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  مقدمه 

 شانکشور وضعیت ادارهها از ییکایآمرشود، که کمتر از پنج ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده برگزار میدر حالی

جامعه درصد  54 درصد مردم آمریکا از وضع موجود رضایت دارند. 12 فقط« پیو»مطابق نظرسنجی اخیر هستند.  یکاماًل ناراض

درصد  67البته  دادند.، نامزد حزب دمکرات رای می«دنایب جو»به شد، یبرگزار م ین روزهاهماگر انتخابات  انداظهار داشته آماری

 1974بایدن که بیش از سه دهه ) 1اند.جمهور فعلی را دلیل حمایت از بایدن اعالم کرده، رئیس«دونالد ترامپ»این افراد مخالفت با 

دار بود، اکنون معاونت ریاست جمهوری را عهده 2016تا  2009های ( در سنای ایاالت متحده حضور داشت و در سال2009تا 

( توانسته است 2008و  1988بار برخالف دفعات پیشین )برای سومین بار پا به عرصه انتخابات ریاست جمهوری گذاشته است. این

های خواه برود. تداوم آشفتگیجمهوری به مصاف ترامپ 2020از مرحله اول عبور، و نامزدی حزب دمکرات را کسب نماید تا در نوامبر 

عدالتی ساختاری، گسترش روزافزون تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا و ناتوانی دولت در مدیریت آن، تحت اجتماعی ناشی از بی

ت ه ریاسهای دورالمللی از نتایج سیاستهای بینفشار قرار گرفتن مهاجران، تنش در روابط با متحدان، و تشکیک در همکاری

جمهوری دونالد ترامپ است که زندگی مردم آمریکا را تحت تاثیر قرار داده است. اما آیا در صورت پیروزی بایدن در انتخابات نوامبر 

در خصوص را های بایدن و ترامپ را تجربه خواهند کرد؟ برای پاسخ به این سوال دیدگاه متفاوتیامسال، مردم آمریکا شرایط 

آرا و نظرات دو نامزد درباره تبعیض نژادی، شیوع کرونا،  ،شماره قبلایم. در اخلی و خارجی بررسی کردهمختلف د موضوعات

 قایسهمروابط خارجی درباره  آنانشماره نیز دیدگاه این در . شد بررسیمسائل نظامی و امنیتی و مهاجرت، اقتصاد، شرایط اقلیمی، 

 .شده است

 شرق آسیا

 چین 

 یاصل بیعنوان رق منطقه به نیدر ا، چین را دونالد ترامپجمهوری استراتژی امنیت ملی ایاالت متحده در نخستین سال ریاست

و  بگیرددست  در منطقه را یکشورها یاقتصاد یهارساختیز ،نکال یهایگذارهیسرما باکند که درصدد است می فیتعر کایآمر

 به رانهااختصاص یارز،  نرخ ی، دستکاریمعنونقض مالکیت ) یسوءاستفاده اقتصادچین را به  ،ترامپ نفوذ خود را گسترش دهد.

 ،دوجانبه یتجار یو کاهش کسر ییکایمحافظت از کارگران آمر یبرامعتقد است ی( متهم کرده و اقتصاد یصادرات و جاسوس

 یدالر اردیلیصدها م یهااعمال تعرفهبه  ،نیچبا  یجنگ تجار دراو علیه چین ضروری است. بر همین اساس  یماقدامات تهاج

 اند،ها اشغال کردهکه چینیآمریکایی ی شغلهای بررسی فرصت 2.ستهاینیقصاص چروی آورده و درصدد  ینیچ یکاالعلیه 

که در  ینیبزرگ چ یهارکتاعمال محدودیت علیه شو ، نیمتحده به چ االتیا یآورفن یهافروش شرکت یتالش براممانعت از 

 بر این باور است که جمهور آمریکارئیساست.  از دیگر اقدامات ترامپ علیه چین (یاز جمله هواو) کنندیم تیمتحده فعال االتیا

مان ساز نیاگر ا و استسوءاستفاده کرده  یسازمان تجارت جهاناز  ،در حال توسعه یکشورها یبرا ژهیو نیاز قوان یریگبا بهره نیچ

و ممکن است از آن  نخواهد داشت ازیبه آن ن کایمتحده آمر االتیکشورها است رفع کند، ا یرا که به نفع برخ ینتواند نقاط ضعف

گشت یو خود صحبت کرد. یوانیتا یبا همتا ماًیکه مستقاست  1979از سال  کایجمهور آمرسیرئ نینخست ترامپ، 3خارج شود.

