
t oseei r ani . i r
5

سیاست خارجی

 درگیری چین و هند 
در منطقه مرزی

منابع خبری اعالم کردند، ارتش دو کشور 
چین و هند هفته گذشته در یک منطقه مورد 
مناقشه واقع در مرز دو کشور، یک »رویارویی 

جزیی« داشته اند. 
به گزارش رویترز، هند و چیــن به عنوان 
دو کشور دارای قدرت هســته ای از ماه آوریل 
سال گذشته در منطقه هیمالیای غربی دچار 
اختالف شــده و از آن زمان تا کنون نیروهای 
خود را در طول نــوار مرزی ۳۸۰۰ کیلومتری 

منطقه تقویت کرده اند. 
ارتش هند در بیانیه ای اعالم کرد: ۲۰ ژانویه 
۲۰۲۱ )یکم بهمن ( در منطقه ناکوال واقع در 
شمال ساکیم رودررویی جزئی میان ارتش دو 
کشور ایجاد شده که با وســاطت فرماندهان 
محلی حل و فصل شده است. همزمان، »جائو 
لی جیــان« ســخنگوی وزارت خارجه چین 
بدون اشاره به جزییات بیشتر از هند خواست 

که خویشتنداری کند. 
وی افزود: من مایلم تأکید کنم که نیروهای 
مرزی چیــن متعهد به حفظ صلــح و آرامش 
در مرزهای هند هســتند. ما از طرف هندی 
می خواهیم از اقداماتی که ممکن است موجب 
تشدید یا پیچیده شــدن اوضاع در مرز شود، 
خودداری کند. این مقام چینی اظهار امیدواری 
کرد: هــر دو طرف اقدامات مناســبی را برای 
مدیریت اختالفات به ویژه بــرای حفاظت از 

صلح و ثبات در مرز انجام دهند. 
ســاکیم منطقه ای در هیمالیای شــرقی 
هزاران مایل دورتر از منطقه الداخ، جایی است 
که بحران نظامی سال گذشته از آنجا آغاز شد و 
با آغاز یک جنگ تن به تن موجب کشته شدن 
۲۰ ســرباز هندی و تعداد نامشخصی تلفات 

سربازان چینی شد.
    

بازداشت 240 نفر در اعتراض های 
خشونت بار هلند 

اعتراض هــا در چنــد شــهر هلنــد که 
 با غارت فروشــگاه ها و درگیــری معترضان 
با پلیس همراه بود، منجر به بازداشت بیش از 

۲۴۰نفر شد. 
به گزارش رویتــرز، معترضــان به اعمال 
محدودیت های جدید و ســخت تر کرونایی از 
جمله منع رفت وآمد شبانه اعتراض داشتند. 
پلیس برای متفرق کــردن جمعیت معترض 
در مرکز آمســتردام، از ماشین های آب پاش، 
ســگ های پلیس و افســران ســوار بر اسب 
اســتفاده کرد. تقریبا ۲۰۰ نفر کــه برخی از 
آنها به طــرف نیروهای پلیس ســنگ و مواد 
 آتش زا پرتاب می کردند، در شــهر آمستردام 

بازداشت شدند. 
در پی اجرای منع رفت و آمد شبانه، پلیس 
ضد شــورش در ۱۰ شــهر هلند مستقر شد. 
از ســویی، در جریان اعتراض هــا، معترضان 
خودروهــای خود را روشــن نگه داشــتند، 
نیروهای پلیس با ســنگ هدف قرار گرفتند و 
اموال عمومی تخریب شــد. پلیس نظامی نیز 
اعالم کرد که از پلیس محلی در دســتکم دو 
شهر جنوبی هلند حمایت کرده است. تصاویر 
منتشر شــده در تلویزیون هلند، جوانان را در 
حال غارت فروشــگاه ها، پرتاب دوچرخه ها و 
آتش زدن اماکن مختلف در شــهر آیندهوون 
در جنوب هلند نشــان میداد. دســتکم ۵۵ 
نفر در این شــهر بازداشــت شــدند. تجمع 
اعتراضی در میــدان موزه این شــهر با نقض 
ممنوعیت برگزاری تجمعــات، درپی اعمال 
منع رفت و آمد شــبانه دولت بــرای اولین بار 
در این شــهر پس از جنگ جهانی دوم انجام 
شــد. پلیس این میدان را پــس از خودداری 
مردم از ترک محــل، پاکســازی و افرادی را 
 که بــه نیروهای پلیــس حملــه می کردند، 

