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 واشنگتن، دي سي - كاخ سفيد 

  من: آمريكايي وطنان هم
مردم آمريكا من را انتخاب كردند تا عظمت آمريكا را بازگردانند. 

ام كه دولت من، امنيت، منافع و رفاه شهروندان  من قول داده
ام كه ما  آمريكا را در صدر (اولويت) قرار دهد. من وعده داده

اقتصاد آمريكا را احيا و ارتش را نوسازي خواهيم كرد، از مرزها 
هاي خود را  محافظت خواهيم كرد و ارزشدفاع و از حاكميت خود 

  خواهيم برد. پيش به
ام، شما شاهد عملي شدن  در طول اولين سال رياست جمهوري

ي من بوديد. ما به منافع »نخست آمريكا«سياست خارجي 
شهروندان خود اولويت خواهيم داد و از حقوق مستقل خود 

گر در يك كشور محافظت خواهيم كرد. آمريكا بار دي عنوان به
هاي فراروي خود نه  عرصه جهاني رهبري خواهد كرد. ما از چالش

ها مقابله خواهيم كرد و به  تنها عقب نخواهيم نشست؛ بلكه با آن
هايي براي بهبود امنيت و رفاه همه مردم آمريكا  دنبال فرصت
  خواهيم بود.
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العاده خطرناك روبه روست كه مملو از طيف  آمريكا با جهاني فوق
هاي اخير تشديد  اي از تهديدهايي است كه در سال گسترده

هاي مستبد  اند. هنگامي كه من رئيس جمهور شدم، رژيم شده
اي بودند كه كل كره زمين  موشك و تسليحات هسته توسعه درحال

ع آمريكا را در سراسر هاي رقيب، مناف كرد. قدرت را تهديد مي
ناهمگون  مرزهاي دادند. در داخل، جهان مورد تاخت و تاز قرار مي

پذيري كشور  و عدم اجراي قوانين سخت مهاجرتي، باعث آسيب
هاي جنايتكار نيز، مواد مخدر و خطرات مهلكي  شده بود. كارتل
هاي تجاري غيرمنصفانه باعث تضعيف  كردند. شيوه وارد جامعه مي

ها را به بيرون از مرزها منتقل  آمريكا شده بود و شغلاقتصاد 
ها با متحدان آمريكا و  كرد. تقسيم غيرمنصفانه هزينه مي

گذاري ناكافي براي دفاع از كشور، بدخواهان آمريكا را  سرمايه
خطرناك ساخته بود. بسياري از مردم آمريكا اعتماد خود را به 

هاي خويش را از  ارزش شان به دولت، اميدشان به آينده و ايمان
  دست داده بودند.

اي متفاوت و جديد را ترسيم  يك سال، ما دوره تقريباً باگذشت
  هاي جدي همچنان باقي هستند. كنيم، هرچند كه چالش مي

با خطر شورانيم و  ما جهان را عليه رژيم مستبد كره شمالي مي

اي ناقص  ناشي از ديكتاتوري ايران كه پيروان توافق هسته

. ما دوستي خود را در كنيم مقابله مي، اند آن غفلت كرده از
كنيم و براي كمك به بيرون راندن  خاورميانه تجديد مي
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اعتبار ساختن  ها و بي گراها، قطع بودجه آن ها و افراط تروريست
اي شراكت و همكاري  شان، با رهبران منطقه ايدئولوژي شرورانه

هاي داعش را درهم  تكنيم. ما در عراق و سوريه، تروريس مي
شان تحت تعقيب قرار خواهيم داد.  ها را تا نابودي شكستيم و آن

اكنون متحدان آمريكا سهم بيشتري در دفاع مشترك 
هاي قدرتمند ما بيش از پيش تقويت  و ائتالف اند گرفته برعهده

اعالم كرديم كه آمريكا ديگر  روشني بهشده است. همچنين، ما 
هاي غيرمنصفانه تجاري را تحمل نخواهد  وهتهاجم اقتصادي يا شي

  كرد.
بر  مجدداًايم. ما  در داخل، ما ايمان به اهداف آمريكا را احيا كرده

هايي كه اين چنين  بندي و ارزش پايبندي خود به اصول بودجه
 تأكيداند،  ها و جامعه شده ها، انجمن باعث موفقيت خانواده

كند. ما  صاد ما رشد ميشوند و اقت ها ايجاد مي ايم. شغل كرده
ايم. ما  اي در ارتش آمريكا انجام داده سابقه گذاري بي سرمايه

مان را بر اساس  كنيم و روابط تجاري مرزهاي خود را كنترل مي
كنيم و در دفاع از حاكميت آمريكا  انصاف و سود متقابل برقرار مي

  آوريم. نمي هاي بهانههيچ عذر و 
يكا و ظهور رهبري آن، ارتقا يافته احياي آمر واسطه بهكل جهان 

يك سال، جهان فهميده است كه آمريكا رونق و  باگذشتاست. 
ها و خطرهايي ناشي از  امنيت يافته و قدرتمند است. ما با چالش

ثبات ساختن جهان هستند و منافع و ملت  كساني كه به دنبال بي
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آينده  كنيم و از اين طريق، كنند، مقابله مي آمريكا را تهديد مي
  بهتري را براي مردم خود و جهان به ارمغان خواهيم آورد.

راهبرد امنيت ملي دولت من، براي محافظت از مردم آمريكا و 
 مان، پاسداري قدرتمند از صلح ، بهبود رفاهمان زندگيحفظ سبك 

راهبردي خود را ارائه  انداز و پيشبرد نفوذ آمريكا در جهان، چشم
 قدرتمند، انداز زيبا (جهاني با كشورهاي چشمما اين  كرده است.

خود  آمال و از فرهنگ كدام داراي تماميت ارضي كه هر و مستقل
از رفاه، آزادي و صلح كامياب  برخوردار هستند و در كنار هم

  هاي آينده دنبال خواهيم كرد. شوند) را در سال
 اي، ما با چشماني باز و تفكري نو به براي پيگيري چنين آينده

جهان خواهيم نگريست. ما توازن قدرتي ايجاد خواهيم كرد كه 
براي آمريكا و متحدان و شركاي آن مطلوب باشد. ما هرگز 

هاي خود چشم برنخواهيم داشت و در ظرفيت  اي از ارزش لحظه
  ها فروگذار نخواهيم بود. گيري، ارتقا و تجديد آن الهام

 حق بههيم بود و تر، ما در خدمت مردم آمريكا خوا از همه مهم
ها  ها در برخورداري از دولتي كه به امنيت، رفاه و منافع آن آن

اولويت دهد، احترام خواهيم گذاشت. اين راهبرد امنيت ملي، 
  دهد. آمريكا را در صدر قرار مي

 رئيس جمهور دونالد جي. ترامپ
 كاخ سفيد

 2017دسامبر 
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  مقدمه

آمريكا هنگامي در داخل، داراي امنيت، رفاه و آزادي خواهد بود 
قدرت، اعتماد به نفس و اراده رهبري جهان برخوردار باشد.  كه از

تواند از صلح پاسداري كند، آزادي را حفظ  چنين آمريكايي مي
بياورد. اولويت نمايد و مزاياي پايداري براي مردم آمريكا به وجود 

دادن به آمريكا، وظيفه دولت ما و اساس رهبري آمريكا در جهان 
  شود. محسوب مي

منافع منافع حياتي مردم آمريكا، بلكه نه تنها آمريكاي قدرتمند، 
ها  كساني است كه در جهان براي دستيابي به منافع، ارزشحياتي 

  و آمال مشترك، خواهان شراكت با آمريكا هستند.
  دهد. هبرد امنيت ملي، آمريكا را در صدر قرار مياين را

راهبرد امنيت ملي نخست آمريكا، بر اصول آمريكايي، ارزيابي 
هاي فراروي ما استوار  روشن منافع آمريكا و عزم مقابله با چالش

گرايي اصولي است كه راهنماي آن  است. اين راهبرد، راهبرد واقع
بر اين ديدگاه استوار است  نتايج است، نه ايدئولوژي. اين راهبرد

كه صلح، امنيت و رفاه، به كشورهاي مستقل قدرتمندي وابسته 
گذارند و در خارج  است كه در داخل به شهروندان خود احترام مي

كنند. همچنين، اين راهبرد بر اين  براي پيشبرد صلح همكاري مي
شناخت استوار است كه اصول آمريكايي، نيرويي پايدار و جاويدان 

  در جهان هستند.
  منبع قدرت آمريكا هستيم.» ما مردم«

www.irpublicpolicy.ir



 

٥ 

  

اياالت متحده آمريكا با تمناي زندگي، آزادي و براي رفتن به 
و به اين اعتقاد دارد كه  –دنبال خوشبختي متولد شده است 

قدرت سياسي عاري از حس مسئوليت، استبداد است. به همين 
[كشور] ما، قانون اساسي را نوشتند و تصويب  گذاران بنيانخاطر، 

كردند كه ما اكنون از آن  تأسيسكردند و دولتي از نوع جمهوري 
برخوردار هستيم. قانون اساسي آمريكا، از يك طرف براي حفاظت 
از حقوق خدادادي و آزادي ما، قدرت معين الزم را در اختيار 

اختن اندازه و گذارد و از طرف ديگر، با محدود س دولت ملي مي
اختيارات دولت، تقسيم قدرت فدرال و حفاظت از حقوق افراد از 

كند.  طريق حاكميت قانون، از اين حقوق و آزادي پاسداري مي
همه قدرت سياسي در نهايت نماينده مردم آمريكا و در برابر مردم 

 مسئول است.

و ها و اصولي كه زندگي در آزادي  ما با دفاع از اين نهادها، سنت
ايجاد كشوري محبوب را براي ما به ارمغان آورده است، از استقالل 

كنيم. همچنين، ما ميراث ملي  و حاكميت آمريكا محافظت مي
پذير دولت  شماريم، زيرا نهادهاي نادر و آسيب خود را عزيز مي

فرهنگ پرورش  واسطه بهيابد كه  جمهوري تنها هنگامي دوام مي
  د.ي اين نهادها، حفظ شو دهنده

اي بالنده براي ما به ارمغان آورده است  آزادي و استقالل، جامعه
كشوري بالنده و –كه امروز مردم آمريكا از آن برخوردار هستند 

ها و تفاوت است و در عين حال،  مطمئن كه پذيراي اختالف
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پيوندهاي تاريخي، فرهنگ، باورها و اصولي متحد شده  واسطه به
  كه معرف كيستي ما است.

مان ارج  كنيم و به عقالنيت گذشته هاي خود افتخار مي به ريشهما 
نهيم. ما به پاسداري از حقوق و كرامت همه شهروندان متعهد  مي

هستيم. همچنين ما ملت پيرو قانون هستيم؛ زيرا حاكميت قانون، 
استفاده از قدرت  سپري است كه از افراد در برابر فساد دولت و سوء

دهد تا بدون ترس  ها امكان مي نوادهكند، به خا محافظت مي
  سازد. پذير مي زندگي كنند و رشد بازارها را امكان

 ترين بزرگاصول اساسي ما، آمريكا را براي هميشه به يكي از 
هاي تاريخ تبديل كرده است. با اين حال، ما همچنين  قدرت

ها  كنيم و به آن حفاظت مان دستاوردهاي از دانيم كه بايد مي
و همواره به اين واقعيت واقف هستيم كه مردم آمريكا  بيفزاييم

  همچون ستاره قطبي، راهنماي راستين ما است.
ناپذير است و نه  دستاوردها و مواضع آمريكا در جهان نه اجتناب

تصادفي. در بسياري از مواقع، مردم آمريكا براي حفظ و پيشبرد 
نيروهاي رقيب امنيت، رفاه و اصول ارجمند ما، مجبور به رقابت با 

داري و حفظ اتحادمان در  اند. در داخل، ما براي پايان برده بوده
جنگ داخلي نبرد كرديم و براي برخورداري همه مردم آمريكا از 

ايم. در طول  مدت بوده حقوق برابر، گرفتار كشمكش طوالني
ها آمريكايي در دو جنگ  ترين قرن تاريخ بشر، ميليون خونين

راي دفاع از آزادي نبرد كردند و هزاران نفر جهاني و جنگ سرد ب
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جان خود را از دست دادند. آمريكا، به همراه متحدان و شركاي 
آن، فاشيسم، امپرياليسم و كمونيسم شوروي را شكست داد و 
هرگونه شك و ترديدها در مورد قدرت و پايداري دموكراسي 

  د.جمهوري متكي بر مردم آزاد، سربلند و متحد را از بين بر
هاي  هاي نظامي خود را با پيروزي اياالت متحده آمريكا پيروزي

منصفانه،  سياسي و اقتصادي برآمده از اقتصاد بازاري و تجارت
اصول دموكراتيك و ائتالف براي امنيت مشترك، تثبيت كرد. 
رهبران سياسي، تجاري و نظامي آمريكا با همتايان خود در اروپا و 

ملل متحد، طرح مارشال،  سازمانطريق آسيا همكاري كردند تا از 
شده  پيمان آتالنتيك شمالي (ناتو) و ساير نهادهاي طراحي سازمان

براي پيشبرد صلح، آزادي و منافع امنيتي مشترك، نظم [جهاني] 
دانيم كه روابط مستحكم  پس از جنگ سرد را شكل دهند. ما مي

ارمغان براي ما به  ارزشمنديمان، مزاياي  با متحدان و شركاي
  آورد. مي

كننده كشورهاي آزاد در جنگ سرد، آمريكا  پس از پيروزي خيره
ها و قدرت عظيم، ظهور  يگانه ابرقدرت جهان با برتري عنوان به

شود. بسياري بر اين  كرد. با اين حال، موفقيت مايه سرخوشي مي
شود و چالشي  باور شدند كه قدرت آمريكا به خودي خود حفظ مي

نخواهد داشت. آمريكا به انحراف رفت و دچار بحران از دست رفتن 
ي شد. از آنجا كه ما هاي كليد اعتبار و مزايايش در حوزه

پنداشتيم،  هاي سياسي، اقتصادي و نظامي خود را بديهي مي برتري
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اجرا كردند تا  تدريج بههاي بلندمدت خود را  ساير بازيگران برنامه
آمريكا را به چالش بكشند و اهداف خود را در مخالفت با آمريكا، 

  بردند. پيش به متحدان اين كشور و شركاي آن،
المللي ايجاد شده با كمك  ير كشورها از نهادهاي بينسا كه درحالي

ها به صنعت  كرديم. آن تماشا مي كردند، ما برداري مي آمريكا، بهره
آوري را در كنترل داشتند و  پرداختند، انتقال فن خود يارانه مي

، ها فعاليتكردند. اين اقدامات در كنار ساير  بازارها را مختل مي
كرد. در داخل، مقررات بيش  ا تهديد ميامنيت اقتصادي آمريكا ر

هاي سنگين، رشد اقتصادي را خفه كرد و  از حد و ماليات
ترين درمان تاريخي فقر) را تضعيف نمود.  هاي آزاد (بزرگ شركت

كرد،  تجاري خصوصي دخالت ميهاي  فعاليت در هر بار كه دولت
م رونق اقتصادي و روح نوآوري و توليد كه براي عظمت ملي ما مه

  شد. هستند، تهديد مي

  
  جهان رقابتي

هاي سياسي، اقتصادي و نظامي فراروي خود در  آمريكا به رقابت
  جهان، پاسخ خواهد داد.

كنند و  چين و روسيه براي فرسايش امنيت و رفاه آمريكا تالش مي
ها مصمم  كشند. آن و منافع آن را به چالش مي قدرت، نفوذ

ود، از آزادي اقتصاد و عدالت هاي خ تقويت ارتش هستند تا براي

www.irpublicpolicy.ir



 

٩ 

  

اقتصادي بكاهند و براي سركوب جوامع خود و گسترش نفوذشان، 
، جمهوري دموكراتيك زمان همها را كنترل كنند.  اطالعات و داده

جمهوري اسالمي ايران مصمم هستند تا خلق كره [شمالي] و 

ثبات سازند و آمريكا و متحدان آن را تهديد  منطقه را بي

هاي تهديدآميز  گروه دم خود را به وحشت بيندازند.كنند و مر
هاي تبهكار  سازمانهاي جهادي گرفته تا  فراملي، از تروريست

كنند تا به آمريكا آسيب برسانند. اين  فراملي، فعاالنه تالش مي
ها، اگرچه به لحاظ ماهيت و وسعت متفاوت هستند، اما  چالش

كرامت انسان و آزادي  ، تقابل بين كساني است كه بهاساساًها  آن
كنند و تنوع را  نهند و كساني كه افراد را سركوب مي ارج مي

  تابند. برنمي
هاي دو دهه گذشته  ها، آمريكا را به بازنگري در سياست اين رقابت
هاي مبتني بر اين فرض كه تعامل با رقبا  سياست –سازد  ملزم مي

ها را  جهاني، آنالمللي و تجارت  شان در نهادهاي بين و وارد كردن
خطر و شركايي قابل اعتماد تبديل خواهد كرد. اين  به فعاالني بي

  فرضيه در بيشتر موارد اشتباه از آب درآمد.
اعتبار ساختن دموكراسي، از  بازيگران رقيب در تالش براي بي

ها به پيشبرد  كنند. آن تبليغات و ساير ابزارها استفاده مي
ند و اطالعات كذب منتشر پرداز غربي مي- هاي ضد ديدگاه

سازند تا بين ما، متحدان ما و شركاي ما جدايي و تفرقه  مي
هاي جهادي نظير داعش و  بيندازند. عالوه بر اين، تروريست
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دهند  ادامه مي اي وحشيانهالقاعده همچنان به گسترش ايدئولوژي 
خواند كه  گناهاني فرا مي ها و بي آميز دولت كه به نابودي خشونت

هاي جهادي سعي  ها، مرتد هستند. اين تروريست اين گروه عمز به
كنند تا افراد تحت امر خود را به اطاعت از قانون شريعت  مي

  مجبور سازند.
ترين ارتش دنياست. با اين حال، برتري  ارتش آمريكا همچنان قوي

آمريكا رو به تحليل است؛ زيرا كشورهاي رقيب در حال نوسازي و 
اي خود هستند. بسياري از اين  ف و هستهتجهيز قدرت متعار

هاي  كشورها اكنون قادر به توليد زرادخانه وسيعي از موشك
تواند خاك آمريكا را  ها مي اي هستند كه برخي انواع آن پيشرفته

آوري،  هدف قرار دهد. كشورهاي ضعيف با دسترسي به فن
شوند. كره شمالي (كشوري كه مردمانش  قدرتمند و جسورتر مي

حال مردن از گرسنگي هستند) صدها ميليون دالر خرج سالح  در
اي، شيميايي و بيولوژيكي كرده است كه براي آمريكا  هسته

شود. عالوه بر اين، بسياري از فعاالن، در  تهديدآميز محسوب مي
اند كه از آستانه واكنش نظامي  هايي مهارت يافته اجراي فعاليت
ها  ات خصمانه كه با انكار آنبا اقدام –تر است  [آمريكا] پايين

آمريكا، متحدان اين كشور و شركاي آن را به چالش  -است توأمان
كشند. وظيفه ما اين است كه از تداوم برتري نظامي آمريكا  مي

اطمينان حاصل كنيم و به همراه ساير عناصر قدرت ملي، براي 
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هاي پيچيده امنيت ملي آماده  محافظت از آمريكا در برابر چالش
  باشيم.

هاي سياسي،  رقابت بر سر اطالعات، باعث تشديد اين رقابت
شود. اطالعات نيز همانند انرژي، رفاه  اقتصادي و نظامي مي

دهد و در موضع راهبردي آينده ما در  اقتصادي آمريكا را شكل مي
برداري از قدرت اطالعات، براي  است. توانايي بهره تأثيرگذارجهان، 

هاي متخاصم و ايجاد  تداوم رشد اقتصاد آمريكا، غلبه بر ايدئولوژي
  و استقرار كارآمدترين ارتش در جهان، اساسي است.

ما اين درس دشوار را ياد گرفتيم كه اگر رهبري در دست آمريكا 
رر آمريكا پر خواهند نباشد، فعاالن بدخواه، اين جاي خالي را به ض

اين، اگر آمريكا از موضع قدرت و اعتماد و طبق منافع  باوجودكرد. 
  هاي خود، رهبري كند، به نفع همه خواهد بود. و ارزش

هم به جنگ  لزوماًرقابت هميشه به معناي خصومت نيست و 
مان هيچ  هرچند كه در تعهد ما به دفاع از منافع –شود  منجر نمي

يت آمريكا در اين رقابت، بهترين راه براي شكي نيست. موفق
ها  جلوگيري از جنگ است. همان طور كه ضعف آمريكا به چالش

زند، قدرتمندي آمريكا و اعتماد به آن، بازدارنده جنگ  دامن مي
  است و حامي صلح خواهد بود.
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  يك راهبرد امنيت ملي عنوان به» نخست آمريكا«

آمريكا، فرايندي گذرا و مشكالت هاي پيش روي  ها و چالش رقابت
اي  هايي بلندمدت و درهم پيچيده موقتي نيستند. بلكه، چالش

  طلبند. هستند كه تعهد و توجه ملي پايدار ما را مي
نظيري  آمريكا از برتري سياسي، اقتصادي، نظامي و تكنولوژيكي بي

برخوردار است، اما براي حفظ اين برتري، تقويت اقتدار و 
استعداد مردم آمريكا، ما بايد در اين جهان رقابتي از شكوفاسازي 

  اين چهار منفعت ملي حياتي حفاظت كنيم.

حفاظت از مردم آمريكا، وطن و سبك زندگي نخست، 

، مسئوليت اصلي ما است. ما كنترل مرزهاي خود را آمريكايي
هاي  تقويت و نظام مهاجرت را اصالح خواهيم كرد. ما از زيرساخت

راقبت خواهيم كرد و فعاالن خرابكار سايبري را حياتي خود م
تحت پيگرد قرار خواهيم داد. يك سامانه دفاع موشكي چند اليه 

مان در برابر حمالت موشكي دفاع خواهد كرد. همچنين،  از وطن
دهيم تا اينكه  ها تحت تعقيب قرار مي ما تهديدها را تا منبع آن

اي ما، متوقف هاي جهادي قبل از دسترسي به مرزه تروريست
  شوند.

خواهيم پرداخت. ما  بهبود رونق اقتصادي آمريكادوم، ما به 
هاي آمريكايي احيا  اقتصاد آمريكا را به نفع كارگران و شركت

ما بر روابط اقتصادي منصفانه و متقابل خواهد  تأكيدخواهيم كرد. 
هاي تجاري از بين برود. آمريكا بايد همچنان  بود تا نابرابري
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آوري باشد و از اقتصاد خود در برابر  ر تحقيقات و فنسردمدا
غيرعادالنه خواهان دستيابي به  طور بهرقبايي محافظت كند كه 

معنوي ما هستند. همچنين، ما به دنبال سلطه آمريكا بر  مالكيت
انرژي هستيم، زيرا توليد فراوان منابع انرژي، موجب تحرك 

  شود. اقتصاد ما مي

 واسطه بهو  از صلح از طريق قدرتپاسداري سوم، ما به 
نوسازي ارتش خود خواهيم پرداخت تا اينكه برتري ارتش ما 
همچنان ادامه داشته باشد، در مقابل رقباي ما بازدارندگي ايجاد 
كند و در صورت لزوم، قادر به جنگ و پيروزي باشد. ما با همه 
ابزارهاي قدرت ملي به رقابت خواهيم پرداخت تا مطمئن شويم 

هاي  كه مناطق جهان تحت سلطه يك قدرت نباشد. ما توانمندي
آمريكا (ازجمله تجهيزات فضايي و فضاي سايبري) را تقويت 

هايي خواهيم پرداخت كه مورد غفلت  كنيم و به احياي قابليت مي
اند. متحدان و شركاي ما مايه افزايش قدرت ما  قرار گرفته

براي محافظت از خود در برابر ها انتظار داريم تا  شوند. ما از آن مي
ها را به دوش  از هزينه اي منصفانهتهديدهاي مشترك، سهم 

  بكشند.

خواهيم پرداخت؛ زيرا جهاني  پيشبرد نفوذ آمريكاچهارم، ما به 
هاي ما باشد، باعث  كه حامي منافع آمريكا و بازتابي از ارزش

هاي  سازمانامنيت و رونق هرچه بيشتر آمريكا خواهد شد. ما در 
ها را رهبري خواهيم كرد تا  كنيم و آن چند جانبه شركت مي
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منافع و اصول آمريكا حفظ شود. تعهد آمريكا به آزادي، 
دموكراسي و حاكميت قانون، منبع الهام كساني خواهد بود كه زير 

كنند. ما در ارتقاي رشد اقتصادي مبتني  سلطه استبداد زندگي مي
كاتاليزور را ايفا و به  يك بر پيشتازي بخش خصوصي، نقش

مان كمك خواهيم كرد تا در آينده به شركاي  شركاي مشتاق
تجاري و امنيتي ما تبديل شوند. اگرچه از ديگران انتظار داريم تا 

ها شريك باشند، اما همچنان يك كشور سخاوتمند  در مسئوليت
  باقي خواهيم ماند.

از  است عبارتحاكميت (اولين وظيفه يك دولت  تحكيم حق
منافع مردم خود) شرط الزم براي حفاظت از اين چهار  تأمين

شود. همچنين هنگامي كه ما حاكميت  منافع ملي محسوب مي
يك كشور  عنوان بهخود را تحكيم بخشيديم، اعتماد به نفس ما 

كنيم، به آينده  نيز تقويت خواهد شد. ما به تاريخ خود افتخار مي
و مطمئن هستيم كه آمريكا الگويي مثبت در  بين خوشآمريكا 

دانيم  گرا هستيم و مي دهد. همچنين، ما واقع اختيار جهان قرار مي
توان به ديگران تحميل كرد؛ چرا كه  كه روش زندگي آمريكا را نمي

نقطه اوج پيشرفت نيست. آمريكا به همراه  لزوماًاين موضوع 
ي متقابل است. متحدان خود و شركاي مشتاق، به دنبال همكار

هاست. در  ها و مسئوليت همكاري به معناي مشاركت در هزينه
تجارت، روابط منصفانه متقابل به همراه سطح دسترسي برابر به 

راهبرد امنيت «بازار و فرصت رشد اقتصادي، به نفع همه است. 
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اميدوار است كه شرايط الزم براي موفقيت » ملي نخست آمريكا
  كا و جهان به ارمغان بياورد.اقتصادي را براي آمري

ترين و  در اياالت متحده آمريكا، مردان و زنان آزاد، عادل
اند. اكنون، حفظ و دفاع  ترين كشور تاريخ را به وجود آورده پررونق

نسل فعلي آمريكا است و  عنوان بهبها وظيفه ما  از اين ميراث گران
  دهد. اين راهبرد امنيت ملي راه را نشان مي
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  :ركن اول

حفاظت از مردم آمريكا، وطن و سبك 

  زندگي آمريكايي
  

كنيم، از جوامع مان محافظت  ما از كشورمان دفاع مي«

  ».كنيم و امنيت مردم آمريكا را در صدر قرار خواهيم داد مي

  2017رئيس جمهور ترامپ، ژوئيه 

  

راهبرد امنيت ملي حاضر با عزم به حفاظت از مردم آمريكا، سبك 
شود. مردم آمريكا از  و منافع آمريكا آغاز مي زندگي آمريكايي

ديرباز منافع جهان به هم پيوسته را كه در آن، اطالعات و تجارت 
اند. با اين حال، تعامل با  يابد، تشخيص داده آزادانه جريان مي

 عنوان بهآمريكا از حقوق و وظايف خود  بدين معنا نيست كه جهان
خود را به خطر وري مستقل چشم پوشي كند يا امنيت كش

هايي به دنبال دارد،  بيندازد. همچنين، آزاد بودن فرايندها، هزينه
زيرا رقباي ما از نظام دموكراتيك و آزاد ما براي ضربه زدن به 

  كنند. برداري مي آمريكا بهره
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اي  هاي هسته شمالي به دنبال تجهيزاتي است كه با سالح كره

هاي  ايران از گروهها آمريكايي را به كشتن بدهد.  خود ميليون

و آشكارا خواستار نابودي ما كند  ميتروريستي حمايت 

هاي تروريستي جهادي نظير داعش و القاعده مصمم  سازمان. است
ژي منفور خود، مردم و با ايدئولوكنند هستند تا به آمريكا حمله 

دولتي از طريق -غيربازيگران آمريكا را به افراط سوق دهند. 
هاي قاچاق مواد مخدر و انسان، نظم اجتماعي را برهم  شبكه

آميز و كشتن  خشونت جرائمزنند و هر سال براي ارتكاب  مي
  كنند. ها استفاده مي هزاران آمريكايي، از اين شبكه

 ا، ازجمله نظام دموكراتيك و اقتصاد مارقباي ما منابع قدرت آمريك
معنوي و اطالعات شخصي ما  تها مالكي دهند. آن را هدف قرار مي

هاي هوا فضا و  كنند، بخش برداري مي را سرقت و از آن بهره
هاي حياتي ما را در  و زيرساخت دهند دريايي ما را هدف قرار مي

هاي سبك  شالودهدهند. همه اين اقدامات،  معرض خطر قرار مي
 مرزهاي قانوني كنترل كند. بازسازي زندگي آمريكا را تهديد مي

ها و تقويت  آمريكا، نخستين گام در راه حفاظت از وطن آمريكايي
  حاكميت آمريكا است.

