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بهانه روسیه درباره بدقولی واکسن اسپوتنیک
سفیر کشــورمان در روســیه در خصوص طرح موضوع باز شدن مرزهای 
روســیه بر روی دانشــجویان و تجار ایرانی در مالقات اخیــر خود با »ایگور 
مارگولــوف « معاون وزیر خارجه و عضو ســتاد کرونای روســیه توضیحاتی 
را منتشــر کرد. به گزارش ایســنا، »کاظم جاللی« در این ارتباط در صفحه 

اینستاگرام خود نوشت:
» در مالقاتی که با آقای مارگولوف معاون وزیر امور خارجه روســیه داشتم 
در خصوص ورود دانشجویان و  تجار بحث و بررسی های گسترده ای را انجام 
دادم، در این بررســی ها ایشان گفتند که ما سه شــاخصه داریم و  ایران در 
این ســه شاخصه نمی گنجد و ما هر روز این شاخصه ها را روزآمد می کنیم و 

زمانی که ایران این شاخصه ها را داشته باشد ما طبعا مسیر را باز می کنیم.
در موضوع دانشجویان ایشان گفتند که برخی از دانشگاه ها درباره تقاضای 
خودشــان برای حضور دانشــجویان بــا وزارت آموزش عالی روســیه رایزنی 
می نمایند و این وزارت خانه درخواســت ها را به ستاد مبارزه با  کرونا ارسال 
نمایند، در حال حاضر نیز رایزنی های فشــرده ای را با دانشگاه های روسی در 
این باره انجام داده ایم و دانشــجویان عزیز نیز می توانند این درخواست را از 

طریق دانشگاههای خودشان پیگیری نمایند.
در خصوص تجار ایشــان به بنده توضیح دادند، به هر حال سفارت آنهایی 
که ضرورت دارد را یادداشــت بدهد و ما به  ستاد کرونا اعالم کنیم و در آنجا 

مورد بررسی قرار گیرد.
این را نیز من یادآور می شــوم که بعضی می گوینــد چرا با وزارت خارجه 
مطرح می کنید، باید دانســت در سیستم روسیه سفارتخانه ها برای هر کاری 

باید از طریق وزارت خارجه و با هماهنگی وزارت خارجه روسیه انجام شود.
در ادامه باید بگویم که این نشست، نشستی مهم و سازنده بود چون آقای 
مارگولوف از اعضای ســتاد کرونای روسیه می باشند، ایشان به من این قول را 
دادند در اولین حضورشــان در ســتاد مبارزه با کرونا موضوع ورود هموطنان 

عزیزمان را مورد بررسی جدی قرار دهند.
در موضوع  واکســن نیز که با ایشان مطرح کردم ایشان اذعان داشتند که 
در روســیه کمبود تولید وجود دارد و به دلیل این کمبود در حال حاضر هیچ 
گونه ارســال واکسنی به هیچ کشوری صورت نمی پذیرد و پس از بهبود روند 
واکسیناسیون در کشور ایشان به تعهدات خود که با آن پایبند هستند متعهد 

خواهند بود.
باید در نظر داشــت که ما در حال انجام فرایند تولید مشــترک با کشــور 
روســیه هســتیم و این فرایند گامی به جلو برای  جمهوری اسالمی می باشد و 
در پایان نیز من از ایشان خواستم تا موضوعات مورد بحث را به آقای الوروف 
در میان بگذارند در همین رابطه ایشان توضیح دادند که آقای الوروف و آقای 
نخست وزیر و سایر ارگانهای مربوطه از تعهدات داده شده آگاهی کامل دارند 

و به زودی به تعهدات خودت عمل خواهند نمود.«
 

ویژه

دیدار و گفت وگوی ظریف با وزیر خارجه قطر
وزیر امور خارجه کشــورمان دیروز با وزیر امور خارجه قطر دیدار و تبادل 
نظر کرد. به گزارش ایســنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و 
شــیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه 
قطر امروز در تهران با یکدیگر دیدار کردند و آخرین تحوالت روابط دو جانبه و 
موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار دادند.

مذاکرات برجامی در دولت سیزدهم
محمد محمودی کیا دولت ســیزدهم با توجه به تجربیات زیسته و نیز شرایط 
منطقــه ای و جهانی و همچنین مختصات و محدودیت های داخلی، اقدام موثری 
برای برون رفت مذاکرات از وضعیت کنونی به عمل آورد و زمینه را برای کنشگری 

هرچه آزادانه تر کشور در فضای بین المللی فراهم کند.
هر چند روند مذاکرات وین با فرارسیدن واپسین روزهای عمر دولت دوازدهم 
بدون دســتیابی به دستاوردی مشخص متوقف شد، با این حال، چشم ناظران و 
تحلیلگران مسائل ایران به سیاســت خارجی دولت سیزدهم دوخته شده است. 
با این وصف از بررســی روندهای موجود و نیز تحلیل از منظر سیاســت جهانی 
می توان تصویری از آینده محتمل در زمینه مهمترین چالش سیاســت خارجی 

