
چراعراقآرامنمیگیرد؟

نگاه

ایرانبرجاممیخواهد
غرببرجامپالس

علیرضاحجتی:بن بس��ت مذاکرات هسته ای به 
سرعت در حال حرکت به سمت شکست احیای 
برجام است و ظاهرا امیدی برای امیدواران به احیای 
توافق در آینده نزدیک باقی نگذاشته است. حال 
پرسش اصلی این است: چه طرفی مسؤول شکست 

مذاکرات و پروژه احیای برجام است؟ 
ایران از همان آغاز مذاکرات وین با ش��روع به 
کار دولت بایدن، بویژه از دور ششم به این سو، با 
علم به نارسایی ها و ایرادات ساختاری برجام که 
در مقام اجرا هم، آورده ایران از این توافق را تقریبا 
هیچ کرده بود، اعالم کرد به دنبال احیای برجام 
2015 نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد است 
و دولت آمریکا به دلیل سابقه خروج غیرقانونی 
از توافق، این بار باید تضمین دهد از توافق خارج 
نمی شود اما جو بایدن از زمان آغاز کارزار انتخاباتی 
خود اعالم کرده بود به دنبال توافق گس��ترده و 
طوالنی تر با ایران است؛ عنوانی که بعدها از سوی 
»هایکو ماس« وزیر سابق خارجه آلمان »برجام 

پالس« نام گرفت. 
درباره تضمین، واشنگتن به صراحت اعالم کرد 
با توجه به ساختار سیاسی این کشور نمی تواند 
به ته��ران تضمین دهد. »آنتونی بلینکن« وزیر 
خارجه دولت بایدن در این باره گفت: »در نظام 
]حکومتی[ ما، نمی توان چنین ضمانت سخت و 
سریعی فراهم کرد. رئیس جمهور بایدن می تواند 
ب��ا قاطعیت بگوید تا زمانی که ای��ران به توافق 
پایبند باشد، در کسوت رئیس جمهور چه کاری 
انجام خواهد داد یا چه کاری انجام نخواهد داد اما 
ما نمی توانیم رؤسای جمهوری بعدی را ]به انجام 
کاری[ ملزم کنیم. این موضوعی است که درباره 

آن صحبت می کنیم«. 
مقامات دولت بایدن طی یک س��ال گذشته 
بویژه در واکنش به پیش��رفت برنامه غنی سازی 
ای��ران بارها عنوان کرده اند تواف��ق دارد مزایای 
اولیه خود را از دست می دهد. رمزگشایی از این 
عبارت آمریکایی ها را »لس آنجلس تایمز« اخیرا 
در گزارشی مبسوط انجام داد. بر اساس گزارش 
ای��ن روزنامه آمریکایی، برج��ام در دولت باراک 
اوباما بر منطق نفوذ به ساختار تصمیم گیری ایران 
اس��توار شده و به همین سبب، سبک خاصی از 
رف��ع تحریم ها را می طلبد ک��ه در نهایت نباید 
به انتفاع اقتصادی ایران منجر ش��ود. زمانی که 
باراک اوباما س��ال 2015 به برجام دست یافت، 
در براب��ر منتقدانش همواره این نکته را روش��ن 
می کرد که برجام بر »منطق نفوذ« به س��اختار 
تصمیم گیری های سیاس��ی ایران استوار شده و 
نه  تنها »منطق انتف��اع« اقتصادی برای ایران را 
دنبال نمی کند، بلکه ساز و کارهایی برای جلوگیری 

