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 همقدم

تصمیم ترامپ در اولین روز تصدی صندلی کاخ سفید 

مبنی بر فرمان خررو  از ییمران تررارز دزاد تررا       

به موجی از  گرا ی و عدم اطمینران  (، TPPیاسیفیک )

ییامرداای  یاسیفیک و - سبت به دینده مناسباز دسیا

اقتصادی و اسرتراتییک خررو  امری را از ایرن ییمران      

ترین ستون اقتصادی  دامن زده است. این ییمان اصلی

سیاست چرخش به دسیای باراک اوباما رئی  جمهرور  

قبلرری دمری ررا بررود و برره دلیرر  ییامررداای اقتصررادی، 

الملرر ،  قابلیررت اگرارر اری بررر سیسررتم تررراری بررین 

با قردرز چرین،  ه ره      جهاای ژئویلیتیک و موا داللت

ع فرری در مناسررباز سیاسرری و اقتصررادی من هرره    

شرد.   راابردی دسیارپاسیفیک و حتی جهان تلهی مری 

اررای تررراری امری ررا در دوره  اکنررون تیییررر سیاسررت

اای بررر  تررارز    ترامپ با به چالش کشیدن ییمان

ارایررری اقتصرررادی،  دزاد و اتخررراو روی ررررد حمایرررت

بگان ف ری و سیاسری در  اایی را در اواان  خ یرسش

مورد چگو گی چرخش در سیاست خارجی امری را در  

اش و ترریگیر دن بررر  هررش   قبررام متیرردین دسرریایی 

کنشگری چین در این من هه برا گیختره اسرت. ایرن    

ارارش درصدد است به بررسری ماایرت ایرن ییمران     

تراری از دو منظر اقتصرادی و اسرتراتییک بپرردازد و    

مورد ارزیابی قرار داد کره برا    اا و ییامداایی را چالش

ایری از این ییمران در سیاسرت خرارجی  روین      کناره

از ایرن من هره راابرردی    امری ا متوجه دینده مناسرب 

 خوااد شد.

صاایی   اساترایکیخ وار      پیامدهای اقت

 پیمان یجاری یرانس پاسیفیخ  امریکا از

اررای تررراری چندجا برره  مخالفررت ترامررپ بررا ییمرران

ارای   امچون ترا   یاسریفیک و اررایش بره ییمران    

ماحصااا امتاادا  ی  ترروان  تررراری دوجا برره را مرری

گرایای یر   گرایی اقتصایی   ملی رهیافت حمایت

 در این دوره دا سرت  سیاست یجاری یاولی امریکا

که بردیند دن ظهور مردد  ئومرکا تیلیسرم در عرصره   

المل  خوااد بود. ایاالز متیده در  تصاد سیاسی بیناق

دوره اوباما  هرش ییشررو در مر اکراز ییمران تررا        

یاسیفیک داشت و استراتیی دن به دزادسرازی رقرابتی   

ارا بررای ییشربرد لیبرالیسرم جهرا ی       در امره جبهره  

مع وف بود. این ییمان ارواری از کشروراایی را دور   
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ص داخلری سراال ه   کرد کره تولیرد  اخرال    ام جمع می

 40 تریلیون دالر بود، به عبارتی حردود  28 اعضای دن

درصد تولید  اخالص داخلی جهان و یک سوم تررارز  

جها ی را در دست داشرت. امچنرین براوردارا  شران     

داد چنا چره ایرن ییمران برا موفهیرت بره  تیرره         می

تریلیون دالر  10.19 رسید، حرم ترارز به ارزش می

 19.76 و تولیررد  اخررالص داخلرری اسررمی برره ارزش  

رسررید کرره دن را برره برراترررین    تریلیررون دالر مرری 

. امرا  1کررد  موافهتنامه ترارز دزاد در تاریخ تبدی  مری 

دادن بره   ترامپ با فرمان خرو  از این ییمان و اولویت

منافع و مصرال  امری را ارم از  ظرر اقتصرادی و ارم       

ی حاص  از ار  استراتییک،  ه تنها دستاورداای بالهوه

 رروت توافررا تررراری دزاد، بل رره فرصررت ایفررای  هررش 

رابری در  گارش قوا ین و انرارارای  روین تررارز    

ایری از دن  در یویاترین من هه اقتصادی جهان و بهره

ویریه چرین را از    ای به ران من ههدر مهاب  سایر کنشگ

ییامد این روی رد جدید در سیاست تراری  دست داد.

