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چکیده
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موازنه مجدد» اوباما و «سیاست نخست آمرفکا» عرامو چگونه در جیت ارعقدای مندا ،آمرفکدا
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کرهت در راستای بسط رقابت منطقهای با چین در افن منطقه پیگیری مدیشدود .در افدن مقا ده
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سیاست خارجی افاال متحده را در دوره عرامو در منطقه آسیای شرقی عرسیم نرافد.
واژههای کلیدی :موازنه مجددت افاال متحدهت عراموت اوباما و چین.
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مقدمه
ایاالت متحده آمریکا در دوران ریاست جمهوری اوباما با توجه بیشتتر بته منطقته
آستیای شتری بتهعنتوان موتتتور محرکته ایتصتاد جهتای و گستتر

روزافتتنون

تأثیرگذاری سیاس  ،ایتصادی و امنیت چین بر محتی پیرامتوی  ،بتر ایتن منطقته
تمرکن کرد و در این مسیر بر افنایش یقتش کشتوراای امستو بتا سیاستت اتای
خویش در موضوعات منطقه ای در آسیای شری تأکید یمودد .آمریکا در سیاستت
اعالم خود در این زمان اظهار م کرد که چین با حمایتاای دولتت از تجتارت
خود و ایدامات یظیر کااش ارز

یوان برای پایین آوردن ییمت صادرات ختود،

رعایت یکردن استایدارداای محی زیست و حقوی کارگران ،ستب

تولیتد ارزان

شده و در عمل ریابت را به وجود آورده است که ایچ کشوری در جهان توایتای
پیش گرفتن از آن را یدارد .در امتین راستتا اوبامتا بتهمنظتور کتااش وابستتی
کشوراای منطقه آسیای شری به چین سیاست اای را به کار گرفت .از جمله این
ایدامات پیییری توافقیامه شراکت فراپاستییی

جهتت افتنایش حجت مبتادالت

ایتصادی با کشوراای منطقه و تنظی یواعتد و اصتو تجتارت بتود .اتد

ایتن

سیاست تحت فشار یرار دادن چین برای کااش مناسبات ایتصادی بتا کشتوراای
منطقه آسیای شری در صورت یپذیرفتن یواعد مورد یظر آمریکا بود.
از سوی دییر در صورت پذیر

و رعایت استایدارداای مورد یظر آمریکتا،

چین با کااش تولید و افنایش ییمت صادرات خود روبه رو م شد؛ زیترا رعایتت
واحد پول رسمی کشور چی

1. Yuan:

2. Trans-Pacific Partnership
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استایدارداای موجود ییازمند به کارگیری فناوری اتای پیشترفته ،افتنایش دستتمند
کارگران ،حیظ محی زیست و کااش یقش حمایت دولت چین از بنیاه اا بود که
موج

افنایش ییمت کاالاای صادرات

آمریکا به اد

م گشت؛ بنابراین با اجرای این ایدامات،

خود ،یعن کااش یدرت ایتصادی چتین دستت مت یافتت .ایتن

سیاست که با عنوان «سیاست موازیه مجدد» از آن یاد شتده استت در سته ستط
«دیپلماتی »« ،ایتصادی» و «امنیت  -یظام » به دیبا بازپس گیری ستلطه از دستت
رفته ایاالت متحده در منطقه آسیا -اییایوسیه و مهار چین به معنای کنتتر اعمتا
یدرت و ییوذ چین در منطقه توس ایاالت متحده پیادهسازی شد.
دویالد ترامپ با آغاز دوران ریاست جمهوری ا

«سیاست یخست آمریکا»

را مطرح کرد .به اعتقاد وی در طو سا اا ،آمریکا بیش از ایدازه توجه خود را به
کشوراای امسو با سیاست اای ایاالت متحده و مشکالت آناتا معطتو

یمتوده

است و برای این مسئله انینه اای ایتصادی ،یظتام و سیاست فراوایت پرداختته
است؛ اما در انیام که ییاز به حمایت از این کشوراا داشته ،آناا بهایتدازه کتاف
در ایجام تصمیمات ایتاالت متحتده و ستهی شتدن در انینته اتای آن مشتارکت
یکرده اید؛ به امین دلیل در دوران ترامپ سیاست یخست آمریکا که اولویت آن در
مرتبه او رفع دغدغه اای امنیت آمریکا و تأمین منافع این کشور بتود ،در دستتور
کار یرار گرفت.
ترامپ تراز تجاری منیت
تهدیتتدی بتتنر

آمریکتا در روابت تجتاری بتا ستایر کشتوراا را

بتترای امنیتتت شتتیل کتتارگران آمریکتتای و امچنتتین تجتتارت

غیرمنصیایه برای این کشور تلق م کند .به عقیده او در ط سا اای گذشته بته
دلیل متعهد بودن آمریکا به تجارت آزاد سیل کاالاا و خدمات سایر کشتوراا وارد
1. Rebalance Policy
2. Donald John Trump
3. America First:

سیاست نخست آمریکا بهطور رسمی در روا تحلیف ریاست جمهوری دونالد ترامپ در
شهر واشنگت تاریخ  02ژانویه  0202مطرح شد.
4. US trade deficit
5. Unfair Trade
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ایاالت متحده شده است؛ اما در مقابتل ستایر شترکای تجتاری آمریکتا بتا اتختاذ
سیاست اای حمایتگرایایه از ورود کاالاا و خدمات آمریکای بته شتکل آزاد و
گسترده به کشوراایشان جلوگیری کردهاید .ترامپ برای حل این مشکل دو راهحل
را در دستور کار خود یرار داده است؛ یخست :اعما تعرفه اای گمرک بر کاالاتا
و خدمات کشوراای که به عقیده او تجارت غیرمنصتیایه بتا آمریکتا داریتد .دوم:
ایعقاد توافق یامهاای تجاری دوجایبه با شرای برابر بین آمریکا و ت ت

شترکای

تجاری این کشور برای کااش تراز تجاری منی آمریکا.
در زمینه یظام یین ترامپ اولویت خود را در آسیای شری بتر حتل بحتران
شبهجنیره کره ،از طریق اعما تحری اای بیشتر بر کره شمال  ،امکاری با چین و
روسیه برای متقاعد کردن «کی جویگ اون» رابر کتره شتمال بترای ازسترگیری
مذاکرات و حت تهدید به حمله یظام به این کشور یرار داده است.
بهطورکل م توان رویداای جاری در آسیای شری که ایاالت متحده با آناا
روبهرو است ،عبارتاید از:
 .1رشد سریع ایتصادی در منطقه آسیای شری که وزن و اامیت منطقه را در
امور جهای افنایش داده است .ایتصاداای آستیا -اییایوستیه تولیدکننتده بتیش از
ی