از آن دارد. 
ادامهدرصفحه6

درجستوجوی
مفقودین

ضرورتاصالحسازوکارمعافیتگمرکیواردات
ماشینآالتخطوطتولید

اعترافسرکرده»حرکه..النضال«
بهحمایتهایسوئد

کاهش14درصدیماندهتسهیالتاعطاییبانکها
دربهارسالجارینسبتبهمدتمشابهسالقبل

بهنامتولید
بهکاممونتاژکاران

تنظیم
ضربانخلقپول؟

قتلهایپاورچین

تروریسمدراستکهلم

کروناهمچنانجانمیگیرد
61فوتیوشناسایی۹۷۲۷بیمارجدید

فعالیتپدیدهمونسونتاکنونمنجربهجان
باختن6۹ومفقودشدن45نفرشدهاست

صفحه4

صفحه۲

صفحه4

صفحه3

صفحه6

مهارناپذیر

وزیرجهادکشاورزی:خسارات
ناشیازوقوعسیالبدرکشور

به1۰هزارمیلیاردتومانرسیدهاست

دردومینروزاشغالپارلمانعراقتوسططرفدارانمقتداصدر
چارچوبهماهنگیشیعیانتالشخودرابرایحلوفصلبحرانموجودازطریقگفتوگوادامهداد

ثمانهاکوان: دفتر نانسی پلوسی، 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
در بیانیه ای اعالم کرد او در سفر به شرق آسیا به ژاپن، 
کره جنوبی، سنگاپور و مالزی سفر خواهد کرد. انتشار 
ای��ن بیانیه این ذهنیت را ایجاد کرده که پس از تنش 
ایجاد ش��ده میان چین و آمریکا، پلوسی قید سفر به 

تایوان را زده است.
 پنجشنبه شب گذش��ته جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا و ش��ی جین پینگ، رئیس جمهور چین، برای 
پنجمین بار در طول دوران ریاس��ت جمهوری بایدن با 
یکدیگر به  صورت تصویری گفت وگو کردند. بر اساس 
گزارش کاخ  سفید یکی از مهم ترین مسائلی که موجب 
رنجش خاطر دولت چین ش��ده  و باعث شد شی جین 
پینگ مواضع تندی علیه آمریکا داش��ته باشد، طرح 
موضوع سفر قریب الوقوع نانسی پلوسی به تایوان بود. 
بایدن اما در این باره تنها به گفتن یک جمله بس��نده 
کرد: »سیاست ایاالت  متحده درباره چین و تایوان تغییر 

نکرده  است«.
ش��ی جین پینگ با این  حال به  صورت مستقیم و 
با صراحت بیش��تری در این باره صحبت و تاکید کرد: 
»کس��انی که با آتش  بازی می کنند در نهایت خواهند 
سوخت و امیدوارم ایاالت متحده بخوبی به این مساله 
آگاه باش��د«. گزارش پکن درباره این گفت وگو تأکید 
می کند شی در همین باره خاطرنشان کرده  است: »چین 
باید برای بدترین سناریو آماده شود، بویژه باید آمادگی 
نظامی داشته باشد و این را بهترین راه برای بازدارندگی 
در مقابل ایاالت  متحده دانسته  است«. این در حالی ا ست 
که سخنگوی کاخ  سفید بعد از مکالمه سران 2 کشور 
اعالم کرد جو بایدن معتقد است »به او ربطی ندارد که 
به پلوسی توصیه کند به تایوان برود یا نه«. سخنگوی 
کاخ  سفید تاکید کرد: »سفر نانسی پلوسی سفری اعالم 
 نش��ده اس��ت و ما این را به خود رئیس مجلس واگذار 
می کنیم که درباره آن تصمیم بگیرد و بایدن مخالفت 

علنی با این مساله نخواهد داشت«. 
هشدارپنتاگونبهپلوسی

در عین حال سفر نانسی پلوسی به تایوان مساله ای 
نبوده و نیست که تمام دموکرات ها درباره آن اتفاق نظر 
داشته باشند. موضوع سفر رئیس مجلس نمایندگان به 
تایوان در حالی مطرح ش��د که وزارت دفاع این کشور 
همان زمان اعالم کرد این س��فر »ایده خوبی نیست«. 
پنتاگون خاطرنشان کرده بود بهتر است این سفر کنسل 

شود، زیرا بی توجهی به تهدید پکن درباره اینکه سفر 
نانسی پلوسی به تایوان می تواند باعث ایجاد درگیری 
نظامی در منطقه ش��ود، خطری بالقوه است و شرایط 

