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  حقوقدان -اميرفيض

ان فعاليت رود در ،بپايان خواه رسيد ديگر سه روز آمريکاروزھای مبارزه انتخابات رياست جمھوری 
ورفاھی مردم قای دونالد ترامپ بجای طرح اساسی اقتصادی وسياسی آ گرچه خانم کلينتون وانتخاباتی 
 آمريکاافول اخالق سياسی  از یی جديدد ودرنھايت معيارھانپرداخت يکديکر به مسائل شخصی ،آمريکا

بابرداشتھائی  آمريکاوردند ولی بھرحال شنوندگان برنامه مبارزه انتخاباتی رياست جمھوری آبنمايش در
   .جانب باشمنھا اينآ ه اند که ممکن است يکی ازروبرو شد

   آمريكابرداشت تصوري ازانتخابات 

 ن خيال وآارج است و مبنای برداشتی است که ازموازين عقلی واصولی خ ،ریت تصوّ مقصود ازبرداش
برداشت ھم نميتوان  لذا بر ،که چون برمبنای خيال است وخيال ھم ثابت نيست ؛ھاسته برداشت ازشنيد
بی اعتنائی وبی اعتباری قرارندارد که اصال قابل طرح  ن حد ھم ازآولی بھرحال در ،بنای اعتماد نھاد

   .نباشد

ن مانند گرمايش آ نيست تاثيرآمريکامتعلق ومنحصر به  آمريکازيرا اھميت انتخابات رياست جمھوری 
   .ھمه کشورھاستمتوجه ، فراگير یوبيماری ھا زمين 

  اثرات رياست جمهوري خانم كلينتون 

ميتوان اين برداشت   آمريکاايشان برای رياست جمھوری  ازاظھارات خانم کلينتون وشخصيت ھای ھوادار
  :ای تصوری را ارائه دادھ

  ثبات سياست دولت خانم كلينتون

ت خارجی کماکان با کال چه درامورداخلی وسياس سياست دولت اوباما دولت خانم کلينتون  در .١
 آمريکاتغييراتی ادامه خواھد يافت منتھا با اين تفاوت که خانم کلينتون به استفاده ازقوای نظامی 

  .اھد داشتخو قای اوباما آ از کشش بيشتری

   درمورد ايران ما 

 آمريکاسياست سازش بين جمھوری اسالمی بوسيله دولت روحانی ودولت  ،درمورد کشورما .٢
اساسا برنامه وابستگی ليکس زيرا بنا براسناد ويکي ؛بسرعت بيشتری روبه توسعه خواھد رفت

بوسيله خانم کلينتون درزمان وزارت خارجه او صورت گرفته است  وبنا  آمريکادولت روحانی به 
مان درعُ  آمريکاباما درجريان دقيق مذاکرات محرمانه بين ايران وقای اوآبرتوضيح ھمان اسناد 
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 ،نبوده وباراک اوبا ما خيال ميکرده که طيف اصالح طلبان ايران  بوده اند که با قدرت گرفتن
اقدامات  خانم کلينتون  ،ن اسنادآدرحاليکه طبق ادعای روحانی را به رياست جمھوری برگزيده اند 

وده است که شخص خامنه ای با سپاه پاسداران اجازه دادند که شيخ ب آمريکاوزارت خارجه  و
  .حسن رئيس جمھورشود

   برجام 

تجديد نظرھائی بکند بسيارمشکل خواھد  برای دولت خانم کلينتون که بخواھد نسبت به برجام  .٣
چون جمھوری اسالمی ھم داوطلب حفظ  و ؛ورد خود خانم کلينتون بوده استآبرجام دست ابود زير

اداری است  زمائی باقی ميماند که يک کارآراستی  نظارت در آمريکافقط برای دولت  ،ام استبرج
بنابراين مشکل دولت خانم  .بسيارتفاوت دارد ،ھم زدن توافق برجام ومذاکرات ازآغازبربا و

نھم آکلينتون با جمھوری اسالمی مشکل حقوق بشر وکمک به سازمان ھای تررويستی است که 
  .ستيک مشکل کلی ا

   آمريكازمينه تسلط 

 ی ازاثرعدم لياقت واساسا سيستم حکومت اسالمی ونيز تحريم ھا دروضع رجمھوری اسالمی د .۴
ويکی ازعللی ھم که  ؛قرارگرفته که بنظر کارشناسان اقتصادی ورشکسته است یاقتصاد نظر

تی دولت ايران با بانکھای ايرانی را ندارند ھمين موقعيت ورشکسمله امع بانکھای خارجی تمايل
يکسو بدھی دولت به مردم بابت حقوق معوقه  از .است که روی بانکھا ھم تاثير قطعی دارد

دولت جمھوری اسالمی را  و چپاول عمومی، وتعطيل کارخانجات توليدی وازسوی ديگرغارت
اينجاست  ،تا مرگش رابه تعويق بياندازد ؛ب استآورده که محتاج يک قطره آ بصورت تشنه ای در

اين  با شل وسفت کردن تحريم ھا کامال برجمھوری اسالمی مسلط خواھد شد و آمريکاکه دولت 
شرائط  از شنيدن وبرای مصرف داخلی و دور پاسداران صدای دھل ازاظھارات خامنه ای وسپاه 

