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سیاست خارجی

 درخواست 22 گروه از بایدن 
 برای خارج کردن انصاراهلل 

از فهرست تروریستی 

گروه امدادی مســتقر در یمن از جو بایدن 
رئیس جمهوری جدید آمریکا خواســتند تا 
انصاراهلل یمن را از فهرســت تروریستی خارج 
کند زیرا این امــر می تواند جــان میلیون ها 
انسان را در معرض خطر قرار دهد. به گزارش 
خبرگزاری فرانسه، گروه های امدادی از جمله 
 Mercy Corps, Oxfam and( گروه های
Save the Children( در بیانیــه ای اعالم 
کردند که قرارگرفتن نام انصاراهلل در لیســت 
تروریستی درست در زمانی صورت می گیرد 
که قحطی تهدید واقعی برای کشوری است که 
به دنبال شش سال درگیری ویران شده و باید 
فورا این تصمیم لغو شود. به رغم انتقاد شدید 
کارشناسان، سازمان ملل و گروه های امدادی 
تصمیم دولت ترامــپ علیه نیروهای انصاراهلل 
یک روز قبل از روی کار آمــدن بایدن در کاخ 
سفید عملی شد. در بیانیه گروه های امدادی 
آمده است که هرگونه خلل در انجام عملیات 
کمک و واردات تجاری مواد غذایی، سوخت، 
دارو و سایر کاالهای اساســی، جان میلیونها 
انســان را در معــرض خطر قــرار می دهد. با 
باالگرفتن انتقادها نسبت به اقدام دولت ترامپ 
علیه نیروهای انصــاراهلل یمن، وزارت خارجه 
آمریکا دولت بایدن روز شــنبه اعالم کرد که 
بازنگری در اقدام دولت سابق این کشور برای 
قرار دادن جنبش انصاراهلل یمن در فهرســت 
تروریســتی را آغاز کرده است. یک سخنگوی 
این وزارتخانه گفت که دولــت جدید آمریکا 
قصد دارد هر چه زودتر این بازنگری را به نتیجه 
رسانده و درباره آن تصمیم گیری کند. این در 
حالیست که گزینه بایدن برای وزارت خارجه 

هم این بازنگری را تایید کرده است.
    

کردهای سوریه: 
 حمله احتمالی ترکیه 

جنگی بی پایان خواهد بود

اداره خودمختار کردها در شــمال و شرق 
سوریه اعالم کرد حمله احتمالی ترکیه به این 
مناطق فاجعه بار خواهد بود و نیروهای کرد به 

هرگونه حمله ای پاسخ خواهند داد. 
به گزارش روســیاالیوم، زیــدان العاصی، 
رئیس مشــترک دفتر امور دفاعــی در اداره 
خودمختار شــمال و شــرق ســوریه درباره 
مقدمه چینــی ترکیه برای حمله به شــهرک 
دیرک در شمال و شرق ســوریه و شهرستان 
شنکالدر باشو گفت: ترکیه از زمان آغاز بحران 
ســوریه حمالتش را متوقف نکرده است. این 
حمالت با تشکیل اداره خودمختار کردها در 
شمال و شرق سوریه افزایش یافت. بعید نیست 
که ترکیه حمله ای را به این منطقه انجام بدهد. 
هرگونه حمله ترکیه بــه معنای جنگ جدید 
بی پایانی اســت که نتایجش برای ســوریه و 
منطقه فاجعه بار خواهد بود. وی افزود: تصمیم 
ترکیه برای حمله به شهر دیرک و شنکال یک 

مساله بسیار خطرناک است. 
تجاوز ترکیه به منزله یک فاجعه خواهد بود. 
در صورتی که ترکیه حمله ای انجام دهد جنگ 
تنها به دیرک محدود نخواهد شد بلکه جنگی 
نامحــدود در تمام مرزها از دیــرک تا عفرین 
خواهد بود. العاصی گفت: حمله به دیرک اگر 
اتفاق بیفتد با موافقت نیروهای عراقی و ائتالف 
عربی خواهد بود. چنین حمله ای بدون چراغ 
ســبز عراق برای ورود به ایــن منطقه ممکن 
نیســت برای همین می توانیم به این مســاله 
اشاره کنیم که ائتالف بین المللی پایگاه هایی 
در دیرک دارد. وی گفت: ائتالف بین المللی به 
سرکردگی آمریکا، روسیه و دولت دمشق باید 
به مســؤولیت های خود برای مقابله با تجاوز 

جدید ترکیه عمل کنند. 
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جهاننما

