خطر خواهد انداخت؛ بنابراین، آمریکایي که ستون نظم اقتصاد آزاد و رهبر نظام 

المللي بود و پي تضعيف این نظام باثبات بين در گرایي بود، در دورۀ ترامپ آشکاراچندجانبه

 (.Hopewell, 2020: 1-2)طلب در نظم تجارت آزاد تبدیل شد رنظ به بازیگری تجدید

ترامپ معتقد بود که سازوکارهای چندجانبه حکمراني اقتصادی، مانند سازمان تجارت 

زده ایاالت متحده آسيبمنافع اقتصادی جهاني و گروه بيست، کارکرد چنداني ندارد و به 

است؛ بنابراین او ترجيح داد که مسائل اقتصادی را از طریق رویکردهای یکجانبه و دوجانبه 

حل کند. درواقع، دولت ترامپ با تمرکز بر منافع آمریکا، مانع رشد تجارت جهاني و ناکامي 
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ای کرد که مدهالملل را دچار مخاطرات عدر حاکميت اقتصاد جهاني شد و نظام اقتصادی بين

ترین مشکل اقتصادی به همۀ کشورها آسيب رساند. استدالل دولت ترامپ این بود که عمده

ایاالت متحده، کسری تجاری عمده در تجارت خارجي است و این کشور بيش از آنکه از 

مند شود، کسری عمده تجاری و کاهش رقابت اقتصادی الملل بهرهمنافع اقتصادی تجارت بين

رو ترامپ و دولت او معتقد بودند که ایاالت متحده باید با ه کرده است؛ ازاینرا تجرب

حمایتگری اقتصادی از بخش توليد داخلي و تقویت رشد اقتصادی، مانع از توزیع ناعادالنه 

الملل شود؛ اما حقيقت آن است که با وجود این ادعا، تجارت منافع تجاری در اقتصاد بين

 وليد ناخالص داخلي ایاالت متحده برجای گذاشته است. خارجي، تأثير کمي بر ت

 28، تنها 2015طبق گزارش بانك جهاني، صادرات و واردات ایاالت متحده در سال 

تر از درصد پایين 48درصد از توليد ناخالص داخلي این کشور را تشکيل داده که حدود 

دنياست؛ بنابراین بسيار دشوار ترین ميزان در ميان اقتصادهای بزرگ ميانگين جهاني و پایين

 (.Guoyou, 2020: 3) ترین مشکل اقتصادی آمریکا ناميداست که تجارت خارجي را عمده

منافع خود بيندیشد. او در  ترامپ باور داشت که ایاالت متحده بيش از هر چيزی باید به

ای برای جهان هدیه»اش، سياست خارجي آمریکا را تحليف ریاست جمهوری مراسم

( توصيف کرد و خواستار رویکردی نسبتًا A giveaway to an ungrateful world« )ناسپاس

گرایانه در دولت آمریکا شد. حتي راهبرد ملي آمریکا در دولت ترامپ، نه بر حفظ نظم ملي

کند که به نفع اقتصاد و ژئوپولتيك آمریکاست جهان آزاد، بلکه بر رقابت شدیدی تأکيد مي

(Brands, 2018: 1جدای از این، عملکرد دونالد ترامپ در انتخاب کابينه .) ای متشکل از

های پنتاگون و تصميم به گسترش ناوگان دریایي آمریکا های بازنشسته، افزایش هزینهژنرال

دهد که او عمدتًا به ای آمریکا، نشان ميهای هستهبر گسترش زرادخانه و پيشنهاد او مبني

باور دارد و خود نيز اعالم کرده است که صلح از طریق قدرت حاصل افزاری قدرت سخت

 شود.مي

ها گرایي سياست خارجي را که برای مدتترامپ با اتخاذ این رویکرد، راهبرد چندجانبه 

اعتماد به آنچه  کردند، از جملهخواه آن را دنبال ميرؤسای جمهور دموکرات و جمهوری
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نامند را کنار گذاشت رسيدن به اهداف و ممانعت از درگيری ميها قدرت نرم برای دیپلمات

 « صدای بلند»تر و با هدف برتری از طریق و سياست خارجي را در چارچوبي تعاملي

Speaking loudly)حمل چماقي بزرگ» ( و» (Carrying a big stick( تعریف کرد )Nakamura 

& Eliperrin ,2018: 3 های خارجي مقامات دولت اوباما و دیپلمات(. اما منتقدان او مانند

های هایي بيش از تهدید و ارعاب و پياممعتقدند که برنده شدن در صحنۀ جهاني به مؤلفه

های دموکراتيك و ایجاد مؤسسات دروغين نياز دارد؛ چرا که رهبری آمریکا با ارتقای ارزش

های جهاني مانند ترویسم، شتواند در رسيدگي به چالالمللي به رهبری این کشور ميبين

 تغييرات اقليمي و مشارکت در رشد اقتصادی مؤثر باشد. 

