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مقدمه
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 18 آبان 
برگ��زار و برنده انتخاب��ات از دی ماه 13۹5 در 
کاخ سفید مستقر و س��کان هدایت این کشور 
را در اختیار خواهد داش��ت. انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا به دلیل جایگاه این کشور در 
نظام بین الملل برای همه کشورهای جهان، جدا 
از نوع روابط شان با واشینگتن از اهمیت بسیاری 
برخوردار اس��ت. اهمی��ت انتخاب��ات آمریکا 
برای همه مناطق و کش��ورها به یکسان نیست. 
کش��ورهایی که نقش مهمی در نظام بین الملل 
یا مناطق راهبردی دارند و بیش از کش��ورهای 
دیگر در معرض سیاس��ت ها و اقدامات آمریکا 
قرار دارند، بیش از دیگر دولت ها از سیاست ها 
و اقدام��ات کاخ س��فید و در نتیج��ه انتخابات 
آمریکا متأثر می شوند. ممکن است روابط این 
کشورها با آمریکا دوستانه یا خصمانه باشد. در 
هر دو حالت تغییر سیاس��ت مداران و سیاس��ت 
آمریکا می تواند پیامدهای خود را بر مناسبات 
آنها برجای بگذارد. هر چقدر تغییر سیاست در 
کاخ سفید بیشتر باش��د اهمیت انتخابات برای 

کشورهای دیگر فزون تر خواهد بود.

انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا ب��رای خاورمیانه و جمهوری 
اس��امی ایران از چند جهت حائز اهمیت اس��ت. نخس��ت، خاورمیانه 
در آتش جنگ و خش��ونت و افراط گرایی می سوزد. عراق، افغانستان، 
سوریه و یمن بیش از پنج سال است که به صورت مستقیم درگیر جنگ 
داخلی و مداخله خارجی هس��تند. میلیون ها انسان در این جنگ ها کشته 
و زخمی شده و ده ها میلیون تن خانه و کاشانه خود را از دست داده و با 
کمترین امکانات در مناطق دیگر و در س��ایه ترس و وحشت به زندگی 
خود ادام��ه می دهند. سیاس��ت ها و اقدامات آمریکا در دوره رؤس��ای 
جمهور س��ابق و فعلی در روند شکل گیری این وضعیت به شدت مؤثر 
بوده و رویکرد و سیاس��ت رئیس جمهور آین��ده می تواند به تخفیف و 
تشدید این وضعیت کمک کند. شناخت سیاست رئیس جمهور جدید 
آمریکا و میزان تداوم و تغییر آن می تواند خالق فرصت ها و تهدیدهای 

گوناگون برای منطقه باشد.
دوم، تقابل قدرت های مداخله گر منطقه ای و فرامنطقه ای به مرحله 
بسیار حساسی رسیده است. در سطح منطقه ای مناسبات ایران و عربستان 
به ش��دت خصومت آمیز و تقابلی شده اس��ت. در طی دهه های گذشته 
روابط دو کشور تا به این حد تنش آلود نبوده است. عربستان عمًا تقابل 
همه جانبه ای را با جمهوری اسامی ایران در سطوح و حوزه های مختلف 
شروع کرده است. به رغم این که ریاض در یک سال گذشته، اقدامات 
گسترده  ای را در حوزه های نظامی، سیاسی و اقتصادی علیه تهران انجام 
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 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به مرحله نهایی رسیده و در 18 آبان رئیس جمهور بعدی آمریکا مشخص
خواهد ش�د. دوره اوباما در آغاز س�ال 2017 پایان می گیرد. نامزد پیروز انتخابات از ژانویه س�ال آینده سکان 
سیاس�ت در آمریکا را در دس�ت خواهد داشت. حضور هر کدام از دو نامزد حزب دموکرات و جمهوری خواه 
در کاخ س�فید از دوره اوباما متمایز خواهد بود. در این مقاله چش�م  انداز سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه 
به صورت عام و در قبال جمهوری اس�المی ایران به صورت خاص مورد بررس�ی قرار گرفته، مس�ائل و روند 

تحوالت طرح شده است. 
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داده، اما کمترین دس��تاورد را داشته اس��ت و همین قضیه موجب خشم 
بیش��تر آن شده اس��ت. مهم تر این که حاکمان عربستان ریشه اغلب این 
مشکات و ناکامی ها را ناشی از سیاست دولت اوباما در قبال منطقه و به 
ویژه ایران می دانند و به همین دلیل برای پایان یافتن دوره اوباما و روی 
کارآمدن دولت جدید در این کشور لحظه شماری می کنند. البته تقابل 
در س��طح منطقه ای محدود به ایران و عربستان نیست، تقابل عربستان با 
عراق و س��وریه و حتی مصر، تقابل ترکیه با عراق و س��وریه، نمونه های 

دیگری از تشدید تقابل و خصومت در منطقه است. 
س��وم، در سطح فرامنطقه ای تقابل روسیه با غرب و به ویژه آمریکا 
به مرحله حساسی وارد شده اس��ت. تاش برای برقراری آتش بس در 
سوریه، در ش��هریور 13۹5 با حمله به کاروان کمک های سازمان ملل 
به شرق حلب با شکست روبه رو شد. نشست قدرت های مؤثر منطقه ای 
و فرامنطقه ای در س��وئیس در آخر مهر بدون هیچ دستاوردی در همان 
روز اول به پایان رسید. روسیه سپر دفاع موشکی اس 3۰۰ را در خاک 
سوریه مستقر کرده و والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه دستور لغو 
ق��رارداد دوجانبه با آمریکا در زمینه انهدام ذخایر پلوتونیوم را صادر و 
اعام کرد: »با توجه به تغییر وضعیت و تهدیدی که به واسطه اقدامات 
غیردوس��تانه آمریکا علیه ثبات راهبردی روس��یه به وجود آمده است، 
تواف��ق انهدام پلوتونیوم لغو می ش��ود.« وزارت امنی��ت داخلی و مدیر 
جامعه اطاعاتی آمریکا با انتش��ار بیانیه مشترکی رسماً دولت روسیه را 
به داش��تن نقش مستقیم در حمات س��ایبری به گروه ها و سازمان های 
سیاس��ی آمریکایی متهم کرده و هدف اصل��ی آن را دخالت در روند 
انتخاب��ات آمریکا اعام کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهور نیز اعام 
ک��رد که آمریکا این حمات را بی پاس��خ نخواهد گذاش��ت. در کنار 
افزای��ش تنش کامی، کس��ب آمادگ��ی نظامی و حمات س��ایبری، 
تحریم ه��ای غ��رب علیه روس��یه که از زمان ش��روع بح��ران اوکراین 
شروع ش��ده، با ش��دت بیش��تری ادامه دارد و با افزایش تنش، تشدید 
این تحریم ها با شدت بیش��تری طرح می شود. همه این شواهد و قراین 
نشان دهنده این اس��ت که تقابل روسیه و غرب به مرحله بسیار شکننده 
و پرمخاطره ای رس��یده اس��ت. در این ش��رایط نتایج انتخابات آمریکا 
می تواند تأثیر مستقیمی بر روند امور و مناسبات قدرت های منطقه ای و 