چهارم کل تولیدات ایتصاد جهای استند و حدود یت ستوم از کتل تجتارت

ایاالت متحده با این کشوراا است.
 .2افنایش یدرت ایتصادی و یظتام چتین کته الیواتای سترمایه گتذاری و
تجارت منطقه ای و جهای را تیییر شکل داده و تسل منطقه ای ایتاالت متحتده را
با چالش مواجه کرده است.
 .3افنایش فعالیت ایتصادی ،یظتام و دیپلماتیت

ایتاالت متحتده بتا منطقته

آسیای شری از زمان پایان جنگ سرد.
 .4کشوراای منطقه آسیا و اییایوس آرام عمدتاً بتر توستعه ایتصتادی تمرکتن
دارید؛ با این حا برخ از چالشاای امنیت در این منطقه م تواید ثبات منطقهای
1. protectionism
2. Kim Jong-un
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و منافع ایاالت متحده را در منطقه آسیای شری تهدید کند.
 .1-4ریابتاای چین و ژاپن و ادعااای متنایض در مورد مرزاای دریای در
دریای شری چین و بتر ستر جنایتر «دیتائویو» (مطتابق یظتر دولتت چتین) یتا
«سنکاکو» (مطابق یظر دولت ژاپن).
 .2-4افنایش توایای اای استه ای و موشتک کتره شتمال کته منتع اشتاعه
تسلیحات استهای را با مشکل مواجه م سازد و کشوراای امسو با سیاستاتای
ایاالت متحده را در منطقه آسیای شری تهدید م کند و در یهایت به تهدیتد کتره
شمال برای اد

یرار دادن سترزمین اصتل آمریکتا بتا موشت اتای بالستتی

بینیارهای دارای کالا

استهای منته م شود.

 .3-4افنایش منایشتات در دریتای جنتوب چتین (

Przystup and Saunders,

.)2017, PP 1- 2
بر این اساس پرسش مقاله حاضر این است که «سیاست موازیه مجدد اوباما»
و «سیاست یخست آمریکا ترامپ» چیویه در جهت منافع آمریکا در آسیای شری
پیییری شده است؟ پاسخ به این پرسش این استت کته «سیاستت موازیته مجتدد
اوباما» با اتخاذ رویکردی چندجایبهگرایایه و تمرکن بر جلوگیری از رشد ایتصادی
و یظام چین و با اد

اجماعسازی با کشوراای امسو با سیاست اتای ایتاالت

متحده در آسیای شری دیبا شده است .از سوی دییر سیاستت اتای ترامتپ بتا
رویکردی ی جایبهگرایایه در حتوزه ایتصتاد و چندجایبتهگرایایته در حتوزه اتای
یظام و سیاس و با تمرکن بر بحران شبه جنیره کره و مشتکالت تجتاری ایتاالت
متحده و اولویت بخشیدن به منافع ایاالت متحده یسبت به سایر کشوراای امستو
با سیاستاای ایاالت متحده در این منطقه دیبا م شود.

1. Diaoyu
2. Senkaku
3. Nuclear-armed intercontinental ballistic missile
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چارچوب نظری
«بوزان» یقطه آغازین مسئله امنیت یا موضوع امنیت را ذان و مبتن بتر تصتمی
بازییران م داید؛ اما بالفاصله تأکید م کند که عنتوان ذانت بتودن بترای امنیتت
معنای دییق ییست و مسئله امنیت در اجتماع شتناخته مت شتود؛ زیترا بتازییران
م توایند به آن ارجاع داند و به برخ پدیدهاا بهعنوان تهدید ییاه کنند و دییران
را وادار یمایند که از وضعیت امنیت تعریفشده و استتلنامات آن پیتروی یماینتد
(عبداله خای  ،1332 ،ص .)122
میهوم «تهدید وجودی» یک از مباحث است که در زمینه تهدید مورد توجه
مکت

کپنها

یرار گرفته است .میهوم تهدید وجودی یاظر بر تهدیدات است کته

موجودیت موضوع مورد یظر را به مخاطره م ایدازد و آن را با خطتر اضتمحال ،
تخری

جدی روبهرو م سازد (عبداله خای  ،1332 ،ص .)121

یا آسی

از جمله مباحث مه در مکت

کپنها « ،امنیت سازی» استت .امنیتت ستازی

فرایندی دومرحله ای است که به طور خاص رواب بین بازییران و مخاطبان را بته
یکدییر پیویتد مت زیتد ( .)Romaniuk & Webb, 2015, P 7بتازییران امنیتت ستاز
بهوسیله اعالن ی

موضوع بهعنوان تهدید وجتودی ،آن را امنیتت مت ستازید .در

یظریه امنیت سازی ار کس یادر به ایجام حرکت امنیت سازی است ،امتا در عمتل
عمده ترین بازییران امنیت ساز ،رابران سیاس  ،ادارات ،دولت اا و گروهاای فشار
استند ).)Buzan, Barry & Hansen, 2009, P 214
از ییاه مکت
کس

کپنها

دولت اا م توایند از برتری اای ایتصادی ختود بترای

امتیازات سیاس بهره گیریتد (بتوزان ،1313 ،ص  .)153ارتقتای وابستتی

برای افنایش تأثیرگذاری به معنای استتیاده از ابتنار ایتصتادی بترای دستتیاب بته
اادا

سیاس است .کشوراای یدرتمند بهطور مداوم به استیاده از منابع ایتصادی

برای گستر

ییوذ و تأثیرگذاری خود ایدام م کنند .این ایدامات یه تنها به شتکل

تجارت و تمهیدات پول  ،بلکه از طریق ترتیبات مال و مساعدت اا ییتن صتورت
1. Buzan
2. Existential Threat
3. Securitization
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م گیرد ( .)Kirshner, 1998, PP 72- 73تأثیرگذاری و وابستی در رواب بین دولت
دربرگیریده تال

دولت اا برای محدود کردن رفتار دییر دولت اا به وسیله یدرت

ایتصادی است (.)Kirshner, 1998, P 73
مجموعه امنیت منطقه ای به عنوان زیرساختاری از یظام بین الملل ،م توایتد از
جنبه «یطبش» اع از ت یطبت  ،دویطبت  ،ستهیطبت و چنتدیطب تحلیتل شتود
( .)Buzan & Waever, 2003, P 49مجموعه امنیت منطقتهای دارای ایتواع مختلیت
یظیر مجموعه امنیت منطقتهای استتایدارد  ،مجموعته امنیتت منطقتهای مرکنگترا ،
مجموعه امنیت یدرت بنر

و ابر مجموعه اا استت .در ایتن تحقیتق مجموعته

امنیت منطقه ای یدرت بنر

در یظتر گرفتته شتده استت .در چنتین مجموعته ای

یطبش منطقه با بیش از ی

یدرت سط جهای (درون منطقه ای) تعریف م شود.

