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چکیده
برای بنیانگذاران امریکا ایجاد یک هویت سیاسی در بیی مایااران اولیی ای کی ا کویورهای ملف؛یبا بیا
فرهنگااا باناا و قومیتهای مففاوتی ب ایی سیر می مایاارر کیردد بودنیرا کیار مویک؛ی بیود نل گیان و
سردمراران اولی امریکا ای موکل را با ایجاد یک رشف اصول موفرک ک هیچ ربطی ب خیاکا قومییتا نی اد و
یا مذهب نراشتا حل کردنر و بر اساس آن «امریکایی بودن» را تعریب کردنر اهمیت ایی اصیول مویفرک در
ای است ک بر اساس آناا نل گان سیاسی و سیاسیفمراران امریکیایی بیا یرا شیعارهای وونیاوون در م یا
ملف؛ب ب سیاست خارای امریکا اات میدادنیر و انجیجام م؛یی را در راسیفای پیوی رد م اصیر م؛یی ورای
مر های خود برست میآوردنر با روی کار آمرن ترامپ و تفجیر مفضاد نام ردد ا م؛یورایی نی تنایا تییییرار
شگرفی پیرامون مجئ؛ مااارر در امریکا بواود آمیر ب؛کی ایی تفجییر در حیال تییییر دادن چایرد و ف؛جیف
واودی است ک ب «امریکایی بودن» معنا میداد ای تیییرار در تعریب م؛یوراییی و هوییت امریکیایی صیرفا
مربوط ب سیاست داخ؛ی امریکا نیجت و در سیاست خارای ای کوور نیز مواود است در ح ی ت ،نوک تییز
پیکان ای تیییرار ااان اسالم و ایران را مورد هرف قرار دادد است
ای م ال ب س قجمت اص؛ی ت جیم شرد است در قجمت اول اصول موفرکی ک بر اساس آن م؛ییوراییی در
امریکا شکل ورفت مورد ار یابی قرار میویرد قجمت دوم اخفصاص ب تفجیر ترامپ ا م؛ییوراییی و ع؛یل عنیاد
ترامپ با ااان اسالم و ایران دارد بلش سوم ب نفیج ویری میپردا د

 واژوان ک؛یری
ملیگرایی،هویتملی،سیاستتاتای ی،مافیت تتنست(جی

ترتاییخی/مشتیتاهیتی 

،افزواگرایی ،سیاستمیای کاف(یجمجت  ،جگتمدفیا،فئوکافیتا،امریااییتابوتدوباترتیتر 
امریااییابتمامعیای ،ورگرنافدبعظمتوهامریاا،ترامپ.
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مقدمه
اگر ملیگرایی را بتوان دلبستگی و وفاداری افراد به نمادها و عناصر تشکیل دهنده یک ملت
همانند نژاد؛ زبان ،تاریخ ،فرهنگ تعریف کرد ،آمریکا در شروع تاریخ سیاسی خود با یک مشککل
اساسی روبرو بود .این مشکل از آنجا نشات میگرفت که امریکا در بدو تاسیس از یک گروه افراد
مهاجری که رابطه تاریخی؛ فرهنگی؛ زبانی و نژادی کمی با هم داشتند؛ شکل گرفت 1.بنابر این،
سوالی که مطرح میشود این است که چگونه مهاجران اولیه توانستند مشکل هویت ملی را حکل
کنند و با توجه به تنوع نژادی؛ فرهنگی؛ زبانی و مذهبی حاکم در بین خود به وحکدت سیاسکی
برسند؟ در جواب باید گفت ملیگرایی امریکایی ریشه در خاک ندارد؛ بلکه پکذیر یکک رشکته
ایدههای مشترک که هیچگونه ربطی به قومیت؛ نژاد و یا مذهب ندارد این ملیگرایکی را بوجکود
آورده و کم و بیش باعث وحدت بین امریکاییان از زمان تاسکیس آن کشکور تکا زمکان روی ککار
آمدن ترامپ شده است.
اما با روی کار آمدن ترامپ این نوع ملیگرایی در امریکا دستخو تغییرات شکگرفی شکد و
خوانشهای جدیدی از ملیگرایی مطرح شده که نه تنها قصد تغییر چهره امریکا را دارند؛ بلککه
بعنوان خطری جدی برای کشورهای مسلمان و ایران نیز محسوب میشوند.
هدف از نوشتن این مقاله بررسی شکل گیکری ملکیگرایکی در امریککا ؛ چگکونگی ککاربرد آن در
سیاست خارجی؛ و نهایتا قرائت ملیگرایی در حال تکوین در امریکا از زمکان روی ککار آمکدن ترامکپ
است .بهمین منظور ساختار این مقاله به سه قسمت کلکی تقسکیم مکیشکود .در قسکمت اول؛ شککل
گیری ملیگرایی و چگونگی تعیین هویت ملی در بین مهاجران امریککا از بکدو تاسکیس تکا روی ککار
آمدن ترامپ به همراه نقش شعارهای ملی در پیشبرد اهداف سیاست خارجی مورد بررسکی اجمکالی
قرار میگیرد .این قسمت به چهار زیر مجموعه تقسکیم بنکدی شکده و در آن نویسکنده سکعی ککرده
نشان بدهد چگونه زمامداران امریکایی از شعارهای ملی طرح شده برای بسیج آحاد مردم در راسکتای
مقاصد سیاست خارجی در مقاطع مختلف تاریخ استفاده کرده اند .بخش دوم شامل تجزیکه و تحلیکل
خوانشهای ملیگرایکی جدیکد امریککا و عناصکر تشککیل دهنکده آن خواهکد بکود .در ایکن قسکمت،
 .1امریکای اولیه را انگلیسیها؛ اسپانیاییها؛ فرانسویها؛ هلندیها؛ و سوئدی ها بوجود آوردند .برای مثال ،هلندی هکا مسکتعمره نیویکورک و
سوئدی ها مستعمره دالور؛ اسپانیا یی ها مستعمره فلوریدا؛ فرانسکویها مسکتعمره لویزیانکا و انگلیسکیها مسکتعمره ویرجینیکا؛ کارولینکا؛
مریلند؛ و .......را ایجاد کردند.
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ریشههای خصومت ترامپ با جهان اسالم و ایران مورد ارزیابی قکرار خواهکد گرفکت و قسکمت پایکانی
مقاله؛ اختصاص به نتیجه گیری و تبعات ناشی از تفسیر ترامپ از ملیگرایی دارد.
شکلگیری ملیگرایی در امریکا :ایجاد اصول مشترک

