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 آمریکا بر روابط دوسوی آتالنتیک 2020 تأثیر انتخابات 

 

 جنگ تجاری آمریکا با کشورهای اروپایی -1

 رداعالم ک کایآمر یجمهور سی. رئافزایش یافتاروپا  هیو اتحاد آمریکا انیم یمناقشه تجار دیاز زمان ورود دونالد ترامپ به کاخ سف

شورها نیا یتجارت یاز تراز منف شور با ک ست و تالش  ییاروپا یک شنود ا شدت ناخ  نیا یگمرک یهاتعرفه شیبا افزا خواهد کردبه 

جنگ تجاری آمریکا با کشورهای اروپایی-1

رویارویی با پیمان امنیتی آتالنتیک شمالی، ناتو-2

خروج از پیمان اقلیمی پاریس-3

خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک-4

جو بایدن و آینده روابط دو سوی آتالنتیک-5

ای روابط دو سوی آتالنتیک را با چالش بی سابقه 2016پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 

کارزار تبلیغات انتخاباتی خود متحدان سنتی خود را به باد انتقاد گرفت و ترامپ از همان ابتدای  روبرو کرد.

ی با اروپا دیری نپائید که جنگ تجار سخن گفت.“ ناتو”مد بودن پیمان امنیتی آتالنتیک شمالیآآشکارا از ناکار

ان سنتی ا متحدجمهوری مواجه هستند که دیگر متعهد به همکاری بنیز آغاز شد و اروپائیان دریافتند با رئیس

خطوط  تیدر نها ه،یدولت ترامپ در قبال روس کردیروخیلی زود دریافتند ناتو  اروپایی یاعضا باشد.خود نمی

ت اروپا شود امنیو موجب میسازد می ریپذ بیآس ه،یروس یعنی ،یقدرتمند شرق هیناتو را در برابر همسا یدفاع

سیس ها به فکر تاییاختالفات تا اندازه ای رشد کرد که اروپا هایی غیرقابل پیش بینی مواجه شود.با چالش

یان به اروپائ“ پیمان اقلیمی پاریس”و “ برجام”از این گذشته خروج آمریکا از  اند.ارتش واحد اروپایی افتاده

ه بالمللی پایبند باشد. حاال با نزدیک شدن نشان داد ترامپ فردی نیست که به قوانین، مقررات و تعهدات بین

زنی درباره آینده روابط دو سوی آتالنتیک ذهن آمریکا گمانه 2020زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

تواند تاثیرات زیاد و البته زیرا پیروزی هر یک از کاندیداها می ،کارشناسان را به خود مشغول کرده است

 متفاوتی بر روابط اروپا و آمریکا بگذارد.  
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شان داددر سال دهد. ترامپ رییرا تغ تیوضع ستا های گذشته ن ا با ر ی با اروپاجنگ تجار ،یاقتصاد ییگراتیحما استیس یدر را

 اصرار دارد. کردیرو نیا یریگیپ دهد و همچنان بریادامه م آمریکابه  یواردات یتعرفه محصوالت و کاالها شیافزا

از : »اعالم کرد 2018 مه 31 کایآمر یبازرگان ری، وز“راس لبریو” آغاز شااد. 2018جنگ تجاری آمریکا علیه اتحادیه اروپا در سااال 

نش واک نینخستدر  «اعمال خواهد شد. کیاروپا، کانادا و مکز هیاتحاد یبرا مینیتعرفه واردات فوالد و آلوم شیشب امشب افزا مهین

ست. امروز روز  ریغ کایتعرفه آمر شیاعمال افزا»اروپا گفت:  ونیساایکم سیرئ ،“ونکریژان کلود ”خبر،  نیبه ا قابل قبول ا
کرد که اروپا در  دیاروپا در ادامه تاک ونیساایکم سیرئ .«کرد میتجارت اســت. ما از منافع اروپا دفاخ خواه یایدن یبرا یبد

اعالم خواهد  یاقدامات به صااورت علن نیا ندهیساااعات آ یخواهد گرفت و در ط شیرا در پ« مقابله به مثل»اقدام، روش  نیبرابر ا

 هیوپا علار هیتعرفه اظهار داشت که اتحاد شیدر واکنش به افزا زین یاروپا در امور تجار هیاتحاد سری، کم“مالمستروم ایلیسیس” شد.

