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پرونده ویژه انتخابات آمریکا
زشت ترین مناظره در تاریخ آمریکا

بررسی پرونده ویژه انتخابات آمریکا در گفتگو با 
معاون حزب جمهوری خلق ترکیه
پروفسور بیمن استاد دانشگاه مینه سوتا
سلیناسزار چاوانس« مشاور اسبق نخست وزیر کانادا
پروفسور »فرانک فن هیپل

مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا 
عضو هیئت سیاست گذاری ریاست جمهوری ترکیه
ریچارد فالک گزارشگر سابق سازمان ملل

دکتر »جرالد هورن«، استاد صاحب نام تاریخ در دانشگاه هیوستون  
باربارا اسالوین« رئیس بخش ایران شورای آتالنتیک آمریکا
"جوزف نای"دستیار وزیر دفاع اسبق آمریکا
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نخستین دوئل ترامپ-بایدن 
و حاشیه هایی که پررنگ تر از اصل ماجرا شد

نخسـتین مناظـره رو در روی نامزدهای اصلی انتخابات ریاسـت جمهـوری آمریکا 
انجام شد اما نتیجه این دوئل فقط موجب شرمساری سیستم حاکم بر ایالت متحده 

بود و نه چیز دیگر.
ــود یک اتفاق مهم  ــیاری جهات در نوع خ ــت جمهوری 2020 آمریکا از بس ــات ریاس انتخاب
ــی فردی که در چهار سال گذشته سیستم  ــود زیرا می تواند بر حیات سیاس ــوب می ش محس

حاکم بر معادالت بین المللی را به چالش کشیده پایان دهد.
ــور فعلی آمریکا، تالش کرد تا با بی  ــل از انجام این مناظره »دونالد ترامپ« رئیس جمه قب
ــرایط حاکم بر مناظره  ــرایط را به نفع خود رقم بزند اما ش اخالقی و نوعی »لُمپن« بازی ش

نتیجه را تا حدودی به سود رقیب ترامپ رقم زد.
ــتی آزمایی اظهارات  ــی بی اس« از همان ابتدا به راس ــانه هایی همچون »س در این میان رس

ترامپ و بایدن پرداختند و به دفعات به هر دو آنها لقب »کذاب« و »گمراه کننده« دادند.
اما در نهایت، اینکه چه کسی برنده مناظره نخست است، در هاله ای از بالتکلیفی باقی ماند؛ 

حال آنکه ظاهراً مردم آمریکا، عملکرد بایدن را بیشتر پسندیده اند.

واکنش رسانه های دموکرات به نخستین مناظره انتخاباتی آمریکا
ــکا را برنده مناظره  ــک از دو نامزد انتخاباتی آمری ــانه های میانه روتر عماًل هیچی ــه رس اگرچ
ــزد دموکرات عملکرد بهتری  ــه گفتن اینکه »جو بایدن« نام ــب معرفی نکرده و تنها ب دیش
ــانه های دموکرات، نظرسنجی هایی را منتشر کرده اند که به گونه ای  دارد، اکتفا می کنند؛ رس

اغراق آمیز، بایدن را برنده بالمنازع این دوئل مناظراتی جلوه می دهند.
ــدن را پیروز مناظره  ــت 56 درصد بای ــیدنی مورنینگ هرالد« مدعی اس به عنوان مثال، »س
ــپ« نامزد جمهوریخواه راضی  ــخگویی »دونالد ترام ــد و فقط 18 درصد از نحوه پاس می دانن

بوده اند.
ــت: نخستین مناظره ریاست جمهوری میان رئیس  ــی بی اس در توصیف این مناظره نوش س
جمهور ترامپ و جو بایدن را می توان هرج ومرج و تبادل آزاردهنده اتهامات و برچسب زدن 

به هم نامید
ــبت به عملکرد مناظراتی نامزدها  ــمار آنهایی را که نظری خنثی نس این روزنامه همچنین ش

دارند؛ 26 درصد عنوان می کند.
»سی ان ان« هم می گوید از هر10 بیننده مناظره، 6 نفر بایدن را دارای عملکرد بهتر توصیف 
کرده و در مجموع 65 درصد از بینندگان این شبکه معتقد بودند که او صادقانه ترین پاسخ ها 

را به سواالت داده است.
ــته متمایل است؛  ــب گذش ــبی بایدن در مناظره ش ــمت برتری نس با اینکه نظر جمعی به س
ــان داد که نباید روی اغراق گویی رسانه های دموکرات  ــال پیش نش تجربه انتخابات چهار س

ــان حساب ویژه باز  ــتازی نامزد منتخب ش درباره پیش
ــالری کلینتون« هم  ــاره »هی ــرد؛ چراکه آنها درب ک
ــابهی منتشر می کردند حال آنکه در  گزارش های مش
ــپ از گردونه انتخاباتی  ــم ترام نهایت، در 2016، اس

آمریکا بیرون آمد و او رقابت را برد.

شرمساری
ــارز این مناظره توهین های دو طرف  یکی از نکات ب
ــه بایدن خطاب به ترامپ که  به یکدیگر بود، چنانچ
بارها بدون اجازه وسط حرفهای او می پرید، گفت: آیا 
خفه می شوی مرد؟ بایدن سپس به طور کنایه آمیزی 

گفت تو مدام وراجی می کنی.
سی ان ان در توصیف این مناظره نوشت: این مناظره 
ــوال برد. در این مناظره  ــی را زیر س عمیقًا دموکراس
ــه به توافق  ــپ درباره یک نکت ــت، بایدن و ترام زش
ــر دو از موضع مالیم در قبال  ــیدند: چین؛ زیرا ه رس
ــپ »بهمنی از دروغ های  ــن انتقاد کردند. اما ترام پک

تکراری« را نصیب بایدن کرد.
ــت:  ــف این مناظره نوش ــی اس نیز در توصی ــی ب س
ــان رئیس  ــت جمهوری می ــره ریاس ــتین مناظ نخس
ــوان هرج ومرج  ــپ و جو بایدن را می ت ــور ترام جمه
ــب زدن به هم  ــادل آزاردهنده اتهامات و برچس و تب

نامید.
ــکده آمریکایی شورای  »ریچارد هاس« رئیس اندیش
ــت: امیدوارم  ــی در پیامی توئیتری نوش روابط خارج
ــال مک لوهان )فیلسوف کانادایی(  آن طور که مارش
ــته  ــای این مناظره ننشس گفته؛ همه جهان به تماش
ــورت باقی مانده نفوذ آمریکا  ــند چراکه در این ص باش
ــود و آرمان دموکراسی به  در جهان نیز تضعیف می ش

مخاطره می افتد.
وی در پیام دیگری نوشت: )این مناظره( ناامیدکننده ترین، 
مایوس کننده ترین و ناراحت کننده ترین 90 دقیقه عمرم 
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بود. اگر نگران آینده این کشور نبودید، به تماشای آن نمی نشستید.
واکنش توئیتری هاس در حالی است که طی مناظره، طرفین بارها یکدیگر را به دروغگویی 
ــیاری  ــی بی اس، در بس ــبکه س ــه در تائید یا رد اتهام های آنها، ش ــد حال آنک ــم کردن مته
ــا »گمراه کننده«  ــدن و ترامپ( عنوان »کذب« ی ــر دو نفر آنها )بای ــوارد به اظهارات ه  م

اطالق کرد.
سناتور »امی کلوبوچار« از نامزدهای ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز در توئیتی 
ــتی که در صحنه مناظره  ــت: دونالد ترامپ؛ آیا تو رئیس جمهوری هس با انتقاد از ترامپ نوش

ایستاده یا یک فرد مزاحم در زمین مسابقه؟
ــتیم که به او احترام بگذاریم نه یک فرد الابالی  ــت: ما نیازمند رهبری هس وی در ادامه نوش

که سرش فریاد بکشیم.
کلوبوچار در توئیت دیگری نوشت: آیا ترامپ گفت که دیوان عالی فدرال به همه صندوق های 
ــا را در مقابل  ــتم انتخابات م ــرد؟ ترامپ به معنای واقعی کلمه سیس ــگاه خواهد ک ــتی ن پس
ــت که دیکتاتورها انجام می دهند. او هیچ  مردم آمریکا بی اعتبار می کند. این همان کاری اس
ــود. پس رای  ــد. او می داند که اگر همه رای دهند نمی تواند برنده ش ــی نمی شناس محدودیت

بدهید.
ــبی انزجارآور برای  ــی از مناظره انتخاباتی آمریکا نوشت: ش ــریه آتالنتیک نیز در گزارش نش

دموکراسی.
ــی ان ان نیز این مناظره را به دلیل توهین هایی که هر دو طرف به  ــبکه خبری س مجری ش

یکدیگر می کردند شرم آور توصیف کرد.
ــت آموز )خبرگزاری فرانسه این واژه را  ــگ دس برای مثال بایدن، ترامپ را متهم کرده که س

سگ شکاری ترجمه کرده است( پوتین است.
»بن رودز« معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما، در توئیتر 
ــاس کرد، به زبان آورد: آیا  ــال احس ــت: جو بایدن آنچه را که همه جهان برای چهار س نوش

خفه خواهی شد َمرد؟

حاشیه ها پر رنگ تر از اصل موضوع
ــانه های جهان بازتاب یافت حاشیه های این  ــتر در رس در پایان این مناظره اما آنچه که بیش
مناظره همچون عبارت »خفه شو« بایدن خطاب به ترامپ، استفاده بایدن از عبارت »ان شاء 

اهلل« و لباسی بود که »ایوانکا ترامپ« در هنگام مناظره به تن کرده بود.

فروش تیشرت های خفه شو مرد
ــرت هایی به بازار آمد که روی آنها  ــریع تیش نکته عجیب در این رابطه آن بود که خیلی س

جمله بایدن به ترامپ نقش بسته بود.
  بر اساس این گزارش پس از آنکه جو بایدن در نخستین مناظره انتخاباتی با دونالد ترامپ 
ــتاد انتخاباتی نامزد دموکرات  ــد« را خطاب به ترامپ به کار برد، س جمله »آیا خفه خواهی ش
ــرتی را که روی آن نوشته شده »خفه شو مرد« را آغاز  ــت جمهوری آمریکا فروش تیش ریاس

کرده است.
ان شاءاهلل در مناظره انتخاباتی صبح امروز، وقتی که مجری از »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا، درباره فرار مالیاتی وی سوال کرد و او در پاسخ گفت که اظهارنامه خود را به زودی 
ــان دهد  ــود برد و برای آنکه نش ــر می کند، »جو بایدن« رقیب دموکرات از موقعیت س منتش

ترامپ انسان صادقی نیست، از عبارت »ان شاء اهلل« استفاده کرد.

ــناتور کلوبوچار؛ ما نیازمند رهبری هستیم که به  س
ــرش  ــرام بگذاریم نه یک فرد الابالی که س او احت

فریاد بکشیم
ــزد حزب  ــوی نام ــردن این عبارت از س ــه کار ب ب
دموکرات بازتاب گسترده ای در رسانه های اجتماعی 
بخصوص از سوی مسلمانان و کسانی که معنی آن 

را می دانند داشته است.
ــه بایدن یک عبارت عربی به  برخی این نکته را ک
ــلمانان استفاده می شود؛  ــوی مس کار برده که از س
مورد تردید قرار داده و در توئیتر نوشته اند که بعد از 
ــه بار گوش کردن به این بخش از مناظره  دو یا س
ــه نامزد حزب  ــوند ک ــپ و بایدن متوجه می ش ترام

دموکرات از این لفظ استفاده کرده است.
یکی از کاربران نیز در پیامی نوشته است: لحظه ای 
ــاءاهلل وارد مباحث  ــی در تاریخ آمریکا، ان ش تاریخ

انتخابات آمریکا شد.

لباس ۳ هزار پوندی ایوانکا
ــپرس نیز به هزینه سرسام آوری  روزنامه دیلی اکس
ــه دختر رئیس جمهور آمریکا برای جلب توجه در  ک
مناظره متحمل شده اشاره نموده و گزارش داده که 
ایوانکا فقط برای لباس خود در این مناظره سه هزار 

پوند پرداخت کرده است.

 نکته پایانی
ــت جمهوری  آنچه از اولین مناظره انتخاباتی ریاس
ــت که  ــرد این اس ــت ک ــوان برداش ــکا می ت آمری
ــکا برای هیچیک  ــکالت موجود در داخل آمری مش
از نامزدها مهم نبوده و آنها در اولین رویارویی خود 
بیشتر در پی بی اعتبار کردن یکدیگر بودند تا ارائه 

برنامه و راهکار.
ــت  بایدن و ترامپ تا زمان برگزاری انتخابات ریاس
ــوری در ماه نوامبر، دو بار دیگر نیز با یکدیگر  جمه
مناظره خواهند داشت و بر اساس وضعیت حاکم بر 
ــوی  ــتر از س آمریکا باید منتظر پرده دری های بیش

آنها باشیم.
در مناظرات بعدی، سیاست خارجی یکی از محورهای 
ــپ که در دور اول  ــم گفتگوها خواهد بود و ترام مه
ریاست جمهوری خود کاری کرده که اکنون تمامی 
متحدان ایاالت متحده تبدیل به مخالفان آن شده اند 

باید به حمالت پی در پی بایدن پاسخ بدهد.
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استاد دانشگاه ویرجینیا:

مناظره اول بدترین مناظره در تاریخ ریاست جمهوری آمریکا بود

اسـتاد اقتصاد سیاسـی دانشـگاه ویرجینیای آمریکا، معتقد اسـت کـه مناظره اول انتخابات ریاسـت 
جمهوری ایاالت متحده، زشت ترین و بدترین مناظره در طول تاریخ این کشور بوده است. 