ایران ارائه کرد.
نخستین روند به اقدامات گام به گام ایران در کاهش تعهدات برجامی خود در 
پاســخ به بدعهدی های طرف های غربی بازمی گردد از این منظر به نظر می رسد 
برجام از بعد فنی به نقطه ای غیرقابل بازگشــت رسیده و تنها بعد سیاسی آن به 
صورتی ضعیف تداوم یافته که البته همین موضوع مانع از تزاید تصاعدی وضعیت 

چالش به یک بحران تمام  عیار شده است.
از این منظر، کج کارکردی ها و ناکامیابی های ناشــی از عدم پایبندی و تحقق 
تعهدات برجامی، به ویــژه پس از خروج یکجانبه ایاالت متحده آمریکا از برجام، 
منجر به تقویت این دیدگاه در ایران شده که برای ایجاد توازن در مذاکرات بعدی 

باید هر چه سریع تر وضعیت صنعت هسته ای را به وضعیت پیشابرجام بازگرداند.
بازگشــت گام به گام در رفع محدودیت های فنی ایران در زمینه غنی ســازی 
و تحقیق توســعه در چنین چهارچوبی قابل ارزیابی اســت. تجربه زیسته برای 
تدبیرپردازان، سیاســتگذاران و مجریان سیاست خارجی ایران به تقویت بیش از 
پیش این دیدگاه منجر می شــود که هرگونه اقدام در زمینه بازگشت به تعهدات 
برجامی تنها در صورت اقدام عملی، متناسب و موثر همه طرف های متعاهد صورت 

پذیرد.
از ســوی دیگر نفوذ قدرتمند البی های ضدایرانی و صهیونیســتی در ساختار 
سیاست و حکومت در ایاالت متحده آمریکا مانع از طی فرایند قانونی سازی برجام 
در این کشــور شد، چنانچه در تمام دوره فعالیت برجام، دستورات اجرایی رییس 
جمهوری این کشور ضامن اجرای برجام بود؛ فرایندی که سرانجام با فرمان اجرایی 
رییس جمهوری بعدی، برجام را تا مرز فروپاشی پیش برد. عالوه بر این فشارهای 
آمریکا به دیگر کشــورهای متعاهد از طریق تهدید به اعمال تحریم نســبت به 
کشورهایی که قصد هرگونه تجارت با ایران را داشته باشند، عمال برجام را از حیث 

کارکردی به نحو موثری فاقد کارایی کرد.
این در حالی است که برجام منهای آمریکا نیز به علت تبعیت طرف های اروپایی 
حاضر در برجام از سیاســت های اعالمی و اعمالی آمریکا، نتوانست فضای تنفسی 
الزم برای جمهوری اســالمی ایران در شــرایط تحریمی موجود را فراهم آورد. در 
مواجهه با چنین شــرایطی بود که اقدامات کاهش گام به گام تعهدات برجامی از 
ســوی تهران موجب شد تا عمال قابلیت های هسته ای ایران تا حد قابل توجهی 

ترمیم و در برخی موارد پیشرفت چشمگیری داشته باشد.  
بــا این حال، اقدامات ایران و تداوم مســیر ارتباطی با دیگر قدرت های حاضر 
در برجام مانع از فروپاشــی کامل این توافق بین المللی و در نتیجه موجب حفظ 
کارکردهای سیاسی آن شد؛ رویکردی هوشمندانه که طرح آمریکا و نیز هم پیمانان 
اروپایی و منطقه ای اش برای ایجاد یک اجماع بین المللی علیه ایران و بازگشــت 

پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد را ناکام گذاشت.
رفتار روســیه و چین علیرغم روابط نزدیک و راهبردی در زمینه های مختلف 
سیاسی، نظامی، اقتصادی و امنیتی در پرونده هسته ای ایران هم نشان از آن دارد 
که این دو کشــور تمایلی برای برهم زدن هنجارها و قواعد تشکیل دهنده نظم 
موجود جهانی ندارند و با ظهور یک دولت قدرتمند با درجه باالیی از آزادی کنش 

در سطح منطقه ای و بین المللی در همجواری خود نیز مخالف هستند.
به نظر می رسد استمرار بحران ایران و نگاه داشت توجهات جهانی به چالش های 
معطوف به ایران، در چارچوب سیاســت غوطه ورســازی، فضای الزم برای کنش 
آزادانه تر به این کشورها برای تعقیب اهداف و سیاست های خویش در حوزه های 