سازمان تجارت جهان کایآمر سب با اقدام آمرکندیم تیشکا یبه  ستروم افزود واکنش اروپا متنا سازمان  نیو مطابق با قوان کای. مالم

ه اروپا ب» :خود نوشت یتریدر حساب توئ هم محافظه کاران پارلمان اروپا ونیفراکس سیرئ "وبر مانفرد" .خواهد بود یتجارت جهان
جز  یادشمن رفتار کند، ما چاره کیچون که با اروپا هم ردیبگ میاما اگر دونالد ترامپ تصم ستین یدنبال جنگ تجار

  .«1نشست میساکت نخواه کایآمر میصمت نی. ما در برابر امیندار ییمشاغل و منافع اروپا ع،یدفاخ از صنا

کشااور را آغاز  نیصااادرات و واردات ا یگمرک یهاتعرفه رامونیپ یررسااببه دسااتور دونالد ترامپ،  کایآمر یوزارت بازرگان همچنین

 یگمرک یهاارسااال شااد اعالم کرد که وضااه تعرفه آمریکا یوزارت بازرگان یکه برا یاصاافحه 10 یسااند یاروپا ط هیتحاداکرد. 

کردند  دیمقامات بروکساال ت ک اساات. معنایب یو از منظر اقتصاااد ر،یناپذهیاروپا توج دیتول یبر خودروها و قطعات خودرو نیساانگ

را به خطر  کایدالر از صااادرات آمر اردیلیم 300 تواندیو م انجامدیم یاقتصاااد یبه اقدام متقابل شاارکا ییهاتعرفه نیوضااه  ن

تهدید اعمال تعرفه بر خودروهای اروپایی سالحی است که آمریکا با آن تاکنون اروپا را تهدید کرده است ولی  .2اندازدیب

ست. صورتاروپائیان تاکید کردند  از انجام آن خودداری کرده ا ست به اعمال تعرفه کایکه آمر یدر   بر واردات خودرو د

 اتخاذ خواهند کرد. کایواکنش به اقدام آمر یبرا یمشترک میاروپا تصم هیعضو اتحاد یبزند، کشورها

دالر واردات  اردهایلیم یرو، بر رو نیکرده و از ا "رباسیا"به شاارکت  ارانهیاروپا را متهم به پرداخت  هیاتحاد کایآمردر اقدامی دیگر 

 یها. تعرفهدیگویم "نگیبوئ"از  کایآمر یمال یبانیاز پشاات زیاروپا ن .وضااه کرده اساات دیجد یگمرک یهاکشااور از اروپا تعرفه نیا

س ر،یهمچون انواع پن ییهافرآورده کایآمر دیجد سو شامل م ...و  تونیز س،یکالباس و  ضه تعرفهشودیرا  به  دیجد یگمرک یها. و

 21 یکرده بود که برا دیتهد کایآمر ز،ین نیاز ا شی. پدیآیبا اروپا به حساب م یدر جنگ تجار کایآمر یمال یفشارها دیتشد یمعنا

 نیدر واکنش به ا زیاروپا ن هیخواهد کرد. اتحاد نییتع ژهیو یگمرک یهااروپا تعرفه هیاتحاد یدالر واردات خود از کشاااورها اردیلیم

ستیس صورت اجرا کایآمر ا ست،یس نیشدن ا ییاعالم کرده بود که در   رشتیب یگمرک یهاتعرفه کایواردات خود از آمر یبر رو ا

 .3وضه خواهد کرد

درصاااد  1۵کشاااور را  نیبه ا رباسیا یماهایواردات هواپ یتعرفه گمرک 2020مارس 18 خیاعالم کرد از تار کایدولت آمرهمچنین 

نه تنها  بیترتنیکرده و بد دیتول یمسااافربر یمایفروند هواپ 8۶3 یالدیم 2019در سااال  رباسیاگفتنی اساات  .دهدیم شیافزا

شته سال گذ سبت به  شد آن ن صد 9،۷ یر شته، بلکه هم یدر ست از رقدا سته ا  یبرا نگ،یبوئ اشییکایزده آمربحران بیزمان توان

ست سال  نینخ شرکت هواپردیبگ یشیدر جهان پ مایاپهو دکنندهیتول نیتربه عنوان بزرگ سونیبد 2011بار از  سازی.   رباسیا یما

 شود،یشرکت هستند منجر م نیا انیکه مشتر ییکایآمر ییمایهواپ یهاشرکت انینه تنها به ز یگمرک یهاتعرفه شیافزا دیگویم

 4.ها خواهد بودشرکت نیکنندگان از خدمات ابه عنوان استفاده کایشهروندان آمر انیبه ز تیبلکه در نها
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4 

 

لیه اروپا در پیش عای را اش رویکرد تجاری خصااامانهجمهوریبا این حال باید توجه کرد که گر ه ترامپ از ابتدای دوران ریاسااات

ست اما درهم سب نکرده بلکه گرفته ا شان داده ترامپ نه تنها موفقیتی ک سوی آتالنتیک ن صادی دو  تنیدگی و پیچیدگی روابط اقت

در  کایبازار است. سهم آمر نیمهمتر همچنان آلمان یبرا کایآمرهای تجاری بیشتری در برابر آمریکا کسب کرده است. وفقیتاروپا م

