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را آشکار ساخت
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پشت پرده سلطنت افسانه ای آل سعود

آیا روابط آمریکا و کوبا عادی شده است
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چامسکی در گفتگوی اختصاصی با مجله بین الملل:

حادثه » شارلی ابدو« تناقضات 
درونی لیبرالیسم را آشکار ساخت

گفتگو:جوادحیراننیا

آورام نــوآم چامســکی )Noam Chomsky( در 
۷ دســامبر 19۲8 در فیالدلفیا، پنســیلوانیا در خانواده 
ــکی  ــد. چامس ــا آم ــه دنی ــار ب ــودی و روس تب یه
ــرداز  زبان شــناس، فیلســوف آنارشیســت و نظریه پ
آمریکایــی اســت. از او بــه عنــوان پدر زبان شناســی 
مــدرن یــاد می شــود. نظریــه معــروف وی دســتور 
زایشی-گشــتاری اســت کــه در دهــه ۶0 میــالدی 
ــا  انقالبــی در زبان شناســی معاصــر ایجــاد کــرد. ت
پیــش از نظریــات وی از ماهیــت زبــان و چگونگــی 
یادگیــری زبــان توســط انســان درک درســتی 
وجــود نداشــت. مقــاالت و کتاب هــای نــوام 
چامســکی آغازگــر پژوهش هــای نوینــی در عرصه 

روانشناســی زبــان گردیــد.
نوام چامسـکی روشـنفکری شناخته شـده و منتقد 
سیاسـت خارجـی ایـاالت متحـده و دولت هـای 
دیگر اسـت. وی خود را سوسیالیسـتی آزادی خواه 
و هم چنیـن هـوادار آنارکو-سندیکالیسـم می داند.

چامســکی اگرچــه از برچیــدن دیــوار برلیــن 
اســتقبال کــرد، امــا تــرس او از این کــه بــا 
ــه  ــوروی، مجموع ــر ش فروپاشــی اتحــاد جماهی
درهم پیچیــده نظامی-صنعتــی آمریــکا بــه دنبال 
دشــمنانی جدیــد خواهــد گشــت تــا وجــود خــود 
ــا اتفاقاتــی کــه بعــداً در  ــوه دهــد، ب را موجــه جل
ــر چامســکی  ــه نظ ــد. ب ــد ش ــان رخ داد تأیی جه

وام دار  برنامــه  ایــن  موفقیت آمیــز  اجــرای 
ــکا و  ــت آمری ــان دول ــدس« می ــادی نامق »اتح

شــرکت های رســانه ای اســت.
ــوان  ــه عن ــام ب ــگ ویتن ــان جن چامســکی در زم
منتقــد اجتماعــی سیاســت خارجــی آمریــکا بــه 
ــم  ــی مه ــر سیاس ــتین اث ــید. نخس ــهرت رس ش
ماندارین هــای  و  آمریــکا  قــدرت  کتــاب  او 
ــه  ــه طبق ــاد ب ــه در انتق ــود ک ــن )19۶9( ب نوی

ــود. ــده ب ــته ش ــرال نوش ــنفکران لیب روش
درک چامســکی از ســاز و کار امپریالیســم آمریکا 
ــای  ــم دورنم ــرای فه ــگی او ب ــی همیش و توانای
ــا  ــه مخالفــت او ب ــکا ب ــی سیاســت های آمری کل
ــتان  ــوزوو، افغانس ــکا در ک ــی آمری ــت نظام دخال
ــد  ــر ض ــوش ب ــگ ب ــن جن ــراق و هم چنی و ع

تروریســم منجــر شــد.
در دهه هــای ۷0 و 80 میــالدی چامســکی 
 )John Pilger( ــر ــان پیلگ ــی ج ــه همراه ب
از معــدود کســانی بودنــد کــه از نسل کشــی 
»پنهــان« در تیمــور شــرقی ســخن گفتنــد. وی 
بــه تمامــی روســای جهمــور آمریــکا، حتــی جان 
اف کنــدی کــه محبوبیتــی باورنکردنــی دارد، بــا 
دیــدی انتقــادی می نگــرد. او دریــن بــاب کتــاب 
»تفکــری دوبــاره بــه کاملــوت: جــان اف کندی، 
ــکا« را  ــگ سیاســی آمری ــام و فرهن ــگ ویتن جن

ــترک  ــه ای مش ــکی در بیانی ــت. چامس نوشته اس
ــا برخــی اندیشــمندان آمریکایــی، انگلیســی و  ب
کانادایــی دربــاره نقــش رســانه ها در نبــرد 
اســرائیل و غــزه ۲01۲ از رســانه های غربــی 
بــه خاطــر پوشــش یکجانبــه جنــگ انتقــاد کــرد 
و ایــن مســئله را غیرقابــل قبــول و ظالمانــه 
خوانــد و از خبرنــگاران خواســت در اعتــراض 
ــی از  ــای غرب ــزاری خبرگزاری ه ــتفاده اب ــه اس ب
آنهــا، اعتصــاب و از همــکاری بــا ایــن خبرگزاری 
ــه  ــن بیانی ــن در ای ــد. وی همچنی خــودداری کنن
ــتفاده از  ــا اس ــرد، ب ــت ک ــزه درخواس ــردم غ از م
امکانــات موجــود بــا همــه مراکــز خبــری تماس 
بگیرنــد و واقعیت هــا بــه طــور منصفانــه منعکس 
ــی  ــر ب ــس ظاه ــت:در پ ــد اس ــد. وی معتق کنن
ــق  ــی- از طری ــائل اجتماع ــرح مس ــه ش طرفان
ــای سیاســی  ــی، تحلیل ه ــای تلویزیون گزارش ه
ــول  ــا و اص ــش فرض ه ــو- پی ــار رادی ــا اخب ی
ایدئولوژیکــی ای نهفتــه اســت کــه وقتــی آنهــا 

را افشــا می کنیــم فــرو می ریزنــد.
 حادثــه »شــارلی ابــدو« و حملــه تروریســتی بــه 
ایــن نشــریه فکاهــی تعابیر و تفاســیر مختلفــی را 
بــه دنبــال داشــت. برخــی ضمــن محکــوم کــردن 
اقــدام تروریســتی و کشــته شــدن 1۲ نفــر در حمله 
ــن  ــدام ای ــه اق ــن مجل ــه ای ــی ب ــای افراط گروهه
ــه  ــن ب ــای موه ــار کاریکاتوره ــریه در انتش نش
پیامبــر)ص( را در راســتای آزادی بیــان تفســیر 

ــد. کردن
ــه  ــادرت ب ــن نشــریه در ســال ۲011 مب ــه ای البت
توهیــن بــه ســاحت پیامبــر اکــرم)ص( کــرده بود 
و چنــد روز پیــش از حمله اخیــر نیــز کاریکاتوری 
از »ابوبکــر البغــدادی« ســرکرده داعــش را 

ــود. ــرده ب منتشــر ک
برخــی در مقابــل عــالوه بر اینکــه حملــه مذکور 

ــریه  ــن نش ــدام ای ــی اق ــد ول ــوم کردن را محک
فرانســوی در چــاپ و انتشــار کاریکاتورهــای 
ــرا  ــوم و آن ــز محک ــر)ص( را نی ــه پیامب ــن ب موه
آبشــخور اقدامــات تروریســتی دانســتند؛ اقدامــی 
کــه بعــد از ایــن حمــالت و در اولیــن چــاپ بعــد 

ــداوم داشــت. ــز ت ــه مذکــور نی از حمل
نــوآم چامســکی نظریــه پــرداز آمریکایــی و 
بنیانگــذار زبــان شناســی مــدرن در گفتگــو 
ــریه  ــدام نش ــر،  اق ــل  مه ــن المل ــه بی ــا مجل ب
انتشــار  بــر  حاکــم  منطــق  و  فرانســوی 
ــر اســالم)ص(  ــه پیامب کاریکاتورهــای موهــن ب
ــده از ســوی  ــه ش ــان ارائ ــتای آزادی بی را در راس
مکتــب لیبرالیســم دانســت و تصریــح کــرد کــه 
داشــتن آزادی بیــان بــه معنــای ایــن نیســت که 
نبایــد هیــچ حــد و مــرزی بــرای آن قائــل شــد.

ــد و  ــی ح ــان ب ــه داد: آزادی بی ــکی ادام چامس
مــرز نیســت و بــه معنــای ایــن نیســت کــه بــر 
اســاس منطــق آن مــی تــوان بــه مقدســات نیــز 
ــع چالشــی کــه لیبرالیســم  توهیــن کــرد. در واق
بــا آن مواجــه اســت و حادثــه شــارلی ابــدو  
نیــز آنــرا بــه وضــوح نشــان داد ایــن اســت کــه 
ــرای  ــوری ب ــدود و ثغ ــته ح ــم نتوانس لیبرالیس
ــدای  ــازد. ج ــن س ــخص و معی ــان مش آزادی بی
ــذر  ــه از رهگ ــی ک ــی و اهداف ــائل سیاس از مس
اســالم هراســی دنبــال مــی شــده و مــی شــود 
ایــن حادثــه را از یــک منظــر مــی تــوان ناکامــی 

ــت. ــدود آزادی دانس ــن ح ــم در تعیی لیبرالیس
چامســکی افــزود: لیبرالیســم قــادر نیســت 
ــه  ــر اســاس و ب ــه ب ــی ک ــن آزادی و جای ــه بی ک
اســم آزادی بــه عقایــد مــردم توهیــن مــی شــود 
ــه  ــاً لیبرالیســم ب ــازد. اساس ــخص س ــرزی مش م
ــن  ــام چنی ــه انج ــادر ب ــب ق ــک مکت ــوان ی عن

کاری نیست| 
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اخبار حوزه ایران در نظام بین الملل در دی 
ماه متمرکز بر موضوع هسته ای ایران بود. در 
همین راستا »ماری هارف« سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا با بیان این نکته که کشورهای 
1+5 اکنون بیش از هر زمان دیگری به توافق 
هسته ای با ایران نزدیک شده اند گفت: با 
رسیدن به این توافق برنامه هسته ای ایران 
متوقف می شود و این یک دستاورد بسیار 

است. بزرگ 
این در حالی بود که با نزدیک شدن به زمان 
شروع به کار کنگره جدید گمانه زنی ها در 
خصوص اینکه تحریمهای جدید علیه ایران در 

دستور کار قرار بگیرد.
مارک کرک، سناتور ارشد جمهوریخواه در 
احتمال بسیار  به  بود که  این خصوص گفته 
قوی زمانی که سنا در ماه آینده کار خود 
کند،  آغاز  جمهوریخواهان  کنترل  تحت  را 
تحمیل تحریم های جدید علیه ایران یکی از 
اولویت های مهم آن خواهد بود. وی گفته بود 
که ممکن است طرحی تحریمی علیه ایران 

تصویب شود که غیر قابل وتو باشد.
در راستای سیاست یک بام و دو هوای آمریکا 
در قبال برنامه هسته ای ایران شاهد اعمال 
تحریم علیه 9 فرد و شرکت ایرانی بودیم. 
در این خصوص وزارت خزانه داری آمریکا از 
افزوده شدن نام 9 شهروند و شرکت ایرانی 
ضدایرانی  های  تحریم  فهرست  به  دیگر 
این  اتهام  اساس  این  بر  داد.  خبر  واشنگتن 
زدن  دور  در  کشورشان  از  حمایت  افراد 
نقض  نظیر  دیگری  های  بهانه  و  ها  تحریم 

است. بشر  حقوق 
از پول  ایران و روسیه برای استفاده  توافق 
ملی در مبادالت، دیدار علی الریجانی رئیس 
مجلس شورای اسالمی ایران با سید حسن 
جمله  از  لبنان  اهلل  حزب  کل  دبیر  نصراهلل 
تحوالت مربوط به کشورمان در عرصه بین 

المللی و منطقه ای به شمار می رود.
ایران و مصر دیدار رئیس  در حوزه روابط 
دفتر حافظ منافع ایران در مصر با شیخ االزهر 
حائز اهمیت بود. در دیدار احمد الطیب شیخ 
االزهر با محمد محمودیان رئیس دفتر حافظ 
منافع ایران در مصر بر اهمیت جلوگیری از 

اختالفات شیعه و سنی تأکید شد.
مختلف  های  رسانه  ماه  این  در  که  خبری 
باراک  مصاحبه  کرد  خود  معطوف  را  جهان 
اوباما رئیس جمهوری آمریکا با NPR بود که 
در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه آیا امکان 
دو  در  تهران  در  امریکا  سفارت  بازگشایی 
سال پایانی ریاست جمهوری وی وجود دارد 
یا خیر، گفته بود که نمی گویم که هرگز این 
کار انجام نمی شود اما این امر باید مرحله به 

شود. انجام  مرحله 

 ایـران در جهان
دبیران:رضامهــری
محمدعلیتخترونده
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ــدادیاز ــراندرتع ــال2014،ای درس
ــود؛ ــازب ــمخبرس ــایمه ــهه عرص

1-مذاکراتهستهای
هرچنــد موفقیــت قطعــی در روابــط ایــران، 
امریــکا و اتحادیــه اروپــا بــه دســت نیامــد اما 
پیــش بینــی هایــی مبنــی بــر رســیدن بــه 
ــا 1+5 وجــود دارد؛ توافقــی  ــی ب ــق نهای تواف
ــرای  ــوم ب ــازی اورانی ــی س ــازه غن ــه اج ک
اهــداف صلــح آمیــز را بــه ایــران خواهــد داد.

2-جنگسوریه
موفقیـت حکومت سـوریه در تحکیـم جایگاه 
خـود در مناطـق شـهری مانند حمـص و حما 
و ادامـه دفـاع از دمشـق، الذقیـه و بخش هایی 

از حلب بدین معناسـت که حکومت بشـار اسد 
به عنوان متحـد ایران، در واقع قسـمت هایی از 
سـرزمین سـوریه را از شورشـیان پس گرفته و 

به شـتاب در موفقیت دسـت یافته اسـت.

3-ناآرامیهاییمن
تصــرف بیشــتر قســمت هــای یمن در ســال 
ــیعیان  ــه ش ــا ک ــی ه ــط حوث 2014 توس
زیــدی هســتند، اگــر نگوییــم متحــد، 
ــرب  ــان ع ــدی را در می ــل دوســت جدی الاق
هــا بــرای ایــران ایجــاد کــرده اســت. عــالوه 
ــم  ــورهای مه ــی از کش ــن یک ــن، یم ــر ای ب
ــا  ــود ام ــعودی ب ــتان س ــه عربس ــک ب نزدی
عربســتان دیگر چنیــن متحــدی نــدارد و این 

ــران اســت. ــه نفــع ای امــر ب

4-بحرانداعش
ــه دســت  ــراق ب ســقوط شــمال و غــرب ع
ــدی  ــن 2014 تهدی ــال ژوئ ــش در م داع
بــرای ایــران بــود امــا یــک فرصــت 
ــز  ــای سیاســی( را نی ژئوپولتیکــی )جغرافی
بــرای ایــن کشــور بــه وجــود آورد. پــس از 
ایــن بحــران بــود کــه دولــت شــیعه بغــداد 
ــک  ــران نزدی ــه ای ــدت ب ــه ش ــان ب ناگه
شــد. عــراق از حمایــت هــای نظامــی 
ــد شــد و  ــره من ــران به ــای ســپاه ای نیروه
حتــی حمــالت هوایــی ایــران نیــز بــه ایــن 

ــرد. ــک ک ــور کم کش

5-وضعیتاقتصادی
ــران در ســال 2015  ــن اســت ای گرچــه ممک

وضعیــت اقتصــادی چالــش برانگیزی داشــته 
ــوب  ــران خ ــاد ای ــا در 2014 اقتص ــد ام باش
ــود دو ســاله  ــن اقتصــاد  از رک ــرد. ای عمــل ک
خــود خــارج شــد و در نیمــه دوم ســال رشــد 

ــرد. ــه ک ــار درصــدی را تجرب چه

6-رابطهایرانوامریکا
هرچنــد روابط دو کشــور پیشــرفت آهســته ای 
داشــت امــا ایــران توجــه برخــی افــراد مشــهور 
امریکایــی را در ســال 2014 بــه خود جلــب کرد. 
آنتونــی بــوردن، سرآشــپز معــروف امریکایی که 
کتــاب بســیار پرفروشــی نیــز داشــته بــه ایــران 
ــف  ــنجان تعری ــت فس ــرده و از خورش ــفر ک س
ــادی از  ــای زی ــف ه ــن تعری ــردن. او همچنی ک

فرهنــگ و تمــدن مــردم ایــران نمــود|

اندیشمند امریکایی بررسی کرد؛
وضعیت ایران در شش تحول مهم 2014/ از مذاکرات هسته ای تا وضع اقتصادی

مورخ  و  اندیشمند  کول«،  »خوآن 
و  خاورمیانه  حوزه  در  آمریکایی 
جنوب آسیا و استاد رشته تاریخ در 
دانشگاه میشیگان، به بررسی مهمترین 
سال  در  ایران  به  مربوط  تحوالت 

است. پرداخته   2014
 پایگاه اطالع رسانی »تروس دیگ« 
امریکا )Truthdig( طی تحلیلی به 
قلم »خوآن کول« مهم ترین تحوالت 
 2014 سال  در  ایران  به  مربوط 
این  در  کول  است.  کرده  بررسی 
نوشتار که زیر عنوان »آیا ایران برنده 
سال 2014 بود؟ شش تحول مهم و 
برجسته در مورد ایران در این سال« 
تنظیم و منتشر شده تاکید می کند که 
ایران در اغلب موارد به موفقیت های 
مهمی دست یافته و نفوذ و قدرت این 
کشور درحال گسترش است. خالصه 
ای از تحلیل این اندیشمند امریکایی را 

با هم مرور می کنیم:

ایهود باراک توضیح داد؛

چرا اسرائیل به ایران حمله نمی کند؟
پیشــین  وزیــر  نخســت  بــاراک  ایهــود 
ــه  ــت ک ــرده اس ــراف ک ــا اعت ــت ه صهیونیس
هــرگاه پیشــنهاد حملــه بــه ایــران مطرح شــده، 
نظامیــان برجســته ایــن رژیــم بــا چنیــن حملــه 

ــد. ــرده ان ای مخالفــت ک
ــم  ــین رژی ــاع پیش ــر دف ــر و وزی ــت وزی نخس
ــات  ــرس مقام ــه ت ــاره ب ــا اش ــتی ب صهیونیس
ایــن رژیــم بــرای حملــه بــه ایــران، بــه عواقــب 

ــرد. ــان ک ــه ای اذع ــن حمل ــنگین چنی س
فــردا  رادیــو  آمریکایــی  ســایت 
ــود  ــت: »ایه ــته اس )RADIOFARDA( نوش
ــین  ــاع پیش ــر دف ــر و وزی ــت وزی ــاراک« نخس ب
اســرائیل ]رژیــم اشــغالگر قــدس[ گفته اســت هر 
بــار کــه پیشــنهاد حملــه اســرائیل به ســایت های 
اتمــی ایــران در کابینــه کشــورش مطــرح 
می شــد، نظامیــان برجســته بــا ایــن امــر مخالفت 
ــد. ــران بودن ــب آن نگ ــرا از عواق ــد، زی می کردن

ایهــود بــاراک در مصاحبــه بــا نشــریه سیاســی 

ــه  ــه جمع ــص ک ــه هاآرت ــه روزنام ــته ب وابس
ــا وجــود  نوزدهــم دی منتشــر شــد می گویــد، ب
ایــن کــه شــش ســال پیــش ارزیابــی مــی کرد 
ــا روی کار آمــدن بنیامیــن نتانیاهــو پیشــنهاد  ب
ــه  ــه برنام ــی علی ــی احتمال ــدام نظام ــرای اق ب
ــه رو  ــتری روب ــت بیش ــا حمای ــران ب ــی ای اتم

ــود. ــاد ب ــوز زی ــا هن ــا مخالفت ه ــود، ام ش
ــور  ــس جمه ــرز، رئی ــیمون پ ــه وی، ش ــه گفت ب
صهیونیســت هــا، در صــدر مخالفــان بــود و 
همیشــه در برابــر پیشــنهادها برای حملــه نظامی 
بــه برنامه هــای اتمــی ایــران ایســتادگی مــی کرد.
ایهــود بــاراک گفتــه اســت، برخــی از مقامــات 
ــف  ــه مخال ــم ک ــین ه ــی پیش ــی و امنیت دفاع
حملــه بودنــد، بــا ســخنان و ارزیابــی هــای خود 
در مــورد »عواقــب ســنگین« چنین اقدامــی، در 

دل افــکار عمومــی بــذر تــرس مــی کارنــد.
ــره در  ــرس و دله ــن ت ــی ای ــان چرای وی در بی
ــن  ــت: ای ــزوده اس ــغالی اف ــای اش ــرزمین ه س

هراس دالیــل محکمی هم داشــت، زیرا ممکن 
بود که عواقب ضربه اسرائیل به سایت های اتمی 
ایــران، بــه جنــگ مســتقیم میــان اســرائیل بــا 

ــد. ــزب اهلل بینجام ــران و ح ای
ــرائیل  ــین اس ــتمدار پیش ــی و سیاس ــن نظام ای
گفتــه اســت، یکــی دیگــر از دالیــل نگرانــی 
صهیونیســتی[  ]رژیــم  عمومــی  افــکار 
اسرائیل، شناخت درســت آنها از میزان توانایی 

ــود. ــرائیل ب اس
ایهــود بــاراک در مصاحبــه بــا هاآرتــص 
همچنیــن گفته اســت کــه نتانیاهــو اســرائیل را 
بــه ســوی یــک »فاجعــه« و »ســقوط در دره« 
پیــش مــی برد.آنهــا مــی گوینــد وقتــی دولتــی 
]رژیــم اشــغالگری[ نمــی توانــد تصمیــم هــای 
شــجاعانه بــرای حــل نــزاع خــود بــا فلســطینی 
ــی  ــد وارد رویاروی ــه می توان ــرد، چگون ــا بگی ه

ــا ایــران شــود. نظامــی ب
در ایــن میــان، »ژنــرال بنــی گانتــس« رئیــس 

کنونــی ســتاد کل ارتــش اســرائیل ]رژیــم 
اشــغالگر قــدس[ از قــدرت هــای مذاکره کننــده 
ــه  ــاز ب ــت از دادن امتی ــته اس ــران خواس ــا ای ب

ــد. ــودداری کنن ــران خ ای
ژنــرال گانتــس روز چهارشــنبه هفدهــم دی، در 
ســخنرانی در ســفارت اســرائیل در واشــینگتن، 
ــم هایــی کــه در ســالهای گذشــته  گفــت تحری
علیــه ایــران برقــرار شــده »بــه تغییرات سیاســی 

درونــی« در ایــن کشــور منجــر شــده اســت.
ــه رئیــس ســتاد کل ارتــش اســرائیل،  ــه گفت ب
»ایــران هــم اکنــون تحــت فشــار زیــادی بــه 
ــون،  ــذا اکن ــرار دارد و ل ــا ق ــم ه ــر تحری خاط
ــه  ــت و روی ــران نیس ــه ای ــاز ب ــان دادن امتی زم

ــد.« ــه یاب ــد ادام ــران بای ــر ای ــار ب فش
بنــی گانتــس مدعــی شــده اســت که شکســت 
گفــت و گوهــا میــان قــدرت هــای جهانــی بــا 
ایران و طوالنی ترشــدن آن، مــی تواند به جنگ 

منجر شود|

ایران در جهان

http://mehrnews.com
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یکــی از تحلیلگــران ســازمان ســیا اقــدام به 
پیــش بینــی تحــوالت مهمی کــه در ســال 
ــه و  ــژه در خاورمیان ــه وی ــالدی ب ــد می جدی
آســیای غربــی رخ مــی دهــد کــرده کــه در 
میــان آنهــا بــه افزایــش نقــش و نفــوذ ایران 

در منطقــه اشــاره شــده اســت.
ــادی  ــات زی ــه تحقیق ــر« ک ــام فول »گراه
در مــورد اوضــاع خاورمیانــه انجــام داده 
ــوان  ــا عن ــی را ب ــز کتاب ــل نی ــدی قب و چن
»جهــان بــدون اســالم« منتشــر کــرده 
ــر  ــود منتش ــالگ خ ــه در وب ــی ک در مطلب
نمــوده اتفاقــات مهــم ســال 2015 میالدی 
را بدیــن صــورت پیــش بینــی کــرده اســت: 
پیشــتر نیــز گفتــه بــودم معتقــد نیســتم 
ــور  ــک کش ــوان ی ــه عن ــش ب ــه داع ک
ــن  ــد. ای ــته باش ــود داش ــد وج ــی توان م
ــوژی، پیوســتگی،  ــروه از لحــاظ ایدئول گ
ــد  موسســات اجتماعــی و سیاســی و رون
انتخــاب رهبــر دارای مشــکالت اساســی 
اســت و نمــی توانــد بــا کشــورهای 
منطقــه روابــط کشــور بــه کشــور برقــرار 
کنــد. عــالوه بــر آن هــر چنــد داعــش بــا 
ــادی ارتبــاط دارد  گــروه هــای ســنی زی
ــه  ــدارد ک ــه ن ــه توج ــن نکت ــه ای ــا ب ام
نارضایتــی زیــادی در میــان گــروه هــای 
ــود دارد. و از  ــوریه وج ــراق و س ــنی ع س
ــد و  ــی کن ــقوط م ــش س ــن رو داع همی
ــه خاطــر حمــالت  ــه ب ــن ســقوط البت ای
ائتــالف ضــد  کشــورهای حاضــر در 

ــود.  ــد ب ــش نخواه داع
ــل  ــه دلی ــیا س ــد س ــر ارش ــن تحلیلگ ای
ــد و  ــی کن ــر م ــودی داعــش ذک ــرای ناب ب
ــی  ــش رژیم ــه داع ــد: اول اینک ــی گوی م
اســت کــه قابلیــت دوام نــدارد و فاقــد یک 
ــردم را  ــد م ــه بتوان ــت ک ــوژی اس ایدئول
جــذب کنــد، دوم داعــش توانایــی برقراری 
رابطــه بــا هیــچ یــک از کشــورهای منطقه 
ــود  ــار خ ــا رفت ــش ب ــوم داع ــدارد و س را ن
موجــب منــزوی شــدن اغلبیت اهل ســنت 
در جهــان شــده اســت. فولــر درعیــن حــال 
ــگ  ــرب در جن ــش غ ــدن نق ــته ش برجس
علیــه داعــش را دارای پیامــدی منفــی 

ــت. ــته اس ــگ دانس ــن جن ــرای ای ب

نقشایرانبـهعنوانیـکبازیگردر
منطقهافزایـشمییابد

بــه رغــم موانعــی کــه وجــود دارد مــن دربــاره 
مذاکــرات امریــکا بــا ایران خوشــبین هســتم. 
هــر دو کشــور نیــاز مبرمــی بــه موفقیــت در 
ایــن مذاکــرات دارنــد. از ســوی دیگــر عــادی 
ســازی رواب میــان ایــن دو کشــور بــرای 
نظم منطقــه ضــروری اســت. عــالوه بــر اینها 
ایــران و ترکیه تنهــا کشــورهایی در خاورمیانه 
هســتند کــه دولت هــای آنهــا واقعــی بــوده و 
از مقبولیــت مردمــی بهــره می برنــد. ایــن دو 
ــه ای اداره مــی شــوند کــه در  ــه گون کشــور ب

کشــورهای عربی اینگونه نیســت. کشــورهای 
عــرب حــوزه خلیــج فــارس مجبــور هســتند 
که ایــن موضــوع )عــادی ســازی روابــط میان 
ایــران و امریــکا( را بپذیرنــد. ایــن دو کشــور بــا 
ــور  ــگاه بط ــاد هیچ ــای زی ــش ه ــود تن وج
مســتقیم در جنــگ نبــوده انــد. ایــران تنهــا 
کشــوری در خارومیانــه میانه اســت کــه بعد از 
انقــالب بدنبــال منطقــه ای بدون نفــوذ قدرت 
هــای غربــی بــوده؛ امــری کــه هیــچ یــک از 

کشــورهای عربــی آن را دنبــال نمــی کنــد. 

