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 (3) است منتفی قطعا آمریکا با مذاکره  /سیاسی تحلیل آموزش
 اما. است هاملت بین روابط در تأثیرگذار مهم و دوم موضوع نیز «ملی منافع»

 شناسایی جوریچه کنیم، تعریف جوریچه را ملّی منافع که است اینجا مسئله»

 اساسی ینکته آن. نه را چیزی چه و بدانیم ملّی منافع واقعاً را چیزی چه کنیم؛

 آن ملّی منافع که است این بکنم، عرض خواهممی و است بنده نظر مورد که

 ایران ملّت انقالبی هویت با ایران، ملّت ملّی هویت با که هستند ملّی منافع وقتی

 در ملّت هویت با که هستند ملّی منافع واقعاً منافع وقتی آن. نباشند تعارض در

 گیریممی نظر در ملّی منافع عنوانبه را چیزی ما که آنجایی وَالّا نباشند، تعارض

 .کنیممی پایمال را ملّی هویت لکن

 طلباناصالح عادت

 اخیر دهه دو در اصالحات سنت از میراثی که را خود جویانهبهانه رویکرد تهران شهر شورای در طلباناصالح صبح نو: 

 جز مهم نشانی اینکه واسطهبه باشند، تهران شهر در خود عملکرد پاسخگوی دیگر سال دو باید هاآن. دهندمی ادامه است،

. کنند فرار گوییپاسخ از تهران گذشته مدیریت به حمله با هستند مجبور اند،نگذاشته جای بر خود از خیابان چند اسم

 آنها به انتقاد ترینبزرگ. کنند روشن گذشته سال دو در شهر مدیران با را خود نسبت باید چیز هر از قبل طلباناصالح

 سؤال. کندمی بادرمت ذهن به را اول شهر شورای تاریخ از هاییرگه که عملکردی است؛ بوده سال دو طی شهردار دو تغییر

 حلراه تهران مشکالت برای اندتوانسته حد چه تا هاآن ؛است تهران در عملکردشان نوع دهند، پاسخ هاآن باید که دیگری

 اندکرده انتخاب را جلو هب فرار راه طلباناصالح سؤاالت، این به پاسخ جای به  .کنند اقدام آن حل به میزان چه تا و بیابند

 قطعاً و ستنده شهری مدیریت برای داور بهترین مردم میان این در. برندمی پیش را شهر مدیریت گذشته، بر تاختن و

 پس طلباناصالح جوییبهانه ماند،می سیاست تاریخ در نهایت در آنچه. گیرندنمی قرار طلباناصالح فضاسازی تأثیرتحت

 .است عملکرد به ندادنپاسخ برای قدرت کسب از

 نشاند ميز سر را غرب مقاومت،

 با بار این. رسدمی گوش به مجدد مذاکره از هاییوحدیثحرف و نمانده باقی سوم گام برداشتن به چیزی رسالت:

 گوش به دیدج توافق و مذاکره از صحبت کند ایفا را گریواسطه نقش دارد تالش که ماکرون مستمر درخواست و اصرار

 جمهوری اقتدار و مقاومت از ناشی امر این نه یا داشت خواهد پی در اینتیجه مجدد مذاکره آیا اینکه از فارغ. رسدمی

 کشور ایدع چیزی بود، کری امضای تضمین به که ایمذاکره صرف از وگرنه است مسئولین و مردم همراهی و اسالمی

 .نشد

 مقاومت، که حاال .است عزت و مقاومت از ناشی که است امروز دیپلماسی زبان و روش کش،نفت توقیف و پهپاد اسقاط

 حدود و قرمز خطوط رعایت با بار این کرد دقت باید کرد اسالمی جمهوری برابر در نشینیعقب به وادار را غرب

 همان مقاومت دیپلماسی .نشود تکرار تلخ تجربه تا شود برداشته گام کنندمی تبیین و تعیین انقالب رهبر که وثغوری

 پیش گامبهگام و شوندنمی راضی سازش و تسلیم به جز غربی، قلدرهای وگرنه است امروز مذاکره زبان که است چیزی

 در که طورهمان است؛ غرب با معامله ثمن هاگام همین کند؛ تردید نباید خود هایگام دربرداشتن اسالمی ایران .آیندمی
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 شکل نامتوازنی توافق و شد مبادله قیمت کمترین به البته که بود معامله ثمن ایهسته پیشرفت و قدرت پیشین، مذاکرات