چنین مجموعه اای به دو دلیل با دییر مجموعه اای امنیت متیتاوت ایتد :یخستت
اینکه ،پویشاای آناا مستقیماً محاسبات مربتو بته تتوازن در ستط جهتای را
تحت تأثیر یرار م داد و دوم اینکه ،چون یدرت اای بنر

خود درگیتر مستائل

مجموعهاای امنیت منطقه مورد یظرید ،ایتظار مت رود پتویشاتای امنیتت منطقته
مذکور به مناطق ا جوار یین سرایت کند و شدت تعامالت بین منطقتهای بتیش از
حد معمو گردد .مجموعه امنیت منطقهای یدرتاای بتنر

آمیتنهای از ستطوح

منطقهای و جهای معرف شده است؛ یعن ترکیب از معیاراای اصل مایند یطبش،
الیواای دوست و دشمن  ،مرزاا و تأثیرگتذاری یتوع ستاختار مجموعته امنیتت
منطقهای یدرتاای بنر

بر پویشاای ستط جهتای  .از ستوی دییتر ،در ایتن

مجموعه امنیت یدرت اای بنر

م توایند یقش یویتری را در ی

یا چند منطقه

مجاور اییا کنند (عبداله خای  ،1332 ،ص .)231

1. Polarity
2. Standard RSC
3. Centered RSC
4. Great Power RSC
5. Super Complexes
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 .7سیاست اوباما در قبال آسیای شرقی
دولت اوباما چرخش به آسیا یا موازیته مجتدد را در پتایین  2111و اوایتل 2112
اعالم کرد .این عبارت به این معناست کته آمریکتا اولویتتاتای ختود را از یظتر
جیرافیای و عرصهاای سیاس به آسیا تیییر م داد ( .)Tsai, 2013, P 15سیاست
چرخش یا موازیه مجدد را افرادی یظیر وزیر امور خارجه سابق «ایالری کلینتون»
و مشاور سابق امنیت مل

«تام داییلون» یین دیبا کردید ).(Tsai, 2013, P 3

اوباما از به کارگیری این سیاست اادا

متعتددی را دیبتا مت کترد .اتد

یخست ،مهار چین از طریق تقویت حضور یظام آمریکتا در منطقته بتوده استت.
دوم ،آمریکا به دیبا بازپسگیری ییوذ منطقهای چین در آسیای شری بود؛ بهویژه
تعامل آمریکا با آسه آن در این راستا یلمداد م شد .سوم ایاالت متحتده بته دیبتا
ایجاد رواب ایتصادی خاص در منطقه با اد

حذ

بازییری چین بود که ایتن

امر به ایجاد ریابت منطقه ای ایتصادی آمریکا با چین در منطقه آسیای شری منجر
م گشت (.)Gupta, 2014, P 107
سیاست موازیه مجدد دارای مؤلیهاای کلیدی است که عبارتاید از:
 .استقرار مجدد نیروهای نظامی در آسیا -اقیانوسیه :این مورد شامل جابهجای
تجهینات یظام از عراق و افیایستان به منطقه آسیا -اییایوسیه مت شتود .تتا ستا
 2121در منطقه آسیای شری  01 ،درصد از ییروی دریای آمریکا مستتقر خوااتد
شد و  41درصد دییر در سایر مناطق بای م مایند.
 .تالش برای ایجاد اتحاد و مشارکت راهبردی :در سایه سیاست موازیه مجدد
تال

برای ایجاد اتحاد و در صورت ییاز بازتعریف مجتدد پیمتاناتای ستنت بتا

کشوراای ژاپن ،کره جنوب  ،استرالیا ،فیلیپین و تایلند در منطقه در دستور کار یرار
دارد .یکته دییر یندی

ساختن کشوراای امسو با سیاست اای آمریکا و شرکای

راابردی برای امکاری اای امنیت در منطقه است .مثلث راابردی آمریکا -انتد-
1. Pivot to Asia
2. Hillary Clinton
3. National Security Adviser
4. Tom Donilon
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ژاپن یا چهارضلع راابردی آمریکا -ژاپن -اند -استرالیا تحت این راابرد یابتل
اشاره است.
 .معماری راهبردی :ایاالت متحده یصد دارد اطمینان حاصل کند کته در اتر
معماری راابردی در منطقه از یبیل یشست آسیای شری و سازمان اای مترتب بتا
آسهآن ،یه آمریکا از آناا جدا م ماید و یه تحت ییوذ چین یرار م گیترد .آمریکتا
به دیبا آن است که سازماناای منطقهای تصمی گیریاای خود را در جهت بس
ییوذ آمریکا در منطقه آسیای شری سازمان داند تا اینکه به جتای بترای صتحبت
کردن و تباد یظر میان بازییران سنت منطقه ای در جهتت رفتع مشتکالت منطقتة
آسیای شری تبدیل شوید.
 .تجدید حیات اقتصادی :سیاستت موازیته مجتدد امچنتین بته بست ییتوذ
ایتصتتادی آمریکتتا در منطقتته کمتت

متت کنتتد .شتتراکت فراپاستتییی

افتتنایش

چش ایدازاای سرمایه گذاری و تجاری آمریکتا در منطقته را در یظتر دارد .اتد
مورد یظر ،ایجاد فرصت اا و فضای ایتصادی برای ریابت با چین و رویق ایتصتاد
آمریکا از طریق ایجاد سلطه ایتصادی در منطقه آسیای شری است (

Muni, 2014,

.)PP 10- 11
بهطورکل م توان موازیه مجدد را ابتکار سیاس چندبعدی آمریکا در جهتت
احیای ییوذ در سط منطقه آسیای شری در یظر گرفت .از لحاظ سیاست گذاری،
موازیه مستلنم سه مجموعه از طرحاای امنیت  ،ایتصادی و دیپلماتی

است.

