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مقدمه

انتخابات میان دوره کنگره آمریکا در نوامبر سال جاری برگزار خواهد شد که بر اساس 

آن کل مجلس نمایندگان و یک سوم مجلس سنا مجدداً از سوی مردم انتخاب خواهند شد. انتخابات 

انتخابات در  انتخابات ریاست جمهوری، مهم ترین  میان دوره ای کنگره ی ایاالت متحده، پس از 

آمریکا به شمار می آید. این انتخابات ازآن جهت اهمیت دوچندان می یابد که از زمان روی کار 

آمدن ترامپ در آمریکا، فضای سیاسی دموکرات ها و جمهوری خواهان در کنگره ی آمریکا، 

قطبی تر شده و تغییر اکثریت مجلس نمایندگان به نفع دموکرات ها، می تواند منجر به تغییراتی 

در سیاست داخلی و سیاست خارجی شود. سال ۲۰۰۹ میالدی در کشور آمریکا جنبشی با نام 

تی پارتی شکل گرفت که خاستگاه آن بیشتر در میان جمهوری خواهان بود. درست در زمانی 

این اتفاق افتاد که جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری و مجالس سنا و کنگره سال 

۲۰۰۸ شکست کاملی را متحمل شدند. شکل گیری این جنبش اعتراض علیه سیاست های اوباما 

و تسلط دموکرات ها بر مراکز تصمیم سازی آمریکا بود. اما نکته حائز اهمیت آن است که این 

جنبش موفق گردید تا افکار عمومی را متأثر ساخته و در انتخابات بعدی اکثریت مجالس و در 

انتها ریاست جمهوری را هم به دست آورند. اکنون باید دید می توان چشم انتظار یک جنبش مشابه 

تی پارتی برای تغییر تسلط جمهوری خواهان و جایگزینی دموکرات ها در عرصه سیاست گذاری 

ایاالت متحده بود؟ در انتخابات پیش رو چه احتمالی برای تغییر اکثریت در کنگره ی ایاالت متحده 

به نفع دموکرات ها وجود دارد و پیامدهای آن برای سیاست خارجی ایاالت متحده چه خواهد بود؟
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تحلیل انتخابات آتی کنگره و سنای آمریکا

انتخابات پیش روی ایاالت متحده در سه شنبه 6 نوامبر ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد و بر اساس 

آن سرنوشت ۴۳5 کرسی مجلس نمایندگان و ۳۴ کرسی مجلس سنا روشن خواهد شد. هم اکنون 

5۱ کرسی سنا متعلق به جمهوری خواهان و ۴۹ کرسی برای دموکرات ها هست که این میزان در 

مجلس نمایندگان ۲۴۰ کرسی برای جمهوری خواهان ۱۹5 کرسی متعلق به دموکرات ها هست. 

به طورکلی این گونه برآورد می شود که ۴۰ درصد جامعه آمریکا طرفدار دموکرات ها و ۴۰ درصد 

دیگر به سمت جمهوری خواهان متمایل هستند و ۲۰ درصد باقی مانده مستقل قلمداد می شوند؛ اما 

در حقیقت ضریب نفوذ مستقل ها بسیار باال و تعیین کننده نتایج است. رقابت و تالش دموکرات ها 

برای کسب کرسی اکثریت قابل انتظار است اما درون محافظه کاران هم مخالفت هایی با جریان 

حاکم وجود دارد که این به مرزبندی ترامپ و تفکرات وی بازمی گردد. به گونه ای که او خود را 

ضد هسته اولیه واصلی جمهوری خواهان می دانند و با آن ها در تعارض است]۱[.

آنچه انتخابات آتی را با اهمیت نموده، احتمال قدرت یافتن دموکرات ها هست که ترامپ 

نیز نسبت به عواقب آن هشدار داده است. انتخابات میان دوره ای آمریکا هر ۴ سال یک بار و ۲ 

سال پس از انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. به عبارت دیگر، انتخابات مجلس نمایندگان 

آمریکا هر دو سال یک بار است و هر دو سال کل اعضای مجلس در معرض رأی گیری قرار 

می گیرند. انتخابات سنا نیز هر شش سال یک بار است و هر دو سال، یک سوم آن باید رأی گیری 

شوند.