فرامنطقه  ای داش��ته باش��د.
قب��ل از ورود به بح��ث اصلی ی��ادآوری این نکته مهم اس��ت که 
ارزیابی ه��ای موج��ود پس از یک س��ال مب��ارزه انتخاباتی و س��ه دور 
مناظره بین دو نامزد اصلی ریاس��ت جمهوری آمریکا گویای وضعیت 
بهتر کلینتون در مقابل دونالد ترامپ اس��ت. هیاری کلینتون در کسب 
آرای الکترال کالج بس��یار موفق تر از ترامپ عمل کرده است و قبل از 

مناظره سوم با کسب 3۴6 الکترال در مقابل 1۹1 
الکترال به برتری قابل توجهی دست یافته است. 
وضعیت کلینتون در ایاالت های سرنوشت سازی 
مثل فلوریدا، اوهایو، کارولینای ش��مالی بس��یار 
مناس��ب اس��ت. رص��د فعالیت ه��ای انتخاباتی 
آمریکا نش��ان می دهد که دموکرات ها به دنبال 
پی��روزی در ایالت های غیرحزبی1 هس��تند. این 
ایالت ه��ا به ایالت ه��ای مردد معروف هس��تند. 
کارادو و ویرجینیا جزو این ایالت ها هستند که 
در نظرس��نجی های اخیر به دموکرات ها متمایل 
ش��ده اند و احتمال می رود نه تنه��ا در انتخابات 
ریاست جمهوری بلکه در انتخابات آتی کنگره 
نیز به نامزدهای دموکرات رأی بدهند. با وجود 
ای��ن، تا اعام نتایج نمی توان نس��بت به پیروزی 
قطع��ی یک��ی از آنها با قاطعیت س��خن گفت و 
ضمن این که س��خنان نامزده��ا در دوره مبارزه 
انتخاباتی با زمان استقرار در کاخ سفید متفاوت 
است. صحبت های آنان در یک سال گذشته تنها 
گویای نگرش کل��ی آنها در قبال جهان، منطقه 
خاورمیانه و جمهوری اس��امی ایران اس��ت. از 
طریق رفتار گذشته و س��خنان نامزدها در دوره 
مب��ارزات انتخاباتی تنها می توان بر خطوط کلی 
سیاست آنها در قبال موضوعات مشخص نوری 
تاباند. در این دوره، این موضوع در مورد خانم 
کلینتون به مراتب راحت تر اس��ت. وی عاوه بر 
س��خنان انتخاباتی دارای سابقه و تجربه گسترده 
در عرصه سیاس��ت خارجی آمریکا اس��ت. در 
مورد ترامپ، موضوع پیچیده تر است. ترامپ نه 
یک سیاس��ت مدار با تجربه، بلکه فردی مخالف 
قالب ها و رویه های موجود در آمریکا اس��ت و 
از حوزه اقتصاد وارد گود سیاس��ت ش��ده و در 
طول یک سال مبارزه انتخاباتی سخنان نسنجیده 
زی��ادی بر زبان جاری ک��رده و مواضع خود را 
بارها تغییر داده است. همه این موارد، برآوردها 
و ارزیابی های دقیق و درست از سیاست وی در 

کاخ سفید را مشکل تر می نماید.

1. Swing States
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شکاف بنیادی در رویکردها و راهبردها
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری آمریکا در س��ال 
2۰16 ب��ا انتخاب��ات قبل��ی این کش��ور تفاوت 
اساس��ی دارد. جامع��ه آمری��کا در چه��ار دهه 
گذش��ته هیچ گاه ب��ه این میزان با ش��کاف های 
نس��لی و سیاسی روبه رو نش��ده بود. این شکاف 
سیاس��ی و دوقطبی ش��دن جامعه ه��م در مورد 
سیاس��ت های کان این کشور هم در خصوص 
ایران قابل مش��اهده اس��ت. در مرحله مقدماتی، 
دو جریان افراطی تی پارتی و ضد وال اس��تریت 
در دو سوی جریان های سیاسی حضور داشت و 
ضمن ط��رح دیدگاه های خود نامزدهای خاص 
خ��ود را پش��تیبانی می کردند. با مشخص ش��دن 
نامزده��ای دو ح��زب اصل��ی، این ش��کاف به 
ش��کل دیگری ت��داوم یاف��ت. دونال��د ترامپ 
 اعام ک��رد که قالب ه��ا و رویه ه��ای موجود1

 را نمی پذیرد و در درون ادبیات رایج سیاس��ی 
آمریکا ق��رار ندارد. طرح موضوع مسلح ش��دن 
ژاپ��ن و ک��ره و حتی عربس��تان به س��اح های 
هس��ته ای، منس��وخ خواندن نات��و و تعری��ف و 
تمجید از پوتین، ادعای تقلب در نظام انتخاباتی 
آمری��کا و زی��ر س��ؤال بردن هم��ه رس��انه های 
آمریکا نمونه های��ی از ضدیت ترامپ با قالب ها 
و رویه های موجود اس��ت ک��ه موجب واکنش 
نه تنه��ا حزب دموکرات، بلک��ه بزرگان حزب 
جمهوری خواه ش��ده اس��ت. پوپولیسم ترامپ، 
ح��زب جمهوری خ��واه را ب��ا بح��ران و فضای 
سیاس��ی آمری��کا و رویه های جاافت��اده آن را با 
چال��ش  روبه رو س��اخته اس��ت. در مقابل خانم 
کلینت��ون نام��زد قالب ه��ا و رویه ه��ای موجود 
به ش��مار می آید. وی ن��ه تنها مس��ئولیت دفاع 
از عملک��رد دول��ت اوباما در 8 س��ال گذش��ته 
را بر عه��ده گرفت، بلکه به دف��اع از قالب ها و 