بازداشت کرد.

جهاننما
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چسبندگی به وجود آمده میان 
کشورهای حاشیه خلیج فارس و 
رژیم صهیونیستی بدون تردید 
تاثیرات زیادی بر روابط ایران و 
آمریکا در دوران بایدن خواهد 
داشت. از ایران هراسی در حوزه 
منطقه ای گرفته تا تفســیرهای 
جهت دار در مورد توان موشکی 
تهران. بر این اساس برای روشن 
شدن تاثیر نقش اعراب و اسرائیل 
بر مناسبات تهران - واشنگتن 
طیچهار سال آینده به گفت وگو 
با پروفسور مهران کامروا، استاد 
دانشگاه و رئیس مرکز مطالعات 
بین المللی و منطقه ای دانشگاه 
جرج تاون قطــر پرداختیم. وی 
معتقد است کشــورهای عربی 
حاشیه خلیج فارس و قدرت های 
بین المللــی از جملــه آمریکا، 
نمی توانند قــدرت منطقه ای 
ایران را نادیده بگیرند و ناچار به 
مذاکره با ایران و کاهش تنش ها 
هستند، اما برخالف آنچه تصور 
ایرانیان اســت، مذاکره با ایران 
و احیای برجــام در اولویت های 
درجه چندم آمریکا و اروپاست و 
هر چند بایدن برای ترمیم چهره 
آمریکای پساترامپ، بهبود روابط 
خود با سایر کشورها را در پیش 
خواهد گرفت، اما این موضوع قطعًا 
زمان بر خواهد بود. این تحلیل گر 
برجســته خاورمیانه، از ائتالف 
عربی و عبری می گوید که در حال 
حاضر، علیه ایران و کاهش تنش 
ایران و آمریکا شکل گرفته است. 

مشروح این گفت وگو را بخوانید.
    

  با پیروزی بایدن در انتخابات 
سوم نوامبر بسیاری بر این عقیده 
هستند که او به برجام بازمی گردد. 
با این فرض، موضع کشــورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس در این 

مورد را چگونه باید تحلیل کرد؟
 اگر بخواهیم به صورت شفاف در 
این مورد صحبت کنــم، باید بگویم 
که هیچ کدام از کشــورهای حاشیه 
خلیج فارس به رغم موضع رسمی شان 
از کاهش تنش میــان آمریکا و ایران 
اســتقبال نمی کنند. دلیــل آن هم 
این است که این کشورها بیش از ۴۰ 
سال است که از اختالف میان تهران 
و واشنگتن به نفع خودشان استفاده 
کرده اند و موقعیــت خوبی در عرصه 
منطقه ای و فرامنطقــه ای به وجود 
آورده اند. آنها از حیــث نظامی اعم از 
خرید سالح و استقرار نظامیان ایاالت 
متحده و همچنیــن از منظر روابط 
دیپلماتیک و اقتصادی طی ۴۰ سال 
گذشته استفاده های بسیار زیادی از 
آمریکا کردند و تمام آن به دلیل قرار 
گرفتنشان زیر پرچم این کشور بوده 
است. لذا فکر نمی کنم هیچ کدام از این 

