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راهبرد

مردی در میانه قذافی و احمدینژاد

ديپلماسی

احمد نقیبزاده

پژوهشگر حوزه علوم سیاسی

او اس��تثنای تاریخ آمریکاس��ت ،پیش از او هیچ
رئیسجمه��وری در کاخ س��فید اینگون��ه در
صحنه سیاس��ت رفتار نکرده ب��ود ،مردی که در
صفح��ات اجتماع��یاش بهصورت مس��تقیم با
مردم س��خن میگوید و صحنهآرایی میکند ،او
میتوان��د صبح کاری را انجام دهد و همان ش��ب
آن را لغ��و کند؛ مردی خودش��یفته و مردمفریب
که س��الها در محافل نظام��ی و اقتصادی حاضر
ب��وده و البت��ه بارها هم شکس��ت خورده اس��ت.
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ترامپ تنها یک ه��دف دارد ،رئیسجمهور خاص
آمریکا میخواهد تنها رضایت کارتلهای اسلحه
و البیهای اس��رائیلی و نفتی را بهدس��ت بیاورد،
برای همین چن��دان نمیتواند توجهی به س��ایر
حوزههای سیاس��ی و اجتماعی داش��ته باش��د؛
او خ��ود را م��ردی در آیینه میبین��د که هیچگاه
شکست نمیخورد ،و دس��تی نیرومند باالی سر
خ��ود میبیند ،و چقدر چهره او ب��رای ما ایرانیان
آشناس��ت ،او ش��بیه محمود احمدینژاد است؛
مردی که وقتی در سازمان ملل سخنرانی میکند
خودشیفته است و البته هاله نوری را باالی سر خود
میبیند.
ترامپ مردی آش��فته است و این آشفتگیها را به
سیاست داخلی و بینالمللی آمریکا منتقل میکند،

این آش��فتگیها را ش��رکای قدیم��ی او در اروپا
بهخوبی درک میکنند ،سنت اروپاییها پایداری
و رفتار سنجیده است ،آنها حاال رئیسجمهوری
را میبینند که یک روز قرارداد پاریس را میخواهد
لغو کند و روز بعد برجام را و چون منافع اقتصادی
اروپ��ا به آمریکا گره خورده اس��ت ،لذا نمیتوانند
نس��بت ب��ه ای��ن آش��فتگیها بیتوجه باش��ند
بنابرای��ن نگران آمری��کا با هدایت آق��ای ترامپ
هستند ،اروپاییها س��عی میکنند رفتار خود را
تلطیف کنند اما تجربه نش��ان داده که این نرمش
تاثیری بر ترامپ ندارد.
ترام��پ م��ردی جنجالی اس��ت ،ب��رای همین
سیاس��ت آمریکا نمیتواند چنین فردی را تحمل
کند ،ش��اید او مرد یک دورهای کاخ س��فید باشد

و جمهوریخواه��ان دیگ��ر او را انتخ��اب نکنند.
ترام��پ ذهنگ��را و البته با ش��خصیتی برونگرا
شاید بتواند بخشی از آرای عمومی را بهخود جلب
کن��د اما حزب جمهوریخواه و هواداران س��نتی
آن نس��بت به ترامپ بیتفاوت نخواهن��د بود ،او
به مانند رئیسجمهور س��ابق ایران احمدینژاد
از روی س�لایق روزمره و ب��دون مطالعه افرادی
را در کابین��هاش انتخ��اب میکن��د و چن��د روز
بعد وقت��ی میبیند ایدهه��ای اطرافیان��ش با او
سازگار نیس��ت آنها را به راحتی کنار میگذارد،
او یک روز ش��یفته میش��ود و روز بع��د آن روی
س��که پیدا میش��ود و ب��ازی را تغیی��ر میدهد.
در انتخاب��ات آمری��کا حزب جمهوریخ��واه در
دوراهی ق��رار گرفت که جبر سیاس��ی آنها را به
سمت حمایت از ترامپ کشاند ،جمهوریخواهان
یا باید رقاب��ت را به رقیب خود ح��زب دموکرات
واگ��ذار میکردن��د ی��ا اینک��ه از ترام��پ دفاع

