فصلنامهپژوهشهایراهبردیسیاست،دورهنهم،شماره،33تابستان(9311شمارهپیاپی)33
مقالهپژوهشی

تجزیه و تحلیل بحران کرونا در ایاالت متحده با تاکید بر شخصیت
نارسیستی دونالد ترامپ ،ریشهها و پیامدها
عبدالرضا عالیشاهی - 1حسین مسعودنیا - 2یونس فروزان

3

دریافت -1311/2/22 :پذیرش1311/5/11 :

چکیده
یکیازبحرانهایبزرگیکهههههانرادرسها 0202بهااهالشمجاهههنمهجد،شهیج 
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ناکارآمدمرتبطباسازمانههانیبهداشتوضهعفقهجانیناتخهادشهدهازسهجیترامهردر
مسکلهرامیتجانوقهج یهببحهران
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مقدمه
برحیلهگریاستکهازسجی

تببینگربرآیندیازرویکردهایمبتنی
اصجالمفهجمتجطکه 9
فردیاطیفیازمخالفانصجرتمیگیردتانتیجهمجرددلخجاهدرنهایتبدستآید.معمجال

تجطکهزمانیمطرحمی گرددکهبحرانبهاوجخجدرسیدهومخالفانبهاهدا مطمحنظر

خجدتاحدزیادیدستیافتهاند(.)Yablokov, 2018: 12دراینراستا،تکجریتجطکهنیزبالطبع
گروهیتجطکه گروبهصجرتپنهانیدرصددضربهزدنبهیب

تببینگراینمسکلهاست که 

فرد،نهاد،ساختارویادرسطحکالنکشجرهستند( .)Allen, 2016: 703البتهنجعیبرداشت
افراطینیزدرمیانافرادیاطیفهاییکهبهتکجریتجطکهمعتقدهستند،وهجد دارد.درنگاه

اینگجنهافراد،تمامیرویدادهایمنتهیبهزوا واضمحال بجیژهدرنج سیاسیآنکهمنتهی
گردد،ماهیتیبیرونیداشتهومبتنیبرتجطکهقدرتهایبزرگاست.اوجانین


بهسقجطمی
گراینمسکلهاستکهعرصهبینالمل ،عرصهقدرتنماییوتجطکه اندنفریا


برداشتیتبیین
انددولتخاصاست(.)Federico; Williams and Vitriol, 2018: 930البتهانیننگاهیاز
سجیعبدالکریمسروشانینمجردنقدقرارگرفتهاست«:درتاریخفلسفهسیاسییبنظریه
منحطترینبینشهای

آمجختهاندکهاز

بهنام«نظریه تجطکه»وهجددارد.فیلسجفانسیاسیبهما
تجطکهگر میارخد.
سیاسی این است که آدمی تصجر کند ههان و تاریخ به دست اند نفر  
اینکه بگجییم
نمیتجان انکار کرد ،اما فرق است میان  
تجطکهگران در ههان را  
وهجد  
اینکه بگجییم همهایز حیات
تجطکهگران یکی از عجام مؤثر حیات همعی هستند و میان  

میارخد»(سروش.)03:9333،
طکهگرانوبهتدبیرسجءآنان 
سیاسیبهدستتج 
هراندعمدهمباحثمرتبطباتکجریتجطکهدرهجامعدرحا تجسعهمطرحمیشجد،
لیکندرمیانهجامعتجسعهیافتهنیزبعیانقشتجطکه گراندرتطجرواستحالهوقایعسیاسی
بااهمیتتلقیمیگردد،کمااینکهتامدتها  انقالبکبیرفرانسه،دسیسهبریتانیایکبیرو
لژ فراماسجن ها در نظر گرفته میشد ( and Condor, 2013: 744

 .)Sapountzisهالب آنکه

تکجری تجطکه در ایاالت متحده نیز سابقه ای طجالنی دارد؛ به عنجان مثا  ،کشاکش
مارکسیست هایآمریکاییوهجادارانکاپیتالیسمکههریبدیگریرامتهمبهدسیسهگری
برای انحطاط آن یب در نظر می گرفتند و یا حتی استقال ایاالت متحده را تجطکه
1. Conspiracy
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فرانسجیها قلمداد میکردند (2018: 69-70

  )McKenzie-McHarg,و یا حتی سفیدپجستان

آمریکایی همجاره سیاهان این کشجر را به مثابه یب تجطکه برای این کشجر نگریستهاند
( .)Davis; Wetherell and Henry, 2018: 1005درعرصهبینالمللینیزرگههایبرهستهای
ازتکجریتجطکهدیدهمی شجد.مفهجمنظمنجینههانی 9دراینراستااستواصجالبهمعنای
دسیسهاینیبرخیقدرتهابرایحاکمیتبرههانمیباشد( Jannace and Tiffany, 2019:

 .)1382نکت همهمدیگرمرتبطباریشههایشک  گیریایننج تفکراست.اصجالآنچهکه
بسترساز شک  گیری و تقجیت تکجری تجطکه میگردد ،ریشههای برتریهجیی است .این
برتریمیتجانددرزمینه هاییهمچجنبرترینژادی،برتریاقتصادی،نظامیوحتیفرهنگی
باشد اما زمانی که این برتری ب ا االش و بحران بزرگی مجاهه میشجد ،دالی آن به
مجضجعاتدیگریاحالهمی گردد.همچنینفقداندانشوآگاهی،فقدانروحیهتساه و
پذیرش نیز از دیگر عجام مهم در شک  گیری و تجسعه تکجری تجطکه میباشد (

;Leiser

.)Duani and Wagner-Egger, 2017: 193
یکی از سیاستمدارانی  که شخصیت خجدشیفته وی مباحث بسیاری را برانگیخته است،
دونالد ترامر میباشد .البته در طج تاریخ ،انین سیاستمداران و رهبرانی زیاد بجدهاند .از
نرون امپراتجر روم گرفتهتا هیتلر آلمان نازی واستالین و صدام حسین و معمر قذافی و...
ترامربهکاخسفید،بسیاریازسیاستهایمبتنیبرگفتگج

(.)Senior, 2020: 2اززمانورود
هایدوراناوبامادرعرصهبینالمللیبهخصجصدرقبا رقبایسیاسی،


ومذاکرهدمجکرات
اقتصادی ،ایدئجلجژیکی و منطقهای همچجن کره شمالی ،همهجری خلق این ،همهجری
فدرا روسیه،همهجریاسالمیایرانوسجریهبهعرصهتاختوتاز،تهدید،تحریم،تخریب،
تحقیروترورمبد گردید( .)Alishahi and Soleimani, 2020: 4حتیمتحدیناستراتژیب
ترامر همچجن عربستان سعجدی نیز از گزند شخصیت خجدشیفته ترامر مصجن نمانده و
شمارسعجدیهادارد،یکیازاین


کهاشارهبهثروتبی
استفادهازواژهنامتعار «گاوشیرده»
نمجنههاست (مسعجدنیا ،فروزان و عالیشاهی .)911 :9311 ،در این رابطه یعنی حس

هژمجنخجاهیفزایندهترامربسیاریازنجیسندگانوتحلیلگرانبابررسیشخصیتسیاسی

وی (روانشناسی سیاسی) به شدت بر مشک خجدشیفتگی ترامر ادعان داشتهاند .در همین
)1. New World Order (NWO
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راستاهانگروهج ،9هاواردگاردنر،0ماریاکجنیکا3وبسیاریدیگرازتحلیلگرانمعتقدندکه
ترامرتمامیمشخصاتیبفردخجدشیفتهیانارسیست4رادارد(.)Ethlyn, 2018: 13بهطجر
کلی،مهمترینمشخصاتخجدشیفتگییانارسیسیمعبارتنداز:
رداستانهایخیالی؛

حسخجدبزرگبینیهمیشگیودرگیریدهنید

تاکیدویژهبرهجش،مجفقیتوقدرتتحلی خجد؛احساسشدیدحسادتیاتصجراینمسکلهکهدیگرانبهاوحسادتمیکنند؛

فقدانحسهمدردیوعدمتجههبهنیازهایدیگران؛بروزرفتارهایگستاخانهونامتعار ؛هاهطلبیهایمکرر؛
 اشتیاقوصفنشدنیباتحسینشدنازسجیدیگرانوقرارگرفتندرکانجنتجههات؛واردکردنانجا اتهاماتخیالیبهدشمنانوطیفهایرقیب؛تحقیروتخریبگستردهدشمنانورقباومخالفانوحتیبعیامتحدین؛ دانشوآگاهیاندکدرمجردمسائ وکمحجصلگیزیاددرتجزیهوتحلی دقیقمسائ ( .)Pincus and Lukowitsky, 2010: 429-431
با فراگیر شدن ویروس کجوید 91-با نام کرونا که اولین بار در ووهان این شیج 
گسترده اییافتوقربانیانزیادیرانیزبههمراهداشتتافراگیرشدنآندرسراسردنیاو

