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به نظر مي رسید راهکارهای نئولیبرالیسم  ممورد اجعماد قمدری همای  با پايان نظام دوقطبي و آغاز روند جهاني شدن

ممداق  در ررهمه رعم  ديممر ممورد  وجمه  «سیاسمتهای معايمو گرايانمه»قرار گرفتمه اسمو و  بزرگ اقتصادی جهان

قرار نخواهد گرفو.جهمان در دو دهمه گتشمته شماهد يکمه  مازی رهیافمو نئولیبرالیسم  سرمايه داری اقتصادهای بزرگ 

لعل  بود و هواداران  فکرای اقتصادی به رنوان جهو دهنده اقتصاد ملي بسیاری از کشورها و هعچنین نظام اقتصاد بین ا

در اين رهیافمو،  نئولیبرالیس ، آزادی رع  بیشتری يافتند  ا نظرای خود را بیش از پیش در سطح جهان گسترش دهند.

رالوه بر چارچوب های سرمايه داری کالسیک هعچون اهالو مالکیو خصوهي، دسو نامرئي در  عادل بخشمي بمه اممور 

اری آزاد، مفاهی  نويني ه  متناسب با ضروريای اجتعاري و پاسخمويي به مطالبای جديمد اقتصاد و هعچنین  اکید بر  ج

و بین العللي  جماری  آزاد در  ایمردم در هزاره جديد مطرح شد.در اين سالها ا حاديه های اقتصادی و پیعان های منطقه

ا حاديه اروپا، نفتا يا دههما پیعمان مشمابه سر اسرجهان رونق گرفتند و با ظهور نهادهايي هعچون سازمان  جاری جهاني، 

 له ای که  اکنون هیچماه مشاهده نشده بود.ئمس،يافتندديمر، سرمايه های اقتصادی قابلیو  حرک بي سابقه ای 

ورود دونالد  رامپ به سپهر داده اسو.در برابر آزمون بزرگي قرار  را اقتصاد جهانماال نشانه هايي متفاوی بروز کرده و ما ا

 کشمورهای ديممربمه  ،سیاسي امريکا را بايد سرآغاز چالشهای متعددی دانسو که رالوه بر مسائ  داخلي اختالف برانمیز

بلکه به سررو موزه اقتصماد  شام  مي شودجهان نیز کشیده شد.اين چالشها نه  نها مسائ  مختلف سیاسي و امنیتي را 

دو شمريک جمدال اقتصمادی شموک بمزرگ وارد شمد و جديمد آمريکما  با استقرار دولو.ه اسورا نیز دربر گرفتبین العل  

اقتصمادی دونالمد  راممپ  «سیاستهای معايو گرايانه» .ا حاديه اروپا و آمريکا آغاز شداسترا ژيک دهه های گتشته يعني 

به نقطه اوج خود رسید. اين  قاب  اقتصادی در مالي  شديد شد که رالوه بمر ا حاديمه اروپما، کشمورهايي  بعددر ماههای 

 مانند چین، کانادا و مکزيک نیز هفته هاسو درگیر منازره اقتصادی با واشنمتن شده اند.

اقتصماد جهمان آزاد اسمو دانان مطرح شده اسو که چرا آمريکا که دهه هاسو مدري رهبری اين سوال برای اقتصادماال 

  ديمر از آزادی اقتصادی معايو نعي کند؟خود رفتارهای متناقضي دارد و دولو جديد آمريکا 
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 نکات کليدي 

 

 ریشه های شراکت استراتژیک اروپا و امریکا :طرح مارشال 

و اقتصادی کامال رو به زوال از اروپا باقي مانده بود که شمراي  را بمرای فعالیمو  سرزمیني ويران  نهابا پايان جنگ دوم جهاني    

سیاسي امزاب کعونیسو کرده بود.اروپای پس از جنگ  وانايي مديريو امور اقتصادی خود را نداشمو و اقبمال ممردم از اممزاب 

را « مارشمال»ود که آمريکما ررممي موسموم بمه کعونیستي،رهبران اروپای غربي و آمريکا را نمران کرده بود.در چنین شرايطي ب

 ارائه کرد  ا با بازسازی اقتصاد متحدان اروپايي اش جلوی پیشروی ا حاد جعاهیر شوروی در اروپا را بمیرد.