ــتین مناظره رو در روی نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که   امیرمحمد اسـماعیلی: نخس
ــاری سیستم حاکم بر ایالت  ــد اما نتیجه این دوئل فقط موجب شرمس صبح روز 9 مهرماه به وقت تهران انجام ش

متحده بود و نه چیز دیگر.
قبل از انجام این مناظره، »دونالد ترامپ« رئیس جمهور فعلی آمریکا تالش کرد تا با بی اخالقی و نوعی »لُمپن« 
ــود رقیب ترامپ رقم  ــرایط حاکم بر مناظره نتیجه را تا حدودی به س ــرایط را به نفع خود رقم بزند اما ش بازی ش

زد.
ــدن خطاب به ترامپ که بارها  ــره توهین های دو طرف به یکدیگر بود، چنانچه بای ــی از نکات بارز این مناظ یک
ــوی مرد؟ بایدن سپس به طور کنایه آمیزی گفت تو  ــط حرفهای او می پرید، گفت: آیا خفه می ش بدون اجازه وس

مدام وراجی می کنی.
ــت: این مناظره عمیقًا دموکراسی را زیر سوال برد. در این مناظره زشت،  ــی ان ان در توصیف این مناظره نوش س
ــیدند: چین؛ زیرا هر دو از موضع مالیم در قبال پکن انتقاد کردند.  بایدن و ترامپ درباره یک نکته به توافق رس

اما ترامپ »بهمنی از دروغ های تکراری« را نصیب بایدن کرد.
ــانه هایی همچون »سی بی اس« از همان ابتدا به راستی آزمایی اظهارات ترامپ و بایدن پرداختند  در این میان رس

و به دفعات به هر دو آنها لقب »کذاب« و »گمراه کننده« دادند.
پروفسور »جیمز دی سویج« استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه ویرجینیای آمریکا، در گفتگو با خبرگزاری مهر، ضمن 
انتقاد از اولین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا، معتقد است که این مناظره، زشت ترین و بدترین مناظره 

در طول تاریخ این کشور بوده است.
ــتیتوی صلح ایاالت متحده در این گفتگو همچنین با اشاره به نتیجه مثبت آزمایش کرونای  ــگر ارشد انس پژوهش
ترامپ پس از اولین مناظره عنوان کرد: »فکر نمی کنم این یک ترفند انتخاباتی باشد، چرا که این باعث می شود 
که ترامپ ضعیف به نظر برسد و این موضوع او را با بسیاری از گفته های خودش در مورد کرونا، دست به گریبان 

می کند«.
این استاد آمریکایی که سابقه حضور در دانشگاه های مختلف جهان از جمله هاروارد را در پرونده دارد، تأکید کرد: 

»مناظره اول، به طور وحشتناکی زشت و بدترین مناظره در تاریخ ریاست جمهوری ایاالت متحده بود«.
سویج با اشاره به نخستین مناظره، ادامه داد: »از نظر راهبردی، نخستین مناظره یک پیروزی بزرگ برای بایدن 
بود. ترامپ ادعا کرده بود که او پیرمردی فرتوت است. او در واقع هفتاد و هشت ساله است و سخنرانی چیره دست 
ــناختی، او حداقل  ــی برای توانایی های ذهنی او بود. از نظر ش ــت؛ بنابراین، مناظره اول، آزمایش مهم ــوده اس نب
به خوبی ترامپ عمل کرد. این همه کاری بود که او می بایست انجام می داد، چرا که در نظرسنجی ها جلوتر است. 

آزمایش مثبت کرونای ترامپ، وضعیت سیاسی فعلی بایدن را تضمین می کند«.
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ریچارد فالک:

مردم آمریکا با یک دموکراسی »بدون انتخاب« مواجه هستند

ریچـارد فالک بـا بیان اینکه نمی توان انتخابات آمریکا را کاماًل دموکراتیک دانسـت 
معتقد است برای مردم این کشور مهم نیست چه کسی پیروز می شود چرا که در هر 

صورت مشکالت زندگی آنها حل نخواهد شد.
ــته دانشگاه پرینستون  ــور ریچارد فالک، استاد بازنشس  امیر محمد اسـماعیلی: پروفس
ــت.  ــر کرده اس ــت. او آثار متعددی را در قالب مقاله، کتاب و گزارش منتش ایاالت متحده اس
ــونت آمیز« از جمله آثار او است. او  ــتراتژی نظم جهانی« و »نظم حقوقی در جهانی خش »اس
تاکنون بیش از کتاب 20 نوشته و تدوین و ویراستاری بیش از 20 کتاب دیگر را هم بر عهده 
داشته است. در سال 2008 کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل فالک را به مدت شش 
ــازمان ملل در مورد »وضعیت حقوق بشر در سرزمین های  ــال به عنوان گزارشگر ویژه س س

فلسطین« منصوب کرد.
ــی  ــتیم. بررس ــی ابعاد انتخابات ایاالت متحده با ریچارد فالک به گفتگو نشس به منظور بررس
مشارکت پایین مردم آمریکا در انتخابات، پرداختن به ماهیت حقیقی انتخابات در این کشور 
و بررسی انتخابات نوامبر از جمله محورهای اصلی گفتگو با این استاد برجسته بود. در ادامه 

متن گفتگو می آید:

 به نظر شما، چرا میزان مشارکت مردم در انتخاباتی که تاکنون در آمریکا 
برگزار شده پایین است؟

ــارکت در انتخابات کم بوده است زیرا احساس زندگی در یک  ــال های اخیر میزان مش در س
ــهروندان ایاالت متحده این تصور را ایجاد  ــی »بدون انتخاب« برای بسیاری از ش دموکراس
ــی پیروز می شود زیرا در هر صورت مشکالت زندگی آنها حل  ــت چه کس کرده که مهم نیس
نخواهد شد. شاید بیش از دموکراسی »بدون انتخاب«، توضیح بهتر این بی ارزش بودن حق 
رأی، همان چیزی باشد که من آن را »دموکراسی نامرتبط« می نامم. این بدان معناست که 

نتایج سیاسی انتخابات با شرایط فقر، تبعیض یا بی عدالتی اقتصادی، بی ارتباط است.
ــت که این »بازندگان« جامعه آمریکا هستند که جای آن  ــود این اس تعبیری که مطرح می ش
ــانی را که رأی نمی دهند، پر می کنند. این نشان دهنده ازخودبیگانگی عمیق در  ــته از کس دس
ــرس از انتخاب مجدد  ــت که در این زمان به دلیل ت ــط و طبقه فقیر آمریکا اس ــه متوس طبق
ترامپ که می تواند آمریکای فاشیستی را ایجاد کند تا حدودی کاهش یافته است. این ترس 
ــارکت رأی دهندگان در ماه نوامبر را افزایش می دهد، اما نه لزومًا در  ــک میزان مش بدون ش

آینده پس از ترامپ.
ــی نیز به  ــودداری می کنند )و بخش ــتند که از رأی دادن خ ــن افراد محروم هس ــر چند ای ه
ــرکوب رأی دهندگان که در سوال قبل به آن پرداخته شد(، اما شهروندان  دالیل مرتبط با س
ــاس اصول امتناع می ورزند و یا برای »شرارت  ــارکت بر اس پیچیده ای وجود دارند که از مش

کمتر« رأی می دهند. ضد ترامپیست ها در انتخابات آینده با این معضل روبرو هستند.

 آیـا می توان انتخابـات ایاالت متحـده را یک انتخابات کامـاًل دموکراتیک 
عنوان کرد؟

ــطح ملی برگزار می شود به سه دلیل  خیر، انتخابات آمریکا به نحوی که در حال حاضر در س
ــکال مختلف  ــد. اولین و بدیهی ترین دلیل آن، اش ــی نمی تواند کاماًل دموکراتیک باش اساس
ــت و  ــارکت کنندگان به ویژه جوامع رنگین پوس ــرکوب رأی دهندگان و تعدی به حقوق مش س
فقیران است. در نتیجه قوانین دشوار ثبت نام، ایجاد جو خصومت آمیز در مکان های رأی گیری 
ــیاری از این  و ایجاد صف های طوالنی در محله هایی که اقلیت ها و فقرا زندگی می کنند، بس

ــوند. دومین دلیل  افراد از رأی دادن منصرف می ش
این است که با مخالفت رئیس جمهور با رأی گیری 
ــتی و ادعای تقلب و فریب بدون ارائه  از طریق ُپس
دلیل اثبات کننده و عدم تمایل او برای انتقال قدرت 
ــت، اطمینان به صحت  ــی در صورت شکس سیاس
ــده و تشویق مردم را به دنبال  انتخابات تضعیف ش
ــایی و چالش  ــت. در نهایت، عدم شناس ــته اس داش
ــود در جامعه آمریکا  ــتی نظام مند« موج »نژادپرس
ــه آفریقایی-آمریکایی ها،  ــض علی که موجب تبعی
ــده، دلیل سوم غیر  ــایر اقلیت ها ش ــلمانان و س مس

دموکراتیک بودن انتخابات آمریکا است.

 چـه تفاوتی میان ترامـپ و بایدن وجود 
دارد؟ آیـا می تـوان بایـدن را صلح طلـب 

نامید؟
ــوابق بایدن، به ویژه در مورد مسائل بین المللی و  س
ــخصیت جنگ طلب او است  خاورمیانه، حاکی از ش
ــغال فاجعه بار عراق در سال 2003  که حمایت از اش
ــرائیل نسبت به  ــبت به جنایات اس و بی تفاوتی نس
ــطینیان در کارنامه وی قرار دارد. بایدن  حقوق فلس
ــت.  ــد آماده تر از ترامپ اس ــرد جدی برای جنگ س
ــت  ــخه وی از اجماع فراحزبی در عرصه سیاس نس
ــی و  ــرات نخبگان سیاس ــه نظ ــبت ب خارجی، نس
ــجم تر و  ــده آمریکایی منس ــی نظامی ش بوروکراس
ــت که ترامپ  ــت. این در حالی اس بامالحظه تر اس
ــت که فکر می کند می تواند  یک رهبر لحظه ای اس
ــن و بلوف، احیای  ــر و صدا راه انداخت با قلدری، س

برجستگی آمریکا را مهندسی کند.
ــه در نگرانی  ــراه آمیز من از بایدن ریش حمایت اک
ــن همچنین بیانگر  ــاره ترامپ دارد و ای ــتر درب بیش
ــت که چرا من در سال 2016 وقتی  این موضوع اس
ــود، با همان  ــف ترامپ ب ــالری کلینتون مخال هی
ــیوه عوام فریبانه،  ــراه از او حمایت کردم. من ش اک
وابستگی های نژادپرستانه، ملی گرایی افراطی، انکار 
ــت محیطی وی را حرکت به سوی  چالش های زیس
آینده فاشیستی ایاالت متحده می دانم که به معنای 
کنار گذاشتن کامل رویه های دموکراتیک حاکمیت 
است که با سیاست های سرکوبگرانه و عمل گرایانه 

همراه است.
نتیجه این کنار گذاشتن ها، یقینًا به ایجاد خصومت 
ــدیدی در برابر مهاجرت )به استثنای کشورهای  ش
ــای اعتراضی و  ــازات فعالیت ه ــت(، مج سفیدپوس
ــی می انجامد که  برهم زدن نظم اقتصادی و سیاس

در جهت منافع ثروتمندان جامعه است.
ــا ترامپ از عدم  ــاب بایدن ی ــزاری من از انتخ بی
ــبت به آینده ای مبهم ناشی می شود.  اطمینان نس
من همچنین از آینده ای جنگ طلبانه می ترسم که 
در آن رویکرد بایدن نهایتًا به مداخله های گسترده 
ــود، درحالی که این احتمال  و حتی جنگ منجر ش
ــپ، می تواند  ــاب مجدد ترام ــم که انتخ را می ده
رویکرد انزواطلبی را به دنبال داشته که در نهایت 
ــتری در خاورمیانه و جاهای  منجر به اعتدال بیش

دیگر شود.
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»فـاروغ لـوغ اوغلو« بـا بیان اینکه جـو بایدن 
و دونالـد ترامـپ هیچ کـدام متحـدان ترکیه 
نیسـتند، گفت: ترکیه باید دیدگاه و سیاسـت 

خود را در قبال  آمریکا مجددا بررسی کند.
ــده آمریکا در چند   پیمـان یزدانی: ایاالت متح
ــه در عرصه های  ــل جایگاهی ک ــه اخیر به دلی ده
دارد،  ــی  نظام و  ــی  امنیت ــی،  سیاس ــادی،  اقتص
ــیاری را در عرصه بین المللی  ــات یکجانبه بس اقدام
ــر منجر به  ــت، به طوری که این ام ــام داده اس انج
ــکل گیری روندی در سیاست خارجی و اقتصادی  ش
ــت خارجی و اقتصادی  ــت. این سیاس ــده اس آن ش
ــیبی بعد از جنگ  ــرا اگرچه با فراز و نش یکجانبه گ
ــر  اکث ــت جمهوری  ریاس دوران  در  دوم  ــی  جهان
ــته، به نظر  ــای جمهور آمریکا بروز و نمود داش رؤس
ــد ترامپ بیش از  ــد این امر در دوران دونال  می رس

پیش شده است.
ــه تنها  ــه ترامپ ن ــه گرایان ــت های یکجانب سیاس
ــایر قدرت های  ــور و س ــی را بین این کش تنش های
ــیه و چین ایجاد کرد، بلکه حتی  جهانی مانند روس
ــث ایجاد تنش و اختالف بین آمریکا و متحدان  باع

اروپایی و ناتو نیز شد.
ــوری ترامپ در  ــت جمه اکنون که دوره اول ریاس
ــر نتایج  ــیاری در دنیا منتظ ــت، بس ــال پایان اس ح
ــت جمهوری آمریکا هستند. هر دو  انتخابات ریاس
ــت های بسیار  حزب دموکرات و جمهوریخواه سیاس
ــد خود  ــال متح ــکوکی را در قب ــخص و مش نامش
ــلح کردن  ــی ترکیه دنبال کرده اند از جمله مس یعن
ــایر  ــی طلب مانند پ ک ک و س ــای جدای گروه ه
ــرق  ــتی. آمریکا همچنین در ش گروه های تروریس

مدیترانه از رقبای ترکیه حمایت می کند.
ــت  ــرات انتخابات ریاس ــزد دموک ــدن، نام ــو بای ج
ــده است  جمهوری،  حتی با مداخله جویی مدعی ش
ــروزی در انتخابات، تالش خواهد  که در صورت پی

کرد اردوغان را از قدرت برکنار کند.
ترکیه باید دیدگاه و سیاست خود را در قبال آمریکا 
ــود را برای دوره ای پر از  ــی نماید و خ مجدداً بررس
ــت که کدام یک از  چالش آماده کند زیرا مهم نیس
ــود در این  ــا در انتخابات ماه نوامبر پیروز ش نامزده
ــب اطالعات بیشتر  ــتا،  خبرنگار مهر برای کس راس
ــت جمهوری  ــر نتیجه انتخابات ریاس در مورد تأثی
ــود در ناتو یعنی  ــا متحد خ ــر روابطش ب ــکا ب آمری
ــاروق لوغ اوغلو«، معاون  ترکیه با دکتر »عثمان ف
ــی را ترتیب  ــوری خلق ترکیه، گفتگوی  حزب جمه

داده است.
ــت های احتمالی ترامپ  لوغ اوغلو با مقایسه سیاس
ــروزی در  ــه در صورت پی ــال ترکی ــدن در قب و بای
ــت جمهوری آمریکا،  گفت: گذشته  انتخابات ریاس
ــائل داخلی از  ــر در زمینه مس ــاوت این دو نف از تف
ــرات آب و هوایی،  ــتی، تغیی جمله اقتصاد، نژادپرس
مراقبت های بهداشتی و ویروس کرونا، تفاوت های 
ــدن و ترامپ در رابطه با امور  قابل توجهی بین بای

خارجی وجود دارد.
ــال ترکیه  ــدن در قب ــه موضع بای ــاره ب ــا اش وی ب

ــام معاون  ــناتور، چه در مق ــه به عنوان س ــی خود چ ــدن در طول فعالیت سیاس ــزود: بای اف
ــت دارد،  همواره ضد  ــه عنوان نامزد حزب دموکرات فعالی ــس جمهور و چه اکنون که ب  رئی

