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 سیاستیخالصه  3

آماده و منتشر شده است. این راهنمای راهبردی چندین  2021در مارس  آمریکا راهنمای راهبردی موقت امنیت ملی

 تعیین کننده راهبرد آمریکا در سیاست داخلی و خارجی خواهد بود. نکته مهم دارد که 

گری، های نظامی، کاهش نظامیهای دیپلماسی به جای گزینه، تاکید بر گزینه1۹-کوید  مقابله با پیامدهای بیماری

ای، بازگشت به جامعه جهانی و هچنین مقابله با چین از مهمترین اقدامات موثر برای مقابله و کنترل تسلیحات هسته

 محورهای این است. 

ی رهبری جهان با تاکید بر دموکراس و المللی آمریکاینهمچنین، تقویت متحدان آمریکا و افزایش همکاری با شرکای ب

 ترین نکات این سند راهبردی بود. از مهم

 

 پیش روی آمریکا: کلی هایچالش 

o های داخلیچالش 

  همه گیری ویروس کرونا 

  خطرات بیولوژیک 

 افزایش بحران اقلیمی و تغییرات اب و هوایی 

  تهدیدات سایبری و دیجیتالی 

  مشکالت اقتصادی 

  گسترش تسلیحات هسته ای و تسلیحات کشتار جمعی 

 

o  :چالش های بین المللی 

 چین به عنوان کشوری جسور مطرح شده که تنها رقیب بالقوه ایالت متحده به  -چین

تواند با اتکا به قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و فناوری خود، رود. چین میشمار می

 بین المللی به راه بیاندازد. دار علیه ثبات نظام یک چالش ادامه
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 روسیه مصمم است تا تاثیر جهانی خود را باال ببرد و نقشی مخرب در عرصه  -روسیه

 ،مریکا را بررسی کردند تا با انجام اقداماتیآنقاط قوت   و مسکوپکن  جهانی ایفا کند.

 بتوانند از دفاع ما و همچنین دفاع از متحدانمان ممانعت کنند. 

  های تغییر بازی خود  و ای مانند ایران و کره شمالی قابلیتبازیگران منطقه -کره شمالیایران و

را به  ایکنند در حالی که متحدان و شرکای آمریکا را تهدید کرده و ثبات منطقههایشان را دنبال میفناوری

 .کشانندچالش می

ین تهدیدات احتمالی، بر انجام این اقدامات تاکید می های مفروض و همچنعالوه بر این، آمریکا برای مقابله با چالش

 کند: 

ایستیم، با شرکای هم فکرمان همکاری کرده و ما متحدانمان را تقویت کرده و پشت آنها می -حاشیه گریزی -

ا کنیم. ما بتوان جمعی خود را برای پیشبرد منافع مشترک به کار گرفته و تهدیدات مشترک را دفع می

 رهبری خواهیم کرد.دموکراسی 

  کنیم. ، مقابله میکندبا بازیگران غیرحکومتی که منافع ملی آمریکا را با تهدید میما  -

تروریسم و افراطی گرایی خشونت آمیز، هم در داخل کشور و هم در عرصه بین المللی همچنان تهدیدات  -

  ه با آنها مقابله می شود. ک قابل توجهی هستند

تواند مثل همیشه به تجارت بازگردد و نظم پیشین به راحتی بازیابی نخواهد شد. از این رو، نمیایاالت متحده  -

بر همکاری با شرکا و متحدانش و همچنین بازیگران تاثیرگذار غیر حکومتی به دنبال نوسازی معماری 

 کند. های مذکور تاکید میهمکاری بین المللی را برای چالش

 نرژی پاک برای کاستن از تغییرات اقلیمیهای اپیشرفت در فناوری -

 بیوتکنولوژی برای درمان بیماری ها  -

 برای پیشرفت تجاری و فناوری   5gگسترش زیرساختهای فناوری و مخابراتی نسل نوین  -

 

 :ماکه کند تضمین امنیت ملی ما از اساس ایجاب می

 مان را در داخل کشور ما، و دموکراسی منابع اساسی قدرت آمریکایی شامل مردم ما، اقتصادمان، دفاع ملی

  .تقویت کرده و پرورش دهیم

 کندتوزیع مطلوب قدرت را ترویج داده تا از دشمنی که مستقیما ایاالت متحده و متحدانمان را تهدید می ،

 . کرده یا بر مناطق کلیدی مسلط شویم مهاردسترسی به منابع جهانی را  .جلوگیری کنیم
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 ها، نظام جهانی که متحدان قوی دموکراتیک، مشارکتکنیم؛ ز جهانی را اداره و حفظ یک نظام پایدار و با

  .کندموسسات چندجانبه و قواعد آن را تضمین می

  تاکید بر سرمایه گذاری بر اتحادهای پیمان آتالنتیک شمالی با استرالیا، ژاپن و سازمان ناتو و جمهوری کره

 ر و توشیح خواستن از چین. برای بازتعریف قواعد بین المللی موث

 های مشترک، و توسعه دایره همکاریهای مشترک، هزینهافزایش شراکت جهانی برای مقابله با چالش 

  ،ارتباط عمیق با ایندوپاسیفیک، اروپا و نیم کره غربی به طور ویژه با کانادا و مکزیک، هند، نیوزلند، سنگاپور

، )آسه آن(، کشورهای جزایر پاسیفیک و به متحدان فراآتالنتیک  ویتنام و انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا

 برای پیشبرد اهداف مشترک. 

  و تقویت ارتباط با اتحادیه اروپا و بریتانیا در مورد مسائل مهم زمان و ترسیم هدفی مشترک.  همکاریتاکید بر 

 

 برابری و متقابل احترام اصول اساس بر –زیک مک و کانادا با ویژه طور به –مشارکت و همکاری خود در نیم کره غربی را

ای کنگره بر با همکاری شامل مساله این. داد خواهیم گسترش عزت، و بشر حقوق امنیت، اقتصادی، رونق به تعهد و

 های ما برای مقابله با ریشهمیلیون دالر  کمک طی چهار سال در آمریکای مرکزی و برداشتن گام ۴فراهم کردن 

قاعده از جمله فقر، جرایم خشونت آمیز و فساد است، مشکالتی که به میزان زیاد ناامنی بشری و مهاجرت بیهای علت

 آمریکا .و رکود عمیق و بحران بدهی که این بیماری در آمریکای التین و کارائیب به بار آورد، بدتر شده است 1۹-با کوید

 کند. گذاری در موسسات خوب دولتی و دموکراتیک همکاری میایهو همچنین سرماثرات تغییرات اقلیمی برای مقابله با 

 تعهد تخطی ناپذیر به اسراییل و ائتالف بیشتر اسرائیل با همسایگانش و از سرگیری نقش  -امنیت اسرائیل

 دولتی.  خود به عنوان مروج راه حل بادوام دو

 منطقه.  با اتکا به شرکای منطقه ای امریکا درمقابله با ابران  -ایران 

  های تروریستی مرتبط، مقابله با از احیای داعش به روش های غیر نظامیالقاعده و شبکهمبارزه با . 

  .پایان نظامی گری در منطقه و عقب نشینی از تهاجم نظامی در یمن 

 رهنگیفسرمایه گذاری تجاری و مدنی در افریقا و گسترش و تقویت ارتباطات سیاسی، اقتصادی و  -افریقا .

ها در قاره افریقا و کمک به گسترش وضعیت بهداشتی، امنیتی و درگیری بهحضور فعال در پایان دادن 

 همچنین گسترش دموکراسی و حاکمیت قانون. 
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  بازگردانی رهبری آمریکا در نهادهای بین المللی، بازگشت به پیمان اقلیمی پاریس و همکاری با دیگران برای

 اقلیمی و خطر بحرانی افزایش سریع دمامقابله با تغییرات 

های واگیردار. به همین منظور، و سایر بیماری 1۹-و مقابله با تهدیدات ادامه دار کووید سازمان بهداشت جهانی  مدیریت

 میلیارد دالر نیز اختصاص داده شود.   2میلیارد دالر به کواکس اختصاص داده شد و قرار است 2

رک، های مشتهای ما برای برخورد با چالششوند. وقتی تالشبا بهبود زندگی جهانی تقویت میمنافع آمریکا درداخل 

شود. با توسعه نمایندگانمان و های مشترک، و توسعه حلقه همکاری ترکیب شود، قدرت ما چند برابر میمسئولیت

های چپاولگر توسعه نی برای مدلابزارهای مالی، کمک خارجی برای ترویج ثبات جهانی فراهم خواهیم کرد و جایگزی

 دهیم. ارائه می

  منافع امنیت ملی و سیاست داخلی راهکار برای 

o  تامین آب و غذای سازگار با محیط زیست و کشاورزی 

o  پیشگیری از شیوع بیماری ها 

o  بهبود سالمتی و تغذیه عمنمی 

o  ارتقا کیفیت تحصیالت همگانی 

o  برابری جنسیتی 

o  برای پیشرفت زنان ایجاد فرصت های کافی 

o  رشد اقتصادی فراگیر و انسجام و همگرایی اجتماعی 

 

 توقف رقابت تسلیحاتی هزینه بر بازپس گیری جایگاه امریکا در کنترل تسلیحات.  -رقابت تسلیحاتی

 برای دستیابی به این نکته، این اقدامات در دستور کار قرار می گیرد: 

o  گسترش( پیمان استارت نوNew START)- ای دو جانبه میان پیمان کاهش تسلیحات هسته

 ایاالت متحده آمریکا و فدراسیون روسیه.

o توافق کنترل جدید تسلیحاتی در صورت نیاز 

o در حالی که اطمینان دهیم  -کاهش نقش تسلیحات هسته ای در راهبرد امنیت ملی آمریکا

 ماند. ایمن، قوی و موثر باقی می بازدارندگی تسلیحاتی آمریکا برای کشور و متعهدانش
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o آوری های نظامی نوظهور که ثبات استراتژیک و گفتگو با روسیه و چین در خصوص فن

 راهبردی را در بر می گیرد. 

o  .اشاره به برنامه هسته ای ایران و دنبال کردن دیپلماسی اصولی برای این موضوع 

o  های اتمی و موشکی کره شمالی و نامهتهدیدات رو به رشد برتقویت دیپلمات ها برای کاهش

 همکاری و حمایت از جمهوری کره و ژاپن. 

o  برای ممانعت از وجود مواد شکاف پذیر و رادیولوژی در از سرگیری اتخاذ اقدامت موثر برای

 . جهان

 رفته گ دیپلماسی به عنوان اولین ابزار برای پیشبرد منافع آمریکا در سطح جهان و دفاع از منافع ملی به کار

 خواهد شد. 