راهبردی و ژئوپلیتیک آنها را بیشتر فراهم می آورد.
به نظر می رســد اتخاذ سیاســت صبر راهبردی تهران تا پایان دوره ریاست 
جمهوری دونالد ترامپ و نیز بازگشــت مجدد دموکرات ها به کاخ سفید و تالش  
برای احیای برجام می تواند زمینه ساز فرصت جدیدی برای همه طرف ها برای نیل 
به یک توافق پایدار با ضمانت اجرایی باالتر شــود. چنانچه تالش های فعلی برای 
احیای برجام به نتیجه نرسد، مذاکرات جدید برای دستیابی به یک الگوی پایدار، 
جامع االطراف و مورد رضایت طرفین، نیازمند رایزنی های پیچیده و نیز صرف زمان 
بسیار است. الزم به ذکر است ریشه پیدایش چالش هسته ای را صرفا نمی توان به 
علل سیاسی و حتی فنی فروکاست و طبعا نیازمند رویکردی الیه ای به علل شکل 
دهنده به وضعیت چالش هسته ای هستیم؛ چنانچه بخشی از این علل با عناصر 
گفتمانی و استعاره ای/اسطورگی هم پیوندی دارد و رفع چالش ناشی از این سطح 
از علل، با موانع عدیده ای روبرو بوده و گاها چشم اندازی برای رفع این موانع نیز 

نمی توان متصور شد.
منبع:ایرنا

دیپلماسی

دیدگاه

بــار دیگــر جامعه بیــن الملــل از توافق 
هســته ای حمایت و برای نجــات آن تالش 
کرد، اما ایاالت متحده هنوز تمایلی برای رفع 
تحریم های ایران ندارد و همین امر، میلیون ها 
ایرانی را به سمت فقر سوق داده است. ایاالت 
متحده حتی طی شــیوع کرونــا بر تحریم ها 
علیه ایران افزود و دولت بایدن که شــش ماه 
از شروع به کار آن می گذرد، هنوز تحریم های 
ایــران را برطرف نکرد و ایــن همان نقطه ای 
است که آمریکا و جامعه بین الملل با یکدیگر 

اختالف نظر دارند.
عربی پست نوشت: این روز ها »پایان دادن به 
جنگ های ابدی« یکی از اصطالحاتی است که 
سیاستمداران دموکرات و جمهوری خواه آمریکا 
آن را تکرار می کننــد، اما هیچ یک از آن ها در 
مورد تحریم ها یا جنگ اقتصادی که تاثیر ویران 

کننده تری دارد، صحبتی نمی کند.
بــه گزارش انتخــاب ، در ادامه این مطلب 
آمده اســت:  منظور از جنگ های ابدی، حمله 
آمریکا به افغانستان است که وارد سال بیستم 
خود شــد و قرار است به شکلی که جو بایدن 
برنامه ریزی کرده، نیرو های آمریکایی تا پایان 
آگوســت آینده از افغانســتان خارج شوند. اما 
حضور نیرو های آمریکایــی در خاورمیانه نیز 
ذیل اصطالح جنگ های ابدی جای می گیرد، 
این در حالی اســت که دولت بایدن به دنبال 

پایان دادن به مأموریت خود در عراق است.
پایان جنگ های ایاالت متحده در سراســر 
جهــان و بازگردانــدن نیرو هــای ان به داخل 
کشور، در برنامه های انتخاباتی ترامپ از اولویت 
برخوردار نبود و در شــرایطی که بایدن شــعار 
بازگشت آمریکا به رهبری جهان را سر می دهد، 
به نظر می رسد امر مشترک بین این دو دولت، 

تمرکزشان روی جنبه نظامی ان جنگهاست.
تحریم های اقتصادی کوبا

جمهوری خواهــان و دموکرات ها به یک 

اندازه شــعار پایان دادن به جنگ ها را ســر 
می دهنــد، تا از مردم خود کــه آرزوی پایان 
جنگ هــا و ماجراجویی های حکومت خود را 

دارند، دلجویی کنند.
در این میان، چه بســا یکــی از مهمترین 
اقتصادی،  گرفتــن جنــگ  نادیده  عواقــب 
شــرایطی اســت که اخیرا در کوبا شاهد آن 
هستیم، چرا که این کشور درگیر تحریم های 
آمریکاســت و همین مســاله باعث شده در 
شــرایط شــیوع کرونا، کوبا بدتریــن بحران 
کمبود غذایی در طی ۲۵ ســال گذشته را به 
خود ببیند. در واقع، کارشناسان سازمان ملل 
معتقدند که تحریم های آمریکا منافی حقوق 
بشــر و اصول رفتار بین المللی اســت، عالوه 
بر اینکه این سیاست ها نتوانسته است اهداف 

مورد نظــر آمریکا که همان بــر هم خوردن 
آرامش کشورهاست را محقق کند.

