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پیروزی دونالد ترامپ؛ تداوم یا تغییر 
تحلیلدر سیاست خارجی آمریکا


مهدی شاپوری*

مقدمه
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا 
نه تنها از جنبه شخصی ویژگی های منحصر 
ب��ه ف��ردی دارد، بلکه از لحاظ سیاس��ی نیز 
ت��ا حدود بس��یار زیادی، خاص اس��ت. وی 
هیچ گونه سابقۀ فعالیت حکومتی و دولتی در 
شناس��نامه کاری خود ندارد و به رغم اینکه 
نام��زد ح��زب جمهوری خ��واه در انتخابات 
ب��ود، اما هم مواضع و ه��م اقدامات وی در 
دوران کمپین ه��ای درون حزب��ی و همچنین 
بع��د از انتخاب ش��دن به عنوان نام��زد نهایی 
جمهوری خواهان تا روز انتخابات ریاس��ت  
جمه��وری، در بس��یاری از م��وارد مخالف 
دستورکار و دیسیپلین حزب جمهوری خواه 
ب��وده و ک��م نبودند افراد مش��هوری در این 
حزب که رسماً به مخالفت با وی برخاستند 

و حتی بعضی از آن ها به س��مت نامزد حزب رقیب ش��ان تمایل نشان 
دادن��د. ترامپ خود را ضدتش��کیالت سیاس��ی آمری��کا، که بخش 
عم��ده ای از مردم این کش��ور اعتم��اد چندانی به آن ندارند، نش��ان 
داده اس��ت و طبیعی است که  بررس��ی و پیش بینی رویکرد سیاست 
خارجی چنین فردی که هیچ س��ابقه ای در سیاست ندارد و سخنان و 
شعارهایش نیز فراتر از چارچوب های سیاسی شناخته شده در سیاست 
آمریکاست، کار بسیار دشواری است. هنری کیسینجر، سیاستمدار و 
نظریه پرداز معروف آمریکایی، در این راستا عنوان کرده است: »هیچ 
کس چیز زیادی درباره سیاست خارجی ترامپ نمی داند و در نتیجه 

همگان مدتی را به مطالعه این پدیده خواهند گذراند«. 
با وجود این، به نظر می رس��د بخش��ی از هیاهوه��ای موجود در 
مورد احتمال ایجاد تغییر و تحوالت ش��گرف و انقالبی در سیاس��ت 
خارجی آمریکا، ناشی از فضای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری 
این کش��ور و بحث ها و ش��عارهای جنجالی و تابوش��کنانه ای که در 
این انتخابات مطرح ش��د و البته تبلیغات غول های رس��انه ای وابس��ته 
به تش��کیالت سیاسی آمریکا، که ش��عارهای ترامپ در مورد مسائل 
داخلی را به ش��دت بر ضد منافع خود ارزیابی می کنند، بوده اس��ت. 

با توجه به ش�رایط کلی جهانی و مس�ائل پیش  روی آمریکا در داخل و خارج و همچنین موقعیت 
آمری�کا در نظام بین الملل، به نظر می رس�د سیاس�ت خارجی دونالد ترام�پ، چهل وپنجمین رئیس 
جمه�ور منتخ�ب آمریکا، ترکیبی از تداوم وضعیت موجود و احتم�ااًل تغییراتی در برخی حوزه ها 
باش�د؛ که در این میان، غلبه با تداوم وضع موجود خواهد بود و تغییراتی که ممکن اس�ت صورت 
بگیرد، برخالف بسیاری از انتظارات و تحلیل ها، جدی و اساسی نخواهد بود. بنابراین، انتظار می رود 
سیاس�ت خارجی آمریکا در س�طح اس�تراتژی، با تحول قابل توجهی همراه نباش�د و روند موجود 
پیگیری شود و اگر قرار باشد تحولی رخ دهد، به احتمال زیاد در سطح تاکتیکی و آن هم در عمل 

به صورت محافظه کارانه خواهد بود.

اشاره:

* عضو هیئت  علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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پیروزی دونالد ترامپ؛ تداوم یا تغییر در 
سیاست خارجی آمریکا

اینه��ا ب��رای مهار ترام��پ در داخل و کش��اندن وی ب��ه درون مدار 
تشکیالت سیاسی و رویه های نظم سیاسی موجود، سعی می کنند در 
خارج ترامپ هراس��ی کنند و فش��ار خارج را نیز بر فشارهای داخلی 
موج��ود بر ترامپ بیفزایند، ت��ا وی را جامعه پذیر یا ب��ه تعبیر بهتری 
»سیس��تم پذیر« کنند. البته در یک سیس��تم سیاسی مهم و کلیدی، که 
تح��والت آن بر کل جهان تأثیر می گ��ذارد و هرگونه اقدام انقالبی 
در سیاس��ت های آن می تواند ابعاد و پیامدهای جهانی در پی داش��ته 
باش��د، این اقدام نوعی احتیاط و دوراندیشی اس��ت و الزاماً هم چیز 
بدی نیس��ت. در مجموع اینک��ه ترامپ واقعاً بخواهد ی��ا بتواند همۀ 
آنچه را که در کارزار انتخاباتی خود مطرح کرده اس��ت، اجرا کند، 
بسیار دور از انتظار است؛ چون اجرای آن شعارهای بزرگ، به معنای 
تحول��ی بنیادین و انقالبی در درون آمریکا و نظام  بین الملل اس��ت و 