روی کار آمدن دموکرات ها در 
کاخ سفید باعث شــده تا مجدداً 
بحث برجام و گفت  وگو میان تهران و 
واشنگتن بیش از گذشته داغ  شود. 
در این فضا آنچه مهم نظر می رسد 
این است که چرا دونالد ترامپ از 
برجام خارج شد و حاال بایدن به چه 
دلیل باید مجدداً به توافق هسته ای 
با ایران برگــردد؟ واکاوی این دو 
محور از این جهت اهمیت دارد که 
ما بتوانیم نقشه راه آینده مذاکرات 
را ترسیم کنیم تا بتوانیم تهدیدها 
و فرصت هــا را بازخوانی و حتی 
بارتعریف کنیم. بر این اساس برای 
بررسی این محورها به گفت وگو 
با  »ویلیام جینز«، استاد دانشگاه 
کالیفرنیا پرداختیم. وی به عنوان 
مشــاور در دولت های آمریکا و 
کره جنوبی فعالیت کرده و سابقه 
کار به عنوان مشاور در کاخ سفید، 
وزارت دادگستری آمریکا و وزارت 
سالمت این کشور را در کارنامه خود 
دارد. این استاد دانشگاه در حوزه 
تاریخ،  اقتصاد، جامعه شناســی، 
روان شناسی و روابط میان آمریکا 
و دولت های دو کره فعالیت می کند. 
این کارشناس برجسته سیاست 
خارجی، امیدوار است که با احیای 
دوباره برجام، شــکاف فزاینده و 
بی اعتمادی میان ایران و آمریکا، 
تا حدی ترمیم و راه برای گسترش 
روابط گرم میان این دو کشور، هموار 
شود. مشروح این گفت وگو به شرح 

زیر از نظرتان می گذرد:
    

 مهم ترین مزیت و ویژگی های 
برجام برای ایــران، دو مورد بود؛ 
نخست انعقاد پیمان با شش قدرت 
و بازیگر اصلی بین المللی و دوم رفع 
تحریم های وضع شــده از سوی 
شــورای امنیت. منافع مشخص 
آمریکا از برجام  چه بود و چرا ترامپ 

از برجام خارج شد؟
 یک جنبه در مورد سیاست خارجی 
آمریکا وجــود دارد که ممکن اســت 
بسیاری از ایرانیان در درک آن مشکل 
داشته باشــند  و  دلیل آن زمینه های 
مختلف جهانی اســت که ملت های ما 
در آن زندگی می کنند. ایران کشوری با 
بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت و میراث 
فرهنگی غنی است. با این حال ، ایاالت 
متحده معتقد اســت که )ایران( باید 
در جهت منافع بســیاری از کشورها و 
سازمان ها ازجمله سازمان ملل متحد و 
برخی از کشورهای خاورمیانه عمل کند.

از ایــن رو ، ابتدا  یکــی از نگرانی ها 
یا »منافع« ایاالت متحــده مربوط به 
  قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت سازمان 
ملل در جوالی ۲۰۰۶  بود که از تهران 

می خواست تا فعالیت های غنی سازی 
هسته ای را متوقف کند. دوم ، چندین 
کشور عربی از تهدیدها یا فعالیت های 
نظامی ایران به شــدت نگران هستند. 
سوم ، ایاالت متحده و بسیاری از کشورها 
بر این باورند که اگر ایران سالح هسته ای 
تولید کند ، سایر کشورها در خاورمیانه 
نیز از الگوی ایران پیروی می کنند  که 
این امــر احتمال جنگ هســته ای در 
خاورمیانه را افزایــش می دهد. ایاالت 
متحده معتقد اســت که به نفع همه 
ملت هاست که از اتمی شدن خاورمیانه 

جلوگیری کنند.
تصمیم رئیس جمهور ترامپ برای 
ترک برجام در ابتدا در میان آمریکایی ها 
بحث برانگیز بود. با این حال ، درک این 
نکته مهم اســت که در دو سال پس از 
برجام در ســال ۲۰۱۵ ، آمریکایی ها از 
اقدام های ایران عمیقاً ناامید شــدند. 
رئیس جمهور اوباما در اواســط ســال 
۲۰۱۶ یک کنفرانس خبری برگزار کرد 
که در آن ایران را به رعایت نکردن »روح 

توافق« متهم کرد!  
اوباما از ادامه آزمایش   موشک های 
بالســتیک ایران ، رفتارهای دریایی و 
خواست )ایران( برای نابودی اسراییل 
بسیار ناراحت بود. آمریکایی ها امیدوار 
بودند کــه برجام اولین گام به ســوی 
روابط گرم تر بین ایاالت متحده و ایران 
باشد. هنگامی که رئیس جمهور ترامپ 
در ژانویه  ۲۰۱۷ ریاست جمهوری را به 
عهده گرفت ،  گفــت که صبر می کند و 
می بیند که ایران چگونه رفتار می کند. 
این یک تصمیم سخت و جنجالی برای 

