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چالش
و حماس ب��ا ميانجيگري 
مصر يک توافقنامه آشتي 
امضا کردند. يکي از ويژگي هاي اين توافقنامه که در عين 
حال مي تواند تا حدودي چش��م انداز آن را مشخص کند، 
خواسته ها و انتظارات متفاوتي است که هر يک از طرف هاي 
توافق از آن دارند. اين طرف ها تنها به حماس، فتح و مصر 
محدود نمي شود، امريکا، رژيم صهيونيستي، امارات متحده 
عربي و عربس��تان از ديگر طرف هايي هستند که به طور 
مستقيم و غيرمستقيم در اين توافقنامه ايفاي نقش کرده اند 
و انتظارات خاصي نيز از آن دارند. شرايط خاص حاکم بر 

موقعيت هر يک از اين طرف نيز در آن مؤثر بوده است. 
حماس در وضعيتي به امضاي اين توافقنامه روي آورد که 
عالوه بر محاصره اقتصادي و نظامي رژيم صهيونيستي 
که بعد از جنگ هاي 2008 و 2014 بي وقفه ادامه يافته 
است، با فشارهايي از جانب تش��کيالت خود گردان نيز 
مواجه شد و حقوق کارمندان و سوخت به غزه نيز قطع 
شد که اين امر بر بحران اجتماعي و اقتصادي حاکم بر اين 
منطقه افزود. از ديگر سو حماس بعد از آنکه در جريان 
پديده موسوم به بهار عربي تخم مرغ هاي خود را در سبد 
اخوان المسلمين و حاميان منطقه اي آن يعني ترکيه و 
قطر قرار داد بعد از شکست پروژه اخواني کردن منطقه 
با چالش هاي زيادي روبه رو شد که اين چالش ها بعد از 
بحران قطر با امارات و عربستان عمق و گستره بيشتري 
پيدا کرد و قطر تحت فشار و جوسازي هاي اين دو کشور 
مجبور ش��د کمک هاي خود را نيز به حماس قطع کند. 
البته حماس مي توانس��ت با بازگش��ت مجدد به محور 
مقاومت هم اشتباهات راهبردي گذشته خود را جبران 
کند و هم از حمايت و پش��توانه منطقه اي محور پيروز 
براي سروس��امان دادن به اوضاع داخلي خود و غلبه بر 
چالش هاي خود در غزه استفاده کند اما تحت فشار مصر، 

امارات و عربستان از اين فرصت استفاده نکرد. 
فتح و تش��کيالت خودگردان نيز در شرايطي به سمت 
آشتي مجدد با حماس گام برداش��ت که از يکسو رژيم 
صهيونيستي تمام اميد اين تش��کيالت براي دستيابي 
به دولت فلس��طيني نيم بند نقش بر آب ک��رد و روز به 
روز بر گستره شهرک سازي هاي خود در کرانه باختري 
افزود و از ديگر سو در امريکا دولت ترامپ به قدرت رسيد 
که از سياس��ت هاي دولت هاي قبلي اين کش��ور اعم از 

جمهوريخ��واه و دموکرات براي اج��راي طرح دو دولت 
امتناع کرد و رسماً خود را به سخنگوي نتانياهو تبديل 
کرده اس��ت. از ديگر سو امارات و عربس��تان با وساطت 
مصر باب گفت وگوهاي را با محمد دحالن رقيب محمود 
عباس گشودند و بدين ترتيب دامنه تسويه حساب هاي 

خود را با قطر به صحنه فلسطين کشاندند. 
رژيم صهيونيستي که خود را بزرگ ترين بازنده شکست 
پروژه براندازي در س��وريه و شکس��ت پروژه تروريسم 
تکفي��ري در کل منطقه مي داند اکن��ون بيش از پيش 
از ناحيه محور مقاومت به خصوص با توجه به گش��وده 
شدن جبهه جوالن احس��اس ترس و خطر مي کند و در 
عين حال در استراتژي نظامي خود با توجه به شکست 
اضمحالل ارتش ه��اي عربي بزرگتري��ن تهديد خود را 
گروه هاي مقاومت اعالم کرده اس��ت، ل��ذا به توافقنامه 
آش��تي به عنوان فرصتي مي نگرد که روند اجرايي اين 
توافقنامه ب��ه گونه اي پيش رود که حم��اس را از محور 
مقاومت جدا کند يا حداکث��ر آن را در تحوالت منطقه 
بي طرف و در تحوالت فلس��طين خنثي سازد و در عين 

حال اين امکان را براي اين رژيم فراهم کند که بتواند به 
زرادخانه موشکي حماس و نقشه تونل ها دست يابد. 