هزینه های آن بسیار فراگیر و گسترده خواهد بود.   
در چنین ش��رایطی، به نظر می رسد نباید انتظار هیچ گونه حرکت 
تن��د و انقالبی در سیاس��ت خارجی و حتی سیاس��ت داخلی آمریکا 
را در دوران ترام��پ داش��ت و این نی��ز عمدتاً ناش��ی از وضعیت و 
پویش ه��ای جهان��ی و نظام بین المل��ل و همچنین ش��رایط داخلی و 
خارج��ی ایاالت متحده اس��ت. بنابراین، زمانی که ترامپ ریاس��ت 
جمهوری را تحویل بگیرد و به عنوان عالی ترین مقام مسئول پیگیری 
مناف��ع و امنیت ملی آمریکا کار خود را ش��روع کند، دیگر خبری از 
چموش��ی های دوران تبلیغات انتخاباتی نخواهد بود. به ویژه با توجه 
به اینکه وی فردی تاجرپیش��ه بوده و عم��ر کاری و حرفه ای خود را 
با هزینه- فایده کردن گزینه ها و تصمیمات س��پری کرده است، بعید 
است دست به ریسک هایی بزند که پایان و نتیجۀ آن روشن نیست و 

ممکن است با شکست های بزرگی همراه باشد. 

ترامپ و اولویت تغییر
با وجود اینکه بر اساس نظرسنجی های دو سال اخیر، اکثریت جامعه 
آمری��کا برخالف خارجی ها نظر مثبتی نس��بت به موفقیت سیاس��ت 
خارجی کشورشان نداش��ته  و اقدامات دولت اوباما را در برخورد با 
مسائلی همچون تروریسم ناکافی دانسته و حتی دربارۀ توافق هسته ای 
با جمهوری اسالمی ایران نظر مساعدی نداشته اند، اما به نظر می رسد 
اولویت تغییر برای ترامپ، سیاست خارجی نیست؛ چون طیف مهمی 
که در رأی آوری وی سرنوشت س��از بودند، به رغم اینکه نس��بت به 
سیاس��ت خارجی اوباما ناخشنود هستند، اما عمدتاً به خاطر شعارهای 

مطرح ش��ده مرتبط با مسائل داخلی از سوی 
دونالد ترام��پ، جذب کارزار او ش��دند و 
قاطعانه پای او ایس��تادند تا وی بتواند راه پر 
فراز  و نشیب پیروزی در فرآیند سیاسی بسیار 
پیچیده نام��زدی یک��ی از دو حزب بزرگ 
آمریکا را در انتخابات ریاست جمهوری طی 
کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسائل 
داخل��ی و به ویژه انتخابات��ی آمریکا، بخش 
قابل توجه��ی از ه��واداران ترامپ کس��انی 
هس��تند که فکر می کنند ب��ه دالیل مختلف 
به حاشیه رانده ش��ده اند؛ در قدرت شریک 
نیس��تند؛ در تخصیص مناب��ع عدالت رعایت 
نمی شود و حق آن ها داده نمی شود؛ به آن ها 
احترام گذاش��ته نمی ش��ود و ص��دای آن ها 
در هی��چ جایی ش��نیده نمی ش��ود؛ یا برخی 
افزایش  مانن��د جهانی ش��دن،  از تح��والت 
مهاجران و... به شدت علیه آن هاست و چنین 
موج هایی می تواند آن ها را برای همیش��ه به 

حاشیه براند.
این گون��ه برداش��ت ها در حالی اس��ت 
که بخش��ی از آن ه��ا خودش��ان را صاحبان 
اصل��ی آمری��کا می دانن��د و معتقدن��د ک��ه 
روی��ای آمریکای��ی با ورود انب��وه مهاجران 
و جهانی ش��دن، به وی��ژه در بح��ث تجارت 
آزاد، در ح��ال زوال اس��ت و بیش��تر از هر 
زمانی از دس��ترس دورتر ش��ده اس��ت. در 
چنین شرایطی اس��ت که ترامپ وعده داده 
اس��ت »ش��غل، درآم��د و امنی��ت کارگران 
آمریکایی همیش��ه اولوی��ت اول من خواهد 
بود«. بنابراین، به نظر می رس��د اولویت اصلی 
دولت ترامپ، مس��ائل داخلی آمریکا باشد؛ 
هرچند به دلیل درهم تنیدگی ها و پیوندهای 
گس��ترده در عصر جهانی شدن و نیز جایگاه 
و نقش اساس��ی آمریکا در نظام بین الملل و 
مس��ائل جهانی، هر تغییر و تحولی در درون 
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آمری��کا نیز ممکن اس��ت ب��رای کل جهان 
پیامده��ای جدی در بر داش��ته باش��د. برای 
نمونه، سرمایه گذاری بیشتر بر روی اکتشاف 
و استخراج نفت در داخل آمریکا، آن گونه 
ک��ه ترام��پ وع��ده داده اس��ت، می تواند 
پیامده��ای برجس��ته ای ب��ر اقتص��اد جهانی 
به وی��ژه اقتصادهای وابس��ته ب��ه درآمدهای 
نفتی داش��ته باش��د. البته برخی از شعارهای 
ترام��پ مانند کاه��ش هزینه های سیاس��ت 
خارج��ی و نظامی آمری��کا در جهان، مقابله 
با مهاجران و مهاج��رت و حمایت گرایی یا 
پروتکش��نیزم1 اقتصادی، ک��ه در چارچوب 
رویکرد مرکانتلیسم و ناسیونالیسم اقتصادی 
ق��رار می گیرد، هم با مس��ائل داخلی و هم با 
سیاس��ت خارجی آمریکا در پیوند هس��تند 
و رس��یدگی به آن ها به عنوان مسائلی که بر 
اقتصاد آمریکا تأثیر می گذارند، بدون تردید 
خ��ارج و کل جه��ان را درگی��ر آن خواهد 

