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 همقدم

هاایی هاب با اا     ها و تحلیل بینی برغم بسیاری از پیش

  هاای متاای ی   مبتنی بر نتایج حاصالب از نررنان ی  

بو نی هب از رای  هنیگان امریکایی باب ملال دمینای     

امریکایی توانسا  باا هسا      ار   ونالی ترامپ  نرمایب

الکترال هالج بار رییا  پریایرو  او  های ری       290

هلینتون پیروز شو . نکتب جال  این ان  هب فر ی از 

 اااارز از نراااای نیانااای امریکاااا باااا شااااارهای  

وار  ریاباا  انتباباااتی شاای و بااا   «ضدسیستتتم »

نیساتم  –هاای هلایس نیساتم     گیری از ظرفی  بهره

انس  بر فار ی هاب از  رون   تو -انتبابی الکترال هالج

نیستم وار  انتباباو شیه و از حلایا  دن بر اور ار   

بو  و  ر م لوع  دراء ملومی بیشتری نیز هم بینا   

دور   فائق دیی. نوشتار حاضر بر دن ان  تا ایس روییا  

را مااور  بحااب و بررناای یاارار  ا ه و من ااق رفتااار  

ب از ی امریکاا را ها   هایی از جامااب  انتباباتی دن ببش

 ونالی ترامپ جانبیاری هر نی  تحلیل نلایای. پرناش   

اصلی نوشتار حاضر دن ان  هب دیا دنچب هب  ر نوامبر 

ای از   ر امریکاااا بویاااوع پیونااا   نشاااانب    2016

 ر ایاس   «ضدنظام»گیری یک جنبش اجتلامی  شکل

 هشور ان ؟

 تبیین موضوع . 1

؛ بازگر اناین مرلا     «1 وباره امریکا را بامرل  هس»

بب دمریکا  شاار اصلی  ونالای تراماپ  ر     از  ن  رفتب

ح ور ترامپ  ر بو .  2016های انتباباتی نال  ریاب 

هایی هم  انتباباو ریان  جلهوری دمریکا  با مبالف 

 ااواه و هاام  ر   ری ر میااان نااران حااز  جلهااو  

هایی از بینۀ اجتلامی ایس حز  هلراه شیه بو .  ببش

تااریس مبالفااان ترامااپ  ر انتباباااو  از جللااب جاایی

پال رایاان  ریای     توان بب افرا ی هلچون:  می 2016

م ل  نلاینیگان دمریکا؛ جرز بوش پیر و پسر؛ ج  

بوش  فرمانیار نابق ایال  فلوریایا؛ لینینای گراهاای     

یال  هارولینای جنوبی؛ می  رامنی  فرمانیار فرمانیار ا

نابق ایال  مینب ناوتا و باس نانای  ناناتور ایالا       

ی انتباباااو   اشاااره هاار  هااب  ر رااول  ورهنبرانااکا 

های نرشناس بیشاتری حتای باب ایاس لیسا        چهره

ها   ونالی تراماپ   رغم تلای ایس مبالف  پیونتنی. ملی

                                                           
1  . https:// www. donaldjtrump. com, 2016,” Make 

America Great Again”. 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic2Ouaj6rQAhWHwBQKHYjFBWYQFggtMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.donaldjtrump.com%2F&usg=AFQjCNFOme53HmqHzAunlJzYE0Wyd0FTtQ
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic2Ouaj6rQAhWHwBQKHYjFBWYQFggtMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.donaldjtrump.com%2F&usg=AFQjCNFOme53HmqHzAunlJzYE0Wyd0FTtQ
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رگران ربقااو متونا   بباش بزرگای از هاا     توانس  