با  یحت یاز نظر ترازنامه مال .ه استافتی شیافزا 2019درصد در سال  9به حدود  2010درصد در سال  ۷مجموع صادرات آلمان از 

 نیا کهیبود، درحال وروی اردیلیم میو ن ۶۵تنها آمریکا صادرات آلمان به  یحجم مال 2010در سال : میشویمواجه م یترکالن زانیم

 .1دیرس میو ن اردیلیم 118از  شیبه ب 2019رقم در سال 

 رویارویی با پیمان امنیتی آتالنتیک شمالی، ناتو -2

سا" ست چون  هایی از سااخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قبل از این بخش "شد.  یطراح شیها پلناتو ناکارآمد ا

سفید بود.به شروع   یاعضا" :تاکید کرد کایآمر 201۶سال  یجمهور استیدونالد ترامپ، در طول مبارزات انتخابات ر کار در کاخ 

شارکت کنند یدفاع یهانهیهز نیدر تام شیاز پ شیب دیناتو با سنگ دید از ."م بر  ییهابودجه ناتو به تن نیتام نیترامپ، بار 

ست و د کایدوش آمر شورها گریقرار گرفته ا ضو ا یک ضا ژهیوهسازمان، ب نیع سه و ا یقدرتمند یاع  دیبا ایتالیهمچون آلمان، فران

جانی سواری مها انتقاد کرد و از پایان یطور شفاف از اروپایهدر واقه ترامپ از همان ابتدا ب .رندیبرعهده بگ ریمس نیدر ا شتریسهم ب

 سخن گفت.

 کایمرکامل آ ینظام تیحما نیدر گفتگو با خبرنگاران، از تضم کایآمر یجمهور استیدر انتخابات ر یروزیقبل از پ همچنین ترامپ

شور در پ 28از  سوی کرد.  یخوددار -ناتو  - یشمال کیآتالنت مانیمتحد آن ک سخ به  شورها یدر مورد نگران یالؤدر پا ض یک و ع

س یظاماز اقدام ن کیناتو در حوزه بالت س :گفت ه،یرو سو هیاگر رو ست کمک از  سخ به درخوا  نیا اآنه یبه آنها حمله کند، قبل از پا

س ضوع را برر سبت به آمر یآنها به تمام ایآ"خواهد کرد که  یمو شن نیتنها اگر  ن .نه ایاند عمل کرده کایتعهدات خود ن د، کرده با

 ".2جواب ما مثبت خواهد بود

 یو نظام یتیکسب استقالل امن یاروپا برا یهاظرفیت له اروپا را به فکر انداخته تا استقالل دفاعی خود را بدست آورند.ئهمین مس

تواند در یکه مرود یجهان به شاامار م یو اقتصاااد یصاانعت یهاقطب نیاز مهمتر یکیاروپا  هی. اتحادسااتیوجه محدود ن چیبه ه

 یعالوه بر توانمند ییوپاار یهاکند. هم اکنون دولت یاریآنها را  ینظام یهایتوساااعه توانمند یهابرنامه هیکردن سااار یاتیعمل

 هیصاانا ،یجنگ شاارفتهیپ یماهایهمچون هواپ ینظام کیاسااتراتژ یهامتعارف هسااتند بلکه انواع سااال  ینظام زاتیساااخت تجه

 .باشند ی... را دارا م و مابریهواپ یناوها ،یاهسته شرفتهیپ یهاییایردریز ،یاهسته یهابمب ک،یبالست یهاموشک

ستار  “امانول مکرون” ستقالل نظام یبرا ییسازوکارها افتنیخوا ست سی. رئه استاروپا شد یتیو امن یکسب ا ار جمهور فرانسه خوا

ضا ییاروپا یاتیطر  عمل یاجرا ساختار م دهدیاروپا امکان م هیداتحا یشده که به تک تک اع  ایاروپا و  هیاتحاد وجوددر خارج از 

 یدر روزنامه آلمان یاامور خارجه آلمان، در مقاله ری، وز“ماس کویها” گرید یداشااته باشااند. از سااو ینظام یهمکار گریکدیناتو با 

ستار  نیاعالم کرده و در ا کایدر روابط آلمان و آمر ینظر خود را درباره بازنگر "هندلزبالت" شارکت متعادل"مقاله خوا  کایآمربا  "م

ه عنوان را ب کایآمر گریکرده که د دیامر تاک نیتاکنون بارها بر ا زیصدراعظم آلمان ن “آنگال مرکل”است که  یدر حال نیشده است. ا

 . 3ردیسرنوشت خود را در دست گ دیو اروپا با ندیبیکامال قابل اعتماد نم یمانیپهم

 یمل تیمشااااور امن “جان بولتون”خواهان تندرو و افراطی را نیز نگران کرده اسااات.های ترامپ درباره ناتو حتی جمهوریدیدگاه