 تحریم های آمریکا علیه ایران
 چه دستاوردی داشته؟

طبیعی اســت که به دلیل ناکارآمد بودن 
سیاست تحریم های اقتصادی از سوی آمریکا، 
در مورد باقی ماندن این سیاست، تردید هایی 
ایجاد شود؛ و از آنجا که تحریم ها و جنگ شانه 
به شــانه یکدیگر حرکت می کنند، شکســت 
سیاست تحریم می تواند به دعوت هایی برای 
دخالــت نظامی منجر شــود، همانطور که در 
جریان حمله به عراق در ســال ۲۰۰۳ شاهد 

این مهم بودیم.
نکته جالب توجه آنکه برخی سیاستمداران 
آمریکایی پیشنهاد حمله هوایی به کوبا را نیز 

مطــرح می کنند. در این میان، ایران نیز چند 
دهه اســت که در معرض تحریم های آمریکا 
قــرار دارد و میلیون ها نفــر از مردم عادی از 

نتایج این تحریم ها رنج می برند.
با اینکه در ســال ۲۰۱۵ ایــران پای میز 
مذاکره با ایاالت متحده نشســت، با روی کار 
آمدن ترامــپ، ایاالت متحده به ســرعت به 
اســتراتژی فشــار حداکثری روی آورده و به 
صــورت یک جانبه از توافق هســته ای خارج 

شد.
این سیاســت بار دیگر منجــر به افزایش 
تنش ها شــده و ایاالت متحــده را به پرتگاه 
جنگ با ایران ســوق داد و با اینکه جو بایدن 
منتقد سرســخت سیاســت ترامپ در قبال 
ایران بــوده و در دوره نامــزدی خود متعهد 

شد به توافق هســته ای بازگردد، هنوز دولت 
وی گام های ملموسی در راستای بازگشت به 

توافق یا رفع تحریم ها برنداشته است.
با وجود بازگشــت ایــران و آمریکا به میز 
مذاکرات به صــورت غیر مســتقیم، احیای 
دوبــاره توافق نزدیک به نظر نمی رســد، که 
دلیــل آن، تمایــل ایرانی ها بــرای به تاخیر 
انداختن این اقدام تا روی کار آمدن رئیســی 

است.
 چرا جنگ اقتصادی 
ویران کننده تر است؟

تحلیلگــران،  از  بســیاری  اعتقــاد  بــه 
سیاســت های آمریکا باعــث روی کار آمدن 
دولتی در تهران شــده کــه کمترین تمایل را 
بــرای ارتباط با ایاالت متحــده دارد. بار دیگر 
جامعه بین الملل از توافق هســته ای حمایت 
و برای نجات آن تالش کرد، اما ایاالت متحده 
هنوز تمایلی برای رفع تحریم های ایران ندارد 
و همین امر، میلیون ها ایرانی را به ســمت فقر 
ســوق داده اســت. ایاالت متحده حتی طی 
شــیوع کرونا بر تحریم ها علیــه ایران افزود و 
دولت بایدن که شــش ماه از شروع به کار آن 
می گــذرد، هنوز تحریم های ایــران را برطرف 
نکرد و این همان نقطه ای اســت که آمریکا و 
جامعه بین الملل با یکدیگر اختالف نظر دارند.

فکر تشــکیل جامعه بین الملــل پس از 
جنــگ جهانــی دوم بود که هــدف اصلی از 
تشــکیل آن، حل درگیری ها و جلوگیری از 
وقــوع جنگ ها بود. به همیــن ترتیب، پایان 
دادن به جنگ های ابــدی، یک طرح جهانی 
اســت که ایاالت متحده نقش مهمی را در آن 
ایفا می کند، از این رو باید بداند محال اســت 
بتواند به جنگ های ابدی در سراســر جهان 
پایــان داده و در عین حــال جنگ اقتصادی 
که تاثیراتی به مراتب مخرب تر دارد را نادیده 

بگیرد.

دکترین بایدن؛ پایان جنگ های نظامی ، ادامه جنگ های اقتصادی

فرصت طلبی بزرگ روسیه در خاورمیانه

اختالفات عربستان و امارات همچنان ادامه دارد

پشت پرده شکاف های شورای همکاری خلیج فارس

این ســوال که آیا روســیه برای منطقه منا 
)خاورمیانه و شــمال آفریقا( بــه طور کل و به 
طور خــاص بــرای خاورمیانه یک اســتراتژی 
داشــته، به ویژه پس از تاثیــرات بهار عربی بر 
سیاســت خارجی روسیه در سال ۲۰۱۱ و پس 
از میانجیگری موفقیــت آمیز آن در توافق بین 
غرب و ســوریه درباره تخریب ذخایر سالح های 
شیمیایی )سپتامبر ۲۰۱۳( و مداخله نظامی در 
این کشــور )از ســپتامبر ۲۰۱۵(، مطرح شد. 
در رابطــه با این ســوال، در تجزیــه و تحلیل 
فعالیت روســیه در خاورمیانه سه سبک فکری 
وجود دارد: اول، اینکه روســیه برای خاورمیانه 
استراتژی داشته که تا حد زیادی موفقیت بوده 
است؛ دوم، اینکه روسیه برای منطقه استراتژی 
داشــته، اما شــرایط لزوما مطابق انتظارات آن 
پیش نرفته اســت؛ و ســوم، اینکه روسیه برای 