کاهشنقشاردوغاندرترکیه
جایــگاه مردمــی » رجــب طیــب اردوغــان« 
ــی  ــش م ــه کاه ــوری ترکی ــس جمه ریی
یابــد و بــه آینــده او کــه در اتهامــات فســاد 
ــد. در  ــی زن ــه م ــد، ضرب ــد ش ــرق خواه غ
ــای  ــالش ه ــه ت ــن ب ــب همچنی ــن مطل ای
اردوغــان بــرای تغییرقانــون اساســی ترکیــه 
ــه نفــع خــود اشــاره شــده و تحقــق ایــن  ب
ــه زیــان ترکیــه عنــوان شــده اســت.  امــر ب
بــه اعتقــاد فلر تغییــر قانــون اساســی ترکیه 
بــه نفــع اردوغــان بــه ثبــات ترکیــه و رونــد 
دموکراتیکــی کــه در این کشــور وجــود دارد 

ــد. ــه مــی زن ضرب

روسـیهنقشـیاصلـیدرتوافقـات
دیپلماتیـکخاورمیانهایفـامیکند

ــدی در  ــش کلی ــای نق ــی ایف روســیه توانای
ــران  ــران و بح ــته ای ای ــوع هس ــل موض ح
ســوریه را دارد. و بهتــر اســت کــه نقــش این 
ــه عنــوان یــک تاثیــر گــذار مهــم  کشــور ب
شــناخته شــود و نــه اینکــه روس هــا را بــه 
ــای  ــش ه ــوع تن ــرای وق ــی ب ــوان عامل عن
ــه  ــد( ب ــگ ســرد جدی ــد وار« )جن »نئو-کل

ــمار آورد.  ش

طالبــاندســتاوردهایبیشــتری
ــت ــدرتدردروندول ــبق درکس
افغانســتانبدســتمــیآورد)ورود

ــت( ــهحکوم ــانب طالب
 طالبــان در دولــت افغانســتان قــدرت 
مــی گیــرد و ایــن نشــانگر شکســت 
آمریــکا در برقــراری ثبــات در ایــن کشــور 
بعــداز 13 ســال جنــگ اســت. بعــد از 13 
ــت  ــن امنی ــکا در تامی ــگ آمری ــال جن س
افغانســتان و یــا کــم رنــگ کــردن نقــش 
طالبــان در ایــن کشــور شکســت خــورده 
اســت. طالبــان چیــزی فراتــر از یــک 
جنبــش اســت. ایــن گــروه بــرای اکثریــت 
منبــع  افغانســتان  پشــتون  جمعیــت 
ــا بخــش  ــدرت اســت. پشــتون ه ــی ق اصل
ــان در  ــی طالب ــود را وقت ــدرت خ ــی ق اصل
ســال 2001 ســقوط کــرد از دســت دادنــد. 
ــه ای  ــه گون ــی افغانســتان ب وضعیــت فعل
اســت کــه ورود طالبــان بــه حکومــت 
ــی  ــر م ــه نظ ــت و ب ــر اس ــاب ناپذی اجتن
رســد کــه حضــور ایــن گــروه در حکومــت 

ــد| ــد باش ــتان مفی ــات افغانس ــرای ثب ب

پیش بینی برای خاورمیانه 2015 

 نقش ایران در منطقه افزایش می یابد

 )Spectator( روزنامــه امریکن اســپکتاتور
طــی یادداشــتی به نقــد اظهــارات اوبامــا در 
ــو ملــی آمریــکا  ــا رادی مصاحبــه اخیــرش ب

)NPR( پرداخــت.
ــن یادداشــت را تحــت   امریکــن اســپکتاتور ای
ــم  ــران ه ــا: ای ــرای اوبام ــتی ب ــوان »یادداش عن
اکنــون یــک قــدرت منطقــه ای موفــق اســت« 
منتشــر کــرده اســت. نگارنــده بــا توهــم آمیــز 
ــن قســمت از  ــه ای ــا، ب ــدن اظهــارات اوبام خوان
ســخنان وی اشــاره می کنــد که گفتــه: »وقتی 
ــوان رئیــس جمهــور شــروع  ــه عن کــه مــن ب
بــه فعالیــت کــردم، کشــورهای جهــان اتفــاق 
نظــر نداشــتند و ایــران در حــال اســتفاده از این 
شــرایط بــود؛ امــا در حــال حاضر جهــان متحد 
شــده اســت و این بــه دلیــل اقداماتی اســت که 
مــا انجــام داده ایــم. ایــران اکنــون منزوی شــده 
اســت. آنهــا یــک راه بــرای خــروج از انــزوا دارنــد 
و بایــد از آن اســتفاده کننــد. چــرا کــه اگــر ایــن 
کار را انجــام دهنــد -بــا توجــه به اســتعدادهای 
ــه در  ــی ک ــارت های ــع و مه ــی و مناب باورنکردن
ــدرت  ــک ق ــد ی ــی توانن ــود دارد- م ــران وج ای
منطقــه ای بســیار موفــق باشــند کــه در عیــن 
ــه قوانیــن و هنجارهــای بیــن المللــی  حــال ب
ــوب  ــه خ ــرای هم ــن ب ــتند و ای ــد هس پایبن
خواهــد بــود؛ بــرای آمریــکا خــوب خواهــد بود، 
ــه  ــود و از هم ــد ب ــه خــوب خواه ــرای منطق ب

مهمتــر بــرای ایــران خــوب خواهــد بــود.«

نگارنــده ســپس در ایــن رابطــه مــی نویســد: 
ــاد  ــه ی ــا[ ب ــا شــنیدن حــرف هــای اوبام »]ب
صحنــه ای از یــک فیلــم افتــادم کــه بازیگــر از 
شــخص مقابلــش می پرســید: »بــه مــن بگــو 
ــو چــه رنگــی اســت؟«  ــای ت آســمان در دنی
اوبامــا در دنیــای خــود خیــال می کنــد ایــران 
منــزوی شــده اســت؛ همانطــور کــه گمــان 
می کنــد روســیه منــزوی اســت. امــا آخریــن 
ــیه،  ــردم، روس ــی ک ــن بررس ــه م ــاری ک ب
کریمــه را بــه خــاک خــود ملحــق کــرده و به 
اوکرایــن نیــروی نظامــی اعــزام کــرده بــود.«

در ادامــه این نوشــتار آمده اســت: »متاســفانه 
بایــد بــه اوبامــا بگویــم، ایــران در حــال حاضر 
یــک قــدرت موفــق منطقــه ای اســت کــه در 

عــراق و ســوریه إعمــال نفــوذ می کنــد.«
نگارنــده، عــزم و اراده اوبامــا برای دســتیابی 
ــم  ــران »آن ه ــا ای ــته ای ب ــق هس ــه تواف ب
ــه هــر قیمــت ممکــن« را دلیلــی روشــن  ب
بــر موفقیــت ایــران خوانــده و در ادامــه 
ــه  ــران ب ــه ای ــی ک ــد: »در صورت می نویس
ــد، از  ــدا کن ــتیابی پی ســالح هســته ای دس
ــک  ــه ی ــه ای ب ــق منطق ــدرت موف ــک ق ی

ــد.« ــد ش ــل خواه ــی تبدی ــدرت جهان ق
در انتهــای ایــن یادداشــت آمــده اســت: »ما 
نمی توانیــم از اوبامــا انتظــار زیــادی داشــته 
باشــیم؛ او گمــان می کنــد کــه تهــران یــک 

روستاست!«|

در انتقاد از سخنان اخیر اوباما:

یک روزنامه آمریکایی:  اوباما خیال 
می کند تهران یک روستاست!

گراهامفولر

ایران در جهان
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روزنامــه الدیــار نوشــت: »ارتبــاط میــان جــان 
ــواد  ــود محمدج ــی خ ــای ایران ــا همت ــری ب ک
ــتانه  ــرم و دوس ــیار گ ــه بس ــو ک ــف در ژن ظری
ــی  ــود، خشــم برخــی از ســناتورهای آمریکای ب
ماننــد جــان مــک کیــن را بــه دنبــال داشــت. 
ــت در  ــی صهیونیس ــم الب ــه ه ــن رابط در ای
ــا  ــط دوســتانه جــان کــری ب واشــنگتن از رواب
ــو  ــا در ژن ــن روزه ــرات ای ــی مذاک ــف ط ظری

ــت.« ــده اس ــم آم ــه خش ب
ادامــه نوشــت:  لبنانــی در  ایــن روزنامــه 
»آنچــه کــه خشــم جــان مــک کیــن و البــی 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــت را برانگیخ صهیونیس
ــا  ــاراک اوبام ــا سیاســت هــای منتاقــض ب آنه

در خصــوص مســئله ســوریه را از یــک جهــت 
ــی  ــه م ــران در منطق ــوذ ای ــا نف ــه ب در مقابل
بیننــد و از جهتــی در ژنــو رئیــس دســتگاه 
دیپلماســی آمریــکا را در حــال خندیــدن، گــرم 
ــر  ــا وزی ــتانه ب ــال دوس ــط کام ــن و رواب گرفت
ــی  ــد. الب ــی کنن ــاهده م ــران مش ــه ای خارج
صهیونیســت بــا اینکــه مــی دانــد آمریــکای ها 
و ایرانــی هــا از همدیگــر خوششــان نمــی آیــد، 
ــط  ــتانه رواب ــکا را در آس ــران و آمری ــی ای ول

ــد.« ــی بینن ــمی م ــتانه و رس دوس
ــه  ــش مجل ــه واکن ــه ب ــه در ادام ــن روزنام ای
روابــط  ایــن  در خصــوص  ابــدو  شــارلی 
ــان  ــن می ــزود: »در ای ــت و اف ــتانه پرداخ دوس

ــه  ــدو ک ــارلی اب ــه ش ــدرکاران مجل ــت ان دس
ــت،  ــودی هاس ــع یه ــخت مواض ــی سرس حام
ــی صهیونیســت  ــا دیــدن عکــس العمــل الب ب
روابــط عــادی در مذاکــرات  بــه  نســبت 
ــی  ــدگان ایران ــره کنن ــان مذاک ــته ای می هس
ــد.  ــان دادن ــش نش ــود واکن ــی از خ و آمریکای
ــه  ــاره ب ــتای اش ــودی در راس ــه یه ــن مجل ای
ایــن روابــط دوســتانه و موضعگیــری تنــد 
صهیونیســت هــا، کاریکاتــور جــان کــری را در 
ــود  ــر خ ــای اخی ــماره ه ــی از ش ــی در یک حال
بــه تصویــر کشــیده بــود کــه بــا نــگاه تعجــب 
ــته  ــف، از او خواس ــواد ظری ــه محمدج ــز ب آمی
کــه پناهندگــی سیاســی او را بــه ایــران قبــول 

ــا  ــته ای ب ــرات هس ــان مذاک ــا پای ــا ب ــد ت کن
ــه  ــن مجل ــدام ای ــد. اق ــران بازگردن ــه ای هــم ب
ــان  ــه ج ــداری ب ــع هش ــآب در واق ــودی م یه
ــذارد.« ــد نگ ــر از ح ــا فرات ــا پ ــت ت ــری اس ک

ایــن روزنامــه در پایــان بــا اشــاره بــه 
هوشــیاری ایــران نســبت بــه روابــط بــا 
واشــنگتن افــزود: »ایرانــی هــا بــر ایــن 
ــکا،  ــت آمری ــه سیاس ــد ک ــف ان ــئله واق مس
دوســت و همپیمــان نمــی شناســد و هــر 
ــر  ــه خط ــنگتن را ب ــع واش ــه مناف ــی ک کس
ــت،  ــد داش ــان برخواهن ــدازد، او را از می بیان
بــه همیــن خاطــر ایــران هیــچ گاه بــه 

آمریــکا اعتمــاد نمــی کنــد.«|

واکنش سناتورها به روابط 
دوستانه کری با ظریف/ 

واکنش شارلی ابدو

ایرانی ها بر این مسئله واقفند که سیاست آمریکا، 
دوست و همپیمان نمی شناسد و هر کسی که منافع 
واشنگتن را به خطر بیاندازد، او را از میان برخواهد 
آمریکا  به  هیچگاه  ایران  خاطر  همین  به  داشت. 

کند. نمی  اعتماد 

ــر  ــت: رهب ــی نوش ــکده آمریکای ــک اندیش ی
عالــی ایــران مذاکــرات بــر ســر برنامــه 
هســته ای را یــک بــار در ســال ۲003 و 
باردیگــر در ۲013 بــا تردیــد مــورد تأییــد 
ــودی  ــر ناب ــود دربراب ــن وج ــا ای ــرار داد؛ ب ق

زیرســاخت هســته ای قاطعانــه ایســتاد.
پایــگاه اینترنتی اندیشــکده امریکایــی »امریکن 
اینترپرایــز« )AEI( بــا انتشــار گزارش ویــژه ای، 
بــه گمانه زنــی راجــع بــه تغییــرات احتمالــی در 

سیاســت خارجــی ایــران پرداختــه اســت.
پایــگاه مــورد اشــاره، بیانــات اخیــر مقــام معظــم 
ــده  ــوری را نشــان دهن ــس جمه ــری و رئی رهب
ــی  ــت خارج ــه در سیاس ــل توج ــرات قاب تغیی
ــی از  ــرده، می نویســد: »روحان ــداد ک ــران قلم ای
ــد  ــع چن ــرای رف ــات ب ــروزی در انتخاب ــان پی زم
نقیصــه جــدی در سیاســت ایــران تــالش کرده 
اســت. مــواردی همچــون رابطــه بیــش از حــد 
»تقابل محــور« بــا ایــاالت متحــده و همچنیــن 
انــزوای غیرضــروری و مخــرب از جامعــه 
ــی، ایــن مشــکالت  ــده روحان ــه عقی ــی، ب جهان
ــوری  ــت جمه ــداز موفقی ــم ان ــده چش تهدیدکنن
اســالمی اســت و ســقوط اخیــر قیمــت نفــت نیــز 

ــت بخشــیده اســت.« ــه هشــدارهای او فوری ب
ایــن اندیشــکده امریکایــی می افزایــد: »]حضــرت 
آیــت اهلل[ خامنــه ای تاکنــون از نقــد رویکردهــای 
ــل  ــزان قاب ــه می ــرده و ب ــودداری ک ــی خ روحان
ــرای  ــور را در اج ــس جمه ــت رئی ــی دس توجه
سیاســت هایش بــاز گذاشــته اســت. رهبــر عالــی 
ایــران موافــق اســت کــه تحریم هــای بین المللــی 
علیــه ایــران بایــد برچیــده شــود. او حتــی در برابــر 

حمــالت تندروهــا از مذاکــرات روحانــی حمایــت 
ــه  ــت اهلل[ خامن ــرت آی ــه ]حض ــت. البت ــرده اس ک
ای همچنــان بــا اصــرار از آمریــکا به عنــوان 
بزرگتریــن دشــمن ایــران  یــاد می کنــد و بــا توجه 
بــه شــکنندگی و ســقوط قیمــت جهانــی نفــت، 
مؤکــدا حامــی پایه گــذاری یــک اقتصــاد مقاومتی 
خودکفــا اســت کــه از نظام اقتصــادی بیــن المللی 
ــد.« ــا باش ــن از تحریم ه ــته و ایم ــتقالل داش اس

ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــز در ادام ــن اینترپرای امریک
ســخنان اخیــر دکتــر روحانــی راجــع بــه 
»رفرانــدوم در مســائل اساســی کشــور« و 
»ترجیــح منافــع ملــی بــر ایدئولــوژی در عرصــه 
»تهــران  می شــود:  مدعــی  دیپلماســی« 
ــرده کــه  ــی ب ــن واقعیــت پ ــه ای مدت هاســت ب
ــم  ــی ه ــای انقالب ــرایطی، آرمان ه ــت ش تح
قابــل مذاکــره اســت]![ اشــارات اخیــر روحانــی، 

ــت  ــش ظرفی ــه کاه ــران ب ــت ای ــزوم رضای ل
مهمتــر  اهــداف  به خاطــر  ســانتریفیوژها 
اقتصــادی و سیاســی را یــادآوری می کنــد.«

می کنــد:  اضافــه  مزبــور ســپس  پایــگاه 
»رهبــر عالــی ایــران مذاکــرات بــر ســر 
برنامــه هســته ای را یــک بــار در ســال ۲003 
ــا تردیــد مــورد  ــار دیگــر در ســال ۲013 ب و ب
تأییــد قــرار داد؛ بــا ایــن وجــود در برابــر 
ــب  ــه عق ــا ب ــاخت هســته ای ی ــودی زیرس ناب
ــت  ــی قاطعی ــرفت های علم ــدن پیش بازگردان
نشــان داد. او در عیــن حــال در برابــر اظهارات 
اخیــر حســن روحانــی موضــع صریحــی 
اتخــاذ ننمــود و در آخریــن ســخنرانی های 
ــدوم را  ــال رفران ــتقیم احتم ــور مس ــود به ط خ
ــودن  رد نکــرد و چیــزی در مــورد خــط قرمــز ب

ــت.« ــانتریفیوژها نگف ــداد س تع
ــی  ــکده آمریکای ــن اندیش ــل ای ــان تحلی در پای
می خوانیــم: »کاهــش رویکــرد ســختگیرانه 
ــن  ــی، ممک ــه جهان ــکا و جامع ــر آمری در براب
ــت از  ــل موق ــس العم ــک عک ــط ی ــت فق اس
ــار  ــت و فش ــای نف ــت به ــه اف ــران ب ــب ای جان
تحریم هــا باشــد؛ کــه در ایــن صــورت می توانــد 
ــت اول  ــه حال ــر شــرایط ب ــا تغیی ــه ســادگی ب ب
ــته ای  ــرات هس ــال مذاک ــر ح ــه ه ــردد. ب برگ
تنهــا معطــوف بــه یــک بخــش  از گــره پیچیده 
ــت  ــدون دس ــرب ب ــت و غ ــران اس ــائل ای مس
و پنجــه نــرم کــردن بــا پیچیدگی هــای 
ــه  ــادر ب ــرده، ق ــات پشــت پ ــی و جریان داخل
ــرات  ــران در مذاک ــع ای ــت مواض درک درس

ــود.«| ــد ب نخواه

تحلیل اندیشکده آمریکایی از سیاست خارجی ایران
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رســانه هــای اســترالیایی در راســتای پــروژه ایــران 
ــری  ــل گروگانگی ــه عام ــا روی آوردن ب هراســی ب
شــهر ســیدنی، ادعاهایــی را بــه نقــل از وی علیــه 

ــد. جمهــوری اســالمی مطــرح کــرده ان
ــماره  ــد در ش ــگ هرال ــیدنی مورنین ــه س روزنام
ــه  ــرده ک ــر ک ــی را منتش ــود گزارش ــد خ جدی
در آن بــه نقــل از »هــارون مونــس« عامــل 
گروگانگیــری ســیدنی، اتهاماتــی را متوجــه ایران 

ــت.  ــرده اس ک
در ایــن روزنامــه آمــده کــه هــارون چنــد ســال 
قبــل مدارکــی را در مــورد دســت داشــتن ایــران 
در بمبگــذاری ســال 199۲ ســفارت اســرائیل بــه 

دادگاهــی در آراژانتیــن ارائــه کــرده اســت. 
ایــن روزنامــه حتــی پــا را فراتــر گذاشــته و مدعــی 
شــده کــه هــارون در زمــان حیــات اطالعاتــی را در 
مــورد فعالیــت های مخفــی ایــران در عربســتان به 

مقامــات اســترالیایی ارائــه کــرده اســت. 

هارون مونس که بود؟ 
هــارون مونــس )1343 بروجرد - 1393 ســیدنی( 
بــا نــام قبلــی محمدحســن منطقــی بروجــردی 
ــه  ــه ب ــود ک ــی ب ــدۀ ایران ــیخ خودخوان ــک ش ی
ــیدنی  ــهر س ــرده و در ش ــرت ک ــترالیا مهاج اس
ــوان  ــه عن ــس ب ــارون مون ــرد. ه ــی می ک زندگ
ــیدنی  ــری س ــه گروگان گی ــی حادث ــل اصل عام
۲014 معرفــی شــد و در ایــن گروگانگیــری 

ــد. ــته ش ــس کش ــط پلی توس

امــا نکتــه جالــب اینکــه ۲0 ســال پیــش 
ــن  ــب ای ــم جل ــرداری، حک ــام کالهب ــه اته ب
ــه  ــا توج ــده و ب ــادر ش ــران ص ــر در ای گروگانگی
ــم  ــل ه ــق اینترپ ــی وی از طری ــه حت ــه اینک ب
تحــت تعقیــب بــود، امــا بازهــم اســترالیا بــه وی 
پناهندگــی اعطــا کــرد. فــردی کــه در ســال ۷4 
از ایــران گریختــه و بــه اســترالیا پناهنــده شــده و 
در هنــگام واقعــه تروریســتی بــا قیــد وثیقــه آزاد 
بــوده اســت. او متهــم بــه دســت داشــتن در قتل 
ــي  ــرض جنس ــن تع ــابقش و همچنی ــر س همس
بــه 40 زن در اســترالیا بــود. در 15 نوامبــر ۲013، 
ــه  ــز« ب ــاوث ول ــس »نیوس ــط پلی ــارون توس ه
مشــارکت در قتــل همســر ســابقش بــه وســیله 

ــد. ــم ش ــش زدن وی مته ــو و آت چاق
هــارون پیــش از ایــن یــک بــار توســط 
ــود، چــرا کــه  پلیــس اســترالیا بازداشــت شــده ب
ــد و خشــونت آمیز  ــات تن ــاوی کلم ــی ح پیامهای
ــه در  ــترالیایی ک ــرباز اس ــت س ــواده هف ــه خان ب
ــود.  ــرده ب افغانســتان کشــته شــده اند ارســال ک
ــی از  ــواده یک ــه خان ــی ب ــارون در پیام ــیخ ه ش
ــته  ــتان نوش ــده در افغانس ــای کشته ش کماندوه
کــه »مــن متاســفم از اینکــه شــما فرزندتــان را 
از دســت دادیــد ولــی متاســف نیســتم کــه قاتــل 

ــت.« ــرده اس ــون م ــاه اکن ــی گن ــهروندان ب ش

هدف از بازگشایی مجدد پرونده مونس 
ــا  ــترالیایی ب ــای اس ــانه ه ــی رس ــه برخ البت

دیــده تریــد بــه ادعاهایــی کــه روزنامــه 
ســیدنی مورنینــگ هرالــد منتشــر کــرده نــگاه 
کــرده و عنــوان مــی کننــد کــه ممکــن اســت 
هــارون در ســال هــای گذشــته بــرای فــرار از 
ــای  ــده ه ــردن پرون ــرای ســبک ک ــون و ب قان
تخلــف خــود چنیــن اتهاماتــی را متوجــه 

ــد.  ــرده باش ــران ک ای
ــه  ــرد آن اســت ک ــن ف ــورد ای ــم در م ــه مه نکت
ــودن  ــاک ب ــی از خطرن ــه خوب ــترالیا ب ــت اس دول
ــای  ــز علم ــال ۲008 نی ــود و در س ــع ب وی مطل
شــیعه حاضــر در اســترالیا در مــورد او بــه مقامات 
ــن  ــرا ای ــا کانب ــد ام ــدار داده بودن ــترالیا هش اس

ــد.  ــه بودن ــدی نگرفت ــدارها را ج هش
ــی  ــد ادعاهای ــرای تائی ــه ب ــن روزنام ــه ای البت
مطــرح شــده ســند و یــا مــدرک خاصــی را ارائــه 
نکــرده و فقــط بــه نقــل از هــارون مونــس ایــن 

ــرده اســت.  ــب را منتشــر ک مطال
بــه نظــر مــی رســد دولــت اســترالیا کــه در مــاه 
هــای اخیــر بــه شــدت بــا موضــوع پناهنــدگان 
ــا  ــالش اســت ت ــوده در ت ــان ب ــه گریب دســت ب
ــور  ــردن حض ــدود ک ــرای مح ــی را ب ــه های بهان
اتبــاع کشــورهای خارجــی در ایــن کشــور پیــدا 
کنــد از همیــن رو بــا بزرگنمایــی در مــورد هارون 
ــه  ــوچ علی ــس و مطــرح کــردن ادعاهــای پ مون
ــن  ــا از پذیرفت ــران، احتمــاال در صــدد ســت ت ای
افــرادی کــه از ایــران عــازم ایــن کشــو هســتند 

ــد| ــودداری کن خ

پرونده سازی 
جدید علیه ایران  
با برگ سوخته ای 

به نام 
»هارون مونس«

استاد دانشگاه تهران معتقد است: آمریکا اعمال 
قدرت جابرانه و آمرانه را علیه کشورهایی مانند 
ایران و کوبا در زمان بوش امتحان کرد و پس از 

آن به سراغ قدرت نهادی رفت.
اندیشکده راهبردی تبیین با برگزاری نشستی با 
توافق شکل گرفته  موضوع »بررسی تخصصی 
محمد فرهاد  حضور  با  و  کوبا«  و  آمریکا  میان 
کلینی کارشناس مسائل استراتژیک و دیپلمات 
ابومحمد  دکتر  و  کوبا  در  کشورمان  اسبق 
عسگرخانی کارشناس مسائل بین الملل و استاد 
دانشگاه تهران به بررسی توافق آمریکا و کوبا 

پرداخت.
اشاره  با  نشست  این  در  عسگرخانی  دکتر 
با  رابطه  در  آمریکا  استراتژی  در  اینکه  به 
کشورهایی مانند کوبا و ایران، مثلثی را می بینیم 
که یک ضلع و زاویه آن امنیتی است )مثال در 
را  امنیتی  نیروهای  آمریکا سپاه و  ایران،  مورد 
و  تحریم  دیگر  ضلع  گفت:  می نماید(  تهدید 
کاهش قیمت نفت است )که در مورد ایران و 
ونزوئال صدق می کند( و ضلع و زاویه سوم آن 

بحث سیاسی و اعتقادات مردم است.
قیمت  بحث  با  رابطه  در  کرد:  تصریح  وی 
سفرای  از  برخی  با  که  نشست هایی  در  نفت، 
آن ها  از  داشته ام  التین  آمریکای  کشورهای 
پول  از   %14 تنها  که  می گفتند  که  شنیده ام 
نفتی که می فروشند به دست آن ها می رسد و 
بقیه آن نصیب شرکت های چندملیتی می شود. 
آمریکا با این چنین راهبردی می خواهد به داخل 
از درون دچار استحاله  کوبا رخنه کرده، آن را 

نموده و دچار فروپاشی نماید.
وی در ادامه افزود: تصویری که از روابط جدید 
آمریکا با کوبا می بینم، تنها یک استراتژی همراه 
با سوء نیت است. در سال های آینده اگر کوبا در این 
بازی پیش برود، سیالک را رها کند و ارتباط آن با 
آلبا، تله سور، یونیسور و پتروکارائیب سست گردد، 

مشکالت کوبا از درون آشکار خواهد گردید.
این  افزود:  ادامه  در  تهران  دانشگاه  استاد 
می گیرد  تصمیم  که  است  آمریکا  حاکمیت 
و  بیاید  کار  سر  بر  بوش  جرج  زمان  یک  که 
یکجانبه گرایی را دنبال نماید و همین حاکمیت 
است که با اطالع از افتضاحات او، اوباما را بر 
سر کار آورده و به سمت چندجانبه گرایی سوق 
ترجیح  که  آمریکاست  حاکمیت  این  می دهد. 
داده است که آمریکا دو حزب داشته باشد، آن 
در  سازماندهی شده.  و  هدایت شده  طور  به  هم 
رابطه با توافق اخیر میان آمریکا و کوبا و به طور 
کلی برقراری روابط میان آمریکا و کوبا نیز باید 
گفت که ممکن است این امر برای ملت کوبا 
این  بر کوبا،  نظام حاکم  برای  اما  باشد،  خوب 

توافق می تواند آغاز فرایند تغییر رژیم باشد.
عسگرخانی در ادامه یادآور شد: آمریکا تنها به کوبا 
چشمداشت ندارد، بلکه به طور پیوسته به طرف 
شرق و چین می رود. آمریکا اعمال قدرت جابرانه 
و آمرانه را علیه کشورهایی مانند ایران و کوبا در 
زمان بوش امتحان کرد و پس از آن به سراغ قدرت 
نهادی رفت و تالش نمود تا از طریق نهادهای 
فشارهای  متحد  ملل  سازمان  مانند  بین المللی 

زیادی را به کوبا و ایران وارد سازد. آمریکا در حال 
حاضر می خواهد تا از قدرت تولیدی در بحث کوبا 
و ایران استفاده نماید؛ یعنی آمریکا قصد دارد که به 
جای اینکه با قدرت نظامی و جبر به اهداف خود 
بشر،  نرم، مسائل حقوق  قدرت  اعمال  با  برسد، 
اعمال دیدگاه های فرهنگی و ایجاد سازمان های 
غیر دولتی، به آمال خود نایل آید. به هر حال از 
میان کشورهایی که آمریکایی ها به آن ها مخالف یا 
دشمن می گفتند، لیبی و عراق رفتند، اما ایران، کوبا 
و کره شمالی هنوز پا برجا مانده اند و این کشورها 
را نمی توان با قدرت جابرانه، قدرت نهادی و قدرت 
ساختاری به زانو درآورد، کمااینکه قبال آمریکایی ها 

از این گزینه ها علیه این کشورها استفاده نموده اند.
این  بیان  با  این نشست، دکتر کلینی  ادامه  در 
که انقالب کوبا در قرن بیستم و شکل پیروزی 
در  شاخه ها  برخی  شکل گیری  به  منجر  آن 
مسئله  گفت:  گردید  مارکسیسم-لنینیسم 
کاسترو، تنها مبارزه و سقوط باتیستا بود و تمام 
نگاهش این بود که بتواند بر باتیستا غلبه نماید.