سف نیشیپ ست دونالد دیکاخ  شده رئ شیبگذشت ترامپ پس از  معتقد ا سال هنوز متوجه ن سه   ه  بودن آمریکا یجمهور سیاز 

صو ییمعنا شدار داد در  سخت آوردیکه به بار م ییهایخراب ندهیترامپ در انتخابات آ یروزیرت پدارد. او ه خواهد  میقابل ترم یبه 

شده ترامپ برا بود. شاره به برنامه اعالم  ستقر در آلمان م ییکایآمر انیخارج کردن نظام یبولتون با ا  چیکار ه نیا یاو برا دیگویم

ضور نظام کندیم دیبولتون تاک د.ندار یموجه لیدل سئله در پ نیدارد و ا "یخیتار قیعم لیدال"در آلمان  ییکایآمر انیح ا ب وندیم

                                                           
   2020/10/04وله،چهیدو .1
 201۶/0۷/21سی،بیبی .2

 ۷/۶/139۷،«اروپا یتیامن-یاستقالل دفاع یهالیها و پتانس الش»پایگاه تحلیلی و خبری الوقت، .3
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ضوع را از ا آمریکا یمل تیمنافه امن ست، اما ترامپ مو ستقرار ن نی. اندیبینم هیزاو نیا سئله درباره ا در کره  کایآمر ینظام یروهایم

 .1صادق است زیژاپن ن ی وجنوب

 پاریسخروج از پیمان اقلیمی  -3

 مانیرا رسما اعالم کرد. خروج از پ سیپار یمیاقل مانیکشور از پ نیخبر خروج ا کایوزارت امور خارجه آمر 2019 روز  هارم نوامبر

با  201۶روز  هارم نوامبر ساال  سیپار یمیاقل مانیبود. پ 201۶در ساال  دونالد ترامپ یانتخابات یهااز وعده یکی س،یپار یمیاقل

ضا ضا 19۵ یام شور و از جمله با ام سم باراک دولت یک  یگازها دیکاهش تول یبرا یینامه راهکارهاتوافق نی. در اافتی تیاوباما ر

 سیپار مانیاساس پ بر .در نظر گرفته است ریدپذیتجد یهایکردن انرژ نیگزیبا جا یلیفس یهاو توقف مصرف سوخت یاخانهگل

شدن کرهگرم سال  نیزمتر  سانت 2تا  ۵/1 ریز دیبا یالدیم 20۵0تا  شد و تول گرادیدرجه  دوم  مهیدر ن دیبا یاخانهگل یگازها دیبا

 شوند. نهیو به یبررس کباریسال  شده قرار است هر پنج نییاهداف تع .ابدیقرن کاهش 

صم ست.ی زیادی الملل نیب یمنف یهاواکنش س،یپار اقلیمیخروج از معاهده  یبرا کایآمر یجمهور سیئر میت شته ا ود ژان کل” دا

و  ،کامال اشاااتباه خواند یرا اقدام سیپار مانیاز پ کایخروج آمر نیدر برل زگردیم کیاروپا در  هیاتحاد ونیسااایکم سیرئ“ونکری

سا نم کایآمر :گفت سا شود و ترامپ چون از معاهده پار مانیپ نیاز ا یراحت نیبه ا تواندیا اطالخ  یبه خوب سیخارج 
 .2از آن خارج خواهد شد کایمرآ دیگویندارد، م

ستیکه ما م یزمان :کرد دیتاک همصاادراعظم آلمان  “آنگال مرکل” سپار گرانیخود را به طور کامل به د میتوان  انیبه پا میب
س ست.  دهیر ست بگ اروپا هیاتحادسران ا شت خود را در د بردارند و  یجد یهاقدم هیاتحاد میتحک یو برا رندیسرنو

 .3رندیمسائل مشترک بر عهده گ الرا در قب یترنقش فعال

 )برجام( خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک -4

از همان تاریخ اتحادیه اروپا  .خارج شاااد« برجام ایبرنامه جامه اقدام مشاااترک »رساااماز از  139۷ بهشاااتیارد 18در روز آمریکا 

شی تالش شاید بتواند جلوی فروپا ست های متناوبی را آغاز کرد تا  این توافق  ندجانبه بین المللی را تا پایان دور اول انتخابات ریا

 برنامه جامه اقدام مشترک»نجات  یدر حال تالش برا به دالیل اقتصادی اروپا هیاتحاد کنندجمهوری ترامپ بگیرد. برخی گمان می

درصد صادرات اروپا روانه ایران  ۵دی تنها میال 201۶کنند در سال آمارهای اقتصادی مشخص می ی کهحال در این .است «برجام یا

ست. ستراتژ» کی هاییاروپا یرجام برادر واقه ب شده ا شمار م «کیتوافق ا برجام از  .که آنها نقش پررنگی در آن ایفا کردند دیآیبه 

ا کرده عرصه جهانی پیدکند جایگاه خود را در سوی دیگر نشانه یک موفقیت بزرگ دیپلماتیک برای اتحادیه اروپاست که تالش می

 و پس از  ند دهه از زیر سایه آمریکا خارج شود.

