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برگزاری انتخابات در ۳۱۰شعبه خارج از کشور
حسن قشقاوی معاون کنسولی ،پارلمانی و امور ایرانیان خارج از کشور اعالم کرد :تعداد شعب اخذ رای در خارج از کشور برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به  ۳۱۰شعبه افزایش پیدا
کرده است .وی همچنین افزود:بیشترین شعب اخذ رای که بالغ بر  ۵۵شعبه است برای ایاالت متحده آمریکا در نظر گرفته شد تا ایرانیان مقیم این کشور بتوانند در انتخابات پیش رو شرکت کنند.

در گفت و گویی با عضو شورای راهبردی روابط خارجی بررسی شد

یادداشت

چشم انداز ائتالف سعودی – صهیونیستی
حسن دانایی فر ،سفیر پیشین ایران در عراق در گفت وگویی
با سایت شورای راهبردی روابط خارجی در خصوص اتحاد
رژیم صهیونیستی با عربستان در مسایل منطقه ای و تاثیر
آن بر روند منطقه ای معتقد است :این اتحاد به دلیل ضعف
استراتژی ،قدرت مدیریت ،قدرت سازماندهی و قدرت
مردمی ،قادر به تحقق خواستههای خود نیست.آنچه در ادامه
میخوانید متن کامل این گفتگوست.
راهبرد رژیم صهیونیستی برای نزدیکی به حکام عرب تا
چه حد اجرایی شده است؟
راهبرد رژیم صهیونیستی برای نزدیکی به حکام عرب همان
تئوری قدیمی دو پایهای است که آمریکاییها در دهه  60و 70
میالدی در منطقه خاورمیانه و بهخصوص حوزه خلیجفارس طراحی
کرده بودند .در آن زمان رژیم سعودی و رژیم شاه در ایران ،دو پایه
این تئوری را تشکیل میدادند و هدف از این طرح نیز مقابله بانفوذ
کمونیسم و مهار آن بود .امروز نیز همان تئوری قدیمی بارنگ و
لعاب دیگری مجددا ً مطرحشده است و در این تئوری رژیم سعودی
در کنار رژیم اسرائیل قرار دارد .هدف از این طرح نیز مهار مقاومت
اسالمی در منطقه است .رژیم اسرائیل بعد از شکست در جنگ 33
روزه برای نخستین بار طعم تلخ شکست نظامی را چشید و نتوانست
هدفگذاریهایی را که کرده بود ،محقق کند ،لذا این رژیم زمینگیر
شد و ازآنپس همگراییهای بیشتری میان اسرائیل و رژیم سعودی
ظهور و بروز یافت.
در حال حاضر این دو پایه عامل اصلی جنگهای نیابتی در منطقه
هستند و تالش دارند خط مقاومت و بیداری اسالمی را مورد هجوم
قرار دهند و مهار کنند .بر اساس این تفکر مشاهده میکنیم که
طی یک دهه گذشته سعودیها حدود  300میلیارد دالر اسلحه و
تجهیزات از آمریکا خریداری کردند .این میزان خرید ،بسیار بزرگ و
قابلتأمل و توجه است .در مقابل رژیم اسرائیل نیز هیچ محدودیتی
برای مجهز شدن ندارند ،لذا این دو رژیم در کنار هم وارد جنگهای
نیابتی در منطقه شدند که ازجمله مهمترین آنها بحث مشارکت
نظامی در یمن است .همچنین در سوریه نیز همکاریهایی داشتهاند
و عالقهمند بودند که لبنان را نیز به چالش بکشند و حزباهلل را دچار
ضعف کنند که البته تا امروز در رسیدن به این اهداف موفق نبودهاند؛
بااینحال ،روزبهروز همگرایی و نزدیکی بیشتر سعودیها با اسرائیلیها
افزایش مییابد.