رویه های آمریکا می پردازد.
شکاف فوق در خصوص جمهوری اسامی 
ایران به شکل دیگری قابل مشاهده است. در طول 
چهار دهه گذشته و 1۰ انتخابات ریاست جمهوری 
1. Establishment

آمری��کا، ایران همواره حضوری تأثیرگذار داش��ته و یکی از موضوعات 
مناظرات و رقابت های انتخاباتی به شمار می آمده است. به غیر از انتخابات 
جاری، در همه موارد جمهوری اس��امی ایران برای هر دو حزب و نامزد 
آنها نقش یک موضوع منفی و کنش گر آشوب ساز در سیاست آمریکا را 
ایفا می کرد که باید نامزدها سیاس��ت های قاطعانه  تری علیه آن طرح و در 
صورت پیروزی به کار می بستند. در این رقابت ها پرسش اصلی، چگونگی 
مقابله با جمهوری اس��امی ایران و در مواردی س��رنگونی آن بود. از نظر 
احزاب و نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا، ایران در نزد افکار عمومی 
مردم این کشور منفی بود و هر چقدر سیاست های اعامی علیه آن تندتر 
مطرح می ش��د، امکان رأی آوری بیش��تر بود. به همین دلیل اغلب نامزدها 
در دوره انتخابات ش��عارهای تندتری علیه جمهوری اسامی ایران مطرح 
می کردن��د. در ای��ن دوره بین حزب دموکرات و ح��زب جمهوری خواه 
ش��کاف قابل ماحظه ای در خصوص جمهوری اس��امی ایران به وجود 
آمده است. نامزد حزب دموکرات به دلیل توافق هسته ای، ناگزیر به دفاع 
از تعامل با ایران اس��ت. کلینتون برجام را یک دس��تاورد ارزش��مند برای 
دیپلماس��ی آمریکا ارزیابی ک��رده و خود را در آن مؤثر دانس��ته و از آن 
دف��اع می کند. به این صورت در این انتخابات، حزب دموکرات از موضع 
براندازی جمهوری اسامی ایران فاصله گرفته و خواستار گفت وگو، تغییر 
رفتار ایران و حل و فصل اختافات با آن اس��ت. در حالی که نامزد حزب 
جمهوری خواه همچنان به دنبال ارائه سیاس��ت های تندتر علیه جمهوری 
اسامی ایران بوده است. ترامپ برجام را بدترین توافق آمریکا اعام کرده 
که در آن همه امتیازات به ایران داده شده و برای آمریکا دستاوردی نداشته 
است. بنابراین ادعا کرده است که در صورت ورود به کاخ سفید در همان 
۴8 ساعت اول توافق هسته ای را پاره و ضمن اعمال فشار، ایران را مجبور به 

مذاکره ای جدید خواهد کرد.
اکنون پرسش اساسی این است که در صورت پیروزی هر کدام از 
این دو نفر در انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا، رویکرد و سیاست 
این کشور در قبال خاورمیانه و جمهوری اسامی ایران چه خواهد بود؟ 

این سیاست نسبت به سیاست دولت اوباما چقدر تغییر خواهد کرد؟

کلینتون؛ تداوم سیاست اوباما با چاشنی قدرت سخت 
هیاری کلینتون در چهار س��ال اول دولت اوباما وزیر خارجه آمریکا 
ب��ود و در پایه گذاری سیاس��ت ای��ن دولت و اج��رای آن نقش مهمی 
داش��ته اس��ت. در دوره دوم به اختیار از دولت کن��ار رفت و در طول 
یک س��ال اخی��ر مب��ارزات انتخاباتی، ب��ا قدرت از سیاس��ت خارجی 
اوبام��ا حمایت کرده اس��ت. رویک��رد کلینتون در سیاس��ت خارجی 
همانن��د اوبام��ا، ی��ک رویک��رد بین الملل گ��رای لیبرال خواه��د بود. 
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الکترال به برتری قابل توجهی دست یافته است. 
وضعیت کلینتون در ایاالت های سرنوشت سازی 
مثل فلوریدا، اوهایو، کارولینای ش��مالی بس��یار 
مناس��ب اس��ت. رص��د فعالیت ه��ای انتخاباتی 
آمریکا نش��ان می دهد که دموکرات ها به دنبال 
پی��روزی در ایالت های غیرحزبی1 هس��تند. این 
ایالت ه��ا به ایالت ه��ای مردد معروف هس��تند. 
کارادو و ویرجینیا جزو این ایالت ها هستند که 
در نظرس��نجی های اخیر به دموکرات ها متمایل 
ش��ده اند و احتمال می رود نه تنه��ا در انتخابات 
ریاست جمهوری بلکه در انتخابات آتی کنگره 
نیز به نامزدهای دموکرات رأی بدهند. با وجود 
ای��ن، تا اعام نتایج نمی توان نس��بت به پیروزی 
قطع��ی یک��ی از آنها با قاطعیت س��خن گفت و 
ضمن این که س��خنان نامزده��ا در دوره مبارزه 
انتخاباتی با زمان استقرار در کاخ سفید متفاوت 
است. صحبت های آنان در یک سال گذشته تنها 
گویای نگرش کل��ی آنها در قبال جهان، منطقه 
خاورمیانه و جمهوری اس��امی ایران اس��ت. از 
طریق رفتار گذشته و س��خنان نامزدها در دوره 
مب��ارزات انتخاباتی تنها می توان بر خطوط کلی 
سیاست آنها در قبال موضوعات مشخص نوری 
تاباند. در این دوره، این موضوع در مورد خانم 
کلینتون به مراتب راحت تر اس��ت. وی عاوه بر 
س��خنان انتخاباتی دارای سابقه و تجربه گسترده 
در عرصه سیاس��ت خارجی آمریکا اس��ت. در 
مورد ترامپ، موضوع پیچیده تر است. ترامپ نه 
یک سیاس��ت مدار با تجربه، بلکه فردی مخالف 
قالب ها و رویه های موجود در آمریکا اس��ت و 
از حوزه اقتصاد وارد گود سیاس��ت ش��ده و در 
طول یک سال مبارزه انتخاباتی سخنان نسنجیده 
زی��ادی بر زبان جاری ک��رده و مواضع خود را 
بارها تغییر داده است. همه این موارد، برآوردها 
و ارزیابی های دقیق و درست از سیاست وی در 

کاخ سفید را مشکل تر می نماید.