ترامپ بود.
ترامــپ دوســت داشــت آژانس 
بین المللی انرژی اتمــی  گزارش کند 
که ایران تــا حد زیــادی از این قوانین 
پیروی می کند اما )گزارش های( ایاالت 
متحده حاکی از این بود که ایران  برنامه 
هســته ای خود را به آژانس بین المللی 
انرژی هسته ای اعالم نکرده، حال آن که 
بنا به برجام موظف به چنین کاری بود. 
ترامپ با در نظر داشــتن تمــام وقایع 
فوق، تصمیــم گرفت برجــام را ترک 
کند. احتماالً ، رئیس جمهور اوباما وقت 
بیشتری برای انطباق و توضیح درباره 

برنامه هسته ای می داد.
 حضور دوباره دموکرات ها در 
کاخ سفید، بحث بازگشت ایاالت 
متحده به پیمان هایی را که در زمان 
ترامپ از آنها خارج شده بود، زنده 
کرده اســت؛ ازجمله برجام. آیا 
بازگشــت به برجام را باید جزو 
اولویت های سیاست خارجی جو 
بایدن دانست یا اینکه موضوع های 
مهمتری در دستور کار دستگاه 
دیپلماسی دموکرات ها وجود دارد؟

 به گمانم، بایدن دوســت دارد این 

توافق را دوباره زنده کنــد. با این حال ، 
اکثریت قریب به اتفاق آمریکایی ها از 
اقدام های ایران پس از توافق سال ۲۰۱۵ 
بسیار ناامید شــدند. من فکر می کنم 
ایرانی ها همچنین امیــدوار بودند که 
رئیس جمهور ترامپ بیشتر منتظر بماند 
تا آنها پرونده هســته ای را حل و فصل 
کنند. متاسفانه  فکر می کنم هر دو طرف 
کمتر از سال ۲۰۱۵ به یکدیگر اعتماد 
دارند.  می توانم درک کنم که چرا هر دو 
طرف ناامید شده اند. به عقیده من، باید 
مذاکرات مربوط به یک توافق احیا شود  
اما همچنین الزم است بحث کامل تری 
در مورد اینکه هــدف بلند مدت روابط 

گرم تر چیست ، وجود داشته باشد.
 آیا بایدن به دنبال کاهش نفوذ 
ایران در خاورمیانه است؟ تیم وی 
برای تحقق این امر از چه الگویی 

استفاده خواهد کرد؟
 این نمونه ای اســت که به نظرم به 
ارتباط بیشــتر میان دو کشور کمک 
خواهــد کــرد. آمریکایی هــا به طور 
کلی ایرانی ها را بســیار دوست دارند. 
ایرانی های بســیاری اینجــا زندگی 
می کننــد. ما بــه ملت ایــران احترام 
می گذاریم. از این رو، هدف کاهش نفوذ 
ایران نیست بلکه هدف ایاالت متحده 
این اســت که ایران بــه قطعنامه های 
قبلی شورای امنیت سازمان ملل پایبند 
باشد و ملت هایی که توسط ایران تهدید 
می شوند، در صلح زندگی کنند. ایاالت 
متحده حتی اگر تهــران به دنبال یک 
رابطه صلح آمیز و گرم تر با واشــنگتن 
باشد ، مایل است به افزایش نفوذ ایران 

کمک کند.
 مواجهه بایدن با کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس چگونه 

خواهد بود؟
 به نظــرم بایدن بایــد روی توزیع 
واکســن برای از بین بردن کووید-۱۹ 
متمرکز باشــد. این اولیــن اولویت او 
خواهد بود. بایدن اگر باهوش باشــد، 
واکســن را بدل به فرصتی واقعی برای 
خود می کند.  واقعاً امیــدوارم که وی 
حداقل پیشنهاد توزیع واکسن در ایران 
را ارائه دهد. فکــر می کنم این  حرکتی 
زیبا و دوست داشتنی باشد.  همچنین 
امیدوارم مقام های ایران این پیشنهاد را 
بپذیرند. فکر می کنم این نوع تعامالت در 
بهبود اعتماد و روابط، مفید خواهد بود. 
به نظر من، دقیق تر این است که بگوییم 
بایدن و ایاالت متحــده آمریکا ایران را 
تماشا می کنند. ایاالت متحده خواهان 

روابط گرم تر با ایران است.
  عده ای معتقدند که ترامپ، 
هزینه خروج آمریــکا از برجام را 
پرداخته اســت، بنابراین بایدن 
نیازی به بازگشت به برجام بدون 
افزودن شروط جدیدی به آن ندارد. 