کرد. 
اگ��ر از ای��ن منظر نگاه کنی��م، تفکیک 
میان سیاس��ت داخل��ی و خارج��ی در نگاه 
به آمریکا دیگر امکان پذیر نیس��ت )اساس��اً 
برخالف نظر رئالیس��ت ها، در زمانۀ کنونی 
ت��الش ب��رای تفکیک سیاس��ت خارجی از 
سیاس��ت داخلی نه تنها کارس��از نیس��ت و 
صرفاً نوعی ساده س��ازی است، بلکه ممکن 
اس��ت گمراه کننده ه��م باش��د( و اگر قرار 
باشد تغییری ایجاد شود به ناچار هم سیاست 
داخلی و هم سیاس��ت خارجی این کشور را 
درگیر خواهد کرد. بنابرای��ن، به رغم اینکه 
اولویت و مسئلۀ اصلی دولت ترامپ، داخل 
آمریکاست، اما هر اقدامی در راستای مسائل 
داخلی این کشور، می تواند پیامدهای جهانی 

در پی داشته باشد. 

1. protectionism 

تداوم یا تغییر در سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ
ترامپ گفته اس��ت که »آمریکا از جهان محافظت کرد و جنگ سرد 
را برد، اما سیاست خارجی ما بعد از جنگ سرد، کم  فروغ بوده است؛ 
چون ]بعد از جنگ سرد[ حماقت و تکبر جایگزین منطق شد و فاجعه 
پش��ت فاجعه آفرید«. وی یکی از نمودهای این سیاس��ت خارجی را 
»فجایع منطقه خاورمیانه« ذکر کرده است، که از نظر او، شروع آن به 
»این ایدۀ خطرناک برمی گردد که آمریکا می تواند دموکراسی هایی 
به س��بک دموکراسی های غربی در کش��ورهایی ایجاد کند که هیچ 
تجربه و عالقه ای در تبدیل شدن به یک دموکراسی غربی را ندارند«. 
ترامپ در س��خنرانی 2۷ آوریل 2016 خود، که به مباحث سیاس��ت 
خارجی اختصاص داش��ت، گفت که »سیاس��ت خارج��ی ما کاماًل 
فاجعه بار است. هیچ چشم اندازی ندارد. هیچ هدفی ندارد. هیچ گونه 
خطوط راهنمایی ندارد. هیچ اس��تراتژی ن��دارد«. او بالفاصله به پنج 
ضعف کلیدی سیاس��ت خارجی آمریکا پرداخته است. از نظر وی، 
ضعف اول این اس��ت که آمریکا در حال بازسازی دیگران به هزینۀ 
تضعیف خودش بوده است و این باید پایان یابد. در این مورد، ترامپ 
از ملت سازی و کمک کردن به کشورهای دیگر در راستای توسعه و 
رش��د و ادغام در اقتصاد جهانی توسط دولت های قبلی آمریکا انتقاد 
کرده اس��ت. مسئلۀ دوم این است که متحدان آمریکا سهم خودشان 
را نمی پردازن��د؛ مانند اعضای ناتو، که تنها ۴ کش��ور از 28 کش��ور 
عضو در کنار آمریکا به تعهد خود در زمینه صرف 2درصد از تولید 

ناخالص داخلی خویش در امور دفاعی پایبند بوده اند. 
ترام��پ تأکید دارد که از ای��ن به بعد متحدان آمری��کا باید در 
زمینه های مالی، سیاسی و انسانی هزینه کنند و در صورتی که در این 
مورد اقدامی انجام ندهند، آمریکا باید آماده باش��د آن ها را در دفاع 
از خودشان تنها بگذارد و هیچ انتخاب دیگری نیز وجود ندارد. نکته 
سوم این است که دوس��تان آمریکا مردد شده اند. او علت این امر را 
اقدامات اوباما عنوان کرده است و گفته: »رئیس جمهوری داریم که 
دوستان مان را دوس��ت ندارد و در برابر دشمنان مان تعظیم می کند«. 
برای نمونه، وی در این مورد به عقب نش��ینی اوباما از طرح های دفاع 
موش��کی در لهستان و جمهوری چک و رابطۀ بد او با اسرائیل اشاره 
کرده است. از نظر ترامپ ضعف چهارم سیاست خارجی آمریکا این 
اس��ت که رقبای آمریکا دیگر به این کشور احترام نمی گذارند و آن 
را جدی نمی گیرند. رفتار عربس��تان مبنی بر رعایت نکردن تشریفات 
اس��تقبال از اوباما در هنگام ورود وی به این کش��ور )عدم اس��تقبال 
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مقامات ارشد س��عودی از اوباما در فرودگاه جده(، ناتوانی اوباما در 
کسب میزبانی بازی های المپیک به رغم سفرش به دانمارک برای این 
کار و قرارگرفتن آمریکا در جای��گاه چهارم در این رابطه، اقدامات 
ک��ره ش��مالی و همچنین رفتارهای چین نس��بت به آمری��کا از جمله 
نمونه هایی اس��ت که ترامپ از آن ها به عنوان نش��انه های بی احترامی 
به آمریکا یاد کرده اس��ت. فقدان فهم روش��ن از سیاس��ت خارجی 
آمریکا و عدم انسجام آن بعد از جنگ سرد، پنجمین ضعف سیاست 
خارج��ی آمریکا از نظر دونالد ترامپ اس��ت. وی وعده داده اس��ت 
که رهیافت سیاس��ت خارجی وی مبتنی بر »هدف، استراتژی و صلح 
به جای شانسی عمل کردن، ایدئولوژی و هرج ومرج« خواهد بود و به 

