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سرمقاله | شیفتگان غربی ! باور کنید آمریکا برای ایران معجزه نمی کند
توهم توسعه نفتی به وقت بایدن

 همه می دانند که رشد صنعتی در کشورهای کمتر توسعه یافته باید ترجیع بند تفکر و کار رهبران نظام های حاکمیتی 
این حکومت ها باشد.اندیشه مدرن توسعه گرا نیک دریافته است که وارد نزاع های سیاسی بیهوده شدن صنعتگر و 
زیر عالمت این نحله و آن جناح سینه زدن، راه به هیچ دهی نمی برد و هیچ کاری که به سامان نمی رسد سهل است، 
بلکه کارهای شروع شده هم دیر یا زود روی زمین خواهد ماند. َسلَمنا که سیاست زدگی، درد بی درمان توسعه است.

نمکی که همچنان بر زخم عمیق ایران  پاشیده می شود 
سالهاست که جریانی در کشور تالش می کند تا فضای ارتباطی را با غرب و به مفهوم دقیق تر آمریکا ایجاد کند که 
صد البته اگر نیت این مذاکرات برمبنای روابط دیپلماتیک و بر اساس حفظ شأن و منابع جمهوری اسالمی ایران و در 
مفهوم کالن خود بود، امری عادی در عرصه دیپلماسی کشور ها تلقی می شد اما آنچه که باعث تعجب است این است 
که چگونه مدعیان مذاکره با آمریکا که قطع به یقین از صاحب نظران پر سابقه حوزه دولت ویا حوزه آکادمیک بین 
الملل هستند این چنین از حافظه تاریخی ضعیفی برخوردارند که جوانب این مبحث را بدون آنکه زوایای حساس آن 
را مورد  مطالعه قرار دهند در حوزه دیپلماسی تئوری پردازی می کنند؟ آنهم بدون توجه به سوابق این جور روابط؟ 

هیجان زدگی دولت از انتخاب بایدن یعنی خسارت به عزت، حکمت و مصلحت
در میان نســل جوان کنشــمند در عرصه سیاست هستند افرادی که وضعیت موجود سیاســی جهان را در ترازوی 
تحلیل های مستحکم خود سبک و سنگین می کنند. احمدرضا دلیران فیروز نیز از جوانان فرهیخته ای است که از 

سال های پیش همه وزن کشی های سیاستمداران بین المللی را مورد مداقه قرار می داد

پیروزی از مسیر بازسازی دیوار آبی و تصاحب جورجیا و آریزونا
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شیفتگان غربی ! 
باور کنید آمریکا برای ایران معجزه نمی کند

تجربه سخت و تاریخی فراموش نشده، نشان می دهد که حامیان غرب گرایی در 
کشور که متأسفانه حجم گسترده ای از آن ها نیز تحت عنوان مسئول در رده های 
باالی دولت ها فعالیت می کنند منطق و اســتداللی دارند که گویی پشت پنجره 
پرزرق وبرق غرب گیرکرده است تا جایی که حاضرند مملکت خود را به ثمن بخس وا گذار کنند.

این اتفاق و این نگرش به کرات در مصاحبه ها و اظهارنظرها و مابین کلمات دولت مردان  دولت   
یازدهم و دوازدهم قابل مشاهده است.

درجایی که منتخب مردم به عنوان رئیس دولت راه حل زندگی و حتی )آب خوردن و....( کشور  
را نه در بحث ایجاد توانایی داخلی بلکه در سرسپردگی به منطق استعماری و وادادگی به غرب 
جســتجو می کند چگونه می شود انتظار تحولی عمیق در حوزه داخلی داشت؟ شاید به همین 
دلیل اســت که شعارهای هرســاله مقام معظم رهبری  در جغرافیای اندیشه مدیران رده باالی دولتی،فقط سربرگ های نامه های 

اداری روزمره آنان را مزین کرده است.
انــگار کــه برخی از دولت مردان مذکور هیچ اعتقاد و انگیزه ای برای توجه بــه ظرفیت های داخلی ندارند و حتی اقدامات مجلس و 
نمایندگان ملت که برای رفع مشکل معیشتی مردم طرح می گردد را جسورانه پاسخ می دهند که )مردم جای اعانه و یارانه از مدیران 

خود رفع تحریم را می خواهند( که این پیام چند مبحث  را نشان می دهد.
 ابتدا خودباختگی و عادت تن به ذلت دادن  اســت . این  خفت پذیری بی شــک در تعلیمات اسالم نیست .حتی در جریان فکری 

تمدنی ایرانی هم ردی از آن یافت نمی شود.
 دیگری پذیرش بی قیدوشرط کنار آمدن باغرب به عنوان تنها راه نجات کشور و سوم عدم توجه به توانایی و ظرفیت های داخلی است.

 همچنین شــاید شایان توجه تر از آن، فراموشی آقایان است که حاصل بی ســامانی امروز،عملکرد 8 ساله دولت ذلیل و بی برنامه 
فخیمه ای خود اینان است .

باید پرســید واقعا چه هنری دارند، این غرب زده های فرافکن  ؟حاشــا که اگر نخواهیم بپذیریم که خیل عظیمی از این دولت مردان 
کارمندان کاخ سفید و عامالن مرتبط با آن ها در انگلیس، رژیم غاصب صهیونیسم و...... هستند باید باور کنیم افرادی از سر ناآگاهی 
هستند که القاب پررنگ و مدارک عالیه دانشگاهی و اسم استاد را با خود نیز به دنبال می کشند که مانند جد فکری خود تقی زاده 
گرفتار تفکرات رادیکالیســم نظری و عملی با رویکرد لیبرالیســتی هستند و وای به حال دانشجویانی که با این تفکرات اساتید در 

دانشگاه تربیت می شوند و وای به حال دولتی که لقب اسالمی را با خود یدک می کشد و صاحب منصبان آن این گونه می اندیشند.
باید به این شیفتگان سرازپا نشناخته گوشزد کرد که  یادتان نرود جد فکری شما در اواخر عمر تائب گردید حال شاید باور کنید که 
تنها راه نجات این کشور اتکا به توان داخلی و جوانان و مردم شریفی است که در طول تاریخ، شرافتشان را به هیچ بهایی نفروختند 

و پای استقالل خود ایستادند.
 گاهی تاریخ درس های سختی می دهد. شمارا به روایت ستارخان ارجاع می دهم آنجا که مادری که از شدت گرسنگی با فرزند خود 

ریشه ها و خاک های مرتبط با آن را می خورد و می گوید«عیبی ندارد فرزندم! خاک می خوریم ولی خاک را نمی دهیم!
 آقایان اساتید ودکتره و مهندس ها!ا باور کنید ارتباط با آمریکا برای ایران معجزه به دنبال نخواهد داشت. باور کنید معجزه در کف 
باکفایت  همین مردمی است که با دستان خالی 8 سال در مقابل دولت های تادندان مسلح ایستاده اند تا پرچم ایران و اسالم سرفراز 

بماند آقایان مسیر را اشتباه رفته اید برگردید تا ملت کنار شما بایستند..
معصومه شیخلر
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فرزین سوادکوهی - همه می دانند 
که رشد صنعتی در کشورهای کمتر 
توســعه یافته باید ترجیع بند تفکر و 
کار رهبران نظام های حاکمیتی این 