میکردند ،برای همین با چش��م گریان به ترامپ
رای میدهند.
ام��ا ب��ه نظرم ای��ن یک حالت اس��تثنا ب��ود ،که
حزب در برابر ی��ک پدیده قرار گرف��ت ،هر چند
نباید س��ناریو پرحاش��یه این انتخابات و ش��ایعه
دخال��ت روسه��ا در انتخاب��ات آمری��کا را ه��م
دستکم گرفت.
ترامپ ،احمدینژاد و رهبر سابق لیبی معمر قذافی
هر س��ه از یک جنس هس��تند ،آنها پوپولیست
هستند؛ و میخواهند غیرقابل پیشبینی باشند
البته آنها خوشحال میش��وند که افکار عمومی
جهان دربارهش��ان بگویند ک��ه رهبرانی غیرقابل
پیشبین��ی هس��تند ،ای��ن نقطهضع��ف بزرگ
شخصیتی آنهاس��ت ،زیرا غیرقابل پیشبینیها
رفتار عقالیی ندارند ،سیاستمدارانی بدون معیار
که دائما ضد و نقیض برخورد میکنند و جهان این
تضاد را نمیپسندد.

اگر من جای ظريف بودم
گـــــــزارش

با طناب اردوغان
وارد چاه نشویم
علی بیگدلی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

روزی که هیأت نظام��ی ترکیه به تهران آمد
با خودم گفتم آنها برای ای��ران نمیتوانند
یک متحد اس��تراتژیک همیشگی باشند؛ در
ط��ول تاریخ ترکها منافع خ��ود را بر روابط
با دیگران ترجی��ح دادهاند .آمدن اردوغان به
تهران نشان داد آنها سرگردان هستند ،برای
همین سعی میکنند از هر دری وارد شوند تا
بتوانند به اهداف خود برسند .اردوغان نشان
داده که در تصمیمگیریهایش ثبات ندارد،
سیاست یک بام و دو هوای او در اتحادیه اروپا،
و نیز س��ودای شکس��تخورده او در رهبری
شمال آفریقا نش��ان میدهد ،او مردی است
که ثبات ندارد ،اردوغان تا پیش از وقوع کودتا
دو اس��تراتژی محوری داشت .ابتدا عضویت
در اتحادیه اروپا و دوستی با جهان غرب ،و در
کنار آن نگاه به ش��رق به هدف احیای دوباره
عثمانی .او در استرات ِژی اول با سدهای فرانسوا
اورالندی که اتحادیه اروپا را مختص به جهان
مسیحیت میدانست ،و مخالفتهای آشکار
و پی در پی اتریش مواجه شد و اقبال باالیی
در تحقق این هدف نیافت .از سوی دیگر برای
تحقق اس��تراتژی دوم خود در پی استفاده از
مثلث ترکیه ،عربستان س��عودی و قطر بود
ک��ه به دلیل تف��اوت نگاه آن��کارا و ریاض در
چش��مانداز منطقهای ای��ن دو پایتخت ،این
استراتژی نیز با فراز و نشیبهای جدی مواجه
شد .در دوران پس��ا کودتا ،اردوغان در حال
اس��تفاده از تاکتیک نزدیک شدن به روسیه
و ایران است که به ظاهر ایجاد مثلث ترکیه،
ایران و روسیه را محتمل میسازد .اما در واقع
این اهرم فش��اری برای امتیازگیری از جهان
غرب و در جهت پیشبرد اهداف آنکارا بود .در
آن سو اوضاع در وزارت خارجه ما نیز به مراد
نیست ،سیاس��ت خارجه ایران غیرمتمرکز
است برای همین ترکها به خوبی میدانند
در ایران استراتژی ثابتی وجود ندارد ،اگر قرار
بود روزی در وزارت خارجه صاحب اختیارات
الزم باشم در مرحله اول باید تکلیف خودمان
را مش��خص کنیم ،با ادامه این شیوه ظریف
نمیتوان��د کار خاصی انج��ام دهد ،به قضیه
همه پرسی در اقلیم کردس��تان نگاه کنیم؛
ایرانیها حتی جلوتر از دولت عراق وارد معرکه
میشوند و سعی میکنند نقش اول را داشته
باشند ،در حالی که ابتدا باید دولت عراق و بعد
از آن ترکیه وارد شوند اما ایرانیها سینه چاک
تر هس��تند و ما بدون اینکه به طور رسمی از
ما بخواهند وارد مسائل عراقیها شدیم شاید
این روزها العبادی به ما احتیاج داشته باشد
و سکوت کند اما این را جایی یادداشت کنیم
که روزی عراقیها در آیندهای نزدیک در برابر
ما قرار میگیرند .دستگاه دیپلماسی ما فکر
میکند میتواند با کارت ترکیه بازی کند اما
یادمان باشد که اردوغان تا اینجا همواره دچار
ناکامی بوده اس��ت ،این عضو قدیمی اخوان
المس��لمین محبوبیت خود را چه در داخل
و چه خارج ترکیه از دست داده است ،روزی
جوانان خاورمیانه آرزو داشتند رهبریشان
بر عهده رفقای حزب آک پارتی باشد اما حاال
چطور؟ آنها بهشدت سقوط کردهاند.
یک روز اردوغان تصمیم میگیرد با عربستان
و قطر مثلت رابطه داش��ته باش��د و روز بعد
س��راغ ایرانیها و عراقیها م��یرود ،هر بار
هم اضالع مثلث او در هم میشکند ،توصیه
میکنم ب��ا طناب ترکه��ا وارد هیچ چاهی
نشویم .وقتی بهار عربی آغاز شد ،هم پیمانان
اردوغان در بسیاری کش��ورها به خصوص
در ش��مال آفریقا به قدرت رسیدند و حتی
تعدادی از این کش��ورها ،شیوه کشورداری
خ��ود را به حکوم��ت فعلی ترکیه تش��بیه
کردند .انتخاب محمد مرس��ی چنان برای
اردوغان حائز اهمیت بود ،که برای تبریک
حضوری به رئیسجمهور جدید این کشور،
به قاهره سفر کرد .لذا وقوع کودتای مصر و
برکناری محمد مرسی نشاندهنده وجود
اختالفاتی ریشهای میان آنکارا و ریاض بود.
دیدی��م که در مصر کار به جایی رس��ید که
حتی حمایت عربس��تان از ژنرال سی سی
هم نتوانس��ت دل اردوغان را ن��رم کند و او
به پشتوانه آشتی با اسرائیل و دسترسی به
بازار این کشور ،دست رد بر سینه عربستان
س��عودی زد .البته این ه��م نمونه دیگری
از اش��تباهات اردوغان و بلن��د پروازیهای
اوست که ضرر آن به مردم ترکیه و بعد سایر
کشورها در منطقه میرسد.