   .نیروی نظامی، اولین گزینه برای دفاع از از منافع ملی حیاتی و تهدیدات نیست و اخرین گزینه خواهد بود

نیروی نظامی باید تنها زمانی استفاده شود که اهداف و ماموریت روشن و قابل دستیابی باشند، زمانی که نیرو 

ها و قوانین ما سازگار است، رد جمعی است، وقتی که با دیگر ارزشبا منابع مناسب ادغام شده و بخشی از راهب

 .شوندبا رضایت و اطالع مردم آمریکا استفاده می و

 ود تا شهر جا که نیاز باشد، برای تمامی متحدان محلی و بین المللی آمریکتا، در هر جای ممکن نیرو اعزام می

 ها را تقسیم شده، و موفقیت به دیگران اعطا شود.تاثیرگذاری و مشروعیت را تحکیم بخشیده، مسئولیت

 درگیر شود. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در دستور کار قرار   1مریکا نباید در جنگ های ابدی آ

افغانستان دیگر پناهگاه امنی برای حمالت تروریستی علیه گیرد، اما این اطمینان وجود خواهد داشت که می

 نخواهد بود.ایاالت متحده 

  .حضور قدرتمند آمریکا در در مناطق ایندوپاسیفیک و اروپا برای مقابله با دشمنان و دفاع از متحدان امریکا 

 هایدر خاورمیانه حضور نظامی آمریکا به اندازه درست یعنی سطح مورد نیاز برای در هم گسیختن شبکه 

 افظت از منافع حیاتی آمریکا خواهد بود. تروریست بین المللی، دفع ستیزه جویی ایرانیان، و مح

 آمریکا نیروی کار علم و فناوری خود را با سرمایه گذاری در تحصیالت STEM ای گسترش خواهد داد، حوزه

 که آمریکا در حال حاضر جایگاه خود را در آن از دست داده است. 

 موقعیت تحصیلی و کاری و زندگی را در جهان در زمینه  آمریکا به دنبال آن است تا بهترین سیاست مهاجرتی

ها مربوط به دولت قبل و به سیاست تبعیض آمیز ممنوعیت همچنین، به سیاست جدایی خانوادهفراهم کند. 

                                                           
1 forever wars 
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ساس، تعهدات مبنی بر حفاظت  از ااست. آمریکا کشور پناهجویان است و به بر همین  سفر پایان داده شده

  افراد بی پناه تجدید خواهد شد.

 مین شود و به هتقویت فضای سایبربی و ارتقا امنیت سایبری به عنوان یک ضرورت در دولت ارتقا داده می

المللی در زمینه هنجارهای موجود در فضای سایبری و مقابله با منظور ضمن تجدید تعهدات با شرکای بین

 خواهد شد.  زدا و مخرب و همچنین حمالت سایبری همکاری فعالیت خبیثانه ثبات

 

  صول؛ اتعهد به احیای دموکراسی با تاکید بر 

  ،برابری، و تنوع منابع اساسی و پایدار 

  نهادیبا سرکوب رای دهندگان و محرومیت از حق رای مبارزه 

  نقش تحریف کننده پول در امور سیاسی  مبارزه با فساد وشفافیت و پاسخگویی دولت 

  حاکمیت قانون تعهد دوباره به 

 ام برای تفکیک قوا در قانون اساسی و استقالل قضاوت احتر 

 کارمندان  ،هاهای اجرای قانون فدرال، جامعه اطالعاتی، دیپلماتاعتقاد به ماهیت غیرسیاسی آژانس

 دولتی، و نظامیان 

  بر اهمیت آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حق تظاهرات مسالمت آمیز و دیگر حقوق اصلی مدنی و تاکید

  آزاد.

 

روی هم رفته، این دستورالعمل مزایای ماندگار ما را تقویت می کند و به ما امکان می دهد در رقابت استراتژیک با چین 

راه امریکا برای رقابت با یک چین قاطع و اقتدارگرا در طوالنی مدت، سرمایه  موثرترینیا هر کشور دیگری پیروز شویم. 

آمریکایی است. با بازیابی اعتبار ایاالت متحده و اطمینان مجدد از رهبری جهانی گذاری در مردم، اقتصاد و دموکراسی 

آینده نگر، اطمینان حاصل خواهیم کرد که آمریکا، نه چین، دستور کار بین المللی را تعیین می کند و در کنار دیگران 

ی برند و ارزش های ما را منعکس برای شکل دادن به هنجارها و توافق نامه های جهانی جدید که منافع ما را پیش م

می کنند، کار می کند. با تقویت و دفاع از شبکه بی نظیر متحدان و شرکای خود و سرمایه گذاری های دفاعی هوشمند، 

ما همچنین از تجاوز چین جلوگیری کرده و تهدیدات امنیت جمعی، سعادت و سبک زندگی دموکراتیک خود را مقابله 

 خواهیم کرد.
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 های از همسایگان چین و متحدان مالی خود در دفاع از حقوقشان برای انتخابدهد که طمینان میآمریکا ا

 کند.سیاسی مستقل از قلدری یا نفوذ بی مورد خارجی پشتیبانی می

  آمریکا از تایوان که یک دموکراسی پیشرو و شریک اقتصادی و امنیتی حیاتی است در راستای تعهدات

ی های آمریکایهای آمریکایی ارزشپشتیبانی خواهیم کرد و مطمئن خواهد شد که شرکتدرازمدت آمریکایی، 

 را فدای انجام معامله با چین نخواهند کرد. 

  آمریکا برای دموکراسی، حقوق بشر و کرامت انسانی در هنگ کنگ، شینجیانگ، و تبت خواهد ایستاد و برای

 ورد این مسائل کار خواهد کرد.  ایجاد یک رویکرد مشترک با کشورهای هم فکر در م

مانی که امنیت ملی آمریکا مطرح است، رقابت راهبردی با چین نباید مانع از همکاری زآمریکا بر این نکته تاکید می کند 

با این کشور شود. به خصوص از همکاری دولت چین در مسائلی مانند تغییرات اقلیمی، امنیت بهداشت جهانی و کنترل 

رابطه با  دیپلماسی عملی و مبتنی بر نتیجه درشود. از این رو، ای استقبال میعدم گسترش تسلیحات هستهتسلیحاتی و 

 کند. گرفته خواهد شد و این اقدامات قدرات مذاکراه و قدرت عزم جمعی را برای آمریکا تقویت میچین به کار 
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 مقدمه 10

واحل سبه وقایعی مرتبط است که فراتر از  جدایی ناپذیریامروز بیش از هر زمانی سرنوشت آمریکا به صورتی 

و فوریت  خردکننده، یک بحران عدالت نژادی گیری جهانی، یک رکود اقتصادیما است. ما با یک همه }مرزهای{

ناسیونالیسم در حال ظهور، پس رفتن دموکراسی، رشد رقابت با چین،  ازاقلیمی عمیق روبرو هستیم. ما با دنیایی 

در حال تغییر شکل تمامی وجوه زندگی ما است.  ریو انقالب فناو هستیم مواجه های استبدادیروسیه و دیگر حکومت

 .همتا نیز هستهای بیسابقه است اما در عین حال دوره فرصتهای بیزمان چالش ،دوره ما

 تا اشیمب داشته مشارکت جهان با جسورانه –شده و عقب نشینی نکنیم سمت جلو متمایل خواهد به این لحظه از ما می

، امنیتی تر از امنیت ملی استنیازمند فهم تازه و وسیع اقدامیبی، و آزادی کنیم. چنین کامیا امنیت، برای محلی را آمریکا

که تشخیص دهد نقش ما در جهان به قدرت و سرزندگی ما در داخل کشور بستگی دارد. چنین امری مستلزم رویکردهای 

اقتصاد لرزان ما، جامعه مدنی پویای ما و اساس  گوناگونی ما، د:که به منابع قدرت ملی ما متصل شواست  ایخالقانه

ترین ارتش جهان. و قوی ها و اتحادهاوسیع وعمیق مشارکت های دموکراتیک بادوام ما، شبکهنوآورانه فناوری ما، ارزش

 رهبری خود در خارج از کشور، مطمئن شویم این قدرتو تجدید  داخل کشوردر  بازسازی بهتروظیفه ما این است که با 

  را داشته باشد. با هر چالشی  توان برخورد،تواند از موقعیت تجدید نیرومزایا دوام خواهند داشت. آمریکا می

توانند دستاوردهایی برای مردمانمان داشته باشند بلکه ها هنوز میما با هم نشان خواهیم داد که نه تنها دموکراسی

ا ایستیم، باست. ما متحدانمان را تقویت کرده و پشت آنها می های زمان ما ضروریدموکراسی برای برخورد با چالش

منافع مشترک به کار گرفته و تهدیدات مشترک  بردشرکای هم فکرمان همکاری کرده و توان جمعی خود را برای پیش

 .کنیم. ما با دموکراسی رهبری خواهیم کردرا دفع می

های هوشمندانه و منضبط گذاریتجدید کرده و در عین حال سرمایهالمللی را ما تعهدمان به توسعه جهانی و همکاری بین

. ما به بحران امروز خواهیم پرداخت و انعطاف پذیری، نوآوری، رقابت، و رفاه مشترک واقعی داشتدر دفاع ملی خواهیم 

ر حالی که مطمئن های خود متعهد خواهیم شد. دآلرا برای آینده ترویج خواهیم کرد. ما برای به رسمیت شناختن ایده

ت کنیم، موسسات امنیهای پیچیده امروز استفاده میشویم از تنوع کامل استعدادهای الزم برای پرداختن به چالشمی

دهیم هدفمان این خواهد بود تا زندگی را برای ملی خود و فرآیندها را نوسازی خواهیم کرد. و در هر اقدامی که انجام می

  م.تر کنیتر و راحتریکا بهتر، امنهای کارگری در آمخانواده
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های ها دورهباک است. در طول تاریخمان، آمریکاییهایی که با آن مواجه هستیم دلهره آور هستند. اما آمریکا بیبحران

اند. امروز هم این مساله صادق است. ما فرصت داریم تا دوباره بسازیم های بازسازی و فرصت بدل کردهبحران را به زمان

  .هایمان، آینده بهتری را شکل خواهیم دادبهتر بسازیم. ما با شناخت از توانمندی و
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 دورنمای امنیت جهانی 12

توانیم به روشی شود. نمییا حتی چهار سال پیش بازسازی می 30، 75توانیم وانمود کنیم که جهان به راحتی مانند نمی