سخن  آمريکاگفته است <شعارسازش با  نجا که سيد علی درھمين اواخرآ ،ستآمريکاسازش با 
ھمان برجام مفھومش سازش  ،> مردم را گول ميزندافتاده ھا ودنيا طلب ھاست، ازنفس وابسته ھا

   .است

  موقعيت سلطنت 

، مبارزه سلطنت طلبان ھمچنان که اکنون مسدود ودرقيد محظورات وزارت خارجه هدراين دور .۵
   .ست ادامه خواھد يافتآمريکا

  كشورهاي عربي 

خانم کلينتون با روابط خصوصی که با حکام کشورھای عربی خليج فارس دارد ازمخالفت ھای  .۶
ن کشورھا با جمھوری اسالمی برای تحميل سياست ھای اقتدارگرايانه خود عليه ايران آفرقه ای 
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 قای اوباماآاستفاده خواھد کرد واين اطمينانی که سران کشورھای عرب به خانم کلينتون دارند به 
     .نداشتند

 سپتامبر ١١برای تامين خسارات زيان ديدگان حادثه  آمريکاعدم واکنش کشورعربستان به تصميم کنگره 
   .به اميد موفقيت خانم کلينتون معوق مانده است

  خطرجنگ با ايران

ايران را تھديد نميکند  ريکاآمخطرجنگ  کلينتون وھمچين ترامپدردوران رياست جمھوری خانم  .٧
نميدھد ولی جنگھای  آمريکااجازه جنگ جديدی رابه  آمريکاائط جھانی وخاصه موقعيت زيرا شر

    .نيابتی عليه ايران ھمچنان ادامه خواھد يافت

  قاي ترامپآامـــــا 

   دولت ترامپ
a ( ازسوی او تحوالتی که احتماال  ؛شناخته شود مرد تحول ن است قای ترامپ ممکآ ،بنابراشارات

  .خواھد بود آمريکاه باشد حاوی پيام دگرگونی دراوضاع جھان واوضاع ھرچ ،بمنصه ظھوربرسد

  برجام

b ( دولت ترامپ به الئل زيادی بسيارمشکل است که بتواند به ادامه برجام تن بدھد وھمچنين بسيار 
 در ۵+١ن بشود برجام محصول توافق کشورھای آ است که بتواند خواستار تجديد نظردر دشوار

قای آھمين امرمشکل بزرگی است که  و ،آمريکات نه خواست دولت ماموريت شورای امنيت اس
نطور که آ يعنی ،ايجاد کرده است آمريکاينده آوعده ھای ناسالم خود برای دولت  ترامپ به اعتبار
  .برود ونه عقب گرد کند نه ميتواند جلو ،وعده داده است

   پايگاه هاي نظامي

c (  ُو ئی درکشورھای جھان مھارآمريکا سترش پايگاه ھایی با ترومپ اين است که گآمريکاسن ح 
   .ورد جھانی برای ھمه کشورھاستآمحدود خواھد شد  واين يک دست

  سيا ست نفوذ

d (  بنابراشارت ايشان سياست نفوذ درکشورھای جھان وايجاد قدرت ھای منطقه نظامی مانند ناتو
 آمريکالت ن قطع ويا توقف دخاآپيامد  ممکن است متوقف ويا محدود خواھد شد ومسلما

  .بشوددرامورکشورھا 

  



 وقدانحق -يرفِيضام -يکا و ايرانانتخابات آمر                                                          ۵ از ۴ برگ ٢٠١۶/١١/٠۴، جمعه=شيدناھيد  

  داعش 

e ( که  داعش ، دولت ترامپ با تروريستھا ازجمله ترويستھای سازمان يافتهبرخالف دولت کلينتون
اين  و ؛ده شده سخت مخالفت خواھد کرديبوسيله دولت اوباما وھمين خانم کلينتون حمايت وزائ

 بالی داعش ھستند ممکن است از گرفتاروردی است که جھانيان بخصوص کشورھائی که آدست
 وکشورھای اقمار آمريکانجا که اتھام کمک وسازمان دھی داعش متوجه آ از ؛ن بھره مند بشوندآ

 از  مد ھا وطرح مسائلی خواھد شدآمپ عليه داعش سبب پيش است  اقدام احتمالی ترآمريکا
که منجربه صدور  ٣٢و ٣١مواد  شورای امنيت واستفاده از به آمريکاسوی  از جمله ارجاع امر

ساده ترين وقانونی  اين کار و ؛دشود که به داعش ارسال سالح ميکن ئئقطعنامه ای عليه کشورھا
ازيکطرف  آمريکانه دخالت مستقيم  ،ترين راه برای پايان دادن به مسئله داعش درجھان است

يشود يافت م آمريکا وازطرف ديگرمجھز کردن داعش به انواع سالحھای پيشرفته که فقط در
مادگی اجرای آ ) وچنانکه عليه ايران صادرشد( ٣١شمول قطعنامه شورای امنيت به مستند ماده 