 .7-7ابعاد سیاسی موازنه مجدد

مؤلیه برجسته موازیه مجدد تعمیق تعامالت دیپلماتی
است

(2014, P 108

سیراای دیپلماتی

آمریکا با کشوراای منطقته

 .)Gupta,یکت از مؤلیتهاتای شتاخ

ایتن سیاستت تعتدد

و رسم به منطقه آسیای شری است .تعتدد ایتن ستیراا بته

منطقه آسیا -اییایوسیه بهطور معن داری بیشتر از دوره یخست ریاستت جمهتوری
جورج دبلیو بو

بود (.)Saunders, 2013, P 5

به طورکل در بعد سیاس موازیه مجدد ،آمریکا به دیبا واگتذاری مستئولیت
بیشتر به کشوراای امسو با سیاست اای خود در این منطقته بتهمنظتور متدیریت
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منطقه و کااش انینه اای خود ،اماانگسازی کشوراای امسو با سیاستتاتای
خود و شرکای منطقه ای با مواضتع آمریکتا ،حتل اختتال اتا بتا چتین از طریتق
گیت وگو ،تعامل بیشتر با یهاداای منطقه ای برای رسیدن به اادا

و شتکل دات

معماری منطقهای با محوریت حضور ارچه بیشتر در یهاداای منطقهای است.
 .7-7-7همکاری بیشتر با کشورهای همسو با سیاستهای آمریکا و شرکای منطقهای

یک از اولویت اای دولت اوباما تقویت رابطه با کشوراای امسو با سیاست اتای
خود از یبیل ژاپن ،کره جنوب  ،استرالیا ،تایلند و فیلیپین بوده است که وزارت امور
خارجه آمریکا از آن اا به عنوان تکیهگاهاای سیاست چرخش به آسیا یاد مت کترد
() .Tsai, 2013, P 15اولویت یخست ،تقویت تعامل ایتاالت متحتده بتا کشتوراای
منطقه به عنوان پایه و اساس ییوذ در منطقه بوده است .ایاالت متحده در امکتاری
با کشوراای امسو با سیاست اای خود در تال

برای ایجاد یظ امنیت پایتداری

است که در چارچوب آن با ایجتاد اعتمتاد راابتردی بتین کشتوراای امستو بتا
سیاست اای خود ،امکان بریراری مناسبات یندی تری را با یکتدییر ایجتاد کننتد
).(Campbell & Andrews, 2013, P 3
 .1-7-7افزایش گفتوگوها با چین

ایاالت متحده و چین شمار ب سابقهای از جلسات گیتوگو و تباد یظر را بین دو
کشور شامل گیت وگواای راابردی و ایتصادی دوجایبه بین چین و آمریکا آغتاز
کردهاید .با وجود اصطکاکاای مسل در رابطه چین و آمریکا ،گیتوگواا بین دو
کشور به ایجاد زمینهای برای کااش سوء تیاامات کم

کرده استت (

Campbell

.)& Andrews, 2013, P 4
 .9-7-7تعمیق تعامالت ایاالت متحده با نهادهای منطقهای

برخ از ایجمن اای منطقه ای یظیر اجالس شترق آستیا بتا دستتور کتاری شتامل
موضوعات متنتوع فعالیتت مت کننتد .یهاداتای کته در آستیای شتری در زمینته
موضوعات امنیت فعالیت م کنند ،عبارت اید از :ایجمن منطقته ای آسته آن ،جلسته
1. The bilateral U.S.-China Strategic and Economic Dialogue

بررسی مقایسهای رویکرد سیاست خارجی آمریکا در دوران اوباما و ترامپ در منطقه آسیای شرقی 731

وزرای دفاع آسه آن و ایجمن دریای توسعه یافته آسه آن  .ایاالت متحده و چین در
ایجمن اا و سازمان اای منطقهای متنوع فعالیت مت کننتد .در بتین ستازماناتای
منطقه ای ،سازمان امکاری ایتصادی آسیا -اییایوسیه با تمرکتن بتر امکتاری اتای
ایتصادی و تجاری باالترین اولویت را برای آمریکا داشتته استت .در ستا ،2113
ایاالت متحده به پیمان مودت و امکاری با آسه آن ملحق شد که گام مهم بترای
ملحق شدن به اجالس شرق آسیا بود (.)Wacker, 2015, P 28
شکل  .7کشورهای عضو در سازمانهای منطقهای

منبع:

Limitations”, Gudrun Wacker, “ Security Cooperation in East Asia Structures, Trends and
May 2015, p. 9.

 .4-7-7همکاریهای سهجانبه

عتتالوه بتتر شتترکت در یهاداتتای چندجایبتته در جنتتوب شتتری آستتیا ،آمریکتتا
امکاری اای سه جایبه بین آمریکا -ژاپن -انتد ،آمریکتا -کتره جنتوب  -ژاپتن و
آمریکا -ژاپن -استرالیا را در اولویت یرار داده است .این امکاری اای سته جایبته
)1. ASEAN Defense Ministers Meeting plus (ADMM+
)2. Extended ASEAN Maritime Forum (EAMF
)3. The ASEAN Treaty of Amity and Cooperation (TAC
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تالش ت در راستتتای عق ت

رایتتدن ییتتوذ چتتین در آستتیا -اییایوستتیه استتت .ایتتن

گیتوگواتا یشتاندانتده توجته آمریکتا بتر امکتاری بتا کشتوراای امستو بتا
سیاست اای خود برای ایجام دیپلماس منطقه ای مورد یظر آمریکا در آستیا استت
(.)Tsai, 2013, PP 11- 12
در حا حاضر رابطه بین سه کشور آمریکا ،استرالیا و ژاپن به سه شکل زیتر
یابل ترسی است:
 .1تال

برای ایجاد اتحاد دوجایبه رسم آمریکا -ژاپن و آمریکا -استرالیا؛

 .2رابطه ویژه ژاپن -استرالیا؛
 .3رابطه امنیت سهجایبه در حا گستر

).(Sahashi, 2015, P 91

 .1-7ابعاد اقتصادی موازنه مجدد

بهاحتما زیاد یبتل از  ،2131ایتصتاد چتین از آمریکتا پتیش خوااتد افتتاد و بته
بنر ترین ایتصاد جهان تبدیل خوااد شد () .Gupta & Shrivastav, 2014, P 18بر
این اساس رشد سریع ایتصادی چین و وابستی ایتصادی کشوراای آسیای شری
به آن از جمله ییرای اای آمریکا است .آمریکتا از رشتد چتین بته عنتوان موتتور
محرک ایتصاد بین الملل استقبا م کند؛ اما ییران است که در سا اای آینده این
کشور از آمریکا یین در زمینه تولید یاخال

داخل فراتر برود؛ بنابراین با افتنایش

تعامالت ایتصادی خود با منطقه آسیای شتری بته دیبتا بتر ات زدن تعتامالت
منطقهای موجود است.
 .7-1-7شراکت فراپاسیفیک

پیدایش شراکت فراپاسییی

به داه  31برم گردد .در اوایل داته  ،1331شتیل و

ییوزیلند دو دور مذاکره برای ایعقاد توافق یامه تجارت آزاد برگنار کردیتد ،ارچنتد
در یهایت تصمیم برای پیییری آن ییرفتند .در امین حا ییوزیلنتد و ستنیاپور
در سا  2111توافقیامه تجارت آزاد را با یکدییر به امضا رسایدید (
P5

Hamanaka,

 .)2014,یرارداد اصل میان چهار کشور برویئ  ،شیل  ،ییوزیلند و سنیاپور در

سوم ژوئن  2115امضا شد ( .)Wen, 2012, P 1در یوامبر  ،2113دولت جدید اوباما
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به شرکت در مذاکرات شراکت فراپاسییی

عالیه یشان داد (.)Wen, 2012, P 3

نمودار  .7سهم اعضا از مجموع تولید ناخالص داخلی شراکت فراپاسیفیک

منبع:

Adrian H. Hearn and Margaret Myers, ”China and The TPP: Asia- Pacific Integration or
Disintegration?”, July 2015, p. 3.

