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چالش

زمين خورده!

آيا بايدن از نامزدي براي دور دوم انصراف خواهد داد؟
سيدنعمتاهلل عبدالرحيمزاده
دوربينها مثل هميش��ه از زمين خوردن جو بايدن،
رئيسجمهور امريكا غافل نماندن��د .بايدن صبح روز
ش��نبه 18ژوئن در جريان دوچرخهسواري در پارك
كيپ هنلوپن نزديك خانه ساحلياش در ايالت دالور
نتوانست دوچرخهاش را كنترل كند و زمين خورد .او
تصميم گرفته بود با دوچرخه ب��ه نزديكي گروهي از
حاميان خود برود كه در امتداد مس��ير وي را تشويق
كردهبودند اما هنگام پياده شدن تعادلش را از دست
داد و زمين خورد ،با اين حال ،رئيسجمهور 79ساله
امريكا توانس��ت از جاي خود برخيزد و به اطرافيانش
بگويد« :من خوب هس��تم ».بايد گفت كه اين اتفاق
چندان تازگي ن��دارد و زمين خوردنه��اي مكرر او
باعث شده است شائبههايی نسبت به ناتواني جسمي
و سالخوردگياش بر سر زبانها بيفتد ،عالوه بر اينكه
ناتوانيذهني و اشتباهات مكرر او به اين شائبهها دامن
زده است .حاال به نظر ميرسد اين شائبهها آنقدر جدي
شدهاند كه نامزدي بايدن براي انتخابات 2024رياست
جمهوري امريكا به شدت مورد ترديد واقع شود و اين
ترديد حتي دامن همحزبيهاي او را هم گرفته است.
  ترديدهاي جدي دموكراتها
گزارش اخير روزنام��ه امريكاي��ي نيويوركتايمز از
اين جه��ت جالب توجه اس��ت كه ترديد نس��بت به
موفقيت بايدن در انتخابات 2024نه از سوي رقباي
جمهوريخ��واه و حت��ي نه از س��وي دونال��د ترامپ،
رئيسجمهور پيش��ين امريكا ،بلكه از س��وي ياران
دورنما

  دكتر سيدرضا ميرطاهر
دور دوم انتخاب��ات ۲۰۲۲پارلمان��ي فرانس��ه روز
يكش��نبه29خرداد (19ژوئن) با شكس��ت تاريخي
حاميان «امانوئل ماكرون»رئيسجمهور در كس��ب
اكثريت قاطع كرس��يها خاتمه يافت تا چش��مانداز
مبهمي براي قدرت سياسي و طرحهاي آينده او ايجاد
ش��ود .در حالي كه آمارهاي دور نخس��ت مش��اركت
انتخاب��ات پارلم��ان ملي فرانس��ه حكاي��ت از تالش
ناموفق سياس��تمداران و احزاب براي جلب نظر مردم
و مشاركت پايين شهروندان در رايگيري داشت ،اين
وضعيت در دور دوم نيز تداوم يافت كه اين يك شكست
براي جمهوري پنجم فرانس��ه تلقي ميش��ود .ميزان
عدممش��اركت در دور اول 52/3درصد و در دور دوم
54درصد بوده است.
  نتايج انتخابات
بر اساس نتايج منتشر ش��ده ،ائتالف حاميان ماكرون
موس��وم به «باهم» 245كرس��ي ،ائت�لاف «نوپس»
ش��امل هواداران ژان لوك مالنش��ون 131كرس��ي،
جمهوريخواهان 89كرس��ي و حزب راس��ت افراطي
«مجمع ملي» كه مارين لوپ��ن آن را رهبري ميكند
61كرس��ي كس��ب كردند و اين در حالي اس��ت كه
رئيسجمهور فرانسه براي كس��ب اكثريت مطلق در
مجمع ملي به ۲۸۹كرسي نياز داشت .در دور نخست
اين انتخابات كه يكشنبه 22خرداد (12ژوئن) برگزار
شد ،ائتالف حاميان رئيسجمهور موسوم به «باهم»
متشكل از حزب ماكرون با عنوان «جمهوري به پيش»،
«جنبش دموكراتيك»« ،افقها» و «اقدام» از احزاب
سياسي راست ميانه ،موفق ش��د 25/75درصد آرا را
از آن خود كند .در حالي ك��ه «اتحاديه جديد مردمي
اكولوژيكي و اجتماعي» موسوم به «نوپس» متشكل
از حزب «فرانس��ه تس��ليمناپذير»« ،اروپ اكولوژي-
س��بزها» ،حزب كمونيس��ت و حزب سوسياليست
كه حاميان ژان لوك مالنش��ون را تشكيل ميدهند،
توانس��تند 25/6درصد آرا را به خود اختصاص دهد.
ژان لوك مالنشن ،رهبر حزب فرانسه تسليمناپذير كه
يك حزب چپگراي راديكال محسوب ميشود ،گفت:

خود باي��دن در حزب دموكرات ابراز ش��ده اس��ت و
حتي برخي از اين اف��راد در طيف نخبگان اين حزب
به حس��اب ميآيند .نيويوركتايمز مينويسد :اكثر
دموكراتهاي عاليرتبه ابتدا چندان تمايلي نداشتند
صحبتي در مورد آينده باي��دن بكنند و در گفتوگو
با آنها هيچ نش��انهاي از بدانديشي نس��بت به بايدن
ديده نميش��د اما شكس��تهاي متوال��ي بايدن در
زمينههاي مختلف قانونگ��ذاري ،اقتصادي ،مقابله با
همهگيري و خشونتهاي خياباني و نژادي باعث شده
اس��ت آنها نتوانند توضيحي در مورد اين شكستها
بدهند .مسائلي نظير تورم بيسابقه امريكا طي چهار
دهه گذش��ته ،افزايش قيمت گاز ،تداوم همهگيري،
تيراندازيهاي گسترده ،تالش يك دادگاه عالي براي
پايان دادن به حق فدرال س��قط جني��ن و مخالفت
دموكراتهاي كليدي عض��و كنگره براي بايدن براي
بازسازي يا طرح او براي گس��ترش حق رأي از جمله
مصيبتهايي است كه به نظر دموكراتها باعث شده
است اوضاع از كنترل بايدن خارج شود .به اين جهت
اس��ت كه نيويوركتايمز در گزارش خود مينويسد:
«بسياري از قانونگذاران دموكرات و مقامات اين حزب
در نيمه سال ۲۰۲۲در حال ابراز نااميدي خود از تقالي
جو بايدن بر پيشبرد اهدافش هستند ،نسبت به توانايي
وي براي نجات اين حزب از شكست پيشبينيشده در
انتخابات مياندورهاي ابراز ترديد ميكنند و وي را به
چشم لنگري ميبينند كه بايد براي انتخابات۲۰۲۴
ج��دا ش��ود ».نيويوركتايمز همچنين از جلس��ات

دموكراتها در اتاقهاي پشتي كنگره و دورهميهاي
حزبي ميگويد ك��ه در مورد رهبري بايدن ،س��ن و
تواناييهایش در مقابل ترامپ در انتخابات آينده ابراز
نگراني ميكنند.
  نگاه دموكراتها به ترامپ
گزارش 15ژوئن واشنگتنپس��ت تصوي��ري بدتر از
تصوير نيويوركتايمز در مورد وضعيت بايدن در ميان
دموكراتها به نمايش ميگذارد .گزارش اين روزنامه
مشهور امريكايي به قلم مارك تيسن است .او ابتدا به
نشس��ت اخير كميته تحقيقات قضايي كنگره اشاره
ميكند كه در مورد حمله هواداران ترامپ به ساختمان
كنگره در ششم ژانويه 2021تش��كيل شده بود و به

دموكراتهاازحاالبهاينفكرافتادهاند
كه به جاي بايدن ب�ه دنبال جايگزين
ديگري براي انتخابات 2024باش�ند
و از شخصيتهاي مطرح حزب نظير
ايمي كلوبشار ،برني س�ندر ،اليزابت
وارن ،كوري بوكر ،پي�ت بودجج و بتو
اورورك ن�ام ميبرن�د و البت�ه برخي
هم ب�ه كاملا هري�س توج�ه دارند