 4.است را در دستور کار قرار داده وانیاسلحه به تا شتریو فروش ب شیافزا وانیمتحده را در تنگه تا االتیا ییایدر یروین یها

                                                           
1  .  https://www.pewresearch.org/politics/2020/06/30/publics-mood-turns-grim-trump-trails-biden-on-most-personal-traits-major-issues/ 

2  .  https://www.cfr.org/backgrounder/made-china-2025-threat-global-trade 

 23/5/1398. ایرنا، تهدید ترامپ به خروج آمریکا از سازمان جهانی تجارت، 3
4  .  https://www.cfr.org/in-brief/us-military-support-taiwan-whats-changed-under-trump 

https://www.cfr.org/backgrounder/made-china-2025-threat-global-trade
https://www.cfr.org/in-brief/us-military-support-taiwan-whats-changed-under-trump
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پنهان کردن ابعاد بحران ا به این کشور ر جمهور آمریکا همچنین با انتقاد از واکنش چین به شیوع ویروس کرونا، مقاماترئیس

 1.کرد دیتهد انهیجویاقدامات تالف ریو سا دیجد یهاتعرفهمتهم، و آنها را به اعمال 

 یهایآورفندر حوزه متحده  االتیااز  این کشوردرباره احتمال پیشی گرفتن  عنوان کرده وی جد یچالشرا  چینظهور  دنیباجو 

، با کرد تیحما یبه سازمان تجارت جهان 2001در سال  نیبه عنوان سناتور، از ورود چکه نامزد دمکرات  این .هشدار داده است دیجد

پا  ریرا ز یالمللنیتجارت ب نیقوان ،های آمریکاییاعمال تبعیض علیه شرکتو  یمعنوبا نقض مالکیت  نیچعقیده است که ترامپ هم

رار تحت فشار ق یبرا دیباکه  را نیمتحد، رویکرداین  بر آن است کهداند و علیه چین را غیر سازنده میترامپ  کردیرو . اوگذاردیم

ر زمان اعالم کرده است ددر چین را تقبیح و  حقوق بشرهمچنین نقض  دنیباکند. میمتفرق کنار ایاالت متحده باشند، در  دادن پکن

به ترامپ ضمن انتقاد از ها نامزد دمکرات 2متحده قرار خواهد گرفت. االتیا یخارج استیسمرکز حقوق بشر در  ریاست جمهوری او،

 بایدن عدم برخورد نظامی .تاکید کرده است نیدولت چ شتریب تیبر شفاف ،ها در خصوص ویروس کرونادلیل اعتماد به اظهارات چینی

آمریکا حل مشکل و گفتگو با چین را راه ، اعمال تحریم از طریق سازمان مللاتحادها یبازساز ،با چین، حضور نظامی در دریای چین

 یروابط با کشورها قیو تعم هیانوسیو اق ایمتحده در آساالتیا ییایحضور در شیبا افزا ه استمتعهد شد یو .کندعنوان میبا چین 

  3کند.ینم ینینشواشنگتن عقبو نشان دهد که  کنداحیا آرام  انوسیاق درمتحده را  االتیاقدرت  ،منطقه

 شمالیکره 

رات مذاکسابقه در اقدامی بیپس تهدید کرد و س جهان تاکنون به خود ندیده است،به آتش و خشمی که را  یشمالابتدا کره ترامپدونالد 

 ناتیقول داد به تمر ،در سنگاپور( 2018ژوئن ) دو کشورسران  نشست نیاول در او. شمالی را در دستور کار قرار دادرهبر کرهبا  میمستق

را  یموشک شیآزما یشمالکرهو  افتی انی، بدون توافق پاتنامیدر و (2019 هیفور)نشست  نیدوم دهد. انیپا یجنوبکرهنظامی با مشترک 

درصدد بود  حضور یافت، یشمال( در کرهDMZ)منطقه غیر نظامی  آمریکا درجمهور سیرئ نینخستکه به عنوان  ترامپ از سر گرفت.

از کره نیهمچن یولت ود. الشعاع قرار دادی با چین این هدف را تحتراما روابط تجا ،نماید عدشمالی متقابه اعمال فشار علیه کرهپکن را 

 4.را پرداخت نماید ییکایهزار سرباز آمریبه س کینزد استقرار نهیهزجنوبی خواسته است 

 گویدمیکند، اما یم یبانیپشت انگیونگیبا پ یپلماسیاز د دنیبامتحده است. االتیاعلیه  دیتهد نیبزرگتر یشمالکره جو بایدناز نظر 

ادامه ضمن حمایت از  دنیبا کند.یم کمک یانگپیونگ رژیم تیناموفق است و فقط به مشروع «اونجونگمیک»مذاکرات ترامپ با 

