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مقدمه

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر سال ۲۰۲۰ برگزار خواهد شد. در رقابت های 

مقدماتی حزب دموکرات از میان سندرز از جناح به اصطالح »پیشرو«]۱[ و بایدن از جناح سنتی 

در نهایت سندرز از ادامه رقابت ها کناره گیری کرد. در این  بین بر اساس بعضی نظرسنجی ها 

برنی سندرز نامزد سوسیال دموکرات از طرفداران بسیاری در بین مردم آمریکا و بویژه جوانان 

برخوردار است.]۲[ هرچند سندرز در نهایت مجبور به انصراف از رقابت ها شد اما نباید جنبش 

پشتیبان او یعنی چپ گرایان در جناح پیشرو حزب را نادیده گرفت. در صورت انتخاب یک 

دموکرات به عنوان رئیس جمهور بعدی، بسیاری بر این باورند که جناح پیشرو می تواند تغییراتی 

در سیاست خارجی آمریکا به خصوص در حوزه ایران ایجاد نماید. نگاهی به مواضع سندرز به 

عنوان نماینده جریان پیشرو، در مورد برجام، تحوالت منطقه و رابطه ایران و آمریکا می تواند 

تأییدی بر این موضوع باشد. نحوه کنش مطلوب جمهوری اسالمی ایران در قبال ریاست جمهوری 

یک دموکرات و کنش های سیاسی جناح پیشرو در ساختار سیاسی آمریکا از اهمیت خاصی 

برخوردار است. مقاله حاضر بر آن است تا به داللت های وجود چنین جنبشی در ساختار سیاسی 

آمریکا برای ایران بپردازد.

چرایــی مخالفــت حــزب دموکــرات بــا »برنــی ســندرز« بــه عنــوان نمــاد 
ــرو جریان پیش

سندرز و جریان پیشرو دیدگاه هایی دارند که در فضای سنتی سپهر سیاسی آمریکا چندان 

خوشایند نیست. یک سری دیدگاه های ترقی خواهانه که ریشه این تفکر به اوایل قرن بیستم 
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برمی گردد. پیشروها رویکردهای آوانگارد و انقالبی دارند که با نظرات حاکم بر نظام سیاسی 

سنتی آمریکا همخوانی ندارد. آنها به آزادی های اجتماعی، مقابله با انحصارهای اقتصادی و رفاه 

طبقه کارگر معتقد می باشند و به دنبال یک سری اصالحات اجتماعی و اقتصادی هستند. این ایده ها 

اکنون در جامعه آمریکا با اقبال عمومی بیشتری مواجه گشته و حامیان بسیاری دارد. فارغ از این 

موضوع که سندرز رئیس جمهور می شد یا خیر، تفکرات و باورهای وی اکنون در جامعه آمریکا 

نهادینه و با استقبال بی نظیری مواجه شده است. از مهم ترین دالیل این مخالفت و کارشکنی در 

روند انتخاب سندرز به عنوان نامزدی نهایی حزب دموکرات، ساختار کاپیتالیستی ایاالت متحده 

است که در واقع البی ها نیز بر آن نقش مؤثر دارند.

ازجمله اقدامات هماهنگ حزب دموکرات در عقب راندن سندرز و جریان پشتیبان وی، 

کنار نکشیدن الیزابت وارن بود که در عین  حال که خود بعد از انتخابات ایالت ماساچوست از 

رقابت ها کنار کشید اما  همین اقدام و اقدامات مشابه باعث شد تا پایگاه رأی اصلی وارن و سندرز 

که تقریبًا یکی هستند تقسیم شود و  بایدن در ایالتی کلیدی چون ماساچوست که انتظار پیروزی 

نداشت هم پیروز شود. درواقع کنار نکشیدن وارن به نفع سندرز را می توان بازی وی به نفع بایدن 

ارزیابی کرد. اقدام پیت بوتجج و امی کلوبوچار، دو نامزدی که طی روزهای قبل از سه شنبه 

بزرگ، به نفع بایدن کنار کشیده بودند نیز در همین راستا قابل تفسیر است که بایدن از آن ها 

برای این حمایت درون حزبی تشکر کرد.]۳[ درواقع دستگاه حزب دموکرات حرکتی حساب شده 

علیه جریان پیشرو را رقم زده است؛ چراکه سندرز به عنوان رهبر جریان پیشرو را در مسیر افکار 

و منافع حزبی خود نمی دیدند و سندرزی که چشم به توده مردم داشت برای نهایی شدن نامزدی اش 

با متنفذین حزب هم روبرو شد و این یعنی سندرز و جریان پیشرو با تشکیالت سنتی حزب 

دموکرات نیز رقابت و مبارزه کردند. این سناریو به قدری واضح بود که ترامپ نیز کناره گیری 



چپ گرایان در حزب دموکرات آمریکا و داللت ها برای ایران

8

نامزدهای دموکرات به نفع بایدن را کودتا علیه سندرز و حامیان وی توصیف نمود.