آمریکا،حدودا3ماهبهطج انجامید.ترامرکهدرابتدایشیج اینبیماریبانجعیخجدبینی
واطمینانازمصجنیتمردمآمریکادرقبا اینویروسسخنمیگفت،کمترازسهماهبعدبه
صدربیشترینمبتالیاندرههانمبد گردیدونظامایاالتمتحدهرابابحرانیعظیممجاهه
نمجد .ترامر سپس در اقدامی عجیب کرونا را ویروسی اینی نامید و این کشجر را مقصر
اصلیشیج اینویروسدرههاننامید( .)Boot, 2020: 1باتعمیقبیشازپیشبحرانکرونا
در آمریکا ،ترامرتاکنجن برخیازمخالفان دمجکراتخجد(اوباما) و نیزطیفهایرقیب
خجد را مقصر ناکامی آمریکا در مبارزه با کرونا قلمداد نمجد .اوج بحران کرونا در نظام
1. John Grohol
2. Haward Gardner
3. Maria Kunika
4. Narcissism
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سیاسیآمریکاتصجیبرقمشگفتانگیز 0تریلیجندالربرایمقابلهباکرونابجدهاستکه

البتهادعانشدهکهکافینیست(. (Werner and DeBonis, 2020: 2
صر نظرازاینکهویروسکجوید( 91کرونا)راساختهوپرداختهآزمایشگاههایاین
علیهآمریکاواتحادیه اروپابدانیمیاخیر،بایستیبهتحلیلیبدورازهرگجنهداوریارزشیدر
خصجصرویکردهاوسیاستهایترامردرقبا اینویروسوبحرانمتعاقبآندرنظام
ایاالتمتحدهپرداختوپیامدهایمحتم آنرابرشمرد.بهدیگرسخن،اینمقالههستاری
است در راستای تجزیه و تحلی این مسکله که مهمترین دالی ناتجانی ترامر در کنتر 
ویروس کرونا در آمریکا ایست و اه بازخجردهایی را میتجان برای دولت او درنظر
گرفت فرضیهنجیسندگانباتاکیدبرشخصیتخجدشیفتهترامر،نشاندهندهاینمسکلهاست
که ویروس کجوید 91-تجطکه بزرگ اینیها ،سازمانهای ههانی همچجن سازمان ههانی
بهداشت و دولت پیشین باراک اوباما علیه ایاالت متحده است .از طرفی ،بهزعم ترامر ،با
فراگیرشدناینبحران،طیفهایسیاسیمخالفنیزویراتحتفشارقراردادهتاعملکرد
اورازیرسجا بردهودرادامهدرانتخاباتپیشرویآمریکاشکستویراقطعیکنند،حا 
آنکه علت اصلی بحران کرونا در آمریکا را همانگجنه که در ادامه میآید ،دالی دیگری
شک میدهند.


پیشینهشناسی
باتجههبهبدیعبجدنمجضج مقاله،بالطبعنمیتجانمقالهیاکتابیراکهدراینرابطهبه
مرتبطبااالشسازیترامردر

رشتهتحریردرآمدهاست،برشمردلکنبرخیازمجضجعات
نظامسیاسیایاالتمتحدهعلیهرقبایاینکشجربهاهما تبیینمیشجد:
* محمدرضا بیگدلی در کتابی با عنجان «ترامر :پدیده امریکایی ،االش ههانی »9به
هایمطمحنظرویدرعرصههایداخلی،


بررسیابعادشخصیتی،روحیاتاخالقیوسیاست
یوبینالمللیدرهشتفص میپردازد.درفص او ،رئیسهمهجرمنتخبانتخابات

منطقها
ویژگیهای شخصیتی او را بررسی میکند.درفص دوم،

 0293امریکا را معرفی و همچنین 
اگجنگیپیروزیترامررادرانتخاباتامریکامجردتبیینقراردادهوپایگاهاهتماعیویرا
.9بیگدلی،محمدرضا،)9313(،ترامر:پدیدهامریکایی،االشههانی،تهران:انتشاراتتیسا.
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دیدگاههای ترامر با مبانی فکری یکی از مهمترین

ارزیابی کرده است .در فص سجم 
میگیرد.درفص اهارم،
نجمحافظهکاران،مجردتطبیق 

طیفهایسیاسیایاالتمتحده،یعنی

میشجند.درادامهفص پنجمسیاستخارهی
کابینهترامرمعرفی 
اهرههایمهموتأثیرگذار 

مینماید.درفص ششم در
دولت ترامر را شرح نمجده و رویکرد او را در این حجزه تحلی  
میکند .در
حجزه امنیت بینالمللی بحث  
مجرد هایگاه تصمیمات رئیس همهجر امریکا در  
فص هفتم اگجنگی تیعیف مکانیزم الگجی امنیت دسته همعی تجسط دولت ترامر بیان
مینماید و در نهایتدر فص هشتم به نظمهای امنیتی مناطق مهم ههان که امریکا در آن

حیجرفعالیدارددردورانریاستهمهجریدونالدترامراختصاصدارد.
* علی اشر

زبانشناختی
نظری و امیر مالیی مظفری در مقالهای با عنجان «تحلی  

؛ابتدااینمسکلهرامطرحمیکنندکهبا

شخصیتسیاستمداران:مطالعهمجردیدونالدترامر»9
گذر شخصیت ترامر از دوران نامزدی به دوران تصدی پست ریاست همهجری ایاالت
میتجانازثباتبرخیازتکنیبهایسخنرانیوی،درکیروشمندپیداکرده
متحدهآمریکا ،
و بیش از گذشته بتجان آن را تحلی کرد.پرسش اصلی مقالهایناست که اگجنه میتجان
تکنیبهایمندرجدرآندرک،تحلی 

زبانشناختی-بالغیو
رفتارترامرراازطریقمنطق 
پیشبینیکرد صر نظرازمیزانمجفقیتترامردررسیدنبهاهدافش،اواندینتکنیب
و 
میگیرد که منحصر به زمان رای
و تاکتیب خاص را برای القای مفاهیم مجردنظرش به کار  
ظرافتهای

همع کردن وی نیست .بدین منظجر ،دهها سخنرانی و مقاله برای پیدا کردن 
زبانشناختی از
هدفمند در کالم ترامر ،بررسی شده است.هد اصلی مقاله ،ارائه تحلیلی  
ویژگیهایشخصیتیاواست.

فهمپذیرکردنبرخیاز
ادبیاتومحتجایسخنانترامرو 
*دنمبآدامزدرکتابیباعنجان:

”“The Strange Case of Donald J. Trump: A Psychological Reckoning2

به بررسی وضعیت دهنی و روانشناختی ترامر پرداخته است .وی مهمترین مسکله در
ناپذیریویدرتحققهژمجنیسمایاالتمتحدهنمیداندبلکهمعتقد

خصجصترامررااشبا 
است ترامر خجد را به مثابه مجهجدی نجاتبخش برای ایاالت متحده در نظر میگیرد .به
.9فصلنامهسیاستههانی،بهار(،)9311دوره،1شمارهاو ،صص931.-921
1. McAdams, D, (2020), The Strange Case of Donald J. Trump: A Psychological
Reckoning, Oxford: Oxford University Press.
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همینسبب،سهرویکردکالنتحقیردرقبا رقبا،اطمینانازپیروزیوآگاهیکام ازدانش
وتخصصتیمسیاسیخجدرامهمترینابزارمجفقیتمیداند.درنهایتنیزنجیسندهشخصیت

مبتنیبرخجدشیفتگیترامررادرمجاردبسیاریبهضررهامعهایاالتمتحدهدرنظرگرفته
استودراینرابطهبیشاز 93مجردبهبررسیزوا دستاوردهایآمریکاازسجیترامر
مبادرتنمجدهاست.
*لکجناردکروزوهینشینجدابجلندرکتابیباعنجان:

“A Clear and Present Danger: Narcissism in the Era of Donald Trump” 1

معتقدندکهظهجرترامر،بسیاریازخطراتمرتبطباسجقیافتنآمریکابهسمتوسجی
یب نظاماقتدارگرارا تشدیدکردهاست .نجیسندگان بر این اساسبهاستناداتپزشکان و
روانشناساناستنادکرده اندکهرفتارهایترامر،بیشازآنکهمبتنیبرعقالنیتباشدمبتنیبر