اتحاد صهیونیستی – سعودی برای کشورهای منطقه عربی
و غیرعربی چقدر اهمیت دارد؟
تمامی کشورهای عربی حامی این اتحاد نیستند و من خیلی
موافق کلمه اعراب برای اتحاد با رژیم اسرائیل نیستم؛ بلکه معتقدم
تنها برخی دولتها و در رأس آنها رژیم سعودی به این اتحاد تن
دادهاند ،اما آنچه اهمیت دارد اینکه برخی کشورهای غیرعربی در
منطقه خاورمیانه از این تئوری حمایت میکنند و عالقهمند هستند
این خط شوم تقویت شود .درواقع آنها خواهان همگرایی بیشتر
و حتی تشکیل یک مثلث در منطقه هستند تا بتوانند جریانهای
بیداری و مردمی را مهار کنند.
آینده همکاریهای عربستان و رژیم صهیونیستی را در
حوزههای مختلف ازجمله در یمن چطور ارزیابی میکنید و
چه پیامدهایی ممکن است به دنبال داشته باشد؟

نگاهی دوباره به برجام

باید توجه داشت که ذاتاً هم رژیم اسرائیل و هم رژیم سعودی
ف استراتژی هستند و علیرغم سرمایهگذاریهای زیادی که
دارای ضع 
داشتهاند باز نمیتوانند در کشوری چون یمن به موفقیت نائل شوند،
زیرا این رژیمها به لحاظ قدرت مدیریت ،قدرت سازماندهی و قدرت
مردمی ضعیف هستند .البته ناگفته نماند که این اتحاد شوم ضررها و
خسارات زیادی را به منطقه تحمیل کرده است؛ اما باوجوداین هزینهها
به اهدافشان نرسیدهاند .تاریخ نیز ثابت کرده که همیشه قدرت ملتها
فراتر از قدرت رژیمهای جعلی و یا خاندانی است .درنتیجه باید
امیدوار بود که بیداری اسالمی همچنان که به خط مقاومت ادامه
میدهد شاهد پیروزی بر این جریان شوم باشد .سعودیها بهواسطه
ضعف ذاتی همواره به دنبال یک شریک هستند و بهترین شریکشان
را در این برهه ،اسرائیل دیدهاند ،زیرا هم رژیم اسرائیل و هم رژیم
سعودی با خط مقاومت مشکلدارند و سالهاست که تالشهایی را

علیه این محور آغاز کردهاند ،اما تا به امروز آنها به آنچه میخواستند
دست نیافتند و خسارات زیادی هم متحمل شدند .همچنان که در
یمن علیرغم آنکه ازنظر نظامی هیچگونه توازنی بین سعودیها و
مردم مقاوم یمن وجود ندارد ،اما طی دو سال گذشته ،سعودیها
با همراهی رژیم صهیونیستی هیچگاه نتوانستهاند خواستههای خود
را محقق کنند .درحالیکه امروزه مردم مظلوم یمن در فقر ،فشار و
ظلم بسر میبرند و شرایط بسیار سخت است ،اما بازهم این رژیمها
به هدفشان نرسیدند .شکست رژیم سعودی و رژیم صهیونیستی در
تحقق اهدافشان در یمن ،به لحاظ اعتباری شکست سختی برای آنها
بوده و خسارت جبرانناپذیری محسوب میشود .درواقع شکست
اعتباری سعودی-صهیونیستی از پیروزی میدانی آنها بسیار فراتر
است .این شکست اعتباری هم در میان ملتهای خودشان و هم
ملتهای منطقه قابللمس است ،لذا به نظر نمیرسد آنها بتوانند
همین روند را در یمن ادامه دهند و آنچه در سوریه به دنبال آن
بودند و نتوانستند محقق کنند ،در کشورهای دیگر نیز نمیتوانند به
دست آورند.
کمک رژیم صهیونیستی به تجاوز عربستان به یمن تا چه
زمانی مخفیانه و سپس علنی پیگیری خواهد شد؟
اکنون روابط میان رژیم صهیونیستی و برخی حکام عرب بهویژه
آل سعود بر کسی پوشیده نیست و آنها سالهاست که پرده از این
روابط برداشتهاند ،اما در آینده ممکن است این روابط شکل واضحتر و
آشکارتری به خود بگیرد و طرفین در مسائل دیگر نیز همکاریهای
نزدیک داشته باشند.
راهبرد منزویسازی صهیونیستها در حال حاضر چگونه
ل پیگیری است و روشنگری در جهان عرب به کدام شیوه
قاب 
بیشتر اثرگذار خواهد بود؟
این مسیری که جمهوری اسالمی ایران طی سالهای متمادی علیه
رژیم اسرائیل در پیشگرفته ،نتیجهبخش بوده است و باعث شده که
جوانان جهان عرب رژیم صهیونیستی را همچنان منفور بدانند .البته
رسانههای وابسته به دستگاههای استکباری در این سالها تبلیغاتی
نیز علیه جمهوری اسالمی ایران انجام دادهاند ،اما هرگز نتیجه نگرفتند
و این در حالی است که ملتهای عربی ،رژیم صهیونیستی را یک
رژیم اشغالگر میدانند؛ لذا این مسیر مقاومت و بیداری اسالمی باید
تداوم داشته باشد تا شاهد آشکار شدن بیشازپیش چهره این رژیمها
و همچنین نیات خصمانه آنها برای ملتها باشیم.

