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آفتاب یزد در گفتوگو با یک کارشناس اتحادیه اروپا،
هشدار نخست وزیر بریتانیا در خصوص عدم خروج از اتحادیه را بررسی کرده است

این مســئله محتمل بود و اتفاق عجیبی رخ نداده اســت .پیشتر گفته بــودم که این ماجرا
یک جایی گیر پیدا خواهد کرد و در نهایت دیدیم که به بن بســت رسیدند« .جانسون» و «می»
اگرچه از یک حزب هستند اما داخل حزب اختالفات شدید است .جانسون نزدیک به تندروهاست
و «می»متمایل به میانهروها و همین مسئله نشــان میدهد که سر یک مسئله میتوانند دچار
اختالفی شوند که نتیجهاش جدایی و استعفا از کابینه است
آفتاب یزد ـ گروه گفتوگو :در پی تشدید اختالفات در کابینه بریتانیا در رابطه
با خروج این کشور از اتحادیه اروپا« ،ترزا می» نسبت به امکان اجرا نشدن برگزیت
هشــدار داده است .او گفته موضع ســختی را در مذاکرات با اتحادیه اروپا اتخاد
خواهد کرد .ذیل این دوسطر خبر میتوان دهها مقاله در چرایی به وجود آمدن
اصل برگزیت ،چرایی به بن بست رسیدن کابینه در نحوه اجرایی شدن برگزیت
و آینده ترزامیو حزب متبوعش نوشــت و اما سؤال اصلی اینجاست که هشدار
ترزامیبا توجه به موقعیت فعلی اتحادیه در مواجهه با کشوری به نام انگلستان،
چه اثراتی میتواند داشته باشد .بر اساس برنامۀ زمانبندی شده ،بریتانیا در مارس
سال آیندۀ میالدی اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد .هفتۀ گذشته در اعتراض به
طرح ترزامیدر موضوع چگونگی ادامۀ همکاریهای تجاری بریتانیا با اتحادیه اروپا
پس از برگزیت ،دو تن از وزرای کابینه او استعفا دادند .ابتدا دیوید دیویس استعفا
داد و سپس بوریس جانسون؛ وزیر مسکن یعنی دومینیک راب جای خالی وزیر
برگزیت را پر کرد و یکی از اعضای حزب محافظهکار انگلیس به نام جرمیهانت
نیز جای جانســون را گرفت پیشتر و در یک گفت و شنود تحلیلی ـ تفصیلی
با دکتر رکســانا نیکنامی؛ عضو هیئت علمیدانشگاه تهران و کارشناس مسائل
اتحادیه اروپا ،به بسیاری از ابعاد برگزیت و حال و آینده آن پرداخته بودیم و اما
نکته جالبی که ما را مجاب کرد بازهم در موضوع برگزیت پای صحبتهای این
کارشــناس مسائل سیاســی به ویژه حوزه اروپا بنشینیم این بود که بسیاری از
پیش بینیها و تحلیلهای آینده نگرانه این استاد دانشگاه جامه حقیقت پوشیده
بود و به همین دلیل بســیار محکم ،هشــدار ترزامی ،خروج بوریس جانسون از
کابینه و آینده سیاســی انگلستان با یا بدون «می» را با دکتر رکسانا نیکنامیبه
بحث و بررسی نهادیم.
اصلیترین دلیل استعفای بوریس جانسون چه بود؟ چرا کار ترزامی
و جانسون به بنبست رسید؟ اختالف بر سر چه بود؟
این مسئله محتمل بود و اتفاق عجیبی رخ نداده است .پیشتر گفته بودم که این
ماجرا یک جایی گیر پیدا خواهد کرد و در نهایت دیدیم که به بن بست رسیدند.
جانسون و میاگرچه از یک حزب هستند اما داخل حزب اختالفات شدید است.