خاورمیانه استراتژی نداشته است.
به گزارش دیپلماســی ایرانی ، موسسه اروپا 
برای مدیترانه نوشــت که برای پاســخ به این 
سوال که آیا روســیه یک استراتژی کالن دارد 
یا به سادگی عملگرا و از لحاظ تاکتیکی فرصت 
طلب اســت، قبل از هر چیــز باید میان مفهوم 
»اســتراتژی کالن« و اهداف سیاســت خارجی 
و امنیتی روســیه و ابزارهــای تحقق آنها تمایز 

قائل شد.
»اســتراتژی کالن« به مجموعه برنامه ها و 
سیاست هایی اطالق می شــود که شامل تالش 
آگاهانــه یک دولــت در اســتفاده از ابزارهای 

سیاســی، نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی برای 
پیشــبرد منافع ملی است؛ هنر سازش اهداف و 
ابزار است. روســیه از نظر یک برنامه منسجم و 
بلند مدت برای پیشبرد منافع ملی و استفاده از 
روش های واقع گرایانه برای دســتیابی به آنها، 
برای منطقه منا استراتژی کالن ندارد. اما روسیه 
به عنوان یک بازیگــر ژئوپلیتیک فرصت طلب، 
دیدگاه روشــنی درباره منافع خود در شــرایط 
خــاص منطقــه دارد. این رویکرد به سیاســت 
منطقه نوعی »اســتراتژی ظاهر شونده« شامل 
توانایی بداهه سازی و سازگاری سریع با شرایط 

متغیر است.
فعالیــت دیپلماتیک روســیه در منطقه ِمنا 
و مداخله نظامی آن در ســوریه بخشــی از یک 
چشــم انداز بین المللی گسترده با هدف اصلی 
دســتیابی بــه موقعیت قدرت برتــر و تضعیف 
نقش برجســته ایاالت متحــده در منطقه و در 
نظم بین المللی و همچنین نشان دادن توانایی 
رقابت بــا دیگر قدرت های بــزرگ مانند چین، 
اســت. موضع گیری روســیه در قبــال منطقه 
ِمنــا بیشــتر از منطقه به نظــم جهانی مربوط 
می شــود. خاورمیانه بخشــی از اوراسیا، یعنی 
جایی اســت که روســیه می خواهد نظام روابط 
 بین الملل فراتر از ســلطه آمریکا و سایه چین

 ایجاد کند.

تغییرات و تداوم در رویکرد سیاست 
خارجی روسیه در منطقه ِمنا

خروج روسیه از خاورمیانه در دوران ریاست 
جمهوری میخائیل گورباچف در شــروع جنگ 
اول خلیــج فــارس )۱99۰ تــا 9۱( آغاز زوال 
موقعیــت ابرقــدرت اتحاد جماهیر شــوروی و 
عقب نشــینی آن از منطقه میــدان اصلی نبرد 
رقابت جنگ سرد بود. پس از آن، دوره سیاست 
خارجی »غرب گرایی لیبرال« بوریس یلتســین 
)۱99۱ تــا 96( مبتنی بر پیشــبرد منافع ملی 
روسیه از طریق ادغام با غرب، آغاز شد. متحدان 
اصلی اتحاد جماهیر شــوروی در منطقه ِمنا در 
دوران جنگ ســرد، یعنی مصر، ســوریه، عراق، 
الجزایــر، یمن و لیبی، اساســا در موقعیت های 
مختلف به الگوی شوروی عالقه نشان دادند و به 
اتحاد جماهیر  نظامی-سیاسی  پرتاب  سکوهای 
شوروی در تقابل آن با غرب تبدیل شدند. اتحاد 
جماهیر شوروی بین سال های ۱9۵۵ و ۱98۵ 
در مجموع 8۰هزار مشــاور نظامی، تکنسین و 
نیرو به منطقه اعزام کرد و به ۵۵هزار افسر عرب 

آموزش داد.
بر خالف جاه طلبی اتحاد جماهیر شــوروی 
برای مبارزه با غرب و تبدیل منطقه منا به محل 
تقابل، روســیه پاس فروپاشی کمونیسم در دهه 
۱99۰، حتی در صدد تعریف منافع ملی خود در 

منطقه برنیامد. پس از روی کار آمدن والدیمیر 
پوتین در ســال ۲۰۰۰ بود که مســکو با انگیزه 
ترکیبی از »نوســتالژی میراث نفوذ شــوروی و 
منافع ملی استراتژیک«، یک سیاست فعاالنه تر 
را در منطقــه ِمنا آغاز کرد. با این حال، در دهه 
۲۰۰۰ هیچ نشانه ای دال بر بلندپروازی روسیه 