صاانایس ناان یس  یشاارهای هلتاار تح،اایل هاار ه    

های متا،ا  مابهبی و نایا ی نفییپونا  را      گروه

ها را ریی  هاری  و   جب  نلایی. هسانی هب  ارجی

هننای.   های امریکایی یللیا  می و تهیییی ملیب ارزش

ای از حامیااان ترامااپ ماتقیناای هااب    ببااش ملاایه 

ا  او  را  انای. دنها   ها  دمریکا را ت اای  هار ه    ارجی

 اننای هاب باب هنتارل  ی اران       صاح  دمریکایی مای 

هاای    ردمایه انا  و ایاس رویایا  را پیامای نیانا       

هاای گبشاتب    هننی هاب رای  هاب    نا رنتی تلقی می

هاای امریکاا اتبااد شایه انا . تراماپ        تون   ول 

ماتقاای اناا   ر وضااای  هنااونی  ایتاایار و تلامیاا  

ز رریااق امریکااا  ر   اار یاارار گرفتااب و وماایه  ا  ا 

هاای ت اارو دزا     اییاماتی هلچاون تیییار توافقناماب   

ملاناا  از ورو     هاا و  اللللای  مقابلاب باا  اارجی     بیس

مرلاا  از  ناا  »مهاااجران مکزیکاای و مسااللانان  

گر انی. اظهارنررهایی  را م ی ا باز می« ی دمریکا رفتب

از ایس  ن   موج  شیه تاا ببشای از بیناب ناراضای     

ل   ونالی تراماپ گارایش پیایا    ی امریکا بب ن جاماب

نیانا   یایرو و   »گاناۀ   تاهیی ترامپ بار ناب   هننی.

هاای     موج  شی تا حتی ببشی از پروتساتان «ایلان

های گبشتب تح   ان یلی هب با اص حاو نیانی  وره

از ایاس   فشار یرار گرفتب بو نی نیز از وی حلای  هننی.

 رصاای دراء  ر  47.28رو ترامااپ توانساا  بااا هساا  

و  2 رصاای دراء 47.81مقاباال هاای ری هلینتااون بااا  

هاای ناشای از نیساتم انتبابااتی      گیری از مزی  بهره

دمارهای منتشر شایه   .3الکترال هالج  بب پیروزی برنی

                                                           
2. http:// interactives. ap. org/ 2016/ general- 

election/? SITE=APQA 

/ تاایا  دراء   398 834 60ایا  دراء ملومی  ونالی تراماپ:  . ت3

 982 781 61ملومی هی ری هلینتون: 

ی   هنی هاب چاب ریفای از جامااب     بب وضوح نشان می

پیاروزی او را  ر   امریکا با پیونتس بب ترامپ  موجباو

 ایس انتباباو ریم ز نی:
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Source: http://www.nytimes.com/elections/results/president,2016. 

تاوان گفا  دن    بنابرایس با توجب بب دمارهای فاو  مای  

ی امریکا هب بیشتریس دراء را بب ترامپ  ببشی از جاماب

ناالی   45 ا نی مبارتنی از: مر ان نفییپون  باایی  

و ملایتا  ر شاهرهای   هب  ارای  ردمی متون ی بو ه 

ی وضاای    هوچک و رونتاها ناهننی و ن اران دینایه  

مالی و اجتلامی  و  هستنی. ایس ری   ملایتا افارا    

انی باا موضاوماتی    هاری هستنی هب ام ی هر ه محافرب

نریر نق  جنایس و مهااجران  اارجی ب اور جایی      

  مسالب  ارنی.

