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چكيده
توانایی بهکارگیری منابع قدرت نرم از سوی کشورها به شدت به نوع رفتار و حکمرانی
حاکمان وابسته است .برخورداری از ویژگیهای دموکراتیک ،مشورت پذیری ،و
کارگروهی از عناصر اصلی یک حکمرانی خوب در حوزه قدرت نرم است .ترامپ با تأکید
بر شعار"اول آمریکا"و دارای رویکردهای نژاد پرستی ،ضد سازمانهای بین المللی،
ضد اسالم و شدیدا معتقد به دیدگاههای اقتصادی مرکانتیلیستی بوده که در تضاد
با ارزشهای قدرت نرم است .این مقاله در صدد ارزیابی وضعیت قدرت نرم امریکا در
دوران ترامپ بوده و به این سئوال پاسخ میدهد که سیاستها و عملکرد ترامپ در حوزه
قدرت نرم چگونه بوده و کدام عوامل باعث کاهش قدرت نرم این کشور در بین متحدین
و جامعه بینالمللی شده است؟ روش پژوهش حاضر از نوع کیفی و رویکرد آن توصیفی-
تحلیلی میباشد و برای گردآوری دادهها از منابع کتابخانهای بهرهگرفته شده است.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که ترامپ و تیم سیاستگذار وی اصوال به قدرت سخت و
سرمایهگذاری در آن حوزه بیشتر عالقه و اعتقاد دارند و در حال قربانی کردن ارزشهای
نرم لیبرالیسم به پای منابع قدرت سخت هستند .اقدامات ترامپ در خروج از معاهدات
بینالمللی ،نادیدهگرفتن دیپلماسی و رویکرد سخت به مسایل نرم از مهمترین عوامل
کاهشقدرتنرمآمریکامیباشد.

واژگان كليدي:
قدرت نرم ،قدرت سخت ،ترامپ ،نفوذ جهانی ،دیپلماسی عمومی
 .1استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اردکانh-fattahi@ardakan.ac.ir ،

160
تودوم  /شماره / 82بهار1398
فصلنامه (علمي -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال بیس 

 -1مقدمه و بیان مسأله

از زمانی که آمریکا در سال  1776اعالمیه استقالل ایاالت متحده آمریکا از بریتانیا
را به جهانیان اعالم کرد ،تا هم اکنون که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ
روزگار میگذراند ،همواره خود را به عنوان یک استثنا در میان ملتها و کشورها تبلیغ
نموده است (فوکویاما ،2006،ص  .)44-45اما این استثنا گرایی که روزگاری مزیتی
قدرتمند و جذاب برای این کشور تلقی می-شد ،امروز دامن گیر این کشور پهناور شده
و رنگ و بویی تازه پیدا کرده است .ترامپ چهل و پنجمین رئیس جمهور امریکا ست
که نوع تفکر و نگاه او به سیاست و جهان ،تحوالت جدیدی را برای حکمرانی در ایاالت
متحده به وجود آورده است .او دارای رگه هایی از شخصیت کاریزماتیک و رفتار و
گفتار پوپولیستی است که وی را به پدیدهای نو در سپهر سیاسی آمریکا تبدیل نموده
است .بنابراین این رفتار و تفکر نمیتواند با ارزش های قدرت نرم که مبتنی بر جذب،
اقناع و اغوا است تناسبی داشته باشد و در حقیقت نافی آن است .با در نظر گرفتن شعار
"نخست آمریکا" ،سیاست خارجی او ترکیبی از اجبار ،تقابل و رویاروییهای سخت
افزارانه برای دست یابی به اهداف مورد نظر امریکا خواهد بود .این عناصر رویکردی
سخت افزارانه و به شدت در تقابل با عناصر نرم افزارانه موجود در قدرت نرم هستند .در
حوزه سیاست خارجی قدرت نرم ،به برونگرایی ،تعامل ،همکاری و ائتالف در راستای
کسب مطلوبیتها تأکید میشود .کاهش بودجه وزارت خارجه ( ) wsj ، 11/3/2019و
افزایش بودجه نظامی توسط ترامپ نشان دهنده بیاهمیتی موضوع قدرت نرم و نگاه
سخت افزارانه و اجبار گونه او به ترتیبات بینالمللی و آینده سیاست خارجی آمریکا
است .ترامپ اقدامات و سیاست خود را بر اولویت آمریکا در مقابل دیگر کشورها قرار
داده است در حالی که جذب و اغوا گری مبتنی بر تعامل و همکاریهای چند جانبه
شیوه ای متداول و کارگشا در حوزه قدت نرم میباشد .بنابراین میتوان گفت که اقدامات
سیاسی و اقتصادی ترامپ که در راستای رسیدن به اهداف و تحقق شعارهای انتخاباتی
و پاسخ دادن به رأی هواداران خود بوده است ،در برخی از حوزهها موجب از دست
رفتن نفوذ این کشور در دیگر حوزههای قدرت نرم شده است .به طور مشخص برخی
از سیاستها و اقدامات ترامپ در حوزههای محیط زیست ،مهاجرت ،عدم پایبندی
به معاهدات و پیمانهای بینالمللی ،نادیده گرفتن اصول مسلم حقوق بشر ،اسالم
ستیزی و نژاد پرستی باعث شده است قدرت اقناع گری ،توجیه سازی ،جلب همکاری
و جذابیت های بینالمللی این کشور از دست برود و تردیدهای جدی در مورد منابع و
ابزار های قدرت نرم این کشور به وجود آید .ارزیابی موضوع افول قدرت نرم آمریکا از
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آن جهت قابل اهمیت است که این کشور پیشتاز معرفی و بهکارگیری این نوع قدرت
بوده و جوزف نای که مبدع و مهمترین نظریه پرداز قدرت نرم این کشور میباشد
اکنون به یکی از منتقدان اصلی قدرت نرم آمریکا در دوران ترامپ تبدیل شده است.
نای معتقد است بیعالقگی ترامپ به دیپلماسی عمومی که یکی از ابزارهای مهم قدرت
نرم است و افزایش بودجه قدرت سخت باعث افول قدرت نرم امریکا در دوران ترامپ
شده است( . )Nye, 2019از سوی دیگر کاهش و افول قدرت نرم امریکا به خصوص در
دوران ترامپ اثر مستقیمی بر آینده و سیاستهای جهانی این کشور خواهد داشت و
اثر پذیری دیگر شرکا و متحدین آمریکا از این موضوع بازتاب وسیعی در سطح جهان و
سیاستهای بینالمللی موجود دارد .به همین دلیل ارزیابی قدرت نرم امریکا در دوران
ترامپ میتواند نوعی تعیین دستور کار و چارچوب مطالعاتی راهگشای تصمیم گیران
در حوزه-های قدرت نرم و هوشمند در دیگر کشورها برای اتخاذ تصمیمات مناسب
در این حوزه باشد .بنابراین ،این مقاله در صدد ارزیابی وضعیت قدرت نرم امریکا در
دوران ترامپ بوده و به این سئوال پاسخ میدهد که سیاستها و عملکرد ترامپ در
حوزه قدرت نرم چگونه بوده و کدام عوامل باعث کاهش نفوذ و افول قدرت نرم این
کشور در بین متحدین و جامعه بینالمللی شده است؟ پژوهش حاضر در تالش است
با بهرهگیری از روش توصیفی -تحلیلی نشان دهد که ترامپ و تیم سیاستگذار وی
اصوال به قدرت سخت و سرمایه گذاری در آن حوزه بیشتر عالقه و اعتقاد دارند و در
حال قربانی کردن ارزشهای نرم افزارانه لیبرالیسم به پای منابع قدرت سخت هستند.
اقدامات ترامپ در خروج از معاهدات بینالمللی ،نادیده گرفتن دیپلماسی و رویکرد
سخت افزاری به مسایل نرم از مهمترین عوامل کاهش قدرت نرم آمریکا میباشد .به
همین منظور در این پژوهش با بهره گیری از نظریه قدرت نرم جوزف نای آسیبهای
وارده به منابع قدرت نرم امریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ را مورد بررسی قرار
خواهیم داد .برای این منظور ابتدا در چارچوب نظری پژوهش ،نظریه قدرت نرم توضیح
داده میشود .در ادامه منابع و ابزارهای قدرت نرم آمریکا مورد بررسی قرار میگیرد.
سپس با استناد به دادههای آماری از منابع معتبر پژوهشی ،کاهش قدرت نرم امریکا در
دوران ترامپ بررسی میشود و در نهایت به برخی از اقدامات و تصمیمهای مهم دولت
ترامپ در کاهش نفوذ و افول قدرت نرم این کشور به صورت تحلیلی پرداخته میشود.
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 -2ادبیات موضوع و پیشینه
 1-2چارچوب نظری
 -1-1-2قدرت نرم