  .امنیت ملی مانند سیاست داخلی، باید مسیر جدیدی را ترسیم کنیمبرگردیم که قبال وجود داشت. در سیاست خارجی و 

وقایع اخیر به وضوح نشان داد که بسیاری از تهدیدات بزرگی که با آن مواجهیم هیچ مرز یا حصاری ندارد و باید با اقدامی 

   .جمعی با آن روبرو شد

دیدات سایبری و دیجیتال، اختالالت اقتصادی و دیگر خطرات بیولوژیک، تنش بحران اقلیمی، ته 1۹-همه گیری کوید

ای و های بشردوستانه ادامه دار، تروریسم و افراطی گری خشونت آمیز، و گسترش تسلیحات هستهبین المللی، بحران

 تواند بهدیگر تسلیحات کشتار جمعی همه خطرات عمیق و در برخی موارد خطرات موجود هستند. هیچ کشوری نمی

اب خطمتوان هیچ کشوری را خاطب قرار دهد. و اگر ایاالت متحده در حاشیه باشد، نمیمدیگری را  تنهایی هیچ کشور

  .قرار داد

هان ها در سراسر جبیشتر از هر زمانی وجود دارد، دموکراسیالمللی بیندر زمانی که نیاز به مشارکت آمریکا و همکاری 

هایی مانند فساد، صره هستند. جوامع آزاد از داخل با چالشای تحت محادموکراسی خودمان، به صورت فزاینده املش

گرایی و بومیاند. گرایشات ملیال علیه حاکمیت قانون مواجه بودهنابرابری، چندقطبی، پوپولیسم، و تهدیدات غیرلیبر

را ایجاد کرده که باعث انزوای بیشتر، رفاه  «هر کشور برای خودش» فکر طرز  – گرفته شتاب 1۹ کوید با که –گرایی 

های استبدادی متخاصم کمتر، و امنیت کمتر شده است. کشورهای دموکراتیک به صورت فزاینده از بیرون با چالش قدرت

یح فساد تسل د،نشونیروهای ضددموکراتیک از اطالعات غلط، و اطالعات غلطی که با غرض منتشر می .اندروبرو بوده

د، از میان بردن قواعد های آزاداخل و در میان ملتدر ی بهره برداری از نقاط ضعف مفروض و ایجاد شکاف شده برا

. دگرگونی این گرایشات برای گیرندبهره می داری استبدادیهای جایگزین برای حکومتالملل، و ترویج مدلموجود بین

این امر مستلزم کار سخت در داخل کشور  وت ما اداره شود امنیت ملی ما ضروری است. ایاالت متحده باید با نمونه قدر

وعده ما به  هبهای پایه دموکراسی ما را تقویت کرده، به درستی با نژادپرستی سازمان یافته مقابله کرده و است تا ستون

با  شانها خواهد بود، آنهایی که آزادیمهاجران دست یابد. موفقیت ما چراغ هدایتی برای دیگر دموکراسی کشورعنوان 

 .امنیت، رفاه و شیوه زندگی ما در هم تنیده شده است

ه ای ایجاد کرده، مبارزه کنیم. بباید با این واقعیت که توزیع قدرت در سراسر جهان در حال تغییر است و تهدیدات تازه

طور خاص چین به سرعت به کشوری جسور تبدیل شده است. چین تنها رقیب بالقوه است که قادر به ترکیب قدرت 
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المللی به راه بیاندازد. دار علیه نظام ثابت و باز بیناقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و فناوری خود است تا یک چالش ادامه

و نقشی مخرب در عرصه جهانی ایفا کند. پکن و مسکو به شدت در روسیه مصمم است تا تاثیر جهانی خود را باال ببرد 

اقداماتی که به دنبال بررسی قدرت آمریکا است، سرمایه گذاری کردند و مانع ما در دفاع از منافع و متحدانمان در سراسر 

و  یر دهدبه نفع آنها تغی تواند نتیجه رای که میهایمالی قابلیتای مانند ایران و کره شگران منطقهیشوند. بازجهان می

 ای را به چالشرا تهدید کرده و ثبات منطقه آمریکای در حالی که متحدان و شرکا ؛کنندهایشان را دنبال میفناوری

 .کشانندمی

 راست و از جانب بازیگران غیرحکومتی تاثی حکومت آنها شکنندهمواجهیم که  هاییکشوربین هایی در همچنین با چالش

میز، هم در داخل کشور و آگرایی خشونتد. تروریسم و افراطینه توانایی مختل کردن منافع آمریکایی را دارکد نگیرمی

های شدید، محسنات بادوام ایاالت همچنان تهدیدات قابل توجهی هستند. اما با وجود این چالشالمللی بینهم در عرصه 

 را شکل دهیم تا منافع والمللی بینخته تا آینده امور سیاسی متحده در تمامی اشکال و ابعاد قدرتمان، ما را قادر سا

  .تر و با رفاه بیشتر ایجاد کنیمهایمان را به پیش برده و جهانی آزادتر، امنارزش

 کمک ایاالت متحده هزیرا اتحادها، موسسات، توافقات و هنجارهایی که نظم جهانی ایجاد شده باین کار فوری است 

ظام و های نتغییر سریع و بحران رو به افزایش، کاستی توجه بهبا  کردند، در معرض آزمایش قرار دارند. تضمینرا 

آشکار شده و شاخ به شاخ شدن و رقابت داخل حکومت باعث شده بسیاری در سراسر جهان شامل بسیاری از  هانابرابری

نظم  و مانند قبل کار خود را انجام دهدتواند ت متحده نمیسوال بپرسند. ایاالدالیل ادامه این روند مردم آمریکا درباره 

، اصالح و پذیرش ابتکارهای شدن امر هم فرصتی برای اقدام، سازگاراما این   .شد نخواهد یابیپیشین به راحتی باز

. کرده استجمع دور هم ای گران تاثیرگذار غیرحکومتی را به طرق تازهیهای همفکر و بازی است که حکومتاانهجسور

 های این قرن از تهدیدات سایبریرا برای چالشالمللی بینتوانیم معماری همکاری ما به همراه شرکا و متحدانمان می

 .نوسازی کنیم تا تغییرات اقلیمی، فساد و استبداد دیجیتال گرفته

خاطره آمیز و هم نویدبخش که هم م خواهد بودانقالبی در فناوری  این گرایشات گسترده،تحت  اقدام کردندر آخر، 

د هایی ماننکنند، فناوریهای در حال ظهور رقابت میهای پیشرو در جهان برای توسعه و گسترش فناوریقدرتاست. 

ار، ها تا آینده کد هر چیزی از توازن اقتصادی و نظامی در میان حکومتنتوانهوش مصنوعی و محاسبات کوانتوم که می

های انرژی پاک برای کاستن از پیشرفت در فناوری :در آنها شکل دهد. پتانسیل آینده عظیم است را ثروت، و نابرابری

د؛ زیرساخت فناوری مخابراتی باشها برای بیماری درمانگشایشی در  تواندتغییرات اقلیمی ضروری است؛ بیوتکنولوژی می
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کند. تغییرات سریع در میبه اطالعات فراهم  های عظیم در تجارت و دستیابیعرصه را برای پیشرفت (5G) نسل بعد

پیامدهای انقالب فناورانه همچنان آشفته  تواند تمام وجوه زندگی ما و منافع ملی ما را شکل دهد اما جهت وفناوری می

 های دموکراتیکو ارزش اصلیبر حقوق  متمرکزقوانین یا هنجارهایی که  توسط هنوز های در حال ظهوراست. فناوری

ه احی شدطر خبیثانهقابل سوء استفاده یا اقدام مظ در ابرای تقویت همکاری، ایجاد حفقوانین و هنجارهایی که  ند،هست

ظ  آمریکا باید دوباره در حف، اداره نمی شوند. امکان درگیری را مدیریت کنند خطر و کاهش دادهالتکلیفی را بباشند، 

 هایو برای وضع قواعد و روش کندسرمایه گذاری کرده و یک بار دیگر متحدانمان را هدایت  نماعلمی و فناوریمرزهای 

  .ها برای پیشرفت در فناوری موجود را به دست آوریمجدید کار کند تا این امکان را بدهد که فرصت

 

  های امنیت مالی مااولویت

 اند. امروز پیشبرد این منافع مستلزم رویکردی جدیدار ماندهمنافع ملی حیاتی ایاالت متحده از زمان تاسیس جمهوری، پاید

بدین منظور الزم است  تعهد جدی ما حفاظت از امنیت مردم آمریکا است.این های زمان ما است. و به روز برای چالش

ی ران غیرحکومتهای بازیگای رو در رو شویم اما عالوه بر آن باید با چالشهای بزرگ و رقبای منطقههای قدرتبا چالش

های  واگیردار، حمالت سایبری، و اطالعات غلطی بیماری ،تهدیداتی مانند تغییرات اقلیمی بامجرم و خشن و افراطیون، 

اید اما ب در توسعه رونق و فرصت اقتصادی منافع پایداری داریمگذارد، مواجه شویم. که به هیچ مرز ملی احترام نمی

وت جمعی ها یا ثربر اساس سود شرکت آن را های کارگری تعریف کنیم ونظر معیشت خانوادهمنافع اقتصادی آمریکا را از 

کند که بر رشد منصفانه و جامع بنا گذاشته شده، الزامی را برای بهبود اقتصادی ایجاد می ،این مساله .ملی تعریف نکنیم

ی، فراهم کردن مشاغل با دستمزد باال، همچنین بر اساس سرمایه گذاری برای تشویق به نوآوری، تقویت رقابت مل

است.  ها بنا گذاشته شدهها برای همه آمریکاییبازسازی زنجیره تولید آمریکا برای کاالهای اساسی، و گسترش فرصت

ین ا شیوه زندگی آمریکایی، متعهد باشیم. کانونهای دموکراتیک در ما باید در به رسمیت شناختن و دفاع از ارزش

ها، و برای همه آمریکایی هاها و ارزشا، رسیدن به آرمانز حفظ شرایط کنونی، یعنی استحکام دموکراسی میعنی فراتر ا

های جهان در راستای مبارزه با تهدیدات هایمان در خارج از مرزها که شامل اتحاد با دموکراسیایستادگی برای ارزش

  .برای جوامع آزاد است

 :کهکند ب میتضمین امنیت ملی ما از اساس ایجا
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 مان را در داخل کشور ، و دموکراسیمان، اقتصادمان، دفاع ملیمانشامل مردم ،منابع اساسی قدرت آمریکایی

  .تقویت کرده و پرورش دهیم

 کند، توزیع مطلوب قدرت را ترویج داده تا از دشمنی که مستقیما ایاالت متحده و متحدانمان را تهدید می

 و یماطق کلیدی مسلط شون، یا بر مکرده مهاررا جهانی  منابعجلوگیری کنیم، دسترسی به 

  ها، که متحدان قوی دموکراتیک، مشارکت جهانی نظام کنیم؛یک نظام پایدار و باز جهانی را اداره و حفظ

 .کندآن را تضمین می ،موسسات چندجانبه و قواعد

 

و شرکایمان را در سراسر جهان  متحدانبه همین علت، دامات را به تنهایی انجام دهیم. توانیم هیچ یک از این اقما نمی

چندین دهه، متحدان ما در مقابل تهدیدات و دشمنان مشترک کنار ما ایستادند و تقویت و به روز رسانی خواهیم کرد. 