نظر اين نويس��نده «هدف كميته دموكرات تحقيق
قضايي تنها يك چيز اس��ت و آن حصول اطمينان به
اينكه ترامپ هرگز براي بار ديگر رئيسجمهور نخواهد
ش��د ».با اين حال ،او به تغيير قابل توجه در رويكرد
دموكراتها نسبت به انتخابات 2024اشاره ميكند
و مينويسد :حاال به نظر ميرس��د دموكراتها با اين
تغيير موضع فاحش خواهان پيروزي ترامپ باش��ند.
مشكل قابل توجه از نظر تيس��ن جداي از مشكالت
به بار آمده به دس��ت دولت بايدن ،عدمپايبندي او به
ش��عارهايي اس��ت كه تا قبل از انتخابشدنش باعث
اميد در ميان رأيدهندگان دموكرات شده بود و او را
فردي ميانهرو و خوشمشرب ميديدند كه ميتواند
جانشين مناسبي براي ترامپ باشد اما به محض ورود
به كاخ سفيد از وعدههايي كه داده بود فاصله گرفت
و اسير جريانهاي داخلي حزب دموكرات و به عبارت
ديگر ،سياستزدگي حزبي ش��د .اين تحليل تيسن
را ميتوان با فاصله گرفتن بايدن از ش��عارهايش در
زمان انتخابات و در مورد مسائلي نظير پيگيري جدي
پرونده قتل جمال خاش��قجي ،تجديدنظر در روابط
امريكا و عربستان سعودي ،پايان دادن به جنگ يمن و
بازگشت به برجام ديد كه حاال بعد از گذشت 1/5سال،
دولت بايدن نه تنه��ا به تحقق اين ش��عارها نزديك
نش��ده بلكه اقداماتش در اين مدت درست برخالف
اين شعارها و بر اس��اس صالحديد حزبي بوده است.
شايد بتوان گفت تيس��ن در تحليلش و تأكيدش به
رويگرداني دموكراتها از بايدن و توجه آنها به ترامپ

اغراق كرده اما دستكم اين نكته قابل قبول است كه
بس��ياري از رأيدهندگان در انتخابات 2020شايد
حاضر نباشند با اين كارنامه بايدن ،بار ديگر در 2024
به او رأي دهند.
جدايي ياران
بايد گزارش 18ژوئيه واش��نگتنتايمز را هم به اين
مجموعه اضافه كرد كه خبر از استعفاي دستهجمعي
مشاوران ارش��د بايدن ميدهد .اين گزارش نه تنها
به خروج جن ساكي ،س��خنگوي پيشين كاخ سفيد
و جف��ري دي زنيت��ز ،هماهنگكننده كاخ س��فيد
براي مقابل��ه با كوويد 19-اش��اره دارد ك��ه پيش از
اين دولت را ت��رك كرده بودند بلك��ه جدايي مايك
گوين ،مايكل كيك��وكاوا ،ودانت پات��ل ،آماندا فيني
و تعداد قابل توجهي از مش��اوران و دستياران كامال
هريس ،معاون بايدن از دولت را برميشمرد .هر چند
جدايي از كاخ س��فيد و جابهجايي كارمندان ارش��د
دولتي امر معمولي در واش��نگتن اس��ت اما وضعيت
فعلي دولت بايدن باعث ش��ده اس��ت اي��ن روزنامه
چني��ن نتيجه بگيرد« :اس��تعفاهاي دس��تهجمعي
مش��اوران ارش��د بايدن بقيه كاركنان كاخ سفيد را
نااميد كرده است .منتقدان ميگويند خروج مشاوران
بايدن نشان ميدهد اطرافيان او به شكل فزايندهاي
نگران به راه افتادن حمام خون براي دموكراتها در
انتخابات مياندورهاي و امكان كسب اكثريت از سوي
جمهوريخواهان در مجلس نمايندگان و سنا هستند».
بايد گفت اين نگراني بيوجه نيست .هر چند بايدن
در روزهاي گذشته سعي كرده است فرافكني كند و
مشكالت فعلي از جمله تورم باال ،افزايش هزينه انرژي
و به خصوص بنزين و كمبود برخي كاالها نظير شير
خشك نوزادان را به گردن روسيه و جنگش با اوكراين
بيندازد اما حتي همحزبيهاي او هم معتقدند مقصر
اصلي سياستهاي غلط خود بايدن است ،براي مثال،
لورنس س��امرز ،مدير ش��وراي اقتصاد ملي در زمان
باراك اوباما ،يك سال قبل از حمله روسيه به اوكراين
هش��دار داده بود بودجه يكتريليون و 900ميليون
دالري دولت بايدن ب��راي مقابله با كوويد 19-باعث
فش��ار تورمي فزاينده بر مردم امريكا خواهد ش��د تا
حدي كه «ما پيش از اين هرگز شاهد چنين چيزي
نبودهايم ».در مورد افزايش قيمت بنزين نيز بسياري
از منتقدان معتقدند به جاي حمله روسيه به اوكراين،
اين سياستهاي دولت بايدن در قبال توليدكنندگان
داخل��ي نفت بود ك��ه باعث كاهش تولي��د داخلي و
وابس��تگي به واردات نف��ت از خارج ش��د و به دنبال
كاهش واردات ناش��ي از اين جن��گ ،امريكا ناگهان
شاهد جهش قابل توجه قيمت بنزين شد .اين انتقادها
حاال باعث شده است بس��ياري از دموكراتها انتظار
شكست سنگين حزبشان در انتخابات مياندورهاي
ماه نوامبر داش��ته باش��ند و معتقدند بايدن به دليل
اشتباهاتش بايد بار اين شكست را به دوش بكشد و
به اين دليل است كه تمايل به جدايي از او دارند .هيچ
جاي تعجب نيست كه دموكراتها از حاال به اين فكر
افتادهاند به جاي بايدن به دنب��ال جايگزين ديگري
براي انتخابات 2024باشند و از شخصيتهاي مطرح
حزب نظير ايمي كلوبشار ،برني سندر ،اليزابت وارن،
كوري بوكر ،پيت بودجج و بتو اورورك نام ميبرند و
برخي هم به كامال هريس توجه دارند .به هر صورت،
وضعيت در ميان دموكراتها به گونهاي است كه به
نظر ميرسد بايدن در زمين سياست چنان به زمين
خورده كه بعيد است بتواند بلند شود و كار معقول از
نظر همحزبيهايش اين است كه از همين حاال انصراف
خود را براي شركت در انتخابات 2024اعالم كند.