در اين ميان مصر به چند علت مح��ور رايزني ها درباره 
امضاي توافقنامه آشتي فتح و حماس قرار گرفته و چند 
هدف را از اي��ن رايزني ها و وس��اطت پيگيري مي کند: 
نخست اينکه مي خواهد خود را از حاشيه به متن تحوالت 
بکشاند و خود را از انزواي ناشي از پديده موسوم به بهار 
عربي خارج کند. دوم اينکه از ظرفيت حماس براي مقابله 
با گروه بيت المقدس استفاده کند که بعد از ظهور داعش 
در صحراي س��ينا اعالم موجوديت کرده و چالش هاي 
جدي براي نيروهاي امنيتي و نظامي اين کش��ور پديد 
آورده است. س��وم اينکه از کمک هاي خارجي از جمله 

امريکا، امارات و عربستان برخوردار شود. 
با توجه به اهداف متفاوتي که هر يک از طرف هاي درگير 
در توافقنامه آشتي فتح و حماس از آن دنبال مي کنند از 
تنوع اين اهداف که در مواردي به شدت با يکديگر تناقض و 
اصطکاک شديد دارند، مي توان به عنوان يکي از چالش هاي 
پيش رو در اجراي اين توافق ياد کرد. از ديگر چالش هاي 

موجود مي توان به مانع تراش��ي هاي رژيم صهيونيس��تي 
اشاره کرد. در حالي که هنوز جوهر توافقنامه خشک نشده 
اما به صراحت مي توان س��نگ اندازي هاي مکرر اين رژيم 
را مش��اهده کرد. جدا از تشديد اقدامات شهرک سازي در 
کرانه باختري و بمباران مراکز رسانه اي حماس، نتانياهو 
به شکست اين توافق تهديد کرده اس��ت و همزمان با آن 
نماينده ويژه ترامپ در امور فلس��طين نيز خواس��تار به 
رسميت شناختن رژيم صهيونيستي از سوي حماس در 
کنار توقف مبارزه و کنار گذاشتن سالح شده است. در واقع 
آنچه از زبان نماينده ويژه ترامپ اعالم شد، همان اهداف 
اصلي رژيم صهيونيس��تي از توافق آش��تي فتح و حماس 
اس��ت. به عبارت ديگر اين رژيم همواره مخالف هرگونه 
حرکت آشتي جويانه و وحدت طلبانه در فلسطين مخالف 
بوده و هست و ايجاد اختالف و تفرقه بيم فلسطيني ها را به 
عنوان هدف راهبردي دنبال مي کند و اگر در قبال توافق 
آشتي اخير در ابتدا به طور ضمني موافقت کرد و سد راه 
سفر هيئت هاي حماس و فتح به کرانه باختري و غزه يا به 
مصر نشد به اين دليل بود که شايد بتواند از دل اين توافق 
به اهداف اعالم نشده خود دست يابد و لذا هر وقت که ببيند 
اين اهداف تأمين نشده است بالفاصله تالش هاي خود را 

براي شکست آن به کار خواهد گرفت. 
با توجه به اين موانع و چالش ها مي توان گفت توافق جديد 
آشتي بين فتح و حماس زماني مي تواند به سالمت از اين 
موانع عبور کند که اوالً هر دو طرف فلسطيني به اين توافق 
و اساس��اً به پروژه وحدت نه با ديد تاکتيک��ي بلکه با نگاه 
راهبردي بنگرند و از همه ت��وان و تالش خود براي تحقق 
وحدت داخلي اس��تفاده کنند و ديگر گروه ها را نيز با خود 
همراه س��ازند. دوم اينکه مبناي وحدت نه آشتي با رژيم 
صهيونيستي)آن هم به صورت مجاني( بلکه تحقق آرمان 
فلسطيني ها مبني بر آزادسازي اراضي اشغالي و تشکيل 
دولت مستقل فلسطيني باشد و س��وم اينکه هر دو طرف 
فلسطيني مانع از اين شوند که فلسطين عرصه سياست بازي 
و تسويه حساب قدرت هاي شکست منطقه اي و بين المللي 
شود و افرادي مثل محمد بن زايد و محمد بن سلمان براي 
خشنودي ترامپ و نتانياهو چوب حراج بر مسئله فلسطين 
بزنند. بر اين اساس مي توان گفت با وجود اينکه نقش آشتي 
فتح و حماس مثبت و نياز روز جامعه فلسطيني است اما با 
توجه به دخالت قدرت هاي خارجي و اهداف متفاوت آنها با 

چالش ها و اما و اگرهايي همراه است. 