اند از راهبرد قدرت نرم برای تقویت همۀ رؤسای جمهور پيشين آمریکا سعي کرده

های فرهنگي فرامرزی ایاالت متحده و گسترش اعتبار اخالقي این کشور درجایگاه جذابيت

های کمونيستي و اقتدارگرا استفاده کنند؛ برای مثال اوباما، مکررًا رهبر جهان آزاد در مقابل نظام

-شمول و حاکميت قانون  در قالب موضوعاتي مانند موافقتدرباره الزام به حقوق بشر جهان

ای با ایران سخن گفت و همۀ نامه پاریس، پيمان تجارت آزاد اقيانوس آرام و پيمان هسته

کرد اس با او، ترامپ کمتر درباره چنين موضوعاتي صحبت ميها را هم اجرایي کرد. در قيآن

اندازۀ کافي به اند، بهالمللي که در زمان اوباما امضاء شدههای بيننامهو معتقد بود که توافق

کند و براین باور بود که سازمان ملل  دارای ظرفيت کنشگری زیادی مردم آمریکا کمك نمي

برای افرادی است که با هم صحبت کنند و زمان خوبي با هم است؛ اما اکنون فقط باشگاهي 

 . (Nakamura & Eliperrin, 2018: 6-7بگذرانند )

بود که متحدان جهاني « اول آمریکا»در چارچوب این مواضع یکجانبه و سياست خارجيِ 

شد. درواقع،   نامطلوب رهبران اقتدارگرا تقویت این کشور، تحت تأثير قرار گرفت و رفتار

مشي ترامپ، موجب از بين بردن اقتدار آمریکا و تعهدات پس از جنگ خطر راهبرد و خط

 ,Honigbergعنوان بازیگری پيشرو در بسط حقوق بشر و دموکراسي شده است )این کشور به

که ریيس جمهور کنوني آمریکا ایجاد کرده، دولت « جهان هابزی»(. در این رویکرد 2 :2018

 های تجاری و تهدیدات نظاميها، جنگتعرفه ـ چوب قدرت سختآمریکا صرفاً در چار
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است که در جهان پيچيده امروز، قدرت نرم ارزش باالیي دارد و کند، این درحاليعمل مي

-المللي به امور دارند؛ اما نگاه ترامپ، صرفاً مليرؤسای جمهور آمریکا بيشتر نگرشي بين

که نگاه جهان به حال، زمانيیکاست. با اینگرایانه و در چارچوب تحقق صرف منافع آمر

آمریکا تغيير کند و قدرت نرم این کشور تضعيف شود، بسيار مشکل است که جایگاه آن 

 (.Board, 2018: 2) دوباره تقویت شود

 

 ترامپ و سیاست تضعیف روابط فراآتالنتیکی  
جنگ سرد و روابط فراآتالنتيك از خاکستر جنگ جهاني دوم شکل گرفت و در دوران 

واسطۀ ترس از نفوذ کمونيسم گسترش یافت. در همۀ این دوران و حتي بعد از پایان جنگ به

ها و محورهای اساسي سياست خارجي ایاالت متحده سرد، روابط فراآتالنتيك از اولویت

مانند  الملليآمریکا بوده  و عمدتًا براساس ناتو شکل گرفته است؛ اما در سایر نهادهای بين

روابط سازمان تجارت جهاني هم دستورالعمل نظام آزاد و المللي پول و دوق بينصن

 (. Jones, 2009: 65) فراآتالنتيك تثبيت شده است

گرایي او بر چندجانبه سطح بسيار مطلوبي بود و درحاليکهاین روابط در دوران اوباما در 

المللي هم از این سياست و تحکيم روابط با شرکای اروپایي تأکيد داشت و در بحران بين

جست؛ اما ترامپ روش و رویکردی کاماًل مخالف در پيش گرفت و بسياری از سود مي

ها نگران بودند که در دوران ترامپ ممکن است شاهد زوال این روابط باشند. ترامپ اروپایي

ناتو را منسوخ  در کمپين انتخاباتي، انتقادات خود از روابط فراآتالنيك را به اوج رساند و پيمان

ویژه آلمان، آمریکا سهم زیادی ناميد. به عقيدۀ ترامپ، در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایي به

کند. به عالوه او اعالم کرد که ناتو در مقابله با تروریسم های ناتو را پرداخت مياز هزینه

به این نتيجه عملکردی نداشته است. مواضع ترامپ سبب شده تا متحدان آمریکا در ناتو 

 ,Langloisالملل نيست )برسند که این سازمان به روال سابق قادر به حفظ صلح در عرصه بين

2018: 6). 
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شود و در اختالف ميان دولت ترامپ و اروپا تنها درامور نظامي و امنيتي خالصه نمي

