
صفحه6
پنج شنبه۲۸ بهمن 1395

1۸جمادی االول1۴3۸ - شماره۲156۴

دریچه ای به جهان 
khareji@kayhan.ir

مشکالت ترامپ به چالش های داخلی محدود نمی شود 
و چالش های سیاست خارجی نیز نیاز به رسیدگی فوری 
دارند. اکثریت مطلق این چالش هــا از یک یا چند راه با 
غرب آسیا در ارتباط هستند، چرا که رویکرد دولت »باراک 

اوباما« در قبال بازیگران منطقه ای شکست خورده است.
درک و پیش بینی سیاست خارجی رئیس جمهور کنونی آمریکا 
دونالد ترامپ در منطقه غرب آســیا  دشوار است. از طرفی ترامپ 
درباره این منطقه یک حکم کلی دارد و معتقد است »این منطقه 
یک باتالق بزرگ اســت که ایاالت متحده باید از آن دور بماند«. 
از طرف دیگر منافع آمریکا همچون تأمین امنیت اسرائیل و نفت 
آمریکا باعث شده است آمریکا در دوره تمام رؤسای جمهور خود 
نتواند از منطقه غرب آسیا  صرف نظر کند. به عبارت دیگر، فرآیند 
تصمیم گیری در حوزه سیاســت خارجی ایاالت متحده و منافع 
دیرینه این قدرت در منطقه جنوب غرب آسیا که به هارتلند لقب 
گرفته است، چارچوبی برای سیاست گذاری و اجرا در منطقه  ایجاد 
 کرده است که تغییر جدی در آن را به سختی می توان پیش بینی

کرد.
فرآیند تصمیم گیری 

در حوزه سیاست خارجی
نظام تصمیم گیری سیاســت خارجی آمریکا به دلیل فراوانی 
بازیگران در دو الیه رسمی و غیررسمی، پیچیده بوده و نمی توان 
با تکیه و تمرکز بر فرآیندهای رسمی تصمیم گیری دولت آمریکا، 

به فرآیند تصمیمات سیاست خارجی ایاالت متحده پی برد.
در این فرآیند، الیه رســمی حکومت یعنی ریاست جمهوری 
)شامل رئیس جمهور، وزرای خارجه و دفاع، مشاور امنیت ملی و 
رئیس سیا(، کنگره و تا حدود کمتری دستگاه بوروکراسی در تعامل 
مستمر و نفس گیر با الیه غیررسمی یعنی گروه های ذینفع )اعم از 
البی های قومی، مذهبی، خارجی، صنایع نظامیـ  امنیتی، گروه ها و 
مجامع صنفی(، مراکز ثروت و رسانه هستند. در تصمیمات سیاست 
خارجی آمریکا، فشار مستقیم نهادها و روندهای غیررسمی به الیه 
رســمی حکومت از طریق فشار به کنگره و تهییج و جهت دهی 
به افکار عمومی از یک ســو و همسو نمودن عناصر متنفذ درون 
حکومت از طریق ایجاد همســویی فکری و حمایت های مالی در 
کنار بازیگران رســمی، در بخش اصلی و پنهان سیاست خارجی 

آمریکا قرار دارند.
موفقیت گروه های ذی نفوذ همچون گروه های حامی اسرائیل 
در ایاالت متحده، در توانایی آن ها برای ســرمایه گذاری در تمام 
نهادها و روندها و استفاده از تمام راه های ممکن برای تحت تأثیر 
قرار دادن عناصر مؤثر بر تصمیم گیری در ایاالت متحده ریشه دارد. 
طی سه دهه اخیر، یهودیان افراطی در زمینه شکل گیری اهداف 
سیاســت خارجی ایاالت متحده درغرب آسیا ، به صورت کلی و 

منازعات اسرائیل و فلسطین، به صورت خاص، تأثیرگذار بوده است.
یهودیــان آمریکا ســه درصد جمعیت را تشــکیل می دهند 
لیکن با رأی خود، صرفاً در ایالت نیویورک، در سیاســت خارجی 
دارای جایگاه هســتند. به عقیده اســمیت، نگرانی یهودیان در 
موردغرب آسیا  جدی اســت و سیاستمداران بر مبنای آن عمل 
می کنند. فشار بر کنگره از طریق آراء، راه مؤثری برای تأثیرگذاری 
 بــر روند تصمیم گیری اســت که البی های اقوام از آن اســتفاده 

