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انتخابات ریاستجمهوری  2016امریکا؛ احیای جنبشهای «ضدنظام»؟

مقدمه
با روی کار آمدن ترامپ در ایاات محداد م ما از ا
نگرانز نسبت به آیند مناسبا فراآتالنحیکز این قار
را فراگرفحااه اسااتت عماات عنااد ایاان نگراناازهااا
سیاستهای اعالم شد ا س ی ترامپ مز باشاد کاه
نشانگر چرخشز عند در سیاست خاراز آمریکاا در

شرایطز قرار داد که ناچار خ اهد ب د به انحخاب های
دش اری دست ب ندت این ن شحار قصد دارد باه بررساز
چالش ها و مشکالتز بپاردا د کاه در ا ر عنماز
شدن برنامه های ترامپ مح اه اروپا خ اهد ب د و نیا
به ار یابز آسیبهایز بپردا د که ا این رهگاشر اروپاا
را تهدید خ اهند کردت

قبال محددین اروپایز خ د استت یکز ا نشاانه هاای

ترامپ و امنیت اروپا

بار این تغییر اهت گیریم حنایت تراماپ ا خارو

ترامپ کاه باا شاعار «آمریکاام نخسات» وارد مباار ا

بریحانیا ا اتدادیه اروپا و تضعیف و ححز فروپاشز این

انحخاباتز ریاست انه ری در آمریکا گردیدم به دفعاا

اتدادیه استم در حالز که طز شصت ساال گششاحهم

قصد خ د را مبنز بر اول یت مناافع و مصاالآ آمریکاا و

ایااات محدااد هن ا ار ا حامیااان ا اامز وحااد و

کاسحن ا تعهادا و ه یناه هاای آمریکاا در ما اردی

هنگرایز در اروپا ب د استت ا س ی دیگرم تراماپ باا

اعالم کرد است که منافع حیااتز آمریکاا باا تهدیادی

به یر س ال بردن عنمکرد نات م در اول یات قارار دادن

ادی م ااه ننز باشدت در این راسحام ترامپ به ویاه ا

منافع آمریکا و انحقاد ا اروپا بارای بار عهاد نگارفحن

«س اری رایگان» محددین آمریکاا انحقااد کارد اساتت

مسئ لیت دفاع ا خ دم رد پیناان هاای چناد اانباه

پیامد این رویکرد ادید در سیاست خاراز آمریکا این

تجاری و تنایل به برقراری روابط دواانبه و ها اداری

است که اید اتدادیه دفاعز اروپا که سابقه آن به دهاه

ا سیاست های اقحصادی حنایت گرایانه و نیا طار

 1٩٥٠میالدی بر مز گردد و هرگ تاکن ن اامه عنال

چشم اندا هنکاری با روسیه در مبار با تروریسام و

به خ د نپ شید بار دیگر احیا ش دت با ت اه باه خارو

در ا ای آن رفع تدریم ها عمیه آن کشا رم اروپاا را در

بریحانیا ا اتدادیه اروپام چنین اتدادیه ای باید بر مدا ر
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فرانسه – آلنان شکل گیرد اما شکل گیری آن مساحم م