جانسون نزدیک به تندروهاست و میمتمایل به میانهروها و همین مسئله نشان
میدهد ســر یک مسئله میتوانند دچار اختالفی شوند که نتیجه اش جدایی و
استعفا از کابینه است .اولین قدم اما استعفای بوریس جانسون نبود بلکه پیشتر
وزیر برگزیت یعنی دیوید دیویس استعفا داده بود .درون انگلستان ما با دو عبارت
کام ً
ال جدید رو در رو هســتیم soft-Brexit plans :یــا برگزیت نرم و hard-
 Brexit plansدر معنای برگزیت سخت و این نقطه اصلی تقابل دیوید دیویس،
بوریس جانسون و ترزامیاست .برگزیت سخت یعنی خروج کامل از اتحادیه اروپا
و پایان یافته تلقی کردن تمامیتعهداتی که به اتحادیه اروپا داشتهاند .یعنی خروج
به معنای واقعی کلمه رخ میدهد .بوریس جانســون در یادداشتی که در دیلی
تلگراف نوشته بود قبل از استعفا نیز دقیقاً به همین مسئله اشاره میکند که ما
رأی دادیم که از اتحادیه خارج شــویم چون حضور ما در اتحادیه سراسر هزینه
بوده است اما عم ً
ال با سیاستهایی که ترزامیدر پیش گرفته این مسئله به تعویق
افتاده و به معنای تقابل با خواست کسانی است که به برگزیت رأی مثبت دادند و
در اکثریت حتی شکننده بودهاند.
برگزیت نرم یعنی خروج از اتحادیه بدون پایان یافته تلقی کردن تمامیتعهدات.
قب ً
ال به این مســئله اشــاره کرده بودیم که اینها اگرچه از اتحادیه اروپا خارج
میشوند اما محال است بتوانند چشمشــان را بر یک بازار بزرگ به نام اتحادیه
اروپا ببندند .موضوع این اســت که نوع رابطه چگونه خواهد بود یعنی از این جا
به بعد روابط بین بریتانیا و اتحادیه بر چه پایهای اســتوار خواهد بود؟ تا پیش از
این همه چیز مبهم بود اما اآلن مشخص شده که این رابطه بر مبنای «اف .تی.
ای» نیست و بر پایه اتحادیه گمرکی استوار خواهد بود و این یعنی تقابل با نظر
تندروهایی نظیر دیویس و جانسون که نمیپذیرند هم خروج صورت پذیرد هم
تعهدات پابرجا بماند .نتیجه این تقابل این است که انگلستان از بازار اتحادیه خارج
نمیشــود و پذیرفته بندی که میگوید اگر در جایی دچار اختالف شوند قانون
مرجع همان قوانین اتحادیه اروپایی است .از این جا تندروها میگویند پذیرش
این مسئله با روح برگزیت در تعارض قرار دارد.
در یــک جمعبندی کلــی ،دو اختالف وجود دارد؛ نخســتین اختالف اختالف
دیدگاهی و تقابلی تندروها و میانهروها یعنی نیروهای حامیبوریس جانســون
و دیوید دیویس از یک طرف و حامیان ترزامیاز ســوی دیگر اســت که حتی
زمزمههایی شــنیده شــده که اگر بتوانند  46امضا جمع کنند (داخل حزب)،
ترزامیباید اســتعفا بدهد .تا پیش از استعفای بوریس جانسون جمع کردن 46
امضا محتمل مینمود اما با بیرون رفتن جانسون از کابینه این احتمال دیگر در
موضع قدرت قرار ندارد .پس گزینه مجبور کردن میبه استعفا در کوتاه مدت از
دسترس خارج میشود .در مجموع به اختالف اول میتوان عنوان اختالف درون
حزبی نیــز داد .و اما اختالف دوم ،اختالف فراحزبی و در نوع و شــیوه اجرایی
است که میتوان آن را به اختالف طرفداران  soft-Brexit plansو حامیان
 hard-Brexit plansنیز تعبیر کرد.
ترزامیدر شرایط سختتر هم تن به استعفا نداد اما شرایط در حال حاضر
به گونه ای پیش میرود که به نظر میرســد شرکای راهبردی انگلستان از
جمله آمریکا ،بنا را بر ناســازگاری با نخست وزیر بریتانیا گذاشتهاند؛ این
ناســازگاری و عدم همراهی میتواند موضوع اختالفات را جدیتر ،موضع
میرا شکنندهتر و بستر برای استعفا را مهیاتر کند؟

هر اتفاقی میتواند تأثیرگذار باشد و علیه خانم میاستفاده شود .دور دومیهم
که میرأی آورد شــک و شبهه فراوان مطرح میشد .ترزامیاگرچه برای نخست
وزیری رأی آورد اما در فضای شبههدار! یعنی حزب حامی«می» چک سفید امضا
به ایشان نداد و با اکثریتی شکننده توانست پیروز شود پس اولین ضربه در همان
زمان پیروزی در انتخابات به نخســت وزیر وارد شد .مضاف بر آن قضیه ،این دو

استعفا برای ترزامیبســیار گران تمام خواهد شد و حاال این مثلث با انتقادها و
حمالت ترامپ علیه میکامل میشود چون ترامپ معتقد است نخست وزیر در
برابر اروپاییها کوتاه آمده است و حتی پیشنهاد میدهد که علیه اتحادیه شکایت
کند .تمامیاین مسائل یعنی فشارهای داخلی و بین المللی موقعیت ترزا میرا
تضعیف خواهد کرد .حال باید دید آن امضاها جمع میشــود یا نه که اگر جمع
شود امکان استعفا صددرصد خواهد بود.