مبتکر اين ررح بود.بر اسما  ايمن رمرح   رومن هاری جعهوری رياسو دوران در امريکا خارجه امور وزير مارشال، جورج

آمريکا کعکهای بالروض اقتصادی زيادی برای بازسازی اروپا ارائه کرد  ا نفوذ و میالدی ارائه شد،1947 ژوئن پنج  درکه 

 همایدولمو اختیمار در دالر میلیمارد 14 از بمیش سمال، چهمار سیطره خود بر اروپای باختری را  کعی  نعايد. در ممدی

 میلیمارد شمش ممدود در انملستان و فرانسه سه   نها نْمیا اين در کهداده شد قرار امريکايى ررح اين از کننده استقبال

 را هاآن و گرفو اروپايى هایدولواز را خود نظر مورد امتیازای هاکعک اين ارطای ازای در  وانسو امريکا دولو. بود دالر

 در آمريکما متحدان ديمر و نشد محدود اروپا جغرافیايي موزه به  نها ررح اين البته .سازد وابسته خود به امکان سرمد  ا

 بما مقابلمهآنچمه  برای نیز ) رکیه و رربستان سعودی(آسیا هعچنین و )برزي ،مکزيک و شیلي(جنوبي آمريکایکشورهای 

 دقیمق محاسمبای و ويمژه دورانديشي با و ماهرانه، بسیار که ررح اين اجرای .بردند سود آن از رنوان شد کعونیستها نفوذ

 .شمود بمدي   کماال قیعو سنجش معیارو  جهاندر  عامالی  جاری  اول پولبه  «آمريکا دالر» شد بارث بود شده  نظی 

 رمرح ايمن بمه کمه کشورهايي که چرا بود؛ قدری دو نفوذ موزه  عیین و جهان کام  شدن دوقطبي سرآغاز مارشال ررح

 نعايمان را شمر  بلموک به شانوابستمي دادند منفي پاسخ که هاآن و غرب اردوگاه به را خود وابستمي دادند مثبو جواب

 .ساختند

از آن پس آمريکا خود را رهبر جهان آزاد معرفي کرد و لیبرالیس  اقتصادی رعال در کشورهای غربي با ابعماد گسمترده ای  

 گتاشته شد. ابه اجر

الويت يافتن نگاه انزواطلبي و سياستهاي حمايت گرايانه در دولت ترامپ

در پيش گرفتن نگاه منفعت طلبانه دولت آمريکا در قبال متحدان استراتژيک خود

دست برتر اتحاديه اروپا در تعامالت تجاري و اقتصادي با آمريکا

آسيب پذير شدن و کاهش جايگاه اقتصاد آمريکا درمقابل قدرتهاي ديگر اقتصادي جهان

بي توجهي دولت آمريکا به اصول و قوانين تجارت آزاد در عرصه بين المللي
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 های اقتصادی آمریکا به اروپا در طرح مارشال  جدول کمک

 

 

 چالش در روابط دو سوی آتالنتیک 

 رديدی نیسو که در پي روند جهاني شدن برخي اقتصادهای کوچمک گتشمته بمه شمکوفايي رسمیده انمد و البتمه 

اقتصاد آمريکا مد هاسو که هر روز کوچک  ر و کوچک  ر شده اسو.ا حاديه اروپا دو دهمه اسمو خمود را بمه رنموان 

وبي،هنمد،برزي ،مکزيک،آفزيقای رقیب آمريکا در  جاری جهاني مطرح کمرده اسمو وکشمورهايي چمون چین،کمره جن

جنوبي،روسیه، رکیه،اندونزی و دهها مورد ديمر به  وفیقای اقتصادی دسو يافته اند و سمه  آمريکما از بازارهمای بمین 

 العللي در مال کاهش اسو.

 اهمرار  راممپ بمر رويکمرد معايمو گرايانمهماال آمريکا در  الش اسو  ا موقعیو در مال زوال خمود را  مرمی  کنمد. 