مرکب  ییاروپا یکایاروپا و تروئ هیاتحاد زیرا ،ای سیاسی به اتحادیه اروپا بود و از اعتبار اروپائیان کاستخروج آمریکا از برجام ضربه

 ریغ یاز برجام، عملکرد کایرجام داشااتند، پس از خروج آمرب یادر انعقاد توافق هسااته ینقش مهم انگلیس کهنسااه و ااز آلمان، فر

را در مقابل  رانیکند و عمال ا یازرا راه اند رانیخود با ا یمال یها. اروپا نتوانسااات کانالداشاااتندحفظ آن  نهیزم قابل دفاع در

من »: دیگویاروپا در مورد برجام م هیاتحاد یخارج استیس وقت مسئول ،“ینیموگر کایفدر”تنها گذاشت. کایسخت آمر یهامیتحر

 ران،یتوافق با ا نیکرد و حفظ ا نیمنافه ما را تام یادیز زانیبه م رانیبا ا یاتوافق هساااته ریباورم توافقات  ندجانبه نظ نیبر ا

ی که مشااترک هیانیدر ب ایتانیآلمان، فرانسااه و بر .4«عضااو آن اساات یتک کشااورهاتک ینفه مل زیاروپا و ن هینفه اتحاد کنندهنیتام

، «آنگال مرکل» یکه به امضااا هیانیب نیبماند. در ا یتوافق باق نیاز برجام در ا کایبه رغم خروج آمر خواسااتند رانیا صااادر کردند از

ست ،«یم یترزا»صدراعظم آلمان،  سه  سی، رئ«امانوئل مکرون»و  انگلیس ریوزنخ سیدجمهور فران شور ر از تهران  اروپایی سه ک
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را فراخواندند که کماکان به  رانیا نیواکنش نشااان دهد. آنها همچن کایآمر مینساابت به تصاام نهیکه با درنگ و طمان خواسااتند

از ادامه تعهد خود به برجام  در ادامهکشااور  سااه .موافقت کند یآژانس اتم یبازرساا یبماند و همزمان به تقاضاااها داریتعهداتش پا

 یتوافق همکار نیا گرید یهاو با همه طرف میبرجام تالش کن یاجرا یکه برا مینیبیما همچنان خود را موظف م»اند: سخن گفته

شود. نیکرد تا ا میخواه شور « توافق حفظ  صاد ازاتیکه امت دادندتعهد همچنین سه ک سود مردم ا یاقت  رجد افقکه در تو رانیبه 

 1!!!حفظ کنند زیاست را ن

ریاسااات جمهوری آمریکا در قبال برجام و ایران متفاوت از  2020*اما دیدگاه و رویکرد جو بایدن نامزد حزب دموکرات انتخابات 

در  یروزیدر صورت پ گویدمیو داند میرا شکست خورده  رانیدونالد ترامپ در قبال ا کردیرورقیب جمهوری خواه خود است. وی 

س شود. رانیدر ارتباط با ا کیپلماتید کردیرو یقابل اعتماد برا یریانتخابات، م شتیدر  بایدن خواهد گ سم یکه در تارنما یاددا  یر

وباره د آمریکابازگردد،  یابه توافق هسته رانهیسختگ یبندیبه پا رانیاگر ا گوید:میمنتشر شد،  «انانیس» یشبکه خبر
شروع نیبه ا شد. گریمذاکرات د یبرا یتوافق به عنوان نقطه   یرا منزو کایترامپ با خروج از برجام آمر ملحق خواهد 

ــنگتن عل ریکه در دو تالش اخ یکرده، به طور ــل میتحر دیتمد یبرا رانیا هیواش  یهامیو بازگرداندن تحر یحاتیتس
ترامپ  .درنیموضع بگ رانیا هیحاضر نشدند با آن همگام شده و عل زیدر اروپا ن کایمتحدان آمر نیترکینزد ،یالمللنیب

شته و آمر شورش گام بردا شده، برخالف منافع ک شتباه  ست. یرا منزو کایبا خروج از برجام دچار ا صورت  کرده ا در 
 .2خواهد داد رییرا تغ رانیدر قبال ا آمریکا استیانتخابات س نیدر ا یروزیپ

شت که در عمل تفاوتی میان بایدن و ترامپ در قبال ایران وجود ندارد.با این حال نباید از نظر  ست که برجام  یمدع دنیبا دور دا ا

