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توصیه های مادلین آلبرایت
به ترامپ
دکترعلیرضارضاخواه
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همریاستجمهوری،هممجلسسناوهممجلسنمایندگان
ازآنجمهوریخواهانشدهاست،واینیعنییکخانهتکانی
کامل در کاخ سفید و پنبه شدن هرچه دموکرات ها بافته اند.
براساسیکسنتقدیمیآمریکاییپستهایدولتی،سهم
غنیمتی است برای برنده انتخابات .بی جهت نیست خیلی
ها از انقالب ترامپ س��خن می گویند .اما آیا س��اختار عظیم
بوروکراس��ی آمریکای��ی و توازن و تع��ادل ق��وا (Check and
 )Balanceکههمدرسطحساختاروهمدرسطحزیرساختار
آمریکا وجود دارد ،اج��ازه چنین انقالبی را م��ی دهد؟ رفتار
دونالد جی ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از فردای پس
از انتخابات تا کنون بیانگر این واقعیت بوده اس��ت که ظاهرا
جایگاه حقوقی رئیس جمهوری می تواند خیلی از ش��عارها
را تعدیل کند .چند روزی اس��ت که از توئی��ت های جنجالی
و لفاظی های بی ادبانه خبری نیس��ت ،ترامپ در سخنانش
تالش می کند تا موضعی منطقی و غیر جنجالی اتخاذ کند.
اندیشکده بروکینگز در گزارش��ی در این رابطه می نویسد":
ن��گاه از درون کاخ س��فید به دنیا با ن��گاه از درون ب��رج ترامپ
متفاوت است و ترامپ خیلی زود این را می آموزد" .با این حال
ترامپدرعرصهسیاستیکغریبهاست،هنوززوداستتاهم
مردم آمریکا و هم متحدان این کشور به ترامپ اعتماد کنند.
س��وال اصلی این اس��ت که برنامه ترامپ برای آین��ده آمریکا
چیست؟ هرچند پاس��خ به این س��وال با توجه به این که هنوز
کابینه و دولتمردان بعدی آمریکا مشخص نشده اند اقدامی
عجوالنه اس��ت اما با رصد تحلیل ها و اظهار نظرهای منتشر
شده می توان دورنمایی از این برنامه ها را ترسیم کرد.
▪ ▪انزواگرایی استراتژیک

در س��طح کالن با توجه به آنچه از س��خنان ترامپ برداش��ت
می ش��ود کاخ س��فید از میان دو رویکرد کالن و استراتژیک،
مداخله گرایی و انزوا گرایی احتماال دومی را بر خواهد گزید.
شعار اصلی انتخاباتی ترامپ این عبارت بودPut America" :
( "Firstآمری��کا مق��دم اس��ت) ،او در اولین س��خنرانی بعد از
انتخابات هم تاکید کرد که تالش می کند با همه کشورهای
دنیا رابطه ای دوس��تانه داشته باش��د .ترامپ وعده داده دور
آمریکا را دیوار بکشد و ایده هایی چون "ملت سازی" و "صدور
دموکراسی" را در سیاس��ت خارجی دنبال نکند .لذا تحلیل
گرانمعتقدندباانتخابترامپسیاستخارجیآمریکاهرچه
بیشتر به سمت انزوا گرایی حرکت خواهد کرد و اولویت های
سیاست خارجی آمریکا اکثرا منطبق بر مرزهای جغرافیای
این کشور خواهد بود  ".از همین رو است که وقتی برای اولین
بار پس از انتخابات ،ترامپ اولویت های خود را برای ریاست
جمهوری بر می شمرد هیچ اشاره ای به فراتر از مرزهای این
کشور نداشت.