گزارش القدس العربی در مورد روابط اعراب و آمریکا

آمریکا سیاستش را تغییر نداده است ،پس چرا باید به آن نزدیک شویم؟
در آستانه سفر دونالد ترامپ به خاورمیانه و گمانه زنی هایی که در خصوص
دیدارهای وی با سران کشورهای عربی در عربستان به عمل آمده است ،روزنامه
القدس العربی چاپ انگلستان در گزارشی نوشت :روزگاری ،آمریکا از نظر نخبگان
عرب نماد امپریالیسم جهانی و سلطه جویی و مداخله و خودخواهی بود .زمانی،
روشنفکران عرب خود را باالتر از آن می دانستند که به «مزدوری» برای آمریکا
متهم شوند؛ و روزگاری ،رویکردی «ترقی خواهانه» به ویژه در بین نخبگان وجود
داشت به طوری که با غرب و میراث استعماری سنگین آن و موضع گیریش علیه
عرب ها ،مخالف بودند .روزگاری که به آن اشاره شد مربوط به تاریخ قدیم نیست
بلکه مربوط به دوره معاصر است که فقط چند سال از آن می گذرد .ناگهان و
بدون مقدمه ،اوضاع تغییر کرد به طوری که آمریکا به «دوست» برخی ها یا طرفی
سیاسی که «بهتر است از اقداماتش چشم پوشی شود» یا بازیگری اصلی که
نمی توان وجودش را نادیده گرفت ،تبدیل شد.
غرب استعمارگر هیچ گاه دوست عرب ها یا مسلمانان یا هر یک از ملت هایی که آنان
را در آمریکای التین و آفریقا و جنوب شرق آسیا استعمار کرد ،نبوده است .درست است
که آمریکا طرف مستقیم در استعمار غرب نبوده است که در قرن گذشته بر بسیاری از
کشورها سیطره داشت ولی ظهور قدرتمندانه آن در صحنه جهانی پس از جنگ جهانی
دوم ،دوره جدیدی را آغاز کرد که در آن آمریکا بازیگری برجسته بود و تاثیری مستقیم بر
اوضاع کشورهای عربی به ویژه بعد از جنگ سال  ١٩٦٧داشت .فقط ظرف  ٩سال ،آمریکا
که در برابر تجاوز سه جانبه به مصر در سال  ١٩٥٦ایستاده بود تغییر موضع داد و با رژیم
اسرائیل هم پیمان شد که فلسطین را اشغال و ساکنانش را آواره کرد .امروز ،واشنگتن در
کنار تل آویو است و نه تنها از آن حمایت می کند بلکه برتری نظامی آن را بر کشورهای
عربی تضمین کرده است.
چه چیز تغییر کرده است؟ واقعیت هایی وجود دارد که باید ذکر شود تا مقطع کنونی از
تاریخ عربی روشن شود ،مقطعی که نمی توان آن را از معمای ائتالف انگلیسی -آمریکایی-
اسرائیلی جدا دانست.
واقعیت نخست این است که تحولی شگرف در خلق و خوی کلی عرب ها در سال های
اخیر به علت تاثیر پول های نفتی ایجاد شده و این تغییر بعد از سرکوب انقالب های بهار
عربی پررنگتر شده است .عرب ها «ترقی خواه» و «قوم گرا» و «اسالم گرا» بودند ولی به
علت مهندسی سیاسی پیچیده ای که بعد از حوادث تروریستی  ١١سپتامبر آغاز شد ،اکثر
این ویژگی ها را از دست دادند .شاید طراحان عملیات  ١١سپتامبر که سلطه آمریکا را یکی
از علل بدبختی می دانستند گمان می کردند به سیطره آمریکا به ویژه بر جهان عرب پایان
خواهند داد .می توان این ادعا را عمومیت داد که اکثر اصالح طلبان قرن گذشته ،نگاهی
منفی به آمریکا داشتند .از این رو سید قطب به علت موضع گیری ضد آمریکایی و برنامه
های اسالمگرایانه و آگاهانه خود بعد از تجربیاتش به عنوان دانشجو در آمریکا در اوایل دهه
 ،١٩٥٠هدف قرار گرفت .رهبر ایران آیت اهلل خمینی با توصیف کردن آمریکا به عنوان
«شیطان بزرگ» این احساس را بیان کرد و به رغم تفاوت مذاهب ،اکثر عرب ها و مسلمانان
این توصیف را رد نکردند.
خود آگاهی عربی با مخالفت مطلق با نزدیک شدن به آمریکا یا همکاری با آن ،چنین
احساسی را بروز داد .زمانی که عراق در سال  ١٩٩٠اقدام به مداخله (نظامی) در کویت کرد،

