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مقدمه
از زمان کودتای 28 م��رداد 1332 به بعد، 
ک��ه روابط ای��ران و آمری��کا ارتقاء یافت 
و وارد مرحل��ة جدی��دی ش��د، انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری آمریکا ب��رای ایران 
مهم بوده اس��ت، به گون��ه ای که حتی در 
مقاطع��ی دولت ای��ران س��عی در کمک 
ب��ه پیروزی یک��ی از رقبا ی��ا کاندیداهای 
ریاس��ت جمهوری آمریکا نم��ود. بعد از 
انقالب اس��المی، اهمیت انتخابات ریاست 
جمه��وری آمریکا ب��رای ایران ت��ا اندازة 
زی��ادی کاهش یاف��ت؛ چ��ون آمریکا از 
جایگاه یک متحد اس��تراتژیک به »شیطان 
بزرگ« ن��زد رهبران ایران تن��زل یافته بود 
و اینک��ه چه کس��ی در رأس ق��درت این 
ش��یطان بزرگ قرار می گی��رد، دیگر آن 
اهمیت س��ابق را نداشت. البته این به معنای 
آن نیس��ت که انتخابات ریاست جمهوری 

آمریکا برای ایران کارکرد نداش��ته و هیچ تفاوتی در سیاست های 
افرادی ک��ه نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا ش��ده اند، 

نسبت به ایران وجود نداشته است.
به رغ��م وجود برخ��ی الگوهای باثب��ات رفتاری در سیاس��ت 
خارجی آمریکا در مورد جمهوری اس��المی ایران و کش��ورهایی 
مانند آن )که س��رکش، یاغی، حامی تروریسم، ناقض حقوق بشر، 
پایگاه اس��تبداد و... خوانده می شوند(، به دلیل جایگاه و قدرتی که 
رئیس جمهور آمریکا در س��اختارهای حقوق��ی و حقیقی قدرت 
در این کش��ور دارد و همچنین الزامات تکوینی سیاست گذاری و 
نیز کدهای روان ش��ناختی و عملیاتی متفاوت رهب��ران، مطمئناً در 
صورتی که رقبای ریگان، بوش پدر، کلینتون، بوش پس��ر و اوباما 
در انتخابات پیروز می ش��دند، سیاس��ت های آمریکا در مورد ایران 
متفاوت از آن چیزی بود که انجام گرفت. پس انتخابات ریاس��ت 
جمهوری آمریکا حتی اگر از سوی جمهوری اسالمی ایران نادیده 
گرفته ش��ده باش��د، باز هم بر کش��ورمان تأثیرگذار بوده است. بر 
این پای��ه اگر مک کی��ن در 2008 یا میت رامن��ی در 2012 اوباما 
را شکس��ت می دادند، نمی توان گفت وضعیت مناس��بات آمریکا 
و ای��ران در ح��ال حاضر همان چیزی می بود که اکنون هس��ت، یا 
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جمهوری اسالمی ایران یکی از سوژه های ویژه در مباحث مربوط به سیاست خارجی در مناظره های درون حزبی 
انتخابات ریاست جمهوری 20۱6 آمریکا بوده است. توافق »برنامه جامع اقدام مشترک« یا »برجام« مهمترین 
موضوعی است که ایران را در این جایگاه قرار داده است. البته در اشاره های کاندیداهای دو حزب به ایران، 
مسائل دیگری مانند ثبات خاورمیانه، تروریسم، حقوق بشر و توان نظامی و موشکی نیز همچنان محل بحث 
بوده اند. در این نوشتار تالش بر آن است تا ضمن بررسی نگاه ها در مناظره  های درون حزبی انتخابات ریاست 
جمهوری 20۱6 آمریکا، چش�م اندازی در مورد نحوۀ برخورد با ایران در دوران ریاس�ت جمهوری آیندۀ این 

کشور ارائه شود.

تحلیل


اشاره:

مهدی شاپوری *

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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اگر ال گور در 2000 یا جان کری در 2004 بوش پس��ر را شکست 
می دادن��د، در روابط آمریکا و ایران هم��ان اتفاقاتی می افتاد که از 

2000 تا 2008رخ داد.
البته باید این نکت��ه را نیز در نظر گرفت که ایران نیز به ویژه بعد 
از انق��الب جایگاه مهم��ی در انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا 
داش��ته اس��ت؛ به طوری که حتی عده ای از نق��ش انکارناپذیر ایران 
در انتخاب رؤس��ای جمهوری آمریکا یا حداقل برخی از آنها سخن 
می گویند. این ش��اید در مورد پیروزی ریگان بر کارتر صادق تر از 
موارد دیگر باش��د. در واقع یکی از دالیل اصلی شکس��ت کارتر از 
ری��گان، عدم توانایی کارتر در حل وفصل مس��ئلة گروگان گیری و 
آزادی گروگان های سفارت آمریکا در تهران ذکر شده است. به هر 
حال، هم ایران در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جایگاه مهمی 
دارد و هم انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا برای ایران بااهمیت 
اس��ت. این در م��ورد انتخابات ریاس��ت جمه��وری 2016 آمریکا 
بس��یار صادق تر اس��ت. در حقیقت این انتخابات در زمانی صورت 
می گیرد که ایران و آمریکا با امضای توافق جامع هس��ته ای، به تعبیر 
هیالری کلینتون نامزد احتمالی حزب دموکرات در انتخابات 2016، 
توانسته اند در طول 36 س��ال گذشته »یک روز خوب« را در روابط 

خود تجربه کنند.
البت��ه ای��ن فق��ط ب��رای دموکرات ه��ا »روز خوب��ی« اس��ت و 
جمهوری خواه��ان دیدگاهی کاماًل متفاوت دارن��د. نامزدهای این 
حزب برای انتخابات ریاس��ت جمه��وری 2016 و نامزد نهایی آن 
که به نظر می رس��د دونالد ترامپ باشد، معتقدند که توافق هسته ای 
برای آمری��کا و متحدانش »یک فاجعه« ب��وده و وعده داده اند آن 
را دور خواهن��د انداخت یا از نو برای توافق��ی دیگر وارد مذاکره 
با ایران خواهند ش��د. عالوه بر بحث داغ بر س��ر برجام، در اشارات 
و بیان��ات نامزدهای دو حزب در مورد ایران، مس��ائل دیگری مانند 
ثبات خاورمیانه، تروریس��م، حقوق بش��ر و توان نظامی و موشکی 
ایران نیز همچنان محل بحث بوده اند. در این نوشتار ابتدا به دیدگاه 
نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمه��وری آمری��کا، به ویژه هیالری 
کلینت��ون و دونالد ترامپ که به نظر می رس��د رقبای نهایی کرس��ی 
ریاس��ت جمهوری آمریکا خواهند بود، درب��ارة ایران و مخصوصاً 
توافق جامع هس��ته ای یا برجام پرداخته می شود. سپس چشم اندازی 
در مورد برخورد رئیس جمهوری آتی آمریکا با جمهوری اسالمی 

ایران ارائه می شود.