ا اکنون چهار کشور اصل اولیه (سنیاپور ،ییوزیلند ،شیل و برویئت ) بته امتراه
اشت عضو دییر (استرالیا ،کایادا ،ژاپن ،مالنی ،مکنی  ،پرو ،آمریکا و ویتنام) در
این یرارداد استند .این کشوراا تقریباً  41درصد تولید یاخال

داخلت جهتان و

ی سوم تجارت جهان بهحساب م آیند (.)Hearn & Myers, 2015, P 2
نمودار  .2تجارت اعضای شراکت فراپاسیفیک با چین از نظر درصدی از حجم کل تجارت کشورها

منبع:

Adrian H. Hearn & Margaret Myers, ”China and The TPP: Asia- Pacific Integration or
Disintegration?”, July 2015, p. 4.
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 .1-1-7افزایش مناسبات اقتصادی ایاالت متحده با منطقه آسیا -اقیانوسیه

آمریکا با درک این موضوع کته منطقته آستیای شتری داریتده ستریع تترین رشتد
ایتصادی جهان است ،خواستار تعامل ایتصادی بیشتر با منطقه بود .آمریکا به دیبا
مناسبات ایتصادی گسترده با ایتصاد اتای توستعهیافتته ستط بتاال یظیتر ژاپتن و
سنیاپور و امچنین ایتصاد اای در حا توسعه مایند میایمار و ایدوینی استت .در
سا  ،2111آمریکا خواست اصل خود را از اُپ  ،تسهیل ادغام ایتصتادی آستیا-
اییایوسیه اعالم کرد .امچنین توافق تجاری آزاد بین آمریکا و کره جنوب با حذ
تعرفه اای  35درصدی از مصر کنندگان آمریکا و صادرات صنعت به مدت پتن
سا به تصوی

رسید (.)Campbell & Andrews, 2013, P 5

 .9-7ابعاد امنیتی -نظامی موازنه مجدد

ایاالت متحده چهار دلیل عمده را برای افتنایش حضتور ختود در منطقته آستیای
شری مطرح م کند .به اعتقاد آمریکای اا ،افنایش یدرت چین و یوسازی ارتتش
این کشور ،دسترس این کشور را به یواح متورد یظتر ختود در منطقته محتدود
م کند و امچنین تهدیدی برای کشوراای امسو با سیاست اای آمریکا در منطقه
تلق م شود .دومین عامل که آمریکای اا برای افنایش حضتور ختود در منطقته
آسیا -اییایوسیه عنوان م کنند ،افنایش ایدامات کره شمال است که از دید آن اتا
صل و ثبات منطقه را بر ا م زید ( .)Mahnken, 2012, P 3ایاالت متحده دفاع از
بخش اای از سرزمین خود را که در مجاورت منطقه یترار دارد ،شتامل اتاوای ،
آالسکا  ،گوام و جنایر ماریایای شمال

یک از علل حضور یظام

ختود در ایتن

منطقه ذکر م کند .علت چهارم یین دفاع از کشوراای امسو با سیاست اای ختود
بر طبق معاادات امضاشده با آناا است (.)Mahnken, 2012, P 6
 .7-9-7تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه

در محدوده منطقه آسیا -اییایوسیه ،آمریکای اا تأکید کمتری بر پاییاهاتای دائمت
1. Hawaii
2. Alaska
3. The Northern Mariana Islands
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داشته ،بیشتر بر استقرار ییرواا بهصورت چرخش تمرکن دارید کته بته آن کشتور
اجازه م داد ،عملیات و تمرینات یظام را با متحدان و شرکای خود ایجام داتد.
ایاالت متحده تال

کرده است تا رواب با کشوراای امسو با سیاستاای خود را

در منطقه با تأکید بیشتری بر فیلیپین و تایلند ،تقویت و بازسازی کند .این در حال
است که آمریکا در حا افنایش توافقیامهاای یظام با برویئت  ،انتد ،ایتدوینی،
مالنی ،سنیاپور ،ویتنام و دییر شرکای خود است (.)Saunders, 2013, P 9
 .1-9-7افزایش فروش تسلیحات آمریکایی به متحدان منطقهای

از دید آمریکا ،چین به عنوان یدرت منطقه ای به دیبا اصالحات تدریج در یظت
منطقه است .آمریکا یین برای پاسخ به این تهدید ،کشوراای امسو با سیاست اای
خود را در منطقه به یابلیتاای تهاجم مجهن کرده ،از طریق فرو
کشوراای امسو با سیاست اای خود در منطقته آستیای شتری تتال

تسلیحات به
مت کنتد،

بازداریدگ آیان را افنایش داد ( .)Grygiel, 2015, PP 39- 40با این ایدام ،به دلیل
بر عهده گرفتن انینه اای یظام توس کشوراای امسو با سیاست اتای آمریکتا
ا اجرای سیاست اای این کشور ک انینه تر خوااد شتد و ات ستود ایتصتادی
یاش از فرو

تسلیحات یصی

آن م شود.

شکل  .2رویکرد سیاست خارجی اوباما در منطقه آسیای شرقی
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 .1سیاست ترامپ در قبال آسیای شرقی
ترامپ با بهره گیری از استراتژیست اا و مشاوراای خود با ارزیتاب دییتق منطقته
آسیای شری به پیاده سازی سیاست اای خود در منطقه ایدام کترده استت .اتختاذ
سیاست «یخست آمریکا » با ابهامات برای سایر کشوراا از جمله کشوراای امسو
با سیاست اای آمریکا امراه بوده است .وزیر امتور خارجته آمریکتا در ستخنرای
خود در راستای شیا سازی این موضتوع اظهتار داشتت کته سیاستت «یخستت
آمریکا» صرفاً به تمرکن بیشتر بر امنیت مل و رویق ایتصادی آمریکا تمرکتن کترده
است (.)Larres, 2017, P 9
در جریان مالیات در فلوریدا ،آمریکا و چین بر یت

طترح  111روزه بترای

مذاکرات تجاری و افنایش صادرات ایاالت متحده به چین توافتق کردیتد کته بته
کااش تراز تجاری منی  343میلیارد دالری آمریکتا در تجتارت بتا چتین کمت
م کند .چین اظهار داشته است که از چنین بریامه اای استقبا م کند؛ چرا که بته
این کشور اجازه م داد تا تورم خود را بهتر کنتر کند .امچنین برای جلتوگیری
از جنگ تجاری با آمریکا ،چین ممنوعیت صادرات گوشت گاو ایاالت متحده بته
این کشور را که در سا  2113اعالم شده بود ،لیتو کترد.