حکومت ها باشد.
اندیشه مدرن توسعه گرا نیک دریافته 
اســت که وارد نزاع های سیاســی 
بیهوده شدن صنعتگر و زیر عالمت 
این نحله و آن جناح سینه زدن، راه 
به هیچ دهــی نمی برد و هیچ کاری 
که به ســامان نمی رسد سهل اســت، بلکه کارهای شروع شده هم دیر 
یا زود روی زمین خواهد ماند. َســلَمنا که سیاست زدگی، درد بی درمان 

توسعه است.
نحله های سیاســی همــواره ریزه خوار ایــن دعواها بوده انــد، بنابراین 
همچنانکه که رنگ آرمش ببینند، مجددا با لطایف الحیل آب شفاف را 

گل آلود می کنند تا از پسله خواری همیشگی شان ارتزاق کنند.
صنعت نفت ایران در تمام سال های گذشته تاثیر تلخ این بداخالقی ها 
را چشیده.بسیاری از طرح های توسعه ای که از نان شب هم برای نفت 
ایران واجب تر بوده در گیر و دار بزن بزن های جریانات سیاســی رخنه 
کرده در بدنه مدیریت به ُکما رفته و با شعارها و حرف های زیبای پشت 

تریبون ها هم هیچ حیاتی به کالبدش باز نگشته است.
با انتخاب بایدن در آمریکا،بسیاری از ما با ساده انگاری تمام، همه چیز 

را پایان یافته تلقی کرده ایم.
اینک دلخوش به این که در تمام دنیا از این پس فرش قرمز زیر پای ما پهن 
می کنند آسوده خیال در ساده انگاری خویش پرسه می زنیم وفراموش می 

کنیم که در زمان اوباما هم این اتفاق هرگز برای نفت ما نیافتاد.
درست است که تفاوت های اندیشگی بایدن با ترامپ اختالفی شگرف 
و ۱8۰ درجه ای دارد اما این بهانه ضعیفی است برای اینکه تصور کنیم 
همه کشــورهایی که ما به تکنولوژی و دانش و توانشان در توسعه نفت 
ایران نیاز داریم از فردای کار بایدن به صف می شــوندکه به داد نفت ما 

برسند.
از آن ســو این هم درست نیست که خیال کنیم همه آنها که در این ۴ 
ساله به هر نحوی در برابر پیشنهاد کار درایران پشت چشم به ما نازک 
کردند یکســره باید در لیست سیاه قرار بگیرند و دیگر نباید سراغ آنها 

رفت.
باید با خود صادق باشیم.توتال و اِنی و بی پی و رپسول و دیگران که از 
کشور ما رفتند برای همیشه با ما قهر نکردند که حاال نیاز به منت کشی 
ما داشته باشند تا برگردند.آنها هم به سهم خود مخلص و چاکر پهلوان 
زنده ِمیدانند.آنها دنبال اینند که پول کجاست.همه این شرکت ها  بیش 

از ده ها سال است که دریافته اند دنیا، دنیای خلق ارزش افزوده است.ما 
که دیگر بچه نیستیم که حال و هوای شعار زدگی های از سر غرور، بی 

چادری بی بی را از یادمان ببرد؟
پول که چیز بدی نیست.ازقضا ما که در این سال ها بخاطر نداری، خوب 
با بوی پول آشنا شده ایم!اگر می خواهیم در این دنیا نفس بکشیم باید 
به قواعد اقتصادی آن هم گردن نهیم و این صد البته به این معنا نیست 
که تا کمر جلوی َعمر و زِید خم شــویم و همه کارهایی را که خودمان 
می توانیم بکنیم را به خارجی سفارش بدهیم و مثل سال های گذشته 

با برخی از بی خردی هایمان تمام منابع خود را به باد فنا بدهیم.
از قضا اگر عاقل باشــیم و از خارجی دعوت کنیم که بیاید،باید برای راه 
انداختن شــغل و کار برای ما وارد معرکه شود.منتها صحنه این معرکه 
گیری نیاز به گردانندگان بی غل و غش و صادق و دلسوزی دارد که در 
قید و بند وزن کشی های سیاسی و زیرآب این جناح و آن فرد مخالف 

زدن نیستند.چه در مجلس و چه در نهادهای دیگر کشور.
تــا چند ماه دیگر دولت جدید ما هم به روی کار خواهد آمد.حال با هر 

اندیشه و سمت و سوی سیاسی.
طبعا بسیاری از وزرا و معاونان و مدیران نفتی هم عوض خواهند شد.اما 
دولت جدید اگر دانایی و انصاف را نصب العین خود قرار دهد باید همه 
مدیران و کارکنانی که تاکنون در توسعه صنعت نفت نقش انکار ناپذیری 
داشته اند را همچنان در سمت خود ابقا کند و از آن سو از همه کسانی 
که در این سال ها قربانی لشگر کشی های سیاسی شده اند نیز دعوت 
به همکاری کند.چه آنها که در آفتاب فلک فرســای جنوب ساعت ها 
پُتک زدند که تجهیزی را بر چاهی اســتوار کنند چه آنها که زیر کولر 
گازی نشستند تا با طرح و ابداع خود باری سنگین را در تیره روزی های 

تحریم و بی پولی به مقصد برسانند.
دوران عزل و نصب های اتوبوســی مدیران گذشــته است.یک بار برای 
همیشــه باید چشــم بدوزیم به این که بســیاری از رهبران و مدیران 
کشــورهای طراز اول صنعتی جهان در نهایت سادگی به کار و زندگی 
خود ادامه می دهند و رمز موفقیت آنها هم در همین موضوع بوده.حتی 
همان کشــور که ما آن را شــیطان بزرگ می دانیم به سادگی در برابر 
خواسته مردمش سر تعظیم فرود آورد و فهمید که روزگار قلدری و بی 

فکری به سر آمده است و باید انتخاب های بهتری داشت.
از انتخاب بایدن چه شادمان باشیم و چه مغموم،دردی از ما دوا نخواهد 
شد.چراغ ما در همین خانه می سوزد.توسعه باید اتفاق بیافتد.مشروط بر 
آن که از توهم سالیانمان بدر آییم و آموخته باشیم زین پس ساعتمان را 
با ساعت همچون ترامپ و بایدن کوک نکنیم و به یاد داشته باشیم که از 
قضا لغتنامه ادبیات گاز پروم و لوک اویل و سی ان پی سی و ساینوپک با 
دایره واژگان “سرویس منوآل”های شورون و توتال و اِنی و ِشل و اکسان 

موبایل مو نمی زند.

