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سیاست خارجی ایاالتمتحده در آمریکای التین :دولت دونالد ترامپ
سیروس فیضی

تاریخ دریافت1398/8/2 :

1

هادی اعلمی فریمان

*2

تاریخ پذیرش1398/11/24 :

چکیده

هدف مقاله جاری پژوهش در عملکرد سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ در ایاالتمتحده بهعنوان
نماینده جمهوریخواهان در آمریکای التین است .یکی از ضرورتهای مطالعه این است که تاکنون به

زبان فارسی کمتر به موضوع پرداختهشده است و در مطالعات منطقهای نیازمندد ادرا مناسد ی بدرای
شناخت روند سیاستگذاری در این منطقه هستیم؛ بنابراین پژوهش درمجموع در پی پاسد دادن بده

از رفتار اوباما با ماهیتی نرم ،اکنون ماهیتی سخت و ستیزهجویانه یافته است .فرضیه اصلی پژوهش بده

شرح زیر است :سیاست خارجی ایاالتمتحده در دولت دونالد ترامپ نس ت به آمریکای التین بدهت ع
رویکرد ضد نیمکرهگرایان جمهوریخواه ،م تنی بر رفتار سخت و ستیزهجویانه بوده اسدت.ترامدپ بدا
رهیافت اول آمریکا و سیاستگذاریهای با منطق ملیگرایانه در سیاست خارجی خود در ق ال جهان
و بهت ع آن در آمریکای التین خطمشی متفاوتی در اعمال سیاستها نس ت به آمریکای التدین اتخدا

کرد که تأثیر عمیقی بر ساختارهای سیاسی و اقتصادی منطقه گذاشت و فرایندهای سیاسدت خدارجی
متفاوتی را ایجاد کرد .بخش عمدهای از تغییرات اعمدالی ،تدابعی از تصدمیمگیریهای فدردی دونالدد
ترامپ در مخالفت با اقدامات و سیاستگذاری خارجی رئی جمهور پیشین بارا اوباما بدوده اسدت

که مستقیم و علنی بهعنوان دستاوردهای ناچیز و بیاهمیت اعالمشده اسدت .بخدش عمددهای از ایدن
تغییرات ،موجب گسترش احساسات ملیگرایانه در سایر نقاط جهان و ایجاد جریانات نژادپرسدتانهای

شده است که ملتهای آمریکای التین را نیز متأثر ساخته است.

واژگااان یلیاادی :ترامددپ ،جمهوریخواهددان ،سیاسددت خددارجی ایاالتمتحددده ،آمریکددای التددین،
ضدنیمکرهگرایان

 .1استادیار مطالعات منطقهای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 .2دانشجوی دکتری مطالعات آمریکای شمالی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
* نویسنده مسئول:
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این سؤال است که بر اساس کدام عناصر و مؤلفهها ،رفتار سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ پد
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مقدمه
مقالة جاری ،بر مطالعه سیاست خارجی ایاالتمتحده نس ت به آمریکای التین در دولت
دونالد ترامپ تأکید دارد .بنابراین با گزینش مهمترین موضدوعات در سیاسدت خدارجی
دولت ترامپ میتوان به تنش در روابط با ونزوئال ،مذاکرات مجدد نفتا با مکزیک اشداره
کرد ،باوجوداینکه موضوع نفتا ماهیدت آمریکدای شدمالی دارد ،لکدن برآینددهای آن در
نیمکره جنوبی بازتاب دارد .میتوان به دیوار مرزی با مکزیدک و اقددامات شددید ضدد
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مهاجران -به شکل خاص مهاجران التینی ت ار -اشاره کدرد کده تقری دا تمدام نگراندی و
دستور کار دونالد ترامپ در دولت بوده است .برابر همین موضوعات ،پژوهش جاری در
نظر دارد در سطح خرد دیدگاه دونالد ترامدپ بدهعنوان جمهوریخدواه را بدا توجده بده
خاستگاه حزبی آن به شکل مفید در این منطقه مطالعه نماید .در این پژوهش سعی شدده
است طیف متنوع و فراگیری از نظریات و رفتارشناسی دولدت ترامدپ در ایاالتمتحدده
آمریکا بهعنوان هژمون اولیه منطقه ررسی شود .چارچوب نظدری بحدن نیدز اسدتفاده از

نظریه تصمیمگیری در سیاست خارجی و متغیرهای پنجگانه آن با استناد به نظریه روزندا
و تمرکز بر تصمیمگیری فردی باتوجه به شخصیت دونالد ترامپ خواهد بدود .ازایدنرو

درمجموع ،پژوهش در پی پاس دادن به این سؤال خواهد بود که م نای رفتدار سیاسدت
خارجی دولت ترامپ بدر اسداس چده عوامدل ،مؤلفدهها و معیارهدایی شدکل سدخت و
خصومتآمیز یافته است و میزان ستیزهجویی یا مدارای دولت در ق ال تحوالت آمریکای
التین تا چه اندازه است؟ میزان تشابه و افتراق رفتار سیاست خدارجی دولدت بدا دولدت
پیشین-دولت بارا

اوباما -در چیست؟ کدام مؤلفهها در پیشینهی روابط ایاالتمتحده با

آمریکای التین از اهمیت اساسی برخوردار است و ساختارهای نظریدهپردازی رسدمی و
غیررسمی بر اساس چه عوامل و معیارها یا انگیزهها به سیاستگذاران توصیه میکنندد؟
درباره ضرورت پژوهش الزم به یادآوری است که نیاز کشور به بررسی منظم و روشمند
راهها یی برای کسب منافع ملدی در منداطق مختلدف جغرافیدایی بهخصدوص در منطقده
امریکای التین از یکسو ،نقش مؤثر و تعیینکننده ایاالتمتحده امریکا بدهعنوان قددرت
اصلی در این منطقه از سو ی دیگدر ،از عوامدل اصدلی پدرداختن بده موضدوع از سدوی
نگارندهها است .چند نکته ی اساسی درباره تعریف آمریکای التین باید یدادآوری شدود.
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آمریکای التین بهطور سنتی ،به مناطقی از قداره آمریکدا گفتده میشدود کده در آنجدا بده
اسپانیایی و پرتغالی صح ت میشود .از دیدگاه سیاسی و اجتماعی ،آمریکای التین تقری ا
تمامی کشورهای جنوب ایاالتمتحده آمریکا شامل مکزیک (در آمریکای شمالی) ،بیشتر
کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی و کشورهای حوزه کارائیب را دربدر میگیدرد .بدر
اساس این تعریف ،آمریکای التین به  2۰کشور مستقل و چندین واحد سیاسی وابسته به
یکدیگر تقسیم میشود .بدا معیداری عمدومی کشدورهای التدین ،مرکدزی و کارائیدب و
خودمختار به تعداد  57کشور میباشند که  2۰کشور موسوم به آمریکای التین 7،کشدور
آمریکای مرکزی 13،کشور مستقل کارائیب و  17منطقه خودمختار مستعمراتی هستند که
مقالهی جاری بیشتر متمرکز بر  27کشور مهم و مؤثر التین و مرکزی است.
در مفهوم نیمکرهگرایی و ضد نیمکرهگرایی ادبیات سیاسی مطالعهی جاری است که
کوتاه در ادبیات پژوهشی به آن پرداختهشده است.درباره سمتگیری جریانهای سیاسی
استثمارگر و هژمون یادآور نوعی آپارتاید نظدری اسدت کده بده دیدده تحقیرشددگی بده
آمریکای التین مینگرند .بر این م نا آمریکای التین مکانی مملو از فساد ساختاری است
که بهدلیل فقدان توسعهیافتگ ی و ساختارهای دموکراتیک شایستگی ایجاد مناسد ات الزم
و برابر با آمریکای شمالی توسعهیافته را ندارد و این ساختار فکدری سدایه سدنگینی بدر
تصمیمات و رفتار سیاسی دولتهای مختلف و رؤسای جمهور داشته است .ال ته ساختار
موصوف بده کوئینسدی آدامدز1ششدمین رئی جمهدور ایاالتمتحدده از  1825تدا 1829
میالدی منتسب شده است .در باب اهداف پژوهش الزم به توضدیح اسدت بدا توجده بده
اینکه ماهیت رشته مطالعات منطقهای عمدتا شناخت منطقهی موردبررسی است ،بنابراین
مقاله متمرکز بر ماهیت اتی رشدته آمریکدا شناسدی و م تندی بدر واقعیتهدای موجدود
منطقهای این رشته است .بنابراین هدف از مقالده شدناخت و در واقعدی از رونددهایی
است که در سیاست خارجی ایاالتمتحده نس ت به منطقه اعمال میشود .فرض پژوهش
نیز این است که سیاست خارجی ایاالتمتحده نس ت به آمریکای التین در دوره ترامدپ
بهت ع رویکدرد ضددنیمکرهگرایان جمهوریخدواه ،سدخت و سدتیزهجویانه بدوده اسدت.
. John Quincy Adams
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حکومت به نظر میرسد رفتار جمهوریخواهان بهعنوان ضدنیمکرهگرایان بهعنوان ط قه
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متغیرهای مستقل شامل نیمکره گرایدی و ضددنیمکرهگرایی اسدت و متغیدر وابسدته نیدز
سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ است  .اساس پدژوهش اسدتناد بده روش توصدیفی
سیاسی-تاریخی است که ابتدا به تاریخچهی سیاست دولت در ق ال جامعه هدف یعندی
آمریکددای التددین میپددردازد و درنهایددت سیاسددت خددارجی دولددت ترامددپ بددهعنوان
جمهوریخواه موردبررسی و واکاوی قدرار میگیدرد و ارت داط متقابدل یدا علدی تحلیدل
میشود.
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 .1ادبیات پژوهش
دربارة پیشینه تحقیق دربارهی آمریکای التین با توجده بده متدأخر بدودن دولدت ترامدپ
پژوهشهدایی در سددطوح دانشددگاهی انجامشددده اسدت کدده دو مددورد از آثددار شدداخ
دانشگاهی به شرح زیر است:

-آندو کرکندال استاد دانشگاه تگزاس در سال  2۰17پژوهشی با عنوان ایاالتمتحده

و آمریکای التین در عصر دونالد ترامپ1انجام داده است که اشاره بده سیاسدتهای وی

در آمریکای جنوبی دارد و اثر جدیدی محسوب میشود .در این رساله ظهور ترامدپ را

با مرگ انترناسیونالیسم لی رال پیوند میدهد و نس ت به آمریکای التین معتقد است که در
بسیاری از موارد سیاست روشنی در آمریکا وجدود نددارد .او بده نگدرش منفدی ترامدپ
نس ت به آمریکای التین اشاره دارد که بخشی از یک سنت تاریخی است کده آمریکدای

التین را به استناد نظر الرس شولتز یک دانشمند تاری  ،شداخهای فرومایده از گوندههای

انسانی میداند .بر این م نا تفکر ترامپ درباره منطقه ناشناخته است ،اما جند

بیپایدان

علیه مواد مخدر قطعا ادامه دارد و حفظ هژمونی هم کماکدان ادامده دارد ،او بده ترامدپ
توصیه میکند که در ق ال آمریکای التین تغییراتی ایجاد کند ،چون یکی از دالیل پیروزی
در جن

جهانی دوم حمایت یکدست منطقه از ایاالتمتحده بوده اسدت (Kirkendal,

).2017: 2-4

-الساندرو گیدا در مجله مطالعات بینرشتهای سیاسی از دانشدگاه ناپدل مقالدهای بدا

عنوان دونالد ترامپ و آمریکای التین در  2۰18نوشدته اسدت .او اشداره میکندد دولدت
. US-Latin America in The Age of Donald Trump
1
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ترامپ برخی ستونهای اساسی سیاست خارجی ایاالتمتحده را کده تدا پد

از جند

جهانی برجا بوده است ،تضعیف ،جابجا و یا رها کرده است و بیشدتر نقدش تهداجمی و
یکجان ه را اتخا کرده است و تاکنون هر سیاستی که انتخابشده است بر م ندای فاقدد
تفکر بوده است(Guida, 2018: 185) .

