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مقدمه
روابط آمریکا با قدرت های بزرگ )روس��یه، 
اتحادی��ه اروپا و چی��ن( از  منظ��ر تأثیرات و 
پیامده��ای آن بر سیاس��ت و نظ��ام بین الملل 
بس��یار حائز اهمیت است. مس��ائل هم گرایانه 
و واگرایان��ه متعددی در رواب��ط جاری میان 
ایاالت متحده و این قدرت ها وجود دارد که 
به صورت بالقوه می توان��د فرایندهای کالن 
بین المللی را از خود متأثر ساخته و بر موقعیت 
آمریکا و هر ی��ک از این قدرت های جهانی 
تأثی��رات مهمی بر ج��ای گ��ذارد. از  این  رو، 
پایش تحوالت سیاس��ت خارجی آمریکا در 
قب��ال این قدرت ها می تواند در فهم روندهای 
سیاس��ت بین الملل مؤثر واقع ش��ود. انتخاب 
دونالد ترامپ ب��ه عنوان رئیس جمهور بعدی 
ایاالت متحده، رواب��ط آمریکا با قدرت های 
ب��زرگ را در آس��تانه تغییر قرار داده اس��ت. 
ابراز تمایل ترامپ در عادی س��ازی روابط با 
روس��یه پس از دوران پرتنش روابط مسکو و 
واشنگتن در زمان اوباما و سخن گفتن از رفع 

تحریم ه��ا علیه آن در صورت همکاری روس��یه با آمریکا در مقابله با 
داعش و موافقت مسکو با کاهش تسلیحات هسته ای، حمله های مکرر 
به سیاست تجاری چین در قبال آمریکا، زیر سوال بردن سیاست سنتی 
چین واح��د در تماس با رئیس جمهور تایوان، انتقاد از سیاس��ت های 
مهاجرتی آنگال مرکل، انتقاد از نظام پرداخت هزینه های ناتو و ساختار 
فرسوده آن و تحسین برانگیزخواندن اقدام مردم انگلیس در قبال رأی 
مثبت آنان به برگزیت، نمونه هایی از موضع گیری های ماه ها و روزهای 
اخیر وی در قبال این قدرت های جهانی اس��ت، که همگی آنها کاماًل 
ب��ا رویکردهای دولت اوباما در قبال این قدرت ها متفاوت بوده و نوید 
تحوالت��ی در روابط آمریکا ب��ا قدرت های جهان��ی در دوره ترامپ 
می دهد. از این رو، گزارش حاضر ضمن بررس��ی دیدگاه های ترامپ 
در خص��وص این قدرت های بزرگ، ب��ه تحلیل چند و چون رویکرد 

احتمالی وی در قبال آنان خواهد پرداخت. 
 

سیاست خارجی ترامپ
مجموعه ویژگی هایی همچون ش��خصیت غیرقابل پیش بینی ترامپ، 
عدم س��ابقه سیاسی و مواضع اغلب ناهمخوان و متعارض او در دوره 
مبارزات انتخاباتی و پس از پیروزی در انتخابات، کار تحلیل سیاست 
داخلی و خارجی وی را برای هر پژوهشگری سخت و دشوار کرده 
است. این مسئله، رسیدن به خط فکری و دکترین مشخصی از دیدگاه 

موضوع مهمی که پس از پیروزی دونالد ترامپ در صدر اخبار رسانه های جهان قرار داشته، دیدگاه های 
وی در مورد چگونگی بازتنظیم روابط ایاالت متحده با قدرت های بزرگ به ویژه سه قدرت روسیه، 
اتحادیه اروپا و چین بوده است. برآیند دیدگاه های ترامپ نشان می دهد که وی در صورت پایبندی 
ب�ه ش�عارهای خود، در روابط آمری�کا با این قدرت ها بازنگری ایجاد خواهد کرد. تحلیل و بررس�ی 
چگونگی این بازنگری و راهبرد احتمالی ترامپ در قبال این قدرت های جهانی محور اصلی نوش�تار 

پیش رو است. 
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ترامپ در مورد سیاست خارجی را با چالش مواجه می کند. با وجود 
این، راهی جز این وجود ندارد که با در کنار هم قراردادن مواضع و 
نطق ه��ای انتخاباتی و دیدگاه های وی پس از پیروزی در انتخابات و 
همچنین ترکیبی که او برای کابینه خود در نظر گرفته اس��ت، بنیانی 

برای تحلیل و ارزیابی سیاست خارجی ترامپ جستجو نمود.
با وج��ود همه  تناقضات فک��ری و کالمی مس��تخرج از مواضع 
و رفتار سیاس��ی ترامپ در دس��ت کم یک س��ال اخیر، یک ویژگی 
کلی را می ت��وان در دیدگاه کالن وی فهم کرد. ب��ر این مبنا به نظر 
می رس��د پس از دهه ها »امنیت محوری« در سیاست خارجی ایاالت 
متح��ده که به زعم ترامپ هزینه های فراوان و دس��تاوردهای اندکی 
را ب��ه ویژه پس از پایان جنگ س��رد برای آمریکا ب��ه ارمغان آورده 
اس��ت، »اقتصادمحوری« منبع اصلی کنش سیاست خارجی ترامپ را 
تشکیل دهد. البته انگاره امنیتی در سیاست خارجی ترامپ به کناری 
نهاده نمی ش��ود، بلکه در دوره ترامپ کنش ه��ای امنیتی از مجرای 
محاس��به گری اقتصادی عبور خواهند کرد. چیزی که این دیدگاه را 
تقویت می کند، نه تنها مواضع یک س��ال اخیر ترامپ، بلکه س��ابقه 

اقتصادی وی و شخصیت محاسبه گر اوست.
زلمای خلیل زاد در یادداشتی که در نشنال اینترست منتشر شده، 
می نویس��د کاندیداهای ریاس��ت جمهوری ایاالت متحده از س��ال 
1992 به این س��و با وج��ود اختالف عقی��ده در موضوعات خاص، 
همگی بر این موضوع توافق داش��ته اند که باید ساختار پس از جنگ 
ایاالت متحده حفظ ش��ود و رهبری آمریکا به صورت گزینش��ی به 
بحران های جهانی پاسخ دهد و صلح میان قدرت های بزرگ را حفظ 
کن��د، اما ترامپ بس��یاری از این اصول و دیگر مفروضات سیاس��ت 
خارجی آمریکا را به چالش می کش��د و دس��تاورد آنها را چیزی جز 
ورشکس��تگی و افول قدرت ایاالت متحده نمی دان��د. خلیل زاد این 
تفاوت ه��ا را نش��ان دهنده پیدایش دکترین جدیدی ب��ه نام دکترین 
ترامپ می خواند. دکترینی که به دنبال فاصله گرفتن از س��اختارهای 
موجود، آن هم در حداقل پنج مس��ئله اساس��ی شامل اهداف ایاالت 
متحده، مبارزه با تروریس��م، ترویج دموکراسی و ملت سازی، بحث 

مهاجرت و روابط قدرت های بزرگ جهانی است.
در زمین��ه اهداف ای��االت متح��ده آمریکا، ترامپ ش��عار »اول 
آمری��کا«1 را در قال��ب نوع��ی ملی گرای��ی افراطی ط��رح می کند. 
خلیل زاد معتقد است قصد ترامپ از افزایش بودجه دفاعی آن است 
که از قرارداش��تن آمریکا در صدر کشورهای جهان و به عنوان تنها 