بر باد رفتن رؤياهاي رئيسجمهور فرانسه با انتخابات پارلماني

ماكرون در محاصره چپ و راست

«ما موفق شديم ماكرون را شكست دهيم ».وي تأكيد
كرده كه از دست دادن اكثريت مطلق در مجمع ملي
فرانسه «بيش از هر چيز يك شكست انتخاباتي» براي
رئيسجمهور است« .برنو لومر» وزير دارايي فرانسه نيز
با اشاره به پيشبينيها درباره شكست حزب حاكم در
كسب اكثريت پارلماني ،آن را يك «شوك دموكراتيك»
براي ماكرون دانست.
  آرايش قدرت در پارلمان
با مشخص شدن نتايج نهايي انتخابات پارلماني به نظر
ميرسد چپگرايان راديكال و راستگرايان افراطي
در مقايسه با قبل از نفوذ به مراتب بيشتري در مجمع
ملي فرانسه برخوردار شدهاند و در مقابل احزاب حامي
ماكرون كه عموماً شامل احزاب راست ميانه ميشوند،
راهي به مراتب دش��وارتر براي پيش��برد طرحهاي
مدنظر او در پارلمان فرانس��ه خواهند داش��ت ،زيرا
هم چپگرايان راديكال و هم راستگرايان افراطي
به مثابه نيروهاي اپوزيس��يون قوي در مجمع ملي
فرانسه ظاهر خواهند شد .نتايج انتخابات پارلماني روز
يكشنبه به اين معني است كه ماكرون براي پيشبرد
اهداف خود ،ناگزير بايد با ديگر احزاب ائتالف كند و
اين موضوع قدرت سياسي و چانهزني دولت را كاهش
خواهد داد .ماكرون به دنبال افزايش سن بازنشستگي
و پيگي��ري برنامه تج��اري خود و ادغام بيش��تر در
اتحاديه اروپاست .به این ترتيب رئيسجمهور فرانسه
ناچار خواهد ش��د همراهي حزب جمهوريخواهان
را که داراي مسلك راس��تميانه است براي پيشبرد
طرحهاي خود به دس��ت آورد و اين موضوع قدرت
سياس��ي و چانهزني دولت را كاهش خواهد داد ،به
ويژه اينكه راس��تگرايان افراطي به رهبري مارين
لوپن كه اكنون 61كرس��ي را به دس��ت آوردهاند از
مخالفان جدي ماكرون محس��وب ميش��وند .طي
چهار دورهاي كه انتخاب��ات مجلس قانونگذاري بعد
از انتخابات رياست جمهوري فرانسه برگزار شده ،اين
اولين بار است كه رئيسجمهور قادر به كسب اكثريت
مطلق كرس��يهاي مجلس نش��ده اس��ت .اهميت
انتخابات پارلماني ژوئ��ن 2022براي ماكرون در آن

