
نسبت سنجی انتخابات آمریکا با راهبردهای ایران
سیدقائم موسوی

در هــم تنیدگی سیاســت های داخلی و خارجی 
کشورها به مدد رشد تکنولوژی و ابزارهای ارتباطی به 
عالوه تغییر ماهوی تعامالت بین المللی، حدود تاثیر و 
تاثر فعل و انفعاالت داخلی کشورها را فراتر از مرزهای 

آنها گسترانیده است.
اقتدار سیاســی و بین المللی، قابلیت فناوری های 
اقتصادی-مالی-بانکی کشورها  نظامی، و شبکه های 
تعیین کننده گســتره جهانی اتفاقــات و رخدادهای 
داخلی آنهاست. این تاثیرات از کشوری به کشور دیگر 
متفاوت اســت و برد آن نیز متغایر است. برای مثال 
حدود و ثغور تغییرات سیاسی یک کشور می تواند در 
حــد و اندازه یک منطقه یا یک قاره یا در حد و اندازه 

جهانی باشد.
انتخاباتی مانند آمریکا بُرد جهانی دارد و کشورها، 
مناطق و گروه های متعددی را به خودش مشــغول 
می کند. تا جایی که خیلی ها مقدرات سیاســت های 
داخلــی و خارجی خود را بــه خروجی آن معطوف 

کرده اند.
بر این اســاس انتخابات آمریکا بدون شک تبدیل 
به انتخاباتی در طراز جهانی شــده است و کشورهای 
مختلف بصــورت مســتقیم یا غیرمســتقیم از آن 
تاثیرپذیرند. برای نمونه ســفیر آمریکا در اســرائیل 
مدعی بوده اگــر ترامپ مجددا رای بیاورد خاورمیانه 

را تا 100 سال آینده تغییر می دهیم.
در ایران فارغ از آنچه در پســتوی ذهنی تصمیم 
گیرندگان می گذرد، دو دیدگاه مطرح می شــود. یک 
نظر؛ دولت را متهم به ولنگاری اقتصادی و رها کردن 
امــور با نگاه به خارج می کنــد. آنها می گویند دولت 
رهایی از فشــارهای طاقت فرسای تحریم و بسامان 
کردن شــرایط آشفته اقتصادی را به انتخابات آمریکا 
گره زده است. منظورشان این است که دولت منتظر 
اســت تا جو بایدن نامزد دموکرات برنده بشود. طیف 
افراطی تر این نگاه را بیــان می کند که دولت عامداً 
در تنور آشفتگی های اقتصادی می دمد و زمینه ساز 
فشارهای نامتعارف به مردم می شود تا بتواند مذاکره با 

آمریکا را به نظام تحمیل کند. 
باتوجه به اینکه برجام ماحصل توافق ایران با شش 
قدرت جهانی در برهه ای که دولت دموکرات در آمریکا 
مســتقر بوده و نامزد فعلی معاونت ریاست جمهوری 
آمریکا را بر عهده داشــته است، بایدن با برگشت به 
برجام برای اعاده چهره آمریکا در جهان، قدم موثری 
برخواهد داشت. برگشت آمریکا به برجام نیز به معنای 
برداشتن فشار تحریم ها است. در این مورد ایران نیز 
قبل از خروج ترامپ از برجام شرایط به مراتب بهتری 

داشت و گشایش های خوبی صورت گرفته بود.
 آنها با این استدالل به دولت حمله می کنند که با 
ربط دادن مسائل داخلی به اتفاقات خارجی، بنا دارد 
کشــور را به راهی ببرد که قبل از این در قالب برجام 
پیموده بود. آنها برجام را خاطره ناخوشایندی می دانند 
که شــرایط اسفناک کنونی زاییده آن است. این نگاه 
برجام را بالمره منفی می بیند و هیچ گونه آیتم مثبتی 
برایش متصور نیست. این مواضع فاقد نگاه بی طرفانه 
و پدیدارشناسی به برجام است. ناگفته پیداست که با 
این مفروضات کارشکنی ها و موانعی را که خودشان در 