در این راستا مشاهده نمی شد.
چارچوب وسیع تر سیاست روسیه در منطقه 
ِمنا از طریق اصــول دکترین یِوِگنی پریماکوف 
دربــاره »متعادل ســازی قدرت برتر« شــکل 
گرفته اســت که منافع ملی روسیه را به صورت 
نیاز به تبدیل شــدن به یک قــدرت بزرگ در 
یک جهان چند قطبی تعریــف می کند. از این 
رو، سیاســت روســیه باید چند جانبه یا »چند 
جهتی« باشــد و هدف توســعه روابط متعادل 
با کشــورهای غربی و غیر غربــی را دنبال کند. 
به گفته پریماکوف، روســیه هم اروپا اســت و 
هم آســیا و این موقعیــت ژئوپلیتیک همچنان 
نقش مهمی در تدوین سیاســت خارجی آن ایفا 
می کند. منافع ژئوپلیتیک روســیه شامل چین، 
هند و ژاپن می شود و فقط ایاالت متحده و اروپا 
را در بر نمی گیرد. این منافع همچنین شــامل 
خاورمیانه و »جهان ســوم« می شــود. روسیه 
بدون چنین گســتره ژئوپلیتیــک نمی تواند به 
عنــوان یک قــدرت بزرگ ظاهر شــود و نقش 

مثبتی را که سرنوشــت ایجاب کرده، ایفا کند. 
الزم به یادآوری است که در ایجاد روابط با همه 
این کشورها، ارزش های ژئوپلیتیک ثابت هستند 
 و بــا تحوالت تاریخــی تغییر نمی کننــد یا از 

بین نمی روند.
والدیمیر پوتین پــس از روی کار آمدن در 
سال ۲۰۰۰ سعی کرد سیاست خارجی فعاالنه 
تری در منطقه ِمنا داشــته باشــد. با این حال، 
نتایج قابل توجهی نگرفت. در آن زمان، در حالی 
که ایاالت متحده پس از حمالت ۱۱ ســپتامبر 
بر »جنگ با تروریسم« اصرار می ورزید، روسیه 
خواستار »اتحاد بین تمدن ها« و »مصالحه« با 
مشارکت کشــورهای خاورمیانه بود. روسیه آن 
زمان سعی داشت به صورت میانجی میان غرب 
و جهان اســالم ظاهر شود و از این طریق، خود 
را یک قدرت بزرگ در سطح جهانی نشان دهد. 
والدیمیــر پوتین 4 دســامبر ۲۰۱4 به مجمع 
فدرال روســیه گفت همکاری بــا خاورمیانه از 
اولویت های دیپلماســی روسیه است. وزیر امور 
خارجه سرگئی الوروف ۲7 فوریه ۲۰۱7 اینطور 
اســتدالل کرد که »چرخش به ســمت آسیا« 
منعکس کننده منافع طوالنی مدت ملی در قرن 
۲۱ اســت. الزم به توضیح است که در سیاست 
خارجــی روســیه، خاورمیانه به طور ســنتی 
بخشی از آســیا قلمداد می شــود و کرملین به 
خاورمیانهبه صورت امتداد مناطق مرزی روسیه 
در آسیای میانه می نگرد که قبال بخشی از اتحاد 

جماهیر شوروی را تشکیل می داد.

خصوصیات فردی و همچنیــن تلفیق منافع 
ملی و جــاه طلبی های شــخصی شــکاف بین 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی را بزرگ 
تر کرده اســت. شکی نبود که محمد بن سلمان، 
ولیعهد ســعودی، نهایتا از زیر ســایه محمد بن 
زاید، مربی ســابق خود و ولیعهد امارات، بیرون 
خواهد آمد. همچنین، شــکی نبود که شاهزاده 
سعودی و احتماال پادشــاه بعدی، سعی خواهد 
کرد این تفکر کلی که امــارات در منطقه خلیج 
فــارس و همچنین در خاورمیانــه تعیین کننده 

است را تغییر دهد.
به نوشــت ریسپانسیبل اســتیت کرفت، بی 
شک، محمد بن ســلمان افشاگری درباره نگرش 
امارات به عربستان و دیدگاه استراتژیک ابوظبی 
به روابط با ریاض در ایمیل های لو رفته یوســف 
العتیبه، سفیر امارات در آمریکا و یکی از نزدیک 
ترین افراد به محمد بن زاید، در ســال ۲۰۱7 را 

فراموش نکرده اســت. این ایمیل ها به روشــنی 
نشــان دادند که امــارات بــاور دارد می تواند از 
عربســتان، غول خلیج فــارس و ولیعهد آن، به 
عنوان ابزاری برای پیشــبرد منافع خود استفاده 
کند. عتیبه در ایمیلی نوشــته بود: »رابطه ما با 
آنها مبتنی بر عمق اســتراتژیک، منافع مشترک 
و مهمتر از همه امید به آن اســت که بتوانیم بر 
آنها نفوذ داشــته باشیم.« ســفیر اماراتی ایمیل 
جداگانه ای به یک مقام ســابق آمریکا گفته بود 
فکر می کند امارات در دراز مدت می توانیم دست 
کم بر برخی افراد در پادشاهی عربستان سعودی 

نفوذ داشته باشد.
به طور حتم شاهزاده محمد بن زاید مدت ها 
پیش از همتای سعودی خود در حال برنامه ریزی 
برای تثبیت جایگاه امارات متحده عربی به عنوان 
یک قــدرت اقتصادی منطقــه ای و ژئوپلیتیکی 
بوده اســت. بیهوده نبوده که جیم ماتیس، وزیر 

دفاع پیشــین ایاالت متحده، از امارات با عنوان 
»اسپارتای کوچک« یاد کرده است. 