ترکیه بوده است.
عضو ارشد حزب جمهوری خلق ترکیه در ادامه گفت: بایدن طرفدار سرسخت ادعاهای نسل 
ــی ارمنستان است. او طرفدار یونان و قبرس یونانی در مسائل ترکیه و یونان است. او با  کش
فروش سالح های آمریکایی به ترکیه مخالف است و از مواضع ترکیه در شرق مدیترانه انتقاد 
ــیم عراق را برای رسیدن به خواسته های ُکردها برای استقالل در سر  می کند. او آرزوی تقس
دارد و اکنون او با مداخله گستاخانه در امور داخلی ترکیه مرزهای خود را پشت سر می گذارد 
و ادعا می کند که در صورت انتخاب به عنوان رئیس جمهور آمریکا، قصد دارد رئیس جمهور 
ــوار در  ــت جمهوری بایدن یک دوره دش منتخب ترکیه را از قدرت برکنار کند. بنابراین ریاس

روابط ترکیه و آمریکا خواهد بود.
ــت ترامپ در قبال آنکارا نیز  ــتمدار ترکیه ای در مورد سیاس این سیاس

افزود: رئیس جمهور فعلی ترامپ هم داستان دیگری دارد. 
ــد لزومًا  ــه به نظر می رس ــز بر خالف آنچه ک او نی

ــت. اردوغان و  برای ترکیه گزینه بهتری نیس
ــور متقابل به رابطه نزدیک  ترامپ به ط

ــود افتخار می کنند و ترامپ هرگز  خ
ــارف با همتای  ــی برای تع فرصت

ــت  ــود را از دس ــه ای خ ترکی
ــت  وضعی ــا  ام ــد.  نمی ده

واقعی روابط بین کشورها 
داستان دیگری را برای 

ما بازگو می کند.
ــت:  ــه گف وی در ادام
ــائل  هیچ یک از مس
در  ــه  چ ــه،  دیرین
ــه و  ــطح دو جانب س
منطقه  در سطح  چه 
ــت.  اس ــده  نش حل 
ــور  رابطه این دو کش
ــیده  ــت رس به بن بس

ــئله  ــد مس ــت. خری اس
 S-400 ــک های  موش

ــه  ترکی ــط  توس ــی  روس
ــکل  به عنوان مش همچنان 

ــت. حمایت  اس ــرح  مط اصلی 
 PYD آمریکا از گروه تروریستی

ــر از  ــی دیگ ــوریه یک YPG / در س
عوامل حیاتی جدایی میان دو متحد است. 

ــز دولت وی از ادعاهای یونان و قبرس  اخیراً نی
یونانی در شرق مدیترانه حمایت کرده،  تحریم اسلحه 

ــته و سپس توافقنامه ای به اصطالح امنیتی را با قبرس  را برداش
یونانی امضا کرده است.

ــی تر در غیرقابل پیش بینی بودن ترامپ است.  لوغ اوغلو اعالم کرد: با این حال، خطر اساس
ــته نه چندان دور تهدید کرده بود که اگر خواسته های وی توسط ترکیه برآورده  وی در گذش
ــان می دهد که ترامپ،  ترکیه را به عنوان  ــود، اقتصاد ترکیه را نابود خواهد کرد. این نش نش
ــت که می تواند با توجه به نیازهایش  ــوری اس یک متحد نمی بیند، بلکه ترکیه برای او کش

با آن رفتار کند.
ــد حزب جمهوری خلق ترکیه با بیان اینکه به دالیل مختلف نه بایدن و نه ترامپ  عضو ارش
ــایند به نظر نمی رسند،   ــب و خوش ــت جمهوری، برای ترکیه مناس به عنوان نامزدهای ریاس
ــی نماید و خود را  ــت خود را در قبال آمریکا مجدداً بررس ــه باید دیدگاه و سیاس ــت: ترکی گف
ــدام یک از نامزدها در انتخابات  ــت که ک ــرای دوره ای پر از چالش آماده کند زیرا مهم نیس ب

ماه نوامبر پیروز شود.

بایدن و ترامپ متحد ترکیه نیستند/ لزوم تجدید نظر آنکارا
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استاد دانشگاه هیوستون آمریکا:

امپریالیسم آمریکا مستاصل و رو به افول است
یک اسـتاد دانشگاه آمریکا معتقد است که امپریالیسم آمریکا مستاصل و رو به افول 

و»ته مانده« نفوذ آمریکا در جهان نیز در حال فروپاشی است.
ــگاه  ــتاد صاحب نام تاریخ در دانش ــر »جرالد هورن«، اس  محمدعلـی حق شـناس: دکت
ــتون و نویسنده چندین کتاب در زمینه تاریخ آمریکا و برده داری، در گفتگو با خبرنگار  هیوس
مهر سخنان قابل تأملی را درباره مناظره جنجالی هفته گذشته در ایاالت متحده بیان نمود.

ــنبه هفته  ــن مناظره بین کاندیداهای جمهوریخواه و دموکرات در ایاالت متحده چهارش اولی
ــد و موج واکنش ها به آن همچنان ادامه دارد. رسانه های آمریکایی مردم  ــته برگزار ش گذش
ــاری  ــاعت و نیم به عنوان »شرمس ــکا را »بازنده« این مناظره نامیدند و از این یک س آمری

ملی« یاد کردند.
هر دو نامزد به کرات کالم یکدیگر را قطع می کردند و استفاده از عبارت های توهین آمیز هم 
متداول بود و کار به جایی رسید که برگزارکنندگان مناظره ها تصمیم گرفته اند قوانین جدیدی 

را برای جلوگیری از بروز آنچه چهارشنبه اتفاق افتاد وضع کنند.
ــان دهنده یک امپراطوری رو به افول بود که دو  ــت: »این مناظره نش جرالد هورن معتقد اس
کاندیدای پیشتاز ریاست جمهوری بی ادبی، خشم، و بی نزاکتی را از خود به نمایش گذاشتند و 
بسیار به مرز خشونت نزدیک بودند – ویژگی ای که جز مهمترین خصایص یک امپراطوری 

است«.
ــوم کردن  ــه ترامپ از محک ــره زمانی بود ک ــن مناظ ــات ای ــن لحظ ــی از جنجالی تری یک
ــتان« طفره رفت – جنبش هایی که در ماه های اخیر  جنبش های حامی »برتری سفیدپوس
ــتی زده اند. او گروهی به  ــلحانه به تظاهرات های ضدنژادپرس ــت به حمالت مس حتی دس
ــید و آماده« و این  ــاب قرار داد و به آنها گفت: »آرام باش ــام »Proud Boys« را خط ن
ــد آنها تلقی کرده و  ــخن رئیس جمهور را به معنی تأیی ــی نیز بالفاصله این س ــروه افراط گ
ــعار و لوگویی جدید را با همین کالم )»Stand down and stand by«( ایجاد  ش
ــورد دفاع از حقوق  ــانی در م ــابقه آنچنان درخش ــرف دیگر، دموکرات ها نیز س ــرد. از ط  ک

ــتان ندارند. سیاه پوس
ــتی می شود، عملکرد این دو  ــیدیم که وقتی صحبت از مبارزه با نژادپرس از دکتر هورن پرس

حزب آمریکایی را چگونه مقایسه می کند.
این مناظره نشان دهنده یک امپراطوری رو به افول بود که دو کاندیدای پیشتاز ریاست جمهوری 
ــیار به مرز خشونت نزدیک  ــتند و بس ــم، و بی نزاکتی را از خود به نمایش گذاش بی ادبی، خش

بودند – ویژگی ای که جز مهمترین خصایص یک امپراطوری است
او در پاسخ اظهار داشت: »جمهوریخواهان تاکنون بدتر بوده اند زیرا برای پیروزی در انتخابات 

ــت نیاز دارند. اما بخشی  به رأی گروه های نژادپرس
از پایگاه دموکرات ها نیز روی نژادپرستی پافشاری 
می کند که نباید آن را از قلم انداخت و به ما کمک 
ــناتوری بایدن را بهتر  ــابقه دوران س می کند که س
درک کنیم، زمانی که در حبس کردن سیاهپوستان، 

که هوادران اصلی او بودند، پیشرو بود«.
بایدن در بخشی از مناظره اذعان کرد که »نابرابری 
سیستمی« در سیستم اجرای قانون این کشور وجود 
ــردن معدود  ــکالت را صرفًا بر گ ــا این مش دارد ام
ــتم انداخت.  ــیب های گندیده« موجود در سیس »س
ــاره به این سخنان گفت: »بایدن  دکتر هورن با اش
تالش می کند تا با این دست اظهارات متناقض نظر 

رای دهندگان بلوک های متفاوت را جلب کند«.
ــورد توجه قرار  ــیار م ــی از واکنش هایی که بس یک
ــخنان »ریچارد هاس«، رئیس اندیشکده  گرفت، س
ــورد این  ــط خارجی، در م ــورای رواب آمریکایی ش
مناظره بود. او در توییتی نوشت: »امیدوارم آن طور 
ــال مک لوهان )فیلسوف کانادایی( گفته؛  که مارش
ــای این مناظره ننشسته باشند  همه جهان به تماش
ــده نفوذ آمریکا در  ــه در این صورت باقی مان چرا ک
ــود و آرمان دموکراسی به  جهان نیز تضعیف می ش
ــره( ناامیدکننده ترین،  ــره می افتد. )این مناظ مخاط
ــن و ناراحت کننده ترین 90 دقیقه  مایوس کننده تری
ــور نبودید، به  ــرم بود. اگر نگران آینده این کش عم

تماشای آن نمی نشستید«.
ــاس را تأیید کرد و  ــورن نیز حرف های ه جرالد ه
ــت می گوید. می توانست این را هم  گفت: »او درس
ــتأصل و رو به افول  ــم مس اضافه کند که امپریالیس
ــت بیش از پیش به سمت  ایاالت متحده ممکن اس

شروع جنگ حرکت کند«.
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عضو هیئت سیاست گذاری ریاست جمهوری ترکیه:

تغییری در سیاستهای منطقه ای و جهانی آمریکا ایجاد نخواهد شد
پروفسور »نورشین آتش اوغلو گونِی« معتقد است، حتی با تغییر رئیس جمهور آمریکا، در 
سیاست های اصلی و بنیادی این کشور تغییری ایجاد نمی شود و تنها شیوه بیان و زبان 

سیاسی آمریکا متفاوت خواهد بود. 
 آذر مهدوان: در هر کشوری با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، شور و هیجان 
ــایه افکندن ویروس پاندمی کرونا در آمریکا و مبتال شدن »دونالد  ــود اما با س ــتر می ش بیش
ترامپ« رئیس جمهور این کشور به کووید -19 انتخابات ایاالت متحده روند فراز و نشیبی را 
ــنجی ها حکایت از پیروزی احتمالی جو بایدن دارد اما رفتار  طی می کند. هرچند بعضی نظرس
ــادگی قصد ترک کرسی ریاست  ــت به س ــان می دهد که در صورت شکس و بیان ترامپ نش

جمهوری را نخواهد داشت.
خبرنگار مهر، در خصوص روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفتگویی را با پروفسور »نورشین 
آتش اوغلو گونِی«، عضو هیئت سیاست گذاری ریاست جمهوری ترکیه انجام داده است که در ادامه 

از نظر می گذرد:

 خبر ابتالی دونالد ترامپ به ویروس کرونا این سوال که »آیا انتخابات ریاست 
جمهوری در زمان مقرر برگزار خواهد شد« را به ذهن ها متبادر می کند. به نظر شما 
تأثیر تحوالت کرونایی آمریکا در انتخابات ریاسـت جمهوری این کشور چگونه 

خواهد بود؟
دور از ذهن می دانم که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا لغو شود، چرا که این موضوع یک فرایند 
ــت و تصمیم برای این موضوع باید از سوی کنگره ملی آمریکا اتخاذ شود و  ــیت برانگیز اس حساس
ــتراک فکری حزب دموکرات و  ــده است، اش چون کنگره ملی آمریکا از احزاب مختلف تشکیل ش

جمهوری خواه سخت به نظر می رسد.
همچنین طبق قوانین این کشور مراسم تحلیف باید در ماه ژانویه انجام شود، اگر در زمان معین مراسم 

سوگند ریاست جمهوری برگزار نشود، موضوع تغییر قانون اساسی در جامعه مطرح می شود.

 همان طور که می دانید برای برگزاری دومین مناظره انتخاباتی آمریکا برنامه ریزی 
می شود، از نظر برخی کارشناسان مناظره قبلی ترامپ موفقیت آمیز نبوده است. 
در صورت شـرکت ترامپ در مناظره دوم، گفتگوی دوطرف بر روی چه مسـائلی 

متمرکز خواهد بود؟
این مناظره ها با هدف تأثیرگذاری بهتر بر روند پیروزی انتخاباتی کاندیداها برگزار می شود. مناظره قبلی 
هنوز نتوانسته در نظر مردم آمریکا تغییر خاصی ایجاد کند. در اینجا مسئله اصلی عدم توجه دو طرف 

به مسائل سیاست گذاری، طرح ها و برنامه های آینده شان است.
متأسفانه در این مناظره ها بیشتر به مسائل شخصی و اخالقی هم می پردازند. برای همین مناظره قبل 
مناظره ای موفق و تأثیرگذار نبود و مناظره بعدی هم این گونه خواهد بود. ماراتن انتخاباتی هر دو طرف 

همسو پیش می رود و هنوز نمی توان پیش بینی کرد که کدام یک پیروز این انتخابات خواهد شد.

 تدابیـر کرونایی دولت ترامپ موفقیت آمیز 
نبوده است، از طرفی امسال شاهد تظاهرات 
ضد نژادپرسـتی نیز بوده ایـم. با این اوصاف 

شانس پیروزی ترامپ چقدر است؟
بله رویکرد دولت ترامپ در قبال کرونا مورد انتقاد جامعه 
آمریکا و طرفداران جو بایدن بوده است. ترامپ علی رغم 
کرونایی شدنش هنوز هم دست از این سیاست گذاری ها 
برنمی دارد. ترامپ در موضوع اعتراضات نژادپرستانه، با 
مطرح کردن مباحثی مانند مبارزه با نژادپرستی و قانون، 
سعی کرد این روند را به نفع خود تغییر دهد. در مناظره 
قبل هم دیدیم که جو بایدن نتوانست از این مسئله به 

نفع خود استفاده کند.

 در دوران ریاسـت جمهوری ترامپ دولت 
ترکیه چالش های مختلفی با آمریکا در موضوع 
اس ۴۰۰ و مسئله تبدیل ایاصوفیه به مسجد 
تجربه کرده بود. آیا پیروزی بایدن می تواند در 

روابط آنکارا و واشنگتن تأثیری بگذارد؟
ــت جو بایدن می تواند ادامه سیاست باراک اوباما  سیاس
ــد. اما بایدن فردی است که آشنایی خیلی خوبی از  باش
شرایط ترکیه دارد، علی رغم وجود یکسری اختالف نظر 
میان آمریکا و ترکیه روابط دو کشور بر مبنای ژئوپلیتیک 
ادامه خواهد داشت اما مشکل اصلی این است که میان 
ــب طیب اردوغان و دونالد ترامپ یک خط ارتباطی  رج
ــت و این یک امتیاز خوب برای ترکیه  خوبی برقرار اس
محسوب می شود، برای همین در صورت پیروزی بایدن 
احتمال بروز برخی مشکالت میان دو کشور وجود دارد.

