
 این دیپلمات کارکشته آمریکایی که سال ها به عنوان معاون 
وزیر در وزارت خارجه این کشور فعالیت کرده و در مجلس سنا 
نیز به عنوان دبیر کمیته روابط خارجی سابقه حضور و فعالیت 
داشته، از جمله سیاستمدارانی است که با نام گلوبالیست ها یا 
طرفداران همکاری آمریکا با سازمان های جهانی و کشورهای 
متحد آمریکا در موضوعات مختلف بین المللی شناخته می شوند. 
او کس��ی است که رسانه های آمریکایی بیان می کنند بهترین 
گزینه برای نش��ان دادن میزان تفاوت دیدگاه های سیاس��ت 
خارج��ی دولت بای��دن با دولت ترامپ اس��ت و هر چه دولت 
ترامپ به آن باور داش��ت و در عرصه سیاس��ت خارجی توسط 
پمپئو دنبال می ش��د، دقیقا همان مسائلی است که بلینکن و 
بایدن اعتقاد دارند از آنها باید در عرصه بین المللی حذر کرد. با 
این حال بسیاری او را با عنوان یکی از حامیان جنگ در طول 
تاریخ فعالیتش در مناصب مختلف می دانند. سال 2003 که جو 
بایدن به عنوان سناتور در مجلس سنای آمریکا باید به جنگ 
علیه عراق رأی می داد، این بلینکن بود که به عنوان مشاور او، 
بایدن را قانع کرد در جهت حمایت از جنگ رأی دهد. بعدها 
در زمان دولت اوباما نیز بلینکن به عنوان معاون وزیر خارجه از 
طرفداران حمله به لیبی و سوریه بود. او با این حال معتقد است 
در تمام اموری که آمریکا با آنها درگیر است )مانند مسأله ایران، 
موضوع کره شمالی، تغییرات آب و هوایی، بحران های بین المللی، 
مسائل تجاری یا رابطه با چین( آمریکا باید با کمک متحدان خود 
در دنیا اهداف و منافعش را به پیش ببرد و بر اساس معاهده ها 
و عهدنامه های بین المللی و همکاری با سازمان های بین المللی 

به جای تسلط بر جهان، بر جهان مدیریت کند. 
بهبود رابطه با اتحادیه اروپایی؛ اولویت دولت بایدن

نگاهی به فعالیت و سابقه تحصیالتی بلینکن نشان می دهد 
رویکرد اصلی بایدن در سیاس��ت خارجی، برقرار کردن دوباره 
رابطه  با اتحادیه اروپایی است که ترامپ بشدت به آن ضربه وارد 
کرده و بنیان های اصلی آن را ویران کرده است. بلینکن که در 

دوران کودکی بعد از طالق والدینش، به همراه مادر و همس��ر 
آمریکایی-لهس��تانی اش، راهی اروپا شد، تحصیالت خود را در 
پاریس آغاز کرد و در آنجا زبان فرانسوی را بخوبی فراگرفت. در 
واشنگتن او را به عنوان فردی می شناسند که تشخیص لهجه 
آمریکایی اش در زمان صحبت به زبان فرانس��وی بسیار سخت 
است. او در یک مدرسه 2 زبانه در پاریس تحصیل کرد و بعد 

برای تحصیالت بعدی در رشته حقوق به هاروارد رفت. 
او پس از مدتی کار وکالت، به س��بب آش��نایی با جو بایدن 
به مدت 6 دوره در مجلس س��نا به عنوان دستیار ارشد بایدن 

فعالیت کرد و سال 2002 به عنوان کارمند کمیته روابط خارجی 
سنا مشغول فعالیت شد. بایدن نیز در آن سال ها یعنی از سال 
1997 تا سال 2008 که به عنوان معاون رئیس جمهور انتخاب 