کشورها از کاهش تنش میان آمریکا 
و ایران پــس از روی کار آمدن »جو 
بایدن« استقبال کنند. توجه داشته 
باشید که موضع رسمی شش کشور 
عضو شورای همکاری خلیج فارس با 
یکدیگر فرق می کند. مثاًل عربستان 
و امارات می گویند که اگر قرار اســت 
مذاکره جدیدی میان ایران و آمریکا 
اتفاق بیفتد، شورای همکاری هم باید 

عضوی از مذاکره باشد.
در این میان بحرین هم تحت فرمان 
ســعودی ها و امارات موضع گیری و 
تصمیم گیری می کند اما قطر، کویت 
و عمان موضع رســمی مشــخص و 
محکمی ندارند ولی آنها هم ســعی 
می کنند کــه به طور رســمی از این 
مذاکــرات پشــتیبانی نکنند. توجه 
داشته باشید که شــورای همکاری 
خلیج فــارس در شــرایط کنونی به 
دو طیف تقسیم شــده است: نخست 
مخالفان برجام که عربستان، امارات 
و بحرین هســتند و دوم قطر، کویت 
و عمان که با مذاکــره چندان موافق 
نیستند اما به صورت علنی آن را اعالم و 

ابراز نمی کنند.
 آیا این احتمال وجود دارد که 
به غیر از بحث در مورد درون مایه 
برجام، مسائل دیگری ازجمله 
موضوعات منطقه ای هم مطرح 
شود؟ اساســاً جایگاه و اهمیت 
برجام برای اروپا و آمریکا تا چه 

اندازه است؟
 مذاکــرات برجــام متمرکــز بر 
مسأله هســته ای ایران بود اما بحث 
مســائل منطقه ای پرونده ای دیگر 
اســت. نخســت بحث غنی سازی و 
هســته ای مطرح بود و در وهله بعد 
مسائل منطقه ای مورد نظر قرار گرفت. 
یکی از ایرادهایی که ترامپ به برجام 
می گرفت، تفسیر »ُمَضَیق و محدود« 
از برجام بود. او می گفت که باید تفسیر 
»ُموسع و گسترده تر« از این موضوع 
داشته باشــیم که به هر حال در طول 
چهار ســال ریاســت جمهوری اش 
اتفاق خاصی رخ نــداد. در این میان 
مشخص نیســت که بایدن قرار است 
چه اقدامی در مورد برجام و مذاکره با 
ایران انجام دهد اما بدون تردید اقدام 
اصلی رئیس جمهوری جدید ایاالت 
متحده، ترمیم چهــره آمریکا خواهد 
بود. معتقدم که بایدن برخالف آنچه 
که گفته می شود، دستش باز نخواهد 
بود؛ چراکه در رســانه ها و همچنین 
کنگره آمریکا مخالفانی وجود خواهند 
داشــت اما اکثریــت دموکرات ها در 
مجلس ســنا می تواند بــرای بایدن 
و همچنیــن ایران مفید به حســاب 
بیاید اما این امر یک جانبه نیســت و 
جمهوری خواهان هم در سنا حضور 
دارند. توجه داشته باشید که در ایاالت 
متحده خصوصاً در بحث دیپلماسی 

عمومی، فضا علیه تهران است.

در این میان البی های اســرائیل، 
عربستان و امارات هم در حال فعالیت 
علیه تهــران هســتند و نمی توانیم 
پیش بینی کنیم که در ۱۰۰ روز اول از 
دولت بایدن، او وارد مذاکرات با ایران 
می شود یا خیر. مسأله دیگر این است 
که اروپایی ها هم نگرانی های خاص 
خود مانند پاندمی کرونا، پیشــروی 
روسیه، برگزیت و همچنین گسترش 
افراط گرایی در قاره سبز را دارند و به 
نظرم اولویت های آنها برجام نیست؛ 
یعنی برجام را باید اولویت دست چندم 
آمریکا و اروپا بدانیم. نکته ای که از آن 
غافل هستیم این است که دیپلماسی 
عمومی علیه ایــران در زمان ترامپ 
تشدید شد و در مقابل عده ای هم در 
تهران هم دست به اقداماتی زدند که 
این فضا طی چند سال گذشته علیه 
خودمان جهت گرفت. به عنوان مثال 
حمله به سفارت عربســتان یکی از 
همین اقدام ها بــود؛ چراکه هجوم به 
سفارت دوست یا دشمن نقض قوانین 
بین المللــی و تمامیــت ارضی یک 
کشور به حساب می آید و بازتاب آن را 
از سال ها پیش تاکنون شاهد هستیم.