 ازنظـر شـما پیـروزی بایـدن تأثیـری در 
سیاست آمریکا در خاورمیانه خواهد داشت؟

سیاست های اصولی و بنیادی آمریکا دچار تغییر نخواهد 
ــد. هم در دوران جنگ سرد و هم بعد از جنگ سرد،  ش
ــتخوش تغییر نشده  اولویت های راهبردی آمریکا دس
است. فقط در شیوه بیان و زبان سیاسی آمریکا تغییراتی 

ایجاد خواهد شد.
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مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا:

احتمال بروز ناآرامی های خشونت بار در آمریکا وجود دارد

مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا با بد توصیف کردن عملکرد »ترامپ« از احتمال بروز 
ناآرامی های خشونت بار در این کشور بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست 

جمهوری ماه نوامبر سخن گفت.
ــدن به ماه نوامبر وارد  ــت جمهوری آمریکا با نزدیک ش  عبدالحمید بیاتی: انتخابات ریاس
مراحل حساسی شده و در این میان ابتالی »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، به کرونا نیز 

به پیچیدگی های این رقابت ها افزوده است.
ــوی دیگر بحث تقلب در انتخابات و به سرقت رفتن آرا مردم در این رقابت ها همچنان از  از س
ــوی هر دو نامزد انتخابات آمریکا یعنی جو بایدن و دونالد ترامپ مطرح است و در این میان  س
رسانه های غربی نیز با توجه به حمایت شبه نظامیان افراطی آمریکا از ترامپ از احتمال باالی 
بروز جنگ داخلی در ایاالت متحده پس از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری این 

کشور سخن می گویند.
در این میان حتی روز جمعه خبری مبنی بر خنثی شدن طرح ربایش فرماندار میشگیان از سوی 
ــرای آغاز یک جنگ داخلی در آمریکا از  ــبه نظامی افراطی و قصد آنها ب اعضای یک گروه ش

سوی اف بی آی )پلیس فدرال آمریکا( منتشر شد.
مجموع این تحوالت موجب شده تا نتوان آینده روشنی را برای آمریکا بعد از انتخابات ریاست 
ــرور« درباره فضای  ــد، در همین رابطه با پروفسور »دانیل س ــور متصور ش جمهوری این کش

انتخاباتی موجود در آمریکا به گفتگو نشستیم.
ــران و هم برای آمریکا و  ــای تعهدات برجامی هم برای ای ــرور: بایدن بدنبال احی ــور س پروفس

همچنین توافقات امنیتی بیشتر در منطقه خواهد بود
ــبق کاخ سفید بوده و از معروف ترین کارشناسان حاضر در مبحث مدیریت  »سرور« مشاور اس
ــوی آتالنتیک« و از اساتید دانشگاه »جان  ــان ارشد مؤسسه »روابط دو س جنگ و از کارشناس
هاپکینز« است که سابقه فعالیت گسترده در مورد جنگ های عراق، افغانستان و بالکان را دارد. 
وی از سال 1994 تا 1996 به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امر میانجیگری میان مسلمانان و 

ُکروات های یوگسالوی سابق فعالیت کرده است. متن این گفتگو به شرح زیر است:

 همانطور که مطلع هستید ترامپ بعد از اولین مناظره انتخاباتی به دلیل ابتالء 
به کرونا به بیمارستان منتقل شد و بعد از سه روز به کاخ سفید بازگشت؛ شما 
این رفتار رئیس جمهور آمریکا را با توجه به فضای انتخاباتی این کشور چطور 

ارزیابی می کنید؟
ــته و رفتن او  ــنجی های انتخاباتی و همچنین در مهار کرونا عملکرد بدی داش ترامپ در نظرس
به بیمارستان به علت ابتالء به کووید -19 و بازگشتش به کاخ سفید دلیل مهمی برای اثبات 

این حرف است.
ــورای روابط خارجی آمریکا در  ــرور در مورد پیام اخیر »ریچارد هاس« رئیس ش ــور س پروفس
ــت جمهوری ترامپ  ــرانجام کلمه ای را پیدا کردیم که دوران ریاس توئیتر که گفته بود »ما س
ــم« )Denialism( است. انکار کرونا، انکار تغییرات  را توصیف می کند. این کلمه »انکاریس
اقلیمی، افزایش زرادخانه هسته ای کره شمالی، انکار دخالت روسیه در امور سیاسی آمریکا و به 

طور خالصه انکار حقایق.« است، نیز گفت: حق کاماًل با ریچارد هاس است.

در  آمریـکا  سـفیر  فریدمـن  دیویـد   
سرزمین های اشـغالی اخیراً در مصاحبه ای 
اعـالم کرده که پیروزی بایدن در انتخابات 
ماه نوامبر موجب تغییر سیاست های آمریکا 
در قبـال ایـران شـده و بـرای اسـرائیل و 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مخرب 
خواهد بود؛ آیا واقعاً ممکن است در صورت 
پیـروزی بایدن شـاهد چنیـن تغییراتی در 

سیاست های کاخ سفید باشیم؟
آمریکا همچنان به امنیت اسرائیل و کشورهای عربی 
حوزه خلیج فارس متعهد خواهد بود. اما با این وجود 
ــدات برجامی هم برای  ــه دنبال احیای تعه بایدن ب
ایران و هم برای آمریکا و همچنین توافقات امنیتی 

بیشتر در منطقه خواهد بود.

 فریدمن همچنین مدعی شـده که ایران 
مهمترین مسئله انتخابات آمریکا است؛ آیا 
این اظهارات درست است یا آنکه فریدمن 
صرفاً قصـد تحریک اعراب و اسـرائیل را 

علیه بایدن داشته است؟
ــدن در مورد نقض  ــرور: تردید دارم که بگویم بای س

حقوق بشر در آمریکا نیز سخت گیر خواهد بود
ــه دنبال چنین هدفی بوده اما  او )فریدمن( مطمئناً ب
ــیحیان اوانجلیکن  مهمترین هدف او تحریک »مس

آمریکا« )مسیحیان افراطی( علیه بایدن بوده است.

 بایدن به تازگی اعالم کرده که در صورت 
رسـیدن به کاخ سـفید در روابط آمریکا با 
عربستان سـعودی تجدید نظر می کند، آیا 
ممکن اسـت شـاهد چنین تغییری در کاخ 

سفید باشیم؟
ــت. البته سخت است بگوئیم نتیجه چه  بله ممکن اس
خواهد بود اما تجدید نظر در روابط قطعاً در دستور کار 
خواهد بود. البته بایدن در خصوص موضوع حقوق بشر 
هم در برابر عربستان و هم ایران سخت گیر خواهد بود 
اما با این وجود تردید دارم که بگویم وی در مورد نقض 

حقوق بشر در آمریکا نیز سخت گیری خواهد داشت.

 با توجه به مباحث مطرح شده در خصوص 
اینکه احتمال بروز تقلب در انتخابات آمریکا 
وجود دارد، گروه های شبه نظامی حاضر در 
آمریکا دسـت بـه کار شـد و گزارش هایی 
دربـاره عضو گیـری آنها بـرای فعالیت در 
دوران پـس از انتخابـات منتشـر شـده و 
برخـی نیز از احتمال بـروز جنگ داخلی در 
آمریـکا سـخن می گویند، آیا به نظر شـما 
احتمال بـروز جنگ داخلی در آمریکا بعد از 
انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر وجود 

دارد؟
ــد، البته ممکن  ــگ داخلی در آمریکا رخ نمی ده جن
است برخی اعتراضات مسالمت آمیز و یا نآارامی های 
خشونت بار را شاهد باشیم اما چیزی که بتوان به آن 

جنگ داخلی گفت نه.
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در دنیای پساانتخاباتی آمریکا؛

خوش رقصی بایدن با شیپور جنگ ترامپ/چه کسی ماشه را می چکاند؟
سـناریوی ترغیب جامعه به شـورش و درگیر 
کـردن هـواداران احـزاب چپ و راسـت، تنها 
سـوی  آن  در  و  نیسـت  ترامـپ  مخصـوص 
طیـف سیاسـی، بایـدن هـم بـه نوبـه خـود 
 چنیـن نقشـه ای را تـدارک می بیند و مشـتاق 

جنگ داخلی است.
ــر را به تقلب  ــر دو یکدیگ  مریـم خرمائـی: ه
ــتی کرد  انتخاباتی متهم کرده اند. البته یکی پیشدس
و آن دیگری برای آنکه در اتهام غرق نشود؛ از موِج 
ــت. اول، دونالد ترامپ  ــواری گرف به وجود آمده س
ــمارش  ــد ش رئیس جمهور آمریکا بود که مدعی ش
ــتی ماه ها طول می کشد و دست  آرای انتخابات ُپس
دموکرات ها را برای سر به نیست کردن آرای او باز 
ــان  ــذارد؛ بعد هم یک برگ رأی به مردم نش می گ
ــده بود و گفت: این  ــطل زباله پیدا ش داد که در س

هم مدرک.
ــزد انتخابات 2020، کمی  ــو بایدن، دیگر نام اما ج
ــن کارزار علنی کرد؛  ــود را به ای ــتن خ دیرتر پیوس
ــالش برای جهت دهی  ــد از مدت ها قبل با ت هرچن
حزبی به جنبش ضدنژادپرستی »جان سیاه پوستان 
ــه نفع دموکرات ها، در  ــت« و مصادره آن ب مهم اس

این راه قدم گذاشته بود.
ــت پلیس  ــت به دس  قتل »جرج فلوید« سیاه پوس
ــر ورود  ــول و آغازگ ــه تح ــد نقط ــکا را بای آمری
ــت انتخاباتی  ــه عرصه رقاب ــای افراطی ب گروه ه
ــی که رد پای آنها از  ــکا تلقی کرد- گروه های آمری
چپ و راست، به هر دو سوی طیف سیاسی آمریکا 

کشیده می شود.
جنبش جان سیاه پوستان مهم است اگرچه ماحصل 
ــتی سازمان یافته  خیزش مردمی بود که از نژادپرس
ــد؛ اما در  ــه تنگ آمده بودن ــنگتن ب در دولت واش
ــه عمیق تر کردن  ــد برای هرچ ــت ابزاری ش نهای
ــی برای  ــه و مجال ــود در جامع ــکاف های موج ش
ــپر  ــی که مردم را س ــی دو رقیب سیاس قدرتنمای

بالی خود کردند.
در ابتدا، فقط صدای دادخواهی مردم بود که شنیده 
می شد و از ظلمی شکایت داشتند که مختص دولت 
ترامپ نبود؛ چرا که از دوره باراک اوباما رئیس جمهور 
سیاه پوست و دموکرات آمریکا و حتی در همه ادوار 
ــتی چون غده ای چرکی بخشی از  گذشته، نژادپرس
ساختار سیاسی آمریکا بوده و هست. اما رفته رفته، 
همزمان با گسترش جنبش جان سیاه پوستان مهم 
ــت؛ در بعضی موارد به نظر می رسید که صدای  اس
ــلح دو  ــوم مردم، در میان دعوای طرفداران مس عم
ــالت چپ گرایانه دارد  ــروه افراطی که یکی تمای گ
ــت گرایی می کوبد؛ گم شده  و دیگری بر طبل راس

است.
ــت پلیس  ــت به دس ــل »جرج فلوید« سیاه پوس قت
آمریکا را باید نقطه تحول و آغازگر ورود گروه های 
ــی آمریکا تلقی  ــه رقابت انتخابات افراطی به عرص
ــت،  کرد- گروه هایی که رد پای آنها از چپ و راس
ــیده  ــی آمریکا کش ــوی طیف سیاس ــه هر دو س ب
ــتفاده از ظرفیت های موجود  ــود سیاست، اس می ش

ــه هر دو نامزد  ــد و به نظر می آید ک ــای پیش رو را می طلب ــت چالش ه ــه و مدیری در جامع
ــراف دارند و در میان ادعاهای  ــت جمهوری آمریکا به خوبی به این موضوع اش رقابت ریاس
ــندانه، هر یک به فراخور حال خود از قتل جرج فلوید، به نفع برآورده کردن مقاصد  مردم پس

انتخاباتی استفاده کرد.
ــرای »آنتیفا« و گروه هایی چون »جبهه آزادی بخش  ــت که از جریان چپ گ بایدن مدعی اس
ــت  ــت نمی کند و تقابل آنها با گروه های راس ــان PNW « و » PSGBGC« حمای جوان
ــرز« که به جانبداری از ترامپ،  ــران افتخار« و »اوث کیپ ــی چون »بوگالو بویز«، »پس افراط
ــند؛ اقدامی کاماًل خودجوش است. جالب آنکه  ــونت می کش تظاهرات های مردمی را به خش

ترامپ هم دقیقًا همین ادعا را از جهت معکوس مطرح می کند.
ــت که از چند ماه مانده به انتخابات آمریکا، دو گروه افراطی به جانبداری  اما، آیا عجیب نیس
ــدن با یکدیگر قرار  ــتاویزی برای گالویز ش ــزد متفاوت، یک جنبش مردمی را دس از دو نام

می دهند و آن دو نامزد )بایدن و ترامپ( هرگونه دخالت در ماجرا را انکار می کنند؟

جنگ داخلی؛ سناریویی که دو نویسنده دارد
ــماری از متحدان  ــپتامبر، ش ــالدی س ــاه می در م

ــونت در  ترامپ، نه تنها از احتمال بروز خش
دوره پساانتخاباتی آمریکا سخن گفتند؛ 

بلکه آن را به عنوان راهی شایسته 
برای احیا حق طرفداران حزب 

جمهوریخواه توصیه کردند.
ــر  »راج ــا  آنه از  ــی  یک

استون« است- دوست 
ــاور  ــی و مش صمیم
رئیس جمهور  سابق 
چندی  که  آمریکا 
ــم  به رغ ــش  پی
در  ــی  دروغگوی
ــره و  ــر کنگ براب
علیه  مانع تراشی 
ــون،  ــرای قان اج
مشمول عفو ویژه 
ــل دوره  و از تحم
ــاله زندان  ــه س س

معاف شد.
استون مدعی است در 

ترامپ،  پیروزی  صورت 
ــب  رقی ــدن«  بای ــو  »ج

ــرش  پذی از  وی  ــرات  دموک
نتیجه انتخابات امتناع می کند و 

ــردن او، اعالم  ــربه راه ک تنها راه س
ــل به قانون ضد  ــت نظامی و توس حکوم

شورش است.
ــکل کاپوتو« از  ــوی »مای ــابه دیگر، از س توصیه مش

ــت  ــاور فعلی وزارت بهداش کارکنان کارزار 2016 ترامپ و مش
ــت. او هم پیش بینی کرده که خشونت پساانتخاباتی، امری  ــده اس و رفاه اجتماعی، مطرح ش
اجتناب ناپذیر است و ترامپ در مواجهه با حقه بازی بایدن از تحویل قدرت امتناع خواهد کرد 