های مشترکمان کار کردند. آنها منبع عظیم قدرت و مزیت منحصر به فردی دست در دست ما برای پیشبرد منافع و ارزش

کشورمان و حفظ رفاه امن نگه داشتن  در راستایهای الزم برای آمریکا هستند که برای برعهده گرفتن مسئولیت

، یک دیدگاه ارائه داده این توان را به ما داده تا یک جبهه مشترک ما اتحادهای دموکراتیک  .کمک کردند مانمردمان

یم، و از کن فراهمموثر المللی بینکنیم، قواعد ایجاد قدرت  متحد ایجاد کرده، و برای ترویج استانداردهای باال ائتالفِ

توضیح بخواهیم. به همین دلیل اتحادهای پیمان آتالنتیک شمالی با استرالیا، ژاپن و سازمان ناتو کشورهایی مانند چین 

دیگر متحدان  کنار در اینها ؛کنیماری کرده و آن را نوسازی میو جمهوری کره را دوباره تایید کرده، در آن سرمایه گذ

ها برابر مسئولیتدر  عادالنه برای اشتراک نهای بزرگ راهبردی آمریکا هستند. ما با متحداجهانی و شرکایمان دارایی

رمایه خود علیه تهدیدات مشترک و تهدیدات آینده س تطبیقی کنیم تا در پیشبرد مزایایهمکاری کرده و آنها را تشویق می

  .گذاری کنند

های ها برای مقابله با چالشکنیم زیرا وقتی تالشها در سراسر جهان را دوبرابر میدهای اصلی خود، ما شراکتفراتر از اتحا

شخیص تشود. با این اقدام چندبرابر می نماکنیم، قدرته همکاری را ترکیب میهای مشترک، و توسعه دایرمشترک، هزینه

ند. هنگام کایندوپاسیفیک، اروپا و نیم کره غربی را ایجاب می باترین ارتباط عمیق ماندهیم که منافع ملی حیاتمی

ها و منافعمان خواهیم بود. اتحادمان با هند را تعمیق بخشیده و با متوجه ارزش همچنانمشارکت با کشورهای متحد، 

ه مشترک را ب ویتنام و انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا )آسه آن( همکاری خواهیم کرد تا اهداف ر،ونیوزلند، سنگاپ

تقویت را یفیک ر پاسیاتحادمان با کشورهای جزا ،فداکاری و تاریخ مشترک ،پیش ببریم. ما با به رسمیت شناختن ارتباطات
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یک هدف مشترک و قوی را با اتحادیه اروپا و  و کنیمتالنتیک خود متعهد میآکنیم. دوباره خود را به متحدان فرامی

  .بریمبریتانیا در مورد مسائل مهم زمان خود پیش می

ریکا بستگی ترین همسایگان ما در آمکه منافع ملی حیاتی ایاالت متحده به صورتی ناگسستنی به سرنوشت نزدیک از آنجا

 و لمتقاب احترام اصول اساس بر –ه با کانادا و مکزیک یژو طور به –دارد، مشارکت و همکاری خود در نیم کرده غربی را

امنیت، حقوق بشر و عزت، گسترش خواهیم داد. این مساله شامل همکاری باکنگره  اقتصادی، رونق به تعهد و برابری

 ما برای مقابله با ریشه یهامیلیون دالر کمک طی چهار سال در آمریکای مرکزی و برداشتن گام ۴برای فراهم کردن 

های ناامنی بشری و مهاجرت بی قاعده از جمله فقر، جرایم خشونت آمیز و فساد است، مشکالتی که به میزان زیاد علت

ا بو کارائیب به بار آورد، بدتر شده است. و  نو رکود عمیق و بحران بدهی که این بیماری در آمریکای التی 1۹-با کوید

کنیم تا در به همسایگانمان کمک می در حالی کهتا با اثرات تغییرات اقلیمی مقابله کنیم  کنیممیهمکاری این کشورها 

  گذاری کنند. حکمرانی خوب و موسسات دموکراتیک سرمایه

تعهد تخطی ناپذیر خود به امنیت اسرائیل را در خاورمیانه حفظ کرده و به دنبال ائتالف بیشتر اسرائیل با  در خاورمیانه،

ای ای خود برش و از سرگیری نقش خود به عنوان مروج راه حل بادوام دودولتی هستیم. ما با شرکای منطقههمسایگان

ای هعلیه حاکمیت و تمامیت ارضی همکاری خواهیم کرد، القاعده و شبکه تهدیدات ایران جویی ایران ودفع ستیزه

هایمان های انسانی برخورد کرده، و تالشبا بحران جلوگیری کرده، شتروریستی مرتبط را در هم کوبیده و از احیای داع

ر . اما ما بر این باوخواهیم کرد، دو برابر کندمیای را تهدید های پیچیده مسلحانه که ثبات منطقهبرای حل درگیری

های منطقه است و به متحدانمان در خاورمیانه چک سفید نخواهیم داد تا نیستیم که نیروی نظامی پاسخ چالش

ه همین علت است که از حمایت آمریکا از عملیات ب  .های آمریکایی دنبال کنندهایی را در تضاد با منافع و ارزشستسیا

های سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ پشتیبانی کردیم. هدف نظامی تهاجمی در یمن عقب نشینی کردیم و از تالش

 را فضایی را برای مردم در خاورمیانه ایجاد خواهیم کرد تا آرزوهای خودقه خواهد بود و طهای منزدایی از تنشما تنش

  .تحقق ببخشند

در جامعه مدنی سرمایه گذاری کرده و ارتباطات سیاسی، اقتصادی و  ،فریقا ادامه دادهآکت در اشر ایجادهمچنین به 

ستی د ه از حکومتداری ضعیف، تنگککمک خواهیم کرد  یاییکنیم. ما به کشورهای پوفرهنگی دراز مدت را تقویت می

. است تشدید شده 1۹-همه گیری کوید عد ازکه ببرند، ناامنی رنج میغذایی ناامنی ت و درمان و شبهداناامنی اقتصادی، 

گیریم، در عین حال های جدید را میهای مهلک قاره همکاری کرده و جلوی هجوم درگیریبرای پایان دادن به درگیری
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کنیم. ما توسعه، امنیت بهداشتی، پایداری محیطی، پیشرفت دموکراتیک، و حاکمیت قانون را تقویت میتعهد خود برای 

مبارزه کرده، از  یزگری خشونت آمکنیم تا با تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی و افراطیبه کشورهای افریقایی کمک می

   .کنیمی پشتیبانی میاستقالل اقتصادی و سیاسی آنان در برابر مداخله ناروای خارج

تر، المللی برای جهانی بهتر، امنعالوه بر تعهد دوباره ما به شرکا و متحدانمان، ایاالت متحده دوباره از همکاری بین

قدام کرده، به االمللی بینما قاطعانه برای بازگیری موقعیت رهبری نهادهای کند. تر، و با رفاه بیشتر استقبال میقوی

ه پیمان ما بار دیگر ب .یمهای مشترک مقابله کنو دیگر چالش اقلیمی نتا با بحرا شویممیملحق  جامعه بین الملل

ها به سوی بازگشتیم و نماینده ویژه ریاست جمهوری برای مسائل اقلیمی منصوب کردیم، اولین گام ساقلیمی پاری

بحران اقلیمی چندین   .ان برای مبارزه با خطر بحرانی افزایش سریع دما استهمکاری با دیگر ،بازگردانی رهبری خود

 هم باز ،ات سریع در جهت مبارزه با تغییرات اقلیمیگیری بوده و ایاالت متحده و جهان حتی با اقدامقرن در حال شکل

های آتی تجربه خواهند کرد. اما اگر نتوانیم اکنون اقدام کنیم، افزایش فشار محیطی و آب و هوای غیرمتعارف را طی سال

ترین پیامدهای تغییرات اقلیمی برای سالمتی مردم خودمان، اقتصادمان، امنیتمان، و آخرین فرصت خود برای دفع وخیم

ین دلیل تبدیل انرژی پاک را ستون اصلی اقداماتمان برای بهبود اقتصادی در به هم .کره زمینمان را از دست خواهیم داد

رهبری تغییرات اقلیمی جهانی قرار دادیم. و در  اهداف المللی را در جایگاهداخل کشور کرده، رونق داخلی و اعتبار بین

ها از جمله کشور خودمان، برای امی ملتهای مهم جهان خواهیم بود و به دنبال ارتقا انگیزه تمهای آتی میزبان اقتصادماه

کاهش سریع انتشار جهانی کربن هستیم در حالی که مقاومت در داخل کشور دربرابر تغییرات اقلیمی را باال ببریم و آماده 

  .ارائه دهیمای کمک بشردوستانه و توسعهباشیم تا به کشورها و جوامع متاثر از فجایع طبیعی، 

های واگیردار با قابلیت همهماریو دیگر بی 1۹-دار کویدملحق خواهیم شد تا با تهدید ادامهالمللی بینهمچنین به جامعه 

. نیمکمیبرای اصالح و تقویت این سازمان کار  و هداشت جهانی را اداره خواهیم کردگیری، مقابله کنیم. ما سازمان ب

ابل با در تق سازمان مللنقش به دنبال بهبود و کرده  حاتوادار به اصالاین موسسه را کنیم، همچنان که این کار را می

 برایهمگانی ما پیش از این شروع به تجهیز  خواهیم بود.بعدی  همه گیریبودن برای  و آماده بودهاین همه گیری 

میلیارد دالر  2میلیارد دالر به کوواکس اختصاص داده و متعهد شدیم  2بودیم و در ابتدا  1۹-به کویدالمللی بینواکنش 

، اتحادیه اروپا، و 20گروه  ضمن همکاری با سازمان ملل، گروه هفت،  .بیشتر طی چند ماه و چند سال آینده فراهم کنیم