توهم توسعه نفتی به وقت بایدن
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ایران  نمکی که همچنان بر زخم عمیق 
پاشیده می شود 

دکترعلیرضا امینی*
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سالهاســت که جریانی در کشور تالش می کند تا فضای ارتباطی را با غرب و به مفهوم دقیق 
تر آمریکا ایجاد کند که صد البته اگر نیت این مذاکرات برمبنای روابط دیپلماتیک و بر اساس 
حفظ شأن و منابع جمهوری اسالمی ایران و در مفهوم کالن خود بود، امری عادی در عرصه 
دیپلماسی کشور ها تلقی می شد اما آنچه که باعث تعجب است این است که چگونه مدعیان 
مذاکره با آمریکا که قطع به یقین از صاحب نظران پر ســابقه حوزه دولت ویا حوزه آکادمیک 
بین الملل هســتند این چنین از حافظه تاریخی ضعیفی برخوردارند که جوانب این مبحث را 
بدون آنکه زوایای حســاس آن را مورد  مطالعه قرار دهند در حوزه دیپلماسی تئوری پردازی 

می کنند؟ آنهم بدون توجه به سوابق این جور روابط؟ 
به نظر می رسد در ابتدا باید به تاریخ رابطه آمریکا با ایران توجه نمود تا شاید نظریه پردازان 
مذاکره با آمریکا مجددا تئوری خودرا مورد باز ســنجی قرار دهند ،مگر این که تفکر مذکور، 

ریشه در حوزی نظری دیگری داشته باشد.
گذشــته آمریکا با ایران نه تنها گذشــته درخشــانی از بُعد دیپلماتیک نیست بلکه به کرات 
اقدامات آمریکا باعث شــکاف مابین ارتباطات این دو کشور شده است که تیتر وار بر آن گذر 

خواهد شد: 

۱- کودتای 28 مرداد ۱332 که  مرکزملی اسناد سازمان سیا و 
به  اعتراف خود آمریکایی ها به موضوع براندازی دولت مصدق 
به پیشنهاد انگلستان به آمریکا و جایگزینی یک حکومت کامال 
وابســته در تاریخ فروردین ۱332 پاســخ مثبت می دهند و 
عاملی می شــود برای نقش مهم آمریکا برای سرنگونی دولت 

مردمی مصدق. 

2- حمایت همه جانبه برای دیکتاتوری محمد رضا شاه.بطور 
نمونه اقداماتــی از قبیل نفوذ در دســتگاه اجرایی دولت در 
سطح کالن،ســکوت آمریکا به خصوص رئیس جمهور کارتر 
که مدام  داد ســخن از حقوق بشــر می داد.یــا در ماجرای 
خونین ۱7 شــهریور ۱357 و اعــالم علنی حمایت آمریکا از 

محمد رضا شاه. 

3- تحقیر ملت ایران با قانون کاپیتالیســیون که شاه و دولت 

ایــران برای گرفتن چند مشــت دالر آن هم تحت عنوان وام 
بــه منظور هزینه های نظامی به دولــت بدهد )2۰۰ میلیون 
دالر گرفته ظرف پنج سال سیصد میلیون دالر را پس بدهند( 
استقالل وشخصیت تاریخ بزرگ ایران را فروخت و عمال ایران 

را جز دول مستعمره آمریکا کرد. 

۴- تبدیل سفارت خود به النه جاسوسی برای اقدامات برانداز 
انقالب مردمی ایران و نفوذ جاسوســان خود تا حد مسئولین 
رده باالی دولــت موقت انقالبی به جهت بــر اندازی رهبری 
انقالب و نشــاندن دست نشاندگان خود به جای امام خمینی 
)ره( به حدی که در اســناد سفارت خانه خود می نویسند که 
در ظرف 3 هفته طرفداران امام به نصف برسند و ظرف 3 سال 

آینده حکومت سقوط کند. 

5- حملــه نظامی به طبس؛اقدام نظامی با تکیه بر عناصر ضد 
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انقالب مردمی ایران که بر اساس آن با جاسوسان خود به خاک 
ایران حمله کرده اما به لطف خدا طوفان شــن دودمان آنان را 

برهم پیچاند 

6- کودتای نافرجام نوژه 
از اقدامــات برانــدازی آمریکا در ایران طــرح کودتای نوژه – 
هجدهم تیرماه ۱359 که قبل از اقدام با شکست مواجه گردید. 
7- تحریم های اقتصادی و دارایی علیه نظام جمهوری اسالمی 

ایران 
از زمان کارتر، اوائل ســال ۱359 دولت آمریکا سیاست مهار 
را در برابــر ایران در پیش گرفت و همین طــرح )داماتو( در 
زمان ریاست جمهوری کلینتون که تحریم اقتصادی ایران وارد 

مرحله جدیدی گردید. 

8- تحریک و حمایت عراق به جهت جنگ بر علیه ایران 
تجهیز صدام به سالح های جدید جنگی و کشتار جمعی و مهم 
تر از حمایت تســلیحاتی، حمایت های رسانه ای ، سیاسی و 
بین المللی از سوی آمریکا و هم پیمان های آنها که نمی شود 
در اســناد تاریخی آن کتمان نمود، همان گونه که ســایروس 
ونس، مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید ادعا می کند ) ما،در 

جنگ طوالنی پر خسارت ایران و عراق علیه ایران بردیم(.

9- درگیری نظامی در آبهای خلیج فارس 
الف : بالگرد های آمریکا در حمله به قایق های گشت زنی سپاه 

در خلیچ فارس در سال ۱366 )2۰(
ب : در تاریخ 3۰ شــهریور ۱366 حمله 
به کشــتی )ایران اجر( کشتی تدارکاتی 
هشتصد تنی توسط دو بالگرد نظامی که 
باعث شهید شدن 3 تن مفقود شدن 2 
تن و 26 زخمی که به اسارت آمریکا در 
آمدند  شــد که صد البته کشتی نیز در 

آبهای خلیج فارس مدفون گردید )۱9(
ج: حمله به ناوچه سهند،سکو های نفتی 
و..... که از اقدامات مستقیم آمریکا بوده 

است )2۱(

۱۰- حمله ناو آمریکایــی به هواپیمای 
مسافری ایران 

در ۱2 تیرمــاه ۱367 در یک پرواز معمولــی یک هواپیمای 
مســافربری، در حوالی جزیره )هنگام( هدف 2 موشک ناو قرار 
گرفت و تمامی 29۰ نفر مســافر و خدمه و کودک به شهادت 
رســیدند و نه تنها ســران آمریکا عذر خواهی نکردند بلکه به 
فرمانده ناو )وینسنس( به خاطر این جنایت مدال افتخار دادند 

 )22(

۱۱- تولید و هدایت جریانهای نفوذگر
بــه کارگیری جاسوســان و نفوذیان داخلی بــا صرف هزینه 
های کالن و حمایت های آشــکار چه مســتقیما توسط خود 
سیاســتمداران آمریکا وچه از طریق هم پیمانان اروپایی خود 
طی سال های متمادی در جمهوری اسالمی ایران تا جائی که 
می توان گفت توانســتند حتی در سطوح عالی نظام هم ورود 
کنند. حمایت از جنبش های جدایی طلب در طی ۴۰ ســال 
گذشــته. به کرات عوامل مذکور شناسایی و دستگیر گردیدند 
که وجود نفوذ های آنها و ارتباطات آنها با مسئولین و سیاست 

مدار های آمریکایی  که قابل اثبات و نمود بوده است تا جایی 
که وزیر و حتی ریس جمهور یک کشور اروپایی و یا آمریکایی 
شخصا به کشور ایران سفر می کند تا جاسوس و عامل نفوذی 
دستکیر شــده را آزاد کند مســأله آنقدر مشهود است که در 
رسانه ملی ایران تبدیل به چندین فیلم و سریال گردیده است .

۱2- حمایت از جریانهای برانداز 
شاه کلید این سرفصل، حمایت منافقین و خارج کردن آنها از 
لیست گروه تروریست ها، حمایت از گروه تروریستی القاعده تا 
داعش، گروه تروریستی )پژاک(، جنداله ، تندر ، کومله ، خلق 
عرب ، و  چندین و چند گروه دیگر که در راستای حمایت های 

همه جانبه آمریکا قرار گرفته اند .

