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88498444سرويس بين الملل

امري�كا در دوره زمام�داري دونالد ترام�پ مواضع و 
اقدامات بي سابقه اي را به نفع رژيم صهيونيستي انجام 
داده است. با توجه به ناكامي دونالد ترامپ در انتخابات 
رياس�ت جمهوري امريكا، اكنون دولت وي اقدامات 
ديگري را براي خوش خدمتي به اسرائيل و جلب نظر 
البي هاي صهيونيس�تي در امريكا انجام داده اس�ت. 
دولت ترامپ همچنين تالش مستمري را براي تضعيف و 
نيز تحريم سازمان ها و جنبش هاي ضدصهيونيستي در 
جهان انجام داده و بر تداوم اين رويكرد تأكيد مي كند.

  اقدام اول
مايك پمپئو وزير خارج��ه امريكا در س��فر اخير خود به 
فلسطين اش��غالي، روز پنج ش��نبه 29 آبان )19 نوامبر( 
اقداماتي را در راس��تاي رويكرد كل��ي دولت ترامپ براي 
خوش��ايند مقامات رژيم صهيونيس��تي به ويژه بنيامين 
نتانياهو نخست وزير اين رژيم انجام داد. پمپئو در اقدامي 
خارج از عرف ديپلماتيك، به عنوان اولين وزير امور خارجه 
امريكا وارد منطقه جوالن اش��غالي سوريه شده و در آنجا 
گفت: »به اينجا آمده ام تا بار ديگر بر حاكميت اس��رائيل 
بر جوالن تأكيد كن��م. رئيس جمه��ور ترامپ حاكميت 
اس��رائيل بر اين منطقه را به رسميت ش��ناخته است«. 
پمپئو در اسفند 1398 نيز از حذف واژه »اشغالي« براي 
بلندي هاي جوالن سوريه در گزارش ساالنه حقوق بشر اين 
كشور حمايت كرده بود. وزير امور خارجه امريكا همچنين 
در اقدامي غيرقانوني از يك ش��هرك صهيونيست نشين 
به نام »پس��اگوت« در نزدي��ك »البيره« واق��ع در كرانه 
باختري بازديد و اعالم كرد امريكا به دنبال اين اس��ت كه 
محصوالت و كاالهاي توليدش��ده در كرانه باختري را به 

عنوان »توليدات اسرائيل« بپذيرد.
به نظر مي رسد دولت ترامپ كه فقط دو ماه به پايان عمر 
آن مانده تالش مي كند طي اين م��دت هر چه را در توان 
دارد برای حمايت از رژيم صهيونيس��تي و اجرايي كردن 
خواس��ته هاي غيرقانوني آن انجام دهد. به گفته حس��ن 

هاني زاده كارش��ناس مسائل غرب آس��يا دونالد ترامپ، 
پيروزي خود را مديون كمك البي صهيونيستي مي داند و 
به همين دليل ترامپ تعهد كرد هنگام ورود به كاخ سفيد، 
تمام امكانات خود را براي تقويت رژيم صهيونسيتي به كار 

خواهد گرفت.«
ترامپ در م��ارس 2019 در يك اق��دام جنجال برانگيز و 
براي اعالم وفاداري خود به رژيم صهيونيستي، بلندي هاي 
جوالن اشغالي سوريه را به عنوان بخشي از قلمرو اسرائيل 
به رس��ميت ش��ناخت. چنين اقدامي نه فق��ط برخالف 
قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل به ويژه قطعنامه 
242 كه خواهان خروج رژيم صهيونيستي از سرزمين هاي 
اشغالي 1967 از جمله بلندي هاي جوالن و كرانه باختري 
اس��ت، بلكه حتي با رويه دولت هاي قبل��ي امريكا در اين 
زمينه نيز مغايرت دارد. از س��ال 1967 تمام دولت هاي 
امريكا بلندي هاي جوالن و كرانه باختري را به عنوان اراضي 
اشغالي مي شناختند اما دولت ترامپ، سياست واشنگتن 
در اين زمينه را تغيير داده و نه فقط بلندي هاي جوالن را 
به عنوان بخشي از قلمرو رژيم صهيونيستي دانست بلكه 
سياست امريكا درباره ش��هرك هاي غيرقانوني در كرانه 