و موسسات مالی بین المللی، از  «دستور کار امنیت سالمت جهانی»موسسه  از طریقای، با های منطقهدیگر سازمان

ها را وجود دارد، حمایت کرده و دسترسی به امکانات تشخیصی، درمانی و واکسن هاآنذخایر دارویی که نیاز بیشتری به 
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-هایی که از همه گیری کویدهای عمیق برخورد کنیم، چالشتا با چالش شویممیکنیم. ما به دیگران ملحق میفراهم 

امنیت غذایی، و بدتر شدن از آن جمله بدهی رو به رشد، افزایش فقر، تخریب  اندتر شدهنشئت گرفته یا وخیم 1۹

تا خطر  مدهیمیتی هستند. ما ابتکارات سالمت جهانی و امنیت بهداشتی را برای همه کشورها توسعه یهای جنسخشونت

  .یا عمدی باشند و فجایع تصادفییا فجایع طبیعی باشند، این فجایع بیولوژیک آینده را کاهش دهیم، حال 

رک، های مشتهای ما برای برخورد با چالششوند. وقتی تالشگی جهانی تقویت میمنافع آمریکا درداخل با بهبود زند

مان و شود. با توسعه نمایندگانچند برابر می نماهای مشترک، و توسعه حلقه همکاری ترکیب شود، قدرتمسئولیت

های چپاولگر توسعه لکمک خارجی برای ترویج ثبات جهانی فراهم خواهیم کرد و جایگزینی برای مد ،ابزارهای مالی

ها گذاری کرده، از بیماریدهیم. ما در تامین آب و غذای سازگار با محیط زیست و کشاورزی منعطف سرمایهارائه می

حصیالت د توتا این اطمینان حاصل ش کنیممی تالشبخشیم. ما جلوگیری کرده و سالمت و تغذیه عمومی را بهبود می

  .کمیت برای کودکان و جوانان وجود داشته باشدها با بهترین کیفیت و و فرصت

]همجنس گرایان، دوجنس گرایان، همه جنس گرایان، بی جنس گرایان[ و توانمند  +LBGTQI برابری جنسیتی، حقوقِ

در حالی که همزمان به کردن زنان بخشی از تعهدات گسترده ما برای رشد اقتصادی فراگیر و انسجام اجتماعی است. 

 مانهایتبط کردن و مجسم کردن ارزشتوسعه جهانی از بهترین ابزارهای ما برای مر، امنیت ملی خود هستیم دنبال منافع

  .هستند ای درست و هوشمندانه اتهای خارجی ما اقدامها و همکاریهای کمکاست. به طور خالصه برنامه

 برای پیشبرد منافع ما ضروری هستند، ما به شاننواقصبا وجود المللی بینهای که ایاالت متحده و دیگر سازمان از آنجا

ا وجود . بکنیممیعنوان یک شریک تمام وقت مشارکت کرده و برای ایفای تعهدات مالی خود به طور کامل و به موقع 

راسی دموک حیایا بشردوستانه، واکنش امنیت، و صلح جهانی، بهداشت تا اقلیمی تغییرات از –اتی یای از مسائل حگستره

 رموث همکاری –مهاجرت و تغییر مکان اجباری  و ه فناوری، توسعه پایدار و جامعبشر، ارتباط دیجیتال و ادار حقوقو 

. بگیرد رس از راالمللی بین چندجانبه هایسازمان در خود رهبری نقش آمریکا که است آن نیازمند بنیادی اصالح و جهانی

ی ها، آرزوها و هنجارهاجای بازتاب یک دستورکار مستبدانه، به بازتاب ارزش به موسسات این که است حیاتی همچنین

سال پیش بر آن بنا نهاده شده است. در  75جهانی ادامه دهند، مواردی که نظام سازمان ملل از زمان تاسیس آن یعنی 

  .کنیمما از این زمینه حیاتی صرف نظر نمی ،تر شده استجهانی که رقابت در آن عمیق

. پردازیمیمای نیز به تهدید موجود از جانب تسلیحات هسته ،کنیممیتعامل المللی بینمانطور که دوباره با سیستم ه

کنیم. بر را متوقف کرده و اعتبارمان در جایگاه رهبری برای کنترل تسلیحات را دوباره برقرار میرقابت تسلیحاتی هزینه
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با روسیه هستیم. هرجا ممکن باشد، به دنبال  «2استارت نو»نبال بسط پیمان به همین دلیل است که به سرعت به د

نیت ملی ای در راهبرد امتا نقش تسلیحات هسته = داریمبرمیهایی توافقات تازه کنترل تسلیحات نیز خواهیم بود. گام

ن، امن و موثر خواهد ماند و تعهدات که راهبرد بازدارنده ما ایم و در عین حال اطمینان داشته باشیمخود را کاهش دهیم 

 نگفت وگوی معنادار با روسیه و چیما  و پرقدرت و معتبر باقی خواهد ماند. ،توسعه یافته بازدارندگی ما برای متحدانمان

  کنیم. برگزار میاست  مانراهبردیکه نشان دهنده ثبات ظامی ننوظهور توسعه های تکنولوژیک در مورد 

ای ضروری خواهد بود. ما ای برای کاهش خطرات تسلیحات هستههای هستهسالح مقابله باآمریکایی در  مجددرهبری 

های عالیتای ایران و دیگر فضمن همکاری با متحدان و شرکایمان به دنبال دیپلماسی اصولی برای برخورد با برنامه هسته

شمالی های اتمی و موشکی کرهرشد برنامهتا تهدید رو به  کنیممیهایمان را توانمند یم بود. دیپلماتزدای ایران خواهثبات

مواد شکاف پذیر و وجود ایستیم. همچنین اقداماتی برای ممانعت از در کنار جمهوری کره و ژاپن می و دهندرا کاهش 

 .رادیولوژی در جهان را از سر خواهیم گرفت

نه سئوالاستفاده ملی و فاع مددانه ای بر مبنای ناصولی و هوشمما انتخاب های ع آمریکا در سطح جهان، در پیشبرد مناف

ورد توجه ممورد مراجعه مان ابزار  دیپلماسی را به عنوان اولیندر عین حال  اخذ خواهیم کرد ومان از نیروی نظامی

تفاده از گز برای اس، مزیت قاطع آمریکایی است. ایاالت متحده هرفضای امنیتیبا متناسب ارتش قدرتمند  دهیم.قرار می

دهیم که نیروهای مسلح ما زور در زمان الزم برای دفاع از منافع ملی حیاتی خود، تعلل نخواهد کرد. این اطمینان را می

اده دهند. اما استفکنند، و تهدیدات ظاهر شده را شکست میدشمنانمان را دفع کرده، از مردم، منافع، و متحدان ما دفاع می

باید  یاقتصاداسیاست گذاری ین راه حل نباشد؛ دیپلماسی، توسعه، و ولو ا بودهباید آخرین راه حل  از نیروی نظامی

وشن موریت رابزارهای عمده در سیاست خارجی آمریکا باشند. نیروی نظامی باید تنها زمانی استفاده شود که اهداف و ما

ها ا دیگر ارزشکه ب زمانی ؛و بخشی از راهبرد جمعی استزمانی که نیرو با منابع مناسب ادغام شده  ؛و قابل دستیابی باشند

 .دشواطالع مردم آمریکا استفاده میو قوانین ما سازگار است، و با رضایت و 

 نظامی سالمت ما برقرار-نظامیان و رابطه شهروندی بربر اساس سنت قدرتمند ما در کنترل شهروندان ما ت تصمیما

کنیم در هر جای ممکن نیرو اعزام میالمللی بیناشد، برای تمامی متحدان محلی و خواهد بود. و زمانی که نیاز به نیرو ب

  .ها را تقسیم کنیم، و موفقیت را به دیگران اعطا کنیمتا تاثیرگذاری و مشروعیت را تحکیم بخشیده، مسئولیت

                                                           
2 New Start 
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و مهمتر از همه، ما به  . اولاست نمادر بودجه دفاعی ی شفافهار دادن اولویتبه معنای قراهمچنین دفاع از آمریکا 

هایشان خدمت کردند. ما آمادگی سرمایه گذاری برای مردم ادامه خواهیم داد، مردمی که برای نیروهای داوطلب و خانواده

ن ها را دیده و مجهزتریکنیم که نیروهای مسلح آمریکایی بهترین آموزشخود را حفظ کرده و این اطمینان را حاصل می

 ، ساختارتزدا اسو روسیه که ثبات شودمیهای راهبردی از چین که هر روز جسورتر مواجهه با چالشدر جهان هستند. در 

اندازه نیرو، وهمکاری با کنگره، تغییر تاکیدمان از بسترهای غیرضروری  ؛های مناسب را ارزیابی خواهیم کردو قابلیت

یین کننده هایی که تعهای پیشگام و قابلیتری در  فناوریهای تسلیحاتی تا منابع را برای سرمایه گذابازمانده و سامانه

 ما فرآیند توسعه، آزمایش، دستیابی، استقرار، وود، ارزیابی خواهیم کرد. مزایای امنیت ملی و نظامی ما در آینده خواهند ب

باید مهارت یری کار ماهر ورد که نآمد خواهیم کرد. ما این اطمینان را به دست خواهیم آها را کارایمن سازی این فناوری

قی های اخالها را داشته باشند. و ما چارچوببرای اکتساب، یکپارچه کردن، و به کار انداختن عملیات با آن فناوریالزم 

ارف جنگی غیرمتعهای ان و اولویت ضدتروریسم و ماموریتحروهنجاری نیروهای عملیات ویژه برای تمرکز بر واکنش ب

را دفع خواهیم کرد. ما  «3اقدامات ناحیه خاکستری»رقابت بهتر را توسعه داده و ها برای ما ظرفیت دهیم.را شکل می

خواهیم کرد تا این  تالشسرمایه گذاری دفاعی در انعطاف پذیری اقلیمی و انرژی پاک را اولویت قرار خواهیم داد. ما 

ض ما با آزار و اذیت یا تبعی، جایی که نیروهای یواقع بربرا است برای فرصت جایید که وزارت دفاع واطمینان حاصل ش

  .ستندیجنسی مواجه ن

ر تریلیون دال هایی که جان هزاران نفر را گرفته و چندیندرگیر شود، جنگ «های ابدیجنگ»ایاالت متحده نباید در 

ن اطمینان ایترین جنگ آمریکا در افغانستان کار خواهیم کرد و در همین حین هزینه دارند. ما برای اتمام مسئوالنه طوالنی

را خواهیم داد که افغانستان دیگر پناهگاه امنی برای حمالت تروریستی علیه ایاالت متحده نخواهد بود. در جاهای دیگر، 