یکی از مســائلی که احتمال دارد تمامیتالشها را به بن بست برساند بحث
مهاجرت و قوانین مربوط به آن است .انگلستان همواره کوشیده تا از این ماجرا
مستثنی شود .حتی در زمانی که انگلیسیها جزئی از اتحادیه بودند نیز عضو
بیرونی محسوب میشدند و بسیاری از قوانین اتحادیه را نپذیرفتند از جمله
بحثهای پولی و قوانین گمرکی .حال با توجه به فشارهای داخلی و بین المللی و
نیزانتقاداتیکهشدتگرفتهمضافبراینکههنوزحزبکارگرتمامقدواردمیدان
نشده و مطالبهای به صورت جدی مطرح نکرده است؛ چقدر احتمال میدهید که
درشرایطفعلیباتمامیخصوصیاتهاییکهعنوانشد،ترزامیحاضربهمعامله
با اتحادیه شود و به اصطالح امتیازی ورای حد تصور از دست بدهد؟

در مورد مهاجرت احتمال آن کم است که انگلیسیها کوتاه بیایند زیرا در هنگام
امضای معاهده شینگن هم بریتانیا حاضر به پذیرش آن معاهده نشد و هرگز جزو
شــینگن نبود .ما یک اصطالحی داریم به نام  opt – outیعنی هرگاه انگلستان
نمیخواست یا نمیتوانست در موضعی اعالم موضع کند به اصطالح opt – out
میکرد یعنی نه رأی منفی میداد نه مثبت .در ادبیات سیاسی قطعاً این قانون
با اصول دموکراســی منافات دارد .در انگلستان و آمریکا از این مسئله به کرات
استفاده میشود اما در فرانسه و آلمان از این گونه مسائل نداریم.
انگلیسیها این قانون  opt – outرا تا صحن اتحادیه اروپایی نیز آورده بودند یعنی
ما بارها شاهد بودهایم که انگلستان با همین روش زیر بار مهاجران مث ً
ال سوری
نرفت .پس این احتمال کم اســت که از آن سیاســت عدول کند و قطعاً قوانین
مهاجرتی اتحادیه اروپایی را نخواهد پذیرفت.

اینکه ترزا میهشــدار داده است که«:ممکن است برگزیتی در کار
نباشد!» را یک هشدار میدانید ،یک تهدید یا یک ادعای مقرون به عمل؟
احتمال اینکه؛ «برگزیتی در کار نباشــد» ،عملیاتی شود بسیار کم است! شاید
بخواهید بپرسید چرا؟ دلیل آن مشخص است ،رویهها طی شده ،مذاکرات انجام
شده و روال قانونی که باید طی میشده ،طی شده است و نیز هزینههای بسیاری
به این مسئله اختصاص داده شده و نیز افکار عمومیکه آمادگی برگزیت را پیدا
کرده است .البته اگر ترزامیاز حمایت قاطع حزب متبوعش برخوردار بود ،میشد
دیگر احتماالت را نیز بررسی کرد اما در این وضعیت این هشدار بیشتر یک تهدید
یا همان بلوف سیاسی است که هم طرف اروپایی اندکی نرم شود و هم مخالفان
داخلی اندکی آتششان سردتر شود و به سمت خانم میتمایل بیشتری پیدا کنند.
البته اگر در کشــور در حال توســعه این اتفاق رخ میداد یا کشوری بدون سنت
دموکراتیک یا دولتی که قوی تر از جامعه مدنی باشد مث ً
ال کشوری مثل فرانسه ،در
فرانسه اگر فرگزیتی اتفاق افتاده بود و مکرون میآمد و این هشدار را مطرح میکرد
میشد روی عملیاتی شدن آن فکر کرد اما در بریتانیایی که جامعه مدنی بسیار قویتر
از دولت است قطعاً شخص نمیتواند چنین تصمیمیاتخاذ کند و در مرحلهای باالتر
این فکر را عملیاتی کند .جامعه مدنی چنین آدمها و شخصیتهایی را مهار میکند؛
این را یک شعار و شو سیاسی بدانیم مقرون به واقعیت بیشتری به نظر میرسد.
