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جـــــــهـــــــان

سال بیستودوم شماره  6353دوشنبه 17آبان 1395

ترامپ؛ مردم فریبی که پوپولیست نیست
مصطفی دهقان

در ابتدای تابستان امسال ،باراک اوباما در کنفرانس خبری مشترک با نخستوزیر کانادا
و رئیس جمهوری مکزیک ،فرصت را مناســـب دید تا به دونالد ترامپ علم سیاســـت
بیاموزد.اوباماگفتکهترامپنمیتواندیکشبهوصرفاًبرایپیروزیدریکانتخابات،
پوپولیستشود.اوگفتکهدرطولدورهریاستجمهوریاش،برنامههاییرااجراکرده
که در جهت کمک به تحصیل کودکان خانوادههای فقیر ،همگانیکردن بیمه ســـامت
و عادالنهکردن سیســـت م مالیاتســـتانی بوده ،پس احتماالً اگر کسی باید «پوپولیست»
خواندهشود،اوستونهترامپ.اوبامادرآننطق 6دقیقهایحملهدیگریهمبهترامپ
کردوگفتترامپاساساًنمیداندپوپولیسمچیستوآنچهترامپترویجمیکندنوعی
بومیگرایی(،)nativismبیگانهستیزییادربدترینحالتکلبیمسلکیاست.

ëëچینیهابایداخراجشوند!
پوپولیسـ ــم و مباحـ ــث پیرامـ ــون آن،
پدیـ ــدهای نوظهـ ــور در عرصـ ــه سیاسـ ــی
امریکا نیسـ ــت .شـ ــکلگیری پوپولیسـ ــم در
امریکا ریشـ ــه اقتصـ ــادی دارد و به قـ ــرن  19و
نخسـ ــتین واکنشها به صنعتیشـ ــدن این
کشـ ــور برمیگـ ــردد .ایجاد و توسـ ــعه خطوط
راهآهن و تضاد منافع سرمایهداران صاحب
خطوط ریلی و کشاورزان امریکایی نخستین
نطفههـ ــای جریانات پوپولیسـ ــتی در امریکا
را ایجـ ــاد کـ ــرد .کشـ ــاورزان امریکایـ ــی در آن
زمان بـ ــا اینکه بزرگترین تولیدکنندگان این
کشـ ــور و چرخدنده اصلی اقتصاد بودند ولی
به دلیـ ــل اینکه هزینه هنگفتی بـ ــرای انتقال
محصوالتشانبهصاحبانراهآهنمیدادند،
عمـ ــاً سـ ــهم اندکـ ــی از ثروت نصیبشـ ــان

میشد .کشاورزان امریکایی در قرن نوزدهم،
بانکدارها و صاحبان خطوط ریلی را دشمنان
خود میدانستند و سیاسـ ــتمداران دو حزب
دموکرات و جمهوریخواه را نمایندگان همین
دو گـ ــروه میخواندنـ ــد .شـ ــکلگیری «حزب
مـ ــردم» در سـ ــالهای پایانی قـ ــرن نوزدهم
و معرفـ ــی نامزد مسـ ــتقل بـ ــرای انتخابات
ریاس ـ ـتجمهوری نتیجه ناگزیـ ــر این تضاد
منافـ ــع و متحدشـ ــدن کشـ ــاورزان و کارگران
سفیدپوست برای ستاندن حق خود از «این
نابکاران» بود« .حزب مردم» خواسـ ــتههای
متعددی داشـ ــت که از ضرورت شکلگیری
سـ ــندیکاهای کارگری و کشـ ــاورزی مستقل،
تعییـ ــن حداقل دسـ ــتمزد و تغییر سیسـ ــتم
انتخاباتـ ــی امریـ ــکا تـ ــا ملیشـ ــدن خطـ ــوط
حملونقل ریلی و دریایی را دربرمیگرفت.