 بيولوژيكي و راديولوژيكي شيميايي، اي، هسته حمالت از بايد ما
جلوگيري مان  ها به وطن كنيم، از دسترسي تروريست پيشگيري

هاي  و از زيرساخت كنيم، از قاچاق مواد مخدر و انسان بكاهيم
حساس خود محافظت كنيم. همچنين، ما بايد تهديدهاي بالقوه را 
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ها  قبل از اينكه به آمريكا برسند، از بين ببريم، در مقابل آن
هاي  ها را مختل سازيم. ما تروريست بازدارندگي ايجاد كنيم و يا آن

ها هدف  هاي تبهكار فراملي را در سرچشمه آن انسازمجهادي و 
ها را از ميان خواهيم  هاي پشتيباني آن قرار خواهيم داد و شبكه

  برد.
عالوه بر اين، ما بايد براي واكنش سريع، گام برداريم تا نياز مردم 

 ن تأمينما ميهن به حمله يا طبيعي آمريكا را در مواقع بالياي
و  هاي حياتي هاي دولتي، زيرساخت كنيم. ما بايد در همه بخش

هاي سياسي و اقتصادي، فرهنگ آمادگي و مقاومت ايجاد  سيستم
  كنيم.

  

  امنيت مرزها و سرزمين آمريكا تأمين

برداري از نقاط ضعف ما در  دولتي با بهره-فعاالن دولتي و غير
و حوزه فضاي سايبري، امنيت مردم آمريكا و  زمين، دريا، فضا

اندازند.  اقتصاد اين كشور را به خطر ميهاي حساس  بخش
هاي خود براي تهديد آمريكا و  دشمنان ما پيوسته به تكامل شيوه

  باشيم. سازگار و چابك پردازند. ما بايد شهروندان آن مي

  

  هاي كشتار جمعي دفاع در برابر سالح

دولتي كه به دنبال - هاي متخاصم و فعاالن غير خطر ناشي از دولت
 و راديولوژيكي شيميايي، اي، هستههاي  الحدستيابي به س
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بيولوژيكي هستند، در حال افزايش است. استفاده رژيم سوريه از 
هاي شيميايي عليه شهروندان خويش، باعث تضعيف قوانين  سالح

شود و فعاالن بيشتري را به  ميمهلك   المللي عليه اين سالح بين
داعش در سوريه  كند. وسوسه مي يابي و استفاده از اين سالحدست

هاي تروريستي  شيميايي استفاده كرده است. گروه و عراق از سالح
تالش  هاي كشتار جمعي براي دستيابي به مواد مرتبط با سالح

 بيولوژيكي يا راديولوژي اي، هسته ها به مواد كنند. اگر تروريست مي
امنيت اين مواد كافي نيست، دست يابند، ما با  [در جاهايي كه]

  زرگي مواجه خواهيم شد.خطر ب
ها و همچنين برد زياد  و اثربخشي موشك با افزايش تعداد، نوع

ها را  زياد اين سالح احتمال بههايي مانند كره شمالي  ها، دولت آن
د. نده براي حمله اتمي عليه آمريكا مورد استفاده قرار مي

هاي شيميايي و بيولوژيكي  كره شمالي به دنبال سالح همچنين
 ها نيز با موشك قابل حمل هستند. چين و روسيه در ه ايناست ك

تواند  حال توسعه تسليحات پيشرفته و تجهيزاتي هستند كه مي
هاي حياتي و تشكيالت كنترل و فرماندهي ما را تهديد  زيرساخت

 كند.

  

  دار اقدامات اولويت

اياالت متحده آمريكا براي دفاع از  دفاع موشكي: يارتقا

استقرار سامانه دفاع مان در برابر حمالت موشكي در حال  وطن
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و كره  موشكي چند اليه با تمركز بر مقابله با تهديدات ايران
شمالي است. اين سامانه داراي قابليت نابودي تهديد موشكي قبل 

پيشرفته، تخريب ثبات  موشكي دفاعهدف از  از پرتاب است.
رينه با روسيه و چين راهبردي يا اختالل در روابط راهبردي دي

  نيست.

ما در مرزهاي خود و  هاي كشتار جمعي: كشف و نابودي سالح
 شيميايي، اي، هسته مواد داخل سرزمين خود به تالش براي كشف

ها عليه  آن كارگيري بهبيولوژيكي و جلوگيري از  و راديولوژيكي
خودمان، خواهيم افزود. همچنين، ما اطالعات، قوانين اجراي 

بهترين نحو انسجام  به رامديريت اضطراري  عمليات و قانون
بخشيم تا مطمئن شويم كه مدافعان ما در خط مقدم براي  مي

واكنش در برابر تهديدهاي سالح كشتار جمعي از جانب فعاالن 
  دولتي يا غيردولتي، اطالعات درستي در اختيار دارند.

ما  منع گسترش تسليحات كشتار جمعي: اقدامات تقويت
هاي گذشته، به اقدامات خود  هاي دهه عالوه بر اعتماد به طرح

هاي  امنيت، حذف و جلوگيري از گسترش سالح تأمينبراي 
هاي  و سامانه آوري، دانش كشتار جمعي و مواد مرتبط با آن، فن

افزاييم تا شانس و فرصت دسترسي فعاالن متخاصم  تحويل آن، مي
 -ر آنيم تا فعاالن دولتي و غيربه اين تسليحات كاهش يابد. ما ب

  هاي كشتار جمعي پاسخگو باشند. دولتي در استفاده از سالح
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ما  هاي كشتار جمعي: هاي متخصص سالح نابودي تروريست
هاي  هاي متخصص سالح تروريستي عليه تروريست-ضد عمليات

ها  و تجهيزات آن ها ها، مجريان آن كشتار جمعي، حاميان مالي آن
ها با متحدان و  داد. ما براي كشف و نابودي توطئه انجام خواهيم

  شركاي خود همكاري خواهيم كرد.
  

  واگيرهاي  زيستي و بيماري تهديدات مبارزه با

 تواند تلفات جاني فاجعه باري به بار آورد. بيولوژيكي مي حوادث
اي  تهديدهاي بيولوژيكي عليه سرزمين آمريكا (خواه ناشي از حمله

افزايش و نيازمند  حال درعمدي يا ناشي از بروز و شيوع طبيعي) 
  .يمها را در نطفه خفه كن اقداماتي است كه آن
مانند ابوال و سارس و همچنين،  هايي ويروسشيوع و بروز طبيعي 

، 2001حمله عمدي عليه آمريكا با شيوع سياه زخم در سال 
لي و پيامدهاي آن تهديدات بيولوژيكي بر امنيت م تأثيربيانگر 

و سلب اعتماد  هاي اقتصادي تلفات جاني، ايجاد خسارت صورت به
  .استبه نهادهاي دولتي 

 هاي علوم زيستي كه براي بهداشت، اقتصاد عالوه بر اين، پيشرفت
هاي جديد در  و جامعه ما سودمند هستند نيز ممكن است روزنه

به آمريكا] اختيار فعاالني قرار دهد كه به دنبال آسيب زدن [
هاي  هستند. احتمال دارد كه برخي فعاالن خاص دولتي، سالح
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دست فعاالن ه تري توليد كنند و اين تجهيزات ب زيستي پيشرفته
  دولتي تبهكار بيفتد.-غير

  

  دار اقدامات اولويت

ما براي  ها: آن سرمنشأكشف و مهار تهديدات زيستي در 
ي از گسترش كشف و مهار زودهنگام شيوع بيماري و پيشگير

ها، با ساير كشورها همكاري خواهيم كرد. ما ساير كشورها  بيماري
هاي اوليه بهداشتي و  گذاري در سيستم مراقبت را به سرمايه

 هاي مشترك سالمت حوزه تقويت امنيت بهداشتي جهاني در همه
هاي  حيوانات، ترغيب خواهيم كرد تا از شيوع بيماري و ها ناانس

شود. همچنين، ما با شركاي خود همكاري عفوني جلوگيري 
هايي كه با  خواهيم كرد تا از ايمني و اقدامات امنيتي آزمايشگاه

  خطرناك سر و كار دارند، اطمينان حاصل كنيم.ي زا بيماريعوامل 

تقويت  واسطه بهما  پزشكي: -هاي زيست  حمايت از نوآوري
از پزشكي است،  - مالكيت معنوي كه اساس صنعت زيستنظام 

پزشكي حفاظت و حمايت  -هاي زيست ها در نوآوري پيشرفت
  خواهيم كرد.

در داخل، ما واكنش اضطراري و  بهبود واكنش اضطراري:
همكاري هماهنگ خود را تقويت خواهيم كرد تا هاي  نظام

و براي دهد تشخيص  سرعت بهها را  هاي شيوع بيماري ويژگي
رل سالمت عمومي را ها، اقدامات كنت جلوگيري از گسترش بيماري
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اي (از جمله معالجات  انجام دهيم و مراقبت پزشكي همه جانبه
  كنيم. تأمينبراي نجات جان افراد) را 

  

  تشديد كنترل مرزي و سياست مهاجرت

تقويت كنترل مرزي و سيستم مهاجرت، اساس امنيت ملي، رونق 
 مواد قاچاقچيان ها، تروريست .استو حاكميت قانون  اقتصادي

و كنند  ميبرداري  جنايتكار، از مرزهاي باز بهرههاي  كارتل و مخدر
اندازند. اين فعاالن  امنيت و ايمني عمومي آمريكا را به خطر مي

  يابند تا از قدرت دفاع ما پيشي بگيرند. سازگاري مي سرعت به
آمريكا بر حق حاكميت خود در تعيين شرايط ورود به اين كشور 

ه داند كه مهاجران در طول تاريخ سهم ب كند. آمريكا مي مي تأكيد
اند. با اين حال، مهاجرت غيرقانوني،  سزايي در اين كشور داشته

، به كارگران آمريكا كند ميهايي بر اقتصاد اين كشور تحميل  هزينه
و به قاچاق و اندازد  مي، امنيت عمومي را به خطر رساند ميآسيب 

  زند. ساير جنايات دامن مي
گيري در مورد پذيرش  داند كه تصميم مريكا مياياالت متحده آ

يا ساير موارد، از تصميمات مهم يك كشور  اسكان، شهروندي
است. آمريكا همچنان از مهاجرت قانوني كساني كه تهديد امنيتي 

ها مغاير با منافع ملي  و كساني كه ورود آن شوند محسوب نمي
 بررسي و غربالگري ،زمان همو كند  ميآمريكا نيست، استقبال 

، در قوانين بندد ميهاي خطر را  ، روزنهكند ميمسافران را تشديد 
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و سوءاستفاده از نقاط ضعف را برطرف كند  ميقديمي بازبيني 
مهاجرتي فعلي خود نظام خواهد كرد. همچنين، ما به اصالح 

خواهيم پرداخت كه برخالف منافع ملي و امنيت ملي آمريكا، ورود 
سازد. تعيين  پذير مي گسترده مهاجرت را امكاننامنظم و زنجيره 

شانس و روابط گسترده  جاي بهسكونت و شهروندي بايد 
 ي جامعه ها براي سودمندي آن و افرادهاي  خانوادگي، بر شايستگي

  آمريكا استوار باشد.

  

  دار اقدامات اولويت

دفاع  كارگيري بهما با ساخت ديوار مرزي،  تقويت امنيت مرزي:
آوري پيشرفته، استخدام پرسنل بيشتر و ساير  و فنچنداليه 

اقدامات، مرزهاي خود را امن خواهيم ساخت. دولت آمريكا با 
شركاي خارجي خود همكاري خواهد كرد تا افراد مشكوك را 

ها به آمريكا  و از ورود آنسازد شناسايي و متوقف  موقع به
  جلوگيري كند.

رسي مهاجران، دولت آمريكا فرايند باز تشديد بازرسي:
كنندگان آينده به آمريكا را تشديد  و ساير مراجعهجويان  پناه

خواهد كرد تا افرادي كه براي امنيت ملي و ايمني عمومي كشور 
خطرناك هستند، شناسايي شوند. ما براي اطمينان از عدم ورود 
افراد خطرناك به آمريكا، استانداردهاي امنيتي بااليي تنظيم 

به داخل  قبالًاي شناسايي كساني كه احتماال خواهيم كرد و بر
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آوري و پردازش اطالعات  ، به تقويت جمعاند شدهمرزهاي ما وارد 
  خواهيم پرداخت.

ما در مرزها و در داخل كشور، قوانين  اجراي قانون مهاجرت:
مهاجرت را اجرا خواهيم كرد تا در برابر مهاجرت غيرقانوني، 

امنيت مرزي مستلزم  مؤثرايجاد كنيم. راهبرد  مؤثريبازدارندگي 
اخراج غيرقانوني در مرزها متوقف و بالفاصله  آن است كه بيگانگان

شوند. همچنين، ما بايد به تالش خود براي شناسايي و مقابله با 
مهاجرتي ما را نظام تقلب در فرايند مهاجرت بيفزاييم كه انسجام 

و خطر كند  ميبرداري  هره، از نقطه ضعف افراد بكند ميتضعيف 
  آورد. وجود ميه امنيت ملي ب

امنيت مسيرهاي ورودي  يبراي ارتقا تقويت امنيت حمل و نقل:
ها به كشور، ما بايد به بهبود همكاري اطالعاتي در  افراد و كاال

دولت و با شركاي خارجي بپردازيم. ما براي مقابله با تهديد 
و دريايي، به  يي، زمينيهاي حمل و نقل هوا نوظهور عليه بخش

آوري خواهيم پرداخت. همچنين، ما براي  گذاري در فن سرمايه
المللي خود  بهبود استانداردهاي امنيتي، با شركاي صنعتي و بين

  همكاري خواهيم كرد.
  

  ها آن سرمنشأتعقيب تهديدها تا 

در برابر تهديدهاي فراروي ميهن ما، دفاع كامل وجود ندارد و به 
، آمريكا بايد به همراه متحدان و شركاي خويش عليه همين خاطر
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گرايي كه آمريكا و متحدان آن را  دولتي خشونت-غيرهاي  گروه
  دهند، همواره موضع تهاجمي داشته باشد. هدف قرار مي

از  است عبارتاولين تهديد فراملي كه آمريكا با آن مواجه است، 
. اگرچه اين تبهكاريهاي  سازمانهاي جهادي و  تهديد تروريست

هاي ناشي از اين فعاالن  اما چالش ،ها اهداف متفاوتي دارند گروه
ها از جامعه باز ما  هاست. نخست آنكه، آن داراي برخي شباهت

 دارندآزاد فعاليت  مشاغل ها در كنند. دوم آنكه، آن سوءاستفاده مي
 ها به ارتباطات آن يابند. سوم آنكه سازگاري مي سرعت بهو 

هاي مجازي تاريك متكي هستند تا در  شده و وب رمزگذاري
خود شناسايي   و اجراي عمليات مالي تأمينطراحي، جذب نيرو، 

ها منوط به ضعف  نشوند. چهارم آنكه، موفقيت و گسترش آن
سازند؛ چرا  هاي آسيب پذير را طعمه خود مي دولت است و دولت

وجود ه ي بهاي امن و پناهگاه كند ميكه فروپاشي قانون را تسريع 
عليه آمريكا، متحدان و را آورند كه از آنجا، حمالت خود  مي

ها  و آخر آنكه، برخي از آن ؛كنند شركاي آن برنامه ريزي و آغاز مي
ها،  و در پناه اين دولت گيرند ميها قرار  مورد حمايت دولت

  دهند. ها را انجام مي دستورات آن
  

  هاي جهادي نابودي تروريست

ترين تهديد تروريستي عليه  تروريستي جهادي، مهمهاي  سازمان
روند. آمريكا در كنار متحدان و شركاي خود، از  شمار ميه آمريكا ب
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متعصبان جنگيده است. اين متعصبان به پيشبرد  ديرباز عليه اين
پردازند كه  اي از خالفت اسالمي جهاني مي بينش تماميت طلبانه

و  كند مي، سركوب را تشديد داند ميداري را موجه  كشتار و برده
هاي  هدفش تخريب سبك زندگي آمريكايي است. تروريست

جهادي از شبكه مجازي و فيزيكي در سرتاسر جهان استفاده 
 كشي پذير بهره ، از افراد آسيببكشند افراط بهكنند تا افراد را  مي

  .نمايندهاي خود را القاء و هدايت  و دسيسهكنند 
هاي عراق و  القاعده در سرزمين حتي پس از شكست داعش و

ها از  هاي جهادي همچنان ادامه دارد. آن سوريه، تهديد تروريست
سنگ محك ترور و وحشت استفاده و  عنوان بههاي جنگ  ناميد

اند.  شان را براي پيروان خود صادر كرده هاي تاكتيك ابزارها و
هاي جهادي به كشور  احتمال دارد كه بسياري از اين تروريست

اندازي حمالت عليه  و در آنجا به طراحي و راه بازگردندبومي خود 
  آمريكا و متحدانش ادامه دهند.

آمريكا براي ايجاد بازدارندگي و تخريب ساير همچنين، 

هاي مورد  هاي تروريستي خارجي (از جمله گروه گروه

كنند، با  كه آمريكا را تهديد مي حمايت ايران نظير حزب اهللا)
  كند. ان خود همكاري ميشركا و متحد

  دار اقدامات اولويت

ما به بهبود همكاري اطالعاتي در داخل هاي ترور:  نابودي توطئه
كشور و با شركاي خارجي خود خواهيم پرداخت. ما ابزار، 
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مان در خط مقدم (از  اختيارات و منابع الزم را در دسترس مدافعان
كارشناسان اطالعاتي) و مجري قانون جمله، نيروي امنيت داخلي، 

قرار خواهيم داد تا از اقدام تروريستي قبل از وقوع آن جلوگيري 
  كنند.

هاي عامل، دست به  سازمانارتش آمريكا و ديگر  اقدام مستقيم:
ي هاي و تروريست زنند ميهاي تروريستي  اقدام مستقيم عليه شبكه

جا كه در هر باشند، عليه ميهن و شهروندان آمريكا ي تهديد را كه
باشند، تحت پيگرد قرار خواهند داد. كارزار عليه داعش و القاعده و 

ها حاكي از آن است كه آمريكا به تقويت شركاي  وابستگان آن
ها،  ها و منابع پشتيباني آن و براي نابودي تروريست پردازد ميخود 

دست به عمليات مستقيم خواهد زد تا توطئه عليه آمريكا را براي 
  دشوار سازد. ها تروريست

  

هاي جهادي در  تروريست هاي امن تروريستي: نابودي پناهگاه
صورت برخورداري از زمان و مكان، قادر به دسيسه چيني خواهند 

را نابود خواهيم كرد و قبل از اينكه ها  پناهگاه بنابراين، ما اين ؛بود
ها جلوگيري  ميهن آمريكا را تهديد كنند، از ظهور مجدد آن

ها را تحت تعقيب قرار  هاي ديجيتال آن د. ما شبكهخواهيم كر
و با صنايع خصوصي همكاري خواهيم كرد تا با چالش  دهيم مي

و مانع  كنيمها و جنايتكارها مقابله  تروريست» فعاليت تاريك«
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افزاري امن از رديابي  نرم هاي سامانهها با استفاده از  شويم كه آن
  در امان باشند.

مالي، تجهيزاتي و پرسنلي  تأمينما زنجيره  قطع منابع قدرت:
مالي  تأمين نظامهاي تروريستي را از بين خواهيم برد. ما  سازمان

و از سوء استفاده از سيستم مالي  كنيم ميها را نابود  تروريست
ها را  المللي آمريكا جلوگيري خواهيم كرد. ما توانايي تروريست بين

وه، نابود خواهيم كرد. اين امر در ارسال پيام و جذب نيروهاي بالق
ها از طريق افشاسازي  شامل مبارزه با ايدئولوژي شيطاني جهادي

  .معتبر خواهد بود هاي مخالف و ديدگاه ترويج و ها دروغ آن

ها نيز هدف  كه آن متحدان و شركاي ما مشاركت در مسئوليت:
هاي وحشي  حمالت تروريستي قرار دارند، در مبارزه با اين گروه

شاركت خواهند كرد. ما به شركاي خود كمك خواهيم كرد تا م
ها را در خود  ظرفيت الزم براي اعمال فشار مداوم عليه تروريست

  ايجاد و بدون كمك آمريكا اقدام كنند.

 مبارزه با افراط گرايي و جلوگيري از گسترش آن در جوامع:
دنبال و به داند  مردود مياياالت متحده آمريكا تعصب و سركوب را 

يك ملت واحد  عنوان بههاي آمريكا  اي است كه بر ارزش آينده
، بخش مجري قانوناستوار باشد. ما با تقويت اعتماد بين نهادهاي 

هاي  دهيم كه ايدئولوژي و شهروندان آمريكا، اجازه نمي خصوصي
گرا ريشه بدوانند. كارشناسان امنيت داخلي و اطالعات  خشونت

و رهبران مدني در مورد پيشگيري  ي قانونمجرآمريكا با نهادهاي 
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گرايي در جوامع  كنند و در مورد افراط تروريسم همكاري مياز 
  خود، اطالعات موثق و عملي ارائه خواهند كرد.

  

  هاي تبهكار فراملي نابودي سازمان

هاي تبهكار فراملي  سازمانمتحده آمريكا بايد براي برچيدن  اياالت
ها، منابع بيشتري اختصاص دهد. برخي از  هاي فرعي آن و شبكه

كه  اند كردههاي عرضه جهاني ايجاد  ، زنجيرهها سازماناين 
شركت پردرآمد آمريكا باشند. اين  500توانند در زمره  مي

كنند،  ها هر روز براي جوامع آمريكا مواد مخدر عرضه مي سازمان
سايبري  جرائمو مشغول  زنند انگستري دامن ميهاي گ به خشونت

 موادهاي  كارتلكه از  هستند. فراگير شدن مواد مخدر غيرقانوني
ها  ساالنه ده شود، چيني تغذيه مي قاچاقچيان همچنين و مخدر

ها با تضعيف و  سازمانكشد. اين  هزار آمريكايي را به كام مرگ مي
تحدان ما را نيز ضعيف تباه ساختن نهادهاي دموكراتيك، شركا و م

هاي  سازمانسازند. سود، قدرت و نفوذ سياسي مايه انگيزش  مي
برداري  ها از ضعف حكومت بهره شود. آن تبهكار فراملي مي

هاي  سازمانو به ديگر تهديدهاي امنيت ملي، از جمله  كنند مي
زنند. عالوه بر اين، برخي از رقباي دولتي از  تروريستي، دامن مي

ابزار قدرت ملي، استفاده  عنوان بههاي تبهكار فراملي  سازمان
دهند و اين  ها قرار مي هاي ارضي در اختيار آن و پناهگاه كنند مي
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ها آزادانه به اقدامات غيرقانوني  ها هم در اين پناهگاه سازمان
  پردازند. سياسي مي تحريف و سرقت خرابكاري، سايبري،هاي  نفوذ

  

  دار اقدامات اولويت

ما براي تقويت توانايي  د برنامه ريزي راهبردي و اطالعات:بهبو
هاي جنايتكار  سازمانها به همكاري با يكديگر در مبارزه با  سازمان

ريزي و  در داخل و خارج، به نصب تجهيزات راهبردي برنامه
  اطالعات در سطح ملي خواهيم پرداخت.

ار فراملي هاي تبهك سازماندهيم كه  ما اجازه نمي دفاع از جوامع:
هاي سالمت عمومي  به مردم آمريكا آسيب وارد كنند. ما از فعاليت

براي متوقف ساختن رشد سوء مصرف مواد در آمريكا حمايت 
هاي پيشگيرانه را در سطح ملي و در سطح  خواهيم كرد، فعاليت

جوامع گسترش خواهيم داد، دسترسي به درمان قطعي اعتياد را 
و  بر تجويز دارو را تقويت خواهيم كرد افزايش خواهيم داد، نظارت

به آموزش پرسنل پزشكي در مورد اختالل سوء مصرف مواد 
  خواهيم پرداخت.