باختري را تغيير داده و به آنها مشروعيت بخشيد.
در واقع يكي از موارد بارز رويكرد خارجي دونالد ترامپ، 
موضع وي در زمينه حمايت بي قيد و شرط از اسرائيل و 
عملي كردن اقداماتي است كه رؤساي جمهور قبلي امريكا 
از انجام آنه��ا خودداري كرده بودند ك��ه از مهم ترين آنها 
بايد به رسميت ش��ناختن قدس به عنوان پايتخت رژيم 
صهيونيستي، به رسميت شناختن الحاق جوالن اشغالي 
به فلسطين اش��غالي، ارائه طرح معامله قرن كه منافع و 
امتيازات بي سابقه اي را به رژيم صهيونيستي ارائه داده و در 
مقابل فلسطيني ها را از حقوق مسلم خود محروم مي كند 
و نهايتاً رضايت دول��ت ترامپ به الحاق بخش��ي از كرانه 
باختري به فلسطين اش��غالي را ذكر كرد . البته پمپئو در 
جريان سفر خود به فلسطين اشغالي، هديه ديگري يعني 

به رسميت شناختن وجود شهرك هاي صهيونيست نشين 
در كرانه باختري با پذيرفتن محصوالت و كاالهاي توليدي 
در آنها به عنوان توليدات ساخت اسرائيل به صهيونيست ها 
اعطا كرد. بدين ترتيب دولت ترامپ الحاق بخش هايي از 
كرانه باختري به فلسطين اشغالي را عماًل پذيرفته است. 
اين در حالي اس��ت كه جامعه جهاني از جمله ش��ركاي 
اروپايي واش��نگتن مخالفت خود با اقدامات دولت ترامپ 
از جمله به رسمت ش��ناختن الحاق جوالن اشغالي و نيز 
الحاق بخش هايي از كرانه باختري به فلسطين اشغالي را 
به صراحت اعالم كرده اند. دولت ترامپ در اين زمينه نيز 
همانند موارد بسيار ديگر رويكردي تكروانه و يكجانبه گرانه 
اتخاذ كرده و بر خالف رويه سازمان ملل اقدام كرده است. 
موضع گي��ري واحد جهاني در مخالفت ب��ا الحاق جوالن 
اشغالي و الحاق بخشي از كرانه باختري كه عماًل از جانب 
س��ه عضو از چهار عضو كميته چهارجانبه يعني سازمان 
ملل، اتحاديه اروپا و روسيه صورت گرفته، موجب تشديد 
فشارها و نيز انزواي هر چه بيشتر اسرائيل و حامي اصلي 

آن يعني امريكا شده است.
  اقدام دوم

مايك پمپئو وزير خارجه امريكا روز پنج شنبه 29 آبان 
)19 نوامبر( در نشس��ت خبري مش��ترك ب��ا بنيامين 
نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي در تل آويو، گفت 
جنبش بايكوت، عدم سرمايه گذاري و تحريم اسرائيل 
موس��وم به ب��ي دي اس )BDS( و ديگر س��ازمان هاي 
ضد رژيم صهيونيستي »يهودس��تيز« هستند و دولت 
امريكا هرگونه حمايتي از آنه��ا را قطع خواهد كرد. وي 
تصريح كرد جنبش بي  دي اس را رس��ماً ضديهود اعالم 

خواهد كرد.
اين جنبش با اعالم اينكه س��خنان پمپئ��و در خصوص 
جنبش بي دي اس، نش��ان از موضع ضدفلسطيني دولت 
فعلي امريكا دارد تأكيد كرد تالش امريكا براي جرم انگاري 
اقدامات اين جنبش و از بين بردنش، نتيجه اي جز شكست 