ست  ون محدود یتوافق سته یهاتیناقص ا شک نیو ا ستین یدائم یاه شامل نم رانیا یاو قدرت منطقه یتوافق، توان مو یرا 

با .شاااود ی که معرف ماهیت پس از توافق برجام در اظهارنظر یدر دوره اوباما، حت کایآمر جمهورسیمعاون ساااابق رئ دنیجو 

 دهیا نادر رانیاز جانب ا یارهستهیغ یدهایتهد ریکه ما سا ستیآن ن یتوافق به معنا نیا» گفته بود: سیاستمداران آمریکایی است

نقض حقوق بشااار و برنامه  سااام،یاز ترور تیطه حماواسااا به رانیا میتحر یبرا ازیمورد ن اراتیاخت ی. ما در دولت از تماممیریگیم

 .3«میکنیاستفاده م اریاخت نیو ما از ا میدار یموشک

 جو بایدن و آینده روابط دو سوی آتالنتیک -5

د این توانمی آمریکا هایی بزرگ روبرو بوده اسااات و نتیجه انتخابات نوامبر آیندهروابط دو ساااوی آتالنتیک در دوره ترامپ با  الش

ند. با وجودیرا وخیم روابط که رهبران اروپایی درباره مطلوبیت تر کرده و یا روابط اروپا و آمریکا را به مسااایر گذشاااته باز گردا

ست جمهوری آینده آمریکا از هر گونه اظهار نظری خودداری کرده ست که جو بایدن رئیس جمهور کاندیداهای ریا ضح ا اند اما پروا

کامال منطبق و همسو نیست و در شرق اروپا کشورهایی  ید درنظر داشت که موضه کشورهای اروپاییباشد. البته بامطلوب آنها می

شان همانند ترامپ می ستند که رهبران شند و عمل میه ستند که نیروهای اندی شورهایی ه ستان از جمله ک ستان و مجار کنند. له

ست ست دارند. اما د ستی در آن قدرت را در د ستی با منش پوپولی صلی اتحادیه اروپا را ستون ا سه که دو  شورهای آلمان و فران ک

ها را میان اروپا و آمریکا جمهوری باشد که تنشتواند رئیساما جو بایدن می ،کنندهای ترامپ را تحمل نمیهستند آشکارا سیاست

 های اروپا سازگار است.رساند و بیشتر مواضه وی با نگرش پایتختبه حداقل می

به  دنیجو بابا دونالد ترامپ در برخورد با اروپا خبر داد و گفت:  یمتفاوت و کردیاز رو دنیمشاااور ارشااد جو با “کننیبل یتون” *
سالمت آم کردیدهد و رویم انیترامپ با اروپا پا «یساختگ یجنگ تجار»  خواهد کرد. تخاذبلوک ا نیدر قبال ا یزیم

 هیاتحاد .دو طرف را اصااال  کند نیب یدر بخش کشاااورز یترامپ در فقدان توازن تجار کردیتالش خواهد کرد رو دنیبا :افزود وی

جنگ  به دیبا نیما همچن .میکن تیرا تقو هیاتحاد نیخود با ا یبازار در جهان است و الزم است که ما روابط اقتصاد نیتراروپا بزرگ

از دساات رفتن  نهیما را مسااموم کرده، به هز یابط اقتصااادکه رو یجنگ م؛یده انیکه دولت ترامپ آغاز کرده پا یمصاانوع یتجار
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شده و هز شاغل  صرف کننده را افزا نهیم ست. شیم شاور امن نکنیبل داده ا سابقه معاون م در دولت باراک اوباما را دارد  یمل تیکه 

اروپا خواهد بود و به رفه مشااکالت کشااور با متحدانش در  هیبا اتحاد یروابط قو یانتخاب شااود، به دنبال برقرار دنیگفت: اگر با

تجارت  نهیاروپا در زم هیبا اتحاد یکنم که مشاااکالت واقعیفکر م .کمک خواهد کرد یتجارت کشااااورز نهیمنطقه از جمله در زم

 1.شودیما م یرقابت یمانه از فروش کاالها نهیزم نیدر ا یقواعد تجار رایاروپا وجود دارد ز هیو نامتوازن با اتحاد یدائم

اظهارات دونالد ترامپ  دینبااروپا  *جوبایدن در یکی از آخرین اظهاراتش در دوره ریاسااات جمهوری باراک اوباما تاکید کرد:
ستیر یانتخابات آت خواهینامزد جمهور سازمان پ نیا یجمهور ا شور درباره   ی)ناتو( را جد یشمال کیآتالنت مانیک

 2.میهست بندیماده پنج آن پا ژهیناتو به و مانیما به تعهد مقدسمان در خصوص پ م؛یکنند. شفاف بگو یتلق