مفهوم قدرت نرم یکی از موضوعات مبتال به بشری از ابتدا تا کنون بوده است .نمی
توان این مفهوم و کاربرد آن را به دوران اخیر محدود کرد .زیرا بخشی از ذات و شیوه
اعمال قدرت ،به کارگیری روشهای هوشمندانه و کم هزینه میباشد که در قرون اخیر
از آن به قدرت نرم تعبیر میشود .امروزه باید معنا و مفهوم قدرت را فارغ از تعاریف
ابتدایی و سنتی آن یعنی توانایی انجام و یا اقدام به تحمیل اراده خود به دیگران مورد
توجه قرار داد و با گذر از این مفاهیم سنتی چهره ای ویژه از آن یعنی نفوذ و تأثیر
گذاری نرم را در نظر گرفت .چهره مشهور این نظریه اندیشمند آمریکایی جوزف نای
میباشد .وی معتقد است:
«اغلب مشكل است بدانيم در صورت عدم وجود دستورات ما ،ديگران چگونه رفتار
میكردند .گاهي اوقات ما میتوانيم بدون دستور دادن و تنها از طريق تأثيرگذاري
بر رفتار ديگران به نتايج دلخواه برسيم .در واقع ،اين امكان وجود دارد كه بدون
داشتن قدرت محسوس بر ديگران ،به بسياري از نتايج مورد درخواست خود برسيم»
( .)Nye,2004,p50اصطالح قدرت نرم را ناي اول بار در كتابي تحت عنوان «ملزم به
رهبری » که در سال  1990منتشر گرديد به كار گرفت .اما مراد وي از قدرت نرم چيست؟
قدرت نرم ،توانایی شکل دادن به ترجیحات و اولویتهای دیگران است اما نه با استفاده
از تحمیل و تطمیع ،بلکه از طریق جذب ،همکاری و اغوا (نای،1387،صص .)43-46در
حقیقت قدرت نرم عبارت است از توانایی کسب مطلوب از طریق جاذبه نه از طريق اجبار
یا تطمیع .قدرت نرم توانايي شكل دهي ،اثرگذاري و تعيين باورها و اميال ديگران است
به نحوي كه تضمين كننده اطاعت و فرمانبرداري آنان باشد .در نگاه ناي قدرت نرم از
قدرت سخت -به طور خاص قدرت اقتصادي و نظامي كه به ترتيب مبتني بر مشوقها
(هویج ها) و تهدیدات (چماقها) -هستند متمايز میگردد (سعیدی،1389،ص.)90
ناي تقسيم بندي سه گانهای از قدرت را پيشنهاد میكند :نظامي ،اقتصادي و نرم.
قدرت نظامي و اقتصادي هر دو ماهيتي سخت دارند و قدرت نرم از اين حيث با آنها
متفاوت است كه مبتني بر توانايي شكل دهي به ترجيحات ديگران میباشد .آن توانايي
كه توليد جذابيت میكند و منجر به فرمانبرداری میگردد ( .)Lukes,2007,p90نای
معتقد است قدرت نرم از سه منبع اصلي ایجاد میگردد:
فرهنگ كشور ،ارزشهای سياسي كه براي ديگر كشورها جذابيت دارد از دمكراسي

 -2-2پیشینه پژوهش
 -1-2-2مطالعات داخلی

درباره قدرت نرم آمریکا تألیفات متعددی صورت گرفته است که نشان دهنده اهمیت
این موضوع از نگاه اندیشمندان بوده و وجود منابع متعدد قدرت نرم ایاالت متحده را
بیان میکند .این پژوهشها در حوزههای مختلف قدرت نرم شامل شناسایی منابع،
عناصر ،ابزارها و میزان نفوذ و تأثیر گذاری آنها در کمک به سیاست خارجی آمریکا در
راستای نفوذ و حفظ سلطه جهانی این کشور صورت پذیرفتهاند.
نویسندگان
(سال) -روش

اهداف و یا سئواالت اصلی

مهمترین یافته ها

سلمان زاده
وهمکاران
(-)1397
توصیفی-
تحلیلی

راهبرد سیاست خارجی ترامپ
چیست؟

رويكرد سياست خارجي آمريكا از بينالملل گرايي
ليبرال در دوران اوباما به نوانزواگرايي و واقعگرايي در
دوران ترامپ تغییر یافته است كه ترامپ از منظر گرايش
سياسي و عملكرد اقتصادي نوانزواگرايانه و در حوزه
مسائل نظامي و امنيتي كامال واقع گرايانه عمل كرده است.

آدمی و
قرشی()1394
توصیفی-
تحلیلی و
استفاده از آمار

نویسندگان معتقدند اجرای سیاستهای داخلی و
شاخصها و دالیل افول قدرت نرم
خارجی ناسازگار با اولویتهای ارزشی و فرهنگی مورد
امریکا چیست؟
ادعای این کشور ،قدرت اقناعکنندگی آن را رو به
افول کشانده است.
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گرفته تا آزادي بيان و آخرين آن مشروعيت سياست خارجي يك كشور ،بدين معنا
كه اگر سياست خارجي كشوري توسط دیگر بازیگران مشروع شمرده شود ،مقبوليت
آن كشور بيشتر و اگر عكس آن باشد ،درست مانند زمان جورج بوش اين موضوع
باعث درهم شكستن قدرت نرم آن کشور در نظام بینالملل میشود (نای،1390،ص
 .)5استفاده از قدرت نرم بسیار کم هزینهتر و البته هوشمندانهتر از قدرت سخت است.
با قدرت نرم اهداف نرم را هدف گیری میکنند .در جریان استفاده از این نوع قدرت
عناصر زیادی به کار گرفته میشوند .گاهی ممکن است از عناصر مادی قدرت که سخت
هستند استفاده شود وگاهی ممکن است از عناصر غیرمادی از جمله نفوذ و اقتدار
برای وادار کردن دیگران به انجام کارهای مورد دلخواه ما استفاده شود .به هر ترتیب
کاربرد قدرت نرم در اندیشه نای توانایی اثر گذاری بر روح و قلب طرف مقابل است به
طوریکه مانند ما تفکر و عمل کند و دستور کار مورد نظر ما را اجرا نماید.
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نویسندگان

اهداف و یا سئواالت اصلی

مهمترین یافته ها

مرادی و امانلو
()1392
توصیفی-
تحلیلی

نشانه های افول قدرت نرم آمریکا
چیست؟

این مقاله معتقد است کاهش قدرت نرم امریکا و
افزایش رو به تزاید موج امریکاگریزی و امریکاستیزی
بزرگترین چالش ابرقدرت رو به افولی است که خود،
قدرت نرم را دستورالعمل مقابله با کشورهای مخالف
قرار داده است .همچنین با نگاهی به تصمیمات
روسای جمهور پیشین امریکا ،سیر نزول قدرت این
کشور به ویژه از دیدگاه قدرت نرم را بررسی میکند.

دلیرپور ()1391
توصیفی-
تحلیلی

علل افزایش یا فرسایش قدرت
نرم آمریکا در نیم سده گذشته
چیست؟

نویسنده فرسایش قدرت نرم این کشور را معلول
تضاد ایفای نقش رهبری و پیگیری منافع اقتصادی و
مصالح سیاسی خارج از کنترل این کشور از یک سو و
برخورد با چالش سنت گرایی جهان سومی که به ویژه
در عصر انقالبهای موسوم به بهار عربی تجلی بارزتری
یافت ،دانسته است.