مخالفت با آمریکا به خوبی نمایان شد .اعالم تشکیل «ائتالف» با هدف «آزادسازی کویت» از
دست نیروهای عراقی ،موجب موضع گیری بی سابقه مردمی در مخالفت مطلق با این اقدام
شد .تظاهرات و اعتراضاتی در اکثر کشورهای عربی (و اسالمی) ،از مغرب تا پاکستان برپا شد
و حتی نظام هایی که طرفدار غرب شناخته می شدند ،زیر فشار مردمی مجبور شدند خود
را از جنگی که علیه عراق در حال برنامه ریزی شدن بود دور نگه دارند .اردن به رهبری ملک
حسین و یمن به ریاست علی عبداهلل صالح و سازمان آزادیبخش فلسطین به ریاست یاسر
عرفات ،و همچنین الجزایر ،به این مداخله خارجی اعتراض کردند .به رغم وجود امپراتوری
رسانه ای گسترده که از این مداخله حمایت می کرد ،ولی امت عربی در برابر این رسانه ها
مصونیت داشت .با وجود آن که طرف های بسیاری با سیاست های صدام حسین رئیس
جمهور وقت عراق مخالف بودند ولی بحران آن زمان ،او را به عنوان رهبری که نماد موضع
ملت های عربی مخالف مداخله آمریکا است ،نشان داد.
واقعیت دوم این است که مداخله انگلیسی -آمريکایی در کویت نقطه آغاز دوره ای بود که
قطب بندی ها ویژگی آن بود .در اینجا بود که «افغان های عرب» نقشی محوری در شکل
گیری تحوالت آن دوره ایفا کردند که ده سال ادامه یافت (از لشکرکشی نخست آمریکا و
انگلیس علیه عراق تا حوادث  ١١سپتامبر که با مداخله مجدد این ائتالف در منطقه به
منظور سرنگون کردن رژیم صدام حسین در سال  ٢٠٠٣پیوند خورد) .این یک دهه ،عمر
واقعی سازمان «القاعده» بود که غرب به رهبری آمریکا را هدف قرار داد .این حمله القاعده،
واکنشی تند به جنگ بی سابقه ای بود که نیروهای عراقی را در کویت هدف قرار داد و کشتار
«المطالع» یکی از وحشیانه ترین فصول آن بود .بحث و بررسی درباره دوگانه القاعده -آمریکا
و درباره تشکیل سازمان القاعده و شکل گیری دکترین سیاسی آن و علت هدف قرار دادن
آمریکا و این که کدام طرف آغازگر جنگ بود ،ادامه خواهد یافت .شاید اگر آمریکایی ها و
متحدان منطقه ای آنان ،دولت برهان الدین ربانی رئیس جمهور افغانستان در سال  ١٩٩٢را
برای بیرون راندن «افغان های عرب» از افغانستان زیر فشار نمی گذاشتند ،اوضاع به شکلی
دیگر پیش می رفت .نتیجه چنین اقدامی ،سقوط حکومت ربانی و تشکیل گروه طالبان و
تبدیل شدن افغانستان به پایگاهی برای فعالیت سازمان «القاعده» بود که اساسا آمریکا را
هدف قرار می داد و کاری به اختالفات مذهبی در داخل پیکره جهان اسالم نداشت .مدارکی
که آمریکایی ها بعد از کشتن اسامه بن الدن سرکرده القاعده در سال  ٢٠١١به دست آوردند
و همچنین نامه هایی که بن الدن با زرقاوی و دیگر نمایندگان منطقه ای القاعده رد و بدل
کرد ،این مسئله را اثبات کرده است.
واقعیت سوم این است که حوادث تروریستی سپتامبر که به سازمان «القاعده» نسبت داده
شد نقطه عطف مهمی نه فقط برای سازمان «القاعده» بلکه برای جهان عرب و جهان اسالم