اعالم استراتژي جديد 
دکترسيدرضاميرطاهر

رویکرد
امريکا در قبال ايران از 
س��وي دونال��د ترامپ 
رئيس جمه��ور امري��کا در 21 مه��ر ک��ه ب��ا تأکيد بر 
عدم پايبندي ايران به برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
و ارجاع آن به کنگره همراه بود، با واکنش منفي س��اير 
اعضاي گروه 1+5 از جمله س��ه کشور اروپايي اين گروه 
مواجه شد. موضع صريح سران سه کشور اروپايي و نيز 
موضع گيري قاط��ع فدريکا موگريني رئيس سياس��ت 
خارجي اتحاديه اروپا در حمايت از برجام بار ديگر يکي از 
موارد مهم اختالف اروپا و امريکا را آشکار کرد. در واقع 
موضع منفي ترامپ در قبال برجام و کارشکني آشکار وي 
براي از بين بردن اين توافق بين المللي نه فقط با انتقاد 
رقبا و دشمنان امريکا مانند چين و روسيه مواجه شده 
بلکه به افزايش شکاف بين دو سوي اقيانوس اطلس منجر 
شده است. موضع ترامپ درباره برجام به هيچ عنوان مورد 
موافقت شرکاي اروپايي واشنگتن نيست و ترامپ شکاف 
ميان اروپا و امريکا را افزايش داده است. بيانيه اخير وزراي 
خارجه اتحاديه اروپ��ا درباره پايبندي اي��ن اتحاديه به 
برجام، صريح ترين موضع گيري اتحاديه اروپا در واکنش 
به سخنان دونالد ترامپ در زمينه عدم پايبندي جمهوري 

اسالمي ايران به برجام و تالش براي لغو آن است. 
   افزايش اختالفات

از هنگام روي کار آمدن ترامپ، مواضع و اقدامات وي در 
بسياري موارد نارضايتي و خش��م اروپايي ها را به دنبال 
داشته است. موضع ترامپ درباره خروج از توافقنامه آب 
و هوايي پاريس، مخالفت ترامپ ب��ا انعقاد توافق تجارت 
آزاد بين اتحاديه اروپا و امريکا و نيز درخواست هاي مکرر 
وي از اعض��اي اروپايي ناتو براي افزاي��ش بودجه نظامي 
و افزايش سهم ش��ان در ناتو از جمله مواردي اس��ت که 
باعث بروز شکاف بين اروپا و امريکا شده است. اما اکنون 

مخالفت ش��ديد ترامپ با برجام که از ديدگاه اروپايي ها 
توافقي منطقي و مناسب در چارچوب حل و فصل مسئله 
هسته اي ايران تلقي مي شود، بار ديگر اختالف بين اروپا و 
امريکا را آشکار کرده است. از نگاه اروپايي ها، برجام نتيجه 
سال ها تالش در حوزه ديپلماسي و گام مهمي در مسير 
حصول اطمينان از عدم انحراف ادعايي برنامه هسته اي 
ايران به سوي اهداف نظامي تلقي مي شود. در عين حال 
خودداري ترامپ از تأييد پايبن��دي ايران به برجام باعث 
خواهد ش��د همه طرف هاي اين توافقنامه در يک س��و و 
امريکا در طرف ديگر قرار گيرند. در واق��ع اتحاديه اروپا 
برجام را توافقي در چارچوب کنترل برنامه هسته اي ايران 
مي داند، در حالي که از ديدگاه ترامپ، برجام نه فقط بايد 
باعث کنترل و نظارت و محدوديت هاي ش��ديد بر برنامه 
هسته اي ايران باشد، بلکه بايد ديگر نگراني هاي امريکا از 
جمله درباره برنامه موشکي ايران، اقدامات منطقه اي ايران 
و نيز وضعيت حقوق بشر در ايران را در برگيرد. به ويژه براي 
اروپايي ها با توجه به اجراي برجام از سوي ايران، دغدغه 
انجام اقدامات هسته اي نظامي از جانب تهران برطرف شده 
و آنها اکنون مشتاق گسترش روابط تجاري و اقتصادي با 
ايران هستند. رؤيا منتظمي، کارشناس اروپا تأکيد مي کند 
که اروپا در زمينه مسائل اقتصادي روابط خود را با ايران 
خيلي تقويت کرده و منافع اقتصادي آن ايجاب نمي کند 
که از برجام خارج ش��ود. هر چند برخي س��ران اروپايي 
اظهارنظرهايي درباره شريک بودن در نگراني هاي امريکا 
درباره برنامه موش��کي ايران و نيز اقدامات منطقه اي آن 
دارند، با اين ح��ال از ديدگاه آنها، پيگيري اين مس��ائل 
نبايد به بهاي از ميان رفت��ن برجام صورت گيرد. در عين 
حال براي اروپايي ها گسترش روابط تجاري و اقتصادي 
با کشورها و مناطق مختلف جهان اکنون در اولويت قرار 
دارد، در حالي که ترامپ صراحتاً بر درون گرايي اقتصادي 
امريکا و دوري از توافقات تجاري با ديگر کشورها و مناطق 