1. America First

ابرقدرت نظامی و اقتصادی، اطمینان حاصل 
نماید. از نظر خلیل زاد، ترامپ با ش��عار اول 
آمری��کای خ��ود، در واقع به اتخ��اذ راهبرد 
»جهانی ش��دن« در س��اختار موجود آمریکا 
اعتراض می کن��د. راهبردی که برای ترامپ 
یادآور سیاس��ت های بی ش��ماری است که 
به اعتق��اد او، منابع آمری��کا را صرف منافع 
کم اهمیت تری نس��بت به منافع اساس��ی آن 
نموده اس��ت. ترامپ جهانی ش��دن را بیشتر 
از منظر اقتص��اد بین الملل م��ورد انتقاد قرار 
می ده��د. برخالف تمامی رؤس��ای جمهور 
آمری��کا که همواره معتق��د بوده اند تجارت 
آزاد ی��ک ب��ازی برد- برد اس��ت و موجب 
افزای��ش امنیت جهانی و تامین منافع آمریکا 
در داخل و خارج خواهد شد، دیدگاه »اول 
آمری��کا«ی ترامپ، ب��ازی را ب��رد- باخت 
دانس��ته و مبتن��ی ب��ر نوع��ی حمایت گرایی 
ملی گرایانه اس��ت. ترامپ بر این باور است 
ک��ه ای��االت متح��ده س��اده لوحانه تجارت 
آزاد را دنبال می کند و این روند، س��ودهای 
را نصی��ب دیگ��ر کش��ورها  ب��ادآورده ای 
می کن��د. ب��رای همی��ن از نقطه نظ��ر ترامپ 
بیش��تر توافقنامه های تج��ارت آزاد با ایجاد 
ش��غل برای کشورهای دیگری چون چین و 
مکزیک و به کارگیری کارگران ارزان این 
کش��ورها، آمریکا را نابود ک��رده و بر روی 
زندگی کارگ��ران و طبقه متوس��ط آمریکا 
تاثیر منفی داش��ته اند. ترامپ معتقد است که 
نتایج این نوع سیاس��ت ها، ادام��ه روند کند 
رشد اقتصادی، بدهی های کالن و در نهایت 
تضعیف ق��درت اقتصادی آمری��کا خواهد 
بود. در نهای��ت خلیل زاد تأکید می نماید که 
دونال��د ترامپ ب��ر اولویت ق��راردادن منافع 

اقتصادی ایاالت متحده، مصمم است.
مخالفت با ترویج دموکراس��ی در جهان 
رکن دیگری اس��ت که در فهم جهت گیری 
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سیاست خارجی ترامپ به ما کمک می کند. 
سیاس��ت ترویج دموکراسی از زمان ریاست 
جمه��وری ریگان، محور سیاس��ت خارجی 
آمریکا بوده اس��ت. برخ��ورد ترامپ با این 
سیاست همانند برخورد تند او با ملت سازی و 
سیاست تغییر رژیم است. نکته ای که در این 
زمینه باید به آن توجه داش��ت این است که 
مبنای مخالفت ترامپ با این رکن از سیاست 
خارجی سنتی ایاالت متحده به هزینه های باال 
و بدون دستاورد آن بازمی گردد. اگر تداوم 
این سیاس��ت ها ب��ا وجود هزینه ه��ای باالی 
آن از سوی رؤس��ای جمهور پیشین آمریکا 
همچنان دنبال می ش��د به سبب اولویت نگاه 
امنیتی در سیاس��ت خارجی نزد آنان بود، اما 
به نظر می رس��د در مورد ترام��پ این چنین 
نباش��د. در واقع، در اینجا نی��ز این بن نگره 
اقتصادی و محاس��به س��ود و زیان است که 
تداوم این سیاست را نزد ترامپ در سیاست 
خارجی آمریکا توجیه ناپذی��ر می نماید. در 
همی��ن زمینه، ترامپ پ��س از انتخاب اعالم 
ک��رد که به جای هزینه ک��ردن برای جنگ، 
پول های آمریکا را صرف بازسازی جاده ها، 
پل ه��ا و فرودگاه های فرس��وده این کش��ور 
خواهد کرد. ترام��پ در همین زمینه مدعی 
شده اس��ت: »ما حداقل ش��ش تریلیون دالر 
در خاورمیان��ه هزینه کرده ای��م در حالی که 

راه های ما در همه جا پر از خرابی است«. 
کاستن از تعهدات امنیتی آمریکا در قبال 
متحدان خ��ود به عنوان یکی دیگر از اصول 
مستخرج از مواضع ترامپ نیز از همین نگاه 
اقتصادمحوران��ه وی ب��ه سیاس��ت خارجی 
نش��أت می گی��رد. نوع نگاه رئی��س جمهور 
جدید آمریکا به کاس��تن از تعهدات امنیتی 
در قبال متحدان خود یعنی ناتو، کش��ورهای 
ش��رقی اروپ��ا و حوزه بالتیک، کش��ورهای 
عرب��ی حوزه خلی��ج فارس، ک��ره جنوبی و 

ژاپ��ن و حتی هدف وی از کاس��تن تنش ها با روس��یه بیش از آنکه 
توجیه امنیتی داشته باشد، برمبنای تحلیل اقتصادی کاهش هزینه های 
سیاست خارجی توجیه پذیر است. ترامپ بارها اعالم کرده است که 
آمریکا نباید برای دیگران هزین��ه کند و حتی نزدیک ترین متحدان 
این کش��ور باید س��هم عادالنه خویش را در امور مرب��وط به امنیت 
و دفاع از خودش��ان بپردازند. ترامپ معتقد اس��ت آمریکا در حالی 
به بس��یاری از کشورها »س��واری مجانی« می دهد که منافع مستقیمی 
در آنج��ا ندارد. دی��دگاه وی در مورد ناتو حاکی از این اس��ت که 
ای��ن س��ازمان هزینه های بی ثمر زی��ادی برای آمریکا در پی داش��ته 
اس��ت و آمریکا تاکنون با پرداخت هزینه های هنگفت برای روی پا 
نگه داشتن این س��ازمان متحمل خسارات فراوانی شده است. ترامپ 
در جریان مبارزات انتخاباتی حتی »فروپاش��ی ناتو« را نیز امکان پذیر 
دانس��ته بود و بر این اعتقاد اس��ت که متحدان س��هم عادالنه خود را 
از بودجه س��اختاری ناتو نمی پردازند و این اتحادیه نظامی متش��کل 
از 28 کشور، س��اختاری کهنه پیدا کرده است. ترامپ بر این اعتقاد 
اس��ت که »اگر آنها )اعضای ناتو( پرداخت سهم مساوی خود را در 
پیش نگیرند، باید هر چه س��ریع تر ناتو را ترک کنند و اگر ناتو فرو 
بپاشد، بگذار چنین شود«. همچنین دونالد ترامپ در طول رقابت های 
انتخابات��ی اعالم کرده ب��ود: »لزومی به حمای��ت از لیتوانی، لتونی و 
استونی نمی بیند، مگر آنکه آنها در ابتدا مبالغی را به ناتو بپردازند«. 