در ابتدای  دولت ترامپهای دیگر  مانند روابط اقتصادی هم تسری یافته است؛ آنچنانکه حوزه

هایي را بر واردات از سایر شرکای تجاری ایاالت متحده تحميل کرد تا از تعرفه 2017سال 

قيمت به کشور جلوگيری کند. رهبران اروپا اميدوار بودند  سيل ورود فوالد و آلومينيوم ارزان

یا ها معاف کند که واشنگتن اتحادیۀ اروپا را درجایگاه بزرگترین متحد خود از تعرفه

درصد تعرفه اضافي برای  25ای را اعمال کند؛ اما آمریکا تصميم گرفت سازوکاری سهميه

فوالد و ده درصد برای آلومينيوم اجرا کند. اتحادیۀ اروپا نيز در واکنش به این عمل بيان کرد 

ا، های سنگين بر واردات فوالد و آلومينيوم از اروپکه برای رویارویي با عواقب منفي این تعرفه

مورد از محصوالت فوالدی  23دهد که شامل جویانۀ جدیدی را انجام مياقدامات تالفي

 است. 

اقدامات »جویانه که کميسيون اروپا در گزارشي بيان کرد که این اقدامات جدید تالفي

نام گرفته، با هدف حمایت و حفاظت از صنایع فوالد کشورهای اروپایي به اجرا « حفاظتي

همچنين ترامپ اعالم کرده بود که برنامه بعدیش در برابر اروپا اعمال تعرفه درآمده است. 

. ترامپ در توجيه این تصميم خود، اتحادیۀ های خودروسازی اروپایي خواهد بودعليه شرکت

طورکلي، ترامپ با  (. به1397 )خبرگزاری تسنيم، پا را به اقدامات ناعادالنه متهم کردارو

هایي مانند افزایش سهم دیگر کشورهای عضو ناتو در پرداخت شعارها و اعمال سياست

ها با کشورهای اروپاپي و حتي خروج از برجام، ناخرسندی های ناتو، جنگ تعرفههزینه

دنبال داشت و به رهبران  فرانسه، بریتانيا و آلمان و دیگر کشورهای عضو این اتحادیه را به

فرید زکریا، ترامپ این ایده را که ایاالت متحده  روابط فراآتالنتيك آسيب زد. طبق دیدگاه

به روابط  ویتوجه . (Zakaria, 2017: 1) ي است به کنار نهادالمللمحور نظم آزاد بين

المللي وقعي ها و هنجارهای بينفراآتالنتيك تنها برای حفظ منافع خویش است و به سنت

 :Langlois, 2018) نيست اروپایي اش قائلرامي برای شرکای ها احتگيرینهد و در تصميمنمي

9.) 
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 المللیهای بیناخالل در کارکرد نهادها و رژیم 
ای در قبال نهادهای گيرانههای سختترامپ از همان ابتدای به قدرت رسيدن، سياست 

المللي در پيش گرفت. از جمله این توافقات، اعتنایي به قراردادهای بينالمللي درقالب بيبين

را تهدیدی « نفتا»( بود. در این راستا، ترامپ NEFTAقرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالي )

دانست و با تهدید به خروج از پيمان، خواستار برای اقتصاد، اشتغال و توليد در آمریکا مي

نظر ترامپ در اجالس  نهایت با پذیرش اصالحات مد اصالحات اساسي در این پيمان شد. در

، رؤسای دولت آمریکا، کانادا و مکزیك قرارداد جایگزیني «بوینوس آیرس»در گروه بيست 

  .امضا کردند( USMCAکانادا ) ـ مکزیك ـ را با نام توافق ایاالت متّحده

های اقدام دیگر دولت ترامپ در قبال ناتو بود. انتقادات ترامپ عليه ناتو متمرکز بر جنبه

 درصد از توليد  2کشورهای عضو،  مقرر شد «ولز»در اجالس سران ناتو در  .اقتصادی بود

های دفاعي این سازمان اختصاص دهند. ترامپ بارها ضمن ناخالص داخلي را به هزینه

یادآوری محقق نشدن این موضوع، نارضایتي خود را از این پيمان اعالم کرد. او حتّي در 

درصد توليد ناخالص داخلي را مطرح کرد که مورد  4سران ناتو اختصاص  2018اجالس 

پذیرش اعضاء قرار نگرفت. پيمان دیگری که در نوک پيکان حمالت ترامپ قرار گرفت 

ترامپ پيش از انتخابات  بود. (TPP)یا پيمان تجاری اقيانوس آرام « پاسيفيكـ  ترنس»توافق 

لين پيماني بود که دونالد ترامپ شود. درواقع این اوّگفته بود از معاهدۀ یادشده خارج مي

فرمان لغو آن را امضاء کرد. دولت وی با هدف کاهش هزینه و ارتقای صنایع داخلي آمریکا، 

 )نوری و حسيني، ین پيمان خارج شدحمایت از کارگران آمریکایي و افزایش دستمزدها از ا

1398 :206-205.) 

