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مقدمه
نتایج انتخابات ریاس��ت جمه��وری آمریکا 
ش��دت  ب��ه  و  غیرمنتظ��ره   2016 س��ال  در 
و  تحلیل گ��ران  ب��ود.  غافل گیرکنن��ده 
سیاس��ت مداران انتظ��ار پی��روزی ترامپ را 
نداشتند. تا یک ماه قبل از برگزاری انتخابات 
اغلب نظرس��نجی ها نش��ان دهنده فاصله قابل 
ماحظه بی��ن دو نامزد حزب جمهوری خواه 
و دموکرات بود. نام��زد حزب دموکرات با 
اطمینان از پیش تازی خود همه مقدمات کار 
را فراهم و نامزد پس��ت های اصلی دولت را 
مشخص کرده بود. این موضوع در خصوص 
تیم دونال��د ترامپ متفاوت ب��ود. آنها هنوز 
ب��اور نداش��تند که پی��روز می��دان انتخابات 
خواهند بود. به همین دلیل نه راهبرد آنها در 
قبال مسائل روشن بود و نه کارگزاران دولت 

ترامپ مشخص شده بودند. 

اگر به عوامل فوق ویژگی های شخصیتی ترامپ هم اضافه شود، 
ابهام در سیاس��ت و راهبرد دولت جدید آشکارتر و تحلیل سیاست 
خارج��ی آمریکا و راهب��رد آن در قبال جمهوری اس��امی ایران با 
مشکل بیشتری مواجه خواهد شد. به نظر می رسد دونالد ترامپ یک 
پدیده در ساختار سیاسی آمریکا است. این فرد به شدت اقتدارگرا، 
زن ستیز، خودش��یفته، نژادپرست، ثروتمند و موفق در عرصه اقتصاد 
سنتی اس��ت. ترامپ بدون این که س��ابقه ای در عرصه دولت داشته 
باش��د، در انتخابات حضور یافت و به رغم مخالفت س��اختار سیاسی 
آمریکا به پیروزی رس��ید و سکان اداره بزرگ ترین قدرت جهان را 
در اختیار گرفته اس��ت. ترامپ نه برای س��اختارهای سیاسی آمریکا 
ارزش قائل اس��ت و نه به اصول پذیرفته ش��ده سیاست خارجی این 
کشور، بها می دهد. وی اهل مشورت با ساختارهای سیاسی و فکری 
در آمریکا نیس��ت و به شدت ضدساختار و خودمحور است. از این 
جهت ها، چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا فردی اس��تثنایی در 
کاخ س��فید به ش��مار می آید. به همین دلیل استخراج خطوط اصلی 
سیاست خارجی آن بر پایه س��اختارها و اصول کلی پذیرفته شده به 

شدت با مشکل مواجه می شود. 

شناخت و راهبرد؛ نگاهی به 
سیاست خارجی دولت ترامپ

در اول بهمن ماه، دوره هشت ساله ریاست جمهوری باراک اوباما پایان یافت و دونالد ترامپ زمام امور 
را در دس�ت گرفت. حضور او در کاخ س�فید با شعارگرایی، افراط گری، ساختارشکنی، مقابله جویی و 
غافل گیری همراه بوده است. سیاست خارجی او با ابهامات زیادی روبه رو است و به بی نظمی های زیادی 
دامن زده و تهدیدات متعددی را به وجود آورده اس�ت. این نوش�تار با تشریح نگاه و نگرش ترامپ به 
جهان، اصول و اهداف و منطق سیاس�ت خارجی آمریکا را طرح و با اش�اره به آسیب ها و تناقض های 
ترامپ، سیاس�ت خارجی احتمالی آن را در قبال جمهوری اس�المی توضیح می دهد تا کمکی به درک 

راهبرد مناسب ایران کرده باشد.
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با همه این ابهامات و به رغم هم��ه صحبت ها و پیام های توئیتری 
ترامپ می توان با بررسی نگاه و نگرش ترامپ به جهان، ویژگی های 
ش��خصیتی این فرد، کارگزاران و وزرای دولت، تقابل و تعامل آنها 
با س��اختار رس��می و غیررس��می قدرت در داخل آمریکا، مس��ائل 
و موضوع��ات این کش��ور در عرص��ه بین المللی به وی��ژه در منطقه 
خاورمیانه و جمهوری اس��امی ایران، به تش��ریح سیاس��ت خارجی 
ترام��پ پرداخت و اصول کل��ی، اهداف و مناف��ع، جهت گیری ها، 
اولویت ها، توانمندی ها و مس��ائل سیاس��ت خارجی دولت آمریکای 
دوره ترامپ را توصیف کرد که در زیر هر یک از مؤلفه های فوق به 

اختصار بررسی می شود.

نگرش و رویکرد دولت جدید آمریکا
یکی از مؤلفه های مهم در شکل دهی به سیاست خارجی کشورها، 
نگاه و نگرش کارگزاران آن کش��ور به جهان است. راهبرد کان 
کش��ورها از درک رهب��ران آنه��ا از ماهیت و فض��ای بین المللی، 
اه��داف و منافع ملی خ��ود و تهدیدات موجود علیه کش��ور آغاز 
می ش��ود. حال سؤال این اس��ت که ترامپ به عنوان رئیس جمهور 
تأثیرگذارتری��ن کش��ورهای جهان، چ��ه درک��ی از ماهیت نظام 
بین الملل و جایگاه آمری��کا در آن دارد و جهان مطلوب و مدنظر 

آن کدام است؟ 
از نظ��ر ترام��پ در دو دهه گذش��ته موقعیت و جای��گاه آمریکا 
در جهان تنزل یافته اس��ت. مداخات ب��وش در عراق و تاش برای 
گس��ترش دموکراس��ی و دولت سازی هزینه های س��نگینی به اقتصاد 
آمریکا تحمیل کرده اس��ت؛ دولت اوباما ب��ا کاهش بودجه نظامی، 
قدرت نظامی آمریکا را تضعیف کرده و به دلیل ناتوانی در اس��تفاده 
از قدرت نظامی پیام های نادرس��تی به دولت های دیگر داده و آنها را 
در قبال آمریکا جری تر ساخته است. در همین حال متحدان آمریکا، 
هزینه های س��نگینی به این کش��ور تحمیل نموده و عمًا مش��ارکتی 
در تأمی��ن هزینه های نظام امنیت دس��ته جمعی ندارند. اقتصاد آنها در 
حال پیش��رفت و شکوفایی اس��ت و آمریکا در موقعیت پسرفت قرار 
گرفته است. مشارکت آمریکا با کشورهای دیگر در همه حوزه های 
اقتصادی، نظامی، زیس��ت محیطی و تجاری کام��ًآ به ضرر آمریکا 
تنظیم و تمام ش��ده است. آمریکا به تنهایی هزینه تولید کاالی امنیت 
را می پ��ردازد و دیگران در س��ایه آن پیش��رفت ک��رده و به آمریکا 

بی اعتنایی می کنند. 