رفتارهایشخصیاست.بههمینسببخجدشیفتگیترامر،درظاهرسیاستهایویرادر
راستایمنافعهمهمردمآمریکاتداعیمیکنداماحقیقتماهراایناستکهترامردروهله

نخست به هیچ عنجان به تجصیه دیگران اعتنایی نمیکند و اقدامات خجد را به مثابه یب
سیاستکام وتمامعیارقلمدادمیکندودرنهایتهمهمعیالتمجهجددرنظامآمریکارا
به ناکارآمدی دمجکراتها مرتبط میداند .گجیا تمامی مشکالت کنجنی آمریکا تنها با
معیارهایمجردنظرترامرح خجاهندشدواینمسکلهبزرگترینتهدیداتنارسیستیترامر
برایهامعهایاالتمتحدهخجاهدبجد.
نجآوریمقالهرامیتجانازابعادوزوایایدی برشمرد:
تجزیهوتحلی وضعیتایاالتمتحدهدربحرانکرونا؛تجزیهوتحلی سیاستهاودستاوردهایدولتترامردرمقابلهباکرونا؛پیامدهایضعفکارکردیدولتترامردرمبارزهوکنتر ویروسکرونا.
2

چارچوب نظری؛ تئوری توطئه کارن داگالس
تکجری تجطکه مفهجمیاستکهاشارهبهطرحهرگجنهدسیسهدارد.بهدیگرسخن،تکجری
1 . Cruz, L and Bolen, J, (2016), A Clear and Present Danger: Narcissism in the Era of
Donald Trump, NewYork: Chiron Publications.
2 . Karen Douglas
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تجطکهبهمنزلهعدماعتقادبهشک ظاهریوقج پدیدههایسیاسی،اهتماعیواقتصادیو...
دربرداشتافراطیازتکجریتجطکه،تمامیبحرانهاو

است(.)Swami and Coles, 2010: 561
مشکالت در اثر دسیسهاینی پنهانی گروهی از قدرتمندان است .به این صجرت که گروه
کجاکی(درقالبنهاد،ساختار،حزبیاحتیکشجری)هستندکهبهسبببرخجرداریاز
قدرتباالیسیاسی،اقتصادیونظامی؛بحرانهایراعمدتاعامدانهواردکشجرها،نهادهاویا
ساختارها میکنند تا به منافع خجد دست یابند (Nyhan and Valentino, 2016: 3

;.)Carey

تکجریتجطکهبهرغماینکهبیشتردر نظامهایسیاسی درحا تجسعه یاههان سجمیمرسجم


است،امادرنظامهایتجسعهیافتهغربیهمچجنایاالتمتحدهنیزوهجددارد،کمااینکهلنس

دهاون اسمیت 9معتقد است مفهجم تکجری تجطکه در سا  9134میالدی و از سجی وارن
کامیشن  باانتشاراندداستاندرنیجیجرکتایمزواردزبانسیاسیآمریکاشد(DeHaven-
2014: 19

 .)Smith,مهمترین کاربرد تکجری تجطکه در ایاالت متحده ،مسائلی همچجن

میباشد ،تحلی مرگ
مجهجدات فیایی که نمجد بارز آن در فیلمهای تخیلی هالیجود  
مشکجک مشاهیر آمریکایی ،تروریسم مانند ترور هان ا کندی ،مب کارتیسم و شیج 
کمجنیسمدرآمریکا،واقعه99سپتامبرواسالمهراسیبجدهاست(.)Husting, 2015: 191-192
بسیاریازپژوهشهایصجرتگرفته،تکجریتجطکهرامبتنیبردواص کالنمیدانند:
نخست،عدمآگاهیدرست ازوقج پدیدههاودومویژگیهایناهنجارروانیوشخصیت
افراد (Vassallo and Vezzoni, 2017: 331

; .)Mancosuبه همین دلی مجاردی همچجن

خجدشیفتگی یا نارسیسیم ،رویکردهای ماکیاولیستی ،پارانجیا و فرافکنی ،بسترسازان مهمی
برایپذیرشواعتقادتکجریتجطکهبهشمارمیروند(.)Van Prooijen, 2017: 55نکتهمهماین

استرهبرانیکهبراینگجنهتکجریهااعتقاددارند،عمدتاسخنجرانیقهاربجدهوبهشدتبر

تجدههااثرگذارند(.)Krouwel; Kutiyski and Van Prooijen, 2017: 441-442

انوتحلیلگران،ریشههای

بهطجرکلی،براساسپژوهشهایانجامشدهازسجیروانشناس
اصلیاعتقادبهتکجریتجطکهبجیژهدرمیانرهبرانوسیاستمدارانعبارتنداز:
.9خجدشیفتگییانارسیسم؛
.انگیزههایایدئجلجژیکییانژادی؛

0
1. Lance DeHaven-Smith
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.کماطالعی،ناآگاهی،کمحجصلگی؛
 3
.4فرافکنی؛
.1ایجادحسرضایتدرونی(.)Nyhan; Dickinson and Walmsley, 2016: 119
نظریهپردازانی که در رابطه با مفهجم تکجری تجطکه تحقیقات وسیعی انجام داده
یکی از  
میباشد.وی ابتدا به این پرسش مهمکه «ارا برخی افراد تا حد بسیار
است ،کارن داگالس  9
میپردازد و سپس اهار دلی مهم را برای گرایش آنان به
وسیعی به تجطکه اعتقاد دارند »  
میشمارد:
تکجریتجطکهبر 
 نخست؛ اصرار بر تصجرات ،دانستهها و اطالعات ناصحیح خجد به مثابه منبع دقیق وکام :در این رابطه ،داگالس معتقد است معتقدان به تکجری تجطکه همجاره برای پاسخ به هر
مسکلهای دانستههای خجد را به مثابه کام ترین و دقیقترین منبع اطالعاتی تلقی کرده و لذا

نمیدانند.در این میان،
دانستههای سایر افراد را به هیچ وهه قاب اعتنا و اتقان  

اطالعات و 
برخیازاینگجنهافراد،پساز شنیدنتجضیحاتعلمی،مستند ویامنطقیبهاشتباه خجدپی
برده و در ادامه نظریات خجد را اصالح میکنند اما برخی دیگر با تمسب به لجبازی و تاکید
اندیشهها و متعاقب آن سیاستگذاریهای خجد ایجاد

دانستههای خجد ،هیچگجنه تغییری در 

بر 
نمیکنند.

شاخصهای اصلی افرادی که

 دوم؛ تمای دائمی به افشاگری علیه رقبا:یکی دیگر از میشجند ،افشاگری علیه دیگران بجیژه رقبااست.این مسکله
همجاره به تکجری تجطکه متمسب  
میآید.بهاینصجرتکه انینافرادیهمجارهبهمنابعاطالعاتی
درادامهشاخصبخشاو  
مینگرند ،لذا پس از بررسی انین دادههایی،
دادهها  
نقصترین  
بی 
خجد در مقام کاملترین و  
میگردد.در
عملکردرقبا(اعمازسیاسی،اقتصادی،امنیتیو)...مجردانتقادهایشدیدیواقع 
واقع،دراینجا تمامیعملکردرقباکامالمنفیوبدونهیچگجنه منفعتیتلقی شدهودرادامه،
شایعهپراکنی
میکنند .داگالس در اینجا معتقد است اص دروغ و  
رقبا تهدید به افشاگری  
خدشهدارکردن رقبا و زدن تهمت و

میرسد ارا که با 
انین افرادی در این مرحله به اوج  
اهرهایخائنازرقبایخجددرمیانادهانعمجمیدارندوبارویکردی
افترا،سعیدرترسیم 
مینگرند؛
کهکامالمبتنیبرتخریباستبهرقبایخجد 
2. Karen Douglas

222

فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست ،دوره ،شماره  ،33تابستان ( 11پیاپی )33

انسانها خجاهان
سوم؛ تمای فزاینده به کنتر همه امجر :در نگاه داگالس ،همه  
میباشد.در این راستا،
برخجرداری از یب زندگی مرفه با سطجح باالیی از امنیت و تجسعه  
واقعهای حادث گردد که مسائ روزمره اقتصادی ،امنیتی و حتی فرهنگی و اهتماعی
انانچه  
مینگرند .از
یب هامعه را تهدید کند ،انین افرادی آنرا با نگاهی کامال مبتنی بر تجطکه  
طرفی،بههایح وفص آنمسکلهیابحرانوبهعلتناآگاهیازاگجنگیدالی وقج آن
میکنند .این
بحران ،عمال با سیاستگذاریها و استدال های خجد به تعمیق تنشها مبادرت  
دامنهداریمنتهی
مسکلهخصجصازمانیتشدیدمیشجدکهحادثهمزبجربهیببحراناهتماعی 
شدهباشد.
نجاتبخشاز خجد:معتقدینبه