1. Swing States
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 اص��ل اولیه راهب��رد بین الملل گرای��ی لیب��رال چندجانبه گرایی جمعی1
 اس��ت و بر اس��اس آن آمریکا برای حل مش��کات مش��ترک باید به 
کش��ورهای دیگر ملحق شود. همچنان که پاتریک کاالهان طرح کرده 

است این راهبرد بر فرض های زیر استوار است: 
1. امنیت ملی آمریکا صرفاً یک موضوع نظامی نیس��ت، بلکه شامل 
حفاظ��ت از آمری��کا در برابر آث��ار خطرناک جانبی وابس��تگی متقابل 
اس��ت. آثاری مانند بیماری های فراگیر جهانی، آلودگی محیط زیست، 
گس��ترش س��اح های کش��تار جمعی، کاهش رش��د اقتصادی و بروز 

بحران های اقتصادی فراگیر...
2. امنی��ت ملی آمریکا تنها از طریق همکاری های چندجانبه جهانی 

تقویت می شود.
3. هم��کاری جهان��ی نیازمند نهاده��ای بین المللی کارآمد اس��ت. 
بنابراین آمریکا باید با سازمان های بین  المللی و تقویت قوانین بین المللی 

همکاری گسترده  و نزدیکی داشته باشد.
۴. ق��درت پیچیده اس��ت و در موضوعات مختلف مس��تلزم منابع، 
بازیگ��ران و سلس��له مرات��ب مختلفی اس��ت؛ قدرت نظام��ی کارآیی 

محدودی دارد و مقاومت آفرین است.
5. آمریکا از یک نقش مش��روع رهبری در جهان برخوردار است، 

اما این رهبری باید بدون سلطه جویی انجام شود.
6. آمریکا برای حل مش��کات جهان با یک ال��زام اخاقی مواجه 

است.
در س��ند راهبرد امنیت ملی در س��ال 2۰15 این رویکرد مدنظر قرار 
گرفته و بر خاف اسناد 2۰۰2 و 2۰۰6 به جای نقش هژمونیک بر نقش 
رهب��ری آمریکا در هدایت امور و حل مش��کات جهانی تأکید ش��ده 
اس��ت. این رویکرد در کنار قدرت نظامی بر قدرت اقتصادی و قدرت 
نرم و ترکیب هوش��مندانه آنها تأکید دارد. در رویکرد هیاری کلینتون 
در قیاس با دولت اوباما، نقش قدرت نظامی بیش��تر خواهد شد. کلینتون 
در نگرش و عمل به بازهای حزب دموکرات نزدیک تر است و به دلیل 
زن بودن و ب��رای اجتناب از اتهام ضعف در فرماندهی نیروهای مس��لح 
آمریکا، پس از اس��تقرار در کاخ سفید بر بهره گیری از این نیروها بیش 

از سلف خود تأکید خواهد کرد.
آمریکا  نظامی  افزایش حضور  در خاورمیانه  رویکرد  این  معنای عملی 
آینده  سال  در  آمریکا  است.  عراق  و  سوریه  بحران  ویژه  به  منطقه  در 
نقش مؤثرتری در مناطق بحرانی جهان از جمله اوکراین، خاورمیانه و 
شرق آسیا خواهد داشت. تیم کلینتون بر این باور است که دولت اوباما 
به دلیل گرایش به شرق آسیا و بی میلی در بهره گیری از قدرت سخت 
آمریکا موجب پیدایش خاء قدرت در خاورمیانه، پیشروی دولت های 
1. cooperative multilateralism

رقیب و ترس و نگرانی متحدان سابق آمریکا در 
آمریکا  جایگاه  احیای  برای  و  است  شده  منطقه 
در منطقه باید حضور جدی و مصممی در منطقه 
داشته باشد. کلینتون در مورد سوریه بارها بر مقابله 
حمایت  و  خشونت ورز  و  افراطی  گروه  های  با 
گسترش  است.  کرده  تأکید  میانه رو  نیروهای  از 
عملیات اطاعاتی و ویژه، افزایش حمایت نظامی 
از گروه های میانه رو و ایجاد منطقه پرواز ممنوع؛ 
رئوس برنامه های کلینتون در سوریه و عراق است. 
وی نیز همانند دولت اوباما با اعزام نیروهای نظامی 
مستقیم  جنگ  یک  به  ورود  و  سوریه  به  زمینی 
نظامی مخالفت کرده است. برخی از نظریه پردازان 
از این سیاست کلینتون تحت عنوان بازموازنه2 در 
سه منطقه اروپا با روسیه، در خاورمیانه با ایران و 
روسیه و در آسیا با چین یاد می کنند. ضمن این که 
بازموازنه می تواند تعهدات آمریکا و توانایی آن و 
انواع قدرت سخت و نرم آن را به هم مرتبط کند. 
از دیدگاه تیم کلینتون، آمریکا باید بیشتر از حال 
حاضر از قدرت نظامی خود بهره بگیرد و اجتناب 
اعتبار  کاهش  موجب  نظامی  قدرت  به  توسل  از 
پیام های آمریکا و موقعیت آن در نظام بین المللی 
را  آمریکا  قدرت  رقیب  کشورهای  است.  شده 
موقعیت  نادیده گرفتن  و موجب  دست کم گرفته 
عنوان  به  نظامی  قدرت  ملی آن شده  اند.  منافع  و 
پشتوانه و ضمانت اجرایی سیاست خارجی آمریکا 

باید از دیپلماسی این کشور حمایت کند. 