 بســیاری معتقدند که اگر 
روابط ایران با کشورهای حاشیه  
خلیج فارس حسنه شود، امکان 
این وجود دارد که اعراب منطقه 
روابط خود با تهــران را تعمیق 
ببخشند. اگر این تحلیل درست 
باشد، آیا جایگاه ایاالت متحده در 

این میان متزلزل خواهد شد؟
 رابطــه آمریکا با اعراب حاشــیه 
خلیج فــارس چنــد بُعــد دارد که 
هرکــدام از آنها از عمــق مخصوص 
به خود برخوردار هســتند. یک بُعد، 
مســائل امنیتی اســت که در بطن 
آن موضوعات نظامــی و همچنین 
پایگاه های آمریکا مانند ناوگان پنجم 
در بحرین و پایــگاه هوایی العدید در 
قطر اســت و معاهده هــای چندین 
دهه ای تسلیحاتی میان این کشورها 
با واشنگتن وجود دارد. بُعد دیگر این 
روابط، اقتصادی اســت. به عنوان 
مثال در کشــور قطــر ابرکمپانی 
»اکســون موبیل« که یک شرکت 
قدرتمند نفتی به حســاب می آید، 

حدود ۲۰ میلیارد دالر ســخت افزار 
دارد کــه همین یک مــورد کوچک 
نشان می دهد رابطه اقتصادی میان 
ایاالت متحده و کشــورهای حاشیه 
خلیج فارس تا چه حد عمیق اســت. 
بُعد دیپلماتیک این روابــط را نباید 
کمرنگ در نظر گرفت؛ به گونه ای که 
سفیر امارات در واشــنگتن را یکی از 
ابرمردهای آمریکا به حساب می آورند 
و دلیلــش البی های گســترده او در 
ایاالت متحده اســت و این مسأله را 

نباید کوچک شمارد.
در ابعــاد فرهنگی هم ما شــاهد 
آن هستیم که دانشــگاه های بسیار 
زیــادی از آمریکا در کشــورهایی 
مانند قطر و امارات شعبه دارند. این 
نفوذ فرهنگی به حدی قوی اســت 
که اگر همین امروز شما وارد دوحه 
شــوید و در خیابان ها قدم بزنید به 
وضــوح می بینید که طیــف زیادی 
از شــهروندان این کشــور به زبان 
انگلیسی ســخن می گویند. بر این 
اســاس اگر تمام مؤلفه های مذکور 
را کنار هــم قرار دهیــم، می بینیم 

که برخالف کشــورهای حاشــیه 
خلیج فارس، روابط ایــران با آمریکا 
همچنان اندر خم یک کوچه اســت 
ولی آنهــا توانســته اند در طول این 
۴۰ سال مناسبات مســتحکمی با 
واشنگتن و حتی کشورهای اروپایی 

برقرار کنند.
  جایگاه اســرائیل در این 
معادالت کجاســت؟ تا چه حد 
ادامه روابط تل آویــو با اعراب 
منطقه می توانــد برای ایران در 
ابعــاد امنیتــی و سیاســی 