با این حال، به نظر می رســد هر دو شاهزاده 
ســعی دارند از فرصت ناشی از درگیری ایران و 
ترکیه با امور مربوط به خودشان، استفاده کنند. 
این دو کشــور قدرتمندترین رقبــای امارات و 
عربستان قلمداد می شــوند که جمعیتی بیشتر 
و تحصیــل کــرده تر، بــازار داخلی گســترده، 
ارتش های کار آزموده، منابع طبیعی قابل توجه 
و پایگاه های صنعتی دارند. اما چنین کاری ساده 
نخواهد بود. بدر السیف، کارشناس منطقه خلیج 
فارس، معتقد اســت اختالفات میان کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس در نتیجه اســتراتژی های 
بقای رژیم ناشــی از نیاز به تجهیــز برای دوره 
پس از نفت پدید آمده اســت. او در ادامه هشدار 
می دهد که اگرچــه ظهور یک فضــای رقابتی 
اتفاقی منفی نیســت، اما اختالفات بدون کنترل 
می توانند همانند گلوله برفی که از کوهی سرازیر 
شــده عمل کنند و بر کل منطقــه تاثیر منفی 

بگذارند.
چندیــن عامل مدیریــت ایــن اختالفات را 
پیچیــده می کند. یکــی از این عوامــل، برنامه 
»چشــم انــداز ۲۰۳۰« ولیعهد ســعودی برای 
کاهش وابستگی به صادرات سوخت های فسیلی 
اســت که اساســا تفاوت چندانی بــا برنامه های 
امارات و قطر در همین راستا، ندارد. عامل دیگر، 

این واقعیت است که عربستان و امارات در کوتاه 
مدت مجبور به رقابت بر ســر سهم صادرات نفت 
خواهند شد. عامل دیگر و شاید مهم ترین عامل، 
این است که تنوع اقتصادی و آزادسازی اجتماعی 
با جاه طلبی های ژئوپلیتیک دو ولیعهد در تبدیل 

کشورشان به رهبر منطقه گره خورده است.
عتیبه در ســال ۲۰۱7 در رد و بدل ایمیلی با 
الیوت آبرام، یک مقام ســابق نومحافظه کار، به 
جاه طلبی های شــاهزاده محمد بن زاید اشــاره 
کرده بود. آبرام در اشاره به نقش فزاینده منطقه 
ای امــارات نوشــته: »اوه، یک هژمــون جدید! 
امپریالیسم اماراتی! خب، در نبود ایاالت متحده 
یک نفر باید به همه چیز ســر و ســامان دهد.« 
عتیبه پاســخ داده: »بله، چــه جراتی داریم. اگر 
بخواهم صادق باشم، گزینه دیگری نداشتیم. تنها 
زمانی گام برداشتیم که کشــور شما تصمیم به 

عقب نشینی کرد.«
اختالفات در تفکرات ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک 
دو شاهزاده محمد درباره اسالم سیاسی و اخوان 
المســلمین اخیرا دوباره بعد از 6 سال بروز کرده 
است. رویکردهای متفاوت سعودی و اماراتی ابتدا 
در ســال ۲۰۱۵ در زمان روی کار آمدن پادشاه 
سلمان و پســرش و زمانی آشکار شد که ولیعهد 
اماراتی که اســالم سیاسی و اخوان المسلمین را 
تهدیدی وجودی می دانــد، هنوز روابط نزدیکی 
با همتای جدید ســعودی خود برقرار نکرده بود. 

همان زمان بود که ســعود الفیصل، وزیر خارجه 
عربســتان، به یک مصاحبه کننده گفت که هیچ 
مشــکلی بین پادشاهی سعودی و جنبش اخوان 
وجود ندارد. اتحادیه جهانی مســلمانان، نهادی 
که عربستان در دهه ۱96۰ برای تبلیغ محافظه 
کاری افراطی مذهبی تاســیس کرده و مدت ها 
تحت ســلطه اخــوان بوده، یک مــاه بعد از این 
مصاحبه کنفرانسی در مکه ترتیب داد و از قطری 
ها که ارتباط نزدیک با این گروه داشتند، دعوت 
کرد. چنــد ماه بعد که شــاهزاده محمد اماراتی 
در دربــار ســعودی نفوذ یافت، عربســتان لحن 
شــدیدتری در قابل گروه هــای مرتبط با اخوان 
اتخاذ کرد. با توجه به رقابت عربستان و امارات و 
جاه طلبی های رهبران بالفعل دو کشور، بعید دو 
ولیعهد در صدد به کارگیری روش های ساختاری 
مدیریت اختالفات مانند ادغام بیشــتر اقتصادی 
منطقــه از طریق مناســبات تجاری و ســرمایه 
گذاری و همچنین اتحادیه گمرکی که منطقه را 
برای سرمایه گذاران خارجی جذاب تر می کند و 
قدرت چانه زنی کشورهای خلیج فارس را بهبود 

می بخشد، برآیند.
بدر السیف، کارشناس منطقه خلیج فارس، در 
صورت عدم تقویت نهادها شــرط بندی ها روی 
دو ولیعهد خواهد بود شــاید کــه درک کنند به 
رغم اختالف نظرها، برای آنها منطقی نیست که 

یکدیگر را رها کنند.