ب خواھد کرد وسبب خواھد شد که ديگرکشورھای به اين آمنشور بسرعت داعش را  ٣٢ماده 
  .قبيل جنگھای نيابتی کثيف مبادرت نکنند

ھای دوربين شب را ره بينذ ،ايت اختفادرنھ آمريکاگاه است که يک ايرانی درآ که مترصد و آمريکا
  .يدآھای داعش ازکجا ميح خريداری ميکند ويقه اش راميگيرد دقيقا ميداند که سال

ست ولی اگرترامپ آمريکاداعش است به شورای امنيت نرفته ازبيم وتوی  گرفتار روسيه که خود اگر
  .ابدا ،يا روسيه ويافرانسه وتوخواھند کرد ابداآ ،ببرد به شورای امنيتقضيه را 

نميتوان ازدولت اوباما ويا احتماال دولت خانم کلينتون خواست که عربستان ويا ترکيه وقطررابه شورای 
امنيت بکشند زيرا ديديد که اوباما ازحق وتوی خودش حتی برای جلوگيری ازتامين خسارات مردم 

دارد که ازدولت ولی بشريت حق  ،کشورش بوسيله عربستان درماجرای يازدھم سپتامبر استفاده کرد
   .داشته باشد را احتمالی ترامپ اين انتظار

ازتبعات کمک وحمايت ازداعش نيست که دنيا با  بيشتر ھيچ ننگی برای بشريت بويژه سازمان ملل
اساسی برای  ن کارآت مواجه است که سازمان ملل وشورای امنيت واره وجنايات ضد بشريآليونھا يم

     .ن نميکندآتوقف 

  ي عربيروابط با كشورها

f (  دردولت  يتواندمنبنظرميرسد که روابط تنگاتنگ دولت اوباما با کشورھای عربی ازجمله عربستان
   .ن  قابل تصور استآباشد وتضعيف  به موقعيت فعلی  ترامپ

  روسيه وچين
g (  چين  با روسيه وايجاد فاصله بين روسيه و یی ترامپ ممکن است براساس نزديکآمريکاسياست

  .باشد زيرا ازاظھارات ترامپ اين برداشت حاصل شد که ترامپ ازخطر چين درک بيشتری دارد



 وقدانحق -يرفِيضام -يکا و ايرانانتخابات آمر                                                          ۵ از ۵ برگ ٢٠١۶/١١/٠۴، جمعه=شيدناھيد  

    موقعيت  سلطنت

h ( موافقی مانند دولت خانم  نجا که بنظر ميرسد که دولت ترامپ اساسا با جمھوری اسالمی نظرآ از
دولت خانم کلينتون فراھم  از فعاليت سلطنت طلبان بيشترکلينتون نداشته باشد لذا زمينه برای 

قای آيلی که مد وبا تجلآان بوجود قای ريگآدولت  ھم برای ايرانيان دراست گرچه ھمين موقعيت 
پای شاه ايران که  زير از رش راکارترفشاھنشاه وانتقادی که ازکارتر تحت عبارت < از ريگان
  .به سنگر ريگان اميد واھی رجوع شود)(ی ندارد معھذا تحولی رو گترين متحد ما بود کشيد>بزر

كنند وتازه  ماده آ و فراهم براي استفاده  مااشكال دراين است كه ما خيال ميكنيم كه بايد همه چيزرا 
وريم Ĥموقعيت هارا بوجود بي كوچكترين توجهي نداريم كه ماهستيم كه بايد ؛ن راضي نباشيمآهم به 

  .ستفاده كنيم نه موقعيت ها به ميل ماشكل بگيرندا مده آي پيش موقعيت ها از  يا و

   آمريكاافول 

i( ن بھره مند خواھد شد اقدامات داخلیآ از دنيا که با رسيدن ترامپ به کاخ سفيد یلبزرگترين تحو 
 شفتگی ھای غيرقابل پيش بينی وانتظار روبرو ميشود و سبب تسريع آست که با آمريکاترامپ در 

ن متوجه ھمه کشورھائی آکه نتيجه غيرمستقيم  است وردیآاين دست ميگردد و ن کشورآافول 
   .مده اندآبه ستوه  آمريکامداخله وبھانه جوئی ھای  است که از

   وردĤدست

 قدرتمندان سياسی ومشاورين ھستند که افکار ؛را روسای جمھوری اداره نميکنند آمريکاکشور 
جمھوری  که در رھمانطو ؛ميسازند یلی وشخصآ ايده افکاراجرائی رئيس جمھور را جانشين 

بدون اجازه سيد علی نميتواند نه خودش ونه مجلس  اسالمی شيخ حسن فقط يک عنوان است و
   .ھم ازاين نوع گرفتاری ھا خالص نيست آمريکارئيس جمھوری  ؛تصميم اجرائی بگيرد

جمھوری  که روءسایی عامل ديگر 
مورد کشورھا را ازاقدامات اجرائی 

نظربازميدارد اوضاع مالی وامکانات 
 ،وتوانستن درست نخواست. کشوراست

 آمريکاو ولی امکانات ھم الزم است
اکنون با معضل مالی ھم دست به گريبان 

   .است