بر اساس تاریخ این کشور در انتخابات آمریکا معموالً حزب رئیس جمهور در انتخابات 

میان دوره شکست می خورد اما شرایط در این انتخابات کمی پیچیده ارزیابی می گردد. هر حزب 
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برای کنترل سنا، باید 5۱ کرسی را به دست آورد و برای کنترل مجلس نمایندگان نیز هر حزب 

باید حداقل ۲۱۸ کرسی را در اختیار داشته باشد. دموکرات ها برای تسلط بر سنا تنها دو کرسی نیاز 

دارند تا به عدد 5۱ دست یابند اما وضعیت جمهوری خواهان مناسب تر است چراکه آن ها تنها از 

۹ کرسی دفاع می کنند و دموکرات ها از ۲6 کرسی باید دفاع نمایند و دو کرسی نیز اضافه نمایند 

که در این صورت با توجه به ناتوانی دموکرات ها در حفظ تناسب فعلی، بعید به نظر می  رسد که 

دموکرات ها بتوانند بر جمهوری خواهان در کسب اکثریت در سنا غلبه کنند.

بنابراین در میان ۳5 ایالت که برای برگزاری انتخابات میان دوره ای سنای ایاالت متحده 

آماده می شوند بر اساس “شاخص رأی حزبی”]۲[ که از مقایسه درصد آرای یک حزب در یک 

منطقه یا ایالت نسبت به درصد آرای آن حزب در سراسر ایاالت متحده به دست می آید و همچنین 

توجه به میان دوره ای بودن انتخابات و تمایل مردم به حزب دموکرات، جمهوری خواهان علی رغم 

میان دوره ای بودن انتخابات، دست باال را برای کسب اکثریت سنا دارند و بر این اساس پیش بینی 

می شود بتوانند در انتخابات آتی با 5۱ -5۳ کرسی همچنان اکثریت را در سنا حفظ کنند. این 

نتیجه می تواند منجر به این نتیجه گردد که در شرایط فعلی کسب اکثریت سنا توسط حزب 

جمهوری خواه طرح دموکرات ها برای استیضاح ترامپ و عدم تأیید قاضی کاوانا را با مشکل جدی 

مواجه خواهد کرد]۳[.
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نقــاط اشــتراک و افتــراق دموکرات هــا و جمهــوری خواهان در سیاســت 
خارجی

شایان  تأثیری  سیاسی دو حزب دموکرات و جمهوری خواه  فرهنگ  و  نگرش  تفاوت 

در رویکرد دو حزب به سیاست داخلی و خارجی دارد. علل تغییر یـا تداوم جهت گیری های 

ایاالت متحده در برخورد با مسائل جهانی، نیازمند شناسایی وجوه اختالف و همسانی و نیز علل 

و عوامل تأثیرگذار بر تصمیم گیری دو حزب هست. اگرچه در بعد ایدئولوژی تفاوت آشکاری 

میان دموکرات و جمهوری خواه دیده نمی شود، اما ایـن دو حزب راه های متفاوتی را برای دستیابی 

به اهداف و خواسته های خود در پیش می گیرند و آن ها ریشه در تفاوت فلسفه فکری و پایگاه 

اجتماعی آن ها دارد.

دیدگاه امنیتی حزب دموکرات بیشتر معطوف به امنیت داخلی است و تمایل آنـان بـرای 

مداخلـه نظامی در دیگر کشورها، اغلب کمتر از همتایان جمهوری خـواه هست اما در مقابل 

فلسفه امنیتی جمهوری خواهان بر امنیت در عرصه خارجی متمرکز است و ایـن حـزب خطراتی 

که ایاالت متحده را از خارج تهدید می کند، بیشتر موردتوجه قرار می دهد و بر امنیت مرزها و 

مهاجرت های غیرقانونی تمرکز می کند]۴[.