از نظر ترامپ روند جهانی شدن به ضرر 
آمریکا تمام شده است. کارگران و کاالهای 
آمریکایی موقعیت خود را از دست داده و به 
سود کشورهای دیگر هزینه های کمرشکنی 
را متحمل شده اند. معامات تجاری آمریکا 
به ص��ورت یک جانب��ه و به ض��رر آمریکا 
و ب��ه نف��ع رقبای کلی��دی آن رق��م خورده 
توافق نامه های تجارت آزاد معامات  است. 
تجاری فاجعه باری هس��تند ک��ه باید هر چه 
زودتر متوقف ش��وند. این توافق نامه ها توان 
تولی��د آمریکا را فلج کرده و دس��تمزدهای 
آنها را به ش��دت کاهش داده اس��ت. دولت 
چین به عنوان دومی��ن اقتصاد جهان با پائین 
نگهداش��تن ارزش پ��ول مل��ی به مناس��بات 
تجاری ناعادالنه ای دست زده است و همین 
مناس��بات ناعادالنه در مورد س��ایر شرکا و 

متحدان آمریکا دیده می شود.
از نظر ترامپ و مشاوران اصلی اش اولین 
تهدید آمریکا در جهان گروه تروریس��تی 
داعش است که تهدیدی وجودی و تمدنی 
برای آمریکا به شمار می آید. آنها این تهدید 
را تنها از چش��م گروه های تروریستی سنی 
مانن��د داعش و القاعده نمی بینند؛ بلکه تمام 
مس��لمانان را به  نوعی تروریس��ت می دانند. 
مایکل فلین، مش��اور مس��تعفی امنیت ملی 
ترامپ، تمام اش��کال اس��ام گرایی را یک 
سرطان و ایدئولوژی سیاسی می داند که در 
پشت چهره دین پنهان  شده اند و آن را یک 
جنبش توده ای صورت گرفته توس��ط افراد 
ش��رور توصیف می کند. در نگرش ترامپ 
میان شیعه، س��نی یا دیگر فرق و گروه های 
اس��امی تفاوتی نیست. بدتر این که از نظر 
او ش��هروندان مسلمان آمریکا هم بخشی از 
این جریان تروریس��تی هستند که در داخل 
آمری��کا حض��ور دارند و ممکن اس��ت به 

شناخت و راهبرد؛ نگاهی به سیاست 
خارجی دولت ترامپ
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ل
حلی

ت

شکل س��تون پنجم گروه های افراطی عمل 
کنند.

سیاس�ت  منط�ق  و  اه�داف  اص�ول، 
خارجی ترامپ

تحلی��ل گفتاره��ای ترام��پ در یک س��ال 
گذش��ته و اقدام��ات آن پ��س از ورود ب��ه 
کاخ سفید به روش��نی نشان می دهد که وی 
کم ترین پای بندی را به س��اختارهای سیاسی 
و اص��ول سیاس��ت خارجی آمری��کا دارد. 
زلمای خلیل زاد در یادداش��تی که در نشنال 
اینترست منتشر شد، می نویسد: »کاندیداهای 
ریاس��ت جمه��وری ایاالت متحده از س��ال 
1992 به این سو با وجود اختاف عقیده در 
موضوعات خاص، همگی ب��ر این موضوع 
توافق داشته اند که باید ساختار پس از جنگ 
ایاالت متحده حفظ شود و رهبری آمریکا به 
صورت گزینشی به بحران های جهانی پاسخ 
دهد و صلح میان قدرت های بزرگ را حفظ 
کند، اما ترامپ بسیاری از این اصول و دیگر 
مفروضات سیاس��ت خارج��ی آمریکا را به 
چالش کشیده است«. خلیل زاد این تفاوت ها 
را نش��ان دهنده پیدایش دکترین جدیدی به 
نام دکترین ترام��پ می خواند. دکترینی که 
به دنبال فاصله گرفتن از ساختارهای موجود، 
آن هم در حداقل پنج مس��ئله اساسی شامل 
اهداف ایاالت متحده، مبارزه با تروریس��م، 
تروی��ج دموکراس��ی و ملت س��ازی، بحث 
مهاجرت و روابط قدرت های بزرگ جهانی 

است.
از نظر ترامپ یکی از تهدیدات مهم علیه 
منافع حیاتی آمریکا نادیده گرفته شدن منافع 
حیاتی این کش��ور در تعام��ات اقتصادی، 
سیاس��ی، نظامی و امنیتی با سایر کشورهای 
جه��ان اس��ت. دول��ت اوبام��ا در تعام��ل با 

کش��ورهای دیگر و س��ازمان های بین المللی مناف��ع آمریکا را نادیده 
گرفته و در موارد متعددی از منافع حیاتی آمریکا عدول کرده است. 
از دیدگاه وی، قراردادهای تجاری چندجانبه و پیمان های مش��ترک 
منطق��ه ای در تضاد با مناب��ع حیاتی آمریکا هس��تند. همان ها موجب 
خروج س��رمایه  و کارخانه های تولیدی از آمریکا و ورود مهاجرین 
به آمریکا ش��ده اس��ت. دولت اوباما با تضعیف مرزهای ملی به منافع 
اقتصاد و امنیت آمریکا لطمه زده است. از نظر ترامپ بین الملل گرایی 
اوبام��ا موقعیت آمریکا را در جه��ان، تضعیف و قدرت رقبای آن را 
افزایش داده اس��ت. آنها از اصل س��واری مجانی استفاده کرده و در 
حال کاستن فاصله خود با آمریکا هستند. بین الملل گرایی بیش از این 

که به نفع آمریکا باشد به نفع متحدان آن بوده است.
در زمینه اهداف ایاالت متحده آمریکا، ترامپ ش��عار »نخس��ت 
آمریکا«1 را در قالب نوعی ملی گرایی افراطی که با یک جانبه گرایی 
همراه است، طرح می کند. از نظر ترامپ اصل »نخست آمریکا« باید 
چراغ راهنمای سیاس��ت خارجی کشور باشد. بلوک غرب به عنوان 
یکی از س��تون های دنیای پس از جنگ جهان��ی دوم معنای خود را 
از دس��ت داده اس��ت. یک جانبه گرایی نه تنها در مورد سازمان های 
بین الملل��ی بلکه در مورد متحدان غربی آمریکا نیز مش��هود اس��ت. 
آمری��کا دیگر حاضر نیس��ت به دلیل مناف��ع متحدین خود در بلوک 
غرب هزینه کند. هر کدام از کش��ورهای غربی و متحدین منطقه ای 
آمری��کا باید هزینه تأمی��ن امنیت را بپردازند. از نظ��ر ترامپ امنیت، 
کاالیی اس��ت که آمریکا تولی��د می کند و در اختی��ار دیگران قرار 
می دهد، ب��دون این که آنها به��ای آن را بپردازن��د. افزایش بودجه 
نظام��ی آمریکا ب��ه دولت ترامپ ای��ن امکان را می ده��د که هم به 
اول ب��ودن آمریکا در جهان اطمینان پیدا کند، هم امنیت تولیدش��ده 
را به دیگران بفروش��د و هم با اعمال قدرت اعتبار از دست رفته خود 
را دوباره بازس��ازی کرده و به دیگران نش��ان دهد که نادیده گرفتن 