م ااه ش د که این امر مز ت اند تیریرا نامطم بز بار

مقابمه باا چاالش هاای فراواناز ا انماه عادم تنایال

با ارهای مالز اهانز داشحه باشدم و ا این رهگاشر باا

کش رها به ا دست دادن حاکنیت خ د در مینه اما ر

اف ایش بدهز های کش رهای اروپایز به اقحصااد آنهاا

دفاااعزم اف ا ایش چشاانگیر ب داااه دفاااعز و ساارمایه

آسیب وارد سا دت با این حالم در این میان به نار مز

گشاری های کالن برای ارتقای ت اننندی هاای نااامز

رسد بریحانیا که در حال خارو ا اتدادیاه اروپاا ماز

مز باشدت ایان امار در شارایطز کاه اکقار اقحصاادهای

باشد – امری که م رد حنایت ترامپ نیا واقاع شاد

اروپایز ا حالت رک د بیرون نیامد اندم مز ت اند فشاار

است – و در پز شرکای اقحصاادی و تجااری دیگاری
مز باشدم بح اند در ح

عاینز را بر منابع مالز آنها وارد آوردت

سیاست های حماایتی تراماپ و مناسابات

اقحصاد نی با آمریکاا رواباط

ویه ای برقرار سا دت

اقتصادی فراآتالنتیکی

ترامپ و تضعیف اتحادیه اروپا

مخالفت ترامپ با پینان های تجاری چنداانبه که باه

بر خالف سیاسات خااراز آمریکاا در قباال اروپاا در

 )TTPدر

ط ل بیش ا شصت سال گششحه که مبحنز بر تق یت

هنان رو های نخست ریاست انه ری تراماپ منجار

هنگرایز در اروپا ب د استم تراماپ باا انحقااد ا ایان

شد و تنایل او به عقد پینان هاای تجااری دواانباهم

اتدادیه آن را وسیمه ای برای پیشبرد منافع اقحصاادی

عالو بر اینکه طر پینان تجااری و سارمایه گاشاری

آلنان تمقز کرد است و م اضعز هندتنه باا احا اب

 )TTIPرا به بایگاانز تااریخ خ اهاد

راست گرای افراطز در اروپا ا انمه ح ب ابهه ممز

سپردم سبب خ اهد شد تاا در نحیجاه سیاسات هاای

در فرانسه اتخاا کارد اسات کاه باا سیاسات هاای

حنایت گرایانه اقحصادی ترامپ و اف ایش تعرفاه هاا و

اتدادیه اروپا مخالف مز باشندت به نار ماز رساد کاه

م انع گنرکزم ادرا کش رهای اروپاایز باه آمریکاا

برداشت ترامپ ا اتدادیه اروپا بر این باور اسح ار است

لطنه شدیدی ببیناد کاه ایان امار در ما رد اقحصااد

که وا د این اتدادیه سبب تضعیف اقحصاد آمریکا مز

ادرا مد ری مانند آلناان تایریراتز بسایار منفاز

ش دت کسری ترا تجاری آمریکا با اتدادیه که در ساال

براا خ اهد گشاشتت طبق آمارهای م اا دم در ساال

 2٠1٤به  ٩1میمیارد دتر بالد گردید یکاز ا دتیماز

2٠1٥م حجم ادرا آلنان به ایات محدد به 11٤

است که تراماپ باا اساحناد باه آن رواباط تجااری باا

میمیااارد دتر بااالد گردیااد و هرگ نااه کاااهش در ایاان

اتدادیه را به ضرر آمریکاا ماز دانادت ا سا ی دیگارم

می ان مز ت اند به اقحصاد این کش ر لطنه وارد ساا دت

ترامپ با مص با کنفرانا تغییرا آب و ها ایز باه

ا س ی دیگرم باا ت ااه باه سیاسات هاای اقحصاادی

مخالفت برخاسحه و این امر بار نگراناز هاای یسات

ترامپ مبنز بر کااهش مالیاا هاا و افا ایش ه یناه

مدیطز کش رهای اروپایز اف ود استت

های عن مز و سرمایه گشاری بر روی یرسااخت هاام

ترامپ و رفع تحریم های روسیه

انحاار مز رود که اقحصاد آمریکا با اف ایش نرخ ت رم و

دیدگا مقبت ترامپ نسبت به روسایه و تیکیاد او بار

دتر

ضرور هنکاری با این کش ر برای مقابمه با تروریسام

خرو آمریکاا ا پیناان تارانا پاسایفی

ترانا آتالنحی

بااه تبااع آن اف ا ایش ناارخ بهاار و تق یاات ار
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و به ویه گرو داعش و طر دورننای کااهش و رفاع