جهان تأکيد مي کند. طبيعتاً از ديدگاه اروپايي ها، ايران از 
جايگاه مهمي چه از لحاظ سياسي و چه اقتصادي برخوردار 
است و همين عامل باعث مي شود کماکان خواهان حفظ 
و گسترش روابطي باش��ند که در دوره پسا برجام با ايران 
برقرار کرده اند. پس از امضاي توافقنامه هسته اي با ايران 
در سال 2015، قراردادهاي اقتصادي متعددي بين ايران 
و کش��ورهاي اروپايي امضا ش��د. به عنوان مثال شرکت 
توتال قرارداد 5 ميليارد دالري با ايران براي مشارکت در 
توسعه ميدان هاي گازي ايران امضا کرد. لذا اروپا خواهان 
حفظ همکاري هاي اقتصادي خود با ايران است. فدريکا 
موگريني تالش خواهد کرد ترامپ را راضي کند توافقنامه 
هسته اي ايران را به ديگر مسائل ارتباط ندهد. البته بعضي 
کشورهاي اروپايي خواهان بحث درباره مسئله موشک هاي 
بالس��تيک ايران و نقش آن در منطقه خاورميانه به ويژه 
سوريه و لبنان هستند. اتحاديه اروپا روزنه اميدي دارد که 
ترامپ در موضع خود در برابر اين توافقنامه بازنگري کند. 
با اين حال برخي تحليلگران مانند اميرعبداللهيان مشاور 

امور بين الملل رئيس مجلس شوراي اسالمي معتقدند که 
نبايد خوش باور باشيم که اروپا از امريکا فاصله گرفته و به 
ما نزديک مي شود. به گفته وي، امريکا و اروپا ديدگاه هاي 
مش��ترکي در مورد توان دفاعي ايران دارن��د. از اظهارات 
برخي مقام هاي ارشد اروپايي نيز اينگونه برداشت مي شود 
که آنها مايل هستند که ايران همچنان تحت فشار بماند. 
کما اينکه امانوئل ماکرون، رئيس جمهور فرانسه اخيراً در 
مصاحبه با سي ان ان گفت:»الزم است جامعه بين المللي به 
تدوين راهبردي جديد در خصوص برنامه موشکي ايران 
بپردازد چون تهديدي براي کل منطقه است. الزم است ما 
درباره دوران پس از سال 2025 ميالدي يعني پس از اتمام 

دوره زماني برجام مذاکراتي را باز کنيم.«
   دو ديدگاه متفاوت

درباره ميزان نقش و تأثيرگذاري اروپ��ا بر ادامه حيات 
برجام و باقي ماندن آن، حت��ي در صورت خروج امريکا 
از آن، دو دي��دگاه متفاوت وج��ود دارد. تحليلگراني که 
موافق برجام هس��تند، بر تف��اوت بين اروپ��ا و امريکا و 
افزايش اختالفات بين اين دو و بر امکان همکاري با اروپا 
براي حفظ برجام تاکيد مي کنند. اما دس��ته اي ديگر از 
تحليلگران معتقدند که اروپ��ا در هر حالتي منافع خود 
در همکاري و هماهنگي با امريکا را بر همکاري با ايران 
ترجيح داده و ل��ذا با توجه به ميزان نف��وذ مالي و پولي، 
تجاري و اقتصادي امريکا در س��طح جهان و از جمله در 
اروپا، اتحاديه اروپا حتي اگر خود هم بخواهد، نمي تواند به 
رغم مخالفت با موضع ضد برجامي ترامپ، کاري از پيش 
برد. از نگاه اين تحليلگران، اساس��اً برجام بدون حضور 