آمریکا چه عواقب وخیمی دارد. 
با در نظرگرفتن شعار »نخس��ت آمریکا«، منطق سیاست خارجی 
ترامپ ترکیبی از انزواگرایی، یک جانبه گرایی و برتری جویی است. 
انزواگرایی در سطح داخلی و در بخش اقتصادی و امنیتی خواهد بود 
که با بستن مرزهای ملی به روی ملل دیگر نمود می یابد. محدودکردن 
جریان نیروی کار، س��رمایه و کاال از راهبردهای ترامپ برای تأمین 
اهداف خود در داخل کشور اس��ت که ریشه در ملی گرایی افراطی 

1. America First
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دارد و با جهانی ش��دن و جهان گرای��ی در ابعاد گوناگون در تعارض 
اس��ت. یک جانبه گرایی در س��طح خارجی و در روابط با کشورهای 
دیگ��ر بروز خواهد یافت ک��ه از همین حاال با خ��روج از پیمان های 
چند جانب��ه اقتصادی و همکاری های تجاری مانند ترانس پاس��فیک1 
و تهدید به خروج از نفتا آش��کار ش��ده اس��ت. تاش برای تضعیف 
اتحادیه اروپا و تنظیم مناسبات آمریکا با تک تک کشورهای اروپایی 
نمود دیگری از منطق یک جانبه گرایانه دولت جدید آمریکا اس��ت. 
با چنین سیاس��تی س��ازمان های بین المللی و منطقه ای در دوره ترامپ 
به ش��دت تحت فش��ار قرار خواهند گرفت. منط��ق برتری جویی در 
بنیان های فکری سیاس��ت خارجی ترامپ و بعد نظامی آن نمود دارد. 
قدرت طلبی و اقتدارگرایی ترامپ بازگشتی تراژیک به دوره ریگان 
اس��ت که دو تفاوت اساسی با ریگانیس��م دارد. اول سیاست ریگان 
کامًا در حمایت بلوک غرب و در تضاد ش��دید با ش��وروی شکل 
گرفته ب��ود، در حالی که ترامپ به ش��دت منتقد دولت های غربی و 
متمایل به روس��یه اس��ت. دوم، ریگان معتقد به ارزش های لیبرالی و 
جهان گرایی بود و حاضر بود برای تأمین آنها هزینه  سنگینی بپردازد؛ 
در حالی که ترامپ یک جریان فکری واپس گرا در قبال جهانی شدن 
به شمار می آید که بر خاف جریان اصلی در داخل آمریکا و عرصه 

بین المللی حرکت می کند. 
ملی گرایی اقتصادی یکی دیگر از اصول و ویژگی های سیاس��ت 
و راهبرد دولت جدید آمریکا اس��ت. ترامپ برخاف تمامی رؤسای 
جمهور آمریکا که همواره معتقد به تجارت آزاد بودند و آن را یک 
بازی ب��رد- برد تلقی می کردن��د که موجب تولید ث��روت، افزایش 
امنی��ت و تأمین منافع آمریکا در داخل و خارج ش��ده اس��ت، دولت 
ترامپ آن را ب��ازی برد- باخت به نفع رقبای آمریکا می داند. ترامپ 
بر این باور است که ایاالت متحده ساده لوحانه تجارت آزاد را دنبال 
می کند و در این روند، سودهای بادآورده ای را نصیب دیگر کشورها 
می کن��د. برای همین از نقطه نظر ترامپ بیش��تر توافقنامه های تجارت 
آزاد با ایجاد ش��غل برای کش��ورهای دیگری چون چین و مکزیک 
و ب��ه کارگیری کارگران ارزان این کش��ورها، آمریکا را نابود کرده 
و بر روی زندگی کارگران و طبقه متوس��ط آمریکا تأثیر منفی داشته  
اس��ت. ترامپ معتقد اس��ت که نتایج این نوع سیاست ها، ادامه روند 
کند رش��د اقتصادی، بدهی ه��ای کان و در نهایت تضعیف قدرت 

اقتصادی آمریکا خواهد بود. 

1. TPP

مخالفت با ترویج دموکراس��ی در جهان 
اصل دیگری اس��ت که در فهم جهت گیری 
سیاست خارجی ترامپ به ما کمک می کند. 
سیاس��ت ترویج دموکراسی از زمان ریاست 
جمه��وری ریگان، محور سیاس��ت خارجی 
آمریکا قرار داش��ته اس��ت. برخورد ترامپ 
ب��ا این سیاس��ت همانن��د برخورد تن��د او با 
ملت س��ازی و سیاس��ت تغییر رژیم اس��ت. 
نکته ای ک��ه در این زمینه بای��د به آن توجه 
داشت این اس��ت که مبنای مخالفت ترامپ 
با این اصل از سیاست خارجی سنتی ایاالت 
متحده ب��ه هزینه های باال و بدون دس��تاورد 
آن بازمی گ��ردد. اگر تداوم این سیاس��ت ها 
ب��ا وج��ود هزینه های ب��االی آن از س��وی 
رؤس��ای جمهور پیش��ین آمری��کا همچنان 
دنبال می ش��د به س��بب اولویت نگاه امنیتی 
در سیاس��ت خارجی ن��زد آنان ب��ود، اما به 
نظ��ر می رس��د در م��ورد ترامپ ای��ن چنین 
نیس��ت. در واقع، در اینجا نی��ز این بن نگره 
اقتصادی و محاس��به س��ود و زیان است که 
تداوم این سیاس��ت را نزد ترامپ در سیاست 
خارجی آمریکا توجیه ناپذی��ر می نماید. در 
همین زمین��ه، ترامپ پ��س از انتخاب اعام 
ک��رد که به جای هزینه ک��ردن برای جنگ، 
پول های آمریکا را صرف بازسازی جاده ها، 
پل ه��ا و فرودگاه های فرس��وده این کش��ور 
خواهد کرد. ترام��پ در همین زمینه مدعی 
شده اس��ت: »ما حداقل ش��ش تریلیون دالر 
در خاورمیان��ه هزینه کرده ای��م در حالی که 
راه های م��ا در همه جا پر از خرابی اس��ت«. 
البته تداوم این سیاست به شدت محل تردید 
اس��ت. رویکرد ترام��پ در تأمین اهداف و 
منافع نظام��ی و امنیتی آمریکا یا رویدادهای 
امنیتی ویژه می توانند به سرعت سیاست او را 
به سوی اقدامات نظامی پرهزینه سوق دهند 