این مسائل و مشکالت رسیدگی خواهد کرد.
ترامپ قول داده اس��ت که ملت س��ازی را کنار خواهد گذاشت 
و به دنب��ال ارتق��اء ثبات در جهان خواهد ب��ود؛ طرحی برای برخورد 
با اس��الم رادیکال ارائ��ه خواهد کرد؛ اقتصاد آمری��کا و توانایی های 
نظامی آن را بازس��ازی و البته در این راس��تا، عقالنی هزینه می کند؛ 
منافع آمریکا در اولویت سیاس��ت خارج��ی وی خواهد بود و جهان 
را از دریچه منافع آمریکایی ها خواهد دید؛ به تنش ها با روس��یه پایان 
می دهد؛ روابط با چین را تثبیت می کند؛ با این دو کش��ور بر اس��اس 
منافع مش��ترک همکاری خواهد کرد؛ برای ش��رکت های آمریکایی 
که ب��ا هدف س��رمایه گذاری در خارج، آمری��کا را ترک می کنند، 
مجازات های��ی در نظر خواهد گرفت؛ اصل غیرقابل پیش بینی بودن یا 
غافلگیری را در سیاست خارجی دنبال خواهد کرد؛ مذاکره می کند 
اما آمادگی ترک مذاکره را نیز خواهد داشت؛ به هیچ عنوان به ایران 
اجازه نخواهد داد که به سالح هسته ای دست یابد؛ زیر بار قرادادهای 
تجارت آزاد نخواهد رفت و سعی خواهد کرد با اعضای سازمان نفتا 
و چین در مورد صورت بندی مجدد تجارت میان آن ها و آمریکا، در 
راستای کاهش کس��ری توازن تجاری میان آمریکا و آن ها، مذاکره 

کند؛ به دزدیده شدن شغل های آمریکایی پایان می دهد.
همان گونه که به وضوح مش��اهده می ش��ود، س��خنان ترامپ در 
حوزه سیاس��ت خارجی عمدتاً مبهم، فاقد انس��جام و در بس��یاری از 
موارد، نوعی کلی گویی اس��ت. با وجود این، می توان رش��ته هایی از 
درون ادعاه��ای وی را پی گرفت و تالش کرد با کنار هم گذاش��تن 
آن ها، آهنگ احتمالی سیاست خارجی آمریکا را در دوران ریاست 
جمهوری او و در نتیجه، میزان و حدود تغییر و تداوم در این حوزه را 
حدس زد. ترامپ بارها اعالم کرده است که آمریکا نباید برای دیگران 

هزینه کند و حتی نزدیک ترین متحدان این 
کش��ور باید سهم عادالنه خویش را در امور 
مربوط به امنیت و دفاع از خودشان بپردازند. 
این مس��ئله در دوران اوبام��ا هم مطرح بود؛ 
مقامات دول��ت اوباما بارها ب��ه اعضای ناتو 
هش��دار داده اند و آن ها را تحت فش��ار قرار 
داده اند، که به تعه��د خود در اختصاص دو 
درصد از تولی��د ناخالص داخلی خویش در 
امور دفاعی عمل کنند. همچنین خود اوباما 
چندین مرتب��ه و به ویژه در مصاحبه معروف 
خوی��ش با مجل��ه آتالنتیک در م��اه مارس 
2106 اع��الم ک��رد ک��ه برخ��ی از متحدان 
آمریکا، به فکر »س��واری مجانی گرفتن« از 
این کش��ور هستند و س��عی می کنند آمریکا 
را در نقاطی که منفعتی ندارد، درگیر کنند. 
پس بحث��ی که ترامپ در ای��ن مورد مطرح 
کرده اس��ت، مطل��ب جدیدی نیس��ت و به 
کلیت سیاس��ت آمریکا برمی گردد. مس��ئلۀ 
دیگری که ترامپ ب��ر آن تأکید کرده، این 
است که مداخله آمریکا در خاورمیانه فاجعه 
ایجاد کرده است و باید دست از تالش برای 
دموکراسی سازی در این منطقه برداشت و به 

فکر ثبات در آن بود. 
اوباما نیز چنین عقیده ای داش��ته اس��ت. 
اوبام��ا در همان س��ال 2008 که ب��ه رئیس 
جمهوری رس��ید، جنگ در ع��راق را یک 
انحراف خطرناک از س��وی آمریکا خواند 
و گفت: »من معتقدم این یک اشتباه بزرگ 
بود که ما به خودمان اجازه دادیم از جنگ با 
القاعده و طالبان منحرف شویم و به کشوری 
حمل��ه کنیم که هیچ خطر ف��وری ]برای ما[ 
و نیز هی��چ ارتباطی با حمالت 11 س��پتامبر 
نداش��ت«. اوبام��ا در 2۴ س��پتامبر 2013 در 
جریان س��خنرانی در مجمع عمومی سازمان 
ملل علن��اً اعالم کرد که »]تجرب��ه[ عراق به 
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ما نش��ان داد ک��ه دموکراس��ی نمی تواند به 
س��ادگی با زور ]بر دیگران[ تحمیل ش��ود«. 
او در مصاحبه با فریدمن در آگوست 201۴ 
گف��ت: »م��ا نمی توانیم آنچ��ه را گروه های 
عراقی ب��رای خودش��ان نمی خواهند، برای 
آن ها انجام دهیم. ه��ر چند نیروی نظامی ما 
چنان قوی است که در صورت واردشدن به 
هر مس��ئله ای، می توانیم آن را در طول یک 
دورۀ زمان��ی حل کنیم، اما برای یک جامعۀ 
با قدمت و کارکرد طوالنی، مردم خودشان 
باید تصمی��م بگیرند؛ درب��ارۀ اینکه چگونه 
با هم زندگی کنند؛ چگونه منافع ش��ان را با 
هم س��ازگار نمایند؛ چگونه به توافق برسند. 
در رابط��ه ب��ا مس��ائل مختلف مانند فس��اد، 
مردم و رهبران ش��ان باید ب��رای ایجاد تغییر 
مس��ئولیت پذیر باش��ند. ما می توانی��م به آنها 
کمک کنیم و در هر مرحله ای از این مسیر، 
ش��ریک آنها باش��یم. اما م��ا نمی توانیم این 