صدای رس��ای گزاره هایی که در باال در مورد سیاس��ت خارجی 
ترامپ به تحلی��ل آن پرداختیم، »حمایت گرایی داخلی« در سیاس��ت 
خارجی ایاالت متحده در دوره وی اس��ت. بس��یاری از تحلیل گران و 
کارشناس��ان با کنار هم قراردادن گزیده ای از گزاره های فوق اگرچه 
ب��ر این حمایت گرایی اتفاق نظ��ر دارند، اما به نظر می رس��د در یک 
برداش��ت ناصحیح از این حمایت گرایی داخلی، انزواگرایی خارجی 
ترام��پ را نتیجه می گیرن��د. در رد این دیدگاه باید گفت، سیاس��ت 
خارج��ی ترامپ نه تنها انزواگرایانه نخواه��د بود، بلکه در مقابل یک 
سیاس��ت کنش��ی و فعال خواهد بود. منتها مبنای این کنشگری فعاالنه 
بیش از آنکه امنیت محوری باشد، اقتصادمحوری در سیاست خارجی 
بر اس��اس کنارگ��ذاردن طرح های تج��ارت آزاد و افزایش تنش ها و 
فش��ارهای اقتصادی بر طرف های تجارت خارجی آمریکا که ترامپ 
احس��اس می کند موازنه تجاری به س��ود آن در گردش اس��ت )مورد 
چین(؛ کاهش تعهدات امنیتی و نظامی در راستای کم کردن هزینه های 
سیاس��ت خارجی به س��ود هزینه های داخلی )مورد اتحادی��ه اروپا(، 
کاس��تن از تنش های بی مورد امنیتی در سیاست خارجی و در اولویت 
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قراردادن منافع مشترک سیاسی و اقتصادی )مورد روسیه( است. 
با الگویی که در باال به آن اش��اره ش��د، می توان انتظار داش��ت 
که ترامپ در سیاس��ت خارجی خود اگر نگویی��م روابطی متحول، 
دس��ت کم دوران جدیدی از رواب��ط ایاالت متحده ب��ا قدرت های 
بزرگ را رق��م بزند. در چارچوب این الگ��و، انتظار می رود ترامپ 
به دنبال روابط مالیم تری با مسکو باشد. این گونه به نظر می رسد که 
حوزه نفوذ روس��یه را در بخش هایی از مناطق مجاور این کش��ور در 
شرق اروپا در ازای همکاری با آمریکا در موضوعاتی مانند مبارزه با 
تروریسم، سوریه و توازن قدرت در آسیا، خواهد پذیرفت. همچنین 
انتظار می رود سیاس��ت ترامپ در مورد چی��ن نقطه مقابل نگاه او در 
مورد روس��یه باش��د و او در قبال چین رویکرد س��خت گیرانه تری را 
دنب��ال نماید، زیرا بر مبن��ای همان منطق اقتصادی، به نظر می رس��د 
فعالیت های اقتصادی چین از جمله دستکاری نرخ ارز، نبود حمایت 
از مالکیت معنوی، جاسوس��ی اقتصادی و ... ترامپ را به سمت تنش 
با این کش��ور س��وق خواهد دهد. همچنین پیش بینی می شود روابط 
آمری��کای ترامپ با متحد س��نتی فراآتالنتیکی خ��ود وارد دوره ای 
از تنش های گاه و بیگاه ش��ود. در حالی که رؤس��ای جمهور پیشین 
ای��االت متحده، تأمین امنیت اروپا را ب��ا وجود مخارج باال، هزینه ای 
می دانس��تند که پرداخت آن به ایجاد ش��بکه ای از متحدان ارزشمند 
برای حمایت از رهبری جهانی آمریکا می انجامید، اما ترامپ آنها را 
هزینه های��ی بی ثمر می داند که این مس��ئله در کنار تنش زدایی وی با 

روسیه، اروپا را به شدت نگران ساخته است. 
مسئله ای که نباید از نظر دور داشت، تأثیر کابینه ترامپ بر مواضع 
و رویکردهای وی در سیاس��ت خارجی است. شماری از گزینه های 
کابین��ه ترام��پ در جریان نشس��ت های رأی اعتماد س��نای آمریکا، 
اظهاراتی ب��ه زبان آورده و مواضعی را به ویژه در رابطه با سیاس��ت 
خارجی آمریکا مطرح کرده ان��د که در نقطه مقابل آنچه که ترامپ 
در مبارزات انتخاباتی بر آنها پافشاری نموده؛ قرار دارد. در این میان، 
اظهارات »رکس تیلرس��ون« گزین��ه وزارت خارجه و »جیمز متیس« 
نامزد وزارت دفاع آمریکا در رابطه با سیاس��ت خارجی این کش��ور 
در بس��یاری موارد با مواضع و دیدگاه های ترامپ چه قبل و چه پس 
از پیروزی در انتخابات در تضاد کامل قرار دارد. از جمله این موارد 
می توان به موضوع روابط آمریکا با روس��یه، حفظ روابط آمریکا با 
کشورهای عضو سازمان ناتو و یا احترام به توافقنامه هسته ای با ایران 
اش��اره کرد که وزرای پیشنهادی ترامپ آش��کارا در این زمینه ها به 
اتخ��اذ مواضعی کاماًل متضاد با رئی��س جمهوری منتخب خود روی 

آورده ان��د. اگرچه ترام��پ چنین تضادی را 
ع��ادی خوانده و از این که آنها دیدگاه های 
خود را بیان می کنند؛ ابراز خرس��ندی کرده 
اس��ت، اما به هر حال رئیس جمهور منتخب 
از طری��ق هماهنگ��ی و همکاری ب��ا وزرا و 
مشاوران خود به اداره کشور می پردازد. البته 
آن��ان نمی توانند دیدگاه ه��ای کالن رئیس 
جمه��ور را به کلی تغییر دهن��د و هر رئیس 
جمه��وری در آمریکا تاکنون مش��ی خاص 
خود را داش��ته اس��ت، اما اعضای کابینه، از 
یک سو سهم اساسی در اجرای سیاست های 
رئیس جمه��ور و تش��کیالت آن دارند؛ و از 
س��وی دیگر، نقش مهمی در تأثیرگذاری بر 
سیاس��ت ها و رویکردهای آن ایفا می کنند. 
ای��ن مناس��بات پیچی��ده و تقاط��ی و تعامل 
دیدگاه ه��ای اعضای کابینه و رئیس جمهور 
به نظر می رس��د تا حدودی به عقالنی سازی 

سیاست ها و گرایش های آن کمک نماید.