می کنند.
اهداف منطقه ای آمریکا

ایاالت متحده آمریکا به عنــوان قدرت هژمون پس از جنگ 
جهانی دوم، به دلیل جایگاه ژئوپلیتیک و نیز اهمیت ژئواستراتژیک 
منطقه غرب آسیا ، قواعد و توزیع قدرت منطقه ای و بین المللی را 
متحول ساخت. پس از آن مقطع و در تعریف نظم جدید، آمریکا 
همواره منطقه غرب آسیا  را بخشی از حوزه امنیتی و تأمین کننده 

منافع حیاتی خود قرار داده است.
اهداف اساســی ایاالت متحده آمریکا در منطقه جنوب غرب 

آسیا را می توان موارد ذیل نام برد:
  ۱- تضمیــن جریان یافتن انرژی منطقه به ســمت دنیای 

صنعتی؛
  ۲- تأمین و تضمین منافع اسرائیل؛

  ۳- مبارزه با اســالم سیاســی به عنوان مبارزه با تروریسم و 
بنیادگرایی؛

  ۴- مقابله با کشورهای مخالف منافع آمریکا؛
  ۵- گسترش فرهنگ آمریکایی در پوشش ایجاد دموکراسی، 

اقتصاد بازار آزاد و سکوالریسم در منطقه؛
چالش های رئیس جمهور آمریکا 

ریاســت جمهوری بوش و اوباما به شرایطی منجر شده است 
که امروزه پیچیده و بحرانی نام گرفته اســت. عراق به واســطه 
سیاســت های دنبال شده توسط رؤسای جمهور قبلی آمریکا که 
تجاوز به عراق با هدف تغییر نقشه منطقه، را رقم زدند، همچنان 
با مشــکالت بسیاری دســت و پنجه نرم می کند. داعش یکی از 
فجایعی است که به واسطه همین سیاست های اشتباه ایجاد شد. 
بنابراین ترامپ اشــتباه نمی کند زمانی که می گوید دولت اوباما 
هیوالی داعش را ایجاد کرده است. عملیات موصل را نیز باید به 
این چالش ها اضافه کرد. سه ماه پس از آغاز این عملیات با وجود 
دســتاوردهای بزرگ، اما تاکنون موفقیت استراتژیکی به دست 
نیامده اســت؛ در حالی که تروریســت ها به سمت سوریه تغییر 
مســیر داده و برای اشغال شهرهای »دیرالزور« و »تدمر« تالش 

مجدد داشته اند.
اوضاع در ســوریه حتی از عراق هم برای واشنگتن بدتر است. 
آمریکا تقریباً خود را در مقابل تمامی طرفین درگیر در ســوریه ، 
روسیه، عربستان و ترکیه بی اعتبار کرده است، در حالی که هیچ 
اشــاره ای به ایران و خود دولت سوریه نداشته است. بنابراین آن 
دسته از بازیگرانی که در جستجوی یک راه حل مناسب برای حل 
بحران سوریه بودند برای پایان دادن به این درگیری خونین تصمیم 
به کنار گذاشتن واشنگتن گرفتند. در روزهای گذشته دولت جدید 
آمریکا این فرصت را در اختیار داشــت که در سکوت به تماشای 
مذاکرات بحران ســوریه در شهر »آســتانه« قزاقستان بپردازد و 
برای اولین بار در طول ۲۵ ســال گذشته حرفی نزند. ترامپ در 
این خصوص ســکوت اختیار کرده، در حالی که تنها گام هایی رو 
به جلو برای همکاری با روسیه در مبارزه با داعش برداشته است.