رئمیس  اقتصادی و  قاب  وی با اهول  جاری آزاد در نظام بین العل  منجر به خش  ا حاديمه اروپما از وی شمده اسمو.

را در دسمتورکار خمود قمرار داده اسمو. « گرايي يکجانبمه اقتصمادی معايو»جعهور آمريکا از بدو ورود به کاخ سفید، 

مزب جعهوری خواه و دموکرای در کنمره آمريکا مويد ا خماذ دو اولین سخنراني دونالد  رامپ، در برابر نعايندگان دو 

 الش برای ارعال  عرفه های گعرکمي کمالن بمر از سوی دولو جديد  امريکا بود.«معايو گرايي و انزواگرايي»رويکرد 

خم  برخي محصوالی خارجي و معايو از نیروی کار آمريکايي و انتقال کارخانه های آمريکاييِ آن سوی مرزهما بمه دا

 جديد آمريکا در معايو از اقتصاد روبه افول آمريکا در ررهه جهاني اسو. کشور، از جعله اقدامای رئیس جعهوری
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درصد  25که دولت امریکا تصمیم گرفت تعرفه  چالش در روابط اقتصادی میان اروپا و آمریکا هنگامی شدت گرفت

اين سیاسمو کمه کود مايي رلیمه مبماني .مریکا اعمال کنددرصد برای واردات آلومینیوم به آ 10برای واردات فوالد و 

اقتصاد بازار آزاد محسوب مي شود در واقع نشان داد آمريکا ديمر  وانايي گتشته برای رهبری اقتصاد آزاد را در اختیار 

و متي مکزيک چاره ای جمز پنماه  ،هندندارد و در رقابو اقتصادی با ديمر قدر های جهان چون آلعان،چین،ژاپن،کانادا

هدر ارظ  آلعان  اخیمرا  ضمعن انتقماد از برناممه دونالمد  راممپ آنمال مرک  بردن به سیاستهای معايو گرايانه ندارد. 

رئیس جعهور آمريکا در ارعال  عرفه برای واردای آلومینیوم و فوالد، هشدار داد ا حاديمه اروپما در هموری نیماز آمماده 

ما اين  عرفه ها را غیرقانوني ممي دانمی . آلعمان و »اسو. مرک  در بوند   اگ )پارلعان آلعان( گفو:  اقدامای متقاب 

 رامپ اخیرا در واکنش به ارتراضای سران اروپمايي «ا حاديه اروپا به متاکره با آمريکا در زمینه  جاری ادامه مي دهند.

سو که کشورهای ا حاديه اروپا به رنموان بزرگتمرين شمريک در قبال وضع  عرفه های فوالد و آلومینیوم، ارالم کرده ا

از ارعال  عرفه های واردای فوالد و آلومینیوم معماف   جاری آمريکا با ادامه متاکرای،  ا اول ماه مه )اواس  ارديبهشو(

سیده و همادرای میلیارد دالر ر 53/6میلیارد يورو معادل  3/5به  2017هادرای فوالد اروپا به آمريکا در سال  1هستند.

اش برای ارعال اند، اگر  رامپ ررح و برنامهمیلیارد يورو بوده اسو.منابع آگاه در ا حاديه اروپا گفته 1/1آلومینیوم نیز 

میلیمارد دالری رلیمه واردای کاالهمای  5/3 عرفه رلیه واردای فوالد و آلومینیوم را اجرا کند، ا حاديه اروپا نیمز  عرفمه 

هما پمیش بما های منتشر شده، کارشناسمان ا حاديمه اروپما از ماهارعال خواهد کرد. بر اسا  گزارشمختلف از آمريکا 

اند که قرار اسو به رنوان واکنشمي رلیمه فهرستي از محصوالی آمريکايي بوده بیني چنین روزهايي مشغول  هیهپیش

 2.گرفته شودای در نظر  صعی  دولو  رامپ ا خاذ شود و برای آنها روارض گعرکي  ازه

با باال بردن سطح  هديدهای خود  و  رامپ ه  بیکار ننشسته و يک جنگ کالمي را در ررهه  جاری جهاني آغاز کرده

ه  بمرای خودروهمايي واردا مي از  آنهاگفته اگر ا حاديه اروپا بخواهد بروی کاالهای آمريکايي روارض بیشتری ببندد، 

نبرد اقتصادی آمريکا و ا حاديه اروپا وارد مرمله  ازه ای شده اسو و وضمع   رديدی نیسومي کنند.اروپا مالیای وضع 

مقامای اروپايي  هديد کرده اند   عرفه های گعرکي برای فوالد و آلومینیوم مي  واند سرآغاز مبارزه ای  عام ریار باشد.