با تاکید  یو .بردارداش یاکردن برنامه هسته یخنث یبرا یمشخص یهادارد که قدم یبستگ یشمالکرهبه موضوع  نیا افزایدیم ،مذاکرات

 و هماهنگ داریپا ایجاد گروه صدمه زده است، یجنوبکره ژهیبه و ییایمتحدان آسدر روابط با متحده  االتیا به وجههترامپ بر اینکه 

  5 .دهدرا به عنوان جایگزین مذاکره مستقیم سران دو کشور پیشنهاد می نیمتحده و چاالتیا نامتحدمتشکل از 

 آسیا غرب

 ایران 

وی در  یران وضع کرد.ا هیعلرا  ایگسترده یهامیو تحر یریگکناره برنامه جامع اقدام مشترکاز توافق  2018سال  در ترامپدونالد 

معامله  کی نیا ؛میکرد یخوددار رانیطرفه اکیوحشتناک  یاتوافق هسته دییاز تأ مادفاع از عملکردش در این خصوص اظهار داشت: 

ا ما که ب کسانیما با برای شما قائل نیست؟  یاحترام چیکه ه دیدهب یدالر به ملت اردیلیم 150است که شما  دهیشن یوحشتناک بود. چه کس

                                                           
1  .  https://www.cnbc.com/2020/05/01/trump-threatens-new-tariffs-on-china-in-retaliation-for-coronavirus.html 

2  .  https://www.defenseone.com/politics/ 2020/06 /bidens-china-policy-starts-building-stronger-america/166555/?oref=d-dontmiss 

3  .  https://www.ontheissues.org/2020/Joe_Biden_Foreign_Policy.htm 

 4/4/1398،ترامپ از کره جنوبی هم اخاذی می کند. ایرنا، ،  4

5  .  https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/politics/joe-biden-foreign-policy.html 

https://www.cnbc.com/2020/05/01/trump-threatens-new-tariffs-on-china-in-retaliation-for-coronavirus.html
https://www.irna.ir/news/83368488/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D8%B0%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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ترامپ در عین حال تاکید کرده است  1روشی ضروری است. نیا ؛میکنیرفتار م ،کردندیبدتر از آنچه تصور م اریکنند، بسیم یبد رفتار

 سابقه دستور ترور سردار سلیمانی فرمانده ارشد نظامی را صادر، وهمچنین در اقدامی بی او 2.«ستمین با ایران به دنبال جنگ من»

 . کرد وضعامور خارجه  ریوزهایی علیه تحریم

ی اوضاع را بدتر کرده ااز توافق هستهترامپ خروج داند و معتقد است می «خودساخته فاجعه»را  رانیترامپ به ا کردیرو بایدنجو 

و  نیچتر شدن نزدیکو فراآتالنتیک در روابط  یقیبحران عمباعث ایجاد  ی ترامپپروایب اقداماتها، نامزد دمکراتبه اعتقاد  .است

خود  یابه تعهدات هسته رانیا اگربایدن افزوده است  .کرده است یمنزورا  رانیمتحده و نه ااالتی، اجهیدر نتو ه شد رانیبه ا هیروس

 (extend)توسعه  یبرا یجهان یهاقدرت گریدنیز در اروپا و آمریکا  مانانیپتا در کنار هم برجام خواهد پیوستدوباره به ، عمل کند

متحده در عرصه اعتبار ایاالت احیایاو بازگشت ایاالت متحده به توافق را گامی در راستای  .دکن یهمکارایران  یاهسته یهاتیمحدود

بایدن  3 .کندمیعمل مؤثرتر تهران در منطقه  میبدخ یرفتارها ریسا هیعل ،یپلماسیتعهد مضاعف به دجهانی خوانده و گفته است 

در صورت را تائید کرده و گفته است:  یشمالکرهو  رانیا یموشک ای یاهسته شیاز آزما یریشگیپ یبرا ینظام یرویناستفاده از 

در صورت  و کایمردم آمر تیبا رضا؛ البته ردیقاطعانه مورد استفاده قرار گ دیبا استفاده از زور ،به هدف یابیدستبودن احتمال مشخص 

 4کنگره. دییتأ ،لزوم

 رژیم صهیونیستی 

حزبی درباره موضوع فلسطین را کنار اجماع دو  ورود به کاخ سفید،از  پساو  .است ترامپ «محبوبمتحد » رژیم صهیونیستی

شناخت  تیبه رسم لیاسرائ تختیقدس را به عنوان پا ،ترامپ 5ندارد. نیفلسطمستقل کشور ای به تشکیل عالقه گفتگذاشت و 

