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 چکیده
بهااهالشمجاهههنمهجد،شهیج 0202هایبزرگیکهههههانرادرسها یکیازبحران
تهرینکشهجرهابههباشد.ایاالتمتحدهکهدرابتدایاینبحهران،ازمصهجنویروسکرونامی

تبههنحهجیکههکرونهارفت،اندکزمانیبعددرصدربیشترینمبتالیانقرارگرفشمارمی
درحا حاضهربههمعیهلیالینحه درامریکهامبهد گردیهدهاسهت.درایهنمقالهه،ههد 
نجیسندگانارائهپاسخبهایهنپرسهشاسهتکههمهمتهریندالیه نهاتجانیترامهردرکنتهر 

تهرینپیامهدهایایهنمسهکلهکدامنهد فرضهیهایسهت ومحتمه ویروسکرونادرآمریکها
زعهموی،دهدکههبههتاکیدبرشخصیتمبتنیبرخجدشیفتگیترامرنشانمینجیسندگانبا

ههایاهین،سهازمانهههانیبهداشهتوکارکردههایشیج کرونادرآمریکامبتنیبردسیسه
تجطکهه،تکهجریازگیهریبههرهبهاکهمقالههایضعیفدولتقبلیدرآمریکابجدهاست.یافته

دهنهدکههدالیه اصهلینشانمیباشدمیتجصیفی-یتحلیلروشومجازیومکتجبمنابع
ههایهایاقتصادیترامردرقبا اهین،سیاسهتتجانبهناکارآمدیسیاستاینمسکلهرامی

ناکارآمدمرتبطباسازمانههانیبهداشتوضهعفقهجانیناتخهادشهدهازسهجیترامهردر
تجانوقهج یهببحهرانمسکلهرامیقبا قجانینبهداشتیهامعهآمریکادانست.پیامدهایاین

هابااینوشکستدرانتخابهاتریاسهتهمههجریعظیماقتصادیدرآمریکا،تشدیدتنش
آیندهدانست.
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 مقدمه
گریاستکهازسجیبرحیلهگربرآیندیازرویکردهایمبتنیتببین9اصجالمفهجمتجطکه

گیردتانتیجهمجرددلخجاهدرنهایتبدستآید.معمجالفردیاطیفیازمخالفانصجرتمی

ومخالفانبهاهدا مطمحنظرتجطکهزمانیمطرحمی گرددکهبحرانبهاوجخجدرسیده

جریتجطکهنیزبالطبعدراینراستا،تک(.Yablokov, 2018: 12)اندخجدتاحدزیادیدستیافته

گروبهصجرتپنهانیدرصددضربهزدنبهیبگروهیتجطکهکهگراینمسکلهاستتببین

البتهنجعیبرداشت(.Allen, 2016: 703)فرد،نهاد،ساختارویادرسطحکالنکشجرهستند

دارد.درنگاههاییکهبهتکجریتجطکهمعتقدهستند،وهجدافراطینیزدرمیانافرادیاطیف

اینگجنهافراد،تمامیرویدادهایمنتهیبهزوا واضمحال بجیژهدرنج سیاسیآنکهمنتهی

هایبزرگاست.اوجانینگردد،ماهیتیبیرونیداشتهومبتنیبرتجطکهقدرتبهسقجطمی

اندنفریانماییوتجطکهالمل ،عرصهقدرتگراینمسکلهاستکهعرصهبینبرداشتیتبیین

البتهانیننگاهیاز(.Federico; Williams and Vitriol, 2018: 930)انددولتخاصاست

نظریهیبسیاسیفلسفهتاریخدر»سجیعبدالکریمسروشانینمجردنقدقرارگرفتهاست:

هاینشبیترینمنحطازکهاندآمجختهمابهسیاسیفیلسجفان.داردوهجد«تجطکهنظریه»نامبه

.ارخدمیگرتجطکهنفرانددستبهتاریخوههانکندتصجرآدمیکهاستاینسیاسی

بگجییمکهاینمیاناستفرقاماکرد،انکارتجاننمیراههاندرگرانتجطکهوهجد

حیاتایزهمهبگجییمکهاینمیانوهستندهمعیحیاتمؤثرعجام ازیکیگرانتجطکه

(.9333:03)سروش،«ارخدمیآنانسجءتدبیربهوگرانطکهتجدستبهسیاسی

تکجریتجطکهدرهجامعدرحا تجسعهمطرحمی مباحثمرتبطبا شجد،هراندعمده

گراندرتطجرواستحالهوقایعسیاسیلیکندرمیانهجامعتجسعهیافتهنیزبعیانقشتجطکه

انقالبکبیرفرانسه،دسیسهبریتانیایکبیروهاگردد،کمااینکهتامدتبااهمیتتلقیمی

فراماسجن میلژ گرفته نظر در ها هالبآنکهSapountzis and Condor, 2013: 744)شد .)

سابقه نیز متحده ایاالت در تجطکه کشاکشتکجری مثا ، عنجان به دارد؛ طجالنی ای

گرییرامتهمبهدسیسههایآمریکاییوهجادارانکاپیتالیسمکههریبدیگرمارکسیست

می نظر در یب آن انحطاط تجطکهبرای را متحده ایاالت استقال  حتی یا و گرفتند
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میفرانسجی قلمداد ها حتیسفیدپجستان(McKenzie-McHarg, 2018: 69-70)کردند یا و

نگریسته کشجر این برای یبتجطکه مثابه به را کشجر این سیاهان همجاره اندآمریکایی

(Davis; Wetherell and Henry, 2018: 1005)ایهایبرهستهالمللینیزرگه.درعرصهبین

دراینراستااستواصجالبهمعنای9شجد.مفهجمنظمنجینههانیازتکجریتجطکهدیدهمی

 :Jannace and Tiffany, 2019)باشدههانمیبرحاکمیتهابرایبرخیقدرتاینیدسیسه

گیریایننج تفکراست.اصجالآنچهکههایشک همهمدیگرمرتبطباریشهنکت(.1382

شک  میبسترساز تجطکه تکجری تقجیت و ریشهگیری برتریگردد، اینهای است. هجیی

هاییهمچجنبرترینژادی،برتریاقتصادی،نظامیوحتیفرهنگیتجانددرزمینهبرتریمی

ب برتری این که زمانی اما میباشد مجاهه بزرگی بحران و االش بها آن دالی  شجد،

گردد.همچنینفقداندانشوآگاهی،فقدانروحیهتساه ومجضجعاتدیگریاحالهمی

شک  عجام مهمدر دیگر از میپذیرشنیز تکجریتجطکه تجسعه گیریو  ;Leiser)باشد

Duani and Wagner-Egger, 2017: 193.) 

 سیاستمدارانی از است،یکی برانگیخته را مباحثبسیاری وی شخصیتخجدشیفته که

ترامرمی بجدهدونالد رهبرانیزیاد و انینسیاستمداران تاریخ، طج  در البته ازباشد. اند.

نرون تا گرفته روم هیتلرامپراتجر استالینآلماننازیو حسینصدامو ...قذافیمعمرو و

(Senior, 2020: 2.)هایمبتنیبرگفتگجترامربهکاخسفید،بسیاریازسیاستاززمانورود

المللیبهخصجصدرقبا رقبایسیاسی،هایدوراناوبامادرعرصهبینومذاکرهدمجکرات

منطقه و ایدئجلجژیکی همهجریاقتصادی، این، خلق همهجری شمالی، کره همچجن ای

تاختوتاز،تهدید،تحریم،تخریب،فدرا روسیه،همهجریاسالمیایرانوسجریهبهعرصه

حتیمتحدیناستراتژیب(.Alishahi and Soleimani, 2020: 4)تحقیروترورمبد گردید

و نمانده ترامرمصجن شخصیتخجدشیفته گزند از نیز سعجدی عربستان ترامرهمچجن

ادارد،یکیازاینهشمارسعجدیکهاشارهبهثروتبی«گاوشیرده»استفادهازواژهنامتعار 

نمجنه عالیشاهی، و فروزان )مسعجدنیا، 9311هاست حس911: یعنی رابطه این در .)

