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 همقدم

در برای دومین بار به اروپا سفر کررد ترا   دونالد ترامپ 

 نشسر  سرراب بیسر  ترردرگ برترا اتدنرادی دنیررا     

شرک  کنرد  انرن سرفر نیرت بره       آلمابدر  «٢٠-جی»

رفدارهای غیر معمول هیئ  آمرنکانی و شخص خاطر 

که از جمله آنهرا ضورور    مورد توجه ترار گرف ترامپ 

انوانکا ترامپ دخدر رئری  جمهرور آمرنکرا در برخری     

جلساگ نشس  به جای پدرش بود  انن سفر و ضورور  

از آنجا ضائت اهمیر  اسر     ٢٠-ترامپ در نشس  جی

هانی از خر  مشری سیاسری جدنرد      تواب نشانه میکه 

ن کشرور  آمرنکا در تبال مسائل مهم جهانی و رابطه ان

  مسرلما  انرن خر  مشری     با مدحدانش را مشاهده کرد

برای نقاط مخدلف در جهاب نیت تواند تبعاتی  میجدند 

در پی داشده باشد  در انرن سرفر مناسرباگ روسریه و     

 ٢آمرنکا نیت مورد توجه ترار گرف   از جملره مقتراگ   

 ٢٠ -ساعده ترامپ و پروتین در ضاشریه اجرقی جری    

 جلب کرد  توجه زنادی را به خود

 یمناسبات آتالنتیک

شررک    ٢٠-روزه جری  ٣ترامپ در ضالی در اجرقی  

کرد که در اتحادنه اروپا تغییرراگ بنیرادننی در ضرال    

وتوع اسر   برا خررور برندانیرا از اتحادنره و افرتانش       

تدرگ رهبری آلماب، اروپا در ضرال تبردنل شردب بره     

اس   جدندی  تدرگ سیاسی، اتدنادی و ضدی نظامی

عدم همگامی ترامرپ برا    ٢٠-نکده بارز در نشس  جی

دنگر رهبراب شرک  کننده در نشس  و از طرف دنگر 

پر رنگ شدب نقش رهبری آلمراب بره عنرواب میتبراب     

ماه پریش و ترا    ٦بود  در ضالی که تا  ٢٠-نشس  جی

تبررل از روی کررار آمرردب ترامررپ، تمررامی کشررورها در 

رهبری را برعهرده  نشسدهای بترا مانل بودند آمرنکا 

آنگررق مرکررل،   ٢٠-داشررده باشررد، در نشسرر  جرری  

صدراعظم آلماب، تقش کرد پل واسطی میراب ترامرپ   

رهبرر دنگرر باشرد  از طررف دنگرر در نشسر         1٩با 

امسرال اترداماگ ترامررپ اخدقفراگ معنری داری بررین     

آمرنکا و دنگر کشورها، به ونژه اروپا و چرین را نشراب   

 و ناتو   معاهده پارنداد: تجارگ، 
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 تجارت -