کارها را برای آن ها انجام دهیم«.
در رابطه با مهاج��ران باید گفت که در 
دوران اوباما تا کنون بیش از دو و نیم میلیون 
مهاجر غیرقانونی از آمریکا اخراج شده اند و 
صدها هزار نفر از آن ها نیز زندانی ش��ده اند. 
پس هیاهوهای ترامپ در این مورد نیز لزوماً 
نش��ان از تحولی انقالبی در سیاست آمریکا 
در این باره نیس��ت. در بح��ث چین، جالب 
اس��ت بدانیم نیت و تالش آمریکا برای مهار 
این کش��ور، ب��ه اوایل ده��ۀ 2000 یعنی در 
آغاز زمامداری دول��ت نومحافظه کار جرج 
ب��وش برمی گردد؛ که البته با وقوع تحوالت 
11 س��پتامبر، اولویت های تهدیدات آمریکا 
تغییر پی��دا کرد و چی��ن از تهدید اول برای 
آمری��کا به ش��ریکی در مقابله با تروریس��م 
تبدیل ش��د. همچنین »چرخش به آسیا«1 که 

1. Pivot to Asia 

از س��وی دولت اوباما و برای اولین بار توس��ط خانم کلینتون، رقیب 
ترامپ، مطرح ش��د، در راستای مقابله با تهدید چین است، یا حداقل 
این گونه تعبیر ش��ده اس��ت. بنابراین، قصد ترامپ برای مقابله با چین 
مس��ئلۀ جدیدی در سیاست خارجی آمریکا به ش��مار نمی آید. البته 
ممکن است تاکتیک ها متفاوت باشد. در مورد روسیه، نباید فراموش 
کرد که رویکرد ازس��رگیری2 روابط با این کش��ور را خانم کلینتون 
در قام��ت وزیر امور خارجه آمریکا کلید زد و آن دکمۀ معروف را 
به عنوان نم��اد تغییر روابط به آقای الوروف، وزیر خارجه روس��یه، 
هدی��ه داد؛ ک��ه البته بعد از اقدامات روس��یه در اوکراین و س��وریه، 

روابط دو کشور متحول شد.
برخالف تبلیغاتی که وجود داش��ته، ترامپ هی��چ گاه نگفته که 
به ط��ور قطعی تنش ها با روس��یه را به طور کام��ل از بین می برد، بلکه 
گفته اس��ت که در این راس��تا تالش خواهد ک��رد )پوتین هم چنین 
موضعی داش��ته اس��ت(. بحث هایی ک��ه در مورد تجلی��ل ترامپ از 
ش��خصیت پوتین مطرح است، دلیل محکمی برای تنش زدایی کامل 
میان روسیه و آمریکا در شرایط به قدرت رسیدن ترامپ نیست، زیرا 
در روابط مس��کو و واشینگتن بحث تقابل منافع ملی دو طرف مطرح 
است و مسائل حاضر، به این راحتی قابل حل وفصل نیستند. حتی اگر 
پوتین به  خاطر اثبات دوس��تی خود ب��ا ترامپ از برخی مواضع خود، 
عقب نش��ینی کند، اما در سیاست خارجی آمریکا تصمیمات در یک 
روند بروکراتیک گرفته می ش��ود و شخص رئیس جمهور نمی تواند 
خودمحورانه تصمیم بگیرد و اقدام کند. ضمن اینکه دوستی مقامات 
ارش��د آمریکا و روس��یه در دوره جرج بوش نیز وجود داش��ت، اما 
به رغم دوس��تی گرم پوتین و بوش مشکالت روابط آمریکا و روسیه 

همچنان پابرجا ماند. 
اینکه آمریکا به هیچ وجه اجازه نخواهد داد ایران سالح هسته ای 
بس��ازد، نیز رویکرد همۀ دولت های آمریکا بوده؛ و اتفاقاً آقای اوباما 
بیش از هر کس دیگری در این راستا تالش نموده و به طور جدی، به 
گفته های خویش نیز عمل کرده است. مقابله با نفوذ منطقه ای ایران، 
اجرای س��خت گیرانۀ برجام و مقابله با توان موشکی ایران را کلینتون 
ه��م در دوران مبارزات انتخابات��ی خود بارها وع��ده داد. در بحث 
تجارت آزاد، واقعیت این اس��ت که در دهۀ 1990 هم آمریکایی ها 
ژاپن را مجبور کردند تا در راس��تای کاهش کس��ری موازنۀ تجاری 
میان دو کش��ور، صادرات خود به آمریکا را کاهش دهد و اظهارات 
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ترامپ در مورد نگرانی از کس��ری موازنه تج��اری آمریکا در برابر 
برخی کشورهای خارجی، جدید نیست. 