بررسیشخصیتسیاسیهژمجن خجاهیفزایندهترامربسیاریازنجیسندگانوتحلیلگرانبا

داشته مشک خجدشیفتگیترامرادعان شدتبر به همینوی)روانشناسیسیاسی( در اند.
                                                                                                                                             
1. New World Order (NWO) 
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وبسیاریدیگرازتحلیلگرانمعتقدندکه3کجنیکاماریا،0گاردنرهاوارد،9گروهج انهراستا

بهطجر(.Ethlyn, 2018: 13)رادارد4ترامرتمامیمشخصاتیبفردخجدشیفتهیانارسیست

کلی،مهمترینمشخصاتخجدشیفتگییانارسیسیمعبارتنداز:

هایخیالی؛رداستانبینیهمیشگیودرگیریدهنیدحسخجدبزرگ-

تاکیدویژهبرهجش،مجفقیتوقدرتتحلی خجد؛-

کنند؛احساسشدیدحسادتیاتصجراینمسکلهکهدیگرانبهاوحسادتمی-

فقدانحسهمدردیوعدمتجههبهنیازهایدیگران؛-

بروزرفتارهایگستاخانهونامتعار ؛-

هایمکرر؛طلبیهاه-

یباتحسینشدنازسجیدیگرانوقرارگرفتندرکانجنتجههات؛اشتیاقوصفنشدن-

هایرقیب؛واردکردنانجا اتهاماتخیالیبهدشمنانوطیف-

 تحقیروتخریبگستردهدشمنانورقباومخالفانوحتیبعیامتحدین؛-

وتحلی دقیقدانشوآگاهیاندکدرمجردمسائ وکم- درتجزیه حجصلگیزیاد

.( Pincus and Lukowitsky, 2010: 429-431)مسائ 

کجوید ویروس شدن فراگیر شیج 91-با این ووهان در بار اولین که کرونا نام با

نیزبههمراهداشتتافراگیرشدنآندرسراسردنیاوگسترده اییافتوقربانیانزیادیرا

تدایشیج اینبیماریبانجعیخجدبینیماهبهطج انجامید.ترامرکهدراب3آمریکا،حدودا

گفت،کمترازسهماهبعدبهواطمینانازمصجنیتمردمآمریکادرقبا اینویروسسخنمی

بابحرانیعظیممجاهه صدربیشترینمبتالیاندرههانمبد گردیدونظامایاالتمتحدهرا

ویروسیاینی را اقدامیعجیبکرونا ترامرسپسدر مقصرنمجد. را اینکشجر و نامید

باتعمیقبیشازپیشبحرانکرونا(.Boot, 2020: 1)اصلیشیج اینویروسدرههاننامید

نیزطیف و )اوباما( مخالفاندمجکراتخجد ترامرتاکنجنبرخیاز آمریکا، هایرقیبدر

بحران اوج نمجد. قلمداد کرونا با مبارزه در آمریکا ناکامی مقصر را نظامخجد در کرونا
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2. Haward Gardner 
3. Maria Kunika 
4. Narcissism 
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تصجیبرقمشگفت بجدهاستکه0انگیزسیاسیآمریکا تریلیجندالربرایمقابلهباکرونا

.Werner and DeBonis, 2020: 2) )البتهادعانشدهکهکافینیست

هایاین)کرونا(راساختهوپرداختهآزمایشگاه91صر نظرازاینکهویروسکجوید

اروپابدانیمیاخیر،بایستیبهتحلیلیبدورازهرگجنهداوریارزشیدرعلیهآمریکاواتحادیه

وسیاست هایترامردرقبا اینویروسوبحرانمتعاقبآندرنظامخصجصرویکردها

ایاالتمتحدهپرداختوپیامدهایمحتم آنرابرشمرد.بهدیگرسخن،اینمقالههستاری

ای تحلی  و تجزیه راستای در مهمتریناست که مسکله کنتر درترامرناتجانیدالی ن

میایست آمریکادرکروناویروس را بازخجردهایی اه درنظرو او دولت برای تجان

گرفت فرضیهنجیسندگانباتاکیدبرشخصیتخجدشیفتهترامر،نشاندهندهاینمسکلهاست

ویروسکجوید بزرگاینی91-که سازمانتجطکه ههاها، ههانیهای سازمان همچجن نی

به طرفی، از است. ایاالتمتحده علیه دولتپیشینباراکاوباما بابهداشتو ترامر، زعم

هایسیاسیمخالفنیزویراتحتفشارقراردادهتاعملکردفراگیرشدناینبحران،طیف

عیکنند،حا رویآمریکاشکستویراقطاورازیرسجا بردهودرادامهدرانتخاباتپیش

می ادامه در که همانگجنه را آمریکا در علتاصلیبحرانکرونا دالی دیگریآنکه آید،

دهند.شک می


 شناسی پیشینه
تجانمقالهیاکتابیراکهدراینرابطهبهباتجههبهبدیعبجدنمجضج مقاله،بالطبعنمی

سازیترامردرمرتبطبااالشرشتهتحریردرآمدهاست،برشمردلکنبرخیازمجضجعات

  شجد:نظامسیاسیایاالتمتحدهعلیهرقبایاینکشجربهاهما تبیینمی

 عنجان با کتابی در بیگدلی محمدرضا ترامر»* 9ههانیاالشامریکایی،پدیده: به«

هایداخلی،هایمطمحنظرویدرعرصهبررسیابعادشخصیتی،روحیاتاخالقیوسیاست

انتخاباتمنتخبهمهجررئیساو ،پردازد.درفص المللیدرهشتفص مییوبینامنطقه

دوم،درفص .کندمیبررسیرااوشخصیتیهایویژگیهمچنینومعرفیراامریکا0293

راویاهتماعیپایگاهودادهقرارتبیینمجردامریکاانتخاباتدرراترامرپیروزیاگجنگی
                                                                                                                                             

،تهران:انتشاراتتیسا.ترامر:پدیدهامریکایی،االشههانی(،9313.بیگدلی،محمدرضا،)9
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تاسکردهارزیابی ترینمهمازیکیفکریمبانیباترامرهایدیدگاهسجمفص در.

اهارم،درفص .گیردمیتطبیقمجردکاران،نجمحافظهیعنیمتحده،ایاالتسیاسیهایطیف

خارهیسیاستپنجمفص ادامهدر.شجندمیمعرفیترامرکابینهتأثیرگذارومهمهایاهره

درششمدرفص .نمایدمیتحلی حجزهایندررااویکردروونمجدهشرحراترامردولت

کندمیبحثالمللیبینامنیتحجزهدرامریکاهمهجررئیستصمیماتهایگاهمجرد در.

بیانترامردولتتجسطهمعیدستهامنیتالگجیمکانیزمتیعیفاگجنگیهفتمفص 

آندرامریکاکهههانمهمناطقمامنیتیهاینظمبههشتمفص نهایتدردرونمایدمی

.دارداختصاصترامردونالدهمهجریریاستدوراندرداردفعالیحیجر

مقاله در مظفری مالیی امیر و نظری اشر  علی * عنجان با شناختیزبانتحلی »ای

کنندکهبا؛ابتدااینمسکلهرامطرحمی«9ترامردونالدمجردیمطالعه:سیاستمدارانشخصیت
ایاالتهمهجریریاستپستتصدیدورانبهنامزدیدورانازترامرشخصیتذرگ

کردهپیداروشمنددرکیوی،سخنرانیهایتکنیبازبرخیثباتازتجانمیآمریکا،متحده
کردتحلی راآنبتجانگذشتهازبیشو ایناستاصلیپرسش. تجانمیاگجنهکهمقاله

تحلی درک،آندرمندرجهایتکنیبوبالغی-شناختیزبانقمنططریقازراترامررفتار

تکنیباندیناواهدافش،بهرسیدندرترامرمجفقیتمیزانازنظرصر کرد بینیپیشو
رایزمانبهمنحصرکهگیردمیکاربهمجردنظرشمفاهیمالقایبرایراخاصتاکتیبو

نیستویکردنهمع هایظرافتکردنپیدابرایمقالهورانیسخنهادهمنظجر،بدین.
استشدهبررسیترامر،کالمدرهدفمند ازشناختیزبانتحلیلیارائهمقاله،اصلیهد .

.استاوشخصیتیهایویژگیازبرخیکردنپذیرفهموترامرسخنانمحتجایوادبیات
*دنمبآدامزدرکتابیباعنجان:

“The Strange Case of Donald J. Trump: A Psychological Reckoning
2
” 

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

اشبا  داندبلکهمعتقدناپذیریویدرتحققهژمجنیسمایاالتمتحدهنمیخصجصترامررا
مجهجدینجات مثابه به را استترامرخجد در میبخشبرایایاالتمتحده بهنظر گیرد.

