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سياست 2

غفلت از دیپلماســی منطقه ای در گذشته، در 
این زمانه پرتنش به پاشــنه آشــیل ایران تبدیل 

شده است.
این روزها ترافیک دیپلماتیک در منطقه بیداد 
می کند؛ سفرهای غیرمنتظره و بی سابقه مقامات 
از این سوی منطقه به آن سوی منطقه، از این کشور 
به آن کشور و از روبروی دوربین ها به پشت درهای 
بسته. ترافیک و روزهای پرکاری که برای جبران 

روزهای کم کاری به راه افتاده اند. 
در ایران ظریف و معاونانش مــدام یا میهمان  
کشــورهای منطقه هســتند یا میزبــان مقامات 
کشــورهای مســلمان و عرب. البته اگر سیاست 
خارجی دولت در ســال های قبل، به همان اندازه 
که وقت و انرژی صرف برجام کرد، هنر دیپلماتیک 
خرج روابط منطقه ای نیز می کــرد، اکنون نیاز به 
ســفرهای کمتری بود و ایران متحدان منطقه ای 
بیشتری در آستین داشت اما آن غفلت باعث شد 
تا ســعودی در ســایه تقابل دولت ترامپ با ایران، 
تور گســترده ای در آب گل آلود منطقه پهن کند و 

مترصد ماهی های بزرگ باشد...

پاسخ کشورهای عرب به پیشنهاد 
تازه ظریف چه خواهد بود؟

استاد علوم سیاسی دانشگاه آنتورپ گفت: ترامپ یک 
تاجر است و نمی خواهد بیش از این برای افروختن جنگ 
هزینه کند ولی این را نیز به خوبی می داند که باید با سیاست 
ترس و واهمه سالح بیشتری به کشورهای منطقه بفروشد. 
البته به نظر نمی رســد که دولت ترامــپ به خودی خود 
بخواهد هزینه جنگ با ایــران را پرداخت کند. آمریکا به 
دنبال سهم خواهی ست و فرقی نمی کند که چه حکومتی 

را در مقابل خود داشته باشد.
»دریک دو بیور«، استادیار دانشگاه و رئیس دانشکده 
علوم سیاسی دانشگاه آنتورپ بلژیک است. وی نویسنده 
کتاب های »سیاســت های اقتصادی اتحادیــه اروپا« و 
همینطور کتاب »سازمان تجارت جهانی و افق های آن در 

اتحادیه اروپا« است.
تحریم ها باعث عدم توازن سیاسی و اقتصادی 

جامعه می شود
دو بیور با اشــاره به رویکرد آمریکا برای اعمال تحریم 
علیه ایران گفت: بحث تحریم ها پیش از یک بحث سیاسی 
یک بحث اخالقی است. تحریم ها یک جنبه بسیار ناگوار 
دارد و آن به وجود آمدن عدم توازن سیاســی و اجتماعی 
و به ویژه اقتصادی در کشور تحت تحریم است که منجر به 
ناهنجاری های مدنی خواهد شد. تحریم ها باعث می شود 
که حکومت ها بر خالف آنچه که نیت تحریم بوده است منابع 
و تمرکز بیشتری را برای دور زدن تحریم ها اختصاص دهند 
که در نهایت منجر به فشار بیشتر به اقشار جامعه در قالب 

مباحث حقوق بشری خواهد شد.
 رویکرد ترامپ

تضادی بین زبان خشن و سیاست نوازشگر
وی با اشــاره به سیاســت هایی که ترامپ در دوران 
ریاســت جمهوری خود در پیش گرفته است، گفت: این 
سیاست ترامپ است. وی آب را گل آلود می کند تا بتواند 
از آن ماهی بگیرد. او در طرف مقابل این را القا می کند که 
مشکل ما الینحل اســت و از طرفی اعمال فشار می کند. 
تضادی بین زبان خشن و یک زبان مالیم و نوازشگر. این یک 
تکنیک قدیمی چانه زنی ست. از طرفی به مشتری سیلی 
می زنی و از طرف دیگر برای وی احترام قائل می شوی و او 
را نوازش می کنی. تمامی آن مسائل را می توان در اقدامات 
گذشــته ترامپ در مقابله با چین، اروپا، کره شــمالی و 

کشورهای آمریکای شمالی دید.