 تیو موفق یابیدوم ما در کام یبعد از جنگ جهان گفت: خیمون یتیخود در کنفرانس امن یدر ساااخنرانجو بایدن همچنین 

 ییها نه به تنهامنافع ما بوده اســت. ما با چالش یاقدام در راســتا نیو در واقع ا میکرد یگذار هیمتحدان خود ســرما
ــما مبارزه م ــت. یالمللنیب تیقلب امن نی. اکنمیم تیمن قدرتمندانه از ناتو حما .میکنیبلکه با کمک ش من  ماس

 متحد بود. نیدر اوکرا هیروســ یو خرســندم که اروپا در مقابله با تجاوزگر کنمیم تیاروپا حما هیقدرتمندانه از اتحاد

به متحدان خودمان ن کایآمر ما  ما نهمان میدار ازیهرگز متحدان خود را ترک نخواهد کرد چون  به  ها  که آن  ازیطور 

 .3میدار

بارها اعالم کرده اساات که در صااورت پیروزی در انتخابات به توافق اقلیمی پاریس باز  کایآمر یجمهور اسااتینامزد ر دن،یجو با *

من مسائول کاهش  ،یدر دولت ما )اوباما( با قانون بهبود اقتصاادبایدن در جریان اولین مناظره خود با ترامپ گفت:  خواهد گشات.

. رساااندمیذغال ساانگ، نفت و گاز م متیبه اندازه ق ای ترنییپا یآن را به رقم نهیهز دیبودم و با ریدپذیتجد یانرژ یهانهیدادن هز

فت با سوخت ن روگاهیقصد ندارد ن سک چیاحداث کند. ه کایبا سوخت ذغال سنگ در آمر اهروگین کیقصد ندارد  یگریکس د چیه

خواهد بود که بار  نیکه من خواهم کرد ا یکار نینخســت  حرکت خواهند کرد. ریپذ دیتجد یکند. همه به ساامت انرژ دیتول
ــد.  سیپار یمیاقل راتیینامه تغبه توافق گرید  نیا یهاجنگل و لیبرز .وندمیپیم سیپارمن به توافقنامه ملحق خواهم ش

. من شودیها مجنگل نیجذب ا کربن نیاز ا یشتریب زانیشود م دیتول کایدر آمر یشتریهر ه کربن ب روند،یم نیکشور دارند از ب

ها را رفتن جنگل نیب از یتا جلو کنندیجمه م یدالر اردیلیم 20جهان رقم  یتا مطمئن شوم که کشورها دهمیم لیاجتماع تشک

 .4ها خواهد شدمتوجه آن یادیز یکار را نکنند عواقب اقتصاد نیها خواهم گفت که اگر ا. من به آنمیریبگ

دو  نیا .کندیم یگذارهی هار سال سرما یط زهیپاک یبه انرژ دنیرس یخبر داد که برا یدالر ونیلیدو تر یاز طرح بایدن همچنین

سو نیکه اول ،یمیطر  اقل س یبار از  شدند، با هدف ر صد پاک 100 کیالکتر یبه انرژ دنیبلومبرگ گزارش  سال  زهیدر  203۵تا 

که  ندیگویم ارشااد نزدیک به بایدنشااود. مقامات می نیها  گونه ت ماند که بودجه آنمشااخص نکرده قایاند اما دقشااده شاانهادیپ

 یاداقتصا یهاتیفعال یبرا یقیتشاو یهاها و ثروتمندان و کاهش کمکشارکت اتیمال شیاز افزا یبیبودجه به صاورت ترک نیت م

 یخواهان مبنتحول یجمهور تقاضا سییکه معاون اول سابق ر دهدینشان م یشنهادیبزرگ در طر  پ رییتغ نیا .ردیگیصورت م

 یگذارهیسااارما نیتربزرگ نیا»گفت:  خوددر اظهارات  دنیبا گرفته اسااات. یرا جد یمیبه امر بحران اقل دنیبخشااا تیبر اولو

 ۵.«میانجام ده کایسالمت و نشاط اقتصاد و هم مردم آمر یبرا میتوانیاست که م یبلندمدت
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 :پیروزی دونالد ترامپرسد در صورت با توجه به مطالبی که مطرح شد به نظر می**

 

 :ی جو بایدنروزیپدر صورت رسد همچنین به نظر می**

 

 نتیجه گیری 

 ا زدهاش در قاره اروپهای اختالف برانگیز دونالد ترامپ در  هار سال گذشته لطمات فراوانی به رابطه آمریکا و متحدان سنتیسیاست

دهد وی اعتمادی به اتحادیه اروپا و ناتو نداشته و همواره این اش نشان میبررسی عملکرد ترامپ در دوران ریاست جمهوری است.