امريکا، توافقي بي مفهوم و عاري از محتوا خواهد بود. 
   جمع بندي

قطع نظر از اس��تدالل هاي موافقان و مخالفان برجام در 
زمينه صداقت ي��ا عدم صداقت اتحادي��ه اروپا در زمينه 
تأکيد بر لزوم ادامه برجام بايد دانست که از نگاه اروپايي ها، 
در برهه کنوني حفظ برجام در راس��تاي منافع کالن و 
درازمدت آنهاست زيرا از يک سو توافقنامه برجام توانسته 
تا تهديد ادعايي هسته اي از جانب ايران را از ميان ببرد و 
از سوي ديگر زمينه از سر گيري تعامالت گسترده ايران 
و اروپا را در زمينه هاي مختلف تجاري، اقتصادي، مالي، 
صنعتي و. . . فراهم کند. در مقابل امريکا با تفسير موسع 
خود از برجام و ملزوم��ات آن، از جمله لزوم پيروي ايران 
از خواس��ته هاي آن در زمينه محدود کردن برنامه هاي 
موشکي و نيز تغيير سياست هاي منطقه اي خود، اکنون 
درصدد برهم زدن برجام اس��ت. مقدمه اين کار با اعالم 
عدم پايبندي ايران ب��ه برجام از س��وي ترامپ و ارجاع 
تصميم گيري در اين باره به کنگره امريکا فراهم شده است. 
اکنون به رغم اعالم مخالفت اتحاديه اروپا با اقدام ترامپ، با 
توجه به فرا رسيدن زمان اجراي تهديدات جديد امريکا در 
چارچوب قانون کاتسا CATSA، چندان کاري از اتحاديه 
اروپا براي توقف اين روند برنمي آيد. همين مسئله موجب 
نگراني شديد صاحبان صنايع و تجار اروپايي از بازگشت 
وضعيت به دوره قبل از برجام و ب��ر هم خوردن توافقات 
تجاري و اقتصادي و صنعتي با ايران در دوره پسا برجام 
را فراهم کرده اس��ت. بدين ترتيب به نظر مي رسد نگاه 
واقع بينانه به رويکرد اروپا در قبال برجام، بيش از اينکه 
مبتني بر مواضع سياسي اروپايي ها در حمايت از برجام 
باشد، بايد بر مبناي ميزان توانايي اتحاديه اروپا در حفظ 
دستاوردهاي برجام در زمينه مالي و اقتصادي و ادامه لغو 
تحريم ها باشد. تجربه قبل از برجام در دوره تحريم ها و نيز 
در دوره پسابرجام نشان مي دهد که نفوذ و قدرت مالي و 
اقتصادي امريکا در عرصه اقتصاد جهاني عماًل باعث بروز 
تنگناهاي زيادي براي از س��رگيري روابط عادي مالي و 
اقتصادي مؤسس��ات مالي و صنعتي اروپا با ايران ش��ده 
است. بخش قابل توجهي از محدوديت ها، به هراس اين 
مؤسسات و شرکت ها از احتمال اعمال مجازات هاي امريکا 

به دليل ارتباط با ايران برمي گردد. 