شد، در این کمیته فعالیت کرد. 
یکی دیگر از دوستداران اسرائیل در کابینه بایدن

ب��ا آنک��ه انتظار می رف��ت دونالد ترامپ ب��ه دلیل حمایت 
سرس��ختانه اش از نتانیاهو و سیاست های پایدارش در حمایت 
از منافع رژیم صهیونیس��تی در منطقه، ش��انس این را داشته 
باش��د رأی یهودی��ان و البی صهیونیس��تی در آمریکا را از آن 
خ��ود کند، آمارها نش��ان داد 71 درصد یهودیان آمریکایی به 
بای��دن رأی داده ان��د. جدا از مواضع جدی بایدن در حمایت از 
رژیم صهیونیستی که از ابتدای دوران فعالیت کاری اش در سنا 
تا همین امروز نیز ادامه دارد، به نظر می رس��د سیاست گذاران 
در رژیم صهیونیستی قمار خوبی روی بایدن انجام دادند، زیرا 
دس��تیاران و معاون��ان بایدن از جمله کام��ال هریس و آنتونی 
بلینکن، هر دو از حامیان سرسخت رژیم صهیونیستی و اهداف 
این رژیم در منطقه هستند. موضوع حمایت بلینکن از منافع 
صهیونیس��ت ها تا حد زیادی با نوع حمایت دیگر اعضای تیم 
بای��دن از این رژیم متفاوت اس��ت، زیرا همان طور که پیش از 
این توضیح داده ش��د، بلینکن ب��ه دلیل ارتباط نزدیکی که با 

پدرخوانده اش که یک یهودی لهستانی- آمریکایی است، دارد، 
به طور ویژه ای از اسرائیل حمایت کرده است. البته پدر و مادر 
او نیز یهودی هس��تند. پدرخوانده او در گفت و گویی با روزنامه 
واشنگتن پست در سال 2013 بیان کرده است آنتونی بشدت 
به وقایعی که در دوران نوجوانی پدرخوانده اش بر او گذشته بود، 
عالقه داشته و می خواسته همه چیز را بداند. پدرخوانده او نیز 
ماجراهای زنده ماندنش در هلوکاست را برای او تعریف می کرده 
است و به همین دلیل است که او نگاه دیگری به وقایع جهانی 
دارد. او بیان کرده است زمانی که او درباره سالح های شیمیایی 
در س��وریه نگران است، به این دلیل است که یاد اتاق های گاز 

نازی ها می افتد که تمام خانواده اش را نابود کردند.
حامی مداخله نظامی در سوریه و لیبی

ش��اید همین تجربیات باش��د ک��ه بلینکن را ب��ه یکی از 
سیاستمدارانی تبدیل کرده است که خواستار مداخله نظامی 
آمریکا در کشورهای مختلف است. زمانی که او به عنوان معاون 
وزیر خارجه در زمان اوباما فعالیت می کرد، خواهان حضور و بروز 
بیشتر آمریکا و درگیر شدن این کشور در مسأله سوریه شده 
بود و از حامیان سرسخت حمله به لیبی نیز بود. او اعتقاد دارد 
دیپلماسی نیازمند ابزارهای بازدارندگی است و نیروی نظامی 
می تواند به دیپلماسی مؤثر کمک کند. او معتقد است در سوریه 

به دلیل اینکه آمریکا سعی داشت از رخ دادن اتفاقی مانند عراق 
خودداری کند، کار چندانی انجام نداد و همین مسأله منجر به 

بی تحرکی آمریکا در این موضوع شد. 
خدمت در دولت؛ بیزینس خانوادگی بلینکن ها

آنتونی بلینکن نخس��تین فرد از خانواده اش نبوده است که 
به کاخ س��فید و رئیس جمهور مستقر خدمت می کرده است؛ 
پ��در او »دونالد بلینکن« در دولت کلینتون به عنوان س��فیر 
آمریکا در مجارس��تان مشغول فعالیت بوده و همسرش نیز به 
عنوان نویسنده متن سخنرانی در شورای امنیت ملی آمریکا و 
همچنین برنامه ریز فعالیت های هیالری کلینتون به عنوان بانوی 
اول آمریکا در دولت بیل کلینتون فعالیت می کرده است. »ایوان 
رایان« همسر آنتونی بلینکن در طول دوران کمپین انتخاباتی 
کلینتون به عنوان رابط او با س��نا فعالیت می کرد و زمانی که 
بایدن به عنوان معاون اول فعالیت خود را در کاخ س��فید آغاز 
کرد، او نیز به عنوان دستیار معاون رئیس جمهور در امور بین 
دولتی در فاصله سال های 2013 تا 2017 انتخاب شد. خواهر 
ناتنی آنتونی بلینکن نیز به عنوان مدیر ارتباطات شورای امنیت 
ملی در زمان کلینتون فعالیت می کرده اس��ت. عموی بلینکن 
نیز به عنوان سفیر آمریکا در بلژیک فعالیت کرده و پدرخوانده 