                                                                                                                                             
.931-921،شمارهاو ،صص1ه(،دور9311.فصلنامهسیاستههانی،بهار)9

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
داند.درنهایتنیزنجیسندهشخصیتوتخصصتیمسیاسیخجدرامهمترینابزارمجفقیتمی

رگرفتهمبتنیبرخجدشیفتگیترامررادرمجاردبسیاریبهضررهامعهایاالتمتحدهدرنظ
ازسجیترامر93استودراینرابطهبیشاز مجردبهبررسیزوا دستاوردهایآمریکا

مبادرتنمجدهاست.

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

1
  

یازخطراتمرتبطباسجقیافتنآمریکابهسمتوسجیمعتقدندکهظهجرترامر،بسیار

استناداتپزشکانو ایناساسبه نجیسندگانبر است. تشدیدکرده را اقتدارگرا یبنظام

اندکهرفتارهایترامر،بیشازآنکهمبتنیبرعقالنیتباشدمبتنیبرروانشناساناستنادکرده

هایویرادرتگیترامر،درظاهرسیاسترفتارهایشخصیاست.بههمینسببخجدشیف

کنداماحقیقتماهراایناستکهترامردروهلهراستایمنافعهمهمردمآمریکاتداعیمی

نمی اعتنایی دیگران تجصیه به عنجان هیچ به یبنخست مثابه به را اقداماتخجد و کند

تمجهجددرنظامآمریکاراکندودرنهایتهمهمعیالسیاستکام وتمامعیارقلمدادمی

دمجکرات ناکارآمدی میبه مرتبط باها تنها آمریکا کنجنی مشکالت تمامی گجیا داند.

معیارهایمجردنظرترامرح خجاهندشدواینمسکلهبزرگترینتهدیداتنارسیستیترامر

برایهامعهایاالتمتحدهخجاهدبجد.

زوایایدی برشمرد:تجانازابعادونجآوریمقالهرامی

تجزیهوتحلی وضعیتایاالتمتحدهدربحرانکرونا؛-

هاودستاوردهایدولتترامردرمقابلهباکرونا؛تجزیهوتحلی سیاست-

پیامدهایضعفکارکردیدولتترامردرمبارزهوکنتر ویروسکرونا.-



 2داگالس کارن توطئه تئوری نظری؛ چارچوب
فهجمیاستکهاشارهبهطرحهرگجنهدسیسهدارد.بهدیگرسخن،تکجریمتجطکهتکجری

                                                                                                                                             
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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هایسیاسی،اهتماعیواقتصادیو...تجطکهبهمنزلهعدماعتقادبهشک ظاهریوقج پدیده

هاودربرداشتافراطیازتکجریتجطکه،تمامیبحران(.Swami and Coles, 2010: 561)است

دسیسه اثر گروهاینمشکالتدر اینصجرتکه به است. قدرتمندان از پنهانیگروهی ی

کجاکی)درقالبنهاد،ساختار،حزبیاحتیکشجری(هستندکهبهسبببرخجرداریاز

هایراعمدتاعامدانهواردکشجرها،نهادهاویاقدرتباالیسیاسی،اقتصادیونظامی؛بحران

می دستیابساختارها خجد منافع به تا کنند .(Carey; Nyhan and Valentino, 2016: 3)ند

به نظامتکجریتجطکه در بیشتر ههانسجمیمرسجمرغماینکه یا هایسیاسیدرحا تجسعه

لنسهایتجسعهیافتهغربیهمچجنایاالتمتحدهنیزوهجددارد،کمااینکهاست،امادرنظام
9اسمیتدهاون سا  در تجطکه تکجری مفهجم است 9134معتقد سجی از و وارنمیالدی
شدکامیشن نیجیجرکتایمزواردزبانسیاسیآمریکا انتشاراندداستاندر -DeHaven)با

Smith, 2014: 19.)همچجنمسائلیمتحده،ایاالتدرتجطکهتکجریکاربردمهمترین

مرگتحلی باشد،میهالیجودتخیلیهایفیلمدرآنبارزنمجدکهفیاییمجهجدات

شیج وکارتیسممبکندی،ا هانترورمانندتروریسمآمریکایی،مشاهیرمشکجک

(.Husting, 2015: 191-192)استبجدههراسیاسالموسپتامبر99واقعهآمریکا،درکمجنیسم

مبتنیبردواص کالنمیبسیاریازپژوهش تکجریتجطکهرا دانند:هایصجرتگرفته،

هایناهنجارروانیوشخصیتهاودومویژگیازوقج پدیدهنخست،عدمآگاهیدرست

 Mancosu; Vassallo and Vezzoni, 2017: 331)افراد همچجن(. مجاردی دلی  همین به

مهمی بسترسازان فرافکنی، و پارانجیا ماکیاولیستی، رویکردهای نارسیسیم، یا خجدشیفتگی

نکتهمهماین(.Van Prooijen, 2017: 55)روندبرایپذیرشواعتقادتکجریتجطکهبهشمارمی

هااعتقاددارند،عمدتاسخنجرانیقهاربجدهوبهشدتبراسترهبرانیکهبراینگجنهتکجری

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

هایانوتحلیلگران،ریشهشدهازسجیروانشناسانجامهایپژوهشاساسبهطجرکلی،بر

اصلیاعتقادبهتکجریتجطکهبجیژهدرمیانرهبرانوسیاستمدارانعبارتنداز:

.خجدشیفتگییانارسیسم؛9

هایایدئجلجژیکییانژادی؛.انگیزه0
                                                                                                                                             
1. Lance DeHaven-Smith   
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حجصلگی؛کمناآگاهی،اطالعی،.کم3

فرافکنی؛.4

.(Nyhan; Dickinson and Walmsley, 2016: 119)درونیرضایتحس.ایجاد1

دادهانجاموسیعیتحقیقاتتجطکهتکجریمفهجمبارابطهدرکهپردازانینظریهازیکی

بسیارحدتاافرادبرخیارا»مهمکهپرسشاینبهابتداوی.باشدمی9داگالسکارناست،

بهآنانگرایشبرایرامهمدلی اهارسپسوپردازدمی«دارند اعتقادتجطکهبهوسیعی

:شماردمیبرتجطکهتکجری

ودقیقمنبعمثابهبهخجدناصحیحاطالعاتوهادانستهتصجرات،براصرارنخست؛ -

هربهپاسخبرایهمجارهتجطکهتکجریبهمعتقداناستمعتقدداگالسرابطه،ایندر:کام 

لذاوکردهتلقیطالعاتیامنبعدقیقترینوترینکام مثابهبهراخجدهایدانستهایمسکله

اتقانواعتناقاب وهههیچبهراافرادسایرهایدانستهواطالعات دانندنمی میان،ایندر.

پیخجداشتباهبهمنطقییاومستندعلمی،تجضیحاتشنیدنازپسافراد،گجنهاینازبرخی

تاکیدولجبازیبهتمسببادیگربرخیاماکنندمیاصالحراخجدنظریاتادامهدروبرده

ایجادخجدهایسیاستگذاریآنمتعاقبوهااندیشهدرتغییریهیچگجنهخجد،هایدانستهبر

کنند.نمی

کهافرادیاصلیهایشاخصازدیگریکی:رقباعلیهافشاگریبهدائمیتمای دوم؛ -

مسکلهاین.رقبااستجیژهبدیگرانعلیهافشاگریشجند،میمتمسبتجطکهتکجریبههمجاره

اطالعاتیمنابعبههمجارهافرادیانینکهصجرتاینبه.آیدمیاو بخششاخصادامهدر

هایی،دادهانینبررسیازپسلذانگرند،میهادادهتریننقصبیوکاملترینمقامدرخجد

در.گرددمیواقعشدیدیانتقادهایمجرد...(وامنیتیاقتصادی،سیاسی،ازاعم)رقباعملکرد

ادامه،دروشدهتلقیمنفعتیهیچگجنهبدونومنفیکامالرقباعملکردتمامیاینجادرواقع،

کنندمیافشاگریبهتهدیدرقبا پراکنیشایعهودروغاص استمعتقداینجادرداگالس.

وتهمتزدنوقباردارکردنخدشهباکهارارسدمیاوجبهمرحلهایندرافرادیانین

بارویکردیودارندعمجمیادهانمیاندرخجدرقبایازخائنایاهرهترسیمدرسعیافترا،

نگرند؛میخجدرقبایبهاستتخریببرمبتنیکامالکه
                                                                                                                                             
2. Karen Douglas 
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امجرهمهکنتر بهفزایندهتمای سوم؛ خجاهانهاانسانهمهداگالس،نگاهدر:

باشدمیتجسعهوامنیتازباالییسطجحبامرفهزندگییبازبرخجرداری راستا،ایندر.