ترامپ با انن شرعار کره تراردادهرای تجراری گ شرده      

آمرنکا با کشورهای دنگر به ضررر انرن کشرور بروده و     

باند خاتمه نابد بر سر کار آمد  در همرین راسردا و در   

سفر به آلماب از اعمال تعرفه بر وارداگ فوالد از آلماب، 

کانادا، کره جنروبی و چرین سرخن گفر   وی وارداگ     

کنرد  در   والد را ضدی تهدند امنیر  ملری تلقری مری    ف

هانی بیش از اننکه به چین  ضالی که چنین محدودن 

بررهم    صدمه بتند به ضرر کشورهای مدحد آمرنکاس 

زدب تراردادهررای تجرراری از طرررف آمرنکررا مسررلما     

خوشانند مدحداب اروپانی انن کشور نیس  و ضدی در 

مشرکقگ  »رنکا مواضع جدند آم ٢٠-بیانیه پانانی جی

  بر سر راه تجارگ جهانی تلمداد شده اس « غیرعادی

مسئله مهم دنگری که در انن سفر مرورد توجره   

صررادراگ گرراز مررانع آمرنکررا   ترامررپ ترررار گرفرر ،  

اعقم کررد  بود  وی در لهسداب  جی( به لهسداب اب )ال

بره سررع  بره     مانل اس  شرکدهای آمرنکا و لهسداب

و ابراز آمادگی کررد کره گراز     عقد ترار داد اتدام کنند

مانع به صورتی منظم و مداوم از آمرنکرا بره ترمینرال    

شرود   داده وارداتی لهسداب در درنای بالدیک تحونرل  

دونالد ترامپ گف  که رسیدب به توافق در انرن مرورد   

 1۵ترواب آب را در عرر     آنقدر سراده اسر  کره مری    

ضقیق  در   انن ترارداد دتیقه م اکره و به اموا رساند

  نکی از محورهای سفر دونالد ترامپ به لهسداب بود

به زعم برخی پر رنرگ کرردب لهسرداب و بسردن     

توانرد بره معنرای مطررد کرردب       چنین تراردادی مری 

ای، خارر از نفوذ آلمراب   لهسداب به عنواب رهبر منطقه

باشررد  وی در  و فرانسره و سراخدارهای اتحادنرره اروپرا   

دهد کره   سندی آمرنکا می واتع انن پیام را به مدحداب

تنها به روابر  موجرود خرود برا اروپرا      انن کشور دنگر 

هرانی   برتراری رواب  با دول  بدنبالکند و  بسنده نمی

که در برخی مسانل اتحادنه اروپرا را بره چرالش    اس  

تدرگ نابی تواند پاسخ آمرنکا به    انن امر میندکش می

بررای دو   آلماب باشد اما تاثیر منفی آب زمینره سرازی  

 پاره کردب اروپاس  

 معاهده پاریس -

مرورد   ٢٠-رونداد جنجالی دنگری که در نشس  جری 

توجه ترار گرف ، اعقم رسمی خرور آمرنکا از معاهده 

بررای کراهش اندشرار    تغییراگ اتلیمری پرارن  بررای    

بررود  ترامررپ از زمرراب مبررارزاگ   ای گازهررای گلخانرره

کررد   تلقی می« بد»ای  اندخاباتی انن معاهده را معاهده

که آمرنکا باند از آب خارر شود  در ضرالی کره دولر     

اوباما تقش زنادی برای به ندیجه رسیدب انن معاهرده  

در نهانر    ٢٠-کرده بود  در بیانیه پانرانی گرروه جری   

کشورهای عوو تنمیم آمرنکا را برای خرور از پیماب 

کشرور   1٩  امرا  تغییراگ اتلیمی پارن  تانیرد کردنرد  

که پیمراب   اعقم کردندانن نشس  در عین ضال  دنگر

  با انرن  تغییراگ اتلیمی پارن  غیرتابل برگش  اس 

هرانی از برروز مشرکقگ در اجرانری شردب       ضال نشانه

رجب طیرب  معاهده بدوب آمرنکا وجود دارد  از جمله 

تانیرد انرن   ، اعقم کررد  اردوغاب، رئی  جمهور ترکیه

دندهانی روبرو اسر   پیماب از سوی ترکیه اکنوب با تر

خرور آمرنکا از پیماب پارن  کمکهرای درنرافدی   زنرا 

مورد اندظار کشورهای درضال توسعه در ارتباط با انرن  

را دچررار ابهررام جرردی اجرررای آب چگررونگی پیمرراب و 

ای کره هنروز    خرور آمرنکا از چنرین معاهرده   کند  می

پشدیبانی کشورهای دنگر را دارد شراند منرافع کوتراه    

برای آمرنکا فراهم کند امرا در میراب مردگ و     مدتی را

تواند به ضرر انن کشور تمام شود  نکدره   بلند مدگ می

تابل تامل در انن رابطه تقش کشورهای دنگرر بررای   

کنرد  از   پر کردب خقئی اس  کره آمرنکرا انجراد مری    
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فرانسه اعقم کرد میتبانی م اکراگ برای معاهده جمله 