به نظر شــما، بازگشت احتمالی 
ایاالت متحده به برجام، همراه با 
شروطی غیر از اجرای کامل برجام 

توسط ایران خواهد بود یا خیر؟
 آیه ای در انجیل رومیــان )۸:۲۸( 
وجود دارد کــه از محبوب ترین آیات 
در میان مســیحیان آمریکایی است: 
»خداوند همه چیــز را در جهت خیر و 
صالح پیش می بــرد...«. امیدوارم که 
این بار توافق بهتر بوده و بر مسائلی که از 
اهمیت باالیی برخوردارند، متمرکز باشد. 
آمریکایی ها می خواهند روابط گرم تری با 
ایران داشته باشند. از منظر آمریکایی ها، 
اگر امضای یک پیمان بالفاصله با تهدید 
و طعنه همراه باشد، دیگر نمی توان نام 
توافق را بر آن گذاشت. به نظرم بازگشت 
به این توافق ممکن اســت، اما در عین 
حال دشــوار هم خواهد بود. آمریکا و 
ایران نگاهی متفاوت بــه برجام دارند. 
ایاالت متحده برجام را اقدامی مهربانانه 
از جانب خود می دانــد. ایاالت متحده 
در آن توافق نامه مبلغــی باورنکردنی 
پول به ایران داد. ایران بیشترین تاکید 
خود را بر نتیجه گیری ترامپ در زمینه 
میزان پیــروی از دســتورالعمل های 
ایران از سازمان ملل گذاشت و توجهی 
به عدم اطاعــت از این ســازوکارها در 
سالیان گذشته نداشــت. عالوه بر این ،  
ترامپ در ماه سپتامبر اظهار داشت که 
به عنوان رئیس جمهور ، به تهران مسیر 
معتبری برای بازگشت به دیپلماسی و 
تقویت و گسترش مفاد توافق هسته ای  
و همچنیــن پرداختن به ســایر موارد 

نگران کننده پیشنهاد می دهد.
 اساساً ایاالت متحده چه نیازی 

به بازگشت به برجام دارد؟

ایاالت متحده باید به برجام بازگردد 
تا بتواند خاورمیانه را هر چه بیشــتر از 
سالح هسته ای دور نگه دارد. با این حال ، 
تنها در صورتی که درک شود که »روح 
معاهده« نیز رعایت می شــود ، یعنی 
یک حرکت هماهنگ به سمت روابط 
گرم تر بین واشنگتن و تهران وجود دارد، 

ایاالت متحده به برجام بازمی گردد.
 روابط شرق و غرب آتالنتیک 
در دوران بایدن چه تفاوت هایی با 
دوران ترامــپ خواهد کرد و این 
روابط جدید، چه تغییراتی را در 
سیاست خارجی اروپا و آمریکا در 
قبال ایران به دنبال خواهد داشت؟

بایدن در قیاس با ترامپ، اقدامات 
خود را با اروپا بسیار بیشتر و  هماهنگ تر 
خواهد کرد. این امر منجر به سیاستی 
می شود که از ســازگاری و هماهنگی 
بیشتری برخوردار باشد. مهم است که 
رهبران ایران درک کنند که سیاست 
خارجی عادی تر ایاالت متحده در مورد 
ایران، احتماالً طی چنــد دهه آینده 
پدیدار خواهد شد. چه یک دموکرات بر 
سر کار باشد و چه یک جمهوری خواه، 

این روند احتماالً حفظ خواهد شد.
 انتخابات ایران حدود پنج ماه 
دیگر برگزار می شود و دولت آینده 
ایران، حدود هشت ماه بعد آغاز به 
کار می کند. به نظر شما در صورت 
تمایل آمریکا برای احیای برجام، 
این اتفاق در دولت روحانی اتفاق 
خواهد افتاد یا بایــدن در انتظار 
دولت بعدی ایران خواهد نشست؟

بایــدن ترجیح می دهد بــا دولت 
روحانی کار کنــد ، خصوصاً اینکه این 
افراد کسانی هستند که در وهله اول در 
مذاکرات برجام شرکت داشتند. اگرچه 
اولین اولویت رئیس جمهوری جدید 
بایدن پرداختن به پاندمی کرونا خواهد 
بود  اما او دوســت دارد در اســرع وقت 