 تحلیل موضوع. 2

پاار ازان  ماای  ی بااب ایااس نااو  نرریااب   70از  هااب 

 اری  نئومارهسیس  از باروز بحاران  ر نراای نارمایب    

اللللی و افول هیمونی ایایو متحیۀ امریکا  ر ایس  بیس

هننی. نیستم ایت،اا  جهاانی  ر  و    حوزه صحب  می

ی پایانی یرن بیساتم باا یاک وضاای  متناای         هب

ای هب هلزمان از یک ناو گرایشااو    مواجب شی؛ ب ونب

شیو پییا هر  و از ناوی  ی ار     نازی ایت،ا  جهانی

مقاوم  نیروهای ایت،ا ی و نیانی  ر ن ح جهاان  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 هزار نفر 50شهرهای باالی 
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 شهرهای کوچک و روستاها

هزار نفر 50شهرهای باالی   شهرهای کوچک و روستاها مناطق حاشیه شهری 

%59 هیالری کلینتون 45% 34%

%35 دونالد ترامپ 50% 62%

 محل زندگ 
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%53 هیالری کلینتون 51% 46% 47% 48% 46%

%41 دونالد ترامپ 42% 50% 48% 49% 48%

 درآمد



 4     ؟«ضدنظام»های  امریکا؛ احیای جنبش 2016جمهوری  انتخابات ریاست

 