اگرخواستهباشیمتحلیلیهمراهبااحتمالوآیندهنگریارائهدهیم؛چنانچه
خانم مینتواند بر شرایط استیال پیدا کند و مجبور به ترک دفتر نخست وزیری
شود یا نه بازهم مقاومت کند و بماند؛ در این دو موضع یعنی دولت بریتانیا با خانم
مییا دولت جدید با موضوع برگزیت چه گزینههایی پیش روی خواهند داشت؟

در هر صورت دو راه بیشتر وجود ندارد؛ البته قبال سه راه وجود داشت که با شرایط
فعلی عمال یک راه از بین رفته و تنها دو راه باقی مانده است.
الف/محتملترین گزینه؛ شکلگیری بازار مشترک بین اتحادیه اروپا و انگلستان یا
به تعبیری بازار مشترک اروپایی.
ب /شکلگیری اتحادیه گمرکی یا (  )Customs Unionکه بحثهای فراوانی
به وجود آورده.
ج /راه سوم اما تن در دادن به یک  F.T.Aیا همان Free Trade Agreements
اکتفا کنند و بحث را به انتها برسانند.
حال باید دید دولت انگلســتان به چه ســمتی حرکت خواهد کرد یا اگر دولت
جدیدی روی کار بیاید اگر به ســمت  soft-Brexit plansحرکت کند احتمال
 F.T.Aیا همان  Free Trade Agreementsخیلی باال خواهد بود ولی اگر به
hard-Brexit plansگرایش پیدا کنند آن وقت باید منتظر اتحادیه گمرکی یا
( )Customs Unionبود .و اما راهحلی که احتمال آن دیگر نیست و از بین رفته،
پدید آمدن بازار مشــترک است یعنی همان شکلی که اتحادیه با نروژ در ارتباط
است اما در شرایط موجود احتمال اتحادیه گمرکی قویتر به نظر میرسد و ما برای
همگرایی راههای مختلفی داریم اما مسئلهای که با آن مشکل دارم آن است که
وقتی میآیند و در رسانهها صحبت میکنند کال اتحادیه گمرکی با بازار مشترک
اشــتباه گرفته میشود در حالی که بازار مشترک بسیار فراتر از اتحادیه گمرکی
اســت و به اشــتباه میگویند در توافق جدید صحبت بر سر بازار مشترک است
در حالی که سطح تعهدات در قالب اتحادیه گمرکی میگنجد نه بازار مشترک.
ترزا میمیماند یا نه؟

به این صراحت نمیتوان پاســخ داد اما در کوتاهمدت رفتنی نیست اما در میان
مدت امکان رفتن خانم میبسیار زیادتر است .البته باید پذیرفت هرچه اتحادیه
اروپایی قویتر باشد کشورهای اروپایی منافع بیشتری خواهند برد یعنی تا همین
حاال نیز هر موفقیتی به دست آوردهاند در سایه همین اتحادیه بوده و دیگر دوره
تکروی گذشته است.