روابط ترامپ و روسیه
رواب��ط ایاالت متح��ده آمریکا و روس��یه به 
عن��وان دو ابرقدرت و رقیب س��نتی همواره 
چالش برانگیز بوده است. راهبردهای سیاست 
خارجی این دو کش��ور از اروپای ش��رقی و 
مرکزی تا خاورمیانه و از آس��یای مرکزی تا 
خاور دور به گونه ای تعریف و عملیاتی شده 
اس��ت که کمتر موضوع جهان��ی را می توان 
یافت که آنان بر س��ر آن دچار تنش نباشند. 
سیاست گسترش به شرق ناتو، طرح سپر دفاع 
موش��کی، بحران اوکراین و الحاق کریمه به 
روسیه، بحران سوریه، رقابت در آسیای شرقی 
و ... از جمله مواردی اس��ت که عمق شکاف 
میان آمریکا و روسیه را نمایان می سازد. با این 
همه، پیروزی ترام��پ و اظهارات مثبت وی 
در مورد پوتین و روس��یه و در مقابل، استقبال 
مقامات مسکو از انتخاب ترامپ از جمله تأکید 
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پوتین بر آمادگی روسیه برای احیاء همه جانبه 
روابط و تصریح کنستانتین کاساچف، رئیس 
کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون روسیه 
بر باز ش��دن »پنجره فرصت« نشان از آن دارد 
که دو طرف، تغییر در کاخ س��فید را فرصت 
کم سابقه ای برای گش��ودن فصل جدیدی از 
روابط با وجود دیوار بلن��د بی اعتمادی میان 

خود می دانند. 
دیمیت��ری س��ایمز تحلیل گ��ر مرکز بلفر 
در نشس��تی با موضوع آینده روابط روس��یه 
و آمریکا در دانش��گاه ه��اروارد، ضمن ابراز 
خوش بین��ی درباره آین��ده روابط روس��یه و 
آمری��کا، معتقد اس��ت، ترامپ به س��ه دلیل 
می تواند روابط مس��کو و واشینگتن را بهبود 
بخش��د: اول اینکه، اولوی��ت وی حمایت از 
دموکراسی در سطح جهان نخواهد بود؛ دوم، 
تمامی ش��واهد و قرائن حکایت از آن دارند 
که ترامپ اهل مداخالت بشردوستانه نیست؛ 
و سوم اینکه ترامپ منتقد گسترش ناتو است. 
ترجم��ان عینی این مؤلفه ها، توقف یا کاهش 
تعه��د یک طرفه آمریکا ب��ه متحدان خود در 
چارچوب روابط دوجانبه یا نهادی نظیر ناتو و 
سپر ضدموشکی، کاهش حمایت واشینگتن 
از دولت های ضدروس��ی پیرام��ون آن یعنی 
اوکراین، گرجستان، کشورهای حوزه بالتیک 
و اروپای ش��رقی به بهانه دموکراسی س��ازی، 
تقویت اس��تانداردهای دموکراتیک و تأمین 
امنی��ت آنان و تمرکز بر اقتص��اد و به تبع آن 
احتم��ال کاهش ورود به حوزه های تنش زای 
امنیتی با روسیه است که همگی آنها به شدت 

مورد استقبال مقامات روسی است. 
تکرار دیدگاه های مثبت ترامپ در مورد 
روس��یه بر ش��دت این خوش بینی ها افزوده 
اس��ت. در همی��ن رابطه، ترام��پ در جریان 
مبارزات انتخاباتی در مورد رابطه با روس��یه 
عن��وان کرده اس��ت: »ما لزوماً نباید دش��من 

یکدیگر باش��یم. باید زمینه های مش��ترکی با روس ها براس��اس منافع 
مش��ترک پیدا کنیم. به عنوان مثال، روس��یه نیز از تروریسم اسالمی 
ضربه خورده  اس��ت. من معتقدم که کاهش تنش و بهبود مناسبات با 
روسیه فقط از یک موضع قدرتمند عملی است. تعقل حکم می کند 
ک��ه این دور خصوم��ت پایان یاب��د«. همچنین، ترام��پ در یکی از 
توئیت های اخیرش نوشته است: »داشتن رابطه ای خوب با روسیه چیز 
خوبی است، نه بد. فقط آدم های احمق و ابله ممکن است فکر کنند 
که این چیز بدی اس��ت«. وی افزوده اس��ت: »هر دو کشور، احتماالً 
برای حل برخی از انبوه مس��ائل و موضوعات بزرگ و فوری جهان، 
با هم کار خواهند کرد«. ترامپ در گفت وگو با وال استریت ژورنال 
گفته اس��ت تحریم های اخیر دولت باراک اوباما علیه روس��یه که به 
اتهام مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وضع شد، 
»حداقل برای یک مدتی« پابرجا باقی خواهد ماند، ولی احتمال دارد 
که در آینده لغو ش��وند. دونالد ترامپ افزوده است که اگر روسیه به 
آمریکا برای مبارزه با گروه های اسالم گرای افراطی و در حوزه های 
دیگر کمک کند، احتمال لغو تحریم ها علیه مسکو وجود دارد. البته 
ترامپ چند روز بعد در یک ش��رط جدید گفت تحریم های روسیه 
را در صورت توافق بر س��ر سالح های هس��ته ای لغو خواهد ساخت. 
ترام��پ در ادام��ه از آمادگی خ��ود برای دیدار ب��ا والدیمیر پوتین، 
بعد از ادای س��وگند ب��ه عنوان رئیس جمهور جدی��د آمریکا در 20 
ژانویه س��خن گفته اس��ت. در نقطه مقابل، مقامات کرملین نیز ضمن 
اس��تقبال از این رویکرد ترامپ، اقدامات عمل��ی و تغییرات عینی را 
مبنای پاسخ متقابل و تنها راهکار بهبود روابط عنوان کرده اند. از نظر 
روس ها این اقدام��ات عملی می باید خود را در موضوعات اختالفی 
جاری فی مابین از اوکراین تا س��وریه و تحریم ها گرفته تا گس��ترش 
زیرس��اخت های نظامی ناتو، س��پر ضدموش��کی و کنترل تسلیحات 
راهبردی نشان دهد. مس��کو با متهم کردن غرب به رویکرد تهاجمی 
در تمام��ی این موارد، آمریکا را مقصر اصلی بروز تنش می داند و به 

برداشتن گام اول از سوی آن تأکید می کند.  
اگرچه دو طرف به ظاهر عزم خود را برای تنش زدایی در روابط 
فی مابی��ن در دوره جدید جزم کرده اند، اما این مهم با توجه به موانع 
دیرپای موجود در روابط دوجانبه به س��هولت قابل دس��تیابی نیست. 
یکی از مهم ترین موانع، مفاهیم و تعاریفی است که روابط دو کشور 
از فضای جنگ س��رد به ارث برده است. از مهمترین این مفاهیم که 
همچنان یکی از مهمترین چالش های میان آمریکا و روسیه می باشد، 
قدرت بازدارندگی است. در همین رابطه، ترامپ به تازگی در توئیتر 
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خود اعالم کرده که آمریکا تا زمانی که جهان در مس��ئله هسته ای بر 
س��ر عقل بیاید، می بایستی به  ش��دت ظرفیت و توانایی هسته ای خود 
را تقویت کند و گس��ترش دهد. پیش از ای��ن و در کارزار انتخابات 
ریاست جمهوری، ترامپ ضمن ابراز نگرانی نسبت به عقب ماندگی 
آمریکا در زمینه توان هسته ای، از سرمایه گذاری در برنامه سالح های 
هس��ته ای کشورش صحبت به میان آورد. چنانچه ترامپ قصد داشته 
باش��د میزان ظرفیت زرادخانه هس��ته ای آمریکا را افزایش دهد، این 
مس��ئله عدول از تعهدات و مس��ئولیت های آمری��کا در زمینه کنترل 
تس��لیحات هسته ای به حساب می آید که با توجه به تجارب گذشته، 
رقابت و جنگ هس��ته ای در عرصه جهانی و به ویژه با روس��یه را در 