هوری متقاب ، برای اجنا  واردا مي که اروپا به زودی در مقاب  اقدام اخیر دولو آمريکا واکنش نشان خواهد داد و به 

مخالفو  راممپ  برخي کارشناسان معتقدند اين سیاسو به معنایآمريکا در اروپا  عرفه های سنمین وضع خواهد کرد.

بمین العلم   اقتصماددر مموزه بمه رنموان قطبمي بمزرگ سیاسي ا حاديه اروپا متي اقتصادی و بیشتر با قدری گرفتن 

خود را با موجوديو ا حاديه اروپا ارالم کرده و متي از  حوال ي مانند برگزيو معايو کرده  رامپ بارها مخالفو اسو.

از اين منظر رئیس جعهور جديد امريکا بطور  لمويحي  و خواستار الموبرداری ديمر کشورهای اروپايي از آن شده اسو.

سیاسو و همدف کمالن در مموزه سیاسمو  از فروپاشي ا حاديه اروپا و منطقه يورو معايو کرده و آن را به رنوان يک

گمرا و جريمان همای راسمو افرارمي در  معايو  رامپ از گروه همای ملمي خارجي و اقتصاد بین العل  دنبال مي کند.

 کشورهای اروپايي نیز در هعین راستا قاب   حلی  و ارزيابي اسو.

 

                                                           
 17/1/1397خبرگزاری  سنی ، - 1

 12/12/1396کیهان،- 2
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 های حمایت گرایانه آمریکا مواضع رهبران اروپایی در قبال سیاست 

 

 

 

 

 

: فرانک والتر اشتاين ماير، رئيس جمهوري آلمان

کهکسانیرابربدر.نمیکندحلرافعلیالمللیبینمسائلازیکهیچراستاایندرترامپانزواطلبانهسیاستهای•
قبنشینیعدنیاازراحتیبهنمیتوانیمماوکردمقاومتبایدهستندراستاایندرموانعودیوارهاایجادخواستار

(1396/8/14تودی،پارس).کنیم

آنگال مرکل،صدراعظم آلمان*

اقدامشتربیهایتعرفهاعمالاماکندنمیکمککاریچنینکهچراکنماتخاذایجویانهمبارزهلحننیستممایلمن•
خواهدهمهضرربهنهایتدرمسالهاینکهداریماطمینانما.داشتخواهدتاثیراقتصادرویمسالهاین.نیستخوبی

دنبالهبهمچنانماعلتهمینبهوبودنخواهدوباشدبرندهتواندنمینهایتدرکسیهیچاقداماتیچنیندر.بود
(1396/12/18خبرآنالین،).بودخواهیمواکنشبهقادرنیزاروپادرماالبتهامابودخواهیموگوگفت

زيگمار گابريل وزير خارجه اسبق آلمان*

تاثیربیشترینوتاسنگرانکنندهبسیارآمریکااقدام.باشدداشتهتردیدیهیچقاطعپاسخدربارهنبایدواشنگتن•
بهنهگانیبازرروابطدروضعیتیچنین.نیستپذیرشقابلوجههیچبهکهدارداروپادرصادراتومشاغلبررا

راخودالشتهمهبایدما.کندتجدیدنظرموردایندرترامپکهامیدوارمدلیلهمینبه.اروپانهوآمریکاستنفع
(1396/12/12کیهان،).کنیمجلوگیریجهانبازرگانیروابطدرتنشازکهبگیریمکاربه