ناکامی برجام اتخاذ کرده اند نادیده می گیرند.
مطلوب این دیدگاه اســتمرار چالش های ایران و 

آمریکا اســت و دولت را تشویق می کنند که برای در 
امان ماندن از استیالی کمرشکن تحریم ها به سمت 
رابطه آلترناتیو برود. رابطه جایگزین، قرارداد 25 ساله 
ایران و چین اســت. رابطه ای که اگرچه در مغایرت با 
سیاســت مستقالنه »نه شرقی نه غربی« است اما در 
تقابل با فشارهای حداکثری و بی سابقه آمریکا قادر 
اســت در مقابل فروپاشی اقتصادی، کشور را مرهمی 
هر چند کوتاه مدت باشــد. مخالفان اما با توســل به 
راهبردهای پیچیده سیاست خارجی چین و ابتناء آن 
بر تعامالت و تبــادالت اقتصادی و همچنین با اتکاء 
به سوابق سیاســت های چین در چالش های گذشته 
ایران و غرب، نه تنها چین را شریک مناسبی نمی دانند 
بلکه گره زدن مقدرات کشــور به سیاست های چین 
را مصداق از »چاله به چاه افتادن« ارزیابی می کنند. 

چیــزی که آنها تصورش را نمی کردند این بود که 
چین حاضر نباشد این نقش را ایفا کند. مسئله ای که 
در ســفر آقای ظریف به چیــن در بهت و ناباوری به 
او منتقل شــد. چینی ها صریحا جواب منفی ندادند 
اما منوط کردن انعقاد قرارداد به مســائل منطقه ای 
)عادی سازی روابط ایران با همسایگانش که مرادشان 
امارات متحده عربی و عربســتان سعودی بود( خود 
نوعــی حواله کردن قرارداد به آینده ای مبهم بود. اگر 
ایران قادر باشد روابط منطقه ای خود را با همسایگان 
عادی سازی کند، دریچه ای به رقیق کردن فشارهای 
اقتصادی است که همین مقدمه خود، ضرورت قرارداد 

25 ساله با چین را کمرنگتر خواهد کرد. 
دیدگاه دوم در تقابل با نظر قبلی استدالل می کند 
که ایــران به صورت کلی و دولت به صورت اخص به 
بیرون از ایران چشــم ندوخته است و برای نجات از 
شرایط بغرنج کنونی، بهینه ترین راه حل ممکن یک 

فرمول داخلی است. 
تا قبــل از آشــفتگی های کنونی اقتصــادی در 
حوزه های مختلف ارز، ســکه، طــال، زمین، خودرو، 
تورم، فساد و قس علیهذا ایران در تریبون های رسمی 
منکر تاثیرات تعیین کننده تحریم ها بود. تحریم ها یا 
بی تاثیر جلوه داده می شــدند یا اثرات آنها محدود و 
قابل مدیریت و دور زدن برآورد می شــدند. جایی که 
آقــای ظریف از دارا بودن phd در دور زدن تحریم ها 

یاد می کرد.
تحریم هــا اما با خــروج ترامــپ از برجام و تنگ 
تر شــدن هر چه بیشــتر حلقه های آن حیطه های 
مختلف زندگی ایرانیان را تحــت تاثیر خودش قرار 
دادند. گره خوردن اثرات تحریم ها با ســوء اســتفاده 
و ســوء مدیریت های داخلی یکی از مهمترین عوامل 
ناآرامی های دی ماه 1396 و آبان ماه 1398 بوده اند. 
کم کم در سپهر سیاسی ایران طبقه ای ایجاد شد که 
زیست اقتصادی خود را به تحریم ها گره زدند. کاهش 
یا تشدید تحریم ها ربط مستقیمی با حیات و ممات 
آنها در داخل ایجاد می کرد. از این رو است که در کمال 
ناباوری مشــاهده می شود در کل تاریخ، یک کشور از 
تحریم های خارجی این همه تاثیرپذیر بوده اســت. 
مابقی کشورهایی که حتی زیر جنگ های فرسایشی 
مدت دار نیز بوده اند اینقدر از ناحیه فشارهای خارجی 
آسیب ندیده اند. تحریم ها قادر نبودند اینقدر زیر و بم 
کشــور را درنوردند مگر همگرایی و همنوایی داخلی 

با آنها!