این در حالی است که سندرز که به دلیل عقاید ذکر شده، مورد غضب بخش سنتی حزب 

دموکرات است تالش می کرد تا از مذهب خود برای جلب آرا یهودیان آمریکا استفاده کند با این 

 حال وی منتقد سرسخت سیاست های تل آویو در قبال فلسطینی ها است و این موضوع هم می تواند 

دلیلی برای مقابله البی های طرفدار رژیم صهیونیستی با سندرز باشد. برای مثال عالوه بر البی 

قدرتمند صهیونیستی ایپک، یک البی دیگر موسوم به »اکثریت دموکراتیک برای اسرائیل« نیز 

بیش از ۱.۴ میلیون دالر علیه سندرز هزینه کرد که از این مبلغ، 8۰۰ میلیون دالر صرف تبلیغات 

منفی در ایالت آیووا شد و 6۰۰ میلیون دالر نیز به همین امر در ایالت نوادا تعلق گرفت.]۴[

مواضع سندرز در قبال مسائل پیرامون ایران و منطقه غرب آسیا

جریان »پیشرو« که بیشتر در سندرز متجلی شده است دیدگاه های متفاوتی در قیاس با 

سیاستمداران سنتی آمریکایی و محافل تصمیم گیر این کشور در قبال تحوالت منطقه غرب آسیا و 

رابطه ایران و آمریکا دارند و این مواضع می تواند در آینده موجب واقع بینی هیئت حاکمه آمریکا 

در قبال نحوه تعامل با ایران شود. سندرز در سیاست خارجی رویکردی متفاوت با دیگر نامزدها 

پیش گرفت و خود را مخالف سرسخت نظامی گری آمریکا در دنیا نشان داد. از سوی دیگر در 

رابطه با تعامالت آمریکا با عربستان به شدت منتقد بوده و عربستان را از ابعاد مختلف سیاسی و 

اجتماعی نقد اساسی می کند. به اتحاد آمریکا با رژیم صهیونیستی نیز انتقاد دارد و مخالف این 

میزان حمایت آمریکا است.

سندرز در همین رابطه با توجه به سیاست آمریکا در قبال فلسطین و حمایت از رژیم 
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صهیونیستی بیان داشت: »اینکه طرفدار مردم اسرائیل و طرفدار صلح در خاورمیانه باشیم به این 

معنا نیست که باید از دولت نژادپرست و راست افراطی که اکنون در اسرائیل وجود دارد حمایت 

کنیم. به اتفاقاتی که در غزه میفتد نگاه کنید. مردم حتی نمی توانند منطقه را ترک کنند. ما باید 

اسرائیلی ها و فلسطینی ها را زیر پرچم عدالت دور هم جمع کنیم. نمی شود که فقط از اسرائیل 

حمایت کنیم و نیازهای مردم فلسطین را نادیده بگیریم.«

سندرز اولین نامزدی بود که در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با توجه به 

مخالفتی که با نقش صهیونیست ها و یهودی های افراطی در ساختار سیاست خارجی آمریکا دارد 

علنًا بیان کرد که در نشست ساالنه »کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل« )AIPAC( البی 

ایالت ورمانت  نامزد سناتور چپ گرای  این  اینکه  اسرائیل شرکت نمی کند و جالب تر  هوادار 

که  رهبرانی  »با  البی  این  که  داشت  بیان  مذکور  نشست  در  شرکتش  عدم  علت  تشریح  در 

سخنان متعصبانه بیان می کنند و با حقوق اساسی فلسطینیان مخالف هستند« در ارتباط است و از 

آن ها حمایت می کند.]5[ برنی سندرز همچنین در جریان مناظره تلویزیونی دموکرات ها در شهر 

چارلتون ایالت کارولینای جنوبی، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، را یک شخص »مرتجع« 

و »نژادپرست« خواند و احتمال بازگرداندن سفارت آمریکا از بیت المقدس به تالویو را بیان کرد 

که خود گویای مواضع وی در قبال جریان و سیاست های حاکم بر رژیم صهیونیستی است.]6[

سندرز درباره روابط آمریکا با عربستان و خصومت با ایران نیز می گوید: »همین اتفاق باید 

در خصوص عربستان و ایران هم رخ دهد. برای سال هاست که ما عاشق عربستان سعودی بودیم. 