بسیاری معتقدند که وجود مذهب؛ فرهنگ؛ زبان؛ تاریخ؛ سرزمین؛ قومیکت مشکترک هویکت
ملی را ایجاد و بر اساس آن ملیگرایی و احساس تعلک و وفکاداری بکه کشکور بوجکود مکیآیکد
 (Kymlicka, 1995, 16).در میان مهاجران اولیه امریکا این عناصر کمتر وجود داشت؛ ولی بکا
این حال ملیگرایی شکل گرفت و بر اساس آن با انگلستان بعنوان یک نیروی خارجی جنگیکد و
استقالل خود را بدست آورد) .(Ferling, 2007, 75-78ملیگرایکی ککه مهکاجران اولیکه امریککا
هویت ملی خود را بر اساس آن استوار کردند یک نوع ملیگرایی لیبرال و یا ملکیگرایکی مکدنی
بود که بر خالف نوع رایج آن که حس ملیگرایی را در بین نژاد و قومیت خاصی تقویت میکرد؛
بسیار فراتر رفته و پذیرای اقوام و نژادهای مختلف با فرهنگها و زبانهای متنکوع مکیباشکد .تنهکا
شرط ورود به این ملیگرایی لیبرالیسم؛ پذیر یک رشته ایدههای مشکترک و نهادهکای ایجکاد
شده در راستای تحق آنها است). (Tamir, 1993, 117-125
یورگن هابرماس؛ فیلسوف و جامعه شناس معروف آلمانی معتقد است در ملکیگرایکی لیبرالیسکم
مهاجر اجباری به ذوب شدن و یا ادغام در فرهنگ کشور میزبان را ندارند و فقط باید اصکول سیاسکی
و قکانون اساسکی آن کشکور را پکذیرا باشکد) .(Stliz, 2009, 257ارنسکت رنکان متفککر فرانسکوی؛ از
پیشگامان ملیگرایی لیبرالیسم است .او ملیگرایی بر اساس نکژاد و قومیکت را رد مکیکنکد و معتقکد
است که ملل؛ براساس نیازهای مشترکِ گروههای اجتماعی ککه بکدنبال ایجکاد یکک هویکت جمعکی
هستند؛ بوجود میآیند 1.وی که تحت تاثیر لیبرالیسم قکرن نکوزدهم بکود کلیسکا را عامکل وحکدت و
انسجام جامعه نمیدید و بر این باور بود که مذهب در جوامع غربی به یک امر فکردی تبکدیل شکده و
قدرت خود را برای انسجام دادن جامعه از دسکت داده اسکت 2.دیکدگاه وی نسکبت بکه زبکان بعنکوان
ابزاری برای وحدت در جامعه نیز مثبت نبود .وی معتقد بود با اینکه انگلیسیهکا و آمریکاییهکا هکر دو
به زبان انگلیسی تکلم میکنند ولی این امر باعث وحدت سیاسکی و ایجکاد ملکیگرایکی در بکین آنهکا
نشد 0.رنان معتقد است برای ایجاد ملت و ملیگرایی وجکود یکک رشکته اصکول معنکوی و یکک روح
 .1برای دیدن مقاله ارنست رنان به زبان فرانسه رجوع شود به:
Ernest Renan, "Qu'est-ce qu'une nation?", conference faite en Sorbonne, le 11 Mars 1882, Accessed August , 2019
. Ibid
3
. Ibid
2
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جمعی در جامعه ضکروری مکیباشکد .ایکن روح جمعکی بایکد دارای گذشکته پرافتخکار جمعکی؛ اراده
1
مشترک برای زندگی کردن با هم؛ و تکرار تجربههای خوب در آینده را داشته باشد.
در حقیقت ،یک رشته شکایات سیاسی و اقتصکادی مکردم سکیزده مسکتعمره اولیکه زمینکه سکاز
ملیگرایی لیبرالیسم در میان مردم امریکا شد .این شکایات ککه از قکوانین وضکع شکده انگلسکتان در
راستای چگونگی اداره مستعمرات نشات میگرفت به یک نقطه مشترک بین مردم مستعمرات ککه از
کشورهای گوناگون به امریکا مهاجرت کرده بودند؛ تبدیل گردید .این شکایات بتدریج بکه شککل یکک
رشته اعتقادات و ایدههای سیاسی همانند حک داشکتن نماینکده در پارلمکان انگلکیس؛ حک تعیکین
سرنوشت ملت توسط خود مردم؛ احترام به حقوق فردی مبدل و باعث ایجکاد وحکدت سیاسکی بکین
مهاجرین اولیه گردید .بنابراین ،ملیگرایی لیبرالیسم به امریکاییان یک هویت سیاسی (نه فرهنگکی و
نه قومی) داد و هدفش برتری و رجحان یک فرهنگ؛ مذهب و زبان بر دیگری نبود بلککه ایجکاد یکک
حس مشترک بر اساس نیازها؛ حقوق اجتماعی و اصول مشترک سیاسکی بکود .برخکی از ایکن اصکول
شامل برابری انسانها؛ حکومت بر اسکاس رضکایت و اراده جمعکی شکهروندان؛ حک حیکات؛ آزادی؛ و
خوشبختی و کامیابی فردی در زندگی در اعالمیه استقالل امریکا توسط توماس جفرسکون بکه رشکته
تحریر در آمده است  2.این شیوه جدید ملیگرایی بعدها هم باعث شد قانون اساسی امریکا مکذهب و
0
زبانی را بعنوان مذهب و زبان رسمی کشور به رسمیت نشناسد.
بتدریج تجارب موف زندگی مهاجران و همچنین رضایت از سیسکتم سیاسکی دموکراتیکک
بهمراه پیشرفتهای اقتصادی آن کشور روحیه جمعی مورد نظر رنان برای انسکجام سیاسکی را در
بین امریکاییان ایجاد کرد و اینچنین بود که اساس و بنیان ملیگرایی در امریکا شکل گرفت.
تلفیق اهداف توسعه طلبانه به ملی گرایی امریکایی « :مشیت الهی امریکا» 4و «وظیفه

مردان سفید پوست»

5

سیزده مستعمره اولیهای که امریکا را بوجود آوردند؛ در سواحل اقیانوس آتالنتیک در شکرق
کنونی امریکا واقع شده اند .غرب امریکا هنوز کامال مسکخر نشکده و بع کی ازقسکمتهای آن در
1

. Ibid

 .2این موارد جزو اصول معروف اعالمیه استقالل امریکا از انگلستان است که توماس جفرسون در  111۱آنها را به رشته تحریر در آورد.
 .0برای دیدن قانون اساسی در این خصوص رجوع شود به:

https://www.usconstitution.net/consttop_lang.html Accessed August , 2019
. American Destiny
5
. The White man’s burden
4
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اختیار انگلستان و مکزیک بود .پیشرفتها و موفقیتهای شگرف اقتصادی امریکا در مکدت کمکی
پس از استقالل بهمراه کارایی سیستم سیاسی این کشور جدیدالتاسیس بتکدریج ایکن شکائبه را
برای نخبگان آمریکایی بوجود آورد که آنکان برگزیکده خداونکد و دارای یکک «ماموریکت الهکی»
هستند .ماموریت الهی آنان که توسط سیاستمداران آن کشکور بکه وفیفکه ملکی تبکدیل گشکت
گستر فرهنگ و سیسکتم سیاسکی بوجکود آمکده در شکرق بطکرف غکرب امریککا و آزاد ککردن
سرزمینهایی که در امریکا تحت کنترل کشور مکزیک وهمچنین منطقه اورگان از دست انگلیسکیها
بود .این طرز تفکر تحت عنوان « امریکن دستنی» یکا « تقکدیر ومشکیت الهکی امریککا»؛ در دهکه
 1943خود را نمایان ساخت و ملیگرایی امریکایی را با امیال توسعه طلبانه وامپریالیستی با بسکته
بندی زیبای اشاعه آزادی در سرزمینهایی که متعل به آنها نبود؛ عجین ساخت.
برای اولین بار؛ جان اوسالیوان که یک روزنامه نگکار سیاسکی امریککایی بکود از وا ه امکریکن
دستنی در مقالهای در سال  1945استفاده ککرد) 1. (O’Sulivan, 1845,5-10وی معتقکد بکود
که مهاجرین امریکایی برگزیدگان خداوند هستند و این تقدیر ومشی الهی است ککه آنهکا بکرای
نجات بشریت ؛ حاکم کردن اخالقیکات و ارزشکهای دموکراتیکک؛ مرزهکای خکود را در امریککای
شمالی گستر بدهند .2وی ابراز داشت که قوانین الهی بر قوانین بینالمللی ارجحیکت دارنکد و
به همین دلیل او ادعای ارضی مکزیک بر روی تگزاس و ادعای انگلستان بر سکرزمین اورگکان را
نادیده گرفت و با این توجیه که این دو کشور ارزشهای دموکراتیک و آزادی را رعایت نمیکننکد
امریکاییان را به اجرای « تقدیر الهی» که همانا گستر مرزهکای امریککا بطکرف اقیکانوس آرام
بود؛ تشوی کرد 0.این طرز تفکر باعث جنگ امریکا بکا مکزیکک بکین سکالهای  194۱ -1949و
تصاحب قسمت زیادی از خاک مکزیک شامل تگزاس و کالیفرنیا و نهایتا منطقه اورگان از دست
انگلیسیها شد).( DeConde, Burns, and Logevall, 2002, 68
بدین ترتیب و توسط این آموزه سیاسی تزری شده به تفکر ملی گرایی؛ امریکا توانسکت بکه
مرزهای کنونی خود دست یابد و سرزمینهای بین دو اقیانوس آتالنتیک و آرام را تحکت کنتکرل
خود درآورد.