او نیز مشاور جان اف کندی بوده است. 

وزیر خارجه آینده آمریکا پسرخوانده یک یهودی حامی سرسخت رژیم صهیونیستی است

آنتونی بلینکن؛ یار غار جو

سیاست

دستیاران دیروز بایدن در سنا، وزرای امروز کابینه اش می شوند؟

همه لژیونرهای کاخ سفید

چهار شنبه ۵ آذر 1399
وطن امروز     شماره 3081

ثمانه اکوان: بیش��تر کارمندان بایدن در دوران سناتوری اش، 
حاال قرار اس��ت او را در کابینه اش نیز یاری دهند و به وزرای 
احتمالی اش تبدیل شده اند. »برایان مک کئون« حاال احتمال 
می رود به عنوان معاون سیاست گذاری در وزارت دفاع مشغول 
فعالیت شود، »آوریل هین« که احتماال به عنوان وزیر دفاع یا 
رئیس سازمان های اطالعاتی آمریکا مشغول فعالیت خواهد شد 
و »تد کافمن« مشاور ارشد بایدن حاال احتماال در سمت رئیس 
کارکنان کاخ سفید مشغول فعالیت خواهد شد، همگی از کسانی 
هستند که در دوران سناتوری بایدن، به عنوان مشاور و دستیار 
او در کنگره فعالیت می کردند. با موافقت ترامپ برای اجرای 
کارهای مربوط به انتقال دولت به دولت بایدن، حاال کمپین 
بایدن کم کم در حال پرده برداری از وزرایی است که احتماال در 
کابینه او مسؤول تنظیم سیاست های خارجی اش خواهند بود. 

با این حال آنطور که رسانه ها هم مطرح کرده بودند، در دوران 
رقابت های انتخاباتی حدود 2 هزار نفر از کارشناس��ان مسائل 
نظامی، سیاس��ت خارجی و دفاعی با کمپین بایدن در قالب 
20 تیم کارشناسی همکاری می کردند و حاال باید منتظر ماند 
و دید از بین این افراد و سایر کارشناسانی که وظیفه هدایت 
این تیم های بزرگ را بر عهده داشتند، کدام شان می توانند به 
کاخ سفید و کابینه بایدن راه پیدا کنند و پیشینه هر کدام در 
نوع مواجهه با مسائل جهانی بویژه نوع مقابله با ایران چه بوده. 
در این گزارش به برخی اسامی و افرادی اشاره شده است که 
بیشترین شانس را برای همراهی بایدن در کاخ سفید دارند و 
به پیشینه هر کدام از آنها و اعتقادات شان در عرصه سیاست 

خارجی پرداخته شده است. 

بلینکن در اتاق بیضی کاخ سفید، ایستاده در کنار بایدن

    برجام و ایران؛ ابهام بزرگ دولت بایدن     
بلینکن همان زمان که ترامپ اعالم کرد آمریکا را از برجام بیرون می آورد، مخالفت خود را با این کار اعالم کرد و در سخنرانی 
خود در آوریل سال گذشته میالدی در مجمع امنیتی آسپن گفت: »اگر ایران به رعایت دقیق تعهداتش بازگشت، برای ادامه 
توافق هسته ای و مستحکم تر کردن و طوالنی تر شدن آن تالش می شود.« اما معنای واقعی مستحکم شدن و طوالنی تر شدن 
همان چیزی بود که از ابتدای اجرایی شدن برجام همواره مدنظر دولت های دموکرات و جمهوری خواه آمریکا بوده است. منظور 
از مستحکم تر شدن وارد شدن مباحث مرتبط با فعالیت های منطقه ای ایران و همچنین فعالیت های موشکی ایران در این توافق 
و در عین حال منظور از طوالنی تر ش��دن آن، طوالنی تر ش��دن زمانی است که پرونده هسته ای ایران می تواند به حالت عادی 

بازگشته و محدودیت ها علیه این برنامه برداشته شود.