در پي نخواهد داشت.
در اواخر اكتبر 2020 اعالم ش��د دول��ت ترامپ در نظر 
دارد شماري از نهادهاي دفاع از حقوق بشر از جمله عفو 
بين الملل شاخه امريكا، ديد ه بان حقوق بشر و آكسفام را 
سازمان  »ضديهود« اعالم كند. مايك پمپئو وزير خارجه 
امريكا، از »يهودس��تيز« ناميدن اين نهادها حمايت كرد. 
اين امر موجب خرسندي رژيم صهيونيستي شده و آن را 
هم راستا با سياست هاي اسرائيل ناميد. اين سه نهاد حقوق 
بشري مظنون به حمايت از جنبش »بي دي اس« هستند. 
در واقع واشنگتن فقط تا وقتي ديدگاه مثبتي به نهادهاي 
بين المللي حقوق بش��ري دارد كه آنها در راستاي منافع 
امريكا و متحدانش مانند رژيم صهيونيس��تي عمل كنند 
و زماني كه اين نهادها از جمله عف��و بين الملل، ديده بان 
حقوق بشر و آكسفام اقدام به انتقاد از عملكرد ضدانساني 
تل آويو بر ضد فلسطيني ها از كشتار آنها تا غصب اراضي 
و بيرون راندن آنها از س��رزمين آب و اجدادي شان كنند، 
بالفاصله از جانب امريكا مهر يهودس��تيز خ��ورده و انواع 
محدوديت ها علي��ه آنها اعمال مي ش��ود. تصميم امريكا 
براي س��ركوب س��ازمان هاي حامي جنبش بي دي اس و 
يهودستيز ناميدن آنها، با واكنش شديد اين سازمان هاي 
حقوق بشري مواجه شده و از اين اقدام ابراز تأسف كرده 
و اتهامات واش��نگتن درباره بهودس��تيز بودن خود را رد 
كرده و تأكي��د كرده اند انتق��اد از اقدام��ات جنايتكارانه 
رژيم صهيونيس��تي به معناي يهودس��تيز بودن نيست. 
به گفته اريك گلدس��تين، از مس��ئوالن ديده  بان حقوق 
بشر در نيويورك »انتقاد از سياس��ت هاي يك دولت، به 
معني حمله به يك گروه مش��خص نيست«. اشاره وي به 
انتقادهاي اين نهاد از سياس��ت هاي اسرائيل است كه آن 
را حمله به يهوديان نمي داند. اقدام واشنگتن هم راستا با 
اقدامات تل آويو عليه اين سازمان هاي حقوق بشري صورت 
گرفته كه در سال هاي اخير ضمن تهديد به ممنوع كردن 
آنها، برخي مسئوالن اين سازمان ها را از فلسطين اشغالي 

اخراج كرده است.
جنبش بي دي اس كمپين��ي بين المللي براي فش��ار بر 
رژيم صهيونيس��تي به دليل اش��غال اراضي فلسطيني و 
شهرك سازي در اين اراضي است. اين جنبش كه در سال 
2005 فعاليت خود را توس��ط 171 سازمان غيرانتفاعي 
فلسطيني آغاز كرد، تاكنون توانسته همراهان زيادي را 
در سراسر جهان از جمله در اروپا و امريكا به دست آورد. 
رشد و توسعه همه جانبه اين جنبش در سراسر جهان و به 
ويژه كشورهاي غربي منجر به نگراني روزافزون مقامات 
صهيونيست شده است. جنبش بي دي اس به عنوان يك 
جنبش هوادار فلس��طينيان، در راستاي اهداف بايكوت، 
منزوي كردن و خودداري از س��رمايه گذاري و همكاري 
با اس��رائيل فعاليت مي كند. سياست هاي توسعه طلبانه 
و ادامه شهرك سازي اس��رائيل در سرزمين فلسطينيان 
سبب شده تا احساسات ضداسرائيلي در جامعه بين الملل 
روند فزاينده اي به خود بگيرد. در عين حال در شبكه هاي 
اجتماعي و نيز كمپين هاي مختلف، فش��ارهاي جهاني 
عليه اس��رائيل در حال افزاي��ش اس��ت. در مقابل رژيم 
صهيونيستي سال هاست تالش دارد هرگونه تحركي عليه 
خود را در كش��ورهاي غربي با برچسب »يهودستيزي« 
س��ركوب كند. از جمله با فشار صهيونيس��ت ها، دادگاه 
حقوق بشر اروپا اواسط س��ال 2020 ميالدي 12 حامي 
جنبش بي دي اس را ب��ه پرداخت غرامت حدود 28 هزار 

يورويي محكوم كرد.