همان طور که به دنبال دفع دشمنانمان و دفاع از منافعمان هستیم، با متحدانمان همکاری خواهیم کرد و حضور ما 

اسیفیک و اروپا خواهد بود. در خاورمیانه حضور نظامی خود را به اندازه درست یعنی قدرتمندترین حضور در مناطق ایندوپ

جویی ایرانیان، و محافظت از منافع ی تروریست بین المللی، دفع ستیزههاسطح مورد نیاز برای در هم گسیختن شبکه

هد کرد و این اطمینان را خواهد داد ها را هدایت خواحیاتی آمریکا خواهیم رساند. یک بررسی از وضعیت جهان این گزینه

                                                           
تشدید تنش ها که دچار بحران و نی ادر زم دامات سنتی دولت هاقاز ا ربه عملیاتی فرات ctivitiesGray Zone Aناحیه خاکستری اقدامات  3 

ارویی نبال کند که از رویدیپلماسی به گونه ای د ارج از متدهای پذیرفته شدهمنافع خود را در خبازیگر اجازه می دهد هستند گفته می شود که به 
 لوگیری کند. جامی با دشمنان نیز نظ
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را در مطابقت با امنیت پرسنل  اهتعدیل سیاست اینها و منابع راهبردی ما مطابقت دارند. و ما که آنها با اهداف ، ارزش

 .خودمان و در مشورت دقیق با متحدان و شرکایمان انجام خواهیم داد

های کارگری را در کانون راهبرد ا به ویژه خانوادهکنیم تا به وعده خود عمل کرده و مردم آمریکهمان طور تالش می

منیت باشد: در جهان امروز، ا و بنیادین ایهایمان بازتاب یک واقعیت پایهمان در نظر بگیریم، باید سیاستامنیت ملی

اقتصادی، امنیت ملی است. و قدرت طبقه متوسط آمریکا که ستون فقرات این ملت است، یک مزیت دیرینه آمریکایی 

مت ها باشد و تنها در خدهای اقتصاد بین الملل ما باید در خدمت همه آمریکاییدلیل تجارت و سیاست به هماناست. 

جاد کند، سیاست تجاری باید طبقه متوسط آمریکایی را رشد دهد، مشاغل بهتر و جدید ای  .افراد ممتاز اندک نباشد

المللی خواهیم آورد که قواعد اقتصاد بینن را به دست میناطرا قدرتمند کند. ما این ا هو جامع دستمزدها را افزایش دهد

 کنیم کهای ایجاد میعلیه ایاالت متحده زاویه نداشته باشند. ما قواعد تجاری موجود را اجرا خواهیم کرد و قواعد تازه

یاستجارت و سلمللی، تارشدی که از طریق روابط تجاری بین تا انصاف را ترویج کند. ما این اطمینان را خواهیم داشت 

متساوی هستند. ما برای اصالح سازمان تجارت جهانی با متحدان خود و کنیم، پایدار گذاری خود ترویج میهای سرمایه

هایی مانند حقوق شوند، ارزشهای آمریکایی خوب اجرا میهمکاری خواهیم کرد تا مطمئن شویم مشاغل و ارزش

 ها نفر در سراسر جهان شریک هستیم. حیط زیست که ما با میلیونکارگران، فرصت برابر، و حفاظت از قوانین م

ما تنها بعد از آنکه در جوامع و کارگران آمریکایی سرمایه گذاری کردیم به دنبال توافقات تجاری جدید خواهیم بود. و با 

یم ی که مطمئن شودیگر کشورها مذاکره کرده، در کنار کارگران آمریکایی و مشاغل کوچک و متوسط ایستاده تا جای

ار را های محیط زیستی و نیروی کتوانند با موفقیت در خارج از کشور رقابت کنند. ما گروههای آمریکایی میتمام شرکت

دهند. با کارگری و محیط زیستی را ارتقا می کنیم که تمام توافقات تجاری محافظتدر اولویت گذاشته و تاکید می

د، به پیش دهنالمللی که انتقال جهانی به انرژی پاک را ترویج میا نظام تجاری بینهای همفکر همکاری کرده تملت

ز های داخلی ما را در حمایت اسیاستالمللی بینهای اقتصاد ببریم. ما این اطمینان را حاصل خواهیم کرد که سیاست

های انتقال و توزیع انجام خواهیم لشکارگران، مشاغل کوچک و زیرساخت تقویت کرده و اقداماتی را برای برخورد با چا

های گذاری توسعه را تجدید کرده و به دنبال ایجاد فرصته مشارکت با بخش خصوصی در سرمایهکرد. ما تعهدمان ب

های های آمریکایی در کشورهای درحال توسعه هستیم. و شناسایی، جلوگیری و مدیریت شوکسرمایه گذاری برای شرکت

 .در اولویت قرار خواهیم داد ،زندهای آمریکایی آسیب میدت به خانوادهبه ش را کهاقتصادی 
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ای است که در قدرت ما در خارج از کشور نیازمند ایاالت متحدههای متعدد و متقاطع باید بدانیم که در زمان بحران

کا است و اتی برای آمری. اقتصادی پویا، فراگیر، خالق با جمعیتی شکوفا یک مزیت حیداخل کشور، عملکرد بهتری دارد

 19-دهایی که کویشود، بحرانهای بهداشتی و اقتصادی آغاز می. این اقدام با پاسخ قاطع به بحرانباید تجدید شود

اجرایی اولیه مستحکم شد، اقداماتی که رئیس جمهور بایدن در دو  فرمان 12. راهبرد ملی ما با آن را ایجاد کرده است

محور آن بازگردانی اعتماد مردم آمریکا، ایجاد پویش امن، موثر و جامع  و دستور دادود روز اول ریاست جمهوری خ

های بهتر است. ما کادر درمان و داده ، تقویتزمایش دادنبیماری با ماسک زدن، آواکسیناسیون، و کاستن از انتشار 

ل را غطور ایمن مدارس و مشاب تولیدات دفاعی را اعمال کرده، به وهای اضطراری را افزایش داده، قانون مصکمک

بر حفاظت از افراد در معرض  1۹-های ما برای مقابله با کویدکنیم. تالشکنیم و سفر ایمن را ترویج میبازگشایی می

های بهداشت عمومی معتبر توسط دانشمندان است. برای مقابله با خطر بیشتر، پیشبرد تساوی حقوق، و مخابره راهنمایی

ها، مشاغل کوچک و جوامع را فراهم تا کمک پایدار برای کارگران، خانواده کنیممیکنگره همکاری بحران اقتصادی، با 

 .گذاری گسترده برای مشاغل جدید با درآمد باال در زیرساخت، تولید، فناوری و مراقبت ایجاد کنیمکرده و سرمایه

دهیم، باید از این فرصت تاریخی در مقابلمان برای همانطور که اقدامات فوری الزم برای بهبود زودهنگام را انجام می

تر کنیم. به همین دلیل است که ما آمادگی فدرال، ایالتی تر و امنبازسازی استفاده کرده و آمریکا را برای دراز مدت محکم

یریت کنیم. های بعدی را مدگیریگیری را مدیریت کرده و هم همهت و بازسازی کردیم تا هم این همهو محلی را تقوی

ما برای بازگردانی رهبری آمریکا در امنیت بهداشتی و بهداشت جهانی کار خواهیم کرد و آمادگی جمعی جهان و ظرفیت 

نیم. ما در ک های واگیردار و تهدیدات بیولوژیک را شناسایی کرده و به سرعت کنترلکنیم تا بیماریشناسایی را ایجاد می

و این اطمینان را به دست خواهیم آورد که زنجیره تامین دارو، تجهیزات پزشکی، و دیگر  گذاری کردهذخایر حیاتی سرمایه

های خارج از کشور و مستعد اختالل وابسته نشوند. و اقتصادمان مواد حیاتی الزم در دوران یک بحران، بیش از حد به شبکه

 .کنیمتر میت هوایی قویهای ناشی از تغییراو شوک 1۹-های جهانی مانند کویدرا در برابر شوک

ارگری های کبازسازی بهتر در داخل کشور نیازمند یک قرارداد اجتماعی به روز شده است که کارگران آمریکایی و خانواده

االتر، بدستمزد  پرداخت با اقدامات این –را همیشه ضروری تلقی کند نه اینکه تنها در مواقع بحران به آنها اهمیت دهد 

، توافق جمعی، و امنیت شغلی انجام خواهد شد. ما تولید و نوآوری آمریکا را تجهیز خواهیم کرد تا مطمئن مزایای مستحکم

باشیم آینده در آمریکا و در تمام آمریکا ساخته خواهد شد. ما از نبوغ آمریکایی برای ایجاد زیرساخت مدرن بهره برده و 

کند. ا مشاغل صنفی و خوبی برای گسترش طبقه متوسط ایجاد میآوریم که سرمایه گذاری ماین اطمینان را به دست می
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مساله اصلی در این دستور کار ساخت انرژی آینده منعطف، پاک و متساوی است که فورا برای رفع خطر موجود بحران 

هره وری ز باقلیمی ضروری است. برای انجام چنین کاری ضروری است تا مشاغل نوآورانه، با درآمد باال را برانگیخته و ا

های پیش رو مطمئن شویم. ما به طور چشمگیری سرمایه گذاری در تحقیق، توسعه و انتقال فناوری را آمریکا در دهه

 جایی که رهبری جهانی در دسترس -دهیم تا آینده کم و بدون کربن را که به دنبالش هستیم، محقق کند افزایش می

  .کرده و خالء بازار جهانی را پر کند تواند ایجاد شغلاست و نوآوری آمریکایی می

 های حیاتی پاک مانند وسایل نقلیه الکترونیکی، استفاده خواهیم کرد.ما از تدبیر فدرال برای شروع فوری تقاضای فناوری

رابر پذیری در بافگذاری در زیرساخت دوستدار طبیعت، ایجاد انعطما از رشد فزاینده در انتقال انرژی تجدید پذیر، سرمایه

الزم برای تشویق کشورها در سراسر جهان در المللی بینتغییرات اقلیمی، نوسازی شبکه انرژی خود، و ایجاد رهبری 

ظ ها حفرا برای بهبود زندگی همه آمریکایی یکاتر ما برتری خالقانه آمربه طور وسیع .همین راستا، حمایت خواهیم کرد

نیادی، های محاسباتی بکنیم که شامل تحقیق، توسعه، فناوریری را دوبرابر میخواهیم کرد. ما سرمایه گذاری علم و فناو