انتخاب�ات  مناظره ه�ای  در  اي�ران 
رياست جمهوری آمريکا

ایران و ش��یوة برخورد با آن، تا کنون یکی 
از مباح��ث مه��م بخش سیاس��ت خارجی 
ریاس��ت  انتخابات  درون حزبی  مناظره های 
اس��ت.  ب��وده  آمری��کا  جمه��وری 2016 
کاندیداهای هر دو ح��زب جمهوری خواه 
و دموک��رات دربارة توافق جامع هس��ته ای 
به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ دولت 
باراک اوبام��ا اظهارنظر نموده و تقریباً همة 
آنها به ط��ور صریح موضع خود را در مورد 
ای��ن توافق اعالم کرده اند. س��ه دیدگاه در 
میان کاندیداه��ای جمهوری خواه در مورد 
توافق جامع وجود داشته است: 1-دیدگاهی 
که قائل به پذیرش این توافق و تالش برای 
مواظبت از احتمال نقض آن توس��ط ایران 
اس��ت. جان کیسیچ، فرماندار اوهایو، چنین 
اعتق��ادی دارد. وی در ای��ن م��ورد عنوان 
کرده اس��ت: »اگر ایران یک نقطه از توافق 
هس��ته ای را نق��ض کن��د، من ف��وراً جهان 
را ب��رای اعم��ال مجدد تحریم ه��ا علیه این 
کشور بسیج خواهم کرد«؛ 2-دیدگاهی که 
طرف��دار پاره نم��ودن و دور انداختن توافق 
جامع است. کسانی مانند تد کروز و مارکو 
روبیو چنین نظری داشته اند. تد کروز ضمن 
مقایس��ه توافق جامع با قرارداد مونیخ 1938 
)می��ان آلم��ان، بریتانیا، فرانس��ه و ایتالیا که 
بهانة الحاق چکس��لواکی به آلمان هیتلری 
ش��د( عنوان ک��رده اس��ت: »در اولین روز 
کاری ام ]به عن��وان رئیس جمه��ور[، توافق 
هس��ته ای فاجعه بار با ای��ران را پاره خواهم 
ک��رد.... و تحریم ه��ا را مج��دداً ب��ر ایران 
تحمیل می کنم«؛ 3- دیدگاهی که طرفدار 
مذاکرة دوباره با ایران و ایجاد توافقی بهتر 
با این کش��ور در موضوع هس��ته ای است. 
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دونالد ترام��پ از این موضع حمایت کرده 
اس��ت. وی توافق جامع را فاجعه بار خوانده 
و آن را بدتری��ن تواف��ق در تاریخ آمریکا 
دانسته است. ترامپ با بیان اینکه من تجربة 
طوالنی در کسب وکار دارم و معامله گری 
را خوب بلدم، گفته اس��ت: »وقتی به عنوان 
رئیس جمهور انتخاب شدم، دوباره با ایران 
مذاک��ره خواه��م ک��رد«. نامزدهای حزب 
دموک��رات یعن��ی برنی س��ندرز و هیالری 
کلینت��ون تقریباً دیدگاه مش��ابهی در مورد 
توافق هسته ای دارند. سندرز ضمن حمایت 
کامل از این توافق، آن را بهترین مسیر برای 
بازداشتن ایران از دستیابی به سالح هسته ای 
و نیز جلوگیری از مداخلة نظامی آمریکا و 
اسرائیل علیه ایران عنوان کرده است. با این 
وج��ود، وی تأکید کرده ک��ه »اگر ایران با 
این توافق همراهی نکند، ما باید تحریم ها را 
مجدداً اعمال نموده و همة گزینه ها را روی 
می��ز برگردانیم«. هیالری کلینتون نیز ضمن 
جلوه دادن توافق هس��ته ای به عنوان حاصل 
تالش های دیپلماتیک خود )در دورانی که 
وزیر امور خارج��ه آمریکا بود( در تحمیل 
تحریم ه��ای فلج کنن��ده برای به پ��ای میز 
مذاکره آوردن ایران، گفته که »من بسیار به 
توافق هسته ای با ایران افتخار می کنم....من 
فکر می کنم با قرار دادن پوشش��ی بر روی 
برنامة سالح هس��ته ای ایران از طریق توافق 

هسته ای، به توافق بزرگی دست یافته ایم«.
دیگ��ر  توانس��ته  ترام��پ  هم اکن��ون   
از  کاندیداهای ح��زب جمهوری خ��واه را 
صحنة رقابت درون حزبی بیرون کند و به نظر 
می رسد کنوانس��یون حزب جمهوری خواه 
در اواخ��ر تیرم��اه 1394 وی را به عن��وان 
نامزد قطعی این حزب در انتخابات ریاست 
جمهوری 2016 معرفی نماید. از آن سو نیز 

پیروزی خانم کلینتون بر برنی سندرز تقریباً قطعی است و به احتمال 
زی��اد وی به عنوان نامزد حزب دموک��رات برای رقابت در انتخابات 
آبان ماه ریاس��ت جمهوری آمریکا معرفی خواهد ش��د. البته در این 
م��ورد باید دو احتمال کوچ��ک را نیز در نظر گرف��ت. یکی اینکه 
ب��ه دلیل نارضایتی هایی که بس��یاری از جمهوری خواهان نس��بت به 
مواضع ترامپ در مورد مسلمانان، جنسیت، مهاجرت، تجارت آزاد 
و... دارند، ممکن اس��ت بخش��ی از طرفداران این حزب از شخص 
س��ومی برای ورود به کارزار انتخابات ریاس��ت جمهوری حمایت 

کنند. 