اهتماعیوفرهنگیحتیوامنیتیاقتصادی،روزمرهمسائ کهگرددحادثایواقعهانانچه

نگرندمیتجطکهبرمبتنیکامالنگاهیباآنراافرادیانینکند،تهدیدراهامعهیب از.

آنوقج دالی اگجنگیازناآگاهیعلتبهوبحرانیامسکلهآنفص وح هایبهطرفی،

کنندمیمبادرتهاتنشتعمیقبهخجدهایاستدال وهاسیاستگذاریباعمالبحران، این.

منتهیداریدامنهاهتماعیبحرانیببهمزبجرحادثهکهشجدمیتشدیدزمانیخصجصامسکله

باشد.شده

بهمعتقدین:خجدازبخشنجاتومحبجبعتبر،متصجیریارائهبهفزایندهتمای چهارم؛

گشاگرهومطلعنخبه،فردیمثابهبهخجدازتصجیریارائهدرصددهمجارهتجطکهتکجری

هستند پیامدهاینیزشجدمجاههشکستباآنانتدابیروهاسیاستکهمجاقعیدرحتی.

تجطکهبهمجددارادخجناکامیعلتوکنندمیهایگزیندیگرتجطکهیبباراشکست

(.Douglas and Leite, 2017: 490-493)دهندمینسبتدشمنان

بهآیاکهاستمسکلهاینتبیینکندمیخاطرنشانآنبهپایاندرداگالسکهمهمینکته

یاسازدمیبرآوردهرامفهجماینبهمعتقدیننیازهایتجطکه،تکجریبهباورروانشناسی؛لحاظ

استمنفیویپاسخخیر  درونی،ترسفزاینده،خطراحساسکهگیردمینتیجهداگالس.

استافرادیهمیشگیپیامدهایهااعتمادیبیافزایشنهایتدروهادشمنیروزافزونتجسعه

(.(Douglas and Sutton, 2008: 215-216معتقدندتجطکهتکجریبهکه

عمدتاکهمفهجماینبراستتاکیدییردگمیخجدمباحثپایاندرداگالسکهاینتیجه

ومنصر هایشاننگاهومجاضعازاندکزمانیمدتدرراتکجریاینبهمعتقدینتجاننمی

مجاضعازافرادیانینکهاستبعیدبسیارداگالس،نگاهدرسخن،دیگربه.اصالحکردیا

اهرهوکنتر کسبری،افشاگحسازنیازهایشانبهبستهکهاراکنندنشینیعقبخجد

 ;Douglas) کنندمیمقاومتعلمیومنطقیهایاستدال برابردرهمجارهخجد،کادبمعتبر

(Sutton and Cichocka, 2017: 539 واقع،. کامالافرادیانینهایانگیزهوههانبینیدر

وعنادممقادرحتیونکردهدرکراافرادسایرزبانکهاستبدیهیلذااست،متفاوت
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اص اینبرمبتنینیزدهدمیارائهرابطهایندرداگالسکهپیشنهادی.بربیایندآنانبادشمنی

باکجدکی،ازوگامبهگامکهاستاینرویکردبهترینکهاست را منطقی،روشفرد

بهوآمجختهراعلمکارروشطریق،اینازتانمجدهآشنامنطقیاستدال وتفکروعقالنی

یبمیانوکردهعقالنیتحلی تجانمیرامختلفمجضجعاتاگجنهکهبرسنددرکاین

.Douglas, et.al, 2016: 70-71)) شجندقائ تمایزمجهجد،وکنجنیواقعیاتوفرضیتجطکه

درترامرکژکارکردهایداردسعیداگالس،تجطکهتکجریدادنقرارمبنابانیزاینمقاله

.دهدقرارمداقهمجردرامتحدهایاالتدرکروناشیج مسکله



 )کرونا( 91-معرفی ویروس کووید
ویروس9کروناویروس خانجاده از مهمی کروناویریدهشاخه مجمجعه زیر و شمار0ها به

میالدیکشفشدندوآخریننمجنهآنکروناویروس9132روندکهنخستینباردردههمی

 Carol; Farhoud andدرووهاناینشیج یافت)0291رسا سندرمحادتنفسیاستکهد

DeConde, 2020: 331ویروس خانجاده از ایندسته اصلیآلفاکرونا(. زیرشاخه دی اهار ها

گیرندوتاکنجنبیشگاماکروناویروسقرارمیدلتاکروناویروس،بتاکروناویروس،ویروس،

هاستکهازاینتعدادهفتنج ازکروناهابهانسانهاکشفشداه گجنهازکروناویروساز

بیماریمنتق شده مرسوکجویداندو کرده91هایخطرناکیهمچجنسارس، ایجاد اندرا

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

هانیزسرایتاندکهدرادامهبهانسانهابجدهبههاوگرمثا ،عام شیج ویروسسارس،خفاش

درخاورمیانهبسترساز0294الی0293هایویروسمرگبارمرسنیزکهدرخال سا 4کردند.

 )9222مرگحدودا انسانسرایتنمجد به شتر از بجد درNaumann, 2019: 6نفرگردیده .)

ازطریقبارانخستینکهنیستمشخصهنجز91خصجصکجوید بههانجرانینویروسآیا

انتقا یااستشدهمنتق انسان هراندگمانهبهآلجدهسطجحازراه هاییوهجدزنیویروس،
                                                                                                                                             
1. Coronaviruses 
2. Coronaviridae 

.همچنیندراینرابطهرهج کنیدبه:3
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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می نشان که دارد ویروسکجوید انتقا  عام  است9پانگجلین91دهد بجده نهایتدر. در

دهتاتبولرز،تنگیخصجصعالئماینبیماری،بایستیادعانداشتکهازسرماخجردگیسا

هایتنفسیراباهابرخال ویروسسارستنهاارگانالبتهکروناویروستنفسراشام گردد.

هاوکبدرانیزتحتتاثیراتهایحیاتیدیگریهمچجنکلیهکنندبلکهاندامتهدیدمجاههنمی

(.Nadeem, 2020: 9)دهندسجءخجدقرارمی


کرونا در نظام سیاسی ایاالت متحده با تاکید بر شخصیت تجزیه و تحلیل بحران 

 نارسیستی دونالد ترامپ
هایترامردرقبا این،بررسیهایگاهایندرنظمپیشازپرداختنبهمسکلهسیاست

هایاینکشجربجیژهازهنگههانیدومهراندبهصجرتمختصرنجینههانیوپیشرفت

تبی دیگر، عبارت به باشد. بزرگترینضروری از یکی به این اگجنه که مسکله این ین

هایاقتصادیوسیاسیترامرمبد گردیدهگریزناپذیراست.بههمنسببدردی بهدغدغه

شجد.المل اشارهمیاختصاربههایگاهایندرسیاستواقتصادبین

مریکاراقدرتالمل ،آپسازفروپاشینظامدوقطبی،تعدادیازاندیشمندانروابطبین

ههت تجانایی آن بر عالوه که کردند معرفی ههان رویهبالمناز  و هنجارها به هایدهی

هایبزرگ،تالشخجدبااینحا همچناندیگرقدرت.المللیرانیزبهتنهاییدارااستبین

قدرت برایتغییراینوضعیتادامهدادند. جه،هایبزرگهمیشهبهعنجانیبرقیببالقرا

هایبزرگیاستهمهجریخلقایننیزیکیازقدرتکنند.هایگاهبرترآمریکاراتهدیدمی

یکمرابهاینواشفرصتتصاحبهایگاهدولتپیشرودرقرنبیستهایبالقجهکهتجانایی

هاومقاماتآمریکاییشدهاست.درنتیجهروباعثنگرانیاستراتژیستکشجردادهوازاین

،محجراصلیاستراتژیامنیتملیخجدراازخاورمیانهبه09ادرابتدایدههدومقرنآمریک

ایاالت حا حاضر در بپردازد. مقابله به بالقجه اینتهدید با بتجاند تا منتق کرد شرقآسیا

تدریجزیرساخت به فعا متحده درهایحیجر درمناطقپیرامجنیاینوبجیژه را ترخجد

زایخجدتنشایندوقدرتههانیواردمرحلهفراهمکردهاستاماهنجزرابطهشرقآسیا

برایسا  را آرامیخجد به کشجر دو هر استو میهایآتینشده )فتاحی،آماده سازند
                                                                                                                                             

 دارخجارپجلب.مجراه9
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 مهروزر، و 9313تبارسجته متحده،32: ایاالت اصلی رویکرد مسکله، این کنار در البته .)