وی افزود: از این رو وی یک شخصیت کامال 
تعاریفی  به  توجه  با  و  بود  حقوقدان  و  حقوقی 
مبارزه گردد.  وارد  که داشت سعی می کرد که 

در مقاطع ابتدایی، ما شاهد حضور حزب کوچک 
خود  درون  در  البته  که  بودیم  کوبا  کمونیست 
انشعاباتی هم داشت. آن زمان این حزب نگاهی 
اگر چه حزب خیلی  و  داشت  اردوگاهی  کامال 
کوچکی بود اما ادبیات آن ادبیات اتحاد شوروی 
بود. به تدریج با تعامل حزب کمونیست سنتی 
کوبا با جنبش ۲۶ جوالی، این روند شروع به 
دگردیسی کرد و ادبیات سیاسی خفته در درون 
کامال  ادبیات  به  تدریج  به  جنبش ۲۶ جوالی 

آشکار مارکسیستی-لنینیستی تبدیل گردید.
وی با اشاره به این که کوبا موفق شده است که در 
دیپلماسی عمومی در برابر آمریکا پیروز شود بیان 
داشت که کوبا می خواهد تا دست به بازی جدیدی 
از جنس موازنه بزند و اگر امروز ریسک رابطه با 
آمریکا را می پذیرد در چارچوب گران کردن نقش 

خود در موازنه های بعدی در نظام بین المللی است.
بعدی  موضوع  کرد:  تصریح  پایان  در  کلینی 
است.  جدید  رقابت های  بستر  کنترل  بحث 
جدید  بسترهای  می خواهند  آمریکا یی ها 
رقابت های ژئوپولتیکی را بعد از قضیه اوکراین 
دارد  حاضر  حال  در  آمریکا  نمایند.  کنترل  و... 
کمربندی پیرامون چین درست می کند. این به 
معنای تغییر و اسباب کشی از حوزه آتالنتیک به 
سمت پاسفیک می باشد. شاید آمریکا نیز منتظر 
این وضعیت باشد که چین بخواهد از پاسفیک 
طرفی  از  نماید.  حرکت  آتالنتیک  سمت  به 
قرابت ایدئولوژیک کوبا و ظرفیت آن به چین 
خیلی نزدیک تر است تا روسیه. البته زیرساخت 
نفوذ روسیه در کوبا بسیار گسترده است. بر این 
اساس، این گونه نیست که کوبا به راحتی بپذیرد 
که کمونیسم دیگر وجود ندارد و تیم کاستروها 
داوطلبانه از صحنه قدرت خارج شده و یک تیم 
آمریکا  در هاوانا بصورت چترباز  کامال طرفدار 
فرود آید و تصمیم بگیرد که آمریکا را بعنوان 

الگو شناسایی کند|

عسگرخانی:

سیاست آمرانه 
امریکا در قبال 
ایران و کوبا 
جواب نداد

ایران در جهان
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پروفســور فرهنــگ جهانپــور در گفتگــو بــا 
روزنامــه تهــران تایمــز بــه بررســی رونــد 
مذاکــرات هســته ای میــران ایــران و گــروه 
کشــورهای 1+5 پرداختــه کــه در ادامــه از نظــر 
ــگاه  ــین دانش ــتاد پیش ــور اس ــذرد. جهانپ ــی گ م
و رئیــس دانشــکده زبــان هــای دانشــکده 
اصفهــان، در حــال حاضــر بــه تدریــس در 
ــغول  ــفورد مش ــج و آکس ــای کمبری ــگاه ه دانش
بــوده و اســتاد دوره هــای آنالیــن دانشــگاه های 
ــورس  آکســفورد، ییــل و اســتنفورد اســت. وی ب
یــک ســاله فرصــت مطالعاتــی در دانشــگاه 
هــاروارد را داشــته و طــی ۲8 ســال گذشــته بــه 
تدریــس در رشــته سیاســت هــای خاورمیانــه در 
بخــش تحصیــالت تکمیلی دانشــگاه آکســفورد 

ــت. ــوده اس ــغول ب مش

ــرات  ــده مذاک ــما از آین ــی ش || ارزیاب
ــت؟ ــورهای 1+5 چیس ــران و کش ای

مــن همچنــان در مــورد خروجــی مثبــت در 
ــران و کشــورهای  ــن ای ــرات هســته ای بی مذاک
ــه نظــر مــی رســد  1+5 خــوش بیــن هســتم. ب
ــده  ــل ش ــل و فص ــی ح ــات تکنیک ــام جزئی تم
اســت. دو طــرف مــی داننــد طــرف مقابــل کجــا 
ــیار  ــق بس ــک تواف ــوس ی ــت و رئ ــتاده اس ایس
ــد  ــی خواه ــران م ــرب از ای مشــخص اســت. غ
ــح  ــته ای اش صل ــه هس ــه برنام ــد ک ــت کن ثاب
آمیــز اســت. در مقابــل ایــران هــم مــی خواهــد 
تحریــم هایــی کــه بــه خاطــر نگرانــی از برنامــه 

ــود.  ــته ش ــده، برداش ــال ش هســته ای اعم
ــا  ــراوان و ب ــای ف ــث ه ــه بح ــوان نتیج ــه عن ب
ــن  ــس بی ــدد آژان ــای متع ــزارش ه ــه گ ــگاه ب ن
المللــی انــرژی اتمــی، واضــح اســت کــه ایــران 
برنامــه هســته ای نظامــی نــدارد و بــا توجــه بــه 
ــو  ــا، ج ــکا اوبام ــور آمری ــس جمه ــارات رئی اظه
بایــدن معــاون اول وی و جــان کــری وزیــر 
خارجــه مشــخص اســت کــه آنهــا نیــز بــه ایــن 
ــن  ــی در ای ــال اهــداف نظام ــه دنب ــران ب ــه ای ک

ــد.  ــاور دارن ــه نیســت، ب برنام
ــد ایــن اســت  همــه آنچــه کــه آنهــا مــی گوین
کــه مــی خواهنــد ایــران را از دســتیابی بــه 
توانایــی تولیــد ســالح هســته ای در آینــده 
بازدارنــد. ســوال اینجــا اســت کــه بــا چــه 
ســرعت و چــه وســعتی تحریــم هــا مــی توانــد 
برداشــته شــود. اینجــا جایــی اســت کــه مشــکل 

ــود. ــی ش ــاز م ــی آغ اصل

|| چرا این نقطه را مشکل اصلی می دانید؟
ــه  ــا در س ــم ه ــه تحری ــت ک ــن اس ــت ای عل
ــی  ــته اول آنهای ــد. دس ــده ان ــال ش ــش اعم بخ
ــازمان  ــت س ــورای امنی ــط ش ــه توس ــتند ک هس
ملــل اعمــال شــده انــد و بــه ایــن بســتگی دارد 
ــام  ــام تم ــا انج ــس را ب ــه آژان ــران چگون ــه ای ک

ــد. ــع کن ــی قان ــی ت ــاد ان پ مف
ــن  ــد ای ــی توان ــی نم ــه تنهای ــده ب ــاالت متح ای
ــه  ــن کار ب ــرای ای ــرا ب ــردارد، زی ــا را ب ــم ه تحری
ــن  ــاز دارد و ای ــت نی ــورای امنی ــری در ش رای گی
مســئله نیــز بــه تاییدیــه آژانــس در ایــن خصوص 
کــه تمــام نگرانــی هــا در مــورد برنامــه هســته ای 
ــی  ــور م ــن کش ــده ای ــده و پرون ــع ش ــران مرتف ای
ــردد، بســتگی دارد.  ــادی بازگ ــت ع ــه حال ــد ب توان
دومیــن بخــش از ایــن تحریــم هــا آنهایــی اســت 
کــه توســط کنگــره آمریــکا و یــا دســتورات اجرایی 
ــده  ــال ش ــور اعم ــن کش ــوری ای ــس جمه رئی

اســت. هــر چنــد رئیــس جمهــور مــی توانــد ایــن 
دســتورات را تعلیــق کنــد، امــا وی نمــی توانــد در 
مــورد تحریــم هایــی کــه از ســوی کنگــره اعمــال 
ــت  ــران اس ــران نگ ــد. ای ــام ده ــده کاری انج ش
ــس  ــا توســط رئی ــم ه ــت تحری ــق موق ــه تعلی ک
جمهــوری آمریــکا کافــی نباشــد زیــرا ایــن تحریم 
هــا مــی توانــد بــار دیگــر توســط کنگــره و مطمئنا 

ــدی اعمــال شــود.   رئیــس جمهــوری بع
ســومین بخــش از تحریــم هــا، آنهایــی اســت کــه 
اتحادیــه اروپا بــا هدایت آمریــکا علیه ایــران اعمال 
کرده اســت. اگــر تمایلــی در اروپایــی ها بــرای رفع 
ایــن تحریــم هــا باشــد، آنها مــی تواننــد بــه راحتی 
ایــن کار را انجــام دهنــد. بــا ایــن حــال مشــخص 
نیســت کــه آنهــا بــدون موافقــت آمریــکا و پیــش 
ــه یــک توافــق جامــع  ــران و 1+5 ب از دســتیابی ای

دســت بــه چنیــن 
بــه  بزننــد.  کاری 
همیــن دلیــل وضعیت 
کمــی پیچیــده اســت 
ارزیابــی  بــرای  و 
دو  هــر  توســط  آن 
زمــان  بــه  طــرف 
ــام  ــا تم ــاز اســت. ب نی
ایــن احــوال آنچــه 
حساســیت  از  کــه 
موضــوع کاســته ایــن 
اســت کــه مشــکالت 

تکنیکــی همــه حــل شــده و تنهــا بخش سیاســی 
آن باقــی مانــده کــه نیــاز بــه تصمیمــات سیاســی 
هــر دو طــرف دارد. غــرب بایــد بــه ایــران تضمیــن 
بدهــد کــه همــه تحریــم هــا بــه شــکل همزمــان 
بــا گــزارش هــای تاییــدی آژانــس برداشــته مــی 

ــود.  ش
ــار  ــت فش ــی تح ــات غرب ــی از مقام ــرا برخ اخی
ــان  ــئله پای ــر مس ــکا، ب ــان آمری نوجمهوریخواه
ــده در  ــرح ش ــای مط ــرات و ادعاه ــت مذاک مهل
ــران  ــته ای ای ــه هس ــی برنام ــاد نظام ــورد ابع م
پافشــاری کــرده انــد. مفــاد ان پــی تــی ارتباطــی 
بــه مهلــت مذاکــرات نــدارد، امــا برخــی در غرب 
ــد کــه ایــران بایــد تعــداد  همچنــان اصــرار دارن
ــر  ــری از خط ــرای جلوگی ــانتریفیوژهایش را ب س
ــاه  ــش م ــرف ش ــته ای ظ ــالح هس ــاخت س س
ــام  ــت انج ــال مهل ــک س ــا ی ی

ــد.  ــش ده ــرات، کاه مذاک
ــای  ــه ادعاه ــر ب ــوع دیگ موض
مطــرح شــده در مــورد آزمایــش 
هــای نظامــی و اســتناد بــه 
شــواهدی ســاختگی مربــوط 
اســت و بســیاری از کارشناســان 
ــس  ــان آژان ــی و متخصص غرب
آن را چنــان جــدی نمــی گیرند. 
بــا ایــن وجــود، ایــن هــم 
ــه  ــت ک ــری اس ــوع دیگ موض
نیازمنــد حــل و فصــل از طریق 

ــی از  ــرای بازرس ــس ب ــه آژان ــی ب دادن دسترس
ســایت هــای مــورد اســتفاده در آزمایــش هــای 

ــت. ــی اس نظام
آنچــه کــه بایــد در وهلــه نخســت انجــام گیــرد 
ــه تصمیمــی  ــد ب ــه دو طــرف بای ــن اســت ک ای
سیاســی برســند تــا اختالفــات بــه طریــق 
مســالمت آمیــز و روشــی مناســب حل شــود. اگر 
ایــن کار انجــام شــود، بــه برنامــه ای مــدون نیاز 
اســت تــا هــر دو طــرف گام هــای مــوازی بــرای 
رســیدن بــه توافــق جامــع نهایــی بردارنــد. بایــد 
چارچــوب زمانــی مشــخص شــود و بهتــر خواهد 
بــود کــه تــا پایــان دوره دولــت کنونــی آمریــکا 
باشــد زیــرا ورود دولــت جدیــد بــه مذاکــرات، آن 

را پیچیــده مــی کنــد. 
ــه  ــی ک ــر گام ــا ه ــرح، ب ــن ط ــه ای ــه ب ــا توج ب
ایــران بــرای اجــرای مفــاد توافقنامــه برمــی دارد 
ــرف  ــد برط ــا بای ــم ه ــبی از تحری ــداد متناس تع
ــان  ــال در پای ــه ســرانجام –مث ــن ک ــا ای شــود ت
ســال دو ســال- تمــام تحریــم هــا لغــو شــده و 
ــس بازگــردد.  ــه آژان ــران ب ــده هســته ای ای پرون
در ایــن میــان غــرب بایــد تضمیــن بدهد کــه در 
مدتــی مشــخص شــورای امنیــت ســازمان ملــل 

قطعنامــه هــا را فســخ مــی کند. 

|| آیـا سـنای جمهـوری خـواه ممکـن 
فعلـی  مسـیر  از  را  مذاکـرات  اسـت 
منحـرف کنـد و یـا حتـی بـه شکسـت 

بکشـاند؟
ــرای  ــنا ب ــوی س ــادی از س ــار زی ــا فش مطمئن
ــود.  ــی ش ــال م ــکا اعم ــری آمری ــم گی تصمی
ــور  ــس جمه ــردم رئی ــاره ک ــه اش ــور ک همانط
ــد تحریــم هــای اعمــال  ــه تنهایــی نمــی توان ب
ــد  ــر چن ــردارد، ه ــره را ب ــوی گنگ ــده از س ش
ــی  ــدت کوتاه ــرای م ــه ب ــدرت را دارد ک ــن ق ای
اجــرای آن را متوقــف کنــد. انتخابــات میانــدوره 
ای جدیــد در آمریــکا کــه موجــب قــدرت یافتــن 
جمهوریخواهــان در هــر دو مجلــس ســنا و 
نماینــدگان شــد، در واقــع وضعیــت را پیچیــده تر 
کــرد. امــا ایــن بــه معنــای غیرقابــل عبــور بودن 

ــن مســیر نیســت.   ای
ــه یــک توافــق  ــران و کشــورهای 1+5 ب اگــر ای
برســند، بــا اســتقبال بســیاری از کشــورها و 
کارشناســان مواجــه مــی شــوند، در ایــن حالــت 
ــه  ــه ب ــود ک ــد ب ــکل خواه ــره مش ــرای کنگ ب
تنهایــی اقــدام و برخــالف نظــر بســیاری از 
کشــورهای جهــان عمــل کنــد. از ایــن رو ایــران 
بایــد مذاکــرات را ادامــه دهــد و در راســتای 
ــد  ــن امی ــه ای ــد، ب ــت نمای ــع حرک ــق جام تواف
کــه رئیــس جمهــوری آمریــکا بتوانــد کنگــره را 
ــد. در هــر حــال  ــت از خــود کن ــه تبعی راضــی ب
ــود، در  ــن کار نش ــه ای ــق ب ــر وی موف ــی اگ حت
ــت و  ــورای امنی ــای ش ــم ه ــو تحری ــورت لغ ص
ــو  ــا لغ ــی ب ــت کشــورهای اروپای موافقــت اکثری
تحریــم هــا، کنگــره بــه ایــن تبعیــت وادار مــی 
شــود. نهایتــا آنچــه کــه هــر دو طــرف بایــد در 
ــاب  ــه انتخ ــت ک ــن اس ــند ای ــته باش ــر داش نظ
ــکل  ــات بــه ش ــل اختالف ــرای ح ــری ب دیگ
ــدارد، صرفنظــر از ایــن  مســالمت آمیــز وجــود ن
کــه ایــن روش چقــدر بــه طــول بیانجامــد. حــل 
ــه  ــران و غــرب را ب ــد ای ــی توان ــن مشــکل م ای
هــم نزدیــک و اقتصــاد داخلــی ایــران را شــکوفا 
کنــد، همانطــور کــه موقعیــت منطقــه ای وبیــن 

ــد| ــی بخش ــود م ــی اش را بهب الملل

استاد دانشگاه آکسفورد:

تمام جزئیات فنی برنامه هسته ای 
ایران حل و فصل شده است

فرهنگ جهانپور استاد دانشگاه آکسفورد با اشاره به اینکه تمام جزئیات فنی برنامه 
هسته ای ایران حل و فصل شده گفت: غرب باید تضمین بدهد که در مدتی 

مشخص شورای امنیت تحریمها علیه ایران را فسخ می کند. 

ایران در جهان

 غرب از ایران می خواهد 
ثابت کند که برنامه

 هسته ای اش صلح آمیز 
است. در مقابل ایران 

هم می خواهد تحریم 
هایی که به خاطر نگرانی 
از برنامه هسته ای اعمال 

شده، برداشته شود| 

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 11 |  شماره 1 |  4 بهمن 93

آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  منطقه 
موقعیت  علت  به  تاکنون  دیرباز  از 
استراتژیک خود همواره کانون تنش 
و بحران و مملوء از رویداد و حوادث 

است.  بوده 
کشورهای این منطقه در ماه جاری 
که  بودند  مهمی  تحوالت  شاهد 
مرگ عبداهلل بن عبدالعزیز پادشاه 
»شیخ  بازداشت  سعودی،  عربستان 
علی سلمان« دبیرکل جمعیت الوفاق 
بحرین و »جمیل کاظم« رئیس شورای 
در  خلیفه  آل  رژیم  توسط  الوفاق 
بحرین، گفتگوهای حزب اهلل لبنان با 
جریان المستقبل این کشور، اظهارات 
حزب  دبیرکل  نصراهلل  حسن  سید 
سازمان  کل  دبیر  دیدار  لبنان،  اهلل 
همکاری اسالمی با مرجع عالی شیعیان 
عراق، موج گسترده اعتراضات ضد 
فرانسوی در جهان اسالم در اعتراض 
به  ابدو  شارلی  نشریه  هتاکی  به 
)ص(،  اکرم  پیامبر  مقدس  ساحت 
برای عضویت  فلسطین  درخواست 
در دادگاه کیفری بین المللی، ناکامی 
در  فلسطین  خودگردان  تشکیالت 
نشدن  تصویب  و  امنیت  شورای 
طرح پیشنهادی آن، شکایت سوریه 
از سناتور آمریکایی در سازمان ملل 
رژیم  پهپاد  یک  سرنگونی  متحد، 
تالش  سوریه،  توسط  صهیونیستی 
ها برای نزدیکی قطر و مصر از جمله 
شمال  و  خاورمیانه  مهم  تحوالت 
آفریقا در یک ماه گذشته به شمار 

رود. می 
مرکز و جنوب آفریقا در دیماه شاهد 
توسط  نیجریه  در  خشونتها  ادامه 
گروه بوکوحرام، رأی منفی نیجریه به 
امنیت در خصوص  قطعنامه شورای 
پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی در 
اراضی اشغالی و نشست وزرای شرق 

بود. موگادیشو  در  آفریقا 
همچنین حمله به پایگاه اتحادیه آفریقا 
برای  نافرجام  تالش  و  سومالی  در 
کودتای نظامی در گامبیا و بازگشت 
از  پس  کشور  این  جمهوری  رئیس 
کودتای نافرجام از دیگر اخبار مهم این 
حوزه در ماه گذشته شمسی به شمار 

رود. می 

 خاورمیانه و آفریقا
دبیران:سمیهخمارباقی
فرزادفرهادتوسکی
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عبدالحمیدبیاتی

ــم  ــفرای رژی ــع س ــن«  در جم ــدور لیبرم »آویگ
صهیونیســتی در کشــورهای اروپایــی گفــت: نــه 
ــه  ــا، بلک ــطینی  ه ــا فلس ــزب  اهلل و ی ــران و ح ای
ــرائیل در  ــش اس ــن چال ــی مهمتری ــای غرب اروپ
ــزود:  ــه اف ــن در ادام ــت.  لیبرم ــال ۲015 اس س
موضــع   در  اروپایــی  کشــورهای  از  برخــی 
گیری هــای خــود علیــه اســرائیل مطالبــی 
مشــابه افتراهــای »پروتــکل بــزرگان صهیــون« 

ــد. ــی  کنن ــرار م را تک
ــوط  ــون« ســندی مرب ــزرگان صهی ــکل ب »پروت
بــه ســال 1903 اســت کــه نقشــه هــای 
ــود از  ــد.  مقص ــی کن ــال م ــم را برم صهیونیس
نــگارش آن، ترســیم یهودیــان بــه عنــوان 
توطئه گــران در ســطح جهانــی اســت. ایــن 
ــه  ــه گفت ــکل، ک ــا پروت ــل ی ــاب در ۲4 فص کت
مالقات هــای  مذاکــرات  می شــود خالصــه 
رهبــران یهــودی اســت، بــه »نقشــه های 
ــر جهــان  ــرای حکومــت ب پنهانــی یهودیــان« ب
ــرل  ــاد، کنت ــرف در اقتص ــل و تص ــق دخ از طری
بــه  دامــن زدن  و  همگانــی  هــای  رســانه  

اختالفــات مذهبــی پرداختــه  اســت.
ــان ۲8  ــه را می ــندی محرمان ــا س ــه اروپ اتحادی
ــر  ــتمل ب ــه مش ــرده ک ــع ک ــو توزی ــت عض دول
ــم  ــم رژی ــرای تحری ــی ب ــس طرح ــش نوی پی
ــر  ــرح، اگ ــن ط ــاس ای ــر اس ــت. ب ــرائیل اس اس
ــری کاری  ــه باخت ــتی در کران ــم صهیونیس رژی
ــت« را  ــل »دو دول ــه راه ح ــیدن ب ــه رس ــد ک کن
غیرممکــن ســازد، تحریم هایــی علیــه ایــن 
رژیــم وضــع خواهــد شــد. بــر اســاس سیاســت 
کنونــی اتحادیــه اروپــا، هــر گونــه توســعه روابط 
بــا رژیــم اســرائیل مشــروط بــه اقداماتــی اســت 
ــد  ــاره رون ــت درب ــن اس ــم ممک ــن رژی ــه ای ک
ــان  ــت انجــام دهــد. بنی ــح و راه حــل دو دول صل
ــز  ــه نی ــن اتحادی ــه شــده در ای ــد تهی ســند جدی
ــی  ــم اســرائیل اقدامات ــر رژی ــه اگ ــن اســت ک ای
ــق راه  ــا تحق ــر اســاس آن ه ــه ب انجــام دهــد ک
حــل دو دولــت غیرممکــن شــود، اتحادیــه اروپــا 
از طریــق وضــع تحریــم و محــدود کــردن روابط 
ــد داد.    ــه آن پاســخ خواه ــم ب ــن رژی ــا ای ــود ب خ
ــی  ــورهای اروپای ــای کش ــان  ه ــن پارلم لیبرم
ــس  ــرار داد.  مجال ــدید ق ــاد ش ــورد انتق ــز م را نی
ــری از  ــمار دیگ ــه و ش ــا، فرانس ــد، بریتانی ایرلن
کشــورها بــه تازگی کشــور مســتقل فلســطین را 
بــه رســمیت شــناختند و البتــه ایــن امــر بــا انتقاد 
ــت.  وی در  ــده  اس ــرو ش ــرائیل روب ــه اس کابین
ســخنان یکشــنبه خــود بویــژه از ســوئد و ایرلنــد 
ــد موضــع   ــار آنهــا مانن ــاد کــرد و گفــت رفت انتق

گیــری  هــای نابخردانــه ســال 1938 )در آســتانه 
ــت. ــی دوم( اس ــگ جهان جن

ــده  ــا نماین ــرائیل تنه ــن، اس ــه لیبرم ــه گفت ب
ــا  ــت ام ــه اس ــی در خاورمیان ــای غرب ارزش  ه
اروپائیــان اســرائیل را تنهــا می گذارنــد.  هرچنــد 
فلســطینی ها هفتــه گذشــته در تــالش خــود در 
شــورای امنیــت بــرای تصویــب قطعنامــه »پایان 
اشــغالگری بــر اراضــی فلســطینی« موفــق 
ــش   ــه پی ــورگ ب ــا فرانســه و لوکزامب نشــدند ام

ــد. ــق دادن ــه رای مواف ــن قطعنام ــس ای نوی

ــرائیل و  ــم اس ــیر تحری ــا در مس اروپ
ــطینی  ــور فلس ــکیل کش تش

پــس از آنکــه در مــاه هــای پایانی ســال گذشــته 
میــالدی تعــداد کشــورهای اروپایــی کــه کشــور 
ــورت  ــه ص ــد ب ــر چن ــطینی را ه ــتقل فلس مس
ــش  ــد افزای ــه رســمیت شــناخته بودن ــن ب نمادی
یافــت، روزنامــه هاآرتــض ســندی را منتشــر کرد 
ــورهای  ــدام کش ــن اق ــود ای ــده ب ــه در آن آم ک
ــه در  ــت ک ــی اس ــتای تصمیات ــی در راس اروپای
یــک ســند محرمانــه قیــد شــده و بــر اســاس آن 
کشــورهای اروپایــی رفتــه رفتــه روابــط خــود بــا 

ــو را کاهــش مــی دهنــد.   تــل آوی
ــود:  ــته ب ــند نوش ــن س ــح ای ــض در توضی هاآرت
اتحادیــه اروپــا ســندی محرمانــه را میــان ۲8 دولت 
عضــو توزیــع کــرده که مشــتمل بــر پیــش نویس 
طرحــی بــرای تحریــم رژیــم اســرائیل اســت. بــر 
ــم صهیونیســتی در  ــر رژی ــرح، اگ ــن ط اســاس ای
کرانــه باختــری کاری کنــد که رســیدن بــه راه حل 
ــی  ــازد، تحریم های ــن س ــت« را غیرممک »دو دول

علیــه ایــن رژیــم وضــع خواهــد شــد.  
همچنیــن از نماینــدگان کشــورهای عضــو 
ــرویس  ــند را از »س ــن س ــه ای ــا ک ــه اروپ اتحادی
دریافــت  اروپــا«  اتحادیــه  خارجــی  اقــدام 
کرده انــد، خواســته شــده متــن ایــن طــرح را بــه 
طــور گســترده توزیــع نکــرده و آن را بــه رویــت 
مقامــات اســرائیلی نیــز نرســانند. بــا ایــن حــال، 
دیپلمات هــای اســرائیلی در برخــی پایتخت هــای 
ــرده  ــد ک ــن ســندی را تأیی ــی، وجــود چنی اروپای
ــد.  ــت آورده ان ــه دس ــز ب ــی از آن را نی و جزئیات
ــن حــال، آن هــا نتوانســته اند متــن کامــل  ــا ای ب

ــد. ــت بیاورن ــه دس ــند را ب س
 ســه دیپلمــات اروپایــی و دو مقــام ارشــد 
اســرائیلیـ  کــه همگــی بــه شــرط فاش نشــدن 
ــه  ــن زمین ــت در ای ــه صحب ــر ب ــان حاض نامش
ــتمل  ــور مش ــند مذک ــد: س ــده اندـ  می گوین ش
ــا« در  ــا و چماق ه ــه ای از »هویج ه ــر مجموع ب

ارتبــاط با بحــث تشــکیل دو دولــت در ســرزمین  
هــای اشــغالی اســت؛ امــا میــزان چمــاق  هــای 

آن بســیار بیشــتر اســت.  
ــد صلــح  ــد: رون یــک دیپلمــات اروپایــی می گوی
ــی  ــی تحــوالت میدان ــف شــده، ول ــاًل متوق کام
ــدیدی در  ــدی ش ــان دارد. ناامی ــان جری همچن
ــای  ــود دارد و فعالیت ه ــا وج ــه در اروپ ــن زمین ای
ــل تحمــل  ــم اســرائیل قاب شــهرک ســازی رژی
ــد همفکــری  ــن ســند بخشــی از رون نیســت. ای
ــال  ــل در ح ــا در بروکس ــن روز ه ــه ای ــت ک اس
انجــام اســت و هــدف از آن، دریافتــن ایــن 
ــل دو  ــظ راه ح ــرای حف ــه ب ــت ک ــوع اس موض
ــم.   ــام دهی ــم انج ــه کاری می توانی ــت چ دول

ــا، هــر  ــر اســاس سیاســت کنونــی اتحادیــه اروپ ب
گونــه توســعه روابــط بــا رژیــم اســرائیل مشــروط 
بــه اقداماتــی اســت کــه ایــن رژیــم ممکــن اســت 
ــت انجــام  ــد ســازش و راه حــل دو دول ــاره رون درب
ــن  ــده در ای ــه ش ــد تهی ــند جدی ــان س ــد. بنی ده
اتحادیــه نیــز ایــن اســت کــه اگــر رژیــم اســرائیل 
اقداماتــی انجــام دهــد کــه بر اســاس آن هــا تحقق 
راه حــل دو دولــت غیرممکــن شــود، اتحادیــه اروپا 
از طریــق وضــع تحریــم و محــدود کــردن روابــط 

ــا ایــن رژیــم بــه آن پاســخ خواهــد داد.   خــود ب
ــور  ــند مذک ــع از س ــی مطل ــای اروپای دیپلمات ه
می گوینــد: در طــرح پیشــنهادی مذکــور، دربــاره 
اقداماتــی بحــث شــده کــه خــط قرمــز اتحادیــه 
ــال، در  ــوان مث ــه عن ــه شــمار مــی رود؛ ب ــا ب اروپ
آن بــه مناطقــی از ســرزمین های اشــغالی اشــاره 
شــده کــه رژیــم اســرائیل نبایــد در آن هــا اقــدام 
ــد.  ــود کن ــازی های خ ــهرک س ــعه ش ــه توس ب
ــهرک  ــعه ش ــا، توس ــه اروپ ــاد اتحادی ــه اعتق ب
بــه  می توانــد  مناطــق  ایــن  در  ســازی ها 
ــه  ــت فلســطینی ضرب پیوســتگی ســرزمینی دول
ــن را کــه بیــت المقــدس پایتخــت هــر  زده و ای

ــازد.   ــن س ــد،  غیرممک ــت باش دو دول
ــی  ــد پیش بین ــند جدی ــه در س ــی ک تحریم های
شــده نیــز شــامل تحریــم کاالهــای تولیــد شــده 
در شــهرک های اســرائیلی، محــدود کــردن 
همــکاری بــا رژیــم اســرائیل در زمینه هــای 
ــه  ــق  نام ــردن تواف ــی محــدود ک ــف و حت مختل