و این بهانه نخستین شلیک خواهد بود!
ــت را نمی توان صرفًا امری خودجوش تلقی کرد که محصول ذهن  اظهارنظرهایی از این دس
ــت. در واقع آنها مانیفست خود را از روی اظهارات  ــه ترامپ اس بیمار برخی طرفداران دوآتش
ــابهی نسخه برداری می کنند که پیشتر از سوی رئیس جمهور آمریکا مطرح شده  کمابیش مش

است.
ــناریوی ترغیب جامعه به شورش و درگیر کردن هواداران احزاب  ــت که س اما واقعیت آن اس
ــت، تنها مخصوص ترامپ نیست و در آن سوی طیف سیاسی، بایدن هم به نوبه  چپ و راس
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ــویق مردم به  ــن ایده که قصد دموکرات ها از تش ــه ای را تدارک می بیند ای ــود چنین نقش خ
شرکت در رأی گیری ُپستی، تقلب در انتخابات است را نخستین بار ترامپ مطرح کرد و بعد 
ــوال که آیا در صورت پیروزی بایدن، نتیجه را خواهد پذیرفت؛  ــخ به این س به دفعات از پاس

طفره رفت.
او طرفدارانش را به این باور رسانده که حتمًا در انتخابات تقلبی رخ خواهد داد و ذهن آنها را 

برای آنچه که فردای روز انتخابات به تصویر خواهد کشید آماده کرده است.
ــهریور( با فاکس نیوز داشت به  ــپتامبر )22 ش برای همین در مصاحبه ای که در تاریخ 10 س
صراحت گفت اعتراض مردمی به اعالم خبر پیروزیش را شورش تلقی کرده و به سرعت آن 
را خاموش خواهد کرد. وی حتی از عبارت )we just send in( استفاده کرد که می توان 

آن را به منزله توسل به قوای نظامی تلقی کرد.
ــا ناآرامی  ــد؛ می تواند در مواجهه ب ــتناد کن ــورش مورخ 1807 اس ــپ به قانون ش ــر ترام  اگ

پساانتخاباتی، ارتش را جایگزین پلیس کند.
ــناریوی ترغیب جامعه به شورش و درگیر کردن هواداران احزاب  ــت که س اما واقعیت آن اس
ــت، تنها مخصوص ترامپ نیست و در آن سوی طیف سیاسی، بایدن هم به نوبه  چپ و راس

خود چنین نقشه ای را تدارک می بیند.
او هم فرضیه تخلف انتخاباتی را با روایتی هرچند متفاوت به خورد هوادارانش می دهد تا آنجا 
که 11 اکتبر )20 مهر( خطاب به آنها گفت »از اینکه رأی داده اید مطمئن شوید چرا که تنها 

راه شکست دادن ما، حقه بازی در مراکز اخذ رأی است«.
هر دو نامزد انتخابات 2020 آمریکا، برای دوره پساانتخاباتی آمریکا یک نسخه واحد نوشته اند 

منتها یکی با قلدری و دیگری با مظلوم نمایی سناریوی خود را پیش خواهد برد.

دشمنان قسم خورده؛ اما متحد در یک هدف
ــم گروه های راست افراطی چون »پسران افتخار«، »سوگند خوردگان =  اگرچه به دفعات اس
اوث کیپرز«، »سه درصدی ها« و »بوگالو بویز« را می شنویم و ایده اصلی شورش و در نهایت 
ــت؛ اما رقیب دموکرات نیز جنگ پیش رو را به راحتی واگذار  ــرکوب مردم از آن ترامپ اس س
نخواهد کرد و تا اینجا، جنبش ضدنژادپرستانه »جان سیاه پوستان مهم است« را به نفع خود 

مصادره کرده حال آنکه از حمایت جنبش چپ افراطی »آنتیفا« هم برخوردار است.
ــاس در تاریخ آمریکا تعبیر کرد که در آن جماعتی از هر دو  ــاید بتوان این را لحظه ای حس ش
ــتند و دلشان بیش از هر چیز هرج و مرج  ــی به دنبال نوعی از خودمختاری هس طیف سیاس
می خواهد و به جای آنکه در پی اصالح 
ــب وارد  ــند؛ از در تخری باش
از  ــیاری  می شوندبس
ــا  ــن گروه ه ای
خط مشی 

ــیار متفاوت عمل  ــانی ندارند و در تاکتیک بس یکس
می کنند. برای مثال، بوگالو بویز در جریان مخالفت 
ــری، حمالتی را علیه پلیس  با تداوم قرنطینه سراس
ــعارش عدم همراهی با فرمانداران  تدارک دید و ش
ــت که هفته گذشته  ــت و عجیب نیس دموکرات اس
ــدن فرماندار  ــش در تدارک دزدی ــی از اعضای جمع

ایالت میشیگان بودند.
یا سوگندخوردگان )اوث کیپرز( که یکی از بزرگترین 
گروه های راست افراطی است، می گوید حامی پلیس 
است و اصاًل انگیزه های نژادپرستانه ندارد؛ مدرکش 

هم اعضای سیاه پوست گروه هستند.
در سمت چپ نیز وضع به همین منوال است. جبهه 
ــان PNW که در درگیری های  آزادی بخش جوان
ــتند نیز به نوبه خود از درگیری با  پورتلند نقش داش
طیف راست افراطی استقبال می کنند. نمونه دیگری 
از این مورد را می توان در اعالم خودمختاری بخش 
ــان اعتراضات  ــیاتل در جری ــهر س ــی از ش کوچک
ــروه چپگرای  ــد- اتفاقی که گ ــتی دی ضدنژادپرس

PSGBGC در آن دخیل بودند.
ــند، یک  این گروه های افراطی از هر طیفی که باش
ــت که از حس  ــدف واحد دارند و آن براندازی اس ه
مشترک پوچ گرایی و آنارشیسم ریشه می گیرد شاید 
بتوان این را لحظه ای حساس در تاریخ آمریکا تعبیر 
ــی به  کرد که در آن جماعتی از هر دو طیف سیاس
دنبال نوعی از خودمختاری هستند و دلشان بیش از 
هر چیز هرج و مرج می خواهد و به جای آنکه در پی 

اصالح باشند؛ از در تخریب وارد می شوند.
ــه ترامپ و بایدن برای فردای پس از انتخابات  اینک
سناریو می چینند از بابت اشرافی است که به واقعیت 
امروز جامعه آمریکا دارند و آن میل به آشوب طلبی 

برای غلبه بر سرخوردگی اجتماعی است.
طبق نظرسنجی یوگاورنمنت، در سال 2017، فقط 
8 درصد جمهوریخواهان و دموکرات ها بر این باور 
بودند که احزابشان برای رسیدن به اهداف سیاسی 
حق توسل به خشونت را دارند حال آنکه در جوالی 
ــان دموکرات ها 33 درصد و  2020، این رقم در می

نزد جمهوریخواهان 38 درصد بود.
ــای افراطی  ــت که گروه ه ــن جامعه ای اس در چنی
ــند، یک  ــر طیفی که باش ــد و از ه ــکل گرفته ان ش
ــت که از حس  ــدف واحد دارند و آن براندازی اس ه
ــترک پوچ گرایی و آنارشیسم ریشه می گیرد. در  مش
ــت که وقتی  این میان، نقش ترامپ و بایدن آن اس
ــمگین به خیابان سرریز می شوند، آنها را  مردم خش
بر سر هم آوار کنند و نتیجه این تقابل چیزی نیست 

مگر جنگ داخلی.
ــت همانند همان  ــزد انتخابات آمریکا، درس دو نام
گروه های افراطی که ادعا می کنند نسبتی با ایشان 
ــی مختلف اند اما به یک  ــد؛ از دو طیف سیاس ندارن
اندازه مشتاق ماهیگیری از بستر آشوبی هستند که 

در ُشرف وقوع است.
ــورای روابط  ــدار نهادهایی چون اف بی ای و ش هش
خارجی آمریکا نیز نه از بابت پیشگیری بلکه بیشتر 
ــی برای دیدن  ــاده کردن اذهان عموم از جهت آم
ــت از فردای روز  ــت که ممکن اس صحنه هایی اس

انتخابات شاهد باشند.
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استاد دانشگاه پرینستون:

بعد از انتخابات سیاست خاورمیانه ای آمریکا همچنان سردرگم خواهد بود
پروفسور »فرانک فن هیپل« معتقد است صرف نظر از اینکه چه کسی برنده 
انتخابـات آمریکا خواهد شـد، سیاسـت کاخ سـفید در خاورمیانه همچنان 

سردرگم خواهد بود.
ــوری 2020، »دونالد ترامپ«  ــت جمه  زهـرا میرظفرجویـان: انتخابات ریاس
ــواه و دموکرات  ــن انتخابات از حزب جمهوریخ ــدن« دو نامزد رقیب ای ــو بای و »ج
ــور در قبال  ــن کش ــت ای ــه سیاس ــی از جمل ــت خارج ــائل سیاس ــوزه مس را در ح
ــه چالش  ــائل مهاجرتی ب ــا و مس ــا ویروس کرون ــارزه ب ــیا، راه های مب ــرب آس  غ

کشیده است.
ــه یکی از عوامل  ــت؛ ب ــروس کرونا به دلیل تبعات اجتماعی-اقتصادی که داش وی
تاثیرگذار در تعیین نتیجه انتخابات آمریکا تبدیل شد حال آنکه با سرایت به ترامپ، 
اهمیت آن بیشتر هم شده است. اکنون این سوال مطرح می شود که ابتالی ترامپ 
ــی روی کارزار انتخاباتی او دارد و آیا در تغییر نظر  ــه کرونا، چه تبعات مثبت یا منف ب
آنهایی که هنوز تصمیم قطعی نگرفته اند که به کدام نامزد رای دهند؛ تاثیری داشته 

است یا خیر؟
ــت های این دو نامزد در قبال غرب آسیا چالش دیگری برای  ــوی دیگر، سیاس از س
ــه با حمایت او از رژیم  ــائل خاورمیان ــکا خواهد بود. رویکرد ترامپ در قبال مس آمری
ــتی، عربستان، مصر و رویکرد تهاجمی اش در قبال ایران تعریف می شود.  صهیونیس
بایدن هم در دوران معاونت رئیس جمهوری پیشین آمریکا عمیقاً در تغییر دیپلماسی 
ــت و اکنون، به عنوان نامزد  ــت نظامی آمریکا در خاورمیانه دخیل بوده اس و سیاس
ــتی،  ــائل مربوط به عراق، رژیم صهیونیس ــاس تجارب خود در مس انتخابات، بر اس

سوریه، ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه عمل خواهد کرد.
در این راستا خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور »فرانک فن هیپل« انجام داده است 
ــامل  ــه در ادامه می آید. حوزه تحقیقاتی »فن هیپل« در زمینه علوم و فناوری ش ک
مواردی چون کنترل تسلیحات اتمی و منع اشاعه هسته ای، انرژی و توازن سیاست 

گذاری در عرصه های تکنولوژی است.
وی پیش از پیوستن به دانشگاه »پرینستون«، به مدت 10 سال مشغول تحقیق در 
ــه فیزیک نظری ذرات بنیادی بود و به طور خاص به نگارش آثاری با موضوع  زمین
پایه و اساس فنی منع اشاعه هسته ای و راهکارهای خلع سالح، آینده انرژی اتمی و 

بهینه سازی اقتصاد سوخت خودرو عالقه دارد.

 آیـا نتیجه انتخابات ریاسـت جمهـوری ۲۰۲۰ آمریـکا، رویکرد و 
سیاسـت این کشـور را در خاورمیانه به ویژه در برابر برجام و ایران 

تحت تاثیر قرار خواهد داد؟
من انتظار دارم در صورتی که بایدن پیروز انتخابات شود و ایران نیز به تعهدات خود 

ــام برگردد، او آمریکا را دوباره به برجام بازگرداند. با این  در برج
ــمت و  ــت آمریکا در مورد خاورمیانه همچنان به س حال، سیاس

سوهای متفاوتی کشیده خواهد شد.

 برخـی معتقدنـد کـه آرای الکترال چالشـی برای 
دموکراسی در آمریکا اسـت. نظر شما در این مورد 

چیست؟
ترامپ از ترس اینکه یک رای عادالنه را از دست بدهد در حال 
حاضر ادعای تقلب گسترده را در پیش گرفته است. ایالت هایی 
ــط جمهوریخواهان کنترل می شوند، در تالش هستند  که توس
رای گیری را در مناطقی که انتظار می رود به بایدن رأی دهند، 
ــتی را که انتظار می رود  ــرکوب کرده و روند رای گیری پس س
دموکرات ها نسبت به جمهوریخواهان بیشتر از آن استفاده کنند 
ــخت کنند. این قطعاً یک چالش برای دموکراسی در آمریکا  س

است.

 آیا ابتالی ترامـپ به ویروس کرونا و به طور کلی 
رویکـرد وی در مواجهه با این بیمـاری همه گیر بر 
سرنوشـت وی در انتخابـات پیـش رو تاثیر خواهد 

گذاشت؟
ــروس کرونا قطعاً برای او  ــوه عملکرد ترامپ در رابطه با وی نح
ــی احتیاطی وی در  ــی ایجاد خواهد کرد. ب ــکل سیاس یک مش
ــک برای جلوگیری از ویروس کرونا و ابتالی  ــتفاده از ماس اس
افراد بسیاری در کاخ سفید، از جمله شخص خود او، با انتقادهای 

زیادی روبرو شد.