بي معنايي » برجام منهاي امريکا «
مواضع سياسي اروپا را بايد از توانايي اين قاره تفکيک کرد

|6| روزنامه جوان |  شماره 5217  1439 صف��ر  اول   |  1396 مه��ر   29  ش��نبه 

يک آشتي چند رؤيا
چرا توافق فتح و حماس شکننده است؟

88498444س��رويس بين الملل

نوزدهمين کنگره حزب کمونيست چين در روز چهارشنبه 

دکترسيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده
دورنما

18 اکتبر آغاز به کار کرده است؛ حزبي که با 90 ميليون نفر 
عضو دس��ت کم به لحاظ تعداد اعضا بزرگ ترين حزب در 
جهان به ش��مار م��ي رود. 2287 نماينده ح��زب در اين کنگره ش��رکت کرده اند و وظيف��ه آنها تعيين 
جهت گيري های اساسي حزب و اولويت هاي توسعه کشور با تصويب برنامه اجتماعي و اقتصادي است. تعيين 
اعضاي کميته مرکزي حزب ديگر وظيفه اين کنگره است که شاکله سياسي چين بنا بر آن مشخص مي شود 
چراکه دبير کل کميته مرکزي يا همان دبير کل حزب، اعضاي دفتر سياسي و به خصوص اعضاي دائم دفتر 
سياسي و اعضاي کميسيون مرکزي ارتش توسط اعضاي اين کميته مشخص مي شوند. بنابراين، شروع به 
کار اين کنگره و هر گونه جابه جايي محتمل مي تواند تأثير قابل توجهي در سياست هاي پنج ساله آينده اي 
بگذارد که کشور چين با آن روبه رو است و به لحاظ مقام اين کشور در عرصه بين الملل، بي شک تأثير مشابهي 
در همين عرصه خواهد داشت. تنها نکته قابل اطمينان در ابقاي شي جين پينگ به عنوان رهبر حزب است 
چراکه طبق سنت گذشته، رهبران حزب دو دوره پنج ساله را پشت سر مي گذارند و او نيز تا اينجاي کار دوره 
پنج سال اول خود را سپري کرده است. بنابراين، مي توان انتظار داشت که اعضاي کنگره يک دوره پنج ساله 
ديگر را هم براي او تأييد کنند اما جداي اين، نمي توان انتظار مشابهي در مورد ديگر مسائل مورد بررسي آنها 

داشت و همين نيز حساسيت خاصي را پيرامون نوزدهمين کنگره حزب ايجاد کرده است. 
   جابه جايي درون حزبي

آقاي پينگ سخنراني طوالني سه ساعت و نيم در مراسم افتتاحيه کنگره داشت و در مقابل اعضاي کنگره و 
شخصيت هايي مثل هو جين تائو و جيانگ زمين، رهبران سابق حزب، گفت: »هر يک از ما در حزب بايستي 
بيش از پيش براي تقويت و تثبيت رهبري حزب و نظام سوسياليستي تالش کند و قاطعانه در برابر اظهارات 
و اعمال منجر به تضعيف، تحريف يا نفي آن بايستيم.« اين تأکيد او بر جايگاه حزب و رهبري آن قابل توجه 
است به خصوص اينکه اين تأکيد با بخش ديگري از سخنراني طوالني او پيوند بخورد که در آن بخش به 
صراحت مخالفت خود را در مورد الگو گيري از سيستم سياسي کشورهاي بيگانه اعالم کرد و گفت که اجازه 
نمي دهد خللي در نظام سوسياليستي اين کشور ايجاد شود و با هر عملي که باعث تضعيف ارزش هاي موجود 
در ساختار کشور بشود، مقابله مي کند. اين حجم از تأکيد او بر نظام سياسي- اقتصادي چين يا همان اصطالح 
مشهور »سوسياليسم با خصوصيات چيني« قابل توجه است که از اواخر دهه 70 و اصالحات گسترده دنگ 
شيائوپينگ به اين سو مبدل به عنواني مختصر براي بيان ويژگي بنيادين چين شده است. يک وجه از تأکيد 
او به اوضاع و احوال حاکم ارتباط با مناطق پرتنشي مثل استان سين کيانگ، منطقه تبت و اعتراضات چند 
ماه گذشته در هنگ کنگ دارد که در سخنراني خود اشاره مستقيمي هم به همين مناطق به عالوه مشکل 
قديمي تايوان داشت. با اين وجود، ميزان قابل توجهي از شدت لحن او نمي تواند محدود به مناطقي باشد که 
براي رهبري حزب از دغدغه هاي معمول به شمار مي روند بلکه مسئله عمده را بايد در ترکيب رهبري حزب و 