(Larres, 2017, PP 14-

) .15این دو کشور امچنین توافق کردید تا گیتوگوی جامع بتینالمللت چتین -
آمریکا را در چهار حوزه دیپلماست و امنیتت ،ایتصتاد ،اجترای یتایون و امنیتت
سایبری ایجاد کنند .این گیت وگواای جدید جایینین «گیت وگوی استتراتژی
ایتصادی» بین چین و آمریکا است که اوباما شکلدانده آن بتوده استت (

و

Larres,

 .)2017, P 15در جریان سیر ترامتپ بته چتین ییتن کته در یتوامبر  2113صتورت
گرفت« ،ش » و ترامپ 15 ،سند تجاری بته ارز

 25355میلیتارد دالر بته امضتا

رسایدید که گام مه در راستای ارتقای امکاری اای تجاری دو کشور بود .ایتن
توافقات بیشتر مبتن بر بخش ایرژی و امچنین خرید تراشه اا و دایهاای ستویای
آمریکا توس چین بود .ترامپ چین را متقاعد ستاخته تتا بترای متویتف ستاختن
آزمایش اای موشک اتم و بالستی

این کشور فشاراای ایتصتادی بیشتتری بتر
1. U.S.-China Comprehensive Dialogue
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کره شمال وارد کند .با وجود تمام این توافقتات ،اختتال یظتر در دریتای چتین
جنوب انوز ادامه دارد و تاکنون دولت ترامپ به سادگ از این مسئله چش پوشت
کرده است .بخش دییر توافق تجاری جدید در  12مه  2113بین ترامتپ و چتین،
موافقت آمریکا با فرستادن «متیو پوتینجر»  ،مدیر شورای امنیت ملت  ،بته یشستت
کمربند -راه در پکن بوده است ().Larres, 2017, PP 16- 17
 .7-1سیاستهای امنیتی -نظامی ترامپ در آسیای شرقی

ترامپ به دیبا حضتور دریتای گستترده تتر و متؤثرتر ایتاالت متحتده در آستیا-
اییایوسیه برای حیظ وضع موجود در منطقه است در عتین حتا ایتن حضتور بتا
کااش انینه اای ایاالت متحده و افنایش کم اای متال کشتوراای امستو بتا
سیاستاای خود صورت مت گیترد

( Gady, Feaver, Ross, & Goldstein, 2017, P

 .)105بسیاری از کشوراای امسو با سیاست اای آمریکا در منطقه یسبت به ییتاه
ترامپ در زمینه امنیت خود مطمئن ییستند .آناا در مورد اینکه ترامپ منافع آناتا
را جدی م گیرد ،تردید دارید و گمان م کنند که ترامپ آماده است برای دستیاب
به معامله خوب با چین بر اساس منافع آمریکا ،آناا را یربای کند

( Gady, Feaver,

) .Ross, & Goldstein, 2017, P 107مصالحه بر سر بحران استهای و موشک کتره
شمال بین چین و ایاالت متحده یک از این ییرای اا برای کشوراای امستو بتا
سیاستاای آمریکا در آسیا -اییایوسیه است.
در دولت ترامپ برخال

دولت اوباما امکاری با چین برای ایاالت متحده با

توجه به بازییر جهای و توایای تأثیرگذاری بتر یهاداتای جهتای یظیتر شتورای
امنیت سازمان ملل متحد و ستازمان تجتارت جهتای مهت تتر تلقت شتده استت
().Przystup & Saunders, 2017, P 28
 همکاری با هند برای ایجاد موازنه با چیی  :ترامتپ ماینتد اوبامتا بته دیبتامواجهه علن با چین ییست؛ زیرا برای حل بحران کره شمال  ،حتل مشتکل تتراز
تجاری منی ایاالت متحده با چین ،به این کشور ییازمند است .در این منظتر انتد
برای مقابله با چین از سوی آمریکا مناس

به یظر م رسد .با این حا گنینه اتای
1. Matthew Pottinger

712

روابط خارجی ♦ سال دهم ♦ شماره سیونهم ♦ پاییز 7931

اند برای ایجاد توازن در مقابل چین ایدک است .بودجه دفاع چین حدایل چهار
برابر اند و زیرساخت اای چین در تبت بسیار گسترده تتر از انتد استت و ایتدام
یظام احتمال چین در یواح مرزی مورد منایشه در مقابل اند را تسهیل م کند.
برای ایجاد توازن با چین ،انتد در حتا ارتقتای روابت دفتاع ختود بتا دییتر
کشوراای آسیای است .اند امچنین در حا توسعه امکاری اای سته جایبته بتا
ژاپن و استرالیا است که اد

اصل آن تقویت رواب دفاع میان سته کشتور بتا

تمرکن بر چین است .اند در حتا گستتر

امکتاری اتای دفتاع بتا ویتنتام و

سنیاپور یین است ().Rajagopalan, 2017, P 40
 بحران موشکی و هستهای کره شمالی :چین یندی ترین کشور به کره شمالو بنر ترین ارائهدانده غذا ،سوخت و ماشینآالت صنعت به این کشور است .از
یظر آمریکا ،چین در زمینهاای یظیر تویف بریامهاای موشک بالستی  ،جلوگیری
از گستر

تسلیحات استه ای و اعما تحری اای ایتصادی در مورد کره شتمال

از یقش اساس برای کم

به آمریکا برخوردار است .چین امچنین با عضتویت

در شورای امنیت سازمان ملل و دییر سازمان اای بینالملل  ،در زمینه کره شمال
یقش مهم را م تواید اییا کند .تمایل اولیه چین ،ثبات در شبهجنیره کره است که
در تضاد با منافع ایاالت متحده ،یعن خلتع ستالح استته ای کتره شتمال استت.
آمریکای اا امچنین یسبت به اجرای تحری اای سازمان ملل در مورد کره شمال
از سوی چین مشکوک استند (.)Nanto & Manyin, 2010, PP 1- 2
ییرای چین در مورد ایدامات ایاالت متحده در زمینه فترو

تستلیحات بته

تایوان و ایجاد تنش در منطقه است« .تیمتوت کیتینتگ» در اکتبتر  2113فرمایتده
فرمایدا آسیا -اییایوسیه ارتش ایاالت متحده در کنیرایس رواب