از ط��رف دموکرات ها نیز زمزمه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه 
اگر اف.بی.آی خانم کلینتون را در قضیة استفاده از ایمیل شخصی 
ب��رای انجام کارهای حکومتی )در زمانی که وی وزیر خارجه بوده 
اس��ت( مقصر بداند، ممکن اس��ت جوزف بایدن، مع��اون باراک 
اوباما، به جای او برای ورود به رقابت برای کس��ب کرسی ریاست 
جمه��وری آمریکا معرفی ش��ود. البته این م��وارد در حد حدس و 
گم��ان بوده و نبای��د جایگاه جدی برای آنها قائل ش��د. به هر حال 
فرض بر این است که ترامپ به عنوان نامزد حزب جمهوری خواه و 
کلینتون به عنوان کاندیدای حزب دموکرات معرفی خواهند ش��د و 

 به نظر می رسد انتخاب آمریکایی ها بین 
بد و بدتر خواهد بود و کلینتون به عنوان 
گزینة بد انتخاب خواهد شد؛ گزینة بدی 

که البته برای جمهوری اسالمی ایران گزینة 
بدتر محسوب می شود و باید خود را برای 

برخوردهای این سیاستمدار سرسخت، 
زیرک و جاه طلب آماده کند.
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رقابت نهایی را برگزار خواهند نمود. در چنین شرایطی، مواضع این 
دو فرد در مورد جمهوری اس��المی ایران اهمیت دارد. اما ترامپ و 
کلینتون چه دیدگاهی نس��بت به ایران دارند؟ موضع خانم کلینتون 
واضح تر و مشخص تر اس��ت، چون وی وزیر خارجة سابق آمریکا 
بوده و ایران و به ویژه برنامة هس��ته ای آن، یکی از دس��تورکارهای 
مهم سیاس��ت خارجی آمریکا در دوران وزارت وی بوده است. در 
مقابل، ترامپ هیچ سابقه ای در امور حکومتی و مخصوصاً سیاست 
خارجی ندارد و بنابراین تش��خیص مواضع واقعی و پایدار وی کار 
دش��واری اس��ت. ولی به هر حال با مراجعه به سخنرانی های وی در 
مورد سیاس��ت خارجی و اشاراتی که به ایران داشته است، می توان 
حدود برخ��ورد وی در قامت رئیس جمه��وری آمریکا با ایران را 

حدس زد.
کلینتون در یکی از س��خنرانی های خود اعالم کرده اس��ت که 
اس��تراتژی من در مورد ایران بر پنج پایة محکم استوار خواهد بود: 
1- من تعهد تزلزل ناپذیر آمریکا نس��بت به امنیت اسرائیل که شامل 
سنت س��ابقه دار تضمین برتری کیفی نظامی آن می شود، را تعمیق 
خواهم بخشید. 2- من مجدداً بر اینکه خلیج فارس منطقه ای حیاتی 
برای ایاالت متحدة آمریکاست، تأکید خواهم کرد. ما نمی خواهیم 
هیچ کدام از همسایگان ایران به س��مت توسعه یا دستیابی به سالح 
هس��ته ای برون��د، بنابراین ما می خواهیم به آنها احس��اس امن بودن 
بدهی��م. من حضور نظامی قوی در منطق��ه، به ویژه حضور نیروهای 
هوای��ی و دریایی، را تداوم خواهم بخش��ید. 3- م��ن ائتالفی برای 
مقابل��ه با نمایندگان ایران به ویژه ح��زب اهلل ایجاد خواهم کرد. این 
ش��امل اعمال و تحکیم قواعد ممنوعیت انتقال س��الح به حزب اهلل، 
جس��تجوی روش های جدید برای بس��تن ممر درآمدی آنها و فشار 
بر ش��رکای مان برای شناسایی حزب اهلل به عنوان سازمانی تروریستی 
می ش��ود. همچنین اگر ضروری باش��د س��خت تالش خواهم کرد 
تحریم های آمریکا علیه ایران و س��پاه پاس��داران این کش��ور را به 
دلیل حمایت آن از تروریس��م، برنامة موش��کی بالس��تیک و دیگر 
فعالیت های بی ثبات کننده  آن، به ش��کل گس��ترده ای و در سراس��ر 
جهان اعم��ال کرده و تقویت نمایم. 4-من مانند همیش��ه در مقابل 
سوءاس��تفاده های ایران در داخل، از حبس زندانیان سیاس��ی گرفته 
تا س��رکوبی آزادی بیان از جمله در حوزة آنالین، خواهم ایس��تاد. 
5-همان گونه که نیاز اس��ت توافق هسته ای در یک سیاست ایرانی 
گس��ترده تر جاسازی شود، سیاس��ت گس��ترده تر ما در مورد ایران 

نیز نیاز اس��ت در یک اس��تراتژی منطقه ای 
جامع تعبیه ش��ود تا ضمن ارتق��اء ثبات، با 

افراط گرایی مقابله نماید.
دونال��د ترامپ نیز در جریان س��خنرانی 
خ��ود ب��رای الب��ی صهیونیس��تی آیپک در 
تاری��خ 21 مارس 2016 )2 فروردین 1395( 
اعالم کرد که اس��تراتژی من در مورد ایران 
بر س��ه چی��ز متمرکز خواهد ب��ود: 1- ما در 
مقاب��ل رفتار تهاجمی ایران که در راس��تای 
بی ثبات س��ازی و تس��لط در منطقه اس��ت، 
خواهیم ایستاد. ایران مشکل بزرگی است و 
همچنان خواهد بود. ایران در عراق، سوریه، 
لبنان و یمن یک مش��کل است و نیز مشکل 
بزرگی برای عربس��تان س��عودی اس��ت. هر 
روز ایران س��الح های بیش��تر و بهتری برای 
حمای��ت از دولت ه��ای دست نش��اندة خود 
لبنان س��الح های  فراهم می کن��د. حزب اهلل 
ضد کشتی پیچیده تر، سال ح های ضدهواپیما 
و سیستم های جی.پی.اس و راکت هایی که 
کش��ورهای کمی در جهان به آنها دسترسی 
دارن��د، از ای��ران دریاف��ت ک��رده اس��ت. 
هم اکن��ون آنه��ا در س��وریه در حال تالش 
برای ایج��اد جبهة دیگری علیه اس��رائیل از 
طری��ق بلندی ه��ای جوالن هس��تند. در غزه 
ه��م ای��ران در ح��ال حمای��ت از حماس و 
جهاد اس��المی است. در کرانة باختری، آنها 
)ایرانی ها( برای هر حمله ای آش��کارا 7000 
دالر و در ازای تخری��ب هر خانة فلس��طینی 
30000 دالر پیش��نهاد می کنند. این وضعیتی 
اسفناک اس��ت. ایران در حال حمایت مالی 
از نیروهای نظامی در سراسر خاورمیانه است 
و قطعاً باور نکردنی است که ما بیش از 150 
میلیارد دالر به آنها دادیم؛ برای انجام بیشتر 
اعمال وحشتناک تروریس��تی؛ 2- ما به طور 
کامل شبکة ترور جهانی ایران، که بزرگ و 