۱3- جنگ نرم و فضا سازی رسانه ایی 
آمریکا در جنگ نرم با تشکیل دو هزار 5۰۰ شبکه ماهواره ای 
و بیش از یک هزار ســایت اینترنتی و با استفاده از شبکه های 
مجازی بر خط بر اســاس تئوری های ارتباطات فضای داخلی 
و خارجی کشــور را مســموم و با ایجاد یــک جنگ فرهنگی 
امنیت جامعه ایرانی را نشانه گرفته است.به تعبیری  می توان 
گفت که آنها جنــگ روانی و جنگ اعتقادی را در کنار جنگ 
اقتصادی و  نه تنها در برابر نظام جمهوری اسالمی ایران بلکه 
نابودی فرهنگ مردم کشــور را در دســتور کار خود قرار داده 
اســت و چندین و چند اقدام دیگر اعم از تحریک آشوبگران و 
حمایت های علنی از شورشهای خیابانی ایران همچنان جای 
تعجــب را به دنبال دارد که آیا حافظه تاریخی مدافعان نظریه 
مذاکره با آمریکا ضعیف است یا مفاهیم 
دشمنی و ساختار های امنیتی برای آنها 
روشن نیست؟ در هر صورت به نظر می 
رســد افرادی که در مســند کار مدعی 
ایجاد این ارتباط هستند و مدام جامعه 
عمومی را به جهت  حل مشکل اقتصادی 
کشــور به ارتباط با آمریکا گره می زنند 
در باالترین سطوح مدیریتی در ۴۰ سال 
گذشــته این انقالب حضور داشــته اند 
چگونه این اسناد تاریخی را ندیده اند که 
همچنان به جای آنکه کلید حل مشکل 
را در اعتماد به جوانان و مردم این مرز و 
بوم طلب کنند به دنبال راه کار ایجاد ارتباط )به تعبیر حضرت 

امام )ره( با شیطان( بزرگ می دانند.

این که چطور مدعیان به ظاهر متشــرع  مدیریتی نظام دینی، 
مذاکره با شیطان را آن هم با تفکر پذیرش کدخدا بودن آنها به 
کرات و بلند فریاد می زنند نیاز به یک بررسی مجدد در رسالت 
حضور این افراد در رده های نظام توسط دستگاه های نظارتی 
و امنیتی دارد که شاید پس از این بررسی زوایای پنهان عیان 

شود)تا سیه رو شود هر که در او غش باشد(.

 آیا وقت آن نرسیده است که کم کم باورکنیم عوامل دشمن در 
باال ترین ســطوح مدیریتی و تصمیم گیری جمهوری اسالمی 

ایران رسوخ کرده اند.
باشد تا باور کنید. 

که خدایی همه غم و هوس است
که رها کن تو را خدا بس است 

* صاحب امتیاز و مدیرمسئول

این که چطور مدعیان به ظاهر متشرع  
مدیریتی نظام دینی، مذاکره با شیطان 
را آن هم با تفکر پذیرش کدخدا بودن 
آنها به کرات و بلند فریاد می زنند نیاز 
به یک بررسی مجدد در رسالت حضور 
ایــن افــراد در رده های نظام توســط 
دستگاه های نظارتی و امنیتی دارد که 
شاید پس از این بررسی زوایای پنهان 

عیان شود
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اخیر  انتخابات  در  ترامپ  سیاسی  رفتار  از  شما  -برداشت 
در  او  گویند  می  همگان  که  همانطور  آیا  چیست؟  امریکا 
ایجاد  خاصی  های  دگرگونی  ها  امریکایی  انتخاب  و  افکار 

کرد؟
خارجی  روابط  شورای  خواه  جمهوری  رئیِس  هاس  اِن  *ریچارد 
پوپولیست  را  وی  ترامپ  دونالد  توصیف  در  آمریکا  متحده  ایاالت 
شکننده کلیه نُرم ها و نماد جامعه دوقطبی آمریکای کنونی میداند.

هر چند ترامپ در عمل بازنده انتخابات ریاست جمهوری 2۰2۰ 
بود ولی رای وی به نسبت سال 2۰۱6 بیش از ده میلیون افزایش 
یافت و وی را تبدیل به دارنده دومین رای باال در تاریخ انتخابات 

های ریاست جمهوری آمریکا کرد.
این نشان میدهد که ترامپ فارغ از شکست در انتخابات به خوبی 
توانست حامیانش و حزب جمهوری خواه را برای خود بسیج کرده 

و رای آن ها را به دست آورد.

-پس علت عدم  توفیق ترامپ چه بود؟
* ترامپ هر چقدر در اتحاد و جلب آرای حامیان خویش موفق بود 
در جلوگیری از افزایش آرای منفی بر علیه خود در فضای دو قطبی 

انتخابات 2۰2۰ ناموفق عمل کرد.
یکی از سیاست های کارزار انتخاباتی جو بایدن باالخص در هفته 
های مانده به روز رای گیری ترویج شعار هر کس به غیر از ترامپ، 

در بین رای دهندگان بود.
این یعنی ترغیب عده زیادی از رای دهندگان ناراضی آمریکایی به 
رای به هر کسی به غیر از ترامپ که عمدتا طیفی بودند که طی چهار 
گذشته از سیاست های وی احساس ناراحتی و خستگی می کردند و 

آن ها را تحریک آمیز، تفرقه انگیز و نژاد پرستانه میدانستند.

هیجان زدگی دولت از انتخاب بایدن
یعنی خسارت به عزت، حکمت و مصلحت

احمدرضا دلیران فیروز تحلیل گر راهبردی سیاست در گفتگوی اختصاصی با دیپلماسی:

در میان نسل جوان کنشمند در عرصه سیاست 
هستند افرادی که وضعیت موجود سیاسی جهان 
را در ترازوی تحلیل های مستحکم خود سبک و 
سنگین می کنند. احمدرضا دلیران فیروز نیز از 
جوانان فرهیخته ای است که از سال های پیش 
المللی  بین  سیاستمداران  های  کشی  وزن  همه 
اخیر  داد.انتخابات  می  قرار  مداقه  مورد  را 
ریاست جمهوری در آمریکا و همه جنجال هایی 
که پیرامون آن ، از طریق رسانه ها تاثیر گذاری 
زوایای  تا  نشد  باعث  گذاشت  می  باقی  را  خود 
پیدا و پنهان آن را مورد نسیان و فراموشی قرار 

این  گفتاری  و  نوشتاری  آثار  و  مقاالت  دهیم. 
بر آن داشت  را  تحلیل گر راهبردی سیاست ما 
از  و  دموکرات  جوبایدن  انتخاب  بهانه  به  تا 
میدان به در بردن دونالد ترامپ جمهوری خواه 
ایاالت  انتخاباتی ریاست جمهوری در  در رقابت 
آرا   و  بنشینیم  گفتگو  به  وی  با  آمریکا،  متحده 
شویم.زوایایی  جویا  را  وی  تحلیلی  نظرات  و 
اخیر  انتخابات  منظر  به  آن  از  فیروز  دلیران  که 
تامل  قابل  شک  بدون  است  افکنده  نظر  امریکا 
است.مطالعه این آرا در گفتگوی اختصاصی زیر 

خالی از لطف نخواهد بود:
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با طرح شعار  توانست  بایدن هوشمندانه  جو 
نبردی برای احیای آمریکا، انتخابات 2۰2۰ را 

تبدیل به یک نظرسنجی درباره ترامپ کند.
گروه  سخنگوی  اِسروکا  نِیل  مثال  طور  به 
این  که  بود  گفته  آمریکا  برای  دموکراسی 
انتخابات برای همه ما یک همه پرسی برای 

دونالد ترامپ است.
بخت  نیز  دیگری  مهم  موارد  میان  این  در 
انتخابات ریاست جمهوری  دموکرات ها را در 
2۰2۰ افزایش داد که مهم ترین آن شیوع روز 

افزون ویروس کووید ۱9 در ایاالت متحده و میزان باالی مرگ و میر 
آن در این کشور بود که تا روز انتخابات سوم نوامبر به عدد بیش از 

23۰ هزار نفر رسیده بود.