در مطالب اصلی پژوهش باتوجه به اینکه بنیان مطالعه بر مفاهیم ضد نیمکره گرایدی
و نیمکره گرایی استوار است ،توضیحی به شرح زیر برای در

صحیح موضوعات بعدی

آمده است:
نیمکره گرایی 1:از زمان اعالم آیدین مونروئده2روابدط درون قداره امریکدا و سیاسدت
ایاالتمتحده در مورد آمریکای التین ،تحت تأثیر دو نظر متفاوت قرار داشته است ،یکی
نیمکرهگرایی که بر تجربههای تاریخی مشتر

کشورهای آمریکدای شدمالی ،مرکدزی و

التین در جریان م ارزه برای استقالل از قددرتهای اسدتعمارگر و سدنتهای مشدترکی
تأکید دارد (شریم 1392،الف.)335:
ضدنیمکرهگرایی 3:مفهوم دوم دیدگاه ضدنیمکرهگرایان است .بدر اسداس ایدن نگداه،
نظامهای سیاسی آمریکای شمالی بهشدت تحت تأثیر روشنگری قرار داشته و بر اسداس
حقوق مددنی ،کنتدرل دولدت از سدوی جامعده ،آزادیهدای فدردی و اصدول بدازار آزاد
شکلگرفته بودند .در برابر ،کشورهای آمریکای التین بیشتر تحت تأثیر ساختار فئدودالی،
مداخلهگرایی دولتی و حکومت اقتدارگرا قرار داشتند .از نگاه ضد نیمکرهگرایان به دلیل
سنتهای متفاوت ایاالتمتحده با آمریکدای التدین و نیدز فسداد ،دولتهدای ناکارآمدد،
بیث ات ی سیاسی و همگرایی ضعیف اجتماعی آن ،همکاری سیاسی و اقتصدادی ایدن دو
منددافع چندددانی در بددر نخواهددد داشددت .همددواره میددزان تددأثیر ضدددنیمکرهگرایی بددر
سیاستگذاری ایاالتمتحده بسیار بیشتر از نیمکدره گرایدی بدوده اسدت (شدریم1392 ،
ب.)336:

 Hemispherical .1نیمکره گرایان یا  Hemisphereنیمکره گرایی

 Anti-hemispherical .3یا ضدنیمکره گرایان

. Monroe Doctrine
2
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چون قوانین اساسی جمهوریخواهانِ و فرایندهای جوان ملتسدازی در نیمکدره غربدی
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ازایددنرو مرسددوم اسددت کدده در تدداری رونددد توسددعة سیاسددی ایاالتمتحددده
ضدنیمکرهگرایان به جمهوریخواهان و نیمکرهگرایان به دموکراتها منتسب شوند.
 .2دیدگاه نظری
در پژوهش جاری با توجه به نگرش به ماهیت رفتدار سیاسدی دونالدد ترامدپ ،از نظریده
تصمیمگیری استفادهشده است .دلیل انتخاب این نظریه ابتدا توجه به ماهیدت سداختاری
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حکومت ایاالتمتحده است که روندهای تصمیم سازی سیاست خارجی در یک سلسدله
تعاملهددای درونددی بددا ورودیهددا و خروجیهددای آن شددکل میگیددرد و سددپ

نظریدده

تصمیمگیری نیز با نگرش به ماهیت و ساختار تصمیمگیری ساختار سیاسی و یدا فدردی
مورد استناد است که بدرای بررسدی تحدوالت سیاسدتگذاری ایاالتمتحدده مناسدب و
کارگشاست .در کاربرد نظریه تصمیمگیری در سیاست خارجی با اسدتناد بده متغیرهدای

پنجگانه روزنا میتوان سیاست خارجی ایاالتمتحده را نس ت به آمریکای التین تحلیدل
کرد .متغیرها شامل فردی ،نقشگرایانِ ،دیوانساالرانِ ،ملدی و دسدتگاهی هسدتند (ندای،

 1375الف .)694:متغیرهای فردی (درزمان بحران ،محدودیت زمانی ،فشار تهدیدات) و

متغیرهای نقشگرایانِ (عدول از نقشهای اساسی مانند واترگیت) دیوانسداالر (سداختار
سازمانهای دولتی ،رویههای علمی ،فرایندهای تصمیمگیری در سطوح مختلدف ،متدون

اجرای سیاستها) ملی (زیستمحیطی ،ویژگی جمعیتی و تولید ناخال

) ،نظامگرایانه یا

دستگاهی (متغیر خارجی مانند نظام دوقط ی) ازجمله ویژگیهای نظریه تصمیمگیری در
سیاست خارجی است » (نای1375 ،ب.)7۰4-69۰ :

نگرش به نظریههای جدید تصمیمگیری جدید نیز ازاینجهت حائز اهمیت است که
برخی پژوهشگران در مطالعه دونالددترامپ بده ویژگیهدای روحدی و رواندی او توجده

میکنند« .در حوزه رویکردهدای ندوین تصدمیمگیری و دربدارهی عوامدل اصدلی کدنش

تصمیمگیری اسنایدر و همکاران ،مناسبترین راه برای بررسی واحد سازمانی یدا همدان
نظام تصمیمگیری را بررسی مجموعهای از تواناییها و روابط میان آنها میدانندد .آنهدا

بیشتر به حیطة توانایی بازیگران واردشده و برداشت کنشگر از توانایی خدود را بررسدی

میکنند» (جوادی ارجمندد و ب دری گن دد 139۰ ،الدف .)362:ضدمنا «نقدش انگیدزه در
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تصمیمگیری مهم است .کنشگر را باید فردی اجتماعی تلقدی کدرد کده شخصدیت او بدا
توجه به تعامالتش با کنشگران و جایگاهش در نظدام تصدمیمگیری شدکل میگیدرد .در

تلفیق سطوح فردی و ساختار تصمیمگیری با تأثیر متقابل شدناخت و احسداس ،روابدط
شخ

و اعتماد ،نقش سخنرانیها و سیاست پیشگان در فرایند سیاسی ،در فرصتها،

نقش محدودیتهای زمانی در فرایند تصمیمگیری باید توجه شود» (جدوادی ارجمندد و

ب ددری گن ددد ,139۰ ،ب .)363:بددهعالوه در حددوزه رویکردهددای نددوین در روانشناسددی

تصمیمگیری بر نقش ایدئال و تحلیل عقالنی در مسائل و قضاوت خوب تأکید میشدود

که میتواند به تصمیمگیری باکیفیت باال منجر شود که در صورت داشتن ادرا دقیدق و
قضاوت برتر از جن

هم میشود اجتناب کرد ).(Renshon & Renshon, 2008: 534

در بررسی مسائل سیاست خارجی ایاالتمتحده نیز همة عناصر این نظریه به نحوی

در ابعاد متغیرها ،رویکردهای نوین و مسائل روانشناسدی در تصدمیمگیری کداربرد دارد.
و محلی ،عناصر ملی و سیستم جهانی بهعنوان متغیر نقشگرایانه در سطح ملدی و نقدش
شوروی سابق در زمان جن

سرد و بدازیگران جدیدد در عرصدهی بینالمللدی ،هریدک

بهتناسب وقایع و جریانات به نحوی از یکدی از عناصدر نظریده تصدمیمگیری را شدامل
میشود که رهیافت خوبی برای بررسی خواهد بود .ال تده بدا توجده و اسدتناد بده قدانون
اساسی ایاالتمتحده به دلیل تفکیک کامل قوا و نقدش کنگدره و رئی جمهدور ،ایدن دو
بخش در نظریه تصمیمگیری دارای اولویت اصلی میباشند کده رئی جمهدور در قالدب
متغیر فردی و مجل

نماینددگان و سدنا در قالدب کنگدره در قالدب متغیدر نقشگرایدانِ

قابلبررسی است ،ضمن اینکه سدناتورها هریدک نقدش فدردی مهمدی در تصدمیمگیری
ایاالت خود و یا بین البیهای مختلف دارند که در جهتگیری سیاسدت خدارجی و یدا
تأثیر بر دولت اهمیت دارد .یکی از موضوعاتی که مناسب است دربارهی انتخاب دونالدد
ترامپ در دیدگاههای نظری به آن استناد شود رابطهی بین پوپولیسم و ترامپ اسدت کده

در مطالعات نظری نگاهی به آن راهگشای ادرا برخی موضوعات خواهد بود .ویلند و

مادرید در پژوهشی مفصل دربارهی پیوند بین ترامدپ و پوپولیسدم مینویسدند«:پد

از

انتخاب ترامپ عناوین پژوهشها به سمت و سویی مانند چگونه دموکراسدی میمیدرد؟

سیاست جهانی
سیاست خارجی ایاالتمتحده در آمریکای التین :دولت دونالد ترامپ

نقش روسای جمهور بهعنوان متغیر فردی ،نقش ادارات ،وزارتخانهها ،نظام اداری فدرال
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مردم علیه دموکراسی ،ترامپوکراس ی فساد در جمهوری آمریکا و چده بایدد کدرد ،سدوق
یافت .سمتوسوی این انتخاب تع یدر بده اقتددارگرایی بدود .موضدوع رئی جمهدور و

هواداران او بود که در ط قهبندی نژادپرست ،بیگانه هراس ،زبان خشونت ،تقسیم جامعده
به وفاداران و سنتگراها قرار میگرفتند .حمله ترامپ به مط وعات ،مخالفان ،گروههدای

حاشیه ،اشتیاق به عدم رعایدت شدفافیت و پاسدخگویی ،بازگشدت منازعدات دربدارهی

مالیات ،مشروعیت زدایی از گروه مخالف و حمله به نهادهای نظارتی مانندد دادگاههدا و
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سیاست جهانی

رسانهها همگی برای دانشجویان درس سیاسدت تط یقدی یدادآور مشخصدات رژیمهدای

اقتدارگراسدت» ) .(Weyland & Madrid, 2019A: 6از ایدن منظدر ویلندد و مادریدد بدا

بررسی شکست دموکراسی بر این باورندد کده انتخداب دونالدد ترامدپ مشدکلی بدرای

دموکراسی ایاالتمتحده پدید آورد ،اما فرصتی برای رشتهی علوم سیاسی شد تا پیروزی
یک ره ر پوپولیست را در ایاالتمتحده غیرمنتظره ب ینند که بسیاری از فرضیات متعارف

در زمینه سیاست آمریکا را به چالش کشید و شانس ی برای پژوهشگران سیاست تط یقدی
شد تا دیدگاهها و درسهای خود را بدهند و پوپولیسم افزایشیافته در آمریکای التین و

اروپا را به همراه تاکتیکهای ظهدور و سدقوط پوپولیسدم بررسدی کنندد

& (Weyland

).Madrid, 2019A:26

 .3جایگاه دیترینهای امنیت ملی در ایاالتمتحده
از ابتدای تشکیل دولت در ایاالتمتحده ،آنچه رؤسای جمهور بدهعنوان تصدمیم خداص
نس ت به یک جریان داشدته و یدا تصدمیم و موضدعگیری در حدوزة سیاسدت خدارجی

گرفتهاند ،معموال به نام همان رئی جمهور مشهور شده است .برای مثال لغدو بدردهداری

بانام آبراهام لینکلن و یا دیپلماسی دالر بانام تافدت و سیاسدت حسدن همجدواری باندام

روزولت همراه است .برخی تصمیمهای خاص نیز تحت عنوان اسناد وزارت خارجه یدا

سایر بخشها مانند کنگره تدوینشده است .از دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان از