شناخت و راهبرد؛ نگاهی به سیاست 
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که در این حالت برای توجیه افکار عمومی 
چ��اره ای جز توس��ل به ارزش ه��ای بنیادی 
غرب نخواهد داش��ت. تأثیری که واقعه 11 
س��پتامبر بر سیاست خارجی بوش داشت در 
مورد سیاس��ت خارجی ترام��پ نیز محتمل 

است. 
بی توجه��ی ترامپ به ارزش ه��ای حیاتی 
آمریکا ریشه در گرایش تجاری و عمل گرایی 
ترام��پ دارد که یکی دیگر از اصول و ارکان 
سیاس��ت راهبرد دول��ت در آینده اس��ت که 
مجله معتبر فارن پالسی آن را فراعمل گرایی 
غیراخاقی1 می نامد. ترامپ معتقد اس��ت 
آمری��کا بای��د حاض��ر باش��د معاماتش را 
با هرکس��ی و هر کش��وری که الزم باش��د 
ارزش ه��ای  دارای  اینک��ه  از  )صرف نظ��ر 
مشترک هس��تند یا نه( قطع کند. برای مثال، 
ترامپ درباره مبارزه با اس��ام افراطی گفته 
اس��ت: »تمام اقدام��ات بای��د در محور این 
هدف باش��ند و هر کش��وری که این هدف 
را دارد، متحد ماس��ت«. تصور می ش��ود این 
اصل بزرگ ترین فرصتی که ایجاد می کند، 
تجدید رواب��ط راهبردی آمریکا با روس��یه 
اس��ت؛ کش��وری که ترامپ و بس��یاری از 
مش��اورانش آن را در مبارزه با افراط گرایان 
اس��امی و حت��ی ش��اید چین، متح��د خود 
می دانن��د. در کنار آن عمل گرایی ترامپ به 
کاه��ش قدرت نرم آمری��کا در جهان منجر 
ش��ده و اعتب��ار آن در ن��زد متح��دان غربی 
آمریکا به ش��دت کاه��ش خواهد یافت که 

ترامپ در حال حاضر توجهی به آن ندارد.
آخرین اص��ل راهبرد ترامپ، بس��ط و 
گس��ترش قوای نظامی اس��ت که ب��ا منطق 
برتری جویی آن س��ازگاری بیش��تری دارد. 
در مبارزات انتخاباتی و در مدت زمان انتقال 

1. transnationalism amoral

قدرت، ترامپ خواس��تار تجهیزات نظامی بیش��تر و سرمایه گذاری 
روی توانایی های س��ایبری و ساح های هس��ته ای شد اما اعام کرد 
که هدف از این کار ش��رکت در درگیری های نظامی نیس��ت، بلکه 
هدف مقابله با دش��منان بالقوه و شکست کسانی است که به آمریکا 
حمل��ه می کنند. او در اولین دس��تورات خود فرم��ان اجرایی رئیس 
جمه��ور قبلی را در خص��وص کاهش هزینه ه��ای نظامی لغو کرد 
و به پنتاگون و س��ازمان اطاعات مرکزی آمریکا)س��یا( دستور داد 
ک��ه برنامه های خود را ب��رای عملیات نظامی علی��ه داعش و دیگر 
گروه های تروریس��تی ارائه دهند. او وعده داده اس��ت که به زودی 
داعش و تروریسم اسامی را نابود خواهد کرد. رئیس  جمهور سابق 
می خواس��ت آمریکا آن قدر قدرتمند ش��ود تا بتوان��د امور و روابط 
جهان��ی را ش��کل دهد و ضمن آمادگ��ی برای مقابله ب��ا تهدیدات 
نظامی س��نتی از طریق برقراری موازنه قدرت منطقه ای مانع از اقدام 
آنها علیه منافع حیاتی آمریکا و متحدانش ش��ود؛ اما به نظر می رسد 
ترام��پ آمریکایی قدرتمن��د می خواهد تا بتواند تروریس��م را نابود 
ک��رده و در فضای ترس آلود و بی ثبات، کاالی امنیت را به دیگران 

بفروشد.
بر پایه چنین اصلی، کاس��تن از تعه��دات امنیتی آمریکا در قبال 
متحدان خود یکی دیگر از ویژگی های راهبرد دولت جدید آمریکا 
است که از نگاه اقتصادمحورانه، عمل گرایانه و خودخواهانه ترامپ 
نش��ئت می گیرد. نوع نگاه رئیس جمهور جدید آمریکا به کاس��تن 
از تعه��دات امنیت��ی در قبال متح��دان خود یعنی ناتو، کش��ورهای 
ش��رق اروپا و حوزه بالتیک، کش��ورهای عربی حوزه خلیج فارس، 
ک��ره جنوبی و ژاپن و حتی هدف وی از کاس��تن تنش ها با روس��یه 
بیش از آنکه توجیه امنیتی داش��ته باش��د، برمبن��ای تحلیل اقتصادی 
کاهش هزینه های سیاست خارجی و ناآشنایی وی از جهان سیاست 
توجیه پذیر اس��ت. ترامپ بارها اعام کرده اس��ت که آمریکا نباید 
برای دیگ��ران هزینه کند و حتی نزدیک ترین متحدان این کش��ور 
بای��د س��هم عادالنه خوی��ش را در امور مربوط به امنی��ت و دفاع از 
خودشان بپردازند. ترامپ معتقد اس��ت آمریکا در حالی به بسیاری 
از کش��ورها »س��واری مجانی« می دهد که منافع مس��تقیمی در آنجا 
ندارد. دیدگاه وی در مورد ناتو حاکی از این اس��ت که این سازمان 
هزینه های بی ثمر زیادی برای آمریکا در پی داش��ته است و آمریکا 
تاکنون با پرداخت هزینه های هنگفت برای روی پا نگه داش��تن این 

سازمان متحمل خسارات فراوانی شده است.

