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نظام سلطه با مفاهیم به میل خود بازی می کند، و آن را برطبق مصالح 
خود تغییر می دهد؛ و همه امکانات خود را برای جا انداختن آن به کار 

می برد تروریسم و حقوق بشر نمونه هایی از مفاهیم دستکاری شده اند.

    امام خامنه ای )مد ظله(   |     1366/06/31  

صفحه بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را در شبکه های مجازی دنبال نمایید.

غلط اندر غلط!

@Basij_lp                                                @Basij_lp                                             @iran1404.ir

»نا امیدکننده«، »فاجعه«، »آشفته« و ... تعابیری است که این 
روزها در توصیف اولین مناظره انتخاباتی 2020 ایاالت متحده 
امریکا شنیده می شود. اما علت این توصیفات از سوی مخاطبان 

مناظره چه بوده است؟  
قطع  مناظره)مانند  این  شکلی  سردرگمی های  از  غ  فار
صحبت های دو نامزد توسط یکدیگر، عدم رعایت زمانبندی 
بخش های اختصاص یافته، از بین رفتن نقش مجری و مداخله 
گری او در مناظره، فحاشی و ...( مغالطات به کار رفته در محتوای 
صحبت های دو نامزد، یکی از علل این آشفتگی است.  در حالی 
که مناظرات سیاسی تاثیر چندانی  گروهی معتقد هستند  که 
از  پیش  دهندگان  رای  که  -زیرا  ندارد  دهندگان  رای  نظر  بر 
مناظرات، انتخاب خود را تعیین کرده اند-، گروهی دیگر معتقد 
کستری تاثیرگذار  هستند که مناظرات می تواند هم بر نظر آرای خا
باشد و هم فرصت شگفت انگیزی برای چرخش آرا محسوب شود 

و در نتیجه بر انتخابات اثرگذار باشد. 
گروه دوم و تاثیرگذاری مناظرات بر  که معتقد به نظر  در صورتی 
کارآمدی مناظرات نیز اهمیت  نتایج انتخابات باشیم، تحلیل نا
کارآمد، مناظره ای خواهد بود  این اساس مناظره  بر  می یابد؛ 
که با تبیین دقیق برنامه های نامزدها، امکان مقایسه آنان در 
برخورد با یکدیگر برای مخاطب فراهم شده تا نامزدی با برنامه 
مناسب تر در نظر مخاطبان انتخاب و تعیین شود.به همین دلیل 
کنار برنامه های سیاسی، اقتصادی  ل های ذکر شده در  استدال
و اجتماعی نامزدها اهمیت می یابد؛ حال در صورتی که طرفین 
از مغالطه های متعدد استفاده کنند هدف مذکور محقق نشده و 
کارآمد خواهد شد. در این مناظره با استفاده از واقعیت  مناظره نا
کنندگان مناظره، مغالطه های  سنج )فکت چک( های پخش 
که به همین سبب در این نوشته  آماری نامزدها بیان می شد 
اشاره ای به این موارد نمی شود. بخشی از سایر مغالطه های 
استفاده شده در اولین مناظره انتخاباتی 2020 ایاالت متحده 

امریکا: 
1(مغالطه کوچکنمایی: 

در بخش مربوط به برنامه های سیاسی طرفین برای دوران پس 

از کرونا، زمانی که بایدن آمار مرگ و میرهای ناشی از این بیماری 
که این آمار در صورتی  را بیان می کند، ترامپ در پاسخ می گوید 
کارهای تیم او نبود، چندین برابر بیشتر بود و بنابراین  گر  که ا
آمار مرگ و میرهای ناشی از کرونا در دوران خود را کوچک جلوه 

می دهد. 

2(مغالطه بزرگنمایی: 
ترامپ بیان می کند که طی 47 ماه مسئولیت داشتن، کارهایی 
که طی 47 سال مسئولیت داشته، انجام  بسیار بیشتر از بایدن 

داده است. 