مالحظه می شــود که هر دو دیدگاه کســری از 
واقعیت را دارند و بخشــی از آن را ندارند. نه می شود 
یکسره مقدرات کشور را به انتخابات یک کشور دیگر 
گره زد و نه می شود بالمره از آن تبری جست. حقیقت 
در این میانه در نوســان اســت. یعنی شرایط کنونی 
به شــدت از در هم تنیدگی و اختــالط برآوردهای 

غیرحرفه ای داخلی و خارجی رنج می برد.
فقدان انســجام ساختاری و اجماع استراتژیک در 
داخــل بعالوه اعمال فشــارهای حداکثری تحریم ها 
از ســوی آمریکا و همچنین نقش منفی کشورهای 
منطقه ای و جهانی در ابتر کردن »برجام« باعث شده 
که ایران در شرایط بسیار پیچیده ای قرار گیرد. راهبرد 
»نه جنگ نه مذاکره« با آمریکا به عنوان یک تاکتیک 
در راستای حفظ موجودیت اقتصادی-سیاسی دارای 
مزایا و معایب مخصوص به خود بوده اســت. شرایط 
تحمیلــی اپیدمی کرونــا مزید بر علت شــد و زهر 
تحریم ها را بیشــتر از آنچه تلقی می شد، تسری داد 

و تشدید کرد.
اگر کرونا وبال اقتصاد ایران نمی شــد، عدم امکان 
قهری صدور نفت می توانست ایران را به سمت ایده آل 
همیشگی اش یعنی »اقتصاد بدون نفت« سوق دهد. 
اما کرونا اقتصاد را که خود ُگل بود به سبزه نیز آراست.

از این رو بدون شــک خروجی انتخابات آمریکا بر 
ایران مثل سایر کشورها تاثیر مستقیم و غیرمستقیم 
متعــددی دارد، بــه خصوص در کــم و کیف رابطه 
خصمانــه. این گزاره از این منظــر که در هر صورت 
آمریکا و ایــران خصم 40 ســاله اند و ایران می داند 
اســتراتژی کالن ایاالت متحده بر تغییرات ســخت 
افــزاری و نرم افزاری در مورد خــودش ابتنا دارد، تا 
اندازه ای دوگانه چشم به انتخابات و بی اعتنایی به آن 

را خالی از واقعیت ارزیابی می کند.
واکنش هــای بازارهای موازی داخلــی به فعل و 
انفعاالت انتخاباتی آمریکا و بی تحرکی ســرمایه ها تا 
مشخص شــدن خروجی آن نشانگر تأسی پذیرفتن 

سیاست های داخلی از آن است.
در این میان بهترین سناریو برای مدیریت داخلی 
اجتناب از پرسه زدن در وادی نگاه به خارج یا اجتناب 
از آن اســت. مطلوب این اســت که دو سناریو برای 
خروجی این انتخابات مفروض شــود. سناریوی اول 
انتخاب مجدد ترامپ اســت که بــه احتمال فراوان 
استراتژی فشار اقتصادی و همچنین انزوای منطقه ای 
ایران با ترغیب و تحمیل کشــورهای عرب مسلمان 
به عادی ســازی روابط با اســرائیل ادامه می یابد. در 
این شرایط ایران همچنان در دوگانه مذاکره یا عدم 
مذاکره انتخاب ســختی خواهد داشت. هر دو آسان 

نیستند.
سناریو دوم انتخاب بایدن است. درست است که 
بایدن وارث برجام است و به آن تعلق خاطر دارد اما او 
به سادگی دستاوردهای فشارهای همه جانبه ترامپ 
را نادیده نخواهد گرفت و بر خاکستر آنها در صورت 
برگشت به برجام نیز برجامش متفاوت از قبلی خواهد 
بود. روی خوش نشــان دادن به تعهدات بین المللی 
و همنوایی با مؤتلفین جهانی از ســوی بایدن بهتر 
می تواند در قالبــی متفاوت از آنچــه ترامپ دنبال 