اما خواسـ ــته دیگری هم در برنامه عمل این
حزب وجود داشـ ــت که شاید از جهتی شبیه
به سـ ــخنان اکنـ ــون ترامپ باشـ ــد« :کارگران
چینی باید از امریکا اخراج شوند» ،چرا که این
کارگران ارزانقیمت سبب شـ ــدهاند ،کارگران
سفیدپوسـ ــت امریکایی بیکار شـ ــوند .جالب
اسـ ــت بدانیم که تعریـ ــف «چینـ ــی» در آن
زمان چنان نادقیق بود که همه افرادی که با
شکلوشمایلآسیایجنوبشرقیدرامریکا
زندگی میکردند فارغ از اینکه چینی ،ژاپنی،
برم ـ ـهای و ماالیی باشـ ــند را دربرمیگرفت و
همه آنها «چینی» خوانده میشدند« .حزب
مردم» با همین شعارها و در نخستین کارزار
انتخابات ریاستجمهوریاش توانست 22
رأی الکترال را در ایالتهای جنوبی و مرکزی
امریکا از آن خود کنـ ــد و این برای یک حزب
نوظهور یک پیروزی بزرگ بود.
ëëنژادیاطبقه؟
پوپولیسـ ــم امریکایـ ــی از همـ ــان زمـ ــان
زایشـ ــش در قرن هجدهم همزاد بـ ــا دو نوع
ناسیونالیسـ ــم مدنی و ناسیونالیسـ ــم نژادی
بوده اسـ ــت .در ناسیونالیسـ ــم مدنی ،خشم
«مـ ــردم امریـ ــکا» متوجـ ــه نخبگانی اسـ ــت
کـ ــه انحصار قـ ــدرت را در دسـ ــت دارنـ ــد و بر
امریکاییهاییحکمرانیمیکنندکهبانیروی
بـ ــازو و ذهن خالقشـ ــان چرخهـ ــای اقتصاد
کشـ ــور را به حرکـ ــت درمیآورند .ایـ ــن نوع از

ناسیونالیسمصورتبندیسیاسیمطلوبش
را بر اسـ ــاس مفهوم «طبقه» انجام میدهد
و حامیان و دشـ ــمنان خود را ب ه واسط ه نژاد و
رنگ پوسـ ــت و مذهبشان متمایز نمیسازد.
در این گرایش «امریکایی» میتواند سفید یا
رنگینپوست ،مسیحی یا غیرمسیحی باشد.
«امریکاییها» فارغ از رنگ پوست و نژادشان
تحتستمواستثمارنخبگانسیاسیهستند.
درمدلتحلیلیناسیونالیسممدنی،سیستم
اقتصادی امریکا ضامـ ــن منافع ثروتمندان
است و مهاجران افرادی هستند که ورودشان
به بازار کار هم سـ ــبب گسترش بیکاری و فقر
در میـ ــان «امریکاییهـ ــای طبقه متوسـ ــط و
کارگر» میشـ ــود و هم به سیاستمداران این
ابزار را میدهد تا به نفع اقلیت سرمایهدار از
نیروی کار ارزان این افراد اسـ ــتفاده کنند .این
گرایش پوپولیستی ،مهاجران و نیروی ارزان
کارشـ ــان را سـ ــد محکمی در برابر خواسـ ــت
طبقات میانـ ــی و فرودسـ ــت امریکایی برای
افزایش حداقل دسـ ــتمزد تصـ ــور میکردند
و بـ ــه همیـ ــن دلیـ ــل شـ ــعارهای ضدمهاجر
پـ ــای ثابت پلتفرمهـ ــای سیاسیشـ ــان بوده
و هسـ ــت .گرایش «ناسیونالیسـ ــم نژادی»،
همزاد دیگر پوپولیسـ ــم امریکایی است .این
نوع از ناسیونالیسـ ــم با اینکه ریشـ ــه در دوره
بردهداری و جنگ شـ ــمال و جنوب دارد ولی
در قرن بیستم و با ظهور «کوکالکسکالن»ها