گودرزی و
همکاران
()2018
توصیفی-
تحلیلی

چه ویژگیهایی راهبرد امنیت
ملی ترامپ طی سالهای آتی
را از راهبرد اوباما در فاصله
سالهای 2008-2016متمایز
میسازد؟

ترامپ با رد سياست هاي اوباما تقريباً در تمام سطوح
امنيتي درصدد دگرگوني در مكانيسم هاي راهبردي
اياالت متحده برآمده است .مقاله حاضر معتقد است
تدوين راهبرد امنيت ملي در چارچوبي متفاوت از
چندجانبه گرايي اوباما و عمدتاً در قالب نوعي يكجانبه
گرايي تعديل شده و بر پايه سياست ابهام و مشخصاً
مدل كنشگر ديوانه كيسينجر به مثابه اصلي ترين
وجوه تمايز با راهبرد اعالمي از سوي اوباما داللت دارد.

 2-2-2مطالعات خارجی
نویسندگان
(سال) -روش

اهداف و یا سئواالت اصلی

مهمترین یافته ها

نای ()2019
توصیفی-تحلیلی

وضعیت هژمونی آمریکا از
ویلسون تا ترامپ دچار چه
تغییراتی شده است؟

نویسنده معتقد است اکنون مسایلی چون اقتصاد ،محیط
زیست و حقوق بشر در صدر توجهات هستند .این مسایل
برای همیشه باقی می مانند .نفوذ و رهبری آمریکا در جهان
از  1945همواره وجود داشته است .اکنون دیگر رهبری
سلطه نیست بلکه باید مسایل به اشتراک گذاشته شود.
آمریکا اکنون با رهبری دارای برتری کمتر و جهان پیچیده
تر مواجه است .افزایش سیاست های پوپولیستی در داخل
و افزایش قدرت دیگران در خارج آمریکا را تهدید می کند.

پن و همکاران
()2019
توصیفی-
تحلیلی

چه رابطه ای بین گفتمان
قدرت نرم و ارتباطات رسانهای
وجود دارد؟

در این پژوهش به سه روش جذابیت تهاجمی ،توهین
و انکار دفاعی به عنوان روشهای نرم افزاری رسانه ای
اشاره می شود .نتایج این پژوهش نشان می دهد که
روزنامه چاینا دیلی با استفاده از روش های فوق ترامپ
را فردی ناکار آمد و غیر جذاب معرفی کرده و در
مقابل ،چین از جذابیت و پویایی برخوردار است.

کوئین و
کیچن ()2019
توصیفی-
تحلیلی

منظور از قدرت آمریکا چیست؟ این مقاله به ارزیابی قدرت آمریکا میپردازد و معتقد است
که رهبران این کشور باید استراتژی های الزم را تدوین
کنند و درک درستی از آینده قدرت آمریکا داشته باشند.
معتقد است که پایه های افزایش قدرت در آینده موجود
است اما به نظر می رسد درک درستی وجود نداشته باشد.

برت و اسکوفر
()2019
مطالعه
مقایسهای
روش توصیفی-
تحلیلی

نقاط قوت آمریکا برای حفظ
و افزایش قدرت نرم خود
چیست؟

در این پژوهش ضمن بررسی مقایسه ای از فعالیت های
نرم افزارانه آلمان از طریق مؤسسه گوته و چین از طریق
مؤسسه کنفوسیوس و انتقاد به بی توجهی آمریکا به
دیپلماسی عمومی معتقد است که قدرت نرم امریکا
در خطر نابودی بوده و نیاز به یک استراتژی جدید
در این حوزه است .نتایج این پژوهش نشان میدهد
که آمریکا باید با سرمایه گذاری بر زبان انگلیسی،
فرهنگ متمایز ،مسافرت،گردشگری و تجارت برند
انحصاری خود در حوزه قدرت نرم را حفظ کند.

رز ()2019
مطالعه
مقایسهای
روش توصیفی-
تحلیلی

تأثیر نوع رهبری و حکمرانی
مبتنی بر قدرت نرم بر میزان
صادرات یک کشور چیست؟

بر اساس نظر سنجی صورت گرفته از مردم  157کشور
جهان این موضوع تأیید شده است .نوع رهبری در چین،
آلمان ،روسیه ،انگلستان و اتحادیه اروپا باعث افزایش
میزان صادرات آنها شده است .این موضوع نشان دهنده
اثر قدرت نرم بر میزان صادرات است .نتایج این پژوهش
نشان می دهد که از زمان رهبری ترامپ در سال 2016
تا  2017میزان صادرات آمریکا  20درصد و حد اقل
 3میلیارد دالر کاهش یافته که به نوع رهبری ترامپ
و بی اعتنایی وی به منابع قدرت نرم مربوط است.
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نای ()2019
توصیفی-
تحلیلی

نقش دیپلماسی بازتولید شده
در قدرت نرم چیست؟

نویسنده معتقد است دیپلماسی عمومی دارای
تاریخچه ای طوالنی به عنوان وسیلهای برای ارتقاء
قدرت نرم کشور است و قدرت نرم برای برنده شدن در
جنگ سرد ضروری است .دیپلماسی عمومی هوشمند
نیاز به درک نقش اعتبار ،انتقاد خود و جامعه مدنی
در تولید قدرت نرم دارد .امروزه دولت های اقتدارگرا
از فناوریهای جدید سایبری و دیگر ابزارها برای از
بین بردن فرآیندهای سیاسی در دموکراسی استفاده
میکنند.
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واکر ( ) 2016
روش توصیفی-
تحلیلی

چگونه قدرت نرم به کشورهای
دیکتاتور کمک کرده است؟

نویسنده معتقد است جهانی شدن و فرصت های ارائه
شده توسط غرب به حکومتهای اقتدارگرا موجب
تضعیف نهادهای بین المللی شده است و آن حکومتها
در آینه تصویر قدرت نرم خود را می بینند .آنها از طریق
دستکاری اینترنت ،ایجاد نهادهای شبه مدنی و ناظران
انتخاباتی و همچنین تبلیغات دولتی پیچیده و رسانه
های اقتدارگرا قدرت نرم خاص خود را به وجود آورده اند.

یاوسالن و ستین
( -) 2016کتاب

قدرت نرم و شاخص های آن
کدام است؟

نویسندگان معتقدند قدرت نرم به سرعت به قدرتی
برای نیازهای امروز و حفظ نظم جهانی تبدیل شده
است .بسیاری از کشورهایی که به اهمیت قدرت نرم
پی برده اند برای توسعه منابع قدرت نرم کار می
کنند .عالوه بر مطالعه علمی به منظور اندازه گیری
و مقایسه نتایج تا کنون در بسیاری از کشورهای
مختلف شاخصهای قدرت نرم بر اساس عناصر قدرت
نرم ایجاد شده است .هدف این کتاب شناسایی منابع
قدرت نرم و نحوه به کارگیری آن در کشورها می باشد.

روت و لی
() 2016
روش توصیفی-
تحلیلی

شیوه های اجرای قدرت نرم
آمریکایی چیست؟

نویسندگان معتقدند که دام و نفاق در منطق سیاست
خارجی آمریکا نهادینه شده است .این کشور سعی
میکند از طریق منابع مالی به قلب و فکر افراد نفوذ
کند .این مقاله به نقش قدرت نرم در سیاست های
مداخله جویانه آمریکا در جهان اشاره کرده و معتقد
است آمریکا از قدرت نرم به عنوان یک ابزار پشت پرده
برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کند.