هاي آمريكا و شركاي خارجي، رهبران  سازمان دفاع كامل:
ها را  هاي حامي آن المللي و زيرساخت هاي تبهكار بين سازمان

در نيمكره غربي،  ويژه بههدف قرار خواهند داد. ما به كشورها، 
ها را از ميان  ها و شبكه سازمانكمك خواهيم كرد تا قدرت اين 

  ببرند.
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ما با استفاده از ابزار تحقيقاتي  مقابله با مجرمان سايبري:
ارز  آنالين، بازارهاي از استفادهدر  پيشرفته، توانايي مجرمان

برد. غيرقانوني را از بين خواهيم  فعاليت ابزارهاي ساير و ديجيتال
 اين كردن مخفي را در صورت كشورها آمريكا متحده اياالت

  بازخواست خواهد كرد. جنايتكاران،
  

  حفظ امنيت آمريكا در عرصه سايبري

هاي عرصه سايبري، براي امنيت  ها و فرصت پاسخ آمريكا به چالش
كننده خواهد بود. در بيشتر  و رونق اقتصادي ما در آينده تعيين

توانسته است با كنترل حوزه دريايي، زميني، تاريخ ما، آمريكا 
از ميهن خود محافظت كند. امروزه، فضاي  و فضايي هوايي

دهد تا بدون  دولتي امكان مي -سايبري به فعاالن دولتي و غير
و  گذر فيزيكي از مرزها، حمالتي عليه منافع سياسي، اقتصادي

هاي كمتري  امنيتي آمريكا به راه بيندازد. حمالت سايبري هزينه
توجهي در اختيار  قابلهاي  فرصت و داردبراي دشمنان آمريكا 

هاي حياتي آمريكا آسيب جدي  دهد تا به زيرساخت ها قرار مي آن
يا آن را مختل سازند، تجارت آمريكا را فلج كنند،  كنندوارد 
و به ابزارها و وسايلي  تضعيف كنند هاي فدرال آمريكا را شبكه

حمله نمايند كه مردم آمريكا براي ارتباطات و داد و ستد روزانه از 
هاي حياتي، غذاي ما را تازه نگه  كنند. زيرساخت ها استفاده مي آن
 تسهيلكنند، تجارت ما را  هاي ما را گرم مي دارند، خانه مي
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پذيري  دارند. آسيب يو شهروندان ما را امن و فعال نگه م كنند مي
و  هاي حياتي آمريكا در برابر حمالت فيزيكي، سايبري زيرساخت

توانند در كنترل و  الكترومغناطيسي بدين معناست كه دشمنان مي
 وسايل و برق بانكي و مالي، شبكه عملياتفرماندهي نظامي، 

  ارتباطي، اختالل ايجاد كنند.
ها به  اين شبكههاي فدرال نيز با تهديد مواجه است.  شبكه

 دهنددهد تا وظايف حياتي را انجام  هاي دولتي امكان مي سازمان
و براي مردم آمريكا خدمات فراهم كنند. دولت بايد به نحو احسن 
به حفظ اطالعات بپردازد تا از اطالعات و حريم خصوصي مردم 

 روز بههاي فدرال ما بايد نوسازي و  آمريكا حفاظت كند. شبكه
  شوند.
هاي به هم  آوري بر اين، زندگي روزانه مردم آمريكا به فن عالوه

و  ها رايانهوابسته است. با افزايش وابستگي ما به  اي رايانهي  پيوسته
پذير  آسيبارتباطات، ما هرچه بيشتر در براي حمالت سايبري 

امن در فضاي  صورت بهشويم. افراد و كسبه بايد بتوانند  مي
  سايبري فعاليت كنند.

كه اينترنت طراحي و راه اندازي شد، امنيت، نگراني  ميهنگا
با تكامل اينترنت، دولت و بخشي خصوصي  زمان هماي نبود.  عمده
 پيشگيري،به  مجهزاز ابتدا  هايي طراحي كنند كه سامانهبايد 

نه اينكه بعدها به ذهن خطور كند. اين  ،مقاومت باشد و حفاظت
و  كار بايد طوري انجام گيرد كه بازارهاي آزاد، رقابت خصوصي

www.irpublicpolicy.ir



 

٣٤ 

  

اما مهم دولت در اجراي حاكميت قانون، محترم  ،نقش محدود
هاي  توانيم در ايجاد نسل بعدي زير ساخت شمرده شود. ما مي

  ديجيتال، تجارب خود را به كار گيريم.
كه اين اختراع، آينده همه  طور همانيكاست. اينترنت اختراع آمر

هاي آمريكا  سازد، بايد ارزش ها را متحول مي كشورها و همه نسل
را نيز منعكس سازد. يك زيرساخت سايبري قوي و قابل دفاع، 
مايه رشد اقتصادي شده، از آزادي ما محافظت و امنيت ملي ما را 

  كند. تقويت مي
  

  دار اقدامات اولويت

براي بهبود امنيت و مقاومت  بندي خطر: اولويت شناسايي و
هاي حياتي، ما به ارزيابي خطر در شش حوزه اصلي  زيرساخت

 و بهداشت مالي، و بانكي برق، و انرژي ملي، امنيت پردازيم: مي
كجا  كه كرد خواهيم ارزيابي ما .نقل و حمل و ارتباطات ايمني،

به بار آورد  فزاينده و آميز فاجعه عواقبي تواند مي سايبري حمالت
خود را اولويت  و بر طبق آن، اقدامات، تجهيزات و دفاع محافظتي

  .بندي خواهيم كرد

آوري  ما براي نوسازي فنايجاد شبكه دولتي قابل دفاع: 
 مشترك خدمات تجاري، اطالعات فدرال خود، از آخرين تجهيزات

 براي به توانايي خود ما استفاده خواهيم كرد.ها  شيوه بهترين و

www.irpublicpolicy.ir



 

٣٥ 

  

 خواهيم شرايط، همه در امن و وقفه بي خدمات و ارتباطات ارائه
  افزود.

بازدارندگي در برابر مهاجمان خرابكار سايبري و متوقف 

دولت فدرال اطمينان حاصل خواهد كرد كه ها:  ساختن آن
از  هاي حياتي هستند امنيت زيرساخت تأمينكساني كه مسئول 

وقوع  برخوردار شوند تا قبل از زمال تجهيزات و اطالعات اختيارات،
حياتي آمريكا، از اين حمالت پيشگيري هاي  زيرساخت يا تهديد

هاي خارجي،  بر دولت مؤثريكنند. دولت آمريكا مجازات عاجل و 
و ساير فعاالني كه فعاليت سايبري خرابكارانه قابل  جنايتكارها

توجهي مرتكب شود، تحميل خواهد كرد. ما براي كسب اطالع از 
فعاالن خرابكار، با متحدان و دوستان خود همكاري خواهيم كرد. 
يك زيرساخت قدرتمند و مقاوم، دشمنان ما را در رسيدن به 

  د كرد.كرده و بازدارندگي ايجاد خواه مأيوسهدف شان 

دولت آمريكا با  گذاري اطالعات و رديابي: بهبود اشتراك
هاي حياتي خود همكاري خواهد كرد تا نيازهاي  شركاي زيرساخت

گذاري  ها را ارزيابي كرده و موانع پيش روي اشتراك اطالعاتي آن
اطالعات، ازجمله سرعت و طبقه بندي را كاهش دهد. همچنين ما 

تي خواهيم پرداخت كه به توانايي گذاري در تجهيزا به سرمايه
افزايند. در راستاي حفاظت  آمريكا در رديابي حمالت سايبري مي

هاي مدني، دولت آمريكا همكاري خود  از حريم خصوصي و آزادي
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با بخش خصوصي را توسعه خواهد داد تا توانايي خود را در 
  شناسايي و رديابي حمالت تقويت كنيم.

دغدغه  آنجايي كه تهديدها با عبور بي از استقرار دفاع چنداليه:
از شاهراه ارتباطات، در همه جاي جهان حضور دارند، دولت 
آمريكا به همكاري با بخش خصوصي خواهد پرداخت تا 

و امنيت مشتريان  كندهاي مخرب در سطح شبكه را رفع  فعاليت
ممكن  جا هررا بهبود بخشد. بايد فعاليت مخرب داخل شبكه را 

  ين برد و از رسيدن آن به مقصد جلوگيري كرد.باشد، از ب
  

  آمريكا آوري تاببهبود 

هاي  تواند از همه خطر دولت آمريكا، عليرغم نهايت تالشش، نمي
 آوري تابپيش روي مردم آمريكا جلوگيري كند. با اين حال، ما به 

 عبارت آوري تابمردم آمريكا در برابر دشمنان كمك خواهيم كرد. 
و  طبيعي بالياي حوادث، مقابله با حمالت عمدي، ست از تواناييا

 تهديدها عليه وها  شوك غيرمتعارف، مقابله با فشارهاي همچنين
 محلي و ايالتي فدرال،ي ها سازمان دموكراتيك ما. نظام و اقتصاد

و  دهند انجام را ضروري كارهاي فاجعه، وقوع صورت در بايد
دولت مبتني بر قانون عملكرد براي تضمين تداوم  هايي برنامه

  اساسي ما تدارك ببينند.
، بهترين راه حفاظت از مردم، آور تابكاهش ريسك و ايجاد جوامع 

دهندگان در برابر آسيب و اختالل  و دالرهاي ماليات ها دارايي
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هاي  آگاهانه، جوامع و زيرساخت گذاري سرمايه طريق ازما  است.
و از  شودمقاومي خواهيم ساخت تا براي نسل آينده مفيد واقع 

  ها حفاظت كند. آن
در صورت بروز تراژدي، دولت آمريكا به بازسازي و احياي جوامع 

، اما كنند اعتمادكمك خواهد كرد. شهروندان بايستي به دولت ما 
خود از افراد و جوامع همچنين بايد بدانند كه واكنش و بهبودي 

شود. در شرايط سخت، شخصيت واقعي مردم آمريكا  آغاز مي
 اولين ها. و عزم آن ها ها، عشق آن شود: قدرت آن نمايان مي

داوطلبان ما،  و دوند مي خطر سمت به مهابا بي ما دهندگان پاسخ
  شتابند. بروز فاجعه، به كمك همسايگان مي هنگام

مردم آن بستگي دارد. شهروندان آوري  تاببه  دموكراسي آوري تاب
يك ملت  آوري تابپذير، شرط اصلي آزادي و  آگاه و مسئوليت

 ها، جامعه ما از مطبوعات آزاد، بيان آزاد نسلدر طول حيات است. 
و تفكر آزاد حفاظت كرده است. امروز، فعاالني نظير روسيه در 

اطالعات استفاده تالش براي تخريب مشروعيت دموكراسي، از ابزار 
 و ماليهاي  شبكه سياسي،روندهاي  ها، كند. دشمنان ما، رسانه مي

هاي دولتي و  دهند. بخش شخصي را هدف قرار مي اطالعات
و براي دفاع از سبك  شوندخصوصي آمريكا بايد به اين امر واقف 

 تواند تعهد همكاري كنند. هيچ تهديد خارجي نمي باهممان  زندگي
 تضعيف را ما يحكومتنظام  ،مان را سست هاي رزشا به ما مشترك

  .كندچندپاره  را ما كشور و يا
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  دار اقدامات اولويت

اياالت متحده آمريكا براي ارزيابي  بهبود مديريت ريسك:
ترين خطر براي آمريكا محسوب  تهديدها و خطراتي كه بزرگ

 و منابع خود را هاي خود را بهبود خواهد بخشيد شوند، قابليت مي
  بر اساس شدت خطرات اولويت بندي خواهد كرد.

دولت فعلي در راستاي ايجاد فرهنگ  ايجاد فرهنگ آمادگي:
سازي و تقويت جوامع و افراد  دارد، به آگاه برمي آمادگي گام

پيشگيرانه  اقداماتبه اتخاذ  و ها را ياد بگيرند پردازد تا مهارت مي
يدات و خطرات الزم براي مقاومت هرچه بيشتر در برابر تهد

  پردازد. فراروي آمريكا، مي

هاي ايالتي و محلي بايد با انجام  دولت ريزي: بهبود برنامه
هاي موجود را محك بزنند تا از درستي و  تمرينات واقعي، برنامه

هاي  هاي همه بخش سازمانها اطمينان حاصل كنند.  عملكرد آن
هاي آموخته  و درس بپردازنددولت بايد به هماهنگي هرچه بيشتر 

ها و  و به بررسي حوزه بندندشده از اين تمرينات را به كار 
  تجهيزاتي بپردازند كه نيازمند اصالح و ارتقا هستند.

ما بايد براي بهبود هماهنگي  گذاري اطالعات: انگيزه اشتراك
ها  هاي دولتي كه مقاومت آن بين بخش خصوصي و كليه بخش

ضاعفي به حفاظت از اطالعات حساس نيازمند تقويت است، تعهد م
جدي نقاط ضعف را  طور بههمه طرفين  كه طوري به ،داشته باشيم
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ها  و به همديگر اطالع دهند و براي كاهش آنكنند شناسايي 
  نمايند. مساعي تشريك
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 ركن دوم:

  گسترش رفاه آمريكايي
  
  ».امنيت اقتصادي، امنيت ملي است«

 2017نوامبر  -دونالد ترامپ جمهور  رئيس

اقتصاد قوي مدافع مردم آمريكا خواهد بود، حامي سبك زندگي ما 
خواهد بود و قدرت آمريكا را بيشتر خواهد كرد. كارگران آمريكايي 

شان براي خالقيت و توسعه باز  رشد خواهند كرد، چنانچه دست
وان ما دسترسي داشته باشند و در باشد و به منابع طبيعي فرا

هاي ناعادالنه تجارت خارجي  بازاري بدون قوانين اضافي و رويه
ل رشد به آمريكا اجازه فعاليت كنند. اقتصاد نوآورانه و در حا

قدرتمندترين ارتش جهان را در اختيار داشته باشد و از خواهد داد 
  سرزمين خود حفاظت كند.

ازسازي و اعتماد به الگوي اقتصادي بايد قدرت اقتصادي خود را ب
ها و مشاغل  ها، شركت آمريكا را احيا كنيم. طي چند دهه، كارخانه

 2008آمريكايي به خارج منتقل شدند. بعد از بحران اقتصادي 
است. خطرگريزي و قوانين   ترديد جايگزين اعتماد شده

د گذاري و كارآفريني شده است. بهبو پاگير جايگزين سرمايه و دست
اقتصادي، رشد ضعيفي در درآمدهاي واقعي كارگران آمريكايي 
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ايجاد كرد. كسري تجاري آمريكا در اثر عوامل متعددي ازجمله 
  هاي ناعادالنه تجارت بيشتر شد. رويه

سال، از راهبردي استقبال كرد كه بر اين فرض  70آمريكا به مدت 
در اصول المللي ريشه  استوار بود: رهبري يك نظام اقتصادي بين

آمريكايي همچون همكاري متقابل، بازارهاي آزاد و تجارت آزاد 
كند. آمريكا از  مي تأميندارد كه منافع اقتصادي و امنيتي ما را 
مان، تشكيل گروهي از  طريق همكاري با متحدان و شركاي

مالي و ديگر مجامع اقتصادي را رهبري كرد كه قوانين  مؤسسات
ايي براي برقراري ثبات در اقتصاد عادالنه وضع كرد و ابزاره

المللي و حذف نقاط اصطكاكي فراهم ساخت كه موجب بروز  بين
  دو جنگ جهاني شده بود.

كند، اما بايد  مي تأميناين نظام اقتصادي همچنان منافع ما را 
از  مان كمك كند، اصالح شود تا بتواند به رونق و پيشرفت كارگران

كننده اصولي باشد كه بر پايه  نوآوري ما حفاظت كند و منعكس
المللي براي  بين مؤسساتبنا نهاده شد. شركاي تجاري و  ها آن

توانند انجام دهند و  موازنه تجاري كار بيشتري مي رسيدگي به عدم
 مجموعه قوانين و مقررات را محترم شمرده و اجرا كنند.

 رقابتي اقتصادي به چالش واسطه بهامروزه، رفاه و امنيت آمريكا 
كشيده شده است كه در يك بستر گسترده راهبردي در حال 
كنش است. آمريكا با توسعه نظام تجارت آزاد به اين اميد به 

تا اين  شان با ما يكي نيست هاي كشورهايي كمك كرد كه ارزش
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هاي اقتصادي و سياسي خود را ليبرال سازند و منافع  كشورها رويه
دهد كه اين كشورها  مناسبي به آمريكا برسانند. تجربه نشان مي

 مؤسساتبدون اصالحات عمده در سياست و اقتصادشان، 
كنند. اين كشورها شعار  اقتصادي كليدي را تحريف و تضعيف مي

گيرند، اما فقط  ن بهره ميدهند و از مزاياي آ تجارت آزاد سر مي
  گزينشي به برخي ترتيبات و مقررات پايبند هستند. صورت به

ما همگي از روابط اقتصادي كه در عدالت و اصل متقابل و 
ها  كنيم. آن پايبندي صادقانه به مقررات ريشه دارد، استقبال مي

ترين شركاي  شوند، نزديك كه در اين اقدام به ما ملحق مي
واهند شد، اما آمريكا ديگر چشمش را به روي اقتصادي ما خ

ها و تهاجم اقتصادي نخواهد بست. ما بايد  ها، فريب ها، تخلف نقض
با متحدان و شركاي همفكر و همسوي خود همكاري كنيم تا 

اي اجرا  گونه شود و قوانين به مان غالب مي مطمئن شويم كه اصول
  شوند كه اقتصادمان رونق پيدا كند. مي

راهبردي اقتصادي را پي خواهد گرفت كه اقتصاد داخلي را آمريكا 
احيا و تقويت كند، به نفع كارگران آمريكايي باشد، بنيان توليدي 

هايي براي  و صنعتي كشور را احيا و تقويت كند، ايجادكننده شغل
طبقه متوسط باشد، مشوق نوآوري باشد، برتري فناورانه را حفظ 

و برتري در زمينه انرژي را به زيست باشد  نمايد، حافظ محيط
ارمغان آورد. بازسازي قدرت اقتصادي در داخل و حفظ نظام 
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المللي مناسب و متقابل، امنيت ما را افزايش خواهد  اقتصادي بين
  داد و باعث افزايش رفاه و صلح در جهان خواهد شد.

  

  احيا و تقويت اقتصاد داخلي

هاي اقتصادي در داخل مستلزم شناخت رفاه اقتصادي  چالش
پايين بودن نرخ  باوجودپايه و ستون امنيت ملي است.  عنوان به

بيكاري و تقويت بازار بورس، رشد اقتصادي كلي از زمان ركود 
تاكنون اندك بوده است. در پنج سال اخير، رشد  2008اقتصادي 

درصد رسيده و  2 به باالي ندرت بهتوليد ناخالص داخلي 
اند. هرچند با سرعت پايين، اما  دستمزدها دچار ركود شده

اند، هزينه بيمه سالمت و داروهاي تجويزي  ها افزايش يافته ماليات
افزايش داشته است. هزينه تحصيل خيلي بيشتر از تورم افزايش 
يافته كه موجب افزايش بدهي دانشجويان شده است. رشد 

سابقه  هاي اخير بي ط كرده كه در دههوري به سطحي سقو بهره
 است.

قابل توجه دولت در اقتصاد باعث كاهش سرعت رشد و  نفوذ
هاي مالياتي  كندي در ايجاد شغل شده است. مقررات و سياست

گذاري در خارج از  ها، كسب و كارها را تشويق به سرمايه شركت
اخلي هاي آمريكايي را در مقابل رقباي د مرزها كرده است و شركت

وكارهاي كوچك  گذارد. قوانين اضافي به كسب دست خالي مي
كند. قوانين بانكي، تشكيل بانك جديد را با  فشار تحميل مي
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مشكل مواجه ساخت و باعث بسته شدن صدها بانك كوچك شد. 
مقررات، دسترسي مشتريان به اعتبارات را كاهش داده است. 

انرژي آمريكا و ايجاد زيستي و زيربنايي مانع تجارت  قوانين محيط
  شود. هاي زيربنايي جديد مي پروژه

، وضعيت ضعيف زيرساخت فيزيكي ما اقتصاد را نابود كرد، عالوه به
وري  هاي كوچك آمريكايي را كاهش داد و بهره سودآوري بنگاه

كارگران آمريكايي را كند ساخت. زيرساخت ديجيتالي آمريكا نيز 
فاظت از آن در برابر حمالت عقب ماند. بهبود پهناي باند و ح

سايبري براي حمايت و پشتيباني از رشد آمريكا در آينده نياز 
هاي جهاني  جدي است. معامالت اقتصادي و شخصي به دامنه

وابسته است و ايجاد ثروت به اينترنت ايمن و قابل اعتماد متكي 
  است.

دولت ترامپ مصمم به احياي اقتصاد آمريكا است، پتانسيل تمامي 
ها به كار گرفته خواهد شد و اعتماد به بازارهاي آزاد ما  آمريكايي

تر  بازگردانده خواهد شد. گسترش رفاه آمريكايي موجب ايمن
  و پيشبرد نفوذ آمريكا در جهان خواهد شد. شدن آمريكا

  

  دار اقدامات اولويت

هاي  ها و كارگزاري وزارتخانه كاهش بار مقرراتي و نظارتي:
شود  كنند، زيرا مانع رشد مي يرضروري را لغو ميدولتي مقررات غ

دهد، مانع تحقيق و توسعه  هاي كسب و كار را افزايش مي و هزينه
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كند و موجب  كارگيري نيرو دلسرد مي شود، كارفرما را از به مي
شود. ما كاهش  كوچ كسب و كار داخلي به خارج از كشور مي

ي كافي جبران ها ها و نظارت ها، حمايت مقررات را با حفاظت
  خواهيم كرد.

دولت ترامپ با كنگره براي تدوين  گسترش اصالحات مالياتي:
تر و حامي رشد همكاري خواهد  نظامنامه مالياتي ساده، عادالنه

كرد تا ايجاد مشاغل با دستمزد باال را تشويق كند و به 
هاي مالياتي بدهد.  هاي داراي درآمد متوسط معافيت خانواده

كاهش نرخ ماليات كسب و كار و سيستم سرزميني براي 
هاي  هاي خارجي، توان رقابتي شركت تر شركتدرآمدهاي دفا

را تشويق خواهد كرد به داخل كشور  ها آنآمريكايي را تقويت و 
  بازگردند.

هاي ايالتي با  دولت فدرال و دولت بهبود زيرساخت آمريكا:
ها،  و آبراه بندرهاها،  يكديگر با صنعت خصوصي براي بهبود فرودگاه

نقل و ارتباطات همكاري خواهند ها، سامانه حمل و  ها و ريل جاده
توليدكننده  عنوان بهكرد. آمريكا از برتري و مزيت راهبردي خود 

پيشرو گاز طبيعي براي تغيير در حمل و نقل و توليد استفاده 
كارگيري نسل  خواهد كرد. ما زيرساخت ديجيتالي آمريكا را با به

اين پنجم اينترنت ايمن در سراسر كشور بهبود خواهيم بخشيد. 
ها توان رقابت ملي را افزايش خواهد داد، به نفع  پيشرفت
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زيست نيز خواهد بود و كيفيت زندگي ما را بهبود خواهد  محيط
  بخشيد.

بدهي ملي در حال كاهش بدهي از طريق مسئوليت مالي: 
جدي براي   تريليون دالر است و اين تهديدي 20حاضر بالغ بر 

منيت ملي است. با ايجاد رفاه بلندمدت آمريكا و همين طور ا
شود و  هاي دولت فدرال، دولت كارآمدتر مي محدوديت در هزينه

كارمان در  و مان و افزايش توان رقابتي كسب با نوسازي نظام مالياتي
عرصه جهاني، اقتصاد ما رشد خواهد كرد و بدهي موجود قابل 

  بازپرداخت خواهد شد.

هاي توسعه نيروي  امهما از برنهاي كارآموزي:  حمايت از برنامه
كنيم كه كارگران آمريكايي را براي  كار و كارآموزي حمايت مي

مشاغل با دستمزد باال در صنعت و علوم، فناوري، مهندسي و 
  سازد. آماده مي 21رياضيات در قرن 

  

  گسترش مناسبات اقتصادي متقابل، آزاد و عادالنه

ي تجاري ها آمريكا به مد چند دهه اجازه داده است تا رويه
اي  ناعادالنه رشد يابد. ديگر كشورها از دامپينگ، موانع تعرفه

آميز، انتقال اجباري فناوري، ظرفيت غيراقتصادي،  تبعيض
هاي دولتي  هاي دولتي و بنگاه هاي صنعتي و ديگر حمايت يارانه

  اند. براي كسب برتري و مزيت اقتصادي استفاده كرده
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مستمر به  طور بهله كنيم. ما ها مقاب اكنون، بايد با اين چالش
 برهاي تجاري رسيدگي خواهيم كرد، موانع تجاري را  كسري

هاي جديدي براي افزايش صادرات در  چيد و فرصت خواهيم
ها قرار خواهيم داد. آمريكا تجارتي را گسترش  اختيار آمريكايي

تر باشد تا كارگران و صنايع آمريكايي  خواهد داد كه عادالنه
يشتري براي رقابت در عرصه تجارت داشته باشند. ما هاي ب فرصت

هاي تجاري مركانتاليستي بسته هستيم. با تقويت  مخالف بلوك
المللي و تشويق ديگر كشورها به پذيرش  نظام تجارت بين

  مان را گسترش دهيم. توانيم رفاه هاي بازار آزاد، مي سياست
ل بازار آزاد و آمريكا بين رقابت اقتصادي با ديگر كشورهايي كه اص

كنند و رقابت با كشورهايي كه اهتمام اندكي  عادالنه را رعايت مي
هاي همفكر و  به اين اصول دارند، تمايز قائل است. ما با دولت

كسري موازنه تجاري  كه جايي ويژه بههمسو در قلمرو اقتصادي، 
وجود دارد، رقابت خواهيم كرد، ضمن اينكه اعتقاد داريم رقابت 

هاي مشترك دارند و مناسبات  لم است كه كشورها ارزشوقتي سا
كنند. آمريكا در برابر كشورهايي كه  عادالنه و متقابل برقرار مي

كنند، اقدامات  كسب برتري و مزيت نقض مي منظور بهمقررات را 
هاي صنعتي و ديگر  عملي خواهد داشت. آمريكا با دمكراسي

بر تهاجم اقتصادي در هاي همفكر و همسو براي دفاع در برا دولت
كند،  مان را تهديد مي تمامي اشكال آن كه امنيت و رفاه مشترك

  تعامل خواهد كرد.
  

www.irpublicpolicy.ir



 

٤٨ 

  

  دار اقدامات اولويت

گذاري و تجارت و  جديد سرمايه هاي نامه موافقتپذيرش 

تجارت  هاي نامه موافقتآمريكا  موجود: هاي نامه موافقتاصالح 
گذاري دوجانبه را با كشورهايي كه به تجارت متقابل و  و سرمايه

موجود  هاي نامه موافقتعادالنه متعهد هستند، پي خواهد گرفت و 
را اصالح خواهد كرد تا اطمينان حاصل شود كه مطابق اصول 

بايد پايبند به استانداردهاي باال در  ها نامه موافقتيادشده هستند. 
تجارت ديجيتالي، كشاورزي، كار و محيط زيست  مالكيت معنوي،

  باشد.

آمريكا با تمامي هاي تجاري غيرعادالنه:  مقابله با رويه
هاي تجاري غيرعادالنه مقابله خواهد كرد كه بازارها  هاي رويه شكل

را با استفاده از هر كدام از ابزارهاي نامناسب (از گفتگوها گرفته تا 
  نند.ك ابزارهاي اجرايي) تخريب مي

آمريكا با استفاده از ابزار اقتصادي و مقابله با فساد خارجي: 
ديپلماتيك خود، به هدف قرار دادن مقامات خارجي فاسد ادامه 

شان در مبارزه  خواهد داد و با كشورهاي ديگر براي افزايش توانايي
 طور بههاي آمريكايي بتوانند  با فساد همكاري خواهد كرد تا شركت

  كسب و كار شفاف به رقابت بپردازند. مناسب در فضاي

آمريكا با شركاي همفكر  همكاري با شركاي همفكر و همسو:
مقررات عادالنه و  بر مبتنيبراي حفظ و نوسازي نظم اقتصادي 

متقابل همكاري خواهد كرد. ما با همديگر بر تجارت عادالنه و نيز 
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هاي چندجانبه براي تضمين شفافيت و پايبندي به  تالش
گذاري  هاي تجاري و سرمايه المللي در پروژه استانداردهاي بين

  خواهيم كرد. تأكيد

آمريكا با كشورهايي كه هاي جديد براي بازار:  تسهيل فرصت
كنند، همكاري خواهد كرد، رقابت بازار  بازارهاي صادراتي ايجاد مي

خواهد داد و بخش خصوصي را به رشد تشويق گسترش آزاد را 
گذاري را توسعه  هاي تجارت و سرمايه خواهد كرد. ما فرصت

  خواهيم داد و بازارهاي توليدات آمريكايي را گسترش خواهيم داد.