آمریکتا -چتین

سه یکته را در رابطه با راابرد چین عنوان کرد -1 :ایاالت متحده بته دیبتا حیتظ
برتری یظام فعل خود در مقابل چین است -2 .خواست آمریکا از طریق فرو
تسلیحات این است که توازن یظام بین تایوان و چتین حیتظ شتود -3 .ایتاالت
متحده به چین اجازه یخوااد داد با اجبار و زور ،ثبتات را در تتایوان تیییتر داتد
1. Timothy Keating
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( .)Layne, 2008, P 16ترامپ با دیبا کردن این راابرد برای ترغی

کره شمال به

مذاکره سع در افنایش فشار به چین دارد .پس از رویکرد منیعالیه چین در یبتا
مسئله استه ای کره شمال  ،در  23ژوئن  ،2113دولت ترامپ تحتری اتای را بتر
«بای

دیدویگ چین» اعالم کرد .بر طبق ادعا اا این بای

با کتره شتمال روابت

مال داشته است .امچنین ایاالت متحده دور جدیدی از فرو
ارز

تستلیحات را بته

 1542میلیارد دالر بته تتایوان آغتاز کترد؛ ایتدام کته موجت

تحریت

و

یارضایت چین شد (.)Ming, 2017, P 31
 .1-1سیاستهای اقتصادی ترامپ در آسیای شرقی

ایتصاد ایاالت متحده با یرخ رشد بسیار کندی به جلو م رود و صر

بودجه برای

رفاه اجتماع  ،امکان اختصاص آن به بخش اای دفتاع را محتدود کترده استت.
عالوه بر این کسری اای برجسته جتاری در ایتصتاد آمریکتا ،اختصتاص مختارج
کسری را به انینه اای دفاع مشکل تر کرده است .در امین حا پنتاگون پتس از
 21سا بریامه پرانینه و یاکارآمدی را در زمینه تولید تسلیحات آغاز کرده استت.
حقوق باال و امچنین تخصی
دو

منایا به سربازان از دییر انینته اتای ستنیین بتر

دولت ترامپ است ().Gady, Feaver, Ross, & Goldstein, 2017, P 107
از سوی دییر رشد ایتصادی چین ،الیواای تجاری و سرمایهگذاری منطقهای

را تیییر و ییوذ این کشتور را بستیار افتنایش داده استت .چتین در حتا حاضتر
یخستین بازار صادرات برای تمام کشوراای منطقه استت و بته طتور چشتمییری
سرمایه گذاری خارج خود را در سراسر آسیا گستر

داده است .چتین در حتا

حاضر توافقیامه تجارت آزاد با کشوراای آسه آن دارد و به امراه کتره جنتوب و
ژاپن در حا پیش بردن توافقیامه تجاری شراکت ایتصادی جامع منطقهای است.
کم اای خارج و پروژه اای زیربنای چین در سراسر آسیا با عنتوان کمربنتد-
راه یک دییر از منابع ییوذ چین است (.)Przystup & Saunders, 2017, P 9
ترامپ در ماه اای او ریاست جمهتوری ختود تصتمی گرفتت از شتراکت
1. China’s Bank of Dandong
)2. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP
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فراپاسییی

خارج شود؛ اما این ایدام عالوه بر اختالفات تجاری یبل بین ایتاالت

متحده و چین ،اختالفات تجاری دییری را با کشوراای عضو در این توافتق یامته
ایجاد م کنتد () .Gady, Feaver, Ross, & Goldstein, 2017, P 109تصتمی ترامتپ
مبن بر خروج از شراکت فراپاسییی

تتأثیر ایتصتادی جهتای ایتاالت متحتده را

تضعیف کرده است ( .)Xie, 2017, P 11ترامپ بتهجتای توافتقیامتهاتای تجتاری
چندجایبه خود را متعهد به مذاکرات تجاری دوجایبه م داید .بتا توجته بته اینکته
ترامپ وضع تعرفه اای جدید در تجارت با کشوراای را در دستور کتار دارد کته
رواب تجاری آمریکا با آناا را غیرمنصیایه م داید ،ایعقاد توافقیامه دوجایبته ییتن
بین ایاالت متحده و سایر کشوراا بسیار سخت به یظر مت رستد (

Gady, Feaver,

 .)Ross, & Goldstein, 2017, P 104یک از بنر ترین مشتکالت ایتصتادی پتیش
روی ترامپ تراز تجاری منی آمریکا در تجتارت بتا ستایر کشتوراا استت .تتراز
تجاری منی  343میلیارد دالری آمریکا در تجارت با چین از جملته بتنر تترین
کسری تجاری آمریکا در بین شرکای تجاری آمریکتا استت .در جتدو شتماره 1
تجارت آمریکا با چین از سا  1311تا سا  2113به امراه تراز تجاری دو کشور
در این دوره زمای مشخ

شده است.

ترامپ امیدوار است با ایجام مذاکرات گسترده و فراگیر با چین ،تراز تجاری منی
را از طریق اجازه چین بترای صتادرات کاالاتا و ختدمات آمریکتای بتهصتورت
آزادایهتر به این کشور کااش داد.
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طراح بر اساس یافتهاای تحقیق

نتیجهگیری
دو جنگ آمریکا در عراق و افیایستان و اثرات منی آن بر ایتصاد این کشور سب
شد تا اوباما سازوکار جدیدی را در ارتبا با کشوراای امستو بتا سیاستت اتای
ایاالت متحده تنظی کند .اوباما با در یظتر گترفتن کشتوراای تأثیرگتذار در یظتام
بین الملل که توایای به چالش کشیدن سیاست اای آمریکا و تیییر یظ موجتود در
یظام بین الملل را دارید ،به تمرکن بر آن اا پرداخت .در رابطه جدید میان آمریکتا و
کشوراای امسو با سیاست اای خود ،سه این کشوراا در حیظ یظت منطقته ای
باالتر رفت .کشوراای امسو با سیاست اای آمریکا عالوه بر پرداخت انینه اتای
امنیت بیشتر باید در راستای حیظ وضع موجود یقش فعاالیه تری را در منطقه اییتا
کنند .اوباما با در یظر گرفتن یال

مطرح و فهمیدن این موضوع که چین بیشتترین

توایای و ظرفیت را برای تیییر یظ در یظام بین الملل دارد ،سیاست موازیه مجتدد
خود را در منطقه آسیای شری اجرای کرد .اد

او مدیریت منطقه به دست خود
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منطقه با حمایت آمریکا بود.
در بعد سیاس  ،اوباما با افنایش تعامل خود با منطقه ،گستتر

امکتاری بتا

کشوراای امسو با سیاستاای خود و تشکیل یشستاتای مشتترک بتا مقامتات
کشوراای منطقه به طور منظ  ،سع در افنایش یقش ایتاالت متحتده در ترتیبتات
منطقهای آسیای شری داشته است .در بعد ایتصادی ،اوباما معتقد بود که چتین بتا
حمایت اای دولت از تجارت خود و ایدامات یظیر کااش ارز