ونمایی ر «لح ترامپصطرح »ا ی «معامله قرن»از طرحی موسوم به همچنین  او .تائید کردجوالن  هایبلندیرا بر  لیاسرائ تیو حاکم

رئیس جمهور آمریکا همچنین در حمایت از رژیم  6.شده استاعطا  لیبه اسرائ یاز کرانه باختر ییهاقدس و بخشکه در آن کرد 

  شد.خارج  ونسکویو سازمان  سازمان ملل،حقوق بشر  یشوراصهیونیستی از 

 همعرفی کرد «ستیونیصه»خود را به شمار آمده و حتی  لیقدرتمند اسرائ انیحام خود از یاسیس تیدر تمام دوران فعال دنیبا

 استآهنین  لیاسرائ تیبه امن شتعهد دیگویمفشار وارد کند،  لیحل مناقشات به اسرائ یدهد برایکه قول م یدر حالاو  7است.

 تیترامپ حماالمقدس در دوره سفارت آمریکا به بیتاز انتقال بایدن که  8کند.و کمک به این کشور را در هیچ شرایطی متوقف نمی

مناقشه  یحل دو کشور براراه. او همچنین با حمایت از کنند یعاد لیروابط خود را با اسرائخواسته است  یعرب یکشورهاکرده، از 

  9کند.را رد میجانبه ترامپ کی کردیرو ،لیاسرائفلسطین و 

 سعودی عربستان 

در  .خطاب کرد« متحد بزرگ»را  عربستانداد و انجام  اضیرمقصد به را خود  یسفر خارج نیاول ،جمهوربه عنوان رئیس ترامپ

او  .دو کشور تاکید کرد ینظام یهایهمکارحمایت و بر ضرورت  یسعود عهدیولاز ترامپ سعودی،  نگارروزنامه ،یقتل خاشقج یپ

وتو  ،منیجنگ علیه در  یمتحده از عربستان سعود االتیا تیحما را در خصوص قطع، قطعنامه کنگره 2019سال  درهمچنین 

                                                           
1  .  https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-conservative-political-action-conference-2/ 

 11/10/1398. خبرگزاری صدا و سیما، 2

3  .  https://www.cfr.org/article/joe-biden 

4  .  https://www.politico.com/story/ 2019/06/20 /joe-biden-trump-iran-1372607 

5  .  https://www.nytimes.com/2017/02/15/world/middleeast/trump-israel-two-state-solution.html 

6  .  https://www.nytimes.com/2020/01/29/world/middleeast/trump-peace-plan-explained.html 

7  .  https://www.arabamericannews.com/2020/03/18/zionist-biden-in-his-own-words-my-name-is-joe-biden-and-everybody-knows-i-love-israel/ 

8  .  https://www.haaretz.com/us-news/biden-trump-israel-middle-east-2020-clinton-obama-1.7166095 

9  .  https://www.cfr.org/article/joe-biden 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-conservative-political-action-conference-2/
https://www.cfr.org/article/joe-biden
https://www.nytimes.com/2017/02/15/world/middleeast/trump-israel-two-state-solution.html
https://www.nytimes.com/2020/01/29/world/middleeast/trump-peace-plan-explained.html
https://www.arabamericannews.com/2020/03/18/zionist-biden-in-his-own-words-my-name-is-joe-biden-and-everybody-knows-i-love-israel/
https://www.haaretz.com/us-news/biden-trump-israel-middle-east-2020-clinton-obama-1.7166095
https://www.cfr.org/article/joe-biden
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د. نحمایت آمریکا را پرداخت نمای یهانهیهزاز آنها خواسته است و  کرده یخواهباج یترامپ بارها از مقامات سعودالبته  1کرد.

 او 2دهد. انیپاجنگ این به دخالت در  دیواشنگتن با دیگویم دنیباکرد،  تیحما منیعلیه دولت اوباما از جنگ عربستان  اگرچه

، جنگ یقتل خاشقجبایدن با توجه به  3.سمت داعش مقصر دانستمنابع به  در انتقالآن را  یو متحدان سن عربستان همچنین

سیبه عنوان رئ گفته است اورا وعده داده و  یمتحده از عربستان سعوداالتیا تیحما، ارزیابی مجدد و نقض حقوق بشر منی علیه

 4گیرد.نادیده نمیفروش اسلحه  اینفت  دیخر یخود را برا هایارزش و هرگز اصول کایکرد که آمر دجمهور، روشن خواه

 عراق، ترکیه و سوریه 

،  2016 یکه در طول مبارزات انتخابات یو .خبر داد هیشمال سور از ییکایآمر یروهاین ینینش، از عقب 2019اکتبر  ترامپدونالد 