در خاورمیانه تمرکز اصل��ی دولت احتمالی 
کلینت��ون بر جلوگیری از قدرت گیری گروه های 
تروریس��تی، گس��ترش س��اح های غیرمتعارف، 
1. Rebalance 

چشم انداز سیاست خاورمیانه ای آمریکا در سایه 
انتخابات ریاست جمهوری
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بازیاب��ی قدرت و نفوذ آمریکا در منطقه، تقویت 
پیوندهای آمریکا با متحدان منطقه  ای این کشور 
خواه��د ب��ود. کلینت��ون حض��ور فعاالنه تری در 
منطقه خواهد داشت. به نظر می رسد تیم کلینتون 
حضور روسیه در منطقه را به ضرر منافع آمریکا 
می دانن��د و برای مقابله با آن تاش خواهند کرد 
که به نحوی بحران سوریه را مدیریت کرده و به 
آن خاتمه دهند. دیپلماسی گسترده و همه جانبه، 
در صورت ناکامی دیپلماس��ی اعمال تحریم های 
بیشتر علیه روسیه، حمایت گسترده تر از گروه های 
مخالف بش��ار اسد، تش��ویق متحدان منطقه ای به 
مش��ارکت بیش��تر در به اصطاح ائتاف نظامی 
علیه تروریس��م؛ سازوکارهای دولت کلینتون در 
قبال منطقه به ش��مار می آیند که به دلیل تسلط بر 
سیاست خارجی و موضوعات منطقه و همسویی 
بسیار باالی سیاست وی با سیاست دولت کنونی 
به خاط��ر انتقال قدرت، وقفه ای در اجرای آن به 
وجود نخواهد آمد. در صورت پیروزی کلینتون 
در انتخابات آبان ماه، سیاس��ت آمریکا در منطقه 
با قدرت ادام��ه خواهد یافت و در این راه، اراده 
اق��دام نظامی دولت جدید بی��ش از دولت اوباما 
خواهد بود. در همین حال به نظر می رسد دولت 
کلینتون به دلیل رویکرد چندجانبه گرایانه همانند 
دول��ت اوباما از حمایت س��ایر دولت های غربی 
برخوردار بوده و اجماع بین المللی علیه مخالفان 
غرب تا حدود زیادی حفظ خواهد شد. پافشاری 
روسیه بر سیاس��ت مقابله جویانه با غرب موجب 
تشدید تنش در مناس��بات آمریکا با روسیه شده 
و با احتمال نسبتاً باال نظام بین الملل به سوی نظام 
دوقطب��ی مبتنی بر قدرت نظام��ی و رویکردهای 

امنیتی سوق خواهد یافت.
اج��رای سیاس��ت و عملیاتی ک��ردن راهبرد 
کلینتون در منطقه به ویژه در س��وریه با خطرات 
زیادی روبه رو اس��ت و ممکن است به سرعت از 
مس��یر مورد نظر منحرف ش��ده و به سمتی سوق 
یابد که طراحان این سیاست تمایلی به آن ندارند. 
ایجاد منطقه پرواز ممنوع در س��وریه، از ظرفیت 

باالیی برای تشدید تقابل طرف های مداخله گر و آغاز روندی متفاوت 
در عملیاتی کردن راهبردهای برنامه ریزی ش��ده دارد. استقرار سپر دفاع 
موش��کی و تداوم حمات هوایی از سوی طرف های درگیر در سوریه 
نمی تواند بدون خطا باشد. امکان وقوع رویدادهای خواسته و ناخواسته 
در این فضا بسیار زیاد است و در صورت بروز چنین وقایعی به سادگی 
نمی توان درستی و نادرستی ادعاها را راستی آزمایی کرد. در این حالت 
تنش کام��ی و عملی به س��رعت افزایش خواهد یاف��ت و طرف های 
درگیر در دو راه��ی انتخاب ها و تصمیم گیری هی سرنوشت س��از قرار 
خواهند گرفت ک��ه انتخاب هر کدام برای آنه��ا فاجعه بار خواهد بود. 
چنین انتخاب هایی آنها را به س��وی درگیری بیشتری سوق خواهد داد. 
به همین دلیل برخی نویس��ندگان وضعیت کنونی خاورمیانه را با شرایط 
حاکم بر بالکان در آغاز قرن بیس��تم مقایس��ه و آن را زمینه س��از جنگ 
جهانی می دانند. این روند با اس��تقرار کلینتون در کاخ س��فید و اجرای 
سیاس��ت های آن س��رعت بیش��تری یافته و امکان وقوع آن به س��رعت 

افزایش خواهد یافت. 
در خص��وص جمهوری اس��امی ایران کلینتون ب��ر اجرای دقیق و 
س��خت گیرانه توافق هس��ته ای تأکید خواهد کرد و انعطاف های دولت  
اوباما عمًا به کنار نهاده خواهد ش��د. خان��م کلینتون بر خاف دولت 
اوبام��ا تفاوتی بین دولت آق��ای روحانی و س��ایر جناح های حاکم در 
قدرت قائل نیست. بر اساس اسنادی که در مهرماه از سوی ویکی لیکس 
منتشر شد، کلینتون در یک سخنرانی در دانشگاه شیکاگو در سال 2۰13 
به اوباما در خص��وص چیزی که توهم نیروهای میانه رو در ایران نامیده 
هش��دار داده و گفته است: »روی کارآمدن حس��ن روحانی با اجازه و 
صاح دید دو نی��روی اصلی قدرت در داخل حاکمیت یعنی روحانیون 
ارش��د محافظه کار و نهاد س��پاه پاسداران انقاب اس��امی بوده و دلیل 
آن نیز تأثیرات کامًا مخرب تحریم ها بر اقتصاد ایران بوده اس��ت.« در 
این س��خنرانی کلینتون اعتبار و اس��تقال و اصالت نیروهای میانه رو در 
داخ��ل حاکمیت را به چالش کش��یده و گفته اس��ت: »من فکر می کنم 
نباید درباره انگیزه های حکومت ایران متوهم شد. آنچه آنها می خواهند 
رهای��ی از تحریم اس��ت.« خان��م کلینتون در قیاس با اوباما سیاس��ت به 