بود كه در صورت برخورداري حزبش از اكثريت قاطع
در مجمع ملي فرانسه ،براي اجراي برنامههاي خود
در پنج سال دوم رياست جمهوري مسير هموارتري
داش��ت ،در حالي كه اكنون با دو فراكسيون مخالف
مهم در پارلمان فرانسه ،يعني چپگرايان راديكال كه
حول ژان لوك مالنشون جمع شدهاند و راستگرايان
افراطي كه ح��ول مارين لوپن گ��رد آمدهاند ،مقابله
کند ،ضمن اينكه ظواهر نشان ميدهد حتي حزب
راست ميانه جمهوريخواهان نيز خواهان ايفاي نقش
اپوزيسيون در مجمع ملي فرانسه است.
  اعالم هشدار
نتايج انتخابات پارلماني موجب تزلزل در دولت فرانسه
با خروج اجباري ش��ماري از وزرا ش��ده اس��ت كه در
اين انتخابات ش��ركت كردند و موفق به كس��ب آراي
الزم نشدند .ماكرون پيش��تر از وزيراني كه نتوانند در
انتخابات پارلماني پيروز ش��وند ،خواسته بود كابينه
را نيز ترك كنند .سه تن از وزراي ماكرون نتوانستند
در حوزه انتخابيه خود پيروز شوند۱۵ .وزير ماكرون از
جمله اليزابت بورن ،نخست وزير فرانسه نامزد انتخابات
پارلماني شده بودند .اليزابت بورن كه همانند ماكرون

احزاب حامي ماكرون كه عموم ًا شامل
احزاب راست ميانه ميش�وند ،راهي
به مرات�ب دش�وارتر براي پيش�برد
طرحهاي مدنظر او در پارلمان فرانسه
خواهند داش�ت ،زيرا هم چپگرايان
راديكال و هم راس�تگرايان افراطي
به مثابه نيروهاي اپوزيسيون قوي در
مجمع ملي فرانسه ظاهر خواهند شد
از نتايج انتخابات پارلماني فرانسه سرخورده و مأيوس
شده است تالش كرد اين مسئله را تهديدي براي اين
كشور قلمداد کند .وي گفت« :با توجه به چالشهايي
كه بايد با آن روبهرو ش��ويم ،اين وضعيت براي كشور
خطرناك است ».نخست وزير فرانسه افزود :ما از فردا

براي ايجاد اكثريتي پوي��ا و عملگرا كار خواهيم كرد.
بورن همچنين متعهد ش��د حزب ماك��رون به دنبال
ائتالف فوري خواهد بود.
  امتناع جمهوريخواهان
به رغم تالش احزاب هوادار ماك��رون براي ائتالف با
ديگر احزاب ،اما آنچه كار را براي رئيسجمهور جوان
فرانسه سخت كرده اين است كه تنها حزبي كه وي
مايل به ائتالف با آن در پارلمان فرانسه است ،يعني
حزب جمهوريخواهان صراحتاً اين ام��ر را رد كرده
است« .كريستيان ژاكوب»رهبر حزب راست ميانه
جمهوريخواه��ان در اظهاراتي صري��ح راه هرگونه
س��ازش با دولت ماكرون را در تركيب جديد مجمع
ملي بس��ت و اعالم كرد :ما به عنوان اپوزيسيون در
كارزار انتخابات��ي فعاليت و در انتخاب��ات پارلماني
ش��ركت كرديم و اپوزيس��يون باقي ميمانيم .اين
اظهارات در حالي مطرح ميش��ود كه احزاب موافق
ماكرون در دور دوم انتخابات پارلماني ۲۴۵كرس��ي
را به دست آورد و از دس��تيابي به اكثريت مطلق باز
مان��د .در اين حال��ت تنها حزب نزدي��ك به مواضع
دستراس��تي ماكرون ،جمهوريخواهان هستند كه
در صورت سازش با آنها رئيسجمهوري ميتوانست
مسير اجراي برنامهها و اصالحات مورد نظر خود را
هموار كند.
اكنون ماكرون با وضعيت بغرن��ج ،پيچيده و در عين
حال نااميدكنندهاي مواجه شده است .رئيسجمهور
فرانسه براي تصويب قوانين مدنظرش به ويژه در عرصه
اقتصادي و اجتماعي نيازمند كس��ب اكثريت مطلق
آراست كه با نتايج كنوني ائتالف حزبي هوادار ماكرون
قادر به تحقق آن به دليل كمبود كرسيهاي پارلماني
نيست .از سوي ديگر هم چپگرايان راديكال به رهبري
ژان لوك مالنشون و هم راستگرايان افراطي به رهبري
مارين لوپن از مخالفان جدي ماكرون و برنامههاي او
بودهاند و انتظار ميرود حزب جمهوريخواهان نيز در
مسير طرحهاي او مانع ايجاد کنند .اكنون رئيسجمهور
فرانسه عم ً
ال در مسير پيشبرد دستور كارهاي مدنظرش
با موانع جدي روبهرو خواهد شد.