▪ ▪ 3اولویت ترامپ

به گزارش شبکه انبیسی نیوز ،دونالد ترامپ در گفتوگو با
خبرنگاران بعد از دیدار با میچ مک کانل ،رهبر جمهوریخواه
اکثریت س��نای آمریکا در دفتر او در محل کنگره گفت :ما به

وزیر خارجه اسبق آمریکا در مصاحبهای به دونالد ترامپ ،نسبت به انزوا طلبی آمریکا هشدار داده و به او گفت :مسئله امنیت ملی ،یک مسئله
پیش پا افتاده نیست و آمریکا باید در ناتو به ایفای نقش بپردازد.آلبرایت پیشبینی کرد که هیالری کلینتون دیگر کاندیدای ریاست جمهوری
آمریکا نخواهد شد و بر اهمیت مدیریت روابط آمریکا با چین و روسیه و پایبندی به توافق هستهای با ایران تاکید کرد.

نگاهی به عقب نشینی ها و چشم انداز سیاست های داخلی و خارجی رئیس جمهور جدید آمریکا

ترامپدیروز؛ترامپامروز

دنبال آن هس��تیم که به بررس��ی قدرتمند مس��اله مهاجرت
بپردازی��م .م��ا میخواهی��م ب��ه مرزه��ا بپردازی��م و همچنین
قصد داریم به ش��کلی جام��ع و قدرتمند مس��اله بهداش��ت و
درمان را بررسی کنیم و همچنین به مس��اله ایجاد اشتغال و
اش��تغالزایی فراگیر خواهیم پرداخت .به ای��ن ترتیب به نظر
میرسد او مسائل داخلی یعنی مهاجرت ،بهداشت و درمان و
اشتغالزایی را اولویت خود قرار داده است .اما در همین سه
محورشاهدتعدیلنظراتترامپهستیم .باوجودآنکهترامپ
مساله مهاجرت و مرزها را به عنوان اولویت خود اعالم کرد اما
اشاره مستقیمی به وعده مناقشهبرانگیزش در دوران رقابت
های انتخاباتی برای س��اخت دیوار در مرز ب��ا مکزیک نکرد.
ترامپ همچنین از پاسخ به این سوال که آیا از کنگره خواهد
خواست تا ورود مسلمانان به آمریکا را ممنوع کند ،طفره رفته
و تنها جواب داد از همه شما متشکرم .این در حالی است که
س��خنان توهین آمیز ترامپ درباره مس��لمانان نی��ز به دنبال
قطعی شدن پیروزی او در انتخابات از روی سایت رسمی اش
حذف شد.
یکیدیگرازمواردیکهنمونهتعدیلموضعترامپ پسازرأی
آوردن بود صحبتش درباره زندانی کردن هیالری کلینتون
اس��ت .او که وعده داده بود پ��س از رأی آوردن هی�لاری را به
خاطرتخلفاتشزندانیخواهدکرددرنطقپیروزیبهتمجید
ازخدماتهیالریبرایآمریکاپرداخت.شایدبیشترینعقب
نش��ینی را بش��ود در حوزه بهداش��ت دید .ترامپ طی کارزار
انتخاباتیخودبارهاگفتهبودکهقانون"بیم هدرمانیاوباما"را
لغو خواهد کرد .او آن را "یک فاجع ه کامل" خوانده و قول داده
بود" :ما فردای روزی که ترامپ و تیم او پیروز ش��ود ،از کنگره
خواهیم خواس��ت "بیم ه اوباما" را لغو کن��د" ".بیم ه اوباما" که
بر اس��اس آن بیش از  ۲۲میلیون آمریکای��ی از امکانات بیم ه
بهداش��تی و درمان��ی دولتی برخوردار میش��وند ،در س��ال
 ۲۰۱۰بهتصویبرسید.دولتاوبامابرایبهتصویبرساندن
آن بارها با مخالفت شدید جمهوریخواهان در کنگره روبرو
شد .نمایندگان این حزب تا کنون بیش از  ۵۰بار به لغو آن در
کنگرهرایدادهاند.بهگفت هآنها"بیم هاوباما"،نشان هتالشاو
برایسوسیالیستیکردنجامع هآمریکاست .بااینحالگفته
میشودکهترامپقصددارددوبخشاصلی"بیم هاوباما"رابه
صورتی که تصویب شده ،حفظ کند:
داشتنبیماریهایمزمن،دلیلیبرایردتقاضایعضویتدر شرکتهای بیم ه نیست.
 فرزندان زیر  ۱۸س��ال بیمهش��دگان ب��دون پرداخت حقعضویت از امکانات بهداشتی و درمانی بهرهمند میشوند.
ترامپدررابطهباحفظبخشیاز"بیم هاوباما"به"والاستریت
ن را می پسندد".
ژورنال" گفته که "خیلی از نکات آ 
هرچند در سطح داخلی اولویت های دولت ترامپ مشخص