امری ا ایرن اسرت کره بره دلیر  از دسرت رفرتن وزن        

یر یری   استراتییک امری ا، مم ن است قردرز رقابرت  

یاسیفیک جهرت اعمرام   -کشوراای توسعه یافته دسیا

 فوو در دستورکار این ییمان و ا رام اصالحاز داخلی 

ارای اقتصرادی    سیاسرت زم کااش یابد. امچنرین،  ال

ارا و موا ررع امرکرری   ارایا رره، افررایش تعرفرره  حمایرت 

ارای اقتصرادی    اتخاوی ترامپ عرالوه برر این ره زیران    

بسیاری را به صادراز کشوراای دسریایی وارد خواارد   

کرد، ل مه شدیدی به ز ریره جها ی ارزش خوااد زد 
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ر فراینرداای  ای د که اقتصاداای دسیایی  هش عمرده 

 تولید دن بر عهده دار د.  

پیامدهای ژئوپلیتیخ ور   امریکا از پیمان 

 یرانس پاسیفیخ

اای ژئویلیتیک ییمان ترا   یاسیفیک با منافع  داللت

خورد؛ چرا که اارمی در مهابر    اقتصادی دن ییو د می

-رشد قدرز و  فوو چرین در من هره راابرردی دسریا    

مران مرمن تعمیرا    شرد. ایرن یی   یاسیفیک تلهی مری 

مشارکت اقتصادی دمری را برا ایرن من هره، حراکی از      

تعهد به حضور استراتییک دراز مردز و ترداوم ایفرای    

ار در من هه  یر بود. امرا اکنرون بره  ظرر       هش مواز ه

سیاسرت حمرایتگرایی اقتصرادی ترامرپ در     رسرد   می

در سیاسرت   استرایکی احالاه مئالولیت  داخ  برا  

. ییامد ایرن روی ررد   تراری خارجی امگام شده باشد

در سیاست خارجی امری ا این اسرت کره ایرن کشرور     

ایری از ایفای  هش رابرری اقتصرادی در    ممن کناره

ارای میلری    یاسریفیک، قردرز  -من هه راابردی دسیا

این من هه را واداشرته خرود بره مردیریت اخرتالف و      

بپرداز د و امری ا خود اری در برابر قدرز چین  مواز ه

می   رات را به درون این کشور برده و در صدد اسرت  

اای حمایتی به مصاف برا ایرن کشرور رود.      با سیاست

ارران برراین باور رد     به امین خاطر، بسیاری از تیلی 

خرو  دمری ا از این ییمان عالوه بر این ره ی ری از    که

یا اای ز ریره استراتیی چرخش دمری را بره دسر     حلهه

برای خنثی کردن ظهور بلوک اقتصادی شرق دسیا برا  

میوریت چین را سست خوااد کرد، این فرصت را بره  

چین خوااد داد تا طرح و الگوی مورد  ظر خرود را در  

ارای اقتصرادی    من هه ییاده کرده و مسیر  هادسرازی 

ای را در راستای منافع خود سامان داد. د ها از  من هه
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ای  صررادی فراایررر من هررهطرررح ییمرران مشررارکت اقت