خطرآفرین باشد؟
 بدون تردید عادی ســازی روابط 
اعراب با اسرائیل ادامه خواهد داشت 
چرا که کشــورهای عربی و حاشیه 
خلیج فارس حداقل از یک تا دو دهه 
گذشته با اســرائیل ارتباط داشتند 
و حاال صرفاً ما شــاهد علنی شــدن 
این روابط هســتیم. به عنوان مثال 
کشــورهایی مانند قطر یا عمان که 
رابطه علنی با تل آویو ندارند، از سال ها 
قبل مناسبات اقتصادی و همچنین 
روابط اختصاصــی در حوزه فناوری، 
تکنولــوژی و مخابــرات داشــتند. 
نکته بســیار مهم این اســت که در 
زمان ریاســت جمهــوری ترامپ به 
کشورهای حاشیه خلیج فارس تفهیم 
شد که برای اســتحکام روابط شان با 
آمریکا باید با اســرائیل رابطه برقرار 

کنند.
از منظری دیگر بایــد به این فهم 
رســید که در حال حاضر دشــمن 
مشترک اعراب حاشیه خلیج فارس 
و اسرائیل، »ایران« )جلوه داده شده( 
است و به همین دلیل اگر تیم بایدن 
هم نخواهد این کشــورها با اسرائیل 
روابط شــان را عادی کننــد، تمام 
این دولت ها به صــورت یک طرفه و 
خودجوش با تل آویــو رابطه برقرار 
خواهند کرد. عالوه بر این باید بدانیم 
که مســلماً آمریکا هم انتظار چنین 

روابطی را خواهد داشت.
 توجه داشته باشــید که از حیث 
امنیتــی، ادامــه این روابــط برای 
امنیت ایران خطرنــاک خواهد بود. 
ما می بینیم که پــس از برقراری این 
روابط، زیردریایی اســرائیل آزادانه 
در خلیج فارس رفــت و آمد می کند 
و حاال هم اســرائیل بعد از دهه ها زیر 
چتر فرماندهی مرکزی ایاالت متحده 
)ســنتکام( قرار گرفته است. بر این 
اساس اسرائیل هم از این روابط در بُعد 
نظامی و امنیتی به نفع خود استفاده 

خواهد کرد.
 به نظر شــما چه مدلی از 
مذاکره موردنظر آمریکا و سایر 

طرف های برجام خواهد بود؟
بــرای احیــای ایــن مذاکرات 
مدل های گوناگونی وجود دارد. در 
این میان یا پله پلــه جلو می روند یا 
آهسته قدم می زنند یا اینکه در قالب 
یک طرح جامع، تحت پوشــش آن 
کار می کنند. به عنوان مثال می توان 
پرونده جنگ یمن یا سوریه یا صرفاً 
پرونده برجام را مفتوح کرد اما اول 
باید اعتمادســازی انجام شود ولی 
شیوه اصلی آن فعاًل مشخص نیست. 
معتقدم کــه طرح ایــران در مورد 
هرمز مهم بود و این طرح حامل یک 
پتانسیل مثبت اســت که می تواند 
گفتمان مربوط به خود را ایجاد کند.

 برخی کشورهای عربی با 
بهانه تراشی هایی مانند ارتباط 
بــا  قطــر  و  ن  ا یــر ا
اخوان المســلمین یــا 
مسائل منطقه ای به دنبال 
آن هستند که بتوانند 
تهران را زیر فشار 
قرار دهند و حتی 
کار را بــه نقاط 
ک  نــا خطر
به  ند.  کشانده ا
نظر شــما این 

قبیل ادعاها ریشه در کجا دارد و 
تبعاتش چیست؟

معتقدم که حتی قطــر بیش از 
دیگران از اخوانی ها ترس دارد ولی 
به نظرم این مساله هیچ پایه و اساس 
جدی ندارد و این اتفاق رخ نخواهد 
داد. معتقــدم که این مســأله صرفاً 
یک شعار است و بیشتر حول محور 
ترساندن اعراب و باج خواهی از آنها 
می گــردد. نمی تــوان آرزو کرد که 
ایــران از بین برود یا دیــدگاه بوش 
پسر یا دیدگاه اوباما را تأیید کرد. لذا 
باید با ایران کنــار بیایند. ترامپ هم 
می خواســت با تهران کنار بیاید اما 
حاضر به برداشتن تحریم ها نبود ولی 
به هر ترتیب می دانند که ایران مهره 