چهارم؛تمای فزایندهبهارائهتصجیریمعتبر،محبجبو
گرهگشا
تکجری تجطکه همجاره درصدد ارائه تصجیری از خجد به مثابه فردی نخبه ،مطلع و  
سیاستها و تدابیر آنان با شکست مجاهه شجد نیز پیامدهای

هستند .حتی در مجاقعی که 
میکنند و علت ناکامی خجد را مجددا به تجطکه
شکست را با یب تجطکه دیگر هایگزین  
میدهند(.)Douglas and Leite, 2017: 490-493
دشمناننسبت 
میکند تبیین این مسکله است که آیا به
نکته مهمی که داگالس در پایان به آن خاطرنشان  
میسازد یا
لحاظ روانشناسی؛ باور به تکجری تجطکه ،نیازهای معتقدین به این مفهجم را برآورده  
میگیرد که احساس خطر فزاینده ،ترس درونی،
خیر پاسخ وی منفی است.داگالس نتیجه  
بیاعتمادیهاپیامدهایهمیشگیافرادیاست
دشمنیهاودرنهایتافزایش 

تجسعهروزافزون
کهبهتکجریتجطکهمعتقدند).)Douglas and Sutton, 2008: 215-216
نتیجهایکهداگالسدرپایانمباحثخجدمیگیردتاکیدیاستبراینمفهجمکهعمدتا
نگاههایشان منصر و
نمیتجان معتقدین به این تکجری را در مدت زمانی اندک از مجاضع و  

یا اصالحکرد.به دیگر سخن ،در نگاه داگالس ،بسیار بعید است که انین افرادی از مجاضع
اهره
خجد عقب نشینی کنند ارا که بسته به نیازهایشان از حس افشاگری ،کسب کنتر و  
میکنند
معتبر کادب خجد ،همجاره در برابر استدال های منطقی و علمی مقاومت  
and Cichocka, 2017: 539

;(Douglas

انگیزههای انین افرادی کامال

 .(Suttonدر واقع ،ههانبینی و 

متفاوت است ،لذا بدیهی است که زبان سایر افراد را درک نکرده و حتی در مقام عناد و
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میدهدنیزمبتنیبرایناص 
دشمنیباآنانبربیایند.پیشنهادیکهداگالسدراینرابطهارائه 
است که بهترین رویکرد این است که گام به گام و از کجدکی ،فرد را با روش منطقی،
عقالنی و تفکر و استدال منطقی آشنا نمجده تا از این طریق ،روش کار علم را آمجخته و به
این درک برسند که اگجنه مجضجعات مختلف را میتجان تحلی عقالنی کرده و میان یب
تجطکهفرضیوواقعیاتکنجنیومجهجد،تمایزقائ شجند (.(Douglas, et.al, 2016: 70-71

اینمقالهنیزبامبناقراردادنتکجریتجطکهداگالس ،سعی دارد کژکارکردهایترامر در
مسکلهشیج کرونادرایاالتمتحدهرامجردمداقهقراردهد.

معرفی ویروس کووید( 91-کرونا)
کروناویروس 9شاخه مهمی از خانجاده ویروسها و زیر مجمجعه کروناویریده 0به شمار
میروندکهنخستینباردردهه 9132میالدیکشفشدندوآخریننمجنهآنکروناویروس

سندرمحادتنفسیاستکهدرسا  0291درووهاناینشیج یافت(

Carol; Farhoud and

 .)DeConde, 2020: 331این دسته از خانجاده ویروسها دی اهار زیرشاخه اصلی آلفاکرونا
گاماکروناویروسقرارمیگیرندوتاکنجنبیش

ویروس ،بتاکروناویروس ،دلتاکروناویروس ،
ازاه گجنهازکروناویروسهاکشفشدهاستکهازاینتعدادهفتنج ازکروناهابهانسان
منتق شدهاندو بیماریهایخطرناکی همچجن سارس،مرس وکجوید 91را ایجاد کردهاند
هاحیجاناتبجدهاند.بهعنجان

(.3)Chowkwanyun and Reed, 2020: 2منشااولیهکروناویروس
هابجدهاندکهدرادامهبهانسانهانیزسرایت

مثا ،عام شیج ویروسسارس،خفاشهاوگربه
کردند4.ویروسمرگبارمرسنیزکهدرخال سا های0293الی0294درخاورمیانهبسترساز
مرگحدودا 9222نفرگردیدهبجدازشتر بهانسان سرایتنمجد (.)Naumann, 2019: 6در
نخستینباراینویروسآیاازطریق هانجران به

خصجصکجوید 91هنجز مشخص نیست که 
ویروس،هراندگمانهزنیهاییوهجد

شده است یا ازراهانتقا سطجح آلجده به 
انسان منتق  
1. Coronaviruses
2. Coronaviridae
.3همچنیندراینرابطهرهج کنیدبه:
What is SARS-CoV-2? What is COVID-19?, European Centre for Disease Prevention
and Control, accessable at: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/questions-answers.
4. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Report, World Wealth
Organization, 24 April 2020.
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دارد که نشان میدهد عام انتقا ویروس کجوید  91پانگجلین 9بجده است .در نهایت در
خصجصعالئماینبیماری،بایستیادعانداشتکهازسرماخجردگیسادهتاتبولرز،تنگی
البتهکروناویروسهابرخال ویروسسارستنهاارگانهایتنفسیرابا

تنفسراشام گردد.
تهدیدمجاههنمیکنندبلکهاندامهایحیاتیدیگریهمچجنکلیههاوکبدرانیزتحتتاثیرات
سجءخجدقرارمیدهند(.)Nadeem, 2020: 9


تجزیه و تحلیل بحران کرونا در نظام سیاسی ایاالت متحده با تاکید بر شخصیت
نارسیستی دونالد ترامپ
پیشازپرداختنبهمسکلهسیاستهایترامردرقبا این،بررسیهایگاهایندرنظم

نجینههانیوپیشرفتهایاینکشجربجیژهازهنگههانیدومهراندبهصجرتمختصر
ضروری باشد .به عبارت دیگر ،تبیین این مسکله که اگجنه این به یکی از بزرگترین
دغدغه هایاقتصادیوسیاسیترامرمبد گردیدهگریزناپذیراست.بههمنسببدردی به

اختصاربههایگاهایندرسیاستواقتصادبینالمل اشارهمیشجد.

پسازفروپاشینظامدوقطبی،تعدادیازاندیشمندانروابطبینالمل ،آمریکاراقدرت

بالمناز ههان معرفی کردند که عالوه بر آن تجانایی ههتدهی به هنجارها و رویههای
بینالمللیرانیزبهتنهاییدارااست .بااینحا همچناندیگرقدرتهایبزرگ،تالشخجد

رابرایتغییراینوضعیتادامهدادند.قدرتهایبزرگهمیشهبهعنجانیبرقیببالقجه،

هایگاهبرترآمریکاراتهدیدمیکنند.همهجریخلقایننیزیکیازقدرتهایبزرگیاست

هایبالقجهاشفرصتتصاحبهایگاهدولتپیشرودرقرنبیستویکمرابهاین

کهتجانایی
روباعثنگرانیاستراتژیستهاومقاماتآمریکاییشدهاست.درنتیجه


کشجردادهوازاین
آمریکادرابتدایدههدومقرن، 09محجراصلیاستراتژیامنیتملیخجدراازخاورمیانهبه
شرق آسیا منتق کرد تا بتجاند با این تهدید بالقجه به مقابله بپردازد .در حا حاضر ایاالت
متحدهبهتدریجزیرساختهایحیجرفعا ترخجدرادرمناطقپیرامجنیاینوبجیژهدر
تنشزایخجد
شرقآسیافراهمکردهاستاماهنجزرابطه ایندوقدرتههانیواردمرحله  
نشده است و هر دو کشجر به آرامی خجد را برای سا های آتی آماده می سازند (فتاحی،
خجارپجلبدار


.مجراه
9
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تبارسجته و مهروزر .)32 :9313 ،البته در کنار این مسکله ،رویکرد اصلی ایاالت متحده،
پیگیری سیاستهای ائتال سازی با کشجرهای منطقه شرق آسیا (به نجعی همسایگان
همهجریخلقاین)استتادرصدد پاسخگجیی و ایجاد مجازنه در برابر قدرت روبه رشد
اینبرآید(بصیریودرج.)9:9313،
  هنگامی که همه این مسائ در کنار تحجالت عظیم کشجر این قرار داده شجد ،دامنه
تهدیداتاینکشجررابرایایاالتمتحدهبهتردرکخجاهیمنمجد.درهرهشتسا ،حجم
اقتصادکشجرایندوبرابرافزایشیافتهاستبهگجنهایکهتجلیدناخالصداخلیاینکشجر