 .1بککککککرای دیککککککدن مقالککککککه رجککککککوع شککککککود بککککککهhttp://web.grinnell.edu/courses/HIS/f01/HIS202-:
01/Documents/OSullivan.html
Accessed August , 2019
2
. Ibid
3
. Ibid
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شعار بعدی که هویت سیاسی و ماموریت ملی امریکاییان را برای آنها مشکخ ککرد توسکط
یک شاعر و نویسنده بنام رودیارد کپلینگ 1در شعری تحت عنوان «وفیفه مردان سفیدپوسکت»
سراییده شد .در این شعر کپلینگ؛ امریکاییان را تشوی به مستعمره سازی در خارج از مرزهکای
خود میکند .او در این شعر میگویکد ککه تسکلط بکر مردمکان «غیکر سکفید پوسکت» از طریک
استعمار ،جهت اشاعه فرهنگ ،اقتصاد و نظام سیاسی امریکا ،جزیی از ماموریت و وفیفه اخالقی
امریکاییان است) .(Miller, 1982, 5نکته جالب توجکه اینککه امریکاییکان ایکن اعمکال توسکعه
طلبانه /امپریالیستی و نژاد پرستی را در چارچوب و قالب یک عمل خیرخواهانه و لطف به دیگکر
مردم دنیا برای خودشان توجیه کردند و بعنوان یک ارز ملی درآوردند .با استفاده از این شعار
امریکاییان به جنگ با فیلیپین « » 1988-1832رفتند و مستعمره کردن یک ملکت را از لحکا
2
اخالقی برای مردم خود توجیه کردند).((Miller, 1982, 5
ملیگرایی امریکا در دو جنگ جهانی :از «اشاعه دمکراسی» تا «دفاع از دموکراسی»

با اینکه امریکا با مستعمره کردن فیلیپین اولین قکدم خکود را بکرای شککل دادن بکه صکحنه
بینال ملل در خارج از مرزهای خود برداشت ولی تفکر سیاسی غالکب در امریککا حکول و حکو
سیاست انزواگرایی و عدم دخالت در صحنه بینالملل دور میزد .سیاستمداران امریکایی ککه بکا
شکست دادن قدرتهای بزرگ آنروز همانند انگلستان؛ اسکپانیا و فرانسکه 0در رویکارویی مختلکف
برسر کنترل امریکا به توان کشورشان پی برده بودند رویای خروج از این سیاست و اعمال نفکوذ
در صحنه بینالملل را در سر میپروراندند .قدم اول برای خکروج از ایکن سیاسکت آمکاده سکازی
افکار عمومی امریکا و فراهم آوردن یک بستر فکری جدید در جامعه بود تا بار دیگکر بکر اسکاس
آن بتوانند موج جدید ملیگرایی را برای بسیج کردن امریکاییها بوجود آورند .تفکر جدید و موج
بعدی ملیگرایی تحت عنوان «امن کردن جهان برای اشاعه دموکراسی در دنیا»  4شکل گرفکت.
دولتمردان امریکایی که در زیر سایه دموکراسی کشورشان به پیشرفتهای شگرفی نایکل گشکته
بودند و رضایت عمومی مردم را بهمراه داشتند این بار از شعار مردم پسکند «اشکاعه دموکراسکی
1

 .2برای بدست آوردن اطالعات بیشتر مراجعه شود به:

. Rudyard Kipling

Stephen, Mansfield, American Destiny: God’s Role in America, American Destiny Press, 2001.
Jordan, Winthrop, The White Man’s Burden: Historical Origins of Racism in the United States,
Oxford University Press, 1974.
 .0شکست دادن انگلستان در جنگهای  1115-1190و 1912؛ فرانسه  1189-1933و اسپانیا . 1989
4
. Making the world safe for the spread of democracy
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در دنیا» استفاده و آنرا به عنوان یک وفیفه ملی به مردم خود القا کردند .این وفیفه ملی جدید
سنگ بنای ورود به جنگ جهانی اول و خروج از سیاست غالکب «انزواگرایکی» در امریککا شکد.
بدین ترتیب است که گستر دمکراسی با اهداف توسعه طلبانه امریکا در صحنه بینالملل گکره
میخورد و بعنوان یک اصل ملی؛ هویت و حس مشترکی در بین امریکاییان ایجاد و امریکاییکان
را وارد جنگ جهانی اول میکند).(Doenecke, 2011,!88-192
با وجود همه کوششهایی که ودرو ویلسون ،رئیس جمهکور امریککا بکرای حکک ککردن ایکن
وفیفه ملی در ذهن امریکاییان انجام داد نتوانست ح کور کشکور را پکس از پیکروزی در جنکگ
جهانی اول در صحنه بینالملل تثبیت کند .طرفداران سیاست انزواگرایی در سنای امریککا؛ ودرو
ویلسون را مجبور به برگرداندن سربازان امریکایی به داخل مرزهای ایکن کشکور کردنکد .شکدت
مخالفت با ویلسون آنقدر زیاد بود که حتی وی اجازه ع ویت در جامعه ملل که خکود طکراح آن
2
بود را بدست نیاورد.
پس از اتمام جنگ جهانی اول بسیاری از طرفداران سیاست انزواگرایی معتقکد بودنکد ککه ورود
امریکا به جنگ به تحریک بانکداران و مقاطعه کاران اسلحه صورت گرفته و امریکا نمکیبایسکت در
این جنگ دخیل میشد .کتاب مشهور« تاجران مرگ»  0که از این ایده حمایکت مکیککرد بکه پکر
فرو ترین کتاب در آن مقطع در آمد و موضع طرفداران انزواگرایی در کنگکره و سکنای امریککا را
مستحکمتر از قبل کرد .کوششهای این گروه در خصوص جلوگیری از ح ورامریکا در یکک جنکگ
4
گسترده دیگر منجر به تصویب قانون «بیطرفی امریکا در جنگ» شد.
پس از شروع جنگ جهانی دوم امریکا بر اساس ایکن قکانون اعکالم بیطرفکی ککرد .فکرانکلین
روزولت رئیس جمهور وقت امریکا که یکی از مخالفان سرسخت سیاست انزواگرایی امریککا بکود
بر این باور بود که امریکا نمیتواند در این جنگ بیطرف بماند و شعلههای جنگ نهایتا امریککا را
به درون خود خواهد کشاند .وی که از تواناییهای اقتصادی و نظامی کشور بخوبی مطلکع بکود
معتقد بود که زمان آن فرا رسیده که امریکا در معادالت صحنه بینالملل دخیل وتحکوالت آنکرا
شکل دهد .روزولت کوششهای زیادی برای آماده کردن امریکا برای خروج از سیاست انزواگرایی
انجام داد .برای مثال ،او در سال  1808کنگره این کشور را قانع ککرد تکا قکانون تحکریم ارسکال

1

1

. http://www.sirjournal.org/research/2015/2/16/making-the-world-safe-for-democracy-wilsonianismrevisited accessed, 08/10/2019.
2
. https://history.state.gov/milestones/1914-1920/league
3
. H.C. Engelbrecht. The Merchants of Death, 1934
4
. https://history.state.gov/milestones/1921-1936/neutrality-acts
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تسلیحات به کشورهای درگیر در جنگ که براسکاس مصکوبه «بیطرفکی امریککا در جنکگ» الزم
االجرا بود را لغو کند تا بتواند به کشورهای درگیر در جنگ تسلیحات بفروشد 1.روزولت پکس از
سقوط فرانسه در وئن  1843کمکهای خود را تحت عنوان مصوبه «وام و اجاره» 2به انگلستان
و قوای متفقین افزایش داد 0.ولی این اقدامات او کافی نبود و نیاز به ارائه یک شعار جدید بکرای
متحد کردن مردم و فشار به کنگره برای لغو «قانون بیطرفی» بود .وی برای تهییج افکار عمومی
و تحریک احساسات ملکیگرایکی بکرای ورود بکه جنکگ جهکانی دوم در یکک نطک رادیکویی از
شعارامریکا باید به «توپخانه دموکراسی» 4برای از« دفاع از دموکراسکی» در دنیکا تبکدیل گکردد؛
استفاده کرد 5.بعبارت دیگر ،امریکاییان در جنگ جهانی اول مرزهای دمکراسی را تثبیت کردنکد
و اکنون وفیفه ملی امریکاییان دفاع از مرزهکای دموکراسکی در مقابکل ایکدئولو یهای نازیسکم و
فاشیسم است .حمله اپنیها به بندر پرل هاربر در هاوایی در هفتم دسامبر  1841بهانکه الزم بکه
روزولت برای کنار گذاشتن سیاست انزواگرایی و مداخله امریکا برای شکل دادن به تحوالت دنیا
را فراهم اورد و امریکا رسما وارد جنگ جهانی دوم شد).(Gilbert, 1889, 278-286
ملیگرایی در امریکا پس از دو جنگ جهانی  :از «مهار کمونیسم» تا «جنگ تمدنها» و
«نئو کانها و جنگ علیه تروریسم»