باره نگرفته اما کاخ الیزه پس از گفت و گوی روز شنبه ترامپ و
اوالندازتوافقدوطرفدرباره«توافقآبوهواییپاریس»خبر
داد اما توضیح بیشتری نداد.

▪ ▪پایان ماه عسل برای اعراب!

شده است ،اما در س��طح بین المللی و سیاست خارجی همه
چیز هنوز در پرده ای از ابهام است .بسیاری نگران تصمیمات
مستاجر جدید کاخ سفید هستند و این نگرانی بیش از همه
در میان دوستان آمریکا به چش��م می خورد .ترامپ بسیاری
از متحدان آمریکا را به چالش کشیده است .او گفته است که
عربستان سعودی باید برای امنیت آمریکا هزینه بپردازد .او
ژاپنوکرهجنوبیرابرایبهدستآوردنسالحهایهستهای
تشویق کرده است .در اروپا ،خاورمیانه و آسیا ،ترامپ روشن
ساخته است که آمریکا دیگر نمی خواهد نقش پلیس را بازی
کند ،بلکه به جای آن ،یک شرکت امنیتی خصوصی خواهد
بود که برای مشتریانش وارد عمل می شود.
▪ ▪جدایی از اروپا

پراجکت سیندیکت می نویس��د" :پس از پایان جنگ جهانی
دوم اروپا و آمریکا ارتباط بسیار نزدیکی پیدا کردند .اگر یک
اقیانوس فاصله میان آن ها بود ام��ا بر مبنای آنچه که تفکری
مش��ترک خوانده می ش��د ،حس��ی مش��ترک نیز میان آنها
وجود داش��ت .اما اکنون و با روی کار آمدن ترامپ به نظر می
رسد اروپا مجددا تنها شده باش��د ".دغدغه اصلی اروپایی ها
بیش از هر چیز امنیتی است .هفتهنامه اشپیگل آلمان در این
رابطه می نویسد :پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا شاید هیچ نهادی را مانند ناتو نگران نکرده
باشد .ینس استولتنبرگ ،دبیر کل ناتو که پیروزی هیالری
کلینتون ،نامزد دموکراتها در انتخابات ریاس��ت جمهوری
آمریکا را محرز میدید و خ��ود را آماده پذیرایی از کلینتون در

نشست بهار س��ال  ۲۰۱۷میکرد اینک باید پذیرای دونالد
ترامپ ،رئيسجمهور منتخب آمریکا باشد .ناتو بعد از پیروزی
ترامپ در انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا تصمیم گرفت
نشستآتی سران کش��ورهای عضو را به تابستان سال آینده
موکول کند .هدف از این تعویق ،مهلت دادن به رئيسجمهور
منتخب آمریکا برای تعیین رویکرد خود نسبت به ناتو است.
بی��م آن م��ی رود ترامپ ک��ه در رقابته��ای انتخابات��ی  ،این
سازماندفاعی(ناتو)را"زائد"خواندهبودچندهفتهبعدازآغاز
ریاست جمهوری خود در نشست یادشده اصال شرکت نکند.
بعد از پیروزی ترامپ هراسی بزرگ ناتو را فرا گرفته است .در
گزارشی محرمانه از ستاد ینس اس��تولتنبرگ سناریوهای
مختلفیازرویکردترامپدررابطهباناتوپیشبینیشدهاست.
استراتژیستهای ناتو میگویند ،رئیسجمهور جدید آمریکا
ممکن است وعده این کشور برای استقرار دورهای واحدهای
آمریکایی در شرق اروپا را پس بگیرد .سناریویی دیگر در کل
کاهش واحدهای آمریکایی در اروپا را پیشبینی کرده است.
در خوشبینانهترین حالت نیز پیشبینی شده ،ترامپ اصرار
ورزدکهاروپاییهابرایامنیتخودپولبیشتریهزینهکنند.
اشپیگل مینویس��د ،کش��ورهای اروپایی تحت فشار باراک
اوباما ،رئيسجمهور کنونی آمریکا توافق کردهاند که س��هم
خود در ناتو را افزایش دهند ،این اقدام همان چیزی است که
ترامپ خواستار آن است.
یکی دیگر از م��واردی که ترامپ ب��ه ش��دت از آن انتقاد کرده
بود توافق آب و هوای پاریس و تعهدات آمریکا برای گرمایش
زمین است .البته وی پس از رأی آوردن هنوز موضعی در این