 از هنگامي كه اولين خاندان س��عودي اعالم موجوديت 
كرد و اقتصاد نفتي در اين كش��ور رونق يافت، س��عي بر 
آن داشته اند سيطره و قدرت خود را بر منطقه خاورميانه 
گسترش داده و تثبيت كنند. اين مهم از فرداي پيروزي 
انقالب اسالمي در ايران كه معادالت منطقه اي دگرگون 
شد و شاهد قدرت يابي و نقش يابي جمهوري اسالمي ايران 
به داليل متعدد از جمله نقش ژئوپلي استراتژيكي ايران 
در خليج فارس و خاورميانه، حمله امريكا به افغانستان و 
عراق، جنگ 33 روزه و تأثيرات آن بر اسرائيل، دستيابي 
به دانش صلح آميز هسته اي و گسترش حوزه نفوذ ايران در 
سوريه، عراق، يمن و لبنان، بوده ايم؛ باعث واكنش هايي از 
سوي عربستان سعودي در جهت افزايش و احياي قدرت 
خود در منطقه شده است. هرچند شاهد همكاري هايي 
در برخي بخش ها ميان دو كشور بوده ايم اما دولت سعودي 
از حمايت »صدام« در جنگ علي��ه ايران گرفته تا ايجاد 
طالبان، القاعده، داعش، اقدامات گاه و بيگاه تروريستي 
و حمله ب��ه حوزه هاي نف��وذ اي��ران در خاورميانه، عقد 
تفاهمنامه هاي دو و چندجانبه با قدرت هاي مداخله گر، 
دوس��تي و اتحاد با رژيم صهيونيس��تي و تحريك اقوام 
مختلف، همه و همه سعي در تضعيف و منزوي ساختن 

ايران داشته است.
به اين ترتيب مي توان ديد كه عربستان سعودي همواره 
سعي در موازنه س��ازي، كنترل قدرت جمهوري اسالمي 
و هماوردي با آن به ويژه در ح��وزه نفوذ منطقه اي خليج 
فارس و خاورميانه داشته است. اين مهم تا زمان دستيابي 
كشورمان به دانش صلح آميز هس��ته اي كم و بيش ادامه 
داشت اما از آن پس بر شدت آن افزوده شد و در سال هاي 
اخير نيز با تغيير حاكمان سعودي دوچندان شده است. به 
اين ترتيب، سعودي ها كه توانايي مقابله و ايجاد تعادل در 
برابر ايران را در خود نمي بينند، دست به دامان قدرت هاي 
خارجي برده اند و توافقنامه هاي مختلف دو و چندجانبه اي 
را با ساير دولت هاي مداخله گر از جمله امريكا و اسرائيل 
بس��ته اند. البته، پيروزي »باي��دن« در انتخابات اياالت 
متحده، ظاهراً سبب نگراني س��عودي ها شده است، زيرا 
رئيس جمهور جديد امريكا در كارزار تبليغاتي خود بارها 
از بازگشت به برجام سخن گفته است! با وجود آنكه خط 
مشي كالن سياست خارجي امريكا همواره در حمايت از 
سعودي ها بوده، اما »ترامپ« بيش از ساير رؤساي جمهور، 

همپاي عربس��تان عليه ايران قدم برداشته است. به نظر 
مي رسد دولت سعودي تبليغات آقاي بايدن براي بازگشت 
به برجام را باعث افزايش قدرت منطقه اي ايران محاسبه 
كند و نگران آن باش��د. با در نظرداش��ت مطالب فوق، به 
نظر مي رسد دولت س��عودي در آينده نزديك، اقدامات 
گوناگوني براي موازنه س��ازي عليه اي��ران انجام دهد كه 

مهم ترين آنها عبارتند از:
1- عادي سازي علني روابط با اسرائيل جهت كنترل 
قدرت و نفوذ منطقه اي جمهوري اسالمي ايران: ايجاد 
روابط دوستانه آشكار ميان اعراب و به ويژه سعودي ها با 
اسرائيل از جمله سياست هاي ترامپ بوده است. در قدم اول 
حدود دو ماه قبل، امارات متحده و بحرين بيانيه مشتركي 
براي صلح و عادي سازي روابط، با عنوان »توافق ابراهيم« 
با اسرائيل امضا كردند؛ اكنون نيز خبر آمده كه »نتانياهو« 
روز يك شنبه 22 نوامبر طي سفري كه حتي »بني گانتز«، 
وزير دفاع و »گابي اشكنازي«، وزير خارجه اسرائيل از آن 
بي خبر بوده اند، همراه با »يوسي كوهن«، رئيس موساد، 
به شهر »نئوم« عربس��تان، با محمد بن سلمان و پمپئو 
ديدار و جهت عادي س��ازي روابط مذاكره كرده اس��ت. 
همچنين »بن فرحان« وزير امور خارجه دولت سعودي، 
در مصاحبه اي كه در حاشيه برگزاري نشست كشورهاي 
عضو گروه 20 با خبرگزاري رويترز انجام داد، تأكيد كرد 
كشورش مدت زمان زيادي است كه از عادي سازي روابط 