و درگیریهای نـ ــژادی در ایالتهای جنوبی
بار دیگر متجلی میشـ ــود .در ناسیونالیسم
ـت
نژادی ،منظور از «امریکایی» ،سفیدپوسـ ـ ِ
آنگلوساکسـ ــونی اسـ ــت که مسـ ــیحی باشد.
ن افراد صاحبان حقیقـ ــی امریکا و نهایتاً
ای ـ ـ 
ن گـ ــروه در تحلیل
«امریکایـ ــی» هسـ ــتند .ای 
سیاسیشانمعتقدندکهیکاتحادنابکارانه
میان نیروهای شیطانی ناالیق و فرومایه در
طبقات باال و افراد رنگینپوست در طبقات
فرودسـ ــت وجـ ــود دارد کـ ــه بـ ــر ضـ ــد منافع
اکثریـ ــت سفیدپوسـ ــت مسـ ــیحی امریکایی
شـ ــکل گرفته اسـ ــت .مبنـ ــای صورتبندی
سیاسـ ــی در میـ ــان ایـ ــن گـ ــروه ،قوم،نـ ــژاد،
مذهب و رنگ پوسـ ــت است .بیگانهستیزی
این نوع ناسیونالیس ـ ـتها اندکـ ــی متفاوت
با بیگانهسـ ــتیزی ناسیونالیستهای مدنی
است .نزد این گروه ،بیگانگان و مهاجران نه
تنهادرصدداشغالموقعیتهایاقتصادی
امریکاییها هسـ ــتند بلکـ ــه در مقابل آنچه
آنها امریکایی میخواننـ ــد از لحاظ نژادی و
مذهبی«،پست»هستند.
ëëاستراتژیسیاسییاشگردبازاریابی
تحلیـ ــل سـ ــخنان و مواضـ ــع ترامـ ــپ در
کارزار انتخاباتی کنونی امریکا و با نظرداشت
آنچـ ــه در باال بـ ــه اختصار درباره پوپولیسـ ــم
امریکایی شرح داده شـ ــد ،نشان میدهد که
ترامپ را بهواقع نمیتوان یک «پوپولیسـ ــت

ترامپ را بهواقع
نمیتوان یک
«پوپولیست
امریکایی» خواند.
پراکندگی و
اغتشاش در میان
اظهارنظرهای او
به حدی است که
به همان اندازه
که نشانههای
پوپولیستبودن
در آن وجود
دارد ،نشانههای
نخبهگرایی و
نومحافظهکاری هم
میتوان یافت
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امریکایی» خواند .پراکندگی و اغتشـ ــاش در
میان اظهارنظرهای او به حدی اسـ ــت که به
همان اندازه که نشـ ــانههای پوپولیستبودن
در آن وجـ ــود دارد ،نشـ ــانههای نخبهگرایی و
نومحافظ ـ ـهکاری هم میتوان یافـ ــت .برای
نمونه موضعگیـ ــری ترامپ علیه مهاجران
گرچهپوپولیستینشانمیدهدولیسیاست
مالیاتسـ ــتانیاش کـ ــه بـ ــر مبنـ ــای کاهش
شـ ــدید مالیـ ــات ثروتمنـ ــدان اسـ ــت ،خالف
کهنالگوهای پوپولیسـ ــتی و کامالً منطبق بر
پلتفرم اقتصادی نومحافظهکاران امریکایی
است .از دیگر سو به همان اندازه که مخالفت
او بـ ــا طرح بیمه درمانی کـ ــه عموماً با منافع
طبقـ ــه متوسـ ــط و فرودسـ ــت گـ ــره خـ ــورده،
غیرپوپولیستی اسـ ــت ولی سیاست خارجی
پیشـ ــنهادیاش بـ ــر مبنـ ــای عدممداخلـ ــه
غیـ ــرالزم و مجانـ ــی بـ ــرای تضمیـ ــن منافع
عربسـ ــتان و مصر در خاورمیانـ ــه و آلمان در
اروپا ،پوپولیستی است .از اینرو سخن اوباما
درباره اینکه ترامپ را پوپولیسـ ــت نمیداند
به نظر صحیح میرسد .در حقیقت مواضع
سیاسی متناقض و مغشوش ترامپ در کارزار
انتخابات ریاس ـ ـتجمهوری ،بیـ ــش از آنکه
برآمده از یک اسـ ــتراتژی منسـ ــجم سیاسی