ــت.  ــم اس ــن رژی ــا ای ــا ب ــارت آزاد اروپ تج

انگلیس وصله ناجور 
ــا در نظــر دارد سیاســت  ــه اروپ ــد اتحادی هــر چن
ــه اجــرا  ــم صهیونیســتی ب ــه رژی واحــدی را علی
ــه ای عمــل مــی  ــه گون بگــذارد امــا انگلیــس ب
ــدام موافــق نیســت.  ــن اق ــا ای ــا ب ــد کــه گوی کن

اقــدام ایــن کشــور در دادن رای ممتنــع بــه طــرح 
ــت  ــورای امنی ــتقل فلســطینی در ش ــور مس کش
کــه در آخریــن روزهــای ســال ۲014 انجــام شــد 

نیــز بــه خوبــی گویــای ایــن مطلــب اســت.  
ــکا  ــه آمری ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــد ب ــر چن ه
مهمتریــن متحــد رژیــم صهیونیســتی در جهــان 
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــخ نش ــورق تاری ــا ت ــت ام اس
انگلیــس بود کــه نقــش اصلــی را در شــکل گیری 
ــت. در  ــرده اس ــا ک ــو آن ایف ــد و نم ــرائیل و رش اس
ســال 194۷ نیروهــای انگلیــس کــه فلســطین را 
بــه اشــغال خــود درآورده بودنــد خــود را از مناســبات 
کنــار کشــیدند. برحســب طــرح تقســیم ارائه شــده 
توســط ســازمان ملــل قــرار بــر ایــن بــود کــه ایــن 
منطقــه بیــن اعــراب و یهودیــان بــه طور مســاوی 
تقســیم شــود و بیــت المقدس نیــز محــدوده تحت 
ــاد  ــا از ایج ــرد ت ــرار گی ــل ق ــازمان مل ــارت س نظ
ــکیل  ــا تش ــراب ب ــود. اع ــری ش ــورد جلوگی برخ
حاکمیتــی یهــودی بــه هــر نحــو، مخالــف بودند و 
مخالفــت خــود را اعــالم کردنــد. در 14 مــی 1948، 
چنــد ســاعت پیــش از پایــان حاکمیــت انگلیس بر 
فلســطین، تشــکیل رژیــم اســرائیل اعــالم شــد و 
ــی از  ــغال قســمت اعظم ــا اش ــال 1948 م. ب در س
ــاهی  ــور پادش ــتانی کش ــل باس ــطین در مح فلس
مکابیــز، دولــت غاصــب اســرائیل در آســیای غربی 

در مشــرق مدیترانــه تشــکیل شــد.   
بــا ایــن اوضــاف بــه نظــر مــی رســد تــا زمانیکه 
انگلیــس در اتحادیــه اروپــا حضــور داشــته باشــد 
ــتی  ــم صهیونیس ــه رژی ــل علی ــات بروکس اقدام
ــا  ــا ب ــد ام ــته باش ــر نداش نتیجــه دلخــواه را در ب
ــی  ــس مدع ــان انگلی ــه حاکم ــه آنک ــه ب توج
ــا را  ــه اروپ ــروج از اتحادی ــد خ ــه قص ــتند ک هس
دارنــد و قــرار اســت در همیــن رابطــه بــک همــه 
پرســی نیــز در ســال ۲01۷ انجــام شــود، تحقــق 
ایــن امــر مــی توانــد سیاســت هــای اروپــا علیــه 

ــد.  ــر کن اســرائیل را بیــش از گذشــته تندت
ــکا موگرینــی، مســئول سیاســت  اظهــارت فدری
ــه رای  ــش ب ــا، در واکن ــه اروپ ــی اتحادی خارج
رژیــم  اشــغالگری  پایــان  طــرح  نیــاوردن 
صهیونیســتی در اراضــی 19۶۷، مبنــی بــر 
اینکــه بروکســل از ایــن پــس طــرح تشــکیل دو 
کشــور مســتقل را جــدی تــر از قبــل دنبــال مــی 
کنــد نشــان مــی دهــد اروپــا در مســیر عبــور از 
اســرائیل قــرار گرفتــه امــا اینکــه قــاره ســبز تــا 
چــه میــزان در ایــن مســیر گام بــردارد بــه ثبــات 
قــدرم اروپائــی هــا و نادیــده گرفتــن فشــارهای 
سیاســی وارده بــر بروکســل از ســوی واشــنگتن، 

ــتگی دارد| ــدن بس ــو و لن ــل آوی ت

متحدان دیروز دشمنان امروز؛
 آیا اروپا از اسرائیل عبور می کند

اظهارات »فدریکا موگرینی« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از رای نیاوردن 
طرح پایان اشغالگری اسرائیل در سرزمین های فلسطینی، سند محرمانه اتحادیه 
اروپا برای تحریم رژیم صهیونیستی، طرح کشورهای اروپایی برای فراخواندن سفرا از 
سرزمین های اشغالی، به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی از سوی کشورهای 
مختلف قاره سبز و در نهایت اظهارات لیبرمن نشان می دهد اتحادیه اروپا دیگر آن 
متحد سال های گذشته نیست و تل آویو دیگر نمی تواند حساب زیادی روی بروکسل 

بازکند.  

خاورمیانه و ا فریقا
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ــتان در  ــگاه عربس ــش و جای ــه نق ــه ب ــا توج ب
ــن  ــده ای ــی، آین ــوالت جهان ــادالت و تح مع
ــل  ــش قاب ــرای بخ ــر ب ــد منظ ــور از چن کش
توجهــی از افــکار عمومــی جهــان مهــم و 

تاثیرگــذار اســت. 
عربســتان زادگاه اســالم و میزبــان کعبــه بــه عنوان 
ــزد مســلمانان اســت. در  ــن محــل ن ــدس تری مق
ــور  ــن کش ــی، ای ــار نفت ــع سرش ــال مناب ــن ح عی
ــان  ــورهای جه ــن کش ــی از ثروتمندتری ــه یک را ب
ــون  ــا هشــت میلی ــاض ب ــرده اســت و ری ــدل ک ب
بشــکه تولیــد روزانــه بــه عنــوان بزرگتریــن تولیــد 
ــن  ــی در تعیی ــش مهم ــان نق ــت جه ــده نف کنن
ــر  ــوی دیگ ــد. از س ــی کن ــا م ــت ایف ــت نف قیم
ایــن کشــور داعیــه رهبــری جهــان اســالم را دارد 
و در عیــن حــال بــا قرائــت خــاص خــود از اســالم 
بــه عنــوان اصلــی تریــن حامــی وهابیــت، ســلفی 
گــری و جریــان هــای تکفیری شــناخته می شــود. 
از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه نقــش انگلســتان در 
ــن کشــور  ــدن حکومــت آل ســعود، ای روی کار آم
ــرای  ــردی ب ــدی راهب ــوان متح ــه عن ــواره ب هم
ــداف  ــبرد اه ــت پیش ــس، در جه ــکا و انگلی آمری
کشــورهای غربــی در منطقــه عمــل اقــدام کــرده 
اســت. موضــوع دیگــر طــرح دیــدگاه هایــی اســت 
کــه مــرگ فــردی بــه نــام عبــداهلل را بــه عنــوان 
نشــانه ای از رویدادهــای آخرالزمــان و مقدمه ظهور 
حضــرت صاحــب الزمــان مطرح مــی کننــد. برآیند 
همــه ایــن مســائل در کنــار شــرایط خــاص عــراق 
ــرگ  ــا م ــده ت ــب ش ــت موج ــازار نف ــوریه و ب و س
ــه رویدادهــای  پادشــاه کهنســال عربســتان مقدم

ســترگی باشــد کــه بــرای دوســت و دشــمن مهــم 
اســت. بــه همیــن منظــور قصــد داریــم طــی چند 
سلســله یادداشــت، ابعــاد مختلف جامعه عربســتان 
و ســاختار قــدرت و پیامدهــای مرگ ملــک عبداهلل 
بــر آینــده ایــن کشــور را مــورد بررســی قــرار دهیم. 

عربستان از نمای نزدیک
ــن  ــب تری ــی از عجی ــعودی یک ــتان س عربس
ــام  ــک نظ ــت. ی ــی دنیاس ــای سیاس ــام ه نظ
قبیلــه ای بســیار ســنتی کــه سرشــار از 
ــده از  ــه برآم ــور ک ــن کش ــت. ای ــض اس تناق
ــی  ــس از فروپاش ــدرت پ ــادالت ق ــر مع تغیی
امپراتــوری عثمانــی و جنــگ جهانــی اول 
اســت بــه رغــم پیونــد نزدیــک خــود بــا 
کشــورهای غربــی بــه ویــژه انگلســتان و 
ــا را  ــه ه ــن کارنام ــکا، یکــی از ســیاه تری آمری
در زمینــه نقــض حقــوق بشــر دارد. این کشــور 
ــا  ــان اســالم، ب ــری جه ــه رهب ــم داعی ــه رغ ب

نمادهــای  هرگونــه 
و  مبــارزه  مذهبــی 
تخریــب  را  آنهــا 
مــی کنــد. از ســوی 
وجــود  بــا  دیگــر 
درآمدهــای هنگفــت 
نفتــی و گردشــگری 
از  یکــی  مذهبــی، 
باالتریــن نــرخ فقــر 
در عربســتان وجــود 
دارد و منابــع رســمی 

آمــار بیــکاری را 3۶.4 درصــد اعــالم مــی 
ــا در  ــتانی ه ــترده عربس ــکاری گس ــد. بی کنن
ــص  ــدم تخص ــل ع ــه دلی ــه ب ــت ک ــی اس حال
ــای  ــوزه ه ــان در ح ــژه جوان ــه وی ــردم و ب م
ــت  ــدود هش ــی، ح ــش خصوص ــر بخ ــد نظ م
ــود درصــد  میلیــون کارگــر خارجــی بیــش از ن
فرصــت هــای شــغلی بخــش خصوصــی را بــه 
خــود اختصــاص داده انــد و خــود ایــن موضــوع 
ــن  ــکاری در ای ــران بی ــر و بح ــدید فق ــه تش ب
کشــور پرتناقــض دامــن زده اســت.  بــر همیــن 
اســاس بــا وجــود میلیاردهــا دالر ذخیــره ارزی 
عربســتان در بانــک هــای کشــورهای غربــی، 
ــادر  ــور ق ــن کش ــهروندان ای ــد ش ــاد درص هفت
بــه خریــد منــزل شــخصی نیســتند. نــرخ 
ــن  ــب ای ــر مصائ ــوادی از دیگ ــی س ــاالی ب ب
شــبه جزیــره اســت و بــه دلیــل بافــت عشــیره 
ای و تعصبــات غلــط مذهبــی، حــدود ۶3 
درصــد مــردم از ایــن معضــل رنــج مــی برنــد. 
عــدم قانــون شــفاف و مــدون 
ــه از  ــاهی مطلق ــن پادش در ای
ــت  ــی اس ــش های ــر چال دیگ
ــردن  ــدود ک ــن مح ــه ضم ک
شــهروندان بــه لحــاظ سیاســی 
و اجتماعــی، زمینــه برخــورد 
ســلیقه ای و اعمــال انــواع 
ــرده  ــم ک ــا را فراه ــض ه تبعی
بــا  مثــال  بــرای  اســت. 
ــی  ــون اساس ــه قان ــودی ک وج
را  زنــان  رانندگــی  صراحتــًا 

منــع نکــرده اســت، امــا بــه دلیــل عــدم 
ــر  ــن قش ــان، ای ــرای زن ــه ب ــدور گواهینام ص
ــن امــکان محــروم مــی  از جامعــه عمــاًل از ای

شــوند.

شیعیان عربستان
ــی  ــر فجایع ــیعیان از دیگ ــفناک ش ــت اس وضعی
اســت کــه در ایــن نظــام سیاســی بســته در حال 
جریــان اســت. شــیعیان بــا وجــودی کــه پانــزده 
درصد جمعیت ۲9 میلیونی عربســتان را تشــکیل 
ــختانه  ــمنی سرس ــل دش ــه دلی ــد، ب ــی دهن م
حکومــت وهابــی بــا انــواع تبعیــض های شــغلی 
و اجتماعــی دســت بــه گریبــان هســتند و حتــی 
در زمینــه احــداث یــا ترمیــم مســاجد و حســینیه 
هــای خــود نیــز بــا محدودیــت مواجــه هســتند. 
در کنــار ایــن تبعیــض هــای اجتماعــی، بــه دلیل 
عــدم دسترســی و طــرد شــیعیان از عرصــه های 
ــزان  ــی، می ــی نظام ــی و حت ــی، حکومت سیاس
ــه  ــه ب ــش از جامع ــن بخ ــکاری در ای ــر و بی فق
ــا  ــت و ب ــش هاس ــر بخ ــش از دیگ ــب بی مرات
وجــودی کــه ایــن گــروه اغلــب در نواحــی نفــت 
ــورا  ــل الغ ــی حف ــدان نفت ــون می ــزی همچ خی
)از بزرگتریــن میادیــن نفتــی جهان(ســاکن 
هســتند، بــه دلیــل تبعیــض    گســترده، ســهم 
ــو را  ــرکت ارامک ــانی ش ــروی انس ــی از نی اندک
ــاغل در  ــراد ش ــب اف ــد و اغل ــی دهن ــکیل م تش
ــر اخــراج  ــا طــی ســال هــای اخی ــن بخــش ی ای
شــده انــد و یــا در مناصــب میانــی و پاییــن بــه کار 

ــد.  ــارده شــده ان گم
بــه همیــن دلیــل بــر اثــر اعمــال ایــن 
سیاســت هــا مناطــق شــیعه نشــین اغلــب جــز 
ــد. بنابــر  فقیرتریــن مناطــق بــه شــمار مــی رون
ــا 19 هــزار و ۷00  ــار موجــود، شــهر جــازان ب آم
خانــواده نیازمنــد، یــا بــه عبارتــی نــرخ فقــر 34 
ــناخته  ــه عربســتان ش ــن منطق درصــد، فقیرتری
ــا  ــه نجــران ب ــز منطق ــس از آن نی مــی شــود. پ
ــا ۲4.0۷ درصــد  ۲4.53 درصــد، مدینــه منــوره ب
ــن  ــروم تری ــزء مح ــد ج ــا ۲3 درص ــدود ب و الح

ــوند.  ــی ش ــناخته م ــره ش ــبه جزی ــق ش مناط
ــا  ــده ت ــبب ش ــا، س ــم ه ــن ظل ــه ای مجموع
شــیعیان بیــش از دیگــر گــروه هــای اجتماعــی 
ــوده  ــر ب عربســتان از حکومــت آل ســعود متنف
ــرایط  ــود ش ــرای بهب ــی ب ــال فرصت ــه دنب و ب
ــوع  ــه وق ــل در بحبوح ــن دلی ــه همی ــند. ب باش
ــور  ــز حض ــیعیان نی ــی، ش ــای عرب ــالب ه انق
پررنگــی در ســازمان دهــی حرکــت هــای 
اعتراضــی در عربســتان داشــتند ولــی بــه دلیل 
ــی زود  ــا خیل ــت ه ــن حرک ــدید، ای ــاق ش اختن
ســرکوب شــد و در آخریــن مــورد بــا بازداشــت 
و صــدور حکــم اعــدام بــرای شــیخ باقــر النمــر 
از رهبــران برجســته ایــن گــروه درصــدد 

ــد.  ــاع برآم ــرل اوض کنت
دیگــر  زمینــه  در  همچنیــن  عربســتان 
ــه  ــز کارنام ــر نی ــوق بش ــای حق ــاخص ه ش
زنــان،  حقــوق  تضییــع  و  دارد  ســیاهی 
قاچــاق انســان، وضعیــت اســفناک کارگــران 
ــی و  ــای دین ــت ه ــرکوب اقلی ــی، س خارج
قومــی، عــدم آزادی بیــان و قلــم، و بــه طــور 
کلــی عــدم پایبنــدی بــه حداقــل ارزش هــا و 
حقــوق پذیرفتــه شــده در دنیــای مــدرن، ایــن 
کشــور را بــه جهنمــی پــر تناقــض و بــی تعهــد 
ــدل  ــر ب ــوق بش ــه حق ــان ب ــور جه ــن کش تری

کرده اســت|

به بهانه احتمال تغییر ساختار قدرت در عربستان

عربستان از نمای نزدیک 
پشت پرده سلطنت افسانه ای آل سعود

عربستان سعودی 
یکی از عجیب ترین 

نظام های سیاسی 
دنیاست. یک نظام 

قبیله ای بسیار سنتی 
که سرشار از 
تناقض است|

خاورمیانه  و ا فریقا
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چیــن بــرای بدســت آوردن منابــع انــرژی ارازان 
قیمــت، مناســبات اقتصــادی خــود با کشــورهای 
عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس را 
افزایــش مــی دهــد و در همیــن راســتا در ســال 
ــورهای  ــا کش ــی را ب ــالدی مذاکرات ــد می جدی
عــرب حــوزه خلیــج فــارس و همچنین اســرائیل 

ــد.  ــی ده انجــام م
گوبــا عــالوه بــر اعــراب، رژیــم صهیونیســتی نیــز 
ــرای  ــا پکــن ب در لیســت طــرف هــای مذاکــره ب
افزایــش مناســبات اقتصــادی قــرار دارد. بر اســاس 
ــق آزاد  ــال تواف ــه دنب ــن ب ــرز، چی ــزارش رویت گ

ــا کشــورهای ذکــر شــده اســت.  تجــاری ب
بــه گفتــه »ژانــگ شــائوگانگ« مدیــرکل بخــش 
ــن،  ــی چی ــی وزارت بازرگان ــن  الملل ــی بی بازرگان
توافــق تجــارت آزاد پیــش  بینــی  شــده بــا اعضــای 
کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس  بــه 
ــر  ــع ارزان  ت ــه مناب ــا ب ــد ت ــی  کن ــن کمــک م چی
ــن  ــرای یافت ــد و راه را ب ــدا کن ــت پی ــرژی دس ان

ــی  گشــاید. ــه م ــد در خاورمیان ــای جدی بازاره
ــن  ــارت چی ــالیانه وزارت تج ــت س وی در نشس
ــج  ــکاری خلی ــورای هم ــورهای ش ــت: کش گف
ــی  ــازار اصل ــوان ب ــه عن ــن ب ــه چی ــارس ب ف
ــد و  ــگاه می کنن ــود ن ــیمی خ ــدات پتروش تولی
ایــن موضــوع یاریگــر آنهــا در توســعه صنعتــی 

ــود. ــد ب خواه
ــا  ــرای تجــارت آزاد ب ــاز گفتگوهــا ب ــخ آغ تاری

ــالدی  ــال ۲004 می ــه س ــی ب کشــورهای عرب
)ده ســال پیــش( بــاز می گــردد و در طــی 
ســال هــای گذشــته طرفیــن بــر ســر مســائل 
ــه  ــوالت ب ــتد محص ــه داد و س ــده، از جمل عم
نتیجــه رســیده و مذاکــرات بــرای ارائــه 

ــت. ــان اس ــز در جری ــات نی خدم
بــه گفتــه ژانــگ، وزارت بازرگانــی چیــن، در پــی 
تعمیــق روابــط میــان اســرائیل و چیــن، در حــال 
ــا  ــرات تجــارت آزاد ب ــاز مذاک ــرای آغ ــه ب مطالع

ــت. ــو اس تل آوی
ــی  ــی ج ــالدی ۲014، ش ــال می ــط س در اواس
پینــگ، رئیس جمهــوری چیــن، کشــورهای 
عربــی را متحــدان طبیعــی آن کشــور در توســعه 
منطقــه  ای، در پروژه هــای موســوم بــه کمربنــد 
اقتصــادی جــاده ابریشــم، و جــاده ابریشــم 

ــود. ــرده ب ــف ک ــی، توصی دریای
در آبــان مــاه گذشــته نیــز، در پی نشســت ســران 
ــکاری اقتصــادی آسیا-اقیانوســیه،  ــازمان هم س
ــرح  ــت از ط ــر در نشس ــران حاض ــن، رهب در چی
پیشــنهادی آن کشــور بــرای ایجــاد منطقــه آزاد 

تجــاری حمایــت کردنــد.
ــا  ــارت آزاد ب ــرای تج ــر ب ــال حاض ــن در ح چی
اســترالیا و کــره جنوبــی بــه توافــق رســیده و بــر 
ــن  ــور، پک ــانه های آن کش ــالم رس ــاس اع اس
ــوب  ــورهایی در جن ــا کش ــد را ب ــی جدی مذاکرات

ــد| ــی کن ــاز م ــز آغ ــوس آرام نی اقیان

چین به دنبال افزایش روابط اقتصادی با 
اعراب خلیج فارس و اسرائیل است

مســئوالن کمــپ پناهنــدگان ســوری در ترکیــه 
ــان ســوری در  ــه فــروش رســیدن آســان زن از ب
ایــن محــل بــه دلیــل مشــکالت موجــود در آن 

خبــر مــی دهنــد.
روزنامــه جمهوریــت ترکیــه در روزهای گذشــته 
ــان ســوری در کمپهــای  گزارشــی از فــروش زن

پناهندگــی ایــن کشــور منتشــر کــرد.
ــتاره«  ــرای »س ــزارش، ماج ــن گ ــدای ای در ابت
زن ۲۷ ســاله ای کــه دو ســال اســت در ترکیــه 
کار مــی کنــد قــرار دارد. نــام اصلــی اش نجمــه 
ــتاره  ــی س ــم ترک ــود اس ــرای خ ــا ب ــت، ام اس

را انتخــاب کــرده اســت. از یــک پــدر ســوری و 
یــک مــادر عراقــی بــه دنیــا آمــده اســت. یــک 
ــه  ــت ک ــال اس ــاله دارد. دو س ــت س ــر هش پس
ــرایط  ــگار از ش ــرای خبرن ــده. ب ــرش را ندی پس
ــد:  ــی گوی ــهر م ــتورانهای ش ــردن در رس کار ک
»رســتورانها بــه عنــوان کارگــر زنها را اســتخدام 
ــی  ــا م ــی از آنه ــس از مدت ــا پ ــد ام ــی کنن م
ــا  ــینند و ب ــا بنش ــز مرده ــر می ــه س ــد ک خواهن
آنهــا هــم صحبــت شــوند. نصــف پولــی کــه هر 
مشــتری بــه رســتوران مــی پــردازد، بــه مــا می 
رســد. امــا اگــر بخواهــی از مدیــر رســتوران پول 

قــرض بگیــری، پــس از چنــد وقــت پولشــان را 
بــا چنــد برابــر ســود از تــو پــس مــی خواهنــد. 
ــو را وادار  ــول را پرداخــت کنــی ت ــی پ اگــر نتوان

ــد.« ــن فروشــی مــی کنن ــه ت ب
ــه کار  ــید ک ــود بپرس ــا خ ــت اول ب ــن اس ممک
ــر  ــتوران مگ ــده در رس ــک زن پناهن ــردن ی ک
ممکــن اســت؟ مگــر کســی نظــارت نمــی کند؟ 
ــر از یــک  ــده ت ــه بســیار پیچی ــی قضی ــا گوی ام

ــت. ــاده اس ــارت س نظ
ــازمان  ــت شــده در س ــات ثب ــر اســاس اطالع ب
ــور ۲۲  ــن کش ــه، در ای ــران ترکی ــت بح مدیری
ــزار  ــدود ۲۲0 ه ــت و ح ــی موق ــپ پناهندگ کم
ــان 10۷  ــن می ــه در ای ــود دارد ک ــده وج پناهن
ــان  ــدگان زن ــداد را پناهن ــن تع ــر ای ــزار نف ه

ــد. ــی ده ــکیل م تش
ــه در  ــی ک ــای پناهندگ ــپ ه ــن کم ــی از ای یک
شــهر کاراکامیــش واقــع در اســتان غازیــان تــپ 
ــگاه 8000  ــا پناه ــن روزه ــرار دارد، ای ــه ق ترکی
مهاجــر ســوری  اســت. پناهنــدگان ایــن کمــپ 
ــق ورود و  ــی ۲1 ح ــح ال ــاعتهای 8 صب ــن س بی
خــروج دارنــد. در کمــپ افــرادی تحــت عنــوان 
ــئولیت  ــه مس ــد ک ــی کنن ــت م ــار‹ فعالی ›مخت

ــد.  ــه عهــده دارن کنتــرل پناهنــدگان را ب
یکــی از ایــن مختارهــا مــی گویــد: یعضــی هــا 
ــداری  ــپ زن خری ــل کم ــد از داخ ــی خواهن م
کننــد. اول از اداره نامــه مــی گیرنــد و وارد کمــپ 
مــی شــوند. ســپس بــا زنــی کــه مــی خواهنــد 
آشــنا شــده و از طریــق واســطه هــا وی را مــی 
ــیاری  ــای بس ــطه ه ــد واس ــن رون ــد. در ای خرن
ــه در  ــد ک ــود دارن ــا وج ــود مختاره ــه خ از جمل
ــد.  ــی کنن ــکاری م ــپ هم ــارج کم ــل و خ داخ

ــیاری از  ــه ای دارد. بس ــا هزین ــن کاره ــام ای تم
ــه  ــی، ب ــوان ازدواج دین ــان کمــپ، تحــت عن زن
مردهایــی کــه وارد کمــپ مــی شــوند فروختــه 

ــد. شــده ان
مختــار بــرای خبرنــگار توضیــح مــی دهــد کــه 
ــدگان 5000  ــپ پناهن ــد زن از کم ــت خری قیم
لیــر ترکیــه )معــادل ۲500 دالر( اســت کــه 
ــول  ــن پ ــم دارد! ای ــی ه ــه زن ــای چان ــه ج البت
بــه نســبت هــای مشــخص، بیــن واســطه های 

ــی شــود. ــف پخــش م ــن تجــارت کثی ای
ــد : ازدواج رســمی الزم  ــی کن ــه م ــار اضاف مخت
ــس  ــا پ ــی از مرده ــن خیل ــرای همی ــت، ب نیس
ــد را پــس مــی  از مدتــی زنــی را کــه خریــده ان
آورنــد. اغلــب موقــع خریــد یــک زن بــه او زینت 
آالت هدیــه مــی دهنــد کــه پــس از مدتــی انهــا 
ــاه  ــد م ــه چن ــی را ک ــد. زنان ــی گیرن ــس م را پ
ــا  ــوی در کمــپ ره ــد را جل ــده بودن ــش خری پی
ــراد راه  ــن اف ــه ای ــاره ب ــد و کمــپ دوب ــی کنن م
ــی  ــن کار نظارت ــس روی ای ــد. هیچک ــی ده م
نمــی کنــد، هــم زن پناهنــده زیــاد وجــود دارد و 
هــم واســطه. ایــن کار آنقــدر علنــی شــده اســت 
کــه حتــی پرســنل اداره هــم بــا افــراد همــکاری 
مــی کننــد. دخترهایــی کــه 15 ســال دارنــد، بــا 
ــرایط  ــی از ش ــر و رهای ــی راحتت ــده ی زندگ وع
دشــوار پناهندگــی فروختــه مــی شــوند. دخترها 
را پــس از 4-5 مــاه پــس مــی فرســتند. بعضــی 
ــم  ــران ه ــت بح ــازمان مدیری ــدان س از کارمن
نیمــه شــب وارد کمــپ شــده و ســپس داخــل 
چــادر بعضــی از پناهنــدگان مــی شــوند. چندین 
ــه  ــی ب ــار ایــن موضــوغ را پیگیــری کــردم ول ب

هیــچ نتیجــه ای نرســیدم|

جمهوریت گزارش داد:

سرگذشت تلخ زنان آواره سوری در ترکیه

خاورمیانه و ا فریقا
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 وضعیت میدانی در 
عراق هم اکنون به 

طور کلی خوب است، 
چرا که امنیت مناطق 
حساس به شکل کلی 

تامین شده است و 
ارتش زمام امور را به 

دست گرفته است|

|| مباحـث مطـرح شـده در سـفر اخیـر 
ریاسـت  بـه  عـراق  پارلمانـی  هیئـت 
»سـلیم الجبـوری« رئیس پارلمـان این 
کشـور به ایران و نتایج نشسـتهایی که 
در پی این سـفر برگزار شـد چـه بودند 
و ارزیابـی شـما از این سـفر چیسـت؟

ســفر اخیــر مــا بــه تهــران و دیــدار بــا مقامــات 
جمهــوری اســالمی ایــران بســیار مؤثــر و خــوب 
بــود و نشــانگر روابــط نزدیــک، برادرانه و شــفاف 
میــان بغــداد و تهــران اســت. در دیــداری کــه بــا 
مســئوالن وزارت خارجــه ایــران داشــتیم، آخرین 
ــت از  ــران در حمای ــش ای ــه، نق ــوالت منطق تح
عــراق در مواجهــه بــا پدیــده تروریســم و قــدرت 
ــورد  ــته ای م ــرات هس ــران در مذاک ــی ای نمای

ــرار گرفــت. ــی ق بحــث و رایزن
ــز درخصــوص  ــی نی در عرصــه سیاســی و پارلمان
ــوص  ــترک درخص ــه مش ــک کمیت ــکیل ی تش
پیگیــری توافقاتی که پیشــتر میــان بغــداد و تهران 
حاصــل شــده و اســناد تفاهمی کــه به امضارســیده 
ــان  ــزاری نشســتهای دوره ای می ــن برگ و همچنی
ــی کــردن  پارلمانهــای دو کشــور در راســتای عمل

توافقــات بــه بحــث و رایزنــی پرداختیــم.
ــاذ  ــن اتخ ــت آن و همچنی ــت و قیم ــأله نف مس
اقداماتــی از ســوی کشــورهای منطقــه کــه منافــع 
همــه کشــورهای منطقــه را در بــر داشــته باشــد از 
دیگــر مباحثــی بــود کــه در نشســتهای اخیــر مورد 