با اس��رائيل حمايت مي كند و اين مس��ئله را قبل تر، طي 
ابتكار صلح عرب��ي، با عنوان عادي س��ازي كامل روابط با 
اسرائيل، به سال 2002 اعالم كرده بود. به اين ترتيب و به 
احتمال بسيار، تا پيش از پايان رياست جمهوري ترامپ 
خبر امضاي تفاهمنامه ميان دولت سعودي و اسرائيل را 

شاهد خواهيم بود.
2- اس�تفاده از نهاده�ا و س�ازمان هاي جهان�ي و 
منطقه اي براي اجماع سازي و منزوي سازي ايران: 
اجماع س��ازي جهاني و منطق��ه اي عليه اي��ران از جمله 
اقدامات عربستان از گذشته تاكنون بوده است. استفاده 
از ظرفيت هاي سازمان كنفرانس اسالمي، اتحاديه عرب، 
ش��وراي همكاري خليج فارس و ملل متحد در اين راستا 
هدف گذاري شده است. صحبت هاي اخير ملك سلمان 
پادشاه س��عودي در مراسم آغاز به كار هش��تمين دور از 
مجلس شوراي اين كش��ور كه از جامعه جهاني خواست 
تا »موضع قاطعي« در برابر برنامه صلح آميز هس��ته اي و 
سياست منطقه اي جمهوري اسالمي ايران اتخاذ كنند، 

از اين دسته است.
3- ايج�اد، فع�ال ك�ردن و حماي�ت از گروه�اي 
تكفيري- تروريس�تي عليه مواضع ايران: اين خط 
مشي در دو سطح منطقه اي و داخلي در جريان بوده است 
و به زودي بر ش��دت آن افزوده خواهد شد. تفرقه افكني 
ميان حكوم��ت مركزي و اق��وام مرزي، سوءاس��تفاده و 

دوگانه انگاري تشيع- تس��نن به عنوان دو جريان رقيب 
و اقدامات تروريس��تي درون مرزهاي جمهوري اسالمي 
ايران كه نمونه آن را در حمله تروريس��تي 31 ش��هريور 
97 اهواز، توسط »گروه تكفيري- تروريستي االحوازيه« 
شاهد بوديم، در بعد داخلي؛ و تقويت جريان هاي تكفيري- 
تروريستي به موازات حمله به حوزه هاي نفوذ كشورمان 
در منطقه خاورميانه از جمله يمن، عراق و سوريه در بعد 

خارجي، از جمله اين اقدامات خواهد بود.
4- محق دانس�تن خود به عنوان يك�ي از اعضاي 
جديد در برجام: با وجود آنكه بارها از سوي ايران اعالم 
شده برجام قابل مذاكره و تغيير نخواهد بود، اما عربستان 
تالش دارد خ��ود را به عنوان يك ذي نف��ع و عضو جديد 
در قالب برجام ج��اي دهد. چندي پي��ش، »فيصل بن 
فرحان«، وزير امور خارجه عربس��تان طي مصاحبه اي با 
شبكه CNBC گفت كشورش بايد بخشي از مذاكرات 
ميان ايران و امريكا در خصوص توافق هس��ته اي جديد 
باشد. او كه از فشار حداكثري ترامپ عليه ايران ستايش 
مي كرد، از شروط عربستان در برجام شامل برچيده شدن 
فعاليت هاي صلح آميز هس��ته اي، عدم روابط با متحدان 
منطقه اي و برچيدن توان موشكي- دفاعي ايران، سخن 

گفت!
5- خريد گسترده تسليحات جديد و تالش جهت 
دستيابي به سالح هاي نامتعارف و هسته اي: صرف 
هزينه هاي گزاف خريد تس��ليحات متعارف و نامتعارف 
توسط عربستان كه بسياري از آنها را بر سر مردم بي دفاع 
يمن ش��ليك مي كند، و صحبت هاي بن سلمان به سال 
2018 مبني بر اينك��ه رياض، در صورت ادامه ش��رايط 
فعلي، »بدون اتالف وقت« تالش براي دستيابي به سالح 
اتمي را آغاز خواهد كرد، در اين راستا صورت گرفته است. 
همچنين دولت سعوي اعالم كرده قصد دارد طي دو دهه 
آينده بيش از 16 رآكتور هسته اي بسازد. البته مدت هاست 
اين نگراني وجود دارد كه رياض گزينه توليد سالح اتمي را 

در پيش گرفته باشد.
به اي��ن ترتي��ب، »رفتار انطباقي« عربس��تان س��عودي 
در راس��تاي سياس��ت هاي اياالت متحده امريكا و رژيم 
صهيونيس��تي، به دليل هراس از قدرت يابي و نقش يابي 
ژئوپلي استراتژيكي جمهوري اسالمي ايران حول موارد 

فوق الذكر، بيش از پيش ادامه خواهد يافت.

