تکذيب اظهارات
ريابکوف

معاون وزير امور خارجه روسيه اعالم کرد که به هيچ وجه سخني از امتياز
دادن ايران براي حفظ توافق هسته اي (برجام) مطرح نکرده است«.سرگئي
ريابکوف» در مسکو با بيان اين مطلب توضيح داد« :به هيچ وجه نگفته ام
که ايران بايد امتياز بدهد».
ريابکوف با بيان اينکه خبرگزاري اينترفاکس تمامي صحبت هاي او را به
درستي (به زبان انگليسي) بازتاب داده بود ،ادامه داد :فقط تيتر اين خبر
کامال برعکس اظهارات من بود.معاون وزير امور خارجه روسيه با بيان اينکه
چندين رسانه در محل سخنراني وي حضور داشتند و هيچ کدام چنين
اشتباهي نکرده اند ،يادآور شد :در همين رابطه با خبرگزاري اينترفاکس

ديپلماتيك

تماس گرفتم و گفتم آن تيتري که صحبت هاي من را برعکس نشان مي
دهد را تغيير دهند و اينترفاکس هم قول داد که اين کار را انجام دهد.
ريابکوف در پاسخ به اين پرسش مبني بر اينکه آيا خبرهاي امروز برخي از
رسانه هاي جهان و ايران به نقل از شما ،اشتباه برداشتي بوده است ،گفت:
بله ،اين اخبار به هيچ وجه با واقعيت تطابق ندارد .
معاون وزير خارجه روسيه خاطرنشان کرد :اينکه اکنون چيز ديگري از
ايران خواسته شود ،کامال نادرست ،غيرسازنده و زيان بار است؛ برعکس ما
اکنون بايد به همراه ايران شرايطي را فراهم کنيم که از فعاالن اقتصادي
فعال در ايران ،دفاع شود.

نگاه ديپلماتيك »

ترامپ در مصاف با نظم جهاني

»

»
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نگاهي بر انتخابات لبنان و پيروزي حزب اهلل و متحدان آن

استيصال مهره هاي واشنگتن و رياض در بيروت
دکتر سعيد غفاري
تحليلگر مسائل منطقه
انتخابات سراسري لبنان برگزار شدو در اين آوردگاه
بزرگ سياسي ،جبهه مقاومت توانست برگ زرين
ديگري را در افتخارات سياسي خود در بيروت ثبت کند.
هم اکنون اياالت متحده آمريکا ،رژيم صهيونيستي و
عربستان سعودي در شوک ناشي از شکست در انتخابات
سراسري لبنان به سر مي برند .فعاليت دولت و نهادهاي
قدرت در لبنان برمبناي تقسيم طايفه اي است .براين
اساس رياست جمهوري سهم مسيحيان ،نخست وزيري در
دست يک مسلمان سني و رياست پارلمان متعلق به يک
مسلمان شيعه است .لبنان  128کرسي پارلماني دارد که به
طور برابر ميان نمايندگان مسيحي و همينطور نمايندگان
بخشهاي مسلمان که هر يک تعداد معيني کرسي دارند
تقسيم شده است.در دهههاي گذشته اختالل در اين توازن
قدرت در لبنان منجر به خشونت شده که بدترين آن مربوط
به جنگ داخلي لبنان از سال  1975تا  1990است که
در آن بسياري از احزاب و سياستمداران مطرح فعلي در
لبنان شرکت داشتند.بر اين مبنا «توازن» کليدواژه اصلي
توزيع قدرت در ساختار سياسي لبنان است.
واقعيت آن است که نتايج انتخابات پارلماني لبنان محيط
سياسي اين کشور را با توجه به نکات پيش گفته با تغييرات
آشکار و متفاوتي مواجه نمود و فضاي سنتي حاکم برآن
را به چالش کشيد.ماههاي منتهي به برگزاري انتخابات
پارلماني در لبنان به خصوص پس از استعفاي اجباري
سعد حريري در عربستان ،شرايط را به گونه اي رقم زد
تا صحنه منازعه ميان ايران و عربستان تلقي شود.در
اين ميان همراهي سفارت امارات در لبنان و کمکهاي
آمريکا به اين جريان از عوامل تقويت کننده اين منازعه
بود .زمينه و گستره اين فضاسازي از يک سو در طرح
و انتشار شعارهاي تحريک کننده بر ضد حزب اهلل بود
و از سوي ديگر حمايت مالي آشکار از گروه هاي شيعه
که منتقد حزب اهلل بودند را شامل مي شد.اما شرايط
به گونه اي پيش رفت که هزينه هاي انجام شده و طرح و
نقشه هاي عربي – آمريکايي سبب شکل گيري محيطي
متضاد با خواسته هاي آنها شد.
به طور مشخص استعفاي اجباري سعد حريري در
عربستان پيش از انتخابات پارلماني سرآغاز شکافي
معنادار در داخل حزب المستقبل شد.در آن زمان اين
گمانه مطرح گرديد که عربستان احتماال با حذف حريري
بدنبال آن است تا فرد ديگري از اهل سنت(جريان 14
مارس) را جايگزين وي به عنوان نخست وزير نمايد.
از جمله اسامياي که همان وقت مطرح شد اشرف
ريفي بود.در شهر طرابلس که بهلحاظ جغرافيايي و
جمعيتي يکي ازمراکز قدرت نمايي اين حزب محسوب
مي شود؛اشرف ريفي و نجيب ميقاتي خارج از ائتالف
المستقبل و سعد حريري و به صورت مستقل براي
پارلمان خودرا کانديدا کردند.
اين رقابت در نهايت به حذف اشرف ريفي متحد افراطي
عربستان و دشمن مقاومت و پيروزي محکم نجيب ميقاتي
همپيمان محور مقاومت انجاميد .با توجه به شکاف بوجود
آمده فراکسيون المستقبل از اين پس به جريان المستقبل
اختصاص نخواهد داشت بلکه فراکسيون رهبري حريري
خواهد بود که تنها نماينده اهلسنت در لبنان نيست.
در واقع سعد حريري را ديگر نميتوان تنها نماينده
طايفه سنيهاي لبنان و شهرهاي مهم آنها دانست.
همچنين او ديگر نمي تواند ادعاي رهبري گروههاي