 می گیرد  تغییراگ اتلیمی را به عهده

 ناتو -

پیماب ناتو و عدم پانبندی آمرنکا به آب همچناب نکی 

از زمرراب رناسرر   هررای جرردی اروپاسرر     از نگرانرری

هرای او در مرورد    جمهوری ترامپ و با توجه به گقنره 

های پیماب توس  کلیره اعورا، در    عدم پرداخ  هتننه

تردنرد هرانی    1به بند پنج پیماب نراتو آمرنکا پانبندی 

در سفر اول خود به اروپا و اجقی نراتو   وید  پدند آم

از تانید انرن پانبنردی خرودداری کررده برود  گرچره       

پیوسررده برره آمرنکررا نظررامی و وزارگ دفرراع  هررایمقام

ولری اراهرا     ،پانبندی به پیمراب نراتو اشراره داشردند    

اشاراگ رئی  جمهور بیشدر جنبه سیاسی و چانه زنی 

داش  تا سانر اعوا نسب  بره تخنریص دو درصرد از    

از درآمد ناخالص سرانه به بودجه ناتو کوتاهی نکننرد   

نظر ترامپ اخدناص انن بودجه از سروی کشرورهانی   

شرود    نظیر لهسداب موفقیر  سیاسر  وی تلقری مری    

میررداب سررخنرانی خررود در ای کرره ترامررپ در  مسررئله

 با خوشحالی به آب اشاره کرد    کرنسکی ورشو

به طرور کلری مواضرع و اترداماگ ترامرپ ماننرد       

فرسدادب انوانکا ترامپ به جرای خرود بررای بحر  در     

هررا برره  مررورد تغییررراگ اتلیمرری و مهرراجرگ آفرنقررانی

اجقی باع  اندقاداگ تندی شد که بررعک  گ شرده   

آنگرق  ا مطرد شد  از جمله ه به شکلی واضح در رسانه

خرور آمرنکا از معاهده پارن  را تقبیح کررد و   مرکل

امانوئل چنین اتدامی را باع  تاسف دانس   همچنین 

مکروب، رئی  جمهروری فرانسره و جاسردین تررودو،     

                                                           
بر اسای انن بند هر کشور عوو مدعهد شده که در چارچوب  1.

انن پیماب دفاعی مشدرک در صورگ تهدند امنی  هرر عوروی   

 به دفاع از آناب بپردازد 

نخس  وزنر کانرادا از همدرای امرنکرانی خرود اندقراد      

بانررد ترردابیری جدنررد برررای  تاکیررد کردنرردکردنررد و 

شی جین پینرگ،  ضدی  های او اندنشیده شود  سیاس 

، دول  امرنکرا  ، با اندقاد شدند ازرئی  جمهوری چین

چرین  کررد   مدهم را به تخرنب نظم جهانی انن کشور 

فروش تسرلیحاگ امرنکرانی بره ترانواب و     همچنین از 

تشدند بحراب کره و فشارهانی که امرنکا بره چرین در   

  عنبانی اس  ،انن رابطه وارد می کند

 رابطه با روسیه

رونداد مهم دنگری که در سفر ترامپ به آلمراب مرورد   

توجه ترار گرف ، دنردار ترامرپ و پروتین در ضاشریه     

بود  بره گفدره مقامهرای آمرنکرانی و      ٢٠-نشس  جی

سراعده خرود بره     ٢روسی دو رهبر در دندار بریش از  

بحرر  در مررورد امنیرر  سررانبری، اوکرررانن و سررورنه 

 پرداخدند   

ار در ضالی صورگ گرفر  کره در داخرل    انن دند

آمرنکررا جنجررال جرردی در مررورد دخالرر  روسرریه در 

آمرنکا وجرود دارد و   ٢٠1٦اندخاباگ رناس  جمهوری 

تواند رناسر    مباض  می نضدی برخی معدقدند که ان

کنرد  در داخرل کنگرره     جمهوری ترامپ را نیت تهدند 

بسریاری از نماننردگاب و سررناتورها خواهراب مجررازاگ    

ی روسیه هسدند و به همین خاطر النحه تحرنمی جد

روسیه و انراب در سنا تنونب شد  همچنین دادسرداب  

ونررژه و مسرردقلی مسررئول بررسرری چگررونگی دخالرر  

روسیه در اندخاباگ و ارتبراط انرن کشرور برا کمپرین      

اندخاباتی ترامپ شده اس   انن مسئله به ضردی برود   

و  که باع  شرد نکری از محورهرای گفدگروی ترامرپ     

پوتین مسئله دخال  روسیه در اندخاباگ آمرنکا باشرد   

با انن ضال توئیدی که ترامرپ بعرد از دنردار دوجانبره     

خود مندشر کرد بیشدر باع  عنبانی  و نارضاندی در 
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داخل آمرنکا در انن رابطه شد  ترامپ در توئی  خرود  

رئری  جمهرور   ، من دو بار والدنمیرر پروتین  »نوش : 