سیاست ائتال پیگیری همسایگانساهای نجعی )به آسیا شرق منطقه کشجرهای با زی

درصدد استتا رشدروبهقدرتبرابردرمجازنهایجادوپاسخگجییهمهجریخلقاین(

(.9313:9برآید)بصیریودرج،این

دامنه شجد، داده اینقرار تحجالتعظیمکشجر کنار اینمسائ در همه هنگامیکه

یایاالتمتحدهبهتردرکخجاهیمنمجد.درهرهشتسا ،حجمتهدیداتاینکشجررابرا

ایکهتجلیدناخالصداخلیاینکشجراقتصادکشجرایندوبرابرافزایشیافتهاستبهگجنه

تریلیجن93.41انگیزمیلیارددالربجدهاستبهرقمحیرت3.941کهدرحدود9113درسا 

تریندخیرهپجلیههانرادراختیارداردوبزرگتریندالررسیدهاست.ازطرفیاین،بزرگ

می قلمداد ههان بزرگمصر کننده کشجر دومین و کننده میزانتجلید باالترین گردد.

اندازاندازرادرمیانکشجرهایههانودومینارتشقدرتمندرادراختیاردارد.دراشمپس

می0212 پیشبینی در این خلق همهجری که زمینهگردد سیاسی،تمامی فرهنگی، های

زیست و هنری میاهتماعی، دلی  همین به گردد، پیشتاز پیشمحیطی به تجان ویلیامبینی
تهدیدیبراینظملیبرا قلمدادکرد،9اورهلت کهدرحدودیبربعقرنگذشته،اینرا

(.9313:0صحهگذاشت)کریمی،مجسجیشفائیواسالمی،


 (4: 1089میالدی )منبع: محمودی کیا،  0101 -1891 های سال در آمریکا و چین ملی ناخالص تولید ای مقایسه ار: نمود1نمودار

                                                                                                                                             
1. William Orhelt 
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 ترامپ و تئوری توطئه کرونا از سوی جمهوری خلق چین
هایاقتصادیدرهایناکارآمدترامردرقبا اینوشکستسیاستمجمجعهسیاست

مسکلهگردیدکهترامربامجاضعینژادپرستانهدرهنگاقتصادیبااینکشجرمنتهیبهاین

خصجصمسکلهکروناکهآغازآنازووهاناینبجدهاست،اینکشجررامسکج اصلیشیج 

ویروسکرونادرآمریکابداند.ترامرحتیبجایاستفادهازویروسکروناازعنجانویروس

40شجدکهحتیدرآمریکانیزمطرحمیاینیاستفادهکرد.اینادعاازسجیترامردرحالی

دانندهایترامرراعام شیج اینویروسدرکشجرشانمیدرصدمردمبجایاین،سیاست

(Berenson, 2020: 1.)نیزانینادعاهاییازپلجسی،نانسی رئیسمجلسنمایندگانآمریکا

هابراینجاتنتالشسجیترامرراناشیازتالشویبرایانحرا افکارعمجمیوآخری

هجیانهارتشایاالتمتحدهرازدهآمریکادانستهاست.ایننیزدراقدامیتالفیاقتصادبحران

ویروس ارتشآمریکا بار نخستین داشتکه اعالم دانستو ویروسکرونا شیج  مسکج 

(.Rummler, 2020)کروناراواردشهرووهاناینکردهاست

هایترامردرهایاتهاماتترامربهاین،ناکامینجیسندگان،ریشهدرحالیکهبهتعبیر

هنگ در ترامر پیروزی عدم سخن، دیگر به است. بجده کشجر این با هنگاقتصادی

هایبزرگیازاقتصادوکشاورزیآمریکااقتصادیبااینکهبرعکسبهورشکستگیبخش

ا بسترسازاصلیایناتهاماتبجده دردی اینمسکلهتجزیهوتحلی منتهیشدهاست، ست.

شجد.می

 کارآمدنرویبا اینترامر، استگرفتهشک ایده انتخاب وویکه نآمتعاقب

تغییرازاینشانهاستممکن،غربدرشدنههانیومخالفپجپجلیستینیروهاییابیقدرت

کشیدناالشبه.باشدلیبرالینظمواینمجضج بجیژهوالمللیینبلیبرا نظمدرپارادایم

 ناتج، هنگاعالم تجاری با ژاپناین، مکزیب،و تشجیق تحسینو اقتدارگراییساختار

 روسیه از سجی ترامر، از استاقداماتیهمله نگرانیکه ها در نظاآیندهمجرد م ولیبرا 

ایاالتتجانایی متحده آمریکا در المللیبیننظممدیریتمجرد هلجگیریو گیریشک از

.(9313:003دهد)رادگجدرزیوصفری،میافزایشرانظماینبرایهدیدهایهایگزین

راازخجدتجدیدنظرطلبانهوهمیتهاسیاستریاستهمهجری،تبلیغاتفراینددرترامر
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کردمطرحاینعلیهاقتصادیگراییملیمنظر وتجاریمجانعایجادبابایداودیدگاهاز.

کاالهایازاینی،کاالهایخصجصاوارداتیکاالهایبرگمرگیهایتعرفهافزایش

نمجدآمریکاییحمایت تجارتانسازمبهپیجستنمزایایازایناگرترامردیدگاهاز.

بردهههانی تاکنجنترامراند.شدهبیکارآمریکاییکارگرانعجضدراستسجد

بازرگانیتجاوز»عبارتحتیودادهنشانخجدازایندربرابررارویکردهاترینغیردوستانه

باآمریکاکهاستآنبرترامر.استبردهبهکارآمریکابااینروابطدرمجردرا«عنفبه

واگذارآنهابهبیشتریههانیبازارهاینجپا،اقتصادیهایقدرتبهبیشازحددادنمیدان

خارهیبازرگانیبهاومرکانتیلیستینگاهازبرآمدهایستار،اینکهاستاینبراعتقاد.کندمی

مبارزاتترامردر(.9313:013است)کریمیفرد،باختوبردنتیجهبابازییببهعنجان

معرفینفتا،هدیددریاتجافقوخروج،(TPP)فرااقیانجسیروابطازخروجازباتیسخنانتخا

مطرحراتجارتههانیسازماندرخصجصاآنبامقابلهلزوممتقلبپجلیواینبهعنجان

خجدقدرتتمامازدادوعدهونمجد مقابلهرئیسهمهجری استفادهبابرای وکنداین

درصدینمجد.درهمینراستادر31و41تعرفهاعما ترتیبتهدیدبهبهاینرامکزیبو

نظردراینیکاالهایمیلیارددالربرای022ازارزشبیشبههاییآمریکاتعرفه،0293سا 

کاالهایبهخریدواداررااینوبجداینباتجاریهبرانکسریایدهبهمنظجرگرفت.این

هایاقتصادیترامرداد،بهنیزپاسخقدرتمندیبهسیاستایناماکرد،میبیشترآمریکایی

نیز دولتاین بهاینصجرتکه افزودن ضررهایآمریکا،وارداتبرخجدهایتعرفهبا

ازسجیدیگر،این فجالدمجرددرترامردولتمالیاتبهزیادیبهاینکشجرواردکرد.

سجیا،مالباالکترونیبوآلجمینیجموارداتی، بر یات وسیبخجک،گجشتلبنیات،

اینسیاستمتقاب بهنشانواکنشآمریکاییدیگرکاالهایمیاندرزمینیسیب دادهاست.

و0291ژوئیهفاصلهدرآمریکادرمزرعهبزرگکشاورزی34مث اینباعثشدتامجمجعا

شیرسجیا،درت،کهکاییکشاورزآمریاقتصاددانان،گفتهشجند.بهورشکستگی0293ژوئن

هنگمیبرندورنجپایینقیمتوپایینههانیتقاضایبهدلی کندمیتجلیدراگجشتو

درمشک اینشدنبدترباعثترامرتجاری تجاریکسری،0293سپتامبرماهشدهاست.