نمی تواند از این خطرناک تر باشد. 
در شرایطی که ایاالت متحده و چین به سمت یک 
رویارویی بالقوه در منطقه می روند، بسیاری از دستگاه های 
حاکمیتی واشنگتن تمایل دارند این  موضوع را با ابزار 
مورد عالقه شان حل وفصل کنند؛ استفاده از بازوی نظامی. 
اتکای بیش  از حد به  زور به  عنوان ابزار اصلی آمریکا در 
روابط بین الملل در طول 2 دهه گذش��ته منافع ایاالت  
متحده را در برخی مناطق جهان تامین کرده  است اما 
تضمینی وجود ندارد که در این باره نیز بتواند تأمین کننده 

منافع آمریکا در شرق آسیا باشد. 
اگر نگاهی به سفر سیاستمداران آمریکایی به تایوان 
داشته باشیم، شاید به نظر برسد سفر پلوسی چندان 
هم نمی توانست یا نمی تواند برای چین خطرناک باشد. 
در طول چند ماه گذش��ته گروهی از مقامات بلندپایه 
س��ابق ایاالت متحده از تایوان دی��دن کرده اند: مایک 
مولن رئیس سابق ستاد مشترک ارتش، به همراه مگان 
س��الیوان معاون مشاور امنیت ملی و میشل فلوئورنی 
معاون وزیر دفاع سابق به دستور بایدن در ماه فوریه به 
تایپه رفتند. ماه مارس، مایک پمپئو وزیر سابق خارجه 
آمریکا این سفر را انجام داد و اوایل ماه گذشته میالدی 
نیز مایک اس��پر وزیر سابق دفاع همین اقدام را انجام 
داد. اما همین س��فرها بود که باعث ایجاد حساسیت 
بین مقامات چینی نس��بت به طرح سفر پلوسی شد. 
»وانگ ئی« س��خنگوی وزارت خارجه چین در همین 
باره گفت: »در صورتی که پلوسی این سفر را انجام دهد، 
چین نیز اقدامات متقابل قدرتمندی انجام خواهد داد 
و ما در این مساله جدی هستیم«. کلنل »تان کفی« 
سخنگوی وزارت دفاع ملی چین نیز هشدار داد نیروی 
نظامی این کشور در صورتی  که نانسی پلوسی از تایوان 
بازدید کند بیکار نخواهد نشست و اقدامات شدیدی را 
برای خارج ک��ردن هر نوع مداخله خارجی از منطقه 
انجام خواهد داد. سردبیر روزنامه گلوبال تایمز چین هم 
که از نزدیک ترین روزنامه ها به حزب حاکم این کشور 
است، در توئیتی نوشت: »پاسخ سرزمین مادری به سفر 
پلوسی غیرمنتظره و شامل اقدامات قدرتمند و غیرقابل 

 پیش بینی نظامی خواهد بود«. 
ایندموکراتهایجنگطلب

تا امروز، زمانی  که تحلیلگران درباره مسائل مرتبط 

با سیاست خارجی در کاخ سفید صحبت می کردند، 
اعتق��اد داش��تند بایدن هم��ان راهی را م��ی رود که 
جمهوری خواهان تندرو و ترامپ برای آمریکا در نظر 
گرفته بودند. درباره سفر نانسی پلوسی به تایپه نیز او 
از حمایت بس��یاری از جمهوری خواهان مانند مایک 
پمپئو و سناتور تام کاتن برخوردار بوده است که به او 
پیشنهاد دادند حتی در صورت شدت گرفتن تنش ها 
بین واشنگتن و پکن نیز سفر خود را منتفی نکند. آنها 
به نانسی پلوسی گفتند نباید در مقابل قلدری چینی ها 
کوتاه بیاید اما مساله ای که مدنظر قرار نداده اند این است 
که در وهله اول، دخالت در امور داخلی چین است که 
نشان دهنده قلدری یک کشور در مقابل کشور دیگر 
است و این آمریکاست که باید برای مداخله در مساله 