و بـ ــه نفع اقلیت سـ ــرمایهدار اسـ ــت و آنها را
نمایندگیمیکندولیبرنامهضدمهاجرتش
در راسـ ــتای دغدغههای اقتصـ ــادی کارگران
طبقـ ــه متوسـ ــط و فرودسـ ــت فـ ــارغ از رنگ
ونژاد اسـ ــت .نظراتش درباره کشـ ــیدن دیوار
میان امریکا و مکزیک ،سفیدپوسـ ــتان اقشار
کمدرآمـ ــد را نمایندگی میکنـ ــد و همزمان
نظراتـ ــش دربـ ــاره مسـ ــلمانان و ضدزنـ ــان،
مطلوبگروههایافراطیمسیحیاست.
ایـ ــن اغتشـ ــاش و ابهـ ــام دربـ ــاره تعریف
«مردمی که ترامپ آنها را نمایندگی میکند»
یـ ــک اسـ ــتراتژی بازاریابی دقیق اسـ ــت .این
استراتژی در کنار استراتژی «ترس» و «شوک»
تاکنون موفق شده ترامپ را در عین ناباوری و
مقاومت شدید نخبگان حزب جمهوریخواه
و رسـ ــانههای بـ ــزرگ بـ ــه جایـ ــی برسـ ــاند که
تنها یـ ــک قدم با صندلی ریاس ـ ـتجمهوری
امریکا فاصله دارد .ترامپ توده بیشـ ــکلی از
امریکاییها را نمایندگی میکند که هر کسی
باهرموقعیتاجتماعیواقتصادیمیتواند
همزمان خود را داخل یا خارج از آن تعریف
کند.تودهبیشکلیکهبهشدتهراساناست؛
از امنیت شغلیاش میترسد .از قاچاقچیان
مواد مخدر میترسد .از مسلمانانی که آماده

باشـ ــد از همان الگوهای بازاریابی اسـ ــتفاده
میکنـ ــد که در جنبـ ــه اقتصادیاش ،سـ ــبب
میلیاردر شدن ترامپ پدر و پسر شده است؛
الگویی که «تضمین سـ ــود» هدف اول و آخر
آن است.
ëëمردموبازیباترس
ترامپ برای پیشبردن شگرد بازاریابی
سیاس ـ ـیاش متکـ ــی بـ ــر دو راهـ ــکار اسـ ــت.
یکی مبهـ ــم کردن معنی «مـ ــردم» و دومی
«ایجـ ــاد ترس و شـ ــوک» .ترامـ ــپ برخالف
دیگر سیاستمداران امریکایی که پیشتر به
درجاتمختلفازاستراتژیهایپوپولیستی
استفاده کردهاند ،هیچگاه «مردم»ی که خود
را مدافـ ــع آنها میداند مشـ ــخص نمیکند.
در دهه نود و در استراتژی انتخاباتی ریگان،
منظور از مـ ــردم« ،مالیاتدهنـ ــدگان» بود.
در دهـ ــه شـ ــصت و زمانی که جـ ــرج واالس،
کاندیدای حزب سوم برای ریاستجمهوری
امریکا بـ ــود ،او خـ ــود را نماینـ ــده «رانندگان
اتوبوس و تراکتور ،آرایشگرها ،آتشنشانها،
آهنگرها ،لولهکشها ،کارگران صنعت نفت
و ارتباطـ ــات و صاحبـ ــان مشـ ــاغل کوچک»
میخوانـ ــد و مـ ــردم حام ـ ـیاش را اینگونه
معرفیمیکرد.اماترامپهیچگاهبهصورت
دقیـ ــق نمیگوید از کـ ــدام «مردم» سـ ــخن
میگویدوخودرانمایندهچهکسانیمیداند.
برنامـ ــه اقتصادیاش علیه طبقه متوسـ ــط