میلیارددالربجدهاستبهرقمحیرتانگیز 93.41تریلیجن

درسا  9113کهدرحدود 3.941
دالررسیدهاست.ازطرفیاین،بزرگتریندخیرهپجلیههانرادراختیارداردوبزرگترین
تجلید کننده و دومین کشجر بزرگ مصر کننده ههان قلمداد میگردد .باالترین میزان
اندازرادرمیانکشجرهایههانودومینارتشقدرتمندرادراختیاردارد.دراشمانداز


پس
 0212پیش بینی میگردد که همهجری خلق این در تمامی زمینههای فرهنگی ،سیاسی،

اهتماعی ،هنری و زیستمحیطی پیشتاز گردد ،به همین دلی میتجان به پیشبینی ویلیام
اورهلت  9کهدرحدودیبربعقرنگذشته،اینراتهدیدیبراینظملیبرا قلمدادکرد،
صحهگذاشت(کریمی،مجسجیشفائیواسالمی.)0:9313،

نمودار :1نمودار مقایسهای تولید ناخالص ملی چین و آمریکا در سالهای  0101 -1891میالدی (منبع :محمودی کیا)4 :1089 ،

1. William Orhelt
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ترامپ و تئوری توطئه کرونا از سوی جمهوری خلق چین
مجمجعهسیاستهایناکارآمدترامردرقبا اینوشکستسیاستهایاقتصادیدر
هنگاقتصادیبااینکشجرمنتهیبهاین مسکلهگردیدکهترامربامجاضعینژادپرستانهدر
خصجصمسکلهکروناکهآغازآنازووهاناینبجدهاست،اینکشجررامسکج اصلیشیج 
ویروسکرونادرآمریکابداند.ترامرحتیبجایاستفادهازویروسکروناازعنجانویروس
اینیاستفادهکرد.اینادعاازسجیترامردرحالیمطرحمیشجدکهحتیدرآمریکانیز40
درصدمردمبجایاین،سیاستهایترامرراعام شیج اینویروسدرکشجرشانمیدانند
( .)Berenson, 2020: 1نانسی پلجسی ،رئیسمجلسنمایندگانآمریکانیزانینادعاهاییاز
نتالشهابراینجات

سجیترامرراناشیازتالشویبرایانحرا افکارعمجمیوآخری
اقتصادبحرانزدهآمریکادانستهاست.ایننیزدراقدامیتالفیهجیانهارتشایاالتمتحدهرا

مسکج شیج ویروس کرونا دانست و اعالم داشت که نخستین بار ارتش آمریکا ویروس
کروناراواردشهرووهاناینکردهاست(.)Rummler, 2020
نجیسندگان،ریشههایاتهاماتترامربهاین،ناکامیهایترامردر

درحالیکهبهتعبیر
هنگ اقتصادی با این کشجر بجده است .به دیگر سخن ،عدم پیروزی ترامر در هنگ
اقتصادیبااینکهبرعکسبهورشکستگیبخشهایبزرگیازاقتصادوکشاورزیآمریکا

منتهیشدهاست،بسترسازاصلیایناتهاماتبجدهاست.دردی اینمسکلهتجزیهوتحلی 
میشجد.

وی و متعاقب آن
استکه انتخاب  
رویکارآمدن ترامر ،این ایده شک گرفته  
با  
ایازتغییر
استنشانه 
غرب ،ممکن  
در  
ههانی شدن  


ومخالف

پجپجلیستی

نیروهای
قدرت 
یابی

لیبرالیباشد .بهاالشکشیدن

و 
نظم
بجیژهمجضج  این  

المللی 
و

نظملیبرا  ب 
ین
در 
پارادایم 


مکزیب ،تشجیق و تحسین ساختار اقتدارگرایی

هنگ تجاری با این ،ژاپن و 

ناتج ،اعالم 
آینده نظام لیبرا و
است که نگرانیها در مجرد  
روسیه از سجی ترامر ،از همله اقداماتی  
بینالمللی و هلجگیری از شک گیری
نظم  
ایاالت متحده آمریکا در مجرد مدیریت  

تجانایی 
میدهد(رادگجدرزیوصفری.)003:9313،
افزایش 

نظم 
را
برایاین 
هدید 

هایگزینهای
ترامردرفرایندتبلیغاتریاستهمهجری،سیاستتهاهمیوتجدیدنظرطلبانهخجدرااز
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ملیگرایی اقتصادی علیه این مطرح کرد .از دیدگاه او باید با ایجاد مجانع تجاری و
منظر  
تعرفههای گمرگی بر کاالهای وارداتی خصجصا کاالهای اینی ،از کاالهای
افزایش  
آمریکایی حمایت نمجد .از دیدگاه ترامر اگر این از مزایای پیجستن به سازمان تجارت
شدهاند .ترامر تاکنجن
ههانی سجد برده است در عجض کارگران آمریکایی بیکار  
غیردوستانهترینرویکردهارادربرابراینازخجدنشاندادهوحتیعبارت«تجاوزبازرگانی

بهعنف»رادرمجردروابطاینباآمریکابهکاربردهاست.ترامربرآناستکهآمریکابا
قدرتهای اقتصادی نجپا ،بازارهای ههانی بیشتری به آنها واگذار

میدان دادن بیشازحد به 
میکند.اعتقادبرایناستکهاینایستار،برآمدهازنگاهمرکانتیلیستیاوبهبازرگانیخارهی

بهعنجان یب بازی با نتیجه برد و باخت است(کریمیفرد .)013:9313،ترامردر مبارزات
انتخاباتیسخنازخروجازروابطفرااقیانجسی(،)TPPخروجویاتجافقهدیددرنفتا،معرفی
اینبهعنجان متقلبپجلیو لزوم مقابله با آن خصجصا در سازمان تجارتههانی را مطرح
نمجد و وعده داد از تمام قدرت رئیس همهجری خجد برای مقابله با این استفاده کند و
مکزیبواینرابهترتیبتهدیدبهاعما تعرفه41و31درصدینمجد.درهمینراستادر
آمریکاتعرفههاییبهارزشبیشاز022میلیارددالربرایکاالهایاینیدرنظر

سا ،0293
گرفت.این ایدهبهمنظجر هبرانکسری تجاری با این بجد و این را وادار بهخرید کاالهای
نیزپاسخقدرتمندیبهسیاستهایاقتصادیترامرداد،به

میکرد ،اما این 
آمریکایی بیشتر  
این صجرت که دولت این نیز با افزودن به تعرفههای خجد بر واردات آمریکا ،ضررهای
زیادیبهاینکشجرواردکرد.ازسجیدیگر،این به مالیات دولت ترامر در مجرد فجالد
وارداتی ،آلجمینیجم و الکترونیب با مالیات بر سجیا  ،لبنیات ،گجشت خجک ،سیب و
سیبزمینی در میان دیگرکاالهای آمریکایی واکنش نشان دادهاست.اینسیاستمتقاب به

مث اینباعثشدتامجمجعا34مزرعهبزرگکشاورزیدرآمریکادرفاصلهژوئیه0291و
ژوئن  0293ورشکستگی شجند.به گفته اقتصاددانان ،کشاورزآمریکایی که درت ،سجیا ،شیر
میکند بهدلی تقاضای ههانی پایین و قیمت پایین رنج میبرندو هنگ
و گجشت را تجلید  
تجاری ترامر باعث بدتر شدن این مشک شدهاست.در ماه سپتامبر ،0293کسری تجاری
ایاالتمتحده با این به باالترین سطح خجد یعنی  43/9میلیارد دالر رسید(کیجانحسینیو
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نجرانی.)139-132:9313،