داخلی در چین پاسخگو باشد. 
ارت��ش چین با این  حال بیکار ننشس��ت و افزایش 
میزان نیروهای فعال نظام��ی- بویژه نیروهای هوایی 
این کشور- نشان می دهد پکن خود را برای یک جنگ 
تمام عیار آماده کرده  است. ایاالت  متحده نیز به  صورت 
آرام و بی صدا در حال تقویت نیروهای نظامی خود در 
دریای جنوبی چین است. هر چند اکنون گفته می شود 
سفر به تایوان در برنامه پلوسی قرار ندارد اما اخیرا مقامات 
دفاعی آمریکا اعالم کرده بودند افزایش نیروهای نظامی 
در دریای جنوبی چین برای اطمینان حاصل کردن از 
امنیت رئیس مجلس نمایندگان در سفر به تایوان است 
اما این سفر نیازی به جت های جنگی، کشتی های بزرگ 
نظامی و همچنین ابزار و تجهیزات نظارتی بسیار قوی 
نظامی نداش��ت و تنها مساله ای را که به ذهن متبادر 
می س��ازد، این اس��ت که آمریکایی ها نسبت به شروع 
جنگ جدید در دنیا با کمک نظامی به تایوان در مقابله 

با چین بی میل نیستند. 
نکته مهم دیگر در این ماجرا، این اس��ت که سفر 
احتمالی پلوسی به تایوان شاید از منظر جنگ طلبان 
و تندروهای واشنگتن سفری بشدت مهم و تاثیرگذار 
در منطقه جل��وه کند اما از منظر منافع ملی آمریکا 
تامین کننده این مناف��ع نخواهد بود، زیرا تنها باعث 
ایج��اد تنش در دنیا می ش��ود که ت��اوان آن را باید 
مالیات دهندگان آمریکای��ی بپردازند. ایاالت  متحده 
هم این��ک میلیاردها دالر به اوکرای��ن برای مقابله با 
روس��یه کمک کرده  است و در صورتی  که جنگی با 
چین در بگیرد، اروپای غرق در مش��کالت اقتصادی 
نمی تواند کمک ش��ایانی به تایوان داشته باشد و این 

آمریکا و ژاپن و تا حدی استرالیا هستند که باید تاوان 
این جنگ را بپردازند. چین نیز تاکنون با وجود افزایش 
نیروهای نظامی خود در نزدیکی تایوان اقدامی انجام 
نداده  اس��ت که نشان می دهد قصد حمله نظامی به 
این منطقه را ندارد اما در صورتی  که آمریکا دست به 
تحریکات گسترده در این منطقه بزند، چین نیز  ناچار 
وارد فاز نظامی خواهد شد؛ همان مساله ای که دقیقا 

برای روسیه در ماجرای اوکراین اتفاق افتاد. 
تغییرجهتازمقابلهاقتصادیبهنظامی؟

یکی از اش��تباهات بس��یار بزرگ جو بایدن درباره 
مس��اله تایوان و ن��وع رویارویی با چی��ن، این بود که 
مس��ائل و رقابت های اقتصادی را به فاز نظامی کشاند. 
دموکرات ها که از دولت ترامپ بارها انتقاد کرده بودند 
با اعمال تعرفه های سنگین بر محصوالت چینی زمینه 
برای رکود اقتصاد آمریکا را نیز فراهم کرده  است، حاال 
با تحرکات نظامی خود در نزدیکی چین و تحریک این 
کش��ور برای حمله به تایوان از بعد دیگری منافع ملی 
آمریکا را قربانی جنگ طلبی خود می کنند. تا پیش  از این 
سیاست آمریکا در قبال چین »ابهام استراتژیک« بوده  
است؛ این مفهوم بدین  معنی است که ایاالت متحده نه از 
الحاق تایوان به چین حمایت می کرد و نه از استقالل آن. 
ایاالت  متحده حفظ وضعیت فعلی را مهم ترین سیاست 
خود در منطقه می دانست و معتقد بود نباید در این باره 
اظهارنظر عجوالنه داشته باشد که منافع این کشور را 
زیر سوال ببرد. دولت بایدن با این  حال تصمیم گرفت 
ضمن حفظ سیاست ابهام استراتژیک در کالم، در عمل 
به سمت تحریک چین برای حمله به تایوان برود و در 
عین  حال همکاری های نظامی در منطقه را نیز به نفع 
آمریکا تغییر دهد. توافق اوکاس )AUKUS( با استرالیا 
برای تأمین زیردریایی هسته ای برای این کشور، یکی از 
نخستین گام ها در جهت انجام این سیاست بود. ایجاد 
اتحاد با ژاپن و استرالیا در منطقه یکی دیگر از اقداماتی 
است که می تواند درنهایت موازنه قوا و سیاست در منطقه 