سال  1987برای اولین بار اسنادی تحتعنوان دکترین امنیت ملی منتشر شدد کده در آن

اصول و خطمشی کلی کرشده است .تاکنون هفدده عندوان دکتدرین از سدوی روسدای
جمهور و برخی مکرر منتشرشده است .رونالد ریگان دو عنوان ،جرج بوش سه ،کلینتون
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هفت ،جرج بوش پسر دو ،اوباما دو و ترامپ یک عنوان دکتدرین داشدتهاند

(National

).Security Strategy: 2019

میتوان نتیجه گرفت برابر دکترینهدا همدواره دو ندوع رهیافدت در سیاسدتگذاری
خارجی ایاالتمتحده بنیان نهاده شده است ،ضمن اینکه دموکراتها و روسای جمهدور
دمکرات با توجه به سداختار نظدری تمایدل بده سیاسدتها و خطمشدی نیمکرهگرایانده
داشتهاند و جمهوری خواهان نیز با توجه به ساختار فکری و جایگاه ط قاتی بیشتر متمایل
به اعمال و فعالیتهای ضدنیمکرهگرایانه بودهاند .گرچه شواهد و تاری سیاست خارجی
دولتها ،چه جمهوریخواه و یا دمکرات نشان میدهدد کده هدردوی آنهدا در مداخلده
نظامی مشتر هم اقدام کردهاند.
 .4دیترین امنیت ملی دونالدترامپ
دکترین مسائل و دیدگاههای راه ردی خود را در خصوص تمدام موضدوعات داخلدی و
خارجی مطرح کرد .بهطور خالصه دکترین او چند رکن دربارهی مسائل مهدم را یدادآور
شده است:

-رکن اول :حفاظت از مردم آمریکا ،وطن و س ک زندگی آمریکایی (ترامددپ1396 ،

الف.)16:

-رکن دوم :گسترش رفاه آمریکایی.

-رکن سوم :حفظ صلح از طریق قدرت.

-رکن چهارم :پیش رد نفو آمریکایی .ما نفو آمریکا در جهان را «اول آمریکا» معرفی

مددیکنیم و سیاست خارجی را بددهعنوان نیرویی مث ت برای صلح ،رفاه و توسعه جوامع

موفق گرامی میداریم (ترامپ 1396 ،ب . )4۰-9۰:این نکات کلیدی دکترین امنیت ملی

ترامپ است ،اما توجه به نقادی دکترین از سوی پژوهشگران نیز مهم است .براند معتقد

است« :بهیقین آنچه در خصوص ترامپ با عنوان راه رد کالن به هن میآید با توجه بده
اصول غیر منض ط ،خارج از هنجار و ناآشنا با عناصر کلیدی و فقدان ساختار درروش او

هماهن

نیست .ایاالتمتحده برای حدود  7۰سال پروژه ساخت جهان بر م نای اندرژی

سیاست جهانی
سیاست خارجی ایاالتمتحده در آمریکای التین :دولت دونالد ترامپ

دکترین امنیت ملی دونالد ترامپ در دسام ر  2۰17میالدی منتشدر شدد .ترامدپ در ایدن
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بزرگ و جاهطل یهای خود را دن ال کردند .در انتخابات  2۰16هیالری کلینتون بدهعنوان

نماینده بینالملدل رأی نیداورد .ترامدپ بدا هددف و تعهدد انقدالب در راه درد کدالن و
شکلدهی به پروژه چند نسلی کشورش به صحنه آمد ،اما بدهواقع رفتدار و ابتکدارات او
فشار بسیاری بر نظام جهانی واردمی کند که واشینگتن و دیگران مدتهای مدیدی آن را

ادامه داده بودند »

)2018A:154

 .(Brands,بهعنوانمثال ترویج دموکراسی همواره یکدی

از بنیادهای اساسی ایاالتمتحده بوده است ،اما ترامپ از این میدرا فاصدله گرفدت .او
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سیاست جهانی

استدالل کرد که ایاالتمتحده فاقد توان رقابت برای ترویج دموکراسی در خارج است و

چارچوب موضوع ارزشها از تجارت واقعی ،امنیت و کامیابی ایاالتمتحده فاصدله دارد
و با این منطق موضوعات حقوق بشری و دموکراسی در حاشیه قرار میگیرند

(Brands,

).2018B:166

چنانکه از متن دکترین برمیآید شعار اول آمریکا کانونیترین هدف دونالدد ترامدپ

بود که در رقابتهای انتخاباتی او نیز عنوان میشد .هدر هددف بدا اولویتهدای دوم یدا
بعدی باید با توجه به هدف کانونی اول آمریکا تفسیر و یا برنامهریزی شود .هددف اول
آمریکا بر تمام حوزههای اقتصادی ،فرهنگدی ،سیاسدی ،اجتمداعی و سیاسدت خدارجی
ایاالتمتحده ارجحیت وبرتری خواهد داشت .هددف اول آمریکدا یکدی از روشدنترین
اصول مربوط به ضدنیمکره گرایی است ،زیرا در مقام عمل س ب حاشدیه دانسدتن تمدام
ملتها بهاستثنای ایاالتمتحده می شود و تمام کشورهای دیگر بایدد در خددمت هددف

اول آمریکا قرار گیرند .اجرا ی این مدل در اقتصداد جهدانی ،سیاسدت خدارجی و تمدام
پدیدههای دیگر مانند مهاجرت ایجداد خدود و دیگدری میکندد و دیگدران در پروتکدل

اعالمی ترامپ جایی نخواهند داشت ،مگر آنکه بدهعنوان ابدزار مورداسدتفاده یدا اسدتناد

باشند

)(Gingrich, 2018A: 6-13

 .5سیاست خارجی دونالد ترامپ در آمریکای التین
بسیاری از اقدامات دونالد ترامپ در آمریکای التین منط ق با دکتدرین امنیدت ملدی او و
شعارهای دوران رقابت انتخاباتی او بود .مهمترین راه رد مشخ

دونالدترامپ در ق دال

نیمکره غربی که حاوی نام کشورهای این حوزه است به شرح زیر در دکترین آمده است
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که یادآور نوعی تناقض در بحن است ،او از سویی منطقه را متکی به دموکراسی میداند
و از سویی این مشکالت را به بدازیگران غیردولتدی مانندد کارتلهدا و یدا چندد کشدور
مشخ

مانند ونزوئال و کوبا منتسب میکند که توسط قدرتهای جهانی مانند چدین و

روسیه تحریک میشوند:

 -امروز ،این منطقه (آمریکددای التددین) در رأس رفاه و صلح قرار دارد و متکددی ب ده

دموکراسی و حاکمیت قانون است .سددددازمانهای ت هکار فراملی -ازجملدددده باندها و

کارتلها -دست به خشونت و فساد میزنند و ث ات دولتهای آمریکای مرکزی ازجمله

گواتماال ،هندوراس و السالوادور را تهدید میکنند .در ونزوئال و کوبا ،دولتهددددددددا به
مدلهای است دادی چپگرای بیمدوردی چسد یدهاند .چین از طریق سدرمایهگذاریها و

وامهدددددای دولتی به دن ال کشاندن این منطقه دور محور خودش است .روسیه همچنان
سیاسددددتهای شکسددددتخورده جن

سرد را با تقویت متحدان رادیکال کوبایی ادامه

ارت اطات نظامی و فروش سالح در سراسر منطقه را گسترش دهند (ترامددددددپ1396 ،
الف.)124-122:

فضایی که ترامپ در دکترین امنیت ملی از منطقه به تصدویر میکشدد ،دور شددن از
منطق مشارکت جویانِ منط ق باسیاستهای نو لی رالی دولت ق لی است و ماهیت سخت
و ستیزهجویانهی آن آشکار است .ماهیت این دیدگاه سخت را میتوان حتی بازگشت به
سیاستهای دوران جن

سرد نیز ارزیابی کرد .بهواقع ترامپ ماهیت بازی در منطقده را

ناشی از عملکرد دو قدرت در عرصهی جهانی ،روسیه و چدین میداندد کده کماکدان در
سیاستگذاری این حوزه نقش مستقیم دارند ،اما هددف آنهدا بدا تغییدر یدافتن ماهیدت
ایدِئولوژیک ،تجارت تسلیحاتی و کسب سود است .بر م نای دکترین و اقدامهای اجرایی
ترامپ در حوزهی آمریکای التین موضوعات دارای اهمیت در حوزه امنیت (مهاجرت و
دیوار مرزی با مکزیک) ،اقتصداد (نفتدا) و کشدورهای شداخ

(کوبدا ،وندزوئال) بدرای

پژوهش انتخابشده است که ضمن توجه به سؤال و فرضیه مستقیم یا غیرمستقیم با این
حوزه مرت ط است.

سیاست جهانی
سیاست خارجی ایاالتمتحده در آمریکای التین :دولت دونالد ترامپ

میدهددد .چین و روسیه هر دو از دیکتاتوری در ونزوئال حمایت میکننددد و میخواهنددد
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 .5-1سیاست جدید مهاجرت

1

دونالدترامپ از ابتدا در رقابتهای انتخاباتی مکرر بر اصالح نظام مهاجرت تأکید داشت.
او در رقابتهای انتخاباتی بر دو موضوع احدا

دیوار  2۰۰۰مایلی با مکزیک و اخراج

 11میلیون ات اع مکزیکی غیرقانونی از کشورش تأکید کرد .بیشتر مناظرههدای انتخابداتی
دربارهی تقویت مرزهای داخلی ایاالتمتحده در روابط بین دولت فدرال و دولت محلی
برای شناسایی هویت بیگانگان غیرقانونی بود ) .(Martin, 2017: 17ازایدنرو ترامدپ از
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آغاز تصدی ریاست جمهوری دو اقدام همزمان انجام داد .در ابتدا تجدیدنظر گستردهای
در تصمیمهای مهاجرتی بارا

اوباما انجام داد .م ادرت به تعلیق در برنامههای مهاجرتی

او کرد که به مشارکت بینالمللی تأکیدد داشدت .موشدکافی و نظدارت گسدترده توسدط
افسران برای بازبینی بر تقاضاهای مهاجرت انجام شد .به برنامههای اوباما در خصدوص
ویزای موسوم به اچ  1-1بی2و3تد ی پدی اس و برنامده دی ای سدی ای4پایدان داده شدد
) .(Pierce & Selee, 2017: 5در دورهی اوباما مهداجران دارای تقاضدا بدهعنوان پناهندده
پذیرفته میشدند که شامل  6۰۰۰۰۰موردمی شد که معروف به بگیر و رها کن5بود ،امدا

ترامپ به این سیاست پایدان داد ) .(Meier, 2018A: 9اقددام همزمدان ترامدپ از زمدان

حضور در کاخ سفید امضای هفت فرمان اجرایی مرت ط با مهاجرت بود .ترامپ برخالف
روسای جمهور دیگر که نگرش مث ت به مهاجران برای به ود اقتصاد کشور داشتند ،فاقد
این دیدگاه بود .ترامپ جریان مهاجرت قانونی را متوقف کرد .با این فرمانهای اجرایی
دولت میتوانست هر شخصی را که مرتکب هر قصور جنایی و در هر سطحی ،حتدی از
نوع س ک ،شده بود را اخراج کند .این تغییر تأثیرات اسفباری بدر وضدعیت مهداجران
گذاشت و حتی شامل افرادی شد که سالها در ایاالتمتحده زندگی میکردند (Meier,

) .2018B:8یکی از موضوعاتی کده تدنش گسدتردهی دربدارهی مهداجرت ایجداد کدرد،

 .1نیاز به یادآوری است که موضوعاتی مانند مهاجرت گرچه شمولیت عام دارند ،اما باتوجه به ورود گستردهی
مهاجران از مرزهای جنوبی ایاالت متحده ،به ناچار باید موضوعات دراین قلمرو بررسی شود و مسالهی مهاجرت
دراین بخش با تمرکز بر مهاجران حوزه آمریکای التین انجام شده است.