  

  پيشتازي در تحقيقات، فناوري، اختراع و نوآوري

آمريكا از نبوغي استفاده خواهد كرد كه صنايع را برقرار كرد، 
اغل را ايجاد كرد و كيفيت زندگي را در داخل و خارج بهبود مش

هاي  مان، آمريكا فناوري بخشيد. براي حفظ برتري رقابتي
هاي خودكار،  ها، رمزنگاري، فناوري علوم داده نوظهوري (همچون

اي پيشرفته و هوش  هاي رايانه ، فناوريفناوري نانواصالح ژن، 
مصنوعي) را كه براي رشد اقتصادي و امنيت حياتي هستند، 

بندي خواهد كرد؛ از خودروهاي خودران گرفته تا تسليحات  اولويت
  هوش مصنوعي در حال پيشرفت است. ويژه بهخودكار و 

هاي جسور و  آمريكا بايد به جذب و جلب نوآوري و اختراع، ذهن
ان ادامه دهد. ما دانشمندان را در ادارات دولتي، دانشگاه و درخش

بخش خصوصي به دستاوردهايي در سراسر طيف كاملي از 
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هاي مهم  هاي تدريجي تا موفقيت اكتشاف تا اختراع و از پيشرفت
تشويق خواهيم كرد. ما اقتصاد نوآورانه سالمي را پرورش خواهيم 

ي كند، آموزش علوم، داد كه با تمامي متحدان و شركا همكار
فناوري، مهندسي و رياضيات را بهبود بخشد، نيروي كار فني 

  گذاري كند. پيشرفته را جذب و در تحقيقات اوليه و توسعه سرمايه
  

  دار اقدامات اولويت

براي حفظ برتري آمريكا بر رقبا،  فهم علوم و تكنولوژي جهاني:
ندهاي علوم و هاي دولتي كشور بايد فهم خود را از رو كارگزاري

ها و راهبردهاي آمريكا  فناوري جهان و اينكه چگونه به برنامه
  كنند، افزايش دهند. را تضعيف مي ها آنكمك يا 

دولت آمريكا بايد همكاري  جذب و حفظ مخترعان و مبتكران:
خود را با صنعت و دانشگاه بهبود بخشد. ما موانع موجود بر سر راه 

اي فدرال را برطرف خواهيم كرد و ه استفاده كامل از كارگزاري
و حفظ كاركنان برنامه فدرال موسم  كارگيري بهها را براي  مشوق

به علوم، فناوري، مهندسي و رياضيات افزايش خواهيم داد. 
كارگيري سريع، بررسي سريع توسط مراجع  ابتكارها شامل به

رقابتي است. ما بايد  حقوقامنيتي و پيشنهادهايي براي پرداخت 
تري را براي جريان ورود و خروج دانشمندان،  يرهاي آسانمس

 رساني ايجاد كنيم. ها به خدمات مهندسان و تكنسين
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: كارگيري سرمايه و دانش بخش خصوصي براي توسعه به
هاي  دولت آمريكا از دانش و مهارت فني بخش خصوصي و ظرفيت

استفاده خواهد كرد. صنعت  مؤثرتر طور بهتحقيق و توسعه 
هايي را در اختيار دارد كه آمريكا براي  ي بسياري از فناوريخصوص

پيشبرد اهداف امنيت ملي بدان متكي است. وزارت دفاع و ديگر 
هاي آمريكايي براي كمك به  هاي دولتي با شركت كارگزاري

سازگارسازي بخش خصوصي و منابع تحقيق و توسعه با 
  شت.هاي امنيت ملي مشاركت راهبردي خواهند دا اولويت

اياالت متحده بايد عنصر ابداعات و ابتكارات سريع ميداني: 
هاي جديد كه همپاي صنايع نوين  آفريني و ميداني فناوري شگفتي

هاي دولت بايد از روند تحقيق و توسعه  باشد، بازيابد. كارگزاري
رويكردي حركت كنند كه قابليت عملياتي شدن و پذيرش  سوي به

  ريسك داشته باشد.

  

  و حفاظت از بنيان نوآورانه امنيت ملي آمريكاگسترش 

هاي حقوقي و نظارتي تشويق به  فضاي كسب و كار آمريكا و نظام
بزرگ  رؤياهاي، با كوش سختكند. ما ملتي  پذيري مي ريسك

هايي  شويم. هر كشوري چنين ويژگي هستيم كه هرگز تسليم نمي
يا به  زنند ندارد. بلكه برعكس برخي كشورها دست به سرقت مي
به  سختي بهشكل غيرقانوني دانش و مالكيت معنوي آمريكا را كه 
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مند داخلي خود را  كنند تا ضعف نظام دست آمده، كسب مي
  جبران كنند.

هر سال رقبايي همچون چين مالكيت معنوي و دانش آمريكا را به 
كنند. سرقت فناوري اختصاصي و  ارزش ميلياردها دالر سرقت مي

هاي  ناعادالنه به نوآوري طور بهدهد  به رقبا اجازه ميهاي اوليه  ايده
استفاده كنند. طي  ها آنجوامع آزاد دسترسي داشته باشند و از 

هاي جنگ اقتصادي  ها رقبا از ابزارهاي پيچيده در قالب شكل سال
هاي مخرب براي تضعيف كسب و كار و  سايبري و ديگر فعاليت
بر اين ابزارهاي غيرقانوني، برخي   اند. عالوه اقتصاد ما استفاده كرده

از كنشگران جهت جبران نواقص خود و تضعيف مزيت رقابتي 
هاي مشروع، قانوني و  عمده از انتقال طور بهر بلندمدت آمريكا د

مناسبات براي دسترسي به دانش، مهارت و موارد ديگر استفاده 
  كنند. مي

ما بايد از بنيان نوآورانه امنيت ملي در برابر رقبا حمايت كنيم. 
ها و  بنيان نوآورانه امنيت ملي، شبكه آمريكايي دانش، ظرفيت

هاي ملي و بخش خصوصي  ، آزمايشگاهمردم شامل دانشگاهيان
ها را به نوآوري و اكتشافات را به محصوالت و  است كه ايده

كند و شيوه زندگي  هاي تجاري موفق تبديل مي شركت
كند. نوابغ آمريكايي و نظام  ها را حفاظت و تقويت مي آمريكايي

سازد، براي امنيت و سعادتمندي  را توانمند مي ها آنآزادي كه 
  حياتي هستند. آمريكا
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حفاظت از بنيان نوآورانه امنيت ملي مستلزم واكنش داخلي و 
هاي فردي، صنعت، دانشگاه و  المللي وراي مقياس شركت بين

هاي مختلف  انداز نوآوري به بخش كارگزاري دولتي است. چشم
هاي تسليحاتي  هايي كه بخشي از سامانه شود. فناوري تقسيم نمي

ها و  ارهاي گوناگون و نيز دانشگاههستند، اغلب از كسب و ك
شود. از دست دادن برتري فناورانه و نوآوري  ها ناشي مي كالج

  پيامدهاي منفي گسترده براي سعادتمندي و قدرت آمريكا دارد.
  

  دار اقدامات اولويت

هايي را توسعه خواهد داد كه  دولت آمريكا ظرفيت ها: فهم چالش
وندهاي ناعادالنه صنعتي و فهم بهتر و يكپارچه از پيامدهاي ر

هاي  سازد. ما شيوه اقدامات رقبا بر امنيت ملي خود را ميسر مي
جديدي براي تبادل اين اطالعات با بخش خصوصي و دانشگاهيان 

هاي خود را براي محدود  ها مسئوليت كشف خواهيم كرد تا آن
هايي كه بنيان نوآوري امنيت ملي آمريكا را تضعيف  كردن فعاليت

  ند، بهتر درك كنند.ك مي

آمريكا اكتساب غيرقانوني فناوري و حفاظت از مالكيت معنوي: 
دانش فني بخش خصوصي و دولتي توسط رقباي خارجي و 
دشمنان را كاهش خواهد داد. ضمن حفظ فضاي مناسب براي 

گذار، دولت ترامپ با كنگره براي تقويت كميته  سرمايه
خواهد كرد تا اطمينان  گذاري خارجي در آمريكا همكاري سرمايه
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حاصل شود كه اين كميته به خطرهاي امنيتي فعلي و آتي 
كند. آمريكا براي محدود كردن سرقت مالكيت  رسيدگي مي

هاي  معنوي، با استفاده از همه منابع، مقابله اطالعاتي و فعاليت
انتظامي و اجراي سازوكارهاي قانوني و نظارتي را در جهت 

  كند. ي خاطيان پيگيري ميجلوگيري و تعقيب قضاي

آمريكا براي كاهش  هاي صدور رواديد: سختگيري در رويه
كنندگان غيرسنتي اطالعات، در  آوري سرقت اقتصادي توسط جمع

هايي  هاي صدور رواديد تجديدنظر خواهد كرد. ما محدوديت رويه
براي دانشجويان علوم، فناوري، مهندسي و رياضيات از كشورهاي 

واهيم گرفت تا اطمينان حاصل شود كه مالكيت معين در نظر خ
شود، ضمن اينكه  معنوي و دانش به كشورهاي رقيب منتقل نمي

به اهميت جذب نيروي كار بسيار پيشرفته توسط آمريكا اذعان 
  داريم.

آمريكا هاي مهم و اساسي:  ها و زيرساخت حفاظت از داده
توسعه  هايشان ها و داده تمركز خود را وراي حفاظت از شبكه

 ها آنهاي موجود در  ها و داده اي كه اين شبكه گونه خواهد داد، به
ها و چه در زمان عدم فعاليت ايمن باشند.  چه به هنگام انتقال داده

ها  هايي را در تمامي شركت دولت آمريكا براي اجراي اين كار، رويه
مقابله با جاسوسي و سرقت گسترش خواهد  منظور بهها  و دانشگاه

  .داد
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  استقبال از برتري در حوزه انرژي

آمريكا براي اولين بار در تاريخ خود، به كشور برتر در انرژي (نقش 
توليدكننده،  عنوان بهمحوري آمريكا در نظام جهاني انرژي 

كننده و نوآور پيشرو) تبديل خواهد شد و اطمينان حاصل  مصرف
پذير و ايمن  خواهد كرد كه بازارها آزاد هستند و زيرساخت انعطاف

است. همچنين اطمينان حاصل خواهد شد كه انواع انرژي در 
شود و اهميت حفاظت از  آن متنوع مي تأميندسترس باشد، منابع 
  شناسد. سميت ميمحيط زيست را به ر

اتكا  و قابل صرفه بهدسترسي به منابع داخلي انرژي پاك، مقرون 
هاي  بنياني براي آمريكاي سعادتمند، قدرتمند و ايمن در دهه

سنگ،  آينده خواهد بود. آزادسازي اين منابع انرژي فراوان (زغال
اي) مشوقي براي  هاي تجديدپذير و هسته گاز طبيعي، نفت، انرژي

ست و زمينه رشد آينده را فراهم خواهد كرد. كشور ما اقتصاد ا
وري انرژي  بايد از مزيت ثروت خود در منابع داخلي و بهره

  مان بهره بگيرد. پذيري در تمامي صنايع گسترش رقابت منظور به
آمريكا همچنين لنگرگاه سامانه انرژي شمال آمريكا است كه يكي 

گذاري در  است. سرمايه هاي انرژي جهان ترين سامانه از يكپارچه
پذير و  مرزي، براي اقتصاد انعطاف انرژي و تجارت پررونق بين

قدرتمند آمريكا و بازار انرژي اين كشور مهم هستند. ما به حمايت 
از آن دسته از ابتكارهايي در زمينه انرژي متعهد هستيم كه 
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گذاري را جذب، از محيط زيست حفاظت، امنيت انرژي ما  سرمايه
  شمار منطقه ما را آزاد خواهد كرد. ويت و منابع بالقوه بيرا تق

هاي آب و هوايي همچنان به نظام جهاني انرژي شكل  سياست
ضد رشد  كار دستورخواهد داد. رهبري آمريكا براي مقابله با 

اقتصادي در زمينه توليد انرژي كه براي منافع اقتصادي و امنيت 
انرژي آمريكا مضر است، ضروري است. با توجه به تقاضاي آتي 
براي انرژي، اغلب كشورهاي جهان در حال توسعه به دنبال انرژي 

هاي انرژي خواهند بود تا اقتصادشان را  فسيلي و نيز ديگر شكل
ا از ميان مردم خود برچينند. آمريكا رويكردي تقويت كنند و فقر ر

خواهد برد كه بين امنيت انرژي، توسعه اقتصادي و  پيش بهرا 
زيست توازن برقرار كند. آمريكا رهبر جهاني  حفاظت از محيط

اي باقي خواهد ماند،  كاهش آلودگي سنتي و نيز گازهاي گلخانه
اورد كه ضمن اينكه اقتصادش را توسعه خواهد داد. اين دست

تواند الگويي براي ديگر كشورها باشد، ناشي از نوآوري، فناوري،  مي
  وري انرژي است، نه مقررات آزاردهنده. ها و بهره موفقيت
منابع انرژي، فناوري و  رشد روبه كننده تأمين عنوان بهآمريكا 

خدمات در سراسر جهان به متحدان و شركاي خود كمك خواهد 
ايي كه از انرژي براي اعمال فشار استفاده كرد تا در مقابل كشوره

كنند، مقاوم شوند. اينكه آمريكا نقش صادركننده انرژي داشته  مي
سازي  ها و مقاوم پذيري باشد، همچنين مستلزم ارزيابي آسيب

  زيرساخت اين كشور است.
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گذاري و حمايت  نهايتاً اينكه آينده امنيت انرژي آمريكا به سرمايه
  ق و توسعه بستگي دارد.از نوآوري و تحقي

  

  دار اقدامات اولويت

آمريكا منابع انرژي پاك و ايمن را گسترش خواهد  كاهش موانع:
داد، ضمن اينكه بار نظارتي را كه توليد انرژي را با مشكل مواجه 

سازد، كاهش خواهد داد. ما  كند و رشد اقتصادي را محدود مي مي
ساخت انرژي از خط لوله نظارتي فدرال را براي زير تائيدروندهاي 

سازي  هاي صادرات گرفته تا حمل و نقل كانتينري ساده و پايانه
اي از محيط زيست  خواهيم كرد، ضمن اينكه حفاظت مسئوالنه

  انجام خواهيم داد.

آمريكا صادرات منابع انرژي، فناوري و گسترش صادرات: 
خدمات را گسترش خواهد داد كه به متحدان و شركايش براي 

كند و دستاوردهاي  انرژي كمك مي تأمينسازي منابع  وعمتن
به همراه خواهد داشت. با حمايت مستمر از  ها آناقتصادي براي 

هاي ساحلي توسط بخش خصوصي، ظرفيت صادراتي  توسعه پايانه
خود را تقويت خواهيم كرد. اين كار دسترسي فزاينده به بازار و 

  دهد. مزيت رقابتي بيشتر به صنايع آمريكا مي

آمريكا با متحدان و شركا براي حفاظت از  تضمين امنيت انرژي:
زيرساخت جهاني انرژي در برابر تهديدهاي سايبري و فيزيكي 

سازي، عرضه و مسيرهاي  همكاري خواهد كرد. آمريكا از متنوع
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انرژي در داخل و خارج حمايت خواهد كرد. ما بازار راهبردي 
را به توسعه  ها  و ديگر دولت بورس نفت را نوسازي خواهيم كرد

شان  شان مطابق با نيازهاي امنيت انرژي بازار مشابه در كشورهاي
  تشويق خواهيم كرد.

آمريكا براي كاهش  دست يافتن به دسترسي جهاني انرژي:
فقر، تقويت رشد اقتصادي و گسترش رفاه، به دنبال تضمين 

صرفه و پايدار ازجمله سوخت  به دسترسي جهاني به انرژي مقرون
  اي و تجديدپذير خواهد بود. فسيلي بسيار كارآمد، انرژي هسته

ما پيشرفت فناورانه آمريكا پيشرفت فناورانه آمريكا در آينده: 
اي نسل جديد،  اي، رآكتورهاي هسته فناوري هسته در انرژي شامل

هاي مربوط به جداسازي دي اكسيد  هاي پيشرفته، فناوري رايانه
كربن و جريان انرژي آب را توسعه خواهيم داد. آمريكا همچنان به 

هاي نوآورانه و كارآمد در زمينه انرژي ادامه  پيشتازي در فناوري
ها براي  حيط زيستي آنخواهد داد و به مزاياي اقتصادي و م

  كنندگان و كاربران نهايي را باور دارد. مصرف
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  ركن سوم:

  حفظ صلح از طريق قدرت
  

جمهور آمريكا هستم، زنان و مرداني كه  مادامي كه رئيس«

كنند، تجهيزات، منابع و اعتبارات الزم  از كشور ما دفاع مي

مان را در اختيار  حفاظت از سرزمينو مورد نياز جهت 

مان  خواهند داشت تا واكنش سريع و قاطع به دشمنان

نشان دهند و در صورت لزوم وارد جنگ شوند و هميشه، 

  »هميشه و هميشه پيروز شوند.

  2017جمهور دونالد ترامپ، دسامبر  رئيس

  
رود.  رقابت براي قدرت اصل مهم و مستمر در تاريخ به شمار مي

ها  نيست. سه مجموعه از چالش مستثنازمان حال از اين اصل 

هاي  دولتهاي تجديدنظرطلبي همچون چين و روسيه؛  (قدرت

هاي فراملي  شمالي؛ سازمانو كره  سركشي همچون ايران
ريكا و شركا و با آم شدت بههاي تروريستي جهادي)  گروه ويژه به

 كنند. اين رقباي آمريكا در ماهيت و قدرت مان رقابت مي متحدان
سياسي، اقتصادي و نظامي هاي  متفاوت هستند، اما در حوزه

كنند و از فناوري و اطالعات براي تشديد چنين  رقابت مي
اي را به نفع  كنند تا موازنه قدرت منطقه هايي استفاده مي رقابت
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هاي بنيادي بين حاميان  ين موارد رقابتخود تغيير دهند. ا
  هايي است كه موافق جوامع آزاد هستند. هاي سركوبگر و آن نظام

خواهند جهاني رقم بزنند و شكل بدهند كه ضد  چين و روسيه مي
ها و منافع آمريكا باشد. چين به دنبال آن است كه جايگزين  ارزش

ادي دولتي خود اقيانوسيه شود، الگوي اقتص- آمريكا در منطقه هند
را گسترش بدهد و نظمي در منطقه برقرار كند كه به نفع اين 
كشور باشد. روسيه به دنبال اعاده موقعيت قدرت بزرگ خود و 

هاي اين دو  هاي نفوذش در مناطق مرزي است. نيت برقراري حوزه
كشور لزوماً ثابت نيستند. آمريكا آماده است با چين و روسيه در 

  و در زمينه منافع متقابل همكاري كند.هاي مختلف  حوزه
سياست آمريكا به مدت چند دهه ريشه در اين باور داشت كه 

المللي  حمايت از ظهور چين و ادغام اين كشور در نظم بين
سازد. برخالف اميدهاي ما چين  پساجنگ، چين را ليبرال مي

قدرتش را به هزينه حاكميت ديگر كشورها گسترش داد. چين 
برداري  ها در يك مقياس عالي بهره آوري و از آن ا جمعاطالعات ر

هاي نظام اقتدارگراي خود را (ازجمله فساد و  كند و ويژگي مي
دهد. اين كشور بعد از ما (آمريكا)  استفاده از نظارت) توسعه مي

است. زرادخانه  توانمندترين و برخوردارترين ارتش جهان را ساخته
است. بخشي از  شدن نوعمتاي چين رو به گسترش و  هسته

ارتش چين و توسعه اقتصادي اين كشور ناشي از  سازي مدرنيزه
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هاي در تراز  اش به نوآوري اقتصاد آمريكا ازجمله دانشگاه دسترسي
  جهاني آمريكا است.

روسيه به دنبال تضعيف نفوذ آمريكا در جهان و ايجاد اختالف بين 
آتالنتيك شمالي  مان است. روسيه سازمان ما و متحدان و شركاي

كند. روسيه در  (ناتو) و اتحاديه اروپا را تهديد قلمداد مي
اي كه  هاي هسته هاي نظامي جديد ازجمله در سامانه ظرفيت

ترين تهديد براي موجوديت آمريكا است و در  همچنان مهم
گذاري كرده است. روسيه با  هاي سايبري مخرب سرمايه ظرفيت

خرابكاري، در امور سياسي كشورهاي  هاي نوين استفاده از تاكتيك
هاي  كند. تركيب بلندپروازي و توانايي مختلف جهان دخالت مي

رساند،  ثباتي مي روسيه اوراسيا را به مرز بي افزايش روبهنظامي 
خطر درگيري ناشي از اشتباه محاسباتي روسيه  كه جايي
  تزايد است. روبه

سركش است هاي  مشكل امروز جهان گروه كوچكي از دولت

كنند.  هاي آزاد و متمدن را نقض مي كه تمامي اصول دولت

رژيم ايران حامي تروريسم در سراسر جهان است. اين 

هاي بالستيك توانمند را توسعه داده است و  كشور موشك

از پتانسيل الزم براي ازسرگيري برنامه تسليحات 

تواند آمريكا و شركايش  اش برخوردار است كه مي اي هسته

رحم است كه  كره شمالي داراي ديكتاتوري بي ا تهديد كند.ر
سال اين  25احترامي براي كرامت انساني قائل نيست. بيش از 
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هاي بالستيك را  اي و موشك كشور توسعه و توليد سالح هسته
است. امروزه، اين  پيگيري كرده و تمامي تعهداتش را ناديده گرفته

كند. هرچه  را تهديد ميها و سالح، آمريكا و متحدانش  موشك
بيشتر تهديدهاي ناشي از كشورهايي را كه مصمم به تكثير و 
توسعه سالح كشتار جمعي هستند، ناديده بگيريم، اين قبيل 

هاي دفاعي كمتري خواهيم  شود و گزينه تهديدها بيشتر مي
  داشت.

هاي جهادي  اندازي جنگ بلندمدت عليه گروه آمريكا به راه
ها ايدئولوژي  اعده ادامه خواهد داد. اين گروههمچون داعش و الق

ها را به خشونت عليه  اسالمي راديكال مشتركي دارند كه آن
كند و براي افراد تحت كنترل اين  آمريكا و متحدانش تشويق مي

آورد. اگرچه آمريكا و متحدانش  ها بدبختي به ارمغان مي گروه
ها از دسترسي  اند، اين سازمان هايي بر داعش تحميل كرده شكست

شده در مناطق استراتژيك برخوردارند.  هاي تثبيت جهاني با شاخه
ها به  مان را براي مقابله با حمالت آن هاي اينكه ما تالش باوجود

بخشيم، تهديد  مان شدت مي مان و شركاي ها، متحدان آمريكايي
هاي مرتبط با القاعده  هاي جهادي و گروه ناشي از تروريست

  هد داشت.استمرار خوا
مستمر در  طور بهحفاظت از منافع آمريكا مستلزم آن است كه 

ها بر نفوذ  ها و مناطق مختلف جهان رقابت كنيم. اين رقابت حوزه
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سياسي، اقتصادي و قدرت نظامي آمريكا و متحدان و شركايش 
  خواهد داشت. تأثير

هايي، آمريكا بايد تمامي عناصر و  براي پيروزي در چنين رقابت
اش (اعم از توان سياسي، اقتصادي و نظامي)  قدرت ملي هاي فهمؤل
مان نيز بايد به  تركيب و تجميع كند. متحدان و شركاي باهمرا 

ها بيفزايند و اراده و عزم الزم را براي مقابله با  اين ظرفيت
دهد كه آمادگي  تهديدهاي مشترك نشان دهند. تجربه نشان مي

ها  به تهاجم، به برداشت آن يلتما عدمرقبا براي دست كشيدن و 
  مان بستگي دارد. از قدرت آمريكا و اهميت اتحادهاي

هاي همكاري با رقبا از موضع قدرت با اين  آمريكا به دنبال زمينه
تضمين است كه قدرت نظامي ما بهترين و بدون رقيب باشد و 

مان تجميع شود.  كامل با متحدان و تمامي ابزارهاي قدرت طور به
مان قادر خواهند بود  هاي دهد كه ديپلمات وي تضمين ميارتش ق

از موضع قدرت به فعاليت بپردازند. در اين راستا، همراه با متحدان 
توانيم جلوي تهاجم به منافع آمريكا را بگيريم، در  مان مي و شركاي

صورت لزوم بر آن غلبه كنيم، احتمال مديريت رقابت را بدون 
  دهيم و صلح را حفظ كنيم. آميز افزايش درگيري خشونت

   

  تجديد مزاياي رقابتي آمريكا

از مشكالت مبتالبه، جديد و  يك كدامآمريكا بايد بررسي كند 
انتها هستند. اين  ها براي كسب نفوذ بي كدام قديمي هستند. رقابت
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است.  هاي مختلف وجود داشته ها در درجات و شدت ها قرن رقابت
عرصه در  ها قبيل رقابتاين تيك صحنه بازي و تعامل يژئوپل

، اما برخي از شرايط جديد است و چگونگي نمايان جهاني است
از  زمان همها را تغيير داده است. ما با تهديدهاي  شدن اين رقابت 

هاي چندگانه مواجه هستيم و  ناحيه كنشگران مختلف در عرصه
 فناوري اين تهديدها را تسريع و تشديد كرده است. [دولت] آمريكا

هاي جديدي جهت حفاظت از سرزمين ما  بايد مفاهيم و ظرفيت
  مان را افزايش دهد و صلح را حفظ كند. تدوين كند، رفاه

استراتژيك آمريكا درجات متفاوتي  رضايتي خود، 1990از دهه 
مان تضمين شده  كرديم كه برتري نظامي داشته است. ما فرض مي

. ما باور داشتيم كه ناپذير است و مسلم و صلح دمكراتيك اجتناب
بنيادي  طور بهگيرشدن آن  گسترش دمكراسي ليبرال و همه

دهد و رقابت جاي خود را به  الملل را تغيير مي ماهيت روابط بين
  آميز خواهد داد. همكاري صلح

مان،  افزايش تهديدها عليه امنيت ملي موازات به[دولت] آمريكا 
اي اندازه  قابل مالحظه طور بهافزايش توان نظامي،  جاي به

كاهش داد.  1940ترين سطح ممكن از دهه  مان را به پايين ارتش
هاي مهم، تهيه  توسعه و گسترش ظرفيت جاي بهآمريكا 

بود و نيروي   محدود كرده شدت بههاي تسليحاتي جديد را  سامانه
مشترك ارتش آمريكا حدود يك دهه است كه در تعطيلي خريد و 

افزارهاي جديد  برد. در اين دوره خريد جنگ مي تهيه سالح به سر
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محدود شده بود. در شرايطي كه تهديدها روزافزون است، ايجاد 
محدوديت طوالني مدت در تهيه تسليحات جديد سياست مناسبي 

، در چنين شرايطي كاهش بودجه دفاعي در يك عالوه بهنيست. 
  است.دهه گذشته، موجب كمرنگ شدن برتري نظامي آمريكا شده 

ها تالش براي اجراي اصالحات در شيوه تهيه و خريد  عليرغم دهه
افزارهاي جديد توسط ارتش آمريكا، نظام تهيه سالح ما  جنگ

متصلب و غيرمنعطف باقي مانده است. نيروي مشترك ارتش 
نرفته است.  پيش بههاي جديد  همگام با ظهور تهديدها يا فناوري

مين و منافع خود اختصاص دالرهاي كمتري براي دفاع از سرز
  دهندگان و نظاميان آمريكا را فريب داديم. داديم و ماليات
توانيم كاهش  باور داشتيم با فناوري مي اشتباه بهما همچنين 