یوان برای پایین

آوردن ییمت صادرات خود ،رعایت یکردن استایدارداای محی زیست و حقتوق
کارگران در عمل ریابت را به وجود آورده کته اتیچ کشتوری در جهتان توایتای
پیروزی در آن را یدارد .در امین راستا اوباما بترای کتااش وابستتی کشتوراای
منطقه به چین تدابیری را به کار گرفتت؛ از جملته ایتن ایتدامات افتنایش حجت
مبادالت ایتصادی با کشوراای منطقه و تنظی یواعد و اصتو تجتارت بتا ایجتاد
شراکت فراپاسییی

بود .چین در صورتِ یپذیرفتن این یواعد با کااش مناستبات

ایتصادی خود با منطقه و در صورت پذیر

و رعایت استایدارداای آن با کااش

تولید و افنایش ییمت صادرات خود روبه رو م شد؛ زیترا رعایتت استتایدارداای
موجود ییازمند بهکارگیری فناوریاای پیشرفته ،افنایش دستتمند کتارگران ،حیتظ
محی زیست و کااش یقش حمایت دولت از بنیاه اتا بتود کته موجت

افتنایش

ییمت کاالاای صادرات م شد؛ بنابراین با اجرای این ایدامات ،اوبامتا بته اتد
خود یعن کااش یدرت ایتصادی چین دست م یافت.
در بعد امنیت  -یظام  ،اوباما با زیر سؤا بردن ایدامات چتین یظیتر ستاخت
جنایر مصنوع  ،ادعااای سرزمین در دریای چین جنوب و شری  ،افنایش بودجه
دفاع چین ،یوسازی ییروی دریتای چتین و بته کتارگیری ستامایهاتای موشتک
پیشرفته ،آن اا را ایدامات در راستای به چالش کشیدن آمریکتا در منطقته در یظتر
گرفت .در این زمینه ،اوباما به ایجاد معماری امنیت جدید خود با ویژگ اای یظیر
افتتنایش یاوگتتان یظتتام  ،حمایتتت و تجهیتتن متحتتدان ،عملیتتات آزادی یتتاوبری،
بهکارگیری سامایهاای ضد موشک پیشرفته و ایجاد فضای امنیت ضد منافع چتین
در منطقه پرداخت.
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آمریکا با این ایدامات یظ منطقه ای را به سوی افنایش انینته بترای چتین و
کااش تأثیرگذاری بر یظ موجود در یظام بینالملل سوق داده است.
دویالد ترامپ یین امچنان بر حضور سیاس و دیپلماتی

گسترده در یهاداای

منطقه ای به صورت دوجایبه و چندجایبه تأکید دارد .در بعد امنیت  -یظام  ،ترامپ
با اولویت یرار دادن کره شمال که به فناوری موش اای بالستی
توایای حمل کالا

بین یتاره ای بتا

استه ای دست یافته است ،سع دارد تتا بتا تهدیتد یظتام ،

برگناری مایوراای گسترده یظام به امراه کره جنتوب و ژاپتن ،ایتقتا یاواتای
اواپیمابر و زیردریای اای اتم استراتژی

خود بته منطقته ،اعمتا تحتری اتا و

امکاری با روسیه و چین برای متقاعدسازی کره شمال برای ازسرگیری مذاکرات
به حلوفصل این بحران بپردازد.
ترامپ در بعد ایتصادی مایند اوباما به کمریگ تر کردن یقش چین در تجارت
منطقهای اعتقاد چندای یدارد؛ بلکه خوااتان بتازتعریف توافتقیامتهاتای تجتاری
ایاالت متحده با کشوراای منطقه برای شکل دا مجدد به یواعد تجاری دوجایبته
در جهت از بین بردن کسری تراز تجاری ایاالت متحده با شترکای تجتاری ختود
است .از دید ترامپ شراکت فراپاسییی

که در دوره ریاست جمهوری اوباما شکل

گرفت ،به افنایش کسری تراز تجاری ایاالت متحده با کشوراتای حاضتر در ایتن
توافق یامه منجر خوااد شد؛ زیرا کاالاای کشوراای آسیای به طتور گستترده وارد
آمریکا خوااد شد و به شرکتاای کوچ

و متوس این کشور آسی

خوااد زد.

عالوه بر این شرکتاتای آمریکتای کته فنتاوری بتاالی یداریتد ،یمت تواینتد در
بازاراای کشوراای عضو توافقیامه سهم داشته باشند.
به طورکل

تمرکن اوباما در موضوعات امنیت آسیای شری بتر جلتوگیری از

یدرت گرفتن بیشتر چتین ،احیتای مویعیتت پیشتین ایتاالت متحتده در منطقته و
بازتعریف اتحاداای خود با منطقه بود؛ اما ترامپ تمرکن اصتل ختود را بتر حتل
بحران استه ای و موشک کره شمال با امکاری بیشتر با چین و روسیه یرار داده
استتت .ستتازوکار اوبامتتا بتترای مشتتارکت در منطقتته آستتیای شتتری بیشتتتر بتتر
چندجایبهگرای و امکاری بیشتر با متحدان آمریکا استوار بوده است؛ امتا ترامتپ
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در بعد ایتصادی ی جایبه گرای و در بعد یظام  -امنیت چندجایبهگرای را بیشتر
پیییری م کند .سیاست ایتصادی اوباما عمدتاً بر توافقیامه تجاری چندجایبه برای
شکل دا به یواعد ایتصادی و تجاری در منطقته بتا محوریتت ایتاالت متحتده و
کااش یقش چین استوار بوده و ترامپ تمرکن خود را بتر ایجتاد توافتقیامتهاتای
تجاری منصیایه دوجایبه با اد

کااش تراز تجاری منی آمریکتا در تجتارت بتا

شرکای خود یرار داده است.
اوباما و ترامپ در ی

مسئله یقطه اشتتراک داریتد و آن تستهی انینته اتای

سیاست خارج با متحدان ایاالت متحده است .به باور اوباما ویت منتافع حیتات
آمریکا درخطر ییست ،بقیه کشوراا باید مستئولیت بیشتتری را متقبتل شتوید .بتر
اساس این یوع ییاه ایاالت متحده باید از مداخله مستقی یظام اجتناب کند ،میر
در شرایط که منافع حیات آن در معرض تهدید باشد! آمریکا باید به منایشات که
اامیت چندای یدارید وارد یشود ،از مداخالت بشردوستایه پرانینه دوری کنتد و
دییر کشوراا را تشویق کند تا مسئولیت یبو کنند و امیشه به یتاد داشتته باشتد
انینهاتای یت

ایتدام از منتافع آن فراتتر یترود (محمتدزاده ابراایمت  ،ملکت و

امامجمعه زاده ،1335 ،صص .)32 -31
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