جهادند ،از مکزیکیها ،از سفیدپوس ـ ـتهای
ثروتمند واشنگتننشین ،از سیاهپوستهای
فقیـ ــر محـ ــات حاشـ ــیهای ،از تجـ ــاوز
رنگینپوستها به سفیدپوستها ،از استثمار
تهایتنبل،
تهاتوسطسفیدپوس 
نپوس 
رنگی 
از چینیهـ ــای طماع ،از رسـ ــانههای فریبکار،
از سیسـ ــتم سیاسی فاسـ ــد ،از اتحاد شیطانی
غیرمسیحیان از غیرمسیحی شدن امریکا ،از
بیشتر مذهبیشـ ــدن امریکا ،از افول امریکای
بزرگ و از هزاران چیز دیگر میترسـ ــد .همه
این ترسهای گاه متضاد و متنافر آن رشـ ــته
تسـ ــبیحی شـ ــده که توده بیشـ ــکل حامیان
ترامپرابرایحمایتازاوبههممتصلکرده
است.الگویمبارزاتانتخاباتیترامپمشابه
همان الگویی است که در سرمایهداری مالی
بهشدت بر آن تأکید میشود؛ یافتن نقطهای
که بخش تا حد ممکن گسـ ــتردهای از مردم،
انتخاب ،خرید و مصـ ــرف یک کاال را نه حتی
«مناسـ ــب» که «بدیهی» بدانند .رشـ ــتههای
مدیریتنومحافظهکارانه-نولیبرالیکهبیش
از سه دهه است در دانشگاههای سراسر جهان
بهشـ ــدت ترویج و توصیه میشود پایه و مایه
کارزار انتخاباتـ ــی ترامپ اسـ ــت .این پلکانی
است که ترامپ با استفاده از آن به قله ثروت
رسـ ــیده اسـ ــت پس دسـ ــتیابی به قله قدرت
هم ممکن است .ترامپ پوپولیست نیست،
شوکدرمانگراست.

ایران ،پای ثابت رقابت بازها و کبوترها

مریم ساالری

عصر سهشـــنبه به وقت ایران آرای کالجهای انتخاباتی امریکا بـــرای یکی از مهمترین
رویدادهای سیاسی جهان تعیین تکلیف میکنند .رویدادی که ابعاد و پیامهایی فراتر از
یک انتخاب داخلی برای ایاالت متحده به دنبال دارد .آنچه بررسی عملکرد دولتهای
متفاوتامریکادرحوزهسیاستخارجیونگرشهایمنطقهایوجهانیموردنظرآنها
را بیش از پیش ضروری میســـازد ،جایگاهی است که این کشور در بازی قدرت بازیگران
بینالمللیبرآنتکیهزدهاست.دراینمیاننامایراندرمیانسلسلهموضوعاتیمطرح
بودهکههموارهنقشغیرقابلانکاریدرسیاستخارجیامریکاورقابتهایانتخاباتی
جمهوریخواهان (بازها) و دموکراتها (کبوترها) داشته است .نقشی که سیاستمداران
امریکاییدرتنورداغرقابتهایانتخاباتی،دیدگاههایمتفاوتیرابهتناسبخاستگاه
سیاســـی خود درباره آن مطرح میکنند .این در حالی است که این گزاره با وجود پشت
سر گذاشته شدن مناقشه هستهای و دســـتیابی به برجام در خالل مناظرات داغ هیالری
کلینتونودونالدترامپ،دونامزددوموکراتوجمهوریخواهازتبوتابنیفتادوبهجزء
الینفک موضعگیری هر دو کاندیداها تبدیل شد .در حقیقت آنچه کلینتون و ترامپ بر
آن دست گذاشتند ،به شـــکل دفاع یکی و مخالفت دیگری با میراث اوباما در خصوص
پروندههســـتهایودستیابیبهتوافقباایرانبروزیافت.جاییکهکلینتونمدعیشدبا
پایهگذاری مذاکراتی محرمانه که خود از طراحانش بوده ایران را بدون شلیک گلولهای
از رسیدن به تسلیحات اتمی بازداشـــته و در نقطه مقابلش ترامپی که مدعی شد برجام
فرصتیکمسابقهرابهایراندادتاجایگاهمنطقهایوجهانیاشراارتقابخشد.امابرجام
و موضوع هستهای همه آن چیزی نیست که با کاســـتن از اختالفات تهران و واشنگتن،
نقشی محوری در ریل سیاستگذاری تصمیمگیران کاخ سفید در قبال ایران داشته باشد.
در واقع ارزیابی عملکرد و نگاه هر یک از نامزدها در قبال ایران بدون پرداختن به سلسله
عواملومسائلتأثیرگذاردرمناسباتبیندوکشورامکانپذیرنیست.