ای هو تولید داخلی پیشرو است تا ما را قادر کند به اهداف متعدد راهبردی ملی خود رسیدگی کنیم که شامل حوزه

از سرمایه گذاری خود با های امنیت ملی است. ما اقتصادی، بهداشت و درمان، بیوتکنولوژی، انرژی، اقلیمی، و حوزه

 .کنیم تا مزایای راهبردی پایدار ایجاد کرد و آن را گسترش دهیماحتیاط و دوراندیشی حفاظت می

ای که آمریکا در گسترش خواهیم داد، حوزه STEM ما نیروی کار علم و فناوری خود را با سرمایه گذاری در تحصیالت

قدرت تاریخی ملت خود را بازیابی خواهیم کرد، این کار را با ایجاد  ما داده،حال حاضر جایگاه خود را در آن از دست 

که سیاست مهاجرتی ما بهترین و درخشانترین موقعیت تحصیلی و کاری و زندگی را در  اطمینان از آن انجام خواهیم داد

مقرون به صرفه سریع شامل دستیابی جهانی و  21کنیم که زیرساخت قرن کند. ما اطمینان حاصل میجهان فراهم می

کنیم. ما فضای بیرونی را کشف و به نفع بشریت از آن استفاده کنیم و از امنیت، را ایجاد می 5G هایرا داریم و شبکه

های شبکه بیرونی مطمئن خواهیم شد. ما استانداردهای فناوری در حال ظهور را شکل خواهیم داد ثبات، و ایمنی فعالیت

هایمان را ارتقا دهیم. و در تمامی این ابتکارات با دوستان دموکراتیک و متحدانمان دی و ارزشتا امنیت، رقابت اقتصا

 .شریک خواهیم شد تا مزایای رقابت جمعی خود را وسعت ببخشیم

ما با تقویت پایگاه علمی و فناوری خود، امنیت سایبری را باالترین اولویت کرده و ظرفیت، آمادگی و قدرتمان در فضای 

گر دهیم. ما با همکاری یکدیکنیم. ما امنیت سایبری را به عنوان یک ضرورت در دولت ارتقا میبری را تقویت میسای

در تمام سطوح برای ایجاد محیط آنالین  یخطرات را مدیریت و تقسیم کرده و به همکاری بین بخش خصوصی و دولت
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را  هایه گذاری خود در زیرساخت و برای همه آمریکاییکنیم. ما سرماها تشویق میایمن وامن برای تمامی آمریکایی

هایی را افزایش خواهیم داد، افرادی که برای دفاع موثر از کشور علیه اقدام خبیثانه سایبری به آنها نیاز داریم و فرصت

ه مشارکت دمان بنظیر خواهیم ساخت. ما تعهکنیم و یک پایگاه استعداد بیای فراهم میها با هر پیشینهبرای آمریکایی

در مسائل سایبری را تجدید کرده، با متحدان و شرکایمان همکاری خواهیم کرد تا هنجارهای موجود و جدید المللی بین

زدا و مخرب سایبری را مسئول خواهیم یم. و عوامل عرصه فعالیت خبیثانه ثباتنجهانی در فضای سایبری را حفظ ک

های دائم با ابزارهای سایبری و غیرسایبری به حمالت سایبری واکنش نشان زینهدانست و فورا و به تناسب با تحمیل ه

 .خواهیم داد

، آمریکا آل دموکراسیایده بازسازی بهتر نیازمند آن است که ما خودمان را به احیای دموکراسی خود متعهد کنیم.

ده نشده است. به دست آوردن آن مزیت به به ما دا مزیت مزیت ما است اما آن ،بع اساسی و پایدارابرابری، و تنوع من

های اساسی خود برای ملتمان، به تقویت و تجدید فرآیند و ایده آل دموکراسی خود عمل معنای آن است که به وعده

های زمان ما ضروری است. ما با سرکوب رای کردیم و با اقدامات خود نشان دادیم که دموکراسی برای برخورد با چالش

مبارزه خواهیم کرد. ما نیازمند شفافیت و پاسخگویی در دولت خود هستیم که حق رای نهادی رومیت از دهندگان و مح

فساد را ریشه کن کرده و با نقش تحریف کننده پول در امور سیاسی مقابله کند. ما دوباره به حاکمیت قانون متعهد شده، 

های محترم شمرده، اعتقاد به ماهیت غیرسیاسی آژانساحترام برای تفکیک قوا در قانون اساسی و استقالل قضاوت را 

های ما، کارمندان دولتی، و نظامیان را تجدید کرده، و بار دیگر بر اهمیت اجرای قانون فدرال، جامعه اطالعاتی، دیپلمات

 .آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حق تظاهرات مسالمت آمیز و دیگر حقوق اصلی مدنی و آزادی تاکید خواهیم کرد

با شجاعت خواستار عدالت نژادی شدند و زمانی که همه گیری و  1۹-ها آمریکایی با وجود کویددر زمانی که میلیون

 ای تاثیر گذاشته، به درستی بازسازی بهتر جامعه بدونهای سیاه و قهوهبحران اقتصادی به سختی به ویژه بر آمریکایی

لزم اصالحات عمیق در بخش پلیس و نظام قضایی جرایم ما است و پیشبرد تساوی نژادی غیرممکن است. این امر مست

های فوری برای اطمینان از حق رای برای همه است. اما این کافی نیست. مبارزه با نژادپرستی سازمان یافته نیازمند گام

های ثروت، تفاوتها، و اقداماتی است که باعث شکاف نیازمند اقدامی پرخاشگرانه برای برخورد با ساختارها، سیاست

  .بهداشت و درمان و نابرابری در دسترسی به تحصیالت، نتایج و فراتر از آن است

اشته باشیم و جشن بگیریم که ما ملتی از مهاجران هستیم و در داخل با این امر قوی شده و در دما باید این را هم به یاد 

خارج با گوناگونی مستحکم شدیم. ما باید این وعده را تجدید کنیم که اینجا کشور پناهجویان است و تعهدمان به حفاظت 
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ه ها مربوط به دولت قبل و ببه سیاست جدایی خانوادهتجدید کنیم. به همین دلیل ما را از افراد بی پناه در مرزهایمان 

حل  های موجود در مرز جنوبی راتوانیم یک شبه تمامی چالشسیاست تبعیض آمیز ممنوعیت سفر پایان دادیم. ما نمی

ای که در راست ، فرآیندیکنیم. اما این اطمینان را به دست خواهیم آورد که یک فرآیند امن و منصفانه ایجاد کنیم

 .هایمان باشدارزش

های چشمگیر کند. با وجود موفقیتیک دموکراسی زنده خشونتی را که با سیاست تحریم شود در تمامی اشکالش نهی می

با تروریسم بین المللی، تهدید پراکنده و انتشار یافته علیه آمریکا وجود دارد. افراطی گری و خشونت داخلی  هدر مقابل

کند که از امنیت عمومی هم زمان با ترویج کشاند و سیاستی را مطالبه میرا به چالش می ترین اصول دموکراسی مامهم

کند. ما باید رویکردمان را برای مقابله با تروریسم تطبیق دهیم و این امر هایمان و احترام به قوانین ما محافظت میارزش

د مانند دولت فدرال هماهنگ و یکپارچه کار کنیم شامل هماهنگ شدن منابع ما با تهدیدات در حال تکامل است. ما بای

ای و همتایان خارجی تا از مجموعه تمامی ابزارهای در اختیارمان برای هماهنگی با بخش خصوصی، ایالتی، محلی، قبلیه

 .استفاده کنیم

باید به متحدان و ما شود. استبداد در صحنه جهانی وجود دارد و کار ما در دفاع ازدموکراسی در مرزهایمان تمام نمی

ر مانند خود در سراس یهایما با دموکراسی سر جهان احیا کنیم.راشرکای هم فکر خود ملحق شده و دموکراسی را در س

جهان همکاری خواهیم کرد تا برای دفع ستیزه گری و دفاع از خود در مقابل آن و در مقابل دشمنان متخاصم همکاری 

یداتی هایمان مبارزه کنیم، تهدان خواهیم ایستاد تا با تهدیدات جدید علیه دموکراسیکنیم. ما در کنار متحدان و شرکایم

خرابکاری زیرساخت و انرژی  ،های مرزی، حمالت سایبری، اطالعات غلط، و استبداد دیجیتالکه شامل ستیزه جویی

ینده و به صورت فزا کندده میپوسیکنیم که دموکراسی را از درون شود. ما به صورت هدفمند با فسادی مقابله میمی

های استبدادی تسلیح شده تا موسسات دموکراتیک ما را تضعیف کند. ما از حقوق بشر دفاع و محافظت توسط حکومت

امین نامشروع های مالیاتی و تکنیم تا با تبعیض، نابرابری، و منزوی کردن در تمامی اشکال آن مبارزه کنیم. ما با بهشتمی

اهیم کرد، مواردی که باعث نابرابری درآمد و تامین مالی تروریسم شده و باعث ایجاد نفوذ مخرب خارجی مالی برخورد خو

 .شوندمی

قویت تمان کنیم تا قدرت جمعی خود را برای پیشبرد منافع مشترکما برای استفاده از ابزارهای اقتصادی همکاری می

نیم. را به آنها تحمیل ک مانم مداخله گران در فرآیندهای دموکراتیککنیم. ما با هم کاری خواهیم کرد تا هزینه واقعی تما

های هم فکر یکی خواهیم شد تا زنجیره تامین حیاتی و زیر ساخت فناوری مورد اعتماد را توسعه داده و ما با دموکراسی
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انرژی پاک را ترویج دهیم. ما رهبری جهان برای ترویج هنجارهای  برای از آن دفاع کنیم و آمادگی در مقابل همه گیری و

های نوظهور شامل تهدیدات فضایی، فضای سایبری، بهداشت و مشترک را برعهده گرفته و توافقات جدید برای فناوری

برپا  یبیولوژیک، اقلیمی و محیط زیستی، و حقوق بشری را به پیش خواهیم برد. و یک اجالس جهانی برای دموکراس

هایی که بسیار عزیز است، اطمینان خواهیم کرد تا از همکاری وسیع در میان شرکا و متحدانمان برای منافع و ارزش

 .حاصل کنیم

دهد تا در رقابت راهبردی با این دستور کار مزایای پایدار ما را تقویت کرده و به ما این امکان را میروی هم رفته، 

د در دراز مدت مستب تاثیرگذارترین راه برای آمریکا و دستیابی به کنار زدن چینِ ز شویم.چین یا هر کشور دیگری پیرو

این است که برای مردم، اقتصاد، و دموکراسی خود سرمایه گذاری کنیم. با بازگردانی اعتبار آمریکا و اثبات دوباره رهبری 