سینیورسید)کیجانحدالرمیلیارد9/43یعنیخجدسطحباالترینبهاینباایاالتمتحده
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(.139-9313:132نجرانی،



 ترامپ؛ توهم توطئه و اتهامات وارده به دولت باراک اوباما

ترامریکیازرویکردهای پسازفراگیرشدنبحرانویروسکرونادرهامعهآمریکا،

راستا، این در نمجد. باراکاوباما یعنی دولتپیشین متجهه را کرونا کنتر  عدم در خجد

تمسخ با ترامر مفهجم بهداشتی، مسائ  در آمریکا پیشین دولت تحقیر و هایآزمایش»ر

راعلیهباراکاوبامامطرحنمجدومسکج بخشمهمیازبحرانکنجنیکرونارااوباما«شکسته

ویدراثباتایناتهامبزرگ،سندیارائهنکرد(.Cohen and Bonifield, 2020: 1-2)دانست

تاوباماویرامقصرشیج کرونادرآمریکاقلمدادکرد.ترامردرادامهوتنهابااتهامبهدول

دورانشیج آنفلجآنزایخجکی، در مدیریتاوباما و قبا کرونا در قیاسمدیریتخجد با

نفرفجتشدند431وهزار90خجدراتبرئهنمجد.ایندرحالیاستکهدردوراناوباماکال

اماتاکنجنبیشازصدهزارنفردردورانمدیریتترامردرآمریکابراثرکروناهانخجدرا

ترامرمدعیشدکهبراساساقداماتبسیار ازدستدادند.حتیپیشتردرادعاییبزرگ،

کههزارنفرنخجاهدرسیدولیهمانگجنه32خجبدولتش،دربدترینحالتتعدادتلفاتبه

داشته اظهار تحلیلگران تا است ممکن میر مرگو این افزایشیابد022اند هم نفر هزار

(Wilkie and Mangan, 2020: 3.)

میاوجبی را تجانرویکردهایضداوباماییاساسبجدنادعایترامرعلیهدولتاوباما

انست.دردی بهبرخیازترامردرالغایلجایحمبتنیبرپزشکیوبهداشتیدرنظامآمریکاد

شجد:مهمتریناقداماتترامردراینرابطهاشارهمی

مقرونمراقبتوبیمارازحفاظت»الیحه:اوبامازماندرمصجببهداشتیلجایحالغای*

مهمترینقجانینبهداشتیفدرا اوباماکر؛ازیاصرفهبهمقرونمراقبتالیحهبهمشهجر«صرفهبه

ازکاستنسالمت،بیمهصرفگیبهمقرونوکیفیتبرافزودنالیحهاینازدباشد.مقصجمی

بجدسالمتمراقبتهایهزینهازکاستنوبیمهپجششتجسعهطریقازنبجدنبیمهنرخ این.

بیمهقانجن،این.آوردوهجدبهرابیمهتبادالتوهایارانهالزامات،نظیرسازوکارهاییالیحه

راشرایطازمشخصیفهرستپذیرشکنند،رامتقاضیانهمهکندمیرمجبجراکنندگان
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اداره.کنندمطالبهرامشابهیهاینرخهنسیت،یامجهجدپیشازشرایطبهتجههبیوبپذیرند

کردهزینهوآتیهایبجدههکسریالیحهاینکردبینیپیش0299سا درکنگرهبجدهه

بهمجسجماوبامادرمانیخدماتملیطرحلغج.(9313،داد)حریریخجاهدکاهشرامدیکر

وعدهترامراصلیانتخاباتیشعارهایازیکی"اوباماکر" است. میانبجده حتیدر ایکه

هم میانهمهجریحزبیبرخیاز اعتراضاتهدیمجاهههایرادیکا ترامردر با خجاهان

رسیدند،سطجحباالییازبهداشتمیهایبسیاریدرآمریکابااینطرحبهشداراکهطیف

9دادند.دستازراخجدبیمهکجدکهزار422بهنحجیکهتا
 

سابقهافرادیدومیناقدامضعیفترامردرحجزهبهداشتهامعهآمریکا،افزایشبی*

اند.اینرقمتاپیشازورودترامربهکاخسفیداستکهدرآمریکافاقدبیمهبهداشتیشده

0202درصدتاابتدایسا 94درصدبجدهولیدرحا حاضراینرقمبهحدود92ددرحدو

رسیدهاستبهدیگرسخن،اززمانآغازریاستهمهجریترامردرایاالتمتحده،بیشاز

وبرخیسندرزبرنیهفتمیلیجنآمریکاییبیمهدرمانیخجدراازدستدادند.بههمینسبب

 0هاریسکاماالهمچجندیگرازاعیایکنگره خرابکاریو بهدروغگجیی، نیزترامررا

(.Hellmann, 2020: 3)بازیبابهداشتوسالمتمردمآمریکامتهمکردند

که«3پردیکت»هایبهداشتیآمریکا،تعطیلیبرنامهازدیگراقداماتترامردرحجزه*

بیماری اقداماتضدهایویروسیبجیژهدرراستایمبارزهومقابلهبا آنفلجآنزایمرغیبجد.

شجد.ترامرهمچنیندستجربهداشتیترامردرهامعهآمریکاتنهابهمجاردفجقخالصهنمی

دستجر0291نفریپرسن بهداشتودرمانفدرا راصادرکرد.ویدرسا 0122کاهش

هایبخشهزءکه1بهداشتملیمؤسساتو4هابیماریکنتر مراکزبجدههاشمگیرکاهش

هملهازصادرنمجد.رااستعمجمیبهداشتاورژانسهایبخشدرفدرا حساسومهم

ترامر،اقدامات وآلرژیملیمجسسهبهبجدههدالریمیلیجن333کاهشبحثبرانگیز

                                                                                                                                             
.دراینرابطهرهج کنیدبه:9

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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بسترسازبحرانوهاییازسجیترامربههمینسببانینسیاست.است9عفجنیهایبیماری

ضعفاستشده0خدماتوبهداشتمنابعادارهفاحشکاهشکارامدی آن بازخجرد و

(.Cohen, 2020: 2مفرطدرمبارزهملیآمریکاباکرونابجدهاست)



 ترامپ؛ توهم توطئه و اتهامات وارده به سازمان جهانی بهداشت

هامعهازدیگراقداماتمبتنیبرشخصیتخجدشیفتهترامردرمقابلهبابیماریکرونادر

اتهاماتبی آوردن وارد ترامردرامریکا، است. بهداشتبجده ههانی سازمان علیه استناد

 داشت: ابراز بهبهداشتههانیسازمان»همینزمینه اینرا غلطکشجر و اطالعاتاشتباه

ههانیاناعالمداشت.ایناشتباهاستراتژیبسازمانبهداشتههانی،باعثمرگهزاراننفر

خجاهمکمبکاوههانشدومناینخطایبزرگرانخجاهمبخشیدوازدولتممیدرآمری

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

هیچگجنهتعهدیبهاصج بهداشتیههانیندارد.


 سازمان جهانی بهداشت -الف

کاهشراههانیمهمنهادایناختصاصیبجدهههابارترامرپیشازشیج کرونا،دونالد

نداردههانیبهداشتهاینگرانیومسائ بهپرداختنبهایعالقهترامرحقیقتدر.بجدداده

ومینادیدهراکارشناسانهایدیدگاههازمینهایندراغلبو همگیرد بجدههدراخیرا

بجدههازدالرمیلیارد3انسانی،خدماتوبهداشتوزارتبرای0209سا پیشنهادی

(.Finnegan, 2020: 3)استدادهکاهشراآمادگیوواکنششناسایی،بهمربجطهایسازمان

به متهم را بهداشت ههانی سازمان هالب، ادعایی در ترامر نیز کرونا شیج  پساز

 بالفاصله و نامید ههان در ویروسکرونا عام شیج  اینو دالر422همکاریبا میلیجن

البتهبایستیبهاینمسکلهادعان3هایمالیآمریکابهاینسازمانراکاهشداد.دیگرازکمب

بجدهمل سازمانمختلفهاینهاددرآمریکاحیجرکاهشدنبا بههمجارهداشتکهترامر
                                                                                                                                             
1. National Institute of Allergy and Infectious Diseases 
2. Health and Services Resources Administration 

.درابنرابطهرهج کنیدبه:3
What does the WHO Do, and why has Trump Stopped Supporting it?, The Guardian, 
12 May 2020. 
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حقجقشجرایازمیالدی0293سا وسپسدریجنسکجازترامر،0291سا اکتبردر.است

انجمنپزشکیایاالتمتحدهنیزایناقدامآمریکارایباقدامخارجمل سازمانبشر شد.