پی خواهد داشت. 
گ��ذار از این انگاره ها حتی اگر در برخی س��طوح و موضوعات 
مقدور باشد، مش��خصاً در حوزه   رقابت های ژئوپلیتیکی و اتحادهای 
بازدارنده ای همچون ناتو به سادگی قابل حل و رفع نیست. در همین 
زمینه، اظهارات تیلرسون نامزد پست وزارت خارجه در نشست  رأی 
اعتماد س��نای آمریکا به وی در این زمینه قابل توجه اس��ت. وی در 
این نشست گفته است: »متحدان ما در ناتو حق دارند از قدرت گیری 
مجدد روس��یه نگران باش��ند. اما این ناش��ی از غیبت رهبری آمریکا 
ب��وده که درها را )به روی روس��یه( باز گذاش��ت«. تعهدات آمریکا 
در ناتو که مورد انتقاد ترامپ اس��ت، مهم ترین س��مبل روسیه ستیزی 
اس��ت. عدم پایبندی آمریکا به این تعهدات، تلویحاً پیام فروپاش��ی 
نماد شکست ناپذیری غرب را به دوس��تان و دشمنان آمریکا مخابره 
می کند؛ امری که می تواند س��ایه سنگین ناتو را از سر روسیه برداشته 
و ت��وان رقاب��ت مضاعف و حتی ام��کان یارگیری از می��ان متحدان 

اروپایی آمریکا را برای مسکو فراهم نماید.  
یک��ی از موانع مهم دیگر، نهادینه ش��دن تقابل با روس��یه در بدنه 
نظام اجرایی و سیاس��ت خارجی آمریکاست. با وجود تمایل ترامپ 
به روس ها، روحیه ضدروس��ی همچنان بر مجلس نمایندگان، سنا و 
حتی وزرای پیش��نهادی خود ترامپ حاکم است. نباید فراموش کرد 
که بس��یاری از جمهوری خواهان حاضر در کنگ��ره بارها اوباما را به 
خاطر رویکرد نه  چندان س��خت گیرانه نس��بت به روس��یه در اروپای 
شرقی، اوکراین و سوریه مورد انتقاد قرار داده اند. به هر حال، ترامپ 
برای ازسرگیری روابط با روسیه نیازمند همراه ساختن کنگره است. 
بس��یاری از بس��ته های تحریمی آمریکا علیه روس��یه از سوی کنگره 
تصویب شده و متقاباًل برداشتن این تحریم ها به عنوان یک گام عملی 
از سوی ترامپ، در گرو مشارکت اعضای کنگره است. همین مسئله 

به روش��نی دش��واری مسیر را نش��ان می دهد. 
طبیعی است که ترامپ زیر فشار این دیدگاه ها 
خواه��د بود و احتمال اینکه در راس��تای آنها 
قرار گیرد، دور از انتظار نیس��ت. به طور کلی 
باید گفت، تجربه های مکرر در روابط روسیه 
و آمری��کا نش��ان می دهد که س��خن گفتن از 
تنش زدایی و عادی س��ازی میان این دو آسان، 
اما عملی ساختن آن همواره مشکل بوده است. 
آنچنان ک��ه تجربه دوره اوباما و مدودوف در 
قالب طرح »ریست« نش��ان داد، تغییر نخبگان 
در دو کش��ور می تواند فرصتی برای ش��روع 
رون��دی جدید همراه با تحوالتی تاکتیکی در 
روابط دو کش��ور باش��د، اما با توجه به پایایی 
اختالفات راهب��ردی، انتظار تحول��ی بنیادین 
بس��یار بعید به نظر می رسد. به نظر می رسد این 
گفته تیلرس��ون به خوب��ی واقعیت های روابط 
آمریکا و روسیه را نش��ان می دهد: »واشنگتن 
و مس��کو ممکن است بتوانند با هم دشمن و یا 
حتی شریک باش��ند، اما هرگز دوستان خوبی 

برای یکدیگر نخواهند بود«.

روابط ترامپ با اتحادیه اروپا
آمری��کا و اروپا در دوران ریاس��ت جمهوری 
باراک اوباما روابط مس��تحکمی داش��تند و به 
غیر از مواردی همچون شنود مکالمات رهبران 
اروپایی توس��ط آمری��کا و تنش های خفیف 
بر س��ر توافقنامه تج��ارت آزاد فراآتالنتیک، 
دو ط��رف دورانی نس��بتا آرام را پش��ت س��ر 
گذاشتند. تمایل اروپاییان برای تقویت هر چه 
بیشتر اتحاد فراآتالنتیک و اطمینان از حمایت 
آمریکا در این دوران پرچالش اروپایی س��بب 
شد تا بسیاری از دولت های اروپایی به  شکلی 
آشکارا تمایل و حمایت خود را برای پیروزی 
هی��الری کلینتون اب��راز نماین��د. به طوری که 
تقریب��اً تمام احزاب ب��زرگ و اصلی در اروپا 
به طرفداری از وی پرداختند. فقط این احزاب 
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راس��ت افراطی اروپا همچون دولت ویکتور 
اوربان در مجارس��تان، حزب آزادی هلند به 
رهبری گیرت ویلدرز، حزب استقالل بریتانیا 
به رهبری نایجل فاراژ و جبهه ملی فرانس��ه به 
رهبری خانم مارین لوپن بودند که از پیروزی 
ترام��پ در انتخابات آمریکا حمایت کردند. 
حمایت اروپاییان از هیالری کلینتون چندان 
هم بی دلیل نبود؛ چرا که وی در کتاب خود 
با عنوان »زمان تصمیم گیری«، ائتالف با اروپا 
را از طال هم ارزش��مندتر دانس��ته اس��ت. از 
این رو، پیروزی کلینتون نه تنها می توانس��ت 
روابط فراآتالنتیکی را بیش از پیش گسترش 
داده و انعق��اد موافقت نامه همکاری تجارت 
آزاد فراآتالنتی��ک را ک��ه در دوره اوبام��ا 
متوقف مانده بود، به نتیجه برساند بلکه تعهد 
بیشتر آمریکا در ناتو و اتحاد آن برای مقابله 
با توس��عه طلبی روس��یه در ش��رق اروپا را به 

همراه داشته باشد.  
در چنی��ن ش��رایطی ترامپ ب��ه پیروزی 
رس��ید و با توجه به مواضع ناهمس��وی وی 
با راهبرده��ای اتحاد دیری��ن فراآتالنتیک، 
دومین ش��وک را به اتحادی��ه اروپا به فاصله 
چندم��اه پ��س از برگزی��ت وارد س��اخت. 
نگرانی مقامات اروپایی تا جایی بود که ژان 
کل��ود یونکر رئیس کمیس��یون اروپا پس از 
پی��روزی ترامپ عنوان ک��رد: »فردی که در 
انتخابات آمریکا پیروز ش��ده، اتحادیه اروپا 
و روش های کار آن را نادیده گرفته اس��ت. 
انتخاب ترامپ، روابط دو قاره را به صورت 
اساس��ی در مع��رض خطر قرار داده اس��ت. 
نیازمند آن هس��تیم که ب��ه رئیس جمهوری 
منتخب آمریکا یاد بدهیم که اروپا چیس��ت 
و چگونه کار می کند«. مارتین شولتز، رئیس 
پارلمان اروپا نیز اظهار داشت: »این انتخابات 
ش��رایط را برای همکاری اتحادی��ه اروپا با 
آمریکا دش��واتر خواهد کرد. شرایط سخت  