مراتب سخت گیرانه تری علیه ایران خواهد داشت.
 به نظر می آید که اراده اجتناب از توسل به قدرت نظامی در اوباما، 
در چهار س��ال آینده به وسوسه اس��تفاده از قدرت نظامی تبدیل خواهد 
ش��د. تجربه حکومت داری زنان در تاریخ معاصر نشان دهنده آن است 
ک��ه آنها برای رفع اته��ام ناتوانی و ضعف در حکوم��ت داری، بیش از 
حاکمان مرد از قدرت نظامی استفاده می کنند. در تاریخ معاصر آمریکا 
ای��ن اتهام و اقدام نظام��ی در مورد حزب دموکرات نیز صادق اس��ت. 
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در اف��کار عمومی حزب جمهوری خواه به اس��تفاده از قدرت نظامی و 
حزب دموکرات به ناتوانی از بهره گیری از قدرت نظامی مشهور است. 
در عم��ل در دوره بیل کلینتون، آمریکا بیش��ترین تع��داد جنگ را در 
جهان ش��روع کرد و بی��ش از دیگر دولت ها از ق��درت نظامی آمریکا 
بهره گرفت. در چهار س��ال آینده، هم پوش��انی دو مؤلفه زنانگی رئیس 
جمهور و حاکمیت دموکرات ها بر کاخ سفید می تواند به تشدید صبغه 

بهره گیری از قدرت نظامی در جهان منجر شود.
در مورد مناس��بات نظامی بین ایران و آمریکا، س��ه حوزه تنش زا و 
دو حوزه همکاری جویانه قابل طرح اس��ت. جنگ نیابتی در س��وریه و 
یمن، درگیری مس��تقیم و محدود نظام��ی در خلیج فارس، اختاف در 
خصوص برنامه موش��کی ایران س��ه حوزه تنش زا در مناسبات ایران و 
آمریکا به شمار می آیند. در مورد سوریه تشدید درگیری ها و تقابل بین 
روسیه و آمریکا می تواند منجر به آغاز تنش ناخواسته بین ایران و غرب 
ش��ود. در صورت پیروزی کلینتون، مداخله آمریکا در سوریه افزایش 
خواهد یافت. انجام عملیات های ویژه، آموزش و تس��لیح گروه های به 
اصطاح میانه رو و نی��ز ایجاد منطقه پرواز ممن��وع؛ زمینه های احتمالی 
درگیری بی��ن حامیان و مخالف��ان منطقه ای و فرامنطقه ای دولت اس��د 
در س��وریه است. ش��رکت در مذاکرات، یافتن راه حل های دیپلماتیک 
و برق��راری خط ارتباطی بی��ن دولت های مؤثر در س��وریه می تواند به 
کنترل و مدیریت بحران و پیش گیری از وقایع ناخواس��ته کمک کرده 
و از بروز درگیری های ناخواس��ته جلوگیری نمای��د. در یمن، موضوع 
کمی متفاوت اس��ت. در این بحران، در مهرماه دوباره حمله موشکی از 
سواحل یمن به سوی یکی از ناوهای آمریکایی صورت گرفت. آمریکا 
اع��ام کرد این حمات موش��کی از مواضع حوثی ها بود و در نتیجه به 
سرعت به س��کوهای راداری و موشکی حوثی ها در جنوب یمن حمله 
کرده و آنها را نابود کرد. آنها مدعی شدند که این موشک ها را ایران به 
حوثی ها داده است. حمایت تسلیحاتی از حوثی ها در یمن بیش از پیش 
با حساسیت آمریکا روبه رو شده و احتماالً به زمینه ای برای تشدید تنش 
با ایران تبدیل می ش��ود. فشار دولت های غربی به ویژه آمریکا بر برنامه 
موشکی ایران افزایش خواهد یافت و می تواند مکملی برای سختی های 
احتمالی در اجرای برجام باش��د که به احتمال زیاد در دوره کلینتون یا 
ترامپ تشدید خواهد شد. دریاساالر »جیمز استاوریدیس« فرمانده ارشد 
س��ابق ناتو با ادعای اینکه ایران رهبری قدرتمند شیعیان را در خاورمیانه 
بر عهده دارد که نه تنها در یمن بلکه در س��وریه، عراق و لبنان در حال 
پیشروی است، به فاکس  نیوز گفت: »بعد از انتخابات ریاست جمهوری 
در آمری��کا ف��ارغ از اینکه چه ش��خصی انتخاب می ش��ود، بین ایران و 

آمریکا در عرصه دریایی درگیری خون باری رخ 
می دهد.« 

در ه��ر س��ه ح��وزه ف��وق نقش کش��ورهای 
منطقه ای مخالف جمهوری اسامی ایران از جمله 
عربس��تان و رژیم صهیونیس��تی را نمی توان نادیده 
گرفت. ه��دف آنها بازگردان��دن تقابل و تنش به 
مناس��بات ایران و آمریکاس��ت و سیاست اوباما را 
خ��اف عادتی تلق��ی می کنند ک��ه در چهار دهه 
گذشته بر منطقه حاکم بوده است. بازگشت به آن 
وضعیت یعنی مه��ار ایران با هزینه آمریکا و تأمین 
اه��داف و منافع خود با کمترین هزینه و بیش��ترین 
دس��تاورد؛ چیزی اس��ت که ری��اض و تل آویو به 
ش��دت به دنبال آن هستند و اجتناب آمریکا از این 
سیاس��ت، موجب عصبانیت بی سابقه آنها از دولت 

اوباما شده است.
هم��کاری علیه طالبان و داعش در افغانس��تان 
و جن��گ علی��ه داع��ش در ع��راق و حمای��ت از 
دولت مرکزی این کش��ور، دو زمینه مساعد برای 
هم��کاری بین آمری��کا و ایران به ش��مار می آیند. 
نمونه های تاریخی ب��رای هر دوی این همکاری ها 
وجود دارد و برای سیاست مداران آمریکا و ایران 
آمری آشنا است، اما نتایج حاصله از این همکاری 
چندان رضایت بخش نبوده و موجب ش��کل گیری 
خاط��ره ای مناس��ب در اذهان تاریخی آنها نش��ده 
است. با وجود این اشتراک در اهداف و تهدیدات 
و ضرورت اجتناب از بدترش��دن اوضاع، می تواند 
عامل��ی برای هم��کاری مج��دد این کش��ورها با 
همدیگر باشد. بن بست در عرصه نظامی، تلفات و 
هزینه های طاقت فرسای روند موجود و چشم انداز 
نامناس��ب تر در آین��ده می تواند زمینه ای باش��د تا 
سیاس��ت مداران کش��ورهای مؤث��ر در بحران های 

منطقه به سوی همکاری گام بردارند. 