دموکرات ها؛ حامی دیپلماسی فعال و اعمال قدرت با اجماع و رضایت بین المللی می باشند 

و در عصر حاضر، بنیادگرایی، ظهور قدرت های بزرگ، توسعه سالح های کشتارجمعی، منابع 

نامطمئن انرژی، غذا و آب، تداوم شکاف بین فقیر و غنی و سرعت فناوری های مدرن اطالعاتی و 

ارتباطاتی ازجمله چالش هایی محسوب می شود کـه دموکرات ها بر مقابله با آن ها تأکید می کنند. 

آنان حوزه منافع ایاالت متحده را از بغداد تا قندهار، کراچی، پکن، برلین، برازیلیا و باماکو در 
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آفریقا توسعه می دهند و دفاع از این منافع را اولویت سیاست خارجی عنوان می کنند]5[. حزب 

دموکرات معتقد است هیچ اولویتی مهم تر از تجدید رهبری آمریکا در عرصه جهانی وجود ندارد 

و این مهم، همان اندازه که بـه توان نظامی وابسته است، به مهارت های دیپلماتیک نیز نیازمند 

است]6[.

جمهوری خواهان برای تثبیت هژمونی مبتنی بر زور آمریکا تالش می کنند و به طور سنتی، 

سیاست خارجی جمهوری خواهان تعهد به دفاع ملی قدرتمند اسـت. حمله پیشدستانه مهم ترین 

بخش سـند راهبرد امنیت ملی آمریکا در زمان جمهوریخواهان بوده است و آن ها بر آمادگی 

و  ایاالت متحده  علیه  ویژه  جنگ افزارهای  کاربرد  یا  تهدید  از  جلوگیری  برای  ایاالت متحده 

هـم پیمانـانش تأکید می نمایند]7[.

درمجموع دموکرات ها اغلب از دیدگاهی لیبرال و آرمان گرا بهره می گیرند، درحالی که 

در  را  خود  تبعات  نگرش  نوع  این  می آیند.  شمار  به  محافظه کار  و  واقع گرا  جمهوری خواهان 

تندروهای  و  لیبرال  سازشکاران  می گذارد.  به جا  بین الملل  اقتصاد  و  سیاسی  نظامی،  عرصه های 

محافظه کار هر دو، بر سر سه آرمان ممانعت از گسترش سالح هسته ای، دفاع از متحدان و گسترش 

مردم ساالری توافق دارند، اما بر سر مسائل زیست محیطی، همکاری اقتصادی بین المللی، حمایت 

از سازمان ملل، بهبود زندگی در کشورهای در حال رشد و حقوق بشر باهم اختالف نظر دارند.

درمجموع دو حزب اصلی آمریکا از دو گروه فکری نمایندگی می کنند که اگرچه ضد هم 

نیستند، اما در دستیابی به اهداف و آرمان های آمریکایی باهم اشتراک نظر ندارند. نکته اساسی این 

است که دو حزب باوجود این تفاوت ها، در مسیر افزایش قدرت ایاالت متحده و تثبیت رهبری 

آن گام برمی دارند.
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رویکرد دموکرات ها و جمهوری خواهان به ایران

از مجلس  بیشتر  بسیار  قدرتی  از  بر مجلس سنا که  اینکه سلطه دمکرات ها  از  قطع نظر 

نمایندگان برخوردار است، در انتخابات پیش رو بسیار بعید است اما این گونه نگاه به سیاست 

خارجی آمریکا و تقلیل آن به نزاع های حزبی و شخصیت رئیس جمهور اصوالً رویکردی اشتباه 

است. درواقع از چهار دهه گذشته هر حزبی که در آمریکا بر سرکار آمده؛ در ایران این گونه 

پنداشته شده که اگر رقیب آن حزب در انتخابات برنده می شد؛ برای ایران شرایط بهتری رقم 

به  این دو حزب نسبت  اساسی در رویکرد  تفاوت ماهوی و  اینجاست که  نکته  اما  می خورد. 