 2018و  2017در سال  ،رندیبه عهده بگ هیدر جنگ سور یشتریب تیمسئول هیکشورها از جمله روس ریسا خواستار این شد کهبارها 

ترامپ همچنین پس از حمله ترکیه به  .ی در این کشور حمله کردبه اهداف یی،ایمیش یهااز سالحدولت سوریه استفاده به بهانه 

تا  در عراق بمانند دیبا ییکایآمر یروهایگفته است ندر خصوص عراق نیز  ترامپاین کشور اعمال کرد.  هیرا عل ییهامیتحرسوریه، 

 5.زیر نظر بگیرندرا  رانیبجنگند و ااعش با د

سیرئیک که  یکار نیآورترشرمو این اقدام ترامپ را خیانت به کردها و را محکوم  هیاز شمال سور ییکایآمر یروهایخروج ن بایدن

 یبرارا  ینیسنگ نهیهز دیبا هیترک دیگویمبایدن  6.، توصیف کرده استانجام داده یخارج استیس درمدرن  خیجمهور در تار

 تیحماابراز نگرانی کرده و خواستار  هیدر ترک یاهسته یهاسالح همچنین درباره حضوراو  .بپردازد هیدر خاک سور ینظامعملیات 

عراق  میتقسو طرح  کرد تیبه عنوان سناتور، از حمله جورج بوش به عراق حما یو 7ان داخلی اردوغان شده است.از مخالف یجد

و نیز  2011از عراق در سال  ییکایآمر انسربازناظر خروج جمهور  سیداد. به عنوان معاون رئ شنهادیرا به سه منطقه خودگردان پ

 بود.  2014مجدد آنها به این کشور در سال بازگشت 

 روسیه

کمرنگ نشان داده  2016در انتخابات  را هیدخالت روسرئیس جمهور روسیه ابراز ارادت کرده و موضوع « پوتین»بارها به  ترامپدونالد 

 یشنهادیبودجه پ، اقدام او در کاهش گسترش داد)به دلیل الحاق کریمه( را ادامه و حتی  هیروسعلیه  هامیتحر ترامپ اگرچهاست. 

انتقادات زیادی را برانگیخت و به طرح موضوع استیضاحش در  کیو بالت یشرق یاروپا یکشورها ریو سا نیدفاع از اوکرا تیتقوجهت 

برداری انتخاباتی از این موضوع بودند. ترامپ همچنین در بهره مجلس نمایندگان انجامید. نمایندگان در پی آشکار شدن نیت ترامپ

 ،کردندیاستفاده م هیروسعلیه فشار  ابزاری برایاز آن به عنوان پیشین  یهاکه دولترا )ناتو(  یشمال کیآتالنت مانیسازمان پجایگاه 

از من در برابر  ترشیکس بچیهگوید: او میو تمایل خود را برای پیوستن دوباره روسیه به گروه هفت ابراز کرده است. سوال برده  ریز

 هیاقدام ضد روس نیاارسال کردم؛  اوکراین یبرا ینظام زاتیتجه وضد تانک  حاتیمن تسل .سر سخت نبوده است هیروس

قدام ا نیترامپ بزرگتر بد است. هیروس یبرا نیا ؛کردم لیدر جهان تبدنفت کننده دیکشور تول نیرا به اول کایاست. من آمر

در  مشارکت شیناتو به افزا یاعضا بیخود در ترغ تیبه موفقعنوان و در همین زمینه  کایارتش آمر ینوسازرا  هیروس هیلع

 8تامین هزینه ناتو اشاره کرد.

                                                           
 28/1/1398خبرگزاری صدا و سیما،  . 1

2  .  https://joebiden.com/AmericanLeadership/ 

 13/7/1393. دیپلماسی ایرانی، اعتراف بایدن درباره ایجاد و حمایت از داعش،  3
4  .  https://www.cfr.org/article/joe-biden 

5  .  https://www.foreignaffairs.com/articles/iraq/2019-02-14/trumps-iraq-strategy-foolish 

6  .  https://www.nytimes.com/2019/10/15/us/politics/turkey-syria-democratic-debate.html 

7  .  https://www.nytimes.com/interactive/2020/01/17/opinion/joe-biden-nytimes-interview.html 

 21/4/1399. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از واشنگتن پست، 8

https://joebiden.com/AmericanLeadership/
https://www.foreignaffairs.com/articles/iraq/2019-02-14/trumps-iraq-strategy-foolish
https://www.nytimes.com/2019/10/15/us/politics/turkey-syria-democratic-debate.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/01/17/opinion/joe-biden-nytimes-interview.html
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پیمان منع آزمایش  و خروج از سیجاسوس سابق روس در انگل تیمسموم لیبه دلمتحده  االتیاز ا یروس هایپلماتید اخراج