ترامپ؛ توهم توطئه و اتهامات وارده به دولت باراک اوباما
پسازفراگیرشدنبحرانویروسکرونادرهامعهآمریکا،ترامریکیازرویکردهای
خجد در عدم کنتر کرونا را متجهه دولت پیشین یعنی باراک اوباما نمجد .در این راستا،
ترامر با تمسخ ر و تحقیر دولت پیشین آمریکا در مسائ بهداشتی ،مفهجم «آزمایشهای
شکسته»راعلیهباراکاوبامامطرحنمجدومسکج بخشمهمیازبحرانکنجنیکرونارااوباما
دانست(.)Cohen and Bonifield, 2020: 1-2ویدراثباتایناتهامبزرگ،سندیارائهنکرد
وتنهابااتهامبهدولتاوباماویرامقصرشیج کرونادرآمریکاقلمدادکرد.ترامردرادامه
باقیاسمدیریتخجددرقبا کرونا ومدیریتاوبامادر دورانشیج آنفلجآنزایخجکی،
خجدراتبرئهنمجد.ایندرحالیاستکهدردوراناوباماکال90هزارو431نفرفجتشدند
اماتاکنجنبیشازصدهزارنفردردورانمدیریتترامردرآمریکابراثرکروناهانخجدرا
ازدستدادند.حتیپیشتردرادعاییبزرگ،ترامرمدعیشدکهبراساساقداماتبسیار
خجبدولتش،دربدترینحالتتعدادتلفاتبه 32هزارنفرنخجاهدرسیدولیهمانگجنه که
تحلیلگران اظهار داشتهاند این مرگ و میر ممکن است تا  022هزار نفر هم افزایش یابد
(.)Wilkie and Mangan, 2020: 3
اساسبجدنادعایترامرعلیهدولتاوبامارامیتجانرویکردهایضداوبامایی


اوجبی
ترامردرالغایلجایحمبتنیبرپزشکیوبهداشتیدرنظامآمریکادانست.دردی بهبرخیاز
مهمتریناقداماتترامردراینرابطهاشارهمیشجد:
* الغای لجایح بهداشتی مصجب در زمان اوباما:الیحه «حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون
بهصرفهیااوباماکر؛ازمهمترینقجانینبهداشتیفدرا 
بهصرفه»مشهجربهالیحهمراقبتمقرون 

بهصرفگی بیمه سالمت ،کاستن از
میباشد.مقصجد از این الیحه افزودن بر کیفیت و مقرون  

هزینههای مراقبت سالمت بجد.این
نرخ بیمه نبجدن از طریق تجسعه پجشش بیمه و کاستن از  
یارانهها و تبادالت بیمه را به وهجد آورد.این قانجن ،بیمه
الیحه سازوکارهایی نظیر الزامات  ،
کنندگان را مجبجر میکند همه متقاضیان را پذیرش کنند ،فهرست مشخصی از شرایط را
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نرخهایمشابهیرامطالبهکنند.اداره
بیتجههبهشرایطازپیشمجهجدیاهنسیت ،
بپذیرندو 
بجدهههای آتی و هزینهکرد

پیشبینی کرد این الیحه کسری 
بجدهه کنگره در سا   0299
مدیکر را کاهش خجاهد داد(حریری .)9313،لغج طرح ملی خدمات درمانی اوباما مجسجم به
"اوباماکر" یکی از شعارهای انتخاباتی اصلی ترامر بجده است .وعدهای که حتی در میان
برخیازهمحزبیهایرادیکا ترامردر میانهمهجریخجاهان بااعتراضاتهدی مجاهه

سطجحباالییازبهداشتمیرسیدند،

شداراکهطیفهایبسیاریدرآمریکابااینطرحبه
بهنحجیکهتا422هزارکجدکبیمهخجدراازدستدادند.

9

*  دومیناقدامضعیفترامردرحجزهبهداشتهامعهآمریکا،افزایشبیسابقهافرادی
استکهدرآمریکافاقدبیمهبهداشتیشده اند.اینرقمتاپیشازورودترامربهکاخسفید

درحدود92درصدبجدهولیدرحا حاضراینرقمبهحدود94درصدتاابتدایسا 0202
رسیدهاستبهدیگرسخن،اززمانآغازریاستهمهجریترامردرایاالتمتحده،بیشاز
هفتمیلیجنآمریکاییبیمهدرمانیخجدراازدستدادند.بههمینسبببرنیسندرزوبرخی
دیگرازاعیایکنگرههمچجنکاماال هاریس 0نیزترامررابهدروغگجیی،خرابکاریو
بازیبابهداشتوسالمتمردمآمریکامتهمکردند(.)Hellmann, 2020: 3
* ازدیگراقداماتترامردرحجزههایبهداشتیآمریکا،تعطیلیبرنامه«پردیکت »3که
درراستایمبارزهومقابلهبابیماریهایویروسیبجیژه آنفلجآنزایمرغیبجد.اقداماتضد

بهداشتیترامردرهامعهآمریکاتنهابهمجاردفجقخالصهنمیشجد.ترامرهمچنیندستجر

کاهش  0122نفریپرسن بهداشتودرمانفدرا راصادرکرد.ویدرسا  0291دستجر
بیماریها4ومؤسساتملیبهداشت1کههزءبخشهای

کاهشاشمگیربجدههمراکزکنتر 
حساسومهم فدرا در بخشهای اورژانس بهداشت عمجمی است را صادرنمجد .از همله
اقدامات بحث برانگیز ترامر ،کاهش  333میلیجن دالری بجدهه به مجسسه ملی آلرژی و
.9دراینرابطهرهج کنیدبه:
Trump Administration Actions ThreatenPeople with Pre-Existing Conditions, State of
Pennsylvania, Committee on Oversight and Government ReformU.S. House of
RepresentativesOctober 2018, pp 1-11.
2. Kamala Harris
3. Predict
4.Centers for Disease Contro
5. The National Institutes of Health
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بههمینسببانینسیاستهاییازسجیترامر بسترسازبحرانو

بیماریهای عفجنی9است .

کاهش کارامدی فاحش اداره منابع بهداشت و خدمات 0شده است و بازخجرد آن ضعف
مفرطدرمبارزهملیآمریکاباکرونابجدهاست(.)Cohen, 2020: 2

ترامپ؛ توهم توطئه و اتهامات وارده به سازمان جهانی بهداشت
ازدیگراقداماتمبتنیبرشخصیتخجدشیفتهترامردرمقابلهبابیماریکرونادرهامعه
امریکا ،وارد آوردن اتهامات بیاستناد علیه سازمان ههانی بهداشت بجده است .ترامر در
همین زمینه ابراز داشت« :سازمان ههانی بهداشت اطالعات اشتباه و غلط کشجر این را به
ههانیاناعالمداشت.ایناشتباهاستراتژیبسازمانبهداشتههانی،باعثمرگهزاراننفر
کاوههانشدومناینخطایبزرگرانخجاهمبخشیدوازدولتممیخجاهمکمب

درآمری
های مالی به این سازمان را قطع کند .این در حالی است که پیشتر نیز ترامر نشان داد
هیچگجنهتعهدیبهاصج بهداشتیههانیندارد.

الف -سازمان جهانی بهداشت

پیشازشیج کرونا،دونالدترامربارهابجدههاختصاصیایننهادمهمههانی راکاهش
نگرانیهایبهداشتههانیندارد

عالقهایبهپرداختنبهمسائ و
دادهبجد.درحقیقتترامر 
دیدگاههای کارشناسان را نادیده میگیرد و اخیرا هم در بجدهه

زمینهها 
و اغلب در این  
پیشنهادی سا  0209برای وزارت بهداشت و خدمات انسانی 3 ،میلیارد دالر از بجدهه
سازمانهایمربجطبهشناسایی،واکنشوآمادگیراکاهشدادهاست(.)Finnegan, 2020: 3

پس از شیج کرونا نیز ترامر در ادعایی هالب ،سازمان ههانی بهداشت را متهم به
همکاری با این و عام شیج ویروس کرونا در ههان نامید و بالفاصله  422میلیجن دالر
دیگرازکمبهایمالیآمریکابهاینسازمانراکاهشداد3.البتهبایستیبهاینمسکلهادعان

داشتکهترامرهمجارهبهدنبا کاهشحیجرآمریکادرنهادهایمختلفسازمانمل بجده
1. National Institute of Allergy and Infectious Diseases
2. Health and Services Resources Administration
.3درابنرابطهرهج کنیدبه:
What does the WHO Do, and why has Trump Stopped Supporting it?, The Guardian,
12 May 2020.
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است.دراکتبرسا ،0291ترامرازیجنسکجوسپسدرسا 0293میالدیازشجرایحقجق
بشر سازمان مل خارج شد.انجمنپزشکیایاالتمتحدهنیزایناقدامآمریکارایباقدام
خطرناک ههانی تلقی کرده که به های مقابله با اص مشک کرونا به تشدید بحران آن
خجاهدانجامید.درخارجازآمریکانیزدبیرک سازمانمل متحد،وزیرخارههآلمان،دبیر
اتحادیه اروپا و بسیاری دیگر از شخصیتها این اقدام ترامر را خطرناک قلمداد کردند
رسدانیناقداماتیبسجیهایازسجیترامر،


).بهنظرمی
(Klein and Hansler, 2020: 1-2
بیشازآنکهنشانگراقتدارایاالتمتحدهباشد،بازکردنراههایتجسعهدیپلماسیکشجرهایی

هایمختلفبینالمللی

همچجن این و روسیه باشد که بهتدریج های آمریکارادر عرصه
خجاهندگرفت؛کمااینکهپیشترنیزاینوروسیهبهخجبینقشخجدرادر روند «دیپلماسی
ماسب»دراروپاوسراسرههانایفانمجدند9.