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ترامپزیرکاماعجول
در گفتوگو با یک کارشناس آمریکا به بررسی دالیل
اعالم زودهنگام کاندیداتوری ترامپ در انتخابات  2020پرداختیم

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی :رسانهها اسم آن
را گذاشــتهاند« :دورخیز دونالد ترامپ برای دو ر
بعدی ریاســت جمهوری آمریکا» اما کارشناسان
این مسئله را پیچیدهتر از یک کارزار یا یک بازی
انتخاباتی میدانند! قسمت آسان مسئله این است:
«ترامپ ،رئیسجمهور مناقشهبرانگیز آمریکا گفته
اســت تصمیم دارد پا به کارزار انتخابات ریاست
جمهوری ســال  ۲۰۲۰بگذارد و به رهبری خود
بر قدرتمندترین کشــور جهان ادامه دهد .به باور
او ،تداوم زمامداریاش برآمــده از آرزوی همگان
اســت ».و قسمت سخت مســئله« :انتخابات ماه
نوامبر در آمریکا»« ،نقش روسیه در آینده مسائلی
همچون نفت ،فلســطین ،سوریه ،ایران و اتحادیه
اروپایــی»« ،افکار عمومیآمریکا»« ،وزنکشــی
دموکراتها و جمهوری خواهان در مجلس»« ،نوع
تعامل ایران با اروپا ،چین و روسیه» و نیز «نتیجه
سیاستهای ترامپ در حوزه خاورمیانه با محوریت
ایران» است .به تعبیری بسیار ساده ،مربع انتخابات
ماه نوامبر ،پوتین ،ایران و برجام میتواند تبدیل به
یکی از اصلیترین بازیگردانان سیاســت داخلی و
خارجی آمریکا و ترامپ شــود و اما دونالد ترامپ
 ۷۲سال سن دارد .حتی اگر ادعا کند که احساس
خستگی نمیکند و مایل است پس از پایان دوره
زمامداری خود ،مجددا بــه کارزار انتخابات دوره
بعدی ریاست جمهوری آمریکا که در سال ۲۰۲۰
برگزار میشــود ،بپیوندد و از این طریق ،رهبری
و ســکان هدایت آمریکا را چهار ســال دیگر نیز
به دســت گیرد بازهم باید مالحظات بسیاری را
در نظر گرفت.
دونالد ترامپ در گفتوگویی با پیرز مورگن ،مجری
تلویزیونی بریتانیــا خبر از نامزدی مجدد خود در
دور ه بعدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داده
اســت .این مجری تلویزیونی بریتانیا مدعی است:
«دوســتی دیرین و پایدار او با ترامپ یگانه دلیلی
است که او تنها خبرنگار تلویزیونی بریتانیایی است
که ترامپ با او حاضر است حرف بزند».
وقتیمورگنازدونالدترامپمیپرسدکهآیاازهماکنون
برنامهای برای انتخابات ســال  ۲۰۲۰ریاســت
جمهوری آمریــکا دارد و آیا مایل اســت مجددا
کاندیدا شــود؟ ترامپ در پاسخ گفته است« :این
دقیقا تصمیم من اســت و چنین به نظر میرسد
که گویــا همه چنین چیــزی را آرزو میکنند».
و از همین جا میتوان پی برد که ســؤال و جواب
ایــن مجری با ترامپ نه اتفاقی و رســانهای که از
پیش تعیین شده بوده است!
دونالد ترامپ گفته اســت« :من هیچ کســی را
نمیبینم .من هم ه آنها را میشناسم و هیچکس
را نمیبینم ».ناگفته پیداســت که مــراد از بیان
چنین جملهای اشاره ترامپ به فقدان یک رقیب
جدی در حزب دموکرات اســت .بــا این مقدمه
به ســراغ ســؤاالتی میرویم کــه از دکتر علی
بیگدلی پرسیدهایم و سؤال اول اینکه« :در چنین
زمانــی و وقتی کــه هنوز به پایان دومین ســال
ریاست جمهوری ترامپ نرسیدهایم ،اعالم چنین
تصمیمیچگونه میتواند تحلیل شود؟»
بیگدلی در پاســخ به این ســؤال از این جا شروع
میکند که« :در آمریکا هیچ چیز قابل پیش بینی
نیست! بدین معنا که تمایل و عدم تمایل اشخاص
خیلی نمیتواند تعیینکننده سیاستهای ایاالت
متحده آمریکا باشــد .اگرچه مــن در یک برنامه
زنده تلویزیونی به ناچار پیروزی او یعنی ترامپ را
پیش بینی کردم اما هیچ مسئله ای در بلند مدت
نمیتواند تضمینی برای بــودن یا نبودن افراد در
رأس هرم قدرت آمریکا باشد».
این کارشــناس مســائل سیاســی و بین الملل
میگویــد« :ترامــپ دو شــخصیت دارد؛ یکــی
شــخصیتی درونحزبی و شــناخته شــده میان
طرفــداران خود که تقریباً میتــوان گفت چهره
مطلوبی اســت .دلیل آن واضح است و برمیگردد
به مسائل اقتصادی داخل آمریکا از کاهش میزان
بیکاری گرفته تا رونق تولید و کاســتن از میزان
بدهیها و ایجاد اشتغال از طریق بازگرداندن برخی
سرمایهگذاریهای بیرون آمریکا به داخل آمریکا.