(RCEP)2 بر د. به عنوان ی ی از این  هاداا  ام می 

ارای   به عالوه، ارچه ترامپ بیشتر به موافهتنامره 

دوجا به تمای  دارد و انوز قضاوز در این زمینره زود  

است، با این حام برقراری توافهاز تراری دوجا بره برا   

ایررن کشرروراا چنرردان دسرران  یسررت و چنا چرره      

رایی اقتصادی دولت ترامپ از سوی شررکای  ا حمایت

مث  شود، رو رد مر اکراز را    به اش مهابله تراری بالهوه

ارا   دشوارتر خوااد کرد. این درحالیست که در ییمران 

سرازی در مهابر     به دلی  اامیت اسرتراتییک ائرتالف  

ای، ام ران   ارای بررر  من هره    چین یا سرایر قردرز  

تر برود. از  سازش و رسیدن به توافرا بره مراتری بیشر    

سرروی دیگررر، خرررو  ایرراالز متیررده از ایررن ییمرران، 

کشرروراای دسرریایی را در ییشرربرد ی رری از الرامرراز   

شان با دشواری مواجه سراخته اسرت و دن    استراتییک

بخشای اقتصاایی      الدام به یناو  عبارز است از 

. عضررویت ایررن کشرروراا در ییمرران ترررا   سیاساای

ایرررر یاسرریفیک و ییمرران مشررارکت اقتصررادی فرا    

بخشری در   ای، ممن د  ه برای د ها فرصت تنوت من هه

ای  اای من هره  شان با ایاالز متیده و قدرز مناسباز

اا را از ا تخرا    کرد، دن مث  چین و ژاین را فراام می

 داشت.   دشوار ی ی در مهاب  دیگری باز می

 پاسیفیخ -آینده مناسبات آسیا

اای دسیایی معتهد رد کره    اران و دولت ارچند تیلی 

این ییمان با خرو  امری ا از حیر ا تفات افتراده اسرت،   

اما احتماالً این کشوراا از یرک سرو سیاسرت صربر و     

ایر رد و   می ا تظار را در مهاب  ایاالز متیده در ییش 

اای ارسالی ترامپ بررای دینرده مناسرباز     به سیگنام

کنند و از سوی دیگرر، بره    وجه میخود با این کشور ت
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بخشری، حتری    دلی  امان اسرتراتیی الررام بره تنروت    

باوجود خرو  ایاالز متیرده، امچنران بره مشرارکت     

داند. با این حرام، دور از   خود در این ییمان ادامه می

ا تظررار  یسررت کرره کشرروراای دسرریایی امچنرران برره 

مشررارکت اقتصررادی "ای  عضررویت در ییمرران من هرره

اررای  برره عنرروان ی رری از ارینرره "ای  هررهفراایررر من

ای برررای اجتنررا  از دگررار  ام راری اقتصررادی من هرره 

 ا یراف تراری  اشی  بودن در این ییمان بیندیشند.  

از سوی دیگر، ارچه چین تنها کشوری است که 

بررد و از   از وقفه در ییمان ترا   یاسیفیک منفعت می

خرود   این فرصت استفاده خوااد کرد تا طرح مورد ظر

ای امچررون  اررای اقتصررادی من هرره را در  هادسررازی

ای ییاده کنرد،   ییمان مشارکت اقتصادی فراایر من هه

اما خرو  امری ا از ییمان ترا   یاسیفیک و موفهیرت  

طرررح رقیرری برره معنرری زیرران برررر  برررای امری ررا و 

اای دسیایی و برد چین  خواارد برود، چررا کره      دولت

ای انوز  ن  هاد من ههس   استا دارداای حاکم در ای

اای تراری چرین امچنران در    یایین است و سیاست

چررارچو  سررازمان ترررارز جهررا ی قرررار دارد و تررا   

اررای ترررارز دزاد دوجا برره  ییشرررفت در موافهتنامرره

فاصله دارد. عالوه بردن، چین انوز در حام یرادایری  

الملر    برای ایفای بازی در صینه اقتصاد سیاسی برین 

المللری   خاطر، سیسرتم ترراری برین    است و به امین

کشررد.  موجررود را برره صررورز جرردی برره چررالش  مرری

امچنین، وابستگی رو به رشد چین به بازاراا و منابع 

ای این کشور را بره مررورز ییگیرری     جها ی و من هه

دارد، زیررا ارر     مییط بیرو ی با گباز و امن سوق می

توا رد بره حروزه      وت ترداخ  در تررارز جهرا ی مری    

ز اقتصررادی داخلرری، کررااش رشررد و  رراامنی مناقشررا

 اجتماعی منرر شود. 