ــرار گرفــت. بحــث و بررســی ق

|| نقـش ایـران را در حمایـت از مـردم 
عـراق در مواجهـه با تروریسـم  چگونه 

ارزیابـی مـی کنید؟
چنانکــه اخیــرا رخ داد نماینــدگان مــردم عــراق از 
همــه اســتانهای عــراق و همچنیــن نماینــدگان 
گروههــای مذهبــی و دینــی به شــکل مســتقیم 
و صریــح با بــرادران خــود در پارلمــان ایــران وارد 
ــاق  ــن مســاله اتف ــر ای ــه ب ــره شــدند و هم مذاک
ــت از  ــران در حمای ــش ای ــه نق ــتند ک ــر داش نظ
دموکراســی در عــراق نقــش برجســته و پررنگــی 
اســت و عراقیهــا معتقدنــد کــه ایــران دارای 
قــدرت و صداقــت اســت و مثــل برخــی از 
کشــورها کــه تنهــا بــه دادن وعــده و وعیــد اکتفا 
ــاز  ــگام نی ــد و در هن ــد عمــل نمــی کن مــی کنن
بــه یــاری مــردم عــراق مــی شــتابد. بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه همــه گروههــای عراقــی حتی 
مســیحیان از ایــران تقاضــای کمــک مــی کردند 
و جمهــوری اســالمی ایــران نیــز در زمینــه های 
سیاســی، اقتصــادی و نظامــی از عراقیهــا حمایت 
ــرام،  ــد احت ــا دی ــراق ب ــردم ع ــت و م ــرده اس ک

ــران  ــوری اســالمی ای ــه جمه ــرادری ب ــزت و ب ع
نگاه مــی کننــد و در همین جــا از جمهوری اســالمی 

ایــران بخاطــر حمایتهایــش قدردانــی مــی کنیم.

|| وضعیـت میدانـی عـراق هـم اکنـون 
چگونـه اسـت؟

ــه  ــون ب ــم اکن ــراق ه ــی در ع ــت میدان  وضعی

ــت  ــه امنی ــرا ک ــت، چ ــوب اس ــی خ ــور کل ط
ــال،  ــداد، کرب ــه، بغ در مناطــق حســاس از جمل
نجــف و ســامرا بــه شــکل کلــی تامیــن شــده 
اســت و ارتــش زمــام امــور را بــه دســت گرفته 
اســت. چنانکــه ارتــش اخیــرا طــی عملیاتهایی 
توانســته مناطقــی از دیالــی و الشــعبیه را از 
ــز  ــی را نی ــرد و تحرکات ــس گی ــاز پ ــش ب داع

ــه  ــل و منطق ــت، موص در تکری
ــت  ــرده اس ــاز ک ــتان آغ کردس
ــش  ــه داع ــه آنک ــه ب ــا توج و ب
ــال  ــی احتم ــز در نقاط ــا تمرک ب
ــا  ــه نظــر برســد ام دارد قــوی ب
ــه  ــت ک ــوان گف ــی ت در کل م
ــه  وضعیــت میدانــی در عــراق ب
ــت  ــوب اس ــی خ ــکل عموم ش
ــه  ــن زمین ــرفتهایی در ای و پیش
ــه نفــع دولــت عــراق حاصــل  ب

ــت. ــده اس ش

|| سـطح هماهنگیهـای امنیتـی میـان 
ایـران و عـراق چگونـه اسـت؟

ایــران و عــراق در زمینــه هــای اطالعاتــی، 
تســلیحاتی و تبــادل تجربیــات و مشــورت گیری 
بــا یکدیگــر هماهنگــی و ارتبــاط دارنــد. در 
همیــن راســتا همکاریهایــی نیــز میــان ایــران و 

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــل ص اربی

ــش  ــای داع ــه فعالیته ــه ب ــا توج || ب
ــراق  ــرد ع ــوریه رویک ــراق و س در ع
ــج  ــی خلی ــاختار امنیت ــوص س درخص

ــت؟ ــارس چیس ف
ــاخته و  ــش در کل س ــه داع ــم ک ــا معتقدی م
ــن  ــه غــرب اســت و تســلیحاتی کــه ای پرداخت
ــلیحاتی  ــار دارد تس ــتی در اختی ــروه تروریس گ
ــورهای  ــول کش ــه محص ــت ک ــرفته اس پیش
ــه دلیــل  غربــی محســوب مــی شــود و ایــن ب
ــر هوشــیارانه ای اســت کــه ایــن  سیاســت غی
کشــورها در قبــال بحــران ســوریه اتخــاذ 
ــت اندیشــی از  ــت و عاقب ــدون درای ــد و ب کردن
ــه در  ــد ک ــت کردن ــری حمای ــای تکفی گروهه
ــه  ــروه مســلحی ک ــک گ ــه ایجــاد ی نتیجــه ب

ــرده و  ــه ک ــش مواج ــا چال ــه را ب ــام منطق تم
ــر  ــد منج ــی کن ــد م ــه را تهدی ــت منطق امنی
شــد. در نهایــت ایــن مســاله ای اســت کــه بــار 
ــر روی دوش مــردم و ملتهاســت چنانکــه  آن ب
ــل  ــردم موص ــن م ــراق ای ــال در ع ــرای مث ب
ــگال  ــد موصــل را از چن ــی توان ــه م هســتند ک
داعــش آزاد کننــد و همــه بایــد در ایــن زمینــه به 
مســئولیت هــای خــود 
عمــل کننــد و در ایــن 
ــد فرصتهای  ــان بای می
ــرای  ــی را ب ــام زن اته
برخــی فراهــم نکنیــم 
ــه  ــم ک ــازه ندهی و اج
بــا  مبــارزه  مســاله 
تروریســم در میــان 
ــاله  ــه مس ــورها ب کش
درگیریهــای سیاســی 
یــا طایفــه ای تبدیــل 

ــود. ش

|| بـا توجـه بـه مسـاله تشـکیل ائتالف 
بیـن المللـی علیـه داعـش و پـس از 
گذشـت سـه ماه از تشـکیل این ائتالف 
بیـن  آمریـکا حمایتهـای  بـه رهبـری 
المللـی در همین راسـتا از عـراق چگونه 

بـوده اسـت؟

ــوان  ــک عن ــدا ی ــی در ابت ــن الملل حمایتهــای بی
پــر طمطــراق و بــزرگ بــه نظــر مــی رســد  امــا 
در واقــع بایــد گفــت کــه حجــم ایــن حمایتهــا از 
عــراق بســیار کــم اســت و در عمــل بایــد گفــت 
کــه نتیجــه ایــن حمایتهــا تنهــا رســاندن آســیب 

بــه ســاختار داعــش اســت نــه نابــودی آن.
ــد کــه  ــا ۷0 کشــور مــی گوین ــی کــه ۶0 ت زمان
ــش  ــتند و داع ــگ هس ــال جن ــش در ح ــا داع ب
ــه قــوت خــود باقــی اســت و حتــی  ــان ب همچن
ــف  ــق مختل ــم در مناط ــی را ه ــروی های پیش
ــت  ــام اس ــن پی ــر ای ــی آورد بیانگ ــت م ــه دس ب
کــه ایــن گــروه تروریســتی در حقیقــت نیــروی 
جایگزیــن اســت کــه ماهیــت آن هویت بخشــی 
ظاهــری بــه جنگــی اســت کــه در جریان اســت. 

جنگــی کــه در حقیقت میــان اســالم و غــرب در 
جریــان اســت کــه تمــام اینهــا بــه نفــع داعــش 

تمــام خواهــد شــد.
ــه  ــم ک ــی کن ــد م ــد تاکی ــود بای ــن وج ــا ای ب
ــک دیــدگاه  کشــورهای منطقــه بایــد بــه ی
ــم  ــا  تروریس ــه ب ــوص مقابل ــترک درخص مش
ــه داعــش خطــری اســت  ــد چــرا ک دســت یابن
ــن  ــر ای ــد. ب ــی کن ــد م ــه را تهدی ــه کل منطق ک
اســاس هیــچ کــس نمــی توانــد نظــر دهــد کــه 
ــت ســوریه پیــش از داعــش در ایــن کشــور  دول
بایــد ســرنگون شــود و یــا اینکــه حضــور داعش 
در ســوریه ضــروری اســت. اینهــا عقایدی اســت 
ــن اوضــاع  ــا باعــث برهــم ریخت کــه طــرح آنه
مــی شــود و چیــزی کــه مهــم اســت آن اســت 
ــه نقطــه نظــر مشــترکی دســت  ــم ب ــه بتوانی ک
پیداکنیــم و کشــورهای منطقــه به مســئولیتهای 
خــود عمــل کننــد و کشــورهای دیگــر نیــز بــه 

ــد| ــه دهن ــود ادام ــای خ حمایته

معاون اول رئیس پارلمان عراق:

پیام ائتالف هویت بخشی به داعش 
است/ قدردانی مردم عراق از ایران

با توجه به رفت و آمدهای دیپلماتیک اخیر میان مقامات ایرانی و عراقی و 
حمایت جمهوری اسالمی ایران به عنوان قدرتی تاثیرگذار از عراق سطح روابط 
امنیتی، نظامی و سیاسی میان دو کشور و اهداف سفر اخیر رئیس مجلس عراق 
به ایران را در گفتگویی اختصاصی با »همام حمودی« معاون اول رئیس پارلمان 

عراق مورد بررسی قرار دادیم که مشروح آن از نظر می گذرد.

گفتگوازفاطمهدرخشان

خاورمیانه و ا فریقا
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|| انتخابـات تونـس در حالـی بـه پایـان 
رسـید که »السبسـی« به عنـوان رئیس 
جمهـوری ایـن کشـور انتخاب شـد. آیا 
این انتخاب بـه معنای بازگشـت به نظم 
دوران بـن علی اسـت؟ اگر جـواب منفی 

اسـت تفاوتهـای آن چه خواهـد بود؟
از آغــاز بــه اصطــالح بهــار عربــی در خاورمیانــه 
و شــمال آفریقا تحــوالت زیــادی رخ داده اســت. 
ــق  ــرای تحق ــادی ب ــتیاق زی ــد و اش ــدا امی در ابت
ــس  ــوادث پ ــا ح ــت ام ــود داش ــی وج دموکراس
از تظاهــرات گســترده نشــان داد کــه هنــوز 
ــک  ــال دموکراتی ــرای انتق ــی ب ــیار طوالن راه بس

ــود دارد. ــه وج ــن منطق ــی دار در ای معن
مصــر نمونــه واضــح ایــن ناامیــدی بــود. پــس از 
ســال هــای متوالــی حکومــت نظامی یــک پلت 
فــرم جدیــد بــرای توســعه نهادهــای دموکراتیک 
ــز  ــات نســبتا شــفاف نی ــد انتخاب ــد آمــد. چن پدی
ــی  ــارکت ب ــا مش ــری ه ــه مص ــد ک ــزار ش برگ

ــتند. ــابقه ای را در آن داش س
بــا ایــن حــال، تنهــا یک ســال پــس از برگــزاری 
ــار  ــات ریاســت جمهــوری، یــک ب اولیــن انتخاب
دیگــر ارتــش در اداره کشــور دخالــت کــرد و یک 
دولــت منتخــب دموکراتیــک ســقوط کــرد. ایــن 
ــه  ــه ب ــود ک ــرال السیســی ب ــی انتخــاب ژن در پ
ــرای بازگشــت ارتــش قدیمــی و  وضــوح راه را ب

سیســتم اســتبدادی همــوار کــرد.
در واقــع، اســتبداد در مصــر دوبــاره حاکــم شــد و 
وضعیــت سیاســی بســیار مشــکل تــر از از زمــان 
حســنی مبــارک رئیــس جمهــوی ســابق بــود. با 
در نظــر گرفتــن ایــن مثــال در ذهــن مــی تــوان 
فــرض کــرد کــه بــه اصطــالح »بهــار عربــی« 
تنهــا باعــث تبلــور خودکامگــی در منطقــه شــده 

اســت.

|| وضعیـت گذار به دموکراسـی در تونس 
چگونه اسـت؟ برخی آنرا متفاوت از مصر 

و لیبـی ارزیابی می کنند؟
ــکل  ــه ش ــس ب ــاع در تون ــت، اوض ــت اس درس
ــا  ــس تنه ــن، تون ــر م ــه نظ ــت. ب ــری اس دیگ
فانــوس دریایــی امیــد بــرای گــذار دموکراتیــک 
در جهــان عــرب در حــال حاضــر اســت. شــاید 
ــتثنا در  ــود اس ــوم »وج ــت مفه ــس در نهای تون
کشــورهای عربــی« را بــه چالــش بکشــد و 
ــی  ــام سیاس ــک نظ ــوی ی ــه س ــی را ب گامهای
کثــرت گــرا و مبتنــی بــر نمایندگــی بــردارد امــا 

ایــن بــدان معنــی نیســت کــه یک مســیر آســان 
بــه  ســوی نهادینــه شــدن ســاختار دموکراتیــک 

ــود دارد. ــور وج ــن کش در ای
خــوش بینــی فعلــی مــن بــا ایــن واقعیــت همراه 
اســت کــه بازیگــران سیاســی نقــش مهمــی را 
ــن علــی ایفــا مــی کننــد و  در تونــس پــس از ب
مــی تواننــد عمــل گــرا بــوده و از توافق سیاســی 
ــه  ــن مصالحــه یکــی از مولف ــد. ای ــت کنن حمای
هــای کلیــدی بــرای گــذار دموکراتیــک اســت.

|| تصور نمی کنید که انتخاب السبسی در 
تونس نیز مانند انتخاب السیسی در مصر 

نوعی بازگشت به نظم قبلی باشد؟
ــی در  ــروزی السبس ــه پی ــم ک ــی کن ــر نم فک
ــی در  ــرال السیس ــروزی ژن ــا پی ــد ب ــس بای تون
مصــر مقایســه شــود. البتــه، السبســی تکنوکرات 
ــه و  ــب بورقیب ــت حبی ــه دول ــوده ک ــه کار ب کهن
بــن علــی بــه آن خدمــت کــرده انــد. هــم حبیب 
بورقیبــه و هــم بــن علــی حاکمــان خودکامــه و 
مســتبدی بودنــد امــا ایــن لزومــا بــه ایــن معنــی 
نیســت کــه السبســی مــی توانــد همان سیســتم 

ــد. را تکــرار کن
ــال  ــه در ح ــیم ک ــته باش ــر داش ــه خاط ــد ب بای
حاضــر در قانــون اساســی قــدرت رئیــس جمهور 
اســت کــه کاهــش یافتــه اســت و مهمتــر اینکه 
او هیــچ گزینــه ای را جــز اتحــاد بــا احــزاب دیگر 
ــی بازســازی مــدل  ــع ســاختار فعل ــدارد. در واق ن

ســابق اســتبدادی را تشــویق نمــی کنــد. 
ــاوت  ــال متف ــروز کام ــی ام ــداز سیاس ــم ان چش
ــه اعتقــاد مــن، هنــگام  ــا ایــن حــال، ب اســت. ب
صحبــت از سیاســت هــای فرهنگــی همچــون 
حقــوق زنــان و ارزش هــای ســکوالر، السبســی 
سیاســت حبیــب بورقیبــه و بــن علــی را 
دنبــال مــی کنــد. فکــر مــی کنــم تعهــد وی بــه 
سیاســتهای ســکوالر ادامه سیســتم قدیمی اســت. 
بــا ایــن حــال، ایــن زمــان دولــت چــاره ای جــز بــه 

رســمیت شــناختن و کار با بازیگران غیرســکوالر و 
ــدارد. احــزاب همچــون »النهضــه« ن

|| چــرا اساســا اســالمگراها در مصــر و 
تونــس نتوانســتند قــدرت را در اختیــار 

خــود نگــه دارنــد و تــداوم دهنــد؟
ــه نظــر مــی رســد  ــاه مــدت ب ــر چــه در کوت اگ
کــه ایــن احــزاب برنــدگان بهــار عربــی باشــند 
امــا در دراز مــدت نمــی تواننــد قــدرت را حفــظ 
ــی  ــه نظــر م ــس ب ــورد مصــر و تون ــد. در م کنن
رســد ایدئولــوژی اســالمی به شــکوفایی بیشــتر 

ــیده اســت. در اپوزیســیون رس
از اواســط قــرن بیســتم، دولــت های ســرکوبگر، 
ــه  ــرده و فســاد ب ــم ک شــرایط اقتصــادی را وخی
گســتره ای بــرای جنبــش هــای سیاســی 
اســالمی در سراســر منطقــه تبدیل شــده اســت. 
ایــن نیروهــای اســالمگرا  در نهایــت بــه لطــف 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــی را ب ــی فرصت ــار عرب به
کوریــدور قــدرت کســب کردنــد. بــا ایــن حــال، 
توانمندســازی نیروهای اســالمی در کشــورهایی 
ماننــد مصــر و تونــس کــه با مشــکالت اساســی 
اقتصــادی و اجتماعــی دســت و پنجــه نــرم مــی 
کننــد، تنهــا آنهــا را بــی اعتبــار کــرده اســت زیرا 
نمــی تواننــد وضعیــت را ســریعتر از هــر نیــروی 

دیگــر بهبــود ببخشــند.
در مــورد مصــر، نیروهــای اســالمی ماننــد اخوان 
المســلمین دهــه هــای متوالــی اســت کــه روی 
ــان  ــذب حامی ــدف ج ــا ه ــد« ب ــت امی »سیاس
ــوذ خــود ســرمایه  بیشــتر و گســترش حــوزه نف
گــذاری کــرده انــد. مســلما، ایــن ســادگی روایت 
بخشــی از محبوبیــت آنهــا بــود. آنها ثابــت کردند 
ــوال  ــرای س ــاده ب ــخ س ــک پاس ــه ی ــه در ارائ ک
دشــوار خــوب عمــل کــرده و دســتور آنها اســالم 
بــود، دینــی کــه اکثریــت مــردم بــه شــعار آنهــا 

ــد. کــه اســالم راه حــل اســت، وفــادار بودن
ــی  ــه مذهب ــث دوگان ــلمین در بح ــوان المس اخ

ــوده اســت کــه در آن  ــل ســکوالر موفــق ب مقاب
ســکوالر نماینــده فســاد بــوده، ایــن درحالیســت 
کــه مذهــب در تحقــق عدالــت اجتماعــی موفق 
عمــل کــرده اســت. اوضــاع وخیــم اجتماعــی-

سیاســی کــه بــه عنــوان میــراث تاریک حســنی 
ــده  ــر ســکوالر وی دی ــه ظاه ــارک و نظــم ب مب
ــی  ــای مردم ــرای نیروه ــه را ب ــد، زمین ــی ش م
فراهــم کــرده کــه مــی توانــد الهــام بخــش توده 
ــده  ــکین دهن ــت تس ــا سیاس ــی ب ــای مردم ه
امیــد در بافــت اســالمی باشــد. هرچقــدر دولــت 
اقدامــات ســرکوبگرانه بیشــتری را بــرای حفــظ 
ــت  ــد، روای ــی ده ــام م ــود انج ــت موج وضعی
اخــوان المســلمین در مخالفــت بــا تــوده محروم 

ــا دشــوار اســت. تقریب

بحــث دوگانــه ســکوالر مقابــل مذهــب بــازی با 
حاصــل جمــع جبــری صفــر را آغــاز کــرده کــه 
ــود را از  ــروعیت خ ــکوالر مش ــتر، س در آن بیش
دســت داده، روایــات مذهبــی تــر نیــز محبوبیــت 
بیشــتر را بــه دســت آوردنــد. اخــوان المســلمین 
نیــز مجبــور بــه عملــی کــردن تعهــدات خــود در 
زمینــه ارزشــهای اســالمی، عدالــت اجتماعــی و 
انصــاف در یکــی از جوامــع اجتماعــی در جهــان 
عــرب نیســت. از ایــن رو، غالــب واقعیــت هــای 
سیاســی در دوران مبــارک یــک برکــت و رحمت 
ــه  ــلمین ب ــوان المس ــرای اخ ــدل ب ــاس مب در لب
ــناخت  ــردم و ش ــر در م ــق ت ــوذ عمی ــور نف منظ

بیشــتر بــوده اســت.
ــردم مصــر و  ــاق م ــه اتف ــب ب ــر قری از نظــر اکث
ــوده و  ــوع ب ــن موض ــاد مهمتری ــس، اقتص تون
انتظــار مــی رود کــه ســقوط مبــارک و بــن علــی 
ــتانداردهای  ــان اس ــالم گرای ــازی اس و توانمندس
ــدم  ــال، ع ــن ح ــا ای ــد. ب ــاال ببرن ــادی را ب اقتص
ــادی  ــرات اقتص ــرا درآوردن تغیی ــه اج ــی ب توانای
ــراه  ــا هم ــی آنه ــت سیاس ــوء مدیری ــا س ــه ب ک
شــده بــود، اعتبــار نیروهــای اســالمی را هــم در 
تونــس و هــم در مصــر تضعیــف کــرده اســت|

استاد دانشگاه بردفورد:

»السبسی« با »السیسی« قابل قیاس نیست

استاد دانشگاه بردفورد انگلستان با اشاره به اینکه تحوالت شمال افریقا تنها 
باعث تبلور خودکامگی در منطقه شده گفت: »باجی السبسی« قابل مقایسه با 

»السیسی« در مصر نیست.
دکتر افشین شاهی استاد دانشگاه بردفورد انگلستان در گفتگو با ما به بررسی 
تحوالت مصر و تونس و همچنین آینده این کشور پس از پیروزی  »السبسی« 

در انتخابات ریاست جمهوری تونس پرداخت.

مصاحبهازمعصومهزارع

تونس تنها فانوس 
دریایی امید برای گذار 
دموکراتیک در جهان 

عرب در حال حاضر است|

خاورمیانه و ا فریقا
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ابومـازن در سـفر خـود بـه ترکیه شـانزده سـرباز 
در هیبـت سـپاهیان شـانزده دولتـی را پیش روی 
خـود دیـد که بـه بـاور برنامـه ریـزان تشـریفات 
کاخ، شـانزده دولت تـرک تاریـخ را نمایندگی می 

کردند.
وقتـی رجب طیـب اردوغـان بـه پیشـواز او از پله 
هـای کاخ پاییـن مـی آمـد، گویـی وارث تـاج و 
تخـت شـانزده امپراتـوری بـود کـه بر پلـه های 
تاریخـی با بیش از دوهزار و دویسـت سـال تاریخ 

گام مـی زد.
این سـربازان در تشـریفات کاخ ریاست جمهوری 
ترکیه به عنـوان نمادهایـی از ایـن دولتها معرفی 
مغولسـتان(،  )در  هـون  امپراتـوری  انـد:  شـده 
امپراتـوری هـون غربـی و امپراتوری هـون اروپا، 
امپراتـوری هـون سـفید )هفتالیـان افغانسـتان(، 
ترکان آسـمانی )گوک تـرک در سـیبری(، آوارها 
)در جنـوب شـرق اروپـا(، خزرهـا، اویغورهـا )در 
شـرق چیـن(، قـره خانیـان )در آسـیای میانـه(، 
اردوی  خوارزمشـاهیان،  سـلجوقیان،  غزنویـان، 
زریـن )بخش شـمالی و غربی امپراتـوری مغول(، 
امپراتوری تیمـوری )گورکانیـان(، گورکانیان هند 

و امپراتـوری عثمانـی.
از ایـن فهرسـت، تـرک بـودن هونهـا و خزرها 
نـزد تاریخدانـان بـه اثبـات نرسـیده و مـورد 
اکثـر  بـاور  نگرفتـه،  قـرار  عمومـی  پذیـرش 
خزرهـا  و  هونهـا  کـه  اسـت  ایـن  مورخـان 
مجموعـه ای از قبائـل بـوده انـد کـه تـرک 
تبـاران هـم بخشـی از آن را تشـکیل مـی داده 
انـد و نمـی تـوان دولتهایـی را کـه ایـن قبائل 
دانسـت.  تـرک  دولتهـای  انـد،  داده  تشـکیل 
اردوی زریـن نیز قلمرو مغولهایـی بود که وارث 
امپراتـوری چنگیزخان شـدند و مغولهـا و ترکها 
دو تیـره جداگانـه انـد. گورکانیـان نیـز خاندانی 
از اشـراف مغـول بودند کـه بتدریج تـرک زبان 
شـدند. بنابرایـن تنها نیمـی از دولتهای شـانزده 
گانـه ای را که برنامه ریزان تشـریفات ریاسـت 
جمهـوری ترکیـه انتخـاب کـرده اند مـی توان 
به دور از مناقشـه های پژوهشـگران و نظریات 
ضـد و نقیـض، دولتهـای ترک بـه شـمار آورد.

از سـوی دیگر، در این فهرسـت، تنها سـلجوقیان 
و امپراتـوری عثمانی انـد که به جغرافیـای ترکیه 
امـروز ربـط دارنـد. سـهم رجـب طیـب اردوغان 
در اینکـه خـود را میـراث دار دولتهـای شـانزده 
گانـه یاد شـده بدانـد، از روسـای جمهـوری های 
ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان و قرقیزستان 
و آذربایجـان بیشـتر نیسـت. در ضمـن، آنچـه 
دولتهـای تـرک زبان را در گسـتره ای از سـیبری 
گرفتـه تـا ترکیـه به هـم پیونـد مـی دهـد، تنها 
هـم خانوادگی زبانی اسـت، مردمان سـرزمینهای 
تحـت حاکمیـت ایـن دولتهـا بـا یکدیگـر پیوند 
مسـتقیم نـژادی و قومـی ندارنـد بلکـه مجموعه 

ملتهایـی اند بـا زبانهایـی هم خانـواده.
گذشـته از این مناقشـه هـای تاریخی، مراسـم 
اسـتقبال دیشـب از محمـود عبـاس ایـن گونه 
تعبیـر شـده کـه رجـب طیـب اردوغـان، واقعـا 
رویـای احیـای امپراتـوری عثمانـی را جـدی 
گرفتـه اسـت. خیلـی هـا در ترکیه این مراسـم 
را ریشـخند گرفتـه، عکسـهایی منتشـر کردنـد 
لبـاس جنگجویـان  بـا  کـه در آن، سـربازانی 
فیلمهـای جنـگ سـتارگان و ارباب حلقـه ها و 
دیگـر فیلمهـای تخیلـی در کنار رئیـس جمهور 
بود، عـده ای هم نوشـتند کـه دیگر باید رسـما 
نـام ترکیـه را به عثمانـی عوض کـرد و در واقع 
کنایـه زدند که آقـای اردوغان بیـش از پیش از 

آرمانهـای آتاتـورک، بنیانگذار جمهـوری ترکیه 
فاصلـه گرفته اسـت، آن هم در حالـی که هنوز 
ایـن گفتـه از آتاتـورک بر سـر در کاخ ریاسـت 
جمهـوری نقـش بسـته اسـت کـه »جمهـوری 

ترکیـه الـی االبـد پایـدار خواهـد ماند«.
بـا ایـن حـال بـه نظـر مـی رسـد رویـای احیای 

امپراتـوری عثمانـی امـروزه بـرای رجـب طیـب 
اردوغـان کمتـر از دورانی که بر کرسـی نخسـت 
وزیـری نشسـته بود، دسـت یافتنی شـده اسـت.