3(مغالطه توسل به مرجع: 
در بحث مرتبط با انتخاب »بارت« به عنوان قاضی دیوان عالی، 
ترامپ برای اثبات شایستگی او و دلیل انتخاب او، صرفا به نظرات 

اساتید »بارت« و افراد برجسته لیبرال استناد می کند. 
کز پلیسی،  در بحث مرتبط با اصالحات بودجه اختصاصی به مرا
از دستگاه  نفر  که یک  بایدن می خواهد  از  بار  ترامپ چندین 
کرده است، پیش از  که از نظر او حمایت  اجرایی نام برده شود 
که »همه« در دستگاه های اجرایی از ترامپ  آن بیان می کند 

حمایت می کنند. 

4(مغالطه مسموم کردن سرچشمه: 
که منظور  سوسیالیستی نامیدن برنامه های بایدن )در حالی 
روشنی از این مفهوم را بیان نمی کند( و در خطر نشان دادن 
لیبرالیسم، روش ترامپ در بخش مربوط به بیمه های خدمات 

درمانی و از این نوع مغالطه بود. 

5(مغالطه توسل به شخص: 
مبالغ  و  دیگر  کشورهای  در  بایدن  خانواده  موقعیت  موضوع 
که توسط ترامپ در موضوع توافقنامه های  دریافتی پسران او 
ح شد تا توافق های مذکور با منفعت شخصی نشان  تجاری مطر

داده شود. 

در بخش دیگر اشاره ترامپ به دانشگاه و نمرات بایدن و کم هوش 
نامیدن او و اقداماتش از این نوع مغالطه بود. 

6(مغالطه توسل به احساسات: 
کرونا، بایدن با نگاه به دوربین  کنترل بحران  در بحث مرتبط با 
و بیان مثالی از کسانی که در خانه هستند و افرادی را در اثر این 
بیماری از دست داده اند و دچار فقدان هستند، با استناد به 

احساسات عدم کنترل را اثبات میکند. 

7(مغالطه علت جعلی: 
ترامپ در هنگامی که از او خواسته می شود سفیدبرترپنداران را 
خطاب قرار دهد بیان می کند که مشکل و علت خشونت ها ناشی 

از این گروه نیست و مشکل اصلی، وجود چپگرایان است.
 

8(مغالطه تخطئه مخاطب: 
هنگامی که آمار مرگ و میر دوران کرونا و بحث بیمه های درمانی 
ح است، ترامپ با بیان مرگ 308 هزار  از طرف بایدن در حال طر
نفر از پرسنل نظامی و نبود خدمات درمانی مناسب در دوران 
گذشته، بایدن را نیز مشمول این خطا و مرگ و میرهای ناشی از 

نبود خدمات درمانی مناسب می داند.
 

کثریت 73 درصدی پس از  که ا بنابراین تعجب برانگیز نیست 
تماشای این مناظره بیان کردند که مناظره هیچ تاثیری بر رای 
که پس از  گرچه 19 درصد بیان داشته اند  آنها نگذاشته است؛ ا
این مناظره ترجیح می دهند که از بایدن حمایت کنند در حالیکه 
که این مناظره باعث شده است تا برگشت  کردند  6 درصد بیان 
ترامپ را ترجیح دهند. )به نقل از ان بی سی نیوز( حال باید دید 
که در صورت برگزاری مناظرات بعدی، این آشفتگی در شکل و 
محتوای مناظرات از طرف نامزدها و تیم آنها تغییر خواهد کرد تا 

مناظرات ابزاری برای تغییر آرا باشد؟

فاطمه حسن نژاد



که  عادی سازی روابط امارات و بحرین با اسرائیل،خبری بود 
و  اصلی  جریان  رسانه های  توسط  گذشته،هرچند  ماه  دو  در 