جمهوری اسالمی ایران وجود ندارد، چنانچه هیالری کلینتون نیز در کمپین انتخاباتی اش بر سیاست 

اعمال فشار شدید بر جمهوری اسالمی تأکید می نمود چراکه انتظارات حزب دمکرات از تغییر 

رفتار ایران در سایه امضای برجام برآورده نشده بود و احتماالً وی نیز در صورت موفقیت بر 

سیاست تشدید تحریم ها و اعمال فشار فزاینده از راه های دیگر بخصوص از طریق اجماع بین المللی 

علیه جمهوری اسالمی روی می آورد. بنابراین نباید بر تفاوت نظر ناموجود بر مسئله تهدید ایران 

از نگاه دو حزب آمریکا تکیه و سرمایه گذاری نمود که این موضوع از موارد نادر توافق نظر این 

دو حزب اما با روش های متفاوت هست.

نظرسنجی ها و محتمل ترین نتیجه ی انتخابات

محبوبیت دموکرات ها در سه ماه گذشته به آرامی، اما به طور پیوسته افزایش یافته است. بر 

اساس نظرسنجی ها، آن ها در ماه گذشته دو کرسی باالتر از جمهوری خواهان بودند که در مقایسه 

با ماه ژوئن این تعداد به پنج کرسی می رسد. یک دلیل برای پیشتازی دموکرات ها در انتخابات 
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کنگره که به طور مداوم دیده می شود این است که افرادی که به هیالری کلینتون در انتخابات 

به  رأی دهندگان  به  نسبت  کنگره  دموکرات  نامزدهای  از  حمایت  در  دادند،  رأی  سال ۲۰۱6 

دونالدترامپ و جمهوری خواهان متحدتر و منسجم تر هستند.

یکی از عواملی که سبب می شود دموکرات ها به نتایج انتخابات آینده امیدوار شوند این 

است که آن ها به رأی افرادی که تاکنون در انتخابات میان دوره ای رأی نداده اند، تکیه می کنند. 

این در حالی است که اکثر آن ها می گویند قصد دارند در این سال رأی دهند، برآورد می کنیم که 

اگر آن ها رأی دهند، دموکرات ها به اهداف خود خواهند رسید. همچنین رأی دهندگانی که احتمااًل 

در مناطق کلیدی درباره رأی خود مطمئن نیستند و تصمیم گیری نکرده اند، می توانند درنتیجه آرا 

اثرگذار باشند. گرچه بیشتر این افراد در انتخابات ریاست جمهوری به ترامپ رأی دادند اما اوضاع 

فرق کرده است. شاید ازنظر آن ها اقدامات اخیر جمهوری خواهان درزمینه مراقبت های بهداشتی 

و سیاست های تجاری مثبت باشد اما آن ها در مورد الیحه مالیات جمهوری خواهان نظری مخالف 

داده اند و نیمی از آن ها گفته اند که اثرات آن را در زندگی خود احساس نمی کنند. از هر ده 

نفر شش نفر می گویند حزب جمهوری خواه برای منافع شرکت های بزرگ و نه کارگران کار 

می کند. این موضوع سبب تمایل بیشتر رأی دهندگان به دموکرات ها می شود]۸[.
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بنابراین با توجه به نظرسنجی های انجام شده در آمریکا دموکرات ها در موقعیت بهتری 

نسبت به جمهوری خواهان برای کسب اکثریت مجلس نمایندگان هستند و این احتمال می رود 

که جمهوری خواهان در حال حاضر بیشترین تعداد کرسی ها را در اختیاردارند در انتخابات آینده 

در مجلس نمایندگان مغلوب دموکرات ها بشوند. نتیجه نظرسنجی های انجام شده بر اساس برآورد 

و محاسبه خطا از یک مدل آماری به دست آمده است که شامل مواردی است که رأی دهندگان 

بر اساس عالقه مندی ها و حوزه رأی گیری به آن پاسخ داده اند. بر اساس نظرسنجی ها دموکرات ها 

می توانند با کسب نزدیک به ۲۲۴ کرسی حائز اکثریت مجلس نمایندگان در مقابل جمهوری 

خواهان شوند. این در حالی است که برای کسب اکثریت مجلس نمایندگان به ۲۱۸ کرسی نیاز 

است.
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اما بر اساس نظرسنجی ها و تحلیل افکار عمومی مردم آمریکا، انتخابات پیش رو منجر به 

پیروزی مجدد جمهوری خواهان در سنا که از مجلس نمایندگان مؤثرتر و بانفوذتر است، خواهد 

شد و دموکرات ها درنهایت همان کرسی های سابق خود را به دست خواهند آورد و حتی برخی 

مدعی اند که تعداد کرسی های دموکرات ها در سنا کمتر خواهد شد]۹[.