می کرد فشارهای بیشتری را به ایران وارد آورد.
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یک پروفسور ایرانی »پدر علم نوین گردشگری جهان« شد

چنــد روز پیش، عنوان »بنیانگــذار و پدر علم نوین گردشــگری جهان« 
به یک محقق ایرانی رســید؛ به کســی که هم رئیس ســازمان گردشــگری 
کشــور بــوده و هم در طــول این ســال ها، کتاب هــای بســیاری در حوزه 
صنعت توریســم نگاشته اســت. تئوری پردازی های پروفســور محمدشریف 
ملــک زاده در بخــش گردشــگری و ثبت اولیــن اختــراع او در این صنعت، 
اتحادیه بین المللی رؤســای دانشــگاه های جهان را واداشت تا به این محقق 
 ایرانــی، عنوان »بنیانگذار و پــدر علم مدیریت نوین گردشــگری جهان« را 

اعطا کند.
پانزدهم اکتبر 2020 )24 مهرماه 99(، سازمان جهاني جهانگردي سازمان 
ملل متحد و دانشــگاه هاي معتبر جهان، اولین اختراع در صنعت گردشگری و 
ارائه نظریه MFT توسط دکتر ملک زاده را تائید کردند. بسیاری از دانشمندان 
جهان و اســاتید حوزه گردشگری کشورهای مختلف، حمایت رسمی خود را از 
نظریه MFT اعالم کردند و آن را نقطه عطفی در پیشــرفت دانش توریســم 
برشــمردند. این اختراع با عنوان »فرآیند مدیریت، کنترل کیفی انواع تورها با 
عالیق ویژه با تعیین جاذبه ها، مسیرها، امکانات و شاخص های گردشگری« ثبت 
شد و اساتید صاحب نام دانشگاه ها و مراکز گردشگری مهم دنیا همچون خوزه 
کاستا رئیس دانشکده توسعه و برنامه ریزی گردشگری پرتغال، پروفسور دانیل 
فســن مایر از انستیتو گردشــگری اریک فیدمن دانشگاه فلوریدا آمریکا، دکتر 
فارگاس ســانچز استاد تمام دانشگاه هولوا اسپانیا و پروفسور کای چون رئیس 
دانشــکده مدیریت هتلداری و گردشگری دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ در 
روزهای گذشــته دکتر ملک زاده را به دلیــل دریافت اولین جایزه و اختراع در 
صنعت گردشــگری تقدیر و لقب »پروفسور و پدر علم نوین گردشگري جهان« 
را به وي اعطا کردند. اتحادیه بین المللی رؤســای دانشگاه های جهان که این 
محقق ایرانی در آن فعالیت می کند، 55 ســال پیش با همکاری دانشــگاه  های 
آکسفورد انگلستان، آمریکا، کره  جنوبی، فیلیپین و چند کشور دیگر راه اندازی 
شد و در انگلستان فعالیت خود را آغاز کرد. یکی از اهداف این اتحادیه، افزایش 
تبادل تجربیات و ایجاد شــبکه ارتباط بین رؤســای دانشگاه هاست. ایجاد یک 
مجمع مطلع برای رؤســای دانشگاه ها در ســطح جهان، ارتقای دیدگاه جهانی 
نســبت به آموزش عالی و تقویت بین  المللی موسســات آموزش در سطح دنیا، 
رساندن صدای رهبران آموزش به گوش جهانیان و حمایت از توسعه پایدار در 

قالب شایستگی جهانی از دیگر اهداف این اتحادیه است.
اتحادیــه بین المللی رؤســای دانشــگاه هاي جهان در سراســر دنیا دفاتر 
منطقه ای دارد و یکی از مهمترین اتفاقاتی که پنجم اســفندماه ســال 97 در 
حوزه گردشگری ایران افتاد، راه اندازی دفتر منطقه آسیای مرکزی و خاورمیانه 

بود که در جزیره کیش کلید خورد.
در واقع IAUP یا اتحادیه بین المللی رؤسای دانشگاه های جهان، برخالف 
تصور عده ای، یک موسســه یا انجمن کوچک نیست بلکه یک شورای اجرایی 
دارد که رؤسای دانشــگاه های اتریش، ژاپن، آرژانتین، ترکیه، مکزیک، چین، 

اسپانیا، آفریقا، کانادا، آمریکا، استرالیا و ایران در آن فعالیت می کنند.
ریاســت منطقه خاورمیانه و آفریقای مرکزی برعهده پروفســور ملک زاده 
اســت که این روزها به دلیل ثبت اولین اختراع در صنعت گردشگری، بیش از 

گذشته نامش بر سر زبان ها افتاده است.