در لیبی نیز دولت اوباما با شکســت مواجه شــد. لیبی که به 
واسطه دخالت آمریکا با سرنگونی رژیم مواجه شد، در حال حاضر 
به جای داشتن یک دولت با ثبات، سه دولت، همراه با دو مجلس 
و چند ارتش دارد. طرح صلح سازمان ملل متحد که به طور جدی 
توسط واشنگتن حمایت شــد، هنوز اجرایی نشده است. دونالد 
ترامپ تاکنون هیچ اظهار نظری در مورد وضعیت لیبی نداشــته، 
 اما مخالفت شــدید خود را با تمامی انواع اسالم گرایان نشان داده

 است.
بحران یمن فاجعه ای دیگر برای آمریکا بوده است. دولت اوباما به 

جای کنار کشیدن خود از 
ماجرا، سال گذشته  این 
اعالم کرد که یک طرح 
جامع صلح بــرای پیاده 
طرح  این  دارد.  ســازی 
به عنوان ابتکار عملی از 
سوی چهار کشور آمریکا، 
عربستان ، امارات متحده 
عربی و انگلیس با شکست 
مواجــه شــد و از همه 
بدتر این کــه این طرح 
هادی«  »منصور  توسط 
رئیس جمهور مســتعفی 
دســت پرورده  و  یمــن 
زیرا  شــد،  رد  عربستان 
معنای  بــه  آن  پذیرش 
برکناری او بود. ظاهراً دونالد ترامپ باید به این موضوع فکر کند 
که چگونه می تواند متحد قدیمی ایاالت متحده، عربستان را که 

خود را در جنگ خونین یمن گرفتار کرده، نجات دهد.
دیگر شکست سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه در زمینه 
حل و فصل مسئله فلسطین بوده است. اوباما برنده جایزه صلح نوبل 
بوده است، اما چیزی که در دوره ریاست جمهوری وی مشاهده شد، 
تشدید شهرک سازی های یهودی نشین در سرزمین فلسطین و از 
بین رفتن کامل هر چشم اندازی برای ظهور یک کشور فلسطینی 
بود. در این زمینه دونالد ترامپ متعهد شده است که سفارت آمریکا 
را به »بیت المقدس« منتقل کند. این تصمیم می تواند برای دولت 

آمریکا و روابط آن با اعراب بسیار پر هزینه باشد.
بــه طور کل، او دارای نگرش منســجمی نســبت به منطقه 
غرب آسیا  نیست. به عنوان مثال او همزمان با این که تغییر رژیم 
در منطقــه را محکوم می کند، از لزوم این که آمریکا نفت را پس 
از مداخله در کشورهایی چون لیبی در کنترل بگیرد، سخن گفته 
است. همچنین از یک طرف، ترامپ طی رقابت های انتخاباتی اش 
مخالفــت خود را با توافق هســته ای اعالم کــرد و آن را به زیان 
آمریکا دانست و به این وسیله توانست حمایت البی صهیونیستی 
در آمریکا و »بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
را به دســت آورد و از طرف دیگر، هرگونه اقدام ترامپ در به هم 
زدن برجام با واکنش روســیه مواجه خواهد شد و اگر ترامپ در 
سیاست های خود به دنبال نزدیکی بیشتر به مسکو باشد، در اینجا 

شاهد تناقضی آشکار خواهیم بود. 
به نظر می رسد تصویر کلی  منطقه غرب آسیا  برای کاخ سفید 
تیره به نظر می رســد. نبود راه حل های ساده و روابط پرتنش با 
ترکیه و عربستان ، می تواند برای غرق کردن دولت ترامپ کافی 
باشد. به نظر نمی رسد که اتحاد با رژیم اسرائیل برای حفظ نفوذ 