 تهاجم ترامپ قرار گرفت، سازمان علميالمللي که مورد ها و قوانين بيناز دیگر سازمان

از ارادۀ خود برای خروج از  2017فرهنگي یونسکو بود. ایاالت متّحده آمریکا در اکتبر  ـ

تربيتي ملل متحد )یونسکو( خبر داد. واشنگتن دليل این  -فرهنگي -عضویت سازمان علمي

و اعطای عضویت  2011تصميم را ضدیت یونسکو با اسرائيل اعالم کرد. این موضوع به سال 

پي  گردد که انتقادات بسياری از سوی ترامپ عليه سازمان یادشده را دربه فلسطين باز مي
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نهایت با  واقع ایاالت متحّده خواستار اصالحات اساسي این سازمان بود؛ اما در داشت. در

طور رسمي ین سازمان به از ا 2109محّقق نشدن این امر، آمریکا و اسرائيل در اوّل ژانویه 

 (.Adamson, 2019: 2) خارج شدند

های قدرت نرم، تنها به عنوان یکي از شاخصالمللي بهاعتنایي ترامپ به نهادهای بينبي

های مذکور محصور نماند و دولت وی از شورای حقوق بشر، معاهده پاریس، پيمان سازمان

دنامه مودت با ایران و توافق المللي مهاجرت، عهای ميانبرد، پيمان بينهای هستهمنع موشك

نيز خارج شد. به عالوه، ترامپ و همفکرانش شدیداً از سازمان ملل  ای موسوم به برجامهسته

المللي دادگستری و سازمان دیوان بينسازمان جهاني بهداشت و متحد، اتحادیه جهاني پست، 

المللي این نهادهای بينتجارت جهاني انتقاد کرده و خواستار اصالحاتي جدی در ساز و کار 

ها از سوی دولت ترامپ بدیهي است که این رویکرد همزمان با سياست اعمال تعرفهشدند. 

اتخاذ شده، با کارکرد نظم ليبرال، اجماع  ، کانادا، مکزیك و اتحادیۀ اروپاکه در مقابل چين

رد تجارت واشنگتن و سازمان تجارت جهاني در تضاد است و جایگاه این نهاد برای پيشب

سان، خروج دولت ترامپ از پيمان پاریس به بهانه همين شود؛ بهآزاد با مشکل مواجه مي

رونق بخشيدن به صنایع نفت و زغال سنگ آمریکا، با نارضایتي دیگر کشورها از جمله 

رفت که بعضي کشورها مانند چين و هند که در رو شد و بيم آن ميهای بزرگ روبهقدرت

 سهم زیادی دارند، به تعهدات خود در این پيمان چندان پایبند نباشند. گرمایش زمين 

نشيني از مشارکت در شورای حقوق بشر از دیگر اقدامات دولت نقض برجام و عقب

المللي بود که کارکرد اعتنایي به شاخصه قدرت نرم دیپلماسي و نهادهای بينترامپ در بي

و با وجود مخالفت همۀ شرکای برجام، آمریکا مسيری ای را عمالً باطل کرد نامه هستهتوافق

المللي با دیدۀ شك بنگرند و را در پيش گرفت که دیگر کشورها به مذاکرات و توافقات بين

 شدّت تنزل پيدا کند. جایگاه این نهادها به
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  گرای ترامپ و افول قدرت نرم آمریكا در اقتصاد سياسی جهانییكجانبه

دستورکار سياست داخلي و خارجي دونالد ترامپ، موجبات افوال واقعيت آن است که 

تر شدن سپهر سياسي داخلي تر قدرت نرم آمریکا در اقتصاد سياسي جهاني و پيچيدهگسترده

المللي و آمریکا فراهم آورد. درواقع برآیند رفتار و عمکلرد دولت ترامپ در هر دو سطح بين

گرد ساخته این کشور را دستخوش تنزل و عقب داخلي وضعيت قدرت نرم و جذابيت قدرت

 است.

 

 تنزل جایگاه رهبری و مقبولیت آمریکا در سطح جهانی 

توجهي ترامپ به استفاده از قدرت نرم سبب شده تا بسياری از کشورها که با آمریکا رابطۀ بي

تاکنون نقش نزدیکي داشتند از آیندۀ روابط با این شریك نامطمئن شوند. در این راستا آمریکا 

المللي را از نيز دست داده است. این امر با افول قدرت پيشرو خود در برخي از نهادهای بين

جایگاه قدرت نرم آمریکا به رتبه چهارم و افزایش مقبوليت کشورهایي مانند بریتانيا، آلمان و 