تأکید بر اینکه به عنوان رئیس جمهور آمریکا، منافع این کشور 
را در ص��در اولویت خود ق��رار خواهد داد، نهای��ت کلی گویی و 
البته توده گرایی ترامپ است، زیرا همه رؤسای جمهور کشورهای 
مختلف همواره بر این عمل پافش��اری می کنند. اگرچه ممکن است 
درک از مناف��ع ملی متفاوت باش��د؛ چون خود مفه��وم منافع ملی 
محل مناقش��ه اس��ت. در مورد اس��د و س��وریه هم نمی توان گفت 
ترام��پ سیاس��ت کاماًل متفاوت��ی دارد. اوباما هم ب��ه دلیل ترس از 
قدرت گرفت��ن گروه های افراطی، نمی خواهد حکومت اس��د دچار 
فروپاش��ی ش��ود. در مورد اینکه ترامپ گفته اس��ت به شورش��یان 
کم��ک نمی کند، نیز اوالً: ابهام وج��ود دارد، در اینکه کدام گروه 
منظور اس��ت؟ ثانیاً: باید منتظر عمل سیاست خارجی ترامپ در این 

مورد ماند.    
همان گونه که مش��اهده می ش��ود، به رغم هیاهوهای گس��ترده، 
بحث  های کلیدی ترامپ در ادامۀ سیاس��ت خارجی آمریکاس��ت و 
اگر حواش��ی تبلیغات��ی را نادیده بگیریم، نکات کلیدی مطرح ش��ده 
توس��ط وی در همان ریل اصلی سیاست خارجی آمریکا قرار دارد. 
مس��ئلۀ مهم این اس��ت که ترامپ مباحث سیاست خارجی خود را به  
زبان پوپولیستی مطرح کرد و رسانه ها نیز که هدف شان عمدتاً جذب 
مخاطب بیش��تر اس��ت، بحث های او را به شکل گس��ترده ای بازتاب 
دادند. بنابراین، به نظر نمی رس��د تحول اساسی و بنیادینی در سیاست 
خارجی آمریکا در دوران ترامپ اتفاق بیفتد؛ هرچند ممکن اس��ت 
در برخی حوزه ها، تاکتیک های متفاوتی به اجرا گذاش��ته شود. البته 
ممکن است در نهایت تغییر تاکتیک ها بر استراتژی نیز تأثیر بگذارد، 
ک��ه در این صورت نیز غالباً در رون��دی تدریجی این اتفاق خواهد 

افتاد.

جمهوری اسالمی ایران و پدیدۀ ترامپ
بررس��ی و پیش بینی رویکرد سیاست خارجی چنین فردی که هیچ 
سابقه ای در سیاست نداشته اس��ت و سخنان و شعارهایش نیز فراتر 
از چارچوب های سیاس��ی شناخته شده در سیاست آمریکاست، کار 
بسیار دش��واری است. ترامپ در طول یک س��الی که وارد کارزار 
انتخاباتی ریاس��ت جمهوری آمریکا شده اس��ت، نیز هیچ گاه الگو 
یا رویکرد مش��خص و منس��جمی در حوزۀ سیاس��ت خارجی ارائه 

نکرده است. همۀ س��خنان و سخنرانی های 
وی در ح��وزۀ سیاس��ت خارج��ی؛ مبه��م، 
متناقض و پراکنده بوده اس��ت و هیچ گونه 
فهم یا چارچوبی برای پیش بینی رویکرد و 
اقدامات وی در حوزۀ سیاست خارجی ارائه 
نمی کن��د؛ هرچند خودش منتقد این اس��ت 
که »فهم روشنی از اهداف سیاست خارجی 
آمری��کا« وجود ندارد و در س��خنرانی های 
خویش به اینکه آمریکا بعد از جنگ س��رد 
»سیاس��ت خارجی منس��جمی نداشته است« 
انتقاد کرده اس��ت. البته ای��ن ابهام در مورد 
سیاست خارجی ترامپ ممکن است بخشی 
از رویک��رد وی در این حوزه باش��د. او در 
س��خنرانی 2۷ آوری��ل 2016 خ��ود، که از 
مانیفس��ت سیاس��ت خارجی  به عن��وان  آن 
دونالد ترامپ یاد ش��ده است، تأکید کرد: 
»به عن��وان یک مل��ت، باید بیش��تر غیرقابل 
پیش بین��ی باش��یم...باید غیرقاب��ل پیش بینی 
باش��یم...باید از هم اکنون غیرقابل پیش بینی 
باش��یم«. ترامپ این نکته را تا کنون چندین 
مرتبه تکرار کرده است. بر این اساس، نوع 
برخورد دولت ترامپ با جمهوری اسالمی 
ای��ران نیز، به رغ��م برخی س��خنان پراکنده 
و بدبینان��ۀ وی در م��ورد تواف��ق برج��ام و 
سیاس��ت های ایران در منطق��ه، دارای ابهام 
اس��ت و به صورت دقی��ق قاب��ل پیش بینی 
نیس��ت. در چنین شرایطی، این سوال مطرح 
می ش��ود که ایران چگونه باید با این پدیدۀ 
ناشناخته و غیرقابل پیش بینی برخورد کند؟ 
در پاس��خ به این سؤال باید گفت که هنگام 
برخورد با هر پدیدۀ نوظهور و ناش��ناخته ای 
و ه��ر وضعیت ب��ا عدم قطعی��ت باالیی، در 
درج��ۀ اول، احتی��اط و خویش��تن داری و 
پرهیز از قضاوت های شتاب زده، شرط عقل 
اس��ت؛ به ویژه وقتی ای��ن پدیده یا وضعیت 

پیروزی دونالد ترامپ؛ تداوم یا تغییر در 
سیاست خارجی آمریکا



57

ممکن اس��ت کارکردها و پیامدهای جدی 
و اساس��ی برای م��ا به دنبال داش��ته باش��د 
و هر ن��وع اش��تباهی، می توان��د هزینه های 
س��نگینی را ایجاد کند. پ��س از آن، منطق 
حکم می کند برای ش��ناخت ای��ن پدیده یا 
وضعیت، از زوایای مختلف تالش شود؛ تا 
درک گس��ترده تر، عمیق ت��ر و دقیق تری از 
واقعیت ه��ای آن حاصل گ��ردد. در مرحلۀ 
سوم، سنجش و ارزیابی گزینه های مختلف 
و س��پس سناریوس��ازی باید م��د نظر قرار 