61

ل
حلی

ت

قدرتمند اما نه به اندازة ما قدرتمند اس��ت را 
از بین خواهیم برد. ایران بزرگ ترین حامی 
تروریس��م در جهان اس��ت و ما برای از بین 
بردن این مس��ئله کار خواهیم کرد؛ 3- برای 
پاس��خگو نگه داش��تن ایران، حداقل ما باید 
مف��اد توافق قبلی را اعم��ال نماییم. ما آن را 
به گونه ای که ش��ما دوس��تان تا حاال س��راغ 
نداش��ته اید، اعمال خواهیم ک��رد. از زمانی 
که این توافق به اجرا گذاش��ته شده، ایران 3 
مرتبه آزمایش موشکی بالستیک انجام داده 
اس��ت. این موشک های بالس��تیک با بردی 
1250 مایلی نه تنها برای ترس��اندن اسرائیل 
بلکه برای تهدید اروپا و ش��اید روزی حتی 
هدف قرار دادن آمریکا طراحی شده اند. ما 
اج��ازه نخواهیم داد چنی��ن چیزی برای ما و 

اسرائیل اتفاق بیفتد.
همان گونه ک��ه در اس��تراتژی اعالمی 
دو کاندیدای احتمالی ریاس��ت جمهوری 
آمریکا مش��اهده می ش��ود، عالوه بر توافق 
هس��ته ای، مس��ائلی مانن��د رفتار ای��ران در 
منطق��ه، ادعای حمایت ایران از تروریس��م 
ک��ه عمدت��اً ش��امل حمای��ت این کش��ور 
از گروه های��ی مانن��د ح��زب اهلل و حماس 
می ش��ود، برنامه موش��کی و آزمایش های 
موش��کی ایران و حقوق بش��ر در اشارات 
و بحث ه��ای آنه��ا در م��ورد ای��ران دیده 
می ش��وند. البت��ه ترام��پ تاکن��ون تقریب��اً 
هیچ اش��اره ای به مس��ائل داخل��ی ایران یا 
بحث حقوق بش��ر در ایران نداش��ته است. 
در مجم��وع به نظ��ر می رس��د کلینت��ون با 
تجربه ای که در سیاس��ت خارجی آمریکا 
کس��ب نموده، عملی تر و عینی تر توانس��ته 
رویکرد خود در م��ورد ایران را تبیین کند 
و در مقابل، ترامپ هنوز نتوانس��ته رویکرد 
منسجم و دقیقی در مورد جمهوری اسالمی 

ایران به دس��ت دهد و صرفاً به ارائة مطالبی پراکنده در مورد ایران 
بس��نده نموده اس��ت.

رئيس جمهور آيندۀ آمريکا و مسئلۀ ايران
فارغ از بحث های تبلیغاتی که در کارزار انتخابات ریاست جمهوری 
آمری��کا در مورد ایران مطرح اس��ت، رئیس جمه��ور آیندة آمریکا 
چگونه با ایران برخورد خواهد کرد؟ به فرض اینکه ترامپ و کلینتون 
به عنوان نامزدهای نهایی دو حزب معرفی شوند، در صورت پیروزی 
هر کدام از آنها، احتماالً چگونه رفتاری نسبت به کشورمان خواهند 
داش��ت؟ کلینتون در حوزة سیاست خارجی اس��ماً یک دموکرات، 
اما رس��ماً به جمهوری خواهان نزدیک اس��ت. پیش��ینة وی نیز چنین 
مس��ئله ای را تأیید می کند. کلینتون در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
1964 آمری��کا حامی ب��اری گلدواتر نامزد فوق الع��اده محافظه کار 
جمهوری خواهان بوده اس��ت. البته خودش می گوید که بعداً تصمیم 
گرفته برای ارتقاء حقوق شهروندی، حق رأی و پایان دادن به فقر به 
کمپ کسانی مانند رئیس جمهور لیندون جانسون بپیوندد. ولی انکار 
نمی کند که بیشتر یک محافظه کار است. وی در مصاحبه ای در سال 
1996 گفته اس��ت: »عقاید سیاسی من ریشه در محافظه کاری، که در 

حقیقت با آن رشد کرده ام، دارد«. 
کلینت��ون در س��ال 2003 از مداخل��ه آمریکا در ع��راق حمایت 
نم��ود. وی همچنین در جریان مداخله آمری��کا در لیبی نقش مهمی 
ایف��ا ک��رد. از کودتا علیه دولت مانوئل زالیا در هندوراس در س��ال 
2009 نی��ز حمایت نمود. همچنین یکی از طرف��داران اصلی مداخله 
در سوریه، به ویژه بعد از آنچه نقض خط قرمز اوباما توسط حکومت 
اسد در استفاده از سالح های ش��یمیایی خوانده می شود، بوده است. 
رفتاره��ای تند کلینتون در دورانی ک��ه در وزارت خارجه بود باعث 
ش��ده تا جوزف بایدن، معاون رئیس جمه��وری آمریکا، در جمعی 
خصوصی بگوید که »کلینتون می خواهد گلدا مایر باشد«. گلدا مایر 
نخست وزیر اسرائیل از 1969 تا 1974 بود و به بانوی آهنین سیاست 
اسرائیل شهره است. اینها به این معنی است که هیالری کلینتون مانند 
اوباما با ایران برخورد نخواهد کرد و به احتمال بس��یار زیاد رویکرد 
سرس��ختانه تری در رابطه با جمهوری اسالمی ایران در پیش خواهد 
گرفت. وی در جایی در پاسخ به سندرز، عنوان کرده است »من فکر 
نمی کنم باید وعدة روابط عادی با ایران را بدهیم. حتی فکر نمی کنم 
باید در جستجوی چنین چیزی باشیم، چون ما هنوز کارهای دیگری 
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با ایران داری��م که باید انجام بدهیم. آنها باید حمایت از تروریس��م 
را متوق��ف نمایند. آنها باید از تالش برای بی ثبات س��ازی خاورمیانه 
دس��ت بردارند. آنها باید از سوریه بیرون بروند. آنها باید حمایت از 
حماس و ح��زب اهلل را متوقف کنند. آنها بای��د از تالش برای انتقال 
س��الح به غزه، که می تواند علیه اس��رائیل اس��تفاده شود، صرف نظر 
کنن��د«. کلینتون در جای دیگری نیز گفته اس��ت: »اگر ما هم اکنون 
به س��مت عادی س��ازی روابط با ایران پیش برویم، یکی از بزگترین 
قطعه های اهرمی که باید از طریق آن برای نفوذ و تغییر رفتار ایرانی ها 
تالش کنیم را از دس��ت می دهیم.... من معتقدم باید تالش کنیم گام 
به گام بر رفتار متجاوزانه ایرانی ها، حمایت ش��ان از تروریسم و دیگر 
رفتارهای��ی که می تواند برگردد و باعث آزار و اذیت ما ش��ود، غلبه 