 .از دیگر اقدامات ترامپ در قبال روسیه استهای میان برد با روسیه سالح

 یانتخابات تمسیس فیاروپا و تضع هیاتحادانفکاک در ناتو،  فیبا هدف تضع نیپوت ریمیدر زمان والد هیروس داده استهشدار  دنیباجو 

به  هیمستقل در مورد حمله روس قاتیخواستار تحقبر همین اساس او  .کندیحمله م یغرب یدموکراس نایمتحده به بن االتیا

 یولپ اعالم خطر کرده است؛ شوییپول یبرا یغرب یاز موسسات مال هیروس درباره استفاده نیهمچن یویی است. کایآمر یدموکراس

ناتو و گسترش آن  نهیرید حامی ها،نامزد دمکرات .شودیاستفاده م استمدارانیبر س یرگذاریتأث یپس از آن برا دیگویم بایدنکه 

 یبرارا  یشتریب یروهاین ،در ناتو بیشتر یگذارهیسرمابا  ییمتحده و متحدان اروپا االتیاخواستار آن است که است و به شرق 

دولت  یهامیتحرضمن حمایت از  دنیبا. کنند لیرا به مسکو تحم یمعنادار نهیهزو  اعزام یبه اروپا شرق هیاز تجاوز روس یریجلوگ

باید متضمن این باشد که  نیبه اوکرا کایآمر ینظام کمکمعتقد است  2014در سال  نیاوکرابحران پس از علیه روسیه اوباما 

به توانند یم هیمتحده و روس االتیابا این همه بایدن اعتقاد دارد  کند.یمداخالت خود پرداخت م یرا برا یرهزینه بیشت هیروس

 1.با هم کار کنند یاهسته ریکاهش ذخاو  حاتیکنترل تسلویژه در حوزه 

 ییاروپامتحدان 

 ،گذارمیمن به رهبران آن کشورها احترام م شمن هستند.دآنها »خطاب کرده است: اروپا را دشمن  هیاتحادجمهور آمریکا، رئیس

یما از آنها دفاع م 2پرداختند.یخود را نم ، سهمدر ناتو هستندکه کشورها  نیاز ا یاریبس .انداستفاده کردهسوءاما آنها واقعًا از ما 

ناتو را  یهانهیدرصد هز 73 بایتقر ما .به ما پرداخت کننداند، توافق کرده در چارچوب ناتوآنچه را که  حداقل دیو آنها با میکن

 میتوانی. ما نممیدهیدالر از دست م هاونیلیو ب اردهایلیکمک کنم، اما ما م نیبه همه متحد خواهمیم من .میکنیپرداخت م

ترامپ همچنین  3 «چیزی به ما پرداخت نکنند.آنها اما  ،میکن تیدر سرتاسر جهان حما ییاز کشورها میتوانی. نممیجهان باش سیپل

ی عضو خواست کشورهاگیری ناتو کاهش دهد. همچنین با انتقاد از اتحادیه اروپا از تالش کرده است تقابل با روسیه را در جهت

 .دنبال کنند هیرا در خروج از اتحاد سیانگل مسیر

ر قبال د رویکرد ترامپبا انتقاد از  بایدن ای در نگرش بایدن به مسائل سیاست خارجی دارد.همراهی با متحدان اروپایی جایگاه ویژه

اخیر سال  70بار در نیاول یبرا (اتحادیه اروپا و سازمان ناتو)دو نهاد این  :گفت یشمال کیآتالنت مانیسازمان پمتحدان اروپایی و 

  4.اندگرفتهقرار مورد تهاجم )آمریکا( 

 آمریکای التین

ه بکشور  نیاجمهور سیرهبر مخالفان را به عنوان رئ «دویخوان گوآ»نامیده و « یکتاتورید»ونزوئال را  دولت، ترامپدونالد 

کشور  نیکرد و از ارتش ا تیحماونزوئال دولت  هیعل 2019 لیآور کودتایاز همچنین  واشنگتنرسمیت شناخته است. 