ل
حلی

ت
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ترامپ و جمهوری اسالمی ایران
دولت اوبام��ا هم زمان با اعمال ش��دیدترین تحریم ه��ای دوجانبه و 
چندجانبه بین المللی علیه جمهوری اس��امی ایران به مهم ترین توافق 
بین المللی هس��ته ای با ایران دست یافت. دولت ترامپ آن را بدترین 
توافقی می داند که صورت گرفته اس��ت. او ایران را مهم ترین حامی 
تروریسم اعام کرده که به دنبال بی ثبات سازی منطقه و ضربه زدن به 
منافع آمریکا و متحدان منطقه ای آن اس��ت. اکنون پرسش این است 
که ترامپ در برابر جمهوری اس��امی ایران چه سیاست و راهبردی 

دارد؟ جمهوری اسامی ایران باید چه راهبردی داشته باشد؟
به نظر می رس��د دولت ترامپ هنوز به راهبرد مشخصی در مورد 
ایران نرس��یده است. ش��ناخت ترامپ از جهان سیاست و ایران بسیار 
محدود و ساده انگارانه است. مایکل فلین مشاور مستعفی امنیت ملی 
و مای��ک پومپئو، رئیس س��ازمان مرکزی اطاعات آمریکا)س��یا( و 
ژنرال متیس، رئیس س��تاد ارتش آمریکا در مقایس��ه با وی شناخت 
بیشتری از ایران دارند. در سال های گذشته آنها در عراق و افغانستان 
حضور داشتند و با سپاه و ایران آشنا هستند؛ اما تجربه آنها در منطقه 
نس��بت به جمهوری اسامی ایران به ش��دت منفی و مواضع شان علیه 
ایران کامًا خصمانه اس��ت. مایک پمپئو از مخالفان سرسخت توافق 
اتمی اس��ت و در جریان انتخابات مجلس ش��ورای اسامی در سال 
گذشته خواس��تار س��فر به ایران و نظارت بر این انتخابات شده بود. 
مای��ک فلین پس از انجام آزمایش موش��کی ای��ران در بهمن ماه در 
بیانیه ای خارج از عرف، اتهامات تندی در زمینه آزمایشات موشکی، 
تروریس��م، رفت��ار بی  ثبات کنن��ده در منطقه و تهدی��د منافع آمریکا 
و متحدان��ش مطرح ک��رد. وی آزمایش موش��کی را نقض قطعنامه 
2231 س��ازمان ملل دانس��ت و گفت: »از امروز ما به طور رس��می به 
ایران اخطار می کنیم«. در بخشی از بیانیه مایکل فلین که در دیدارگاه 
کاخ سفید انتشار یافت، آمده است: »رئیس جمهور ترامپ به شدت از 
توافقات متعدد و منعقده میان ایران و دولت اوباما و همچنین س��ازمان 
ملل به عنوان توافقاتی ضعیف و ناکارآمد انتقاد کرده است و حال ایران 
به جای سپاسگزاری از آمریکا برای انعقاد یک چنین توافقاتی در حال 
اقدامات جس��ورانه است«. در میان کارگزاران دولت ترامپ تیلرسون 
به عنوان وزیر خارجه نسبت به دیگران کمتر مواضع ضدایرانی داشته 

است.
ترامپ برخ��اف دوره انتخابات که خواس��تار بازبینی در توافق 
هس��ته ای بود، اکنون کمتر به این موضوع تأکید می کند و بیش��تر به 
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دنب��ال اجرای س��خت گیرانه برجام اس��ت. 
وی قب��ول کرده اس��ت ک��ه لغو برج��ام از 
س��وی آمری��کا نه تنه��ا منجر به بازگش��ت 
نمی ش��ود،  بین المللی  تحریم های چندجانبه 
بلکه به ش��کاف بیشتر بین متحدان آمریکا و 
انزوای بیش��تر آن در جامعه جهانی می شود. 
پ��ل رایان، رئیس تن��درو مجلس نمایندگان 
آمری��کا که به ش��دت مخال��ف برجام بود، 
اظهار داشت: »زمان پاره کردن برجام گذشته 
است، اکنون باید نظارت ها را شدیدتر کرد 
و تحریم ه��ای غیرهس��ته ای را علی��ه ای��ران 
افزای��ش داد«. ترامپ در آخری��ن مصاحبه 
خود ب��ا ش��بکه فاکس نیوز ضم��ن پذیرش 
برجام در خصوص سیاست آمریکا در قبال 
ایران نکات��ی را طرح کرد که نش��ان دهنده 
نگرش، رویک��رد و پارادوکس های آن در 
قبال ایران اس��ت: »ایران، دولت شماره یک 
حامی تروریس��م اس��ت. آنها پول و اسلحه 
به همه جا می فرس��تند. کش��تی های جنگی 
ای��االت متح��ده در خلیج فارس از س��وی 
قایق ه��ای نظامی ایران احاطه ش��ده و مورد 
اذی��ت و آزار قرار گرفته اند، آنها جس��ورتر 
ش��ده اند، ایران هیچ احترامی ب��رای ما قائل 
نیست«. رئیس جمهور جدید آمریکا ضمن 
انتقاد از توافق هس��ته ای به طور تلویحی آن 
را پذیرفته و گفت: »اگر آنها بگویند با ش��ما 
هستیم، من آن را ترک نمی کنم«. ترامپ از 
پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا گزینه نظامی 
علیه اقدامات ایران نظیر آزمایش موش��کی 
انجام خواهد داد یا ن��ه، طفره رفت و گفت 
که باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد؛ ما 
هرگز درباره اقدام��ات نظامی خود صحبت 
نمی کنیم. به نظر نمی رسد که دولت ترامپ 
در نقض برجام پیش قدم ش��ود، اما با اعمال 
نظارت ه��ای س��خت  گیرانه و تحریم ه��ای 
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جدید غیرهس��ته ای کوشش خواهد کرد که 
ای��ران را به نقض برج��ام وادار نماید. نقض 
برجام از س��وی هر کدام از طرف ها، قدرت 
بس��یج عمومی را به ط��رف مقابل می دهد تا 
علیه ناقض برجام به شیوه ای مشروع اقدامات 

سخت گیرانه ای اعمال کند.
در س��طح منطق��ه ای و ح��وزه نظام��ی، 
رژیم صهیونیس��تی و عربستان دولت ترامپ 
را تش��ویق خواهند کرد که نس��بت به ایران 
مواضع تندتری داش��ته باش��د و حت��ی او را 
تش��ویق خواهند کرد که به ایران حمله کند. 
آزمایش موش��کی، انتقال س��اح به یمن و 
س��وریه و درگیری های نظام��ی محدود در 
خلی��ج ف��ارس، زمینه ه��ای اقدام��ات تندتر 
ترامپ علیه ایران در حوزه نظامی به ش��مار 
می آین��د. ترامپ برخاف اوباما ش��خصیت 
اقتدارگرا و خودرأی دارد و کمتر با دیگران 
مشورت می کند و بیش��تر دست به اقدامات 
ناگهان��ی می زن��د. از این نظ��ر احتمال بروز 
تنش نظامی بین ایران و آمریکا در این دوره 
به شدت افزایش یافته است. دو سناریو برای 
برخورد نظام��ی بین دو کش��ور قابل تصور 
اس��ت: نخس��ت، ممکن اس��ت ترامپ برای 
نشان دادن قاطعیت خود به ایران به بهانه های 
کوچ��ک مانند تن��ش بین نیروه��ای نظامی 
ای��ران و آمری��کا در خلیج فارس ی��ا انتقال 
س��اح به یمن و رویدادهای مش��ابه دس��ت 
به اقدام نظامی محدود بزند. س��ناریوی دوم 
زمانی ممکن اس��ت اتف��اق بیافتد که دولت 
ترامپ برای انحراف افکار عمومی از مسائل 
و مشکات دیگر دست به اقدام نظامی علیه 
ایران بزند. ترامپ با سیاس��ت های نسنجیده 
نظام سیاس��ی آمری��کا و نظ��ام بین الملل را 
با بحران ه��ای جدی روب��ه رو خواهد کرد. 
ترامپ در کمتر از ی��ک ماه اول زمامداری 