دلبسـتگی اردوغـان بـه عصـر ماقبـل آتاتـورک 
زمانـی بیـش از پیـش آشـکار شـد کـه نفـوذ 
در  ترکیـه  فرهنگـی  و  اقتصـادی  سیاسـی، 

سـرزمینهایی کـه زمانـی امپراتـوری عثمانـی را 
تشـکیل می دادنـد به اوج خـود رسـیده و او میان 
مردمـان ایـن سـرزمینها در اوج محبوبیـت قـرار 
داشـت. سـوریه مسـیر ترانزیت کاالهـای ترکیه 
به کشـورهای عربـی بـود، شـرکتهای ترکیه ای 
از بصـره تـا طرابلـس اجـرای طرحهـای کالن را 
در دسـت داشـتند، حریم سـلطان پربیننـده ترین 
سـریال تلویزیونـی در کشـورهای عربـی بـود، 
احـزاب اسـالمگرای برآمـده از انقالبهـای عربی 
ترکیه را الگـوی خود معرفـی و در نامگذاری خود 
از حزب تحـت رهبری اردوغان تقلیـد می کردند، 
اسـتانبول نیـز مقصـد محبـوب گردشـگران پول 

خـرج کن عـرب بـود.
امـا اکنون، هواداران اردوغـان در زندانهای مصرند 
و شـهروندان این کشـور برای سـفر به ترکیه باید 
از دولـت اجـازه بگیرند، لیبـی که رقبـای چینی و 
روس از آن بیـرون رانده شـده بودند تـا جوالنگاه 
سـرمایه گذاران ترک شـود، اکنـون در را به روی 
ترکیه بسـته اسـت، در تونس هواداران اردوغان از 
قـدرت بیـرون رانده شـده اند، سـوریه کـه دروازه 
بازارهـای عربـی بـه روی کاالهـای ترکیـه بود، 
اکنون بن بسـتی بـرای سیاسـت خارجـی ترکیه 
شـده اسـت، در عراق نیـز ترکیه را متهـم به طرح 
ریـزی »فتنـه داعـش« مـی کننـد. سـریالهای 
ترکـی هم که در سـوریه ترجمه می شـدند، دیگر 
همچون گذشـته پرطرفـدار نیسـتند. در غرب نیز 
بـه ترکیه به چشـم گـذرگاه تروریسـم نـگاه می 
کننـد و دیگر کسـی از الگـوی ترکی بـرای پیوند 

میـان اسـالم و غـرب حرف نمـی زند.
شـاید بـی مناسـبت نبود کـه دیشـب از محمود 
شـود  اسـتقبال  تشـریفاتی  چنـان  بـا  عبـاس 
چـرا کـه آنچه بـرای رجـب طیـب اردوغـان از 
متصرفـات امپراتـوری عثمانـی مانـده، همیـن 
و  تنـد  موضعگیـری  هنـوز  او  فلسـطینیانند. 
سـخنان آتشـین علیه اسـرائیل را کلید گشودن 
درهـای قلـب اعـراب بـه روی خـود مـی دانـد 
و تـالش مـی کنـد هـم بـا جنبـش فتـح و هم 
حماس، روابطش حسـنه باشـد. ترکیه همیشـه 
حامـی تشـکیالت خودگـردان فلسـطینی بوده 
و حمـاس نیـز هـم بـا حـزب حاکـم عدالـت و 
توسـعه در ترکیه آبشـخور فکری مشـترک دارد 
و هم خشـنود اسـت که پـس از به زیر کشـیده 
ترکیـه  مصـر،  در  المسـلمین  اخـوان  شـدن 
همچنـان بـه حمایـت معنـوی از ایـن جنبـش 
ادامه مـی دهد. میان فلسـطینیان چـه در کرانه 
باختـری و چـه باریکـه غـزه، هنـوز اعتبـاری 

بـرای اردوغـان باقـی مانده اسـت.
بـا اوضاعـی کـه در سـوریه و عـراق و دیگـر 
کشـورهای عربـی پیـش مـی رود، چشـم انـداز 
طیـب  رجـب  اینکـه  بـرای  ای  امیدوارکننـده 
اردوغـان بتواند نفوذ و محبوبیت خـود را دوباره در 
این سـرزمینها به دسـت بیـاورد دیده نمی شـود. 
افول محبوبیـت او نیز از بحران سـوریه آغاز شـد 
کـه اردوغان بـا وجود رابطه شـخصی و دوسـتانه 
ای که با بشـار اسـد برقرار کرده بود، بیکبـاره از او 
رو گردانـد و تمام توانـش را برای به زیر کشـیدن 

او از قـدرت گذاشـت.
سـلیمان شـاه، نیـای خانـدان عثمانی کـه رجب 
طیب اردوغـان آرزوی احیـای امپراتوری شـان را 
دارد در رود فـرات غـرق و در سـوریه دفـن شـد. 
منتقـدان آقـای اردوغـان هـم بـه او هشـدار داده 
بودند که وارد »باتالق« سـوریه نشـود و حال اگر 
فرصتی تازه پیش روی او باز نشـود، شـاید همین 

سـوریه مدفن رویـای او نیز بشـود|

اردوغان و رویای وراثت شانزده امپراتوری

 منطق خطرناک رئیس جمهوری ترکیه
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|| همانطور که می دانید 14 دسامبر حدود 
32 نفر در ارتباط با جنبش »خدمت« و از 
افراد نزدیک به فتح اهلل گولن بازداشت 
این  کارشناسان  از  بسیاری  شدند. 
بازداشت ها را انتقام گیری حزب عدالت 
از  جمهور  رئیس  شخص  و  توسعه  و 
این حرکت می دانند، نظر شما در این 
باره چیست؟ آیا این حوادث با انتخابات 

عمومی سال آینده ارتباط دارند؟
همانطــور کــه مــی دانیــد ســال پیــش درســت 
ــامبر  ــی  1۷ دس ــات قضائ ــع عملی ــن موق همی
ــا فســاد مالــی دولــت کلیــد خــورد.  در رابطــه ب
ــه از آن  ــال ک ــک س ــدت ی ــی م ــون در ط اکن
ــت و  ــزب عدال ــت ح ــذرد دول ــی گ ــخ م تاری
توســعه ســعی کــرده اســت تــا تمامــی مکانیــزم 
هــا و نیروهایــی را کــه توانایــی ضربــه زدن بــه 
ــای  ــر راه بردارد.دخالته ــد از س ــت را دارن حکوم
حکومــت در سیســتم قضائــی بــه نوعــی تالش 
ــرای ایجــاد حاشــیه  ــت و توســعه ب حــزب عدال
ــر  ــائل ب ــن مس ــت. ای ــود اس ــرای خ ــی ب امنیت
ــه  ــت ب ــی رف ــار م ــه انتظ ــزی ک ــالف چی خ
صــورت مشــخصی بــر انتخابــات ریاســت 
ــر نداشــت و حکومــت توانســت  جمهــوری تاثی
ــد.  ــزار کن ــی برگ ــه نوع ــات را ب ــه آن انتخاب ک
ــش  ــه جنب ــر علی ــارزه ای ب ــروع مب ــا ش ــا ب ام
ــام  ــوازی ن ــام ســاختار م ــا ن ــه از آن ب ــن ک گول
ــرده مــی شــود در واقــع ســعی داشــته اســت  ب
ــش نســبت  ــن جنب ــرار دادن ای ــه ق ــا بهان ــا ب ت
ــه محــدود کــردن آزادیهــا و تقویــت ســاختار  ب
ــی  ــگاه خــود تمــام مکانیــزم هــای کنترل و جای
ــان از  ــه حکومــت و شــخص اردوغ را نســبت ب

ــرد. ــن بب بی
یعنــی حکومــت بــا تــالش بــرای ارائــه چهــره 
ای شــیطانی از جنبــش گولــن و مبالغــه در 
مــورد قــدرت آن و بهانــه قــرار دادن آن 
ــوده  ــال آن ب ــه دنب ــه ب ــری را ک ــداف دیگ اه
انجــام دهــد. یعنــی اگــر جنبــش گولــن آنطــور 
کــه گفتــه مــی شــود قــوی باشــد در انتخابــات 
ریاســت جمهــوری تابســتان پیــش خــودش را 
بایــد نشــان مــی داد در حالــی کــه ایــن تاثیــر 

ــود. در ایــن جــا چیــزی کــه  بســیار محــدود ب
بســیار مهــم اســت ایــن اســت کــه حکومــت 
ــا تمرکــز و تبلیغــات بســیار بــر روی جنبــش  ب
گولــن در واقــع بــه دنبــال چیســت؟ و در ایــن 
ــت در  ــات حکوم ــه اقدام ــه ب ــی ک ــان وقت می
ــم  ــی کنی ــگاه م ــته ن ــال گذش ــک س ــی ی ط
اینکــه خواســت و هــدف اصلــی حکومــت چــه 

ــود. ــی ش ــال مشــخص م ــوده اســت کام ب
در ایــن میــان اتنخابــات )HSYK( شــورای 
ــه  ــی ک ــا و قضــات و تغییرات ــتان ه ــی دادس عال
در آن انجــام شــد- تغییــرات در قوانیــن مربــوط 
بــه ســازمان اطالعــات ملــی و تغییراتــی کــه در 
رابطــه بــا قانــون امنیــت داخلــی انجــام گرفــت- 
ــت و  ــرای حکوم ــی ب ــر حمایت ــرای ایجــاد چت ب
تالشــهای اردوغــان بــرای ایجــاد نظامــی مبتنی 

ــر یــک فــرد واحــد بــوده اســت. ب
ســوالی کــه مطــرح مــی شــود ایــن اســت کــه 
ــن  ــش گول ــه جنب ــی متوج ــکل و گناه ــا مش آی
ــن  ــود دارد، ای ــم وج ــکالتی ه ــر مش ــت؟ اگ اس
مشــکالت بــا روی کار آمــدن ایــن دولــت 
ــراد منســوب  ــروز اف ــر ام ــی اگ شــروع شــد. یعن
بــه جنبــش گولــن در سیســتم پلیــس و قضائــی 
ــد  ــت آورده ان ــه دس ــادی را ب ــوذ زی ــدرت و نف ق
مســبب اصلــی ایــن مشــکل خــود دولــت حــزب 
ــزان  ــورد می ــا در م ــت. ام ــعه اس ــت و توس عدال
ــدود  ــا ح ــراد ت ــن اف ــوذ ای ــر نف ــد و خط تهدی
زیــادی مبالغــه شــده اســت و دلیــل اصلــی کــه 
در طــی یــک ســال گذشــته حکومــت به مبــارزه 
ــن برخواســته اســت افشــاگری  ــش گول ــا جنب ب
ــی  ــاد مال ــا فس ــه ب ــش در رابط ــن جنب ــای ای ه
وزرا و خانــواده آنهــا بــوده اســت. یعنــی بــه نظــر 
ــود  ــا نب ــن افشــاگری ه ــر ای ــه اگ ــی رســد ک م
ــش  ــه جنب ــوب ب ــوذی و منس ــراد نف ــون اف اکن
گولــن در داخــل تشــکیالت پلیــس و قضائــی به 
خدمتگــذاری خــود نســبت بــه حــزب عدالــت و 

ــد. ــی دادن ــه م توســعه ادام

ــدگاه  ــه دی ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ || ب
ــاووش  ــه چ ــه ترکی ــور خارج وزیرام
ــوریه از  ــئله س ــه مس ــبت ب ــو نس اوغل

ــو  ــر داوود اوغل ــت وزی ــدگاه نخس دی
و رئیــس جمهــور اردوغــان کمــی 
متفــاوت اســت. یعنــی چــاووش اوغلو 
نســبت بــه حــل و فصــل بحــران 
ســوریه بیشــتر بــر گفتگــوی سیاســی 
و دیپلماتیــک تاکیــد دارد آیــا ایــن 

ــت؟ ــت اس ــه درس قضی
بلــه طبیعتــا نــوع نــگاه وزیرامورخارجــه، نخســت 
ــر  ــا همدیگ ــی ب ــور کم ــس جمه ــر و رئی وزی
متفــاوت اســت. امــا مســئله اصلــی ایــن اســت 
کــه حــرف آخــر را چــه کســی مــی زنــد و ایــن 
فــرد طبیعتــا اردوغــان اســت کــه تصمیــم نهایی 
را مــی گیــرد و داووداوغلــو و یــا چــاووش اوغلــو 
تصمیــم گیرنــده نهایی نیســتند. طبیعتا همیشــه 
ــک  ــده دیپلماتی ــون نماین ــه چ ــور خارج وزرا ام
ــره  ــا چه ــد ت ــی کنن ــعی م ــتند س ــور هس کش
ــه  ــر ارائ ــه ت ــح جویان ــر و صل ــک ت ای دیپلماتی
نماینــد. البتــه دســتگاه سیاســت خارجــی ترکیــه 
ــو  ــان وزارت داوداغل ــود را در زم ــی خ ــن ویژگ ای

ــود. ــت داده ب از دس
ــد گفــت کــه  ــا در مــورد موضــوع ســوریه بای ام
ــت را تحــت فشــار  ــه شــدت دول ایــن مســئله ب
قــرارداده و بســیاری از مناســبات ترکیــه را تحــت 
تاثیــر قــرار داده اســت. یعنــی پــروژه ســوریه کــه 
بــا کمــک آمریــکا، اتحادیــه اروپــا و قطــر طــرح 
ــد.  ــرو ش ــت روب ــا شکس ــود ب ــده ب ــزی ش ری
ــن  ــه از ای ــرکای ترکی ــر ش ــه دیگ ــی ک در حال
ــت  ــدند و فعالی ــد ش ــروزی آن ناامی ــرح و پی ط
هــای تروریســتی در ســوریه شــروع شــد و 
ــم  ــه ه ــاد ترکی ــر اقتص ــی ب ــائل حت ــن مس ای
ــوده اســت. اگــر ایــن مســائل خــود  تاثیرگــذار ب
را بــه شــکل کامــل نشــان دهنــد دیگــر ترکیــه 
نخواهــد توانســت کــه سیاســت فعلــی خــود در 
ــه اینکــه االن  ــه دهــد. البت ــال ســوریه را ادام قب
ــر  ــال اگ ــر فع ــم؟ نخی ــرار داری ــه ق ــن مرحل در ای
ــدن  ــه وجــود آم چــه موضــوع ســوریه باعــث ب
ــا، روســیه  ــکا، اروپ ــه و آمری ــان ترکی شــکاف می
و ایــران شــده اســت امــا حــزب عدالت و توســعه 
هنــوز از سیاســت اشــتباه خــود در ســوریه دســت 

ــیده اســت. نکش
البتــه ترکیــه دیگــر نســبت بــه قبــل در 
قبــال تحــوالت ســوریه عکــس العمــل هــای 
ــبت  ــال نس ــد و مث ــی ده ــان نم ــدید نش ش
ــه شــده توســط روســیه  ــای ارائ ــه طــرح ه ب
ــد  ــی کن ــگاه م ــر ن ــت ت ــل مثب ــازمان مل و س
ــر اساســی در  ــک تغیی ــی ی ــه معن ــن ب ــا ای ام

ــت.  ــوریه نیس ــه س ــبت ب ــری نس ــع گی موض
بــه صــورت خالصــه بایــد گفــت کــه ترکیــه 
ــود در  ــی خ ــت قبل ــه سیاس ــه دادن ب در ادام
ــرار دارد  ــال ســوریه بســیار تحــت فشــار ق قب
ــش  ــور داع ــم ظه ــل آن ه ــن دلی و مهمتری
بــوده اســت و اینکــه ترکیــه بــه خاطــر 
سیاســت مبتنــی بــر لجبــازی خــود در ســوریه 
نتوانســته اســت کــه در مبــارزه بــا ایــن گــروه 
تروریســتی بــه صــورت فعاالنــه و آنطــور کــه 
ــد.  ــرکت کن ــار دارد ش ــی انتظ ــه جهان جامع
امــا اینکــه ایــن تغییــرات را بــه حســاب 
یــک تغییــر سیاســی عمیــق و جهــت گیــری 
متفــاوت در مــورد قضیــه ســوریه قلمــداد 

ــت. ــکل اس ــیار مش ــم بس کنی

|| روابــط میــان ایــران و ترکیــه را 
ــه ارزیابــی مــی کنیــد؟ در ســفر  چگون
ــالم  ــو اع ــاووش اوغل ــنبه چ چهارش
شــد کــه رئیــس جمهــور ترکیــه مــاه 
ــران  ــه ای ــفری را ب ــالدی س ــده می آین
ــاس  ــن اس ــر ای ــت. ب ــد داش خواه
آینــده روابــط میــان ایــران و ترکیــه را 

ــد؟ ــی بینی ــه م چگون
علــی رغــم رقابــت منطقــه ای دو کشــور 
ــان دو  ــراق می ــوریه و ع ــه در س ــی ک و رقابت
دارای  وترکیــه  ایــران  دارد  وجــود  کشــور 
روابــط تاریخــی عمیقــی هســتند. ایــن رابطــه 
ــا وجــود ایــن همــه رقابــت و جــدال  عمیــق ب
ــرات سیاســی در دو  ــان ادامــه دارد. تغیی همچن
ــویه  ــه دوس ــن رابط ــی در ای ــم خیل ــور ه کش

ــد.  ــوده ان ــذار نب تاثیرگ
یعنــی اینکــه ایــران و ترکیــه در کجــای بــازی 
ــا وجــود  ــه خوبــی مــی داننــد و ب بایســتند را ب
ــدگاه  ــاوت دی ــائل متف ــیاری مس ــه در بس اینک
ــادی  ــط اقتص ــا رواب ــد ام ــی دارن ــای متفاوت ه
ــن  ــوده و ای ــا ب همیشــه مســتقل از بحــران ه
ــادی نخواهــد  مســئله در آینــده هــم تغییــر زی

ــرد. ک
در اینجــا موضــوع عــراق هــم هســت و اینکــه 
تشــکیل موفقیــت آمیــز دولــت جدیــد در عــراق 
ــور  ــان دو کش ــراق می ــر ع ــر اث ــه ب ــی را ک تنش
ــن  ــرد. االن مهمتری ــن ب ــت را از بی ــود داش وج
موضــوع مناقشــه میــان دو کشــور مســئله 
ســوریه اســت و البتــه هــم ایــران و هــم ترکیــه 
ــوریه  ــوع س ــد در موض ــه بای ــرورت ک ــن ض ای
نســبت بــه گذشــته بیشــتر گفتگو داشــته باشــند 

ــد. ــده ان را فهمی
ــرای همدیگــر  ــه ب ــران و ترکی هــر دو کشــور ای
آنقــدر مهــم هســتند کــه هیچــگاه اجــازه 
نخواهنــد داد تــا روابــط شــان فــدای هــر 

موضــوع ســوم دیگــری شــود. 
ــه ای  ــه خاطــر مســائل منطق ــکارا ب تهــران و ان
نمــی تواننــد کــه علیــه همدیگــر جبهــه بگیرند. 
ایــران و ترکیــه جــزو معــدود کشــورهای منطقــه 
هســتند کــه دارای مرزهــای مشــخصی بــا 
همدیگــر هســتند کــه ایــن مرزهــا در طــی چنــد 
قــرن اخیــر تقریبــا ثابــت بــوده اســت. از ســوی 
دیگــر تهــران و آنــکارا دارای تهدیدات مشــترکی 
ــاط  ــر روی نق ــد ب ــور بای ــتند. دو کش ــز هس نی
مشــترک میــان خــود تاکیــد بیشــتری نماینــد.

ــق و  ــی و عمی ــه تاریخ ــران و ترکی ــط ای رواب
حتــی مــاورای حکومــت و دولتهــای حاکــم بــر 
دو کشــور اســت. روابــط ایــن دو بازیگــر منطقه 
نبایــد تحــت تاثیــر مســائل منطقــه قــرار گیرد|

کارشناس ترک در گفتگو با مهر مطرح کرد؛

تداوم سیاست اشتباه اردوغان در سوریه
چرایی هراس دولت از جنبش گولن

در روزهای اخیر ترکیه یک بار دیگر شاهد عملیات نیروی پلیس 
و دستگیری بیش از 30 نفر از فعالین سیاسی و روزنامه نگاران بود 
که اغلب از جریان رسانه ای منسوب به فتح اهلل گولن رهبر جنبش 
»خدمت« بودند. دستگیری های 14 دسامبر امسال به گمان بسیاری 
از تحلیلگران انتقام اردوغان از فتح اهلل گولن به خاطر مسائل مربوط 
به 17 دسامبر 2013 بوده است. از سوی دیگر وزیر امور خارجه 
ترکیه چاووش اوغلو در دیداری یک روزه از تهران، عالوه بر دیدار با 
مقامات بلند پایه کشور خبر از سفر رئیس جمهور ترکیه در اوایل سال 

آینده میالدی به تهران داد.
 )Fehim Taştekin( تاشتکین«  »فهیم  با  را  گفتگویی  باره  این  در 
سرمقاله نویس روزنامه رادیکال و کارشناس مسائل خاورمیانه انجام 

شده که در ادامه می آید:
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|| گفتـه می شـود کـه دفتر حمـاس قرار 
اسـت از قطـر بـه ترکیـه منتقل شـود و 
برخـی مقامـات حمـاس هـم بـه همین 
منظـور دیدارهایـی از آنـکارا داشـته اند. 
به نظـر شـما چـرا دولـت ترکیه سـعی 
مـی کند روابط خـود را با حماس توسـعه 

؟ هد د
علـت حمایـت حـزب حاکـم عدالـت و توسـعه از 
حمـاس این اسـت کـه حمـاس دنباله فلسـطینی 
اخـوان المسـلمین اسـت و علـت حمایـت تیـم 
»اردوغـان – داوداوغلـو« از حمـاس ایدئولوژیـک 
اسـت. ایـن دقیقـا همـان الگویی اسـت کـه دولت 
حـزب عدالـت و توسـعه در سـوریه و مصـر دنبـال 
کـرده اسـت و در کنـار اخـوان المسـلمین ایسـتاده 
اسـت. »مولـود چاووش اوغلـو« وزیـر خارجه ترکیه 
هم پیشـتر اعالم کرده اسـت که هیچ مانعـی برای 
حضـور و اقامـت رهبـران حمـاس در ترکیـه وجود 
نـدارد. دولـت ترکیـه بعـد از اینکـه در منطقـه دچار 
انـزوای فزایند شـد و به حاشـیه رانده شـد حماس را 
بـه عنوان تنها فضـای باقی برای حفـظ نفوذ ترکیه 
در منطقه می بینـد. به تعبیری دولت حـزب عدالت 
و توسـعه چون راه دیگر و چـاره دیگری ندارد تمامی 
تخـم مرغ های خود را در سـبد حماس چیده اسـت.

|| بـا توجه به مواضع اخیر قطـر علیه اخوان 
المسـلمین که با هدف حل اختالفـات این 
کشـور با عربسـتان اتخاذ شده اسـت، آیا 
به نظر شـما حمایت هـای ترکیـه از اخوان 

المسـلمین افزایش خواهد یافت؟
در حالیکـه اخـوان المسـلمین در مصـر، سـوریه 
و تونـس عقـب نشـینی کـرده اسـت امـا »احمد 

داوداوغلـو« نخسـت وزیر ترکیه نه تنهـا به دنبال 
تنظیـم روابط بـا این گروه اسـت بلکـه در تالش 
اسـت تا همکاری هـای خود با اخوان المسـلمین 

را توسـعه دهد.

|| بـا در نظـر گرفتـن اظهـارات اخیـر 
»بثینـه شـعبان« مشـاور بشـار اسـد 
دربـاره مصر کـه دولت مصر را دوسـت 
سـوریه خوانـد، آیا مـی تـوان گفت که 
مصـر ، سـعودی هـا را متقاعـد خواهـد 
کـرد تـا سیاسـت خـود درباره سـوریه 
را تغییـر دهنـد و بـه باقی ماندن بشـار 

اسـد در قـدرت متقاعـد شـوند؟
افزایـش مجـدد نفـوذ مصـر در منطقـه و بهبـود 
روابـط این کشـور بـا کشـورهای عربـی از جمله 
قطـر مجـددا موجـب خواهد شـد تـا این کشـور 
نقـش سـنتی خـود در خصـوص رهبـری جهان 
عـرب را به دسـت آورد. تـوازن قوا در سـوریه هم 
در حـال تغییـر اسـت و کامال واضح اسـت که هر 
گونـه راهـکاری که بـدون حضور »بشـار اسـد« 

باشـد غیرممکـن خواهـد بود. 
بحـث در قـدرت بـودن اسـد هـم مسـأله داخلی 
این کشـور اسـت و کامال به مردم سـوریه مربوط 
اسـت. البتـه هرگونـه کمـک غیرمداخلـه جویانه 
از سـوی مصـر و یـا هـر کشـور دیگـری مـورد 

اسـتقبال قـرار خواهـد گرفت
. اقـدام اخیـر روسـیه در دور هـم جمـع کـردن 
مقامـات سـوریه و مخالفـان این نظام در مسـکو 
نـوآوری سـازنده ای از سـوی مسـکو بوده اسـت 
کـه تمامـی آنهائیکـه در آینـده سـوریه منافعـی 

دارنـد بایـد از آن حمایـت کننـد|

نماینده پارلمان ترکیه:
راهکار بدون»اسد«برای سوریه ممکن نیست

حماس تنها راه ترکیه برای حفظ نفوذ

گفتگوازپیمانیزدانی
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ــتاب  ــا ش ــا ب ــن روزه ــن ای ــوالت یم ــد تح رون
بیشــتری دنبــال مــی شــود در واقــع اگــر 
ــن  ــوالت یم ــه تح ــی ب ــم نگاه ــم نی بخواهی
بیندازیــم بایــد ریشــه مشــکالت ایــن دو کشــور 
ــم. ــی کنی ــی بررس ــی و خارج ــد داخل را از دو بع

در بخــش داخلــی ســالها زمامــداری علــی عبــداهلل 
صالح)بیــش از چهــار دهــه( ســبب شــد کــه ایــن 
ــن کشــورهای  ــده تری ــب مان کشــور یکــی از عق
ــا  عربــی لقــب بگیــرد. مــردم یمــن در مقایســه ب
کشــورهای دیگــر بــه ویــژه همســایگان ثروتمنــد 
فقیــر هســتند و با مصائــب اقتصــادی بی شــماری 
دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد کــه دیکتاتــوری 
عبــداهلل صالــح و فســاد دولتمــردان نقش بســزایی 

ــن موضــوع داشــته اســت. در ای
ــن  ــی در پایتخــت ای ــار عقــب ماندگــی را حت آث
ــرد.  ــاهده ک ــی مش ــه خوب ــوان ب ــی ت ــور م کش
بیــکاری و تــورم، شــکاف طبقاتــی، بافــت قبیلــه 
ای و وجــود رژیمــی دیکتاتــور همگــی در عقــب 

ــد. ماندگــی یمــن نقــش داشــته ان
شــمار زیــادی از یمنــی هــا متقاضــی کار در 
دیگــر کشــورها بــه ویــژه همســایه نزدیــک خــود 

عربســتان ســعودی هســتند و حاضرنــد بــا حداقل 
ــه  ــف بنی ــن ضع ــل ای ــد. از دالی ــوق کار کنن حق
اقتصــادی مــدرن فقــدان زیــر ســاخت هــا و شــیوه 
ســنتی گــذران زندگــی کــه عمدتــا بــر کشــاورزی 

ــه شــمار مــی رود. ســنتی اســتوار اســت ب
ایــن بافــت جمعیتــی ســنتی و عمدتــا قبیلــه ای 
ــد یــک  ــان همانن ــا یمــن همچن ســبب شــده ت
ــد ملــت ســازی  جامعــه ســنتی اداره شــود و رون

ــرد. در آن شــکل نگی
ــژه اقتصــادی  ــه وی همیــن مشــکالت داخلــی ب
ســبب شــد کــه در تابســتان گذشــته زمانــی کــه 
ــش  ــرژی افزای ــای ان ــای حامله ــت ه ــه قیم ک
ــترده  ــات گس ــه اعتراض ــت ب ــردم دس ــت م یاف
ــی  ــکالت امنیت ــد مش ــان بای ــن می ــد.در ای بزنن
ــژه کــه  ــه وی ــم ب ــرار دهی ــز مــورد توجــه ق را نی
ــه  ــورد توج ــی را م ــای آمریکای حمــالت پهباده

ــم. ــرار دهی ق
امــا در بخــش خارجــی ســعودی هــا و آمریکایی 
هــا بــا دخالــت خــود در تنــش هــای ایــن کشــور 
ــه  ــا ک ــعودی ه ــد. س ــته ان ــش بســزایی داش نق
هرگز شــیعیان را در همســایگی خود نمــی توانند 
تحمــل کننــد از هیــچ اقدامــی علیــه آنهــا دریــغ 
ــل  ــت از قبای ــر حمای ــد آنهــا عــالوه ب نکــرده ان
ــت  ــی یمــن دخال ــور داخل ــواره در ام ســلفی هم
ــر اختالفــات ایدئولوژیــک  ــد. عالمــه ب کــرده ان
مهمتریــن دغدغــه عربســتان در خصــوص یمن 

ناشــی از مولفــه هــای ژئوپلیتیــک اســت.
ــای  ــک دری ــت ژئوپلیتی ــه لحــاظ موقعی یمــن ب
ــژه و  ــت وی ــدب اهمی ــاب المن ــه ب ــرخ و تنگ س

ــعودیها دارد. ــرای س ــی ب خاص
ــب یمــن  ــش مصائ ــز در افزای ــا نی ــی ه آمریکای

ــت در  ــر دخال ــد. آنهــا عــالوه ب نقــش داشــته ان
ــه  ــی ک ــت از دولتمردان ــی و حمای ــور سیاس ام
ــه  ــد ب ــته ان ــی نداش ــا جای ــگاه آنه ــردم در ن م
بهانــه مبــارزه بــا القاعــده حمالتــی بــه مناطــق 
مختلــف بــه ویــژه در جنــوب ایــن کشــور انجــام 
مــی دهــد و غیــر نظامیــان را قربانــی مــی کنــد.