نتایج  فرانسه و رهبراني مانند آنگال مرکل و امانوئل مکرون همراه شده است؛ همچنانکه

دهد که ميانگين پذیرش رهبری آمریکا کشور نشان مي 65از نظرسنجي در « گالوپ»مؤسسه 

درصد در سال  30( به 2016درصد در آخرین سال ریاست جمهوری اوباما ) 48در جهان از 

درصدی جایگاه رهبری آمریکا در جهان است.  18رسيد. شاخصي که بيانگر کاهش  2017

است که آلمان به صدر مقبوليت رهبری جهان افول این سنجه از قدرت نرم آمریکا درحالي

 (.Ching, 2018: 3) کشور رسيده است 65ن افکار عمومي در ميا

ميان افکار  ها دريزان مقبوليت و محبوبيت آنهای قدرت نرم کشورها، میکي از شاخص

برای شناخت این شاخص، مؤسسات نظرسنجي معتبری مانند عمومي جهانيان است. 

های زماني مختلف، دیدگاه  و افکار عمومي چند کشور را نسبت به ، در بازه«پيو»و « گالوپ»

آن است که بخش بيشتری حاکي از ها اند. نتایج این نظرسنجيقدرت نرم آمریکا بررسي کرده

عنوان یك  افکار عمومي در سطح جهان، باور خود به ایاالت متحدۀ دورۀ ترامپ را به از

 متحده در سطح جهاني در این دوره واقع اعتماد به ایاالت اند. درکشور حامي از دست داده
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ریکا کمتر از ها بر این باورند که آمدرصد آلماني 80 کاهش یافته است؛ برای مثال،شّدت به

دهد. به عالوه، درک جامعۀ گذشته برای مواجهه با مشکالت جهان، رغبتي از خود نشان مي

گرایانه، خودخواهانه و حتي خطرناک آمریکا تحت زمامداری الملل از اقدامات یکجانبهبين

و ترامپ افزایش یافته است و این امر دربارۀ برخورد با شهروندان آمریکایي نيز صادق است 

ها باور دارند که دولت ایاالت متحده از حقوق مدني در داخل این سوم از اروپایيفقط یك

 (. Board, 2018: 2-3) کندکشور جانبداری مي

متحدان اصلي دهد که در کره جنوبي و ژاپن، نشان مي« پيو»نتایج نظرسنجي مؤسسۀ 

درصد  54درصد به  71آمریکا از ایاالت متحده آمریکا  در آسيا، اعتماد به ریيس جمهور 

ای به اعتبار جهاني آمریکا وارد کرده است و موجب افزایش کاهش یافته است. این آمار ضربه

در همين راستا، جوزف  .(Honigbrge,2018: 1) های اقتدارگرا شده استدیدگاه مثبت به دولت

ای با در مقاله المللط بينپرداز علوم سياسي و روابو نظریه «هاروارد»استاد دانشگاه نای، 

 ریاست ۀشواهد مبرهن است. دور»نوشت: « دونالد ترامپ و افول قدرت نرم آمریکا»عنوان 

درصد از افرادی  سيقدرت نرم آمریکا را فرسوده کرده است. تنها  ،جمهوری دونالد ترامپ

ه ایاالت گالوپ شرکت داشتند، نگاه مطلوبي نسبت ب ۀسسؤکشور در نظرسنجي م 134که از 

که این ميزان در مقایسه با دوران باراک  داشتندجمهوری ترامپ  متحده در دوران ریاست

پيو نيز حاکي از آن  مؤسسۀنتایج نظرسنجي . درصد کاهش یافته است بيستاوباما حدود 

 . (1: 1396)نای،  درصد محبوبيت با آمریکا رقابت نزدیکي دارد سياست که چين با 
 

 میزان نگرش مثبت مردم دنیا نسبت به آمریکا در دورۀ اوباما و ترامپ : مقایسۀ2جدول 
 

 2018      2017       سال آخر اوباما کشور        

 39 43 65 کانادا       

 50 50 61 بریتانيا      

 30 35 57 آلمان      

 38 46 63 فرانسه     

 26 41 15 روسيه     

 34 37 65 هلند     
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 44 45 69 سوئد     

 83 81 81 اسرائيل    

 42 48 62 اندونزی    

 37 27 42 تونس    

 67 57 72 ژاپن    

 80 75 84   کره جنوبي   

 42 31 59   اسپانيا    

 32    30 66 مکزیك

 55 50 73  برزیل    

 32 35 43   آرژانتين   

 62 69 66  نيجریه   

 70  54 63 کنيا   

 (Wike, et al, 2018) 
 

 

 : میزان اعتماد به ترامپ برای حل مسائل جهانی3جدول 

 میزان اختالف   عدم اعتماد به ترامپ   اعتماد به ترامپ کشور        

 51 76 25 کانادا       

 36 66 31 بریتانيا      

 35 58 20 استراليا      

 25 44 19 ایتاليا      

 12 27 15 یونان      

 45 71 26 هلند     

 35 81 46 آرژانتين

 42 55 13 اسرائيل    

 42 28 15 لهستان    

 26 48 22 تونس    

 20 50 30 ژاپن    

 26  49 23 کره جنوبي   

 10 26 16 فيليپين    

 12 36 24 نيجریه

 12 46 34 کنيا

(Wike, et al,2018) 
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ارزیابي قدرت نرم تعيين کرده و ساالنه بر مبنای این هایي را برای برخي نهادها، شاخص