پایان جنگ دوم جهانی در حقیقت آغازگر یک جنگ عمده دیگری بنام جنگ سرد بود .ایکن
جنگ که نیروهای طرفین مستقیما عملیات جنگی علیه یککدیگر نداشکتند چهکل و پکنج سکال
طول کشید و ریشکههکای آن بکه انقکالب بلشکویکی  1811روسکیه/اتحاد جمکاهیر شکوروی بکر
میگردد .در آنزمان امریکا در جنگ
داخلی آن کشور به نفع نیروهای مخالف بلشویکها عمل کرد و زمینه ساز اختالفکات بعکدی
بین دو کشور پس از تثبیت انقالب کمونیستی شد .علت اصکلی دخالکت امریککا بنفکع مخالفکان
انقالب کمونیستی شوروی بدبینی سرمایه داران امریکایی به پیامدهای سیاسی اداره یک کشکور
توسککط اتحادیککههککای کککارگری بککود) .(Willet, 2003, 166-170عم ک نارضککایتی و بککدبینی
امریکاییها از این انقالب خود را در این حقیقت بیشکتر هویکدا مکیسکازد ککه آنکان موجودیکت
1

. Ibid
. Lend and Lease Act (March 11, 1941
3
. https://history.state.gov/milestones/1921-1936/neutrality-acts
4
. Arsenal of Democracy
5
. https://www.raabcollection.com/franklin-d-roosevelt-autograph/america-will-fight-defend-freedomdemocracy
2
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شوروی را تا  1۱سال پس از انقالب بلشویکی به رسمیت نشناختند 1.بکا اینککه امریککا در سکال
 1800برای اولین بار با شوروی روابکط دیپلماتیکک برقکرار ککرد ولکی بخکاطر عمک اختالفکات
ایدئولو یک ،دو کشور کماکان به نیات همدیگر در صحنه بینالملل مشکوک بودنکد .تحکوالت و
مقت یات جنگ جهانی دوم باعث شد که این دو معاند ایدئولو یک با هم متحد و در یک جبهکه
واحد علیه آلمان نازی بجنگند .در خالل جنگ جهانی دوم وعکده آمریکاییکان بکرای بکاز ککردن
جبهه دوم بر علیه آلمان برای کاهش فشار بر روی شوروی به درازا کشید و باعث کشکته شکدن
شمار زیادی از افراد نظامی و غیر نظامی شوروی شد .این مسئله باعکث افکزایش عمک بکدبینی
روسها نسبت به نیات آمریکاییان شد 2.روسها چنین بر داشت میکردند که آمریکاییکان تعمکدا
از باز کردن جبهه دوم خودداری میکنند تا شوروی در زیر حمالت آلمانها ضعیف گشته و پکس
0
از جنگ رقیبی برای امریکا نباشد.
به همین جهت ،پکس از پیکروزی قکوای متفقکین و از بکین رفکتن دشکمن مشکترک دامنکه
اختالفات بین شوروی و امریکا شعله ور مکیشکود و خکود را در بحرانهکای اروپکای شکرقی علکی
الخصوص برلین متجلی میسازد .هاری ترومن؛ جانشین روزولکت ککه هکدفش تکداوم و تثبیکت
ح ور امریکا در صحنه بینالملل بود نیاز به مهار کردن طرفداران سیاست انزواگرایی داشت ککه
همانند جنگ جهانی اول خواهان بازگرداندن سربازان امریککایی بکه داخکل مرزهایشکان بودنکد.
ترومن که نمیخواست همانند ویلسون مجبور به تسلیم در برابر خواستههای انزواگرایکان گکردد
نیاز به توجیه تداوم ح ور سربازان در صحنه بینالملل پس از جنگ را داشت تکا بتوانکد مکردم
امریکا را پشت سر علم ملیگرایی متحد و فشار طرفداران انزواگرایی را خنثی کند .این توجیه را
جرج کنان تحت عنوان « مهار شوروی /کمونیسم » مطرح کرد که بعدها تحت عنکوان سیاسکت
«کانتینمنت» یا مهار به سیاست اصلی امریکا برای  45سال آینده تبدیل گشت.
در ابتدا ،جرج کنان برای اولین بار این ایکده خکود را در غالکب یکک تلگکراف بعنکوان سکفیر
امریکا در روسیه برای وزارت خارجه امریکا فرستاد و بعدا همان ایکده را بکا نکام مسکتعار حکرف
ایکس در مجله فارین افرز چاپ کرد .کنان در تلگراف و مقاله خکود بکا تجزیکه و تحلیکل ککردن
تحرکات روسها؛ آنها را با داشتن ایدئولژی کمونیسم خطری بکرای دنیکای غکرب ترسکیم ککرد و
معتقد بود که ایدئولو ی کمونیسم راضی به مرزهای کنونی خود در شوروی نیست و بسرعت در
1

. https://history.state.gov/milestones/1921-1936/ussr Retrieve 05/09/2019
. Ibid
3
. Ibid
2
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حال گستر قدرت و نفوذ در خارج از مرزهای بینالمللی خود است .کاپیتالیستهای امریککایی؛
کمونیستها را دشمن ایدئولو یک خود میپنداشتند که هدفشکان تسکخیر دنیکای آزاد و از بکین
بردن سرمایه داری است .پس نتیجه میگرفتند که وفیفکه امریککا محکدود ککردن شکوروی در
مرزهای کنونی خکود و جلکوگیری از گسکتر نفکوذ و قکدرت شکوروی در خکارج از مرزهکایش
است) 1.(Kannon, 1947, 566-82در حقیقت ،کنان این ایده را برای امریکاییان مطرح کرد که
اگر با کمونیستها در آنسوی آبها در اروپا نجنگند بزودی مجبکور خواهنکد شکد بکا آنهکا در درون
خاک امریکا بجنگند .سیاستمداران امریکایی با استفاده از این ایده و تحت لوای شعار مبکارزه بکا
توسعه طلبی شوروی و محدود کردن شوروی/کمونیسم در مرزهای خود دست به تهیکیج افککار
عمومی زده و باعث برانگیختن احساسات ملیگرایی در داخکل امریککا شکدند .ایکن امکر ،نهایتکا
منجربه شکست و منزوی شدن طرفداران سیاست انزواگرایی و توجیه ح ور و دخالت امریکا در
2
صحنه بینالملل شد.
این وضعیت با اضمحالل شوروی در اوایل دهه  1883تغییر پیدا کرد و صفوف ملی گرایکانی
که در پشت علم مبارزه با کمونیسم بسیج شده بودنکد را ت کعیف ککرد و باعکث سکر در گمکی در
سیاست خارجی امریکا شد .دشمنی که احساسات ملیگرایی بکر اسکاس آن تهیکیج مکیشکد و بکه
بودجههای کالن نظامی امریکا مشروعیت میبخشید به ناگهان از بین رفت .دولتمکردان امریککایی
برای پر کردن این خالء باید از شعار دیگری برای متحد و بسیج کردن مردم استفاده میکردنکد تکا
بتوانند برای مردم خود تامین بودجههای کالن و برای جهانیان ح ور و سیاسکت مداخلکه جویانکه
خود را در اقصی نقاط دنیا توجیه کنند .این توجیه را ساموئل هکانتینگتن در مقالکه مشکهور خکود
تحت عنوان جنگ تمدنها که بعدها بصورت کتاب در آمد برای دولتمردان امریکا مهیا کرد.
نوشته هانتینگتن در حقیقت پاسخی به مقاله و کتاب مشهور فرانسیس فوکویاما بنکام پایکان
تاریخ بود که در آن وی ادعا کرده بود امریکا با شکست دادن فاشیسکم در جنکگ جهکانی دوم و
فرو پاشی کمونیسم در شوروی در اوائل دهه  1883دیگکر از لحکا ایکدئولو ی رقیبکی نکدارد و
آخرین نزاع ایدئولو یک تاریخ با شکست کمونیسم و پیکروزی لیبکرال دموکراسکی غربکی پایکان
یافته است .او پیش بینی میکند که از این پس کشورهای جهان از مدل حککومتی غکرب بکرای
کشور داری استفاده خواهند کرد چون این مدل برتکری خکود را در تکاریخ و نزاعهکای عقیکدتی
1