بريگيته تسيپريس، وزير اقتصاد آلمان*

میسیونککناردرآلمانشکبدونوکندمینقضراجهانیتجارتسازمانقوانینترامپپیشنهادیهایتعرفه•
ریقطازتوانمی.دهدمینشانواکنشهاتعرفهافزایشبرایآمریکاجمهوررئیساقداماتبهاروپااتحادیه
(1396/12/19جوان،خبرنگارانباشگاه).شدآمریکاواروپااتحادیهمیانتجاریجنگبروزمانعگفتگو

فدريکا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا

پاهرگزمادراتحادیهارو.شاهدبحثهایزیادیدرآمریکادربارهتعرفهفوالدهستیموبهآناحتراممیگذاریم•
رتنیوازسیاستهایحمایتگرایانهاقتصادینخواهیمداشت؛اینروشاروپایینیستاماروشناستکهدرصوو

موراهرایماروشناستکهمامشکلمازادظرفیتداریمومایلهستیمکوهبوهه.ازمنافعخوددفاعخواهیمکرد
.آمریکووواوهمچنوووینسوووایرشووورکاشووواملکانوووادا،فاپووونودیگووورانبوووهرفوووعایووونمشوووکلب وووردازیم

(1396/12/18خبرآنالین،)

يان کلود يونکر،رئيس کميسيون اتحاديه اروپا

ارانجایگواهمابیکارنخواهیمنشستتاببینیمچگونهصنعتماازطریوقاقوداماتغیرمنصوفانهآسویبدیدهوهوز•
(1396/12/12کیهان،.)شغلیدراروپادرمعرضخطرقرارگیرد
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گونتر اوتينگر،کميسر بودجه اتحاديه اروپا*

تخاذتدابیراگردولتترامپتعرفههایجدیدیراعلیهصادرکنندگاناروپاییاعمالکند،اتحادیهاروپانیزبرایا•
مسوالهرابوهاگرصادرکنندگاناروپاییمجبوربهپرداختتعرفهباشوند،مواایون.تالفیجویانهدرنگنخواهدکرد

زاریخبرگوو.)صووادرکننوودگانآمریکووایینیووزبایوودتعرفووهب ردازنوود.یووکخیابوواندوطرفووهتبوودیلموویکنوویم
(1396/11/19مهر،

پير دفرين،کميسر تجارت اتحاديه اروپا*

سویدریوکجنوگتجواریک.یکجنگتجاریبیناروپاوآمریکابرایتمامجهانبسویارتسسوببارخواهودبوود•
ابراینازاینجنگمانندجنگجهانیاولاستکههرکسیشوکاهاییایجوادمیکنودوبنو.نمیتواندپیروزشود
هسوویاقتصوادتازمانیکهآمریکاسیستماجتماعیمناسبینداشتهباشدایونکشوورهمووارهب.حرکتبازمیایستد

(1396/11/16تسنیم،.)حمایتیگرایشخواهدداشت

نواکور،عضوهیاتمدیرهبانکمرکزیاروپاب

ننیوزجنگتجاریکهازطرآمریکاآغازشدهمیتواندمنجربهرکودجهانیشودوحتیصرترسیدنازوقووعآ•
رویسقوطقیمتسوهامدرواکونشبوهتصومیمآمریکوادراعموالتعرفوهبور.ازهماکنونبهاقتصادصدمهزدهاست

.دهاسوتوارداتفوالدوآلومینیوموبالتکلیفیدرخصوصاقداماتمربوطه،منجربهسختترشدنشورایطموالیشو
الدرصدتعرفهبررویتماماقالموارداتیوصادراتیآمریکاباعثخواهدشوداقتصوادجهوانیدرهموانسو1۰اعمال

آسویبرانخستیکدرصدکوچکترشودکهدراینبینخودآمریکادربینکشورهاییخواهودبوودکوهبیشوترین
(1397/1/18ایسنا،.)خواهنددیدواروپاآسیبنسبتاکمتریخواهددید

امانوئل مکرون،رئيس جمهور فرانسه*

نبازنودهوضعتعرفهبرفوالدوآلومینیوماروپاخطربروزیکجنگتجاریرادرپیداردکههمهکشورهایدرگیورآ•
یریدرمبوارزهچنیناقداماتیعلیهکشورهایمتحدکهباقوانینتجارتبینالمللیاحتراممیگذارند،تاث.خواهندبود