ین زمينه، ترین مؤسسه دست اندرکار در ادهند. معروفها، به کشورها نمره ميشاخص

سوم در  ۀبه رتب 2016اول در  ۀجایگاه آمریکا از رتباعتقاد دارد است که « 30قدرت نرم »

 2017 نسبت به سال 2018 قدرت نرم آمریکا در سال . به عالوه، رتبۀترسيده اس 2017

« 30قدرت نرم »سقوط کرده و جایگاه این کشور از ردۀ سوم به ردۀ چهارم تنزل یافته است. 

آمریکای ترامپ در زمينه دولت و تعهد به آزادی، حقوق بشر، دموکراسي و تأکيد دارد که 

سقوط  16به  12رتبۀ این کشور از  کيفيت نهادهای سياسي، روندی نزولي را تجربه کرده و

های عيني بيانگر کاهش قدرت نرم دهد که چگونه شاخصکرده است و این امر نشان مي

 آمریکاست. 

گرایي به از چندجانبه« اول آمریکا»در بحث سياست خارجي هم دولت ترامپ، با شعار 

الت متحده آمریکا را های دیپلماسي ایاگرایي صفر گام برداشته است و توانشسمت یکجانبه

نشيني از ناتو، سازمان تجارت جهاني، تضعيف کرده است. همچنين ترامپ  با تهدید به عقب

شورای حقوق بشر سازمان ملل و شروع جنگ تجاری با چين و اتحادیۀ اروپا، نقش عمده و 

پيشروی در سقوط قدرت نرم شاخص سياست خارجي آمریکا ایفا کرده است 

(Bach,2018:2 .) 

 (5تا  1)نمره از  2019تا  2015های قدرت نرم آمریکا از سال : سنجش رتبۀ شاخص4جدول 
  2019 2018       2017        2016          2015       سال       

      شاخص   

 1    1          1            1            1         دیجیتال   

 5   5         8           9            9         اختراع و ابتکار  

 1    1          1           1           1        آموزش   

 1   1          1          1          1       فرهنگ   

 4   4         4         4         4       اشتغال  

 16   16        12         16        24       دولت    

  15        16          10         16       نظرسنجی  
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  48        45          48          49       هاآزادی رسانه

 5   4         3         1          3       رتبه جهانی 

 (softpower:2019:3) 

 

 های داخلی جامعۀ آمریکاتعمیق پیچیدگی و شکاف
المللي با افوال قدرت نرم تنها در عرصۀ بينگرای ترامپ نهگرا و تقليلیکجانبههای سياست

این کشور همراه شد، بلکه در سطح داخلي نيز به تعميق شکاف در جامعۀ آمریکا انجاميد. 

ترامپ  جامعۀ آمریکا را با شکاف مواجه کرد و دوقطبي ميان حاميان و مخالفان ترامپ گاه 

 شد. به خشونت نيز کشيده

پوستان معتقدند که با روی کارآمدن ترامپ، نژادپرستي در این کشور بسياری از سياه 

درصد مردم آمریکا بر این باورند که  57افزایش یافته است. طبق نظرسنجي مؤسسۀ پيو 

درصد  15رویکردهای نژادپرستانۀ ترامپ، روابط نژادی را به سمت منفي سوق داده و تنها 

(. Hrown, Cox & Horowitz, 2019: 4) را بهبود بخشيده استو این روابط عقيده دارند که ا

ها از دیگر پيامدهای خواه و حاميان آنشکاف سياسي ميان دو حزب دموکرات و جمهوری

 افول قدرت نرم در دوران ترامپ است. 

دهندگان دو حزب دربارۀ براساس گزارش مؤسسۀ تحقيقاتي پيو، اختالف ميان رأی

های سياسي ی از موضوعات سياسي افزایش یافته است. این اختالف دربارۀ ارزشاگستره

همچون دولت، نژاد، مهاجرت، امنيت ملي، حفاظت از محيط زیست و حفاظت از همدیگر 

اند که درصد( اعالم کرده 81خواهان )حدود ها و جمهوریبيشتر شده است. بيشتر دموکرات

دهد که نشان مي 2017در اگوست اس نامطلوبي دارند. نظرسنجي پيو نسبت به یکدیگر احس

نزدیکي با افرادی با اند که دوستي بسيار دهندگان دموکرات اعالم کردهدرصد از رأی 67

با  اند کهخواه اعالم کردهدهندگان جمهوریدرصد از رأی 57 گرایش دموکرات دارند و

 (.Foran, 2018: 4) همتایان حزبي خود دوست هستند
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گرایي افراطي و حملۀ مکرر به نهادهای قانوني و ، ملي«اول آمریکا»دونالد ترامپ با شعار 