»

سياسي وابسته به محور آمريکا-سعودي در لبنان را
داشته باشد .همچنين نتايج حاصل از اين انتخابات
اسامي افرادي مانند اسامه سعد  ،عبدالرحيم مراد و
نجيب ميقاتي را که در مقابل سعد حريري به پارلمان
راه يافتند ،را به عنوان گزينه هاي ديگر نخست وزيري
در لبنان مطرح کرد .باقيمانده شخصيتهاي مسيحي و
احزاب کوچک جبهه  14مارس(مورد حمايت عربستان)
از جنوب تا جبل ،شمال ،بيروت و بقاع دچار شکست
همهجانبه شدند.
رشد آراي حزب قوات لبنان به رهبري سمير جعجع
نيز موضوع ديگري است که بايد به آن توجه داشت.

»

پس مشکل بتوانند قوات لبنان و سمير جعجع را در
تشکيل هرگونه دولتي ناديده بگيرند .با وجود تالشي
که اياالت متحده آمريکا و عربستان سعودي در تقويت
جريانهاي شيعي ضد مقاومت در لبنان صوررت دادند،
آراي ناچيزي که در حوزههاي جنوب  ،بقاع و جبل لبنان
نصيب رقيبان شيعي حزب امل و حزباهلل شد ،نشان
ميدهد که نميتوان از وجود گروه هاي اپوزيسيون جدي
در ميان طايفه شيعيان لبنان سخن گفت .حجم زيادي
از آراء که در صندوق رأي در بيروت به نفع حزباهلل
و امل ريخته شد برخالف ادعاي رقيبان و مخصوصاً
جريان مستقبل ،از حضور مؤثر و قدرتمند اين دو حزب

واقعيت آن است که نتايج انتخابات پارلماني لبنان محيط سياسي اين کشور را با توجه
به نکات پيش گفته با تغيي رات آشکار و متفاوتي مواجه نمود و فضاي سنتي حاکم برآن را
به چالش کشيد.ماههاي منتهي به برگزاري انتخابات پارلماني در لبنان به خصوص پس از
استعفاي اجباري سعد حريري در ع ربستان ،ش رايط را به گونه اي رقم زد تا صحنه منازعه
ميان اي ران و ع ربستان تلقي شود