ëëآیندهبرجامدرآینهانتخابات
شـ ــاید بعد از اختـ ــاف جنجالی جیمی
کارتر ،رئیس جمهوری دموکـ ــرات دهه 80
امریکا و رونالـ ــد ریگان جمهوریخـ ــواه که او
یکسره سیاستهای رقیب دموکرات خود را
که منجر به ماجرای اشـ ــغال سفارت امریکا
و عقبنشینی این کشور در برابر ایران شده
بود ،به چالش کشـ ــید ،دیگر نتوان نمونهای
در سـ ــه دهه اخیر تاریخ امریکا غیر از برجام
یافت کـ ــه دموکراتها و جمهوریخواهان بر
سـ ــر آن دچار اختالف نظر شده باشند .تیم
اوباما و کلینتون در حالی برجام را دستاوردی
حائز اهمیت و تاریخی برای امریکا دانستند
کـ ــه جمهوریخواهان و ترامـ ــپ ،آن را پیامد
افـ ــول معنـ ــادار قـ ــدرت امریـ ــکا در عرصه
بینالمللی از جمله در قبال ایران توصیف

کردند .اختالف نظری که به تعبیر بسیاری
از ناظران سیاسـ ــی ،عامل مهمی در شکاف
میان تصمیمگیران نظام سیاسـ ــی امریکا و
تغییر ساز و کارهای حقوقی و ساختاری این
کشـ ــور درباره ایران بود .با وجود این اختالف
نظرها آنچه اهمیت پرداختن به رویکرد هر
یک از دو کاندیدای دموکرات و جمهوریخواه
در قبـ ــال برجام را دوچنـ ــدان میکند ،آینده
توافق هسـ ــتهای و ضرورت پایبندی تمام و
کمال امریـ ــکا به آن اسـ ــت .اگرچه کلینتون
پیش از ایـ ــن و در جریان مبارزات انتخاباتی
سـ ــال  2008طـ ــرح اوبامـ ــا بـ ــرای برگـ ــزاری
مذاکراتی بدون پیش شرط با مقامات ایران
را به سخره گرفته و هشدار داده بود که ایران
درصورتحملهنظامیایرانعلیهاسرائیل،
خـ ــود را در معرض نابودی کامـ ــل قرار داده

است ،با این حال ناگفته پیداست که رویکرد
کلی او در عرصه سیاست خارجی با سیاست
خارجی اوباما قرابت آشکاری دارد .کلینتون
که تالش دارد خود را بهعنوان یک دموکرات
پیشـ ــرو معرفی کند ،با وجود دسـ ــتیابی به
برجام هنوز به ایجاد یک رابطه مستقیم با
ایران فکر نمیکند امـ ــا حمایتهای پیدا و
پنهان او از روند مذاکرات هستهای ،دستکم
قـ ــوت دهنده این فرضیه خواهـ ــد بود که در
صـ ــورت راهیاب ـ ـیاش به کاخ سـ ــفید ،همه
تالش خـ ــود را بـ ــرای حفظ دسـ ــتاوردهای
دیپلماتیک اوباما به کار خواهد بسـ ــت .این
طرف اما ترامپ اگرچه ابتدا با محاسبه سود
و زیان برجام و اعتقاد به سنگین شدن کفه
هزینههـ ــای آن به ضرر واشـ ــنگتن ،مدعی
شد در صورت انتخابش ،آن را زیر پا خواهد
گذاشـ ــت اما بعدها پس از مواجه شـ ــدن با
واکنش ایران و سـ ــایر طرفهـ ــای مذاکرات
هستهای ،آشکارا چرخشی اساسی نشان داد
و با چینش مجموع ـ ـهای از تکنوکراتهای
جدید در تیم انتخاباتیاش که از تبحر الزم
در ارتباط با حوزه سیاست خارجی برخوردار
بودند ،مواضع تعدیل شـ ــدهتری نسبت به
برجامگرفت.
ëëامریکاییکهمیگویددشمنایراننیست
موضـ ــوع هسـ ــتهای تنهـ ــا بخشـ ــی از
اختالفـ ــات دامن ـ ـهداری بـ ــود کـ ــه تهـ ــران و
واشنگتن در فراز و نشیبهای تاریخی خود
با آن روبهرو بودهاند .این در حالی اسـ ــت که
پیوند دیرینه مسـ ــئوالن واشـ ــنگتن ،فارغ از
نسبتهای حزبیشان با البیهای اسرائیل
محـ ــور و عرب محور همـ ــواره نقش مهمی
در تصمیمسـ ــازی دولتمردان امریکایی در
قبال تهران داشـ ــته است .البیهای یهودی
و مجموعههای وابسته به اسرائیل با وجود
تفاوت معنادار درون حزبی خود که در قالب
دو گروه آیپک (حامی رویکرد سخت) و جی
اسـ ــتریت (حامیـ ــان رویکرد نـ ــرم و طرفدار
توافق هسـ ــتهای با ایران) بروز یافته اسـ ــت،