 بـه نظر شـما چرا کشـور آمریـکا در اولیـن دوره 
ریاسـت جمهـوری ترامپ بـا متحـدان و نهادهای 
بین المللی چالش ها و تنش های زیادی داشته است 
و آیـا نتیجه انتخابات تاثیری بر این موضوع خواهد 

داشت؟
رویکرد ترامپ نسبت به دیگران بیشتر بر رقابت های برد-باخت 
ــای برد-برد و این امر  ــت تا بر همکاری و توافق ه متمرکز اس

برای رهبری بین المللی آمریکا بسیار مخرب بوده است.
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سیاستمدار کانادایی:

دست ترامپ رو شده است

»سـلینا سـزار چاوانـس« بـا رد ایـن مسـئله کـه دونالـد ترامـپ فـردی غیرقابل 
 پیـش بینـی اسـت، گفت دسـت ترامـپ کامـال رو شـده و وی دیگر کارتـی برای

بازی کردن ندارد. 
ــت روز 13 آبان ماه  ــرار اس ــوری آمریکا که ق ــت جمه  پیمـان یزدانـی: انتخابات ریاس
ــدن از حزب  ــزب جمهوریخواه با جو بای ــد ترامپ از ح ــان آن دونال ــود و در جری ــزار ش برگ
ــالی دونالد ترامپ  ــود. ابت ــود نزدیک می ش ــاس خ ــت کند، به مرحله حس ــرات رقاب دموک
ــی این رقابت  ــریع وی نیز به پیچیدگ ــات و بهبود س ــتانه برگزاری انتخاب ــا در آس ــه کرون  ب

افزوده است.
از سوی دیگر، موضوع تقلب در انتخابات نیز توسط هر دو نامزد مطرح می شود. در این راستا، 
مطبوعات تعدادی مقاله منتشر کردند که حاوی گمانه زنی هایی مبنی بر عدم پذیرش نتیجه 

نهایی انتخابات توسط دونالد ترامپ است.
این انتخابات همچنین دونالد ترامپ و جو بایدن را در زمینه مسائل سیاست خارجی از جمله 
سیاست آمریکا در قبال غرب آسیا، راه های مبارزه با ویروس کرونا، مسائل نژادپرستی و غیره 

به چالش کشیده است.
در همین حال، برخی از تحلیلگران بر این باورند که دونالد ترامپ فردی غیرقابل پیش بینی 
ــزار  ــت و برنامه هایی برای تغییر نتیجه بازی به نفع خود دارد. اما در این رابطه، »سلیناس اس
ــابق پارلمان کانادا در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت: »نه  ــتمدار و عضو س چاوانس« سیاس

تنها ترامپ غیرقابل پیش بینی نیست، بلکه حتی دست او در این بازی رو شده است«.
در ادامه، متن کامل گفتگوی مهر با دستیار سابق »جاستین ترودو« نخست وزیر کانادا ارائه 

شده است:

 بسیاری بر این باورند که آرای الکترال در آمریکا چالش و تهدیدی اساسی 
علیه دموکراسی در این کشور است. نظر شما چیست؟

ــت  ــا توجه به اینکه در دو نمونه از پنج انتخابات اخیر دیدیم که آرای الکترال، عنوان ریاس ب
جمهوری آمریکا را به کاندیدایی محول کرد که از رأی مردمی برخوردار نبود، من معتقدم که 
وقتی به آمریکا و ظرفیت این کشور برای دموکراسی واقعی- که در آن قدرت نزد مردم است- 
ــی  ــت کم در دو مورد اخیر، انتخاب مردم منعکس کننده کس نگاه می کنیم؛ می بینیم که دس

ــد،   که در نهایت به عنوان رئیس جمهور انتخاب ش
نبوده است.

 تحلیلگـران بسـیاری معتقدند سـاختار 
قـدرت و توزیع آن در آمریـکا به گونه ای 
اسـت که تنها بـه دو حزب اصلـی، یعنی 
امـکان  دموکرات هـا  و  جمهوریخواهـان 
دسـتیابی به قدرت را می دهد و نامزدهای 
مسـتقل و حزب هـای کوچک سـهم قابل 
توجهـی از این قـدرت ندارند. نظر شـما 

چیست؟
ــت.  ــخص اس ــر من این موضوع کاماًل مش به نظ
نامزدهای مستقل و جدید ظرفیت زیادی برای پول 
جمع کردن برای تأثیرگذاری بر اراده سیاسی و تغییر 
ــتم قانون گذاری و  فرایندی که هم اکنون در سیس
سیاست گذاری وجود دارد، ندارند و در نظام قدرت 
ــان و دموکرات ها  ــه در آن جمهوریخواه آمریکا ک
ــرای انتخابات دراختیار  ــزان قابل توجهی پول ب می
ــت. در واقع،  ــًا غیرممکن اس ــد، این امر تقریب دارن
ــی برای اختالف  ــان هم جای حتی در خود حزب ش
ــن این موضوع ظرفیت  ــر وجود ندارد. به نظر م نظ
ــتقل در نظام قدرت  ــور افرادی با تفکرات مس حض
ــد. در خصوص  ــدت کاهش می ده آمریکا را به ش
ــی هستیم که  ــاهد چندین حزب سیاس کانادا ما ش
ــی را دارند  توانایی تغییر و اثرگذاری بر اراده سیاس
ــه طور کامل  ــه صدای مردم ب ــوند ک  تا مطمئن ش

منعکس می شود.
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 سـوال بعدی مـن درمورد تسـت مثبت 
کرونای دونالد ترامپ اسـت. به نظر شما 
بیماری ترامپ بر روند انتخابات در آمریکا 

تأثیری خواهد گذاشت؟
ــیاری در این خصوص خوانده ام  من گزارش های بس
ــاهدش بودیم این بود که حتی بعد  اما چیزی که ش
ــه مثبت کرونای ترامپ، وی بدون در  از اعالم نتیج
ــتی در جمع حاضر  ــر گرفتن پروتکل های بهداش نظ
ــده و داروها  ــود و می گوید که کاماًل درمان ش می ش
تأثیرگذار بوده که به نظر من نه تنها این اقدام نوعی 
بدخدمتی به مردم آمریکا است بلکه در سطح جهان 
ــران و میزان قابل توجه  ــم، وقتی به تأثیر این بح ه
ــی از آن نگاه می کنیم، اقدام آسیب  مرگ و میر ناش
ــی ترامپ به تأثیر نجومی  ــت. بی اعتنای زننده ای اس
این ویروس در دنیا در واقع تالشی است برای اینکه 
شخصیت خودش را برای انتخابات این دور محکم تر 
کند و بگوید حتی با اینکه او هم به این ویروس مبتال 
شد و مردم هم معتقدند که او به خوبی این بحران را 
مهار نکرده، آمریکا بهترین سیستم درمانی را دارد و 
او هم درمان شده و به شدت تالش می کند که روی 
این دروغ مانور بدهد که توانسته موقعیتی را که هیچ 

کنترلی رویش ندارد، مهار کند.

 تمـام نظرسـنجی هایی کـه در آمریـکا 
انجـام شـده نشـان می دهـد کـه بایدن 
شـانس بیشـتری بـرای پیـروزی در این 
انتخابـات دارد. امـا بـه اعتقاد بسـیاری، 
ترامپ شخص غیرقابل پیش بینی است و 
در سـرش برنامه هایی دارد تا نتیجه بازی 
را به نفع خود تغییر دهد. نظر شما چیست 
و اگـر فکر می کنید ایـن توصیف از ترامپ 
درسـت اسـت، این برنامه ها که او ممکن 
است طی چند روز آینده آنها را رو کند، چه 

می توانند باشند؟
ما اصاًل فکر نمی کنیم که ترامپ غیرقابل پیش بینی 
است. واقعیت این است که ترامپ تظاهر می کند که 

غیرقابل پیش بینی است. او دستش را رو کرده و گفته که رأی گیری ُپستی جعلی است و با آن 
ــت. او به چندین گروه نظامی از جمله گروه Proud Boys )پسران افتخار( گفته  مخالف اس
که در حالت آماده باش باشند و این گروه ها آماده اند و صحبت از جنگ داخلی می کنند. به نظر 
من برنامه ای که ترامپ در جیب عقبش دارد این است که فقط به انداختن ترس و نگرانی در دل 
آمریکایی ها نسبت به جعلی بودن رأی گیری بسنده نکند بلکه آنها را از عواقب پیروز نشدنش 
در انتخابات بترساند. با یک چنین گفتمانی از خشونت علنی، به اعتقاد من دونالد ترامپ بازی 
ــت. وی در حال حاضر فرایند رأی گیری را طوری محدود کرده  ــروع کرده اس خطرناکی را ش
ــان تری به دستگاه های  ــی آس که افراد در مناطقی که احتمال رأی دادن به او را دارند دسترس
رأی گیری دارند درحالی که مناطق دیگر زودتر بسته می شوند و صف های طوالنی تری دارند. 
بنابراین، ترامپ برای محدود کردن رأی گیری علیه خودش استراتژی های مختلفی دارد. حتی 
اگر افراد از طریق پستی رأی بدهند ترامپ این رای ها را باطل اعالم می کند و بعد از انتخابات 
نیز تهدید به خشونت می کند. هیچکدام از این استراتژی ها به نفع مردمی که به دولت و ثبات 
مخصوصًا در شرایط بحران کرونا نیاز دارند، نخواهد بود. ترامپ با این کار وجهه خوبی هم در 

سطح دنیا نخواهد داشت.

 سـوال آخـر در مورد تبعیض نژادی در آمریکا اسـت. همانطـور که در چندین 
مصاحبه از شما خوانده ام، به اعتقاد شما تبعیض نژادی در آمریکا امری نهادینه 
شده است. در کل، به نظر شما بین دموکرات ها و جمهوریخواهان آیا تفاوتی در 
خصوص رسیدگی و رفع این مشکل اجتماعی وجود دارد؟ گفته می شود که ترامپ 
هم مانند اوباما حتی اگر می خواست این موضوع را برطرف کند قادر به انجام آن 
نبود چرا که این مشکل نهادینه شده و ساختاری است. شما سیاست های این دو 
حزب اصلی را در خصوص اهتمام آنها به رفع مشکالت تبغیض نژادی در جامعه 

آمریکا، چطور ارزیابی و مقایسه می کنید؟
ــکا بلکه به نقش کنگره نیز در این  ــاد من، ما نباید فقط به نقش رئیس جمهور آمری ــه اعتق ب
ــره، طرح های ابتکاری مهمی از  ــم. حتی اگر برای این موضوع، در کنگ ــوص توجه کنی خص
سوی دموکرات ها مطرح شود، این طرح ها از سمت جمهوریخواهان کنگره کنار زده خواهند 
شد. در دوره اوباما هم دیدیم که هر قدمی که او برای رفاه مردم آمریکا برمی داشت با مانعی 
از سمت کنگره مواجه می شد. کنگره مانع به تحقق رسیدن طرح های ابتکاری بسیاری شد، 
مثل الیحه مراقبت مقرون به صرفه که منافع بسیاری برای اقلیت ها و رنگین پوستان داشت 
ــد. اعضای کنگره به جای اینکه اولویت خود  ــدید جمهوریخواهان رو به روش و با مخالفت ش
ــان می دهند. وقتی  را تأمین نیازهای مردم آمریکا قرار دهند در برابر این طرح ها مقاومت نش
ــمت هر دو  به تالش های این دو حزب برای تحقق طرحی نگاه می کنیم؛ می بینیم که از س
ــای زیادی از طرح های خوبی وجود دارد که به خاطر همین  ــا مقاومت وجود دارد. مثال ه آنه
مقاومت و مخالفت در کنگره کنار زده شد و در مقابل طرح های بدی که در روند به تصویب 
ــت که مانع به تحقق  ــدید برخوردار بودند. به نظر من این کنگره اس ــیدن، از حمایت ش رس

رسیدن طرح های مطلوب برای مردم آمریکا است
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استاد دانشگاه مینه سوتا:

احتمال وقوع کودتا در آمریکا
 استاد دانشگاه مینه سوتا ضمن تائید موضوع احتمال بروز جنگ داخلی در آمریکا پس از 
مشخص شدن نتایج انتخابات ۲۰۲۰، از آماده شدن برنامه هایی برای جلوگیری از آنچه 

که وی آن را کودتا می خواند خبر داد. 
 عبدالحمید بیاتی: موضوع احتمال بروز جنگ داخلی در آمریکا در صورت شکست ترامپ در 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور جدی تر از قبل شده است، این امر به ویژه با حادثه ای که 
هفته گذشته در ایالت میشیگان رخ داد و اف بی ای )پلیس فدرال آمریکا( از بازداشت بیش از 10 
نفر به اتهام تالش برای ربودن فرماندار این ایالت و به راه انداختن جنگ داخلی خبر داد، پر رنگ تر 

شده است.
ــوی اف بی آی از اعضای گروه شبه نظامی افراطی »بوگالو بویز« که از  ــت شده از س افراد بازداش

حامیان »دونالد ترامپ« محسوب می شوند هستند.
بوگالو بویز در جریان مخالفت با تداوم قرنطینه سراسری برای کنترل کرونا، در مخالفت با این تدابیر 

حمالتی را علیه پلیس تدارک دید و شعارش عدم همراهی با فرمانداران دموکرات است.
پروفسور بیمن: اقدامات پسا انتخاباتی شبه نظامیان حامی ترامپ می تواند 

شکل کودتا به خود بگیرد
ــر موضوع احتمال بروز تقلب  ــاری ترامپ ب در این میان پافش
ــده تا فضای حاکم بر رقابت های  در انتخابات موجب ش
انتخاباتی 2020 متشنج تر از هر زمان دیگری باشد 
اما نکته مهم در این رابطه آن است که این فقط 
ــتند که سعی دارند با به  جمهوریخواهان نیس
نمایش درآوردن گروه های افراطی حامی 
خود وضعیت احتمالی آمریکا را در صورت 

شکست ترامپ به تصویر بکشند.
ــی اردوگاه  ــوی دیگر میدان یعن در س
دموکرات ها نیز وضعیت کماکان به 
همین ترتیب است؛ البته گروه های 
ــبه نظامی در میان دموکرات ها  ش

چندان خود را نشان نمی دهند.
وجود این فضا موجب شده تا اغلب 
ــانه های خارجی درباره احتمال  رس
ــی در آمریکا پس  ــوع جنگ داخل وق
ــدن نتیجه انتخابات  ــخص ش از مش
ــخن بگویند، بر همین اساس  2020 س
ــرایط، موضوع  ــرای تحلیل بهتر این ش ب
احتمال وقوع جنگ داخلی در ایالت متحده 
را با پروفسور »ویلیام بیمن« استاد دانشگاه مینه 

سوتا آمریکا، به بحث گذاشتیم.
ــن  بیم ــان  اورم ــام  ویلی ــور  پروفس
 )William O. Beeman(
استاد و رئیس گروه مردم شناسی 
ــوتا است. وی  دانشگاه مینه س
 2005 ــال  س از  ــن  همچنی
ــش  ــت بخ ــا 2008 ریاس ت
مردم  ــن  انجم ــه  خاورمیان
ــی آمریکا را برعهده  شناس

داشته است.
ــر گروه  ــتر مدی پیش بیمن 
مطالعات خاورمیانه در دانشگاه 
ایالت  در   )Brown( ــراون  ب
رودآیلند و استاد مردم شناسی و 
مطالعات آسیای شرقی این دانشگاه 
ــی را  نیز بود. وی دکترای مردم شناس
از دانشگاه شیکاگو در سال 1976 دریافت 

کرد و به خاطر نوشتن چندین جلد کتاب و بیش از 100 
ــورد پویش های ارتباطات در ایاالت  مقاله علمی در م

متحده، ایران و غیره بسیار مشهور است.
ــرایط موجود در آمریکا و  پروفسور بیمن در تحلیل ش
امکان بروز جنگ داخلی در این کشور بعد از مشخص 
شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر گفت: 
ــام قوا از دونالد  ــن حقیقت دارد که گروه هایی با تم ای
ــور آمریکا، حمایت می کنند. این  ترامپ، رئیس جمه
ــتند و وجود سالح گرم در دستان  گروه ها مسلح هس
ــاس متمم دوم قانون اساسی آمریکا که به  آنها بر اس
شهروندان اجازه مالکیت و استفاده از اسلحه را می دهد 
بدون اشکال است. ما نه می دانیم که چه تعداد از این 
ــلح در آمریکا وجود دارد و نه اینکه چه  گروه های مس
تعدادی عضو این گروه ها هستند. آنچه می دانیم این 
است که برخی از اعضای این گروه ها اعالم کرده اند 
اگر ترامپ مجدداً به عنوان رئیس جمهور انتخاب نشود 
اسلحه بدست گرفته و به میدان می آیند. در این میان 
ــود دارد که اگر ترامپ در انتخابات  این هراس نیز وج
ماه نوامبر شکست بخورد نتیجه را نپذیرفته و حاضر به 

ترک کاخ سفید نشود.
 