عکس :تام پنینگتون
 /گتیایمیجز

کافکاخوانی با دونالد ترامپ
نزهت امیرآبادیان
روزنامهنگار

تنفر
غیرعقالنی
دونالد ترامپ
از توافق
هستهای با
ایران ،خروج
او از توافقنامه
اقلیمی پاریس
و درخواست
افزایش
زرادخانههای
هستهای
آمریکا همانند
دنیایی است
که کافکا در
داستاهایش
خلق میکرد

«یک روز صب��ح وقتی گرگور زام��زا از خوابی آش��فته به خود
آمد ،دید در تختخواب خود به حش��رهای بزرگ تبدیل ش��ده
اس��ت .بر پشت سخت و زرهمانندش افتاده بود و اگر سر را کمی
باال میگرفت ،ش��کم برآمده و قهوهای رنگ خود را میدید که
الیههایی از پوست مسخ ؛خشکیده و کمانی شکل ،آن را به چند
قسمت تقسیم میکرد« ».مسخ؛فرانتس کافکا»
دنیای سرد کافکا مملو از نیستهاست .انسانهایی ازخودبیگانه
توپا میزنند .تمامی قوانین
که در پوچگرایی و پوچانگاری دس 
طبیعی و بشری در داس��تانهای او به حالت تعلیق درمیآیند،
تعلیق��ی که خوانن��ده و جهان را ب��ه درون خود میکش��اند و
ما را بخش��ی از نیس��ت انگاریهای او میکند .نه در داس��تان
«محاکمه»ی کافکا عدالت وجود دارد و نه در «قصر» او معنایی
یافت میش��ود .در داستانهای او سیاس��ت غایب است و خرد
سیاسی تمسخر قوانین نوشته شده بش��ری است و چیزی جز
بیخردی نیست.
تنف��ر غیرعقالن��ی دونالد ترامپ از توافق هس��تهای ب��ا ایران،
خ��روج او از توافقنامه اقلیم��ی پاریس و درخواس��ت افزایش
زرادخانههای هستهای آمریکا همانند دنیایی است که کافکا در
داس��تاهایش خلق میکرد .جایی که به فرمان مردی که تازه از
راه رسیده ،حاصل سالها خردجمعی انسانها به حالت تعلیق
درمیآید.
به نوشته نیویورکر ،مدتها قبل از آنکه دونالد ترامپ با تمسخر
موشکهای کرهشمالی را «فشفشههای مرد کوچک» بنامد یا
خبر اول