مشکل اینجاست که رهبران این کشور )سعودی( اشرار قاتل هستند. باید ایران و عربستان را پای 

یک میز بنشانیم. ایران و عربستان را کنار هم بگذاریم و به عنوان یک ملت به آن ها بگوییم که ما 

از جنگ های بی پایان و خرج های تریلیون دالری خسته شده ایم و این دو کشور باید رفتارهایشان 



چپ گرایان در حزب دموکرات آمریکا و داللت ها برای ایران

۱۰

را کنترل کنند.«

با توجه به ارزیابی نظرات دیگر نامزدهای دموکرات باید اذعان داشت که برنی سندرز 

بیشترین حمایت را از توافق هسته ای ایران داشت. در دوران ریاست جمهوری اوباما و در زمان 

رأی گیری بر سر تمدید قانون آیسا، سندرز تنها سناتوری بود که به این قانون رأی منفی داد. 

سندرز معتقد بود که تمدید این قانون، موقعیت برجام را به عنوان توافقی جمعی میان ایران و 5+۱ 

به خطر می اندازد.

نکته حائز اهمیت آن است که سندرز تأکید کرده بود که در صورت پیروزی در انتخابات 

ریاست جمهوری آمریکا، بدون هیچ پیش شرطی به توافق هسته ای با ایران برخواهد گشت. برنی 

سندرز همچنین در اعتراض به اقدام تروریستی دولت آمریکا و ترامپ در به شهادت رساندن 

سردار سلیمانی بیان داشت که »ما نمی توانیم دور دنیا راه بیفتیم و آدم ترور کنیم«. در مناظره 

نامزدهای حزب دموکرات در ایالت نیوهمپشابر نیز بار دیگر از اقدام دولت ترامپ در ترور سردار 

شهید سلیمانی انتقاد کرده و این اقدام را یک ترور دولتی دانست.]7[

 مقایسه رویکردهای سندرز و ترامپ در قبال ایران

برنی سندرز در رابطه با ایران رویکردی متفاوت با دیگر سیاستمداران ایاالت متحده داشته 

است. وی همواره رویکرد گفتگو و تعامل سازنده با ایران را در دستور کار داشته و به سیاست 

فشار به ایران نقد اساسی داشته و دارد. بطوریکه در یک دسامبر ۲۰۱6 مجلس سنای آمریکا برای 

تمدید تحریم های ۱۰ ساله علیه ایران رأی گیری کرد. این تحریم ها با اکثریت قاطع 99 درصدی 

نداد، برنی سندرز بود. همچنین در بحبوحه  این تحریم ها رأی  به  رأی آورد و تنها فردی که 
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انتخابات ۲۰۱6 ریاست جمهوری آمریکا این سندرز بود که اعالم کرد در صورت رئیس جمهور 

شدن سریعًا روابط آمریکا با ایران را آغاز خواهد کرد. سندرز اگرچه خود ریشه یهودی دارد اما 

برخالف صهیونیست های ساکن تالویو از برجام کاماًل حمایت می کند. وی همچنین در موضعی 

رسمی اعالم کرد که به  شدت به سیاست ترامپ در قبال ایران انتقاد دارد. او از رویکرد ترامپ 

درباره ایران ابراز نگرانی نموده است.]8[

سندرز همچنین به شکلی اصولی تر و ریشه ای به سیاست های آمریکا در قبال ایران به 

اعتراض پرداخته و  در مناظره سال ۲۰۱6 با هیالری کلینتون در نقد دخالت  دولت های آمریکا 

در امور کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا از سقوط دولت قانونی مصدق به  عنوان نمونه ای 

از اقدامات آمریکا در ساقط کردن دولت ها یاد کرد و مصدق را نخست وزیر منتخب ملت ایران 

خواند که به خاطر منافع آمریکا و بریتانیا، از قدرت به زیر کشیده شد. او نتیجه این کودتا را 

دیکتاتوری شاه ایران و وقوع انقالب دانست.  

وی همچنین در اعتراض به ترور سردار سلیمانی توسط دولت ترامپ گفت الیحه مقابله 

با اقدامات نظامی ترامپ ارائه  شده  است. سندرز در پیام توییتری نوشت: »من به همراهی رو خانا 

نماینده مجلس از ایالت کالیفرنیا الیحه متوقف کردن ترامپ برای آغاز جنگ غیرقانونی با ایران 

را ارائه کرده ایم. ترامپ قول داده بود که به جنگ های بی پایان در عراق و افغانستان پایان دهد 

اما این اقدام ما را در مسیر جنگ بی پایان دیگری قرار می دهد هنگامی که در ۲۰۰۲ میالدی با 

حمله به عراق مخالفت کردم به علت نگرانی از بی ثباتی گسترده تر در منطقه خاورمیانه بود که 

متأسفانه به واقعیت پیوست. آمریکا حدود چهار هزار و پانصد نظامی شجاع را در جنگ عراق 

از دست داد و ده ها هزار تن دیگر زخمی شدند و ما هزاران میلیارد دالر برای این جنگ هزینه 

پرداخت کرده ایم.«]9[ 
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ریاست  انتخابات  نامزد  همچنان  که  زمانی  خود  رسمی  موضع گیری  آخرین  در  وی 