هدايايبيسابقهترامپبهتلآويو

ریاض سرگردان این و آن براي حفظ موجودیت

  سيدنعمت اهلل عبدالرحيم زاده
آن ايدالگو شهردار پاريس دقايقي بعد از اعالم پيروزي 
بايدن در صفحه توئيتر خود نوش��ت: »امريكا خوش 
برگشتي!« اين عبارت نماد اس��تقبال گرم مقام هاي 
اروپايي از پيروزي بايدن بود تا بعد يك دوره ركود در 
روابط بين دو سوي آتالنتيك، اميدواري خود به دوره اي 
جديد از همكاري دوجانبه را بيان كرده باشند. سكوت 
طوالني مدت چين و روسيه نقطه مقابل استقبال گرم 
اروپايي ها بود و هر چند پك��ن در نهايت و ديرهنگام 
پيروزي بايدن را تبريك گفت اما رئيس جمهور روسيه 
والديمير پوتين همچنان به دنبال بهانه هاي ديپلماتيك 
بود تا از تبريك گفتن به بايدن طفره رود. با اين حال، 
نه مي توان استقبال گرم اروپايي ها را به معناي دوران 
ش��كوفايي روابط آنها با امريكا تلقي كرد و نه تعلل و 
تأخير چين و روسيه به معناي شروع دوره اي پرتنش تر 
از اين چهار سال با امريكاست. در واقع، دونالد ترامپ در 
طول چهار سال رياست جمهوري خود چنان وضعيت 
امريكا را در صحنه بين المل��ل تغيير داده كه بايدن به 
س��ختي مي تواند شرايط را به چهار س��ال قبل از اين 
بازگرداند و واقعيت هاي جدي��د او را مجبور به رعايت 
مالحظاتي بكند هر چند كه منطبق بر سياست هاي 

هميشگي امريكا نباشد.
  مانورهاي كوتاه مدت

شكي نيست بايدن سعي مي كند در 100 روز نخست 
از رياست جمهوري اش دس��ت به سلسله مانورهايي 
بزند تا نشان دهد كه امريكا به جامعه جهاني بازگشته 
و دوباره مي خواهد نقش رهبري خود را در اين عرصه 
به عهده بگيرد. فهرس��تي از اقدامات نظير بازگش��ت 
به معاهده آب و هوايي پاري��س، لغو محدوديت هاي 
مس��افرتي، بازگرداندن امريكا به س��ازمان بهداشت 
جهاني و همكاري جدي تر با اين سازمان براي مقابله 
با همه گيري ويروس كرونا، لغ��و ممنوعيت ويزا و لغو 
تحريم ها عليه فاتو بنس��ودا دادس��تان عال��ي دادگاه 
بين المللي الهه و كاركنان��ش، بازگرداندن امريكا به 
شوراي حقوق بش��ر و همچنين بازگرداندن امريكا به 
يونسكو، از جمله اقداماتي است كه بايدن مي تواند با 
انجام دادن آنها طي سه ماه نشان دهد كه او سياستي 
به طور كامل مخالف ترامپ را در پيش خواهد گرفت 
و س��عي خواهد كرد اقدامات مخ��رب او را در عرصه 
بين الملل به نحوي جبران كند. خبر خوب براي بايدن 
اين است كه بيش��تر اين اقدامات با صدور فرمان هاي 
اجرايي ممكن هس��تند و نيازي ندارد ب��راي اجراي 
آنها منتظر تأييد سناتورهاي مجلس سنا بماند. خبر 
بد براي او اين اس��ت كه اين اقدامات بيش��تر نمادين 
هس��تند و تأثير قابل توجهي در وضعي��ت امريكا در 
جامعه بين المللي ندارند و او براي تغيير اين وضعيت 
اقداماتي را در پيش بگيرد كه يا نياز به مجوز سناتورها 
دارد يا اينكه مشاجرات سياسي بر سر آنها در واشنگتن 
كم نيس��ت و حتي در ميان هم حزبي هاي او در حزب 
دموكرات نيز هستند كساني كه چندان موافق سياست 