کمک نیروی دریایی آمریکا
به قایق ایرانی

نیروی دریایی آمریکا میگوید یک ناوشکن این کشور پس از
حمله دزدان دریایی در آبهای اطراف یمن به کمک یک قایق
ماهیگیری ایرانی رفته اس��ت .بهگزارش خبرگزاری فرانس��ه
نیروی دریایی آمریکا در بیانیهای گفت که گارد ساحلی ایران
روز سهشنبه این حادثه را به فرماندهی نیروی دریایی آمریکا
در بحرین گزارش کرد و خواستار کمک شد .حمله در جزیره
سقطری در آبهای جنوب یمن اتفاق افتاد.
فرماندهی آمریکا سپس موضوع را با یک نیروی بینالمللی دریایی که برای مبارزه با دزدان
دریایی در این ناحیه مستقر است هماهنگ کرد .براساس این بیانیه ناو هاوارد و ناوشکن ژاپنی
جیاس آماگیری به این قایق ماهیگیری و ملوانان آن رسیدند« ،غذا و آب در اختیار آنها قرار
دادند ،تعمیراتی انجام دادند و س��ه خدمه زخمی آن را مداوا کردند ».در گذشته هم چندبار
ناوهای آمریکایی به کمک قایقهای ایرانی رفتهاند .در سال  ۲۰۱۰نیروی دریایی آمریکا دو
ملوان ایرانی را که کشتی ماهیگیری آنها شب قبل غرق شده بود نجات و تحویل گارد ساحلی
ایران داد .اوایل سال  ۲۰۱۲گزارش شد که یک ناو نیروی دریایی آمریکا  13ماهیگیر ایرانی
را که در اسارت دزدان دریایی بودند نجات دادند .مقامات دولت ایران آن اقدام ناو آمریکایی
را «حرکتی بشردوستانه و مثبت» ارزیابی کردند.

به تش��کیالت سیاس��ت خارجی جمهوریخواهان طعنه بزند
و آنه��ا را «احمق» بخوان��د ،اهانت خاصی در م��ورد یک توافق
بینالمللی بیان داشت.
او برنام��ه جامع اقدام مش��ترک ک��ه در دولت اوباما در س��ال
 2015امضا ش��ده بود را «بدترین توافق ممکن» نامید و اعالم
کرد ک��ه در دولت خ��ود این مذاک��ره را مجددا انج��ام خواهد
داد .ام��ا در حقیقت ای��ن توافق نقط��ه تحولی مه��م و بهطرز
نادری موردقب��ول همگانی ب��ود .بعد از س��الها تردید ،چین
و روس��یه بههمراه دیگر اعضای دائم ش��ورای امنیت س��ازمان
ملل بههم��راه آلمان و اتحادی��ه اروپا به این توافق پیوس��تند.
جک س��الیوان ،یکی از اعضای مذاکرهکنن��ده آمریکا در مورد
مذاک��رات منتهی ب��ه این توافق گف��ت« :تمام دنی��ا در مقابل
ایران بود».
اگرچ��ه از نظ��ر جمهوریخواهان ای��ن توافق رفت��ار ایران در
م��ورد آزمایشهای بالس��تیک یا در م��ورد عراق و س��وریه را
تغییر ن��داد .اما تاثیر ای��ن توافقنامه بر برنامه هس��تهای ایران
غیرقابلانکار است.
حتی منتقدان تندخوی ای��ران مانند جیمز ماتیس ،وزیر دفاع
آمریکا و ایهود باراک ،نخس��توزیر سابق اسرائیل این توافق را
برای امنیت بینالمللی حیاتی دانستهاند و محمدجواد ظریف،
وزیر امور خارجه ایران و فدریکا موگرینی ،مس��ئول سیاس��ت
خارجی اروپا از سوی گروههای مختلفی بهعنوان نامزد دریافت
جایزه صلح نوبل مطرح شده اند.
یک منبع در واشنگتنپست میگوید ،زمانی که ترامپ دریافت
که نهتنها ماتیس بلکه وزیر امور خارجه ،رکس تیلرسون و دیگر
مقامات امنیت ملی آمریکا میخواهند که این توافقنامه حفظ