خواهد ش��د. همکاری با دولت جدید آمریکا دشوارتر از دولت های 
پیشین خواهد ش��د«. در همین زمینه، جرمی شاپیرو، مدیر تحقیقات 
ش��ورای اروپا در روابط خارجی و مقام ارش��د س��ابق وزارت امور 
خارجه آمریکا در امور اروپا و اوراسیا معتقد است، ریاست  جمهوری 
ترامپ بدون ش��ک به چالش در روابط آمریکا با کش��ورهای حوزه 
آتالنتیک منجر خواهد ش��د و بر وحدت داخلی اتحادیه اروپا تأثیر 
می گذارد. وی معتقد اس��ت پیروزی ترامپ می تواند یک فاجعه در 

مناسبات دو سوی آتالنتیک به وجود آورد.
دونالد ترامپ در جدیدترین گفت وگوی خود با روزنامه تایمز، 
ضمن اس��تقبال از رأی مردم انگلیس به برگزیت، پیش بینی کرد که 
به دنبال بریتانیا س��ایر کش��ورهای اروپایی نیز از اتحادیه اروپا خارج 
خواهند شد. وی رأی انگلیسی ها برای ترک اتحادیه اروپا را »اقدامی 
بزرگ و هوش��مندانه« توصیف کرده و گفت��ه که به دنبال ارائه یک 
پیش��نهاد منصفانه آزاد تجاری به انگلیس به دنبال خروج این کشور 
از اتحادی��ه اروپا اس��ت. ترامپ همچنین بیان داش��ت ک��ه پس از به 
دست گرفتن قدرت، درصدد تقویت مرزهای آمریکا که شامل ایجاد 
محدودیت در س��فر ش��هروندان اروپایی به خاک این کش��ور و نیز 
بررسی جدی تر هویت شهروندان سایر کشورهایی که به حمایت از 
گروه های افراطی شهره هستند، برخواهد آمد. رئیس جمهور منتخب 
آمریکا شرکت های بزرگ خودروسازی آلمان را مورد خطاب قرار 
داده و گفته است اگر این شرکت ها بخواهند محصوالت خود را در 
آمریکا به فروش برس��انند و کارخانه های خود را در کشور دیگری 
چون مکزیک مس��تقر کنند، مالیات 35درصدی به محصوالت آنها 

تعلق خواهد گرفت. 
ترامپ همچنین در گفت وگو با روزنامه آلمانی بیلد که همزمان 
ب��ا گفت وگ��و با تایمز ص��ورت گرفت��ه در اظهارات��ی مداخله آمیز 
سیاس��ت های مهاجرتی آنگال مرکل را »اشتباه وحشتناکی« توصیف 
کرده و گفته اس��ت »اتحادیه اروپا اساساً وس��یله حملی برای آلمان 
شده است« و همچنین مجدداً ناتو و ساختار آن را مورد شماتت قرار 
داده اس��ت. وی در مورد ناتو عنوان ک��رد: »من خیلی وقت پیش نیز 
گفته بودم که ناتو مشکالتی دارد و این یک سازمان کهنه و منسوخ 
است. اینها کامال درست اس��ت. یکی اینکه این ساختار خیلی وقت 
پیش طراحی ش��ده و قدیمی اس��ت و دیگر اینکه کشورها هزینه ای 
که باید بپردازند را نمی پردازند«. البته این س��خنان ترامپ از س��وی 
مقامات اروپایی بی پاس��خ نمانده به طوری که می توان گفت متعاقب 
این موضع گیری ها صحنه سیاس��ی روابط اروپا و آمریکا شاهد تنشی 
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کم سابقه بوده است. فرانک والتر اشتاین مایر وزیرخارجه آلمان، در 
واکنش به سخنان ترامپ گفته است که سخنان ترامپ درباره اتحادیه 
اروپ��ا و ناتو به نگرانی وس��یع متحدان غربی آمریکا در س��طح اروپا 
دامن زده و »ما باید ببینیم که نتایج این س��خنان بر سیاس��ت آمریکا 
چه خواهد بود«. مرکل نیز در پاس��خ به این اظهارات گفته است »ما 
اروپایی ها سرنوشت خود را در دس��ت داریم«. اوالند نیز بیان داشته 
اتحادیه اروپا »آماده دنبال کردن برنامه همکاری با آمریکاس��ت، اما 

این روابط بر منافع و ارزش های اروپا استوار خواهد بود«. 
اگر ترامپ در عمل بر شعارهای انتخاباتی و مواضع پساانتخاباتی 
خود راس��خ و صادق باشد، انتظار می رود آمریکا هزینه های خود در 
نات��و را کاهش داده و متقاباًل از اروپاییان بخواهد که برای حفظ ناتو 
هزینه ها و مسئولیت بیشتری تقبل نمایند؛ بسیاری از پایگاه های نظامی 
آمری��کا در اروپا را یا برخواهد چید و یا کوچک خواهد س��اخت؛ 
توافقنامه تجارت آزاد فراآتالنتیک و توافق تغییرات زیس��ت محیطی 
پاریس را به کلی رها خواهد کرد؛ احتمال می رود در نتیجه نزدیکی 
به روس��یه تسلط این کشور بر کریمه را به رسمیت بشناسد و اتحادیه 
اروپا را در مناقش��ه اوکراین و توسعه طلبی روسیه در شرق اروپا تنها 
بگذارد و با انفعال بیش��تر در خاورمیانه، اروپا را هر چه بیشتر در قبال 
تهدیدهای تروریس��تی و امنیتی صادره از این ناحیه رها سازد. عالوه 
بر این، ب��ا حمایت از احزاب و جریان های راس��ت افراطی در اروپا 
ضمن اینکه بر تش��تت و واگرای��ی در اتحادیه اروپ��ا دامن بزند، بر 
تنش های خود با دولت های اروپایی بیفزاید. همه  اینها به معنای دوره  

بی سابقه ای از واگرایی میان اروپا و آمریکا خواهد بود.  
ب��ه هر ح��ال، حتی اگر همه  این موارد به ش��کلی ک��ه ترامپ از 
آنها س��خن گفته اس��ت در عمل اتفاق نیفتد، یک چیز روشن است 
و آن ه��م اینک��ه روابط فراآتالنتی��ک در دوره ترام��پ در قیاس با 
دوره های پیش��ین با چالش های بیشتری مواجه و کمتر همگرا خواهد 
بود. در همین رابطه باید افزود، اگرچه انتخاب کلینتون می توانس��ت 
تعهد بیش��تر آمریکا به امنیت اروپا را حتی نسبت با دوران اوباما برای 
اروپایی��ان به ارمغ��ان آورد، اما به نظر می رس��د در این امر اتفاق نظر 
وج��ود دارد که انتخ��اب ترامپ وضعیت را برای اروپا دش��وارتر از 
دوران اوباما خواهد س��اخت. اگر تحرک هرچن��د دیرهنگام اوباما 
در ش��رق اروپ��ا در تقابل با توس��عه طلبی های روس��یه، اروپایی ها را 
همچنان امیدوار نگه داش��ت که می توانند آمریکا را همچون گذشته 
در قب��ال امنیت خود مس��ئولیت پذیرتر نمایند و یا از محور همگرایی 
فراآتالنتیک به پاس��خگویی به چالش های ف��راروی خود بپردازند، 