با توجه به سن باالی بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا، 
»جیک سالیوان« کسی که او به عنوان مشاور امنیت ملی اش 
برگزیده، یکی از جوان ترین اعضای کابینه اش است. ویژگی بارز 
دیگر او اما شهرت او به عنوان »مرد پشت پرده گفت و  گوهای 
آمریکا و ایران« است. او در سال هایی که دولت اوباما مشغول 
گفت  و گو و رایزنی با ایران با رسیدن به برجام بود، به عنوان 
مشاور تیم گفت و گو کننده و از عواملی بود که در گفت و گوهای 
محرمانه ای��ران و آمریکا و همچنین بعد از آن در مذاکرات 
علنی در پایتخت های اروپایی همواره همراه تیم مذاکره کننده 
آمریکایی بود. آنطور که »دیوید سنگر« از روزنامه نگاران روزنامه 
نیویورک تایمز در همان زمان گفت و گوهای هسته ای نیز مطرح 
کرده، او کسی بود که کار ارتباط و هماهنگی تیم مذاکره کننده 
هس��ته ای آمریکا با کارشناسان اس��رائیلی را انجام می داد و 
جایی در گفت و گو با یکی از خبرنگاران آمریکایی بیان کرده 
بود در طول مذاکرات همواره از هتل محل اقامت نمایندگان 
اسرائیل و مشاوران آمریکا تا هتلی که مذاکرات در آن انجام 
می ش��د، مشغول رفت وآمد بود تا بتواند در جریان آخرین و 
دقیق ترین جزئیات قرار گرفته و آنها را به تیم مشاوران ارائه 
دهد. او در شهریورماه سال 99 در گفت و گو با اندیشکده شورای 
آتالنتیک ضمن تاکید بر تشکیل ائتالف های داخلی در آمریکا، 
بر بازگش��ت مجدد واشنگتن به قدرت خود در سازمان های 
بین المللی و همچنی��ن اتحادهای بین المللی تاکید کرده و 
خواستار احیای جایگاه این کشور در میان کشورهای دنیا بویژه 
از طریق بازگشت به پیمان های جهانی و منطقه ای شد. او در 
این باره بیان کرده است: »پیوستن به توافق اقلیمی پاریس 
و تالش برای تقویت آن، بازگشت به توافق جامع قدرت های 
هسته ای جهان با ایران )برجام(، سازمان دهی دموکراسی های 
جهان، تخلیه نیروهای آمریکا از افغانستان و بررسی مجدد 
روابط چین- آمریکا برخی از اولویت های نخست دولت جو 

بایدن، نامزد دموکرات ها در این کشور خواهد بود«.
او همچنین از کسانی است که اعتقاد دارند آمریکا باید در 

مقابل قدرت روزافزون چین، از خود واکنش نشان دهد. در 
ضمن او بر اهمیت همکاری شبکه شرکای جهانی آمریکا در 
مواجهه با رقابت روزافزون با چین و روسیه نیز تأکید کرده 
است. به نظر می رسد او یکی از افرادی است که انتظار می رود 
سیاست های ترامپ در مقابل چین را ادامه داده و در عین حال 
در مقابله با روس��یه نیز واکنش های جدی تر و تهاجمی تری 
را از خود نش��ان دهد. او بیان کرده است تجربه قبلی بایدن 
برای جلوگیری از اقدامات تهاجمی رهبران روسیه و همزمان، 