بدین ترتیب پژوهشهای صورت گرفته نشان می دهد که ارزیابی دوران حکمرانی
ترامپ در حوزه قدرت نرم ضعیف بوده و منبع مستقلی در موضوع این پژوهش محسوب
نمیشوند .تفاوت پژوهش حاضر با پژوهشهای صورت گرفته در این است که ا ّول اینکه
محدوده مطالعه دوران ریاست جمهوری ترامپ است .دوم اینکه مبانی فکری و شخصیتی
ترامپ و نوع نگاه وی به قدرت نرم و سخت و میزان اثر گذاری آنها مورد بررسی قرار
میگیرد .سوم اینکه سعی شده است با استفاده از جداول و نمودارها سیر افول قدرت
نرم آمریکا در دوران ترامپ مورد برسی و تحقیق قرا بگیرد و چهارم اینکه به صورت
مشخص برخی از مهمترین اقداماتی که ترامپ با امضای فرمان های اجرایی و تأکید
بر آنها باعث کاهش نفوذ و قدرت نرم آمریکا شده است مورد بررسی قرار گرفته است.

این پژوهش از نوع توسعهای وکاربردی میباشد .از یک طرف با ارزیابی میزان قدرت
نرم امریکا دایره اطالعات موجود را توسعه داده و روز آمد میکند و از سوی دیگر با
توجه به نتایج ارائه شده میتواند به عنوان یک پژوهش کاربردی در برنامهریزی و
سیاستگذاری در برابر اقدامات آمریکا چارچوبی مشخص را تدوین نماید .در این پژوهش
ضمن توصیف منابع قدرت نرم امریکا در سطح تحلیل به علت کاهش میزان نفوذ و
قدرت نرم این کشور در دوران ترامپ میپردازیم .رویکرد این پژوهش از نوع کیفی
بوده که در گرد آوری داده ها از منابع معتبر علمی -پژوهشی اعم از کتب ،مقالت و
منابع اینترنتی استفاده شده است.
 -4یافته های تحقیق
 - 1-4قدرت نرم ایاالت متحده آمریکا

بنا به عقیده عده زیادی از اندیشمندان قدرت نرم ،آمریکا در این حوزه سرآمد دیگران
است .این به معنای ا ّول بودن این کشور – حد اقل در حال حاضر -نیست ،بلکه بدین
معناست که این کشور توانسته است بیشترین منابع ،ابزار و عناصر ایجاد کننده قدرت
نرم را در خود جای دهد و به نحو مطلوبی از آنها در راستای اعمال قدرت نرم افزارانه
و کسب اهداف استفاده کند .این مقدار از منابع به طور طبیعی این کشور را در جایگاه
نخست قدرت نرم قرار میدهد و دیگران را به سمت خود جذب میکند .فریبندگی
و اغوا گری به سبک امریکایی خریداران زیادی در سطح جهان پیدا کرده است که
حاصل کارکرد گرایی قدرت نرم این کشور است .والت و ایکنبری در توصیفی روشن
از قدرت نرم آمریکا می نویسند:
«آمریکا از لحاظ قدرت نرم کالس خاصی دارد .در این زمینه هیچ کشوری دارای
امکانات آمریکا نیست .مک دونالد  ،مایکروسافت  ،هالیوود و هاروارد نمونههایی از
این دست میباشند .این نوع قدرت یعنی فرهنگی که از خود شعاع نور را به اطراف
میپراکند و بازاری که مغزها را جذب می کند و بر جذابیت و جاذبه خود تکیه میکند،
نه هل دادن و دافعه .اتکای آن به پذیرش است نه تحمیل( .شرف الدین به نقل از والت
و ایکنبری،1384 ،ص  .»)52همچنین به طور اجمال میتوان عناصر و ابزارهای قدرت
نرم ایاالت متحده آمریکا را در موارد ذیل نیز مشاهده کرد:
 -1جذب مهاجران خارجی
 -2صادر کننده بزرگ محصوالت فرهنگی ،سینمایی ،هنری در جهان همراه با
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 -3روش تحقیق و شیوه گردآوری داده ها
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ستارگان دنیای موسیقی و فیلم (هالیوود)
 -3حضور محققان خارجی در آمریکا
 -4دارا بودن بیشترین کاربران اینترنت
بهره مندی از دانشگاه های برتر جهان
 -5
 -6بیشترین تعداد چاپ کتاب ،اختراع و اکتشاف در جهان (نای 1387،ب،صص
.)85-139
در یک جمله "شیوه زندگی آمریکایی " امروزه طرفداران زیادی را به سوی خود
جذب کرده است که می توان آن را مهمترین منبع قدرت نرم آمریکا قلمداد کرد .به
همین دلیل است که می توان جذابیت مبتنی بر اغوا گری را مهمترین کارویژه منابع
قدرت نرم این کشور دانست .شکل زیر مهمترین منابع قدرت نرم آمریکا را نشان میدهد:

شکل شماره ( -)1منابع قدرت نرم آمریکا( ،رتبه بندی جهانی قدرت نرم)27 :2019 ،

 - 2-4ظهور ترامپ و کاهش قدرت نرم آمریکا

اگر ما بر اساس نظر اندیشمندان ،قدرت نرم را محصول و برآيند تصويرسازي مثبت،
ارائه چهره موجه از خود ،كسب اعتبار در افكار عمومي داخلي و خارجي ،تأثيرگذاري
غيرمستقيم توأم با رضا بر ديگران ،اراده ديگران را تابع خويش ساختن و مؤلفههايي از
اين سنخ بدانیم (رفیع و قربی،1389،ص  )121به قدرت رسیدن ترامپ ،آغازی بر ایجاد
تغییرات منفی در حوزه قدرت نرم آمریکا میباشد .شخصیت و رفتار پیش بینیناپذیر،
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متناقض ،حساس ،و بیپروای ترامپ بر تعامالت خارجی آمریکا تأثیر گذاشته است.
این امر رهبران خارجی را نسبت به سیاست خارجی آمریکا بی اعتماد کرده است
(کریمی فرد به نقل از ویکت ،1396،ص  .)292ترامپ معتقد است که آمریکا بعد از
جنگ جهانی دوم با ایجاد نظم بینالملل لیبرال یک معامله بد انجام داده است و او به
سه دلیل میخواهد به این نظم بینالملل لیبرال پایان دهد:
 -1آمریکا با ایجاد اتحادهای نظامی تعهدات زیادی را در سرتاسر جهان پذیرفته است.
 -2اقتصاد جهانی مزیتی برای ایاالت متحده آمریکا نداشته است.
 -3آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به مثابه یک مرد قدرتمند اما دلسوز رفتار کرده
است (.)Wright,2016
ترامپ که پدیده عصر جدید آمریکا نام گرفته است استثناگرایی جدیدی را به
وجود آورده است که هیچ تناسبی با ارزش های دموکراتیک و آمریکایی ندارد .به
عقیده نای «ترامپ یک واقعیت گرای متمایز است که بر تعریف محدودی از منافع
ملی آمریکا تمرکز دارد و دموکراسی را به عنوان منبع قدرت نرم آمریکا محو میکند»
( .)Nye,2019,p74ظهور ترامپ نشان داد که تا چه اندازه این کشور میتواند در سراشیبی
سقوط از یک ابر قدرت به یک قدرت بینالمللی در کنار کشورهایی همچون چین و
روسیه آسیب پذیر باشد .او هنوز به رئیس جمهوری متعارف تبدیل نشده است اما
بسیاری از مشاورانش ،کنگره و دادگاهها میتوانند در هنجارمندکردن رفتار او نقش
مهمی ایفا کنند ( .)Larres, 2017,p14انعطاف ناپذیری ترامپ در همکاری و جذب
دیگران و تأکید بیش از اندازه بر قدرت اقتصادی و نظامی (نیمه سخت و سخت) در
مقابل تضعیف قدرت سیاسی و فرهنگی (نرم) باعث کاهش نفوذ و تضعیف قدرت نرم
این کشور در حوزههای مختلف شده است .این در حالیست که غلبه یافتن بر قلبها
و افکار همواره امری مهم بوده که اهمیت آن در عصر اطالعات دو چندان شده است
(نای 1387،ج،ص  .)37اندیشکده آمریکایی مرکز یو اس سی برای دیپلماسی عموم
موسوم به سی پی دی  ،در گزارش ماه اکتبر  2018درباره کشورهای برخودار از
قدرتهای نرم ،آمریکا را در مقام چهارم قرار داده است .انگلیس ،فرانسه و آلمان در
رده ا ّول تا سوم این جدول قرار دارند .این در حالی است که در سال  2016آمریکا در
قدرت نرم ،از رتبه ا ّول جهانی برخوردار بود (جدول زیر).
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رتبه قدرت نرم