-یعنی معتقدید این پاندمی هم مزیدی بر علت بود و  عرصه 
را به ترامپ تنگ کرد؟

دونالد  شکست  عامل  ترین  مهم  بتوان  شاید  را   ۱9 *بله.کووید 
پذیرش  در  مقاومت  آن  دلیل  و  دانست  انتخابات  این  در  ترامپ 
خطرات این بیماری و نحوه عملکرد و مدیریت بحران توسط وی، 

باالخص در ماه های ابتدایی شیوع این ویروس بود.
در طرف مقابل کارزار انتخاباتی جو بایدن تمرکز خود را بر خطر 
شیوع ویروس کووید ۱9، میزان باالی مبتالیان و مرگ و میر در 
ایاالت متحده و انتقاد شدید از نحوه مدیریت دونالد ترامپ قرار داد 
و این یکی از دالیل اصلی پیشی گرفتن مداوم نامزد دموکرات ها 

در نظرسنجی های معتبر بود.
اما باید این واقعیت را هم پذیرفت که حتی 
و  انتقادها  که  کرونایی  حاد  شرایط  این  در 
در  ترامپ  دونالد  عملکرد  از  منفی  تبلیغات 
باالترین سطح خود قرار داشت و میزان تلفات 
یک  از  بیش  به  حتی  گاه  کشور  این  روزانه 
هزار نفر در روز می رسید ،وی موفق شد بیش 
از ۴7 درصد آراء و در حدود 73 میلیون رای 
به دست آورد، این در صورتی بود که ترامپ 
در انتخابات سال 2۰۱6 کمتر از 63 میلیون 

رای کسب کرده بود.
این مسئله بیانگر آن است که هر چند آمریکا و جهان از زمامداری 
ترامپ حداقل برای ۴ سال آتی رها شده اما این به هیچ وجه به 
در  باالخص  ترامپیسم،  و  پوپولیسم  پایان  و  ترامپ  پایان  معنای 
بینی  پیش  حتی  و  بود  نخواهد  آمریکا  قطبی  دو  بشدت  جامعه 
بتواند جایگاه ویژه خود را در حزب جمهوری  می شود که ترامپ 
خواه مستحکم تر کند و به نوعی تاثیر و اراده خود را در این حزب 

بیش از پیش تثبیت کند.

-آیا عوامل دیگری هم در این روند موثر بودند؟
*بله.یکی دیگر از عوامل کمک دهنده به کارزار انتخاباتی جو بایدن 
سال  ِمه  در  جونیور  فلوید  پری  جورج  قتل  از  آمده  پیش  بحران 
گیری  شکل  به  منجر  که  بود  مینیاپولیس  پلیس  توسط   2۰2۰
اعتراضات گسترده به کشته شدن وی و رفتار خشونت آمیز پلیس 

هر چنــد آمریــکا و جهــان از زمامداری 
ترامــپ حداقل بــرای 4 ســال آتی رها 
شده اما این به هیچ وجه به معنای پایان 
ترامپ و پایان پوپولیســم و ترامپیسم، 
باالخص در جامعه بشدت دو قطبی آمریکا 
نخواهد بود و حتی پیش بینی می شود که 
ترامپ بتواند جایگاه ویژه خود را در حزب 

جمهوری خواه مستحکم تر کند
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شد که از کالن شهر سینت پال مینیاپولیس ایاالت مینه سوتا در 
آغاز  تبار  آفریقایی  های  آمریکایی  عمدتا  توسط  و  آمریکا  شمال 
ایاالت متحده تَسری یافت و موجب  و به بیش از 3۰ شهر دیگر 
 Black lives matter اوج گیری جنبش اجتماعی بین المللی
از  بیش  رای  آمار  به  زمانیکه  و  شد  است  مهم  سیاهان  جان  یا 
92 درصدی سیاهپوستان در بسیاری از ایالت های کلیدی آمریکا 
خواه  عموما جمهوری  و  کلیدی  ایالت  در  باالخص  بایدن،  جو  به 
جورجیا و سایر ایالت ها دقت می کنیم متوجه همبستگی جامعه 
سیاه پوست و آفریقایی تبار آمریکا بر علیه دونالد ترامپ و به نفع 

جو بایدن می شویم.
البته ذکر موارد گفته شده به هیچ وجه نافی ویژگیهای شخصیتی 

جو بایدن نیست.
دونالد ترامپ از بیش از یکسال مانده به انتخابات متوجه خطر جو 
بایدن به نسبت سایر کاندیداهای دموکرات، باالخص سناتور چپ 
گرای ایالت ورمانت، برنی سندرز شده بود و ماجرای اوکراین گیت 

ولودیمیر  بر  ترامپ  دونالد  فشار  افشای  که 
زلنسکی همتای اوکراینی اش برای کمک به 
پیشبرد تحقیقاتی با هدف آسیب زدن به جو 
بایدن نامزد پیشتاز دموکرات ها بود نشان از 

حساسیت ویژه ترامپ بر روی بایدن داشت.
جو بایدن بر خالف برنی سندرز سوسیالیست 
با  دموکرات  حزب  لیبرال  جناح  به  متعلق 
ایاالت  جمهور  ریاست  معاون  سابقه  سال   8
می دانست  خوبی  به  ترامپ  و  است  متحده 
که جامعه سرمایه داری آمریکا فارغ از اقبال 

های ابتدایی و زودگذر در نهایت به برنی سندرز سوسیالیست روی 
خوش نشان نخواهد داد و سیاست های چپ گرایانه سندرز موجب 
انشقاق شدید در خود حزب دموکرات و حتی مانع از جمع آوری 
کمک های مالی مکفی دموکرات ها برای وی می شود و از این رو 
بود که ترامپ متمایل به رقابت با سندرز بود تا بایدن، زیرا ترامپ 
آگاه بود که چپ ها نمی توانند در نهایت در ایاالت متحده رئیس 

جمهور تعیین کنند.
از سویی دیگر ترامپ می دانست دو رقیب جدی دیگر بایدن، یعنی 
ماساچوست  ایالت  سناتور  و  کالیفرنیا  ایالت  سناتور  هریس  کامال 
الیزابت وارن به دلیل آن که سیستم اجتماعی ماسکولیسم آمریکا 
پذیرش یک رئیس جمهور زن را ندارد، نمی تواند جایگاه ریاست 

جمهوری وی را تهدید کند.
حرکتی  در  بایدن  جو  انتخاباتی،  کارزار  ادامه  در  که  چند  هر 
تاکتیکی، کامال هریس 56 ساله جاه طلب و با استعداد را به معاونت 

خود برگزید.
انتخاب خانم هریس سیاه پوست و میانه رو با ریشه های دو نژادی 

که مایه الهام زنان، باالخص زنان رنگین پوست آمریکایی محسوب 
و به عنوان کسی که ادامه دهنده راه اشخاصی همچون اال بیکر، 
به  ای  ویژه  توان  میشود  شناخته  همر  لو  فنی  و  کالرک  سپتیما 

کارزار انتخاباتی بایدن و دموکرات ها بخشید.