خود، بیش��ترین بحران را در س��طح مل��ی و بین الملل��ی آفریده و به 
اعتراضات گسترده دامن زده است. اقدام نظامی علیه کشورها یکی از 
شیوه های رایج برای فرار از پاسخگویی در سیاست به شمار می آید. 
ارتباطات ضعیف ایران با کشورهای قدرتمند جهان، حمایت مستقیم 
چند کش��ور پرنفوذ منطقه از اقدام نظامی آمریکا علیه ایران، اجماع 
ضدایرانی در داخل آمریکا و اکثریت جمهوری خواهان در هر س��ه 
رکن اصلی ق��درت در آمری��کا می توانند عوامل مؤث��ر در تصمیم 

دولت ترامپ در توسل به زور علیه ایران باشند. 

آسیب پذیری ها و تناقض های ترامپ
درک سیاس��ت و راهبرد دولت ترامپ در برابر جمهوری اس��امی 
ایران بدون اش��اره به ضعف ها و تناقض های آن کامل نمی شود. این 
ضعف ه��ا و تناقض ها در ارائه راهبرد الزم برای جمهوری اس��امی 
ای��ران در مواجهه با ش��رایط جدید کامًا ضروری اس��ت. نگرش و 
رویکرد ترامپ به جهان در تعارض کامل با س��نت ها و اصول دیرینه 
سیاس��ت خارجی آمریکا اس��ت و عمًا تهدیدی علیه نظم و امنیت 
بین المللی به ش��مار می  آید. سیاس��ت های اعام شده ترامپ تا کنون 
در تع��ارض با روش ه��ا و منش های جه��ان غ��رب از دوره پس از 
جنگ جهانی دوم اس��ت. بلوک غرب در هفت دهه گذشته از یک 
انس��جام نس��بی برخوردار بوده و آمریکا در رأس این بلوک قدرت 
قرار داش��ت. آزادی های سیاسی و اجتماعی، نظام های دموکراتیک، 
اقتصاد و تجارت آزاد و جهانی ش��دن از جمل��ه ویژگی های آنها به 
شمار می آید که سال های س��ال  آمریکا مدعی بسط و گسترش آنها 
در جهان بوده و آنها را برای تأمین امنیت ملی آمریکا و صلح و امنیت 
جهان ضروری می دانس��ت. اکنون ترام��پ تمایلی به این ارزش ها و 
باورها ندارد. این نگرش و رویکرد، نظم پاکس آمریکا1 را نه تنها در 
داخل بلکه در عرصه بین المللی به هم ریخته است. اگر سیاست های 
ترامپ کنترل نشود و ارکان دیگر قدرت نتوانند جلوی سیاست های 
او را بگیرن��د، ترامپ بزرگ ترین ضربه را به عصر آمریکایی خواهد 

زد و جهان شاهد افول قدرت آمریکا خواهد بود.
ترامپ در داخل آمریکا با همه ساختارهای رسمی و غیر رسمی 
قدرت درافتاده اس��ت. وی در مراسم تحلیف به صراحت اعام کرد 
ک��ه امروز انتقال قدرت نه تنها در واش��نگتن صورت می گیرد، بلکه 
از واش��نگتن به مردم نیز انجام می شود. به رغم این که در حال حاضر 

1 . Pax Americana
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جمهوری خواهان هر س��ه رکن اصلی قدرت را در اختیار دارند، اما 
ترامپ ش��کاف بزرگی در همه ارکان قدرت به وجود آورده است. 
ترامپ با س��ران حزب جمهوری خواه و کنگره در تعارض بوده و با 
صدور دستور اجرایی منع ورود اتباع هفت کشور مسلمان به آمریکا 
و تعلیق آن از س��وی یک��ی از قضات فدرال با دس��تگاه قضایی این 
کشور نیز در تعارض و تقابل قرار گرفت. همین دستور اجرایی نشان 
داد ک��ه ترامپ ب��ا وزرای انتخابی خود نیز مش��کل دارد. آنها طرف 
مش��ورت ترامپ نب��وده و از موضوع بی خبر بودن��د. تقابل ترامپ با 
رس��انه ها، احزاب و هالیوود بس��یار آشکار اس��ت. در سه هفته اخیر 
سخنان و دس��تورات ترامپ موجب شکل گیری اعتراضات گسترده 
در بیشتر ش��هرهای آمریکا شده است. ش��کاف بین دولت و جامعه 
مدن��ی در حال افزایش اس��ت. محبوبیت ترام��پ در دوره ای که به 
ماه عس��ل رؤس��ای جمهور آمریکا معروف است، در پائین ترین حد 
خود قرار دارد. تیم اجرایی او هنوز کامل نش��ده، با رسوایی و ریزش 
روبه رو ش��د. ترامپ جامعه آمریکا را با شکاف و دودستگی مواجه 
کرده اس��ت و این ش��کاف را می توان از رأس قدرت تا کف جامعه 

مشاهده کرد.
ملی گرای��ی افراطی ترام��پ و مخالفت آن با س��نت های دیرینه 
آمریکا در عرصه بین المللی موجب آش��فتگی در عرصه جهانی شده 
است. نظام بین المللی کنونی پس از جنگ جهانی دوم عمدتاً بر پایه 
قدرت و هژمونی آمریکا ش��کل گرفته اس��ت. آمریکا در دوره پس 
از جنگ رهبری بلوک غرب را بر عهده داش��ت و پس از فروپاشی 
ش��وروی در پی قرن آمریکایی بود. ترامپ با شعار »نخست آمریکا« 
به زع��م خود در پی احیای قدرت آمریکا اس��ت، اما در عمل روند 
تحوالت به ش��کل دیگری اس��ت و اگر این روند ادام��ه پیدا کند، 
فروپاش��ی نظم بین الملل��ی دور از انتظار نخواهد ب��ود. اروپایی ها به 
عنوان متحدان دیرینه آمریکا در هراس از سیاس��ت ترامپ با احتیاط 
در حال ارزیابی تحوالت در واش��ینگتن هستند. نظم هژمونیک یکی 
از پایه های اصلی خود را از دس��ت داده اس��ت. دولت ترامپ ضمن 
ت��اش برای حفظ جایگاه برتر آمری��کا در نظام بین الملل، حاضر به 
انجام کارویژه های دولت هژمون نیس��ت و نمی خواهد آمریکا هزینه 
تأمی��ن امنی��ت بین المللی را بپ��ردازد. چنین رویک��ردی می تواند به 
مش��ارکت کش��ورهای دیگر در تأمین هزینه امنیت بین المللی، خاء 
ق��درت و رقابت های گس��ترده، بلوک بندی های جدی��د و احتماالً 

بی نظمی  و جنگ های تجاری و نظامی در جهان منجر شود.