2015

2016

2017

2018

2019

1

انگلیس

آمریکا

فرانسه

انگلیس

فرانسه

2

آلمان

انگلیس

انگلیس

فرانسه

انگلیس

3

آمریکا

آلمان

آمریکا

آلمان

آلمان

4

فرانسه

کانادا

آلمان

آمریکا

سوئد

5

کانادا

فرانسه

کانادا

ژاپن

آمریکا

بر اساس نظرسنجیهای مرکز تحقیقاتی پیو در  ۳۷کشور دنیا ،به طور متوسط
تنها  %۲۲از مردم دنیا به ترامپ و اقداماتش در زمینه امور بینالملل اعتماد داشتهاند.
این را در مقابل واپسین سالهای تصدی باراک اوباما بگذارید که به طور متوسط ۶۴
درصد ملتها نسبت به عملکرد او در حوزه بینالملل ابراز اعتماد کرده بودند(Wike
 .)et all,26/6/2017در این تحقیقات که یک ارزیابی نسبتا کاملی از دوران حکمرانی
ترامپ میباشد ،نشان میدهد که با رفتن اوباما و روی کار آمدن ترامپ چه تغییرات
وسیعی در دیگاه مردم جهان نسبت به ارزشها و رفتارهای حاکمان امریکایی رخ داده
است (شکل زیر).

شکل شماره ( -)3کاهش اعتماد به آمریکا در جهان،
(پایگاه اینترنتی حقایق آمریکا به نقل از مرکز تحقیقاتی پیو)2017/6/26 ،

شکل شماره ( -)4بیشترین مخالفتها با سیاستهای ترامپ،
(پایگاه اینترنتی حقایق آمریکا به نقل از مرکز تحقیقاتی پیو)2017/6/26 ،

بنابراین در حالیکه قبال جوزف نای گفته بود که «قرن بیست و یکم ممکن است
شاهد برتری مداوم آمریکا باشد و مسأله مهم این است که تا چه میزان ایاالت متحده
قدر خواهد بود محیط سیاسی را کنترل و کشورهای دیگر را به انجام آنچه میخواهد
وادار کند» (نای،1382 ،ص  ،)365اقدامات ترامپ عم ً
ال عدم اعتقاد او به قدرت نرم و
در نتیجه اعتقاد راسخ او به افزایش قدرت سخت و نشان دادن چهرهای خودخواه و بی
اعتنا به دوستان و متحدان را نشان میدهد .این انتقاد را جوزف نای در زمان ریاست
جمهوری جورج بوش جمهوری خواه نیز مطرح کرده بود که تحمیل امپریالیستی
ارزشهای یک کشور به کشورهای دیگر ممکن است نه باعث جلب دیگران شود و نه
قدرت نرم را به وجود آورد .این همان کاری است که جورج بوش پسر بدان متهم است
(نای،2003 ،صص  .)63-663نتیجه خسارت بار اقدامات ترامپ نابودی ارزش های
نرم افزارانه این کشور بوده است .حتی نزدیک ترین متحداین آمریکا از ادامه رفتارهای
تنش آمیزترامپ در جهان و مناطق حساس و راهبردی از جمله خاورمیانه ناامید شده

ظهور ترامپ و تأثیر آن بر کاهش قدرت نرم آمریکا  /حسین فتاحی اردکانی

ارزیابی عملکرد اوباما و ترامپ در حوزه سیاست خارجی نیز نشان دهنده عملکرد
بسیار ضعیف ترامپ در این حوزه و موفقیت اوباما در سیاست خاجی از سوی دیگر
است .میزان اعتماد به ریاست جمهوری ترامپ هم نتیجه سیاستهای او بوده است و
هم ناشی از شخصیت وی .سیاستهای بدعت آمیز و بی سابقه او مخالفتهای گسترده
ای را در سراسر جهان بر انگیخته است (شکل زیر)(. )Pew,26/6/2017
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اند و نگرانی خود را ابراز کرده اند .رسوایی اخیر مکاتبات سفیر انگلیس در آمریکا که
موجب عدم عذرخواهی و استعفای وی شد نشان مؤید این موضوع است.
 3-4ارزیابی اقدامات ترامپ

بررسی و ارزیابی اقدامات دولت ترامپ ،نشان دهنده کاهش جذابیت ،اعتماد ،اعتبار،
اثر گذاری و کارایی آن در حوزه به کارگیری منابع قدرت نرم است .او در طول مبارزات
انتخاباتی به شدت از تمامی ارزشها و شیوههای آمریکایی انتقاد کرده و گفت که
اقتصاد ایاالت متحده به شدت در حال نابودی است و مطبوعات آمریکایی را نادرست
نامید .او سازمانهای اطالعاتی ایاالت متحده را به بیعدالتی و بیطرفی سیاسی متهم
کرد و خواستار بازگشت به شکنجه شد ،اگر چه غیرقانونی است(.)Rugh,11/3/2019
ترامپ با اقدامات خود آمال و آرزوهای بسیاری از دوستدارن آمریکا در داخل و
خارج از این کشور را بر باد داد و آنها با آمریکایی جدید روبرو شدند که جذابیتها و
اغواگریهای خود در مقابل دیگران را در حال از دست دادن بود .این موضوع از زمان
روی کار آمدن ترامپ و اعالم استراتژی امنیت ملی وی شدت یافته است .استراتژی
امنیت ملی ترامپ که در دسامبر  2017منتشر شد ،نشان دهنده ابراز شک و تردید
در مورد منافع نهادهای چندجانبه و تجارت جهانی ،و به جای آن تمرکز به رقابت با
قدرتهای بزرگ چین و روسیه بوده است (نای،2019،ص  .)78ترامپ با رویگردانی
از چند جانبهگرایی لیبرالیسم به یک جانبهگرایی رئالیستی روی آورده و این موضوع
باعث تکدر خاطر بسیاری از همپیمانان امریکا برای حل و فصل مسایل مهم جهانی
شده است .ترس از چهره هیوالیی و سخت آمریکا در نظر ترامپ تأثیر گذارتر از چهره
جذاب و نرم این کشور خواهد بود .این اندیشه باور اساسی ترامپ و طرفداران او در
داخل آمریکا است .به جز مبانی فکری رئالیسم و انزواگرایی خود خواسته که ترامپ از
آنها تغذیه میکند باید به شخصیت ترامپ هم توجه کرد .ترامپ صرفا یک سیاستمدار
تندرو نیست بلکه از نقاط ضعفی مانند شلختگی فکری ،نفرت ،توهم و خودشیفتگی
نیز رنج میبرد ( .)Sachs,12/11/2018این ویژگیها با شرایط یک حکمرانی خوب و
جذاب در حوزه قدرت نرم کامال متضاد و گمراه کننده است .از سوی دیگر ،دیدگاهها
و عملکرد ترامپ در حوزه سیاست و حکومت پیامهای بد و پیچیده ای را به محیط
بینالمللی ارسال میکند .سیگنالهایی حاکی از یکجنابهگرایی ،انزواگرایی ،تشویش
و سردرگمی و پیروی از خواستههای غیر منطقی در حوزه قدرت سخت که به نابودی
مفهومی قدرت نرم منجر شده است .یکجانبهگرایی ترامپ می تواند قدرت نرم آمریکا
را در جهان کاهش دهد ،از اعتبار این کشور نزد سایر کشورها ازجمله متحدان غربی