بار  زیر  ترامپ  که  زد  حدس  شد  می  آیا  شما   اعتقاد  -به 
نتیجه نهایی نرود؟

ترامپ  شکست  صورت  در  انتخابات  نتیجه  نپذیرفتن  *احتمال 
توسط وی از قبل پیش بینی میشد.

یکی از دالیل مهم آن نیز به شخصیت نارسیسیست دونالد ترامپ 
باز می گردد که در فضای بشدت دو قطبی انتخابات تشدید شده 

است.
ترامپ همیشه خود را یک شخصیت ضد بروکراسی و ضد ساختار 
معرفی کرده و  به همین علت همیشه ساختار قدرت را در مقابل 
خود تصور می کند و بر همین اساس پذیرش شکست اصال برای 
روی  بر  رو  این  از  و  بود  نخواهد  راحت  وی 
استراتژی تقلب بزرگ سازمان یافته بر علیه 

خود تاکید دارد.
تاثیر  عمال  ترامپ  ادعاهای  حقوقی  منظر  از 
اساسی  قانون  در  زیرا  نخواهد داشت  خاصی 
اجرای  بر  نظارت  و  اجرا  متحده  ایاالت 
انتخابات بر عهده همه ایالت ها است که هر 
در  را  انتخاباتی خاص خود  قوانین  نیز  کدام 
این زمینه دارند از این رو ترامپ باید در ابتدا، 
ادعاهای خود را در ایالت های مورد مناقشه 
در دادگاه های ایالتی بصورت شکایت طرح کند و بسیار بعید است 

که این شکایات از حیث حقوقی قابل دفاع باشد.
می شود  ترامپ  ادعاهای  شدن  کمرنگ  موجب  که  دیگری  نکته 
تناقض رفتاری وی و تیم حقوقی اش در ایالت های مختلف است.

بود  عقب  زیادی  فاصله  با  ابتدا  در  که  آریزونا  ایالت  در  وی  مثاًل 
پنسیلوانیا،  های  ایالت  در  ولی  بود  آراء  شمارش  ادامه  خواهان 
جورجیا، ویسکانسین و میشیگان که در ابتدا از جو بایدن جلو بود 
خواهان توقف شمارش آراء شد و بعد که مجددا در این چهار ایالت 
از بایدن عقب افتاد خواهان ادامه شمارش آراء شد و این تناقض ها، 
در کنار عملکرد ضعیف تیم حقوقی کمپین انتخاباتی وی و وکیل 
شخصی اش رودی جولیانی نشان از دست پایین و شانس کم وی 

در ادامه این نزاع حقوقی و انتخاباتی دارد.
انتظار می رود، ممکن در  ترامپ  از شخصیت خاص  آنچه که  اما 
صورت اصرار وی بر زیر سوال بردن نتیجه انتخابات و عدم پذیرش 
شکست شاهد هرج و مرج، اردوکشی های خیابانی و درگیری های 

مسلحانه در بین طرفداران هر دو نامزد انتخابات باشیم.

ترامپ همیشه خود را یک شخصیت 
ضد بروکراسی و ضد ساختار معرفی 

کرده و  به همین علت همیشه ساختار 
قدرت را در مقابل خود تصور می کند 
و بر همین اساس پذیرش شکست 

اصال برای وی راحت نخواهد بود و از 
این رو بر روی استراتژی تقلب بزرگ 
سازمان یافته بر علیه خود تاکید دارد.
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-تاثیر رفتار سیاسی تیم جدید به چه صورت خواهد بود؟
*در ابتدا باید منتظر ماند و دید که در نهایت جو بایدن چه کسی 

را می خواهد در وزارت امور خارجه جانشین مارک پمپئو کند.
تا به اینجا نام های متنوعی برای تصدی این سمت از سوزان رایس 
برنز،  نیکوالس  پاور،  برنز، سامانتا  ویلیام  تا  و وندی شرمن گرفته 

آنتونی بلینکن، کریس مورفی و کریس کونز شنیده شده است.

و  منطقه  بر  تواند  امور خارجه می  وزیر  برای  انتخاب  -این 
آسیا نیز تاثیری خاص داشته باشد؟

بحران  بسیار  ژئوپلیتیکی  و  راهبردی  از مناطق  آسیا یکی  *غرب 
خیز و  پر تنش جهان است.

و  قطر  و  امارات  و  عربستان  به  منطقه  این  در  سو  یک  از  آمریکا 
نظامی  تسلیحات  فروش  منطقه  عربی  کشورهای  سایر  و  بحرین 
دارد و پایگاه های نظامی خود را در آنها گسترش داده و از رژیم 
صهیونسیتی حمایت نظامی و مالی می کند و از سویی دیگر از ابزار 
استفاده  ایران  اسالمی  علیه جمهوری  بر  جانبه  های همه  تحریم 
میکند  و این نشان از رقابت های ژئوپلیتیک و تعارضات و پیچیدگی 

بی شمار این منطقه دارد.
ترتیبات امنیتی و رویدادهای ژئوپلیتیک منطقه 
تأثیر  تحت  آنکه  از  بیشتر  آسیا  غرب  جنوب 
ساختار ژئوپلیتیک جهانی باشد متاثر از رقابت 
های منطقه ای و رفتارهای جمهوری اسالمی 
ایران و پادشاهی عربستان سعودی به عنوان دو 

قدرت بزرگ و رقیب منطقه ای است.
منطقه  این  دیگر  کشورهای  دیگر  سویی  از 
های  چالش  دارای  سوریه  و  عراق  جمله  از 
ژئوپلیتیکی بسیاری هستند از جمله عراق که 

مخلوق سیاست ژئوپلیتیکی فرا منطقه ای است.
وقوع  تنش، همیشه مستعدد  پر  و  پیچیده  منطقه  این  رو  این  از 

رویارویی های پیش بینی نشده است.
ایاالت متحده  بعید می دانم که سیاست های کلی  نهایت  اما در 
آمریکا در این منطقه که شامل حمایت از رژیم صهیونسیتی، حضور 
جمهوری  تحریم  و  نظامی  تسلیحات  فروش  منطقه،  در  نظامی 
اسالمی ایران است تغییر چندانی با به روی کار آمدن دموکرات ها 

به جای جمهوری خواهان بکند.
هر چند هر ازگاهی صداهای خفیفی از بین دموکرات های کنگره 
به  سعودی  عربستان  به  نظامی  تسلیحات  فروش  عدم  جهت  در 
به  آمریکا  ایاالت متحده  بعید است که  اما در کل  گوش می رسد 

راحتی چشم بر روی این تجارت پر سود ببندد.