هاتحادیوهاروپوابوهشویوهایروشونومناسوببوههموهرویکردهواییکو.بارویکردهایغیرمنصفانهنخواهودداشوت
(1396/12/19ایرنا،.)غیرمنصفانهیامغایرقوانینتجارتبینالمللاستپاسخخواهدداد

برنو لومر

نیسوتوچنیناقداماتیاگرتاییدشوندقابولپوذیرش.جنگتجاریمیانآمریکاواروپافقطبازندهخواهدداشت•
وپوایینیوزاگراینتصمیمترامپعملیشود،کشوورهایار.تاثیرمهمیبراقتصادکشورهایاروپاییخواهدداشت

(1396/12/11انتخاب،.)بایدپاسخیقوی،هماهنگومتحدبهآمریکابدهند

ديويد ليدينگتون،معاون نخست وزير انگليس*

بورایهویچتصمیمآمریکابهتهدیدبهشروعجنگتجاریبااروپاعاقالنهنیستوجنگتجاریهویچدسوتاوردی•
موانیکوهز.تجربهانگلیسنشانمیدهدحمایتگراییتجارینمیتواندموفقباشد.یکازطرهانخواهدداشت

حمایوتانگلیسدردهههایشصتوهفتادمیالدیتالشکردازصنایعخودروسازیخودبااعمالتعرفهومالیات
خوودروکند،تمامبازارهایصادراتیخودراازدستدادچراکهدیگرکشورها،صونایعرقوابتیتوریبورایتولیود

(1396/12/14باشگاهخبرنگارانجوان،.)داشتند
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 20171در سال  جداول مرتبط با مبادالت تجاری میان اعضای اتحادیه اروپا و آمریکا 

 صادرات اتحادیه اروپا به آمریکا
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ارنا سولبرگ،نخست وزير نروژ*

یوازبروزجنگتجاریجهانیوتشدیدسیاستهایحمایتگرایانهتجاری،آخرینچیزیاسوتکوهجهوانبودانن•
اصولیتریندرشرایطکنونیبهنظرمیرسدآمریکابهبزرگترینتهدیدتجارتآزادوچیننیوزبوهیکویاز.دارد

تجوارتوهمکاریهوایتجوارینوهتنهوابورایکشوورهاییکوه.مدافعانتجارتآزاددرجهانتبدیلشدهاسوت
میکوشندمردمخودراازفقرنجواتدهنود،بلکوهبورایکشوورهایتوسوعهیافتوهماننودنوروفازاهمیوتزیوادی

.میسازدبرخورداراستزیراسیاستهایحمایتگرایانهتجاریتحققاهداتوسعهپایداررابهمراتبدشوارتر
.یدهاستتاریخنشاندادهاستدورههاییکهباحمایتگراییگستردههمراهبوددرنهایتبهجنگتجاریانجام

(1397/1/19خبرگزاریصداوسیما،)
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 واردات اتحادیه اروپا از آمریکا

 

 موازنه تجاری میان اتحادیه و آمریکا
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 نتیجه گیری 

کشمورش در  و کو ماه ممدی بمر منفعمو گرايمي ممداکثری ،اقتصادی خود آنچه مسل  اسو  رامپ بواسطه شخصیو و پیشینه

 اکید دارد و مسل  اسو که به رامتي از اقدامای معايو گرايانه اقتصمادی خمود رلیمه ا حاديمه اروپما و  بین العل  ررهه اقتصاد

، درگیمر جمدال بما کماخ درآينمدهانتظار مي رود بسیاری از سمران  اروپمايي  .ديمر بازيمران بین العللي رقب نشیني نخواهد کرد

مقامای اروپايي هعچنان محدوديتهای اقتصادی  رامپ را بمر سمر کاالهمای  باشند.سفید بر سر نقض قوارد و قوانین  جاری آزاد 

 نداشته باشد.هادرا ي خود مس خواهند کرد و گعان مي رود جايي برای مصالحه اقتصادی با  رامپ وجود 

بسیار جمدی اسمو و برخمي از اقتصماددانان معتقدنمد سیاسمو همای معايمو  جهانمخالفو با سیاستهای اقتصادی  رامپ در 

همندو  بمین العللمي پمول بما گرايانه  جاری آمريکا در نهايو به اقتصاد جهاني و البته اقتصاد خود اين کشور آسیب خواهد زد. 