کساني باشد که از سوي اعضاي کنگره تعيين مي شوند و او بايد براي پنج سال آينده با آنها کار بکند. 
اين ترکيب با 205 عضو کميته مرکزي حزب، 25 نفر عضو دفتر سياسي و به خصوص هفت عضو دائم 
اين دفتر مشخص مي شود که اين آخري از نزديک ترين همکاران پينگ خواهند بود. هيچ شکي نيست 
که عضويت خود او در اين دفتر براي دوره بعد تمديد مي شود. چنانکه کمترين شکي نسبت به تمديد 
عضويت لي کچانگ، معاون رئيس جمهور و نخست وزير چين، وجود دارد اما وضعيت در مورد پنج عضو 
ديگر به اين صورت نيست. مسئله اصلي اينجاست که طبق قانون بازنشستگي، افراد 68 ساله به باال بايد 
بازنشست شوند و اين حکم در مورد اين پنج تن صدق مي کند که به همين دليل ترکيب مهم ترين نهاد 
در ساختار قدرت چين بعد از اين کنگره دستخوش تغيير عمده اي مي شود. براي نمونه، وانگ چي شانگ 
در پنج سال گذشته، به عنوان رئيس کميسيون بازرسي انضباطي مهم ترين همراه پينگ براي مبارزه با 
فساد بوده و تحت مديريت او بود که بيش از يک ميليون نفر عضو حزب و کارمندان دولت در رتبه هاي باال تا 
پايين پاکسازي شده اند. حاال او بايد طبق اين قانون بازنشست شده و جاي خود را به ديگري بدهد. مي توان 
گفت که اين جابه جايي مبدل به دغدغه اصلي پينگ شده تا با ورود اعضاي قابل اعتماد بتواند با اطمينان به 
طرح هاي در پيش رو فکر کند. گفته مي شود که او به فکر حفظ افرادي مثل وانگ يا آوردن اشخاص جوان تر 
به شرط وفاداري است اما در هر دو صورت، او يا بايد قوانين بازنشستگي را زير پا بگذارد يا براي وارد کردن 
افراد معتمد از نفوذ شخصي اش استفاده کند که اين هم نمي تواند براي او بدون هزينه و پيامد سياسي باشد. 
به نظر مي رسد که او با تأکيد بر جايگاه رهبري و تقويت موقعيت آن حاضر به قبول هر هزينه  اي است چراکه 

اين جايگاه را براي آن چيزي الزم مي داند که از آن به عنوان »رؤياي چيني« ياد مي کند. 

   رؤياي 5 ساله
پينگ پنج سال قبل به وعده انجام اصالحات سياسي و اداري زمام امور را در چين به دست گرفت و البته 
در اين مدت هم تا اندازه زيادي به وعده خود عمل کرده که فهرست بلند بر کنار شده ها و بازداشتي ها به 
خصوص در ميان مقامات ارشد سياسي، اقتصادي و نظامي مؤيد اين موضوع است. حاال او نگاه به يک دوره 
پنج ساله ديگر دارد و در سخنراني خود اين دوره را به عنوان »عصر جديدي« خواند که به نظر وي، هم 
چالش ها و هم فرصت هاي جديدي دارد. او چند روز قبل از برگزاري اين کنگره در مراسم افتتاح نمايشگاه 
دستاوردهاي بزرگ اقتصاد ملي در پنج سال گذشته از تالش براي »تحقق رؤياي چيني احياي ملي« گفت. 
شکي نيست که او و ديگر همفکرانش اين رؤيا را به دور از »سوسياليسم به خصوصيات چيني« نمي دانند 
اما به نظر مي رسد که به دنبال نمونه مشابهي از رؤياي امريکايي هستند منتها با مهر و امضاي چيني. اين به 
معناي دورنمايي از آسايش و رفاه عمومي است که يک سطح زندگي قابل قبولي را براي شهروندان چيني 
فراهم مي کند اما نيازي نيست براي رسيدن به آن نگاه به الگوي سياسي امريکايي يا به طور کلي غربي کرد. 
شايد به همين جهت باشد که سمينار »انقالب اکتبر و سوسياليسم با ويژگي هاي چيني« در 26 سپتامبر و 
آستانه 100سالگي انقالب اکتبر روسيه در پکن برگزار شد تا ليو کيبائو، عضو دفتر سياسي حزب کمونيست 
چين، در اين سمينار از ضرورت »درک عميق مفهوم بزرگ و نفوذ گسترده انقالب اکتبر، پيوستگي بزرگ 
سوسياليسم با ويژگي هاي چيني و توسعه آن در شرايط دوره جديد« بگويد. اين سمينار به روشني انقالب 
اکتبر را در مقابل انقالب فرانسه يا هر محور غربي براي توسعه سياسي قرار داده تا رؤياي چيني را در قالب 
سوسياليستي بدون الگوبرداري از مباني سياسي غرب تعريف کرده باشد. پينگ سعي کرده تا با برگزاري 
نمايشگاه هاي متعدد تا قبل از برگزاري کنگره حزب اين قالب و رؤياي چيني مورد نظر خود را تأييد کرده 
باشد. کتاب »رکوردهاي چين« در جريان اين نمايشگاه ها منتشر و پخش شد که بيانگر دستاوردهاي کشور 
در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، نظامي و ديپلماتيک طي پنج سال گذشته بود که مهر تأييدي 