آتالنتیــک در تحلیلی از الیه های سیاســی 
ایاالت متحده نوشت که امروز بزرگترین تهدید 
برای دموکراسی آمریکایی تکرار 6 ژانویه نیست، 
بلکه احتمال بروز انتخابات ریاست جمهوری ای 
اســت که نتایجش دزدیده خواهد شد. گفتنی 
اســت، دموکراسی های معاصر پای صندوق های 
رأی می میرنــد و از طریق اقداماتی که اســماً 
بر اســاس قانون اساســی انجام می شود. خطر 
آزاردهنده این نیســت که جمعیت رأی دهنده 
اعتمادشان را به سیستم از دست می دهند، بلکه 
خطر اصلی همان جمهوریخواهانی هستند که به 

صورت قانونی انتخابات را لغو می کنند.
در ادامه این مطلب آمده اســت:  در ســال 
۲۰۱8، وقتی نوشــتیم »دموکراســی ها چگونه 
می میرنــد«، می دانســتیم که دونالــد ترامپ 
شخصیتی استبدادی است و حزب جمهوریخواه 
را مسئول لغو نقش خود به عنوان حفاظت کننده 

از دموکراسی دانستیم. لیکن ما حزب جمهوری 
خواه را یک حزب ضد دموکراسی نمی دانستیم. 
حاال چهار ســال بعد، بخش عمــده ای از حزب 
جمهوری خواه رفتار ضد دموکراتیک از خود بروز 
دادند. حل این مشکل مستلزم این است که ما به 
بررسی بحران حاد فعلی و شرایط طوالنی مدت 

زمینه ساز آن بپردازیم.
رسیدگی به تهدید کوتاه مدت

سال گذشته، برای اولین بار در تاریخ ایاالت 
متحده، یک رئیس جمهور مســتقر از پذیرفتن 
شکست خودداری و تالش کرد نتایج انتخابات را 
لغو کند. به جای مخالفت با این اقدام کودتاگونه، 
جمهوری خواهان برجســته یا بــا او همکاری 
کردنــد و یا با عــدم پذیرش علنی شکســت 
ترامپ، به تشــجیع وی پرداختند. در آستانه 6 
ژانویــه، اکثر مقامات عالی حزب جمهوری خواه 
از تقبیــح گروه هــای افراطی که به گســترش 

نظریه های توطئه مبادرت می کردند و خواستار 
قیام مســلحانه و ترور بودند، خودداری کردند. 
تعداد کمی از جمهوری خواهان پس از تحریک 
شورش ها توسط ترامپ با وی قطع رابطه کردند 
و کسانی که این کار را کردند نیز توسط احزاب 
ایالتی خود مورد انتقاد قــرار گرفتند. از نوامبر 
۲۰۲۰ تــا ژانویه، بخش قابــل توجهی از حزب 
جمهوری خواه از پذیرفتن شکســت انتخاباتی، 
پرهیز از خشــونت یا قطع رابطــه با گروه های 
افراطی خــودداری کردند. گفتنی اســت، این 
ســه اصل به عنوان پیش نیاز های دموکراســی 
توســط احزاب تعریف می شــود. به دلیل این 
رفتار ها و همچنین رفتار های جمهوری خواهان 
طی شش ماه گذشــته، ما متقاعد شده ایم که 
رهبری حزب جمهوری خواهــان، درصدد لغو 
انتخابات اســت. عالوه بر این، ما نگران هستیم 
که حزب مورد بحث به لحاظ قانونی امکان انجام 

این کار را داشته باشد. به همین دلیل است که 
ما در گروه مشــاوره ی حفاظت از دموکراســی 
بــه عنــوان یک   )Protect Democracy(
سازمان غیرانتفاعی که برای جلوگیری از انحطاط 
دموکراســی در ایاالت متحده فعالیت می کند، 
خدمت می کنیم. همانطور که در مقاله »چگونه 
دموکراسی ها می میرند« بحث کردیم، نظام قانون 

اساسی ما بســیار متکی به بردباری است. خواه 
رســیدگی به یک پرونده مطرح باشد یا مسائلی 
همچون بودجه دولت، استیضاح یا مسائل قضایی 
کاندیدا ها در میان باشد، سیستم کنترل و تعادل 
ما وقتی به خوبی عمل می کند که سیاستمداران 
دو طرف از اختیارات نهادی خود با خویشــتن 

داری استفاده کنند.

تهدید فیل ها علیه دموکراسی آمریکایی