هايي همچون نيروهاي  مان را جبران كنيم، توانايي ظرفيت و توان
مان را تحكيم  و دستاوردهاي تأمينكافي براي برتري نظامي را 

و به اهداف سياسي مدنظر دست يابيم. ما به خودمان باور كنيم 
و با  سرعت بهها قادر به نبرد هستيم و  داشتيم كه در تمامي جنگ

  شويم. حداقل خسارت پيروز مي
، بعد از اينكه پديده رقابت قدرت بزرگ در اوايل قرن رد عالوه به

وذ شد، اين پديده مجدداً بازگشت. چين و روسيه مجدداً ادعاي نف
ها و  اي و جهاني دارند. امروزه اين دو كشور ظرفيت منطقه
هاي نظامي را با هدف محدود كردن توانايي آمريكا در زمان  توانايي

كنند و توانايي ما را براي اجراي آزادانه عمليات  بحران طراحي مي
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 طور بهكشند.  در مناطق تجاري مهم در زمان صلح به چالش مي
اند و  اي ژئوپليتيكي ما را به چالش كشيدهه ها برتري خالصه، آن

  المللي را به نفع خود تغيير دهند. در تالش هستند تا نظم بين
تر از  اساسي پيچيده طور به، امروز دستيابي به بازدارندگي هذا مع

زمان جنگ سرد است. دشمنان شيوه جنگيدن آمريكا را بررسي و 
دند كه توانايي ما را هايي را آغاز كر گذاري بر روي ظرفيت سرمايه

برداري از نقاط ضعف ما  هدف قرار داده است و به دنبال بهره
قيمت و استفاده از  هستند. گسترش تسليحات دقيق و ارزان

ابزارهاي سايبري به رقباي دولتي و غيردولتي اجازه داده است به 
هاي مختلف آسيب برسانند.  وسيعي از حوزه گسترهآمريكا در 

هاي اخير آمريكا در قلمرو  هايي برتري و توانايي ها چنين ظرفيت
كشد.  زمين، دريا، هوا، فضا و فضاي مجازي را به چالش مي

سازد تا بدون  همچنين دشمنان را قادر مي چنيني اينهاي  توانايي
اي دست به حمالت استراتژيك عليه آمريكا  توسل به سالح هسته
 كارگيري بهمان را براي  ييتواند اقتصاد و توانا بزنند؛ حمالتي كه مي

نيروهاي نظامي فلج كند. بازدارندگي بايد در تمامي قلمروها و 
حمالت  تمامي بههاي مورد اشاره توسعه يابد و بايد  حوزه

  استراتژيك احتمالي بپردازد.
، دشمنان و رقبا براي عمليات در حد كمتر از آستانه عالوه به

هاي  ها و سازمان دولت درگيري نظامي آشكار ماهر شدند. اگرچه
ها  هاي بسته نيز در بسياري از زمينه سركوبگر و كشورهايي با نظام
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شكننده هستند، اغلب در تجميع توانايي اقتصادي و نظامي و 
تر و  شان چابك ابزارهاي اطالعاتي براي دستيابي به اهداف ويژه به

ها (دشمنان) عمليات پيچيده سياسي،  تر هستند. آن سريع
كنند كه اقدامات مجزا را تركيب  دي و نظامي اجرا مياقتصا

ها در انباشت تدريجي دستاوردهاي استراتژيكي صبور  كند. آن مي
و راضي هستند و اين امر شرايط را براي واكنش آمريكا و 

ها براي  سازد. اين قبيل اقدامات آن متحدانش دشوارتر مي
ش نظامي حداكثري بدون برانگيختن واكن تأثيردستيابي به 

اند و دستيابي و انباشت  ريزي شده مستقيم از جانب آمريكا برنامه
شود  زمان محقق و باعث مي مرور بهتدريجي چنين دستاوردهايي 

  وضع موجود جديدي ظاهر شود.
آمريكا بايد خود را براي چنين رقابتي آماده سازد. چين، روسيه و 

ند كه در عرصه ديگر كنشگران دولتي و غيردولتي بر اين نظر هست
بيند؛ بدين  رقابت مستمر، آمريكا اغلب جهان را دو وضعيتي مي

شكل كه كشورها با يكديگر در صلح يا در جنگ هستند. دشمنان 
 باهدفجنگند. ما توان رقابتي را  مان با ما نمي با توجه به شرايط

مان  هاي مقابله با چالش، حفاظت از منافع آمريكا و پيشبرد ارزش
  واهيم داد.افزايش خ
هاي ديپلماتيك، اطالعاتي، نظامي و اقتصادي ما همگام  كارگزاري

اند. ارتش آمريكا بايد  با تغييرات در عرصه رقابت حركت نكرده
براي عمليات در سراسر يك طيف كامل درگيري، در سراسر 
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آمادگي داشته باشد. ما  زمان هم طور بهها و قلمروهاي مجزا  حوزه
ها بايد همچنين ابزارهاي سياسي و  ن چالشبراي مقابله با اي

روزرساني  اقتصادي خود را جهت عمليات در سراسر اين فضاها به
شديد است، اما استعداد، خالقيت و  بوروكراتيككنيم. جمود 

هاي  هاي بخش سازي تالش فداكاري نيز قدرتمند است. با هماهنگ
ه رقيب توانيم نيروي مشتركي بسازيم ك مان مي خصوصي و دولتي

ها، خوداتكايي و  هاي جديد در رايانه نداشته باشد. پيشرفت
جنگيدن ما را تغيير داده است. وقتي اين    توليدات، شيوه

مان تجميع شود، اين مزيت  متحدان و شركاي باقدرتها  پيشرفت
اي كه در پيش داريم، به خودمان بستگي  شود. در آينده بيشتر مي

نده. تاريخ گوياي آن است كه آمريكا در دارد كه پيروز شويم يا باز
توانيم روندها را به نفع  شرايط دشوار بهتر عمل خواهد كرد و مي

  مان تغيير دهيم. خود، متحدان و شركاي
   

  ها نوسازي ظرفيت

هاي جديد فضاي ژئوپليتيكي، آمريكا بايد  به ويژگي توجه با
هاي مهم و كليدي زير را جهت پرداختن به  ها و توانايي ظرفيت
  هاي مبتالبه احيا كند. چالش

  

  ارتش

قدرت ارتش آمريكا بخش حياتي نفوذ است. نيروي مشترك 
گانه ارتش) اراده و تعهد آمريكا را نشان  (متشكل از نيروهاي سه
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دهد تا بجنگيم و در هر درگيري  به ما توانايي ميدهد و  مي
  كند، پيروز شويم. احتمالي كه منافع آمريكا را تهديد مي

ها در  آمريكا بايد برتري خود را حفظ كند (تركيب توانمندي
مقياسي بزرگ براي جلوگيري از موفقيت دشمن) و حصول 

شان  انمان هرگز با جنگي كه تو اطمينان از اينكه پسران و دختران
شد. برتري داشتن،  رو نخواهند  شان برابر باشد، روبه با دشمن

دهد فضاي  كند و به ما اجازه مي ديپلماسي ما را تقويت مي
مان شكل بدهيم. آمريكا براي  المللي را براي حفاظت از منافع بين

هاي  حفظ برتري نظامي بايد توانايي خود را در ايجاد ظرفيت
دگي نيروهايش را براي جنگ عمده احيا كند خالقانه احيا كند، آما

كه قادر به  اي گونه بهو اندازه نيروي نظامي را افزايش دهد، 
عمليات در مقياس بزرگ و براي زمان طوالني، جهت پيروزي در 

  هاي برخي سناريوها باشد. سراسر طيف
ها را شكست  توانيم آن مان بقبوالنيم كه مي ما بايد به دشمنان

ها را چنانچه به آمريكا  شكست خواهيم داد (آن دهيم و حتماً
حمله كنند، فقط مجازات نخواهيم كرد). ما بايد توانايي مقابله با 

ها به طرق مختلف  دشمنان بالقوه را تضمين كنيم و به آن
توانند با استفاده نيروي نظامي يا ديگر اشكال  بقبوالنيم كه نمي
بايد اقدامات مشابهي  مان شان برسند. متحدان تهاجم به اهداف

انجام دهند، بدين مفهوم كه توانمندي خود را احيا كنند، به 
هاي مورد نياز دست يابند، آمادگي خود را افزايش دهند،  ظرفيت

www.irpublicpolicy.ir



 

٧٠ 

  

اندازه نيروي نظامي خود را توسعه دهند و اراده سياسي براي 
  پيروزي نشان دهند.

  

  دار اقدامات اولويت

تواند  اينكه ارتش آمريكا مي حصول اطمينان درباره نوسازي:
هاي تسليحاتي است كه  دشمنانش را شكست دهد، مستلزم سامانه

آشكارا برتري مرگبارشان را نشان دهند. در صورت امكان، ما بايد 
هاي  گذاري هاي موجود را براي حداكثرسازي بازده سرمايه سامانه

ها  رفيتهاي ديگر، بايد به دنبال ظ قبلي، بهبود ببخشيم. در زمينه
هايي براي ارتش ايجاد كند،  هاي جديد باشيم كه مزيت و توانايي

دار براي دشمنان ايجاد كند. بايد  هاي هزينه ضمن اينكه معضل
هاي  حل مقابل خالقيت را حذف و از راه بوروكراتيكموانع 

ها بايد در اجراي  ها و كارگزاري هزينه استقبال كنيم. وزارتخانه كم
هاي جديد با صنايع  مونه اوليه و ايجاد ظرفيتآزمايش، توليد ن

  همكاري كنند.

آمريكا رويكردهاي جديدي براي تهيه تسليحات  تهيه تسليحات:
هاي  دنبال خواهد كرد كه بتواند به نمايندگي از مردمش توافق

هاي اضافي اجتناب كند،  كه از هزينه طوري بهبهتري انجام دهد، 
غيرضروري را متوقف  تأخيرهايو  كاغذبازي اضافي را كنار بگذارد

مان  سازد تا بتوانيم تجهيزات مناسب را در اختيار نيروهاي نظامي
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هاي خالقانه را در اختيار بگيريم كه  قرار دهيم. ما بايد فناوري
  يابد. خارج از صنايع دفاعي سنتي توسعه مي

اندازه نيروي نظامي مهم است. اندازه ارتش  ظرفيت و توانمندي:
و اگر بازدارندگي  - هاي مسلح براي جلوگيري از درگيري  يو نيرو

مهم است. كشورمان بايد  -پيروزي در جنگ برايشكست بخورد، 
قادر باشد نيروهاي توانمند براي اجراي عمليات در مقياس بزرگ 

مدت جهت شكست دشمن، تحكيم دستاوردهاي نظامي  و طوالني
از مردم آمريكا و  تربيت كند و به نتايج پايداري دست يابد كه

منافع حياتي ما محافظت كند. آمريكا بايد تصميمات اخير براي 
كاهش اندازه نيروي مشترك را تغيير دهد و نيروي نظامي را 

  ها تضمين شود. گسترش دهد، ضمن اينكه نوسازي و آمادگي آن

آمريكا بايد نيروي آماده داشته باشد كه قادر به  بهبود آمادگي:
ين ما باشد، ضمن اينكه از منافع كشورمان نيز حفاظت از سرزم

دفاع كند. آمادگي مستلزم تجديد تمركز بر آموزش، پشتيباني و 
وارد ميدان  موقع بهحفظ و نگهداري است. ما بايد قادر باشيم 

شويم تا رويدادها را رقم بزنيم. اين امر مستلزم وضعيت منعطف 
  ه جهاني است.جلو و چابكي نيروها در جابجايي در عرص روبه

نيروي مشترك (متشكل از  حفظ طيف كاملي از نيروها:
گانه ارتش) بايد قادر به بازدارندگي و شكست  نيروهاي سه

اي كامل از تهديدها عليه آمريكا باشد. وزارت دفاع بايد  مجموعه
هاي عملياتي جديدي تدوين كند تا بدون برتري  مفاهيم و ظرفيت

www.irpublicpolicy.ir



 

٧٢ 

  

فضايي و فضاي مجازي، ازجمله  حتمي هوايي، دريايي، زميني،
كشورهايي كه زير سطح درگيري نظامي متعارف دست به عمليات 

زنند، پيروز شود. ما بايد توانايي خود را براي جنگ نامنظم  مي
حفظ كنيم كه مستلزم طراحي بلندمدت (نه موقت) است و با 

  هاي تروريستي و ديگر تهديدهاي غيرعادي بجنگيم. شبكه
  

  فاعيبنيان صنعت د

حياتي قدرت آمريكا است.  مؤلفهبنيان سالم صنعت دفاعي، 
توانايي ارتش براي واكنش به رويداد اضطراري به توانايي ملي ما 

ها و تجهيزات مورد نياز، زنجيره سالم و ايمن  سامانه تأمينجهت 
تداركات و نيروي كار آمريكايي ماهر بستگي دارد. استهالك 

ها و  منفي بر ظرفيت تأثيرگذشته توليدات آمريكا طي دو دهه 
هاي يادشده داشته است و توانايي توليدكنندگان آمريكايي  توانايي

سازد. امروزه  هاي امنيت ملي تضعيف مي نيازمندي تأمينرا براي 
ما براي برخي محصوالت به منبع داخلي و براي ديگر توليدات به 
زنجيره تداركات خارجي متكي هستيم. ما با احتمال ناتواني 
داخلي در توليد تجهيزات و قطعات ويژه براي ارتش مواجه 

مريكا تضعيف هستيم. با توجه به اينكه بنيان صنعتي و توليدي آ
شده است، نيروي كار ماهر و مهم (از جوشكار صنعتي گرفته تا 

هاي فناوري پيشرفته براي امنيت سايبري و هوافضا) هم  مهارت
تضعيف شده است. حمايت از بخش صنعتي و توليدي قوي 
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داخلي، بنيان صنعت دفاعي مستحكم و زنجيره منعطف تداركات، 
  يك اولويت ملي است.

  

  دار لويتاقدامات او

مان را  ما نقاط قوت و ضعف بنيان صنعت دفاعي فهم مشكالت:
كنيم، ازجمله مواد و تجهيزات اساسي براي امنيت ملي  ارزيابي مي

بگذارد و  تأثيرهاي تداركات  تواند بر زنجيره و احتماالتي كه مي
  هايي كه احتماالً براي آينده حياتي هستند. فناوري

ها و  [دولت] آمريكا سياست :گذاري داخلي تشويق سرمايه
هايي را گسترش خواهد داد كه صنايع امنيت ملي را به  مشوق

خاك اين كشور باز خواهد گرداند. هر جا كه ممكن باشد دولت 
اش در  آمريكا با شركاي صنعتي براي تقويت توان رقابتي

هاي توليدي همكاري خواهد كرد.  هاي كليدي و ظرفيت فناوري
ررات و روندهاي تسهيل صادرات تجهيزات نظامي ، ما مقعالوه به

  آمريكا را اصالح خواهيم كرد.

هاي  آمريكا بايد تجارت هاي مهم: حفظ و گسترش مهارت
هاي پيشرفته را با حمايت از  هاي مرتبط با فناوري ماهرانه و مهارت

هاي كارآموزي حفظ كند و گسترش دهد.  هاي فني و برنامه كالج
هاي آموزشي موسوم به علوم، فناوري،  ههاي دور ما از تالش

كنيم و  هاي فدرال حمايت مي مهندسي و رياضي در سطوح ايالت
  دهيم. هاي فناوري امنيت ملي را هدف قرار مي حوزه
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  اي نيروهاي هسته

اي اهداف حياتي مورد اشاره در استراتژي امنيت ملي  سالح هسته 
ها بنيان  كرده است. اين سالح تأمينسال گذشته  70آمريكا را در 

استراتژي ما براي حفظ صلح و ثبات از طريق ايجاد بازدارندگي در 
روند.  برابر تهاجم به آمريكا، متحدان و شركايش به شمار مي

ها را بگيرد، اما  تواند جلوي همه درگيري اي نمي بازدارندگي هسته
اي  هستهاي، حمالت استراتژيك غير براي جلوگيري از حمله هسته

، توسعه عالوه بهو تهاجم متعارف در مقياس بزرگ ضروري هستند. 
متحد و  30اي آمريكا براي پوشش بيش از  بازدارندگي هسته

ها را به در  ها كمك كرده و نياز آن شريك به تضمين امنيت آن
  دهد. اي كاهش مي هاي هسته اختيار داشتن توانايي
هاي خود در  گذاري  سرد، آمريكا سرمايه در دوره پساجنگ

اي و نقش اين نيروها را در استراتژي خود كاهش  هاي هسته نيروي
اي آمريكا ازجمله  هاي استراتژي هسته داد. برخي از بخش

هاي  هاي درياپايه و موشك گانه، موشك هاي سه افكن بمب
هاي  سال عمر دارند و بسياري از زيرساخت 30پايه بيش از  زمين
، زمان همگردد.  جنگ جهاني دوم برمي اي ما به دوره هسته

ها و ميزان برد  اي، زرادخانه دشمنان برخوردار از توانايي هسته
هاي مربوط  اند. آمريكا بايد توانايي هاي پرتاب را توسعه داده سامانه

و  اي گانه هسته به بازدارندگي و تضمين معتبر ناشي از نيروي سه
در خارج از كشور استقرار  اش را كه اي ميداني هاي هسته توانايي
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 ساختار زيرگذاري قابل توجه براي حفظ  دارند، حفظ كند. سرمايه
اي آمريكا نياز است كه بتواند با تهديدهاي امنيت  و زرادخانه هسته

  هاي آينده مقابله كند. ملي در دهه
  

  دار اقدامات اولويت

[دولت] آمريكا ساختار نيروي  اي آمريكا: حفظ سالح هسته
و با  تأميناي را حفظ خواهد كرد تا نيازهاي فعلي ما را  هسته

نشده مقابله كند. آمريكا نيازي ندارد با  بيني  خطرهاي پيش
ها برابري كند، اما ما بايد  اي ديگر قدرت هاي هسته زرادخانه
هايي داشته باشيم كه بتواند دشمنان را از حمله باز دارد،  زرادخانه

مئن سازد و اهداف آمريكا در صورت مان را مط متحدان و شركاي
  شكست بازدارندگي محقق شود.

ما نيروي اي آمريكا:  هاي هسته نوسازي نيروها و زيرساخت
اي خود را نوسازي خواهيم كرد تا اطمينان حاصل شود كه  هسته

هاي علمي، مهندسي و صنعتي الزم براي حفاظت  از ظرفيت
و ايمن براي پاسخ به تهديدهاي امنيت ملي  مؤثراي  گانه هسته سه

در آينده برخوردار هستيم. نوسازي و نگهداري مستلزم 
گذاري در سامانه فرماندهي و كنترلِ قديمي و حفظ و  سرمايه

گسترش نيروي كار ماهر مورد نياز براي توسعه، ساخت و استقرار 
  اي است. سالح هسته
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اشتباه محاسباتي، آمريكا  براي پرهيز از حفظ بازدارندگي پايدار:
 قابلبرقراري مناسبات  منظور بهنظرهايي را با ديگر كشورها  تبادل
اي انجام خواهد داد. ما  و كاهش خطرهاي هسته بيني پيش

اي را چنانچه اين قبيل ترتيبات به  ترتيبات جديد كنترل هسته
آزمايي باشد،  ثبات راهبردي كمك كند و نيز چنانچه قابل راستي

نظر خواهيم داشت. ما اجازه نخواهيم داد دشمنان از تهديد مد 
اي غيرمسئوالنه براي  اي يا ديگر رفتارهاي هسته تشديد هسته

مان استفاده كنند. نگراني از  فشار بر آمريكا، متحدان و شركاي
  تشديد اوضاع، مانع از آن نخواهد شد كه آمريكا از منافع حياتي

  شركايش دفاع كند.خود و منافع حياتي متحدان و 
  

  فضا

آمريكا بايد رهبري و آزادي اقدام ما در فضا را حفظ كند. ارتباطات 
هاي نظامي و اطالعاتي، رصد هواشناسي،  هاي مالي، سامانه و شبكه

روند. با  قلمرو فضا به شمار مي هاي مؤلفهناوبري و موارد ديگر 
ت، ديگر توجه به اينكه وابستگي آمريكا به فضا افزايش يافته اس

اند.  هاي فضاپايه و اطالعات دسترسي پيدا كرده كنشگران به سامانه
بخش خصوصي از توانايي پرتاب ماهواره به  مؤسساتها و  دولت

فضا با هزينه بسيار كمتر برخوردار هستند. تركيب اطالعات از 
يابي جغرافيايي به كنشگران  تصاوير، ارتباطات و خدمات موقعيت

دهد تا به اطالعاتي كه قبالً در اختيار  ت را ميباانگيزه اين فرص
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شدن فضا بر  گونه دمكراتيزه نداشتند، دسترسي داشته باشند. اين
عمليات نظامي و توانايي آمريكا براي برتري در جنگ و درگيري 

  دارد. تأثير
هاي نظامي استراتژيك  بسياري از كشورها، براي حمايت از فعاليت

كنند. ديگران بر اين باورند كه توانايي  خود، ماهواره خريداري مي
ها در فضا يك مزيت نامتقارن است و در نتيجه  حمله به دارايي

 ماهواره ضدافزارهاي  كشورها در پي دستيابي به برخي جنگ

هستند. آمريكا دسترسي بدون محدوديت به فضا و انجام آزادانه 
هرگونه  منافع حياتي مد نظر دارد. عنوان بهعمليات در فضا را 

 طور بهمداخله مضر يا حمله به تجهيزات ما در معماري فضا كه 
سازد، با واكنش  مي متأثرمستقيم منافع حياتي آمريكا را 

شده در زمان، مكان و با شيوه و انتخاب خودمان مواجه  حساب
  خواهد شد.

  

  دار اقدامات اولويت

كه  شوراي ملي فضايي دار: حوزه اولويت عنوان بهپيشبرد فضا 
فرمان اجرايي ترامپ احيا شد و رياست آن با  اساس بر اخيراً

جمهوري است، اهداف فضايي بلندمدت آمريكا را  معاون رئيس
بررسي خواهد كرد و استراتژي تدوين خواهد كرد كه تمامي 

حمايت از نوآوري و رهبري  منظور بههاي دخيل در فضا را  بخش
  آمريكا در فضا ادغام كند.
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آمريكا مقررات مربوط به بازرگاني  فضايي: گسترش تجارت
كه  گونه همانفضايي را ساده خواهد ساخت و ارتقا خواهد بخشيد. 

هاي تجاري فضايي براي بهبود  دولت آمريكا با ظرفيت
كند، ما همچنين  پذيري ما در معماري فضايي مشاركت مي انعطاف

ه هاي امنيت ملي را ب در نظر خواهيم داشت كه سپردن حفاظت
  شركاي خود در بخش خصوصي توسعه دهيم.

براي ممكن ساختن اكتشاف بشري  حفظ پيشتازي در اكتشاف:
هاي  شمسي و به ارمغان آوردن دانش و فرصت منظومهدر سراسر 

هاي دولتي و  جديد براي زمين، مشاركت و همكاري بخش
گذاري مشترك در مدار  خصوصي را افزايش خواهيم داد و سرمايه

  ن با متحدان و دوستانمان را گسترش خواهيم داد.نزديك زمي

  

  فضاي مجازي

كنشگران دولتي و غيردولتي مخرب از حمالت سايبري براي 
سازي و  اخاذي، جنگ اطالعاتي، انتشار اطالعات غلط براي گمراه

گذاري  كنند. اين قبيل حمالت با سرمايه موارد ديگر استفاده مي
بسيار زيادي آسيب وارد  اتمؤسستواند به افراد و  حداقلي مي

 مؤسساتتواند اعتماد و اطمينان به  سازد. اين حمالت مي
دمكراتيك و سيستم اقتصاد جهاني را تضعيف سازد. بسياري از 

هاي سايبري را ابزارهايي براي  ها و توانايي كشورها اينك ظرفيت
هاي خودكامه از  كنند و برخي رژيم اعمال نفوذ و قدرت قلمداد مي
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كنند.  ارهاي سايبري براي حفظ و توسعه خود استفاده ميباز
حمالت سايبري به ويژگي كليدي درگيري مدرن تبديل شده 

كند و در صورت لزوم  است. آمريكا حمالت سايبري را متوقف مي
هاي فضاي سايبري عليه آمريكا  كنشگران مخربي را كه از ظرفيت

كا توان اقدام عليه كنند، شكست خواهد داد. وقتي آمري استفاده مي
كنشگران مخرب در فضاي سايبري را به دست بياورد، يكي از 

كنيم، آگاهي از ريسك خواهد بود و نه  هايي كه بررسي مي گزينه
  گريزي. ريسك

  

  دار اقدامات اولويت

هايي براي  ما در ظرفيت پذيري و واكنش: بهبود مسئوليت
يبري حمايت و بهبود توانايي جهت واكنش به حمالت سا

  گذاري خواهيم كرد. سرمايه

ابزارهاي سايبري خود را  ها: تقويت ابزارهاي سايبري و مهارت
هاي دولت و  در طيفي از درگيري براي حفاظت از دارايي

هاي حياتي آمريكا بهبود خواهيم بخشيد و از يكپارچگي  زيرساخت
ها و  ها حفاظت خواهيم كرد. وزارتخانه و درستي اطالعات و داده

هاي دولتي، نيروي كار توانمند را براي انجام كار در  رگزاريكا
سراسر چنين طيفي از فعاليت، جذب، آموزش و حفظ خواهند 

  كرد.
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ها را  ما يكپارچگي مقامات و رويه بهبود يكپارچگي و چابكي:
مقابله با حمالت سايبري بهبود  منظور بهدر تمامي نهادهاي دولتي 

خواهيم بخشيد. با كنگره براي رسيدگي به چالش مذكور همكاري 
خواهيم كرد. اين چالش موانعي بر سر راه تبادل اطالعات، 

ريزي، عمليات و نيز توسعه ابزارهاي سايبري الزم ايجاد  برنامه
  كند. مي

  

  اطالعات

اي و  ييرات منطقهتوانايي آمريكا براي شناسايي و واكنش به تغ
ژئواستراتژيك و پيامدهاي سياسي، اقتصادي اين تغييرات مستلزم 

آوري، تحليل  آن است كه جامعه اطالعاتي آمريكا اطالعات را جمع
و عملياتي كند. در عصر تسلط اطالعات، جامعه اطالعاتي آمريكا 

كند تا تغييرات  مستمر اطالعات راهبردي را پيگيري مي طور به
بيني كند و با انجام اين كار، آمريكا قادر  اتژيك را پيشژئواستر

  هاي رقيب واكنش نشان دهد. ها و تحريك خواهد بود به كنش
اش جهت برتري بر  توانايي آمريكا براي نوسازي نيروهاي نظامي

دشمنان، مستلزم پشتيباني اطالعاتي است. براي درك و 
جلوگيري از بيني دكترين خارجي و نيات رهبران خارجي،  پيش

ها و  غافلگيري تاكتيكي و عملياتي و تضمين اينكه ظرفيت
المصالحه نخواهند شد،  كارگيري وجه هاي آمريكا قبل از به توانايي
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هاي تسليحاتي جديد  ، تمامي سامانهعالوه بهاطالعات نياز است. 
  متكي به اطالعات فني و علمي هستند.