 رامپ، هشدار داد که ديمر کشورهای جهان از رريق دنبال کردن سیاسو های ملي خود به بهمای انتقاد از سیاسو های دونالد 

کنار گتاشتن قوارد پتيرفته بین العللي در زمینه  جاری و  غییرای آب و هوايي در مال به خطر انمداختن رونمد  مرمی  اقتصماد 

يک چهارچوب چند جانبه با کمارکردی خموب بمرای » در گزارش هندو  بین العللي پول  هعچنین آمده اسو: جهاني هستند.

رواب  اقتصادی بین العللي يکي ديمر از رناهر کلیدی يک رشد اقتصادی قوی، پايدار و متوازن اسو. هعانطور که  ماريخ نشمان 

 1«داده، پیمیری کو ه نظرانه سیاسو های ماه  جعع هفر  نها مي  واند در نهايو به ضرر هعه کشورها  عام شود.

اگمر بمرای معايمو گرايمي،  عرفمه گعرکمي »مي گويد: ه  هوستون شهر جان  یلور، استاد رلوم سیاسي دانشماه سنو  وما  

واردا ي ارعال کنید،  نها به اقتصاد خود ان لطعه نخواهید زد بلکه در نهايو به اقتصاد جهاني لطعه خواهیمد زد و ايمن موضمود 

ش سرمايه گتاری مستقی  خارجي در آمريکا خواهد شد که برای اقتصاد ايمن کشمور نمران کننده اسو. چنین اقدامي بارث کاه

 2« موضوري کلیدی اسو.

آنچه مسل  اسو اينکه قدری اقتصادی آمريکا در سالهای گتشته از سوی ديمر قدر های اقتصادی به چالش کشیده شمده اسمو 

 شراي  را بمرای چنمد قطبمي شمدن نظمام بمین العلم  فمراه   و ا حاديه اروپا،چین،هند و ديمر قدر های نوظهور اقتصادی رعال

ا حاديه اروپما نیمز ممي  واننمد بما از جعله قدر های اقتصادی با  وجه به سیاستهای انزواگرايانه و يکجانبه آمريکا ديمر مي کنند. 

وضع  عرفه های گعرکي در برابر کاالهای آمريکايي و به چالش کشیدن موزه هادرای امريکا،  ا ممدودی پاسمخموی  اقمدامای 

معايو گرايانه دولو  رامپ باشند.بايد  وجه داشو رفتارهای رئیس جعهور آمريکما در مموزه اقتصماد بمین العللي،سمنخیتي بما 

اقتصادی دولتهای پیشین امريکا نداشته و در  قاب  با  جاری آزاد ارزيابي مي شود.نماهي بمه روانشناسمي شخصمیتي  سیاستهای

 رامپ نشان مي دهد ارطای امتیازای اقتصادی به اين  اجر نیويورکي از سوی کشورهای اروپايي نه  نها به آنها کعکمي نخواهمد 

فید در  عامالی اقتصادی اش خواهد شد لتا به نظر ممي رسمد سیاسمتهای مقابلمه کرد بلکه منجر به زياده خواهي بیشتر کاخ س

بینانه  مرين سیاسمو در قبمال  واقعاقدامای سخو گیرانه و متقاب  اقتصادی و  جاری اسو و  که مورد وفا  اروپائیانجويانه ای 

هما همزار ممورد از ری اروپما بايمد دهکارشناسمان بخمش  جما ه دولو جديد امريکا محسوب مي شود و ماالسیاسو معايتمرايان

 وانند ضربه متقابلي به آمريکا بزنند بدون اينکه اقتصاد اروپما محصوالی آمريکايي را مورد ارزيابي قرار دهند  ا ببینند در کجا مي

 هدمه ببیند.
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