بود .ائتالف انگلیسی -آمریکایی -اسرائیلی به همراه برخی طرف های عربی ،برای نابود کردن
سازمان «القاعده» تصمیم قطعی گرفت و به این منظور از شیوه های مختلفی استفاده شد:
نخست ،استفاده گسترده از نیروی نظامی که با وحشیگری بی سابقه ای کوه های تورابورا را
با بمب و موشک هدف قرار داد و به این ترتیب ارتباط سران القاعده را با تشکیالت سازمانی
آن به طور کامل قطع کرد .همچنین اعضای این سازمان تا به امروز هدف حمالت مستمر
بوده اند .دوم ،مداخله مستقیم برای تغییر ساختار القاعده به گونه ای که غرب یا متحدان
آن را هدف قرار ندهد .در اینجا از دین به عنوان سالحی علیه القاعده استفاده شد و دستگاه
های اطالعاتی کشورهای ذیربط برای تغییر رویکرد القاعده به سمت داخل کشورهای عربی
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و اسالمی همکاری کردند و از تاکتیک های فکری جدید برای تغییر تفکر و اولویت هایی
که القاعده بر اساس آن بنا شده بود استفاده شد .به این ترتیب بقایای «تفکر ترقی خواهانه»
که خواستار مبارزه مستمر علیه «امپریالیسم» و «سرمایه داری» بود و به آرمان فلسطین
شکل داد و آن را بخشی از تفکر ترقی خواهانه دانست ،از بین برده شد .همچنین پروژه
«اسالم سیاسی» که هدف آن ایجاد ساختاری سیاسی با هدف ترویج آزادی و برپایی عدالت
و اجرای اصل شورا و احیای نقش «عقل» در قانونگذاری و فقه بود ،هدف قرار گرفت و پروژه
ای جایگزین آن شد که نقطه آغاز آن ،اجرای احکام شریعت و در صورت امکان ایجاد مرزها
بود و مبنای آن را قداست متون به ارث رسیده از سلف تشکیل می داد و عقل را از دایره
قانونگذاری خارج می کرد و دکترین سیاسی آن مبتنی بر «پاکسازی» دین از رویکردهای
مذهبی مخالف و به راه انداختن «جهاد» ابتدا با هدف قرار دادن «دشمنان داخلی» بود .یکی
از نتایج این رویکرد فکری ،به تعویق افتادن نبرد با «دشمن خارجی» بود .به این منظور الزم
بود تا مدتی با نیروهای دولتی یا منطقه ای سازش شود .به این ترتیب آسیابهای بادی
دون کیشوت شروع به تکه تکه کردن پیکره امت بر اساس مقوله وابستگی مذهبی کردند.
از آنچه گفته شد چنین نتیجه گیری می شود که حساسیت بیش از حد عرب ها علیه
آمریکا و سیاست های آن به میزان زیادی کاهش یافته است و رژیم های عربی به دنبال
نزدیک شدن به آمریکا و جلب دوستی آن هستند .با فروریختن دیواری که بین رژیم های
عربی و آمریکا فاصله انداخته بود ،ملت ها احساس می کنند پشتشان خالی شده است و
احتماال نمی توانند مدت زیادی در برابر چالش های مخالفت با سیطره آمریکا بر امور جهان
ایستادگی کنند .مسابقه رژیم ها برای تحکیم روابط با آمریکا و تالش برخی از آنها برای
امضای قراردادهای نظامی کالن به ارزش  ٣٠٠میلیارد دالر ،به این معنا است که ماشین
شرارت که بیوقفه برای از بین بردن ارزش های امت کار کرده به اهداف خود رسیده است
و اولویت ها در ذهن تصمیم گیرندگان ،به هم ریخته است.