ما تح   دخال  روسیه در اندخاباگ را درباره ،روسیه

 ٢« فشار تررار دادم  وی تاطعانره انرن امرر را رد کررد     

راضی شدب ترامرپ بره انکرار پروتین از نرک طررف و       

اندشار اخباری مبنی بر مقتاگ پسرر ترامرپ در زمراب    

مبارزاگ اندخابراتی برا برخری مقامهرای روسریه بررای       

هیقری گرفدن اطقعاتی در مورد فعالیدهای اندخاباتی 

کلیندوب، بیش از پیش باعر  عنربانی  و نارضراندی    

معدقداب بره دخالر  روسریه در اندخابراگ آمرنکرا در      

 داخل انن کشور شده اس  

با انن ضال ترامپ معدقد اسر  توافرق دو کشرور    

روسیه و آمرنکا برای برترراری آترش بر  در جنروب     

غربی سورنه دسداورد بسریار مهمری اسر   بره گفدره      

دو اصل در انرن توافرق وجرود دارد، نکری      کارشناساب

انن که بشار اسرد بانرد بره عنرواب رئری  جمهروری       

سورنه در تدرگ باتی بماند و دنگری انن که انرراب از  

مناطق مررزی در انرن منطقره خرارر شرود و کرار برا        

  روسیه برای انجاد مناطق امن ادامه نابد

انن توافق و برترراری آترش بر  آنقردر از نظرر      

در تیلرسروب  انی دسداورد بترگی بود کره  طرف آمرنک

توانم بره   می»گف :  ااهارتی بعد از انن دندار دوجانبه

شما بگونم کره بره طرور کلری مرا )انراالگ مدحرده و        

نکسانی )در سورنه( دارنم  اما در  روسیه( اهداف کامق 

مورد اننکه چطور به انن اهداف برسیم، هرکردام نظرر   

میتاب اشردراکاگ، بره   ل با انن ضا خاص خود را دارنم 

مراتب بیشدر از اخدقف نظرها اس   می خواهیم انرن  

اشدراکاگ را تقون  کنیم و وت  زنادی را برای بحر   

                                                           
2. “I strongly pressed President Putin twice about 

Russian meddling in our election. He vehemently 

denied it. I've already given my opinion”, 

@realDonaldTrump, 4:31 AM - 9 Jul 2017. 

تیلرسوب در  «کنیم  های بعدی، صرف می در مورد گام

بخررش دنگررری از ااهرراراتش کرره جنجررال زنررادی در 

در مورد موضوعاتی هم که »آمرنکا انجاد کرده، گف : 

نظر دارنم، باند همکاری و درک بیشردری بره    اخدقف

خرر دهیم  ممکن اس  که رونکرد آنها درسر  بروده   

ترامرپ نیرت در توئیر  خرود       «باشد و رونکرد ما غل 

هرانی از   آترش بر  در بخرش    ما دربارهنوشده بود: 

دهرد    گفدگو کردنم که جاب مردم را نجاگ می سورنه

برا  همکراری سرازنده    اکنوب زماب ضرک  بره سروی  

 ٣ اس  روسیه

با انن ضال و بعرد از اندقراداگ شردند در داخرل     

ترا زمراب ضرل دو بحرراب در     آمرنکا ترامپ اعقم کرد 

هرای   سورنه و اوکرانن، موضع کشورش درتبال تحرنم

تنرنح کرد ما موضروع  وی  روسیه تغییر نخواهد کرد 

انم ولی  ها علیه روسیه را با پوتین مطرد نکرده مجازاگ

که مشکقگ سورنه و اوکرانن ضل نشرود، در  تا زمانی 

های روسیه هیچ تغییری  تبال تحرنم موضع آمرنکا در

  صورگ نخواهد گرف 

ها انرن تحلیرل را در    مجموعه انن تناتض دندگاه

کنرد کره افرتانش     محافل داخلی امرنکا برجسرده مری  

توانرد از برروز    گفدگو میاب روسیه و آمرنکرا تنهرا مری   

ده بررین روسرریه و آمرنکررا و درگیررری نظررامی ناخواسرر

مدحدانشاب در سورنه و منطقه بالدیک جلوگیری کند 

روابر   « سرازی  عادی»و چیتی که کرملین مانل اس  

مد هنوز به خاطر منافع شدندا  مدعار  دو کشرور،  ابن

های داخلی و عدم اعدماد گسردرده و مدقابرل،    سیاس 

  امکاب تحقق ندارد

در داخرل  نکده دنگری که باعر  نگرانری جردی    

شود انن اس  که پوتین به خوبی ترادر بره    آمرنکا می

                                                           
3. @realDonaldTrump, 1:09 AM - 9 Jul 2017 

https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/realDonaldTrump
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اسدفاده از ضرعف ترامرپ در ضروزه سیاسر  خرارجی      