حزب قوات لبنان به رهبري سمير جعجع با پيروزي در
 13حوزه انتخاباتي هم اکنون به تشکيل فراکسيون
پارلماني متشکل از پانزده نماينده نزديک شده است.
در تحليل چرايي رشد اين حزب مي توان گفت استفاده
از گفتمان طايفه اي بهکار گرفته شده رقيبان و نيز ايده
آشتي با جريان ملي آزاد که امکان ورود قوات به مناطقي
که تا پيش از اين قابل نفوذ نبود را بوجود آورد ،از عواملي
بودند که در اين انتخابات به پيروزي قوات کمک کردند.
به نظر مي رسد سعد حريري و جريان ملي آزاد از اين

در پايتخت خبر ميدهد.
در خصوص وضعيت وليد جنبالط نيز نکاتي وجود دارد
که الزم است مدنظر قرار گيرد .وليد جنبالط نيز
با مديريت تهديدها يي که با آن مواجه بود ،توانست
جايگاهش را مستحکم حفظ کند .وي نه تنها توانست
نفوذ فرا طايفهاي خود را حفظ و سهميه سني و مسيحي
خويش را حفظ کند بلکه توانست در برابر جوسازيهاي
جريان ملي آزاد عليه موقعيت دروزي ها بايستد .اين همه
زمينه اي شد تا ترميم رابطه با نبيه بري و حزباهلل را

ادامه دهد؛ موضوعي که بر آينده جنبالط تأثير مثبتي را
به همراه خواهد داشت .جريان ملي آزاد به رهبري ميشل
عون نيز نتوانست موجوديت خود را در شمال آنگونه که
انتظار ميرفت تحکيم ببخشد.کاهش موقعيت انتخاباتي
جريان ملي آزاد و متقاب ً
ال تحکيم جايگاه قوات لبنان
و نيز وضعيت تشکيالت المرده و حزب قومي اجتماعي
سوري در ميان مسيحيان ،معادله جديدي را ايجاد کرد
که از جريان ملي آزاد انحصارنفوذ و موقعيت استثنايياش
را کمرنگ نمود.جبران باسيل وزير امور خارجه و داماد
ميشل عون از زمان به قدرت رسيدن عون نشان داده
است که بدنبال ايجاد فرصتهاي متمايز براي معرفي و
تحکيم خودش هست و آرزوي رئيس جمهور شدن را
در سر مي پروراند ،هرچند از زمينه ها و مشروعيت و
مقبوليت الزم در ميان مسيحيان لبنان برخوردار نيست.
فعاليتهاي تبليغي براي انتخابات پارلماني لبنان آزموني
براي شخصيت شناسي وي و درونيات سياسي اش شد.
باسيل با برخي موضع گيريهايش مانند به رسميت
شناختن رژيم اسرائيل ،ابايي ندارد تا خارج از مواضع
رسمي فراکسيون اصالح و تغيير نقش و وزني متفاوت
براي خودش دست و پا کند.
در نهايت اينکه پيش بيني زود هنگام موفقيت
حزب اهلل و حاميانش پيش از برگزاري انتخابات و هم
اکنون تحليل وضعيت بوجود آمده به گونه اي که لبنان
را از اين پس مساوي حزب اهلل قلمداد مي نمايد را بايد
نوعي عمليات رواني دانست.برجسته سازي و اغراقي که
اهداف ديگري بهجز امنيت و ثبات لبنان را دنبال مي کند
ومي شود آن را جريان رسانه اي عليه استقالل و ثبات
لبنان از پس دانست.