ــد  ــن اعــالم شــد رون همانطــور کــه پیــش از ای
ــی در  ــزش مردم ــا خی ــه ب تحــوالت در یمــن ک
اعتــراض بــه قیمــت هــای حامــل های ســوخت 
شــروع شــده بــود ادامــه پیــدا کــرد و در عرصــه 

سیاســی توافــق جامعــی رخ نــداد.
ــور یمــن  ــس جمه ــز گذشــته رئی ــل پایی در اوای
پــس از گذشــت دو هفتــه از امضــاي توافقنامــه 
عــوض  مخالفــان  بــا  مشــارکت  و  صلــح 
نامــزد نخســت  بــه عنــوان  را  بن مبــارک 
ــش  ــا جنب ــرد ام ــن کشــور اعــالم ک ــري ای وزی
ــت  ــان دول ــر مخالف ــوان رهب ــه عن ــاراهلل ب انص
ــدام رئیــس  ــن اق ــا ای ــا مخالفــت خــود را ب صنع
ــن  ــن ب ــد کــرد کــه تعیی جمهــور اعــالم و تأکی
ــه  ــي اســت ک ــال خارج ــي کام ــارک تصمیم مب
در نهایــت عبــد ربــه منصــور هــادی مجبــور بــه 

ــد. ــود ش ــم خ ــر تصمی تغیی
بــه هر حــال تــا زمانــی کــه توســعه پایــدار در یمن 
صــورت نگیــرد و مداخلــه جویــی هــای غربــی و 
ســعودی هــا قطــع نشــود بعیــد اســت کــه بتــوان 

در یمــن ثبــات نســبی را انتظــار داشــت. 
جریانهــای وابســته بــه برخــی قدرتهــای منطقه 
ــر  ــورد نظ ــرات م ــال تغیی ــه دنب ــرا ب ای و غربگ
اربابــان خــود کــه خواســته هــای مــردم در آنهــا 
جایــی نــدارد هســتند موضوعــی کــه بــا واکنش 
ــرو اســت.  ــه هــای نیروهــای مردمــی روب کمیت

ــه  ــه کمیت ــانه ای علی ــه رس ــون هجم ــم اکن ه
ــعی  ــت و س ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــای مردم ه
مــی شــود کــه وجهــه ایــن کمیتــه هــا مردمــی 

ــد. ــب کنن را تخری
حســن هانــی زاده کارشــناس مســایل خاورمیانه 
ــت: »شــرایط  ــد تحــوالت یمــن گف ــاره رون درب
یمــن اکنــون وارد مرحلــه حساســی شــده اســت 
ــن در  ــی یم ــران داخل ــران بح ــی از بازیگ و برخ
ــرای برهــم زدن اوضــاع امنیتــی ایــن  تــالش ب

ــد. کشــور برآمــده ان
ــای  ــره ه ــدن مه ــا چی ــعودی ب ــتان س عربس
نظامــی وابســته بــه خــود و ســران قبایــل 
مناطــق تعــز، مــآرب، حضرمــوت و ابیــن تــالش 
مــی کنــد کــه در برابــر حوثــی هــا صــف آرایــی 
ــی  ــد. حضــور مشــکوک عل ــدی ایجــاد کن جدی
ــی شــیمیایی  ــه عل ــروف ب ــر مع محســن االحم
ــه  ــا( ب ــی ه ــه حوث ــیمایی ب ــالت ش یمن)حم
ــان  ــوری نش ــی گارد جمه ــازمان ده ــبب س س
ــدد  ــعودی در ص ــتان س ــه عربس ــد ک ــی ده م
ــتند. ــن هس ــر در یم ــرح مص ــردن ط ــاده ک پی

ــش  ــت ارت ــرار اس ــا ق ــزارش ه ــی گ ــر برخ بناب
یمــن و گارد جمهــوری در فرصــت مناســب 
ضمــن برکنــاری عبــد ربــه منصــور هــادی رئیس 
جمهــوری یمــن بــه ســرکوب حوثــی هــا و قلــع 
و قمــع آنــان بپردازنــد. باتوجــه بــه اینکــه حرکــت 
ــت  ــرف کاخ ریاس ــرای تص ــا ب ــی ه ــر حوث اخی
جمهــوری از ســوی کمیتــه هــای مردمــی حمایت 
مــی شــود لــذا اکنــون نوعــی صــف آرایــی میــان 
نیروهــای داخلــی یمــن بــه وجــود آمــده اســت که 
ایــن امــر بــه بــروز یــک جنــگ داخلــی در کشــور 

منجــر خواهــد شــد«|

در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر سفر رهبران حماس به ترکیه 
و احتمال انتقال دفتر حماس از دوحه قطر به ترکیه در رسانه 
های مطرح است. در همین خصوص گفتگویی با »فاروق عثمان 
لوغ اوغلو« نماینده حزب جمهوری خلق در پارلمان ترکیه که 
بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه است انجام شده است که 

مشروح آن در ادامه می آید.

یمن؛  مطامع 
بازیگران خارجی و 

چالشهای داخلی
فرزادفرهادتوسکی
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خاورمیانه و ا فریقا

نشست وزرای شرق آفریقا در موگادیشو 
ســومالی کارنــت در گزارشــی بــا اشــاره بــه دیــدار وزرای شــرق آفریقــا در موگادیشــو بــرای تحقــق صلــح پایــدار در ســومالی 

گــزارش داد کــه ایــن نشســت گواهــی آشــکار بــر پیشــرفت هــای سیاســی و امنیتــی در ایــن کشــور اســت. 
در همیــن رابطــه خبرگــزاری فرانســه ایــن نشســت را یکــی از بزرگتریــن و عالیرتبــه  تریــن دیدارهــا در موگادیشــو خوانــد که 
تحــت تدابیــر شــدید امنیتــی در نزدیکــی ســاختمان  هــای دولتــی در پایتخــت ســومالی بــا وجــود آنکــه ایــن مــکان محــل 

بمــب گــذاری شــبه  نظامیــان الشــباب مرتبــط بــا القاعــده اســت، برگــزار شــد.
ایــن رســانه غربــی بــا اشــاره بــه نشســت وزرای امــور خارجــه جیبوتــی، اتیوپــی، کنیــا و اوگانــدا در ایــن نشســت یــک روزه 
گــزارش داد کــه وزرای شــرق آفریقــا دربــاره برقــراری ســازش سیاســی و امنیتــی در داخــل ایــن کشــور کــه در پــی درگیریها 

از ســال 1991 میــالدی از بیــن رفتــه اســت، گفتگــو کردنــد|

استفاده از دختران جوان؛
 تاکتیک جدید بوکوحرام در نیجریه

گــروه تروریســتی بوکوحــرام بــا بکارگیــری دختــران جــوان در انفجارهــای انتحــاری در پــی تشــدید حمــالت تروریســتی در 
نیجریــه اســت.

شــینهوا در گزارشــی نوشــت بــر اثــر انفجــار یــک بمــب در بــازاری شــلوغ در شــهر مایدوگــوری در شــمال شــرق نیجریــه از 
ســوی عامــل انتحــاری کــه دختــری 10 ســاله بــود، بیــش از 38 نفــر کشــته و زخمــی شــدند.

بــر ایــن اســاس بــر اثــر انفجــار بمــب در بــازاری در شــهر مایدوگــوری واقــع در شــمال شــرق نیجریــه ۲0 نفــر کشــته و 18 
فــرد دیگــر زخمــی شــدند.

رویتــرز نیــز در ایــن رابطــه مــی نویســد انفجارهای انتحــاری از ســوی دختــران جــوان تاکتیــک جدید بوکوحــرام بــرای انجام 
حمــالت تروریســتی در نیجریــه اســت کــه در بخــش شــمالی ایــن کشــور تســلط داشــته و باعــث فــرار ســاکنان ایــن منطقه 

بــا اســتفاده از بمــب  گــذاری  هــا و حمــالت انتحــاری شــده اند|

تالش نافرجام برای کودتای نظامی
 در گامبیا

یــک مقــام ارتــش گامبیــا گفــت تــالش گروهــی از مــردان مســلح بــرای کودتــای نظامــی در ســاعات اولیــه 
بامــداد امــروز ســه شــنبه نــاکام مانــده اســت.

ایــن مقــام نظامــی کــه خواســت نامــش فــاش نشــود افــزود: افــراد مســلح نیمــه شــب بــه ســاختمان ریاســت 
جمهــوری حملــه کــرده و بــا نیروهــای دولتــی درگیــری شــده انــد.

ــی رخ داده کــه »یحــی جامــه« در خــارج از کشــور حضــور داشــته  ــه مذکــور زمان ــن اســاس حمل ــر ای ب
اســت. وی ۲0 ســال پیــش بــا یــک کودتــای نظامــی در ایــن کشــور کوچــک واقــع در غــرب آفریقــا بــه 

قــدرت رســید|

رئیس جمهوری گامبیا 
پس از کودتای نافرجام به 

کشورش بازگشت 
ــای  ــس از کودت ــا پ ــوری گامبی ــس جمه ــه« رئی ــی جام »یحی
ــهر  ــود وی در ش ــه در نب ــور ک ــن کش ــدازی در ای ــام و تیران نافرج

ــت. ــورش بازگش ــه کش ــول« رخ داد، ب »بانج
منابــع دولتــی اعــالم کردنــد کــه رئیــس جمهــوری گامبیــا امــروز 
چهارشــنبه یــک روز پــس از تیرانــدازی در نزدیکــی کاخ ریاســت 

جمهــوری بــه بانجــول بازگشــت.
جامــه 49 ســاله کــه خــود ۲0 ســال قبــل در کودتایــی بــه قــدرت 
ــگام  ــه هن ــرد ک ــالم ک ــاد اع ــات چ ــا مقام ــو ب ــید، در گفتگ رس

ــوده اســت. ــی ب ــا در فرانســه و دب ــی ه ناآرام
ــت  ــارج نشــین دول ــان خ ــه مخالف ــارات درحالیســت ک ــن اظه ای
گامبیــا خواســتار قیام مــردم با هــدف جلوگیــری از بازگشــت جامه 
بــه کشــور شــده بودنــد کــه بــا اتهاماتــی در زمینــه نقــض حقــوق 

بشــر مواجــه اســت.
در پــی انتشــار خبر تعطیلــی بانــک هــا و ادارات دولتــی در پایتخت 
ــل  ــا در مح ــت ت ــهروندانش خواس ــس از ش ــت انگلی ــا، دول گامبی
اقامــت خــود باقــی مانــده و در صحنــه ناآرامــی هــا حاضر نشــوند|

حمله به پایگاه اتحادیه 
آفریقا در سومالی

شــورای امنیــت ســازمان ملــل در بیانیــه ای ضمــن محکــوم کــردن 
حملــه بــه یــک پایــگاه اتحادیــه آفریقــا در ســومالی اعــالم کــرد کــه 
اقدامــات شــبه نظامیــان الشــباب علیــه ایــن پایــگاه نظامــی نیروهای 

اتحادیــه آفریقــا مایــه تاســف اســت.
شــورای امنیــت ســازمان ملــل در ایــن بیانیــه بــا اشــاره بــه اینکــه در 
حملــه شــبه  نظامیــان الشــباب بــه پرســنل ســازمان ملل هیچ آســیبی 
وارد نشــده اســت، حمایــت خــود را از تمــام بازیگــران حامــی اقدامــات 

در مســیر صلــح و ثبــات در ســومالی اعــالم کــرد.
ایــن بیانیــه درحالــی صــادر مــی شــود کــه ســازمان شــفافیت بیــن 
ــاد  ــاخص فس ــی ش ــه بررس ــود ب ــزارش خ ــن گ ــل در جدیدتری المل
جهانــی در 1۷5 کشــور جهــان پرداختــه و گزارش داده اســت ســومالی 

ــرار دارد. ــان ق در صــدر فاســدترین کشــورهای جه
آفریقــای مرکــزی و جنوبــی در مــاه دی تحــوالت دیگــری را نیــز بــه 

خــود دیــد کــه در ادامــه برخــی از آنهــا مــی آیــد|
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امتنــاع نیجریــه از رای مثبــت بــه طــرح 
پیشــنهادی فلســطین در شــورای امنیــت، در 
زمینــه پایــان اشــغالگری رژیــم صهیونیســتی در 
اراضــی 19۶۷  ایــن طــرح را از اکثریــت الزم 

ــت. ــود، انداخ ــه 9 رای ب ــب ک ــرای تصوی ب
بــر ایــن اســاس، در ایــن نشســت هشــت کشــور 
فرانســه، چین، روســیه )ســه عضــو دائم شــواری 
امنیــت(، بــه همــراه اردن، آرژانتیــن، شــیلی، چاد 
ــه طــرح  ــم( ب ــر دائ و لوکزامبــورگ )اعضــای غی

پیشــنهادی فلســطین رای مثبــت دادنــد.
در مقابــل دو کشــور آمریــکا )عضــو دائــم 
شــورای امنیــت( و اســترالیا کــه از هــم 
پیمانــان اصلــی و نزدیــک رژیــم صهیونیســتی 
ــد.  ــی دادن ــرح رای منف ــن ط ــه ای ــتند ب هس

ــورای  ــم ش ــو دائ ــس )عض ــور انگلی ــج کش پن
امنیــت(، لیتوانــی، کــره جنوبــی، روانــدا و 
ــرح  ــا ط ــد ت ــع دادن ــز رای ممتن ــه نی نیجری
ــه  ــک رای ب ــا ی ــا ب ــطین تنه ــنهادی فلس پیش

حداقــل 9 رای بــرای تصویــب نرســد.
ایــن اقــدام نیجریــه باعــث انتقادهایــی در داخــل 
و خــارج ازن کشــور شــد. بــا گذشــت چنــد روز از 
شکســت طرح پیشــنهادی فلســطین در شــورای 
امنیــت مبنــی بــر پایــان اشــغالگری رژیــم 
صهیونیســتی، همچنــان انتقادهــا از »گــودالک 
جاناتــان« رئیــس جمهــوری نیجریــه بــه دلیــل 
ــورای  ــت ش ــور در نشس ــن کش ــع ای رای ممتن

ــه دارد. ــت ادام امنی
ــی اســت کــه وی پــس از برقــراری  ایــن در حال

تمــاس تلفنــی بــا »بنیامیــن نتانیاهــو« نخســت 
ــا  ــورت ب ــدون مش ــتی و ب ــم صهیونیس ــر رژی وزی
سیاســت خارجــه ایــن کشــور و بــه دور از چارچوب 
سیاســتهای خارجــی و منافــع ملــی ایــن کشــور به 

صــورت مســتقیم وارد عمــل شــد.
ــه  ــی مشــورتی »آروا« در نیجری ــز گردهمای مرک
ــذار در  ــم و تاثیرگ ــای مه ــی از نهاده ــه یک ک
ــود  ــی ش ــوب م ــه محس ــی نیجری ــکار عموم اف
بــا صــدور بیانیــه ای خواهــان توضیــح و تشــریح 
ــدور رای  ــودداری از ص ــذار در خ ــل تاثیرگ عوام
مثبــت درخصــوص طــرح پیشــنهادی فلســطین 

ــد. ــت ش ــورای امنی در ش
ــه  ــان نیجری ــن از پارلم ــه همچنی ــن موسس ای
خواســت کــه درخصــوص اتخــاذ موضــع 

ــع  ــه مان ــه ک ــت نیجری ــوی دول ــور از س مذک
ــه حقــوق مشــروع  دســتیابی مــردم فلســطین ب
خــود درخصــوص تشــکیل کشــور مســتقل 

ــل آورد. ــه عم ــق ب ــد، تحقی ــطین ش فلس
ــز  ــه نی ــور اســالمی در نیجری ــی ام ــورای عال ش
ــن  ــت ای ــوی دول ــی از س ــن موضع ــاذ چنی اتخ
ــه شــدت محکــوم  ــت ب کشــور در شــورای امنی
و اتخــاذ چنیــن موضعــی را حمایــت از ظالــم در 

ــرد. ــف ک ــوم توصی ــر مظل براب
انتشــار  چنــد نشــریه نیجریایــی نیــز بــا 
گزارشــهایی ضمــن انتقــاد از تصمیــم اخیــر 
نیجریــه در شــورای امنیــت اعــالم کردنــد اتخاذ 
ــادی  ــول و مب ــا اص ــال ب ــی کام ــن موضع چنی

سیاســت خارجــی نیجریــه مغایــرت دارد|

رأی منفی نیجریه 
به طرح پیشنهادی 

فلسطین در 
شورای امنیت

حمله به پایگاه 
اتحادیه آفریقا 

در سومالی
ــه ای  ــل در بیانی ــازمان مل ــت س ــورای امنی ش
ضمــن محکــوم کــردن حملــه بــه یــک پایــگاه 
ــه  ــرد ک ــالم ک ــومالی اع ــا در س ــه آفریق اتحادی
ــن  ــه ای ــباب علی ــان الش ــبه نظامی ــات ش اقدام
پایــگاه نظامــی نیروهــای اتحادیــه آفریقــا مایــه 

ــت. ــف اس تاس
ــا  شــورای امنیــت ســازمان ملــل در ایــن بیانیــه ب
اشــاره بــه اینکــه در حمله شــبه  نظامیــان الشــباب به 
پرســنل ســازمان ملل هیچ آســیبی وارد نشــده است، 
حمایــت خــود را از تمــام بازیگران حامــی اقدامــات در 

مســیر صلــح و ثبــات در ســومالی اعــالم کــرد.
ــه  ــود ک ــی ش ــادر م ــی ص ــه درحال ــن بیانی ای
ــن  ــل در جدیدتری ــن المل ــفافیت بی ــازمان ش س
گــزارش خــود بــه بررســی شــاخص فســاد 
جهانــی در 1۷5 کشــور جهــان پرداختــه و 
گــزارش داده اســت ســومالی در صدر فاســدترین 

کشــورهای جهــان قــرار دارد.
آفریقــای مرکــزی و جنوبــی در مــاه دی 
تحــوالت دیگــری را نیــز بــه خــود دیــد کــه در 

ــد| ــی آی ــا م ــی از آنه ــه برخ ادام

عمر البشیر: 
موساد و سیا مخالفان سودانی را 

تجهیز می کنند 
ــتی  ــم صهیونیس ــی رژی ــای جاسوس ــرویس ه ــودان، س ــور س ــس جمه رئی
ــن کشــور  ــف ای ــای مخال ــروه ه ــز گ ــت و تجهی ــه حمای ــم ب ــکا را مته و آمری

ــرد. ــی ک آفریقای
عمــر البشــیر بــا بیــان ایــن موضــوع گــروه هــای مخالــف را مزدورانــی دانســت 

کــه از ســوی ســیا و موســاد تغذیــه مــی شــوند. 
ــه ســندی در خصــوص  ــف در تهی ــروه هــای مخال ــر گ ــدام اخی ــن اق وی همچنی

ــیا و موســاد دانســت| ــای س ــه ه ــده از برنام ــدام برآم ــح را اق دموکراســی و صل

ادامه اعتراضات به هتاکی«شارلی ابدو«

 10 نفر در نیجر کشته شدند
اعتراضــات بــه کاریکاتورهــای موهــن نشــریه »شــارلی ابــدو« آفریقــا را نیــز متأثــر کــرد »مامــادو ایســافو« رئیــس  جمهــوری نیجــر بــا اشــاره به کشــته 
شــدن پنــج نفــر در جریــان اعتراضــات روز گذشــته در نیامــی اعــالم کــرد که شــمار افراد کشــته شــده در جریــان ناآرامی هــای دو روز گذشــته بــه 10 نفر رســید.

ایــن تظاهــرات در اعتــراض بــه اهانت نشــریه فرانســوی »شــارلی ابــدو« به ســاحت پیامبــر اکــرم )ص( برگــزار شــد. در جریــان تظاهــرات روز جمعــه معترضان 
مســلمان نیجــری در شــهر »زینــدر« دومیــن شــهر بــزرگ نیجــر و حملــه بــه مرکــز فرهنگــی فرانســه در این شــهر دســتکم پنج نفر کشــته شــدند.

یــادآور مــی شــود تظاهــرات مــردم کشــورهای مختلــف در اعتــراض بــه انتشــار تصاویــر موهــن پیامبــر اکــرم )ص( در نشــریه فرانســوی »شــارلی ابدو« 
همچنــان ادامــه دارد. نشــریه شــارلی ابــدو در نخســتین شــماره خــود پــس از حملــه مســلحانه بــه ایــن نشــریه که کشــته شــدن 1۲ نفــر را در پی داشــت 

در 5 میلیــون نســخه و بــه 5 زبــان زنــده دنیــا تصاویــر حــاوی توهیــن بــه پیامبــر اکــرم )ص( را منتشــر کرد|

سمیهخمارباقی
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پنتاگون خبر داد:

حمله جنگنده های آمریکا به مواضع 
الشباب در سومالی

پنتاگــون بــا صــدور بیانیــه ای اعــالم کــرد کــه مواضــع گــروه تروریســتی الشــباب در منطقــه 
»ســاکو« ســومالی را مــورد حملــه قــرار داده اســت. 

ــرای هــدف قــرار دادن رهبــر الشــباب  ــه ب ــر اســاس اعــالم وزارت دفــاع آمریــکا ایــن حمل ب
انجــام شــده اســت.  هنــوز خبــری در مــورد اینکــه آیــا ایــن حملــه موفقیــت آمیــز بــوده 

ــر منتشــر نشــده اســت.  ــا خی ی
آمریــکا در شــهریور مــاه ســال جــاری نیــز بــا حملــه بــه مواضــع الشــباب یکــی از رهبــران این 

گــروه را بــه نــام »احمــد ابوغودانــی« ملقــب بــه ابوزبیــر بــه قتــل رســانده بود|

لزوم سرمایه گذاری برای مقابله با ابوال
بنابر آخرین گزارش سـازمان بهداشـت جهانی، ویروس کشـنده ابوال همچنان بـی وقفه در غرب 

آفریقا گسـترش می بایـد و تعداد افـراد مبتال از مرز بیسـت هزار نفر فراتر رفته اسـت.
فقـط طی حـدود ده روز گذشـته، 31۷ نفر دیگر جان خـود را بر اثر ایـن بیماری از دسـت داده اند 

کـه تعداد کل مرگ و میرهای ناشـی از آن را به ۷905 نفر رسـانده اسـت.
بنابـر ایـن گـزارش سـیرالئون، بـا بیـش از نه هـزار فـرد مبتال، بیشـترین تعـداد افـراد مبتال 

به ابـوال را داراسـت.
دنیـل ریچاردز، تحلیلگر ارشـد مسـائل آفریقا با بیـان این که پیامدهـای بحران ابوال تا سـالهای 
آینده احسـاس خواهد شـد، مـی گوید: فقط در چند سـال آینـده نخواهد بود که با کمبود سـرمایه 
گـذاری در بخـش زیربناهـا مواجـه خواهیم شـد. یک نسـلی از رفتن به مدرسـه محـروم خواهد 
شـد. ممکن اسـت یک نسـلی از کودکان دیگـر نتوانند بـه مدرسـه برگردند و کامـال از تحصیل 

محروم شـوند.
ارنسـت بـای کورومـا، رییـس جمهـور سـیرالئون، در پیـام سـال نوی خـود از مـردم این کشـور 

خواسـته بـود بـرای مقابلـه با ویـروس ابـوال، یـک هفتـه عبـادت کـرده و روزه بگیرند|

چین بر انجام مذاکرات واقعی و جامع 
در سودان جنوبی تاکید کرد

»وانــگ یــی« در یــک کنفرانــس خبــری مشــترک بــا وزیــر خارجــه اتیوپــی تاکیــد کــرد کــه پکــن 
خواســتار آغــاز مذاکــرات جــدی و جامــع در ســودان جنوبــی در ســریعتر زمــان ممکــن اســت.

خبرگــزاری فرانســه همچنیــن از مذاکــره جنــاح هــای رقیــب در ســودان جنوبــی بــا میانجیگــری چیــن 
در خارطــوم بــا هــدف توقــف درگیریهــا در ســودان جنوبــی خبــر داد.

در همیــن رابطــه »علــی کارتــی« وزیــر خارجــه ســودان پــس از ایــن نشســت در گفتگــو با خبرنــگاران 
ــه منظــور  ــد مذاکــرات ب ــه رون ــرای ســرعت بخشــیدن ب ــاح هــای رقیــب ب ــه توافــق جن ــا اشــاره ب ب

تشــکیل یــک دولــت انتقالــی بــه نقــش چیــن در ایــن مذاکــرات اشــاره کــرد.
ایــن رســانه غربــی بــا اشــاره بــه اعــزام گــروه رزمــی چیــن بــه ســودان جنوبــی در قالــب نیــروی صلــح 
بــان ســازمان ملــل از دیــدار نماینــدگان دولــت »ســالوا کــی یــر » رئیــس جمهــوری ســودان جنوبــی 
و جنــاح هــای شورشــی پیــش از اجــالس ســران در آدیــس آبابــا خبــر داد کــه از ســوی ایــگاد بلــوک 

آفریقای شــرقی ســازماندهی شــده اســت|

پارلمان کنگو الیحه جنجالی الزام به 
برگزاری سرشماری را تصویب کرد

در ایـن الیحـه کـه بـرای بررسـی و اظهارنظر بـه کمیسـیون مربوطـه در پارلمـان ارجاع شـده آمده 
اسـت که بـرای تضمین صحت انتخابات، الزم اسـت سرشـماری ملی قبـل از انتخابات سـال ۲01۶ 
میـالدی انجام پذیـرد اما نماینـدگان مخالـف گفته اند که بـا توجه به مـدت زمان انجام سرشـماری، 
هـدف اصلـی از تدوین این الیجـه تمدید دوره دوم ریاسـت جمهوری ژوزف کابیـال، رئیس جمهوری 

اسـت که سـال آینده بـه پایان می رسـد.
طبق قانون اساسـی کنگو، یک فرد مجاز نیسـت برای بیش از دو دوره به ریاسـت جمهوری انتخاب شـود 

و پیـش از این، برخی از طرفداران کابیال خواسـتار تغییر در این اصل قانون اساسـی شـده بودند.
جمهـوری دموکراتیـک کنگو، با حـدود ۶5 میلیون جمعیت، کشـوری بـه بزرگی اروپای غربی اسـت 
و بـا توجه بـه پراکندگی جمعیـت و کمبود وسـایل و راه هـای ارتباطاتی و مالحظـات امنیتی، تکمیل 
سرشـماری مدت هـا بـه طـول خواهـد انجامید. بـه گفته مخالفـان، بـا تصویب الیحـه جدیـد، دوره 
ریاسـت جمهـوری و پارلمـان کنگـو تا پایـان انجـام سرشـماری و تجدید نظـر در قوانیـن انتخاباتی 

براسـاس نتیجه ایـن سرشـماری ادامه خواهـد یافت.
دولـت کنگـو این نظـر را رد کـرده و گفته اسـت کـه بـرای برگـزاری انتخاباتـی منصفانه و شـفاف، 
الزم اسـت تعـداد دقیـق رای دهنـدگان و در نتیجه، انـدازه حوزه هـای انتخاباتی تعیین شـود و این نیز 

مسـتلزم انجام سرشـماری جدید اسـت.
قبـل از آغاز جلسـه پارلمان برای بررسـی این الیحه، چند صـد نفر از مخالفان دولـت در صدد برآمدند 
بـه سـوی سـاختمان پارلمـان در کینشـازا، پایتخـت، راهپیمایی کنند امـا مامـوران پلیـس راه آنان را 
مسـدود کـرده و اجـازه عبور بـه تظاهرکننـدگان ندادنـد. مخالفـان گفته اند کـه پلیس بـرای پراکنده 
کـردن معترضان به شـلیک گاز اشـک آور و گلوله جنگی مبـادرت ورزید و چند نفر را زخمـی کرد، اما 

دولـت اتهام تیرانـدازی با گلوله جنگـی را رد کرده اسـت.
هنـگام طـرح الیحه در پارلمان نیز، نمایندگان مخالف با سـروصدا در تاالر مجلس، کوشـیدند جلسـه 

را مختـل کـرده و مانـع از مذاکره و رای گیری شـوند اما به هدف خود نرسـیدند.
شـرایط کنگـو به خصوص بـا توجه به تحوالت سـال گذشـته در جمهوری بورکینافاسـو مـورد توجه 
ناظـران قـرار گرفته اسـت. در بورکینافاسـو تالش رئیس جمهـوری وقت بـرای تمدید دوره ریاسـت 

جمهوری خـود به بـروز ناآرامی و سـقوط او منجر شـد.
ژوزف کابیال در سـال ۲001 و در پی ترور پدرش، لورنس کابیال که سـمت ریاسـت جمهوری را در دسـت 
داشـت، به ایـن سـمت رسـید و در سـال های ۲00۶ و ۲011 نیـز طبق قانون اساسـی جدیـد در انتخابات 

ریاسـت جمهوری پیروز شـد هـر چند انتخابات سـال ۲011 بـا اتهام تقلب همـراه بود.
برخـی از طرفـداران کابیـال از او خواسـته بودند تا با اصـالح قانون اساسـی، امکان ادامه دوره ریاسـت 
جمهـوری خـود را بـه دسـت آورد امـا برخـی دیگـر از مقامـات قدرتمنـد این کشـور با این خواسـته 

مخالفـت ورزیـده بودنـد و رئیس جمهـوری در این مـورد اظهارنظر مشـخصی نکـرده بود.
جمهـوری دموکراتیـک کنگو کشـوری پهناور در مرکز آفریفاسـت. این سـرزمین در سـال 1885 
رسـما مایملـک لئوپولـد دوم، پادشـاه وقـت بلژیـک، نـام گرفـت و در سـال 1908 به مسـتعمره 
رسـمی دولـت ایـن کشـور تبدیـل شـد و در سـال 19۶0 اسـتقالل خـود را بـه دسـت آورد و نام 
»جمهـوری کنگـو« را برگزید. از آنجا که یکی از مسـتعمرات سـابق فرانسـه نیز پس از اسـتقالل 
همیـن عنـوان را انتخـاب کـرده بـود، ایـن دو کشـور با توجـه بـه پایتخت هایشـان، به نـام های 

»کنگـو لئوپولدویـل« یـا همان مسـتعمره سـابق بلژیـک و کنگـو برازاویل شـهرت یافتند.
در سـال 19۷1، رئیـس جمهـوری کنگـو که در یـک کودتای نظامـی به قدرت رسـیده بود، نـام زئیر 
را بـر این کشـور نهـاد و در سـال 199۷ و تغییر رژیـم، این نام به جمهـوری دموکراتیـک کنگو تغییر 
یافـت. جمهـوری دموکراتیـک کنگـو از همان سـال بـا ناآرامی مسـلحانه و جنـگ داخلی دسـت به 

گریبـان بوده کـه هنوز هـم کمابیش ادامـه دارد|

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه ۲3 |  شماره 1 |  4 بهمن 93

که  ای  به گستره  بنا  قاره سبز 
صحنه  در  همواره  داراست 
بخش  و  بوده  رنگ  پر  خبری 
بزرگی از سیاست بین الملل را 

 . کند  می  مدیریت 
نگاه  همواره  اروپا  رویدادهای 
جامعه جهانی را به خود معطوف 
کرده است .چرا که در مدیریت 
جهانی تاثیرگذار بوده و نمی توان 
به هیچ وجه اثرگذاری آن را منکر 

. شد
آنچه در ذیل می آید نگاهی است 
واپسین  در  که  رویدادهایی  به 
میالدی  گذشته  سال  روزهای 
و نخستین روزهای سال جدید 
رخ داده است که از جمله آنها 
می توان به موج اسالم هراسی و 
تبعات آن ، پایان گرفتن ماموریت 
 ، افغانستان  در  ناتو  نظامی 
جمهوری  ریاست  انتخابات 
 ، اوکراین  تحوالت  کرواسی، 
تداوم تالش آنکارا برای عضویت 
در اتحادیه اروپا ، موضوع خروج 
نگاه  و  اروپا  اتحادیه  از  انگلیس 
اشاره  خاورمیانه  به  ها  اروپایی 

. د کر
دیگر خبر مهمی که بستر آن در 
نیروهای  ،خروج  بود  سبز  قاره 
ناتو از افغانستان و پایان گرفتن 
سازمان  این  ماموریت  رسمی 

 . د بو
راس  در  که  اخباری  از  یکی 
داشت  قرار  خبری  تیترهای 
افشای اسنادی از سازمان سیای 
سیستم  خصوص  در  آمریکا 
امنیتی در فرودگاههای اروپا بود.
به  مسلح  نیروی  شماری  حمله 
تحریریه مجله فرانسوی شارلی 
ابدو  که منجر به کشته شدن 4 
نفر از اعضای تحریریه شد مردم 
ترس  و  نگرانی  در  را  شهر  این 
تروریستی  حمله  این  برد.  فرو 
المللی در  بین  واکنشهای  با  که 
محکومیت آن همراه بود منجر 
و  شد  نفر   12 شدن  کشته  به 
متعاقب آن دو گروگانگیری دیگر 
نیز در فرانسه رخ داد که فضای 
ترس و وحشت را بر سراسر این 

کرد. حاکم  کشور 

اروپا و آمریکای شمالی
دبیران:عبدالحمیدبیاتی
شقایقالمعزاده
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ــی  ــورهای اروپای ــماری از کش ــت ش ــدی اس چن
شــاهد برخــی رویدادهــای ضد اســالمی هســتند 
کــه در برخــی مــوارد منجــر بــه پــاره ای ناآرامــی 
هــا در ایــن کشــورها شــده اســت. یکــی از 
کشــورهایی کــه بــا ایــن رویــداد دســت و پنجــه 

نــرم مــی کنــد آلمــان اســت.
شــهرهای مختلــف آلمــان مدتــی اســت صحنــه 
ــه  ــت ک ــالمی اس ــد اس ــرات ض ــزاری تظاه برگ
بعضــا بــا واکنش هــای مختلفــی از ســوی مقامات 
و مــردم روبــرو شــده اســت. در این اثنــا اصطالحی 
بــر ســر زبانها افتــاد کــه خیلــی زود توانســت برخی 

را نیــز بــا خــود همــراه ســازد »پگیــدا«!
اگــر بخواهیم ریشــه و معنــی »پگیدا« را بررســی 
کنیــم ایــن بدســت مــی آیــد کــه »اروپایی هــای 
وطن پرســت علیــه اســالمی کــردن مغــرب 
زمیــن« نــام کامل جنبشــی شــهروندی موســوم 
بــه »پگیــدا « اســت کــه از اکتبــر ۲014 میالدی 

در شــهر درســدن  آلمــان بــه راه افتــاده اســت.
از زمــان تاســیس ایــن جنبــش هــر هفتــه روزهای 
ــدا« طبــق ســنت  دوشــنبه راهپیمایی هــای »پگی
تظاهــرات پیــش از وحــدت دو آلمــان، با شــعار »ما 

مــردم هســتیم« برگــزار می شــود.