.2H1-1B
. Temporary Protected Status
3
. Deferred Action for Childhood
4
. Catch and Release
5
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منازعات درون ساختار سیاسی ایاالتمتحده بود .در ابتدا این تنشهدای اداری بده دلیدل
عدم پذیرش فرمانها ی اجرایی ترامپ توسط قضات فدرال و ایالتی با عنوان مغایرت با
موضوعات حقوق بشری و یا تضاد با برخی قوانین داخلی بده چدالش کشدیده شدد .در
هفتم مه  2۰18پ

از فشارهای سیاسی ترامپ ،قاضی ارشد دیوان عدالی فددرال جدف

سشنز1اجرای سیاست وزارت دادگستری را تحت عندوان سیاسدت تسدامح صدفر2بدرای

جلوگیری از ع ور غیرقانونی از مرز باهدف دلسرد کردن مهاجران غیرقدانونی و کداهش
پذیرش ادعاهای پناهندگی اعالم کرد .باسیاست تسامح صفر وزارت دادگستری اقدام به
ح

و توقیف  1۰۰درصد بیگانگان بزرگسال در مرزها کرد .سیاست تعقیب قانونی به

شددکل  1۰۰درصددد تغییددر وسددیعی در سددطح کشددور از دورهی بددوش و اوبامددا بددود
).(Congressional Research Service, 2019: 1
سیاست مهاجرتی ترامپ از منظر برخی پژوهشگران به انتخاب مردم نیز مرت ط بود.

دمکراتیک به قولهای خود عمل میکند که مردم بر اساس آن قولها به او رأی دادند .او

در قولهایش به مردم بر کاهش مهاجرت و پناهندگان و برخورد با مهاجران غیرقدانونی
تأکید داشت .سیاست مهاجرتی که ایاالتمتحدده بدا تصدمیم کنگدره از  1978تدا 2۰16
گذاشته بود ،در  2۰17با انتخاب ترامپ ناپدید شد و در آینده نیز رأیدهندگان دربدارهی
استمرار مجدد این سیاستها تصمیم میگیرند» ).(Dumont, 2018: 3

یکی از موضوعاتی که در مورد مهاجرت مؤثر و تنشزا بوده و اکندون نیدز اسدتمرار

دارد ،کشورهای موسدوم بده مثلدن3شدامل السدالوادور ،هنددوراس و گواتمداال هسدتند.
مکزیک در این روند خط مقدم ورود کشورهای مثلن است که این اخراج سازیها تأثیر
مستقیم بر سیاستگذاری مهاجرتی در دورهی ترامدپ داشدته اسدت ).(Meier, 2018:7
درنهایت سیاست جدید مهاجرتی دونالد ترامپ دگرگونیهای جدی در ساختار سیاسی،
فرهنگی و اجتماعی ایاالتمتحده ایجاد کرد .در چهار سال تصدی ترامدپ سیاسدتهای
سختافزاری و ضدنیمکرهگرایی در باالترین سدطوح اعمدال شدد .برخدی اعمدال ایدن
.1Jeff Sessions
. Zero Tolerance
2
!. NTError! Reference source not found.Error! Reference source not found.Error
3
Reference source not found.Error! Bookmark not defined.CA
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دومونت از دانشگاه سوربن معتقد است«:ترامپ در زمینه مهاجرت دقیقه مانند کشورهای

163

PDF Compressor Free Version

سیاستها را با مسئله نژادپرستی رد کردند ،امدا مجمدوع اظهدارات و بیاندات ترامدپ و
توهین مکرر او به جوامع غیر آمریکایی و حتی نمایندگان غیر آمریکایی کنگدره ،شداهد
روشنی است که مواضع او همگی به قط ی کردن جامعه ایاالتمتحده دامن زده اسدت و
شکافهای جنسیتی و نژادی را گسترده کرده است .برابر سؤال فرعی یکی از مؤلفههای
تأثیرگذار بر سیا ست خارجی ترامدپ نسد ت بده مهداجران آمریکدای التدین ،م تندی بدر
تصمیمگیری فردی او با توجه به پیشینهی فکری او م تنی بر رهیافت اول آمریکاست که
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اقتصاد ،نژاد و انسان آمریکایی را در جایگاه اول قرار میدهد و بدیهی است این دیدگاه
موجب ایجاد قطببندی واقعی در عرصهی عمل اجتماعی میگدردد و بده تفکدر اسدتثنا
گرایی آمریکایی دامن میزند .استثنا گرایی بین همدهی مقامدات ایاالتمتحدده گدزارهای

تث یتشده است .جیمز متی

وزیر دفاع سابق ترامپ نوشته است«:تداری بدا انتخابهدا

ساخته میشود .آمریکا بهعنوان کشدوری اسدتثنایی ث تشدده

).2019: 277

 .5-2تجدیدنظر در نفتا

اسدت» (Matis & West,

1

دونالد ترامپ در حوزة اقتصادی بدا تعهدد بده تجدیددنظر در پیمانهدا و یدا توافقهدای
دوجان ه یا جهانی مسیری جدید و متفداوت بدرای کشدور ایجداد کدرد .او از ابتددا و در
رقابتهای انتخاباتی از لزوم تجدیدنظر در توافق نفتا سخن گفت .تصویب نفتا بدهعنوان
تغییر گرایش مکزیک به سمت ایاالتمتحده محسوب میشود .نفتا تدأثیرات متندوعی در
منطقه داشته است .یک سلسله گزارشها از موفقیت و یا شکست نفتا منتشرشده اسدت.
امروزه  81درصد صادرات مکزیک جذب بازارهای ایاالتمتحده میشود و ایدن کشدور
بزرگترین من ع جذب سرمایه خارجی در این کشور است (Retana Fernandez, 2017:

) .5وودوارد درباره سماجت ترامپ در خصوص مدذاکره مجددد نوشدت«:رئی جمهدور

 .1در مساله نفتا و مذاکرات مجدد گرچه موضوع از منظر ماهیتی مرت ط با حدوزه ی آمریکدای شدمالی اسدت ،لکدن
بررسی مکزیک به عنوان کشور عضو موثر و حدفاصل قلمرو آمریکای جنوبی و شمالی اجتناب ناپذیر است .زیرا نفتا
به اشکال مختلف در تمام حوزه های آمریکای التین تاثیر گذاشته است و حتی به رقابت های اقتصادی منطقهای دامن
زده و موجب ایجاد قطبهای اقتصادی و سیاسی جدیدشده است.
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برای ماهها اعالم کرد که میخواهد نفتا را باهدف مذاکره مجدد تر کند .تنها راه بدرای
مشارکت خوب ،رها کردن مشارکت قدیمی است» ).(Woodward, 2018: 230

لذا ترامپ از ابتدای تصدی مرتب کانادا و مکزیک را تهدید کرد تا بدا تجدیددنظر و

تجدید مذاکره در نفتا توافقی جدید را داشته باشند .ال ته توافق جدید برای ایاالتمتحده
به معنی پیروزیهای جدید در همه ج ههها ،بهویژه بازگشایی تدریجی بازار کانادا بدرای
محصوالت روزانه آمریکایی بود ) .(Tankersley, 2018: 2در ابتدا برخی موضدوع را بده
مهاجرت مدرت ط دانسدته و جددی تلقدی نکردندد .نداپول

در مجلده صددای مکزیدک

نوشت«:ترامپ در رقابتهای انتخاباتی در حمله بده مکزیدک بدرای موضدوع مهداجرت

تقاضای مذاکره مجدد برای توافق جدید نفتا کرد .گرچه برخی ایدن مسدئله را خطابده و

لفاظی دوران رقابت انتخاباتی تلقی کردند و اظهدارات پوپولیسدتی نامیدندد ،امدا ترامدپ

مسئله را جدی پیگیری کرد» ).(Napoles, 2017: 19

مهاجرت بیان کرد که از منظر سیاسی واقعیتی بد است که نفتا بر مسائل مهاجرت و سایر
موضوعات تاثیرگذارد ) .(Retana Fernandez, 2017: 12با اصرار مجدد ترامپ در سال
دوم تصدی او هفت دور مذاکره انجام شد و بسیاری از موضدوعات بدا مسدائل سیاسدی
مرت ط بود .ترامپ پ

از پیمان مقدماتی مذاکره مجدد آن را ث ت برد-برد نامید و اینکده

ایاالتمتحده سالهای زیادی از نفتای نامناسدب صددمهدیده اسدت .بداوجود مدذاکرات
مسائل بخش خودرو و فرایند حل و فضدل مناقشدات حلنشدده بداقی ماندد (Puyana,

) .2018:124در موضددوعات خدددمات و مقددررات نفتددا در حوزههددای کشدداورزی،
سرمایهگذاری ،خدمات تجاری ،خدمات ارت اطات و مالی ،حمایدت از حقدوق مالکیدت
فکری ،حلوفصل مناقشات ،رویههای حکمرانی ،محیطزیست و کار تجدیدنظر صورت
گرفت .ارزیابیشده است برای اولین بار پ

از طرح مذاکره مجدد بدرای به دود تدوازن

تجاری ،کاهش کسری تجاری با کشورهای نفتا به ود یافت و افدزایش م دادالت از 9/1
میلیدددارد دالر در  1993بددده  89/6میلیدددارد دالر در  2۰17رسدددید
).government, 2019: 7-13سپ

(U.S Congress

نام توافق نفتا به توافق آمریکا ،مکزیک ،کاندادا تغییدر

سیاست جهانی
سیاست خارجی ایاالتمتحده در آمریکای التین :دولت دونالد ترامپ

مذاکرات برای تجدیدنظر شروع شد ،اما طرف مکزیکی در موضوع ارت داط نفتدا بدا
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کرد 1.اما علت و یا علتهای درخواست تجدیددنظر از منظدر ترامدپ چده بدود و کددام
مؤلفههای پیشین در روابط خارجی م نای تصمیمگیری دراینباره بوده است؟ بررسدیها
نشان میدهد دو طیف موافق و مخالف مذاکرات مجدد شکلگرفته و هریک دیدگاهها و
تحلیل خاص خود را ارائه دادهاند .برخی مطالعات نشدان میدهدد کده نفتدا غیرمسدتقیم
تأثیرات منفی بر کارگران آمریکایی داشته است که در صنایع مرت ط بهکاررفتده نشددهاند
که حتی در پوشش توافق قرار میگرفتهاند و ترامپ بهعنوان اولین حامی ایدن کدارگران
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تالش داشته است تا همهی کارگران به شکل سرتاسری توسط نفتدا پوشدش داده شدوند
) .(Gingrich, 2018: 22ترامپ حتی در توئیت سوم سپتام ر  2۰19نیدز مسدتقیم اشداره

میکند که نفتا بدترین توافقی بود که امضا شد و برای کارگران وحشدتنا بدود .آلیسدیا

پویانا معتقداست این تجدیدنظر تصویر ژئوپلیتیکی متفاوت از امپریالیسدم ایاالتمتحدده

است و مینویسد« :ترامپ تصویری از دشمنان خود ط قهبندی و ارائه کرد که توافق نفتا

در آن قرار دارد و لذا مکزیک اولین دشمن رؤیای آمریکایی است؛ اما بزرگترین دشمن

نیز هست ،زیرا بر اساس دستور کار ناسیونالیسم اقتصادی مطرحشده از سوی ترامپ هر

تصمیم در خصوص مالیات ،مهاجرت و سیاست خارجی باید باهدف منافع کدارگران و
خانوادههایشان باشد » ) .(Puyana, 2018 A:127-128حمله ترامپ نهتنها مکزیک ،بلکه
کانادا را نیز در برگرفت .ترامپ با صراحتی تمام پ