نظرسنجي هاي معنادار در ترکيه

آيا قدرت اردوغان محدود مي شود؟
»

حنيف غفاري
اکثر نظرسنجي هاي صورت
گرفته در ترکيه نشان مي دهد که
رجب طيب اردوغان رئيس جمهور
فعلي ترکيه ،احتماال بار ديگر خواهد
توانست در قالب ائتالف با حزب حرکت
ملي گرا ( به رهبري دولت باغچه لي)،
در راس معادالت سياسي و اجرايي
کشورش باقي بماند .به عبارت بهتر،
امروز کمتر کسي در ترکيه از احتمال
شکست اردوغان در انتخابات پيش رو
سخن به ميان مي آورد .با اين حال
اکثر نظرسنجي ها در اين کشور نشان
مي دهد که محبوبيت اردوغان در
ميان راي دهندگان به سختي به باالي
 50درصد مي رسد و در مقابل ،آراي
افرادي مانند "مرال آکشنر" رهبر حزب
خوب ( که از وي به عنوان کلينتون
ترکيه ياد مي شود ) به ميزان قابل
توجهي افزايش يافته است .بنابراين ،به
نظر مي رسد اردوغان بار ديگر پيروزي
شکننده اي را در انتخابات سراسري

ترکيه به دست آورد.
در ميان برخي داده ها و اطالعات منتشر
شده از مجموع نظرسنجي هاي صورت
گرفته در ترکيه ،نکات قابل تاملي به
چشم مي خورد .افکارسنجي موسسه
"گِزيچي" پيش بيني کرده است که
با توجه به اقبال مناسبي که نسبت
به مخالفان اردوغان( در مجموع راي
دهندگان ) وجود دارد ،احتمال دارد
حزب عدالت و توسعه ديگر نتواند در
پارلمان داراي اکثر کرسي ها شود.
در اين ميان ،حزب عدالت و توسعه
براي ادامه تاثيرگذاري خود بر صحنه
سياسي کشور ترکيه نياز به ائتالف با
ديگر احزاب و گروهها خواهد اشت.
نکته مهم تر اينکه با توجه به احتمال
اختصاص حدود  26درصد آرا به "آکشنر"
از اين پس اردوغان با يک شخصيت
مخالف قوي در کشورش مواجه خواهد
بود .فردي که در آينده به تهديدي
جدي براي رئيس جمهور فعلي ترکيه
تبديل خواهد شد.

نکتهحائزاهميتديگراينکهنظرسنجيهاي
صورت گرفته در ترکيه  ،حاکي از
بروز اختالفات و شکافهايي جدي در
ميان طرفداران حزب عدالت و توسعه
مي باشد .نظرسنجي ها نشان ميدهد
که بيش از  19درصد از اعضا و حاميان
حزب عدالت و توسعه ،با اردوغان مخالف
هستند و خواستار تداوم رياستجمهوري
او نيستند ،اما اين مسئله را براي باقي
ماندن در قدرت ،مخفي ميکنند.به
عبارت بهتر ،نارضايتي از اردوغان در
ميان اعضاي حزب عدالت و توسعه
افزايش يافته است .به طور کلي ،پس
از مواجهه سلبي رجب طيب اردوغان با
عبداله گل  ،رئيس جمهور سابق ترکيه
و يکي از بنيانگذاران حزب عدالت و
توسعه ،برخي از اعضاي اين حزب از
اردوغان فاصله گرفته اند .در جريان
انتخابات سراسري اخير نيز تا حدود
سه هفته قبل ،موضوع کانديداتوري
عبداله گل به عنوان نامزد احزاب مخالف
اردوغان به صورتي جدي مطرح شد اما

رئيس جمهور ترکيه توانست عبداله گل
را نسبت به عدم حضور در انتخابات
مجاب سازد .بسياري از تحليلگران
مسائل ترکيه معتقد بودند در صورت
ورود عبداله گل به عرصه انتخابات،
بسياري از آراي اعضاي حزب عدالت و
توسعه به سود وي به گردش در خواهد

آمد و با احتساب آراي احزاب مخالف
( که قاعدتا آنها نيز به حساب عبداله
گل واريز مي شد ) ،جايي براي بقاي
اردوغان در قدرت وجود نداشت.
مجموع تحوالت صورت گرفته در
ترکيه نشان مي دهد که رجب طيب
اردوغان مسير بسيار سختي را در آنکارا