انتخاب ترامپ و ش��عارهایش، همین اندک 
امید را نیز نزد محافل تصمیم گیر اروپایی از 
میان برده اس��ت. به هر حال، سمت و سوی 
روابط آمری��کا و اروپا در دوره پیش رو، به 
عملکرد ترامپ و نقش تأثیرگذار مش��اوران 
و کابین��ه به ویژه وزاری امور خارجه و دفاع 
در تشویق به پایبند ماندن وی به اصول اتحاد 

راهبردی با اروپا بستگی خواهد داشت.

روابط ترامپ و چین
سیاس��ت های اوبام��ا در قبال چی��ن مبتنی بر 
ای��ن راهب��رد بود ک��ه ضمن حف��ظ روابط 
تج��اری و اقتصادی با این کش��ور به مهار و 
کنت��رل نفوذ سیاس��ی و امنیتی آن در عرصه 
جهان��ی بپردازد. ترامپ ام��ا از ناحیه قدرت 
اقتص��ادی چی��ن احس��اس خط��ر ک��رده و 
سیاس��ت های تجاری آن با ای��االت متحده 
را به شدت به نقد کش��یده است به گونه ای 
ک��ه برخ��ی از تحلیل گ��ران دوره ترامپ را 
دوره جن��گ تج��اری میان آمری��کا و چین 
می دانند. نش��انه های این تنش در زمانی که 
هنوز ترامپ بر س��ر کار نیامده بود، خود را 
نمایان ساخته اس��ت. تماس تلفنی ترامپ با 
رئیس جمه��ور تایوان، توقی��ف زیردریایی 
آمریکا توسط چین و واکنش های رسانه ای 
ب��ه موضوع مذکور از س��وی دو کش��ور را 
باید نقطه ش��روع تیرگی روابط میان طرفین 
قلمداد کرد. سیاس��ت چین واحد، سیاس��ت 
دیرینه  آمریکا در قبال چین، از زمان ریچارد 
نیکسون است که زیر سؤال بردن آن از سوی 
ترامپ با واکنش ش��دید چین همراه خواهد 
ب��ود؛ ب��ه طوری ک��ه برخی اق��دام چین در 
توقی��ف زیردریایی آمریکا را در واکنش به 
تم��اس تلفنی ترامپ با رئیس جمهور تایوان 
قلمداد می کنند. به هر حال، زیر س��ؤال بردن 
سیاس��ت چین واحد و توقی��ف زیردریایی 
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آمری��کا توس��ط چین از ش��دیدترین موارد 
تنش زا میان پکن و واش��نگتن در دست کم 
دو دهه اخیر اس��ت که نش��انگر آمادگی دو 
کش��ور برای باالبردن سطح تنش میان خود 

است. 
به طور کلی باید گفت، سیاست تجاری 
چی��ن در قب��ال آمریکا، ع��دم  همراهي این 
کش��ور با آمریکا براي مهار کره ش��مالي و 
مس��ئله دریاي جنوبي چین سه محور اصلي 
محل اعت��راض ترام��پ به پکن اس��ت. اما 
مسئله ای که در سیاست ترامپ نسبت به چین 
بس��یار نمود پیدا کرده، انتقادهای شدید وی 
در مورد سیاس��ت های تجاری چین در قبال 
ایاالت متحده آمریکا اس��ت. روابط تجاری 
آمریکا و چین از اواخر دهه 80 میالدی رشد 
قابل توجهی داش��ته است. دسترسی چین به 
سرمایه ایاالت متحده و دسترسی آمریکا به 
نیروی کار و منابع چین، س��نگ بنای اقتصاد 
جهانی و روابط دوجانبه این دو پس از پایان 
جنگ س��رد تاکنون بوده است. با این همه، 
ترامپ در شعارهای انتخاباتی و مواضع پس 
از پیروزی خود بر این امر تأکید کرده است 
که این وضعیت را تغییر خواهد دهد. ترامپ 
چینی ه��ا را متهم کرده اس��ت ک��ه مالیات 
مضاعفی بر روي کاالهاي آمریکایي اعمال 
می کنند، مش��اغل آمریکایی ها را می دزدند، 
نرخ یوان را ب��ه  صورت مصنوعی پایین نگه 
می دارن��د، حقوق مالکیت معنوی را رعایت 
نمی کنند و برندهای تقلبی را بر روی اجناس 
خود می زنن��د و تهدید نموده اس��ت که بر 
روی اجن��اس واردات��ی از چی��ن تعرفه های 
گمرکی اعمال خواهد نم��ود. وی در یکی 
از س��خنرانی های انتخاباتی خود اعالم کرد 
»م��ا دیگر این اجازه را ب��ه آنها نخواهیم داد 
تا کش��ور ما را از نظر اقتصادی مورد تجاوز 
قرار دهند«. از س��وی دیگر، ترامپ امیدوار 

است تا با متقاعدکردن چینی ها به سرمایه گذاری در صنایع آن مانند 
ارتباطات از راه دور، زیرساخت ها، بیمه، خدمات مالی باز و عالوه بر 
آن وادارکردن چین به رعایت حقوق مالکیت معنوی در بازار داخلی 
خ��ود و واقعی کردن نرخ ارز و همچنی��ن افزایش فروش و صادرات 
خدمات به چین بتواند س��هم بیشتری از بازار آن را کسب نماید تا از 

این طریق کسری موازنه تجاری آمریکا با چین را جبران نماید. 
نکته قاب��ل تأمل اینکه ترامپ، یک اقتصاددان منتقد سرس��خت 
چین را رئیس ش��ورای تجارت ملی کرده اس��ت. پیتر ناوارو،که در 
دوره رقابت های انتخاباتی مشاور دونالد ترامپ بود، کتاب هایی نظیر 
»جنگ های چینی آینده« و »مرگ به دست چین« نگارش کرده است 
که در آن از سیاست آمریکا در قبال چین به  شدت انتقاد شده است. 
شایان ذکر است که بر اساس کتاب »مرگ به دست چین«، یک فیلم 
مستند ساخته ش��ده اس��ت که ناوارو در مقدمه این فیلم از بینندگان 
می خواهد که با نخریدن محصوالت ساخت چین، از آمریکا دفاع و 
خانواده خود را حمایت کنند. با این همه، در ابعاد سیاس��ی و امنیتی 
و در قیاس ب��ا ابعاد اقتصادی و تجاری، ترام��پ چین را کمتر مورد 
حمل��ه قرار داده اس��ت و ممکن اس��ت برطبق وعده ه��ای انتخاباتی 
خود دس��ت به اقداماتی بزند که به  نوعی ارسال پیام مثبت به چینی ها 
قلمداد گردد. از جمله این اقدامات، کاهش احتمالی تعهدات دفاعی 
و امنیتی به کشورهای متحد آمریکا از جمله ژاپن و کره جنوبی است 
که ترامپ عقیده دارد این کشورها خود باید اقدام به پرداخت هزینه 