از مناقشه با کانادا دربدارهی تدر

کردن نفتا هشدار داد و اینکه هیچ ضرورت سیاسی برای کانادا در پیمدان نفتدای جدیدد
وجود ندارد .لذا تمام مراحل مذاکرهی مجدد در وضعیت قدرت فائقه و فشار حدداکثری
ایاالتمتحده نس ت به مکزیک و کاندادا انجدام شدد ) .(Puyana, 2018 B:131موضدوع
بعدی چین است که ورودی قدرتمندانه برای سرمایهگذاری به منطقه داشدته اسدت .لدذا
چین یکی از مهمترین علتهای تجدیدنظر دراینباره است .پروژههدای وسدیع چدین در
آمریکای التین فراتر از پولسازی است .این پروژهها پیدامی جاهطل انده از قددرت چدین
است که یادآور قدرت بریتانیا از کیپتاون تا قداهره اسدت ).(Rachman, 2016A: 229
ال ته سرمایهگذاری وسیع چین در افریقا و آمریکای التین موجی از نگرانی و بحن را در
ایاالتمتحده ایجاد کرده است که این سرمایههای عمده از مرکز سرمایه به آسدیا منتقدل
. USMCA
1
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آسیا-پاسیفیک سیاست جهانی آینده و تمدن جدیدد را شدکل خواهدد داد (Rachman,

) 2016B:230گاردنر در کتابش که به موضوع ناسیونالیسدم ندو ترامدپ اختصداص دارد
رقابت راه ردی چین را از منظری دیگر و دوگانه بررسی کدرده اسدت .او مینویسدد«:از

دیدگاه جهانی حمایت گرایی آمریکای اول ،چین باید درها برای مکزیک را برای فروش
فراوردههایش باز کند و چین و روسیه نیز باید به بازار مکزیک وارد شوند .مسائلی مانند
اخراج مهاجران مکزیکی ،پرداخت هزینههای دیوار ،مالیدات مدرزی ،ایجداد بیث داتی و

بیعدالتی در مکزیک ،مسئله مواد مخدر و جن های مافیایی میتواند به شهرهای آمریکا
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کشیده شود و مکزیک را مج ور کند به چین ،هند و روسیه برای کمدک تجداری متکدی
شود .جای پای ژئواستراتژیک چین در مکزیک و ونزوئال و هر جای منطقه سرانجام بده

سیاست جهانی

چالشی برای دکترین مونروئه منجر میشود").(Gardner, 2018:156

از منظری دیگر نگاه به اقتصاد مکزیدک نیدز اهمیدت دارد .مکزیدک سدرمایهگذاری

سرمایهگذاری میداد .در خارج از این نواحی سرمایهگذاری باید با  49درصدد مالکیدت
شرکت میبود .لذا سرمایهگذاران خارجی نیاز به مشارکت در سرمایهگذاری در مکزیدک
داشتند .نفتای اولیه ورود سرمایه ایاالتمتحده را به کشدور تنهدا تحدت عنداوین خداص

1

محدددود میکردنددد و صددرفا نیددروی کددار مکزیددک میتوانسددت ورود پیدددا کنددد .آنهددا
میتوانستند همه تجهیزات مصرفی را از خارج وارد و با ساخت مجدد صدادر نمایندد و
نمیتوانستند در بازارهای داخلی مکزیک بفروشند ) .(Napoles, 2017A: 21مجموع این
مسائل موجب شد که اتحادیههای کارگری ایاالتمتحدده رقابدت غیرمنصدفانه را در دو
طدرف را احسدداس کنندد کدده ابتددا مربددوط بده حفاظددت از حقدوق کددارگران و سددپ

محیطزیست بود .روئیز ناپول

با مقایسه آمار و ارقام تجاری مکزیک معتقد اسدت کده:

«نفتا مزایای زیادی برای مکزیدک نداشدته اسدت و مهمتدرین علدت آن متوقدف نشددن
مهاجرت است و حتی نفتا به کشاورزان ،دهقانان محلی و سرمایهگذاران مکزیک صدمه

زده و دربارهی حل بیکاری و فقر اغراقشده است و موضوع به رقابت ایاالتمتحدده در
مکزیک مربوط نیست ،بلکه مسئله اصلی حضور چین ،آلمان و دیگر کشورها هستند که

. Runway Plants –Offshore Plants-Maquiladoras
1

سیاست خارجی ایاالتمتحده در آمریکای التین :دولت دونالد ترامپ

خارجی در کشور را محدود کدرد و صدرفا در بخشهدا یدا ندواحی اسدتراتژیک اجدازه

PDF Compressor Free Version

رقی ی جدی برای ایاالتمتحده محسوب میشوند» ) .(Napoles, 2017B: 22-23برخدی
منتقدان پ

از جایگزینی پیمان جدید بدا نفتدا آن را بده راه درد حمایتگرانده ترامدپ

مربوط دانستند که با این ترتی ات جدید دیگر نام آن تجارت آزاد نیسدت و تجدارت آزاد
از آن حذفشده است .برخی نیز بر این باورند که نفتا بهتر از پیمان جدید اسدت ،زیدرا
ترامپ با پیمان جدید وارد مرحلهی تازهای از حمایت گرایدی شدده اسدت (Lemieux,

) .2018-2019: 13-15یکی از بررسیهای اکال 1دربارهی نفتا و مکزیدک نوشدته اسدت
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که نفتا با ترکی ی از سیاستهای مرت ط خط سیر رشد مکزیک را باهدف آنچه باید روی
میداد ،متوقف کرده است و این رشد آهسته و ناکافی بیشتر مربوط به اجرای صادرات و
وابستگی باال به بازار ایاالتمتحده و دیگر عوامدل خدارجی بدوده اسدت ،درنتیجده هدر
تغییری در نفتا که از صادرات مکزیک ممانعت کندد ،عامدل پویدای اصدلی در تخریدب
اقتصاد مکزیک است .ایاالتمتحده از نفتا بدا تعرفدههای نامناسدب بداال و دیگدر مواندع
تجاری که موجب فاجعهی کوتاهمدت و میانمدت است ،صرفنظر میکند .برخی نیز بر
این باورند که حمله ترامپ به نفتا بهعنوان بدترین توافق تاکنون بدر پایده حاصدل جمدع
صفر تهدید جدی برای اقتصاد مکزیک اسدت (Blecker, Moreno, & Salat, 2017:11-

) .12بههرحال تجدیدنظر در نفتا یا پیمانهدای مشدابه در دوران دونالدد ترامدپ راه درد

ایاالتمتحده نس ت به مسائل جهانی را بهشدت تغییر داد و مسیر دیگری شکل گرفدت.
ساچز معتقد اسدت کده«:ایاالتمتحدده در سیاسدت خدارجی موقعیدت بهتدری نددارد و

بهسرعت در حال از دست دادن نفو خود است .ایاالتمتحده در زمان تصددی ترامدپ
دشمنانی در همهی نقاط جهان یافته است .شعار اول آمریکا برای بقیه دنیا تحریککننده

اسددت و موجددب نقددض عهددد ،جن هددای تجدداری و اقدددامات یکجان دده ،تقابددل بددا

موافقتنامههای سنتی شده و تنشها در حدال ظهدور و گسدترده شدده اسدت .اقددامات

محر ترامپ موجب گسترش و بیاعتنایی تفکر طوالنیمدت و ماندگار اسدتثنا گرایدی

شده است .سوی تاریک سیاست خارجی آمریکا بازی تغییر رژیم و جن های یکجان ه

است که به حفظ ملتهای دیگر را علیه تحریمهای متحد میکند و با مخالفت جهانی و
افکددار عمددومی ایاالتمتحددده مواجدده میشددود .ترامددپ اسددتثنا گرایددی طوالنیمدددت را

 .1مرکز مطالعات کمیسیون اقتصادی آمریکای التین و کارائیب وابسته به سازمان ملل متحد
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دستکاری میکند و بهطور ناراحتکننده و افراطی دربارهی بقیه جهان اعمدال میکندد»
)(Sachs, 2018:10

درمجموع ترامپ ،کانادا و مکزیک را باقدرت و نفو سیاسی وادار به تجدید مذاکره
کرد و برگ دیگری از روابط دوجان ه را با سرفصل آمریکای اول و متمایز با دیگران ،در
تاری سیاست خارجی خود شکل داد .سرانجام مجل

نمایندگان آمریکدا بدا  385رأی

مث ت در برابر  41رأی منفی توافق سهجان ه را بهعنوان جدایگزین در  21دسدام ر 2۰19
تصویب کرد.
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 .5-3دیوار مرزی با مکزیک
موضوع ایجاد فیزیک ی دیوار مرزی با مکزیک یکی از اولین راهحلهایی بود کده ترامدپ
برای کنترل پدیدهی مهاجرت غیرقانونی ،ورود غیرقانونی مواد مخددر ،قاچداق انسدان و
کنترل باندهای سازمانیافته جنایتکار ارائه کرد و بر اجدرای آن پافشداری بسدیار زیدادی
و اوباما به ترامپ منتقل شدد .اعدالم سداخت دیدواری زی دا و مسدتحکم از اظهدارات و
تعهدات اولیه ترامپ در رقابتهای انتخاباتی بود .بر این م نا بود که برخی پژوهشدگران

ابراز کردهاند که « مهم نیست دیوار ساخته شود و یا نشود ،بلکده سداختن دیدوار آرزو و
اتوپیای هواداران ترامپ است .مطلوب هواداران اوسدت کده عالقده بده بسدتن جامعدهی

خوددارند و این تمایل در واکنش بده جامعده جهدانی شدده و آزاد

اسدت» & (Hooghe

) .Marien, 2016: 1-5از ابتدا ترامپ موضوع دیوار را با تدنش در سیاسدت خدارجی بدا

مکزیک آغاز کرد .او اعالم کرد مکزیک باید هزینه ساخت دیوار را پرداخت کند .انریکو

پنیا نیتو رئی جمهور مکزیک نیز اعالم کرد کشورش هیچگداه ایدن هزینده را پرداخدت

نمیکند .برآوردها برای ساخت دیوار از  3/9میلیارد دالر تا  16میلیارد در نوسدان بدوده
است ).(Deeds & Witheford, 2017: 25

گراندین مینویسد«:مهم این نیست که واقعا دیوار ساخته شود ،بلکه مهم ایدن اسدت

دائم اعالم شود که ما ساختن دیوار را شروع مدیکنیم .بده سداختن آن افتخدار مدیکنیم.