واشنگتن در منطقه کافی باشد.
نتیجه گیری

در خالل سه دهه گذشته سیاست خارجی آمریکا در منطقه 
عمدتاً ثابت باقی مانده و دستخوش تغییر و تحول عمده ای نشده 
است، اهداف منطقه ای آمریکا که عبارت از تأمین دسترسی به نفت 
با قیمت ارزان، تأمین امنیت متحدین منطقه ای به ویژه اسرائیل 
و نهایتاً تجویز اســتفاده از زور در صورت لزوم بوده، اجازه تغییر 
جدی در مورد حضور این کشــور را نداده است. به عبارت دیگر، 
نظام تصمیم گیری ایاالت متحده، نظامی پیچیده است و احتمال 
آن کم است که چنین نظام چند بعدی و پیچیده ای، با نفوذ تنها 
یک شخص یا عنصر، یعنی رئیس جمهور دستخوش تغییر چندانی 
شــود.اوباما نیز که با شعار تغییر در سیاست خارجی آمریکا به 
قدرت رســید، عماًل نتوانست آن چه را مدنظر داشت در مورد 
منطقه غرب آســیا به منصه ظهور برســاند. دولت اوباما همان 
سیاســت های گذشته بوش و کلینتون را مبنی بر اعمال فشار، 
تهدید نظامی و تحریم علیه ایران دنبال کرد. بحران  های موجود 
خاورمیانه ریشه دارتر و گسترده تر از آن است که راه حلی ساده 
داشته باشد و یا رئیس جمهور آمریکا بتواند آن را در یک دوره 
ریاســت جمهوری رفع کند. باید پذیرفت که بعضی مشکالت 
منطقه تا ســال ها باقی خواهد بود و در نهایت باید کوشش در 
تدبیر بحران و محدود نگه داشــتن آن داشت. با کمی اغماض 
می توان گفت که ترامپ نوعی ملی گرایی را مدنظر قرار داده که 
در راستای آن منافع ملی بر همه چیز اولویت دارد. البته برخی 
از نظرات نو آورانه او را می توان شعارهای انتخاباتی دانست که 
کوشید با ســرپیچی از روند مرسوم و متداول دنیای سیاست 
ایاالت متحده برای خود رأی جمع کند. البته با توجه به نقش 
فعال افرادی مانند گینگیریچ و جان بولتون و برخی اعضای تی 
پارتی در ستاد انتخاباتی ترامپ، ممکن است رئیس جمهور جدید 
ایاالت متحده آمریکا ســکان سیاست خارجی این کشور را در 
ظاهر یا باطن به دســت نئوکان ها دهد. در این صورت، فرضیه 
»انزواگرایی آمریکا« زیر سؤال خواهد رفت، زیرا نومحافظه کاران 
و اعضای تی پارتی اساســاً اهــل انزواگرایی در نظام بین الملل 
نبوده و بالعکس، رویکرد مداخله گرایانه ای در منطقه و جهان 
دارند. در این صورت، سیاســت خارجی دوران ترامپ به مانند 
سیاست خارجی دوران جرج واکر بوش، مملو از بحران، جنگ 

و مداخله جویی خواهد بود.
منبع: طنین سنتر

چالش های ترامپ درغرب آسیا

 ترکیب کابینه با ترکیب جمعیت آمریکا مناسبتی ندارد و 
به عبارت دیگر، هیچ کس از اعضای کابینه نمی تواند ادعا 
کند که نماینده اقشــار پایین جامعه  است و این حتی در 

مورد وزیر کار ترامپ هم صدق می کند.

سبحان محقق

اعضای کابینه
ریان زینک؛ وزیر کشور: او دارای مدرک 
تحصیلی در رشته بازرگانی است، و در یک 
شرکت مشــاوره بازرگانی فعالیت داشت. او 
که قبال از اعضای کنگره آمریکا بود، در سال 
۲009 در »مونتانا« یک شــرکت مشــاوره 

تاسیس کرد.
مایک پنس؛ معاون رئیس جمهور: او قبل 
از اینکه وارد کنگره و سپس فرماندار ایندیانا 

شود، وکیل دعاوی بود.
فرمانداری  او  انــرژی:  وزیر  ریک پری؛ 
تگزاس و مشاور شرکت کاترپیالر را در سابقه 
خود دارد. پری در حوزه  های نفت، گاز و انرژی 

آمریکا سهامدار است.
جان کلی؛ وزیــر امنیت داخلی: کلی به 
مــدت چهار دهه در ارتــش خدمت کرد و 
بخش اعظم ثروتش را مدیون پرداخت های 

دولتی است.
جیمز متیس؛ وزیر دفاع: مثل کلی، این 
ژنرال چهار ستاره از بابت دریافت های دولتی، 
پول و ثروت به هم زده است. او همچنین مدیر 

»جنرال دینامیک« است.
جف سشــنز؛ دادســتان کل: او یک 
ســرمایه دار و مالک بیــش از ۱۵00 هکتار 
زمین در آالباما است و ارزش این زمین ۲/۵ 
میلیون دالر برآورد شده است. عالوه بر آن، 

ثروت های دیگری هم دارد.
تام پرایس؛ وزیر بهداشــت و خدمات 
درمانی: او به مدت ۲0 ســال اســت که در 
آتالنتا یک کلینیک ارتوپدی دارد و سپس، به 
عنوان استادیار در »ایموری« جراحی ارتوپدی 