 تا کند رعایت را مبادله و معامله ابتدائیات الاقل است قیمت هر به مذاکره مرامش و مشی دولت، این که حاال. گرفت

 .شود حساب درستیبه هاگام قیمت

 جهادی کار رودرگ مملکت این مشکالت حل. نزنید گره توافق و مذاکره به را مردم معیشت و زندگی همه بار این اما

 می آنها را است یشدن طی که هاییراه. هستند دوم گام بیانیه حقیقی مخاطب که هستند جوانانی ایران، اصلی ثروت. است

 وگرنه کرد لح باید را مشکالت ریشه. خوردمی مشکل به کشور دوباره هاتحریم بازگشت با دلیلی هر به وگرنه روند

 و مصالحه مذاکره، با دتولی رونق .کندنمی حل را ما مسئله نیستیم، خوشبین آن به البته که تحریم رفع اسم به موقتی مسکن

 خواهد حققم مردم تالش و همراهی و مسئوالن گذاری ریل و عزم و همت با تولید رونق آید؛نمی دست به ذلک امثال

 .شد

 سخت دوران دوستان و ایران

 و روسیه به ودخ اخیر سفرهای در ظریف برجام، درباره فرانسه و ایران مذاکرات رسیدن اوج به با همزمان خراسان:

 به. کرد تقدیر «سخت دوران دوستان» از مسکو در و گفت «ساله 25 راهبردی روابط» پیشنهاد از پکن در رفت؛ نیز چین

 تالشی ظریف ایسفره این رسیده، ریز جزئیات به ها فرانسوی با برجام حفظ درباره مذاکرات که حالی در رسد می نظر

 چین و سیهرو رسد می نظر به که این خصوص به. است ایران دایمی و قدیمی شرکای به مثبت های پالس ارسال برای

 شان موضع داقلح و ندارند ای فعاالنه مشارکت است، جریان در شود می ماهی 3-2 که فرانسه و ایران مذاکرات درباره

 .  است سکوت بیشتر

 و چین رفتن اشیهح به و شد چیده اروپا سبد در ایران های مرغ تخم بیشتر توافق، از پس که زمانی برجام دوره تجربه

 ای، هسته وافقت از آمریکا خروج از پس روسیه و چین سوی به بازگشت و دوره این مالی و اقتصادی مراودات در روسیه

 بازهم آیا شود نجرم برجام حفظ برای توافق یک به فرانسه با مذاکرات که محال فرض با که کند می پررنگ را ابهام این

 داشت؟ خواهند برجام دوره مانند جایگاهی ایران اقتصادی دیپلماسی در روسیه و چین

 روسیه غلط به عمدتا و هستند چین و روسیه با نزدیک ارتباط مخالف  گرا غرب سیاسی های طیف برخی ایران در البته

 می شود می تکرار زیاد که تعبیری در نیز ایران گران تحلیل از دیگر برخی. کنند می تصور تزاری دوره روسیه همان را

 که هستند سازان صمیمت برخی البته هم روسیه در. کند می استفاده المللی بین عرصه در «ایران کارت از» روسیه که گویند

 به ببیند سبز اغچر غرب سوی از ایران هرگاه که است این نیز شان استدالل نیستند، مسکو و تهران قرابت موافق خیلی

 .دانند مین خود برای پایدار شریکی را ایران روسی گران تحلیل برخی دلیل همین به. چرخد می ها اروپایی سوی

 که هایی حوزه در چین و روسیه با ایران و کند می دنبال را خود منافع المللی بین عرصه در کشوری هر که این به علم با

 صهیونیستی رژیم مسکو، و آویو تل دیرینه دوستی خالف بر مثال)دارد جدی های اختالف هستند، هم مهم بسیار بسا چه

 آن به هایی حوزه در نیز ها روس و ها چینی حتی که این به توجه با نیز و (است ایران علیه منطقه در تهدید ترین اصلی

 و منافع این میان توانند می کشور دو های دیپلمات که داده نشان تجربه هم اما اند، نکرده عمل کردند می عمل باید چه

 همجواری نیز و ای منطقه و المللی بین محافل در چین با موضع قرابت هم و کنند برقرار مثبت توازن ها اختالف