این محقق ایراني گفت: شناســایي نخبگان صنعت گردشــگري و اهل فن 
و اشــتراک آخرین دســتاوردهاي علمی و پژوهشــی آنان در سطح جهان و 
دانشگاه های عضوIAUP، یکی از مهمترین کارهایی است که این اتحادیه در 

حوزه تبادالت علمی در جهان انجام داده است.
وزیر اسبق ســازمان گردشگری کشور با اشاره به نقش حمایتیIAUP از 
ایده ای که او در حوزه توریســم ارائــه داده، تاکید می کند که اختراعش چند 
ســال پیش توسط ســازمان اسناد و امالک کشــور و اداره مالکیت معنوی و 
ثبت اختراعات، ثبت گردید و متعاقب آن در بســیاری از کشــورهای جهان، 
پتنــت گرفــت و ثبت مالکیت معنوی و وایپو شــد. برهمین اســاس، وزارت 
علــوم و ســازمان پژوهش های علمــی و صنعتی ایران نیــز در آن زمان این 
افتخــار علمی را به ملــک زاده تبریک گفتند و اعالم کردنــد که این اختراع 
 و تئــوری، تحولی عظیــم در صنعت گردشــگری و رونق اقتصــاد به وجود

 خواهد آورد.
برای حل مشکالت گردشگری 

نباید فقط به یک راهکار دل بست
این مد یر فعال عرصه گرد شگری گفت : مفهوم سنتی توریسم تا اواخر قرن بیستم، 
هم د ربرگیرند ه د انش و معرفت بشر د ر حوزه شناخت پیرامون خود  بود  و هم تعریف 
صنعت توریســم را شامل می شد . به گفته او، بر اســاس اطالعات موجود ، آنچه د ر 
ابتد ای سال 2015 میالد ی به عنوان تعریف مرجع این د انش و صنعت مطرح شد ه، 
گرد شگری و توریسم به هر نوع جابه جایی مکانی به منظور تفریح و سرگرمی، اوقات 
فراغت، امور مذهبی، د ید  و بازد ید  و یا کســب و کار اطالق می شد . د ر واقع براساس 
روش اصل موضوعی و مد ل نگاشتی می توان به اثبات این مسئله پرد اخت که د انش 

و صنعت توریسم سنتی مبتنی بر سه عنصر بنیاد ی مکان، زمان و انسان بود .
وي که چند ی پیش نامش به عنوان پد ر علم نوین گرد شــگری جهان ثبت شد ، 
معتقد  اســت: تعریف وضعیت سیســتم گرد شگری تا ســال های متماد ی براساس 
عبارت توصیفی »برای چه به گرد ش می رویم؟« و »چه الگوی ســیاحتی برای من 
مناسب است؟!« به عنوان راهکار محوری و ساختار بنیاد ی د انش توریسم و صنعت 
گرد شگری مطرح بود ه اســت. به قول او، محوریت ایجاد  چنین ساختار تک بعد ی، 
انتقال یک عبارت توصیفی به فضای د رک و بر معرفت خبره گرد شــگری اســتوار 
اســت. د ر واقع، د ر سیســتم فعلی ایجاد  مکانیزم گرد شگری بر محوریت د انش فرد  
خبره یا تعریف زمان و مکان مناســب و همچنین مفهوم فضاهای آرامشی )هد ف از 
گرد ش( بنا نهاد ه شــد ه است. ملک زاد ه د ر توضیحات بیشتری پیرامون نظریه خود  
د ر حوزه گرد شگری می گوید : د و تئوری سیستم بنیاد ی نخبه و آرامش ذهنی باعث 
می شــود  تا به علت ماهیت فضا و آرامش ذهنی، سیستم توریسم تک بعد ی کنونی 
قاد ر به اد امه فعالیت خود  باشد  اما عنایت به این موضوع، ضروری است که رخ د اد ن 
هرگونه رخد اد  تغییرد هند ه ماهیت کارکرد ی الگوی فرد  خبره با آرامش ذهنی باعث 
می  شود  که سیستم توریسم فعلی نتواند  کارکرد  خود  را حفظ کند . به عقید ه او، این 
رخد اد های پویا و عواملی نظیر آنچه د ر د هه 90 میالد ی د ر ژاپن و هنگ کنگ اتفاق 
افتاد  و همچنین رخد اد های مالی وال  استریت، بحران اقتصاد ی اتحاد یه اروپا، جنگ 
اول و د وم خلیج فارس و اتفاقات ســوریه، نمونه بارز عد م کارکرد  سیســتم توریسم 