مادورو  حذفبا هدف  یاقدام نظاماحتمال عالوه بر اعمال تحریم علیه ونزوئال، مقاومت کند. ترامپ  «مادورو»خواست در برابر 

 5معکوس کرد.را متوقف و در مواردی  این کشورروابط با  بهبود یتالش دولت اوباما برا اودر خصوص کوبا،  کرد.را رد ن

 استیسجمهور آمریکا با تخریب روابط ایاالت متحده با نیمکره غربی را هدف قرار داده، معتقد است رئیسترامپ  با بیان اینکه دنیبا

را جمهور ونزوئال  سیرئ ،دنیبا 6کرده است. جادیپناهنده ا ونیلیاز سه م شیبی و عملکرد نامناسب در بحران ونزوئال مهاجرت

                                                           
1  .  https://joebiden.com/AmericanLeadership/ 

2  .  https://www.cbsnews.com/news/donald-trump-interview-cbs-news-european-union-is-a-foe-ahead-of-putin-meeting-in-helsinki-jeff-glor/ 

3  .  https://www.ontheissues.org/2020/Donald_Trump_Foreign_Policy.htm 

4  .  http://www.thedp.com/article/2019/02/joe-biden-upenn-president-amy-gutmann-penn-democrat-philadelphia 

5  .  https://www.cfr.org/backgrounder/us-cuba-relations 

6  .  https://www.miamiherald.com/opinion/op-ed/article231878448.html 

https://joebiden.com/AmericanLeadership/
https://www.cbsnews.com/news/donald-trump-interview-cbs-news-european-union-is-a-foe-ahead-of-putin-meeting-in-helsinki-jeff-glor/
http://www.thedp.com/article/2019/02/joe-biden-upenn-president-amy-gutmann-penn-democrat-philadelphia
https://www.cfr.org/backgrounder/us-cuba-relations
https://www.miamiherald.com/opinion/op-ed/article231878448.html
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به رسمیت را  دویجهان خواسته است خوان گوآ یهاز دولتها که ادمکراتداند و قائل به برکناری اوست. نامزد می« مستبد»

االتیا یمداخله نظامطرح احتمال با ترامپ  دیگویم و2آن است انیو حامدولت ونزوئال  هیها علمیتحر شیافزاحامی  1،بشناسند

وباما در قبال از سیاست دولت ا همچنیناو  3کرد. دی، تهدبودشده  ایجاد دویاز گوآ تیحما یرا که برا یمتحده در ونزوئال، ائتالف

با عوامل مهاجرت  دیبابلکه ، شودمیحل ن کایآمر یمرزهاکردن تر یمهاجرت فقط با قومسئله کند و معتقد است کوبا حمایت می

 4شود.مقابله ای آمریکای مرکزی هدر کشور

 بندیجمع 

ایاالت  2020خواه، و جو بایدن رقیب دمکرات وی در انتخابات نوامبر جمهور جمهورینظرات دونالد ترامپ رئیس مقایسه آرا و

 است که:  نحوزه روابط خارجی حاکی از آمتحده در 

کنند و درباره عملکرد این کشور در حوزه تجارت جهانی بدبین را چالشی در مقابل ایاالت متحده قلمداد می چینهر دو  .1

دهد. تاکید بر اهمیت و بایدن رویکرد چندجانبه را در مقابله با اقدامات چین ترجیح می هستند. اما ترامپ رویکرد یکجانبه

 ترامپ در حوزه برخورد با چین است. با  بایدنهای موضوع حقوق بشر نیز از تفاوت

و معتقد است مذاکرات درصورتی ادامه خواهد  ،مخالف شمالیکرهبایدن با رویکرد ترامپ در مذاکره مستقیم با رهبر  .2

عالوه بر این نقش متحدان منطقه .اش برداردیاکردن برنامه هسته یخنث یبرا یمشخص یهاقدم یشمالرهیافت که ک

 تر است. شمالی برجستهآمریکا در رویکرد بایدن به مسئله کره ای

کنند. با این حال بایدن معتقد است حضور را تهدیدی علیه ثبات منطقه و متحدان آمریکا تلقی می ایرانهر دو نامزد  .3

  مقابله کند. ایراندهد که با اقدامات ای فرصت بیشتری را در اختیار آمریکا قرار میدر توافق هسته

با هم رقابت دارند. با این حال ترامپ اقدامات بیشتری را برای رضایت  هاصهیونیستبایدن و ترامپ در جلب توجه  .4

 خارج شد.  ،ای با ایران که مورد انتقاد اسرائیل بودرژیم اسرائیل انجام داده است. ضمن اینکه از توافق هسته

 های آمریکاییمادی این کشور است، اما بایدن مدعی است که اصول و ارزشسعودی برمنافع  عربستاننگاه ترامپ به  .5

 را در رابطه با عربستان بیشتر مورد توجه قرار خواهد داد. 

موضوع بسیار مهمی است که ترامپ در رابطه با آن کوتاهی کرده است.  سوریهاز منظر بایدن حمایت از کردها در  .6

 نیز در نگاه بایدن برجسته است.  عراقترکیه و توجه بیشتر به سیستم داخلی 

بدبین باشد، اقداماتی را علیه این کشور انجام  روسیهکه ترامپ تاکید دارد ایاالت متحده نباید تا این اندازه به در حالی .7

خطر روسیه، ضرورت همکاری با متحدان اروپایی برای مهار این تهدید را  سازیداده است. بایدن اما عالوه بر برجسته

 یادآور شده است. 