ن كشور براي دفاع و جامعه اطالعاتي آمريكا و جامعه نظامي اي
كاهش تهديد كنشگراني كه زير آستانه درگيري آشكار دست به 

فردي دارند. اين دو نهاد  هاي منحصربه زنند، توانايي عمليات مي
استثنايي داراي روابط عمومي قوي در سراسر جهان  طور به

آمريكا فرصت  هستند. وجود چنين روابط عمومي قوي براي
كايش جهت مقابله با دشمنان و حفاظت همكاري با متحدان و شر

  كند. ها در برابر حمالت سايبري ايجاد مي از دارايي
  

  دار اقدامات اولويت

براي جلوگيري از سرقت اطالعات حساس و حفظ بهبود فهم: 
يكپارچگي زنجيره تداركات، آمريكا بايد فهم خودش را از 

اش را  تواناييهاي سياست اقتصادي دشمنان افزايش دهد و  اولويت
ها براي جاسوسي اقتصادي  هاي آن براي رهگيري و شكست تالش

  تقويت كند.

آمريكا با همكاري متحدان و شركا  پردازش اطالعات در اختيار:
از فضاي منابع اطالعات كشف براي جلوگيري از توانايي كنشگران 
دولتي و غيردولتي جهت حمله به شهروندان خود، اجراي 

داخلي  مؤسساتالعاتي تهاجمي و تخريب و تنزل هاي اط فعاليت
  آمريكا استفاده خواهد كرد.
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  حكمرانيديپلماسي و 

  ديپلماسي رقابتي

هاي آمريكا از منافع كشور  انداز رقابتي، ديپلمات در سراسر چشم
برند. ديپلماسي  مي پيش بهها را  كنند و آن در خارج دفاع مي

اجتماعي است كه  كاتاليزور ارتباطات سياسي، اقتصادي و
از مناسبات را با شركا در سراسر جهان ايجاد  مؤثريهايي  شبكه

هاي  كند و زمينه كند. ديپلماسي ديالوگ را برقرار و حفظ مي مي
 سوءكند. ديپلماسي همچنين خطر  همكاري با رقبا را تقويت مي

  دهد. را كاهش مي ارتباطات
ها در  ي درگيريها برا حل ديپلماسي جهت شناسايي و اجراي راه

ها ميسر نيست،  ثبات جهان كه مداخله نظامي در آن مناطق بي
ضروري است. ديپلماسي همچنين متحدان را به اقدام تشويق 

هاي همسو را براي  كند و منابع جمعي كشورها و سازمان مي
هاي اقتدارگرا  گيرد. دولت رسيدگي به مشكالت مشترك به كار مي

را در كشورها و مناطقي كه آمريكا مشتاق هستند جاي آمريكا 
هايش را تعطيل  هايش را از آنجا خارج و نمايندگي ديپلمات

  كند، بگيرند. مي
هاي ديپلماتيك خود را براي رقابت در فضاي  ما بايد ظرفيت

مستلزم استفاده كارآمد از  مؤثركنوني ارتقا ببخشيم. ديپلماسي 
اي ايمن براي ه منابع محدود، تسهيالت مدرن و ايمن و شيوه

  برقراري ارتباط و تعامل با افراد بومي است.
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  دار اقدامات اولويت

هاي ما بايد بتوانند  ديپلمات جلو: حفظ حضور ديپلماتيك روبه
در مناطقي كه منافع آمريكا در خطر است، مناسبات برقرار و آن 

تواند جاي ديپلماسي رودررو را بگيرد.  را حفظ كنند. فناوري نمي
يابند، اعتماد و فهم متقابل ايجاد  زمان توسعه مي مرور بهت مناسبا

تواند از چنين وضعيتي براي مقابله با  كنند و آمريكا مي مي
ها و تهديدهاي امنيتي استفاده كند و ديگران را براي  بحران

هاي جهاني تشويق كند. ما بايد بتوانيم  تقسيم بار مقابله با چالش
يك فعاليت كنيم، ازجمله با همكاران خارج از ساختارهاي ديپلمات
  زده همكاري كنيم. نظامي در كشورهاي جنگ

هاي جاري براي كسب قدرت،  در رقابت پيشبرد منافع آمريكا:
هاي ما بايد ائتالف برقرار كنند و آن را هدايت نمايند،  ديپلمات

ببرند و ديدگاه آمريكا  پيش بهاي كه منافع مشترك را  گونه به
المللي را در مناسبات دوجانبه و در سطوح  ع بيندرباره مجام

ها بايد انعطاف بيشتري  ها تشريح كنند. ديپلمات محلي با دولت
اي كه درگيري در آنجا وجود دارد،  براي فعاليت در مناطق پيچيده

  نشان دهند.

هاي تجارت و  ها بايد فرصت ديپلمات ها: تسريع در فرصت
همكاري را شناسايي و مبادالت فرهنگي، آموزشي و ارتباطات 

هايي از رهبران سياسي و جوامع  مردمي را تسهيل كنند كه شبكه
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مدني و آموزشي فعلي و آينده براي توسعه جهان آزاد و سعادتمند 
  ايجاد شود.

  

  ابزارهاي ديپلماسي اقتصادي

كنشگر اقتصادي برجسته جهان  عنوان بهحفظ موقعيتمان 
مان را در استفاده از ابزارهاي ديپلماسي اقتصادي در جهت  توانايي

كند. حفظ نقش محوري  ها و ديگران تقويت مي منفعت آمريكايي
المللي رفاه و امنيت ما را با توسعه  آمريكا در مجامع اقتصادي بين
اي اقتصادهاي دولتي كند، تهديده اقتصادهاي بازار آزاد تقويت مي

الملل در برابر  كند و از اقتصاد آمريكا و اقتصاد بين را دفع مي
  كند. سوءاستفاده كنشگران نامشروع دفاع مي

ها، متحدان و شركايش ثروت ايجاد  خواهيم براي آمريكايي ما مي
تري هستند كه قادرند  هاي مرفه شركاي امنيتي قوي كنيم. دولت

ي مشترك را به دوش بكشند. تجارت عادالنه بار مقابله با تهديدها
ها و  گذاري و مبادله دانش، مشاركت و متقابل، سرمايه

كند كه براي موفقيت در فضاي  مان را تحكيم مي اتحادهاي
ژئوپليتيكي رقابتي امروز جهان ضروري است. تجارت، گسترش 

هاي خارجي و توسعه ابزارهاي  صادرات، استفاده هدفمند از كمك
تواند ثبات، سعادتمندي و اصالحات سياسي را  مدرن ميمالي 

اصل اقدام متقابل  بر مبتنيگسترش دهد و مشاركت جديدي 
  ايجاد كند.
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ها و اقدامات ضدپولشويي  ابزارهاي اقتصادي ازجمله تحريم

هاي گسترده  تواند اجزاي مهمي از استراتژي و ضدفساد مي

دشمنان  تنساخ محدودبراي بازدارندگي، اعمال فشار و 

ما با شركاي همسو براي حمايت از ابزارهاي ديپلماسي  باشد.
اقتصادي عليه تهديدهاي مشترك همكاري خواهيم كرد. فشار 

است، چراكه اين امر توانايي  مؤثرتراقتصادي چندجانبه اغلب 
ها  هاي هدف را براي انجام اقداماتي جهت دور زدن تحريم دولت

  ك را به نمايش خواهد گذاشت.سازد و اراده مشتر محدود مي
  

  دار اقدامات اولويت

ما ارتباطات  تقويت ارتباطات اقتصادي با متحدان و شركا:
هاي همسو  مان با دولت بعد كانوني مناسبات عنوان بهاقتصادي را 

تقويت خواهيم كرد و از دانش اقتصادي، بازارها و منابع خود 
شوند، استفاده  هايي كه توسط رقيب تهديد مي جهت تقويت دولت

  كنيم. مي

هاي  ما از توانايياعمال فشار اقتصادي بر تهديدهاي امنيتي: 
هاي اقتصادي  نبال تواناييكنيم و به د اقتصادي موجود استفاده مي

المللي را براي افزايش فشار بر  جديد هستيم و كنشگران بين
فصل  و تهديدهايي كه عليه صلح و امنيت وجود دارد، جهت حل

  هايي كه راه حل نظامي ندارد، بسيج خواهيم كرد. تقابل
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ها،  اجازه دسترسي تروريست ما مالي: تأمينقطع منابع 

و ديگر كنشگران نامشروع را به  اي هسته دهندگان اشاعه

ها را براي استفاده از  منابع مالي نخواهيم داد و توانايي آن

ها جهت پشتيباني از اقدامات و  منابع مالي و جابجايي آن

  .عمليات خصمانه محدود خواهيم ساخت
  

  حكمراني اطالعات

ها  سالحي جهت حمله به ارزش عنوان بهرقباي آمريكا از اطالعات 
كنند،  ما كه مايه قوام جوامع آزاد هستند، استفاده مي اتمؤسسو 

ها  كنند. آن ضمن اينكه خود را در برابر اطالعات بيروني مقاوم مي
هاي بازاريابي براي هدف قرار دادن افراد با توجه به  از تكنيك

ها  گيرند. آن ها بهره مي هاي آن ها، منافع، نظرات و ارزش فعاليت
  سازند. لط منتشر ميتبليغات و اطالعات غ

توانند اطالعاتي را كه از افراد و منابع  با توجه به اينكه رقبا مي
و  هوش مصنوعي پايه براند، يكپارچه كنند و  تجاري جمع كرده

يادگيري ماشيني تحليل كنند، خطرهايي كه براي امنيت ملي 
هاي دولتي  هاي سازمان آمريكا وجود دارد، بيشتر خواهد شد. نقض

هايي درباره افراد هدف به  ري آمريكا نيز اطالعات و آگاهيو تجا
  دشمنان خواهد داد.

بندي  مثال چين استفاده از هوش مصنوعي براي رتبه عنوان به
كند و از  وفاداري شهروندانش به دولت را با اطالعات تركيب مي
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كند.  بندي براي تعيين مشاغل و موارد ديگر استفاده مي اين رتبه
هاي اطالعات  اندازي كمپين هاي تروريستي جهادي به راه گروه

روايت خود از تنفر،  سازي مشروعايدئولوژيكي جهت برقراري و 
استفاده پيچيده از ابزارهاي ارتباطاتي جهت جذب نيرو و تشويق 

  دهند. ما ادامه مي ها و شركاي  ريكاييشان به حمله به آم طرفداران
هاي سايبري  بخشي از تالش عنوان بهاطالعاتي  عملياتروسيه از 

تهاجمي جهت نفوذ در افكار عمومي در سراسر جهان استفاده 
كند. كمپين نفوذ اين كشور؛ عمليات اطالعاتي پنهان و  مي

هايي كه توسط دولت  هاي قالبي آنالين را با رسانه شخصيت
هاي  هاي ثالث و كاربران رسانه شوند، واسطه ايت مالي ميحم

  كند. ها (اوباش اينترنتي) تركيب مي اجتماعي مزدبگير يا ترول
گيري از اطالعات توسط رقبا  هاي آمريكا براي مقابله با بهره  تالش

هاي آمريكا فاقد تمركز پايدار و  ناچيز و گسسته بوده است. تالش
اي بوده است. بخش خصوصي  فهآموزش مناسب نيروهاي حر

آمريكا منافع مستقيمي در حمايت و تقويت صداهايي دارد كه 
  قائل به مدارا و آزادي هستند.

  

  دار اقدامات اولويت

ما فهم خود را از اينكه دشمنان چگونه  بندي رقابت: اولويت
در تمامي  شناختي روانهاي  كنند و مزيت اطالعات كسب مي

م بخشيد. آمريكا بايد ظرفيت و توانايي ها بهبود خواهي سياست
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در اين عرصه قدرت  مؤثرديپلماسي عمومي واقعي را جهت رقابت 
  ببخشد.

هاي ارتباطاتي منسجمي را براي  ما فعاليت :مؤثرايجاد ارتباطات 
هاي ناشي از تهديدهاي  پيشبرد نفوذ آمريكا و مقابله با چالش

اديكال و كشورهاي هاي اسالمي ر ايدئولوژيكي برآمده از گروه
ها مطابق  رقيب برقرار و هدايت خواهيم كرد. اين فعاليت

آمريكا خواهد بود و تبليغات و اطالعات غلط دشمنان  هاي باارزش
  را آشكار خواهد ساخت.

هاي  صداهاي بومي در رقابت سازي شبكه بومي: فعال
هستند. ما بايد صداهاي معتبر  مؤثرترايدئولوژيكي متقاعدكننده و 

هاي خشن  هاي جايگزين پيام ها براي پيشبرد پيام را تقويت و با آن
اي و  هاي رسانه كه شركت آفرين همكاري كنيم. از آنجا  و نفرت

ها منتقل  ها پيام اينترنتي سكوهايي هستند كه از طريق آن
شوند، بخش خصوصي بايد خالقيت و منابع خود را براي  مي

ها و افراد  عامل رشد گروهبخش و  هايي كه الهام گسترش ارزش
  متمدن است، به كار بگيرد.

 كه جاييخواهد در  ها مي آمريكا از دولت تقسيم مسئوليت:
گيرد مسئوليت بيشتري براي مقابله با  راديكاليسم رونق مي

گرا را گسترش  بيني كثرت هاي خشن بپذيرند و مدارا و جهان پيام
  دهند.
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ما ميراث ابزارهاي موجود را براي انتقال  ارتقا، اصالح و نوآوري:
هاي آمريكا به خارج كشور مجدداً بررسي خواهيم كرد. ما بايد  پيام

را براي انتقال و  تر صرفه بهو مقرون  مؤثرترهاي  ها و راه شيوه
 .ارزيابي محتوا مطابق با منافع امنيتي آمريكا بررسي كنيم

 

   

www.irpublicpolicy.ir



 

٩٠ 

  

  ركن چهارم:

  پيشبرد نفوذ آمريكايي
  

نهيم، از حقوق  ما كرامت انسان را بيش از هر چيز ارج مي«

كنيم و در اميد هر روح به زندگي آزاد  هر شخص حمايت مي

  »گونه هستيم. سهيم هستيم. ما اين

  2017ژوئيه  - رئيس جمهور دونالد ترامپ 

  
ي ما نفوذ آمريكا در جهان را »اول آمريكا«سياست خارجي 

تواند به تعيين شرايطي براي صلح و  ميعنوان نيرويي مثبت كه  به
  دارد. رفاه و توسعه جوامع موفق كمك كند، گرامي مي

هيچ قوس تاريخي وجود ندارد كه اطمينان دهد نظام سياسي و 
صورت خودكار چيره خواهد شد. شكست يا  اقتصادي آزاد آمريكا به

پيروزي به اقدامات ما بستگي دارد. اين دولت به رقابت براي 
ريزي  ها را پايه ها و منافع و اصول بنيادي كه آن ت از ارزشحفاظ

كند، معتقد است. در دوران جنگ سرد تهديد استبدادي اتحاد  مي
جماهير شوروي جهان آزاد را به ايجاد ائتالفي براي دفاع از آزادي 

هاي امروز براي آزادسازي جوامع به همان اندازه  سوق داد. چالش
. بازيگران دولتي و غيردولتي در پي كسب تر است جدي، اما متنوع

برداري از اطالعات، آزادي  نفوذ هستند و اهداف خود را با بهره
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برند.  المللي پيش مي هاي دموكراتيك و مؤسسات بين رسانه
هاي  رهبران سركوبگر اغلب براي نابودي جوامع آزاد و سازمان

  كنند. چندجانبه فاسد همكاري مي
ا و افراد حقيقي آنچه را كه آمريكا از آن ه در سراسر جهان، ملت

كنند. ما با مردم به شكلي برابر رفتار  كند، تحسين مي حمايت مي
نهيم و از آن حمايت  كنيم و حاكميت قانون را ارج مي مي
دهد بهترين  كنيم. ما يك نظام دموكراتيك داريم كه اجازه مي مي
ه چه صورت رشد دانيم كه اقتصادها را ب ها شكوفا شوند. مي ايده

دهيم تا اشخاص حقيقي بتوانند به رفاه دست يابند. اين 
خصوصيات، آمريكا را به ثروتمندترين كشور روي كره زمين تبديل 

  ها و ثروت مادي. غني از فرهنگ، استعداد، فرصت - كرده است
هاي ما براي آزادي و رفاه سهيم  هايي كه در آرمان آمريكا به آن

وسيله الگوي خود رهبري  دهد. ما به ت ميهستند، پيشنهاد شراك
چشم جهان به آمريكا «كنيم. الكساندر هميلتون زماني گفت:  مي

ايم، نوعي  اي كه در راه آزادي داشته تالش شرافتمندانه». «است
انقالب را در احساسات بشري به وجود آورد. تأثير الگوي ما در 

  »مناطق تاريك استبدادي رخنه كرده است.
هاي خود را بر ديگران تحميل كنيم. اتحادها،  نداريم ارزشما قصد 
هاي ما با اراده آزاد و منافع مشترك ايجاد  ها و ائتالف شراكت

كنيم كه ما را قادر سازد به  هايي را تدوين مي شود، ما سياست مي
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شان  مان دست يابيم و در عين حال شركاي ما نيز به اهداف اهداف
  رسند. مي

ها مستقيماً  قدرت بزرگ اياالت متحده هستند. آنمتحدان و شركا 
هاي سياسي، اقتصادي، نظامي، اطالعاتي و ديگر  بر قابليت

افزايند. آمريكا و متحدان و شركاي ما در  هاي آمريكا مي قابليت
كنار هم بيش از نيمي از توليد ناخالص داخلي جهان را دارند. هيچ 

  با اين ائتالف را ندارند. هايي قابل قياس يك از دشمنان ما ائتالف
هاي دموكراتيك  خواهند به اجتماع دولت هايي را كه مي ما آن

فكر ما بپيوندند و شرايط مردم خود را بهبود بخشند، ترغيب  هم
سازي ابزارهاي ديپلماسي و توسعه آمريكا  كنيم. ما با مدرنيزه مي

 ها در دستيابي به آن هدف كنيم تا به آن شرايط را تسريع مي
هايي است كه  كمك كنيم. اين شركاي مشتاق شامل دولت

شكننده و در حال احياي پس از مناقشه و در جستجوي راهي رو 
هاي  سوي امنيت و رشد اقتصادي پايدار هستند. دولت به جلو به

هاي اقتصادي، آمريكا را  باثبات، مرفه و دوستدار امنيت و فرصت
ي آمريكايي ادامه خواهيم ها كنند. ما به دفاع از ارزش تقويت مي
شان مبارزه  هايي را كه براي كرامت انساني در جوامع داد و آن

هايي كه از حاكميت قانون  كنيم. ميان ملت كنند، ترغيب مي مي
سازند و به حقوق افراد  كنند، زنان را توانمند مي پشتيباني مي

شان را مورد حمله قرار  هايي كه مردم گذارند و آن احترام مي
كنند، برابري اخالقي وجود ندارد. آمريكا از  دهند و سركوب مي يم
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طريق حرف و عمل خود جايگزيني مثبت را براي استبداد سياسي 
  دهد. و مذهبي نشان مي

  

  ترغيب شركاي مشتاق

هاي بزرگ دولتمردان آمريكايي از كمك به  برخي از پيروزي
به جوامعي ها  هاي شكننده و در حال توسعه براي تبديل آن دولت

نوبه خود، بازارهاي سودآوري  ها به موفق حاصل شد. اين موفقيت
براي كسب و كارهاي آمريكايي، متحداني براي كمك به دستيابي 

اي و شركاي ائتالفي براي تقسيم  به توازن قدرت مطلوب منطقه
ها و پرداختن به مشكالت مختلف را در سراسر دنيا  بار مسئوليت

اي از  طول زمان، آمريكا به ايجاد شبكه ايجاد كرده است. در
هاي مشترك ما را  هايي كمك كرده است كه منافع و ارزش دولت

  برند. پيش مي
حمايت  .سابقه و استثنايي است اين ركورد تاريخي ركوردي بي

آمريكا از شركاي مشتاق، احياي كشورهاي اروپاي غربي تحت 
رقي به مؤسسات برنامه مارشال و نيز الحاق اروپاي مركزي و ش

غربي بعد از جنگ سرد را ممكن ساخت. آمريكا در آسيا، با كره 
ها در  زده، همكاري كرد تا به آن جنوبي و ژاپن، كشورهايي جنگ

ترين  هاي موفق و از جمله مرفه تبديل شدن به دموكراسي
  اقتصادهاي جهان كمك كند.
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تمايل هايي بود كه  اين دستاوردها محصول شراكت صبورانه با آن
هاي دموكراتيك  به ساختن جوامعي مرفه و پيوستن به دولت

داشتند. اين دستاوردها به روابط متقابالً سودمندي منجر شد كه 
ها كمك كرد تا منابع خود را براي رسيدن  در آن آمريكا به دولت

به رشد و ثبات بسيج كنند. كار كردن با اين كشورها آمريكا را 
دهد كه  تر كرد. اين پيشرفت نشان مي پذير ثروتمندتر و رقابت

هاي كمك خارجي مؤثر بايد به مرحله نهايي طبيعي  چطور برنامه
  خود برسند.

امروز، آمريكا بايد براي روابط مثبت در سراسر جهان رقابت كند. 
گذاري خود جهان در حال توسعه را  چين و روسيه براي سرمايه

ياي رقابتي عليه منظور گسترش نفوذ و به دست آوردن مزا به
گذاري ميلياردها دالر  اند. چين در حال سرمايه آمريكا هدف گرفته

ها در سراسر جهان است. روسيه نيز نفوذ اقتصادي  در زيرساخت
هاي مهم انرژي و ديگر  خود را از طريق كنترل زيرساخت

هاي اروپا و آسياي مركزي تزريق  ها در سراسر بخش زيرساخت
هاي دولتي كه  گذاري ايگزين براي سرمايهكند. آمريكا يك ج مي

كند، ارائه  اغلب اوضاع كشورهاي در حال توسعه را بدتر مي
دهد. آمريكا روابط اقتصادي را نه فقط براي دسترسي به بازار،  مي

منظور پيشبرد منافع سياسي و  اي پايدار به بلكه براي ايجاد رابطه
  كند. امنيتي مشترك دنبال مي
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اي را ترويج خواهد داد تا با كشورهايي  ي توسعهآمريكا يك الگو
شان، مبتني بر اصول  شريك شود كه پيشرفتي هماهنگ با فرهنگ

بازار آزاد، تجارت عادالنه و متقابل، فعاليت بخش خصوصي و 
هاي  حاكميت قانون خواستار هستند. آمريكا از سمت اتكا به كمك

ه سرمايه هاي اهدايي به سمت رويكردهايي ك مبتني بر كمك
كند،  خصوصي را جذب و فعاليت بخش خصوصي را تسريع مي

تغيير جهت خواهد داد. ما بر اصالحاتي نظير ارتقاي حقوق 
ها  مالكيت رسمي، اصالحات سرمايه گذاري و بهبود زيرساخت

تأكيد خواهيم داشت كه پتانسيل اقتصادي شهروندان را آزاد 
كند امرار معاش كنند  هايي كه به مردم كمك مي پروژه –كند  مي

و سود افزوده كمك به كسب و كارهاي آمريكايي را نيز در پي 
تواند بازده  دارد. آمريكا با بسيج كردن منابع دولتي و خصوصي مي

و درآمدها را به حداكثر برساند و از بار منابع دولت آمريكا بكاهد. 
 برخالف سياست موازنه بازرگاني دولت محور برخي رقبا كه ممكن
است به ضرر كشورهاي پذيرنده باشد و وابستگي را افزايش دهد، 
هدف كمك خارجي آمريكا بايد خاتمه دادن به اين نياز باشد. 

  آمريكا به دنبال شركايي قوي و نه ضعيف است.
كمك آمريكا براي توسعه بايد از منافع ملي آمريكا حمايت كند. ما 

يكا همسو هستند، به همكاري با شركاي مشتاق كه با منافع آمر
دهيم. ما بر سرمايه گذاري براي توسعه در جايي كه  اولويت مي

طلبان  بتوانيم بيشترين تأثير را داشته باشيم، جايي كه اصالح
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هاي اقتصادي و سياسي متعهد هستند،  محلي به رفع چالش
  متمركز خواهيم شد.

آمريكا همچنين در اين چارچوب، براي پيشگيري از تهديد خاك 
هاي  هاي شكننده كمك خواهد كرد. سازمان ريكا، به دولتآم

هاي جهادي و جنايات  فراملي تهديدكننده، نظير تروريست
هاي شكننده آزادانه فعاليت و  يافته، اغلب در دولت سازمان

هاي  كنند. دولت هاي با حاكميت مستقل را تضعيف مي دولت
  ثبات كنند. ورشكسته ممكن است كل مناطق را بي

ها مشتاق به  راسر آفريقا، آمريكاي التين و آسيا، دولتدر س
گذاري و تأمين مالي براي توسعه زيرساخت و رشد رو به  سرمايه

هايي براي كار كردن با  جلو هستند. آمريكا و شركايش فرصت
عنوان  شان به ها براي تشخيص پتانسيل كشورها دارند تا به آن

به مردم خود پاسخگو هايي مرفه و با حاكميت مستقل كه  دولت
توانند به شركايي تجاري  ها مي هستند، كمك كنند. اين دولت

هاي  تبديل شوند كه كاالهاي آمريكايي بيشتري خريداري و محيط
ها باشد.  بيني ايجاد كنند كه به نفع شركت تجاري قابل پيش

ترين  هاي تحت رهبري آمريكا پايدارترين و مسئوالنه گذاري سرمايه
در قبال توسعه دارند و در تضاد با معامالت فاسد،  رويكرد را

هاي  غيرشفاف، سودجويانه و باكيفيت پاييني هستند كه دولت
  كنند. استبدادي ارائه مي
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  دار: كشورهاي در حال توسعه اقدامات اولويت

هاي ديپلماتيك  هاي نوآورانه را در برنامه ما فناوري بسيج منابع:
هاي ديجيتالي  ان مثال، فناوريعنو گنجانيم. به و توسعه مي

شان به  هاي همراه سازد از طريق تلفن ها نفر را قادر مي ميليون
تواند كشاورزان را به  خدمات مالي دسترسي داشته باشند و مي

تواند فساد را كاهش و  ها مي بازارها متصل كند. اين گونه فناوري
كه  شفافيت را افزايش دهد و كمك كند تا اطمينان حاصل شود

  رسد. پول به مقصد مورد نظر مي

هايي  ها به انتخاب آمريكا براي ترغيب دولتتشويق اصالحات: 
كه حكومت، حاكميت قانون و توسعه پايدار را بهبود بخشد، از 

كند. ما همچنين اين كار را از  ديپلماسي و كمك استفاده مي
دهيم كه كشورهايي را كه به  طريق شركت چالش هزاره انجام مي

ها را نظارت و  هاي آن اصالحات متعهدند، انتخاب و سپس پروژه
  كند. ارزيابي مي

  هاي شكننده دار: دولت اقدامات اولويت

ها ضعف  هايي كه در آن ما براي تقويت دولت تعهد گزينشي:
دهد،  دولت يا ورشكستگي آن تهديدها براي آمريكا را افزايش مي

ر افغانستان به دنبال عنوان مثال تعامل د اولويت قائليم. به
  ها است. هاي امن تروريست پيشگيري از ظهور دوباره پناهگاه

مشكالت سياسي ريشه اغلب شكنندگي طلبان:  كار با اصالح 
دهد كه  هايي را در اولويت قرار مي ها است. آمريكا برنامه دولت
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سازد. در  طلب را قدرتمند مي ها، مردم و جامعه مدني اصالح دولت
پردازد، مشاركت بازيگران  آمريكا به طراحي اقداماتش ميحالي كه 

ها و افزايش  هاي پايدار، كاهش هزينه حل محلي احتمال راه
  بخشد. دهندگان آمريكايي را بهبود مي پاسخگويي به ماليات

وقتي آمريكا به شركاي مشتاق كمك سازي اقدامات:  هماهنگ
طور  نظامي به كند بايد از ابزارهاي ديپلماتيك، اقتصادي و مي
زمان استفاده كند. ما حمايت اقتصادي را كه به ثبات محلي و  هم

اقتصاد كالن دست يابد و به ايجاد نيروهاي امنيتي توانا كمك و 
  دهيم. حاكميت قانون را تقويت كند، در اولويت قرار مي

  

  هاي چند جانبه رسيدن به نتايج بهتر در گردهمايي

الدولي كه سازنده بسياري از قوانين  آمريكا بايد در تمهيدات بين
هاي آمريكا هستند، رهبري و مشاركت  اثرگذار بر منافع و ارزش

داشته باشد. براي نفوذ در اين مؤسسات رقابت وجود دارد. ما در 
كنيم بايد از استقالل حاكميت  ها شركت مي حالي كه در آن

ببريم.  هاي آمريكايي را پيش آمريكا حمايت كنيم و منافع و ارزش
ها،  المللي قوانيني را درباره اين كه دولت طيفي از مؤسسات بين

كسب و كارها و افراد چطور بايد با يكديگر در زمين و دريا تعامل 
دهند. براي رفاه و امنيت آمريكا حياتي است كه  كنند، شكل مي

اين مؤسسات قوانيني را تائيد كنند كه به باز و آزاد گذاشتن اين 
مشترك كمك كند. دسترسي آزاد به درياها همچنان هاي  حوزه
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يك اصل محوري امنيت ملي و رفاه اقتصادي است و اكتشاف دريا 
هاي  هايي را براي دستاوردهاي اقتصادي و پيشرفت و فضا فرصت

پذير از  ها و اينترنت باز و تعامل كند. جريان داده علمي فراهم مي
  ناپذيرند. موفقيت اقتصاد آمريكا جدايي

ها است قدرت نهادهاي چندجانبه را متوجه  بازيگران مستبد مدت
ها براي پيشبرد منافع خود و محدود كردن آزادي  اند و از آن شده

اند. اگر آمريكا رهبري اين نهادها را به  شان استفاده كرده شهروندان
دشمنان واگذار كند، فرصت شكل دادن به تحوالتي كه براي 

دست خواهد رفت. با وجود اين، تمامي آمريكا مثبت هستند، از 
هايي اولويت  نهادها برابر نيستند. آمريكا براي اقداماتش در سازمان

كنند تا به اين ترتيب  قائل است كه منافع آمريكا را تأمين مي
شوند و از  ها تقويت مي اطمينان حاصل كند كه اين سازمان

جايي كه به كنند. در  آمريكا، متحدان ما و شركاي ما حمايت مي
روزرساني  مدرنيزه كردن مؤسسات و قوانين نياز باشد، آمريكا به

كند. در عين حال بايد روشن شود كه آمريكا  ها را رهبري مي آن
هايي كه به دنبال نفوذ بر شهروندان  حاكميت خود را به آن

آمريكايي و با چارچوب قانون اساسي ما در ستيز هستند، واگذار 
  نخواهد كرد.