شود .سردرگم ش��د .در اوایل ماه اکتبر کاخ سفید برنامه جدید
برای ارضای خش��م خود در پیش گرف��ت .ترامپ انکار میکند
که این توافق همسو با منافع ملی آمریکاست و آن را یک فریب
میداند ،اما اقدامی در راس��تای لغو آن انجام نمیدهد بلکه آن
را به کنگره میس��پارد تا تصمیم بگیرد ک��ه تحریمها را تمدید
کنند یا خیر.
لغو این توافق از سوی آمریکا سابقه دههها رهبری ایاالت متحده
را در زمینه عدم گسترش سالحهای هستهای بر باد میدهد.
توماس گراهام جونیور سفیر بازنشس��ته که در طول  20سال
کار خود در مذاکرات بزرگ و مهمی در زمینه کنترل تسلیحات
و خلعس�لاح آمریکا مش��غول بهکار بوده است ،سخنان ترامپ
در مورد توافق هس��تهای ایران را اینگونه تفسیر میکند« :من
هرگ��ز موضوعی ت��ا به این اندازه پ��رت و بعید ندی��ده بودم .به
عقیده من هی��چ دلیلی وجود ندارد که م��ا بتوانیم بگوییم این
توافقنامه یک فریب اس��ت ،مگر برای منافع سیاس��ی ناچیزی
یا اینکه ما واقع��ا بخواهیم جنگی بهپا کنی��م .از لحاظ تاریخی
قطعا ای��ن توافقنامه تضادهای��ی با برخ��ی از توافقات کنترل
س�لاح دارد .اما این فقط مانند آن اس��ت که ما درحال خواندن
کافکا هستیم».
درواقع در دوهفته گذش��ته تعدادی از ش��اخصهای بیثباتی
سیاس��ی در ترامپ دیده ش��ده اس��ت .روز  7اکتب��ر ،ترامپ،
تیلرس��ون را که بهدنبال راه حلی برای مذاکره با کرهشمالی بود
مورد انتقاد قرار داد و در توئیتی کرهش��مالی را به حمله نظامی
تهدی��د کرد .هفته گذش��ته  NBCگزارش داد ک��ه ترامپ در
جلس��های با پنتاگون خواهان دهبرابر شدن زرادخانه هستهای
شده است.

خبر دوم

قطعنامه کنگره آمریکا
علیه برنامه موشکی

مجلس نماین��دگان آمری��کا قطعنام��های را تح��ت عنوان
«قانون اجرایی برنامه موش��کی بالستیک ایران و تحریمهای
بینالمللی» را با اکثریت آرا به تصویب رساند .ایاالت متحده که
این روزها تالشمی کند کشور ایران را تا جای ممکن محدود
کند ،روز چهارشنبه این قانون جدید را تصویب کرد.
بهگزارش پایگاه خبری نش��نال ،مجل��س نمایندگان کنگره
آمریکا چهار قطعنامه را علیه ایران و حزباهلل لبنان بهتصویب
رساند .این قطعنامه با هدف متوقف کردن برنامه موشکی بالستیک ایران به تصویب رسیده
است .همچنین در قطعنامههای دیگر از اتحادیه اروپا خواسته شده است تا حزباهلل لبنان را
یک سازمان تروریستی بداند.
به گزارش ایسنا این اقدام کنگره در راستای سیاست دولت ترامپ برای متوقف کردن توسعه
برنامه موش��کی ایران انجام شد .درحالیکه مقامات کاخ سفید پیشتر اعالم کرده بودند که
هرگونه توافق با ایران عالوه بر موضوع برنامه هستهای ایران باید شامل همه اختالفات از جمله
برنامه موشکی ایران نیز باشد ،مقامات اروپایی تاکید کردهاند که تغییر در برجام امکانپذیر
نیست .مقامات کشورمان نیز همواره تاکید کردهاند که ایران بر سر تواناییهای دفاعی خود
مذاکره نمیکند.