صحنه ای از قدرت نمایی شبه نظامیان حامی 
ترامپ در داخل آمریکا

ــوتا در ادامه افزود: دیدگاه  ــتاد دانشگاه مینه س این اس
شخصی من این است که بله برخی گروه های مسلح 
ــت گرفته و و در واشنگتن  ممکن است سالح به دس
ــود معتقدم که تعداد  ــدرت نمایی کنند اما با این وج ق
افرادی که دست به این کار می زنند چندان قابل توجه 
نخواهد بود. این افراد )گروه های مسلح حامی ترامپ( 
ــند اما معتقدم که در  می توانند فوق العاده ویرانگر باش
ــان ماجرا نیروهای امنیتی محلی آنها را کنترل می  پای
ــبه نظامیان حامی ترامپ اعالم کرده اند اگر  کنند. ش
ــود  ترامپ مجدداً به عنوان رئیس جمهور انتخاب نش

اسلحه بدست گرفته و به میدان می آیند
ــلح در آمریکا که شامل ارتش،  موضوع نیروهای مس
نیروی دریایی، تفنگداران، نیروی هوایی و گارد ساحلی 
ــت. آنها اجازه دخالت در مسائل  می شوند پیچیده اس
ــت ها از آنها  ــکا را ندارند مگر اینکه ایال ــی آمری داخل
ــت چنین کاری را بکنند. هر ایالتی در آمریکا  درخواس
گارد ملی که نیروی نظامی محلی آن ایالت است را در 
اختیار دارد. این نیروها تحت کنترل برخی کالنترها و 
فرماندارها هستند و اگر این گروه ها قانون شکنی کنند 

آنگاه پلیس فدرال وارد عمل می شود.
بر همین اساس باید گفت اگر ترامپ در انتخابات بازنده 
شود و این گروه های شبه نظامی بخواهند به زور وی 
را در کاخ سفید نگه دارند، نیروی کافی برای برخورد با 
آنها وجود دارد. با این وجود باید فکر آینده را کرد، مردم 
از این خطر )احتمال وقوع جنگ داخلی در آمریکا( آگاه 
ــتند و هم اکنون در حال آماده کردن برنامه هایی  هس
برای کنترل این گروه های شبه نظامی و اقدامات آنها 
که می تواند به طور موثری شکل کودتا به خود بگیرد، 

هستند
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مشاور نخست وزیر سابق ترکیه: 

آمریکا قصدی برای خروج از منطقه ندارد
»مهمت اوگوتچو« معتقد اسـت که بدون در نظر گرفتن پیروزی هر یک از نامزدها در 
انتخابات آمریکابی ثبات کردن اقتصاد و سیسـتم سیاسی ایران بخشی از استراتژی 

بزرگ این کشور برای خاورمیانه است.
ــت جمهوری آمریکا قرار است روز 13 آبان ماه برگزار   زهرا میرظفرجویان: انتخابات ریاس
ــاله از حزب جمهوریخواه در گود رقابت با جو بایدن  ــود و در جریان آن دونالد ترامپ 74 س ش
ــمین رئیس جمهور این کشور  ــاله از حزب دموکرات قرار می گیرد تا تکلیف چهل و شش 77 س

معلوم شود.
ــال آمریکا به دالیل زیادی مهم توصیف شده است. در حوزه  ــت جمهوری امس انتخابات ریاس
ــائلی همچون نحوه مدیریت ویروس کرونا، بحران اقتصادی و افزایش  ــور، مس داخلی این کش
ــتند. عالوه بر  بیکاری در کنار چالش های اجتماعی نظیر تبعیض نژادی و مهاجرت مطرح هس
ــت خارجی و نحوه تعامل با کشورها و سازمان های  ــائل داخلی، این کشور در حیطه سیاس مس

بین المللی نیز در سال های اخیر با چالش هایی روبرو بوده است.
ــتین دوره ریاست جمهوری ترامپ با تحوالتی همچون خروج از توافق هسته ای با ایران  نخس
ــور، ترور سردار سلیمانی و همراهانش در بغداد و عادی  ــدید بر این کش و اعمال تحریم های ش
سازی روابط کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با رژیم صهیونیستی و تالش برای بازگرداندن 
ــلیحاتی ایران همراه بود. عالوه بر این، او با سازمان بهداشت جهانی بر سر موضوع  تحریم تس

ویروس کرونا نیز با مشکل روبرو شد.
در این راستا خبرنگار مهر گفتگویی را با »مهمت اوگوتچو« رئیس باشگاه انرژی لندن و مشاور 

نخست وزیر سابق ترکیه انجام داده است که در ادامه می آید.

 با توجه به تجربه انتخابات گذشـته آمریکا، تأثیر آرای الکترال همیشه یک 
چالش جدی برای دموکراسی در این کشور بوده است. به نظر شما نقش آرای 

الکترال در انتخابات آمریکا برای انتخاب رئیس جمهور چیست؟
آمریکا یک سیستم انتخابات ریاست جمهوری بسیار غیر معمول دارد و آن این است که رئیس 
جمهور این کشور مستقیماً توسط رای دهندگان انتخاب نمی شود. برای رمزگشایی این انتخابات 
ــرایطی رخ دهد که نامزدی  ــت ش ــت. در پایان انتخابات، ممکن اس نیاز به یک متخصص اس
ــت به عنوان برنده انتخابات معرفی نشود.  ــترین رای را از طرف مردم کسب کرده اس که بیش
آمریکایی ها از سال 1789 از این سیستم برای انتخاب روسای جمهور خود استفاده کرده اند اما 

هنوز هم این سیستم برای بسیاری از آنها دارای پیچیدگی هایی هست.
به طور کلی، ایالت ها به هر کاندیدایی که در نظرسنجی رای دهندگان عادی در این ایالت برنده 
ــود، همه آرای الکترال خود را اعطا می کنند. به عنوان مثال، اگر نامزد جمهوری خواه 50.1  ش

درصد آرا را در تگزاس به دست آورد، همه 38 آرای الکترال آن ایالت به او تعلق می گیرد.
به همین دلیل است که نامزدهای ریاست جمهوری بر ایالت هایی که رای گیری در آنها به هر دو 
صورت ممکن است انجام شود متمرکز می شوند و از تالش برای به دست آوردن رای دهندگان 

بیشتر در سراسر کشور خودداری می کنند.

 بـه نظر شـما ترامپ و بایـدن از چه کارت هـای برنده ای ممکن اسـت در 
مناظرات انتخاباتی استفاده کنند؟

ــت و هر دوی آنها دارای نقاط  ــن هر دو نامزد انتخابات آمریکا باالی 70 سال اس ــفانه س متاس
ضعف بزرگی هستند که به هیچ وجه نمی توانند الهام بخش رای دهندگان آمریکایی و افرادی 
ــاهد بودیم در مناظره اخیر، دونالد ترامپ  ــتند باشند. همانطور که ش که در خارج از آمریکا هس
ــخنان مجری مناظره و رقیب دموکرات خود یعنی بایدن را قطع می کرد. رقیبی که به  دائمًا س

نظر می رسد در نظرسنجی های عمومی از او جلوتر باشد.
ــت. ترامپ در میان رای دهندگان سفید پوست بدون مدرک  ــیده اس اما انتخابات به پایان نرس
ــت که وی بدون کسب رای عموم مردم هم  ــگاهی دارای قدرت است و این بدان معناس دانش
فرصتی برای پیروزی مجدد در آرای الکترال خواهد داشت. رئیس جمهور نیاز دارد تا آرای افراد 
ــن، زنان و رای دهندگان سفید پوست دارای تحصیالت دانشگاهی را نیز جلب کند اما آن  مس
ــت ندهد به طور  ــت او چنین کاری انجام نمی دهد. بایدن اگر چیزی را از دس طور که معلوم اس
ــود. البته این بدان معنا نیست که عملکرد بایدن عالی است. همراهی یک  خودکار برنده می ش

زن رنگین پوست با او برای بایدن یک امتیاز مثبت است.
 انتخاب هر یک از این دو نفر به عنوان رئیس جمهور آمریکا چه تاثیری در 

منطقه و به ویژه سیاست آنها در قبال ایران و ترکیه خواهد داشت؟

ــروج از منطقه هیچ قصدی ندارد. در  آمریکا برای خ
حالی که تمرکز آمریکا همچنان بر آسیا است اما این 
کشور مجبور است حضور چشمگیری نیز در منطقه 
داشته باشد تا برتری منطقه ای خود را نسبت به چین 
ــده ای در مورد خاورمیانه  ــیه که به طور فزاین و روس

مدعی هستند از دست ندهد.
ــه دولت ترامپ  ــه احتمال اینک ــاً می گویم ک صراحت
ــر دهد وجود  ــال ایران تغیی ــود را در قب ــت خ سیاس
ندارد. به نظر می رسد سیاستمداران آمریکایی مصمم 
هستند تا زمانی که سیاست آنها در مورد ایران به ثمر 
ــیده با یکدیگر متحد باشند. سیاستی که به بی  نرس
ــتر اقتصاد و سیستم سیاسی ایران  ــازی بیش ثبات س
ــتراتژی بزرگ  ــی جدایی ناپذیر از اس به عنوان بخش

آمریکا برای خاورمیانه منجر شود.
ــان می دهد که  ــدن در مورد ایران نش ــارات بای اظه
ــرد  ــای جمهور آمریکا پس از جنگ س گرایش روس
دقیقاً عکس پیشینیان خود در سیاست خارجی است 
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و برای این کار به دنبال سود سهام سیاسی هستند. در این راستا ممکن است در صورت انتخاب 
دموکرات ها این روند ادامه یابد

ــخت،  ــتن گامی جدید و جدی برای فلج کردن اقتصاد این حریف سرس اخیراً ترامپ با برداش
ــت چند هفته پیش از انتخابات آمریکا، تحریم های گسترده جدیدی را علیه بخش بانکی  درس
ایران تصویب کرد. وزارت خزانه داری آمریکا 18 بانک بزرگ ایرانی را تحریم کرد. اقدامی که 
ــت در زمانی که سعی می کنند با بدترین بیماری همه گیر در خاورمیانه  80 میلیون نفر را درس

مقابله کنند از دسترسی به نظام مالی جهانی منع می کند.
وزارت خزانه داری آمریکا اتهامات خاصی را علیه این بانک ها ذکر نکرد و فقط اعالم نمود که 
ــت برای حمایت از برنامه های تسلیحاتی دولت و تالش های  کل بخش مالی ایران ممکن اس

منطقه ای مورد استفاده قرار گیرد.
ــان می دهد که گرایش روسای جمهور آمریکا پس از  آخرین اظهارات بایدن در مورد ایران نش
ــرد دقیقاً عکس پیشینیان خود در سیاست خارجی است و برای این کار به دنبال سود  جنگ س
سهام سیاسی هستند. در این راستا ممکن است در صورت انتخاب دموکرات ها این روند ادامه 

یابد.
توافق هسته ای تاریخی ایران، با مذاکره دولت اوباما و بایدن در کنار دیگر متحدان و قدرت های 
جهانی، کنار گذاشته شد و همین امر باعث شد ایران نیز تعهدات برجامی خود را کاهش بدهد. 
ــت در صورت پیروزی با استفاده  ــوند، بایدن قول داده اس اگر این تعهدات به طور کامل اجرا ش
ــت و تمدید توافق، دوباره به برجام  ــی واقع بینانه و حمایت متحدان خود برای تقوی از دیپلماس
برگردد. سیاست ترامپ در قبال ترکیه احتمااًل بدون تغییر باقی خواهد ماند. تنش های بسیاری 
در زمینه های اقتصادی، نظامی، مالی و سیاست خارجی وجود دارد اما به لطف تمایالت شخصی 

ایجاد شده بین وی و اردوغان، می توان آن تنش ها را مدیریت کرد.
ــیار نگران حقوق بشر، آزادی های دموکراتیک، رویکرد  با این حال، بایدن اظهار می دارد که بس
ــیه و دسترسی به فرودگاه های ایاالت  ــبت به کردها، همکاری نظامی جزئی با روس ترکیه نس
ــود را در مورد  ــت که تصمیم خ ــت. وی همچنین از اردوغان خواس ــور اس متحده در این کش

ایاصوفیه که اکنون تبدیل به مسجد شده است تغییر دهد.
ــت که از درگیری های آذربایجان و ارمنستان دور بماند. به نظر  بایدن همچنین از ترکیه خواس
ــختی در کاخ سفید  ــود ترکیه با رئیس جمهور سرس ــد اگر بایدن در 3 نوامبر انتخاب ش می رس

مواجه خواهد شد.