ب -خروج از معاهده زیستمحیطی پاریس

هد اصلیاینتجافقنامه،ممانعتازرشددرههحرارتمتجسطدرکرهزمینازحدود1،9
درهه سانتیگراد با تجهه به شاخصهای مربجطه از دوران پیش از صنعتی شدن است.این سند،
گلخانهای و تخصیص  922میلیارد دالر در سا به کشجرهای در حا 

کاهش انتشار گازهای 
تجسعه برای ح و فص مشکالت محیط زیستی را در نظر گرفته است.بعد از سا  0201هم
برنامهریزی شده تا این کمب مالی افزایش پیدا کند .البته تجافقنامه پاریس از لحاظ حقجقی

گلخانهای

الزامآور نیست.آمریکا در این تجافقنامه ،متعهدشد که تا سا  0201انتشار گازهای 

دراینکشجررابهمیزان03-03درصدازسطحآندرسا 0221کاهشدهدوتاسا 0202
نیز3میلیارددالربهکشجرهایفقیرکمبکند.آمریکابعدازاین،دومینمنشاانتشارگازهای
گلخانهای در ههان است .بر اساس اطالعات کمیسیجن اروپایی ،در سا  0291گازهای

گلخانهای منتشره در آمریکا بیش از  1تن بجده که به تنهایی بیشتر از ک گازهایی است که

میکنند(.)Olivier, Schure and Peters, 2017: 24
کشجرهایعیجاتحادیهاروپامنتشر 
درابتدایژوئن،0291رئیسهمهجریآمریکااعالمکردکهتصمیمگرفتهتاازتجافقنامه
.9دراینرابطهرهج کنیدبه:
Trump Halts World Health Organization Funding over Coronavirus 'Failure', The
Guardian, 15 May 2020.
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آبوهجایپاریسخارجشجد،برایاینکهوظیفهوی«دفا ازآمریکاوشهروندانآن»است
و به گفته دونالد ترامر ،تجافقنامه پاریس به نفع سایر کشجرهاست و نه ایاالت متحده ،برای
اینکه این سند مسکجلیت مالی و اقتصادی سنگینی را بر عهده این کشجر گذاشته است.ترامر
همچنینآماریرابیانکردکهبراساسآناهرایتعهداتاینتجافقنامهبرایآمریکابهمنزله
از دست دادن  1،0میلیجن فرصت شغلی تا سا  0201و همچنین  442هزار فرصت صنعتی در
داخ کشجر است .این مسکله برای دونالد ترامر پذیرفتنی نیست که این بتجاند انتشار
گلخانهای را تا  93سا دیگر ادامه دهد و هند میلیاردها دالر دریافت کند و بتجاند

گازهای 
انتشار این گازها را تا سا  0202ادامه دهد .این خروج در حالی از سجی ترامر صجرت
انرژیهای تجدیدپذیر با فراز و نشیب در حا رشد است و

پذیرفتکهدر ایاالت متحده ،
فرصتهایشغلیدراینکشجررانیزتامینمیکند.برخال انرژیزغا سنگیکهترامربه

خاطر آن از تجافقنامه پاریس خارج شده ،سهم آن در تجلید ناخالص ملی آمریکا بسرعت در
انرژیهایتجدیدپذیررا

حا سقجطاست.بدینترتیب رئیس همهجریآمریکاعمالتجسعه
درمعرضخطرقراردادهودراینعرصهدرحقیقتراهرابرایکشجرهاییماننداین،هندو
اتحادیهاروپاهمجارمیسازد(.)Tollefson, 2019: 2-3
پیامدهای فراگیر شدن بحران کرونا در جامعه آمریکا برای ترامپ
بخش انتهایی مقاله تجزیه و تحلیلی است بر پیامدهای محتم بحران کرونا بر آینده
سیاسیترامر.دراینراستااندمسکلهاصلیمطمحنظرقراردادهمیشجد:

-9نخستآنکهویروسکرونایببحرانفراگیربینالمللیبجدهاستلذاح وفص آننیاز
بهائتال وهمکاریهایگستردهبینالمللیدارداماشخصیتترامرشخصیتیفردگراومبتنیبر
سیاستهای اقتدارگرایی است و نشان داده است که هیچگجنه تعهدی به پیمانهای دولتی و
ائتال هایههانیندارد.بههمینسبب،نخستینپیامداینماهرارامیتجانانزوایبیشازپیش
ترامردرمبارزهباویروسکرونادانست.درواقع،ترامربههرنحجیسعیدراثباتاینمسکله
داردکهمجمجعهتدابیروسیاستهایدولتوی،بهگجنهایکارسازوکارگشاخجاهندبجدکه
بحرانکرونارابدوننیازبهکمبوهمکاریدیگرکشجرهاح وفص میکند.
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  -0کاهش شدید اعتماد مردم آمریکا به ترامر :ترامر همجاره از خجد به عنجان یب
رئیسهمهجرمحبجبدرمیانمردمآمریکاسخنگفتهاست.اینمسکلهبجیژهپسازانعقاد
قراردادهای کالن تجاری و اقتصادی و ایجاد اشتغا برای طیفهای وسیعی از بیکاران
آمریکایی ملمجستر گردید ،لکن پس از شیج ویروس کرونا ،ناکافی بجدن ابزارهای
بهداشتیودرمانیوافزایشاشمگیرقیمتکاالهایداروخانهایتا 12درصدومرگبیش
از  922هزارنفرنشاندهندهعمقبحراندرهامعهآمریکاست.اینمسکلهرابایستیدرکنار
افزایشروزافزونهنگروانیدرمیانمردمانامریکاقراردادبهنحجیکههماکنجن 32
درصدازمردمآمریکابسیارنگرانندکهخجدویاخانجادهایشاندرمعرضویروسکروناقرار
گرفتهودولتترامرنیزدراینراستانمیتجانداقدامخاصیراانجامدهد.بههمینسبب،
بهترامررامیتجاندومینپیامداینمسکلهدانست.

کاهششدیداعتمادمردمآمریکا
افزایشمبتالیانبهویروسکروناومرگومیرها:اززمانسخنرانیترامردرماههای

 -3
فجریه و مارس که مدعی شده بجد ویروس کرونا هیچگاه به یب بحران در ایاالت متحده
مبد نخجاهدشد تا امروزکهایاالتمتحده درصدرمبتالیان وقربانیان کرونا قرار گرفته
است،بیشاز اهارماه نمیگذرد .لذا اینمسکله نشاندهندهبیاساس بجدنادعایترامر
است .ترامر هیچگاه به تجصیه پزشکان و تحلیلگران ارشد ایااالت متحده ،سازمان ههانی
بهداشت و دیگر کشجرها تجههی نکرد .تحلیلگرانی که از افزایش روزافزون مبتالیان و
قربانیانویروسکروناتا 022هزارنفرهمسخنگفتند.بههمینسبب،بایستیمنتظرتعداد
قربانیانومبتالیانویروسکرونادرایاالتمتحدهبجد.
-4ریاستهمهجری:یکیدیگرازپیامدهایادعایضداینیدونالدترامردرخصجص
میباشد.دراین
شیج ویروسکرونا ،داغ شدن تنجر انتخابات  0202به نفع همهجریخجاهان  
رابطه ،دولت ترامر یب هد واقعی را دنبا میکند و آن هم صحنهسازی برای پیشبرد
کارزارانتخاباتی0202بهنفعترامراست.درواقعاینکارزار درحا حاضربا3مسکلهمهم
برونرفت از تبعات
مجاهه است :نحجه مدیریت بحران کرونا از سجی ترامر ،راهی برای  
اقتصادی آن و در نهایت ،راهی برای خطاکار هلجه دادن این .این ادعایترامر که این
قصد اخال در روند انتخاباتی آمریکا به نفع پیروزی «هج بایدن» رقیب دمجکرات را دارد نیز
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ازهمینهاآبمیخجرد.بههمینسبب،میتجانادعاکردباتجههبهصحنهسازیها،انحرا 
ادهانعمجمیوسرپجشگذاشتنبرسجءمدیریتهابهویژهدردورانبحرانکروناازسجی
ترامر،شکستدرانتخاباتریاستهمهجریآمریکارابرایویرقمبزند(خرمایی:9311،
.)0-9
-1بحراناقتصادی:اقتصادآمریکابهعنجانبزرگتریناقتصادههانبابیشاز 09تریلیجن
دالر  GDPبدون شب آسیب قاب تجههی از شجک تعطیلی کرونا دریافت خجاهد کرد.
میدهد.
یبماهتعطیلیاقتصاد،نرخرشدGDPرا1درصدکاهش 
میدهدهر 
برآوردهانشان 
میرسد تعطیلی اقتصاد آمریکا از  3یا حتی  4ماه نیز فراتر رود که
با تداوم روند فعلی به نظر  
در این صجرت ،میزان کاهش تجلید ناخالص داخلی این کشجر در سا  0202حداق 4
پیشبینیهایبدبینانهنیزرشد
تریلیجندالر(رشداقتصادیمنفی02درصد)خجاهدبجد.برخی 
دانستهاند .ازطرفی،بدهی ملی در اقتصاد آمریکا حداق از دو