این مسائل جامعه فقر و متکی به برخی درآمدهای
کم اما ثابت را امیدوارتر از همیشــه نگاه میدارد
و اما دومین شخصیت ترامپ شخصیت بیرونی و
بین المللی است که اص ً
ال وضعیت خوبی ندارد!»
بیگدلی پژوهشــگر عصر معاصــر دلیل این عدم
محبوبیــت را در رفتارهــای ترامــپ میداند و
وجههای که میگویند برای ایاالت متحده آمریکا
برجای نگذاشته است .در ســفر اخیرش به اروپا
و به ویژه انگلســتان ،آن قدر حاشیه درست کرد
که جامعه نخبه آمریکا را به شدت عصبانی کرد؛
برخــورد با می ،عدم رعایت مناســبات رفتاری با
ملکه انگلستان ،نشســتن روی صندلی چرچیل
و مــواردی از این دســت در کنــار درگیریهای
دائمیاو با برخی کنوانسیونها و معاهدات ،همه و
همه دست به دست هم داده تا شخصیت بیرونی
ترامپ اصال محبوب و دوست داشتنی نباشد .حاال
همه معترض هستند که ترامپ پرستیژ آمریکا را
نتوانسته حفظ کند.
دکتر بیگدلی میگوید همین شــش ماه قبل بود
که محبوبیت ترامپ به شدت افول کرده بود و اما
در مســائلی همچون بحث کره شمالی و سوریه
تقریباً موفق عمل کرده اما در مواجهه با ایران هنوز
نتوانسته کاری از پیش ببرد.
از دکتر بیگدلی میپرســیم تقریباً سابقه نداشته
هیچ رئیس جمهوری بــه این زودی اعالم موضع
انتخاباتی داشته باشــد ،آیا این مسئله را میتوان
به انتخابات ماه نوامبر آمریکا ربط داد در حالی که
خیلیها حدس میزنند ممکن است مرزبندیهای

در آمریکا هیچ چیز قابل پیش بینی نیست! بدین
معنا که تمایل و عدم تمایل اشخاص خیلی نمیتواند
تعیینکننده سیاســتهای ایاالت متحده آمریکا
باشــد .اگرچه من در یک برنامه زنده تلویزیونی
به ناچار پیروزی او یعنی ترامپ را پیش بینی کردم اما
هیچ مسئلهای در بلند مدت نمیتواند تضمینی برای
بودن یا نبودن افراد در رأس هرم قدرت آمریکا باشد
سیاســی ک ً
ال دســتخوش تغییرات وسیعی شود
و پــاره ای از تحلیلگران میگویند چراغ خاموش
کردن دموکراتها دلیلی بــر منفعل بودن آنها
نیست!
در پاســخ به این ســؤال ما بیگدلی خیلی واضح
میگوید ســوابق تاریخــی حکایــت از پیروزی
دموکراتهــا در چنین انتخاباتــی دارد و اما نگاه
بیگدلی به این مســئله اندکی متفاوت از دیدگاه
ماســت؛ او میگوید :همیشه پیشدستی کردن بد
نیست .او قطعاً بنا به دالیلی این موضوع را مطرح
کرده و همین مســئله میتواند گردونه را به نفع
رئیس جمهورآمریکا که تقریباً غیرممکن مینماید
بچرخاند .گرانی بنزین میتوانــد ترامپ را دچار
حاشــیههای ویران کنندهای کند ،پس این پیش
دستی میتواند به نوعی واکنش به آن انتخابات و
نتایج احتمالی آن نیز تلقی شود.
سؤال دیگر این که ترامپ در موضوع نفت و اوپک
اگرچه آمریکا کوشــید تا ایران را دچــار انزوای
نفتی کند اما در این مقطع ابتکار عمل از دســت
ترامپ خارج شد و به دست پوتین افتاد پس یک
احتمال دیگر به وجود میآید و آن این که پوتین
با حربه قیمت نفت و بنزین روی افکار و حتی آرای
آمریکاییها تأثیرگذار باشد حاال یا به نفع ترامپ
بــازی کند یا به ضرر در هرصــورت بازهم همان
موضــوع  2016تکرار میشــود یعنی دخالت در
نتایج انتخابات ریاست جمهوری  2020آمریکا با
حضور ترامپ جمهوریخواه و رقیب دموکرات وی؟
بیگدلی میگوید در مسئله نفت و اوپک روسها
کام ً
ال پیروز بودهاند زیرا به کشورهای عربی نزدیک
شدند و فضا را به نفع خود تغییر دادند و اما ایران
برای آمریکا مهم ترین مســئله است یعنی همه
ترکتازیهای روسها با آیند و روندهای سیاسی
بین ایران و آمریکا خنثی خواهد شد .آمریکا تنها
و تنها یک مســئله دارد و آن ایران است پس اگر
ترامپ بتواند شرایط مطلوبی در این رابطه ایجاد
کند به آسانی پیروز دور دوم انتخابات آمریکا برای
 2020تــا  2024خواهد بود .اگرچه مردم آمریکا
بحث کره شمالی را یک پیروزی میدانند اما یک
پیروزی نصفه و نیمه؛ اصــل برای آمریکاییها و
افــکار عمومیآنها حل مناقشــهای به نام ایران
است!