را تدریس کرده است.
بن کارســون؛ وزیر مســکن و توسعه 
شــهری: او یک جراح اعصاب بوده و ثروتش 
را مدیون فروش کتاب هایی است که خودش 
نوشــته و از قبــل فعالیت های رســانه ای و 

سخنرانی ها هم درآمد داشته است.
الین چائو؛ وزیر حمل ونقل: این زن نیز از 

خانواده یک سرمایه دار ثروتمند است.
اندی پازدر؛ وزیــر کار: او رئیس اجرای 
رســتوران های »سی کی ای« بوده است. این 
رستوران ها متشکل از ۳۳00 رستوران بوده 
و در ۴۲ ایالت آمریکا و ۲8 کشور دیگر فعال 

هستند.
اســتیون موچین؛ وزیــر خزانه داری: 
او قبال به عنوان شــریک »گلدمن ســاچز« 
وام های مسکن بدون پشتوانه به بدهکاران را 
در »ایندیماک« در سال ۲009 به مبلغ یک 
میلیارد و 600 میلیون دالر خرید و در واقع، 
ایــن خرید را به همراه گروهی از میلیاردرها 
انجام داد و ســپس شش سال بعد، آن وام ها 
را به مبلغ ســه میلیارد و ۴00 میلیون دالر 

فروخت.
قبال  او  خارجه:   وزیر  تیلرسون؛  رکس 
رئیــس و مدیــر اجرایی شــرکت »اگزون 
موبیل« بوده و در دوران تصدی خود، بیش 
از دو میلیون و 600 هزار ســهام این شرکت 

را خریده است.
بستی دیووس؛ وزیر آموزش و پرورش: 
دختر یک مالک شرکت بزرگ کشتیرانی است 
و ثروت خود و شوهرش )میچ مک کونل( را 

مدیون خانواده خود است.
ویلبر راس؛ وزیر بازرگانی: او که به »شاه 
ورشکستگان« شهرت دارد، قبال بانکدار بوده 

و شرکت های ورشکسته را می خریده است.
ویلبر راس سپس با فروش این شرکت ها، 
به ثروت کالن رســید.عالوه بر وزرای فوق، تا 
اوایل هفته جاری »مایکل فلین« مشاور امنیت 
ملــی آمریکا بود که ترامپ او را برکنار کرد و 
»کیت کالک« را به جای وی، مشاور خود کرد.

ویژگی های اعضای کابینه
بر اساس تحقیقات و گزارشات رسانه های 

سیاست داخلی و خارجی آمریکا چگونه رقم می خورد

کابینهترامپباشگاهسرمایهداران
آمریکایی، کابینه ترامپ ثروتمندترین کابینه 
در تاریخ آمریکای مدرن است. بیشتر اعضای 
این کابینه تجارب زیادی در تجارت و کسب 
ثروت دارند و در مملکت داری تجربه ای ندارند.

همچنین، بر اســاس تحقیقات موسسه 
»پیو« بیشتر اعضای کابینه ترامپ در مقایسه 
با کابینه دیگر روســای جمهور آمریکا، اهل 

معامله های کالن بوده اند.
ایــن ترکیب از منظر سیاســی، بســیار 
معنادار است؛ اولین نکته قابل ذکر این است 
که ترکیب کابینه با ترکیب جمعیت آمریکا 
مناسبتی ندارد و به عبارت دیگر، هیچ کس از 
اعضای کابینه نمی تواند ادعا کند که خود را 
نماینده اقشار پایین جامعه می  داند و این حتی 
در مورد وزیر کار ترامپ هم صادق است. مورد 
دوم؛ ثروت این افراد است. هر چند در آمریکا 
انباشت ثروت، یک موفقیت بزرگ محسوب 
می شود و ثروتمندان تحسین می شوند، ولی 
همه می دانند که ثروت به تنهایی ســواد و 
تجربه سیاسی نمی آورد. البته این مسئله برای 
رقبای آمریکا در جهان، یک فرصت محسوب 
می شــود، هر چند ممکن است تصمیمات 
نادرست اعضای کابینه ترامپ، برای جهانیان 