امریکا  در  قدرت  صندلی  واگذاری  از  شما  بینی  -پیش 

چیست؟ ممکن است شاهد ناآرامی هایی هم باشیم؟
روز  در  باید  منتخب  رئیس جمهور  ژانویه   2۰ قانونی  منظر  *از 
عالی  دادگاه  رئیس  حضور  در  جمهوری  ریاست  تحلیف  مراسم 

ایاالت متحده آمریکا سوگند یاد کند.
قطعا ترامپ باید در این روز کاخ سفید را ترک کند و کلیه امکانات و 
اختیارات از وی سلب و در اختیار رئیس جمهور منتخب قرار خواهد 
گرفت.در شرایطی بسیار نادری که به هر دلیلی پیروزی بایدن تا آن 
روز در این انتخابات تایید نشود که البته بسیار بعید است، در روز 
2۰ ژانویه به طور موقت رئیس مجلس نمایندگان ایاالت متحده که 
در حال حاضر بر عهده خانم نانسی پلوسی دموکرات است سرپرست 
ریاست جمهوری خواهد شد و این یعنی در هر صورتی دونالد ترامپ 

باید در روز 2۰ ژانویه کاخ سفید را ترک کند حتی بصورت موقت.
اما از منظر اجتماعی در فضای بشدت دو قطبی آمریکا که هر دو 
درگیری  و  تنش  هرگونه  احتمال  اند  زده  دامن  آن  به  هم  نامزد 
حتی مسلحانه نیز وجود دارد به ویژه اینکه خرید سالح در ایاالت 
متحده آمریکا بسیار آسان است و طبق آمار رسمی در سه هفته 
و  شکسته  رکورد  سنگین  نیمه  و  سبک  های  سالح  فروش  اخیر 
نظامی  تسلیحات  فروشگاه های عرضه  حتی 
مواجه  زیاد  تقاضای  به جهت  کاال  کمبود  با 

شده اند!

-مقام معظم رهبری در این باره فرمودند 
این  نتیجه  که  ندارد  تفاوتی  ما  برای 
این  در  شد.طبعا  خواهد  چه  انتخابات 
خصوص مشی ما از پیش مشخص خواهد 

بود. 
*ما نباید نگاهی خوش بیانیه و باالخص تواَم 
با خوش خیالی به انتخاب جو بایدن داشته باشیم و به این تحوالت 

دل ببندیم.
طریق  از  چندی  از  هر  آمریکا  منتخب  جمهور  رئیس  چند  هر 
مشاورانش خبر بازگشت به توافق هسته ای یا همان برنامه جامع 
اقدام مشترک را داده اما واقعیت این است که همانطور که خانم 
متحده  ایاالت  خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معاون  شرمن  وندی 
سال   2۰2۱ سال  کرده  اشاره  نیز  اوباما  باراک  دوران  در  آمریکا 

2۰۱6 نیست.
تحریم های همه جانبه ترامپ بر علیه ایران طی 3 سال گذشته 
کار را  تا حد بسیاری پیچیده کرده و برجام تا حد بسیاری از هم 
گسیخته شده و از طرفی هم بایدن ممکن است تحریم های ترامپ 
را برای خود عامل مهم و موثری در جهت امتیاز گرفتن از جمهوری 
از  اقتصادی  امتیازات  از آن سو در جهت گرفتن  و  ایران  اسالمی 
کشورهای حاشیه خلیج فارس باالخص عربستان سعودی و امارات 

آمریکا از یک سو در این منطقه به عربستان 
و امارات و قطر و بحرین و سایر کشورهای 
عربی منطقه فروش تسلیحات نظامی دارد 
و پایگاه های نظامی خود را در آنها گسترش 
داده و از رژیم صهیونسیتی حمایت نظامی 
و مالــی می کند و از ســویی دیگــر از ابزار 
تحریم هــای همه جانبه بــر علیه جمهوری 
اسالمی ایران استفاده میکند  و این نشان 
از رقابــت هــای ژئوپلیتیــک و تعارضات و 

پیچیدگی بی شمار این منطقه دارد.
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متحده عربی و کویت بداند.

قبال  در  ما  دولت  جدید  مواضع  -پس 
تاثیر  بسیار  تواند  می  بایدن   انتخاب 

گذار باشد؟
می دانیم  خوبی  به  ما  شک.همه  *بله.بدون 
اقتصاد  به  بسیاری  خسارات  ها،  تحریم  که 
زده  هیجان  مواضع  متاسفانه  اما  زده  کشور 
جمهور  رئیس  ویژه  به  ما  دولتی  مقامات 
حسن روحانی و وزیر امور خارجه محمد جواد 

ظریف از پیروزی جو بایدن و درخواست های مکرر از ایاالت متحده 
خالف  بر  ها  تحریم  سریع  لغو  و  برجام  به  بازگشت  برای  آمریکا 
گانه  سه  اصول  و  المللی  بین  تحوالت  بر  حاکم  رفتاری  الگوهای 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران یعنی اصل عزت، حکمت و 
مصلحت است و این خطای استراتژیک و تاکید غیر اصولی و مکرر 
بر اهرم تحریم ها می تواند دست باالی جمهوری اسالمی ایران را 
دچار اشکال و قطعا آمریکایی ها را دچار زیاده خواهی، خطا و سوء 
برداشت در قضاوت، تحلیل و تصمیم گیری در پرتو ماهیت بازی 

یک سر برد کند!
اما اگر بخواهم به تفاوت های جو بایدن با دونالد ترامپ در حوزه 
سیاست خارجی اشاره کنم این است که بایدن ساختار وزارت امور 
خارجه اش را با دیپلمات های با سابقه تر و تحصیلکرده تری به 
نسبت دوران ترامپ باز سازی خواهد کرد و در مورد توافق هسته 
ای و یا برنامه جامع اقدام مشترک وی در ابتدا سعی خواهد کرد 

مذاکراتی را با متحدان اروپایی آمریکا یعنی 
انگلیس، آلمان و فرانسه در این رابطه انجام 
راه  برای  با روسیه و چین  از آن  بعد  دهد و 
مناسب احیای توافق هسته ای مشورت کند.

از طرفی جمهوری اسالمی ایران نیز در صورت 
تصمیم حاکمیت در جهت احیای برجام باید 
ابتدا نقص های حقوقی و فنی برجام بر علیه 
آور  الزام  جمله  از  نیستند  هم  کم  که  ایران 
نبودن آن و دادن حق فعال کردن مکانیسم 
ماشه به صورت جداگانه به هر یک از اعضای 
5+۱ را که متاسفانه نشان از ضعف شدید و توان ناکافی محمد جواد 

ظریف در مذاکرات سال 2۰۱5 داشت را برطرف کند.
بنده بالشخصه اعتقاد دارم دلیل اصلی ترغیب ترامپ برای خروج 
از توافق هسته ای غیر الزام آور بودن آن بود و دیدیم که ایاالت 
متحده آمریکا بدون پرداخت هیچ غرامت و هزینه ای توانست از 

آن خارج شود.
واقعیت آن است که ظریف نتوانست هیچ ضمانت اجرایی محکمی 
مقابل  طرف  توسط  تعهدات  نقض  عدم  جهت  در  ایران  برای  را 

بگیرید و ما از این نقطه آسیب دیدیم.
برجام نه یک معاهده بین المللی بلکه صرفا یک تفاهم نامه ساده، 
غیر الزام آور و دواطلبانه و با ماهیت صرفا سیاسی و بدون تصویب 
تضمین  بر  مبتنی  صرفا  و  آمریکا  متحده  ایاالت  سنای  و  کنگره 
بینی  خوش  و  آمریکا  خارجه  امور  وقت  وزیر  کری  جان  امضای 

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بود.