ناازی افازایش     ر تقابل با رونی رو بب گسترش جهانی

یاف . ایس رونی  ر نهای  موج  بروز تیییر  ر روابا    

ایت،ااا ی و نیاناای هشااورهای باازر   صااناتی و    

ی ایت،اا ی ایاس    ناز گساترش رشای و تونااب    زمینب

و تقویاا  مویایاا  دنهااا  ر ناا ح نرااای   هشااورها 

انا    الللل شی. ایلانوئل والرشتایس بر ایس مقییه  بیس

 اری بارای پیشابر     هب نیستم ایت،ا  جهانی نرمایب

ی متون  و نیاروی   اهیاف  و  از جللب هیای  ربقب

هار جهانی  متونال باب یکساری فشاارهای فرهن ای      

. باااب  نباااال دن  ایت،اااا های پیراماااونی و   4شااای

پیراماونی  ر مواجهاب باا تحاویو نراای ایت،اا         لبنی

های جیی شینی. ورو  هایها  جهانی  نتبوش چالش

بار باب جاای هاای و صانایس هاااربر        و صانایس نارمایب  

ای را بارای ایاس  ناتب از     گساتر ه مشک و ایت،ا ی 

هشاورها بوجااو  دور . امااا رفتااب رفتااب بر اای از ایااس  

ی هار ه و فراینای   هشورها توانستنی  ورۀ گبار را نپر

پبیری را با موفقی  پیش ببرنی. نلونب برجستب  ان با 

ایس موار   ایت،اا هایی ماننای چایس و هنای هساتنی؛      

دنچب هب از دنها تح  منوان ایت،اا های نوظهاور یاا     

می  ی بب ایس ناو    70شو .  ر مقابل اما  از  هب  می

 هاایی  ال بار تیییار  ر    نئومارهسیستها از بروز نشاانب 

شرای  ایت،ا ی هشاورهای صاناتی اروپاای غربای و     

امریکای شلالی و بوییه افول هیمونی ایت،ا ی ایاایو  

متحایه امریکااا باار نیساتم ایت،ااا  جهااانی صااحب    

 هننی.   می

 ر تشریح وضای  ا یر   و گاروه اصالی وجاو     

هاای   هننای هاب یایرو     ارنی: یک گروه اناتییل مای  

ایاایو متحایه   نوظهور  ر جهان جنو   ر نهای  بار  

فائق دمیه و نقشای هیمونیاک  ر ایت،اا  جهاانی بار      

                                                           
نیانا  و فرهناد  ر نراای متحاول     »ایلانوئل والرشتایس   .4

 .158  1384  ترجلب پیروز ایز ی  نشر نی  چاپ  وی  «جهانی

هننی هب چایس   مهیه  واهنی گرف . دنها انتییل می

پیراماونی  ر جناو     و یا ائت فای از هشاورهای نیلاب   

ماننی هنی  برزیل  رونیب و افریقای جنوبی   ر دینایه  

 اری   اری یاا پسانارمایب   ی انباش  نارمایب  بر چر ب

ی یاف . گروه  ی ر اما بر ایس باورنای هاب   تسل   واهن

برای چیس و  ی ر هشورهای  ر حاال ظهاور  گارفتس    

نقش هیمونیک  ر ایس نیستم ایت،ا  جهاانی بسایار   

 . 5 شوار و  ور از  نترس  واهی بو 

هاا  ر مواجهاب باا     امریکاایی   از نوی  ی ر  پانخ

بحران نرای ایت،اا  جهاانی تااهنون مباارو باو ه از      

یرو نرااامی و تهاااجلی بااب منرااور حفاا  تقویا  یاا 

الللااال   مویایااا  رهباااری  ر نااا ح نراااای بااایس

نازی  ت ای  ریبای یاییلی و جییای  تایاوی     ائت ف

ناازی و ای ااا    ی جهاانی هااای  نراای   هنتارل چر اب  

هااای نرااامی  نیاناای و ایت،ااا ی نااویس  ر   هسااتب

ای. از منراااار  هااااای مبتلاااا  من قااااب  هااااانون

ن  ر ایت،اا  جهاانی    هاا  تایاوی بحارا    نئومارهسیس 

 ر هشاورهای   «ضدنظام»های  موج  تقوی  جنبش

ها دن ونب هب یوای نکروماب   مرهز شی. هیف ایس جنبش

هساا  یاایرو »اناای؛  یااا ایلانوئاال والرشااتایس گفتااب 

. اماا  6بو ه ان «  ول »یا  ر ا تیار گرفتس « نیانی

 های هاب حتای     ت ربب  ر هشورهای غربی نشاان مای  

و احااراز یاایرو  «نظامضتتد»هااای  موفقیاا  جناابش

نیانی  ول   ر ایس هشورها نیز نتوانساتب موجا  از   

ملیتا –های ماترض جاماب  ببش  بیس رفتس نارضایتی

شاو . از جللاب مهلتاریس موضاوماو      -ربقب متون 

ی متون   ر ایس هشاورها باوییه    مور  امتراض ربقب

                                                           
5. Andrea Komlosy , “Prospects Of Decline And 

Hegemonic Shifts For The West”, Journal Of 

World-Systems Research ,Vol. 22, Issue 2,2016, 

p:1. 
 164-165. والرشتایس  پیشیس  6
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 ر امریکا مبارتنی از: تیییر وابسات ی فزاینایه ایت،اا     

هاای تاراز    ازارهای  اارجی  هااهش هساری   ملی بب ب

پبیری امنی  ت اری و هسا    ت اری و هاهش دنی 

 و هارهای  ا لی.

اینها هلب بیان ر دن ان  هب بر  ف بسایاری از  

پیرامونی هب بب نومی ت ش هر نای تاا باا     جوامس نیلب

پیییه جهانی شین بب مثابب یک وایای  نرای ایت،اا   

ا باا الزامااو دن من باق    جهانی بر ور  هر ه و  و  ر

نازنی  ربقب متون   ر هشورهای مرهاز تلاایلی باب    

پبیری و تحلل فشارهای ناشی از باروز بحاران    ان با 

 ر نیستم ایت،اا  جهاانی نیاشاتب و  رصای  ای اا       

های نیانی حامیِ وضس موجاو    ی نرای تیییر  ر رویب

تاریس   بردمیه انا . ایاس نکتاب شاایی یکای از جایی      

توان از رفتار انتباباتی دن بباش   هب می مباحثی باشی

ی امریکا هب با حلای  از شاارهای ضی وضس  از جاماب

موجو   ترامپ  موجباو پیروزی وی را فراهم دور نای   

 انتنباط نلو . 