کنیم«. 
وی در س��خنرانی دیگری ضمن افتخار به توافق هسته ای با ایران 
و معرفی خود به عنوان مس��ئول تحمی��ل تحریم هایی که ایران را پای 
میز مذاکره آورد، می گوید: »ما در طول 36 س��ال گذش��ته تنها یک 
روز خ��وب ]در روابط مان با ایران[ داش��ته ایم و من فکر می کنم قبل 
از عادی س��ازی روابط باید روزهای خوب بیش��تری داشته باشیم. ما 
باید مطمئن ش��ویم که آنها توافق را به درس��تی اج��را خواهند کرد. 
سپس بسیاری از رفتارهای آنها در منطقه که باعث مشکالت زیادی 
در س��وریه، یمن، عراق و جاهای دیگر ش��ده است را تعقیب کنیم«. 
همة اینها به همراه تجربة کاری کلینتون نشان می دهد در صورتی که 
وی رئیس جمهور آمریکا ش��ود، رویکرد سخت گیرانه ای نسبت به 
ایران خواهد داشت و در مسائل مختلف تالش خواهد نمود ایران را 
تحت فشار قرار دهد. اجرای سرسختانه و بدون انعطاف توافق جامع 
هسته ای، تداوم اعمال تحریم های موجود علیه ایران و احتماالً اعمال 
تحریم های جدید به بهانه های مختلف، مقابله با توان و آزمایش های 
موشکی ایران، مداخالت و فشارهای حقوق بشری، تالش برای سد 
نفوذ و مقابله با رفتارها و اقدامات ایران در منطقه و فش��ار بر متحدان 
جمهوری اس��المی از اجزای مهم سیاس��ت کلینت��ون در مورد ایران 

خواهند بود.
اما در مورد رویکرد ترامپ دربارة ایران باید گفت که نخس��ت: 
همان گونه که عنوان ش��د ترامپ هیچ تجربه ای در سیاست خارجی 
ن��دارد و به همین دلیل صرفاً نباید گفته های وی در این مورد را مبنا 
قرار داد؛ دوم: به نظر می رس��د کمپین ترامپ از فقدان یک رویکرد 
منس��جم در حوزة سیاست خارجی رنج می برد و آنچه وی در مورد 

مس��ائل سیاس��ت خارجی عن��وان می کند 
صرف��اً بحث های��ی پراکن��ده و فاق��د مبانی 
راهب��ردی و عمدتاً در نف��ی رویکرد اوباما 
و کلینت��ون )ه��ر دو کلینتون ه��م بیل و هم 
هیالری( در سیاس��ت خارجی است. ممکن 
اس��ت این فقدان انسجام، عمدی باشد و در 
واقع سرپوش��ی باشد بر شکس��ت ایده های 
جمهوری خواهان در حوزة سیاست خارجی 
و ش��اید هم ناش��ی از این باش��د که ترامپ 
ی��ک جمهوری خ��واه اصی��ل نیس��ت و در 
حوزة سیاست خارجی بحث هایی را مطرح 
می کن��د )مانن��د احتمال خ��روج آمریکا از 
ناتو، بیرون کش��یدن نیروهای آمریکایی از 
ژاپ��ن و کره و اجازه دادن به این کش��ورها 
برای س��اخت بمب هس��ته ای برای دفاع از 
خود در برابر کره شمالی، دوستی با پوتین، 
محدود نمودن حوزة تج��ارت آزاد، مقابله 
س��خت با مهاج��ران به ویژه مس��لمانان( که 
جمهوری خواهان را نیز به سرگیجه انداخته 

است. 
مس��ئلة دیگر این است که به هیچ وجه 
مش��خص نیس��ت ترامپ به محض انتخاب 
ش��دن به عنوان رئی��س جمه��وری، بتواند 
هم��ان مواضعی را در پی��ش بگیرد که در 
دوران کارزار انتخابات��ی بر آنها پافش��اری 
می کند. ب��ه هر حال در صورتی که ترامپ 
رئی��س جمهور ش��ود، در حوزة سیاس��ت 
خارجی و امنیت ملی تیمی جمهوری خواه 
خواه��د داش��ت و به دلیل فقدان تس��لط و 
تجربة وی در سیاس��ت خارج��ی، این تیم 
نقش اصلی را در هدایت سیاست خارجی 
آمریکا ایفا خواهد نمود. با این حال، به نظر 
می رس��د ب��ا کنار ه��م ق��رار دادن مواضع 
ترامپ می ت��وان حدود سیاس��ت خارجی 
مدنظ��ر وی را تا اندازه ای حدس زد. به نظر 



63

می رسد مواضع ترامپ در سیاست خارجی 
انزواگرای��ی و نومحافظه کاری  بین  چیزی 
اس��ت. اینک��ه وی تأکی��د می کن��د »اول 
آمریکا«1 و با مداخله گرایی و ملت س��ازی2 
در بی��رون بش��دت مخالف��ت می کن��د، بر 
بازس��ازی آمریکا قبل از حرکت به سمت 
بیرون اصرار دارد، جنگ را آخرین گزینه 
عنوان می کند، اقدام��ات آمریکا در عراق 
و سوریه را در آزادس��ازی پتانسیل داعش 
مؤثر می داند، بازسازی خاورمیانه به سبک 
دموکراس��ی های غربی را ای��دة خطرناکی 
تلقی می کند، از تضعیف آمریکا به وس��یلة 
مجموع��ه ای از جنگ ه��ای ناکام س��خن 
می گوید، سواری دادن رایگان به متحدان 
آمریکا را نمی پس��ندد و اعالم می کند که 
کش��ورهایی مانند عربستان سعودی، ژاپن، 
کره جنوب��ی و اعضای اروپای��ی ناتو باید 
هزین��ة بیش��تری ب��رای تأمی��ن امنیت خود 
بپردازن��د و بر افزای��ش تعرفه ها بر واردات 
به وی��ژه از چی��ن تأکی��د می نماید، نش��ان 