درحالیکه هرگونه افزایش در زرادخانه هستهای موجب نقض
معاهدههای خلع سالح شده و رقابت هستهای جهانی جدیدی
را به راه خواهد انداخت( .بعد از این جلسه بود که تیلرسون او را
«احمق لعنتی» نامید)
واکنشهای ترامپ برای بس��یاری از متحدان وفادار پیشین او
لتحمل کرده است.
تضادهای زیادی ایجاد کرده است و او را غیرقاب 
باب کروکر رئیس کمیته خارجی مجلس سنای ایاالت متحده
به تایمز گفته است :با نظراتی که ترامپ میدهد ما میتوانیم به
سوی جنگ جهانی سوم برویم .تام باراک ،یکی از دوستان نزدیک
ترامپ به واشنگتنپست گفته است که سخنان او شوکهکننده و
خیرهکننده است.
برهمزدن توافق هستهای با ایران اعتبار ایاالت متحده را در میان
شرکای اصلی آن در دنیا از بین خواهد برد .در این مورد آمریکا
بهطور جدی با چین مواجه خواهد ش��د ک��ه هماکنون درحال
گفتوگو با کرهشمالی است.
گلوب��ال تایم��ز ،ی��ک روزنام��ه دولت��ی چینی در گزارش��ی
در ای��ن م��ورد پرس��یده اس��ت« :اگ��ر آمری��کا یک ق��رارداد
جهان��ی را صرف��ا بهدلی��ل تغیی��ر دول��ت بره��م میزن��د
چگون��ه میتوان��د ب��ه عن��وان ی��ک ق��درت ب��زرگ جهانی
باقی بماند؟»
گویی ترامپ در مقابل جهان ایستاده تا بگوید ببینید توافقات و
معاهدههای بینالمللی پوچ و بیمعناست و او مانند کودکی لجباز
و بیتجربه هس��ته قوانین و رویدادها را با خواستهای زودگذر
خود زیر و رو میکند .کافکا را اس��تاد بیمعنایی میدانند .انگار
رئیسجمهور غیرنرمال آمریکا میخواهد برای مردم جهان ،یک
دنیای کافکایی بسازد.
خبر سوم

کنایه ظریف
به دولتمردان آمریکایی

محمدج��واد ظری��ف ،وزی��ر ام��ور خارج��ه در روز
پنجش��نبه ب��ا انتش��ار س��ه توئی��ت جداگان��ه ب��ه ادعاها و
اظه��ارات اخیر همت��ای آمریکای��ی خود رکس تیلرس��ون
پاسخ گفت.
ظریف در توئیت اول خود نوشت :آمریکا در سال ۱۹۵۳/۱۳۳۲
دولت منتخب ایران را تغییر داد و از سال  ۱۹۷۹/۱۳۵۷برای
تک��رار آن تالشمی کند .ایرانیها فریب ب��ازی آمریکا و ابراز
همدلیهای ساختگی را نمیخورند.
وزیر امور خارجه کش��ورمان در توئیت دوم خود تاکید کرد :دروغ بودن همدلی با ایرانیان با
استفاده ترامپ از نامی جعلی برای خلیج فارس ،تروریست نامیدن مردم ایران و ممنوع کردن
سفر آنها به آمریکا ،مشخص شد.
ظریف همچنین در توئیت س��وم در کنایهای خطاب به مقامات آمریکایی تاکید کرد :آمریکا
باید ژست «ایستادن کنار ملت ایران» را رها کند -ایرانیها رئیسجمهورشان را با  ۶میلیون
اختالف رأی و با مش��ارکت ۷۳درصدی انتخاب کردند .مقایس��ه میکنید؟ (اشاره به اینکه
دونالد ترامپ در انتخابات ریاس��ت جمهوری این کشور در آرای مردمی دو میلیون از رقیب
خود هیالری کلینتون عقب بود).