مترجم :محمد مهدي صادقي نژاد
اشاره :تصميم دونالد ترامپ رئيس جمهور اياالت
متحده آمريکا مبني بر خروج از توافق هسته اي با ايران،
مولد بحرانهاي تازه اي در نظام بين الملل بوده است .اين
بحرانها روز به روز تحت تاثير آنچه "يکجانبه گرايي" اياالت
متحده خوانده مي شود تشديد گرديده و حتي بر رابطه
واشنگتن و شرکاي اروپايي آن نيز تاثيرگذار مي باشد .طي
روزهاي اخير بسياري از تحليلگران غربي ضمن هشدار
نسبت به عواقب تصميم رئيس جمهور آمريکا ،به بررسي
آثار و تبعات اين اقدام بر نظام بين الملل پرداخته اند.نکته
بسيار جالب  ،مخالفت سناتورهايي مانند باب منندز و بن
کاردين با تصميم اخير ترامپ در خصوص برجام است.
معدود سناتوررهاي دموکراتي که در سال  2015ميالدي
و همزمان با تصويب برجام در دوران اوباما  ،با اين توافق
مخالفت کرده بودند .آنها معتقدند که تصميم ترامپ روي
مناسبات اياالت متحده آمريکا و شرکاي اروپايي واشنگتن
تاثيرگذار خواهد بود .در اين خصوص پايگاه آمريکايي
«هيل» که وابسته به کنگره آمريکاست ،تحليلي را ارائه
داده است که از نظرتان مي گذرد :
تصميم اخير پرزيدنت ترامپ مبني بر خروج اياالت متحده
آمريکا از توافق هسته اي با ايران ،منجر به بروز اختالفات
عمدهاي ميان واشنگتن و شرکاي اروپايي آن شده است.
همچنين اين اقدام ،منجر به افزايش تنشها در منطقه
خاورميانه شده است .آشفتگي هاي اخير در سوريه و منازعهاي
که ميان ايران و رژيم صهيونيستي در اين خصوص رخ داده
است ،متاثر از تصميم اخير ترامپ بوده است .هدف قرار
گفتن نيروهاي صهيونيستي در بلندي هاي جوالن در همين
راستا قابل تحليل و ارزيابي است.
از سوي ديگر ،آنگال مرکل صدر اعظم آلمان اعالم کرده است
که اتحاديه اروپا ديگر نمي تواند به اياالت متحده آمريکا
وابسته باشد .اظهاراتي که توسط رئيس جمهور فرانسه نيز
مورد تاييد قرار گرفته است .هر دو رهبر اروپايي(ماکرون
و مرکل) در سفرهايي که به اياالت متحده آمريکا ( قبل
از اعالم تصميم ترامپ) صورت دادند ،تالش کردند رئيس
جمهور آمريکا را وادار به باقي ماندن در توافق هسته اي کنند.
سناتور باب منندز ،عضو کميته روابط خارجي مجلس سناي
اياالت متحده آمريکا در اين خصوص مي گويد :
«اين يکي ديگر از ضربه هايي است که به اتحاد درون
آتالنتيکي ما وارد شده است.اين در حالياست که ميان
ما و اروپايي ها روابط قوي و متحدي ( در درون ناتو)
وجود داشته است .ما به اروپاييان نياز داريم.ما به آنها براي
دستيابي به بسياري از اهدافمان ،چه در قبال ايران و چه
در موضوعات ديگر نياز داريم».
اخيرا ترامپ اعالم کرده است که از توافق هسته اي سال
 2015ميالدي عقب نشيني مي کند .توافقي که بين ايران،
اياالت متحده آمريکا ،فرانسه ،انگليس ،آلمان ،روسيه و
چين منعقد شده است.توافقنامه اي که در ازاي اعمال
محدوديتهاي هسته اي عليه ايران ،تحريمهاي اين کشور
را کاهش مي داد .در اين راستا ترامپ قول داده است که
باالترين سطح تحريمها را عليه ايران باز خواهد گرداند و
هر کشوري را که به تالش براي دستيابي ايران به سالح
هسته اي کمک کند مجازات خواهد کرد.
سخنان ترامپ بيانگر اين موضوع است که شرکتهاي اروپايي
در صورت همکاري اقتصادي با ايران ،توسط اياالت متحده