بگیرد. 
ترامپ هم اکن��ون مانند فیل در تاریکی 
است، که هر کس��ی با تمسک به بخشی از 
گفته ه��ای وی، فرضیه ای مط��رح می کند. 
بخش عم��ده ای از ای��ن فرضیه ه��ا ممکن 
است س��اختۀ غول های رس��انه ای وابسته به 
تشکیالت سیاسی آمریکا باشد، که ترامپ 
با آن ها مش��کل دارد و ش��عار »پاک سازی 
این تشکیالت از فساد« را مرتباً تکرار کرده 
است. شاید این تشکیالت قصد داشته باشد 
ترامپ را در سیاس��ت خارجی درگیر کند، 
ت��ا نتوان��د دس��تورکار خ��ود را در داخل 
آمریکا، به ویژه بحث ها و شعارهایی که در 
زمان انتخابات مطرح ک��رد، پیش ببرد. در 
مجم��وع، در برخورد با پدی��دۀ ترامپ باید 
احتیاط کرد و در راس��تای ش��ناخت بیشتر 
این پدی��ده و ارزیابی گزینه ه��ای مختلف 
و سناریوس��ازی بر اساس واقعیت ها، تالش 
نمود. در مرحلۀ شناخت ترامپ نباید صرفاً 
به بحث های رس��انه ای و حت��ی تحلیل های 
کارشناس��ی اکتفا ش��ود، بلکه اگ��ر امکان 
نزدیک ش��دن به او و تیم��ی که در اطراف 
اوست، به ویژه کس��انی که برای پست های 
سیاس��ت خارجی و امنی��ت ملی وی مطرح 
هس��تند، از راه هایی مانند البی گری وجود 

داش��ته باشد، در استفاده از آن برای ش��ناخت بهتر این پدیده نباید 
تردید کرد. از این طریق حتی شاید بتوان بر دستورکار دولت بعدی 
آمری��کا در رابطه با خود نیز تأثیر گذاش��ت. روس ه��ا اخیراً اعالم 
کرده اند که در دوران مب��ارزات انتخاباتی آمریکا با افرادی از تیم 
ترامپ در ارتباط بوده اند؛ در آمریکا که بهش��ت البی هاس��ت، این 
اقدام غیرمعمول و عجیبی تلقی نمی شود. در حال حاضر بسیاری از 
اینکه بازیگری مانند جمهوری اسالمی ایران به تابلو یا سیبل هدف 
دونالد ترامپ و تیم تندرو اطراف وی تبدیل ش��ود و این گونه شّر 
رئیس جمهور غیرمتعارف آمریکا را از خود دور کنند، خوش��حال 
خواهند ش��د. با توج��ه به روحی��ه ضدایرانی سیاس��تمداران حامی 
ترام��پ و کینه ها و زخم های کهنه در روابط ایران و آمریکا، وقوع 
چنین س��ناریویی چندان هم دور از دس��ترس نیس��ت. از تشکیالت 
سیاس��ی آمری��کا گرفته، ت��ا رقبا و دش��منان منطقه ای ای��ران مانند 
عربس��تان سعودی، اس��رائیل و ... و حتی کشورهایی مانند روسیه و 
چین، که نس��بت به اقدامات احتمالی دولت ترامپ علیه خودش��ان 
واهمه دارند، همه ممکن اس��ت برای دور کردن شّر ترامپ، هدفی 
ارزان تر از جمهوری اس��المی ایران پیدا نکنند. برای رقبا و دشمنان 
منطق��ه ای و همچنی��ن گروه ه��ا و طیف های��ی در آمری��کا، چنین 

ش��رایطی، به معنای مهار ترامپ و ایران، هر دو با هم خواهد بود. 
نکت��ه آخر در مورد برجام اس��ت. هرچند ط��رف ایران در این 
تواف��ق، تنها آمریکا نیس��ت و ش��ش بازیگر مهم جهان��ی دیگر نیز 
در ای��ن توافق ش��ریک هس��تند و به رغم اینک��ه مکانیزم هایی برای 
اج��رای این توافق تعریف ش��ده اس��ت، ولی هر ک��دام از طرفین 
برج��ام می توانند با ایج��اد اختالل در روند اجرای آن، مش��کالتی 
ایجاد کنند؛ بدون اینکه لزوماً به نقض توافق متهم ش��وند. در اینجا 
بیش��تر بحث نقض »روح توافق« مطرح اس��ت، نه الزاماً خود توافق. 
با توجه ب��ه ارزان بودن برخ��ورد با ایران برای ترامپ در سیاس��ت 
خارجی، دولت جدید آمریکا در راس��تای جدی نش��ان دادن خود 
در افکار عمومی این کش��ور و نیز در رابطه با خارج، ممکن اس��ت 
چالش هایی برای جمهوری اسالمی ایجاد نماید. برجام که در میان 
آمریکایی ه��ا توافق محبوبی نیس��ت، می تواند یک��ی از نقاط ایجاد 
چال��ش برای جمهوری اس��المی ایران باش��د. در چنی��ن وضعیتی، 
جمهوری اس��المی ایران نیاز اس��ت برنامه دقیق و محاسبه ش��ده ای 
داش��ته باش��د و تالش کند در مرک��ز توجه دولت جدی��د آمریکا 
قرار نگیرد و در همین حال، در راس��تای گسترش مناسبات خود با 

ل
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همۀ بازیگرانی ک��ه می توانند هزینه برخورد با ایران را برای دولت 
ترامپ باال ببرند، بکوشد. 