پیگیری حوزه های منافع متقابل، سودمند خواهد بود. 
س��الیوان با این حال بر این عقیده است که تنها نباید به 
سیاس��ت خارجی توجه داشت و ضرورت بازیابی قدرت نرم 
آمریکا در دنیا که توسط ترامپ کامال از بین رفته بود، نباید 
دولتمردان آمریکایی را از نگاه به داخل این کشور باز دارد. او 
بر همین اساس گفته است اگر دولت جدید در منابع قدرت 

داخلی خود از جمله در زیرس��اخت ها، ن��وآوری، کارگران، 
سیس��تم مهاجرت و دموکراسی س��رمایه گذاری نکند، در 
سیاست خارجی موفق نخواهد شد. سالیوان همچنین بیان 
کرده اس��ت آمری��کا باید کارهای بس��یاری در داخل انجام 
دهد سپس به سیاست خارجی بپردازد که مبارزه با کرونا و 

نژادپرستی از جمله آنهاست. 
او درباره نوع مواجهه دولت بایدن با ایران نیز معتقد است 
ایاالت متحده باید به توافق هسته ای با ایران بازگردد تا بتواند 
از این طریق به فعالیت های ایران در منطقه بویژه همسایگانش 
بپردازد و سعی در حل اختالف آنها داشته باشد. او معتقد است 
بستن پرونده هسته ای ایران، تنها راه برای وارد شدن به مباحث 
دیگر است و تا تکلیف آن مشخص نشود نمی توان درباره سایر 
اقدامات ایران در منطقه اقدامی انجام داد. او با این حال مانند 
س��ایر مشاوران بایدن به این سوال که آیا بازگشت به توافق 

هسته ای با ایران، به معنای بازگشت به توافق سال 2015 است 
یا اینکه آمریکا به دنبال راهی برای ایجاد تغییرات در آن است، 
پاسخ نداده و تنها بیان کرده است مرحله اول تشویق ایران 
به بازگشت به تعهداتش در برجام است تا بتوانیم پس از آن 
این کشور را دوباره وادار کنیم پیرامون توافق هسته ای بعدی 
با آمریکا وارد مذاکره با این کشور شود. سالیوان البته در این 
باره پا را فراتر می گذارد و پیشنهاد می کند برای شروع هر دو 
طرف باید در انتظارات شان تجدیدنظر کنند و گام به گام سعی 
کنند از تنش ها بکاهند. او در جایی بیان کرده است آمریکا 
همچنین باید 12 خواس��ته را که پمپئو به صورت عمومی 
مطرح کرده بود، به عنوان پیش ش��رط برای پیشرفت کار با 
ایران کنار بگذارد. او در ادامه خاطرنشان می کند: »ایرانی ها 
هم باید واقع بینانه تر عمل کنند، زیرا تصور اینکه ایاالت متحده 
تحریم های قابل توجهی را رفع می کند، بدون اطمینان از اینکه 
ای��ران بالفاصله مذاکرات پیرامون توافقی را آغاز می کند که 
دست کم برنامه زمانی توافق را گسترش می دهد و موضوعاتی 
مثل راستی آزمایی و موشک های بالستیک بین قاره ای را شامل 

می شود، اشتباه است«.
هیالری کلینتون در کت��اب خاطرات خود تحت عنوان 
»گزینه های دشوار« به وضوح نشان می دهد جیک سالیوان، 
دستیار جوان او در تدارکات روند تعامل، نقش محوری داشته 
اس��ت. آنطور که در کتاب کلینتون آمده، سالیوان تابستان 
سال 2010 مامور رایزنی برای آزاد کردن 3 جوان کوهنورد 
آمریکایی می شود که به دلیل جاسوسی در مرزهای ایران و 

عراق در ایران در بازداشت بودند. 
ج��ان کری نیز در کتاب خاط��رات خود به نقش جیک 
سالیوان در شکل گیری این کانال محرمانه ارتباط با ایران از 
طریق عمان اشاره کرده است. در آن زمان، جیک سالیوان و 
پانیت تالوار به عنوان اعضای تیم مذاکرات محرمانه آمریکا با 
ایران برای ارتباط با مقامات ایرانی به جای هتل های لوکس 
در عمان در یکی از خانه های خالی متعلق به سفارت آمریکا 