ســوال دیگری به وجود میآیــد و آن ّنیتهای

پوتین از رفت و آمدهای دیپلماتیک است .پوتین
میخواهد همچنان با روح و روان آمریکاییها بازی
کند .نقطه قــوت روسها خاورمیانه و نزدیکی به
آن است .آیا این احســاس میتواند به وجود آید
که پوتین میخواهد نقش مهمتری در بازیهای
بینالمللی برعهده بگیرد؟ این مســئله را در نظر
بگیریم که زمستان اروپا نیز در پیش است.
دکتر بیگدلی ذکر خیری میکند از یک اســتاد
فقید دانشــگاه که میگفــت روسها و آمریکایی
یک تفاوت بــزرگ دارند؛ روسها پای دیوار چین
مینشینند و با یک عدد قاشق چایخوری این دیوار
را فرو میریزند و اما آمریکاییها کم حوصله اند و
میخواهد آن دیوار را با یک بمب خراب کنند .پس
میبینیم پوتین همچنان با افکار قرن  19روسیه را
اداره میکند یعنی سیاست صبورانه و مستمر و اما
ترامپ اگرچه زیرک است اما عجول هم هست .من
این احتمال را میدهم که پوتین در نهایت بتواند
خواســتهای خود را در منطقه و امور بینالملل
دیکته کند.
پوتین سیاست را خوب میشناسد .آنها پیچیده
بازی میکنند اما ترامپ رو بازی میکند و همین
مسئله میتواند برتری پوتین را تأیید کند .پوتین
در مواجهه با ایــران هم خوب بازی میکند البته
برخی توانمندیهای روسیه در درون ایران است
که به پوتین کمک میکند .سفر ترامپ به روسیه
میتواند سفری برای تقسیم قدرت در جهان باشد.
وقتی در اجالس هفت کشور صنعتی جهان از نبود
روسیه میگوید و وقتی ترامپ سوریه و ماندگاری
اسد را میپذیرد پس دست باالی مسئله در اختیار
پوتین است .نهایتاً این که ترامپ و آمریکا پذیرفته
اندکه توان حذف روسیه در مناسبات بین المللی
را ندارند.
البتــه در ناتو به آلمان حمله میکند که چرا خط
دوم گاز را از روســیه دشمن ما خریداری کردهای
اما اینها ژست است .آنها دائم براساس منافع خود
اعالم موضع میکنند و چندان هم به مواضع قبلی
باز نمیگردند!
آخرین سؤال ما این است که جهان دوباره به نظام
دو قطبی بازخواهد گشت؟ و ایشان در مجملترین
شکل ممکن میگوید :جهان از نظام بی قطبی و
تک قطبی ضربه خورده است اما جهان دوقطبی به
نفع همه است.

ترامپ دو شــخصیت دارد؛ یکی شخصیتی درون حزبی و شناخته شده
میان طرفداران خود که تقریب ًا میتوان گفت چهره مطلوبی است .دلیل
آن واضح است و برمیگردد به مسائل اقتصادی داخل آمریکا از کاهش
میزان بیکاری گرفته تا رونق تولید و کاســتن از میزان بدهیها و ایجاد
اشتغال از طریق بازگرداندن برخی سرمایهگذاریهای بیرون آمریکا به
داخل آمریکا .این مسائل جامعه فقر و متکی به برخی درآمدهای کم اما
ثابت را امیدوارتر از همیشــه نگاه میدارد و اما دومین شخصیت ترامپ
شخصیت بیرونی و بین المللی است که اص ً
ال وضعیت خوبی ندارد!