ژئوپلتیک

لونقل
ايران شاهراه حم 
منطقهميشود

برزو دراگاهي
كمي بيش از شش ماه پيش ،دو كاميون از رأسالخيمه ،شماليترين
ش��اهزاده امارات متحده عربي راهي بندر شارجه به سمت جنوب
شدند .رانندگان آنها را سوار بر كش��تي «رولآن ،رولآف» كردند
كه از خليجفارس ب��ه بندرعباس ايران ميرفت و در پايانه ش��هيد
باهنر پياده و راهي بزرگراههاي چندبانده نسبتاً خوب ايران شدند.
آنها از سراسر ايران به سمت شمال غربي به سمت مرز كوهستاني
با تركيه به راه افتادند و با عبور از مرز بازرگان -گوربولك به سمت
جنوب غربي ،به س��مت بندر مرس��ين تركيه در درياي مديترانه
حركت كردند.
به اين ترتيب يك مس��ير تازه حملونقل ايجاد ش��د كه از امارات
متحده عربي آغ��از و با گذر از بندر ش��ارجه به بن��در عباس ايران
ميرس��د و پس از آن به سمت ش��مال غربي و تركيه ميرود تا به
درياي مديترانه برس��د .به مدد اين مسير تازه ،بازيگران منطقهاي
ميتوانند روابط تجاري را توس��عه و روابط مسالمتآميز را تشويق
كنند.
لونقل جادهاي ،مسيري كه از ايران
طبق اعالم سازمان جهاني حم 
ميگذرد ،منطقي و مقرونبهصرفه اس��ت .حركت از ش��بهجزيره
عربستان و رسيدن به درياي مديترانه با اين مسير تازه تنها شش
روز زمان ميبرد كه بسيار كمتر از 21روزي اس��ت كه الزم بود از
گذر كانال سوئز از خليجفارس به درياي مديترانه برسد ،اما اينكه
تا اكتبر 2021طول كش��يد تا اين كريدور باز شود ،نشان ميدهد
خاورميانه چقدر تكهتكه شده است و از نظر اقتصادي چقدر ميتواند
سالمتر باشد .مانند شمال آفريقا ،كشورهاي همسايه در خاورميانه،
بيشتر جزيرهاي عمل ميكنند تا شريك.
مت اورسمن ،يكي از شركاي پيلزبري يك شركت حقوقي بينالمللي
متخصص در تحريمه��اي بينالملل و قوانين تج��ارت ميگويد:
«بزرگترين ناهنجاري تاريخي ،حضورنداش��تن اي��ران در نظام
تجارت بينالمللي است ،حال آنكه به لحاظ جغرافيايي و تاريخي
كام ً
ال منطقي است كه ايران اين نقش را بر عهده گيرد».
بر اساس گزارش دفتر رياس��ت جمهوري تركيه از زمان باز شدن
مسير تجاري ايران ،تقريباً هزار كاميون بين تركيه و امارات متحده
عربي رفتوآمد داشتهاند كه عمدتاً كاالها را از غرب به شرق حمل
ميكنند .اين كاالها ش��امل كاالهاي مصرفي بادوام ،مواد غذايي،
لوازم آرايش��ي ،ماش��ينآالت و قطعات يدكي با ارزش ميليونها
دالر است .پاكستان نيز از مسير تازهاي كه از ايران به سمت تركيه
ميرود ،منتفع ميشود چراكه طي مسير كاالها از آسيايجنوبي و
اروپا كه باالي 40روز زمان ميبرد ،به تنها يك هفته كاهش مييابد.
كشورهاي آسياي مركزي هم كه نگران تأخير در رسيدن محمولهها
از مسير درياي خزر بودند ،به ويژه با توجه به جنگ اوكراين و ترافيك
مسير ،حاال چشم به ايران دارند.
همچنين از لحاظ تجاري اين مسير اقتصادي است ،كمبود جهاني
شمار كانتينرها ،هزينه رفتوآمد دريايي و تهديد دزدي دريايي و