ایران و آمریکا در دوره پس از اوباما
در دوره کلینتون یا ترامپ مناسبات ایران و آمریکا 
در دوره اوباما تکرار نخواهد شد. بازسازی روابط 
با تهران یکی از خواس��ته ها و سیاس��ت های اوباما 
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بود. شخص اوباما بیشترین تمایل و انگیزه را برای 
عب��ور از چهار دهه بحران و تن��ش در روابط دو 
کشور داش��ت. در این سال ها، دولت اوباما ضمن 
اعمال کش��نده ترین تحریم ه��ای بین المللی علیه 
جمهوری اس��امی ایران، مناس��ب ترین گزینه ها 
را ب��رای احیای مناس��بات دو کش��ور ارائه کرد. 
نامه های زیادی به مقامات عالی رتبه کشور نوشت 
و تابوه��ای بس��یاری شکس��ته ش��د و در بدترین 
وضعیت��ی که در اثر تحریم ها و س��وءمدیریت بر 
اقتصاد ایران به وجود آمده، با دیپلماس��ی، توافق 
ش��رافت مندانه ای را رقم زد ک��ه موجب تعجب 
بس��یاری ش��د. با وجود این، اوباما در رس��یدن به 
ه��دف اصلی خود که بازس��ازی و عادی س��ازی 
رواب��ط دو کش��ور بود، ن��اکام مان��د و توافق دو 
کش��ور به فراتر از موضوع هس��ته ای پیش نرفت. 
حال پرسش این اس��ت که میراث اوباما در دوره 

پس از آن با چه سرنوشتی روبه رو خواهد شد؟
برج��ام مهم ترین می��راث اوبام��ا در روابط با 
جمه��وری اس��امی ایران ب��ه ش��مار می آید که 
حاص��ل تجرب��ه دو س��ال مذاک��ره و تعامل بین 
عالی ترین مقامات دیپلماتیک دو کشور می باشد. 
برجام یک توافق چندجانبه بین  المللی اس��ت که 
با انتخاب��ات در آمریکا تحت تأثیر قرار می گیرد، 
ام��ا از بین نمی رود. دولت آین��ده آمریکا ناگزیر 
به اجرای برجام یا تحمل هزینه های س��نگین لغو 
یک جانبه یا چندجانبه قرارداد بین المللی اس��ت. 
کلینت��ون برجام را مثبت و خود را در رس��یدن به 
ای��ن توافق مؤثر می دان��د و در نتیجه با تمام توان 
ت��اش خواهد کرد که این قرارداد به نحوی اجرا 
شود. در اجرای برجام سخت گیری بیشتری نسبت 
به دولت اوباما خواهد داشت، اما تاشی برای لغو 
آن نخواهد ک��رد. اگر روزی ب��ه این جمع بندی 
برس��د که برجام دیگر تأمین کننده منافع آمریکا 
نیس��ت، تاش خواهد کرد که لغو این قرارداد از 
سوی ایران صورت بگیرد تا بتواند نسبت به احیای 
تحریم های بین المللی و کشنده به شکل موفق تری 

عمل نماید. تحریم های آمریکا بدون اجماع بین المللی، نمی تواند چنان 
مؤثر باشد که بتواند موجب تغییر رفتار کشور تحریم شده بشود.

دونال��د ترامپ سیاس��ت های اوبام��ا در مقابل ای��ران را کامًا به نفع 
جمهوری اس��امی ایران و به ضرر آمریکا می داند. او می گوید: »یکی از 
اش��تباهات ما این بوده که ایران را یک شبه به قدرتی بسیار بسیار بزرگ 
بدل کرده ایم، به قدرتی تروریس��تی. آنها 15۰ میلیارد دالر پول گرفتند. 
نظارت و بازرس��ی تأسیسات هس��ته ای هم که با خودشان است.« ترامپ 
در هر سه مناظره انتخاباتی علیه توافق هسته ای صحبت کرد و تاش کرد 
آن را به عنوان ضعف بزرگ در عملکرد کلینتون برجس��ته نماید. ترامپ 
سیاس��ت اوباما در عراق و س��وریه را کامًا در راس��تای منافع جمهوری 
اس��امی ایران ارزیابی کرده و معتقد اس��ت ایران برنده بزرگ در عراق 

خواهد بود و این نتیجه تصمیمات اشتباه کلینتون و دولت اوباماست.
ترام��پ با متهم ک��ردن کلینتون به مش��ارکت در خ��روج نیروهای 
آمریکایی از عراق، ادعا کرد: »ما موصل را داشتیم. با خروج زودهنگام 
آن را از دس��ت دادی��م. در نهایت موصل را خواهی��م گرفت ... و پس 
از آزادی موص��ل، ایران نامه تش��کر ب��رای ما خواهد فرس��تاد، همانند 
توافق هس��ته ای که بس��یار به نفع آنها بود.« وی فجایع حلب را ناشی از 
تصمیمات اش��تباه دموکرات ها دانس��ت و گفت: »وضعیت حلب یک 
کابوس و فاجعه انس��انی است اما فجایع حلب ناشی از تصمیمات اشتباه 
کلینتون اس��ت. اسد بسیار قاطع تر و هوشمندتر از کلینتون و اوباما عمل 
کرد و اکنون با روسیه و ایران نیز متحد شده است و این در حالی است 
که ما ایران را با دادن 15۰ میلیارد دالر و 1.7 میلیارد دالر پول نقد بسیار 

قدرتمند کردیم«.
بررس��ی س��خنان ترامپ در مورد س��وریه و داع��ش همانند اغلب 
موضوعات سیاس��ت خارجی نش��ان دهنده ناآش��نایی وی به این حوزه 
اس��ت. فقر فکری ترامپ در سیاست خارجی عمًا نقطه قوت تاریخی 
نامزده��ای جمهوری خ��واه را به نقطه ضعف آنها در ای��ن دوره تبدیل 
کرده اس��ت. وی مدعی قدرت مندس��اختن آمریکا در جهان است، اما 
این کار چطور و چگونه امکان پذیر است، هیچ برنامه و راهبردی ندارد. 
ترامپ در سیاس��ت خارجی نیز در پی شالوده ش��کنی است؛ با متحدان 
آمریکا شدیداً مشکل دارد، اصول تاریخی سیاست خارجی آمریکا در 
بیش از نیم قرن گذش��ته را نادیده گرفته و به تعریف و تمجید از پوتین 
مشغول است. ترامپ در همین مناظره سوم پس از طرح اینکه در سوریه 
و عراق همه چیز به نفع ایران در جریان است، در پاسخ به اینکه آمریکا 
بای��د چه اقدامی را در دس��تور کار بگذارد، گف��ت: »البته اکنون دیگر 
سرنگونی اسد هم ممکن نیست، زیرا اسد روس ها و ایرانی ها را دارد و 