اس   در زماب مبارزاگ اندخاباتی کارشناساب برجسرده  

یم وی ترسیدند بی تجربگری ترامرپ و تر    آمرنکانی می

کری ماننرد پروتین تررار     مورد سو اسدفاده اشخاص زنر

رسد بعد از انن دنردار بری    یگیرد  ترسی که به نظر م

 دلیل نبوده اس  

 نتیجه گیری 

به طور کلی سرفر دوم ترامرپ بره اروپرا و شررک  در      

چشرم انردازی از سیاسر  خرارجی      ٢٠-نشس  جری 

آمرنکا را به تنونر کشید که در صورگ ادامه سیاسدها 

تواند صورگ واتعی به خرود   و اتداماگ دول  ترامپ می

 بگیرد:

کند خرور آمرنکا از معاهداگ    ترامپ تنور می1

بد به گفده وی نوعی دسداورد برای آمرنکرا محسروب   

شرود در ضرالی کره آمرنکرا در دراز مردگ از انرن        می

اتداماگ به شدگ مدورر خواهد شد  نکی از مهمدرنن 

نقاط منفری انرن تنرمیم تورعیف اتحراد آمرنکرا برا        

نرن کشرور از   کشورهای اروپانی و کنار گ اشده شدب ا

تنمیماگ مهم اس   انرن امرر در درجره اول نکری از     

بترگدرنن و مهمدرنن ابتارهرای آمرنکرا نعنری اجمراع     

 سازی را در آننده توعیف خواهد کرد   

  نکی دنگر از تاثیراگ سیاسدهای ترامپ امکاب ٢

پدند آمدب خق تدرگ آمرنکا در اروپاس  که انن امرر  

آلمراب و فرانسره   باع  افتانش بریش از پریش تردرگ    

خواهد شد  انن امر به ونژه در جانی اهمی  دارد کره  

انگلسداب به عنواب نار دنرننه آمرنکا در ضال خرور از 

اتحادنه اروپاس  و انن مسئله زمینه را بررای رهبرری   

تدرتمند آلماب فراهم خواهد کرد  تدرگ گرفدن آلماب 

ا همواره نکی از مسائل مرورد نگرانری آمرنکرا در اروپر    

 بوده اس  

  پیامد تابل توجه دنگرر، بره نمرانش درآمردب     ٣

ضررعف سیاسرر  خررارجی ترامررپ و تورراد و تررنش در 

ترامررپ  ٢٠-سرراخدار آمرنکاسرر   در نشسرر  جرری  

تنمیماتی را اتخاذ کررد کره بره معنرای شرانه خرالی       

کردب آمرنکا از تدرگ رهبری انرن کشرور اسر   هرر     

ری ای مبنری برر زوال رهبر    چند که هنوز هریچ نشرانه  

شود اما تغییر مسریر و اولونر  دادب    آمرنکا دنده نمی

برره مسررائل جدنررد در سیاسرر  خررارجی انررن کشررور 

تواند زمینه را برای دنگر کشرورها بره ونرژه چرین      می

ها تدرگ خود را در عرصه  کند تا در برخی زمینه مهیا 

جهانی افتانش دهند  چین بره ونرژه مدرصرد بدسر      

نن هتننه و با اجدنراب  آوردب فرصدی بوده که با کمدر

از درگیر شدب با آمرنکا، خود را به عنواب نرک تردرگ   

 سیاسی و نظامی جهانی مطرد کند 

هرانی از   تواند ضاوی نشانه می ٢٠-  نشس  جی4

تمانل آمرنکا به عقب نشینی از برخی تعهرداگ مرالی،   

توانرد   سیاسی و ضدی نظامی جهانی باشد  انن امر مری 

ه چرین  و روسریه بررای    تدرگ و جسارگ بیشردری بر  

 دهد  انفای نقش در نقاط مخدلف جهاب می

-  ااهاراگ و رفدارهای ترامپ در نشسر  جری  ۵

ای هر  به ونژه در مورد روسیه باع  افرتانش ترنش   ٢٠

ای که در آننده بخش  داخلی آمرنکا شده اس   مسئله

تابل توجهی از ترواب دولر  ترامرپ را معطروف خرود      

 خواهد کرد 

هرای نسرنجیده و    مرار سیاسر    در صورگ اسد٦

دولر    کارشناسی نشده ترامپ و عدم توانانی سراخدار 

ترواب اندظرار    ( در مهرار وی مری  Deep state) پنهراب 

داش  تا به نروعی تردرگ رهبرری و هژمرونی آمرنکرا      

دچار ضعف و در مواردی بی تنمیمی شود کره شراند   

الملل مداثر سازد و آب را به سم  چندجانبه  نظام بین

 ی و نوعی موازنه توا به پیش برد گران