او نيستند.
  اقدامات سخت

يكي از اقدامات س��خت بازگرداندن امريكا به پيمان 
آسمان هاي باز )Treaty on Open Skies (  است. 
اين پيمان نتيجه پايان يافتن جنگ س��رد بود كه در 
مارس 1992 و بين 34 كشور در نيم كره شمالي امضا 
شد. اعضاي پيمان مي توانند هواپيماهاي شناسايي خود 
را با اطالع قبلي بر فراز خاك يكديگر به پرواز درآورند 
تا نحوه تحركات نظامي را رصد كنند و به اين ترتيب، 
اعتمادس��ازي بين كش��ورهاي عضو ايجاد شود. اين 
پيمان براي اطمينان از عدم قصد و نيت تهاجمي ديگر 
كشورها اهميت دارد به خصوص اينكه اكثر آنها امكان 
ماهواره اي براي رصد توانايي هاي نظامي ديگر كشورها 
را ندارند. با اين حال، خروج امريكا از اين پيمان در 21 
می 2020 وضعيت را به طور كلي تغيير داد و حاال بعد 
از شش ماه خروج آن رسميت يافته است. روشن است 
كه غيبت امريكا در اين پيم��ان براي نقش آفريني در 
ميان كشورهاي اروپايي اهميت دارد چنان كه روسيه 
از اين غيبت بهره برداري مي كن��د و به دنبال گرفتن 
امتيازاتي از كشورهاي عضو پيمان است. پيمان منع 
موشك هاي هسته اي ميان برد )INF Treaty( پيمان 
ديگري است كه براي مهار موشك هاي هسته اي و به 
خصوص براي حفظ امنيت اروپا در برابر اين موشك ها 
اهميت ويژه اي داش��ت اما دولت ترامپ در 20 اكتبر 
2018 از آن خارج شد و خروجش در اول فوريه 2019 
رسميت يافت و روسيه نيز به نوبه خود در دوم آگوست 
همان سال اعالم پايان يافتن اين پيمان را اعالم كرد. 
آنتونيو گوترش دبيركل سازمان ملل متحد در مورد 
پايان يافتن اين پيمان گفته بود: »با انقضاي تاريخ اين 
پيمان، جهان يك مكانيسم ارزشمند براي جلوگيري 
از جنگ هسته اي را از دست مي دهد.« لغو اين پيمان 
نگراني هاي جدي از دور جديد رقابت هاي هس��ته اي 

ايجاد كرده كه بيش از همه رهب��ران اروپايي را تحت 
تأثير قرار مي ده��د و بايدن ابزاري در دس��ت ندارد تا 
نگراني هاي آنها را برطرف كند. نگراني مهم ديگر مربوط 
مي شود به آخرين و تنها پيمان بين المللي براي كنترل 
تسليحات هسته اي به نام پيمان استارت نو كه 10 سال 
قبل به امضاي رؤساي جمهور امريكا و روسيه رسيد. 
مدت زمان اين پيمان در 5 فوريه 2021 يا كمي بعد از 
ورود بايدن به كاخ سفيد منقضي مي شود و با توجه به 
اينكه دولت ترامپ در اين روزهاي پاياني برنامه اي براي 
تمديد آن ندارد، بعيد است بايدن بتواند طي چند روز 