 .2برای اطالع بیشتر در باره چگونگی شکل گرفتن جنگ سرد و ریشه های آن مراجعه شود به:

. Ibid

)John Lewis Gaddis, The Cold War: A New History. Penguin Books Ltd, (Paperback 2007
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ثابت کرده است) .(Fukuyama, 1989,3-18هجوم کشورهای اروپای شرقی به پیکروی از مکدل
لیبرال دموکراسی غربی دال بر اثبات این نظریه بود .هانتینگتن در مقاله خکود نظکری متفکاوت
ارائه میدهد .وی اذعان میدارد که فروپاشی شوروی و کمونیسم در این کشور بکه منزلکه پایکان
نزاعها بین کشورها نیست؛ بلکه شکل نزاع است که در آینده عوض خواهد شد .او معتقکد اسکت
برای درک بهتر از اینکه نزاعها در آینده بر چه اساسی شککل مکیگیرنکد بایکد سکطح تحلیکل از
کشور -ملت و یا حتی ایدئولو ی فراتر رود و بکه بکاالترین سکطح یعنکی تمکدن و فرهنکگ ارتقکا
یابد) .(Bonyanian, 2009,33فرضیه وی بر این اساس استوار اسکت ککه سرچشکمه نزاعهکا در
آینده منحصرا و عمدتا سیاسی و یا اقتصادی نخواهند بود .شککاف اصکلی بکین انسکانها و ریشکه
اصلی نزاعها بعد از فروپاشی شوروی؛ فرهنگ و تمدن خواهد بود).(Bonyanian, 2009, 34
هانتینگتن در جهان بینی خود دنیا را به  9تمدن مختلف تقسیم بندی کرد و از بین آنهکا از
دو تمدن چین و اسالم؛ بعنوان رقیب اصلی تمدن غرب به رهبری امریکا نام برد .وی معتقد بود
که این دو تمدن از تاریخ؛ جمعیت و توان بالقوه کافی برخوردار هسکتند تکا تمکدن غکرب را بکه
چالش بکشانند .او از بین دو تمدن چین و اسالم؛ دومی را رقیب اصلی تمدن غکرب مکیدانکد و
احتمال برخورد بین ایکن دو تمکدن را بکیش از بقیکه تمکدنها ارزیکابی مکیکنکد (Bonyanian,
) .2009,33- 34دلیل این امر برای هانتینگتن مشخ است .دیدگاه و ارزشهای ایکن دو تمکدن
در خصوص رابطه انسان با خدا؛ نقش مذهب در جامعه؛ نقکش زنکان؛ آزادی؛ بکا هکم در ت کاد و
تقابل است .بنابراین ،نتیجه گیری او این است که دو تمدن غرب و اسالم در رقابت بکرای ایجکاد
جامعه جهانی ایده ال خود با هم برخورد و نزاع خواهند داشت .نکته حائز اهمیت در نوشتههای
هانتینگتن این است که وی از اتحاد بین تمدن اسالم و تمکدن چکین ابکراز نگرانکی مکیکنکد و
معتقد است ماموریت غرب محدود کردن قدرت نظامی و اقتصادی این دو تمدن و بهکره وری از
نقاط اختالف بین آنها است.(Huntington,1996, 132
با وجود اینکه این دیدگاه زمینه ساز مخالفت سیستماتیک غرب با اسالم شد ولی با توجه به
دیدگاههای لیبرالی رئیس جمهور وقت امریکا آقکای بیکل کلینتکون؛ ازآن بعنکوان ابکزاری بکرای
تهییج ملیگرایی در سیاست خارجی امریکا استفاده نشد .با این وجود ،این تئوری باعث تقویکت
دیدگاههای گروهی شد که بنام نئو کانها 1معروف هستند.

”. “Neo Cons
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روی کار آمدن جورج بو پسر و حمالت یازده سکپتامبر  2331ککه توسکط گکروه تنکدرو القاعکده
صورت گرفته بود فرصت را برای نیوکانها فراهم آورد تا با استفاده از تئوری هکانتینگتن احساسکات ملکی
را علیه مسلمانان تحریک و بار دیگر به سیاست خارجی امریکا یک ماموریکت جدیکدی بدهنکد .ضکدیت
نئو کانها با جهان اسالم از آنجا نشات میگرفت که آنها معتقد بودند کاری ککه آلمانهکا و شکوروی سکاب
نتوانست انجام بدهد نیروهای اسالم به رهبری القاعده توانست با موفقیت انجام بدهد و آن حمله به خاک
امریکا در یازده سپتامبر  2331بود .این اولین باری بود که در قرون معاصر امریکا در خاک خود توسط
یک دشمن خارجی مورد حمله قرار میگرفت و تلفات میداد .اهمیت و بزرگی جنکگ بکا جهکان اسکالم
برای نئو کانها آنقدر مهم بود که به آن جنگ جهانی چهارم لقکب داده بودنکد).(Podhoretz, 2004, 25
آنها معتقد بودند با فرو پاشی شوروی تهدید جدیدی جای آنرا گرفته و همانطور که بعد از جنگ جهکانی
دوم امریکا مسئولیت مبارزه با کمونیسم را عهده دار شد باید ایکن بکار نیکز رهبکری تمکدن غکرب بکرای
مبارزه با جهان اسالم را بپذیرد .طرفکداران ایکن گکروه در مجکالت امریککایی ابتککار عمکل را در اختیکار
گرفتند و در مقاالت مختلفی اسالم را بعنوان خطری جکدی بکرای بقکای تمکدن غکرب مطکرح کردنکد.
بدینگونه بود که بار دیگر احساسات ملیگرایی تحریک و بسیج عمومی این بار بنام مبکارزه بکا تروریسکم
صورت گرفت و امریکا وارد جنگ در سرزمینهای تمدن اسالمی افعانستان و عراق شد.
شکست نئو کانها در انتخابات ریاست جمهوری  2339و روی کار آمدن اولین رئیس جمهور
سیاهپوست امریکا یعنی باراک اوباما؛ تاخیری در برنامه جنگ تمدنهای نئکو کانهکا ایجکاد ککرد.
رئیس جمهور جدید امریکا پس از انتخابش به قاهره رفت؛ با ایکراد سکخنرانی در مجلکس مصکر
سعی به بازسازی روابط امریکا با جهان اسالم کرد و قبل از پایان دوره دوم ریاسکت جمهکوریش
به تواف هستهای با ایران دست یافت .ولی ح ور یک سیاهپوست در کاخ سفید بعنکوان رئکیس
ج مهور امریکا برای اولکین بکار بکه غکرور بسکیاری از سکفید پوسکتان برخکورد و باعکث افکزایش
احساسات نژاد پرستی سفید پوستان در امریکا شد که در نهایکت منجکر بکه پیکروزی کاندیکدای
ریاست جمهوری جمهوری خواهان شد.
ملیگرایی از نوع ترامپ« :برگرداندن عظمت به امریکا» 1از «کثرت گرایی» تا «محدود گرایی»

در مبارزات انتخابات ریاست جمهکوری امریککا در سکال  231۱دیکدگاههای ضکد مهکاجرت
پذیری؛ نژاد پرستانه و ضدیت با مسلمانان ترامپ طرفداران زیادی پیدا کرد و با شعار انتخابکاتی