جمهوری بود در صفحه رسمی توئیتر خود اعالم کرد که با تداوم تحریم های ظالمانه آمریکا و 

دولت ترامپ در دورانی که ایران درگیر مبارزه با کرونا است مخالف است و بیان داشت: »ایران 

در مواجهه با پاندمی کرونا دچار ضایعه دهشتناکی شده است. تحریم های آمریکا نباید بر این 

فاجعه انسانی بیفزاید. باید هرگونه تحریمی که به توانایی ایران در مقابله با این بحران لطمه می زند، 

ازجمله تحریم های مالی را برداریم.«

فرصت ها و چالش های وجود جناح پیشرو در حزب دموکرات

پیشرو و رویکردهای سندرز در حوزه سیاست  به توصیف دیدگاه های جناح  با توجه 

خارجی به ویژه در قبال ایران که در تعارض با سیاست های پیشین و فعلی کاخ سفید قرار دارد و 

ریشه در نگاه عقالنی تر و واقع بینانه تر نسبت به  نظام بین الملل و فهم مواضع جمهوری اسالمی و 

نقش و اهمیت آن در منطقه غرب آسیا دارد این نوید را می دهد که در صورت انتخاب احتمالی 

یک دموکرات حتی جو بایدن به  عنوان رییس جمهور آمریکا و نظر به تأثیرگذاری جناح پیشرو 

در حزب دموکرات، فرصت بازبینی یا تغییراتی اندک در سیاست این کشور نسبت به ایران فراهم 

گردد. در حقیقت این جریان نوظهور اما قدرتمند معتقد است که می توان با ایران همچون یک 

کشور غیرمتخاصم برخورد و تعامل داشت و این نگاه فرصتی برای ایران به وجود می آورد و 

زمینه تفهیم سیاست های اصولی جمهوری اسالمی ایران را به دولتمردان کاخ سفید فراهم می کند. 

از سوی دیگر نباید ساده انگارانه سیاست خارجی کاخ سفید را برون داد تاثیرات جریان پیشرو در 

فردای انتخاب بایدن قلمداد نمود و انتظار یک انقالب و تحول اساسی در سیاست های این کشور 



اندیشکده راهربدی تبیین

۱۳

در برابر موضوعات مختلف داشت. در حقیقت سیاست خارجی ایاالت متحده معلول و ماحصل 

بازیگران مؤثر رسمی و غیررسمی متعددی است که در فرایند پیچیده ای شکل  گرفته و عملیاتی 

می شود و در این میان اگر چه شخص رییس جمهور از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است اما 

به معنای نادیده انگاشتن سایر عناصر تأثیرگذار در آمریکا همچون برنی سندرز و چپ گرایان 

نیست. در حقیقت جمهوری اسالمی ایران می تواند با بهره گیری از ظرفیت این جناح، زمینه 

معرفی صحیح ایران و پیشگیری از سیاست های ایران هراسانه در آمریکا را فراهم سازد.
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نتیجه گیری

گفتمان سیاسی و رویکردهای متفاوت جریان پیشرو در حزب دموکرات به مفاهیم و 

تحوالت سیاسی و اجتماعی، قطعًا نگاه و ساختار متفاوتی را در صورت رئیس جمهورشدن یک 

دموکرات بر کاخ سفید تحمیل خواهد کرد که این مهم با توجه به نگاه ساختارشکنانه آنها، در 

فضای سیاسی آمریکا احتماالً با مقاومت هایی روبرو خواهد شد. همان آرایش سیاسی که مانع 

انتخاب سندرز به عنوان نامزد نهایی حزب دموکرات شد جریان پیشرو را نیز شورشی محسوب 

می کند که بنیان دیدگاه های لیبرال دموکراسی آمریکایی را به چالش کشیده و برهم خواهد زد. 

از سوی دیگر با توجه به شرایط سیاسی درون آمریکا، جریان پیشرو ممکن است با اثرگذاری بر 

کاخ سفید فرصت های متعددی را برای جمهوری اسالمی ایران فراهم بسازد تا از نگاه متفاوت این 

جنبش به ایران بهره برداری نماید و سوءبرداشت ها، پیش فرض ها و سیاست های ناصواب آمریکا 

در قبال ایران را تغییر دهد.

چپ گرایان حزب دموکرات دیدگاه های نسبتًا متفاوتی در مقایسه با سیاستمداران فعلی 

آمریکا در قبال تحوالت منطقه غرب آسیا و رابطه ایران و آمریکا دارند و در سیاست خارجی 

رویکردی متفاوت با دیگر گروه ها داشته و مخالف سرسخت نظامی گری آمریکا در دنیا هستند 

که این مواضع می تواند فتح بابی برای اصالح  سیاست  خارجی آمریکا باشد.
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