بنــده بالشــخصه اعتقــاد دارم دلیل 
اصلی ترغیــب ترامپ بــرای خروج از 
توافق هســته ای غیر الزام آور بودن 
آن بــود و دیدیــم کــه ایــاالت متحده 
آمریکا بدون پرداخــت هیچ غرامت و 

هزینه ای توانست از آن خارج شود.
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از مسیر بازسازی دیوار آبی پیروزی 
آریزونا و   و تصاحب جورجیا 

*احمدرضا دلیران فیروز 

آمریکا  انتخابات 2۰۱6  در 
پیش  کارشناسی  کمتر 
دونالد  که  میکرد  بینی 
شکست  با  بتواند  ترامپ 
کاخ  به  کلینتون  هیالری 

سفید راه یابد.
دارای  آمریکا  انتخابات 
های  پیچیدگی  و  تفاوت 
انتخابات  به  نسبت  خاصی 
سایر  معمول  های 
و  است  جهان  کشورهای 
آن تفاوت میان آرای مردمی و آرای کالج انتخاباتی یا مجمع 

گزینندگان ایالت هاست.
آنچه که در بین تحلیلگران انتخابات آمریکا به دیوار آبی شهره است 
ایالت هایی در شمال و شمال شرق ایاالت متحده آمریکا هستند که 
از سال ۱992 جملگی به بیل کلینتون رای دادند و این روند تا سال 

2۰۱6 همواره به نفع نامزد دموکرات ها ادامه یافت.
این ایالت ها در سال ۱992 و ۱996 به بیل کلینتون، در سال 
2۰۰۰ به ال گور، در سال 2۰۰۴ به جان کری و در سال های 

2۰۰8 و 2۰۱2 به باراک اوباما رای دادند.
اما به یکباره و در کمال شگفتی ترامپ توانست این دیوار را 
بعد از 2۴ سال فرو بریزد و در چندین ایالت از جمله ایالت 
های کلیدی پنسیلوانیا، میشیگان و ویسکانسین پیروز و آن 

ها را قرمز کند.
الکترالشان  باالی  رای  دلیل  به  آمریکا  شمالی  ایالت   3 این 
ایاالت  جمهوری  ریاست  های  انتخابات  تمامی  در  عموما 

متحده آمریکا نقشی تعیین کننده داشته اند.
و   ۱6 با  میشیگان  انتخاباتی،  کالج  رای   2۰ با  پنسیلوانیا 
 2۰۱6 سال  در  توانستند  الکترال  رای   ۱۰ با  ویسکانسین 
شکست هیالری کلینتون و در سال 2۰2۰ پیروزی جو بایدن 

را رقم بزنند.
بعد از شکست نامزد دموکرات ها در این 3 ایالت کلیدی در 
سال 2۰۱6 و پیروزی دونالد ترامپ، این ایالت ها در سیاست 
انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا به ایالت های 

چرخشی تبدیل شدند.
ایالت های  ایالت های خاکستری،  یا  و  ایالت های چرخشی 
محل رقابت هستند که هیچ کدام از دو حزب اصلی آمریکا 
آنان  نامزدهای  و  ها  دموکرات  و  خواهان  جمهوری  یعنی 
مجمع  آرای  به  انتخابات  از  قبل  و  قطع  طور  به  نمی تواند 
گزینندگان آن ایالت تکیه کنند و عموما رقابت اصلی کمپین 

های انتخاباتی هر دو حزب در همین ایالت ها است.
بطور مثال ایالت های کالیفرنیا، اورگن و واشینگتن در غرب 
ایاالت متحده آمریکا حداقل در 28 سال گذشته همواره به 
رنگ آبی و به نامزد دموکرات ها رای داده و بطور مثال ایالت 
همیشه  گذشته  سال   28 در  یوتا  و  اوکالهاما  تگزاس،  های 

قرمز و به نامزد جمهوری خواهان رای داده اند.
ایالت هایی که در سال  بر آبی نگه داشتن  بایدن عالوه  جو 
2۰۱6 به هیالری کلینتون رای داده بودند توانست 3 ایالت 
کلیدی پنسیلوانیا، میشیگان و ویسکانسین را مجددا به رنگ 
آبی در آورد و بر خالف پیش بینی کارشناسان توانست دونالد 
ایالت  یعنی  ایالت سنتی جمهوری خواهان  دو  در  را  ترامپ 

های آریزونا و جورجیا با شکست روبرو کند.
محسوب  آمریکا  صنعتی  های  ایالت  جزو  که  آریزونا  ایالت 
سال  در  هم  آن  و  بار  یک  فقط  گذشته  سال  در 7۰  میشد 
رای  کلینتون  بیل  یعنی  دموکرات  کاندیدای  یک  به   ۱996
خواهان  جمهوری  مستحکم  دژهای  از  همیشه  و  بود  داده 

محسوب می شد.
دلیل  دو  به  ها  دموکرات  به سمت  ایالت  این  علت چرخش 

عمده است.
دلیل اول تغییر بافت جمعیتی به نفع سیاه پوستان در این 
ایالت و عمدتا در کانتی ها و مناطق Phoenix و Tucson و 
دوم حمایت خانم سیندی مک کین همسر سناتور درگذشته 
جمهوری خواه ایالت آریزونا، جان مک کین از کارزار تبلیغاتی 

جو بایدن.
جان مک کین از سناتورهای قدیمی و جمهوری خواه ایالت 
بارها  با ترامپ اختالف نظر بسیاری داشت و  آریزونا بود که 

مورد توهین و تحقیر دونالد ترامپ قرار گرفته بود.
دونالد ترامپ ماه گذشته جان مک کین را سگ دست آموز 
بایدن خطاب کرد که مورد اعتراض شدید خانواده مک کین 

و سیندی مک کین قرار گرفت.
جان مک کین در سال 2۰۱8 فوت  شد و کرسی وی در سنا 
در این دوره از انتخابات بر خالف دوره های گذشته به یک 

دموکرات به نام مارک ِکلی با 3/5۱ درصد آراء رسید.
در  ای  فاصله  با  موفق شد  است  قدیمی  فضانورد  او که یک 
جمهوری  کاندیدای  سالی  َمک  مارتا  رای   8۴۰۰۰ حدود 

خواهان در این ایالت را شکست دهد.
میزبان  عمدتا  پنسیلوانیا،  همانند  که  نیز  جورجیا  ایالت  در 
به  بیشتر  که  است  آمریکا  ارتش  نظامیان  از  زیادی  تعداد 
تمایل دارند، در 2۴ سال گذشته همواره  جمهوری خواهان 

به نامزد جمهوری خواهان رای داده اند.
بود  باال  به حدی  خواهان  برای جمهوری  ایالت  این  اهمیت 
در  انتخابات  از  بعد  خود  سخنرانی  اولین  در  بایدن  جو  که 
در  نمی کردیم  فکر  ما  گفت  دالِور  ایالت  یعنی  زادگاهش 
جورجیا تا این حد موفق ظاهر بشویم و رئیس کمپین بایدن 
و هریس نیز در وصف موفقیت دموکرات ها در این انتخابات 

به خبرنگاران گفت به جورجیا نگاه کنید.
در نهایت جو بایدن توانست با پیروزی در پنج ایالت حساس 
پنسیلوانیا، میشیگان، ویسکانسین، جورجیا و آریزونا 73 رای 
شکست  و  تصاحب  را  برگزینندگان  مجمع  انتخاباتی  کالج 

دونالد ترامپ را رقم بزند.

* تحلیل گر راهبردی سیاست و عضو شورای 
سیاستگذاری ماهنامه بین المللی دیپلماسی