 1-3-4خروج از معاهده زیست محیطی پاریس

این معاهده در سال  2015و زیرنظر سازمان ملل به امضای  190کشور جهان رسیده
و یکی از پایههای اصلی سیاستهای جهانی برای جلوگیری از گرمای زمین و کاهش
گازهای گلخانهای است .این اقدام ترامپ که در راستای جامه عمل پوشاندن به وعده
های انتخاباتیش بود ،موقعیت بین المللی آمریکا در راستای مبارزه با آلودگی محیط
زیست و پاسداشت میراث و تمدن بومیان آن کشور را با تردید روبرو کرده است .ترامپ
خواستار تقویت شرکتهای بزرگ نفت و گاز و ایجاد شغل از طریق راه اندازی طرح
مذکور میباشد که نتیجه آن باال رفتن درآمد اقتصادی آمریکا در این زمینه است ،زیرا
اولویت سیاستهای او همان شعار "ا ّول آمریکا" است .زیرساخت فکری ترامپ نسبتی
با قدرت نرم و دیپلماسی عمومی ندارد .نگاه ابزاری و سود محورانه به موضوع سیاست
خارجی باعث شده است که وی معاهده آب و هوایی پاریس را هم یک «حقه گران
قیمت» بداند که از سوی چینیها طراحی شده است تا از توان رقابت آمریکا در بازار
بکاهند و به همین دلیل آنرا غیر عادالنه دانسته و از آن خارج شود(Liptak& Acosta
)،2017از این پس توجه به محیط زیست و حفاظت از آن در بین دیگر کشورها در
حالی که بزرگترین اقتصاد جهان یعنی امریکا به آن و مسائل مربوط به آن بی توجه
است معنا و مفهومی نخواهد داشت .خسارتهای محیط زیستی به این زودیها و
شاید قرنها نتوانند التیام یابند و سالمت نسل بشریت در آینده به خطر افتاده است.
 2-3-4خروج از برجام

ترامپ از همان دوران تبلیغات ریاست جمهوری اعالم کرد که در صورت رسیدن به
قدرت آمریکا را از توافق هستهای با ایران خارج خواهد کرد ،چرا که او این توافق را
مغایر با منافع آمریکا میداند ( .)Lorber, 16/11/2016مذاکره و تعامل یکی از مهمترین
عناصر دیپلماسی عمومی در حوزه سیاست خارجی و قدرت نرم است و خروج از آن و
تالش در راستای بر هم زدن توافق و کشیدن پایههای آن رفتاری سخت افزارانه و در
تقابل با قدرت نرم است .ترامپ اگر چه همه دستاوردها و میراث اوباما را بد توصیف
میکند ،اما بعد از خروج یک جانبه از آن همه تالش خود را برای از بین بردن توافق
هستهای ایران با وجود حمایت اروپا به کار گرفته است .این در حالی است که ترامپ در

ظهور ترامپ و تأثیر آن بر کاهش قدرت نرم آمریکا  /حسین فتاحی اردکانی

آمریکا بکاهد و به طور مشخص به کاهش مشروعیت ایاالت متحده به عنوان رهبر جهان
منجر گردد ( .)Clementi et al,2017,p402موضع گیری-های رهبران انگلیس ،فرانسه،
المان ،کانادا و روسیه در برابر اقدامات ناامید کننده ترامپ در حوزههای قدرت نرم که
باعث پیچیدگی موضوعات مهم بینالمللی شده است حاکی از این موضوع می باشد.
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توئیتی می گوید :آمریکا باید قدرت اتمی خود را بیشتر کند و گسترش دهد تا جهان
بر سر عقل بیاید ( .)Hessler, 2017برجام توافق نامهای است که عالوه بر آمریکا با
حضور روسیه ،چین ،آلمان ،انگلیس و فرانسه به امضا رسیده و در سازمان ملل نیز طی
قطعنامه  2231به تصویب رسیده و عمیقاً با روابط و سیاست بینالمللی در هم تنیده
است .در کنار این توافق ،آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در نظارتها و بازرسیهای
مکرر خود بارها و بارها ( 15دفعه) اعالم کرده است که ایران به تعهدات خود در برجام
پایبند بوده است .به همین دلیل خروج یکجانبه از آن میتواند به عنوان مجوزی ویرانگر
برای دولتهای زورگو در آینده باشد تا شانه از زیر بار تعهدات بین المللی خود به صورت
یکجانبه خالی کنند و نظم و امنیت بینالمللی را به سخره بگیرند .بنابراین اقدامات
انفرادی و یکجانبه گزینه مناسبی برای پیشبرد منافع ملی آمریکا از جمله تداوم نقش
هژمونی جهانی این کشور نیست (کاالهان،1387،صص  .)172-181راهبرد برجامی
ترامپ بیش و پیش از آنکه به ایران و برجام خللی وارد کند ،باعث انزوای آمریکا در
سطح جهان شده است .چرا که اکنون جامعه بینالمللی دولت ترامپ را ناقض توافقات
بینالمللی و بی اثر شدن توافقات مهمی مانند برجام میدانند نه ایران .به واقع اعمال
یک جانبه ترامپ بر خالف قوانین بینالمللی و فاقد مشروعیت بوده و ارزشهای مهم
جهانی در حوزه سیاست خارجی ،دیپلماسی ،تعامل و همکاری را از بین برده است.
 3-3-4خروج از یونسکو

تا قبل از خروج رسمی آمریکا از این سازمان ،بسیاری از اهداف نرم افزارانه و دیپلماسی
عمومی آمریکا از طریق این سازمان و دیگر سازمانها و نمایندگیهای وابسته به آن
به انجام میرسید .خروج ترامپ از یونسکو نشان دهنده راهبرد یک جانبه گرایی و
انزواگرایی وی میباشد .او معتقد است که سازمانهای بینالمللی تا کنون هیچ کمکی
به آمریکا نکردهاند .او میگوید آمریکا مدت-ها است که از نهادها و توافقات بینالمللی
سود نبرده است ( .)Overhaus&Brozush,2016,p2او مخالف نقش رهبری جهانی
آمریکا بوده و به وضوح تعهدات بینالمللی آمریکا را زیر سئوال میبرد ()Haass,2016
 .بهانه اصلی ترامپ برای خروج از یونسکو عدم پرداخت تعهدات مالی خود به این
سازمان و موضع گیریهای ضد اسرائیلی این سازمان میباشد .یونسکو قب ً
ال فلسطین
را به عنوان عضو این سازمان پذیرفته بود و اخیرا ً اعالم کرده بود که اسرائیل هیچ
مالکیتی به بیت المقدس ندارد .از یک طرف ترامپ از تعهد  500میلیون دالری
آمریکا به این سازمان شانه خالی کرده و از طرف دیگر در یک اقدام سیاسی دست به
تضعیف یک نهاد فرهنگی بینالمللی در راستای حمایت از اسرائیل زده است .ترامپ

 4-3-4خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

موضع گیریها و بیانیههای این شورا در مورد نقض حقوق بشر توسط اسرائیل همواره
مورد انتقاد آمریکا بوده و دوران پر فراز و نشیبی را طی کرده است .در سال 2009
اوباما با تجدید نظر در موضع گیریهای قبلی آمریکا به عضویت این شورا درآمد .ترامپ
اما در تقابل با این تصمیم گیری اوباما مانند دیگر تقابلها با انتقاد از رویه این شورا
در برخورد با اسرائیل در تاریخ  19ژوئن  2018از آن خارج شد .واقعیت این است که
حقوق بشر جذابیتی برای ترامپ ندارد و او اعتقادی به آن ندارد .آمریکا سابقه بسیار
بدی از نقض حقوق بشر از خود بر جای گذاشته است .حمله به کشورهای مستقل
بدون مجوز سازمان ملل ،راه اندازی زندانهای مخوف گوانتانامو ،ابو غریب و جاسوسی
از شهروندان خود و دیگر کشورهای جهان همراه با اعمال شکنجه زندانیان از جمله
روش غرق مصنوعی از موارد بیشمار نقض حقوق بشر توسط این کشور هستند .چرا
ترامپ در برابر نقض حقوق بشر در یمن ،عربستان سعودی و بحرین سکوت میکند؟
دالرهای سعودی چشم و دهان او را بر حقایق و فجایعی که بر شهروندان آنها میگذرد
بسته است .ترامپ پول را بهتر از هر چیزی میشناسد .در نظر او بهتر است آمریکا
خشن و قدرتمند باشد تا جذاب و زیبا.
 5-3-4تهدید به خروج از پیمان تجاری نفتا