 آمریکا برای حفظ تسلط خود بر منطقه هزینه 
زیادی کرده است

این استاد دانشگاه آنتورپ افزود: آمریکا برای پایداری 
جایگاه خود در خلیج فارس هزینه زیادی کرده است و این 
هزینه برای حفظ امنیت نفتی و تسلط خود بر این بازار بوده 
است. جنگ خلیج فارس در سال  ۱۹۹۱ و همینطور جنگ 

عراق در ۲۰۰۳ از این دست است.
آمریکا به دنبال سهم خواهی ست

وی گفــت: در مورد احتمال جنــگ در خلیج فارس 
نمی توان بحثی علمی پیش کشید تا بر اساس آن بتوانیم 
یک نتیجه گیری علمــی کنیم. بر اســاس آنچه که در 
پاســخ های قبلی مطرح کردم و از آنچه که ما از طرفین 
می دانیم باید گفت که ترامپ  یک تاجر است و نمی خواهد 
بیش از این برای افروختن جنگ هزینه کند ولی این را نیز 
به خوبی می داند که باید با سیاســت ترس و واهمه سالح 
بیشتری به کشورهای منطقه بفروشد. البته به نظر نمی رسد 
که دولت ترامپ به خودی خود بخواهد هزینه جنگ با ایران 
را پرداخت کند. آمریکا به دنبال سهم خواهی ست و فرقی 

نمی کند که چه حکومتی را در مقابل خود داشته باشد.
 کشورها در تجارت با ایران 

به سرعت به پول خود می رسند
وی ادامه داد: بسیاری از کشورها خواهان تجارت با ایران 
هستند چرا که اقتصاد ایران مبتنی بر نفت است و با فروش 
آن شرکت ها و کشورها سریعا به پول خود می رسند. حال 

این پرسش مطرح می شود که کشورهای اروپایی چگونه 
می توانند به تجارت با ایران ادامه دهند؟ من فکر می کنم 
اینستکس را نمی توان ساز وکار تاثیرگذاری دانست. چون 
شرکت ها و کشــورها از تجارت با ایران به دلیل تحریم ها 
می ترسند. همه ما داستان هوآوی را به خوبی می دانیم که 
یکی از دالیل تحریم آن ارتباط بــا ایران بود. به طور مثال 
توتال هرگز حاضر نیست منافع خود در آمریکا را با منافع 

خود در ایران معاوضه کند.
  تحریم ها رویکرد سیاسی آمریکا 

در جنگ سرد بوده است
دو بیور همچنیــن گفت: تحریم ها یــک رویکرد در 
سیاست خارجی آمریکا به حســاب می آید که در دروان 
جنگ سرد شکل گرفت و ابزاری برای تنبیه اعضای بلوک 
شرق به حساب می آمد. این رویکرد در سیاست خارجی 
آمریکا هنوز وجود دارد. دنیا بیشتر به تغییر سیاست ها از 
سوی آمریکا امیدوار است. اگر چه در حال حاضر کشورها 
دســت به اقدامات تالفی جویانه برای مقابله با تحریم ها 
می زنند. به طور مثال رویکرد روسیه را در تعویض روبل به 
جای دالر در مبادالت تجاری خود با دیگر کشورها دیدیم.
بی مصرف کردن لیبرالیسم سیاست ترامپ است

این استاد دانشگاه آنتورپ گفت: این شیوه آمریکاست 
که با بی مصرف کردن لیبرالیســم و قوانین بین المللی 
می خواهد ســاختار جدیدی برای روابط جهانی بسازد؛ 
روابطی که یک جنبه آن واهمه و ترس باشد. در حال حاضر 

سیاست های آمریکا مبتنی بر لیبرالیسم نیست. آمریکا 
خواســتار ایجاد روابط جدید در دنیاست. اینکه بتواند از 
دیگر کشورها برای آنچه که حمایت خود از آنها می خواند، 

کسب امتیاز کند.
کشور دیگری از اتحادیه اروپا خارج نمی شود

وی با اشــاره به احتمال ســرایت روند خروج به سایر 
کشــورهای اتحادیه اروپا گفت: آنچه هم اکنون در بین 
کشورهای اتحادیه اروپا مشاهده می شود این است که همه 
خواهان حمایت از این اتحادیه هستند و بعید به نظر می رسد 
که تجربه انگلیس برای کشور دیگری اتفاق بیفتد. چون 
همگی می دانند که چه عواقب سنگین سیاسی و اقتصادی 
برای آنها خواهد داشت و تا پیش از این اگر صداهایی از خروج 
فرانسه یا هلند از اتحادیه اروپا شنیده می شد، اکنون دیگر 
این زمزمه ها به گوش نمی رسد. حزب لوپن دیگر خواهان 
خروج از اتحادیه اروپا نیست یا حتی راست گراهای افراطی 
از این مساله سخن نمی گویند چرا که باور عموم مردم در 