ل
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در نتیجه این سیاس��ت اکنون تنها مشکل آوارگان را ایجاد کرده است؛ 
اگر کلینتون هیچ کاری نمی کرد، اکنون وضع بسیار بهتر بود.«

به نظر می رس��د با پیروزی هیاری کلینت��ون در انتخابات آمریکا، 
مناس��بات ایران و آمریکا در حوزه توافق هس��ته ای ادامه خواهد یافت. 
با توج��ه به تحوالت و رونده��ای منطقه  ای و نتای��ج انتخابات آتی در 
دو کش��ور، ضرورت همکاری  در عراق و س��وریه و حتی یمن افزایش 
خواهد یافت و به احتمال نس��بتاً باال از تابس��تان س��ال آینده بس��ترهای 
مناس��ب تری برای مذاکرات دیپلماتیک بین مقامات دو کش��ور فراهم 
خواهد ش��د. ایران و آمریکا برای اجتناب از بدترش��دن وضعیت منطقه 
و جلوگیری از افراط گرایی و خش��ونت ورزی بیشتر به سوی ارتباطات 
بیش��تر و همکاری های مؤثرتر س��وق خواهند یافت و گام های دیگری 
برای خروج از بن بس��ت تاریخی برخواهد داش��ت. البته همه این موارد 
به ش��رطی است که برجام به ش��کل منطقی عملی و جمهوری اسامی 
ایران از نتایج این توافق بهره مند ش��ود. هر گونه اقدام آمریکا در برهم 
زدن برجام به معنای مقاوم س��ازی دیوار بی اعتمادی تاریخی بین ایران و 

آمریکاست که در میان مدت رخنه  ای در آن ایجاد نخواهد شد.

نتیجه گیری
سیاس��ت خارجی آمریکا با کلینتون، تداوم و با ترامپ با س��ردرگمی و 
بازگشت ش��دید به یک جانبه گرایی و نوعی انزواگرایی در تصمیمات 
سیاس��ی و حمایت گرایی در حوزه اقتصاد روبه رو خواهد شد. کلینتون 
اجم��اع و اتحاد بین الملل��ی دنیای غرب را در برابر تهدیدات س��نتی و 
نوظهور تقویت خواهد کرد. مذاکرات دیپلماتیک در خاورمیانه، اروپا 
و ش��رق دور با قدرت بیشتر ادامه خواهد یافت. کلینتون نسبت به اوباما 
پیام های معتبرتری به مخالفان آمریکا ارسال خواهد کرد و ممکن است 
برای نش��ان دادن همین اعتبار دست به تحریم های بیشتر علیه روسیه زده 
و ن��اوگان نظامی آمریکا را در خاورمیانه با عملیات ویژه و ایجاد منطقه 
پرواز ممنوع، در اروپا با اس��تقرار س��پر دفاع موشکی و در شرق آسیا با 
حضور ناوگان دریایی و فروش س��اح های پیش��رفته نظامی به متحدان 

منطقه ای تقویت نماید.
در خصوص جمهوری اس��امی ایران، پی��روزی هیاری کلینتون 
به معنای تداوم اجرای برجام اس��ت. اجماع بین المللی علیه ایران حفظ 
خواهد شد و در صورت برهم خوردن برجام از سوی ایران، تحریم های 
بین المللی با شدت قبل از س��ر گرفته خواهد شد. کلینتون همانند اوباما 
تاش��ی برای بازس��ازی روابط با ایران نخواهد داش��ت. وی نس��بت به 
نیروهای میانه رو در ایران به ش��دت بدبین اس��ت و سیاس��ت او بیش از 

اوباما به س��وی توس��ل به قدرت نظامی سوق 
خواه��د یافت. تداوم بحران س��وریه و یمن و 
برخورده��ای غیرحرف��ه ای در خلیج فارس به 
همراه برنامه موشکی ایران می توانند بسترهای 
مناس��بی برای آغاز تنش بین دو کشور باشند. 
دش��منان منطق��ه ای جمهوری اس��امی ایران 
از دول��ت کلینتون اس��تقبال بیش��تری کرده و 
امیدوارند بتوانند بار دیگر جریان ایران هراسی 
را به کم��ک آمری��کا احیا نمایند. شکس��ت 
برجام اولین خواس��ته و امنیتی ک��ردن منطقه، 
تشدید تقابل واش��ینگتن با تهران و در نهایت 
اق��دام نظامی آمریکا علیه ایران، س��ناریوهای 
بع��دی آنهاس��ت ک��ه ب��ه ترتی��ب مطلوبیت 
بیش��تری می یابند. کلینتون ب��رای تداوم روند 
کنونی و اج��رای برجام در مقایس��ه با ترامپ 
گزینه  مناس��ب تری برای جمهوری اس��امی 
ای��ران به ش��مار می آی��د. لیکن ب��دون برجام 
هیاری کلینتون گزینه بس��یار خطرناک تری 
به ش��مار می آید. وی بیش از ترامپ از قدرت 
اجماع سازی بین المللی علیه جمهوری اسامی 
ایران برخوردار اس��ت. ترام��پ نه تنها قدرت 
اجماع س��ازی جهانی علیه ایران را ندارد، بلکه 
به دلیل فقر آگاهی از نظام بین الملل، سیاست 
خارج��ی آمریکا را با مش��کات بزرگ تری 
فرصت ه��ای  ناخواس��ته،  و  ک��رده  روب��ه رو 
مناس��ب تری در اختی��ار ایران ق��رار می دهد. 
س��ناریوی سوم و مطلوب تر از دو سناریو فوق 
ترامپی اس��ت که ضمن پیروزی در انتخابات، 
مواضع اعامی خود را تغییر داده و به س��مت 
اجرای برجام سوق یابد. در این حالت ترامپ 
عمًا از موض��ع عقانیت اقتصادی به س��وی 
بازسازی روابط با جمهوری اسامی ایران گام 
برداش��ته و ضمن اجرای برج��ام فرصت های 
اقتصادی بیش��تری برای همکاری دو کش��ور 

فراهم خواهد آورد.
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