در حوزه اقتصادی عدم اعتماد شهروندان به ثبات و اقتدار اقتصاد ملی ،کاهش میزان
اعتماد به سالمت اقتصاد در جامعه ،شک و تردید پیوسته به مفید بودن سرمایه
گذاری و مشارکت در طرحهای اقتصادی کشور از سوی دیگر سازمانها و کشورها
و ناکامی الگوهای اقتصادی جلب رضایت مصرف کنندگان از عوامل کاهنده قدرت
نرم کشورها هستند (افتخاری،1391،ص  .)55ترامپ معتقد است توافق نامههای
تجارت آزاد ،معامالت تجاری فاجعه باری هستند که باید هر چه زودتر متوقف شوند.
این توافقنامهها توان تولید آمریکا را فلج کرده و دستمزدها را به شدت کاهش داده
است (یزدان فام،1395،ص  .)147ترامپ اکنون بر خالف تمام اصول لیبرالیسم در
حوزه تجارت ،اقتصاد و توافقات حرف می زند و عمل میکند و نگرانی شدیدی را در
بین متحدان آمریکا در سطح اروپا و جهان به وجود آورده است .ترامپ در مبارزات
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در مبارزات انتخاباتی خود این وعده را داده بود که پرداختی امریکا به سازمان ملل را
کاهش خواهد داد .این رویکرد در راستای تضعیف راهبرد چند جانبهگرایی و نقش
سازمانهای بینالمللی برای گفتگو و تعامل بوده و در نتیجه روش های سخت افزارانه
جای آن را خواهند گرفت.
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انتخاباتی گفته بود که این پیمان تجاری به ضرر شرکتها و کارگران آمریکایی است
و در صورتی که گفتگوها با کانادا و مکزیک برای اصالح آن به سرانجام نرسد از آن
خارج خواهد شد ( . )Swanson&Granville,2017در حال حاضر همچنان مذاکرات
آمریکا با کانادا و مکزیک برای اصالح این پیمان وجود دارد .اما به نظر میرسد ترامپ
میخواهد قاعده بازی را به هم بریزد و زمینه را برای خروج از این پیمان تجاری فراهم
کند .در صورتی که این اتفاق بیفتد دیگر در آینده هیچ کشوری وارد پیمانهای دو یا
چند جانبه تجاری با آمریکا نخواهد شد و در نهایت این مسأله به ضرر نفوذ و هژمونی
اقتصادی آمریکا خواهد بود.
 6-3-4انتقال سفارت آمریکا به قدس

یکی از جنجالی ترین تصمیمات ترامپ در حوزه سیاست خارجی اعالم انتقال سفارت
آمریکا از تل آویو به بیت المقدس (اورشلیم) در  14می  2018بود .در حالی که همه
دولت های قبل از ترامپ برای جلوگیری از تضعیف روند صلح بین اعراب و اسرائیل
هیچ اقدامی در این زمینه انجام نمیدادند اما ترامپ به یکباره وعده خود را آن هم در
هفتادمین سالگرد تأسیس رژیم اسرائیل که در فلسطین به نام روز "نکبت" شناخته
میشود عملی کرد .ترامپ با این تصمیم ضمن بیاحترامی به نظرات سازمان-ملل
و همپیمانان خود در اتحادیه اروپا ،جهان اسالم و اعراب ،تمام اصول و ارزشهای
دموکراتیک در تعهد آمریکا به میانجیگری عادالنه برای حل و فصل مناقشات بین
اسرائیل و فلسطین را بر باد داد و به همه نشان داد که هیچ اعتقادی به دیپلماسی و
مذاکره برای یافتن راه حل موضوعات سیاسی ندارد .وی بدون در نظر گرفتن تعهدات
قبلی آمریکا در موضوع فلسطین با طرح موضوع "معامله قرن" آخرین میخ را بر تابوت
طرح صلح فلسطین زد و عدم کارکرد اقدامات جامعه جهانی در بازگرداندن اسرائیل به
انجام تعهداتش در برابر فلسطین را نشان داد .ترامپ با عدول از ارزشهای لیبرالیسم،
به رئالیسم و یکجانبه گرایی انزواطلبانه در این مسأله روی آورده و با تکیه بر حمایت
اسرائیل و خشنودی انها قدرت نرم آمریکا در جذب و همکاری با جریانهای فلسطینی
را تنزل داده است.
 7-3-4وضع قوانین ضد مهاجرتی و نژادپرستانه

ترامپ در سخنرانیهایش در مورد مهاجران فقط با ورود و پذیرش مهاجر ان در
کشورش مخالف نیست ،بلکه وی در سخنرانی-هایش مشخص کرده که مذهب ،ملیت،
ایدئولوژی ،فرهنگ و ارزشها و باورهای افراد مهاجر برای او مهم است و از معیارهای
پذیرش مهاجران است (عابدینی و دیگران،1397،ص .)52حتی ترزا می نخست وزیر

 -5بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها
 1-5بحث

این مقاله بر مبنای نظریه قدرت نرم و برای ارزیابی کاهش قدرت نرم امریکا در دوران
ترامپ سامان یافته است .همانطور که گفته شد نای معتقد است که قدرت نرم از
سه منبع فرهنگ ،ارزش های سیاسی و سیاست خارجی تشکیل شده است .یکی
از مهمترین جلوه های بروز و اعمال قدرت نرم شیوه حکمرانی و رهبری سران یک
کشور برای ایجاد جذابیت و اقناع و جلب توجه دیگران است .تحقیقات پیشین در این
حوزه نشان داده است که امریکا از منابع بسیار زیاد و قدرتمندی در راستای افزایش
و به کار گیری قدرت نرم خود برخوردار است اما نوع مواجهه و نگاه رهبران این کشور