 شرایط در که کند می تر پررنگ را گزاره این سوریه، در روسیه با امنیتی و نظامی نزدیک های همکاری و جغرافیایی
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 سبز باغ در از تابعی نباید کشور دو این با روابط لغو، چه و باشد شده اعمال ایران علیه غرب های تحریم چه مختلف،

 .باشد غرب

 رینت مهم از یکی  دهد، رخ برجام سر بر اروپا و ایران مراودات در گشایشی که درصورتی رسد، می نظر به دلیل همین به

 باهم بیشتری اتاشتراک که باشد کشورهایی و دوستان به توجه باید کشورمان خارجی سیاست دستگاه و ایران راهبردهای

 با ایران روابط که داد نشان ایران به اروپایی های دولت حتی و ها بانک ها، شرکت کردن پشت و برجام تجربه. دارند

 باشد، «تژیکاسترا مشارکت» یا «استراتژیک همکاری» سطح در و نرسد «استراتژیک اتحاد» به اگر حتی چین و روسیه

 بین باید که نیکسا شرایط در حداقل که کند می پررنگ را الزام این کشور سه میان یکسان منافع و اشتراکات بازهم

 و ها همکاری داریپای احتمال باشد، قدیمی دوستان مان انتخاب اگر کنیم، انتخاب را یکی چین یا روسیه و ها اروپایی

 .بود خواهد بیشتر مراودات این از شدن منتفع

 پاریس در مذاکره بغداد در قاطرسواری

 اگر و ندهد وام او به کسهیچ که داد دستور قاضی. بود شده مفلس و داشت برعهده بسیار قرض مردی بغداد در کيهان:

 از و بشناسند را او دممر تا بگردانند شهر در و بنشانند قاطری بر را او داد دستور طورهمین و. نکند طلب و کند صبر داد

 آمد، پایین قاطر از وقتی. بردند اشخانه درِ به سپس و گرداندند شهر در آفتاب غروب تا را وی. بپرهیزند وی با معامله

 ! بودیم؟ چه مشغول حاال تا صبح از! خدا بنده: گفت مفلس مرد! بده مرا کرایه: گفت حیوان صاحب

 اروپا به انایر روزه 60 مهلت سومین فردا. است غربیان و محترم دولت میان ماجرای از رقیقی حکایت فوق، حکایت

 مجموعه. رسدمی فرا ایهسته توافق تعهدات کاهش گام سومین نوبت و یابدمی پایان خود برجامی تعهدات به عمل برای

 را بد پلیس نقش ایهسته مذاکرات ایام در که فرانسه. است تأمل قابل مختلف منظرهای از اخیر هفته دو رخدادهای

 یک که توافقی همان برجام؟ کدام. زندمی جا برجام منجی را خود و است شده ماجرا گردانمعرکه اکنون داشت، برعهده

 آنجاست جالب. گذردمی آن، در خود تعهدات از مورد یک حتی به اروپا نکردن عمل و آن از آمریکا خروج از نیم و سال

 . شودمی ترعینی و تربزرگ غرب هایخواسته و ترتوخالی و ترکوچک هاوعده رویم،می پیش هرچه که

 و هاتصمیم ترینکوچک برای و ندارد اعتباری و اختیار کمترین که است مذاکره و زنیچانه مشغول اروپایی با دولت

 کنیم، نگاه صحنه به بینانهواقع بخواهیم اگر و ماجراست خوشبینانه روی تازه این. شود هماهنگ واشنگتن با باید هاگام

 خود که ندک بازی دعوا یک در را میانجی و داور نقش تواندمی کسی. نیست اروپا و آمریکا هماهنگ بازی جز چیزی

 داشته ادعایی چنین تواندمی چگونه است، ایران بدهکار و بوده ماجرا سوی یک خود که اروپایی. نباشد دعوا از بخشی

 . زندمی زار الیزه تن بر گریمیانجی ردای باشد؟

 نگاه این .خرید بخس ثمن به را آن ملی منافع توانمی که است عجول و گرفتار ایفروشنده ایران کندمی گمان فرانسه

. کرد مشاهده تهران در کشور این سفارت در پیش سال چهار شام ضیافت ماجرای در وضوح به توانمی را آمیزتوهین