. Making America Great Again
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« برگرداندن عظمت به امریکا» بعنوان چهل و پنجمین رئیس جمهکور امریککا وارد ککاخ سکفید
شد 1.بسیاری بر این باورند که طراح «شعار برگرداندن عظمکت بکه امریککا» ترامکپ اسکت .ایکن
حقیقت دارد که ترامپ از ایکن شکعار در ککارزار تبلیغکاتی خکود اسکتفاده ککرد و باعکث بسکیج
احساسات ملیگرایی و نهایتا پیروزی در انتخابات شد .ولی با یک بررسی کلی مکیتکوان فهمیکد
که این شعار در حقیقت متعل به او نیست و ریگکان قکبال در ککارزار مبکارزات انتخابکاتی سکال
 1893از آن استفاده کرده بود 2.با این وجود؛ اهمیت ایکن شکعار در تغییکری اسکت ککه وی در
مفهوم ملیگرایی در امریکا و همچنین سیاست خارجی امریکا ایجاد کرده است.
تا زمان روی کار آمدن ترامپ «امریکایی بودن» بر اساس نژاد؛ مذهب؛ قومیکت و یکا خکاک
نبود و اعتقاد به داشتن اصول مشترکی همانند اعتقاد به آزادی بیکان؛ مکذهب؛ برابکری انسکانها؛
دموکراسی و مساوات در برابر قانون امریکایی بودن را تعریف میکرد .بعبارت دیگر ،هر کسی در
امریکا میتوانست با اعتقاد به ایکن اصکول خکود را امریککایی بدانکد و سکردمداران امریککایی بکا
استفاده از این اصول احساسات ملیگرایی را تهییج و به یکپارچگی ملی میرسیدند.
ولی از دیدگاه ترامپ «امریکایی واقعی بودن» دارای یک رشته خصوصیات خاصی اسکت ککه حتکی
همه شهروندانی کنونی امریکا آنها را دارا نیستند .این دیدگاه و تفسیر جدید باعکث شککاف سکنگینی در
جامعه امریکا شده که وحدت ملی این کشور را دچار بحران شدیدی کرده اسکت .در حکال حاضکر ،بجکز
افرادی که داشتن اصول مشترک را شرط «امریکایی بودن» میدانند سکه گکروه دیگکر در حکال رقابکت
برای تعریف هویت امریکایی هستند .ائتالف این سه گروه سفید پوست امریکایی با رای دادن بکه ترامکپ
در انتخابات 231۱بخاطر نزدیک بودن دیدگاههای وی به آنها نقش مهمی در پیکروزی وی بکر رقیکبش
خانم هیالری کلینتون ایفا کرد.
آمریکاییان تمام عیار یا «بدون خط تیره»

گروه اول در تعریف هویت امریکایی؛ امریکاییان سکفید پوسکتی هسکتند ککه در برگکههکای
سرشماریهای ملی در خصوص این سوال که قومیکت شکما چیسکت؟ بجکای آلمکانی-امریککایی؛
1

. David Remnick, A Racist in the White House, The New Yorker, July 15,2019.
https://www.newyorker.com/news/daily-comment/a-racist-in-the-white-house-donald-trump-tweetsocasio-cortez-tlaib-omar-pressley And: How White Nationalists Groups Found Their Candidate in Donald Trump,
National Public Radio, September 3, 2015. See the transcript:
https://www.npr.org/2015/09/03/437195328/how-white-nationalist-groups-found-their-candidate-in-donald-trump
2
. Emma Land, Trump’s Stolen Slogan and the Campaign Advisor who did his Bidding, In:
https://www.noted.co.nz/currently/world/donald-trumps-stolen-slogan-roger-stone-campaign-advisor/
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انگلیسی-امریکایی و یا ایرلندی -امریکایی که مشخ کننده تبار اروپایی آنهاسکت؛ نوشکتهانکد
فقط امریکایی و هویت خود را به هکی قومیکت اروپکایی نسکبت نکداده انکد .ایکن افکراد ککه بکه
” “Unhyphenated Americansمشهور هستند عالمت خط تیره و یا ” “ hyphenرا همکرا بکا
قومیتی که اصالت آنها را بیان میکند برداشتهاند و خود را امریکایی تمام عیکار مکینامنکد .ایکن
افراد حدود  12درصد از سفید پوستان امریکا را تشکیل مکیدهنکد و اغلکب در نکواحی شکرق و
جنوب شرقی امریکا و در کوههای آپاالچن در روستاها ساکن هستند .این سفید پوسکتان دارای
تحصیالت پایین با گرایشات محافظه کارانه در سیاست و مذهب هستند که باعث شکده رویککرد
خوبی با مهاجران خارجی علی الخصوص مهاجران تحصیلکرده نداشته باشند و آنها را بکه چشکم
یک تهدید مینگرند 1.نکته جالب در خصوص این افراد این است که با سفیدپوستانی که خود را
با تبار اروپایی معرفی میکنند مشکل دارند و بع ا آنها را خائن مکیداننکد.روزولت در بکاره ایکن
افراد گفت :در امریکا جایی برای این افراد وجود نکدارد و هکر ککس ککه بکا ذککر تبکار خکود در
2
رایگیریها شرکت کند خائن است.

حدود دوسووم امریکواییهوایی کوه گوروه اول را

تشکیل میدهند در شرق و جنوب شوریی امریکوا

در داخل یسمتی که محصور است زندگی میکنند.

(نقشه بر گرفته از روزنامه هافینگتون پست امریکا )12/06/2017

1

. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2451679## And
https://www.huffpost.com/entry/the-american-nation-probl_b_8733102
2
. https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1915/10/13/105042745.pdf
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مسیحیان ملی گرا

گروه دوم در رقابت برای تعریف هویت «امریککایی بکودن» مسکیحیان ملکیگکرا هسکتند .آنهکا
معتقدند امریکا بدست مسیحیان و بر اساس اصول مسیحیت تاسیس شد و خواهان حفک هویکت
مسیحی امریکا؛ دفاع و حمایت بی چون و چرا از ارض مقدس یعنی اسراییل و بازگشت به قکوانین
مسیحیت در سیاست و یا حداقل نفوذ در دستگاههای حکومتی امریکا مکیباشکند 1.در یکک نظکر
سنجی انجام شده  ۱2درصد از امریکاییا ن معتقدنکد خداونکد جایگکاه مهمکی بکه امریککا در تکاریخ
بشریت داده است و بسیاری از آنها نقش رهبری امریکا در صحنه بینالملل را یک ماموریکت الهکی
از جانب خداوند میدانند 2.مسیحیان ملیگرا نقش مهمی در انتخاب شدن ترامکپ در منکاط دور
افتاده و شهرهای کوچک بازی کردند و بشدت خواهان حف برتری تعداد سفید پوستان امریککایی
مسیحی نسبت به دیگر نژادها و مذاهب مخصوصا اسالم هستند 0.بطور خالصه مسیحیان ملیگکرا
هویت ملی را با مذهب مسیحیت گره میزنند و معتقدند یکی از شرایط امریککایی بکودن مسکیحی
بودن افراد است .با این طرز تفکر طبیعی است که مهکاجران غیکر سکفید پوسکت غیکر مسکیحی و
اقلیتهای دینی مخصوصا مسلمانان در تعریف «امریکایی بودن» آنها نگنجند.
ملی گرایان جدید