یک منبع آگاه عراقی اعالم کرد

سی ان ان:

تامین امنیت مرزهای عراق و سوریه توسط ایران و روسیه

صدای استیضاح ترامپ به گوش می رسد

شبکه المیادین به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد :مقامهای عراقی عالیرتبه در حال بررسی افزایش سطح
هماهنگیها میان بغداد ،دمشق ،تهران و مسکو هستند.
این منبع افزوده است :در این راستا بهزودی اتاق هماهنگی چهارجانبهای با هدف حفظ امنیت مرزهای عراق و سوریه تشکیل
میشود .جلوگیری از هرگونه اقدام (نظامی) در منطقه کاهش تنش در سوریه از سمت مرزهای عراق از دیگر اهداف تشکیل این اتاق
هماهنگی چهارجانبه است .بهگفته این منبع ،بغداد و واشنگتن درک میکنند که منطقه کاهش تنش بیش از هر چیز در زمره اهداف
پرونده حل بحران سوریه بهشمار میرود.
به گزارش آنا این منبع همچنین تصریح کرد« :در راستای حل پروندههای مرزی سوریه و عراق دیدارهایی میان طرفهای عراقی
فعال در عرصه میدانی انجام شده است .بغداد به دقت تحوالت سوریه و خاورمیانه را تحت نظر دارد و به طرفهای بینالمللی تاکید
میکند که عراق نقطه آغازی برای هریک از مناطق کم تنش در سوریه نیست.

شبکه تلویزیونی سی ان ان درپی انتشار خبر اعمال نفوذ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ماجرای تحقیق در
باره ارتباط مایکل فلین با روسیه توسط اف.بی.آی ،گزارش داد :اکنون آتش اخراج های ترامپ به سوی خود وی باز
می گردد.
به گزارش ایرنا ،این شبکه تلویزیونی روز گذشته با شماری از تحلیلگران و منتقدان درباره تازه ترین جنجال دونالد ترامپ رئیس
جمهوری آمریکا به گفت و گو نشست و گزارش داد :در تمامی این گفت وگو ها صدای استیضاح شنیده می شود.
در همین راستا ،دیوید راد تحلیلگر امور بین الملل و رئیس بخش آنالین نشریه آمریکایی 'نیویورکر' درباره جنجال جدید ترامپ
که در پی یادداشت جیمز کومی رئیس سابق اف.بی.آی که توسط رئیس جمهوری آمریکا اخراج شد،گفت :دونالد ترامپ یک رئیس
جمهوری 'خیره سر' است ،چنانچه  25نماینده جمهوریخواه از وی بازگردند و درخواست استیضاح دهند روند آن آغاز شده و تنها
نیازمند دو سوم رای سنا برای این مهم است.

.