ترامپ مسئله ساختن دیوار را مرتب توئیت میکند .هشت مدل اولیه برای دیوار ترامدپ

سیاست خارجی ایاالتمتحده در آمریکای التین :دولت دونالد ترامپ

داشت .مسائل نظری و عملی دیوار ،مرز ،جداسازی و کنترل پدیدههای انسانی از بدوش

سیاست جهانی
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در صحرا و در شرق سان دیگو در بخش اوتی مسا1در مرز در نظدر گرفتهشدده اسدت و
یکی از مدلها قطعا انتخاب میشود .حتی به کنگره حمله میشود که نمیخواهند دیوار

را بسازند تا مهاجران را با برجسته کردن جنایات ارتکابی دیوانه کنند .مقامات دفداعی و
مهاجرتی ابراز میکنند که مرز واقعی ایاالتمتحده در آریزونا و تگزاس نیست ،بلکده در

منطقهی جنوب مکزیک با گواتماال است ،زیرا ادارات مکزیک کده از واشدینگتن کمدک

دریافت میکنند و پلی
170

فصلنامه علمی سیاست جهانی ،دورة هشتم ،شمارة چهارم ،زمستان  ،1398پیاپی 30

سیاست جهانی

در خط مقدم مرز چندجان ه علیده مهداجران آمریکدای مرکدزی

است .درواقع آمریکای جنوبی ط ق نظر تحلیلگران دفاعی و پنتاگون مرز سوم کارائیدب

است» ) .(Grandin, 2019A: 267مناظره مرزها در ابعداد فلسدفی در نوسدان مدرت ط بدا
جهانگرا یی اوبامایی و ناسیونالیسم ترامپ توسط نظریهپردازان انجامشده است و نمادی

از دورههای متفاوت تاری آمریکاست .امروزه توصیف مرز جهان بزرگ برای توصدیف
گسترش توسعه مدل دمکراتیک ایاالتمتحده گفته میشود .برای بیش از یک قرن ،مدرز
نماد قدرتمندی از جهانگرایی آمریکایی بود ) .(Grandin, 2019B:269سپ

منداظرهی

اداری دربارهی چگونگی هزینههای پرداخت دیوار آغاز شد .سدرانجام رئی جمهدور در
 15فوریه  2۰19بیانیهای2با موضوع وضعیت اضطراری ملی در مرزهدای جندوبی منتشدر
شد که منطقه را گرفتار بحران انسانی و تهدیدات ضروری معرفی کرد .بر م ندای بیانیده
وزارت دفاع باید حمایت و منابع الزم را برای وزارت امنیت داخلی در مرزهای جندوبی
فراهم کند .در بیانیه به اسدتناد قدانون اساسدی و قدوانین باالدسدتی بدرای فدراهم کدردن
تجهیزات نظامی نیروهای نظامی نیروهای مسلح و هدر ندوع امکاندات بده وزارت دفداع
اشارهشده است ) .(Trump, 2019پد

از بیانیده رئی جمهور،شدهروندان و عددهای از

وکالی ایالتی دربارهی ممنوعیت اسدتفاده از سدرمایههای فددرال بدرای سداخت دیدوار،
ش هات و تردیدهایی مطرح کردند و اختالف حقوقی ایجاد شد .سپ

استدالل شد برابر

قانون اضطراری امنیت ملی3نیروهای نظامی به استناد این قدانون بایدد امکاندات خدود را
برای مسائل مطروحه فراهم کنند ،زیرا استناد به این قانون مستلزم اسدتفاده از تجهیدزات

.1Otay Mesa
. Proclamation
2
. National Emergencies Act
3
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نیروهای مسلح است که در ساختار نظامی است.دادگاه عالی توضیح داد که رئی جمهور
باید به رأی دادگاه نیز استناد میکرد ).(Elsea, liu, & Sykes, 2019:2

گراندین دربارة دیوار با مکزیک بهعنوان سم ل بیان میکند که « ترامپ در دو سدال

اولیه تصدی بودجه پنتاگون را افزایش داد ،زمینهای عمدومی و مندابع خصوصدی شدد،

مالیات قطع شد ،جن

علیه فقرا ادامه یافت ،انتصابات قوای مجریه و قضائیه یکجان ده

شد .ترامپ بهعنوان صاحب ایدهی ساخت دیوار برای محدود کردن جهان شناخته شدد.

این دیوار اکنون سم ل جدید ایاالتمتحده است .سیاستها دو مسیر متفاوت دارد .یکی

اشاره به بومی گرایی که اکنون ترامپ حامل پیام آن است و بر موضع خود ایستاده اسدت

و روش دیگر سوسیالیسم برای رأیدهندگان جوان است .وضعیت فعلدی انتخداب بدین

وحشیگری و سوسیالیسم یا حداقل سوسیال-دمکراسی است» ).(Grandin, 2019:275

درنهایت فراتر از م احن فنی و حاشیهای مکرر دربارهی دیوار ،الزم است برخی نظرات

را مطرح میکند که « آیا دیوارهای بناشده باهدف سیاسی برای بیرون نگهداشدتن مدردم
استفاده میشود یا بدرای داخدل نگهداشدتن مدردم؟» ) .(Ruiz, 2017A: 71او سدپ

بده

تجربیات دیوارها در امپراتوری رم ،چین ،بدرلین وفلسدطینی-اسدرائیلی میپدردازد .او در

فرضیه اث اتشده در پژوهش خود اینگونه نتیجه میگیرد« :استقرار ایدن دیوارهدا بدرای

بیرون نگهداشتن مردم به دالیل حفدظ سداختارهای سیاسدی ،شدرایط اجتمداعی و نظدام

اقتصادی بنانهاده شدهاند» ) .(Ruiz, 2017B:83یکی از نگرانیهای دیگر سداخت دیدوار
مکزیک مربوط به مسائل زیستمحیطی است .احدا

دیوار مرزی تأثیرات عمدهای بدر

بشر ،حیوانات وحشی و محیطزیست میگذارد .ط ق حقوق ایاالتمتحده بهویژه قدانون
خطمشی محیطزیست ملی1و قانون مخاطرات گونهها2در حکم بده ادارات مقدرر داشدته
است که اقدامات علیه محیطزیست و بشر را به حدداقل برسدانند و لدذا حکومدت بایدد

مطالعه معناداری دربارة این دیوار انجام دهد ) .(Eriksson & Taylor, 2010: 9زیمدرمن

و ورنون نیز معتقدند که « :به همان دالیلدی کده دیوارهدای باسدتانی بدرای جلدوگیری از

تهدیددات تروریسددتی و شورشدیان باهدددف جداسددازی فرهن هددا و مددذاهب صددورت

.1The National Environmental policy
. Endangered Species Act
2

سیاست جهانی
سیاست خارجی ایاالتمتحده در آمریکای التین :دولت دونالد ترامپ

کلی دربارهی فلسفه دیوار یادآوری شود .روئیز در مقاله پژوهشی خود پرسشی اساسدی
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میگرفت ،در عصر مدرن نیز همان اهداف رادارند .هیچ مانع فیزیکی نمیتواندد جلدوی
ورود مهاجران از آسمان و دریا را متوقف کند .هیچ دیواری نمیتواند جریان ورود مواد
مخدر را کاهش دهد » ).(Vernon & Zimmermann, 2019: 17
درنهایت هیچ مانع و مقاومتی از افکار عمومی داخلی و منطقهای تا عوامدل سداختار
سیاسی ایاالت متحده نتوانست مانع ترامپ برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک شدود .او
درنهایت به باالترین اهرم قانونی کشور ،قانون اضطراری امنیت ملی متوسل شد و هدف
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خود را محقق ساخت .بهترین نظریه ممکن اسدتناد بده تئدوری تصدمیمگیری اسدت کده
دونالدترامپ فراتر از ساختار سیاسی کشور و با اصرار و پافشداری آن را تحکدیم کدرد.
یک ی از مسائلی که در پافشاری ترامپ در این مسئله موردتوجه تحلیدلگران قرارگرفتده،
مطالعهی شخصیت فردی اوست که در قالب نظریه جاری تصمیمگیری قابل ت یین است.
برخی نویسندگان نوشتهاند هنگامیکه ترامپ برای اولین بار شان

خود را برای رسیدن

به ریاست جمهوری آزمود ،این کار تنها میتواند یک دلیل داشته باشد که کسب شهرت
است .شخصیت و عدم تجربه سیاسی وی به این معناست که تالش او برای رسدیدن بده
ریاست جمهوری نمیتواند واقعی باشد ،بلکه گامی بدرای افدزایش درآمدد شخصدیاش
است .این نویسندگان با تجزیدهوتحلیل مصداح هها ،صددها سداعت ویددئو و توئیتهدا
معتقدند که یک فرد میتواند روی تمام کشور تأثیر گدذارد .آنهدا ندامش را اثدر ترامدپ
گذاشتند که با افزایش حضور ترامپ در رسانهها و توهین به اقلیتهای مذه ی و ندژادی
بیشتر دیده میشود (ایک

و لیفتنز.)5-4 :1397 ،

 .5-4تجدیدنظر با یوبا
روابط کوبا و ایاالتمتحده در دورة ترامپ منحصر بده تجدیددنظر در روابدط و اجدرای
سیاست سخت و ستیزهجویانهی همراه با تحریم گسترده است  .سیاست خارجی اوباما که
با خطمشی تغییر و ایجاد روابط با کوبا آغازشده بود ،در دورهی دونالد ترامپ وضدعیتی
متفاوت یافت .کوبا نیز مانند سایر حوزهها مشمول تجدیدنظر جدی در میرا

اوباما شد.

راجر بتانکورت در پژوهشی مفصل به سیاست عادیسازی اوباما نس ت به کوبا از منظدر
علم اقتصاد میپردازد که چگونه بر جریان سرمایه تأثیر گذاشت .تا ق ل از تصدی اوباما با
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توجه به شرایط فضای دوقط ی ،سیاستی معروف به «پای خی  ،پای خشک»1رایج بود که
کلیه ات اع مخالف نظام کاسترو تحت عنوان مهاجر یا پناهنده با فرار از کوبا بدون اجازه و
تشریفات میتوانستند اقامت دائم ایاالتمتحده را بگیرند و اوباما به این سیاست پایان داد
) .(Betancourt, 2017:7در  16ژوئن سال  ،2۰16ترامپ برعک

سیاسدت تشدنجزدایی

اوباما عمل کرد .استدالل او این بود که حقوق بشر کوبا به ود نیافته است .ترامپ بهسرعت
دستاوردهای دورة اوباما را از بین برد .حوزه توریسم  6/6میلیارد دالر و  12۰۰۰شغل در
کشور ایجاد کرد ).(Ruano, 2017: 2
ترامپ ریاست جمهوری خود را با مذاکره برای توافقی بهتر با هاوانا آغاز کرد و بده
درهای گشوده با کوبا پایان داد .ترامپ در اواخر سال  2۰15در تقاضدای تجدیددنظر از
توافقی قویتر سخن گفته بود .از ابتدا مشخ

بود خطمشی ترامپ ،ضد کوبایی است.

ترامپ در توئیتهای سال  2۰16نیز از بازگرداندن فرمانهای اجرایی اوباما برای آزادسازی
ترامپ بهطورکلی نس ت به گروه کاری اوباما در تمام زمینهها بهویژه سیاست خارجی تا
چه بدبین بوده و به شکل اساسی تمایلی به پیش رد امور با آنها نداشته است و از سویی
نیروهای مناسب با تفکر و دیدگاههای خود نیز در ساختار دیوانساالری وزارت خارجه در
اختیار نداشته است .ترامپ برای تغییر سیاست نس ت به کوبا با یک معمای سیاسی مواجه
بود .اینکه چگونه به تعهدات در رقابتهای انتخاباتی به محافظهکاران کوبایی-آمریکایی
برای تجدیدنظر در سیاست اوباما پاس گوید ،بدون آنکه سرمایهگذاران و تجار موافدق
باسیاستهای اوباما را آزردهخاطر کند .ازاینرو ترامدپ ابتددا تحریمهدای غیدر مدؤثر و
محدودی را اعالم کرد .اما در خطابه خود در اجتماع ت عیدیان کوبایی در میامی آنهدا را
شدیدترین نوع پ

از جن

سرد نامیدد و سدپ

در گدام بعددی وزارت خزاندهداری و

خارجه با تدوین مقرراتی جدید روابط را پیچیده کردند ). (Leogrande, 2017-2018B:13
ال ته چرخش دیپلماتیک جدید م نی بر لغو یکجان ه کامل تعهدات اوباما نس ت به دولت
کوبا نمادین بود و سفارت ایاالتمتحده در هاوانا باز باقی ماند ،لکن پسرفتهای جددی
انجام شد .سفر آمریکاییها به کوبا با محدودیتهای سختتری مواجه شد .هددف ایدن
. Wet Feet, Dry Feet
1
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مردم کوبا سخن گفته بود ) .(Leogrande, 2017-2018A: 4این موضوع نشدان میدهدد
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حرکت فشار بر حکومت بود .دولت جدید با سکوت و بالتکلیفی قصد داشت پیشرفت
کار دیپلماتیک پیشین را بیخاصیت کند .در مسائل دیگر نیز ره ری دیپلماتیدک دورهی
ترامپ با هرجومرج و اشت اه آمیخته بود .این مسائل فراتر از وزارت خارجه و دیدگاههای
آن بود ) .(Farrow, 2018: 282اقدامات مذکور زمینههای قدانونی الزم را نیدز بده همدراه
داشت .در نهم نوام ر  2۰17وزارت بازرگانی ،خزانهداری و خارجه یادداشت تقویت امنیت
ملی رئی جمهور دربارهی سیاستها نس ت به کوبا را اجرایی کردند که هدفش پایان دادن
174
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به همکاری اقتصادی با دولت کوبا یا ادارات امنیتی ،اطالعاتی و نظامی و ایجاد محدودیت
سفر به کوبا بود  1.این تغییرات جدی و جدید از دوایر مقررات کنترل داراییهای کوبدا2و
مقررات دولتی صادرات3صادر شد که موجب ممنوعیدت سدختتر بدر آمدوزش و سدفر
انفرادی مردم به کوبا ،ممنوعیت تراکنش مالی با افراد زیادی با هویتهای مشخ

بود که

در کوبا فعالیت اقتصادی دارند و همچنین ممنوعیت سفر مقامات رسمی به کوبا را شامل
میشد .درنتیجه افراد موضوع حوزه حاکمیت ایاالتمتحده که شامل شرکتهای خارجی
در مالکیت یا کنترل اشخاص ایاالتمتحده هستند ،نیاز به بازبینی در مجوزهای ق لی دارند.
محدودیتهای موجود بر حوزه وسیعی از کاالهای بخش خصوصی نیز اعمال شد .در 19
نوام ر  2۰17وزارت خارجه لیست  2۰۰نفر از افراد با هویدت مشدخ

4

را اعدالم کدرد.