سرسپردگان داخلی کمرنگ جلوه داده شد،اما مغفول نماند.
با نگاهی واقع بینانه به سابقه ی شیخ نشین های خلیج فارس، 
و  صهیونیستی  رژیم  با  روابط  سازی  عادی  که  می یابیم  در 
فلسطین،  به  نسبت  عربی  و  اسالمی  غیرت  پایمال شدن 
که  گفت از همان روزی  سال ها پیش اتفاق افتاد. شاید بتوان 
ننگین  توافقی  با  را  عبدالناصر  مبارزاتی  میراث  انورسادات، 
پیش  در  مصر  که  راهی  بود  روشن  روزها  همان  از  زیرپانهاد. 
گرفت،چراغ راه سایر دول  که اردن در پیش  گرفته است،راهی 
که علی الظاهر صلح و سازش بود، اما  عرب خواهد شد. راهی 
تاریخ نشان داد اردن و مصر برای این سازش کم هزینه پرداخت 
نکردند! از همان سال ها نیز توجیه معمول سران سرسپرده  ی 
عرب برای به رسمیت شناختن اسرائیل، مسئله ی بازپس گیری 
حقوق فلسطینیان و وصول به آرمان وطن فلسطینی مستقل در 
کنار اسرائیل غصبی بود. اما با نگاهی به پیامد های رویکردهای 
یا  و  اسلو،  توافق  مانند  فلسطین،  ی  مسئله  در  سازشکارانه 
مواضع ساف پس از سازش می توان دریافت که این توافق های 
و  فلسطین  ملت  برای  نفعی  هیچگونه  طلبانه،  صلح  بظاهر 
تحقق آرمان هایشان نداشته است. در حقیقت شکست منطق 
گاهانه و عاقالنه«،به بهترین  »سازش ذلت بار« بجای »مقاومت آ
نحو در تاریخ مسئله ی فلسطین آشکار شده است. امروز هم 
امارات برای توجیه صلح با اسرائیل و اقناع افکار عمومی، هدف 
خود را تالش برای به تعویق انداختن الحاق کرانه ی باختری به 
اسراییل مجعول اعالم می کند.درحالیکه هیچ صحبتی از لغو یا 
تعویق الحاق سرزمین های فلسطینی در بندهای سازش امارات 
و بحرین با اسرائیل دیده نمی شود .بعبارتی در َپِس شعارهای 
تظاهرکارانه ی سران عرب،حقیقتی نهفته است که بن سلمان در 
سال ۲۰۱۸ ،در دیدار خود با سازمانهای یهودی آمریکا به آن اقرار 
می کند و آن چیزی نیست جز اینکه فلسطین مسئله ی نخست 
که نباید سازش رژیم های  ما نیست. حقیقت هم همین است 
وابسته و خائن عرب را مسئله ی جدیدی پنداشت. می توانیم 
که در طی این سال ها  این مسئله را،علنی شدن آنچه بدانیم 
با پرده ای از نفاق آمیخته شده بود.امارات متحده ی عربی، 
کشوریست که در غرب آسیا بیشترین همراهی را با سیاست های 
با  اطالعاتی  همکاری های  از  است.  داشته  آمریکا  و  اسرائیل 
اسراییل در شناسایی رهبران و نیروهای حماس تا دستگیری 
فروش  و  فلسطینیان  زمین های  خرید  از  آن ها،  شکنجه ی  و 
آن ها به یهودیان، تا اقدامات ابوظبی پس از سال ۲۰۰۶. در سال 
کثریت کرسی های شورای ملی فلسطین  ۲۰۰۶ حماس توانست ا
کمک های  گرفتن حماس، امارات  کند.با قدرت  را از آن خود 
کردند. عالوه براین  مالی خود به تشکیالت خودگردان را قطع 
کردند ،  اموال  مصادره ی  و  تعطیل  را  فلسطینی  شرکت  چهار 
به عالوه امارات در طی این سال ها اقدامات زیادی در جهت 
کرده است. امارات در  تربیت جاسوس از میان مردم فلسطین 
جریان جنگ غزه ۲۰۱۴،بیمارستانی برای مجروحان فلسطینی 