نگاهی به صحنه بین  المللی نشان می دهد 
که س��ه گانه های قدرت، ثروت و هویت که 
نظام بخش جامعه جهانی به ش��مار می آیند، 
در حال کم رنگ ش��دن هس��تند. موازنه های 
نظام��ی مس��تقیم و غیرمس��تقیم آمریکا در 
مناط��ق مختل��ف جه��ان ش��کاف بزرگ��ی 
برداش��ته است. ترامپ به شدت به ناتو تاخته 
و متح��دان خ��ود را در این س��ازمان نظامی 
غربی متهم کرده اس��ت که در حال سواری 
مجانی از آمریکا هس��تند. گرایش ترامپ به 
روسیه موجب نگرانی و وحشت دولت های 
اروپایی شده اس��ت. جنگ در اوکراین بار 
دیگر ش��عله ور شده و ممکن است بحران از 
کنترل خارج ش��ود. در ش��رق آسیا سیاست 
تضعیف موازنه فراس��احلی آمریکا در برابر 
چین موجب وحش��ت متحدان آمریکا شده 
اس��ت. حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه 
به ظاهر چشم انداز بهتری نسبت به دو منطقه 
بحران خی��ز دیگر دارد. ام��ا در عمل تناقض 
در سیاست ها و افراط گرایی در عمل ممکن 
اس��ت وضعیت این منطق��ه را بیش از مناطق 
دیگ��ر بحرانی نمای��د. تیم ترام��پ تمایزی 
بین فرق ش��یعه و س��نی و گروه های افراطی 
و صلح جوی اس��امی قائل نیست و به همین 
دلیل ممکن است که بیش از برقراری ثبات 

به جنگ دامن بزند.
 در حوزه اقتصاد نیز ترامپ چندجانبه گرایی 
و جهانی شدن را کامًا به ضرر اقتصاد آمریکا 
می داند و معتقد اس��ت ک��ه باید به این روند 
پایان داد. جن��گ تجاری با مکزیک، چین، 
آلمان و س��ایر قدرت های اقتصادی در حال 
آشکارشدن اس��ت. آمریکای ترامپ حاضر 
به ادامه فعالیت در قالب پیمان های چندجانبه 
نیست و آنها را به ضرر خود می داند. تأکید 
ب��ر ای��ن سیاس��ت می توان��د همکاری های 

شناخت و راهبرد؛ نگاهی به سیاست 
خارجی دولت ترامپ
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اقتص��ادی را در عرص��ه بین الملل��ی با موانع 
و مش��کات س��همگینی روبه رو سازد. نگاه 
تیم ترامپ به قواعد و ارزش های بین المللی 
نیز بس��یار متف��اوت از دول��ت اوباما و حتی 
اس��ت.  دولت ه��ای جمهوری خواه آمریکا 
ترامپ با رویکرد عمل گرایانه متحدان غربی 
را نادی��ده گرفته و در حال بازتعریف روابط 
با روسیه اس��ت. تعریف و تمجید ترامپ از 
پوتی��ن، جامعه آمریکا و دولت های غربی را 
دچار سردرگمی کرده است. تحلیل گران و 
دولت مردان غربی به شدت نگران رفتارهای 
ترامپ و حلقه محدود مش��اورانش هس��تند. 
آنها از این گروه به عنوان حضور شورشیان، 
لنینیست ها، راست گرایان افراطی و تندروها 

در کاخ سفید یاد می کنند.
سیاست ترامپ در جهان با پارادوکس های 
زیادی روبه رو اس��ت. ترام��پ نمی تواند به 
طور هم زمان ضمن داشتن روابط اقتصادی 
خوب با کشورهای غربی و شرکای تجاری، 
تعرفه ه��ای گمرک��ی به تولی��دات دیگران 
ببندد. آمریکا نمی تواند ضمن بهره مندی از 
فرصت های جهانی شدن مرزهای ملی خود 
را تقوی��ت و دیوارهای محکم��ی در برابر 
آمد و ش��د نیروی انس��انی، س��رمایه و کاال 
ایجاد نماید. ترامپ نمی  تواند ضمن داش��تن 
رواب��ط نزدیک با روس��یه و لغو تحریم های 
آن متح��دان اروپایی خ��ود را راضی نگاه 
دارد. مب��ارزه هم زمان با ای��ران و داعش در 
منطقه غرب آس��یا اگر گزینه ای غیرممکن 
نباشد، بسیار دشوار است. ترامپ نمی  تواند 
چین و کره شمالی را به طور هم زمان  تهدید 
نماید. تناقض های سیاست و راهبرد ترامپ 
به حدی زیاد است که بدون بازبینی اساسی 
در آنها گذشت زمان می  تواند سیاست های 
ترامپ را ب��ه باتاقی برای ق��درت آمریکا 

تبدیل کند. برهم زدن نظم بین المللی برای کس��ی که س��ابقه ای در 
سیاس��ت ندارد، بسیار پرهزینه خواهد بود اما به دلیل جایگاه آمریکا 
در نظام بین المللی و قدرتی که این کشور دارد، هیچ کس نمی تواند 
از ترکش ه��ای این بی نظمی احتمالی در امان باش��د و آن را نادیده 

بگیرد.