مهم و اصلی است.
 طی ماه های اخیر در برخی 
برهه ها شاهد تقابل نسبی میان 
ایران و ترکیه بودیم. به نظر شما با 
آمدن بایدن روابط تهران و آنکارا 

دستخوش تغییر خواهد شد؟
تنش های ترکیه و ایران براساس 
روابط دوطرف و شرایط منطقه بیشتر 
از این نخواهد شــد. اردوغان همانند 
گذشته می خواهد از خودش پیام های 
متعدد صادر کند و خودی نشان دهد. 
به نظرم تمام این سوءتفاهم ها از یک 
شعر شروع شد ولی صرفاً شخصیت او 

این گونه است. 
توجه داشته باشید که هم ایران به 
ترکیه نیاز دارد و هم ترکیه در بسیاری 
از مباحث به ایران نیازمند است و در 
ادامه ترکیه، هم به آمریکا نیاز دارد و 
هم نیازمند نزدیک شدن به اسرائیل 
و ادامه روابطش با روسیه است. بر این 
اســاس باید روابط به گونه ای تنظیم 
شود تا در منطقه هر دو منزوی نشوند. 
روابط میــان آنکارا و ایــران همانند 
ترکیه و روســیه فراز و نشــیب های 
زیادی داشته است اما به جای باریک 
نکشیده است و فکر نمی کنم با آمدن 

بایدن اتفاقی در این روابط بیافتد.
 در دوران ترامپ بارها بحث 
تقابل میان ایران و آمریکا مطرح 
شــد و حتی پس از ترور شهید 
ســلیمانی این اتفاق در ابعاد 
دیگری رخ داد. تا چه حد احتمال 
افزایش تنش یــا رویارویی در 

زمان بایدن وجود دارد؟
 هیچ وقت نمی توان این مســائل 
را به صورت صددرصــد پیش بینی 
کرد چون موقعیت به صورتی است 
که امکان زد و خورد اگر زیاد نباشد، 
حداقل سیال است. زمانی که ایران 
عین االسد را مورد حمله قرار داد آن 
موقع برخالف ژســت های سیاسی 
آمریکا، ترامپ دست به اقدام خشن 
نزد و در آخرین روزهایی که او در کاخ 
سفید بود، هم اتفاقی رخ نداد. اما اگر 
ایاالت متحده بخواهد ایران را مورد 
هدف قرار دهد، بدون تردید تهران نه 
تنها پیشگیری کرده و پاسخ خواهد 
داد، بلکه از منافع خود نیز حفاظت 

خواهد کرد.

تاثیر نقش اعراب و اسرائیل بر مناسبات تهران - واشنگتن در گفت وگو با استاد دانشگاه جرج تاون

سنگ اندازی ائتالف عبری-عربی بر سر راه برجام 
هیچ کدام از کشورهای 

حاشیه خلیج فارس 
از کاهش تنش میان 

آمریکا و ایران پس از روی 
کار آمدن »جو بایدن« 

استقبال نمی کنند و در 
این میان بحرین تحت 

فرمان سعودی ها و امارات 
موضع گیری و تصمیم گیری 

می کند؛ اما قطر، کویت 
و عمان موضع رسمی 

مشخص و محکمی ندارند و 
درعین حال سعی می کنند 

که به طور رسمی از این 
مذاکرات پشتیبانی نکنند

در حال حاضر دشمن 
مشترک اعراب حاشیه 
خلیج فارس و اسرائیل، 

»ایران« )جلوه داده شده( 
است و به همین دلیل اگر 

تیم بایدن هم نخواهد 
این کشورها با اسرائیل 

روابط شان را عادی یا عمیق 
کنند، تمام این دولت ها 

به صورت یک طرفه و 
خودجوش با تل آویو رابطه 

برقرار خواهند کرد