بیمارستان می  آن  به  که  گری فلسطینیانی  افشا با  زد.بعدها 
که این درمانگاه با هدف شناسایی عوامل  رفتند مشخص شد 
گرفتن از فلسطینیان به نفع اسراییل ایجاد  حماس و اطالعات 
فروش  به  کشور،  دو  امنیتی  و  اطالعاتی  روابط  است.  شده 
برنامه های جاسوسی اسرائیل به امارات هم رسیده است. در 
که روابط حساس و عمیق  حقیقت این تحلیل ها درست است 
امارات و اسراییل نتیجه ی اجتناب ناپذیری چون عادی سازی 
روابط داشت. رژیم دیکتاتوری بحرین هم سابقه ی درخشانی 
در خوش خدمتی به صهیونیست ها دارد. بحرین از نخستین 
ح معامله ی قرن استقبال کرد. تقریبا ۱۵ سال  دولی بود که از طر
پیش به تدریج قانون تحریم تجارت با اسرائیل را لغو کرد و در این 
سالها، همراهی تامی با سیاست های آمریکا و اسراییل در منطقه 
داشته است. همه ی این ها نشان می دهد عادی سازی روابط، 
که شیمون پرز  سال هاست اتفاق افتاده است، از همان زمانی 
اعالم کرد درهای روابط با اعراب را باز کنید! بانگاهی به سابقه  ی 
تاریخی اردن، که از پیش قراوالن سازش با اسرائیل بود )۱۹۹۴(، 
می توان فهمید منافع و دستاوردهای شیوخ عرب از این توافقات 
گر ناچیز نباشد در قیاس با دستاوردهای محور عبری_غربی  ا
بسیار کم است. بماند که از همین ابتدای کار هم مشخص شد 
که اماراتی ها به دنبال خرید F35  از اسراییل بوده اند که با پاسخ 
گستاخانه ی  سیاست های  هرچند  شدند!  مواجه  آن  منفی 
امارات در تجاوز به یمن و همراهی شیوخ خلیج فارس با جنگ 
طلبی های آمریکا در سرزمین های اسالمی،موقعیت ناامنی برای 
کرده است،  آن ها با وجود حریف قدرتمندی چون ایران فراهم 
و بدون شک تامین امنیت در برابر محور مقاومت از اصلی ترین 
که آنها را بسوی عادیسازی روابط می کشاند ، تا در  عللی ست 
ازای دادن امتیازات فراوان بتوانند از خطر محور مقاومت در 
امان باشند، اما بدون شک منافع این عادیسازی ها بیش از همه 
متوجه آمریکا و اسراییل است.در این میان بنظر می رسد آمریکا 
بعنوان اصلی ترین بازیگر در جریان عادی سازی های سلسله 
وار کشورهای عربی، به دنبال تحکیم و توسیع محور سه گانه ی 
عبری عربی غربی، در برابر پیش روی های روزانه ی محور مقاومت 
در سوریه و عراق و یمن، و افزایش توان نظامی گروه های مقاومت 
و جمهوری اسالمی ایران است. حوادث اخیر در منطقه،از قبیل 
حمالت انتقامی ایران به عین االسد، پیش روی های ارتش و 
کمیته های مردمی در یمن،کاهش توان دفاعی اسرائیل در برابر 
گروه های مقاومت فلسطینی، و فشارهای همه جانبه  حمالت 
در عراق و افغانستان به آمریکا برای خروج از منطقه، نیاز ایاالت 
متحده برای حفظ نفوذ خود در خاورمیانه و حفظ موجودیت 
اسراییل را حیاتی تر می نماید. در کناراین عوامل، تاثیر بی بدیل 
رقابت های انتخاباتی در آمریکا که ترامپ را واداشته است، پمپئو 
بامجاب کردن  تا  بکند  خاورمیانه  راهی  بدست  چمدانی  با  را 
دول عربی، بتواند دستاوردی انتخاباتی در حوزه ی سیاست 
اقدام  این  شک  بدون  است.  انکارناپذیر  کسب کند،  خارجی 
ترامپ می تواند البی های صهیونیستی در آمریکا و الیگارشی مالی 
که نقش موثری در نتایج انتخابات دارند را راضی  کم بر آن  حا

کند. در کنار این نباید فراموش کرد که شرایط بی سابقه ی امروز 
در اسرائیل، موقعیت مناسبی را برای اعالم این عادی سازی ها 
کرده است. نتانیاهو هم بواسطه ی بحران اقتصادی و  فراهم 
اتهامات فسادمالی تحت فشار است و هم بواسطه ی شکست در 
پروژه ی تامین امنیت صهیونیست ها. همه می دانند که امنیت 
برای یک اسرائیلی مهمترین دغدغه است، و تهدیدهای حزب 
اهلل و گروه های مقاومت علیه اسرائیل در دوران نتانیاهو افزایش 
داشته است. ائتالف محور عبری عربی، می تواند برای شهروند 
اسرائیلی بشارتگر شکل گیری دیوار امنیتی مستحکم تری باشد.
برای اجرای  ادامه ی تالش ها  را میتوان در  این عادی سازی 
ح موسوم به معامله ی قرن، به  معامله ی قرن تفسیر کرد. در طر
بحث ایجاد روابط صلح آمیز با کشورهای عربی و اسالمی اشاره 
شده بود. بنظر می رسد که کانونی ترین پیامد این گونه حرکت ها 
در جهان اسالم، عادی سازی وجود رژیم صهیونیستی و مشروع 
اسالمی،  انقالب  معظم  رهبر  که  همانگونه  است.  آن  سازی 
مسئله ی  فراموشی  منطقه  این  در  آمریکا  سیاست  فرمودند 