پرخطر نیز باشد.
نکته ســوم و قابل ذکر، بنگاهی بودن و 
حرص مال و ثروت داشــتن اعضای باشگاه 
ترامپ است. مســلما بنگاهی بودن خود به 
خود عیب محسوب نمی شود و حتی حضور 
این افراد به تناســب در مجالس و کابینه ها 
ممکن است ضرورت هم داشته باشد. ولی در 
کابینه ترامپ از این افراد زیاد یافت می شود.
نکته آخر و بســیار مهم که در ارتباط با 
کابینه فوق باید بدان اشــاره شود این است 
که حداقل دو عضو کابینه از طریق خرید و 
فروش وام های تاریخ گذشته و یا شرکت های 
ورشکسته، یک باره به آالف و اولوف رسیده اند. 
این واقعــه حتی در تاریــخ آمریکا هم جز 
سقوط آزاد معنای دیگری ندارد. آمریکایی ها 
برای افرادی چون جفرســون، جکســون، 
واشنگتن، آبراهام لینکلن ارزش زیادی قائل 
هستند و آنها را »پدران بنیانگذار« می نامند. 
امــا، همان طور که برخــی از متفکران مثل 
»الکسیس دوتوکوویل« پیش بینی می کردند، 
لیبرال دموکراســی آمریکایــی عاقبتی جز 
شــرایط موجود نمی توانســت داشته باشد. 
پدیده »ترامپســم« که در شــکل »کابینه 
بنــگاه داران« ظهور کرده، از این منظر قابل 

تحلیل است.
ایجاد شکاف میان روسیه و ایران

علت اقبال ترامپ به روسیه خواه سنجیده 
و مبتنی بر منافع آمریکا باشد و خواه ریشه در 
احساسات شخصی رئیس جمهور آمریکا داشته 
باشــد و پای عالئق و عواطف در میان باشد، 
مشاوران و دستیاران ترامپ از این کار برای 
ایجاد شــکاف میان ایران و روسیه  استفاده 
خواهند کرد و حتی بر اســاس نوشــته ها و 
تحلیل های رسانه های غربی از جمله روزنامه 
آمریکایی »وال استریت ژورنال« اجرای این 
سیاست تفرقه بین مسکو و تهران عمال کلید 
خورده است.به طور طبیعی اختالفات بالفعل و 
بالقوه ای میان ایران و روسیه وجود دارد که از 
مجموع آنها می توان به نحوه تنظیم و نگارش 

قانون اساسی ســوریه، میزان دخالت دادن 
ترکیه در روند صلح ســوریه، مسئله کردها، 

مسئله دریای خزر و... وجود دارد.
به نظر می رســد که طی ماه  های گذشته 
کاخ ســفید این اختالفات را در دستور کار 

قرار خواهد داد.
ارزیابی رفتار پوتین

رئیس جمهور آمریکا و دســتیارانش در 
ارتباط با ایران گســتاخانه حرف می  زنند و 
رفتارشــان به کســی می ماند که قصد دارد 
دعــوا راه بیندازد! البته، این ســر و صدا راه 
انداختن ها و تا سرحد دعوا و درگیری پیش 
رفتن و سپس عقب نشســتن، برای آمریکا 
خوشــبختانه پیامدهای حیثیتی مرگباری 
خواهد داشت و این پیامدها قابل بررسی است. 
اما، چیزی که به بحث ما مربوط می شود، این 
است که اگر آمریکا بتواند میان ایران و روسیه 
اختالف بیندازد و این دو را از هم جدا کند، 
احتمال دارد که علیه ایران دســت به برخی 
ماجراجویی ها بزند و به اصطالح، یکبار دیگر 
)و برای بار آخر( بخت خود را بیازماید، ولی 
آیا آمریکا می تواند رفتار روســیه و پوتین را 

عوض کند؟
روزنامه »وال استریت ژورنال« از هم اکنون 
نوشــت که »متقاعد کردن پوتین برای لغو 
اتحاد سیاسی و نظامی با ایران کاماًل سخت 
و دشــوار خواهد بود.« و شاید برای آمریکا 

هزینه سنگینی داشته باشد.