پیامدهای سلطه دموکرات ها برای ترامپ

درصورتی که جمهوری خواهان پیروز انتخابات میان دوره شوند ترامپ برنامه های خود را 

به راحتی و بدون مشکل چندانی ادامه خواهد و حتی می  تواند تسویه حساب های خود با مخالفانش 

را به انجام برساند. اما اگر دموکرات ها روی کار بیایند، شرایط متفاوت خواهد بود و تبعات خاص 

خود را برای ترامپ به همراه خواهد داشت. در این شرایط و با روی کار آمدن دموکرات ها 

در کنگره ورق بر خواهد گشت و به معنی ایجاد مشکل در انجام برنامه هایی همچون مبارزه 

با »اوباما کر]۱۰[« و دیوارکشی بین آمریکا و مکزیک است که ترامپ قصد انجام آن ها را 

به منظور کسب نتیجه مطلوب در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ دارد. از سوی دیگر این اتفاق 

می تواند نظارت بیشتر بر ترامپ و اطرافیان او و همچنین انجام تحقیقات پیرامون او باشد؛ ترامپ 

کمی نگران مطرح شدن بحث های مربوط به استیضاح او و تحقیقات مولر نیز هست؛ اگرچه سنای 

جمهوری خواه از استیضاح او به احتمال زیاد ممانعت خواهد کرد و این شرایط حتی تا تعطیلی دولت 

ترامپ به دلیل مخالفت دموکرات ها با برخی بودجه های دولت نیز ممکن است پیش برود]۱۱[.

دیگر پیامد مؤثر انتخاب دموکرات ها می تواند شکل گیری پدیده ای به نام اردک لنگ 

باشد که بدین معنی که جمهوری خواهانی که هم اکنون در مجلس اکثریت هستند، دیگر قدرتی 
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ندارند و در بازه نوامبر تا ژانویه و حضور اعضای جدید، عماًل کنگره تصمیم جدی ای نخواهد 

گرفت و درنهایت، قدرت گیری دموکرات ها، درنهایت باعث ایجاد شکاف و تضاد میان دو قوه 

و نخبگان آمریکا خواهد شد که این امر ممکن است تصمیم  گیری و تصمیم  سازی در آمریکا را 

با مشکل مواجه سازد]۱۲[.

تبعات پیروزی دموکرات ها برای جمهوری اسالمی ایران

گمانه های زیادی در مورد انتخابات میان دوره ای   آمریکا و اثرات آن بر سیاست خارجی 

  آمریکا و خصوصًا بر روی ایران وجود دارد اما در این میان آنچه مشخص است این است که 

دموکرات ها شانس بزرگی را برای تصاحب اکثر کرسی های مجلس   آمریکا و شانس کمتری را 

برای تصاحب اکثر کرسی های سنای این کشور در این انتخابات خواهند داشت.

آخرین مطالعات نشان می دهد که دموکرات ها در کل ایاالت متحده به طور متوسط ده 

درصد امتیاز بیشتری را برای پیروزی در انتخابات آینده در مقایسه با جمهوری خواهان به خود 

اختصاص داده اند. پیروزی حزب دموکرات اگرچه می تواند در سیاست داخلی   آمریکا تأثیر 

بسزایی بگذارد اما اثر آن بر سیاست خارجی این کشور و خصوصًا بر روی ایران شاید کمتر از 

انتظارات موجود، مؤثر و محسوس باشد. در ابتدا در خصوص احتمال استیضاح ناشی از موفقیت 

دموکرات ها باید اذعان داشت که گرچه تحقیقات رابرت مولر، وکیل انتصابی دادستانی   آمریکا، 