آمریکا دست بکشدم تا حدود یادی روشن ماز باشادت

تدریم های روسیه کاه باه دنباال بداران اوکاراین و

در چنین

رتز روابط تجااری و اقحصاادی اروپاا باا

ضنینه شدن شبه ا یر کرینه باه روسایه ا سا ی

ایران با م انعز ححز ادی تر ا آنچاه اکنا ن واا د

آمریکا و اتدادیه اروپا وضع گردید ب دم ا انمه دیگر

داردم م ااه خ اهد شدت با این حاالم در ا رتز کاه

نگرانز های اروپائیان مز باشدت عدم حنایت تراماپ ا

ترامپ با اقداما خ د مناافع اساحراتهی

تداوم تدریم ها مز ت اند اانااعز را کاه در اتدادیاه

تهدیدا ادی م ااه سا دم آن گا م این امکان وا د

اروپااا در ایاان مینااه وا ا د داشاات تضااعیف کنااد و

خ اهد داشت که اروپا به شکل ادی تری برای مقابمه

کش رهایز مانناد مجارساحانم اتاریش و ایحالیاا را باه

با اقدام تراماپ در میناه نقاض برااامم راهکارهاایز

سنت رفع تدریم ها س ق دهد و در نحیجه به تشاحت

بیندیشد تا در عین تداوم مناسبا تجاری و اقحصادی

و تفرقه در اتدادیه دامن ب ندت برداشحز کاه ا تهدیاد

خ د با ایرانم ا وارد آمدن ضرر و یاان باه نهادهاای

امنیحز روسیه در اروپا وا د دارد که به ویاه ا ناار

اقحصادی و بانکز خ د ام گیری کندت

آنها در دراه نخستم مح اه کش رهای ح

بالحیا

مز باشد و پیش بیناز ناپاشیری تراماپ و تردیاد در
تنایل او به حفظ امنیت اروپام دولت هاای اروپاایز را
بسیار مضطرب ساخحه استت

اروپاا را باا

نتیجه گیری
با روی کار آمدن ترامپ در آمریکاام ما از ا نگراناز
در اروپا نسبت به سیاست های اعالم شد ا ااناب او
و نی پیش بینز ناپشیری رفحارهایش پدید آمد استت

پیامدهای اختالف در جبهه غرب برای برجام

در واقااعم در ایاان مقطااع ادیااد ا سیاساات اهااانزم

پرسشز که در اینجا مطر مز شا دم عباار ا ایان

اروپائیان بیش ا هر مان دیگری ا انگ اهانز دوم

است که با ت اه به اینکه ترامپ برااام را یار سا ال

بدین س م احساس خطر و نااامنز ماز کننادت امارو

برد است و در مقابل کش رهای اروپایز ا آن حنایت

اروپااا بااا بدااران مهاااارانم بدااران برگ یااتم بدااران

ر نقض آن ا س ی ترامپم اروپا چه

اوکراینم بداران تروریسامم بداران اقحصاادیم بداران

واکنشز ا خ د نشان خ اهد داد؟ آیا مجب ر به دنبالاه

پ پ لیسم و بدران انعیات شاناخحز روبروسات کاه

روی ا آمریکا خ اهد ب د یا اینکه ماز ت اناد در برابار

اینها هر چند ماهیحاا ا یکادیگر محفاوتناد اماا مقا م

و

یکدیگر مز باشاند و م ا دیات اتدادیاه اروپاا را باا

ت سعه روابط تجاری و اقحصادی خا د باا ایاران اداماه

تهدیدا ادی م ااه ساخحه اندت در چنین شارایطزم

دهدت پاسخ به این پرسشم با ت اه به وابسحگز محقابل

وا د ی

رئیا انه ر در کاخ سفید کاه دیادگاهز

اقحصادهای اروپا و آمریکا و این واقعیات کاه اروپاا باا

منفز نسبت به اتدادیه اروپا داردم مز ت اناد وضاعیت

ت اه به حجم مبادت تجاری و مالز خ د با آمریکا و

را باارای اروپائیااان ا نقطااه نااار سیاساازم امنیحاازم

درهم تنیدگز با ارهای مالز در دو سا ی آتالنحیا م

اقحصادی و ااحناعز بسیار پیچیاد تار و ماامض تار

کرد اندم در

این اقادام آمریکاا ایساحادگز کارد و باه گساحر

در

رتز که در شرایط انحخاب قرار گیردم هرگ قادر

نخ اهد ب د ا منافع اقحصاادی حا امه ا ماراودا باا

ننایدت