ی  ولا    نالب 8دمارهای منتشر شیه از مللکر  

باراک اوباما حاهی از دن ان  هب وی توانسا  بحاران   

از رریاق هیفلنیناازی نیساتم    مسکس را مهار هنی  

 ردمای و متونا  جامااب      مالیاتی بب نفس ربقاو هام 

شرای  مایش  جاماب را تا حیو ی متوازن ناز   بار  

اللللی پول  نرخ بیکااری را   اناس گزارش صنیو  بیس

 ه  رصی باو   باب پانج  رصای  ر      2009هب  ر نال 

میلیون شیل  ر ناال   5/2هاهش  ا ه و  2016نال 

  از رریااق بااب نتی ااب رنااانین پیلااان 7لایاایای ااا  ن

اییاانوس درای   -ت اارو دزا  امریکاای شالالی و دنایا    

ی رهبری امریکا بر یاک باازار مشاترک بازر       زمینب

                                                           
7. IMF, World Economic Outlook Update, January 

2016 .Available at: http:// www. imf. org/ external/ 

pubs/ft/weo/2016/update/01. 

هااای  ایت،ااا ی را فااراهم دور  و  ر م لااوع شااا  

بهبااو   2008ایت،ااا ی هشااور را  ر ییاااس بااا نااال 

ی  ی ایس تحویو موج  نشی تا ربقب بببشی. اما هلب

متون  و هارگری امریکا از مللکر  نیساتم نیانای   

رضااای  پیاایا هنناای. بااب وایااس  نتی ااب انتباباااو     

ی  جلهوری ا یر امریکاا نشاان  ا  هاب مساالب     ریان 

ی امریکا صرفا بای و پااییس رفاتس    ایس ببش از جاماب

امیا  و اریای نیس   بلکاب دنهاا از انااس باا موضاوع      

 اری مشاکل   نرمایب های بحران  ر نرای تحلل هزینب

 ارنی و از هلیس رون  هب از نبنان ترامپ مبنی بار  

ناما ینب بو ن وضاای  هناونی نیساتم ت اارو دزا      

ناتیزانب و   انای. شااارهای بی اناب    جهانی حلای  هر ه

ای ا  موانس بر نر راه  نترنی دنان ریباای  اارجی   

بب بازار  ا لی امریکا بنای حفاظ  از هس  و هارهاای  

ن  هاب ماور     ی مهلتریس موضوماتی   از جللب ا لی

 باشی. نرر حامیان اجتلامی ترامپ می

رنی هاب   با منای  بب دنچب هب گفتب شی  بنرر می

جلهااوری نااال  امریکااا  ر جریااان انتباباااو ریاناا 

شاهی پیروزی یک جریان اجتلامی با م الباو  2016

هاای   بو ه ان . جریاانی هاب ارزش   «ضدسیستم »

-هاای نانتی لیبارال    چنایان باا ارزش   مور  نرار دن 

 موهرانی هلبوانی نیار .  ونالای تراماپ  ر جریاان    

انتباباو ا یر ت ش هر  تا از رریق تقوی  گرایشااو  

ی بازگر اناین   ی امریکا ومیه نانیونالیستی  بب جاماب

اللللای امریکاا را بیهای.     بایس امتبار و مویای  ملتااز  

از دن انا  هاب  ر    ی برگزی   ر بریتانیا حاهی ت ربب

ی رفرانایی   هاای پا  از اما ی نتی اب     نبستیس هفتب

های نیا پرناتانب  ر   ی اروپا   رگیری  روز از اتحا یب
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. 8 رصای افازایش پیایا هار      60ایس هشور تاا حایو    

 هی هب تقوی  نانیونالیسام افرارای    شواهی نشان می

ی   ر میان ربقاو متون  جامااب امریکاا  باب فاصالب    

ی انتباباو  موج   از مشب  شین نتی بانیهی بای 

افزایش تاارضاو نیا پرنتانب  ر دن هشور شیه انا .  