کند ن نمیکند و چین چنیرا تعیین میالمللی بینستور کار رو به جلوی جهانی، این اطمینان حاصل خواهد شد که آمریکا د

دهد، هنجارها و توافقاتی که منافع بلکه ضمن همکاری با دیگران آمریکا هنجارهای جدید و توافقات جهانی را شکل می

ذاری با سرمایه گهایمان است. با تقویت و دفاع از شبکه موازی متحدان و شرکایمان، و ما را به پیش برده و بازتاب ارزش

توانیم ستیزه جویی چین را دفع کرده و با تهدیدات علیه امنیت، خوشبختی جمعی و روش زندگی دفاعی هوشمندانه ما می

 .دموکراتیک خود مقابله کنیم

در همین حین، احیای نقاط قوت اصلی ما ضروری است اما کافی نیست. در موارد بسیاری رهبران چین به دنبال مزایای 

د. وقتی رفتار باز و پایدار هستنالمللی بینها در کانون نظام منصفانه، رفتار ستیزه جو و قلدرانه و تضعیف قواعد و ارزشغیر

کند ما به چالش پکن پاسخ خواهیم داد. ما با اقدامات تجاری های ما را تهدید میدولت چین مستقیما منافع و ارزش

قدامات قلدرانه اقتصادی مقابله خواهیم کرد، اقداماتی که به کارگران آمریکایی نامشروع و غیرمنصفانه، سرقت سایبری و ا

های پیشرفته و در حال ظهور ما را زیر پا گذاشته و به دنبال فرسودن مزیت راهبردی و رقابت ملی ما آسیب زده، فناوری

 است. 

 نهای حیاتی امنیت ملی و ذخایر پزشکی ماما این اطمینان را به دست خواهیم آورد که زنجیره تامین ما برای فناوری

جهانی شامل آزادی آمد و شد و حقوق عبور با هواپیما از فراز مناطق بر اساس  منابعامن هستند. ما دفاع از دستیابی به 

رار ق کنیم. ما خود را از لحاظ دیپلماتیک و نظامی در جایگاهیپشتیبانی میاز آنها و  دهیمقانون بین الملل را ادامه می

ی هادهیم تا از متحدانمان دفا ع کنیم. ما از همسایگان چین و متحدان مالی خود در دفاع از حقوقشان برای انتخابمی

کنیم. ما توسعه محلی برای مقابله با دستکاری در بی مورد خارجی پشتیبانی مینفوذ سیاسی مستقل از قلدری یا 
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ز تایوان که یک دموکراسی پیشرو و شریک اقتصادی و امنیتی حیاتی است های محلی را ترویج خواهیم کرد. ما ااولویت

های های آمریکایی ارزشدر راستای تعهدات درازمدت آمریکایی، پشتیبانی خواهیم کرد. ما مطمئن خواهیم شد که شرکت

انی در هنگ کنگ، دای انجام معامله با چین نخواهند کرد. و برای دموکراسی، حقوق بشر و کرامت انسفآمریکایی را 

. ما برای ایجاد یک رویکرد مشترک با کشورهای هم فکر در مورد این مسائل کار خواهیم ایستادشینجیانگ، و تبت 

  .خواهیم کرد

تواند و نباید مانع همکاری با چین در زمانی باشد که به نفع امنیت ملی ما ما تشخیص دادیم که رقابت راهبردی نمی

. ما مکنیکند ما از موضع اطمینان و قدرت با چین مشارکت تجدید شده آمریکایی تضمین می است. در واقع، مزایای

با چین به کار خواهیم گرفت و برای کاهش سوء برداشت و محاسبه غلط، را در رابطه دیپلماسی عملی و مبتنی بر نتیجه 

همکاری دولت چین در مسائلی مانند کار خواهیم کرد. در جایی که سرنوشت ملی ما و چین به هم پیوسته است، از 

کنیم. با چنین یای استقبال متغییرات اقلیمی، امنیت بهداشت جهانی و کنترل تسلیحاتی و عدم گسترش تسلیحات هسته

تا به ما ملحق شده، قدرت مذاکره ما را افزایش داده و قدرت و عزم  جمع خواهیم کرد اقدامی متحدان و شرکایمان را

 .ن دهندجمعی ما را نشا

و  ، در موسساتدمان، ضروری است تا برای نیروی کار امنیت ملی خوسرانجام، برای موثر بودن راهبرد امنیت ملی

همکاری سرمایه گذاری کنیم، نسل جدیدی برای خدمات عمومی ایجاد کرده، مطمئن شویم نیروی کار ما نماینده 

اجرای یک راهبرد امنیت ملی موثر مستلزم قضاوت  کند.می تنوع کشور ما است و فرآیندهای تصمیم گیری ما را مدرن

تخصص در موسسات و نیروی کار امنیت ملی ما  و تجربه، درستی،گرچه  های اخیرتخصصی و مطلع است. طی سال

قوی بوده اما به شدت به بوته آزمایش گذاشته شده است. باید به دلیل چالش امنیت ملی این مساله را تصدیق کرده و 

 .ی برخورد با آن فورا اقدام کنیمبرا

تواند با ما اطمینان را حاصل خواهیم کرد که نیروی کار امنیت ملی ما می 1۹-با تحت کنترل درآوردن همه گیری کوید

م کنیم تا مطمئن باشیکنیم؛ نیروی کار خود را بازسازی میایمنی و موثر عمل کند. ما از کارمندان دولت محافظت می

ها داریم، اقدام به افزایش متخصصان، افسران امنیتی، اعضای خدمات و کارمندان خواهیم د از دیپلماتسپاهی قدرتمن

کنیم. ما تنوع، تساوی، و احاطه را افزایش داده و کرد. نسل بعدی متخصصان امنیت ملی را به کار گرفته و استخدام می

 های جدید برایدهیم. ما فرصتامنیت ملی خود را توسعه می انعطاف را اولویت قرار داده و آموزش در میان تمام نیروهای

متخصصان غیرشاغل ایجاد کرده تا برای دوره مشخص به دولت ما خدمت کنند و استعداد حیاتی از بخش خصوصی در 
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 های روبه ظهور و چین  جذب کرده و آنها را تشویقمسائلی با تنوع تغییرات اقلیمی، بهداشت عمومی جهانی، فناوری

که نیاز دارند فرام کرده و تشویق به  ی راخواهیم کرد تا در دولت فدرال کار کنند. ما برای نیروهایمان فناوری جدید

وری یم. ما اقدامی فنکهای پیچیده امروز میرانه الزم برای برخورد با چالشوآوساختارهای سازمان یافته جدید و فرهنگ ن

ر امنیت ملی ما بازتاب تنوع کامل آمریکا و تمامی نقاط قوت آن است. با برداشتن دهیم تا مطمئن شویم نیروی کاانجام می

 .کنیمها، بر اجماع تخصصی، پاسخگویی و شفافیت تاکید میاین گام

 کنیم، آمریکا چیزهای بیشتری به دستوقتی ما با کل مجموعه دیپلماتیک، اقتصادی، درمانی و توسعه خود هدایت می

دلیل و برای اجتناب از وابستگی بیش از حد به ارتش برای اجرای وظایف و ماموریت بهتر که مناسب آورد. به همین می

باشد، بودجه امنیت ملی ما منابع جدید دیپلماسی و توسعه را در اولویت قرار خواهد داد. ما در جامعه اطالعاتی خود سرمایه 

های و هشدار الزم برای اطالع از سیاستگذاری، فرصتکنیم تا تحلیل زمانی گذاری کرده، ظرفیت آن را تقویت می

 .آنها را به بحران ها فراهم کنیم تهویتی، و رفع تهدیدات قبل از بازگش

تی، و امنیت شاز آنجایی که تمایزات سنتی بین سیاست خارجی و داخلی و بین امنیت ملی، امنیت اقتصادی، امنیت بهدا

ها، فرآیندهای میان سازمانی، و سازمان دهی کاخ سفید را ها، وزارت خانهانسمحیط زیستی، بی معناتر از قبل شده، آژ

کنیم تا این واقعیت تازه را بازتاب بدهند. ما این اطمینان را حاصل خواهیم کرد که افرادی اصالح کرده و دوباره تجدید می

نار هم کحیاتی در تصمیم گیری ما کامال ها و مناطق ت، اقتصاد و دارایی، و زبانیابا تخصص، فناوری، مهندسی و ریاض

. از آنجایی که دولت فدرال هرگز در تخصص انحصارگرا نبوده و نخواهد بود، ما فرآیندها و اتحادهایی جدید جمع شوند

، و ای، جامعه مدنی، غیرانتفاعی، پراکنده، مبتنی بر ایمانکنیم تا مطمئن شویم بازیگران ایالتی، شهری، قبیلهایجاد می

است کنیم تا سیای ایجاد میهای سیاسی یکپارچه خواهند شد. و ما ساز و کار تازهخش خصوصی به خوبی در سنجشب

 .اجرا شود ،را هماهنگ کند و در میان این مجموعه متنوع از افراد ذینفع

 

 نتیجه گیری

، خود هستیم. برای مسلط شدندر میانه یک مناظره اساسی درباره مسیر آینده جهان  این لحظه یک نقطه عطف است. ما

توانند برای مردم ما کاری بکنند. این امر تصادفی روی نخواهد داد، باید از ها هنوز میباید نشان دهیم که دموکراسی

دموکراسی خود دفاع کرده، آن را تقویت و تجدید کنیم. این بدان معناست که اساس اقتصادمان را بهتر بازسازی کنیم. 
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هایمان را در داخل کشور ارتقا دهیم و برای دفاع از آنان در بازیابی کنیم. ارزشالمللی بینر موسسات جایگاه خود را د

که های نظامی خود را  به روز کنیم. شبکنیم، قابلیتسراسر جهان سخنرانی کنیم. در حالی که با دیپلماسی هدایت می

ای همه مردم را احیا کنیم.  هیچ کشوری برای هدایت چنین تر برها برای ایجاد جهانی امنآمریکایی متحدان و مشارکت

ای بهتر از آمریکا نیست. انجام این امر نیازمند آن است که ما مزایای پایدار خود را پذیرفته و آنها را پس بگیریم و آینده

ها برخورد تمام چالش از موضع اعتماد و اقتدار به جهان بنگریم. اگر چنین کنیم، ضمن همکاری با شرکای دموکراتیک با

توانیم  جهان را بهتر و دوباره کنند، دور خواهیم کرد. با هم، میخواهیم کرد و تمامی کسانی را که ایجاد چالش می

 .بسازیم
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