 ترامپ از روند عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی به 
عنـوان برگ برنده خود در انتخابات اسـتفاده می کند. فکر می کنید در صورت 

شکست در انتخابات، سرنوشت این روند عادی سازی چه خواهد بود؟
بی دلیل نبوده است که اولین سفر ترامپ به عنوان رئیس جمهور در ماه مه 2017 به عربستان 
سعودی انجام شد. داماد وی و سایر معتمدین او از قبل تحت یک نقشه راه مشخص این مسیر 

را هموار کردند.
ــن روابط دیپلماتیک را به  ــتی، امارات متحده عربی و بحری ــال، رژیم صهیونیس پس از 49 س
ــگری، آموزش،  ــکاری را در زمینه های مختلفی از جمله گردش ــور کامل عادی کرده و هم ط

مراقبت های بهداشتی، تجارت و امنیت آغاز کردند.
ــتان سعودی درست قبل از  ــک ندارم که این گام به زودی با یک توافق غیرمنتظره با عربس ش
انتخابات ریاست جمهوری برای تحقق یک موفقیت بسیار ضروری در سیاست خارجی ترامپ 

ــد. با این وجود، هنوز مطمئن نیستم  دنبال خواهد ش
که آیا رویکرد عادی سازی روابط بین رژیم اسرائیل 
ــد و یا از مسیر خود  ــورهای عربی دایمی باش و کش

خارج شود.
ــرائیل که  ــت که رژیم اس یک پدیده عجیب این اس
ــمن اصلی کشورهای عربی بود اکنون به  زمانی دش
عنوان دوست جهان عرب خطاب می شود و دو کشور 
ــمن برای  ــه و ایران، به عنوان دش ــر عربی ترکی غی
جهان عرب در نظر گرفته می شوند. نشانه هایی وجود 
ــفید شود، او نیز همین  دارد که اگر بایدن وارد کاخ س
سیاست فعلی واشنگتن را نسبت به روابط کشورهای 

عربی با رژیم اسرائیل دنبال خواهد کرد.
 آیـا ابتالی ترامپ به ویـروس کرونا و به 
طور کلـی رویکـرد وی در مواجهـه با این 
بیمـاری همـه گیـر بـر سرنوشـت وی در 

انتخابات پیش رو تاثیر خواهد گذاشت؟
ــش از 7.2 میلیون نفر در آمریکا به ویروس کرونا  بی
ــر اثر این  ــزار نفر ب ــش از 200 ه ــده و بی مبتال ش
ــت یک  ــت داده اند. درس ویروس جان خود را از دس
ــس از آنکه ترامپ به آمریکایی ها اعالم کرد  هفته پ
ــرا این ویروس  ــند زی که نگران ویروس کرونا نباش
ــانی که بیماری قلبی دارند  ــن و کس به جز افراد مس
ــاًل هیچکس را تحت تاثیر قرار نمی دهد، خود به  عم

ویروس کرونا مبتال شد.
ــس جمهور درباره ویروس کرونا،  پیام های مکرر رئی
ــترش  ــد. گس ــاری خود وی تضعیف ش ــط بیم توس
ویروس کرونا، به عنوان آزمون برای سنجش توانایی 

ترامپ در مقابله با این ویروس می باشد.
ــهام، تعطیلی مدارس و ادارات،  ــدید بازار س افت ش
ــترده در  ــقوط قیمت نفت و ایجاد اختالالت گس س
ــداران ترامپ را  ــزرگ، برخی از طرف ــایر صنایع ب س
ــت که این ویروس باعث ایجاد یک  نگران کرده اس
بحران مالی جدیدی شود که بتواند بیش از هر آزمون 
ــده  ــی دیگری که او تا به حال با آنها روبرو ش سیاس

است به انتخاب وی برای دوره دوم صدمه بزند.
ــات اقتصادی ویروس کرونا به طور فزاینده ای بر  تبع
شانس انتخاب مجدد ترامپ سنگینی می کند. با این 
ــویم که در زمان  ــال، از این واقعیت نباید غافل ش ح
آشفتگی های ملی، مردم آمریکا تمایل به حمایت از 

رئیس جمهور خود را دارند.
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رئیس بخش ایران شورای آتالنتیک آمریکا:

حرف های ترامپ درباره توافق با ایران فقط شعار است

رئیـس بخش ایران شـورای آتالنتیک آمریکا معتقد اسـت که دلیل اصلی 
عـدم حمایـت هـم پیمانـان آمریـکا از تـالش هـای دولت ترامـپ برای 
 تمدیـد تحریـم های تسـلیحاتی ایران، خواسـت آنها بـرای حفظ برجام 

بوده است.
ــلیحاتی ایران از سوی سازمان ملل در حالی  عبدالحمید بیاتی: تحریم های تس
ــد این تحریم ها انجام داده  ــید که آمریکا تالش زیادی را برای تمدی به پایان رس

بود.
ــاری دو پیش نویس به  ــال ج ــیدن به این هدف در مرداد ماه س ــکا برای رس آمری
ــن دو پیش نویس در  ــت خورد. ای ــورای امنیت ارائه کرد که هر دو مورد شکس ش
ــرده بود در صورت  ــت خوردند که آمریکا تهدید ک ــورای امنیت شکس حالی در ش
ــم  ــراغ فعال کردن مکانیس ــورد نظرش به س ــای م ــاوردن پیش نویس ه  رأی نی

ماشه می رود.
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به عبارتی آخرین ستون باقی مانده در برجام را نیز 
ــتن برجام  فرو می ریزد از همین رو اروپایی ها که در مقام عمل برای زنده نگه داش
ــام به مقام عمل  ــخنان خود را در دفاع از برج ــت س اقدامی نکرده بودند می بایس

نزدیک تر می کردند.
این وضعیت در حالی بود که »برایان هوک« مسئول مستعفی امور ایران در وزارت 
ــکا برای تمدید تحریم  ــاره به تالش های آمری ــه آمریکا روز 20 خرداد با اش خارج
ــده بود که ایران در خط مقدم تأمین مالی تروریسم در  ــلیحاتی ایران مدعی ش تس
ــالمی پدید  ــلیحاتی فرصتی برای جمهوری اس ــت و لغو تحریم های تس جهان اس

خواهد آورد تا منطقه را بی ثبات کند.
ــلیحاتی ایران مخالف بودند و  ــیه با تمدید تحریم های تس با این حال، چین و روس
ــازمان ملل نامه نوشتند. این دو کشور عقیده داشتند که آمریکا  در این زمینه به س

از برجام خارج شده و نمی تواند مکانیسم ماشه را فعال کند.
ــت  ــازمان ملل علیه ایران شکس ــکا در س ــای آمری ــرایطی تالش ه ــن ش در چنی
ــید. برای  ــلیحاتی ایران به پایان رس ــًا روز 27 مهر تحریم های تس ــورد و نهایت خ
ــبات آمریکا با  ــر مناس ــه وضعیتی ب ــرایطی چ ــر اینکه در چنینی ش ــل بهت تحلی
ــده حاکم خواهد  ــران و ایاالت متح ــبات آتی ای ــن مناس ــش و همچنی همپیمانان
ــورای آتالنتیک  ــکده ش ــس گروه ایران در اندیش ــالوین« رئی ــود با »باربارا اس  ب

به گفتگو نشستیم.
»اسالوین« روزنامه نگار مشهور آمریکایی و عضو ارشد شورای آتالنتیک است. او 
در حال حاضر، با رسانه های معتبری همچون واشنگتن پست و المانیتور همکاری 
ــفر کرده، در سال 2007، کتابی تحت  ــالوین که تاکنون 9 بار به ایران س دارد، اس
ــر کرد. مشروح این  ــوی درگیری«، منتش عنوان »ایران، آمریکا و راه مارپیچ به س

مصاحبه به شرح زیر است:

 همانگونـه که مطلع هسـتید به رغم خواسـت آمریکا برای تمدید 
تحریم های تسـلیحاتی ایران، این تحریم ها به پایان رسیده اند آیا 
به نظر شما این وضعیت تأثیر خاصی در فضای حاکم میان ایران و 

آمریکا خواهد داشت؟
ــر خاصی را بر  ــن تحریم ها تأثی ــان یافتن ای ــه نظر من پای ب
ــبات آمریکا و ایران نخواهد داشت چون روابط دو کشور  مناس

در حال حاضر در بدترین شرایط موجود قرار دارد.

 به نظر شـما دلیل اصلی اینکه متحدان آمریکا از 
خواست این کشور برای تمدید تحریم تسلیحاتی 

ایران حمایت نکردند چه بود؟
ــده بود  ــد تحریم ها( منزوی ش ــورد )تمدی ــکا در این م آمری
ــدان اروپایی  ــه فقط متح ــورهای دیگر و ن ــون اغلب کش چ
ــی مانده  ــام باق ــه از برج ــظ آنچه ک ــتار حف ــکا، خواس آمری
ــدن )درصورت  ــه دولت بای ــد وجود دارد ک ــتند. این امی هس
ــته و  ــه برجام بازگش ــات( ب ــدن در انتخاب ــو بای ــروزی ج پی
ــکل  ــران نیز به همین ش ــل کند و ای ــدات خود عم ــه تعه  ب

رفتار نماید.
ــا وجود خروج از برجام در  ــالوه بر آن، قبول اینکه آمریکا ب ع
سال 2018 هنوز جزئی از آن است برای هرکسی مشکل بود 
ــورای  ــفید در این خصوص اعتبار ش و پذیرفتن موضع کاخ س

امنیت سازمان ملل را خدشه دار می کرد.

 بعد از شکست در تمدید تحریم های تسلیحاتی 
ایـران، مقامات آمریکایی اعـالم کردند که بدنبال 
بازگردانـدن تحریم هایـی هسـتند که بـا امضای 
برجام لغو شده بودند اما کاخ سفید در این امر نیز 
شکست خورد، به نظر شما دلیل آنکه آمریکا سعی 
در انجـام کارهایـی دارد که جامعـه جهانی با آنها 

مخالف است چیست؟
ــلیحاتی ایران  دولت آمریکا واقعًا بدنبال تمدید تحریم های تس
بود چون از دید کاخ سفید رفتار ایران در منطقه مخرب است 
ــتر برجام  ــت ترامپ بدنبال تخریب بیش ــالوه بر این دول و ع

است.

 باوجود آنکه آمریکا سیاسـت فشـار حداکثری را 
در برابر ایـران در پیش گرفته، ترامپ اعالم کرده 
که در ظرف یک ماه با ایران به توافق می رسـد، به 
نظر شما چگونه امکان انجام این کار برای ترامپ 

وجود دارد؟
ــت.  ــر )توافق با ایران ظرف یک ماه( امکان پذیر نیس این ام

آنچه ترامپ در این رابطه می گوید فقط شعار است.



مجلـه بین الملـل مهــر
|ســــال دوم|شـمـــاره28|

آبان مــاه 1399

۲۰

دستیار وزیر دفاع اسبق آمریکا:

خروج ترامپ از برجام یک اشتباه فاحش بود

جـوزف  »پروفسـور 
نای« نظریه پرداز روابط 

بین الملـل و دسـتیار وزیر 
دفاع اسـبق آمریـکا با بیان 

اینکه خـروج ترامپ از برجام 
یک اشـتباه بـود اعـالم کرد که 

وی نقش اتحادهـای چندجانبه را 
بی ارزش کرده است.

ــدن   زهرا میرظفرجویان: با نزدیک ش
ــت جمهوری  به زمان برگزاری انتخابات ریاس

ــائل تاثیر گذار بر این رویداد سیاسی  آمریکا، مس
ــوند؛ مواردی همچون سیاست  نیز پررنگ تر می ش

های آمریکا در قبال ایران و خاورمیانه، مقابله با کرونا 
و ... از جمله مسائلی هستند که هر دو نامزد رقابت های 

انتخاباتی ایاالت متحده را درگیر خود کرده اند. 
ــوری ، 2020 دونالد  ــت جمه در همین رابطه انتخابات ریاس

ــات از حزب  ــب این انتخاب ــدن دو نامزد رقی ــو بای ــپ و ج ترام
ــت خارجی از  ــائل سیاس جمهوری خواه و دموکرات را در حوزه مس

جمله سیاست این کشور در قبال غرب آسیا، راه های مبارزه با ویروس 
کرونا و مسائل مهاجرتی به چالش کشیده است.

ــت؛ به یکی از  ــات اجتماعی-اقتصادی که داش ــروس کرونا به دلیل تبع ــل وی م ا عو
ــد حال آنکه با سرایت به ترامپ، اهمیت  تأثیرگذار در تعیین نتیجه انتخابات آمریکا تبدیل ش
ــود که ابتالی ترامپ به کرونا، چه  ــده است. اکنون این سوال مطرح می ش ــتر هم ش آن بیش
تبعات مثبت یا منفی روی کارزار انتخاباتی او دارد و آیا در تغییر نظر آنهایی که هنوز تصمیم 

قطعی نگرفته اند که به کدام نامزد رأی دهند؛ تأثیری داشته است یا خیر؟
از سوی دیگر، سیاست های این دو نامزد در قبال غرب آسیا چالش دیگری برای آمریکا خواهد 
بود. رویکرد ترامپ در قبال مسائل خاورمیانه با حمایت او از رژیم صهیونیستی، عربستان، مصر 
ــود. بایدن در دوران معاونت رئیس جمهوری  و رویکرد تهاجمی او در قبال ایران تعریف می ش
ــت نظامی آمریکا در خاورمیانه دخیل بوده  ــی و سیاس ــین آمریکا عمیقاً در تغییر دیپلماس پیش
ــاس تجارب خود در رسیدگی به مسائل در عراق، رژیم  ــت. به عنوان نامزد انتخابات بر اس اس
صهیونیستی، سوریه، ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه عمل خواهد کرد. در این راستا خبرنگار 
ــاموئل نای« دانشمند سیاسی آمریکا و دستیار وزیر  ــور »جوزف س مهر گفتگویی را با پروفس

دفاع اسبق این کشور، در امور امنیت بین الملل ترتیب داده که شرح آن از نظر می گذرد:

 آیا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا،  رویکرد و سیاست این 
کشـور را در خاورمیانه به ویژه در برابر برجام و ایران تحت تأثیر قرار خواهد 

داد؟
ــت تغییر کند اما بسیاری از  ــد این سیاس در صورت انتخاب مجدد ترامپ، بعید به نظر می رس
اطرافیان جو بایدن این تصور را دارند که خروج ترامپ از برجام یک اشتباه جدی بوده است. 
اینکه آیا با انتخاب یکی از آنها این سیاست نسبت به برجام قابل تغییر باشد یا نه،  موضوعی 
است که هنوز درباره آن تصمیمی گرفته نشده است. اما من انتظار دارم که حداقل آنها برای 

آن تالش کنند.

 برخـی معتقدنـد 
کـه آرای الکترال هـا 
چالشی برای دموکراسی 
در آمریکا است. نظر شما 

در این مورد چیست؟
ــرای محافظت از  ــج انتخاباتی ب کال
ــر در یک  ــای کوچک ت ــش ایالت ه نق
ــود،  اما  ــده ب ــتم فدرال طراحی ش سیس
ــتیم که این آرای  ــاهد هس اکنون این را ش
ــد  ــتاها می باش ــه نفع روس ــتر ب ــرال بیش الکت
ــیاری از مردم  ــل بس ــه همین دلی ــهرها. ب ــا ش ت
ــتم باید تغییر کند. از آنجا که  معتقدند که این سیس
اصالحات قانون اساسی دشوار است، برخی از افراد 
ــل تأثیرات آن  ــمی را برای تعدی  روش های غیررس

پیشنهاد می کنند.

 آیـا ابتـالی ترامـپ بـه ویـروس کرونا 
و بـه طـور کلـی رویکـرد وی در مواجهه 
بـا ایـن بیمـاری همه گیـر بر سرنوشـت 
 وی در انتخابـات پیـش رو تأثیـر خواهـد 

گذاشت؟
ــان می دهد که ترامپ حتی پیش از  نظرسنجی ها نش
این موضوع نیز در رقابت های انتخاباتی از بایدن عقب 
افتاده است. اما ابتالی وی به ویروس کرونا باعث شد 
که توجه رأی دهندگان به مسئله عدم موفقیت وی در 

مقابله با این بیماری همه گیر جلب شود.

 به نظر شـما چرا کشور آمریکا در اولین 
دوره ریاست جمهوری ترامپ،  با متحدان 
و نهادهای بین المللی چالش ها و تنش های 
زیادی داشـته اسـت و آیا نتیجه انتخابات 

تأثیری بر این موضوع خواهد داشت؟
ــت؟  ــه نام »آیا اخالق مهم اس ــاب جدیدم ب در کت
ــی از فرانکلین  ــت خارج ــای جمهور و سیاس رؤس
ــان دادم که ترامپ اولین  ــت تا ترامپ«،  نش روزول
ــت که  ــس جمهور در طول هفت دهه اخیر اس رئی
ــه را بی ارزش  ــا و اتحادهای چندجانب نقش نهاده
ــان کردید نتایج  ــما بی ــت. همانطور که ش کرده اس
ــی او دید. در صورت  ــت خارج را می توان در سیاس
ــت که  پیروزی بایدن در انتخابات،  او قول داده اس

به جریان اصلی سیاست خارجی آمریکا بازگردد.
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