عالوه ب��ر این، تجربه مذاکرات هس��ته ای و مذاکرات مربوط به 
اجرای برجام میان ایران و آمریکا نشان داده است کانال های ارتباطی 
جدیدی که میان دو کش��ور شکل گرفته است، برای منافع ملی ایران 
مفید هستند یا حداقل ضرری ندارند و حفظ این کانال ها ممکن است 
در جاهایی مفید واقع شود. در مجموع، اجرای برجام و بهره برداری 
از دس��تاوردهای آن و فرصت های فضای پسابرجام، نیازمند آرامش 
و گش��ایش های گس��ترده تر و عمیق تر در مناس��بات خارجی است. 
سیاس��ت خارجی مبتنی بر »تعامل س��ازنده«، رکن مهم پیشبرد منافع 

ملی در چنین شرایطی است.   

نتیجه گیری
ترام��پ در تبلیغات انتخاباتی خود نش��ان داد که رگ��ه یا گرایش 
پوپولیس��تی قوی دارد؛ که البته مش��خص نیس��ت واقعی و در ذات 
اوس��ت یا اینکه در راستای سیاست های انتخاباتی و با هدف جذب 
آراء طیف ها و گروه هایی از رأی دهندگان آمریکایی  بوده اس��ت. 
با توجه به رس��انه ای بودن دونالد ترامپ و اینکه وی فردی بوده که 
در تلویزیون برای مردم س��رگرمی ایجاد می کرده اس��ت، می توان 
گف��ت وی نیز مانند رونالد ریگان، که در اصل بازیگر س��ینما بود، 
بخش��ی از آن تجربه و ش��خصیت به اصطالح »ش��ومنی«1 را با خود 
به عرصه سیاس��ت آورده اس��ت و حرکت های پوپولیستی او از این 
مسئله سرچش��مه می گیرد. تجربه ریگان نشان می دهد وقتی ترامپ 
در جای��گاه رئیس جمه��وری قرار گرفت، این جنبه از ش��خصیت 
وی در مق��ام رئی��س جمهور تضعیف خواهد ش��د و کم کم تبدیل 
به سیاستمداری می ش��ود که مراقب سخنان، حرکات و رفتار خود 
خواهد ب��ود؛ همچنان که بع��د از پایان انتخابات و مشخص ش��دن 
نتیجۀ انتخابات، مش��اهده ش��د که تغییری اساسی در رفتار و گفتار 
وی رخ داده اس��ت. ب��ه ه��ر حال، به نظر می رس��د ترامپ مس��ائل 
سیاس��ت خارجی را در پوششی پوپولیستی مطرح کرده است و در 
اص��ل، نکات و ایده های کلیدی مد نظر او در ریل اصلی سیاس��ت 
خارجی آمری��کا قرار دارد. بنابراین، به نظر می رس��د در سیاس��ت 
خارجی آمری��کا در دوران ترامپ، غلبه با تداوم باش��د و نه تغییر. 
البته در س��طح تاکتیکی، ممکن اس��ت تحوالتی رخ دهد؛ که این 
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نیز طبیعی است و البته ممکن است تغییرات 
تاکتیکی بر اس��تراتژی ها تأثیر بگذارند؛ که 
در این صورت نیز تح��ول تدریجی خواهد 
ب��ود و بنیادین و انقالب��ی نخواهد بود. یک 
قدرت بزرگ در جایگاه��ی که هم اکنون 
ایاالت متحده در نظام بین الملل قرار دارد، 
بسیار بعید است در سیاست خارجی انقالبی 
عمل کن��د؛ چ��ون چنین چی��زی می تواند 
پیامدهای ویران گری برای آن در پی داشته 

باشد.
ب��ه نظ��ر می رس��د برخ��ورد جمهوری 
اس��المی ایران با پدی��دۀ ترام��پ، باید در 
قال��ب احتیاط و سیاس��ت صب��ر و انتظار به 
پی��ش رود. بهتری��ن گزین��ه این اس��ت که 
نس��بت  فع��اًل مواض��ع محتاطانه تری  ایران 
به پدی��دۀ ترام��پ در پیش بگی��رد؛ و این 
ش��رط عقل اس��ت که راجع ب��ه پدیده های 
ناش��ناخته و با عدم قطعیت ب��اال، احتیاط و 
دوراندیش��ی محور برخورد باشد. همچنین 
با توجه به اینکه بس��یاری ب��ه دنبال آنند که 
جمه��وری اس��المی ایران به س��یبل هدف 
دول��ت ترامپ در سیاس��ت خارجی تبدیل 
ش��ود، بهتر است تالش شود از قرار گرفتن 
در مرک��ز توجه سیاس��ت خارج��ی دولت 
جدید آمریکا پرهیز ش��ود. ایران به ش��دت 
نیازمن��د بازس��ازی توان اقتص��ادی خود و 
پسابرجام  ایران هراس��ی در  شکستن فضای 
اس��ت و در ای��ن مورد نیاز اس��ت عقالیی، 
هوشمندانه و بس��یار ظریف گام ها برداشته 
ش��ود. می توان تهدیدات چالش ترامپ را 
به فرصت تبدیل کرد؛ فقط کافی اس��ت در 
این راس��تا به دیپلماس��ی و به ویژه رویکرد 
»تعامل سازنده«، البته در سطحی گسترده تر 

و عمیق تر، فرصت داده شود.

پیروزی دونالد ترامپ؛ تداوم یا تغییر در 
سیاست خارجی آمریکا