می دهد که تمایالت انزواگرایانه دارد.
از سوی دیگر، تأکید وی بر مدرنیزاسیون 
زرادخانة هسته ای، ارتش، نیروهای دریایی 
و هوای��ی آمریکا و نیز طرح این مس��ئله که 
ق��درت نظامی آمری��کا باید ب��دون رقیب 
و بی چون وچ��را باش��د، س��خت گیری ب��ر 
مهاجران و دش��وار نمودن روند مهاجرت به 
آمریکا، تأکید بر مقابله با تروریسم و تالش 
برای نابود کردن این پدیده، حمایت بی قید 
و ش��رط از اس��رائیل، تمایل به نژادپرستی، 
فاجعه بار خواندن توافق هس��ته ای با ایران و 
معرف��ی آن به عنوان بدترین توافق در تاریخ 
آمریکا از جمله مواردی هس��تند که ترامپ 

1. America first
2. Nation-building

را به نومحافظه کاران نزدیک می کند. رئیس جمهوری که عقایدش 
بین انزواگرایی و نومحافظه کاری در تالطم اس��ت، به نظر می رس��د 
می تواند گزینة مطلوبی برای جمهوری اسالمی ایران باشد. در واقع 
انزواگرایی او مداخالت آمریکا در جهان و منطقه و در امور داخلی 
ای��ران را کاهش می دهد و ای��ن برای جمهوری اس��المی می تواند 
گزینه مطلوبی باش��د. نومحافظه کاری وی نیز احتماالً باعث رنجش 
جهانی به ویژه از س��وی متحدان آمریکا نسبت به این کشور خواهد 
شد و این نیز برای جمهوری اسالمی ایران که از مخالفان سرسخت 
آمریکا در جهان به شمار می رود و همیشه توسط آمریکا تحت فشار 
بوده و واشنگتن تعامالتش را با بیرون محدود نموده است، می تواند 

مثبت باشد.

سناريوی مطلوب برای جمهوری اسالمی ايران
نظر بس��یاری از کارشناس��ان بر این اس��ت که بهتری��ن گزینه برای 
جمهوری اس��المی ای��ران در میان کاندیداهایی ک��ه در رقابت های 
درون حزب��ی دو حزب جمهوری خ��واه و دموک��رات آمریکا برای 
انتخابات ریاس��ت جمهوری 2016 شرکت داش��ته اند، برنی سندرز 
اس��ت. وی حامی ت��الش برای عادی س��ازی روابط با ایران اس��ت، 
مس��ئله ای که به شدت از س��وی کمپین هیالری کلینتون مورد انتقاد 
قرار گرفته اس��ت. البته باید توجه داش��ت که س��ندرز نیز به سادگی 
خواهان عادی س��ازی روابط با ایران نیس��ت، بلکه او هم مانند دیگر 
کاندیداهای دو ح��زب، از برخی رفتارهای ای��ران مانند آنچه دفاع 
از تروریس��م یا رفتارهای بی ثبات کننده خوانده اس��ت، انتقاد کرده 
اس��ت. ولی به هر حال معتقد اس��ت می توان همان گون��ه که بعد از 
نیم قرن آمریکا و کوبا توانس��تند روابط خود را عادی س��ازی کنند، 
ای��ران و آمریکا نیز می توانند در چنین مس��یری حرکت کنند. با این 
وجود، سندرز شانس چندانی برای پیروزی بر کلینتون ندارد و به نظر 
می رس��د باید کلینتون را نامزد قطعی ح��زب دموکرات در انتخابات 

پیش رو فرض کرد.
بع��د از س��ندرز، به نظر می رس��د دونالد ترام��پ از چند جهت 
مطلوب تری��ن گزین��ه ب��رای جمه��وری اس��المی ایران باش��د: 1- 
همان گونه که عنوان ش��د، وی تا حدود زیادی انزواطلب و مخالف 
مداخله گرایی در سیاس��ت خارجی است و این هم در سطح داخلی 
و هم در س��طوح منطقه ای و جهانی به نفع جمهوری اس��المی است؛ 
2- ترامپ تفکرات نومحافظه کارانه دارد و این در کنار انزواگرایی 

ل
حلی

ت
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باعث رنجش و دور ش��دن برخی از متحدان آمریکا از این کش��ور 
خواهد ش��د. این مس��ئله امکان ایجاد اجماع جهانی برای فش��ار بر 
ای��ران، که در دوران اوباما به خوبی اتفاق افتاد، را از بین می برد؛ 3- 
ترامپ در سیاس��ت خارجی تجربه ندارد و تا کنون رویکرد منسجم 
و مش��خصی نیز در این حوزه ارائه نداده اس��ت. بنابراین حداقل در 
چند س��ال اول فعالیت وی )در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس 
جمهور(، آمریکا رویکرد مش��خص و معینی نسبت به ایران نخواهد 
داش��ت. این حداقل در کوتاه مدت می تواند برای جمهوری اسالمی 
یک مزیت باشد. حتی ممکن است جمهوری اسالمی بتواند با ترامپ 
که به تعبیر خودش »سابقة طوالنی در تجارت داشته و توافق سازی1 
را خ��وب بلد اس��ت«، در برخی حوزه ها به توافقات مفیدی دس��ت 
یابد. البته باید به این نکته نیز توجه داش��ت که ممکن است ابهام در 
سیاس��ت ترامپ در مورد ایران به ضرر کش��ورمان تمام شود؛ چون 
ممکن اس��ت جمهوری اس��المی با رفتارهای غیرقاب��ل پیش بینی از 
س��وی آمریکا مواجه شود؛ 4- ترامپ به نظر می رسد دیدگاه خوبی 
نسبت به عربس��تان ندارد. هر چند وی بسیار کم راجع به سعودی ها 
س��خن گفته، اما دو نکته دربارة عربستان عنوان نموده که قابل توجه 
هستند: یکی اینکه عربستان باید هزینة بیشتری برای دفاع از خودش 
بپ��ردازد و دوم اینکه در صورت عدم همراهی عربس��تان در جنگ 
علیه داعش، ممکن اس��ت آمریکا خرید نفت از این کش��ور را قطع 
کن��د؛ 5- ترامپ اعالم ک��رده که برای از بین ب��ردن داعش تالش 
خواه��د کرد و از اقدامات پوتین در این راس��تا نیز حمایت می کند. 
این رویکرد برای ایران می تواند مفید باشد، چون ممکن است بتوان 
ب��ا وی در مقابله با داعش به نتایج مثبتی رس��ید؛ 6-ترامپ مخالف 
آموزش و کمک به گروه های ناشناسی است که در سوریه در حال 

جنگ با حکومت این کشور هستند. 
وی در همین مورد می گوید: »ما در حال تعلیم کس��انی هس��تیم 
که آنها را نمی شناسیم....ما در حال دادن میلیاردها دالر به آنها برای 
مبارزه با اس��د هستیم....اگر شما به لیبی نگاه کنید، ببینید ما آنجا چه 
کردی��م، این یک افتضاح اس��ت. اگر به عراق ن��گاه کنید، ببینید ما 
آنجا چه کردیم، این یک افتضاح است«. البته ذکر این نکته نیز الزم 
اس��ت که ترامپ سرسختانه از اسرائیل دفاع کرده و وعده داده است 
که از این رژیم به عنوان یک شریک اقتصادی و نظامی قویاً حمایت 

خواهد کرد.  