گروه سوم در رقابت برای تعریف از «امریکایی بودن» «ملی گرایان جدید» نکام دارد .در ایکن
طبقه بندی افراد فوق العاده ثروتمند سفید پوست و صاحبان شرکتهای غول پیککر امریککا قکرار
دارند که پایبند سرسخت اصول کاپیتالیسم هستند .اع ای این گروه بکا تکیکه بکر ثکروت شکان
محله های خصوصی؛ بیمارستانهای خصوصی؛ مکدارس خصوصکی؛ محافظکان خصوصکی درسکت
کردهاند و بدینوسیله خود را از طبقه کارگر و متوسط جامعه جکدا نمکوده انکد .آنهکا معتقکد بکه
مالکیت خصوصی و اینکه هر فرد در اجتماع باید گلیم خود را از آب بیرون بکشد؛ هسکتند .از
اینرو آنها مخالف کمکهای رفاهی به شهروندان و قشر ضعیف جامعه میباشند .این افکراد افهکار
میدارند که امریکای اولیه بر اساس اصول کاپیتالیستی بوجود آمکده و پکیش شکرط «امریککایی
بودن» اعتقاد به اصل سرمایه داری است 4.اع ای فوق العاده ثروتمند این گروه بکا دیکدگاههای
1
. https://www.christiantoday.com/article/make-america-christian-again-how-religious-nationalismexplains-the-rise-of-donald-trump/128458.htm
2
. https://www.huffpost.com/entry/the-american-nation-probl_b_8733102
3
. https://www.huffpost.com/entry/top-10-religion-and-polit_b_800854
4
. https://www.huffpost.com/entry/the-american-nation-probl_b_8733102
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سوسیالیستی افرادی همانند سناتور برنی سندرز و سناتور الیزابکت وارن ککه کاندیکدای ریاسکت
جمهوری در امریکا هستند؛ مخالف میباشند .آنها خواهان حف هویکت کاپیتالیسکتی امریککا و
«امریکایی بودن» را در اعتقاد به اصول کاپیتالیستی میدانند.
این سه خوانش جدید از «امریکایی بودن» با دیدگاه سنتی آن که شرط «امریککایی بکودن»
را اعتقاد داشتن به یک رشته اصول مشترک تعریف میکرد در تناقض کامل قرار دارند .دیکدگاه
اول شککرط «امریکککایی بککودن» را در خککاک؛ دومککی در مککذهب و سککومی در اعتقککاد بککه اصککول
کاپیتالیستی میداند.ترامپ با آگاهی کامل از این سه خوانش جدید و ت ادی که این دیکدگاهها
برای تعریف سنتی «امریکایی بودن» ایجاد کرده وارد میدان شد و شکعار تبلیغکاتی خکود را بکه
صورتی انتخاب کرد که دیدگاههای هر سه گکروه در آن مکیگنجکد .او در وهلکه اول صکحبت از
ایجاد دیوار در مرز با مکزیک کرد و با اهانت به مکزیکی تبارهکا توجکه آمریکاییکان ککه خکود را
"تمام عیار" می نامند؛ جلب کرد و با اعالم محدودیت مهاجرتی بکرای مسکلمانان و پرخکا بکه
آنان حمایت مسیحیان ملیگرا را بدست آورد و در نهایت با توجه به اینکه خکود ترامکپ از قشکر
ملی گرایان جدید است که ثروت و مکنت خود را از طری اعتقاد به اصول کاپیتالیستی بدسکت
آورده؛ حمایت قشر سوم را نیز حاصل نمکود و رئکیس جمهکور امریککا شکد .در حقیقکت ،شکعار
معروف « برگرداندن عظمت به امریکا» چیزی نیست جز تحق دیکدگاههای ایکن سکه خکوانش
جدید از « امریکایی بودن» یعنی برگرداندن امریکا به زمانی که امریکا از لحا نژادی سکفید؛ از
لحا مذهبی مسیحی؛ بود و از اصول سرمایه داری ناب پیروی میکرد.
توهین و پرخا های ترامپ نسبت به مهاجران مکزیکی ؛ ایجاد وحشت در جامعه سفید پوسکتان
که بزودی اکثریت نژادی خود را در کشوری که ایجاد کردهاند از دست میدهند و تروریست خوانکدن
مسلمانان مهاجر باعث تحریک سفید پوستان نژاد پرست شده و طب آمارهای  FBIحمالتی ککه بکر
1
اساس تنفر صورت میگیرد هر سال باالتر از سال پیش رفته است.
ضدیت با جهان اسالم و ایران

ترامپ با آوردن چهرههای شناخته شده نئو کانها در دولتش همانند جکان بکولتن در پسکت
حساس مشاور امنیتی کاخ سفید و مایک پمپئو بعنوان وزیر خارجه خود نشان داده است که در
سیاست خارجی از نیات و اهداف نئو کانها پیروی میکند .ایدههای این نه ت فکری ککه در دو
. https://www.fbi.gov/investigate/civil-rights/hate-crimes

1
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دوره ریاست جمهوری اوباما به حاشیه رفته بودند با روی کار آمکدن ترامکپ جکان دوبکارهای بکه
کالبد آنها دمیده شده و ترامپ سیاستهایی که آنها نتوانسته بودند در دوره اوج قدرت خود یعنی
زمان جورج بو پسر به اتمام برسانند را در حال دنبال کردن است .برای مثال ،ویلیام کریستول ککه
از تئوریسینهای مشهور نئو کانها است و از دیدگاه جنگ تمدنهای هانتینگتن بکه دنیکا مکینگکرد در
سال  2330در ستون سردبیر مجله محافظه کار ویکلی استاندارد ( )Weekly Standardدر بکاره دو
خطر کره شمالی و جهان اسالم برای تمدن غرب نوشت ....... « :بهتر است بگویم مشککل اصکلی
در دنیا؛ خاورمیانه یا جهان اسالم است .شکی نیست که کره شمالی یک خطر است؛ خطکر ککره
شمالی اشاعه تسلیحات هستهای است ؛می شود آن را مهار کرد ولی در جهان اسکالم خطکر نکه
تنها اشاعه تسلیحات هستهای است بلکه تروریستها و کشورهای حامی تروریسکم هکم در آنجکا
وجود دارند» 1تجزیه و تحلیل شعارهای تبلیغاتی ترامپ بعنوان کاندیکدای ریاسکت جمهکوری و
همچنین افهارات ایشان از زمان تصدی گری پست ریاسکت جمهکوری همگکی دال بکر پیکروی
2
کردن از سیاست ضد تمدن اسالمی نئوکانها دارد.
با اینکه ضدیت ترامپ با جهان اسالم کامال مشخ است ولی این خصومت نسبت بکه همکه
کشورهای مسلمان یکسان نیست .سوالی که مطرح است این اسکت ککه چکرا روابکط ترامکپ بکا
کشورهایی همانند عربستان و امارات که مسلمان هستند بسیار خوب و نسبت به کشور اسکالمی
ایران خصومت میورزد .بعبارت دیگر ،چرا ترامپ ایکران را از بکین کشکورهای اسکالمی انتخکاب
کرده تا سیاست فشار حداکثری را بر روی آن اعمال کند؟
در حقیقت ،ترامپ از اعمال فشار بر روی ایران دو هدف مشکخ را دنبکال مکیکنکد .اولکی
سیاست اوباما زدایی است که وی برای جلب رضایت طرفداران سفید پوست خود انجام میدهد.
هر دستاوردی که رئیس جمهور سیاهپوست امریکا بدست آورده باید از بین بکرود و همکان ککار
باید بدست یک رئیس جمهور سفید پوست امریکایی صکورت گیکرد .از ایکن دیکدگاه اسکت ککه
مخالفت ترامپ با برجام در سیاست خارجی و دیگر دستاوردهای اوباما همانند بیمه همگکانی در
سیاست داخلی قابل ارزیابی و معنا دار میشود .دلیل دوم که مهمتکر اسکت و زیکر بنکای ت کاد
رئیس جمهور امریکا با ایران است را بار دیگر میتوان در نوشتههای نئوکانها مشاهده کرد .یککی
1

. William Kristol, Weekly Standard. May 2003. https://www.washingtonexaminer.com/weeklystandard/the-end-of-the-beginning-3879