 در شامی ضیافت تهران، به -فرانسه وقت وزیرخارجه - «آیرو مارک ژان» ورود بدو در 1395 سال ماه بهمن اواسط

 خاصی حواشی با که شد برگزار فرانسه سفیر سوی از وی همراه تجار و خارجه وزیر افتخار به و کشور این سفارت

: پرسدمی و داده قرار خطاب مورد را وی فرانسوی تجار از یکی آیرو، سخنرانی از پس و میهمانی میانه در. بود همراه

 نزدیکی در و فارس خلیج در آمریکا و انگلیس همراه به فرانسه که شد انجام روزی در دقیقاً سفر این چرا وزیر جناب»
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 روابط روی مسئله این کنیدنمی فکر آیا اند؟کرده برگزار دارد، خاصی هایپیام طبیعتاً که نظامی مانور ایران هایآب

 نگران ایرانی مقامات واکنش از شما کنیم؟ منعقد خاصی قرارداد سفر این در نتوانیم و بگذارد تأثیر ایران با ما تجاری

. ندارم سفر این بودن آمیزموفقیت به نسبت نگرانی هیچ بنده خیر،»: گویدمی پاسخ در فرانسه خارجه وزیر «نیستید؟

. نشدند معترض مسئله این به پاریس و تهران در سفر برای ریزیبرنامه و مقدماتی جلسات از یک هیچ در ایرانی مقامات

 «.شنید نخواهیم  هم فردا جلسات در اعتراضی هیچ که مطمئنم و دارد احتیاج سفرها این به ایران دولت

 انتخاباتی هاینظرسنجی در ترامپ وخيم اوضاع

 معاون بایدن وج دهد، می نشان کوئینیپیاک امریکایی دانشگاه سوی از شده انجام جدید سراسری نظرسنجی نتایج الف:

 کامال ناتورس ورمونت، اهل سناتور سندرز برنی ، ماساچوست از وارن الیزابت سناتور آمریکا، سابق جمهوری رئیس

 گرفته پیشی آمریکا یجمهور رئیس ترامپ دونالد از شدید اختالفی با همگی ایندیانا از بوتجیج پیت و کالیفرنیا از هریس

 .اند

 در درصد 49 اب بوتجیج و است جلوتر ترامپ از درصد 38 مقابل در درصد 54 با بایدن نظرسنجی، این نتایج اساس بر

 انتخابات زاریبرگ تا سال یک که است حالی در این .است گرفته پیشی آمریکا کنونی جمهوری رئیس از درصد 40 مقابل

 جمهوری سرئی یک که است ای نتیجه بدترین مذکور، نظرسنجی نتیجه .باقیست 2020 سال در آمریکا جمهوری ریاست

 های نظرسنجی در ضعیف ای نتیجه اندازه این تا تاکنون درآمریکا، جمهوری رئیس هیچ زیرا است؛ آورده دست به آمریکا

 .است نیاورده دست به انتخابات برگزاری از پیش

 روزافزون نارضایتی موجب اروپا، و چین با تجاری تنش و مهاجران ضد نیز و خارجی سیاست در ترامپ سوء عملکرد

 حاشیه ایتحم کاهش با آمریکا جمهوریخواه حزب داد، گزارش نیز هیل خبری پایگاه .است شده وی از امریکا مردم

 در ترامپ ونالدد علیه آنان رای تهدید و روند این ادامه از گذشته، ای دوره میان انتخابات در حزب این از نشینان

 هستند ندگانده رای بین در مهم های گروه از یکی نشینان حاشیه .هستند نگران 2020 سال جمهوری ریاست انتخابات

 توجه با واهانخ جمهوری .است یافته کاهش شدت به گروه این نزد وی محبوبیت سفید، کاخ به ترامپ ورود زمان از اما

 هفته نظرسنجی.هستند مواجه 2020 انتخابات در پیروزی برای بزرگی چالش با ترامپ، برانگیز جنجال اظهارات و اقدامات به

 انتخابات در شگاهی،دان تحصیالت دارای سفیدپوستِ زنان از درصد 63 داد نشان «ژورنال استریت وال» و «نیوز سی بی ان» گذشته

 .نندک حمایت ترامپ از است ممکن که اند گفته آنها از درصد 30 فقط و دهند می رای دموکرات نامزد یک به 2020

 