محمدرضاستاری

mrezasattri62@gmail.com
به طور کلی رهیافت های کالن روابط بین الملل در خصوص ساختار جهانی به 4
بخش عمده تقسیم بندی می شوند .رهیافت نخست ،واقع گرایی (رئالیسم) نام دارد که
بیشتر بر مبنای عمل گرایی قرار گرفته و معتقد است که دولت ها همچنان واحدهای
اصلی تشکیل دهنده روابط بین الملل محسوب شده و محیط جهانی وضعیتی هرج و
مرج گونه دارد .این دیدگاه البته به قواعد و قوانین نظام بین المللی اشاره می کند اما
تاکیدش بر این است که یک قانون مشخص و قدرت مرکزی در عرصه جهانی وجود
ندارد و کنش های بین المللی مبتنی بر کسب بیشترین حد ممکن منافع ملی است.
رهیافت دوم ،دیدگاهی آرمان گرایی (لیبرالیستی ) دارد و ترسیم و تصویر آن از
جهان کام ً
ال متفاوت با دیدگاه نخست است .این رهیافت عمدتاً بر وابستگی متقابل
تاکید دارد و معتقد است که این وابستگی متقابل ناشی از نیازهای متقابل بوده و منافع
هم در سایه همکاری های متقابل با مرکزیت سازمان های بین المللی از قبیل سازمان
ملل متحد تحقق پیدا می کند.
رهیافت سوم ساختارگرایی است که جامعه بین المللی را بر مبنای رقابت اقتصادی
بین طبقات تقسیم بندی می کند .این رهیافت عمدتاً دیدگاهی مارکسیستی دارد و
می گوید که دولت ها اگر به عنوان بازیگران عرصه بین المللی فعالیت می کنند ،این
فعالیت مستقل نبوده و بر پایه یک طبقه اقتصادی کنش گری می کند.
رهیافت چهارم به سازه انگاری مشهور است و معتقد است که جامعه بین الملل
متشکل از واحدهای فرهنگی و هویتی است که بازیگران آنها را دولت ها و سازمان
هایی از قبیل اتحادیه اروپا ،سازمان کنفرانس اسالمی ،شورای همکاری خلیج فارس
و  ...تشکیل می دهد.
با توجه به موارد ذکر شده ،امروزه اکثر متفکران روابط بین الملل معتقدند که شواهد
نظام جهانی و نحوه کنش بازیگران بین المللی حکایت از آن دارد که رهیافت واقع
گرایی همچنان رهیافت غالب در عرصه روابط بین الملل است .دیدگاهی که معطوف
به منافع ملی و کسب بیشترین مزیت ها بر پایه مرکزیت دولت هاست.
در چنین محیطی مذاکره و همکاری های بین المللی از پیچیدگی ها و دشواری
های خاص خود برخوردار است ،به طوریکه هر بازیگری سعی دارد با تکیه بر ابزارهای
قدرت و نادیده گرفتن منافع طرف مقابل ،بر بیشینه ساختن مطلوبیت های خود
تاکید کند.
در همین رابطه است که می توان فضای مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه 5+1
را بهتر درک کرده و مورد ارزیابی دقیق قرار داد .مذاکراتی که از سال  92در فضای
فشار های گسترده بین المللی بر روی ایران آغاز شد و پس از  22ماه رایزنی فشرده
توسط تیم جدید مذاکره کننده هسته ای ایران به ریاست محمدجواد ظریف ،در تیر
ماه  94در قالب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به نتیجه رسید.
در این میان با توجه به فضای حیاتی ایران و طرفین مذاکره کننده می توان
دستاوردهای برجام را مورد بررسی و تحلیل قرار داد .البته در این خصوص برخی
آنچنان نسبت به دستاوردها اغراق کرده و برخی آنچنان بدبینانه آن را نقد کرده اند که
اگر آنها را در چارچوب علمی قرار دهیم ،غیر کارشناسی بودن آنها به وضوح ملموس
و مشخص خواهد بود.
در این یادداشت سعی بر این است که از سه منظری که کمتر به آن پرداخته شده،
دستاوردهای برجام را برای ایران مورد واکاوی قرار دهیم -1 .اصوالً ده ها سال بوده که
دیدگاهی نسبت به ایران از سوی آمریکایی ها ترویج می شد که از آن به عنوان طرح
همه چیز منهای ایران نام می برند .این دیدگاه سعی داشت در تمام ساز و کارهای