ظهور ترامپ و تأثیر آن بر کاهش قدرت نرم آمریکا  /حسین فتاحی اردکانی

انگلستان ضمن اعتراض به دیدگاههای نژاد پرستانه ترامپ میگوید :من هیچ تشابهی
بین کسانی که دیدگاههای فاشیستی ابراز میکنند و کسانی که با آن مخالفت ،میکنند
نمیبینم .فکر میکنم برای تمام مسئوالن مهم است که دیدگاه های راست گرایان
افراطی را محکوم کنند (دویچه وله .)2017 ،بنابراین سیاستهای جدید ترامپ عالوه
بر اینکه رنگ و بوی نژاد پرستی دارد خواهان محدود کردن ورود مهاجران به این
کشور به بهانههای مختلف است .این در حالی است که در نظریههای "جهانیشدن" و
"دهکده جهانی" پیشبینی شده است که جهان به سمت اتحاد و گسترش ارزشهای
جهان آزاد و "امریکایی شدن"حرکت کند و این خود بخش مهمی از پروژه قدرت نرم
و تولید جذابیت و اغواگری از سوی کشورهای غربی است .اما اکنون ترامپ در حال
تخریب یکی از پایههای اصلی این پروژه از طریق محدودیتهای مهاجرتی برای اتباع
دیگر کشورهاست که به دیدگاههای نرم افزارنه این کشور آسیب جدی وارد کرده است.
برخوردهای سختگیرانه و خشن با مهاجران و اقداماتی مانند جدا کردن فرزندان از
والدین و عدم رسیدگی به درخواستهای انسانی آنها ویران کننده جذابیتهای نرم
افزارانه لیبرال دموکراسی در چشم جهانیان است .ترامپ در همان هفته ا ّول شروع
به کار خود در کاخ سفید فرمان اجرایی ممنوعیت ورود اتباع شش کشور مسلمان از
جمله ایران ،سوریه ،سودان ،سومالی ،لیبی و یمن را به آمریکا را صادر کرد (Thrush,
 .)2017رئیس جمهور آمریکا نمیتواند همزمان بزرگترین تولید کننده قدرت نرم
باشد و از سوی دیگر بخش مهمی از مردم جهان و حتی اتباع و شهروندان خود را
تروریست بنامد .این موضوع با ارزشهای قدرت نرم در تضاد است و جریان نرمافزارانه
دیپلماسی عمومی و تولید جذابیت را با مشکل مواجه میکند.
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به این ابزارها و منابع ،میزان اثر گذاری قدرت نرم این کشور در محیط بین المللی را
مشخص کرده است .اوباما در یک دوره مهم رهبری امریکا توانست با عمل به آموزه
های نرم افزارانه قدرت نرم و در راستای تقویت دیپلماسی عمومی و نمایشی جذب از
حکمرانی خود در سطح محیط بین المللی توجه دیگران را به افزایش نفوذ و قدرت
نرم امریکا معطوف کند .اما با روی کار آمدن ترامپ و با توجه به ویژگی های اخالقی و
شخصیتی وی که فردی دروغگو و خود شیفه نامیده شده است ،دوران کاهش و افول
قدرت نرم این کشور در دوران حکمرانی و رهبری ترامپ آغاز شد .اقدامات وی در
راستای مخالفت با اقدامات داخلی و بین المللی اوباما و عمل به دیدگاه های سخت
افزارانه و خروج از توافقات و معاهدات بین المللی و در پیش گرفتن یکجانبه گرایی
مبتنی {بر}حمایت گرایی و سود اقتصادی{ }،انتقادها را به این کشور روزافزون کرد.
به طوریکه نزدیک ترین متحدان وی یعنی اروپا و کانادا از اقدامات سخت و شتاب زده
وی به تنگنا آمده اند.
 2-5نتیجه گیری

بهرهگیری از منابع قدرت نرم و استفاده از آنها برای کسب نتایج مطلوب در سیاست
خارجی و دیگر حوزههای حکومتداری امری رایج و شناخته شده است .بسیاری از
کشورها در صدد شناسایی ابزارها و منابع نرم افزارانه خود برای کاهش هزینهها و
جلوگیری از خشونت و اجبار در دست یابی به اهداف خود هستند .قدرت نرم ضمن
تقویت وجهه مثبت و جذاب از یک حکومت ،دست یابی به اهداف را در یک مسیر روان
و روشن امکان پذیر میسازد .ایاالت متحده تا قبل از ظهور ترامپ و بعد از فروپاشی
شوروی سابق قدرتی استثنایی در به کارگیری منابع قدرت نرم شناخته میشد .این
کشور با برخورداری از منابع متعدد و متنوع قدرت نرم در حوزههای فرهنگی ،ارزشهای
سیاسی و سیاست خارجی جزو سرآمدان این موضوع بوده است .اما با ظهور ترامپ و
اعالم دکترین وی به خصوص در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی اوضاع به گونه
ای دیگر رقم خورده است .دکترین ترامپ مبتنی بر واقع-گرایی ،یکجانبه گرایی و
حمایت گرایی از اقتصاد آمریکا بوده است.ترامپ با ویژگیهای شخصیتی منحصر به
فرد و رویکردی یکجانبه گرا در مسایل بین المللی در راستای نابودی ارزشهای نرم
افزارانه آمریکا قدم بر میدارد .بر هیچ کسی پوشیده نیست که ارزشهای لیبرالیسم
بیشترین منابع و ابزارهای قدرت نرم را در اختیار آمریکا گذاشته است اما حکمرانی بد
و نامطلوب ترامپ باعث ناکارامدی و اثر گذاری منفی این منابع برای آمریکای ترامپ
شده است .خروج ترامپ از معاهدات و توافق نامههای چند جانبه بینالمللی که به

 3-5پیشنهادها

 -1نتایج این پژوهش نشان می دهد که استفاده از قدرت نرم امری نسبی است و
عالوه بر برخورداری از منابع و ابزار مناسب رهبران کشور نیز باید درک صحیحی از
رفتار و اقدامات تأثیر گذار خود در این حوزه به دست آورند.
 -2شناخت تغییرات تاکتیکی و راهبردی کشورهای قدرتمند در حوزه قدرت نرم
به سیاستگذاران دیگر کشورها در تدوین راهبردهای مقابله با جنگ نرم آنها کمک
بسیار زیادی می کند.

ظهور ترامپ و تأثیر آن بر کاهش قدرت نرم آمریکا  /حسین فتاحی اردکانی

"دکترین خروج" معروف شده است بیشترین ضربه را به عملکرد قدرت نرم آمریکا زده
است .ترامپ با حمایتهای بیحد و حصر از صنایع و تولیدکنندگان آمریکایی همه
اعتبار آمریکا در توافق نامههای چند جانبه بینالمللی را به سخره گرفته و با خروج
از آنها امضاء و قول دولتمردان امریکا را به جوک تشبیه کرده است .او نشان داده که
اعتقادی به حق انسانها برای مهاجرت ندارد و کودکان را از والدینشان جدا میکند،
او حق اعراب را در قضیه فلسطین برای خوشامد اسرائیل و نتانیاهو نادید میگیرد و
از برجام و معاهده زیست محیطی پاریس علیرغم مخالفت متحدان نزدیکش در اروپا
خارج میشود و در حقیقت با این رفتارها نا امنی را به جهان و بشریت پیش رو دیکته
میکند .این رفتارهای ترامپ جذابیت ها و قدرت اقناع و توجیه گری امریکا را در چشم
جهانیان از بین برده است و به همین دلیل جایگاه قدرت نرم آمریکا در دوران ترامپ
به رتبه چهارم جهانی افول میکند .بیتوجهی به ارزشها و اصول مسلم دیپلماسی
عمومی و نادیده گرفتن توافقات و تعهدات پایههای قدرت نرم امریکا را سست کرده و
به ویرانی کشانده است .سردرگمی در سیاستهای اعالم شده ترامپ و اختالف بین
مشاوران وی و همچنین سوق دادن دولت به سمت جنگ و اقدامات سخت در حوزه
سیاست خارجی مخالف آموزههای نرم افزارنه است .اشاره به این نکته الزم است که
بیان مسایل فوق به معنی نابودی منابع قدرت نرم آمریکا در آینده نزدیک نیست بلکه
هشداری به عملکرد ترامپ است در کاهش میزان اثر گذاری قدرت نرم آمریکا؛ که اگر
در آینده این رویه به یک جریان سیاسی با نام "ترامپیسم" در آمریکا تبدیل شود در
نهایت آمریکای جذاب و آزاد در اندیشه مردم جهان ،برشی از یک دوره تاریخی بیش
نخواهد بود .البته باید دانست که بازگرداندن اعتماد به جامعه جهانی پس از اقدامات
مخرب ترامپ نیز امری سهل و آسان نخواهد بود اما می توان به آن سمت حرکت کرد.
نتیجه این امر را در سال  2020که دوره جدید ریاست جمهوری آمریکا آغاز میشود
را میتوان دید.
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 -3ترامپ با عدم درک صحیح از منابع قدرت نرم آمریکا در حال نابودی قدرت
هوشمند این کشور است .به طوری که درخواست مذاکره با ایران و همزمان فرستادن
پهپاد جاسوسی نه تنها سودی برای این کشور نداشته بلکه موجب خدشه به اعتبار
جهانی این کشور شده است.
 -4سردرگمی موجود در دستگاه محاسباتی و راهبردهای سیاست خارجی و داخلی
دولت ترامپ فرصت خوبی را برای ارتقا و تقویت عناصر قدرت نرم دیگر کشورها فراهم
آورده است.
 -5جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک کشور مورد حمله جنگ نرم آمریکا می
تواند با مداقه در ترتیبات و تغییرات قدرت نرم این کشور برای به روز آوری و توانمند
سازی اقدامات و سیاست های خود اقدام کند.

 -6منابع
 6-1منابع فارسی
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