اتحادیه اروپا بر ماندن در این اتحادیه است.
 اینستکس مساله ای جدی است

ولی همتی برای اجرای آن وجود ندارد
وی با اشاره به چشم انداز پیش روی برجام گفت: این 
بسیار ناراحت کننده اســت که برجام در حال نابود شدن 
است. ولی این یک واقعیت اســت و ظاهرا تمام تالش ها 
به رغم مفید بودن کافی نبوده است. اینستکس مساله ای 
جدی است ولی همتی برای انجام آن وجود ندارد. این ایده 
که پاالیشگاه های دولتی اروپا از ایران نفت بخرند تفاوت 
زیادی با خرید آن توسط شــرکت های خصوصی ندارد. 
تمامی شرکت ها چه خصوصی و چه دولتی از تحریم های 

آمریکا واهمه دارند.
 بانک جهانی و صندوق جهانی پول 

تحت نظر قدرت ها هستند
این استاد علوم سیاسی در پایان گفت: سیاست های 
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول صرفا تئوریک است 
و نمی تواند برای یک کشور به تنهایی اهرم رشد باشد. این 
دو نهاد خود تحت نظر قدرت های بزرگ اقتصادی هستند 
و اگر حمایت آن قدرت ها از این بانک ها وجود نداشته باشد 
به تنهایی بی تاثیر خواهند بود. این دو نهاد نمی توانند بدون 
اجازه این قدرت ها سرمایه گذاری کرده یا حتی پیشنهادات 

مالی ارائه دهند.

دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشــور گفت: تدارک الزم برای راه اندازی 
سامانه ساماندهی و یکپارچه سازی تبلیغات انتخاباتی در حال انجام است.

به گزارش ایسنا، سیداسماعیل موسوی در جلسه ستاد انتخابات استان قم 
با اشــاره به مفاد و محتوای بیانیه گام دوم انقالب، انتخابات اسفند ماه مجلس 
شورای اسالمی و میاندوره ای مجلس خبرگان را نخستین انتخابات در مطلع 
گام دوم انقالب توصیف و اظهار کرد: با توجه به این گزاره، الزم است انتخابات 
اسفند ۱۳۹۸، انتخاباتی با حداکثر رقابت، سالمت، امنیت و مشارکت باشد و 
اعضا و دست اندرکاران ستاد انتخابات، وظیفه برگزاری انتخاباتی باشکوه را بر 

عهده دارند.
مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان 
خود ضمن تاکید بر ضرورت اقدامات ویژه در راستای حمایت حقوقی و قانونی از 
مجریان انتخابات در راستای انجام وظایف خود، خاطرنشان کرد: با توجه به اتمام 
رسمی و کامل فرایند اخذ رأی تا ساعت ۱۲ شب و مسدود شدن سامانه انتخابات 
پس از این ساعت، الزم است عوامل اجرایی انتخابات نهایت تالش خود را معطوف 
به دقت نظر در توزیع مناسب شعب اخذ رأی و تسهیل شرایط رأی گیری نمایند.

وی با اشاره به انجام پیگیری های الزم برای ساماندهی تبلیغات انتخاباتی، 
تصریح کرد: به همین منظور، تدارک الزم برای راه اندازی سامانه ساماندهی و 

یکپارچه سازی تبلیغات انتخاباتی در حال انجام است.
دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور هم چنین با اشاره به ضرورت نظارت 
دقیق و نهایت صرفه جویی در هزینه های برگزاری انتخابات با توجه به شرایط 
اقتصادی کشور، تاکید کرد: با توجه به زیرساخت های موجود، پیشنهاد برگزاری 

انتخابات به صورت تمام الکترونیک در سطح استان قم بررسی خواهد شد.
در این جلســه، جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشــور و رئیس ستاد 
انتخابات کشــور، سرمست استاندار قم، هاشــمی معاون سیاسی امنیتی 
استانداری و رئیس ستاد انتخابات استان، مالنوری مدیرکل دفتر سیاسی 
وزارت کشور و نیز اعضای ستاد انتخابات اســتان قم، نکاتی را در خصوص 

فرایند برگزاری انتخابات بیان کردند.

خبرگفتوگو

استاد علوم سیاسی دانشگاه بلژیک:

ترامپ حاضر به پرداخت هزینه جنگ با ایران نیست
سخنگوی ستاد انتخابات خبر داد:

 راه اندازی سامانه 
یکپارچه سازی تبلیغات انتخاباتی

پذیرش تنش زدایی یا 
دمیدن بر تنور    اختالفات؟