ساکن شدند. هر چند به گفته جان کری آنها در آن زمان هنوز 
ناشناخته بودند و خبرنگاران و ماموران اطالعاتی به سختی 

ممکن بود رد آنها را  زده یا آنها را شناسایی کنند. 
جیک سالیوان به عنوان یکی از مخالفان تصمیم ترامپ 
برای خروج از توافق هسته ای با ایران، همان زمان در مقاله ای 
برای »آتالنتیک« نوشت: تحریم ها علیه ایران تنها در صورتی 
موفق خواهد بود که از حمایت جهانی برخوردار باشند و بتوانند 
حمایت شریکان تجاری ایران را جلب کنند. به نظر می رسد 
راهبرد اصلی دولت بایدن و مش��اوران سیاست خارجی اش 
همراهی با اتحادیه اروپایی برای باال بردن میزان فشارها علیه 
ایران در جهت رسیدن به توافق هسته ای جدید مدنظر آمریکا 
باشد و به همین دلیل نخستین گام برای جلب نظر ایران جهت 
موافقت با مذاکره مجدد بر سر برنامه هسته ای اش، بازگشت 
آمریکا به برجام به گونه ای است که همچنان هیچ اقدامی هم 

در جهت اجرای تعهداتش در برجام انجام ندهد. 
سالیوان هم مانند بلینکن در اردوگاه حامیان اسرائیل قرار 
دارد. او به عنوان مشاور سیاست خارجی مبارزات انتخاباتی 
بایدن در ماه سپتامبر در مصاحبه با یاهونیوز در اظهارنظری به 
تمجید از نقش دولت ترامپ در کمک به مذاکرات عادی سازی 
روابط میان رژیم صهیونیس��تی و ام��ارات پرداخت و آن را 
دستاوردی مثبت برای سیاست خارجی رئیس جمهور آمریکا 
خواند. همان طور که پیش از این نیز بایدن ش��خصا مطرح 
کرده بود، احتمال اینکه دولت جدید ایاالت متحده بخواهد 
اقداماتی را که ترامپ برای رژیم صهیونیستی انجام داده است 
نفی کرده یا در سیاست هایش تجدیدنظر کند، بسیار کم است. 
بایدن اعالم کرده است نه سفارت آمریکا را دوباره به تل آویو 
بازمی گرداند و نه مخالف عادی سازی روابط اسرائیل با اعراب 
منطقه است. سالیوان پا را از این نیز فراتر گذاشته و مطرح 
می کند عادی  سازی روابط با اسرائیل از جمله اقداماتی بود که 
در زمان دولت اوباما پایه های آن در سیاست خارجی آمریکا بنا 
نهاده شد و در دوره دولت بایدن نیز این کار ادامه خواهد یافت.

  بایدن نه تنها شخصا اعالم کرده است نه سفارت آمریکا را دوباره به تل آویو بازمی گرداند و نه مخالف عادی سازی روابط اسرائیل با اعراب منطقه 
خواهد بود بلکه 2 مرد کلیدی دیپلماسی خارجی او نیز معتقدند روند عادی  سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل در دولت ترامپ از جمله اقداماتی 

بوده که در زمان دولت اوباما پایه های آن در سیاست خارجی آمریکا بنا نهاده شد و در دولت بایدن نیز این کار ادامه خواهد یافت

بلینکن در صحنه معروف منسوب به رصد عملیات کذایی ترور بن الدن در اتاق عملیات کاخ سفید

 لیندا توماس گرینفیلد

نماینده آمریکا در سازمان ملل

آوریل هین

مدیر اطالعات ملی

 آنتونی بلینکن

یر خارجه وز

جان کری

دستیار بایدن در امور تغییرات  اقلیمی

جیک سالیوان

مشاور امنیت ملی

و مایورکاس آلخاندر

وزیر امنیت داخلی

آیا در کاخ سفید بحران های داخلی بر سیاست خارجی  تقدم پیدا خواهد کرد؟

ونده ایران در شورای امنیت ملی آمریکا جیک سالیوان؛ مسؤول پر