را دچار تغییر و تحول کند. 
 نوامبر س��ال گذش��ته میالدی جو بایدن اما به  
صورت صریح اعالم کرد تایوان از نظر ایاالت  متحده 
»مس��تقل« اس��ت. گفتن همین جمله کافی بود تا 
دره��ا را برای انجام عملی��ات نظامی در منطقه هم 
توس��ط چین و هم ای��االت متحده باز کند. چین از 
آن  پ��س می داند که ایاالت  متحده در نهایت به نفع 
جدایی طلبان در تایوان گام برمی دارد و تصمیم خود را 

گرفته  است که دست به ماجراجویی نظامی در منطقه 
بزند؛ این همان اقدامی است که آمریکا درباره اوکراین 
نیز انجام داد و در نهایت باعث حمله نظامی روسیه به 
این کشور شد. آنطور که رسانه های دموکرات مانند 
نیویورک تایمز بیان کرده اند، ش��اید طرح ایده سفر 
پلوسی به تایوان در راستای سیاست های جنگ طلبانه 
تندروها در 2 حزب دموکرات و جمهوری خواه باشد 
اما مش��اوران پلوسی گفتند این کار تنها نشان دادن 
تعهد عمیق ایاالت متحده به تایوان اس��ت که باعث 
می ش��ود چین در برآورد سود و زیان خود در حمله 
ب��ه تایوان تجدیدنظر کرده و بداند با وجود حضور و 
حمایت تمام قد آمریکا از تایوان امکان حمله به این 

منطقه وجود ندارد. 
علتاصلیحمایتآمریکاازتایوان

ش��اید آمریکا دالیل مختلف��ی را برای حمایت از 
تایوان در منطقه اعالم کند اما مساله و نگرانی اصلی 
ایاالت  متحده در منطقه نه تایوان، بلکه برهم خوردن 
نظم منطقه ای در منطقه شرق آسیا با پیشرفت های 
تکنولوژیک چین است. مجله »فارن افرز« 2 سال پیش 
در یادداشتی به این  موضوع اشاره کرده بود. تحلیلگر 
این نشریه در سال 2020 اشاره کرده بود که ترس و 
نگرانی آمریکا در منطقه مساله پیشرفت های اقتصادی 
و همچنین تکنولوژیک چین است که باعث شده این 
کشور بتواند از لحاظ نظامی نیز به برتری مطلق دست 
پیدا کند. این مساله باعث می شود توازن منطقه ای به 
نفع چین در منطقه شرق آسیا تغییر کند و آمریکا باید 
به هر روش ممکن جلوی این  موضوع را بگیرد. شاید 
از نظر آمریکا اقدام »به هر روش ممکن« اقدام نظامی 
برای مقابله با چین باش��د تا بلکه بتواند پکن را وادار 
کن��د هزینه های نظامی زیادی را در تایوان بپردازد و 
منطقه به یک تعادل نظامی برسد، با این  حال مساله ای 
که آمریکایی ها در تفکرات خود راجع به حوزه شرق 
آسیا در نظر نگرفته اند، هزینه های نظامی و اقتصادی 
اس��ت که ایاالت متحده باید برای رس��یدن به چنین 
هدفی بپردازد. اگر قرار باش��د ایجاد موازنه منطقه ای 
در حوزه ش��رق آسیا با جنگ به دست آید، چین نیز 
ساکت نمی ماند و احتمال رویارویی مستقیم پکن و 
واشنگتن در حوزه نظامی و حتی در خاک آمریکا نیز 
وجود دارد؛ مس��اله ای که بش��دت برخی تحلیلگران 
آمریکایی را با نگرانی روبه رو کرده اما دولت بایدن در 

شرایط فعلی توجه چندانی به آن ندارد.

ایدهسفرپلوسیبهتایوانومنازعهبرسرموازنهشرقآسیا
یادداشت

با۲گلویکپاسگلطارمی
پورتوقهرمانسوپرجامپرتغالشد
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