آن بحران تشدید به کرونا مشک  اص  با مقابله های به که کرده تلقی خطرناکههانی

خجاهدانجامید.درخارجازآمریکانیزدبیرک سازمانمل متحد،وزیرخارههآلمان،دبیر

ا شخصیتاتحادیه از دیگر بسیاری و کردندروپا خطرناکقلمداد ترامررا اقدام این ها

(Klein and Hansler, 2020: 1-2بهنظرمی.)ایازسجیترامر،رسدانیناقداماتیبسجیه

هایتجسعهدیپلماسیکشجرهاییبیشازآنکهنشانگراقتدارایاالتمتحدهباشد،بازکردنراه

روسی عرصههمچجناینو در را تدریجهایآمریکا به باشدکه المللیهایمختلفبینه

دیپلماسی»روندخجاهندگرفت؛کمااینکهپیشترنیزاینوروسیهبهخجبینقشخجدرادر

9ایفانمجدند.ههانسراسرواروپادر«ماسب


 محیطی پاریس  خروج از معاهده زیست -ب

9،1حدوداززمینکرهدرمتجسطحرارتدرههرشدازممانعتتجافقنامه،ایناصلیهد 

سند،این.استشدنصنعتیازپیشدورانازمربجطههایشاخصبهتجههباسانتیگراددرهه

حا درکشجرهایبهسا دردالرمیلیارد922تخصیصوایگلخانهگازهایانتشارکاهش

هم0201سا ازبعد.استفتهگرنظردررازیستیمحیطمشکالتفص وح برایتجسعه

البتهپیداافزایشمالیکمباینتاشدهریزیبرنامه حقجقیلحاظازپاریستجافقنامهکند.

ایگلخانهگازهایانتشار0201سا تاکهمتعهدشدتجافقنامه،ایندرآمریکا.نیستآورالزام

0202سا تاودهدکاهش0221سا درآنسطحازدرصد03-03میزانبهراکشجرایندر

گازهایانتشارمنشادومیناین،ازبعدآمریکا.کندکمبفقیرکشجرهایبهدالرمیلیارد3نیز

استههاندرایگلخانه گازهای0291سا دراروپایی،کمیسیجناطالعاتاساسبر.

کهاستگازهاییک ازبیشترتنهاییبهکهبجدهتن1ازبیشآمریکادرمنتشرهایگلخانه

(.Olivier, Schure and Peters, 2017: 24)کنندمیمنتشراروپااتحادیهعیجکشجرهای

تجافقنامهازتاگرفتهتصمیمکهکرداعالمآمریکاهمهجریرئیس،0291ژوئندرابتدای
                                                                                                                                             

یدبه:.دراینرابطهرهج کن9
Trump Halts World Health Organization Funding over Coronavirus 'Failure', The 
Guardian, 15 May 2020. 
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است«آنشهروندانوآمریکاازدفا »ویوظیفهاینکهبرایشجد،خارجپاریسهجایوآب

برایمتحده،ایاالتنهوکشجرهاستسایرنفعبهپاریستجافقنامهترامر،دونالدگفتهبهو

ترامر.استگذاشتهکشجراینعهدهبرراسنگینیاقتصادیومالیمسکجلیتسندایناینکه

همنزلبهآمریکابرایتجافقنامهاینتعهداتاهرایآناساسبرکهکردبیانراآماریهمچنین

درصنعتیفرصتهزار442همچنینو0201سا تاشغلیفرصتمیلیجن0،1دادندستاز

انتشاربتجانداینکهنیستپذیرفتنیترامردونالدبرایمسکلهاین.استکشجرداخ 

بتجاندوکنددریافتدالرمیلیاردهاهندودهدادامهدیگرسا 93تاراایگلخانهگازهای

سجیترامرصجرت.دهدادامه0202سا تارازهاگااینانتشار حالیاز اینخروجدر

واسترشدحا درنشیبوفرازباتجدیدپذیرهایانرژیمتحده،ایاالتپذیرفتکهدر

بهترامرکهسنگیزغا انرژیبرخال .کندمیتامیننیزراکشجرایندرشغلیهایفرصت

دربسرعتآمریکاملیناخالصتجلیددرآنسهمشده،جخارپاریستجافقنامهازآنخاطر

راتجدیدپذیرهایانرژیتجسعهعمالآمریکاهمهجریرئیسترتیببدین.استسقجطحا 

وهنداین،مانندکشجرهاییبرایراراهحقیقتدرعرصهایندرودادهقرارخطرمعرضدر

(.Tollefson, 2019: 2-3)سازدمیهمجاراروپااتحادیه

 

 پیامدهای فراگیر شدن بحران کرونا در جامعه آمریکا برای ترامپ
آینده بر کرونا بحران محتم  پیامدهای بر است تحلیلی و تجزیه مقاله بخشانتهایی

شجد:سیاسیترامر.دراینراستااندمسکلهاصلیمطمحنظرقراردادهمی

المللیبجدهاستلذاح وفص آننیازنخستآنکهویروسکرونایببحرانفراگیربین-9

المللیدارداماشخصیتترامرشخصیتیفردگراومبتنیبرهایگستردهبینبهائتال وهمکاری

پیمانسیاست به تعهدی هیچگجنه استکه داده نشان استو اقتدارگرایی وهای دولتی های

تجانانزوایبیشازپیشینماهرارامیهایههانیندارد.بههمینسبب،نخستینپیامداائتال 

ترامردرمبارزهباویروسکرونادانست.درواقع،ترامربههرنحجیسعیدراثباتاینمسکله

ایکارسازوکارگشاخجاهندبجدکههایدولتوی،بهگجنهداردکهمجمجعهتدابیروسیاست

کند.شجرهاح وفص میبحرانکرونارابدوننیازبهکمبوهمکاریدیگرک
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یب-0 عنجان به خجد از ترامرهمجاره ترامر: به آمریکا مردم اعتماد کاهششدید

اینمسکلهبجیژهپسازانعقاد رئیسهمهجرمحبجبدرمیانمردمآمریکاسخنگفتهاست.

طیف برای اشتغا  ایجاد و اقتصادی و تجاری کالن بیکارانقراردادهای از وسیعی های

ملمجسآم ابزارهایریکایی بجدن ناکافی کرونا، ویروس شیج  از پس لکن گردید، تر

درصدومرگبیش12ایتابهداشتیودرمانیوافزایشاشمگیرقیمتکاالهایداروخانه

هزارنفرنشاندهندهعمقبحراندرهامعهآمریکاست.اینمسکلهرابایستیدرکنار922از

قراردادبهنحجیکههماکنجنافزایشروزافزونهنگر 32وانیدرمیانمردمانامریکا

نگرانندکهخجدویاخانجادهایشاندرمعرضویروسکروناقراربسیارآمریکامردمازدرصد

نمی بههمینسبب،گرفتهودولتترامرنیزدراینراستا انجامدهد. تجانداقدامخاصیرا

تجاندومینپیامداینمسکلهدانست.بهترامررامیکاهششدیداعتمادمردمآمریکا

هایافزایشمبتالیانبهویروسکروناومرگومیرها:اززمانسخنرانیترامردرماه-3

ایاالتمتحده یببحراندر به هیچگاه ویروسکرونا بجد مدعیشده مارسکه و فجریه

م درصدر ایاالتمتحده امروزکه تا گرفتهمبد نخجاهدشد قرار قربانیانکرونا بتالیانو

نمی ماه اهار بیشاز بیاست، نشاندهنده اینمسکله لذا اساسبجدنادعایترامرگذرد.

ههانی سازمان ایااالتمتحده، ارشد تحلیلگران و پزشکان تجصیه به ترامرهیچگاه است.

افزایشروز از که تحلیلگرانی نکرد. تجههی کشجرها دیگر و وبهداشت مبتالیان افزون

 تا بایستیمنتظرتعداد022قربانیانویروسکرونا بههمینسبب، هزارنفرهمسخنگفتند.

قربانیانومبتالیانویروسکرونادرایاالتمتحدهبجد.

ترامردرخصجصدونالدضداینیریاستهمهجری:یکیدیگرازپیامدهایادعای-4

دراینمیهمهجریخجاهاننفعبه0202انتخاباتتنجرشدنداغشیج ویروسکرونا، باشد.

دنبا می دولتترامریبهد واقعیرا آنهمصحنهرابطه، پیشبردبرایسازیکندو

مهممسکله3باحاضرحا درکارزاراینواقعدر.استترامرنفعبه0202انتخاباتیکارزار

استمجاهه تبعاتازرفتبرونبرایراهیترامر،سجیازکرونابحرانمدیریتنحجه:

اینکهادعایترامراین.ایندادنهلجهخطاکاربرایراهینهایت،دروآناقتصادی

نیزداردرادمجکراترقیب«بایدنهج»پیروزینفعبهآمریکاانتخاباتیرونددراخال قصد
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ها،انحرا سازیههبهصحنهتجانادعاکردباتجخجرد.بههمینسبب،میمیآبهاهمیناز

ادهانعمجمیوسرپجشگذاشتنبرسجءمدیریتهابهویژهدردورانبحرانکروناازسجی

:9311ترامر،شکستدرانتخاباتریاستهمهجریآمریکارابرایویرقمبزند)خرمایی،

9-0.)