  

  دار امات اولويتاقد

آمريكا در  اعمال رهبري در نهادهاي سياسي و امنيتي:
هاي سياسي و امنيتي براي دستيابي به نتايجي هماهنگ با  نشست
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هايي كه متحدان و شركاي ما  ارزش - هاي آمريكا  منافع و ارزش
تالش خواهد كرد. سازمان ملل ممكن  -نيز در آن شريك هستند

از مشكالت بغرنج جهان كمك كند، است به حل و فصل بسياري 
اما بايد اصالح شود و به اصول بنيادينش دوباره متعهد شود. ما 
خواهان مسئوليت پذيري خواهيم بود و بر مسئوليت مشترك 
اعضا تأكيد خواهيم كرد. اگر از آمريكا حمايتي بيش از حد براي 
يك موسسه درخواست شود، ما انتظار سطحي متناسب از نفوذ در 

  ت و سو و اقدامات آن سازمان را خواهيم داشت.سم

 المللي مالي و تجاري: شكل دهي و اصالح نهادهاي بين

المللي  آمريكا به ايفاي نقش رهبري در نهادهايي نظير صندوق بين
پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني ادامه خواهد داد، اما 

اين اصالحات  بخشد. ها را از طريق اصالحات بهبود مي عملكرد آن
گذاري در  هاي چندمليتي توسعه براي سرمايه شامل ترغيب بانك

هاي زيرساختي باكيفيت باال است كه رشد اقتصادي را ارتقا  پروژه
دهند. ما براي تبديل سازمان تجارت جهاني به سازماني  مي

كارآمدتر براي صدور حكم درباره اقدامات تجاري ناعادالنه اعمال 
  د.فشار خواهيم كر

  

  هاي مشترك اطمينان از حوزه

الملل به تأمين رهبري  آمريكا در چارچوب حقوق بينآزاد ماندن: 
فضا،  -هاي مشترك و فناوري براي شكل دادن و مديريت حوزه
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خواهد پرداخت. آمريكا از حل و فصل  - فضاي سايبر، هوا و دريا
اما كند،  الملل حمايت مي آميز مناقشات مطابق حقوق بين مسالمت

از تمامي ابزارهاي قدرت خود براي دفاع از منافع آمريكا و 
  هاي مشترك استفاده خواهد كرد. اطمينان از آزاد ماندن حوزه

آمريكا خواهان اجتماعات باز و حفاظت از اينترنت آزاد و باز: 
پذير با حداقل موانع براي تبادل جهاني اطالعات و خدمات  تعامل

دهد و از منافع خود  طالعات را ارتقا مياست. آمريكا جريان آزاد ا
هاي كليدي نظير آيكان  از طريق تعامل فعال در سازمان

)ICANN(،  انجمن حاكميت اينترنت)IGF( سازمان ملل و ،
  حفاظت خواهد كرد. )ITU(المللي ارتباطات دوربرد  اتحاديه بين

  

  هاي آمريكايي دفاع از ارزش

ها به سمت يك  اي كه آمريكا از گروهي از كلوني العاده مسير فوق
پيمود،  -تنها ابرقدرت جهان–جمهوري پررونق، صنعتي مستقل 

اي است كه كشور ما بر اساس آن بنا شد؛ يعني  گواه بر قدرت ايده
اينكه تمام شهروندان ما مطابق قانون آزاد و برابر هستند. اصول 

ميه استقالل لحاظ شده توسط منشور محوري آمريكا كه در اعال
هاي اساسي افراد را  شوند كه احترام ما به آزادي حقوق تضمين مي

شود،  هاي مذهب، بيان، مطبوعات و اجتماعات آغاز مي كه با آزادي
كند. آزادي، اقتصاد آزاد، عدالت برابر مطابق قانون و  اعالم مي

  بسيار مهمي است.عنوان يك ملت امر  كرامت هر انسان براي ما به
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دهد و آمريكا  اين اصول اساس پايدارترين اتحادهاي ما را شكل مي
هايي كه به حقوق  ها ادامه خواهد داد. دولت به دفاع از آن

گذارند همچنان بهترين وسيله براي  شان احترام مي شهروندان
هايي كه  حصول رفاه، سعادت بشري و صلح هستند. برعكس، دولت

هاي  كنند، نقش شان سوءاستفاده مي شهروندان معموالً از حقوق
هايي كه  عنوان مثال دولت كنند. به اي را در جهان بازي نمي سازنده

شان اجازه  اند به جوامع در رفتار برابر با زنان شكست خورده
  دهند. شان را نمي هاي رسيدن به پتانسيل

اينكه  هاي انسان بكاهد، اما تنهايي از رنج تواند به هيچ ملتي نمي
توانيم به همه كمك كنيم به اين معنا نيست كه بايد از تالش  نمي

هاي آمريكا براي بخش  براي كمك به ديگران دست برداريم. آزادي
هايي كه  بخش است و آمريكا هميشه در كنار آن عمده جهان الهام

عنوان چراغ  به دنبال آزادي هستند، خواهد ايستاد. ما همچنان به
در سراسر جهان باقي خواهيم ماند. آمريكا آزادي و فرصت 

 -اولين آزادي آمريكا–همچنان به حمايت و پيشبرد آزادي مذهب 
عنوان  گذاران ما آزادي مذهب را نه به متعهد خواهد ماند. بنيان

عنوان موهبتي الهي براي هر شخص و حقي  مخلوق دولت، بلكه به
بخشي از فرهنگ  و اين بنيادين براي جامعه شكوفاي ما پذيرفتند؛

اي بهتر  هايي كه نيازمند آينده ما و به نفع آمريكا است كه به آن
كنند،  شان هستند و براي ساختنش تالش مي هاي براي خانواده

كنيم، با اين باور  كمك كند. ما با قاطعيت به ديگران كمك مي
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توانيم زندگي ديگران را در حالي بهبود بخشيم كه  قاطع كه مي
  كنيم. تر ايجاد مي تر و مرفه براي جهاني ايمنشرايطي را 

  

  دار اقدامات اولويت

هايي كه در  ما با حرف و عمل خود از آنحمايت از كرامت افراد: 
هايي كه به دنبال آزادي،  كنند و آن هايي سركوبگر زندگي مي رژيم

كنيم. ما هيچ  كرامت انساني و حاكميت قانون هستند، حمايت مي
هاي  ئه مزاياي اجتماع آزاد و مرفه خود به رژيمالزامي براي ارا

بشر نداريم. ما ممكن است از  كنندگان حقوق سركوبگر و نقض
ها و  ديپلماسي، تحريم و ديگر ابزارها براي منزوي ساختن دولت

كنند و  رهبراني استفاده كنيم كه منافع ما را تهديد مي
  هاي ما است. شان مغاير با ارزش اقدامات

براي پيشبرد حقوق هاي تروريستي فراملي:  انشكست سازم
هاي جهادي و  تر از شكست تروريست افرادي هيچ اقدامي بزرگ

كنند و از خشونت براي  پراكني مي هايي كه نفرت ديگر گروه
كنند، نيست.  گرا استفاده مي هاي اسالمي برتري پيشبرد ايدئولوژي

اين بالي مبتال ها براي شكست دادن  ما به پيوستن به ديگر دولت
  به همه مردم متمدن ادامه خواهيم داد.

جوامعي كه زنان را براي مشاركت كامل در توانمندسازي زنان: 
تر و  سازند مرفه زندگي مدني و اقتصادي توانمند مي

ها براي پيشبرد برابري زنان، حمايت  آميزترند. ما از تالش مسالمت
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ي توانمندسازي زنان و ها از حقوق زنان و دختران و ترويج برنامه
  جوانان حمايت خواهيم كرد.

ما از آزادي هاي مذهبي:  حمايت از آزادي مذهب و اقليت
هاي  هاي تهديدشده دفاع خواهيم كرد. اقليت مذهب و اقليت

مذهبي همچنان قرباني خشونت هستند. ما براي حمايت از اين 
اي  منطقهها اولويت قائل خواهيم بود و به همكاري با شركاي  گروه

براي حفاظت از اجتماعات اقليت در برابر حمالت و حفظ ميراث 
  ها ادامه خواهيم داد. فرهنگي آن

هاي  جهان در زمينه كمك آمريكا به رهبري كاهش رنج انسان:
بشردوستانه ادامه خواهد داد. آمريكا حتي در حالي كه از ديگران 

هاي  سخانتظار دارد در مسئوليت سهيم باشند، به تسريع پا
المللي به فجايع ايجاد شده توسط انسان و بالياي طبيعي و  بين

هايي كه نيازمندش هستند،  هاي ما به آن ارائه تخصص و قابليت
هاي امنيت غذا و سالمت كه  ادامه خواهد داد. ما همچنان از برنامه

اي گرسنگي و  دهد و به دليل ريشه ها را نجات مي جان انسان
حمايت خواهيم كرد. ما به مردم آواره كمك  پردازد، بيماري مي

شان را تا  هايشان نزديك شوند تا نيازهاي خواهيم كرد كه به خانه
زماني كه بتوانند در امنيت و داوطلبانه به خانه برگردند، برآورده 

  سازند.
   

www.irpublicpolicy.ir



 

١٠٥ 

  

  اي راهبرد در يك بافت منطقه
  

هد تا آمريكا بايد رويكردهاي ما را با مناطق مختلف جهان تطابق د
اي  از منافع ملي آمريكا حمايت كند. ما نيازمند راهبردهاي منطقه

ها و  يكپارچه هستيم كه ماهيت و دامنه تهديدها، شدت رقابت
هاي سياسي  هاي در دسترس، همه را در بافت واقعيت وعده فرصت

  محلي، اقتصادي، اجتماعي و تاريخي تشخيص دهد.
  

تواند پيامدهايي جهاني  اي قدرت مي تغييرات در توازن منطقه
داشته باشد و منافع آمريكا را تهديد كند. بازارها، مواد خام، 
خطوط ارتباطاتي و سرمايه انساني در مناطق مهم جهان قرار 

خواهند  اند. چين و روسيه مي ها در حركت دارند يا در ميان آن
يق كنند، اما بيشتر با شان را در سراسر جهان تزر قدرت

ترين  كره شمالي و ايران نيز بزرگاند.  شان در تعامل همسايگان

، اما در ترند ها نزديك تهديد براي كساني هستند كه به آن
يابند و مناطق بيشتر به هم  حالي كه تسليحات ويرانگر اشاعه مي

شود و  شوند، محدود كردن تهديدها دشوارتر مي پيوسته مي
اي كه عليه آمريكا تغيير جهت دهد، ممكن است  منطقههاي  توازن

  به هم پيوسته شود و امنيت ما را تهديد كند.
منظور رقابت و پيشگيري از  ها را به آمريكا بايد اراده و قابليت

 تغييرات نامطلوب در هند و اقيانوس آرام، اروپا و خاورميانه گرد
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هدي قوي و هم آورد. توازن مطلوب و پايدار قدرت مستلزم تع
همكاري نزديك با متحدان و شركا است، زيرا متحدان و شركا، 

ها در  دهند. آن قدرت آمريكا را افزايش و نفوذش را گسترش مي
هاي مستبدانه،  منافع و مسئوليت ما براي مقاومت در برابر گرايش

هاي افراطي و بازداشتن از تجاوز شريك هستند.  ستيز با ايدئولوژي
ها منافع آمريكا را  جهان ثبات و ضعف حكومت در ديگر مناطق

ها قادر نيستند امنيت را برقرار و  كند. برخي دولت تهديد مي
نيازهاي اساسي مردم شان را رفع كنند و به اين ترتيب كشور و 

ها و  كنند. تروريست شان را در برابر يغماگران ضعيف مي شهروندان
ها ضعيف، فساد شايع  كنند كه دولت تبهكاران در جاهايي رشد مي

و اعتماد به نهادهاي دولتي پايين باشد. رقباي راهبردي اغلب 
منظور  جاي آنكه فساد و ضعف دولت را منع كنند، از آن به به

  كنند. ها استفاده مي كشي از جمعيت برداري از منابع و بهره بهره
هايي را  اند نيز فرصت ثباتي و ضعف آسيب ديده مناطقي كه از بي

هاي  بهبود امنيت، ارتقاي رفاه و احياي اميد دارند. دولت براي
خواهند جوامع خود را  حال توسعه مي شريك در سراسر جهان در

هاي شفاف و كارآمد ايجاد، با تهديدهاي  بهبود بخشند، دولت
بسياري از  .غيردولتي مقابله و حاكميت خود را تقويت كنند

هاي سياسي  هايي را كه اقتصادهاي بازار و آزادي ها فرصت دولت
دهند و به شراكت با آمريكا و متحدان  كنند، تشخيص مي ايجاد مي

ما مشتاق هستند. آمريكا شركاي مشتاق خود را كه به اصالحات 
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كند.  كنند، ترغيب مي شان را دنبال مي هاي پردازند و آرمان مي
موفق هستند و كشورهايي كه در حال گذار از هايي كه  دولت

اي و تبديل شدن به شركاي  هاي توسعه وضعيت پذيرنده كمك
هاي  تجاري هستند، براي كسب و كارهاي آمريكايي فرصت

كنند و ثبات، به كاهش تهديدهايي منجر  اقتصادي فراهم مي
  گيرد. ها را در خانه هدف مي شود كه آمريكايي مي
  

  هند و اقيانوسيه

هاي آزاد و سركوبگر در منطقه  يك رقابت ژئوپليتيك ميان ديدگاه
هند و اقيانوسيه در حال رخ دادن است. اين منطقه كه از ساحل 
غربي هند تا سواحل غربي آمريكا كشيده شده است، 

ترين و پوياترين بخش اقتصادي جهان است. تمايل  پرجمعيت
ه نخستين روزهاي آمريكا به يك هند و اقيانوسيه آزاد و باز، ب

  گردد. گيري جمهوري ما بازمي شكل
اگرچه آمريكا به دنبال تداوم همكاري با چين است، چين از 

ها و مجازات اقتصادي، عمليات نفوذ و تهديدهاي نظامي  مشوق
كار  ها به پيروي از دستور تلويحي براي متقاعد كردن ديگر دولت

هاي  گذاري كند. سرمايه اش استفاده مي سياسي و امنيتي
هاي ژئوپليتيك  زيرساختي چين و راهبردهاي تجاري آن آرمان

هاي چين براي ساختن  كند. تالش اين كشور را تقويت مي
هاي نظامي در درياي چين جنوبي جريان آزاد تجارت را به  پايگاه
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اندازد، استقالل حاكميت ديگر كشورها را تهديد و ثبات  خطر مي
چين رشته عمليات سريع  كند. اي را تضعيف مي منطقه

سازي نظامي را آغاز كرده كه براي محدود كردن دسترسي  مدرنيزه
آمريكا به منطقه و آزاد گذاشتن دست چين طراحي شده است. 

كند، اما  هاي خود را داراي سود متقابل معرفي مي طلبي چين جاه
استيالي چين خطر تضعيف استقالل حاكميت بسياري از 

هاي سراسر اين  يانوسيه را در بردارد. دولتهاي هند و اق دولت
منطقه رهبري پايدار آمريكا را در يك پاسخ جمعي خواستار 

اي كه به حاكميت و استقالل احترام  هستند كه از يك نظم منطقه
  گذارد، حمايت كند. مي

در آسياي شمال شرقي رژيم كره شمالي در حال تسريع 
الستيك است. پيگيري اي و موشكي ب هاي سايبري، هسته برنامه

اين تسليحات توسط كره شمالي تهديدي جهاني است كه مستلزم 
يك پاسخ جهاني است. تحريكات مستمر كره شمالي كشورهاي 

هاي امنيتي و اتخاذ  و آمريكا را به تقويت بيشتر تضمين همسايه
انگيزد و يك كره  تدابير بيشتر براي حفاظت از خودشان بر مي

تواند به اشاعه ويرانگرترين  اي مي ح هستهشمالي مسلح به سال
تسليحات جهان در سراسر منطقه هند و آسيا و فراتر از آن منتهي 

  شود.
متحدان آمريكا براي پاسخگويي به تهديدات متقابل نظير كره 
شمالي و حفظ منافع متقابل ما در منطقه هند و آسيا حياتي 
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هايي تاريخي  آزمونهستند. اتحاد و دوستي ما با كره جنوبي كه با 
تر از هميشه است. ما از نقش قوي رهبري ژاپن،  ايجاد شده، قوي

كنيم. استراليا بعد از جنگ  متحد مهم ما، استقبال و حمايت مي
جهاني اول در هر بحران مهم در كنار ما مبارزه كرده و همچنان 

پردازد كه از منافع  به تقويت تمهيدات اقتصادي و امنيتي مي
هاي دموكراتيك ما را در سراسر اين  حمايت و ارزش مشترك ما

كند. نيوزلند يك شريك كليدي آمريكا است كه  منطقه تأمين مي
كند. ما از ظهور هند  به صلح و امنيت در سراسر منطقه كمك مي

عنوان يك قدرت جهاني پيشرو و يك شريك قوي راهبردي و  به
اري چهارجانبه كنيم. ما در صدد افزايش همك دفاعي استقبال مي

  با ژاپن، استراليا و هند هستيم.
و بازارهاي مهمي براي آمريكا  فيليپين و تايلند همچنان متحدان 

در آسياي جنوبي شرقي هستند. ويتنام، اندونزي، مالزي و 
سنگاپور شركاي امنيتي و اقتصادي روبه رشد آمريكا هستند. 

ري مجمع كشورهاي آسياي جنوب شرقي (آ.سه.آن) و همكا
اي هند و  اقيانوسيه همچنان مركز معماري منطقه-اقتصادي آسيا

اقيانوسيه و سكوهايي براي ارتقاي يك نظم مبتني بر آزادي 
  هستند.

  

  دار اقدامات اولويت

انداز ما براي هند و اقيانوسيه هيچ كشوري را  چشمسياسي: 
 ها را دو گيرد. ما تعهدمان به ايجاد اتحادها و شراكت ناديده نمي
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برابر خواهيم كرد در حالي كه روابطي را با شركاي جديدي 
كنيم كه در احترام به حاكميت،  دهيم و تعميق مي گسترش مي

تجارت عادالنه و متقابل و حاكميت قانون شريك هستند. ما 
مسالمت آميز مشاجرات  تعهدمان به آزادي درياها و حل و فصل

كنيم. ما با  ا تقويت ميالملل ر زميني و دريايي مطابق با حقوق بين
اي كامل، قابل  متحدان و شركا براي رسيدن به خلع سالح هسته

ناپذير شبه جزيره كره و حفظ رژيم منع  راستي آزمايي و بازگشت
  اشاعه در آسياي شمال شرقي همكاري خواهيم كرد.

داشتن   اي را براي آزاد و باز نگه آمريكا همكاري منطقهاقتصادي: 
ها و  ي، اقدامات شفاف براي تأمين مالي زيرساختهاي درياي راه

آميز مشاجرات ترغيب خواهد كرد. ما توافقات  حل و فصل مسالمت
تجاري دوجانبه را بر مبنايي عادالنه و متقابل دنبال خواهيم كرد. 
ما به دنبال دسترسي برابر و قابل اطمينان به صادرات آمريكايي 

ها همكاري  اي از دولت هستيم. ما با شركا براي ايجاد شبكه
خواهيم كرد كه به بازارهاي آزاد اختصاص داده شود و در برابر 

كنند، حفاظت شود. ما  ثبات مي شان را بي نيروهايي كه حاكميت
همكاري با متحدان در خصوص زيرساخت با كيفيت باال را تقويت 

هاي  خواهيم كرد. ما با همكاري با استراليا و نيوزلند، دولت
اي را كه شريك ما در منطقه جزاير اقيانوسيه هستند،  شكننده

شان در برابر نوسانات اقتصادي  پذيري تقويت خواهيم كرد تا آسيب
  و بالياي طبيعي را كاهش دهيم.
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ما حضور نظامي رو به جلو را كه قادر به نظامي و امنيتي: 
بازداشتن و در صورت لزوم، شكست هر دشمني باشد، حفظ 

روابط نظامي بلندمدت مان را تقويت خواهيم كرد  خواهيم كرد. ما
مان  و توسعه يك شبكه دفاعي قوي متشكل از متحدان و شركاي

عنوان مثال ما در خصوص دفاع موشكي با  كنيم. به را ترغيب مي
ژاپن و كره جنوبي همكاري خواهيم كرد تا به سمت يك قابليت 

يم بود به اي حركت كنيم. ما همچنان آماده خواه دفاع ناحيه
ها  كننده پاسخ دهيم و گزينه تهاجم كره شمالي با نيرويي منكوب

سازي اين شبه جزيره از  را بهبود خواهيم بخشيد تا براي عاري
اي اعمال فشار كنيم. ما همكاري در زمينه اجراي  سالح هسته

قوانين، دفاعي و اطالعاتي با شركاي خود در آسياي جنوب شرقي 
شيد تا به اين تهديد تروريستي رو به رشد را بهبود خواهيم بخ

چين «پاسخ دهيم. ما ارتباطات قوي با تايوان را مطابق با سياست 
مان تحت قانون روابط تايوان براي تأمين  ، از جمله تعهدات»واحد

حفظ  نيازهاي دفاعي مشروع تايوان و جلوگيري از اعمال زور،
د، شريك دفاعي خواهيم كرد. ما همكاري دفاعي و امنيتي با هن

مهم آمريكا را گسترش خواهيم داد و از روابط رو به رشد هند در 
مان با  سراسر اين منطقه حمايت خواهيم كرد. ما به اتحادهاي

مان با سنگاپور،  بخشيم و روابط فيليپين و تايلند جان دوباره مي
منظور  ها به ويتنام، اندونزي، مالزي و ديگران را براي كمك به آن

  ل شدن به شركاي دريايي فعال تقويت خواهيم كرد.تبدي
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  اروپا

يك اروپاي قوي و آزاد براي آمريكا اهميت حياتي دارد. ما با تعهد 
مان به اصول دموكراسي، آزادي فردي و حاكميت قانون با  مشترك

هم متحد هستيم. ما در كنار يكديگر اروپاي غربي را بعد از جنگ 
مؤسساتي ايجاد كرديم كه ثبات و رفاه را جهاني دوم بازسازي و 

براي هر دو سوي اقيانوس اطلس حاصل كرد. امروز، اروپا يكي از 
ترين شريك تجاري ما است. اگرچه  ترين مناطق جهان و مهم مرفه

تهديد كمونيسم اتحاد جماهير شوروي از بين رفته است، اما 
ابير ويرانگر زند. روسيه از تد تهديدهاي جديد اراده ما را محك مي

براي تضعيف اعتبار تعهد آمريكا به اروپا، تحليل اتحاد اروپا و 
كند.  هاي اروپايي استفاده مي آمريكا و تضعيف مؤسسات و دولت

اش براي نقض  روسيه با تهاجم به گرجستان و اوكراين اراده
هاي اين منطقه را نشان داد. روسيه همچنان به  حاكميت دولت

اي و  ا رفتار تهديدآميز نظير خودنمايي هستهارعاب همسايگانش ب
  دهد. هاي تهاجمي ادامه مي استقرار قابليت

گذاري در  چين با گسترش اقدامات تجاري ناعادالنه و سرمايه
ها در تالش است در  هاي حساس و زير ساخت صنايع مهم، فناوري

اروپا براي خود جايگاهي راهبردي به دست آورد. اروپا نيز با 
طلب روبرو  گرايان اسالمي خشونت ايي فوري از جانب افراطتهديده

هاي جهادي در اسپانيا، فرانسه،  است. حمالت داعش و ديگر گروه
دهد كه شركاي  آلمان، بلژيك، انگليس و ديگر كشورها نشان مي
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ثباتي در  اروپايي ما همچنان با تهديدهايي جدي روبرو هستند. بي
ها مهاجر و پناهنده به اروپا  ميليونخاورميانه و آفريقا باعث حركت 

  ها را در اين منطقه تشديد كرده است. ثباتي و تنش شده و بي
تر است كه اروپا مرفه و باثبات باشد و بتواند به  آمريكا وقتي امن

هاي مشترك ما كمك كند. آمريكا همچنان  آل دفاع از منافع و ايده
هاي آزاد  اتحاد دولتبه متحدان و شركاي اروپايي ما متعهد است. 