دفاع از خود نمایند.
یانگ جیه مینگ رئیس سابق مؤسسه تحقیقات مسائل بین المللی 
ش��انگهای معتقد اس��ت که تأثیرات دونالد ترام��پ بر روابط چین و 
آمریکا در سه محور ظهور می کند: نخست اینکه، مسائل مشکل ساز 
روابط دو کش��ور تغیی��ر خواهد کرد. اولین مس��ئله مشکل س��از بی 
اعتم��ادی اس��تراتژیک بین آمریکا و چین اس��ت. چی��ن بزرگترین 
کش��ور در حال خیزش و آمریکا بزرگترین کش��ور قدرتمند جهان 
اس��ت. در همین راس��تا، آمریکا همچنان می خواهد سلطه و هژمونی 
خ��ود را در جه��ان حفظ نمای��د. این عدم اعتماد بین دو کش��ور در 
آینده همچنان اس��تمرار خواهد داشت. ترامپ به عنوان نماینده ای از 
نیروهای مخالف جهانی ش��دن به منافع اقتصادی توجه بیشتری دارد، 
از این رو، پیش بینی می شود که این کشور از چین بخواهد در بعضی 
از بخش ها انعطاف نشان داده و کوتاه بیاید. از سوی دیگر در برخی 
از موضوعاتی که هم اکنون بین چین و آمریکا همکاری وجود دارد 
مانن��د تغییرات جهانی آب و هوا، محتماًل ب��ه اختالفات جدید تغییر 
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ش��کل دهد. دوم، کانون های مهم مورد توجه دو کش��ور در روابط 
چین و آمریکا احتماالً دس��تخوش تغییر خواهد شد. سابقاً آمریکا در 
منطقه آسیا- پاسیفیک متحدین نظامی خود را برای مهار چین ایجاد 
کرده بود اما هم اکنون این وضعیت در حال تغییر است و آمریکا باید 
مطابق با وضعیت فعلی تحوالت کش��ورهایی مانند فیلیپین، مالزی و 
ویتنام یکس��ری راهبردهای جدید در توازن آسیا- پاسفیک و مانند 
آن را برنامه ریزی کند. س��وم اینکه، جدا از چالش ها، چین و آمریکا 
ب��ا فرصت های جدی��دی نیز روب��ه رو خواهند بود. ب��ه وجودآمدن 
موضوعات جدید مثبت در روابط چین و آمریکا را نمی توان نادیده 
گرف��ت. ترامپ به عنوان نماینده طبقه رهبران جدید آمریکا به تبادل 
منافع نس��بت به گذش��ته توجه و تأکی��د بیش��تری دارد. همچنین، با 
توجه به رویکردهای جدید وی تنش در مس��ائلی نظیر حقوق بش��ر، 

دموکراسی و غیره می تواند کاهش یابد. 
ب��ه طور کلی می توان گفت، اگرچه باید در انتظار یک چانه زنی 
داغ در عرصه های مختلف تجاری و اقتصادی از جمله تعدیل حقوق 
و تعرفه های تجاری میان آمریکا و چین باش��یم و حتی ممکن اس��ت 
این چانه زنی ها با تنش نیز همراه باشد، اما روابط آمریکا و چین دارای 
ابعادی است که حتی ترامپ نیز نمی تواند حداقل به دلیل منافع ناشی 
از روابط با چین آن را نادیده یا حتی کوچک به شمار آورد. این دو 
کش��ور از وابستگی اقتصادی نس��بتاً عمیقی به یکدیگر برخوردارند، 
چنانچه منافع ناش��ی از همکاری های مش��ترک بسیار بیشتر از منافعی 
است که ممکن است آنها با تنش به دنبال دستیابی به آن باشند. حجم 
روابط تجاری این دو کشور هم اکنون از رقم 500 میلیارد دالر فراتر 
رفته و هرگونه محدودیت و تهدید فراتر از آس��تانه تحمل مناسبات، 

برای هر دو کشور بسیار هزینه زا خواهد بود.

نتیجه گیری
رویکرد سیاس��ت خارجی دونالد ترامپ در قبال س��ه قدرت بزرگ 
جهان��ی یعنی روس��یه، اتحادیه اروپ��ا و چین ب��ه مهمترین چالش و 
دس��تورکار بین المللی این روزهای سیاست جهانی تبدیل شده است. 
در ابتدای این نوشتار بحث کردیم که قطب نمای ترامپ در سیاست 
خارجی، اقتصادمحوری و حمایت گرایی داخلی به جای جهانی شدن 
اقتصادی در مناس��بات با جهان خارج و ب��ه ویژه قدرت های بزرگ 
اس��ت. بنابراین، تالش های ترامپ برای احی��اي اقتصادی آمریکا از 
طری��ق راهب��رد حمایت گرایی، تن��ش او با گروه��ی از کمپانی های 
بین المللی و ش��رکت های ب��زرگ اقتصادی، قدرت ه��ای اقتصادی 

بزرگ و همچنی��ن قدرت های اقتصادی در 
حال ظهور را گریزناپذیر خواهد ساخت. در 
ای��ن چارچوب، در میان س��ه قدرتی که در 
این نوش��تار م��ورد بررس��ی ق��رار گرفت، 
وضعیت روابط واشینگتن و مسکو در قیاس 
ب��ا روابط چین و اتحادیه اروپا و اعضای آن 
ب��ا آمریکا متفاوت خواه��د بود. اگر پکن و 
بروکسل نگران برهم خوردن سطح گسترده 
مبادالت اقتصادی و تجاری شان با واشنگتن 
هستند )بروکس��ل یک نگرانی مضاعف در 
م��ورد کاهش تعه��دات امنیت��ی آمریکا نیز 
دارد(، مس��کو نگاه��ی خوش بینانه و توأم با 
همکاری به آمریکای ترام��پ دارد. تحلیل 
گفتمان��ی مواضع ترامپ، ناظ��ران بیرونی را 
به س��وی این برداشت سوق می دهد که وی 
ضمن رهاک��ردن اروپا به حال خود، تنش با 
چین را جایگزین تنش فعلی آمریکا با روسیه 
خواهد کرد و تالش خواهد نمود تا از طریق 
ایجاد روابط نزدیک با روسیه و خارج کردن 
مس��کو از مدار چی��ن، به مهار پک��ن اقدام 
نماید. موضوعی که گ��زاره اخیر را تقویت 
می کند، این اس��ت که هر چ��ه میان ترامپ 
و گزینه های پیش��نهادی مرتبط با سیاس��ت 
خارجی وی در کابینه بر س��ر نحوه مواجهه 
با روس��یه اختالف نظر وجود دارد، در مورد 
چین تقریباً همس��ویی حاکم است. با وجود 
این، فضای عملی س��ازی ش��عارها با فضای 
اندیش��ه ای طرح آن بس��یار متفاوت است و 
موانع س��اختاری موجود ممکن است تا حد 

زیادی جلوی تغییرات بنیادین را بگیرد. 