تفاده اسرا به ویژه در ناتو مصداق دشمنی دانسته و معتقد است آنها از ایاالت متحده سوء متحدان اروپاییترامپ، رفتار  .8

از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هم استقبال کرده است.  کندگرایی معرفی میاو که خود را مخالف جهان .اندکرده

 . دهدمیمواضعی که بایدن مورد انتقاد قرار 

                                                           
1  .  https://www.cfr.org/article/presidential-candidates-venezuela 

2  .  https://www.cfr.org/article/joe-biden 

3  .  https://www.miamiherald.com/opinion/op-ed/article231878448.html 

4  .  https://www.washingtonpost.com/opinions/the-border-wont-be-secure-until-central-america-is/ 2018/06/25/5 e 891566-78 a 8-11 e8-aeee-

4d04c8ac6158_story.html 

https://www.cfr.org/article/presidential-candidates-venezuela
https://www.cfr.org/article/joe-biden
https://www.miamiherald.com/opinion/op-ed/article231878448.html
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کنند، اما بایدن معتقد است نباید با اظهارات هستند و از رهبر مخالفان حمایت می ونزوئالهر دو نامزد مخالف دولت  .9

نیز ترامپ با تالش برای کاهش  کوباتر کرد. در خصوص کننده همچون احتمال مداخله نظامی اوضاع را آشفتهتحریک

 کند. تنش در روابط که در دوره اوباما مطرح شد و مورد حمایت بایدن است، مخالفت می

 

 جو بایدن دونالد ترامپ موضوع

 موافق موافق بدبین به عملکرد چین در حوزه تجارت جهانی

 مخالف موافق در قبال چین رویکرد یکجانبه

 موافق مخالف رویکرد چندجانبه در قبال چین

 موافق مخالف اهمیت موضوع حقوق بشر در برخورد با چین

 مخالف موافق شمالیمذاکره مستقیم با رهبر کره

 موافق مخالف ای با ایرانحضور در توافق هسته

 موافق موافق لزوم جلب رضایت رژیم اسرائیل

 موافق موافق عربستان سعودی حافظ منافع آمریکا

 موافق مخالف های آمریکایی در رابطه با عربستانتوجه به ارزش

 موافق مخالف توجه به سیستم داخلی ترکیه و عراق

 موافق موافق حمایت از کردها در سوریه

 موافق موافق خطر روسیه

 موافق مخالف ضرورت همکاری با متحدان اروپایی برای مهار تهدید روسیه

 موافق موافق دولت ونزوئالمستبد بودن 

 مخالف موافق در ونزوئال احتمال مداخله نظامی

 موافق مخالف کاهش تنش در روابط با کوبا
 

ایاالت متحده در حوزه مسائل سیاست خارجی تفاوت فاحشی ندارد.  2020انتخابات ریاست جمهوری  در مجموع نگرش دو نامزد

چون کنند؛ حامی بیپندارند؛ عربستان سعودی را حافظ منافع آمریکا تلقی میشمالی، ایران و روسیه را تهدید میهر دو چین، کره

گویند، مخالف مداخله نظامی ترکیه در سوریه هستند؛ از حضور نظامیان و چرای اسرائیل هستند، از لزوم حمایت از کردها سخن می

نظر دارند  اختالفدو نامزد در نوع برخورد با این مسائل  البتهکنند. ال را مستبد توصیف میو دولت ونزوئ ،آمریکایی در عراق حمایت

رد  ،مذاکره از موضع قدرتگرایی، جانبهخواه بر یککه ترامپ جمهوریکه این اختالف ناشی از رویکرد حزبی آنهاست. در حالی

گرایی، گفتگو و کند، بایدن دمکرات چند جانبهدر سیاست خارجی تاکید می افزارگرایی، و سختمداخله سودمند ،گراییجهان

 دهد. افزارگرایی در سیاست خارجی را مورد توجه قرار میمذاکره، اهمیت حقوق بشر، و نرم

 لیدل 2020ت الملل در انتخابات ایاالت متحده کمتر از مسائل اقتصادی حائز اهمیت است، اما در انتخاباشود مسائل بینگفته می

 یریچشمگ ریدوره مدرن، تأث رجمهور د یاز روسا یاریترامپ  برخالف بس ؛وجود دارداین مسائل  برجسته بودن یبرا یقابل توجه

 گذاشته است.برجای  یخارج استیبر س