است که  داخلي، پوپوليسم سياسي را در ایاالت متحده تشدید کرده است. این درحالي

-نهادهای دموکراتيك و تکثرگرای فرهنگي و پذیرش مهاجران از ملل مختلف، جزء شاخص

های های آمریکا و رسانهاز کنگره، دادگاه رآمریکا بوده است؛ اما ترامپ مکر های قدرت نرم

کرد و هنجارهای دموکراتيك را تضعيف انتقاد مي جویانهبا زباني تسمخرآميز و ستيزهمنتقد 

برد. او با هشدارهای مکرر کرده و از موج پوپوليسم سياسي در راستای منافع خویش سود مي

داد که پرستي جلوه ميها برای آیندۀ آمریکا، خود را مهينان و خطر آندربارۀ ورود مهاجر

برای نجات این کشور پای به کارزار سياست گذاشته است. در چارچوب این خشونت 

عطفي تبدیل گردید و موافقان این رویکرد ترامپ استدالل  پوپوليستي، مسئلۀ مهاجرت به نقطه

ها را تهدید آزاد و مهاجرت، مشاغل و دستمزدهای آنهای تجارت نامهکردند که توافقمي

 کند و  واردات کاال و نيروی کار ارزان خيانتي به کارگران است. مي

گرایي زباني زشت و منزجرانه از مهاجران و حمایت از ملي این احساس خيانت با

( از Outsiders)« هابيگانه»با توهين به مسلمانان و دیگران  با برچسب  سرسختانه همراه شد و

 :Sandel, 2018شد )استفاده مي« اندکشورمان را پس گرفته» هایي مانند این که )آنان(لفاظي

ها، افکار (. ترامپ با حمله به مهاجران و مخالفان و اعمال قوانين سختگيرانه در مقابل آن7

مهاجران، فضای بر جذب آراء ناراضيان از ها را ضد مهاجران بسيج کرد و عالوهعمومي توده

 شدّت پوپوليستي و دچار شکاف کرد. جامعۀ آمریکا را به

 

 گيرینتيجه 

مثابه یك پدیده در سياست آمریکا و روی کار آمدن دونالد ترامپ به 2016انتخابات سال 

عطفي در دگردیسي جایگاه قدرت نرم این کشور در اقتصاد سياسي توان نقطهآمریکا را مي

دولت و جامعه در داخل آمریکا تلقي کرد. مردی که بدون هيچ تجربۀ  جهاني و نيز رابطۀ

خواه و سپس در سياسي درخور توجه در ميان بهت و شگفتي همگان ابتدا رقبای جمهوری

دموکرات را ناکام گذاشت و ردای ریاست کاخ سفيد را برتن « هيالری کلينتونِ »کارزار اصلي 
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دهندگان، در تحریك و تهييج رأی« اول آمریکا»شعار  کرد. وی با رویکردی متفاوت از رقبا و

ورزی در عرصۀ داخلي و موفق عمل کرد و بعد از رسيدن به ریاست جمهوری، سياست

هایي مانند دیپلماسي اعتنایي به مؤلفهافزاری قدرت و بيهای سختخارجي را بر مبنای جنبه

های قانوني و دموکراتيك، رواداری المللي، نهادگرایي، قراردادهای بينعمومي، چندجانبه

کرد. سياستي که اساساً با افول  گذاریقومي، نژادی و مذهبي و روند دموکراتيزاسيون پایه

 ها همراه شد.قدرت نرم آمریکا در برخي شاخص

، قدرت نرم آمریکا تا حد زیادی مدیون رهبری جهان «نهادگرایي نئوليبرال»از منظر نظریۀ 

ها و ابل اقتصادی، سياست تجاری ليبرال، همکاری مالي با دیگر دولتآزاد، وابستگي متق

ی کامالً معکوس در پيش کرداما ترامپ، رویالمللي است؛ تالش برای تقویت نهادهای بين

گرایي اقتصادی برای دستيابي به هدف تشکيل ليبر ممبتني گرفت و با اتخاذ سياست اقتصادِ 

ناگرایي آمریکایي، نظم تجاری کيد بر استثأو ت (ليستيمرکانت)ثروتمند و قدرتمند  ۀجامع

ها را در قبال چين، مکزیك، کانادا و و سياست جنگ تعرفه الملل را ناعادالنه خواندبين

اتحادیۀ اروپا در پيش گرفت. به عالوه دونالد ترامپ، درصدد اصالح کارکرد نهادهای 

جهاني، سازمان تجارت جهاني و سازمان ملل المللي پول، بانك المللي مانند صندوق بينبين