فعلی است.
عضو شورای اجرایی و رئیس منطقه آسیای مرکزی و خاورمیانه اتحاد یه بین المللی 
د انشگاه های جهان می افزاید : تجربیات 25 ساله ای که د ر حوزه های گوناگون مد یریت 
ساختاری و تئوری سیستم ها د ر حوزه د انش و کاربرد ی توریسم د اشته ام موجب شد  
بتوانم د ر سایه توجهات حق تعالی و د ر نظام مقد س جمهوری اسالمی ایران، تئوری 
»چارچوب مد یریت توریســم مبتنی بر عالیق« را به عنوان نســل بعد ی چارچوب 

مد یریت توریسم د ر ابتد ای سال 2015 میالد ی مطرح کنم.
از نظر د کتر ملک زاد ه، این نکته را نباید  فراموش کرد  که توریسم یک مفهوم چند  
بعد ی اســت و آنچه باعث شد ه این صنعت د ر برخورد  با روید اد های سال 2004 به 
بعد  انعطاف پذیری د اشــته باشد ، ایجاد  فضای یک بعد ی و د ر نظر گرفتن ابعاد  د یگر 

د ر محیط سیستم است.
رئیس منطقه آسیای مرکزی و خاورمیانه اتحاد یه بین المللی د انشگاه های جهان 
با اشــاره به جایگزینی مفهوم توریســم نوین با توریسم سنتی، تاکید  می کند  که با 
ثبت این اختراع، یک تئوری و تفکر جد ید  د ر حوزه گرد شگری د ر د نیا گوشزد  شد  و 
بســیاری از اساتید  صاحب نام جهان به این نتیجه رسید ند  که به یک محقق ایرانی، 

لقب »پد ر علم نوین گرد شگری جهان« بد هند .
ملــک زاد ه ایــن موفقیــت را حاصــل زحمــات تمــام همکارانــش د ر طول 
می گویــد :  و  می د انــد   مختلــف  عرصه هــای  د ر  خــود   خد مــت  ســال های 
 ایــن افتخــار جهانــی را بــه ســازمان میــراث فرهنگی و گرد شــگری کشــور

 تقد یم می کنم.

17 ربیع االول سالروز والدت حضرت ختمی مرتبت
محمد مصطفی )ص(و امام جعفر صادق )ع(
را به عموم مسلمانان شادباش می گوییم

همه چشم به انتخابات آمریکا دوخته اند

قمار بزرگ آمریکا 
روی انتخابات الکترال

دبیرکل حزب مردم ساالری:
با پیروزی بایدن نباید تصور کرد که

 روابط ایران و آمریکا به سرعت بهبود یابد
نباید جمهوری اسالمی ایران اولویت اول سیاست خارجی آمریکا باشد

مناظــره دکتر مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم ســاالری و عضو هیات علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی 
و دکتر هادی آجیلی عضو هیات علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی درخصوص بررســی انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، سیاست های آمریکا و اقدامات ایران در مواجهه با آن، روز یکشنبه 11 آبان  به همت انجمن اسالمی مستقل 

دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی به طور زنده در...