منفی  34درصدی را محتم 
ههتقاب تجههاست.او اینکهبیشاز32درصداینبدهیبهعجام خارهیاستونکته
میتجاند به طجر نامحدود دالر ااپ کرده و به
ههانروایی دالر ،آمریکا  
دوم اینکه به دلی  
اقتصاد ههان تزریق کند .اگر به هر دلیلی ،میزان بدهی ها از همله کاهش حجم تجارت
ههانیوکاهشتقاضایمبادالتیدالربرایمدتقاب تجههیدراقتصادآمریکاتداومیابد،
این کشجر در معرض مخاطرات اساسی قرار گرفته و اعتبار دالر با خدشه غیرقاب هبرانی
مجاههخجاهدشد(حسنخانی.)3-0:9311،

نمودار :1نسبت بدهی ملی آمریکا به تولید ناخالص داخلی این کشور طی  91سال گذشته
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میدهدتعدادبیکارشدگانباشیج کرونادر
ازطرفی،دپارتماننیرویکارآمریکا9نشان 
آمریکا به  03.4میلیجن نفر رسید .این در حالی است که در اواخر مارس  0221و به دلی 
بحران مالی قب  ،باالترین رقم متقاضیان تسهیالت بیکاری از  331هزار نفر تجاوز نکرد
(حسنخانی.)1-4:9311،
آمریکا حدود  932میلیجن نیروی کار دارد که برآوردهای اولیه حاکی است  44تا 11
تعطیلیهای ناشی از کرونا در معرض خطر قرار دارد.بیشترین

میلیجن فرصت شغلی به دلی 
فرصتهای شغلی در معرض نابجدی)مربجط به خدمات

میزان ریسب شغلی ( 40درصد ک 
اسکانو غذاوفروشندگانخرداست کهبهترتیب حدود90.1و92میلیجن شغ درایندو
دسته در معرض خطر قرار دارد .به دلی آثار بلندمدت کرونا و تغییر آن بر رفتار مصرفی
مدتها در هذب دوباره نیروی کار با مشک 
مردم ،مشاغلی مانند خدمات غذا و اسکان تا  
مجاههخجاهندبجد(.)Long, 2020: 2-3
سجمین بحراناقتصادیناشیاز شیج کرونادر ایاالتمتحده رابایستیدر کاهششدید
پایینترینحداززمانبروز
شاخصسهامداوهجنزدانست.بجرسنیجیجرکدرخال اینمدتبه 
بحران مالی آمریکا در سا  0223تاکنجن رسیده استبهنحجی که تحلیلگراناقتصادی زیان
اقتصادیناشیازویروسکرونارابیشترازحادثه99سپتامبرقلمدادکردهاند( Vinelli, Weller and

.)Vijay, 2020: 1بزرگترین بانب آمریکا هم با انتشار بیانیهای ،تعطیلی مجقت بیش از هزار شعبه
خجددرسراسرامریکابهدلی شیج کرونااعالمکردهاست(.)Gamble, 2020: 4
هاوتعمیقهنگسردبااین:اینمسکلهمیتجانددی مجاردیهمچجن

 -3افزایشتنش
افزایشتنش هایآمریکادرمسکلهتایجان،تشدیدحیجرنظامیدرمنطقهشرقآسیا،مجاضع

آمریکاعلیهایندرقبا مسکلههستهایکرهشمالیودرنهایتتشدیدتنشهایاقتصادیدر
نظرگرفت.


نتیجهگیری
این  مقاله هستاری است از بررسی و تجزیه و تحلی این مسکله که مهمترین دالی 
سیاست هاینادرستترامردرمنعفراگیریکروناویروسدرهامعهآمریکااهبجدهاست 
1. United States Department of Labor
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بهدیگرسخن،مهمترینضعفهاوکاستیهایدولتترامردرقبا کروناایست فرضیه
باشدبراینمسکلهصحهمیگذاردکهشخصیت


تجطکهمی
نجشتارکهبابهرهگیریازتکجری

سیاسی ترامر از خجدشیفتگی زیادی رنج میبرد و این مسکله بارها از سجی روانشناسان و
تحلیلگران زیادی مجرد تاکید قرار گرفته است .انین شخصیتی در برخجرد با بحرانهای
سیاسی،مجمجعهایازعل وعجام بعیانامرتبطراعام یاعاملیناصلیوقج آنبحران

میپندارند .یافتههایمقاله نشان میدهدکهضعفکارکردی ومدیریتیدونالدترامر ،در

قبا ویروسکروناناشیازاندعلتکالنمیباشد.نخست؛ازیبسجترامرپسازآنکه
دررقابتهایاقتصادیباهمهجریخلقاینناکامماندودراینهنگ اقتصادیبسیاریاز
هایعمدهایمجاههشدو


ایایاالتمتحدههمچجنکشاورزیباخسارت

صنایعکالنوپایه
ازسجیدیگرازآنجاکهشهرووهاندراینمبداویروسکرونابجدهاست،بهانههایالزمرا
به ترامر داده تا این را عام شیج ویروس کرونا در ههان معرفی کند تا از این طریق،
بحران هایاقتصادیفراگیردرهامعهامریکارابهنجعیازادهانعمجمیاینکشجرمنحر 

کند .دوم؛  شخصیت مبتنی بر غرور و خجدشیفتگی ترامر وی را بر آن داشت که هامعه
ایاالتمتحدهیکیازقدرتمندترینکشجرهادرزمینههایبهداشتیوپزشکیاستوویروس

کرونا نمیتجاند خسارتهای زیادی را به این کشجر وارد کند .به همین سبب وی در
سخنرانیهای خجد در ابتدای فراگیر شدن کرونا بارها اعالم کرد ،سیاستهای اتخاد شده

بسیارخجبدولتویدرکنارقدرتپزشکیایاالتمتحدههیچگاهاینکشجررابهبحران
کروناواردنخجاهدکرد.سجم؛اصجالترامرشخصیتیاقتصادمحجرودرصددبیشینهرساندن
منافعاقتصادیایاالتمتحدهبجدهاست.بههمینسببویازحیجردرمجامعبینالمللیکه

بینانهترین
دارایماهیتفرهنگ،هنروبجیژهبهداشتههانیهستند،سرباززدهویادرخجش 

مایتهایمالینمجدهاست.دراینرابطه
حالتاینسازمانهاراتهدیدبهترکوکاهشح 

سازمان ههانی بهداشت و پیمان پاریس قاب دکرند .در نهایت نیز ترامر با سیاستهای
پراگماتیستی خجد در حجزه بهداشت فردی و عمجمی ایاالت متحده ،سیاستهای کامال
اشتباهیرااتخادکرد.سیاستهاییکهسهپیامدکالنرابههمراهداشت:
-9کاهشاشمگیرتعدادپرسن نیروهایبهداشتیدرفدرا ؛-0کاهشاشمگیربیمهها
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لغجبسیاریازطرحهایپزشکیمجردتصجیبدردوراناوباما.

وتسهیالتبهداشتیو -3
بدیهی است انین رویکردهایی از سجی ترامر بسترساز وقج این مسکله گردید که تعداد
بسیار زیادی از مردم آمریکا از بیمههای درمانی و بهداشتی محروم مانده و شرایطشان در
دورانشیج ویروسکرونا بهمراتبحادتر و وخیمترشد.درپایانهم برخیازمهمترین
پیامدهای بحرانکرونا برترامر و دولتویرا میتجان مجارد دی دانست:کاهش شدید
اعتماد مردم آمریکا به ترامر ،افزایش مبتالیان به ویروس کرونا و مرگ و میرها ،ریاست
همهجری،بحراناقتصادیودرنهایتافزایشتنشهاوتعمیقهنگسردبااین.
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