فهرست جدید فراتر از لیست ویژه5بود .افراد در قلمرو حاکمیت ایاالتمتحده نیز از هدر
نوع تراکنش مالی ممنوع شدهاند که شامل هر نوع انتقال پول به هر شکل از نقد ،کارتی و
اعت اری است .موارد استثنا باید توسط اوفک و با مجوز آن باشد .بخش زیادی نیز از فرمان
مربوط به محدودیت در صدور کاالها بود ) .(Townsend & Stepnowsky, 2017: 1-2در
معیارهای جدید قلمرو فعالیت بسیار محدود دیدهشده است و نوعی پیچیدگی بیشازحد
برای صدور مجوز و فعالیت شرکتهای ایاالتمتحده و اشخاص ایجداد شدد .فهرسدت
ممنوعیت حوزه وسیعی از افراد مرت ط با کوبدا را در برمیگیدرد & (Traurig, Dohale,

).Bombach, 2017:3
.182Fed.Reg.48875
). Cuban Assets Control Regulations(CACR
2
). Export Administration Regulations(EAR
3
. The Cuba Restricted List
4
). Specially Designated National(SDN
5
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در چهارم مارس  2۰19مایک پمپئو وزیر خارجه به اعضای کنگره اطالع داد که دولت
ترامپ به مدت سی روز اجازه قوه مقننه برای دادخواهی مرت ط با امدوال مصدادره شدده
کوباییها را تعلیق کرده است .سپ

در  19مارس همان سال دولت ترامپ اجازه اجرای

عنوان سوم قانون هلمز-برتون علیه اشخاص کوبایی بدا هویتهدای معلدوم را بهوسدیله
وزارت خارجه با توجه به فهرست ممنوعیتها داد 1.اولین بار بود که دولت ایاالتمتحده
گامهای تعلیق فصل سوم را برداشت که هویت کوباییها را افشا میکرد و دادخواهی آنها
برای دعوای در دادگاه فدرال برای اموال مصادره شده را میپدذیرفت ).(Kurt, 2019: 1
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درمجموع میتوان ارزیابی کرد که بهاحتمال بسیار زیاد دونالد ترامپ ق دل از حضدور در
مقام ریاست جمهوری تصمیم و جمعبندی الزم برای تجدیدنظر نس ت به کوبا را داشته
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است و برابر خطمشی ستیزهجویانه نمایندگان جمهوریخواه عمل کرده است .او دربارهی
کوبا مانند سایر حوزهها برعک

اقدامات اوباما رفتدار کدرد و از منظدر او کوبدا رژیمدی

عادیسازی روابط پرداخت .مسئلهی کوبا در ادبیات ترامپ بهنوعی هم پیوند بدا مسدائل
داخلی نیز شده است ،بر این م نا او در بیشترین ادبیات ت لیغاتی علیه خطدر قددرتیابی
سوسیالیست ها در داخل کشور داشته و به شکل مداوم از سوسیالیست نوع کوبایی سخن
گفته است.
 .5-5روابط با ونزوئال
ونزوئال یکی از مهمترین کشورهایی است که دونالدترامپ از ابتدای تصددی وارد تدنش
جدی با آن شد .این تنشها از وضعیتی مالیم به شرایطی حاد رسید و در مقاطعی وضعیتی
بحرانی یافت .اولین اقدام ترامپ پ

از تصدی ریاست جمهوری مالقات باخانم تینتوری

2

همسر زندانی سیاسی لوپز3بود که از او تقاضای فوری آزادی همسدرش از زنددان کدرد.

برخی این دیدار را برنامهریزیشده تلقی کردند .لکن برخی نظر متفاوتی دارند .کامییری
 .1بند سوم این قانون به شهروندان آمریکایی امکان تشکیل پرونده در دادگاه های آمریکا برای امال
کوبا را میدهد.

مصادره شده در

.2Lilian Tintori
. Leopoldo Lopez
3
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چپگراست که تا زمان حضور سوسیالیسدتها نمیتدوان بدا آن مدذاکره کدرد و یدا بده
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مینویسد«:این موضوع به چند دلیل غیرمترق ه بود ،اول اینکه دیدار غیر برنامهریزیشدده

بود ،تینتوری  4۰دقیقه دربارهی بحران ونزوئال با رئی جمهور صح ت کدرد .فراخدوانی

آزادی لوپز باسیاست دولت ق لی اوباما همخوانی داشت .ال ته این دیدار به معندای تغییدر
سیاست ایاالتمتحده تفسیر
سپ

شد» )(Camilleri, 2017A: 189-190

دولت ترامپ در ژوئن  2۰17و در مجمع عمومی سازمان کشورهای آمریکایی

رهیافت روشنتری نس ت به ایاالتمتحده اتخا کرد و هدفش را تدرویج دموکراسدی در
176
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ونزوئال اعالم کرد .در  31جوالی  2۰17دولت ترامپ نام مادورو را به فهرست تحریمها
اضافه کرد که تنها  4رئی

دولت در جهان مشمول این اقدام شدهاند .هدف از تحریمها

فشار بر دولت مادورو و شرکت نفت و گاز برای جلوگیری از فشار حقوق بشری بر مردم
اعالم شد ) .(Camilleri, 2017B:190-191یکی از مهمترین تحوالت جابجایی در گروه
سیاست خارجی بود که به خطمشی جن طل انه و سیاست تهاجمی دامن زد.جابجاییها از

مارس  2۰18با رفتن عناصر محافظهکار مانند رک

تیلرسون و ژنرال مک مستر آغاز شد.

آمدن مایک پمپئو و جان بولتون وضعیت را متفاوت کرد .دیدگاه بولتون در طیف بازها و

بدبینی بهنظام چندجان ه گرایی و دفاع از کاربرد نیروی نظامی علیه دولتهای متخاصدم
خطمشی جدید آنها بود .آنها بر فشار به مادورو با استفاده از زور تأکید داشتند .گزینده

نظامی و مداخله پیشنهاد شد .اما کاخ سفید بدا توجده بده تشدکیک بده رهیافدت نظدامی
تحریمهای مالی را بهویژه در بخش نفدت و گداز گسدترش داد و اقددامات اطالعداتی و
جاسوسی نیز توسط آژان های مرت ط گسترش یافت ) .(Camilleri, 2017C:197همزمان
با این تحوالت موضوع امکان مداخلهی نظامی بهعنوان گزینه روی میز ابتدا توسط دریادار

کورت تید1در آوریل  2۰17در کمیته خدمات نیروهای مسلح سنا مطرح شد که از رشدد

بحران انسانی در ونزوئال سخن گفت که نتیجهاش وادار شدن به واکنش منطقهای است.

این مسئله درنهایت به طرح تغییر رژیم در ژانویه  2۰18توسط ریکاردو هاوسمن2مسئول

امور ونزوئال منجر شد که مادورو را عالقهمند به قحطی دادن میلیونها ونزوئالیی بدرای

باقی ماندن در قدرت متهم کرد و اینکه مداخله نظامی الزم است تا به ونزوئالی آزاد منجر
شود ).(Buxton, 2018: 10
.1Kurt Tidd
. Ricardo Hausmann
2
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علت تنش اصلی و مداخله فوری ایاالتمتحده بهدلیل بحران مهاجرت روی داد کده
عواقب آن بدون شک ایاالت متحده را نیز بده دلیدل تغییدر بافدت جمعیتدی و نداامنی در
برمیگرفت و متأثر میساخت .برابر آمار سازمان ملل در نیمه جوالی  2۰18حددود 2/3
میلیون ونزوئالیی کشور را تر

کردند که بزرگترین بحران پ

از بحران پناهندگان در

سوریه بود .موقعیت انسانی بسیار بد و فشار اقتصادی ناشی از تورم گسدترده نتیجدهاش
شکلگیری بزرگترین ماجرای مهاجرت و پناهندگی تاریخی در نیمکره شدد کده پدرو،
اکوادور و کلم یا اولین تأثیر را پذیرفتند ).(Bahar, Piccone, & Trinkunas, 2018A: 1-4
درمجموع دولت ترامپ در سیاست خارجی هدفش افزایش فشار دو و یا چندجان ه بر

مادورو برای برکناری بوده است .اندیشکدهها و پژوهشگران این حوزه نیز در پی افزایش

تنش پیشنهادهایی برای حل بحران ارائه دادهاند .برخی مؤسسات وابسته با ایاالتمتحده در
جهت حمایت از برنامههای براندازی توصیههای کردهاند .بهعنوانمثال موسسه آمریکایی
همکاری مؤثر برای واکنش به مسائل بشردوستانه انجام شود ،بدا ایجداد گدروه دوسدتان
دمکراتیک ونزوئال ،هماهنگی و تحریمهای هدفمند برای جلوگیری از فساد و پولشویی
صورت پذیرد ) .(Bahar, Piccone, & Trinkunas, 2018B:13-15برخی محققان نیز از

منظری دانشگاهی توصدیههایی داشدتهاند .بدهعنوانمثال ایدوان الدی

مینویسدد«:اینکده

ایاالتمتحده اقدام به مداخله و براندازی نظام حاکم بر ونزوئال نماید ،منطقی نیست ،زیرا

ایاالتمتحده باید ادرا تاریخی موجود در منطقه را نس ت به مداخلهگرایی و احساسات
ضدآمریکایی به ود بخشد .ایاالتمتحده در صورت مداخله بیدرن

بدا معمدای دولتدی

آزادشده مواجه خواهد شد که احتماال به بیث اتی دامن میزند و نرخ جنایت در منطقه باال
میرود و بازسازی کشور بسیار هزینه زا خواهد بود» ).(Ellis, 2017: 30-31

ال ته این دیدگاه بسیار خوشبینانه است .تحوالت در ماههدای سدپتام ر  2۰19و درز

اخ اری م نی بر مذاکره احتمالی مادورو با کاخ سفید و یا عملکرد ترامپ نشان داد که او با
انتخاب جهتگیریهای ناسیونالیستی باوری نس ت به الگوهای لی رالی ،چندجان ه گرایی و
یا صدور دمکراسی آمریکایی ندارد .بخش زیادی از عملکرد ترامپ نسد ت بده وندزوئال
مرت ط با فعالیتهای توئیتری او بود .دونالدترامپ در لحظات منحصربهفرد تصمیمگیری