احتمال استیضاح ترامپ را افزایش داده اما امکان اینکه دوسوم اعضای سنای   آمریکا رأی به 

استیضاح رئیس جمهور این کشور دهند، بسیار کم خواهد بود و جمهوری خواهان یا از طریق 

ترامپ و یا معاونش پنس مقام ریاست  جمهوری   آمریکا را تا سال ۲۰۲۰ در دست دارند.
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از سوی دیگر دولت ایران در کنگره   آمریکا حامیان زیادی در بین دموکرات ها ندارد 

چراکه ماهیت روابط ما با آمریکا و عدم تمرکز بر ایجاد البی های سازنده و مدافع جمهوری 

معتدل درصحنه سیاست  نیروهای  نداده که  اجازه  ایاالت متحده،  بین تصمیم سازان  در  اسالمی 

  آمریکا این امکان را پیدا کنند تا بتوانند مواضع بی طرفانه تری را در مورد کشور ما از خود بروز 

دهند.

همچنین بر اساس مطالعات تاریخی در دوره جورج بوش، دموکرات ها توانستند بر کنگره 

مسلط شوند اما در عمل نتوانستند هیچ اقدام مؤثری علیه بوش و ملزم کردن او به خروج نیروها 

از عراق صورت دهند. با این وصف این ترامپ است که درصورتی که موفقیت جمهوری خواهان 

با توجه به ازدیاد مشکالت داخلی و قانونی او، شکست در مذاکره با کره شمالی و جنگ تجاری 

با کشورهای آسیایی و غربی که برای وی نتایج مطلوب مورد تصور خود را به دنبال نداشته اند، 

تالش خواهد داشت تا ایران را به مذاکره با آمریکا تشویق نماید. رویکرد و تمایلی که در جریان 

دموکرات کمتر شاهد آن خواهیم بود.

امنیتی  و  خارجی  سیاست  بر  حزب  دو  این  از  یک  هر  آمدن  کار  روی  کل،  به طور 

آمریکا نسبت به ایران هیچ تأثیری نخواهد گذاشت که یکی ازجمله دالیل آن می  توان به البی 

سیاست  از  بخشی  ایران  با  مقابله  راستا،  همین  در  اشاره کرد.  آمریکا  در کنگره  صهیونیست 

دوحزبی آمریکا است. بااین حال، درصورتی که دموکرات ها بتوانند کنگره را در دست بگیرند، 

ممکن است سیاست های تندتری نسبت به ایران اتخاذ کنند و حتی این سیاست های ضد ایرانی 

آمریکا را به صورت قانونی و ساختارمندتر پیگیری کنند]۱۳[.
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نتیجه گیری

در چنین شرایطی و در ایام قبل از انتخابات باید توجه داشت این ترامپ است که دستاورد 

خاصی در سیاست خارجی خود ندارد و تالش می نماید با به پای میز مذاکره کشاندن ایران و 

یا کسب توافق هسته  ای با کره شمالی،  دستاورد بزرگی در روزهای پیش از انتخابات و برگ 

برنده ای در روزهای منتهی به انتخابات کنگره بدست آورد. از سوی دیگر در باب نتایج انتخابات 

الزم است اشاره شود که به نظر می رسد دموکرات ها در بهترین حالت بتوانند بر صرفًا مجلس 

نمایندگان مسلط شوند و هرچند این امر موفقیت بزرگی برای آن ها محسوب می شود، اما احتمال 

کسب اکثریت در سنا برای دموکرات ها بسیار ضعیف خواهد بود و درنتیجه به دلیل همراهی سنا 

با ترامپ، امکان اقدام جدی برایشان فراهم نیست. بدلیل رضایت نسبی مردم آمریکا از پیشرفت 

اقتصادی در دوران ترامپ بعید به نظر می رسد دموکرات ها بتوانند سنا را نیز در سلطه خود بگیرند. 

به هر تقدیر اصل ثابت بودن سیاست آمریکا نسبت به جمهوری اسالمی نکته ای است که نباید در 

تحلیل نتایج انتخابات آنرا فراموش نمود و نباید انتظار هیچ اتفاق شگرفی را در این مورد داشت.
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