و داراي حاكميت مستقل ناتو يكي از مزاياي بزرگ ما در رابطه با 
مان است و آمريكا همچنان به ماده پنج پيمان واشنگتن  رقباي

  متعهد است.
متحدان و شركاي اروپايي دسترسي راهبردي ما را افزايش 

هاي خط مقدم و حق پرواز بر حريم  دهند و دسترسي به پايگاه مي
كند. ما به  هوايي براي انجام عمليات جهاني را براي ما فراهم مي

كنيم. كشورهاي  همراه يكديگر با تهديدهاي مشترك مقابله مي
هاي  اروپايي هزاران سرباز را براي كمك به مبارزه با تروريست

جهادي در افغانستان، برقراري ثبات در عراق و مبارزه با 
تر اعزام  آفريقا و خاورميانه بزرگ هايي تروريستي در سراسر سازمان

  كنند. مي
تر خواهد شد كه همه اعضا مسئوليت  اتحاد ناتو زماني قوي

تري به عهده بگيرند و در حفاظت از منافع متقابل، حاكميت  بزرگ
  هاي متقابل ما سهمي عادالنه داشته باشند. و ارزش
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  دار اقدامات اولويت

مان را براي  ركاي اروپاييآمريكا همكاري با متحدان و ش سياسي:
ها، منافع امنيتي و  مقابله با نيروهايي كه تهديد به تضعيف ارزش

سازند، تعميق خواهد كرد.  مان را مطرح مي انداز مشترك چشم

آمريكا و اروپا با يكديگر براي مقابله با خرابكاري و تهاجم 

ايران همكاري خواهند  روسيه و تهديدهاي كره شمالي و

هاي  مان در نشست ه پيشبرد اصول و منافع مشتركما ب كرد.
  المللي ادامه خواهيم داد. بين

صورت دوجانبه با انگليس و  به آمريكا با اتحاديه اروپا واقتصادي: 
ها همكاري خواهد كرد تا از روابط تجاري عادالنه و  ديگر دولت

گذاري  متقابل و رفع موانع رشد اطمينان حاصل كند. ما سرمايه
م خارجي اروپا را در آمريكا براي ايجاد اشتغال ترغيب مستقي

سازي منابع  خواهيم كرد. ما با متحدان و شركاي خود براي متنوع
منظور اطمينان از امنيت انرژي كشورهاي اروپايي  انرژي اروپا به

مان براي رقابت با اقدامات  همكاري خواهيم كرد. ما با شركاي
و محدود كردن دسترسي آن به  تجاري و اقتصادي ناعادالنه چين

  هاي حساس همكاري خواهيم كرد. فناوري

هاي دفاعي خود عمل  آمريكا به مسئوليت نظامي و امنيتي:
خواهد كرد و انتظار دارد كه ديگران نيز همين كار را انجام دهند. 
ما انتظار داريم كه متحدان اروپايي ما بودجه دفاعي را تا سال 

درصد  20ناخالص داخلي افزايش دهند و درصد توليد  2به  2024
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هاي نظامي اختصاص يابد. ما در  اين بودجه به افزايش قابليت
جناح شرقي ناتو به تقويت بازدارندگي و دفاعي ادامه خواهيم داد 

هاي متحدان و شركاي خط مقدم را براي دفاع بهتر از  تالش و

هاي  قابليتما با ناتو براي بهبود خودشان تسريع خواهيم كرد. 

منظور مقابله با  هوايي و دفاع موشكي يكپارچه به

تهديدهاي موجود و طراحي شده موشك بالستيك و كروز 

ما همكاري  ويژه از طرف ايران، همكاري خواهيم كرد. به
  مقابله با تروريسم و امنيت سايبري را افزايش خواهيم داد.

  

  خاورميانه

پناهگاهي امن يا زمين رشد  اي است كه آمريكا به دنبال خاورميانه

تحت سلطه هيچ قدرتي كه با هاي جهادي نيست،  تروريست

و به يك بازار جهاني آمريكا خصومت داشته باشد، نيست 
  كند. پايدار انرژي كمك مي

مشكالت به هم پيوسته از جمله گسترش {نفوذ} ايران، 

فروپاشي دولت، ايدئولوژي جهاد، ركود اجتماعي اقتصادي 

 اي خاورميانه را دچار تنش كرده است. هاي منطقه و رقابت
آمريكا متوجه است كه نه آرزوي تحوالت دموكراتيك و نه رها 

 تواند ما را از مشكالت منطقه به دور نگه كدام نمي كردن آن، هيچ
بين باشيم بدون  مان براي منطقه واقع دارد. ما بايد درباره انتظارات
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اي  يا چشم انداز ما براي خاورميانه اينكه اجازه دهيم بدبيني منافع
  مدرن را دچار ابهام سازد.

هاي تروريستي  ترين سازمان اين منطقه همچنان خانه خطرناك
كنند و جهاد  ثباتي رشد مي است. داعش و القاعده در بي

ايران، حامي دولتي برجسته كنند.  آميز را صادر مي خشونت

از طريق شركا ثباتي براي گسترش نفوذش  تروريسم، از بي

ها، اشاعه تسليحات و تأمين مالي بهره برده است.  و واسطه

تر و  هاي بالستيك پرتوان اين كشور به توسعه موشك

هاي سايبري  دهد و فعاليت هاي اطالعاتي ادامه مي قابليت

ها از زمان انعقاد توافق  دهد. اين فعاليت بدخواهانه انجام مي

وقفه ادامه داشته است. تا كنون بدون  2015اي سال  هسته

دهد و  ايران به استمرار چرخه خشونت در منطقه ادامه مي

هاي  دولتزند.  هاي غيرنظامي آسيب جدي مي به جمعيت
واسطه فروپاشي  رقيب در حال پر كردن خألهاي ايجاد شده به

  اي به درازا كشيده است. دولتي هستند و بحران منطقه

ر حال ظهور براي پيشبرد هايي د ها، فرصت باوجود اين چالش
منافع آمريكا در خاورميانه وجود دارد. برخي از شركاي ما با 

گرايانه همكاري  هاي افراط يكديگر براي مطرود ساختن ايدئولوژي
گرايي و خشونت  كنند و رهبران كليدي خواستار طرد افراط مي

اسالمي هستند. ترغيب ثبات سياسي و رفاه پايدار به كاهش 
  كند. زند، كمك مي اي دامن مي هاي فرقه به نارضايتي شرايطي كه
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عنوان  ها در طول چند نسل به بحران ميان اسراييل و فلسطيني
محرك اصلي بازدارنده صلح و رفاه در منطقه شناخته شده بود. 

هاي تروريستي جهادي و تهديد  امروز تهديدهاي سازمان

امل ايران در حال ايجاد اين فهم هستند كه اسراييل ع

ها به شكلي روزافزون منافع  دولت مشكالت منطقه نيست.
  مشتركي با اسراييل را در مقابله با تهديدهاي مشترك پيدا كردند.

تري  امروز آمريكا فرصت تسريع همكاري اقتصادي و سياسي بزرگ
هايي كه شراكت با ما را خواستارند،  را دارد كه رفاه را براي آن
طلب  ها با كشورهاي اصالح اي شراكتگسترش دهد. آمريكا با احي

تواند ثبات و توازن  و ترغيب همكاري ميان شركا در منطقه مي
  قدرتي را كه در جهت منافع آمريكا باشد، ارتقا دهد.

  

  دار اقدامات اولويت

هاي  ها را تقويت خواهيم كرد و شراكت ما شراكتسياسي: 
ثبات  جديدي شكل خواهيم داد تا به پيشبرد امنيت از طريق

كمك كنيم. ما در هر جايي كه ممكن باشد اصالحات تدريجي را 
هاي  ها براي مقابله با ايدئولوژي كنيم. ما از تالش ترغيب مي

آميز و افزايش احترام به كرامت افراد پشتيباني خواهيم  خشونت
كرد. ما همچنان به كمك به شركاي خود براي رسيدن به 

از طريق يك شوراي همكاري  اي باثبات و مرفه از جمله منطقه
فارس قوي و يكپارچه متعهد خواهيم بود. ما شراكت  خليج
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عنوان يك دولت مستقل را تقويت خواهيم  مان با عراق به بلندمدت
كرد. ما در صدد فيصله جنگ داخلي سوريه به شكلي كه شرايط 

شان در امنيت را مشخص  بازگشت پناهندگان و بازسازي زندگي

ما با شركاي خود براي محروم كردن رژيم بود. سازد، خواهيم 

اي و خنثي كردن  سوي سالح هسته ها به ايران از تمامي راه

ما همچنان به نفوذ بدخواهانه ايران همكاري خواهيم كرد. 
كمك به تسهيل يك توافق صلح جامع كه براي هر دو طرف 

  اسراييلي و فلسطيني قابل پذيرش باشد، متعهد خواهيم بود.

آمريكا از اصالحات در دست اجرايي حمايت خواهد  صادي:اقت 
برداري  هاي جهادي از آن بهره كرد كه به نابرابرهايي كه تروريست

هاي منطقه از جمله مصر و  دهد. ما دولت كنند، پاسخ مي مي
شان ترغيب  سازي اقتصادهاي عربستان را به تداوم مدرنيزه

يق تعامل اقتصادي، كنيم. ما در تسريع تحوالت مثبت از طر مي
طلبان و دفاع از مزاياي بازارها و جوامع آزاد به  حمايت از اصالح

  ايفاي نقش خواهيم پرداخت.

ما به حضور نظامي ضروري آمريكا در منطقه نظامي و امنيتي: 
مان در برابر حمالت تروريستي و  براي حفاظت از آمريكا و متحدان

مه خواهيم داد. ما به اي ادا حفظ يك توازن قدرت مطلوب منطقه
ها از جمله  هاي آن اي در تقويت مؤسسات و قابليت شركاي منطقه

در اجراي قانون، براي انجام اقدامات ضدتروريسم و ضد شورش 
مان در به دست آوردن دفاع  كمك خواهيم كرد. ما به شركاي
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ها براي دفاع بهتر در برابر  موشكي متقابل و ديگر قابليت

ما با شركا براي فعال كمك خواهيم كرد. تهديدهاي موشكي 

هاي بدخواهانه ايران در منطقه  خنثي كردن فعاليت

  همكاري خواهيم كرد.
  

  آسياي جنوبي و مركزي

آسياي جنوبي و مركزي با داشتن بيش از يك چهارم جمعيت 
تروريستي در نظر  ها را هايي كه آمريكا آن جهان، يك پنجم گروه

سرعت در حال رشد و دو دولت مسلح  هگيرد، چندين اقتصاد ب مي
ها و  ترين چالش اي داراي برخي از پيچيده به سالح هسته

هاي امنيت ملي است. اين منطقه در برگيرنده تهديدهاي  فرصت
تروريستي نشأت گرفته از خاورميانه و رقابت براي قدرت در اروپا و 

ب هند و اقيانوسيه است. آمريكا همچنان با تهديدهايي از جان
ها و شبه نظاميان فراملي كه از پاكستان فعاليت  تروريست

دهد. دورنماي يك بحران نظامي ميان هند و  كنند، ادامه مي مي
اي منجر شود، همچنان يك  تواند به جنگ هسته پاكستان كه مي

  نگراني مهم است كه مستلزم توجه جدي ديپلماتيك است.
منافع آمريكا در منطقه شامل مقابله با تهديدهاي تروريستي كه 

دهد،  امنيت سرزمين آمريكا و متحدان ما را تحت تأثير قرار مي
هاي نظامي و  پيشگيري از تروريسم مرزي كه دورنماي تنش

سازد و پيشگيري از افتادن تسليحات،  اي را مطرح مي هسته
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ها است. ما به دنبال  اي به دست تروريست فناوري و مواد هسته
حضور آمريكا در منطقه متناسب با تهديدها براي آمريكا و 

مان هستيم. ما خواستار پاكستاني كه درگير رفتار متزلزل  متحدان
كننده نباشد و افغانستاني باثبات و متكي به خود هستيم و 

هاي آسياي مركزي در برابر سلطه  خواستار آن هستيم كه دولت
هاي  مقاوم باشند، در برابر تبديل شدن به پناهگاه هاي رقيب قدرت

  امن جهادگرايان مقاومت كنند و اصالحات را در اولويت قرار دهند.
  

  اقدامات ضروري

مان با هند را تقويت خواهيم كرد و از نقش  ما شراكت سياسي:
رهبري اين كشور در امنيت اقيانوس هند و در سراسر اين منطقه 

خواهيم كرد. ما پاكستان را براي تشديد اقدامات تر حمايت  بزرگ
اش تحت فشار قرار خواهيم داد. آمريكا همچنين  ضدتروريستي

پاكستان را ترغيب خواهد كرد تا همچنان نشان دهد كه در برابر 
اي خود مسئول است. ما همچنان به شراكت با  هاي هسته دارايي

ادامه خواهيم داد. افغانستان براي ارتقاي صلح و امنيت در منطقه 
ما به ارتقاي اصالحات ضد فساد در افغانستان براي افزايش 

گراي  هاي افراط مشروعيت دولتش و كاهش جذبه سازمان
  طلب ادامه خواهيم داد. خشونت

ما يكپارچگي آسياي جنوبي و مركزي را براي ارتقاي  اقتصادي:
كند، پيوندهاي رفاهي و اقتصادي كه ارتباط و تجارت را تقويت 
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ترغيب خواهيم كرد و هند را به افزايش كمك اقتصادي در منطقه 
گذاري را  تشويق خواهيم كرد. در پاكستان روابط تجاري و سرمايه

يابد و پاكستان  در حالي ايجاد خواهيم كرد كه امنيت بهبود مي
دهد كه به آمريكا در اهداف مقابله با تروريسم كمك  نشان مي

  خواهد كرد.

ما به حمايت از دولت افغانستان و نيروهاي نيتي: نظامي و ام
ها عليه طالبان متعهد هستيم. ما قدرت  امنيتي در مبارزه آن

مبارزه نيروهاي امنيتي افغان را تقويت خواهيم كرد تا طالبان 
تواند در ميدان نبرد پيروز شود و شرايطي  متقاعد شود كه نمي

ي به صلح دائمي منظور دستياب هاي ديپلماتيك به براي تالش
تعيين شود. ما اصرار خواهيم داشت كه پاكستان اقدامي قاطع 

نظامي و تروريستي كه از خاك اين كشور  هاي شبه عليه گروه
  كنند، انجام دهد. فعاليت مي

  

  كره غربي نيم

كره غربي امنيت ما را  هاي باثبات، دوست و مرفه در نيم دولت
هاي  مند هستند. دولتكنند و براي اقتصاد ما سود تقويت مي

هاي مشترك به هم مرتبطند و منافع  دموكراتيك با ارزش
اقتصادي خشونت، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غيرقانوني كه 

ها  كند، كاهش خواهد داد و فرصت امنيت مشترك ما را تهديد مي
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را براي فعاليت دشمنان از نواحي كه در مجاورت ما قرار دارند، 
  كند. محدود مي

ها و  كره با ديكتاتوري هايي از اين نيم نيم قرن گذشته بخشدر 
ها هزار كشته برجاي گذاشت، آسيب ديدند.  هايي كه ده شورش

امروز، اين منطقه در رأس رفاه و صلح قرار دارد و بر پايه 
دموكراسي و حاكميت قانون متكي است. تجارت آمريكا در منطقه 

اي كاالها و خدمات هاي بازار بر در حال رونق است و فرصت
هاي انرژي و زيرساختي و سرمايه گذاري مستقيم  آمريكايي، پروژه

  خارجي همچنان گسترش خواهد يافت.
هاي تبهكار فراملي  ها همچنان برقرارند. سازمان با اين حال چالش

زنند و  دست به خشونت و فساد مي -ها از جمله باندها و كارتل-
ز جمله گواتماال، هندوراس و هاي آمريكاي مركزي ا ثبات دولت

ها به  كنند. در ونزوئال و كوبا، دولت السالوادور را تهديد مي
اند كه همچنان  موردي چسبيده گراي بي هاي استبدادي چپ مدل
كره فضاي عملياتي  كند. رقبا در اين نيم شان را سرخورده مي مردم

  اند. پيدا كرده
دولتي به دنبال كشاندن  هاي ها و وام گذاري از طريق سرمايه  چين 

هاي  اين منطقه دور محور خودش است. روسيه همچنان سياست
شكست خورده جنگ سرد را با تقويت متحدان راديكال كوبايي در 

دهد كه كوبا همچنان شهروندانش را سركوب  حالي ادامه مي
كند. چين و روسيه هر دو از ديكتاتوري در ونزوئال حمايت  مي
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ند ارتباطات نظامي و فروش سالح در سراسر خواه كنند و مي مي
كره نفعي  هاي دموكراتيك اين نيم منطقه را گسترش دهند. دولت

شان دارند. كانادا و آمريكا  مشترك در مقابله با تهديدهاي حاكميت
در يك شراكت راهبردي و دفاعي منحصر به فرد سهيم هستند. 

هم و عميق آمريكا همچنين با كشورهاي كليدي منطقه روابطي م
كره باثبات و مسالمت آميز را  دارد. ما به همراه همديگر يك نيم

هاي اقتصادي را براي همه افزايش دهد،  خواهيم ساخت كه فرصت
هاي تبهكار را كاهش دهد  حكمراني را بهبود بخشد، قدرت سازمان

  و نفوذ بدخواهانه نيروهاي غير نيمكره را محدود كند.
  

  اقدامات ضروري

اي براي ايجاد امنيت و رفاه را از طريق  ما اقدامات منطقه سياسي:
هايي را كه از اقدام  تعامل ديپلماتيك تسريع خواهيم كرد. ما دولت

كره خودداري  عنوان شركاي مسئول در پيشبرد صلح و رفاه نيم به
كنند، منزوي خواهيم ساخت. ما به دنبال روزي هستيم كه  مي

از آزادي و مزاياي رفاه مشترك  مردم كوبا و ونزوئال بتوانند
كره را به پشتيباني  هاي آزاد اين نيم مند شوند و ما ديگر دولت بهره

  كنيم. از اين تالش مشترك ترغيب مي

ما توافقات تجاري را مدرنيزه، روابط اقتصادي با منطقه  اقتصادي:
را تعميق و اطمينان حاصل خواهيم كرد كه تجارت عادالنه و 

ا اصالحات اقتصادي بازارمحور بيشتر و شفافيت متقابل است. م
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براي ايجاد شرايط رفاه پايدار را ترغيب خواهيم كرد. ما اطمينان 
عنوان پناهگاه يا نقطه  حاصل خواهيم كرد كه نظام مالي آمريكا به

  ترانزيت براي عايدات تبهكارانه عمل نخواهد كرد.

اهيم گذاشت و ما بنا را بر اقدامات محلي خو  نظامي و امنيتي:
هاي قانوني براي كاهش جرم و فساد را از جمله از طريق  فرهنگ

اي كردن پليس و ديگر  حمايت از اقدامات محلي براي حرفه
نيروهاي امنيتي، تقويت حاكميت قانون و انجام اصالحات قضايي 
و بهبود تبادل اطالعات براي هدف گرفتن تبهكاران و رهبران 

  غيرقانوني ترغيب خواهيم كرد. فاسد و مختل كردن قاچاق

  

  آفريقا
هاي پايدار باقي  ها و چالش اي از وعده صورت قاره آفريقا همچنان به

سرعت در حال  مانده است. آفريقا شامل بسياري از اقتصادهاي به
اي براي كاالها  تواند بازارهاي جديد بالقوه رشد جهان است كه مي

ر سراسر اين قاره و خدمات آمريكايي باشد. شركاي مشتاق د
تمايل دارند اقتصادهاي بازار محور ايجاد و ثبات را تقويت كنند. 
تقاضا براي كاالي باكيفيت صادراتي آمريكا باال است و احتماال در 

يابد، اين تقاضا رشد  حالي كه جمعيت و رفاه آفريقا افزايش مي
پذيري دولت و  خواهد كرد. مردم در سراسر اين قاره مسئوليت

هاي استبدادي مخالفند.  د كمتر را خواستارند و با گرايشفسا
تعداد كشورهاي آفريقايي باثبات از دوران استقالل تا كنون رشد 
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هاي ويرانگر و  داشته است، زيرا كشورهاي مختلفي از بحران
  اند. گذارهاي ديپلماتيك سربرآورده

ها با آشفتگي سياسي و  باوجود اين پيشرفت بسياري از دولت
كند، روبرو هستند. فساد و  ثباتي كه به ديگر مناطق سرايت مي بي

حكمراني ضعيف تهديد تضعيف مزاياي سياسي را دربردارد كه 
هاي  هاي اقتصادي جديد سربرآورند. بسياري از دولت بايد از فرصت

طلب و جهادي  هاي افراطي خشونت آفريقايي ميدان نبرد تروريست
اين قاره فعاليت  ها در هاي آن هستند. داعش، القاعده و وابسته

دهند، به  شان را افزايش مي كنند و سطح مرگبار بودن حمالت مي
اند و شهروندان و منافع آمريكا را  نواحي جديدي گسترش يافته

اي تعهد  هاي منطقه اند. كشورهاي آفريقايي و سازمان هدف گرفته
نشان هاي تروريستي جهادي  خود را به مقابله با تهديد سازمان

  ها همچنان ضعيف است. هاي امنيتي آن اند، اما قابليت داده
چين در حال گسترش حضور اقتصادي و نظامي خود است و از 

ترين  گذار كوچك در اين قاره در دو دهه قبل به بزرگ يك سرمايه
شريك تجاري امروز آفريقا تبديل شده است. برخي از اقدامات 

فاسد كردن نخبگان، غلبه بر  چين توسعه بلند مدت آفريقا را با
ها و تعهدات  صنايع استخراجي و گرفتار كردن كشورها در بدهي

  غيرقابل تحمل و مبهم ضعيف كرده است.
هاي آفريقايي كه در اقتصاد  آمريكا خواستار آن است كه دولت

شان  جهاني دخيل هستند، قادر به فراهم كردن نيازهاي شهروندان
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امنيت باشند. حكمراني بهبوديافته و مديريت تهديدهاي صلح و 
كند،  هاي اقتصادي پشتيباني مي ها از توسعه و فرصت در اين دولت

پذيري در  برد و آسيب جذابيت مهاجرت غيرقانوني را از بين مي
  دهد. ثباتي را كاهش مي گرايان و به اين ترتيب بي برابر افراط

  

  اقدامات ضروري

اي  هاي منطقه مدني و سازمانها، جامعه  آمريكا با دولتسياسي: 
هاي بلندمدت و خشونت بار شراكت  براي خاتمه دادن به بحران

كند. ما با همكاري با كشورهاي متعهد براي ارتقاي حكمراني  مي
پذير و پاسخگو كردن  كارآمد، بهبود حاكميت قانون و مسئوليت

كنيم. ما به پاسخگويي به نيازهاي  نهادها اصالحات را ترغيب مي
هاي متعهد و  حال همكاري با دولت شردوستانه و درعينب

اي رنج  اي براي پاسخگويي به داليل ريشه هاي منطقه سازمان
ايم مقامات و  بشري ادامه خواهيم داد. ما در صورت لزوم، آماده

دهند و  شان را طعمه قرار مي نهادهاي دولتي را كه شهروندان
هيچ جايگزيني  شوند، تحريم كنيم. وقتي مرتكب جنايت مي

برداري  كنيم تا نخبگان فاسد از آن بهره نباشد، كمك را تعليق مي
  نكنند.

ما ارتباطات تجاري و بازرگاني را براي ايجاد اشتغال و  اقتصادي:
ها گسترش خواهيم داد.  ها و آفريقايي ايجاد ثروت براي آمريكايي

طلب براي كمك به برقراري شرايطي  هاي اصالح ما با دولت
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ها را به شركاي تجاري تبديل و  مكاري خواهيم كرد كه بتواند آنه
ها را بهبود بخشد. ما از يكپارچگي اقتصادي  محيط كسب و كار آن

هاي آفريقايي حمايت خواهيم كرد. ما با كشورهايي كه  ميان دولت
در صددند از وضعيت معاضدت به شراكتي حركت كنند كه رفاه را 

يم كرد. ما كاالها و خدمات آمريكايي را ارتقا بخشد، همكاري خواه
ارائه خواهيم كرد، زيرا اين كار براي ما سودمند است و زيرا 

عنوان جايگزيني براي ردپاي اقتصادي عمدتاً استخراجي چين  به
  در اين قاره است.

ما به همكاري با شركا براي بهبود توان خدمات نظامي و امنيتي: 
با تروريسم، قاچاق انسان و تجارت  منظور مقابله ها به امنيتي آن

غيرقانوني سالح و منابع طبيعي ادامه خواهيم داد. ما با شركا براي 
هاي تروريستي و ديگراني كه شهروندان و  شكست دادن سازمان

  كنند، همكاري خواهيم كرد. خاك آمريكا را تهديد مي
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  گيري نتيجه
  

براي آمريكا  اين راهبرد امنيت ملي يك مسير راهبردي مثبت را
كند كه هدف از آن تحكيم دوباره امتيازات آمريكا در  تعيين مي

هاي بزرگ اين كشور است. در دولت  عرصه جهاني و اتكا بر قدرت
توانند اطمينان داشته باشند كه امنيت و  ترامپ مردم آمريكا مي

ها هميشه در اولويت خواهد بود. يك آمريكاي ايمن، مرفه  رفاه آن
وي و آماده رهبري در خارج از مرزهاي خود براي حفاظت و آزاد، ق

  از منافع ما و روش زندگي ما است.
  

اعتماد راهبردي تازه آمريكا در تعهد دوباره ما به اصول مندرج در 
اسناد مؤسس ما تثبيت شده است. راهبرد امنيت ملي آنچه را كه 

آزادي فردي، حاكميت قانون، يك نظام  -داريم عزيزش مي
تقديس و از آن  -راتيك دولتي، بردباري و فرصت براي همهدموك

كند. ما با شناختن خودمان و آنچه از آن حمايت  حمايت مي
سازيم و  كنيم، چيزي را كه بايد از آن دفاع كنيم، مشخص مي مي

  سازيم. مان برقرار مي اصول راهنمايي براي اقدامات
اين راهبرد شود.  گرايي اصولي هدايت مي اين راهبرد با واقع

هاي  گرا است، زيرا نقش محوري قدرت را در سياست واقع
هاي با حاكميت  كند كه دولت پذيرد و تأكيد مي المللي مي بين

روشني  مستقل بهترين اميد براي جهاني در صلح هستند و به
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كند. اين اصل است، زيرا در اين آگاهي  منافع ملي ما را تعريف مي
يي پيشرفته صلح و رفاه را در سراسر ريشه دارد كه اصول آمريكا

هاي ما راهنماي ما است و منافع ما  دهد. ارزش جهان گسترش مي
  كند. مان را تعيين مي نظم

ها و  اندازي روشن درباره آينده آمريكا دارد. ارزش اين دولت چشم
نفوذ آمريكا كه تحت تأثير قدرت آمريكايي قرار دارد، جهان را 

  سازد. تر مي تر و مرفه آزادتر، امن
گيرد. هر آمريكايي نقشي  كشور ما قدرتش را از مردم آمريكا مي

براي ايفا كردن در اين تالش ملي بزرگ براي تحقق اين راهبرد 
دارد. وظيفه ما در كنار يكديگر تقويت » اول آمريكا«امنيت ملي 

مان، خدمت به  مان براي تقويت اجتماعات هاي خانواده
عنوان الگويي درخشان  از بزرگي آمريكا به مان و تجليل شهروندان

هاي خود كشوري را به  ها و نوه براي جهان است. ما براي بچه
تر از  تر، بهتر، آزادتر، پرافتخارتر و بزرگ گذاريم كه قوي ميراث مي

  هميشه است.
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