تریلیجن09ازبیشباههاناقتصادبزرگترینعنجانبهآمریکابحراناقتصادی:اقتصاد-1

.کردخجاهددریافتکروناتعطیلیشجکازتجههیقاب آسیبشببدونGDPدالر

.دهدمیکاهشدرصد1راGDPرشدنرخاقتصاد،تعطیلیماهیبهردهدمینشانبرآوردها

کهرودفراترنیزماه4حتییا3ازآمریکااقتصادتعطیلیرسدمینظربهفعلیروندتداومبا

4حداق 0202سا درکشجراینداخلیناخالصتجلیدکاهشمیزانصجرت،ایندر

رشدنیزبدبینانههایبینیپیشبرخی.بجدخجاهد(درصد02منفیاقتصادیرشد)دالرتریلیجن

دوازحداق آمریکااقتصاددرملیازطرفی،بدهی.انددانستهمحتم رادرصدی34منفی

نکتهواستخارهیعجام بهبدهیایندرصد32ازبیشاینکهاو .استتجههقاب ههت

بهوکردهااپدالرنامحدودطجربهتجاندمیآمریکادالر،رواییههاندلی بهاینکهدوم

کندتزریقههاناقتصاد بدهیدلیلی،هربهاگر. ازمیزان تجارتحجمکاهشهملهها

یابد،تداومآمریکااقتصادتجههیدرقاب مدتبرایدالرمبادالتیتقاضایکاهشوههانی

هبرانیغیرقاب خدشهبادالراعتباروگرفتهقراراساسیمخاطراتمعرضدرکشجراین

.(3-9311:0خانی،شد)حسنخجاهدمجاهه


 گذشته سال 91 طی کشور این داخلی ناخالص تولید به آمریکا ملی بدهی : نسبت1نمودار
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باشیج کرونادربیکارشدگانتعداددهدمینشان9آمریکاکارنیرویرفی،دپارتمانازط

رسیدنفرمیلیجن03.4بهآمریکا دلی بهو0221مارساواخردرکهاستحالیدراین.

نکردتجاوزنفرهزار331ازبیکاریتسهیالتمتقاضیانرقمباالترینقب ،مالیبحران

.(1-9311:4خانی،)حسن

11تا44استحاکیاولیهبرآوردهایکهداردکارنیرویمیلیجن932حدودآمریکا

داردقرارخطرمعرضدرکروناازناشیهایتعطیلیدلی بهشغلیفرصتمیلیجن بیشترین.

خدماتبهمربجط(نابجدیمعرضدرشغلیهایفرصتک درصد40)شغلیریسبمیزان

دوایندرشغ میلیجن92و90.1حدودترتیببهکهاستخردانفروشندگوغذاواسکان

داردقرارخطرمعرضدردسته مصرفیرفتاربرآنتغییروکرونابلندمدتآثاردلی به.

مشک باکارنیرویدوبارههذبدرهامدتتااسکانوغذاخدماتمانندمشاغلیمردم،

(.Long, 2020: 2-3)بجدخجاهندمجاهه

کاهششدیدس بایستیدر را ایاالتمتحده در شیج کرونا جمینبحراناقتصادیناشیاز

بروززمانازحدترینپایینبهخال اینمدتدرنیجیجرکبجرسدانست.داوهجنزسهامشاخص

تحلیلگراناقتصادیرسیدهتاکنجن0223سا درآمریکامالیبحران نحجیکه زیاناستبه

 Vinelli, Weller and)اندقلمدادکردهسپتامبر99حادثهازبیشترزویروسکرونارااقتصادیناشیا

Vijay, 2020: 1.)شعبههزارازبیشمجقتتعطیلیای،بیانیهانتشارباهمآمریکابانببزرگترین

(.Gamble, 2020: 4)استکردهاعالمکروناشیج دلی امریکابهسراسردرخجد

اینمسکلهمیشافزایشتن-3 تجانددی مجاردیهمچجنهاوتعمیقهنگسردبااین:

هایآمریکادرمسکلهتایجان،تشدیدحیجرنظامیدرمنطقهشرقآسیا،مجاضعافزایشتنش

هایاقتصادیدرایکرهشمالیودرنهایتتشدیدتنشآمریکاعلیهایندرقبا مسکلههسته

نظرگرفت.


 گیری نتیجه
 دالی این مهمترین که مسکله این تحلی  و تجزیه و بررسی از است هستاری مقاله

هاینادرستترامردرمنعفراگیریکروناویروسدرهامعهآمریکااهبجدهاست سیاست
                                                                                                                                             
1. United States Department of Labor 
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هایدولتترامردرقبا کروناایست فرضیههاوکاستیبهدیگرسخن،مهمترینضعف

بهره با گذاردکهشخصیتباشدبراینمسکلهصحهمیتجطکهمیگیریازتکجرینجشتارکه

خجدشیفتگیزیادیرنجمی وسیاسیترامراز سجیروانشناسان از بارها اینمسکله و برد

بحران با برخجرد در شخصیتی انین است. گرفته قرار تاکید مجرد زیادی هایتحلیلگران

عسیاسی،مجمجعه نامرتبطرا ام یاعاملیناصلیوقج آنبحرانایازعل وعجام بعیا

یافتهمی نشانمیپندارند. درهایمقاله مدیریتیدونالدترامر، دهدکهضعفکارکردیو

ازیبسجترامرپسازآنکهنخست؛باشد.قبا ویروسکروناناشیازاندعلتکالنمی

اقتصادیبسیاریازهایاقتصادیباهمهجریخلقاینناکامماندودراینهنگدررقابت

ایمجاههشدوهایعمدهایایاالتمتحدههمچجنکشاورزیباخسارتصنایعکالنوپایه

هایالزمراازسجیدیگرازآنجاکهشهرووهاندراینمبداویروسکرونابجدهاست،بهانه

ای از تا ههانمعرفیکند در عام شیج ویروسکرونا اینرا تا ترامرداده نطریق،به

هایاقتصادیفراگیردرهامعهامریکارابهنجعیازادهانعمجمیاینکشجرمنحر بحران

 هامعهدوم؛کند. آنداشتکه بر خجدشیفتگیترامرویرا و غرور شخصیتمبتنیبر

هایبهداشتیوپزشکیاستوویروسایاالتمتحدهیکیازقدرتمندترینکشجرهادرزمینه

نمی خسارتتجکرونا دراند وی سبب همین به کند. وارد کشجر این به را زیادی های

سیاستسخنرانی کرد، اعالم بارها کرونا شدن ابتدایفراگیر در شدههایخجد هایاتخاد

بسیارخجبدولتویدرکنارقدرتپزشکیایاالتمتحدههیچگاهاینکشجررابهبحران

رامرشخصیتیاقتصادمحجرودرصددبیشینهرساندنکروناواردنخجاهدکرد.سجم؛اصجالت

المللیکهمنافعاقتصادیایاالتمتحدهبجدهاست.بههمینسببویازحیجردرمجامعبین

ترینبینانهدارایماهیتفرهنگ،هنروبجیژهبهداشتههانیهستند،سرباززدهویادرخجش

تهدیدبهترکوکاهشححالتاینسازمان هایمالینمجدهاست.دراینرابطهمایتهارا

سیاست با ترامر نیز نهایت در دکرند. پاریسقاب  پیمان و بهداشت ههانی هایسازمان

سیاست متحده، ایاالت عمجمی و فردی بهداشت حجزه در خجد کامالپراگماتیستی های

:هاییکهسهپیامدکالنرابههمراهداشتاشتباهیرااتخادکرد.سیاست

هاکاهشاشمگیربیمه-0کاهشاشمگیرتعدادپرسن نیروهایبهداشتیدرفدرا ؛-9
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 بسیاریازطرح-3وتسهیالتبهداشتیو هایپزشکیمجردتصجیبدردوراناوباما.لغج

تعداد گردیدکه اینمسکله وقج  سجیترامربسترساز بدیهیاستانینرویکردهاییاز

آم مردم زیادیاز بیمهبسیار از شرایطریکا و مانده بهداشتیمحروم درهایدرمانیو شان

وخیم و بهمراتبحادتر مهمتریندورانشیج ویروسکرونا پایانهمبرخیاز در ترشد.

می دولتویرا ترامرو بر کاهشپیامدهایبحرانکرونا دی دانست: شدیدتجانمجارد

افزایشبهآمریکامردماعتماد ریاستومرگوکروناویروسبهبتالیانمترامر، میرها،

این.باسردهنگتعمیقوهاتنشاقتصادیودرنهایتافزایشهمهجری،بحران
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