باشد بر اينکه پينگ در مسير خود اشتباه نرفته و مي تواند رؤياي مورد نظرش را محقق کند. 
   تعامل جهاني

به نظر مي رسد که پينگ تحقق اين رؤيا را نه تنها در تضاد با تعامل جهاني نمي داند بلکه هماهنگ با آن و حتي 
الزمه آن مي داند. او از همين زاويه است که در سخنراني خود از نبستن در به روي دنياي خارج گفت و تأکيد 
کرد که کشورش همچون گذشته مشتاقانه از سرمايه گذاري خارجي و همکاري اقتصادي با ديگر کشورها 
استقبال خواهد کرد. در واقع، سياست درهاي باز دنگ شيائوپينگ بود که مبناي رشد قابل توجهي اقتصاد 
چين در دو دهه گذشته را فراهم کرد و معلوم است که پينگ هم نمي خواهد از اين مسير روي  برگرداند به 
خصوص اينکه چين در همين مسير به شاخص هاي قابل توجه اقتصادي دست يافته است. مقام نخست 
جهاني در عرصه توسعه فني يک نمونه از اين شاخص هاست و رسيدن به توليد ناخالص داخلي بيش از 11 
تريليون و 300 ميليارد دالري باعث شده تا چين مقام دوم جهاني را در اين زمينه براي خود دست و پا کند 
و کشوري مثل ژاپن را پشت سر بگذارد. تأثير اين شاخص ها در افزايش ميانگين طول عمر چيني ها ديده 
مي شود به نحوي که از 67 سال و 9 ماه در 1981 به 76 سال و پنج ماه در سال گذشته ميالدي افزايش يافته 
و در مقابل، کاهش قابل توجهي در نرخ مرگ ومير نوزادان طي همين دوره زماني ديده مي شود. اين افزايش 
و کاهش دست کم بخشي از تغيير در سبک زندگي چيني و رسيدن به سطحي از رفاه است که تا چند دهه 
قبل در اين کشور وجود نداشت اما روشن است که همين تغيير پيامدهاي منفي نيز دارد. فساد سياسي و 
اقتصادي از پيامدهاي منفي مهمي است که پينگ همانند اين پنج سال وعده مبارزه با آن را براي پنج سال 
ديگر هم مي دهد و مي گويد:»در مقابله با فساد از جمله در ميان اعضاي حزب در هر رده و مقام نبايد هيچ 
کوتاهي صورت گيرد.« اين ترکيب خاص چيني است که از يک سو درها را به بيرون باز مي کند و از سوي 
ديگر، مبارزه با فساد را دنبال مي کند تا درهاي باز منجر به تخريب دروني نشود. کارنامه پنج سال گذشته 
نشان مي دهد که پينگ توانسته اين مسير را ادامه دهد تا قالب سوسياليستي اما با رنگ و بوي چيني را عملي 

کند و حاال هم آماده شده تا اژدهاي زرد را براي پنج سال بعد در همين مسير پيش براند. 

دومين سواري شي جين پينگ بر اژدهاي زرد

اتحاديه اروپا برجام را توافقي در چارچوب 
کنترل برنامه هس�ته اي اي�ران مي داند، 
در حالي که از ديدگاه ترامپ، برجام نه فقط 
بايد باعث کنترل و نظارت و محدوديت هاي 
شديد بر برنامه هسته اي ايران باشد، بلکه 
بايد ديگ�ر نگراني هاي امري�کا از جمله 
درباره برنامه موش�کي اي�ران، اقدامات 
منطقه اي ايران و نيز وضعيت حقوق بشر 

در ايران را در برگيرد