مذاکره با ایران را آغاز کند.
 از روســیه و چین به عنوان 
رفقای روزهای ســخت ایران نام 
برده می شود که در دوران ترامپ، 
روابط متفاوتی با آمریکا داشتند. 
ایاالت متحده در دوران ترامپ، 
خویشتن داری و مدارا را در قبال 
روسیه دنبال می کرد اما ابایی از 
درگیــری لفظــی، اقتصادی و 
دیپلماتیک با چین نداشت. در دوره 
بایدن، روابط ایاالت متحده با چین 
و روسیه چه تفاوت هایی دارد و این 
تغییرات، چه انعکاسی در روابط این 

دو کشور با ایران خواهد داشت؟
به دلیل شــیوه مد یریت کووید، 
دیدگاه جهانیان در مورد چین تنزل 
یافته اســت. طبق نظرسنجی »پیو 
ریسرچ« از ۱۴ کشور ، مردم در تمامی 
این کشــورها اکنون دیدگاه بسیار 
نامطلوبی نســبت به چیــن دارند. 
بی شــک  ایاالت متحــده از این ۱۴ 

کشور مستثنی نیست. برداشت 

آمریکایی ها از چیــن به عنوان دلیل 
و منشــأ کرونا تیره وتار شده است. با 
این حال ،  فکر می کنــم آمریکایی ها 
می فهمند که این چین بود که مسئول  
کنترل غلط این پاندمی اســت و نه 
ایران. بنابراین  گمان نمی کنم تلخی 
آمریکایی ها در مــورد نحوه مدیریت 
کرونا از ســوی چین بر روابط ایاالت 

متحده با ایران تأثیر بگذارد.
در اواسط ســال ۲۰۱۷، روسیه از 
مجســمه ریگان-گورباچف در مرکز 
شهر مسکو رونمایی کرد. این نشانه ای 
بود که آنها می خواســتند به »دوران 
طالیی« روابط ایاالت متحده و روسیه 
در دوران ریگان-گورباچف بازگردند. 
فکر می کنم  بایدن آنقدر عاقل خواهد بود 
که تالش کند تا به این »دوران طالیی« 
برگردد. شاید این بتواند به روابط ایران و 

ایاالت متحده کمک کند.
 پس از خروج ترامپ از برجام، 
بســیاری از کشــورها ازجمله 
کره جنوبی به دلیل  واهمه از واکنش 
دولت ترامپ، روابط خود با ایران را 
به حداقل رسانده و حتی از پرداخت 
بدهی های خــود امتناع کردند. 
صرف نظر از احیــا یا عدم احیای 
برجام، خروج ترامپ از کاخ سفید، 
چه تغییراتی در روابط این کشورها 
و به طور خاص کره جنوبی با ایران به 

همراه خواهد داشت؟
 ، » یــن ا - ئه جا ن  » مــو
رئیس جمهوری کره جنوبی یک رهبر 
غیرمعمول در این کشــور است زیرا 
روابط نسبتاً گرمی با چین داشته و در 
عوض نسبت به آمریکا کمابیش سرد 
است. مشخص نیست که انگیزه های 
وی در امتناع از پرداخــت بدهی به 
ایران چیســت. آیــا او می خواهد از 
تحریم های ســازمان ملــل حمایت 
کند یا اینکه براساس منافع شخصی 
کره جنوبی عمل می کند؟ پاســخ آن 
این اســت که احتماالً هر دو مورد را 
همزمان انجام دهــد. احیای برجام ، 
تحت رهنمودهایی که قباًل پیشنهاد 
کــردم ، ممکن اســت روابــط بین 

کره جنوبی و ایران را بهبود بخشد.

بررسی گذشته و آینده برجام در گفت وگو با مشاور سابق دولت های آمریکا و کره جنوبی؛

ترجیح بایدن، مذاکره با دولت روحانی است
ترامپ دوست داشت 

آژانس بین المللی انرژی 
اتمی  گزارش کند که ایران تا 
حد زیادی از قوانین پیروی 

می کند اما )گزارش های( 
ایاالت متحده حاکی از 
این بود که ایران  برنامه 

هسته ای خود را به آژانس 
بین المللی انرژی هسته ای 
اعالم نکرده و ترامپ با در 

نظر داشتن تمام وقایع، 
تصمیم گرفت برجام را 

ترک کند

بایدن ترجیح می دهد با 
دولت روحانی کار کند ، 

خصوصاً اینکه این افراد 
کسانی هستند که در وهله 

اول در مذاکرات برجام 
شرکت داشتند اما اولین 
اولویت رئیس جمهوری 

جدید ایاالت متحده 
پرداختن به پاندمی کرونا 

خواهد بود  اما او دوست 
دارد در اسرع وقت مذاکره 

با ایران را آغاز کند
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