موض��ع دیگر ترام��پ در حوزه سیاس��ت خارج��ی ،چگونگی
تعامل با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس است .موضعی
که ناشی از نگاه وی به اعراب است  .ترامپ کشورهای عربی
را کشورهایی پولدار می بیند که بایستی بیش از این حرف ها
هزینه امنیت خود را به واشنگتن بپردازند .موضعگیریهای
رسمی (به عنوان کاندیدای ریاس��تجمهوری) ترامپ علیه
پادشاهان و ش��اهزادگان کش��ورهای نفتخیز عربی ،شاید
موضوع��ی جدید ب��ه نظر برس��د ،ام��ا ای��ن موضعگیریها را
میت��وان بیان «ترام��پوار» از سیاس��تهای کل��ی آمریکا در
منطقه ،که دول��ت اوبام��ا در س��الهای اخیر دنب��ال کرد ه و
نارضایتی بس��یاری از سران این کش��ورها را سبب شده بود،
دانست .اما این موضوع به معنی رها کردن همراهان سنتی
عرب آمریکا در منطقه نخواهد بود ،بلکه احتما ًال «ماه عسل»
برای این کش��ورها تمام ش��ده و انتظ��ار بر این خواه��د بود تا
کشورهایمذکور،هزینههایباالتریبرایحفظحمایتهای
آمریکا پرداخت نمایند .بنابراین حفظ توازن برای کشورهای
مذکور پر هزینهتر خواهد شد .ترامپ پس از رأی آوردن هنوز
اظهارنظری در این باره نکرده است.
▪ ▪عدم حمایت از تروریست ها در سوریه

موضوع دیگر در حوزه سیاست خارجی آمریکا بحران سوریه
اس��ت .ترامپ در اولین مصاحبه رس��می خود بعد از انتخاب
به عنوان رئیس جمهور با وال اس��تریت ژورنال تصریح کرده
است که در بحران سوریه نظرش با بسیاری از سیاستمداران
واشنگتن متفاوت است.او گفته که احتماال حمایت آمریکا از
معارضان(گروههایمعارضبشاراسددرسوریهکهآمریکاآنها
را میانه رو می خواند) در سوریه را تمام خواهد کرد  .او تاکید
کرده ما نمی دانی��م اینها چه آدم هایی هس��تند .از اظهارات
ترامپ اینگونه اس��تنباط می ش��ود که او خواه��ان نظارت بر
حمایت ه��ای عمومی از گ��روه های معارض وپای��ان دادن به
تالش مخفیانه توسط سازمان های مرکزی اطالعاتی است.
اما در حقیقت این دو جنگ همزمان در سوریه در حال انجام
است.یکیعلیهداعشاستکهدرآنآمریکاازنیروهایعرب
و کرد حمایت می کند .مدیریت این جنگ با پنتاگون است و
در آن از ائتالف بین المللی علیه داعش اس��تفاده می شود و
در آن منطقه حدود 300نیروی ویژه آمریکایی حضور دارند.
دومین جنگ علیه دولت قانونی بشار اسد در دمشق است که
درآنموضعآمریکاحمایتازمعارضاندولتبشاراسداست.