نتیجه گیری
اکنون پرس��ش این اس��ت که در چنین وضعیتی جمهوری اس��امی 
ایران باید چه سیاس��تی در پیش بگیرد و چگونه رفتار کند؟ همچنان 
که گفته ش��د، ترامپ برجام را بدترین توافق برای آمریکا و بهترین 
تواف��ق برای ایران می دان��د. ترامپ به ناچار اصل تواف��ق را پذیرفته 
و ب��ه دنبال اجرای دقی��ق آن در قبال ایران اس��ت. نظارت  بر اجرای 
برجام شدیدتر و تحریم های غیرهسته ای جدیدی اعمال خواهد شد. 
تیم ترامپ به ش��دت ضدایرانی هس��تند؛ آنها ای��ران را حامی اصلی 
تروریس��م می دانند و ب��ر این باورند که ایران در پی بی ثبات س��ازی 
منطقه است. در همین حال آنها ضمن تمایل به تنش زدایی با روسیه، 
داعش را دشمن اصلی آمریکا تلقی کرده و در سیاست حذف بشار 

اسد در سوریه جدی نیستند. 
با توجه به نگرش رویکرد ترامپ، ابهام در سیاست  و راهبرد آن، 
آشفتگی در س��طح داخلی و بین المللی و سیاست دولت آمریکا در 
قبال منطقه، جمهوری اس��امی ایران باید چند نکته بنیادی را در نظر 

داشته باشد:
1. گذش��ت زم��ان می  توان��د بس��یاری از ابهامات را آش��کار، 
چالش ها را برط��رف و فرصت های جدی��دی بیافریند. رفتارها و 
اقدامات جمهوری اس��امی ایران باید بسیار هوشمندانه با طمأنینه 
و آرامش صورت گیرد. دولت جدید آمریکا در اوج مبارزه طلبی 
اس��ت و هنوز با پیچیدگی های سیاست آش��نا نشده و شکست را 
تجرب��ه نکرده اس��ت. در چنین ش��رایطی ایران نباید خ��ود را به 
دس��تورکار این دول��ت تبدیل کرده و در س��یبل این قدرت طلبی 

قرار گیرد. 
2. جمهوری اس��امی ایران باید در چهارچوب های پذیرفته شده 
بین المللی عم��ل کند؛ رفتار آن نه تنها نبای��د تحریک کننده، بلکه 
کامًا قابل دفاع و متقاعدکننده باشد. جمهوری اسامی نباید اجازه 
بده��د که آمریکا دوب��اره اجماع داخلی، منطق��ه ای و جهانی علیه 

ایران ایجاد کند. 
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3. دولت ترامپ ش��کاف گسترده ای در عرصه ملی و بین المللی 
ایجاد کرده اس��ت. جمهوری اس��امی ایران اگر کمکی به تشدید 
این ش��کاف نمی کند، دس��ت کم باید موجب کاهش این شکاف 

نشود.
4. در اقدامات احتمالی دولت ترامپ، جمهوری اس��امی ایران 
نباید در روند اقدامات متقابل س��اده انگارانه و تافی جویانه هم سان 
ق��رار گیرد. در هر اقدامی باید به ش��کل س��نجیده منافع، اهداف و 
توانمندی ها و دس��تاوردهای ایران لحاظ ش��ود. در این حالت هم 
از تصاع��د بحران جلوگیری می ش��ود و ه��م اقدامات در حوزه ای 
ص��ورت می گی��رد که ای��ران از مزیت نس��بی برخوردار اس��ت و 

می  تواند دستاورد بیشتری داشته باشد. 
5. سیاس��ت و اقدامات ایران باید به گونه ای باشد که نشان دهنده 
وادادگی و ترس از آمریکا تلقی نشود. قدرت نمودهای گوناگونی 
دارد؛ جمهوری اس��امی ایران باید از قدرتی بهره بگیرد که در آن 

مزیت دست کم نسبی دارد. 
6. ق��درت جمهوری اس��امی ای��ران برگرفته از مردم اس��ت. 
تاش برای کاهش ش��کاف و افزایش مشروعیت نظام، انسجام و 
همبس��تگی ملی ثبات نظام را تضمین می کن��د. اولویت جمهوری 
اس��امی ایران باید تقویت پایه های داخل��ی قدرت ملی در داخل 

کشور باشد. 
7. تنش زدایی با همس��ایگان و گسترش روابط با همه کشورهای 
جهان امری ض��روری اس��ت. دولت ها زمانی تحریم می ش��وند و 
مورد حمله قرار می گیرند که منزوی ش��ده باشند. گسترش روابط 
با همه کش��ورهای جهان بر پایه مناف��ع و ارزش های ملی، قواعد و 
هنجار های پذیرفته ش��ده جهانی و نیازه��ای متقابل گامی ضروری 

برای کاستن از تهدیدات است. 
8. تروریسم تهدیدی جهانی است و بسیاری از کشورها از جمله 
آمری��کا و ایران داعش را تهدیدی علیه صل��ح و امنیت بین المللی 
می دانند، منافع مشترک می تواند عامل برقراری ارتباط و همکاری 
باش��د. جمهوری اس��امی ایران بای��د از فرصت ها به��ره گرفته و 

نگرش ها را اصاح کند.
9. ترامپ تمایل ش��دیدی به بهبود روابط با روسیه دارد. مسکو 
می  توان��د نقش مهمی در کاهش بی اعتمادی ه��ا و برقراری پیوند 
بی��ن ایران و آمریکا ایفا کند. باید هوش��یارانه از این فرصت بهره 

گرفت.

10. ترامپ با قانون منع ورود مس��لمانان 
به آمریکا اپوزیس��یون جمهوری اسامی و 
مردم عادی ایران را در داخل این کش��ور 
تحت فشار قرار داده و موجب شکل گیری 
نوع��ی همبس��تگی بی��ن م��ردم آمریکا و 
ایرانیان شده اس��ت. این اقدامات می  تواند 
آغاز روندی برای بازسازی چهره ایران در 
آمریکا باشد. جمهوری اسامی ایران باید 
از قدرت نرم و هوش��مند بهره بیشتری ببرد 
و ب��ه جای من��ع ورود آمریکاییان به ایران 

سفر آنها را تسهیل نماید.
در آخر اینکه ترامپ و مش��اور ارشد او 
جه��ان را به دو قس��مت خوب و بد تقس��یم 
می کنن��د و معتقدند که »ب��ازی تاج و تخت 
دو امکان بیش��تر ندارد یا پیروزی یا مرگ«، 
کن��ار آمدن با چنین نگاهی بس��یار س��خت 
اس��ت، ام��ا رودرو ش��دن ب��ا آن تهدیدی 
جدی علیه امنیت وجودی کش��ور به ش��مار 
می آید. مقابله با تهدیدات این چنینی نیازمند 
هوش��مندی کامل است که باید الزامات آن 
را در داخ��ل و خارج فراه��م کرد. احتیاط، 
انتظار، کنارکشیدن، عبور بی ضرر مفاهیمی 
هستند که می توانند راهنمای عمل باشند. به 
زمان فرصت دهیم و خود را از دس��تورکار 
ترام��پ خ��ارج نمائیم. احتیاط ش��رط عقل 
اس��ت و خردگرایی ویژگی فرهنگ سیاسی 
ایران زمین و پای بن��دی به آن راه برون رفت 

ایران از عصر بی نظمی و آشوب است.

شناخت و راهبرد؛ نگاهی به سیاست 
خارجی دولت ترامپ