جهانی و منطقه ای کشورمان را منزوی ساخته و اجازه کنش مطلوب و بازیگری را
از ایران سلب کند .مذاکرات هسته ای در چنین فضایی و با تاکید بر رویکرد سیاست
خارجی دولت نهم و دهم که مسبب انزوای هر چه بیشتر ایران بود ،شکل گرفت و در
پایان ضمن شکسته شدن دیوار سخت ایران هراسی ،برای نخستین بار شاهد دعوت و
حضور ایران در سازوکارهای مهم بین المللی از جمله مذاکرات ژنو برای حل و فصل
بحران سوریه بودیم .همچنین با تردد آمد و شد مقامات بین المللی پس از برجام به
ایران ،مقدمات حضور و عضویت ایران در سازمان های مهم بین المللی از قبیل سازمان
همکاری های شانگهای و آسه آن نیز فراهم شده است.
 -2از سال  1386تا سال  1390شش قطعنامه تحریمی الزم االجرا توسط شورای
امنیت سازمان ملل علیه کشور صادر شد و پرونده هسته ای ایران که ماهیتی حقوقی
داشت به پرونده ای امنیتی در سطح جهانی تبدیل شد .در این میان قطعنامه 1929
یکی از سخت ترین قطعنامه های تاریخ شورای امنیت بر علیه یک کشور بود که
بسیاری از کارشناسان آن را در تاریخ سازمان ملل بی سابقه دانسته اند .در چنین
فضایی با به نتیجه رسیدن توافق هسته ای ،طی اقدامی کم نظیر هر شش قطعنامه با
یک قطعنامه شواری امنیت ( )2231ملغی شده و عالوه بر خارج شده ایران از فشار
شش قطعنامه تحریمی الزم االجرا ،روندی جدید در حقوق بین الملل نیز رقم خورد.
 -3با رفتن پرونده هسته ای ایران به شورای حکام و پس از آن شورای امنیت
سازمان ملل ،ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار گرفت .ماده  42این فصل
تاکید می کند که کشوری که ذیل فصل هفت قرار می گیرد ،تهدیدی بر علیه صلح
و امنیت بین المللی است و تمام کشورهای جهان موظف هستند با تمام ابزارهای
ممکن با این تهدید جهانی مقابله کنند .در تاریخ سازمان ملل تمام کشورهایی که ذیل
فصل هفتم قرار گرفته بودند با حمله نظامی مواجه شده اند (مانند :عراق ،افغانستان،
یوگوسالوی سابق و  )...اما ایران تنها کشوری بود که توانست با دیپلماسی و بدون حمله
نظامی از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج شود.
لذا با نگاهی به این سه دستاورد مهم باید گفت :عرصه روابط بین الملل امروزه عرصه
مذاکره و تعامل بر پایه دیدگاه رئالیستی است و ترجیع بند آن را واژه معامله می سازد.
معامله اکنون مفهومی است که از اقتصاد به سیاست آمده و هنر دیپلماسی یک کشور
در آن است که از این پارادایم غالب یک بازی برد -برد را بسازد .بازی که در این پارادایم
غالب ،توسط تیم هسته ای ایران در دولت یازدهم در محیطی نابرابر شکل گرفت و با
درک واقع بینانه از شرایط جهانی به بازی برد -برد برجام برای ایران ختم شد.

خبر
پوتین

سرنگونی حکومت ها با حمله خارجی باید متوقف شود
همزمان با اقدام آمریکا در اعزام ناوگروه بزرگ با هواپیماهای جنگی به
منطقه دریایی شبه جزیره کره و برنامه استقرار سامانه موشکی تاد علیه
کره شمالی ،والدیمیر پوتین بدون نام بردن از واشنگتن ،توقف اقدامات
هراس افکنانه علیه پیونگ یانگ را خواستار شد.
به گزارش ایرنا ،پوتین ،با انتقاد از حمله های خارجی برای براندازی حکومت
کشورهای مختلف و اشاره به تهدیدهای روزافزون علیه کره شمالی بجای ادامه گزینه
مذاکره ،بر لزوم توقف روند سرنگونی حکومت ها از خارج با تقویت قوانین بین المللی
تاکید کرد .وی همچنین اضافه کرد :این اقدام ها (براندازی حکومت ها با حمله
خارجی) مسابقه تسلیحاتی ایجاد می کند .باید برای حل و فصل این وضعت اقدامات
الزم را بکار بست و نخست ساختار تضمین های بین المللی را با کمک قوانین و
منشور سازمان ملل تقویت کرد.