سازمان سیا تا کنون موشک های ضد تانک را در اختیار این
شورش��یان برای جنگ علیه دولت بشار اسدقرار داده است.
اینچیزیاستکهترامپبیشازهرچیزخواستارپایاندادن
بهآناست.ترامپگفتهبوداگرآمریکااینراهرادرپیشبگیرد
ما جنگیدن با روسیه و سوریه را تمام خواهیم کرد.
▪ ▪ سرنوشت مبهم برجام

  پس از انتخابات ریاس��ت جمه��وری آمریکا یک س��وال مهم
به س��رخط تحلیل های رس��انه های بین المللی تبدیل شد؛
«سرنوش��ت برجام چه خواهد ش��د؟» هرچن��د دونالد ترامپ
رئیس جمهور منتخب آمریکا پس از انتخابات 8نوامبر دراین
ب��اره اظهارنظر نکرده اس��ت اما ب��ا اظهارنظر «ولی��د فا ِرس»
از اعضای تیم مش��اوران سیاس��ت خارجی «دونال��د ترامپ»
دغدغه ها درباره سرنوش��ت برجام بیشتر شد« .ولید فا ِرس»
به بیبیسیگفته که رئیسجمهور منتخب آمریکا ،به زودی
ایجادتغییراتیدرتوافقمنعقدهمیانایرانو 5+1راخواستار
خواهد شد هرچند به دنبال پاره کردن آن نخواهد بود«:پاره
کردن شاید واژه خیلی تندی باش��د ،اما او توافقی را که قبال
صورت گرفته بر م��یدارد و با اروپایی��ان و طرفهای تماس،
بازبینی م��ی کند(...ترامپ) آن را بررس��ی خواه��د کرد ،به
کنگره خواهد فرستاد و از ایرانیان خواهد خواست چند مورد
راتغییردهندومذاکراتبسیارفشردهخواهدبود ».بهگزارش
خبرگزاری صداوس��یما ،این مش��اور لبنانیاالصل ترامپ با
بیان این ادعا که واشنگتن در برجام همه چیز به تهران داده
است و هیچ چیزی در قبال آن نگرفته ،افزود« :پاره کردن این
توافق ،برای دنیا گران تمام میشود[ .اما] ترامپ میخواهد
آنموافقتنامهراکهدرفضاییبینالمللیمنعقدشده،بگیرد
و سپس آن را مرور کند...وی سپس آن را به کنگره میفرستد
و از ایرانیها هم میخواهد چند مورد را ایجاد یا عوض کنند.
در این خصوص با ایرانیها مباحثهای درمیگیرد که ممکن
است بحث سختی باشد».
▪ ▪نزدیکی با مسکو

اما ش��اید مهمترین موضوع در سیاس��ت خارجی بحث رابطه
مسکو  -واشنگتن باشد .تحلیل گران معتقدند دوران ریاست
جمهوریویکهاز 20ژانویهسال 2017میالدیآغازخواهد
شد،احتماالتجالبیرابرایروابطمیانایاالتمتحدهآمریکا
و روسیه به همراه خواهد داش��ت .اظهار لطف و عالقه ترامپ
به «والدیمیر پوتین» ،رئیس جمهوری روس��یه در این مدت به
خوبی نمایان بود و پوتین نیز به همان اندازه نسبت به ترامپ
عالقهنشاندادهاست.پوتینیکیازنخستینرهبرانیبودکه
درنهماکتبرریاستجمهوریترامپرابهویتبریکگفت.اما
آیا این ابراز تمایل می تواند منجر به ایجاد تغییرات اساسی در
روابط و همکاری های آمریکا و روسیه شود؟ واقعیت این است
که تالش برای تعامل با مس��کو برنامه ای است که با سیاست
"ریس��ت" در دولت اوباما شروع ش��د و البته به دالیل متعدد با
شکست مواجه شد .سیاست کنترل مس��کو از طریق نزدیک
ش��دن و تعامل در دس��تور کار کالن سیاس��ت خارجی آمریکا
بوده اس��ت ،اما این که این سیاست را چگونه می توان با توجه
به بحران خاورمیانه و اوکراین پیش برد مسئله ای است که تیم
سیاست خارجی ترامپ باید با آن کنار بیاید.
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