عمومـ ــاً بهعنـ ــوان پایـ ــگاه اجتماعی حزب
دموکـ ــرات ایفای نقش میکننـ ــد .حمایتی
که در سـ ــایه آن ،هیالری کلینتـ ــون بهترین
و شـ ــاخصترین چهره موردنظر البیهای
ت متحـ ــده بـ ــه حسـ ــاب
اسـ ــرائیلی درایـ ــاال 
میآید .گسـ ــترش روابط امریکا با عربستان
و ایجاد ائتالف ریـ ــاض با تلآویو در فضایی
انجام گرفت که او ب ه عنوان وزیر امورخارجه
امریکا مسئولیت داشت .اگرچه بعدها آغاز
همکاریهای راهبردی اوباما و جان کری به
آنچه کلینتون برای اجماع سـ ــازی جهانی و
منطقهای علیه ایران ساخته بود ،پایان داد
بـ ــا وجود این ،وی هنوز گزینه مناس ـ ـبتری
نسبت به رقیب جمهوریخواه خود در میان
البیهای اسرائیلی به حسـ ــاب میآید .چه
آنکه پیشینه سیاستهای سختگیرانهای که

کلینتون پیش از این طی دوره مسـ ــئولیتش
به عنوان وزیر امور خارجه امریکا و به بهانه
پرونده هستهای در اجماعسازی علیه ایران
داشـ ــته اسـ ــت امیـ ــد گروههـ ــا و جریانهای
افراطـ ــی علیه ایـ ــران را برای امنیتیسـ ــازی
دوبـ ــاره ایـ ــران بـ ــه بهانـ ــه موضوعاتی چون
حقوق بشـ ــر و برنامههای موشـ ــکی در دوره
زمامداری او زنده نگه داشـ ــته اسـ ــت .با این
حالموضعگیریمتفاوتاوطینشستیکه
فروردین ماه سـ ــال جاری در نشست ساالنه
آیپک داشـ ــت ،از مرزبندی تازهای که میان
اسرائیل و امریکا بر سـ ــر ایران در دوره اوباما
شـ ــکل گرفته بود ،حکایت میکرد .کلینتون
در این نشسـ ــت ،بر تزلزلناپذیری سیاست
حزب دموکرات برای حفظ امنیت اسرائیل
و ملـ ــت یهود تأکید کـ ــرد و رفتار بـ ــه ادعای

تیم اوباما و کلینتون
در حالی برجام را
دستاوردی حائز
اهمیت و تاریخی
برای امریکا دانستند
که جمهوریخواهان
و ترامپ ،آن را
پیامد افول معنادار
قدرت امریکا در
عرصه بینالمللی از
جمله در قبال ایران
توصیف کردند