سیاست جهانی
سیاست خارجی ایاالتمتحده در آمریکای التین :دولت دونالد ترامپ

بروکینگز توصیه کرد مخالفان باید برای پ

از حکومت سوسیالیستها برنامه داشته باشند،
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در سیاست خارجی باشخصیت خاص خود گرفتار ش که توئیتری شده است که به نظدر
نمیرسد تصمیمات و اظهارنظرهایش در توئیتر ارت اطی بدا بدنده کارشناسدی و مشداوره
دهندگان وزارت خارجه داشته باشد ،زیرا او دستورهای متعدد در امور داخلی و خارجی و
خطمشی خود را در طول هرروز بارها در توئیتر مطرح میکند .رئی جمهدور بارهدا در
حوزه ی سیاست خارجی عالئم تهدیدآمیز بدون نتیجه ارسال کرده است .مدثال اینکده در
موضوع ونزوئال ما گزینههای زیادی برای ونزوئال داریم ،اما قصد کاربرد عملیات نظامی
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نداریم .این نوع رهیافت سخت ممکن است در دیپلماسی تهاجمی با ونزوئال جایگاه داشته
باشد ،اما مقامات در دفتر آمریکای التین وزارت خارجه اظهار میکنند که آنها دورنمای
کمی دربارهی تواندایی تدا تمایدل رئی

جمهدور در مسدائل مطروحده دارندد (Farrow,

) .2018:283تنشهای دو کشور با توجه به حمایتهای دولت ترامپ از خدوان گوایددو

ره ر مخالفان و رئی

مجل

که خود را بهعنوان رئی جمهور دولت موقت معرفی کرد و

فرایندهای شناسایی او توسط  5۰کشور جهان در سال  2۰19و  2۰2۰میالدی به تنشها
در روابط دو کشور دامدن زد.دولدت ترامدپ تمدایل ی بده مددیریت منازعدات بدا دولدت
سوسیالیست از خود نشان نداده است.
نتیجهگیری
برابر سؤال و فرضیه ابتدا الزم است ت یینی دربارهی چگونگی سخت و ستیزهجویانه شدن
سیاستگذاری دولت ترامپ درباره آمریکای التین انجام شود .بخشی از ایدن ت یدین بده
عملکرد دولدت اوبامدا ،عملکدرد دمکراتهدا ،مطال دات و درخواسدتهای هدواداران و
جمهوریخواهان کنگره و یا مشاوره نیروهای کاخ سفید نزدیک بده رئی جمهدور و یدا
تصمیمهای ادراکی و فردی رئی جمهور است .مؤلفههای مختلفی در نوع تصمیمسازی و
سیاستگذاری اداری دولت ترامپ در منطقه نقش داشته است .مطالعده مؤلفده عملکدرد
دولت اوباما نقش بسیار مهمی را در ادرا و تصمیمگیری ترامپ ایفدا کدرده اسدت کده
نمیتوان از آن چشمپوشی کرد ،زیدرا ترامدپ بددون در نظدر گدرفتن فوایدد اقددامهای
رئی جمهور ق لی همواره سعی در عمل برعک

سیاستهای دولت گذشته داشته و این

موضوع در توئیتها و اظهارنظرهای او بسیار برجسته است .در مقایسه دو دولدت ق لدی
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بهعنوان یک عنصر مؤثر تفاوتهای معناداری در خطمشی و عملکرد دو دولت وجود دارد
که سیاستگذاری بر م نای نظریه تصمیمگیری ترامپ بر بسیاری از رخدادها اثر مستقیم و
یا غیرمستقیم داشت است.

-در موضوع مهاجرت ،اوباما و ترامپ هردو سعی داشدتند نظدام مهداجرت را بدرای

جلوگیری از صدمه به امنیت ملی ایاالتمتحده مدیریت کنند ،اما خطمشدی متفداوتی در

پیش گرفتند .ترامپ در خطمشی متفاوت به شکل عام ورود هرگونه مهاجر از آمریکدای

التین را بدون استثنا ممنوع کرد و سختترین محدودیتهای مهاجرتی را با توجیه نخست
آمریکا اعمال کرد .این موضوع حتی ماهیدت ضدد حقدوق بشدری او را برجسدته کدرد.

دیدگاههای مهاجرتی او تطابق کاملی با دیدگاههای ستیزهجویانه ضدنیمکرهگرایان دارد.

 -ترامپ باور به حیاطخلوت بودن آمریکای التین دارد و این باور را با تجدیدنظر در

سیاستهای بارا اوباما پیگیری کرد .او بر این م نا به تجدیدنظر در ارت اط با کوبا م ادرت
تالش کمتری برای حل مشکالت منطقه از راههای دیپلماتیک و مذاکره داشته است .برخی

از تالشهای او به رقابت با قدرتهای جهانی بدانفو مانندد چدین و روسدیه در حدوزه
آمریکای التین بازمیگردد که در تجدیدنظر نس ت به کوبا و ونزوئال بازتاب یافت.

 -ترامپ درباره تصمیمگیری در حوزة آمریکای التین متکی به ایدهها و ادرا ق لی

خود از منطقه بود و در رقابتهای انتخاباتی مواضع و شعارهای خود را مطرح کرده بود و
سپ

با پافشاری فراوان تمامی مواضع انتخاباتی خود را به شکل کم شدت و یا پر شدت

پیگیری کرد.

 -ترامپ م ادرت به دگرگون کردن منطق استمرار لی رال دمکراسی همراه با چندجان ه

گرایی و بین المللگرایی در سطح جهان کرد که نزدیک به  7۰سال حاکم بر سیاستهای
ایاالتمتحده بود ،و دیدگاهی پوپولیستی ،ضد نهادی ،ضد بینالملل ،ضد جهانیشددن و

کاهش بار تعهدات خارجی ایاالتمتحده را به داخل و جهان ارائه داد .این سیاست حوزه

آمریکای التین را نیز متأثر ساخته است.

سیاست جهانی
سیاست خارجی ایاالتمتحده در آمریکای التین :دولت دونالد ترامپ

کرد و نس ت به ونزوئال سیاست سختافزارانِ و تحریمهای مختلف را اعمال کرد .ترامپ

179

PDF Compressor Free Version

 -ترامپ در مسائل بینالمللی رویکردی ناسیونالیستی و مخالف با پیمانهای بینالمللی

اتخا کرده و از بسیاری از توافقات خارجشدده اسدت کده نقطدهی مخدالف تمایدل بده

همکاریهای بینالمللی بر اساس نظریه رژیمهای بینالمللی است.

-ارزشها ی دمکراتیک و حقوق بشر که از دستور کارهای اصدلی تمدام دولتهدای

ایاالتمتحده بود از سوی ترامپ به دلیل باور نداشدتن بدا آن از اولویتهدای او ن دود و
اعتقادی به این کار ندارد و بهشدت به دگرسازی و استثنا گرایدی آمریکدایی و ایدده اول
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آمریکا دامن میزند.

-در موضوع کوبا ترامپ تغییر رویکرد استراتژیکی را که در ق ال کوبا پ

از  7۰سال

اعمالشده بود را بهسرعت به شکل سابق بازگرداند که مهمترین تحول در دوره وی برای

ایجاد محدودیت و تحریم بیشتر محسوب شد ،مؤلفههای مؤثر بر این تصدمیم ناشدی از

البیهای ضد دولت کوبا ،سناتورهای جمهوریخواه و دیدگاه فردی ضد سوسیالیست وی
بود.

-در مسئله ونزوئال سیاست تحریم نرم ،گفتار نرم همراه با ص ر و تأمل و متناسب با

رفتار دولت ونزوئال در دولتهای کلینتون ،بوش و اوباما پیگیری میشد ،درحالیکه ترامپ
با سخت کردن مواضع در ابتدا به سمت تغییر جدی رژیم با جانشینسازی برای مادورو
پیش رفت و سپ

مجدد مواضع براندازی تعدیل شد ،اما موضوع شناسایی دولت مخالفان

در دستور کار باقی ماند.

-در موضوع نگرش به شهروندان غیر آمریکایی ترامپ بدترین عناوین و توهینها را

به مهاجران ،آفریقاییها ،التینی ت ارها و مسلمانان داشته است که مخاطب اصلی او بخش

عمدهای از شهروندان آمریکای التین هستند.

-از  1991تاکنون دولتهای مختلف موافق سیاستهای اقتصادی نفتا بودند و در مسیر

تقویت آن گام برمیداشتند ،اما ترامپ با تجدید مذاکره روند کلی آن را تغییر داد و عنوان

تجارت آزاد از آن برداشته شد.

درمجموع در دوران ترامپ رفتار سیاست خارجی دولت ایاالتمتحده بهت ع رویکرد

ضدنیمکرهگرایان جمهوریخواه ،سخت و ستیزهجویانه بوده است .این فرض بر اسداس
موضوع رفتار شناسی ترامپ در موضوع مهاجران جنوب کشور و ادبیات آن نس ت به غیر
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آمریکاییها و موضوع احدا دیوار مرزی با مکزیک قابلاث ات است .رفتار سیاسی او در
ق ال کوبا در بازگشت به سیاسته ای سخت دوران جن

سرد گذشدته یکدی از عوامدل

رویکرد ضدنیمکرهگرایانه ترامپ است .موضوع مهم و جنجالبرانگیز دیگر پافشاری بدر
احدا دیوار مرزی با مکزیک است .روسای جمهور گذشته و یا کنگره معموال گرایش به
رفع مشکل با افزایش مشارکت در منطقه و جدذب نخ گدان آمریکدای التدین در حدوزه
پژوهش و آموزش داشتهاند ،اما رفتار سیاسی ترامپ در موضوع دیوار و صدها توئیت او
نشدان از تصدمیم جداسدازی تمددن ایاالتمتحدده در قالدب نخسدت آمریکدای جددا و
محصورشده دارد که رفتاری بهشدت سخت و ستیزهجویانه است .این رفتار ستیزهجویانه
یادآور فیلمهای هالیوودی است که گروهی با نابودی دنیا و از دست رفدتن مندابع بدرای
جلوگیری از ورود دیگران به دنیای پر از رفاه با دیوارهای بلند و با سالحهای مختلف از
آن محافظت میکنند و در مرز جنوب قطعا هددف ترامدپ ایجداد سدد بدزرگ در برابدر
تمدنی دامن میزند و همراه با رئی جمهور جداسازی را تائید میکند .درنهایدت اینکده
ترامپ و جمهوری خواهان با نگاه بدبینانه و با نگاه رئالیستی به منطقده آمریکدای التدین
هرگونه مزایا در همکاریها به شیوههای لی رالی را مردود دانسته و بر نگاه تفکیکی با این
منطقه تمرکز دارند و عالوه بر این نگرش ،هویت رفتار سخت او در منطقه آمریکای التین
با ناسیونالیسم ارت اطی مستقیم یافته است بهگونهای که از تشکیل دولتهدای بدا ماهیدت
مستقل ناسیونالیستی مانند برزیل استق ال کرده است.
منابع
ایک  ،ل و لیفتندز ،ر .ج ،)1397( .دونالادترامپ یاک ماورد خررناا  ،ترجمدة ر.
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ترامپ ،د ،)1396( .راهبرد امنیت ملی ایاالتمتحده آمریکا ،تدوین توسط ع .کربالیدی
حسینی و ترجمة ج .مددی؛ م .صدالحانی؛ ح .طالشدی و ا .گلمحمددی ،واشدینگتن:
شورای راه ردی روابط خارجی.
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کشورهای آمریکای التین است .ادبیات جمهوریخواهان نیز بهشددت بده ایدن تفکیدک
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