انتقال بحران به داخل
در ارتباط بــا آینده آمریکا و جهان پس 
از ورود ترامــپ بــه کاخ ســفید، حدس و 
گمان های زیادی مطرح می شــود و بیشتر 
این پیش بینی ها نیز رنگ و بوی بدبینانه دارد. 
اما در ایــن میان، چیزی که نمی توان آن را 
انکار کرد، متشنج شدن جامعه آمریکاست؛ 
به عبارت دیگر، با آمدن ترامپ، بحران سازی 
کاخ سفید، بخشی از خارج به داخل منتقل 

می شود.
»باراک اوباما« رئیس جمهور ســابق، هر 
چند سیاست های امپریالیستی آمریکا را در 
خارج ادامه داده و حتی در برخی از مناطق، 
به آن شتاب و شــدت بیشتری داده است، 
ولی با اجرای طرح هایی مثل »اوباماکر« و یا 
با سخنان خود، تالش می کرد داخل را آرام 
نگه دارد. اما ترامــپ تا همینجا هم به یک 
پدیده و بحران پیچیده تبدیل شــده است؛ 
رئیس جمهور جدید قبــل از آنکه وارد کاخ 
سفید شــود و در دوران مبارزات انتخاباتی، 
حرف هایــی زد که آمریکا را عماًل دو قطبی 
کرده است و بخش اعظم اقشار مختلف این 

کشور او را رئیس جمهور خود نمی دانند.
ترامــپ در دوران تبلیغات، نشــان داد 
که از ســواد و ادب بی بهره است، گرایشات 
نژادپرســتانه دارد، بــرای زنــان و اقلیت ها 
ارزش قائل نیســت، فردی بی نزاکت است و 
از سیاســت و دیپلماسی هم آگاهی و بهره  

چندانی ندارد.
این قضیه که اگر او تا این اندازه جنبه های 
منفی را در خود جمع کرده پس چرا به قدرت 
رسیده و چرا مردم به او رأي داده اند، هر چند 
اهمیت توجه و بررسی را دارد، ولی به بحث 
ما در اینجا ربط پیدا نمی کند. آنچه در اینجا 
مورد توجه اســت، همانطور که گفته شد، 
نگاه به افق های پیــش رو در داخل و خارج 

آمریکاست.

در آمریکا به طور قریب به یقین، اعتراضات 
خیابانی علیه دولت جدید ادامه پیدا خواهد 
کرد، و ترامپ مجبور اســت کــه نیروهای 

سرکوب داخلی را تقویت کند.
سیاست های اعالم شده

رئیس جمهور آمریــکا قبل از اینکه وارد 
کاخ سفید شود و در دوره رقابت انتخاباتی، 
مواردی را به عنوان سیاست های ثابت خود 
مطرح کرده بود؛ رونق دادن به کسب و کار، 
ایجاد دیوار در خط مرزی آمریکا و مکزیک، 
اخراج مهاجران غیرقانونی از آمریکا، دوستی 
با روسیه، دشمنی با ایران و چین و مبارزه با 
تروریسم و افراطی گرایی از جمله سیاست های 

اعالم شده ترامپ بود.
مرد تناقض ها

ترامپ که برای فتح پست ریاست جمهوری 
همه انــرژي خود را بــه کار گرفته بود، در 
سخنرانی های خود، اظهارات کاماًل متناقضی 
را به زبان آورد و حتی هنوز هم که یک ماهی 
اســت قدرت را در دست دارد، تکلیفش را با 

این تناقض ها روشن نکرده است.
در ارتباط با روســیه، ترامپ از یک طرف 
نســبت به این کشور و شــخص »والدیمیر 
پوتیــن« ابــراز ارادت و محبــت می کند و 

خواستار تقویت روابط با این کشور است.
اما در همان حال، برای این کشور تعیین 
تکلیف می کند و مثالً می خواهد اتحاد سیاسی 
و نظامی روسیه و ایران را از بین ببرد. ترامپ 
همیــن  رویه را در ارتباط با چین نیز در نظر 
دارد؛ یعنی حمایــت از چین واحد و جنگ 
با چین واحد، دو رهیافتی اســت که از زبان 

ترامپ و دستیارانش شنیده شده است.
در غرب آســیا نیــز ترامــپ گفته که 
می خواهد با تروریسم و افراط گرایی بجنگد، 
ولی موجودیــت آمریکا در منطقه منوط به 

حمایت این کشور از تروریسم است.
تناقض بزرگ

امــا، از موارد و شــاخص های جزیی که 
بگذریــم، و بخواهیم نگاهی کالن به ترامپ 
داشــته باشیم، متوجه می شــویم که از دل 
شعار، تبلیغات و اظهارات ترامپ،  دو چیز در 
می آید؛ »کوچک کردن آمریکا« و »قدرتمند 
کردن آمریکا«! رئیس جمهور از یک طرف، به 