فلسطین و پذیرش گام به گام اسرائیل است.
توجه به چند نکته در این میان ضروری است؛ پرهیز از بی توجهی 
و غفلت به مسئله ی خیانت سران دولت های عربی منطقه، 
االسف  مع  می طلبد .  ملت هارا  هوشمندی  که  ایست  مسئله 
همزمان  کرونا  بحران  با  اسالمی  سرزمین های  غفلت  خواب 
گردید.  کنش های جدی در جهان اسالم  شد، و مانع از بروز وا
جهان  مسلمانان  عمومی  افکار  می رود  انتظار  میان  این  در 
کنش ضعیف و  که وا گردند،  تاریخی متحد  علیه این خیانت 
شکننده ی دولت های اسالمی بیش از هرزمان به مانشان داد 
که چرا قانون اساسی ج.ا.ا به مسئله ی اتحاد و همصدایی با 
کنش نه چندان  کید کرده است . بعالوه وا »ملت های«اسالمی تا
قوی وزارت خارجه به این اتفاق عالوه بر اینکه ضرورت توجه به 
تاثیرگذاری  و  افکار عمومی  برای بسیج  »دیپلماسی عمومی« 
اقتصادی  وابستگی  اهمیت عدم  روشن می کند، مسئله ی  را 
نامتعادل به کشورهای منطقه نیز موضوعیت می بخشد. بدون 
کشوری مانند امارات بسیار ویژه و  تردید روابط تجاری ایران با 
قابل توجه است، و بنظر می رسد ایران باید راهبردی هوشمندانه 
کشورها داشته باشد. هرچند وابستگی اقتصادی  در قبال این 
کم نیست، اما بدون شک یکی از اهداف  امارات به ایران نیز 
کثری  ایاالت متحده از این سازش ها، تکمیل پروژه ی فشار حدا
و کاهش سطح مبادالت امارات و ایران، و  از این راه ضربه زدن به 
اقتصاد  ایران است. پیش بینی می شود روند عادیسازی روابط با 
اسرائیل ادامه یابد و بعنوان سرپوشی تبلیغاتی بر شکست های 
منطقه ای اسرائیل و آمریکا نمایان شود. هر چه می گذرد، حقایق 
و عبرت های تاریخی ما را بیشتر به این نتیجه می رسانند که راه 
حل پیروزی و آزادی فلسطین،جز مقاومت و خوداتکایی نیست.

نصر من اهلل و فتح قریب...

فاطمه سادات سجادی

ش باشد...         )چند خطی پیرامون روابط اخیر اعراب و اسرائیل(
َ

و سیه روی شود آنکه در او غ

مشکالت مربوط به کرونا و فشار گستردٔه تحریم های آمریکا سبب 
شده تا ایران در حوزٔه ارزی با فشار بسیار زیادی روبه رو شود. در 
این حین، بلوکه شدن ثروت ملی ایران در بانک های خارجی 

هم، این مشکالت را تشدید کرده است. 
 ۹ تا   ۶/۵ ثروت  فریز شدن  اخیر،  از مشکالت چند سال  یکی 
میلیارد  دالری ایران توسط  کرٔه جنوبی است، آن هم درست در 
زمانی که دولت ایران با کسری بودجٔه ۱۰ میلیارد    یورویی حاصل 
کرٔه جنوبی در سال۲۰۱۷ و پس از امضای  کرونا مواجه است.   از 
برجام، یکی از خریداران بزرگ نفت ایران بود؛ اما پس از خروج 
آمریکا از برجام و بازگشت یک جانبٔه تحریم ها، خرید نفتی خود 
کاهش داد و در سال۲۰۱۹ و چندی پس از لغو تمام  از ایران را 