 .2برای دیدن افهارات ضد اسالمی اقای ترامپ در زمان کاندیداتوری و همچنین ریاست جمهوری مراجعه شود به:

https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/03/15/short-history-president-trumps-anti-muslimbigotry/
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دیگر از تئوریسینهای نئوکانها در راستای این سوال که امریکا در کدام نقاط دنیا بایکد دخالکت
کند معتقد است که با فرو پاشی شوروی توازن قوا به نفع امریکا برهم خکورده و دنیکا وارد یکک
صحنه بینالمللی یک جانبهگرایی شده که در آن امریکا از اقتدار نظامی بیشتری نسبت به دیگر
کشورها برخوردار است .امریکا نباید ابایی در خصوص استفاده از قکدرت نظکامیش در ککل دنیکا
داشته باشد چون رقیبی برای متوقف کردنش وجود ندارد .ولی از آنجا که همزمان نمیتوانکد در
کل دنیا مداخله نظامی داشته باشد باید خود را متعهد به درگیری با کشورهایی کنکد ککه بکرای
امریکا و ارز های غربی تهدید میباشند ( Krauthammer, 2004: 13-19 (.و یکا بقکول یککی
دیگر از نئو کانها امریکا باید از این فرصت استثنایی پیش آمده (بالمنازع بکودن قکدرت امریککا)
نهایت استفاده را بکند و با حمله پیشدستانه کشورهایی که ممکن است در آینده برایش خطری
باشند را در حالت ضعف نگاه دارد ( .)Zellikow, 2003: 17-28
از دیدگاه نئو کانها ایران؛ برخالف کشکورهای دیگکر اسکالمی؛ دارای اهکداف منطقکهای و جهکانی
است؛ دارای ذخایر انر ی فراوانی است و مهمتر از همکه دارای آن ایکدئولو ی اسکت ککه جاذبکههکای
منطقهای فراوانی دارد و میتواند برای اقتدار امریکا و کشورهای متحد در منطقه و مخصوصا ر یکم
صهیونیستی مسئله ساز باشد) .(Bonyanian, 2009, 42-43از این روست که در پی ت عیفش قکدم
بر میدارند .ویلیام کریستول بصراحت پس از فتح عراق افهار داشت :آزادی عراق اولکین نکزاع بکزرگ
1
در راستای تعیین آینده خاورمیانه است .نزاع بعدی بزرگ برای ایران خواهد بود.
نتیجه گیری  -وحدت سیاسی یا انفجار از درون؟

تاریخ شاهد فهور امپراتوری های بزرگی بوده است .نکته مشکترک در بکین بسکیاری از ایکن
امپراتوریها این است که پس از تثبیت و رسیدن به نقطه اوج سیر سراشیبی و افول خود را بکه
علت مشکالت و نزاعهای داخلی طی میکنند .این واقعیت را میتوان در سقوط امپراتکوریهکای
هخامنشیان و ساسانیان در ایران؛ امپراتوری روم و انگلستان در اروپا و حتی در تاریخ معاصکر در
سقوط شوروی بوضوح دید .بنیانگذاران اولیه امریکا با ایجاد یک سیستم سیاسی مردم سکاالر؛ و
متحد کردن مردم در پشت یک رشته اصول مشکترک معتقکد بودنکد مکیتواننکد از ایکن قکانون
تاریخی مسثتثی باشند.

1
. William Kristol, Weekly Standard. May 2003. https://www.washingtonexaminer.com/weeklystandard/the-end-of-the-beginning-3879
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این تئوری سیاسی تا کنون کارآمد بوده و توانسته بود مهاجرین کشورهای مختلف به امریکا
را جذب فرهنگ و سیستم سیاسی خود کند .ولی این سیستم سیاسی با روی کار آمدن ترامکپ
در حال تغییرات اساسی و کشور را در یک بحران هویتی عمیقی فکرو بکرده اسکت .مشککلی ککه
ترامپ و حامیانش با آن روبروهستند نوع افرادی است که به امریکا مهاجرت میکنند .این افکراد
با افرادی که در ابتدا به امریکا مهاجرت میکردند تفاوت فاحشی دارند .در بکدو تاسکیس امریککا
اکثریت قریب به اتفاق افراد مهاجر را سفید پوستان قکاره اروپکا تشککیل مکیدادنکد ککه بکدنبال
بدست آوردن آزادیهای سیاسی و یا مذهبی به این کشور تازه تاسیس شده مهاجرت کردنکد .بکا
اینکه این افراد مهاجر بودند ولی در رنگ پوست و مذهب با سفید پوستانی که امریکا را تاسیس
کرده بودند؛ مشترک بودند .اکثر قریب به اتفاق آنها سفید پوسکت و مسکیحی بودنکد .بنکابراین،
ه م مسئله مهاجرت برای مردم امریکا در آن زمان راحتتر میبود .این رونکد در سکالهای اخیکر
تغییر پیدا کرده و تعداد مهاجرین سفید پوست به کشور بکا ککاهش شکدیدی روبکرو شکده و در
عوض مهاجرین زیادی از کشورهای امریکای مرکزی ؛ هنکد ؛ خاورمیانکه و آسکیای دور بکه ایکن
کشور مهاجرت کرده اند .این مهاجرین دارای مذهب ؛ رنگ پوست و فرهنگ متفاوتی هسکتند و
به راحتی جذب فرهنگ رایکج و غالکب در امریککا نمکیشکوند .نگرانکی ترامکپ و سفیدپوسکتان
طرفدار این است که این دسته از مهاجران جدید آهسکته آهسکته اکثریکت کشکور را بدسکت
بگیرند و سفید پوستان را تبدیل به اقلیکت و مسکیحیت را در آن کشکور بعنکوان مکذهب غالکب
بخطر بیندازند .از این روست که اقدامات ضد مهکاجرتی؛ ضکد اسکالمی و برتکری نکژادی دولکت
ترامپ معنا پیدا میکند.
بنظر میرسد شعار معروف ترامپ یعنکی برگردانکدن عظمکت بکه امریککا بیشکتر بکه معنکای
برگرداندن عظمت و اقتدار به مردان سفید پوست و مذهب مسیحیت در امریککا اسکت.از طکرف
دیگر ،امریکا امروز دیگر امریکای تقریبا یکدست سفیدپوست دیکروز نیسکت و تشککیل یافتکه از
اقلیتهای سازمان یافته و حتی سفید پوستانی که معتقد به تنوع نژادی در امریکا هستند و حتی
آن را یک حس و مزیت برای جامعه امریکا میدانند .پیروی کردن ترامپ از سیاستهایی که بین
امریکاییان بر اساس مذهب و رنگ پوست تفرقه ایجاد میکند باعث شده تا انسکجام یکپکارچگی
ملی در درون امریکا دستخو بحران بزرگی شکود و امریکاییکان را بکر اسکاس رنکگ پوسکت و
مذهب در مقابل هم قرار دهد.
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آیا این به معنای همان راهی است که باعث شد امپراتوریهای بزرگ افول کنند؟ این مسکئلهای
است که تا انداره زیادی در گکرو انتخابکات ریاسکت جمهکوری بعکدی امریکاسکت تکا بطکور واضکح
مشخ شود تا چه اندازه مردم امریکا با عقاید نژاد پرستانه؛ ضد مهاجرت پکذیری و ضکد اسکالمی
ترامپ هم عقیده میباشند .ولی چیزی که در کوتاه مدت مشخ است ایکن اسکت ککه امریککا از
درون نا آرام و مستعد شور های داخلی است .در سیاست خارجی هم امریکا در راسکتای مسکائل
مربوط به ایران و برجام حتی در بین اکثر همپیمانان خود در اروپا منزوی شده است ولکی بکا ایکن
حال با تهدید و ارعاب سعی دارد سیاستهای خود را با تکیه بر یک جانبهگرایی و زور بجلو ببرد.
این اولین بار نیست که امریکا با بحران هویتی روبرو میشود .تکاریخ جنکگ داخلکی امریککا
بعنوان رکورد دار جنگی که امریکا تا به امروز بیشکترین تلفکات جنگکی را در آن داده در اذهکان
بسیاری از امریکاییان هنوز زنده است .آمریکا سرانجام توانسکت بکا حفک یکپکارچگی وتمامیکت
ارضی خود از آن بحران بیرون بیاید؛ ولی هزینه سنگینی را برای آن پرداخت کرد .شاید تشکبیه
قطبی شدن جامعه کنونی امریکا به زمان قبل از جنگ داخلی امریککا در سکال  19۱1بکی ربکط
نباشد و باید دید ایکن بکار امریککا بکرای وحکدت سیاسکی خکود و تعیکین تعریکف مشخصکی از
«امریکایی بودن» چه بهایی را خواهد پرداخت.
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