1. Deal-making 

هی��الری کلینت��ون یک��ی از بدتری��ن 
گزینه ه��ا برای جمه��وری اس��المی ایران 
خواهد بود. شاید در میان تمامی نامزدهای 
دو حزب در مرحلة رقابت های درون حزبی، 
جز تد کروز، برای جمهوری اسالمی هیچ 
گزینه ای بدتر از کلینتون نباش��د. چند دلیل 
برای این بدبینی وجود دارد: 1- تحریم های 
شدیدی که در موضوع هسته ای علیه ایران 
وضع شد در دوران وزارت خارجة کلینتون 
اتف��اق افتاد و خودش هم از اینکه مس��ئول 
تحمیل این تحریم ها بوده و توانس��ته با آنها 
ای��ران را پای می��ز مذاکره بی��اورد، افتخار 
می کند؛ 2- کلینتون فکر می کند تحریم ها، 
ایران را پای میز مذاکرات هس��ته ای آورد. 
بنابراین احس��اس می کند نقطه ضعف ایران 
را پی��دا کرده اس��ت و اگ��ر رئیس جمهور 
شود بعید نیس��ت در دیگر حوزه های مورد 
اختالف ای��ران و آمریکا نیز همان رویکرد 
تحریم و فش��ار را برای تغییر رفتار ایران در 
پیش بگیرد؛ 3- کلینتون یک سیاس��تمدار 
متبح��ر و کارکش��ته اس��ت. وی در دوران 
س��ه دولت اخیر آمری��کا در متن تحوالت 
سیاس��ی و بوی��ژه سیاس��ت خارج��ی این 
کش��ور بوده اس��ت؛ در یک دولت بانوی 
اول ایاالت متحده، در دولت دیگر سناتور 
ایالت نیویورک و در دولت س��وم نیز وزیر 
امور خارجه بوده اس��ت. قب��ل از آن نیز از 
آرکان��زاس  اول  بان��وی   1992 ت��ا   1979
)بی��ل کلینتون س��ناتور این ایال��ت بود( و 
قبل ت��ر از آن ه��م در دوران دانش��جویی 
یک فعال سیاس��ی جمهوری خواه و سپس 
مش��اور حقوقی کنگره بوده است. با چنین 
پیشینه ای، کلینتون به خوبی سیاست آمریکا 
و طرف ه��ای مقاب��ل آن را می فهم��د و از 
آنجا که جمهوری اس��المی ایران از 1979 
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به بعد یکی از بزرگترین مشکالت سیاست 
خارجی آمریکا بوده است، مطمئناً به درکی 
در مورد این کشور رسیده است و این باعث 
می ش��ود به محض اینکه وارد کاخ س��فید 
شد، در مورد ایران دچار سردرگمی نباشد 
و رویک��رد خ��ود را در مورد این کش��ور، 
که شواهد نشان می دهد س��خت گیرانه نیز 
خواهد ب��ود، به اجرا بگ��ذارد؛ 4-کلینتون 
از آن دس��ته رؤسای جمهوری آمریکاست 
که برخالف همس��رش به سیاست خارجی 
عالقة زی��ادی دارد و اتفاق��اً در این حوزه 
نیز نشان داده اس��ت که جاه طلب است. از 
مداخله گرایی واهمة چندانی ندارد و برای 
ارائ��ة تصویری از خود به عنوان یک رئیس 
جمه��ور زن قوی، ممکن اس��ت دس��ت به 
ماجراجوی��ی نیز بزند. ای��ن برای جمهوری 
اس��المی ای��ران نمی تواند گزین��ه مطلوبی 
باشد، به ویژه که وی به صراحت اعالم کرده 
اس��ت که آمریکا از تالش های مردم ایران 
در ایج��اد »تغییرات مثبت« در این کش��ور 
حمایت می کند؛ 5-در می��ان کاندیداهای 
دو حزب در مرحلة رقابت های درون حزبی، 
ش��اید هی��چ کاندیدایی به ان��دازة کلینتون 
برای عربستان سعودی مفید نباشد. در واقع 
کلینتون هر چند به همراه تد کروز و سندرز  
از شکایت وابستگان قربانیان 11 سپتامبر از 
دولت ه��ای خارجی حامی ای��ن حمالت، 
حمایت نموده اس��ت، اما وی طرفدار حفظ 
وض��ع موجود در خاورمیانه اس��ت؛ که در 
این رویکرد، وجود یک عربس��تان قوی نیز 
نیاز است. در مجموع بسیاری از کارشناسان 
معتقدن��د کلینتون نس��بت ب��ه اوباما ارزش 
بیش��تری برای روابط با عربستان قائل است. 
البته این به معنای بازگش��ت روابط آمریکا 
و عربستان به روزهای طالیی خود نخواهد 

بود و اختالفات و ش��کاف های در حال گس��ترش در روابط این دو 
کش��ور به تعبیر دیوید وینبرگ، کارش��ناس مسائل عربستان در بنیاد 
دفاع از دموکراس��ی، »وابسته به ش��رایط هستند نه رهبران«. اما این به 
قول بروس ریدل، کارشناس کهنه کار سازمان سیا در امور خاورمیانه 
و مش��اور چهار رئی��س جمهور اخیر آمریکا در ح��وزة خاورمیانه و 
آس��یای جنوبی، به معنای »ط��الق آمریکا و عربس��تان نخواهد بود، 
چ��ون آنها هنوز ب��ه همدیگر نیاز دارند«. به هر ح��ال کلینتون معتقد 
است عربستان سعودی برای شکست دادن داعش، خنثی سازی ایران 
و نیز باثبات سازی منطقه حائز اهمیت است. در چنین شرایطی، به نظر 
می رس��د در اس��تراتژی خود در مورد خاورمیانه، سعی خواهد کرد 