دنبال انزوا است و متحدان خارجی اش را به 
دریافت »سواری مجانی« متهم می کند. و به 
اتحادیه اروپا روی خوش نشان نمی دهد. اما از 
طرف دیگر، برای دشمنان خارجی مثل ایران 
و چین، خط و نشــان می کشد به زعم خود، 
و می خواهد آمریکا را بزرگ و قدرتمند کند.
ترامــپ در داخل آمریکا نیز به مردم این 
کشور وعده اشتغال و رفاه را می دهد که برای 
کشوری مثل آمریکا معنایی جز تداوم خوی 

امپریالیستی و استثمار در خارج ندارد.
غلبه خوی تجاوز بر انزوا

استعماری  و  تجاوزکارانه  سیاست های 
مدت هاســت که در آمریکا نهادینه شده 
اســت و از هم اکنون می تــوان پیش بینی 
کــرد، ترامپ در مســیر حکومت خود، به 
تدریج مقهور سیاســت های نهادینه شده 

آمریکا خواهد شد.
 انزواگرایی در حال حاضر برای آمریکا یک 
ســم مهلک است و می تواند این کشور را به 
یک قدرت دست چندم تبدیل کند و حتی 

از درون دچار چالش های جدی بکند.
بنابراین، طبیعی اســت کــه به تدریج 
جنبه انزواطلبی ترامپ مغلوب خوی تجاوز 
و توسعه طلبی وی شــود. این روندی است 
که مشاوران، دستیاران و اتاق های فکر حزب 
جمهوریخــواه در پیش می گیرند و ترامپ را 

نیز با خود خواهند برد.
تــا همیــن یک مــاه اخیر نیــز ترامپ 
چرخش های زیادی داشــته است که همه 
این تغییر مســیرها را می توان در چارچوب 
فوق تفســیر کرد.به عنوان مثال، ترامپ تا 
پیش از به قدرت رسیدن، رژیم عربستان را 
مفت خور و سواری خور آمریکا می خواند، اما 
اکنون به خاطر منافع آمریکا و با هدف رونق 
دادن اقتصاد این کشور در بخش های نظامی، 
قراردادی به ارزش بیش از یک میلیارد دالر با 

همین رژیم آل سعود امضا کرده است.
جمع بندی

کابینه ترامپ هرچند »سیاست« نمی داند، 
ولی »اهل معامله« است و همین شاخص به 
تنهایی کافی است که سمت و سوی سیاست 
خارجی این کشــور را طی ســال های آتی 

مشخص کند.
لذا، از هم اکنــون می توان حدس زد که 
دولت ترامپ همان دولت باراک اوباما خواهد 
بود با این تفاوت که، اوباما سنجیده تر عمل 
می کرد و به اصطالح، با پنبه سر می برید، اما 
ترامپ کمی نخراشیده و خام است و البته به 

مرور زمان، تبدیل به اوباما می شــود، با این 
تفاوت که رنگ سفید و موهای صاف دارد!

در ارتبــاط با ایران نیــز ترامپ هرچند 
تــوپ و تشــر را چاشــنی حرف های خود 
می کند، ولی به زودی می فهمد که در برابر 
کشــورمان گزینه های زیادی را در اختیار 
ندارد و باالخره مجبور می شود همان راهی 
را برود که اوباما رفته است؛ یعنی فقط بلوف 

بزند و تهدید کند!

بر اساس تحقیقات و گزارشات 
رسانه های آمریکایی، کابینه 

ترامپ ثروتمندترین کابینه در 
تاریخ آمریکای مدرن است. 

بیشتر اعضای این کابینه تجارب 
زیادی در تجارت و کسب 

ثروت دارند و در مملکت داری 
تجربه ای ندارند.

 از هم اکنون می توان حدس 
زد که دولت ترامپ همان 
دولت باراک اوباما خواهد 
بود با این تفاوت که، اوباما 
سنجیده تر عمل می کرد 
و به اصطالح، با پنبه سر 
می برید، اما ترامپ کمی 
نخراشیده و خام است و 

البته به مرور زمان، تبدیل 
به اوباما می شود، با این 
تفاوت که رنگ سفید و 

موهای صاف دارد!