كاري در اين زمينه انجام دهد.
  دوستان و رقباي قديمي

خروج امريكا از پيمان هاي حساس اطالعاتي و امنيتي 
باعث ش��ده اروپا ديگر اعتماد و تكيه سابق خود را به 
امريكا نداشته باشد. رونمايي از سند استراتژيك نظامي 
اتحاديه اروپا كه جوزف بورل مسئول سياست خارجي 
اين اتحاديه انجام داد دليل محكمي از اين بي اعتمادي 
است و گفته مي شود اتحاديه اروپا با اين سند نخستين 
گام را براي ايجاد سازماني مشابه ناتو براي دفاع مشترك 
از خود برداشته  است در حالي كه امريكا هيچ نقشي در 
آن ندارد. به اين ترتيب، دوستان قديمي امريكا از تجربه 
دوران ترامپ اين درس را آموختند كه ديگر نمي توانند 
امنيت خود را مثل گذش��ته به امريكا بسپارند و بايد 
خودشان به فكر تأمين امنيت شان باشند. اين واقعيتي 
است كه با يك جانبه گرايي دولت ترامپ به وجود آمده 
و به نظر نمي رس��د اس��تقبال گرم رهبران اروپايي از 
دولت بايدن تغييري در اين وضعي��ت ايجاد كند. در 
مقابل، چي��ن از يك جانبه گرايي دول��ت ترامپ براي 
گسترش نفوذ خود در شرق آسيا استفاده كرد. پيمان 
تجاري جهان به نام مشاركت اقتصادي جامع منطقه اي 
)RCEP( روز يك شنبه 15 نوامبر به امضاي 15 كشور 
از اتحاديه كشورهاي جنوب شرق آسيا، آسه  آن، و پنج 
كشور چين، استراليا، ژاپن نيوزلند و كره جنوبي رسيد. 
اين پيمان تجاري 30 درصد از اقتصاد و 30 درصد از 
جمعيت جهان را پوش��ش مي دهد و به همين علت، 
بزرگ ترين پيمان جهاني حتي بزرگ ت��ر از اتحاديه 
اروپاس��ت. غايب بزرگ در اين پيمان امريكاست در 
حالي كه چين ب��ه عنوان دومين اقتص��اد بزرگ دنيا 
پرنقش ترين بازيگر در اين پيمان است و خبر بدتر براي 
بايدن و دولت آينده او اين است كه ژاپن و كره جنوبي به 
عنوان دو متحد سنتي و كليدي امريكا در اقيانوس آرام 
نيز در اين پيمان حضور دارند و انتظار مي رود تعامل 
اقتصادي- تجاري آنها با چين در آينده و به واس��طه 
اين پيمان بيشتر از امريكا شود. اين نيز از جمله ديگر 
واقعيت هايي است كه با يك جانبه گرايي دولت ترامپ به 
وجود آمده و دولت بايدن نمي تواند تغييری در آن ايجاد 
كند؛ گذشته از اينكه غيبت امريكا در پيمان ديگري به 
نام شراكت ترنس-پاس��يفيك )TPP ( باعث دورتر 

شدن اين متحدان سنتي از امريكا مي شود.
  موانع داخلي

روشن است كه تجربه دولت ترامپ باعث شده دوستان 
قديمي فاصله معناداري با امريكا بگيرند و رقباي قديمي 
هم وضعيت بهتري براي رقابت با امريكا پيدا كنند. هر 
چند تغيير فوري اين وضعيت براي امريكا حياتي است 
و بايدن و مش��اورانش نيز متوجه اين نكته هستند اما 
انجام هر گونه تغييري براي آنان چندان ممكن نيست. 
قبل از هر چيز، تركيب مجلس س��نا اهميت ويژه اي 
براي دولت بايدن دارد. جمهوري خواهان در انتخابات 
سوم نوامبر توانستند برخالف پيش بيني ها 50 كرسي 
از 100 كرسي را حفظ كنند و بايد ديد كدام حزب دو 
كرسي باقيمانده از ايالت جورجيا را در 5 ژانويه خواهد 
برد. اگر جمهوري خواهان دست كم يك كرسي از اين 
دو كرسي را فتح كنند، اكثريت مجلس سنا را خواهند 
داشت. در اين صورت، دولت بايدن براي تغيير وضعيت 
امريكا در عرصه بين  الملل كاري سخت خواهد داشت 
زيرا مجلس سنا با اكثريت جمهوري خواه مانع بزرگي 
در پيش روي او خواهد بود. عالوه بر اين، گرايش ضد 
چين در اف��كار عمومي امريكا به حدي اس��ت كه هر 
گونه تعامل با اين كش��ور را براي دولت بايدن مشكل 
مي كند. بررسي های مؤسس��ه معتبر پيو در 6 اكتبر 
نش��ان مي دهد نگرش منفي در افكار عمومي امريكا 
طي رياست جمهوري ترامپ 20 درصد افزايش داشته 
و در يك سال گذشته رشد اين بدبيني شدت گرفته 
است. به اين ترتيب، بايدن دست كم در كوتاه مدت به 
سختي مي تواند تعامل سازنده اي با چين داشته باشد 
چراكه عالوه بر جبهه گيري هاي سياسي متداول، افكار 
عمومي نيز چندان با اين كار همخواني ندارد و گذشته 
از اين فضاي به شدت دو قطبي به اين مخالفت ها دامن 
خواهد زد. به اين ترتيب، بايدن با وجود آنكه مناقشات 
سياسي داخلي و افكار عمومي به شدت دو قطبي است 
نمي تواند تغييرات الزم را ب��راي بازگرداندن امريكا به 

جايگاه پيشينش در عرصه بين الملل انجام دهد.

پل هايي كه ترامپ ميان دوسوي آتالنتيك خراب كرد

دوستي امریكا-اروپا دیگر شدني نيست

رويكرد سيدرضا ميرطاهر
   دورنما

احسان شيخون
   چالش