آمريکا مجازات مي شوند .رهبران اروپايي همچنين از تعهدات
خود در قبال برجام سخن مي گويند .ديپلماتهاي ارشد
اتحاديه اروپا و تروئيکاي اروپايي( انگليس،آلمان ،فرانسه)
در اين خصوص با محمد جواد ظريف رايزني خواهند کرد
تا درباره آينده پيمان هسته اي به نتيجه برسند.
مقامات دولتي آمريکا معتقدند که خروج ترامپ از اين
معامله ،مذاکرات ايران و اروپا را در مورد معاهده اي جديد
براي حل و فصل موضوع هسته اي ايران و بلکه ساير
فعاليتهاي ايران از جمله برنامههاي موشکي اين کشور و
فعاليتهاي نظامي در خاورميانه را متوقف نمي کند! جيمز
متيس وزير دفاع اياالت متحده آمريکا در اين خصوص و در
مجلس سنا اعالم کرده است «:ما با متحدان خود همکاري
خواهيم کرد تا ايران را وادار با اتخاذ رفتار مسئوالنه تري
در اين خصوص کنيم!»
اما تصميم ترامپ در مورد ايران،تازه ترين ضربه اي است
که واشنگتن به متحدان اروپايي خود وارد کرده است .قبال
در موضوعاتي از جمله توافق آب و هوايي پاريس و اعمال
تعرفه هاي گمرکي بر فوالد و آلومينيوم نيز شاهد تقابل
واشنگتن و اروپا بوده ايم.
باربارا اسالوين ،يکي از مديران «شوراي آتالنتيک» اعالم
کرده است که رهبران اروپايي انگيزه کمي براي مذاکره با
اياالت متحده در مورد ايران دارند تا اطمينان حاصل شود
شرکت هايشان براي انجام تجارت با کشور مجازات نميشوند.
او روابط فعلي اياالت متحده آمريکا و اروپا را ضعيف تصور
کرده و معتقد است که چنين ضعي را از آغاز جنگ عراق
( جايي که ميان آمريکا و فرانسه و آلمان اختالفات عمده
به وجود آمد) مشاهده نکرده است.
وي معتقد است که ترامپ با اقدامات اخير خود در خصوص
توافق هسته اي با ايران ،عمال سران انگليس،آلمان و
فرانسه را تحقير کرد .او از ابتدا نيز قصد نداشت توافق
هسته اي با ايران را حفظ کند و با آنها بازي موش وگربه
را انجام داد.
سناتور بن کاردين معتقد است که در ميان متحدان اروپايي
ما باور قوي و صريحي وجود دارد که نشان مي دهد آنچه
رئيس جمهور آمريکا انجام داد اشتباه است .بنابراين ،چنين
مسئله اي بر روابط ( آمريکا و اروپا) تاثيرگذار خواهد بود.
اما کساني که از حرکت ترومپ حمايت مي کنند ،نگرانيهاي
اروپايي را رد مي کنند.سناتو تد کروز از ايالت تگزاس معتقد
است که دليل ناضاريتي کشورهاي اروپايي  ،فعاليت برخي
شرکتهاي بزرگ و تمايل برخي از آنها براي معامله تجاري
با ايران است .از اين رو بسياري از کشورهاي اروپايي از
برجام دفاع مي کنند.
در همين حال ،کارشناسان و تحليلگران نسبت به ايجاد
تنشهاي جدي در منطقه خاورميانه هشدار مي دهند.
تنشهايي که ممکن است در آينده تشديد شود .منازعه
اخير در جوالن يکي از اين مواد محسوب مي شود و نشان
از بروز بحرانهاي احتمالي در آينده دارد .طي روزهاي اخير،
بحثهاي زيادي در خصوص منازعات جديد در منطقه و
تاثير تصميم ترامپ مبني بر خروج از توافق هسته اي بر
اين موضوع به وجود آمده است.

پيشرو خواهد داشت«.پيروزي شکننده
اردوغان» در انتخابات پيش رو ،اين
روند را تشديد خواهد کرد .بي دليل
نيست که رئيس جمهور فعلي ترکيه و
همراهانش ،اوضاع جاري در کشورشان
را با نگراني و وسواس خاصي رصد
مي کنند...