المللي مانند یونسکو، برجام و پيمان اقليمي متحد برآمد و از برخي قوانين و هنجارهای بين

المللي و اولویت دادن به پاریس خارج شد؛ بنابراین وی با اخالل در کارکرد نهادهای بين

را تضعيف کرد، اميد به همکاری های اقتصادی آمریکامحور، نظم تجاری جهان آزاد سياست

روی وابستگي متقابل اندازی مبهم پيشها کاهش داد، چشمالمللي را در ميان دولتبين

 المللي را نادیده گرفت.ناپذیر، تقسيم کار بيناقتصادی گشود و با رویکردی انعطاف

ذابيت این های یادشده در دورۀ ترامپ و تنزل قدرت نرم آمریکا، جبرآیند اتخاذ سياست 

گذاری خارجي، مهاجرت، رواداری، های اقتصادی، سرمایهکشور را برای همکاری

براین این نگرایي کاهش داد. افزوموکراتيزاسيون، نهادسازی، دیپلماسي عمومي و چندجانبه

ها بر نقش پيشرو آمریکا در حل مشکالت جهاني و تصویر آرماني از این کشور در سياست

هرروی در یك ها تأثير منفي داشت. بهو احترام به حقوق بشر و آزادی رسانهاذهان جهانيان 
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کالم باید گفت رویکردهای ترامپ، مسير دشواری را برای جانشين خود، جو بایدن برای 

بهبود وجهه داخلي و خارجي آمریکا و بازگشت به جایگاه پيشين قدرت نرم این کشور در 

 جهان پدید آورد.

 

 سپاسگزاری
 شود.علمي و سازنده سپاسگزاری ميطر رهنمودها و ارایه نقطه نظرات داوران محترم به خااز 

  

 منابع
قدرت نرم آمریکا در برابر قدرت نرم ایران؛ رقابت برای آیندۀ »(. 1393پلتکا، دنيل و دابليو کاگان، فردریك )

 .119-133، 3، رصد جنگ نرممترجم: قاسم قنبری خانقاه،  .«خاورميانه

، جستارهای سياسي معاصرجوزف نای،  فکری(. قبض و بسط مفهوم قدرت در سامانه 1392نيا، فرهاد )دانش

 . 67-87، پایيز، 3، شماره 4سال 

، پایيز و زمستان، 7شماره  ،مطالعات قدرت نرم «.آمریکا متحدهزوال قدرت نرم ایاالت (. »1391دليرپور، پرویز )

95-62. 

 «.است خارجيهای اقتصادی و نظامي در قلمرو سيرامپ و محوریت توانمندیت(. »1395دهشيار، حسين )

 . 15-34، 22، شماره المللهای روابط بينپژوهش

 ،سياست خارجي .الملليهای بين(. نظریه نهادگرایي نئوليبرال و همکاری1377دهقاني فيروزآبادی، سيد جالل )
 . 567-588، 47شماره 

های دونالد ترامپ بر (. تحليل تأثير سياست1398ه )البصيری، محمدعلي و یزداني، عنایت ؛دهقاني، خسرو

، 39، شماره المللي دانشگاه آزاد اسالمي شهرضاتحقيقات سياسي بين .قدرت نرم ایاالت متحده آمریکا

18-1. 

 :در موجود(. 29/4/1397. )«شد آغاز آمریکا و اروپا بين تجاری جنگ»

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/04/29/1780906>/.< 

 .«گرایي آمریکاقدرت نرم و راهبرد هژمونيك(. »1391ه و رضایي، مسعود )الیزداني، عنایت ؛کتابي، محمود

 . 107-128، 16شماره  ،دانش سياسي

غفراني، تهران: انتشارات ترجمه عبدالرضا «. های بزرگپيدایش و فروپاشي قدرت»(. 1385کندی، پل )

 .اطالعات
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و اخالل در « آمریکا اول»گيری (. ترامپ، جهت1398) کيوان حسيني، سيد اصغر و نوراني، سيد امير سينا

 . 233-264 :(1) 2، المللمطالعات اقتصاد سياسي بين(. 2017-2019الملل )تجارت بين

 .  1-36، 48، شماره ایمطالعات منطقه، «های قدرت نرم آمریکاچالش»(. 1391مهسا ) پيشانيان،ماه

، «(1792-2012) روند تحول قدرت نرم در سياست خارجي آمریکا» .(1391چي )پوستين زهرهمتقي، ابراهيم و 

 تهران: نشر ساقي.

 در:سایت ایسنا، موجود ، وب «دونالد ترامپ و افول قدرت نرم آمریکا»(. 25/11/1396. )جوزفنای، 

<https://www.isna.ir/news/96112514747> 

، شماره رصد جنگ نرم «.ایجاد تغيير در دنيای عربتقویت قدرت نرم آمریکا برای »(. 1393) یعقوبيان، مونا

1 ،111-104 . 
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