شایی بتوان دنچب را هب  ر امریکا  ر حال ویوع ان  را 

دغاااز یااک روناای گفتلااانی تااازه  ر ناا ح جاماااب و  

حکوم  ایس هشور ارزیابی نلو . رونیی هب  ر نهایا   

«  او  »ب ت ش  واهی هر  تا ن رش جیییی نسب  ب

انساان  »ای از  مرضب هنای و تاریا  تاازه   «  ی ری»و 

و « بی انااب»یااا « انسااان غیرامریکااایی»و « امریکااایی

 تاییس نسب  میان دن  و ارائب نلایی.

 گیری نتیجه

 2016جلهوری امریکا  ر نال  نتی ب انتباباو ریان 

ی دن باشای هاب نیانا   ر ایاس      شایی نشان  هنایه 

 ر حال  ارز شاین انا    هشور از وضای   و ی بی 

و احزا  ننتی   ی ر تنها نلاینیه یا م رای مشاره  

ی امریکااا  ی اجتلااامی جاماااب نیاناای تلااامی بینااب

شونی؛ اینکب هر  و حز  ننتی و بازر    محسو  نلی

اناای و  هااای جاایی شاایه  امریکااا  نااتبوش چااالش 

های نیانی و ا راک نیروهاای فااال نیانای     گرایش

ن .  ونالی تراماپ    گرگونی  ر جاماب امریکا  ر حال

با شاار تیییار و انتقاا  از مللکار  نیساتم نیانای      

ی امریکاا را باا    امریکا  توانس  ببش ناراضای جامااب  

 و  هلراه ناز .  ر وایس هلپیس انتباباتی او بایش از  

تلرهز هنی  « باییها»دنکب برنامب محور بو ه باشی و بر 

ینااتب از متلرهااز بااو ه اناا . لاابا دن« نبایاایها»باار 

 ر  -هااران نانتی   ملیتا محافرب –های اجتلامی  ییب

                                                           
8. http://www.independent.co.uk/news/uk/home-

news/ brexit- hate- crime- racism- reports- eu- 

referendum-latest-a7106116.html, 2016. 

هر نی صیایی نیاشاتب   ی امریکا هب احساس می جاماب

و منافس و مویای  دنهاا چنایان اهلیتای بارای نراای      

نیانی موجو  نیار   بب نال  تراماپ گارایش پیایا     

هر ناای.  ر ایااس میااان حتاای بساایاری از ام ااای     

باب راور نانتی باب     های هارگری هاب پیشاتر    اتحا یب

 انی  اینبار تیییر رویب  ا نی. از ایاس    موهراتها رای می

رو شایی بتوان نتایج حاصلب از رفرانیوی بریتانیا مبنای  

ی اروپاا و نیاز انتبابااو ا یار  ر      بر  روز از اتحا یب

گیری رونای   هایی از شکل نشانبایایو متحیه امریکا را 

ر میان ربقااو    «ضدسیستم ِ»ای از گرایشاو  تازه

هار هشورهای صناتی اروپای غربای و   متون  محافرب

هاای   امریکای شلالی  ر واهنش بب دنچاب هاب چاالش   

شین   اری جهانی و اباا  نام لو  جهانی نرای نرمایب

  هاای  ونالای    یایگاه  شاو   ارزیاابی نلاو .    نامییه می

های ت ارو  پیلانترامپ  ر  ،وص موضوماتی نریر 

اللللی امریکاا و اظهااراتش    تاهیاو بیسدزا  جهانی و 

هاای ایت،اا ی یاا امنیتای      مبنی بر  اروز از پیلاان  

اییاانوس  -ای نریر پیلان هلکاری ت اری دنیا من قب

درای و یا بازن ری  ر  ،وص رویکر  ایایو متحیه  ر 

توانای مویایا     یبال پیلان امنیتی ناتو  جلل ای مای  

یاارار  ا ه و اللللاای امریکااا را تحاا  تااا یر  ااو   باایس

ی  هااای جهااانی  ر زمینااب   موجاا  بااروز ن راناای  

دن هشاور  « یابل امتلا  باو ن »و « پبیری مسئولی »

 شو .
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