روابط با عربستان را در سطح باالیی حفظ کند.
در مجموع در ش��رایط موجود، سناریوی مطلوب برای جمهوری 
اس��المی ایران، به قدرت رسیدن دونالد ترامپ و سناریوی نامطلوب، 
رئیس جمهور ش��دن هی��الری کلینتون اس��ت. ش��واهد و برآوردها 
حاکی از آن اس��ت که کلینتون رئیس جمه��ور آیندة آمریکا خواهد 
ش��د و به نظر می رسد جمهوری اسالمی ایران از هم اکنون باید به فکر 
وضعیت پس از اوباما باش��د. کلینتون برخالف رؤس��ای جمهور سابق 
آمریکا و رقبای انتخاباتی کنونی اش، با رویکرد و استراتژی مشخصی 
در مورد ایران وارد کاخ سفید خواهد شد و باید انتظار دورانی سخت 

و دشوار در روابط واشنگتن- تهران را داشت.

نتيجه گيری
انتخابات ریاس��ت جمهوری آیندة آمریکا برای جمهوری اسالمی 
ایران بسیار مهم است. کس��ی که در این انتخابات پیروز می شود به 
احتمال زیاد 8 سال آینده سکان دار کاخ سفید خواهد بود. سرنوشت 
عمدة تعهدات برجام در این 8 س��ال رق��م خواهد خورد. به احتمال 
زیاد تکلیف بس��یاری از مسائل پیچیده و آشفتة منطقه خاورمیانه نیز 
در این مدت مش��خص خواهد ش��د. در هر دوی این موارد آمریکا 
نقش برجسته ای ایفا خواهد کرد. این برای جمهوری اسالمی ایران 
نه تنها مهم، بلکه حتی ش��اید بتوان گفت سرنوشت ساز است. عالوه 
بر این، برخورد آمریکا با جمهوری اس��المی ایران در مسائل دیگر 
مانند بحث های موشکی، حقوق بشر، تروریسم و تحوالت منطقه ای 
نیز بس��یار مهم است و احتماالً در این 8 سال تحوالت مهمی در این 
مورد در روابط ایران و آمریکا رقم خواهد خورد. به نظر می رس��د 
هیالری کلینتون و دونالد ترامپ نامزدهای نهایی دو حزب دموکرات 
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و جمهوری خواه ب��رای انتخابات آتی ریاس��ت جمهوری آمریکا 
باش��ند. هم سخنان کلینتون و هم تجربه دوران وزارت خارجة وی 
نشان می دهد که سرس��ختانه با ایران برخورد خواهد کرد. البته در 
قام��ت رئیس جمهور، بعید نیس��ت الزاماتی وی را وادار به رفتاری 
متفاوت نماید. ترامپ نیز در اشاره به ایران، بسیار تند سخن گفته و 
در تمامی موضوعات مورد اختالف ایران و آمریکا، وعدة برخورد 
جدی با ایران را داده اس��ت. با وجود این، تفکر وی در سیاس��ت 
خارجی که به نظر می رسد ترکیبی از انزواگرایی و نومحافظه کاری 
است، در نهایت می تواند به نفع جمهوری اسالمی ایران تمام شود. 
ع��الوه بر این، به نظر می رس��د با ترامپ که از »اس��تراتژی به جای 
ایدئولوژی« در سیاست خارجی سخن می گوید و تا کنون تصویر 
شخصیتی بس��یار عمل گرا از خود نشان داده اس��ت، بهتر می توان 
کار کرد و در مورد مس��ائل فی مابی��ن مذاکره نمود. در واقع به نظر 
می رسد ترامپ به عنوان شخصی که کاسب و تاجر است و دیدگاه 
حل المس��ائلی دارد، کار کردن می تواند راحت تر باشد. البته نباید 
از این مس��ئله غافل ش��د که ترامپ یک جمهوری خواه است و در 
صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور، تیم سیاست خارجی 
و امنی��ت ملی وی از جمهوری خواه��ان و نومحافظه کاران خواهد 
بود و این برای ایران ممکن است چندان هم جالب نباشد. بر اساس 
شواهد موجود و طبق برآوردها، احتمال پیروزی هیالری کلینتون 
بسیار بیشتر از ترامپ است، البته هنوز تا روز انتخابات زمان زیادی 
باقی مانده و طبق برخی نظرس��نجی ها نیز ترامپ و کلینتون شانس 
تقریب��اً برابری دارند. ب��ا وجود این میزان تنف��ر از ترامپ حتی در 
میان حزب جمهوری خواه بس��یار باالس��ت و بعید نیست نتیجه ای 
شبیه شکست سنگین باری گلدواتر از لیندون جانسون در انتخابات 
1964 ریاست جمهوری آمریکا برای جمهوری خواهان رقم بخورد. 
هرچند مطمئناً کلینتون محبوبیت لیندون جانسون را ندارد و به رغم 
اینکه کمپین وی تالش زیادی ص��ورت داده تا جمهوری خواهان 
ناراضی از ترامپ را با خود همراه کند، نظرس��نجی رویترز نش��ان 
می دهد بیش از 84 درصد جمهوری خواهان نظر مس��اعدی نسبت 
به او ندارند. اس��توارت استیونز، استراتژیس��ت اصلی کمپین میت 
رامنی در س��ال 2012 که می گوید ترامپ »احمقی اس��ت که هیچ 
توانایی در کس��ب اطالعات از خود نش��ان نداده اس��ت و کیفیت 
رئیس جمهور ش��دن ندارد«، وقتی با این سؤال مواجه می شود که 

آی��ا به رأی دادن به کلینت��ون فکر می کنید، 
»می گوی��د خیر من چنی��ن برنامه ای ندارم و 
فکر نمی کنم موج بزرگی از ش��ور و ش��وق 
نسبت به کلینتون در میان جمهوری خواهان 
وجود داشته باشد و همچنین اشتیاق چندانی 
نسبت به وی در میان دموکرات ها نیز وجود 

ندارد«. 
در چنین شرایطی، به نظر می رسد انتخاب 
آمریکایی ه��ا بین ب��د و بدتر خواه��د بود و 
کلینتون به عن��وان گزینة ب��د انتخاب خواهد 
ش��د؛ گزینة بدی ک��ه البته ب��رای جمهوری 
اسالمی ایران گزینة بدتر محسوب می شود و 
باید خود را برای برخوردهای این سیاستمدار 

سرسخت، زیرک و جاه طلب آماده کند.