خـ ــود تهاجمی ایـ ــران ،مـ ــوج رو ب ه خیزش
افراطیگراییوتالشبرایمشروعیتزدایی
از اسـ ــرائیل را تهدیدهای پیـ ــشروی ایاالت
متحده و رژیم اسـ ــرائیل توصیف کرد .او در
عیناینموضعگیری،درترسیمصفبندی
با متحدان منطقهایاش با ایران ،گریزی به
توافـ ــق هسـ ــتهای زد و بنای تعامـ ــات آتی
با تهـ ــران را برپایه اعتماد و راسـ ــتیآزمایی
اعالم کرد .کلینتون گفت« :در نتیجه برجام،
اسرائیل امنتر شده ولی رویکرد فعلی ما در
برابر ایران ،اعتماد و راسـ ــتیآزمایی است».
او همچنین افزود که «امریکا دشمن مردم
ایران نیسـ ــت بلکه حامی آنها بـ ــرای ایجاد
تغییرات مثبت در این کشـ ــور اسـ ــت ».این
موضعگیری متفاوت او بود که نشان میداد
در صورت سـ ــکانداری کاخ سفید در قامت
یک دموکرات ،فاصله معنـ ــاداری از دیدگاه
پیشینیاش در دوره پیش از توافق هستهای
نسبت به ایران خواهد گرفت.
ëëتردیدتندروهابهنگرشترامپ
وجه مهم جهتگیری سیاسـ ــت خارجی
ترامپ اگرچه تاکنـ ــون در موضعگیریهای
متوالـ ــی او در قبـ ــال برجـ ــام کـ ــه آن را یـ ــک
«رسـ ــوایی بزرگ برای دموکراتها» خوانده
بـ ــروز پیدا میکنـ ــد اما بـ ــرای پیشبینی نوع
نـ ــگاه او به موضوعـ ــات بینالمللی از جمله
موضعگیریاش در قبال ایران کافی به نظر
نمیرسـ ــد .نگـ ــرش پوپولیسـ ــتی او مبنی بر
احیای جایگاه جهانـ ــی امریکا اگرچه تاکنون
برای تهییج افـ ــکار عمومی حزب متبوعش
و گروههای اجتماعـ ــی در دوران رقابتهای
درو ن حزبی و کنوانسـ ــیونهای درونی حزب
جمهوریخواهتوجیهپذیربودهاستامابهنظر
میرسد که در صورت ورودش به کاخ سفید،
در مسـ ــیری خالف آنچـ ــه او نقش امریکا به
عنوان ژاندارم دنیا نامیده است و آن را نقطه
ضعفی برای این کشـ ــور خوانده حرکت کند.
مسـ ــیری که به نگاه تجدیـ ــد نظرطلبانه او با
برخی متحدانقدیمیاشازجملهبازیگران

منطقهای از جمله عربستان تفسیر میشود.
ترامپ همچنین با وجـ ــود اینکه تالش کرده
افکار عمومی البیهای اسرائیلی را در ساختار
داخلی امریـ ــکا به خود جلب کنـ ــد اما عمالً
موضعگیریهایکجدارومریزاودرخصوص
اسرائیل به تردیدهای تلآویو مبنی بر اینکه
او میتواند گزینه بهتری نسـ ــبت به هیالری
بـ ــرای حفظ امنیت اسـ ــرائیل بویـ ــژه در برابر
ایران باشد افزوده اسـ ــت .در واقع با وجودی
که حقیقت گفتمان سیاسـ ــی و جهتگیری
انتخاباتی ترامپ ،فضای بیـ ــن المللی را در
ت تأثیر
مقابله با کشورهایی همانند ایرانتح 
قـ ــرار میدهد اما نگرش تقابـ ــل جویانه او در
ضدیت بـ ــا گروههای تکفیری و عربسـ ــتان و
تعیین مرز مراودات سیاسی امریکا بر مبنای
هزینه – فایده ،تأییـ ــد کننده این نظر خواهد
بود که ترامپ در صـ ــورت پیروزی ،صرفنظر
از تمرکز نگاهی که به مسـ ــائل داخلی امریکا
خواهـ ــد داشـ ــت ،محدودیتهـ ــای کمتری
علیه ایران اعمال خواهد کرد .ریل سیاسـ ــت
جهانی تصمیمگیران جدید امریکا در حالی
کمتر از سـ ــه مـ ــاه دیگر چیده خواهد شـ ــد که
ایران و امریکا با دسـ ــتیابی به برجام ورود به
مرحلهجدیدیازمناسباتراتجربهمیکنند.
هیالری یا ترامپ اینک در آغاز راهی هستند
که میتوانند در صـ ــورت مواجهه منطقی با
روند اجرای برجام ،تأثیراتی حتی فراتر از حل
موضوعهستهایرابراینخستینباردرتاریخ
روابط دو کشـ ــور به جای بگذارند .چه آنکه از
منظر بسیاری از تحلیلگران ،همکاری تهران
و واشـ ــنگتن از نوع آنچه در موضوع هستهای
اتفاق افتـ ــاد اگر چه با بازخوردهای منتقدانه
داخلـ ــی و خارجـ ــی همراه بود امـ ــا همکاری
غیرقابل تکراری در سـ ــایر مسـ ــائل از جمله
موضوعاتمنطقهایبهنظرنمیرسد.
راهـــی کـــه بیـــش از هر چیز بـــه درک
جدید سردمداران آتی امریکا درباره ایران
و واقعیتهـــای پیـــش روی منطقـــه گره
خورده است.