تروريسم را افزايش داده است .يك گزينه زميني كه تقريباً موازي با
جاده ابريشم باستاني است كه آسيا را به اروپا متصل ميكند ،زمان
لونقل را كاهش ميدهد ،هزينههاي بيمه و تبريد را كم ميكند،
حم 
س��اير گلوگاههاي حملونقل را كاهش ميدهد و ميتواند كمبود
زنجيره تأمين را كاهش دهد و به نفع مش��اغل و مصرفكنندگان
در سراسر جهان باشد ،البته مقامهاي تركيه گفتهاند پيچيدگيها
و دش��واريهايي نيز در اين مس��ير هس��ت .مث ً
ال روزهاي تعطيل
ايران متفاوت از روزهاي تعطيل تركيه است كه انتظار در گذرگاه
مرزي بازرگان را طوالني ميكند .محدوديتهاي سوخت در پمپ
بنزينهاي ايران نيز به اين معني اس��ت كه رانندگان بايد هر چند
س��اعت يكبار توقف كنند تا بنزين بزنند ،با اين حال مسير تجاري
ايران آنقدر جذاب اس��ت كه يكي از نيروهاي محركه ديپلماس��ي
منطقهاي اخير است.
ساير مرزهاي زميني امكانپذيري مسير تازه را ندارند .عراق با موانعي
در حملونقل در درون مرزهايش روبهرو است و سوريه نيز درگير
جنگ و بيثباتي است .مقامات تركيه گفتهاند در آخرين ماههاي
سال300 ،2021كاميون از اين مسير عبور كردهاند و شمار آنها در
پنج ماهه ابتدايي امسال به 700كاميون رسيده است .افزايش روابط
اقتصادي با ايران تالشهاي اياالتمتحده براي منزوي س��اختن
اين كشور را تضعيف ميكند .بخشي از بندرعباس همچنان تحت
تحريمهاي اياالت متحده قرار دارد كه پيشبيني ميشود از سوي
كشورها ناديده گرفته ش��ود ،با اين حال مسير تجاري ايران آنقدر
جذاب است كه يكي از عوامل پشت پرده ديپلماسي منطقهاي اخير
به حساب ميآيد.
اندكي پس از آنكه كريدور حملونقل احداث شد ،محمد بن زايد
در نوامبر 2021ب��ه تركيه رفت تا با اردوغان دي��دار كند .دو رهبر
اختالفات ديرينه خود پيرامون س��وريه و ليبي را كنار گذاشتند تا
درباره تجارت و قراردادهاي س��رمايهگذاري صحبت كنند .سليم
كورو ،اقتصاددان ميگويد كه اين يكي از عواملي بود كه اردوغان را
تشويق كرد نارضايتيهاي گذشته را كنار بگذارد و رهبري عربستان
از جمله محمد بن س��لمان ،وليعهد عربستان را در نشستي در ماه
آوريل در جده در آغوش بگيرد .چندين منبع هم گفتهاند اين يكي
از عواملي است كه مذاكرات اخير بين عربستان سعودي و ايران به
ميزباني بغداد را پيش برد.
مس��يرهاي تجاري و وابس��تگيهاي متقابل اقتصادي دس��تكم
ميتوانن��د معي��اري از عقالني��ت و كاراي��ي ايجاد كنند و ش��ايد
انگيزههايي براي صلح بين دشمنان ديرينه باشند ،درست همانطور
كه ادغام صنايع فوالد فرانسه و آلمان پس از جنگ جهاني دوم باعث
شد درگيري مسلحانه ديگري غيرممكن شود .در حال حاضر ،چنين
بلندپروازيهاي متواضعانهاي براي خاورميانه ممكن است بهترين
گزينهاي باشد كه سياستگذاران ميتوانند به آن اميدوار باشند.
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