معافیت های نفتی، واردات نفت از ایران را به صفر رساند.   
اصل این ماجرا به سال های بین ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ برمی گردد. درست 
کشور دیگر از سوی ارباب  کرٔه جنوبی به همراه هفت  که  زمانی 
خود یعنی آمریکا، اجازٔه خرید نفت از ایران را به مدت شش ماه 
کرٔه جنوبی به بهانٔه  گرفت؛ اما پس از پایان دورٔه شش ماهه، 
که از ایران خریداری  تحریم های آمریکا از پرداخت پول نفتی 
کرده بود، اجتناب کرد. کرٔه جنوبی در این مقطع، روزانه حدود 

۳۵۰هزار بشکه نفت و میعانات گازی از ایران خریداری می کرد و 
هم زمان به دنبال کشور جایگزینی به جای ایران برای خرید نفتی 
خود بود. این جایگزین، کشوری نبود جز آمریکا و امروز، واشنگتن 
کرٔه جنوبی تبدیل  به یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان نفت به 
شده است.  این در صورتی است که طبق گزارش ادارٔه اطالعات 
کرٔه جنوبی از صفر بشکه  انرژی آمریکا، صادرات نفت آمریکا به 
در اواخر سال۲۰۱۶، به  ۶۱۸هزار بشکه در سال۲۰۱۸، رسیده 
است. در سال۲۰۱۸، حجم تجارت بین کرٔه جنوبی و آمریکا ۱۳۲ 
میلیارد دالر برآورد شده است و این رقم در سال۲۰۱۹، به ۱۳۵ 
کرٔه جنوبی پس از  میلیارد دالر رسیده است. صادرات آمریکا به 
سال۲۰۱۶، افزایش یافته است و از ۴۳ میلیارد دالر در سال۲۰۱۶، 

به ۶۱ میلیارد  دالر در سال۲۰۱۹، رسیده است.  
طبیعی است که با چنین حجم گسترده ای از روابط دوجانبه در 
کرٔه جنوبی به راحتی در مقابل فشار های آمریکا  حوزٔه اقتصاد، 
برای قطع واردات نفت از ایران کوتاه می آید. براساس آمارهای 
اتحادیٔه تجارت بین المللی کرٔه جنوبی، مجموع تجارت دو جانبٔه 
که  کرٔه جنوبی در سال۲۰۱۱، به ۱۷ میلیارد دالر رسید  ایران و 
گرفت،  کاهشی به خود  پس از تحریم ایران در سال۲۰۱۲، روند 

به گونه ای که در سال۲۰۱۵، به ۶ میلیارد دالر کاهش یافت. پس 
از توافق هسته ای، روابط تجاری طرفین افزایش یافت و به ۱۲ 
میلیارد دالر در سال۲۰۱۷ رسید؛ اما این روند پس از تحریم ایران، 

کنون به صفر نزدیک شده است.  دوباره کاهش یافت و هم ا
کرٔه جنوبی   گر نگاهی به رابطٔه ارباب رعیتی بین آمریکا و  حال ا
کرٔه جنوبی خیلی هم  که این حرکت  بیندازیم، خواهیم دید 
کشور در عرصٔه بین الملل باز هم پیرو  دور از ذهن نبوده و این 
متحد و قیم غیر رسمی خود  یعنی آمریکا بوده است. در دورٔه قبلی 
تحریم ها نیز کرٔه جنوبی اقدام به بلوکه کردن پول نفتی ایران کرد 
و ایران توانست بدهی خود را تنها براساس برجام و در قالب خرید 
کرٔه جنوبی در پی اقدام خود در  کرٔه جنوبی پس بگیرد.  کاال از 
رابطه با بلوکه کردن پول ایران هم گفته بود که  اقتصادش ۲۵٪ 
وابسته به آمریکا است و آن را فدای رابطه با ایران نمی کند ولی 
که چرا دولتمردان برای بار دوم به این  سؤال اصلی اینجاست 
کشور اعتماد کردند و صادرات نفت به این کشور را از سر گرفتند؟  

 محمد رزازان

دوست دیروز، بالی امروز  