که  یدر قبال تعهدات کایآمر یتفاوتیب ناتو از همان ابتدا هدفی برای تهاجم ترامپ بوده و  را تضعیف کرده است.ای دو نهاد منطقه

که الیدر ح است. را به کما فرو برده امنیتی-نظامی اتحاد نیآنها شده، ا یملزم به اجرا کیفراآتالنت یسازمان نظام نیاتحاد با ا لیذ

 .رودیدردسر ناتو به شمار م نیترهمچنان بزرگ کایآمر جمهورسیدونالد ترامپ رئ ن ناتو تاکید دارد،بایدن بر وفاداری خود به پیما

 کایردر داخل آم راتییحاضر به کنار آمدن با تغ ییاروپاهای کند و پایتختآمریکای ترامپ دیگر به شرکای اروپایی خود توجه نمی

اهد مانند گذشته نخو گاهچیه کیآتالنت یدو سو روابط دن،یشود و  ه با کایجمهور آمر سی ه ترامپ رئ رسدیبه نظر م ند وستین

 کایآمر یتجار ندهیهر ند اداره نما .با اروپا را مرتفه سازد خود یتجار یمصمم است کسر با اروپا یاتنش تعرفه دیبا تشد کایآمر .شد

 نیا ییکه طرف اروپا یدو طرف باز خواهد بود، اما در صورت انیم یحل اختالفات تجار یبرا با اروپا مذاکره یشده است درها یمدع

ا با مناقشه تجاری آمریک
د اروپا تشدید خواهد ش

و واگرایییی در دو سییوی 
ودآتالنتیک عمیق می ش

این احتمیال وجیود دارد 
کییه افییزایش مناقشییات 
تجیییییاری دو سیییییوی 
آتالنتیییک عمییال اتحییاد

.داروپا را به چالش بکش

شکاف در میان اعضیای
تییک آتالنپیمان امنیتیی

.ودشمالی بیشتر می ش

ه اروپا بییش از پییش بی
از دنبال استقالل دفیاعی
ش آمریکا و تشکیل ارتی
.واحد اروپایی می رود

یید تهدسیاست تحریم،
و فشیییار حیییداک ری از 

ی سییوی آمریکییا پیگیییر
خواهد شید و اروپیا نییز 
قییادر بییه حفییم برجییام 

.نخواهد بود

امیپ مناقشه تجاری واشنگتن با اروپا در دوره بایدن همچنان تداوم خواهد داشیت امیا بیه شیدت دوران تر
.نخواهد بود

.بایدن تالش خواهد کرد به تفاهمی دوجانبه در برخی حوزه های اقتصادی با اروپا برسد

.بایدن تالش می کند انسجام و اتحاد اعضای ناتو را دوباره تحکیم بخشد

.اهد دادبایدن در عین حال همانند ترامپ فشار بر اروپا برای تامین هزینه های دفاعی ناتو را افزایش خو

.آمریکا مجددا به پیمان اقلیمی پاریس باز خواهد گشت

.آمریکا دوباره به برجام باز می گردد که مطلوب اروپاست

وهیای آمریکا با همراهی اروپا بر ایران فشار وارد خواهد کرد تا در حیوزه موشیکی و منطقیه ای وارد گفتگ
.مشابه با برجام شود
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حداقل در بعد اقتصادی کسری  .اروپا در دستور کار قرار خواهد داد هیرا عل دتریکند، اقدامات شد یمشابه تالف یهااقدام را با تعرفه

 کایآمر یتجار یکسر 2019دهد در سال آمارها نشان می ز نگران کرده است.ها را نیتراز بازرگانی آمریکا در قبال اروپا حتی دموکرات

 است. افتهی شیدرصد افزا 9، حدود 2018ماه نخست  9نسبت به  2019ماه نخست  9اروپا در  هیبا اتحاد

جو بایدن در مقابل دونالد ترامپ کاندیدایی بسیار مطلوب برای اروپائیان محسوب  ،در پایان باید اشاره کرد با وجود مشکالت موجود

از خواهد اعالم کرده به توافق اقلیمی پاریس بمنیتی آتالنتیک شمالی پایبند است و بایدن به تعهدات آمریکا در قبال پیمان ا شود.می

اما در صورت پیروزی ترامپ در  یزش به برجام باز خواهد گشت.ای صلح آمهای هستهگشت و در صورت عقب نشینی ایران از برنامه

احتمال اینکه جنگ تجاری دو سوی آتالنتیک تشدید شود بسیار  هایی بزرگ روبرو خواهد شد.اتحادیه اروپا با  الش ،انتخابات آتی

موضوع برجام  هیت وجودی نداشته باشد.های آینده عمال ناتو از میان برود و ماطور که بایدن گفته شاید در سالزیاد است و همان

نیز برای طرف اروپایی از اهمیت زیادی برخوردار است و نابودی آن شکستی بزرگ برای دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا در عرصه 

 شود.   جهانی محسوب می

 

 

 