درسدن مرکز اصلی فعالیت پگیدا
بــا شــنیدن اینکــه بیشــتر تظاهــرات هــای پگیدا 
ــوال  ــن س ــد ای ــی ده ــدن روی م ــهر درس در ش

پیــش مــی آیــد کــه چــرا درســدن؟
شــهر درســدن مرکــز ایالــت زاکســن، در شــرق 
ــر  ــزار نف ــر 530 ه ــغ ب ــی بال ــا جمعیت ــان ب آلم
اســت. ایــن شــهر تعــداد مهاجرانــی کــه از 
ــد، حــدود ۲5 هــزار  کشــورهای مســلمان آمده ان
نفــر می شــود. جمعیــت ایالــت زاکســن بالــغ بــر 
4 میلیــون و 50 هــزار نفــر اســت و از ایــن میزان 
دو و نیــم درصــد خارجــی و حــدود نیــم درصــد 

مســلمان هســتند.
طبــق گــزارش اداره نظــارت بــر قانــون اساســی 
آلمــان، در کل ایــن ایالــت 100 نفــر ســلفی 
فعالیــت می کننــد. ایــن ایالــت دارای رشــد 

ــته  ــال گذش ــت و در30 س ــی  اس ــی منف جمعیت
ــت.  ــته اس ــری داش ــون نف ــک میلی ــی ی کاهش
طبــق پیش بینی هــا، ایــن رونــد کاهشــی ادامــه 
ــه مناطقــی  ــذا درســدن از جمل خواهــد یافــت. ل
در آلمــان اســت کــه تعــداد مســلمانان در آنجــا 

ــت. ــدک اس ان
ــس  ــکار »لوت ــه ابت ــدا ب ــرات پگی ــن تظاه اولی
باخمــن« بــا یــک فراخــوان »فیس بوکــی« 
ــدف  ــد. ه ــزار ش ــر برگ ــرکت 500 نف ــا ش و ب
ــه سیاســت های  ــب توجــه ب ــدگان جل برگزارکنن
ــد.  ــوان کردن ــی عن ــرت و پناهندگ ــط مهاج غل
مطالبــات اولیــه پگیــدا در قبــال سیاســت 

ــود. ــان ب ــرت در  آلم مهاج
ــتری را  ــراد بیش ــت اف ــج توانس ــه تدری ــدا ب پگی
جــذب کنــد تــا آنجــا کــه در 15 دســامبر حــدود 
15 هــزار نفــر در تظاهــرات آن شــرکت کردنــد.

پگیــدا  بیانیه هــای  نیــز  حاضــر  حــال  در 
ــم  ــیع تری تنظی ــف وس ــر طی ــب نظ ــرای جل ب
می شــوند و تــالش بــر ایــن اســت کــه در 
شــعارها، شــائبه نژاد پرســتی پیــش نیایــد. 
ــی در  ــی مذهب ــوذ بنیادگرای ــاره »نف ــدار درب هش
فرهنــگ مســیحی-یهودی مغــرب زمیــن« 
و »سوءاســتفاده از پناهندگــی« از محورهــای 

ــتند. ــدا هس ــری پگی فک
ــدا  ــش پگی ــرات جنب ــزاری تظاه ــان برگ مخالف
پالکاردهایــی طراحــی کــرده انــد بــا ایــن 
ــه قهــوه ای«، قهــوه ای  ــگ ن مضمــون: »رنگارن
در ادبیــات سیاســی آلمــان رنگــی نمادیــن بــرای 

گروه هــای راســت افراطــی اســت.

مواضع پگیدا چیست؟
ــامبر ۲014 در  ــاه دس ــدا در م مواصــع رســمی پگی
19 مــاده اعــالم شــد. از جملــه بندهــای آن عبارتند 
ــی،  ــون اساس ــدی در قان ــه همپیون ــزام ب از: درج ال
ــز از  ســکونت غیرمتمرکــز آوارگان جنگــی و پرهی
ــان،  ــان انس ــالف ش ــی خ ــای پناهندگ کمپ ه
حمایــت بهتــر از پناهنــدگان بــه کمک مــددکاران 
اجتماعــی، تســریع رســیدگی بــه درخواســت 

پناهندگــی، جلوگیــری از شــکل گیری جامعــه 
ــود از  ــی ش ــه م ــه گفت ــوازی ک ــوازی، دادگاه م م

ــد. ــی آی ــمار م ــه ش ــن اســالمی ب قوانی
»لوتــس باخمــن« مبتکر جنبــش پگیــدا در گفتگو 
بــا نیویــورک تایمــز اعــالم کــرد کــه مخالفتــی بــا 
ــدارد، بلکــه  ــا ن ــا، اســالم و خارجی ه ــگ زده ه جن
مخالفــت او تنهــا در مقابــل پناهنــدگان اقتصــادی  
اســت کــه از سیســتم خدمــات اجتماعــی آلمــان 

ــد. ــتفاده می کنن سوءاس
باخمــن در یکــی از تظاهــرات هــا و در بخشــی از 
ســخنرانی خــود بــه بازنشســتگان فقیــری اشــاره 
کــرد کــه در خانه هــای بــدون سیســتم گرمایــش 
زندگــی می کننــد و چیــزی بــرای خــوردن 
ــی در  ــان پناهندگ ــه متقاضی ــی ک ــد در حال ندارن

اقامتگاه هــای لوکــس بســر می برنــد.

جایگاه سیاسی-اجتماعی پگیدا
ارزیابــی پژوهش گــران سیاســی و اجتماعــی در باره 
ــاوت هــای  ــدا در سیاســت آلمــان تف ــگاه پگی جای
ــن  ــا یکدیگــر دارد. برخــی از ناظــران، ای ــادی ب زی
ــا  ــف پوپولیســت های راســت ت ــزء طی ــروه را ج گ
راســت افراطــی می داننــد و گروهــی دیگــر آنهــا را 

ــد. ــرار می دهن ــه کار ق ــت محافظ ــف راس در طی
»دانیلــو اســتا روســتا« از دفتــر فرهنگــی ایالــت 
زاکســن معتقــد اســت: مــا شــاهد حضــور اقشــار 
ــای کوچــک  ــان بنگاه ه ــه متوســط، صاحب طبق
اقتصــادی، اقشــار کم درآمــد و بــه میــزان 
ــای  ــال در گردهمایی ه ــواداران فوتب ــادی ه زی

ــدا هســتیم. پگی
از ســوی دیگــر »یوهانــس کیــس« پژوهشــگر 
ــدا  ــت: پگی ــی اس ــک مدع ــگاه الیپزی در دانش
مســائلی را عنــوان می کنــد کــه بســیاری بــا آن 

ــد. ــان آنهــا هــراس دارن ــی از بی ــد ول موافقن
کیــس معتقــد اســت: بــا اینکــه ســازمان دهندگان 
ایــن جریــان و حامیان شــان، خــود را راســت 
افراطــی نمی داننــد امــا دیدگاه شــان دســت 
ــک و  ــد دمکراتی ــل ض ــن دلی ــه همی ــتی و ب راس
نســبت بــه بعضــی از اقلیت هــا تحقیرآمیــز اســت.

آنهــا نظراتــی را عنــوان می کننــد کــه ریشــه در 
ــن حرکــت  موجــی از  ــد و ای پیش داوری هــا دارن
ــه  ــه راه انداخت ــک را ب ــد دمکراتی ــای ض رفتاره

اســت.
ــر  ــز ب ــناس نی ــه ش ــلر« جامع ــاندر هویس »الکس
ــان گروهــی از  ــن جری ــه ای ــده اســت ک ــن عقی ای
ــت  ــری راس ــی دارای جهت گی ــهروندان عصبان ش
هســتند کــه بــا طیفــی از فعــاالن، دست راســتی تا 
هولیگان هــا )ارازل و اوبــاش( پیونــد خــورده اســت.

از ســوی دیگــر »هایــو فونکــه« جامعــه شــناس 
معتقــد اســت: ایــن تظاهــرات جهت گیــری 
رادیکالیســتی، پوپولیســتی و ناسیونالیستی دست 
ــا  ــدگان ب ــت تظاهرکنن ــا اکثری ــتی دارد. ام راس
وجــود حضــور نئونازی هــا در ایــن صفــوف، 

ــتند. ــتی نیس دســت راس
از شــعارهای  یکــی  »رســانه هــای دروغ« 
ثابــت راهپیمایی هــای پگیــدا و حملــه بــه 
ــت. ــان اس ــی آلم ــزاب مردم ــت مداران اح سیاس

پگیدا و سیاست آلمان
پدیــده پگیــدا تاثیــری راســت گرایانه بــر گفتمان 
سیاســی آلمــان داشــته اســت. مثــال عنــوان یک 
ــامبر  ــنبه 15 دس ــی در روز دوش ــرد رادیوی میزگ
ــل  ــان قاب ــرای آلم ــدر ب ــالم چق ــود: اس ــن ب ای
ــه  ــن گون ــدگان ای ــت؟، تظاهرکنن ــل اس تحم
ــت  های  ــت خواس ــر اهمی ــدی ب ــا را تائی بحث ه
ــن  ــوان ای ــع، عن ــا در واق ــد ام ــی دانن ــود م خ
ــز  ــن شــرایطی می توانســت چی ــرد در چنی میزگ
ــان  ــرای آلم ــدر ب ــدا چق ــد: »پگی ــری باش دیگ

ــت؟« ــل اس ــل تحم قاب
ظاهــرا ظهــور »پگیــدا« فضــای سیاســی 
ــبی  ــه مناس ــود آورده و زمین ــه وج ــی را ب خاص
ــرده  ــم ک ــدرو فراه ــتی های تن ــرای دست راس ب
ــه  ــک مجموع ــر، ی ــای اخی ــه در هفته ه ــرا ک چ
ــرگ و  ــراف نورنب ــدگان در اط ــکونی پناهن مس
چادرهــای یــک کمــپ پناهندگــی در هانوفــر به 

آتــش کشــیده شــده اند.
ــراض   ــه اعت ــان ب ــتمداران آلم ــش سیاس واکن
ــت:  ــه اس ــد همیش ــمگین مانن ــهروندان خش ش
ــت  ــور ایال ــر کش ــه. وزی ــدون برنام ــوان و ب نات
ــس  ــژه  پلی ــد وی ــک واح ــد دارد ی ــن قص زاکس
بــرای مبــارزه بــا متقاضیــان پناهندگــی تشــکیل 
ــن در  ــده اند و ای ــم ش ــب جرای ــه مرتک ــد ک ده
حالی ســت کــه آنهــا مجرم تــر از آلمانی هــا 

ــتند. نیس
پیشــنهاد دیگــری هــم از طــرف محافظــه کاران 
سوسیال مســیحی بایــرن مطــرح شــد کــه 
ــه  ــا جامع ــدی ب ــات هم پیون ــرای اثب مهاجــران ب
میزبــان، بایــد در خانه هایشــان هــم آلمانــی 
حــرف بزننــد. ایــن پیشــنهاد بــه ســرعت 

ــد. ــی ش ــز عموم ــوک  و طن ــتمایه ج دس
بــا توجــه بــه اینکــه »پگیــدا« اســالم هراســی 
ــلمان  ــران مس ــا مهاج ــت ب ــب مخالف را در قال
ــال مــی کنــد حمایــت از آنهــا در راســتای  دنب
ارزیابــی  راســت  احــزاب  آمــدن  کار  روی 
ــی  ــم برخ ــه رغ ــر ب ــود. از ســوی دیگ ــی ش م
مخالفتهــای صــورت گرفتــه از ســوی مقامــات 
آلمــان از جملــه صدراعظــم ایــن کشــور آنــگال 
مــرکل امــا تــداوم آن گرچــه مــی توانــد بهــره 
ــان  ــا در می ــد ام ــته باش ــی داش ــای سیاس ه
ــد  ــه بازتولی ــد ب ــی توان ــدت م ــد م ــدت و بلن م
نفــرت نســبت بــه مســلمانان و اقدامــات 

ــود| خشــن منجــر ش

نشانه شناسی شعارهای »پگیدا«

 چرا درسدن آلمان مرکز این جریان افراطی است

اروپا و امریکای شمالی

شقایقالمعزاده

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه ۲5 |  شماره 1 |  4 بهمن 93

بـر اسـاس اطالعات سـرویس  های مخفـی آمریکا، 
حمله  علیه کارکنان نشریه »شـارلی ابدو« و گروگان 
گیری در یک سـوپرمارکت در پاریس، به احتمال زیاد 

آغاز موجی از ترورها در سـطح اروپاسـت.
پس از ترورهای پاریس، کارشناسـان شـنود آژانس 
امنیت ملی )NSA( توانسـته  انـد مکالمات فعاالن 
ارشـد داعـش را شـنود کننـد و در ایـن مکالمـات 
فرماندهـان ارشـد داعـش از موج ترورها در سـطح 

اروپـا سـخن گفته اند.
یک دلیل نگرانی سـرویس  های مخفـی آمریکا این 
اسـت کـه احتمـال دارد سـوء قصدکننـدگان پاریس 
بخشـی از یـک شـبکه تـرور بـوده باشـند. نهادهای 
مخفـی آمریکایـی از قرار معلوم شـواهدی در دسـت 
دارند که دو برادر تروریسـت، شـریف و سعید کواشی، 

تمـاس  هایـی در هلند داشـته  اند.

آلمان در لیست اهداف داعش
از سـوی دیگـر سـازمان مخفـی امنیـت داخلـی 
بریتانیـا )MI5( از قـرار معلـوم به نهادهـای امنیتی 
آلمـان در مـورد سـوءقصدهای انفجـاری علیـه 
هواپیماهـا هشـدار داده اسـت. در این هشـدار آمده 
کـه مـواد انفجـاری این سـوء قصدها را نمـی  توان 
با دسـتگاه  های کنترل معمول تشخیص داد. گفته 
می شـود علـت ایـن هشـدار، نقشـه سـاخت بمب 
جدیـدی بـوده که القاعـده اخیرا در شـبکه اینترنت 

منتشـر کرده اسـت.
در واکنـش به این ماجرا،  آنـگال مرکل، صدراعظم 
اطالعـات  تبـادل  گسـترش  خواسـتار  آلمـان، 
پروازهای هواپیمایی در سـطح جهان شـد و گفت: 

سـرویس  هـای مخفی بیـن  المللی بایـد همکاری 
نزدیک تـری بـا یکدیگر داشـته باشـند.

صدراعظـم آلمـان تأکید کـرد کـه تبـادل اطالعات 
در سـطح اروپـا بایـد بیش از پیش گسـترش یابـد. او 
هم چنیـن اذعان کـرد که بایـد تجهیزات بهتـری در 
اختیار سـرویس  های اطالعاتی آلمان گذاشـته شود.

رم هدف دیگر داعش 
بـر اسـاس شـنود مکالمـات رهبـران داعـش، حمله 
تروریسـتی در پاریس آغاز یک رشـته سوءقصدهایی 
بـوده که قـرار اسـت در پایتخت هـای اروپایـی تکرار 
شـود. در این مکالمـات از رم، پایتخت ایتالیا نـام برده 
شـده اسـت. گفتـه می شـود هنـوز سـرنخی از یک 

سـوءقصد مشـخص در دسـت نیست.
رسانه  های ایتالیا از انتشـار یک ویدئوی تهدیدآمیز 
توسـط داعش گزارش داده  اند که در آن از شـهر رم 

به عنـوان یکی از هدف  ها نام برده شـده اسـت.
ماتئـو رنـزی، نخسـت  وزیـر ایتالیـا، در واکنش به 
حمالت انجام گرفته در فرانسـه، خواسـتار تشکیل 
سـازمان مخفـی اطالعاتـی اتحادیـه اروپـا شـد و 
تأکیـد کرد: ما واحد پولی مشـترک داریـم و به یک 
سـازمان اطالعاتی مخفی مشـترک نیز نیازمندیم. 

اروپـا باید علیه تروریسـم متحد باشـد.
کارشناسـان امنیتی و اطالعاتـی آلمان نیز معتقدند 
کـه عامـالن ترورهـای پاریـس از بیـرون هدایت 
می شـده اند و بـا دیگـر شـبه  نظامیـان اسـالم  گرا 
در یـک ارتبـاط شـبکه  ای قـرار دارند. بـا این حال 
هنوز مشـخص نیسـت که فرمان ترورهای پاریس 

از سـوی یک سـازمان صادر شـده باشـد|

حادثه »شارلی ابدو« سرآغاز حمالت 
تروریستی بیشتر در اروپاست

حوادث خونین فرانسه پایان یافته اما با این وجود وقابع روزهای چهارشنبه 
تا جمعه که در پاریس رخ داد عاملی شده تا رسانه ها و مقامات جهان 

همچنان در مورد آن سخن بگویند.  
در همین رابطه روزنامه ساندی تلگراف در مورد هراس انگلیس از تکرار 
این حمالت در بریتانیا و هشداری که آمریکا به لندن در این رابطه داده 

گزارش می دهد.  

ــی از  ــرز در گزارش ــزاری رویت خبرگ
احتمــال تجدیــد نظــر بــاراک اوبامــا 
رئیــس جمهــور آمریــکا در سیاســت 
هــای خــود در قبــال افغانســتان 

ــر داد. خب
ــال  ــزارش ، احتم ــن گ ــر ای ــا ب بن
مــی رود بــاراک اوبامــا رئیــس 
ــود  ــرح خ ــکا در ط ــور آمری جمه
همــه  کــردن  خــارج  بــرای 
نیروهــای عملیاتــی ایــن کشــور از 
ــا اواخــر ســال ۲01۶  افغانســتان ت

میــالدی تجدیدنظــر کنــد.
انتخاباتــی  مبــارزات  در  اوبامــا 
ــل  ــروج کام ــده خ ــال ۲01۲ وع س
نیروهــای آمریکایــی از عــراق و 
ــا  ــنده ب ــتان را داده بود.نویس افغانس
ــا  ــه اوبام ــه ک ــن نکت ــه ای ــاره ب اش
بــه بهانــه بمبــاران مواضــع داعــش 
بــر خــالف وعــده هــای انتخاباتــی 
ــور  ــت حض ــه تقوی ــدام ب ــود اق خ
نظامــی آمریــکا در عــراق مــی 
ــرای  ــا ب ــد: اوبام ــی نویس ــد م کن
اینکــه از وی بــه عنــوان رئیــس 
ــاد شــود  ــب ی ــح طل جمهــوری صل

که بــه جنــگ هــای آمریــکا پایــان داد دیگــر راه 
بــه جایــی نخواهــد بــرد و  نبایــد آنچنــان نگــران 
تغییــر رویکــرد خــود باشــد زیــرا  واضــح اســت 
ــتند و  ــق نیس ــادر مطل ــور ق ــای جمه ــه روس ک
تحــوالت جهــان نیازمنــد تغییــر سیاســت هــای 

آمریکاســت.
ــا و سیاســت  ــی ه ــه لفاظ ــاره ب ــا اش ــه ب در ادام
ــردی عمــل  ــا ف ــا آمــده اســت: اوبام هــای اوبام

گــرا و انعطــاف پذیــر اســت و نیــاز بــه خالقیت و 
ــادی دارد. ــای زی ــو آوری ه ن

نویســنده در ادامــه بــا اشــاره بــه تحــوالت اخیــر 
در افغانســتان و افزایــش حمــالت طالبــان در این 
کشــور مــی نویســد:چنین اســتداللی مــی توانــد 
در مــورد افغانســتان نیــز مصــداق داشــته باشــد.

در بخشــی دیگــر از ایــن گــزارش عقــب 
ــال ۲01۶  ــتان در س ــل از افغانس ــینی کام نش
میــالدی اشــتباهی بــزرگ خوانــده شــده 

ــه  ــود اینک ــا وج ــد: ب ــی نویس ــنده م و نویس
ــکا  ــای آمری ــالش ه ــتان ت ــروج از افغانس خ
ــراری  ــات افغانســتان و برق ــن ثب ــرای تامی را ب
دموکراســی در ایــن کشــور بــه مخاطــره 
ــگاه  ــور را از پای ــن کش ــت ، ای ــد انداخ خواه
ــرواز هواپیماهــای  ــرای پ ــا ب ــه از آنه ــی ک های
بــدون سرنشــین و اجــرای عملیــات نظامــی در 
منطقــه شــرق افغانســتان یــا غــرب پاکســتان، 
ــروم  ــد مح ــی کن ــتفاده م ــده اس ــه القاع علی

خواهــد کــرد. در واقــع آمریــکا بــا ادامــه 
ــود در  ــاع از خ ــه دف ــتان ب ــور در افغانس حض

برابــر دشــمنانش خواهــد پرداخــت.
ــی  ــد راه ــا بای ــه اوبام ــت ک ــده اس ــان آم در پای
بــرای ادامــه حضــور چنــد هــزار نفــر از نیروهــای 
ــی در  ــگاه عملیات ــه پای ــا س ــی در دو ی آمریکای
افغانســتان پیــدا کنــد و در چنیــن شــرایطی 
عملیــات در افغانســتان را تحویــل رئیــس جمهور 

ــد.| ــکا ده ــدی آمری بع

احتمال بازنگری سیاستهای اوباما در افغانستان

اروپا و امریکای شمالی
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ــخ  ــت: تاری ــده اس ــد آم ــه رن ــزارش موسس در گ
ــه بوســیله تصمیمــات اشــتباه  ــی ک ــگ های جن
رخ داده انــد از حملــه ناپلئــون بناپــارت به روســیه 
گرفتــه تــا حملــه آمریــکا بــه عــراق نشــان مــی 
ــن کشــورهای متخاصــم  ــران ای دهــد کــه رهب
بــر مــدل هــای شــناختی و یــا موارد ســاده شــده 
جهــان پیرامــون خــود تکیــه داشــته انــد کــه این 
امــر بــه کلــی بــا واقعیــت در تضــاد بــوده اســت. 
مطلــب »اشــتباهات، چشــم بســتن بــر حقایق و 
جنــگ هــا« مثــال هــای تاریخــی از اشــتباهات 
ــا را  ــح ه ــگ و صل ــه جن ــوط ب ــتراتژیک مرب اس
تحلیــل کــرده و چنــد مثــال از تصمیــم گیــری 
هــا را کــه بــر ایــن مــوارد اثــر گذاشــته انــد ارائــه 
ــه تنــش هــای  کــرده و ســپس ایــن مــوارد را ب

آمریکا-چیــن مرتبــط مــی کنــد.
ــس  ــه نف ــاد ب ــت، اعتم ــران، فراس ــرور رهب غ
کاذب، و بیــزاری و دوری جســتن از دانســتن 
ــورها( از  ــران کش ــا )رهب ــا آنه ــده ت ــب ش موج
اصــالح مــدل هــای شــناختی خــود خــودداری 
ــی  ــاوران و بورکراس ــود مش ــن وج ــا ای ــد. ب کنن
هــا مــی تواننــد بــا ارائــه پادمــان هــا )حفاظــت 
ــا  ــرس نابجــا و ی ــق ت ــا تزری ــی و ی ــا( ی کاف ه
ــی دلیــل موجــب تشــدید تفکــرات  شــجاعت ب

ــوند.  ــران ش ــص رهب ــط و ناق غل
بســیار محتمــل اســت کــه وقــوع جنــگ میــان 
آمریــکا و چیــن بــر اثــر اشــتباهات باشــد و نــه بر 
اســاس منطــق و قصــد قبلــی. اکنــون مــدل هــا 
و الگوهــای شــناختی آمریــکا و چیــن از یکدیگر 

ــر  ــن ام ــه ای ــر اســاس عــدم اعتمــاد اســت ک ب
مــی توانــد فهــم اشــتباه و یــا داوری غلــط یک و 
یــا هــر دو طــرف را بدنبــال داشــته باشــد امــری 
کــه منجــر بــه ایجــاد بحــران و احتمــاال وقــوع 
جنــگ مــی شــود. اگــر چــه رهبــران فعلــی چین 
ــات  ــه اطالع ــابقه ای ب ــی س ــور ب ــکا بط و آمری
ــن  ــی در ای ــچ اطمینان ــا هی ــد ام ــی دارن دسترس
رابطــه وجــود نــدارد کــه آنهــا در هنــگام مواجــه 
شــدن بــا گزینــه هــای کــه متمرکــز بــر جنــگ 
ــات  ــن اطالع ــی از ای ــه خوب ــتند ب ــح هس و صل
اســتفاده کننــد. بــه اعتقــاد نویســنده ایــن 
مطلــب، رهبــران چیــن و آمریــکا مــی تواننــد از 

ایــن نوشــتار بهــره ببرنــد. 

یافته های کلیدی 
- اشــتباهات اســتراتژیک زمانــی مــی تواننــد رخ 
ــناختی  ــای ش ــدل ه ــر م ــران ب ــه رهب ــد ک دهن
ناقــص و معیــوب از حقیقــت تکیــه کننــد و 
کســی نباشــد کــه ایــن مشــکل را برطــرف کند.

ــه  ــد نتیج ــی توانن ــتراتژیک م ــتباهات اس - اش
دریافــت هــای اشــتباه، خودپرســتی، تکبر، غــرور و 
گســتاخی، و ایــده هــای بــزرگ امــا ناقص باشــند. 
کوچــک انگاشــتن دشــمن و مشــکالت و مــدت 
ــه نقشــه  زمــان جنــگ، اطمنیــان بیــش از حــد ب
ــن  ــه ممک ــن اینک ــده گرفت ــی، نادی ــای جنگ ه
اســت مطلبــی غلــط باشــد، کــم اهمیــت دادن بــه 
گفتگــو و بــی میلــی بــه انجــام دادن آن و نکوهش 
مشــاوره های مســتقل و مجــازات مخالفــان نیز در 

ــد.   اشــتباهات اســتراتژیک نقــش دارن
ــرات  ــا خط ــه ب ــژه زمانیک ــرایط بوی ــن ش - ای
ــش از  ــاد بی ــه اعتم ــر پای ــه ب ــش از حــدی ک بی
حــد برتوانایــی فــردی جهــت اداره امــور درهــم 

ــوند.  ــی ش ــاک م ــوند خطرن ــه ش آمیخت
- کلیــد پیونــد میــان شــکاف مــدل هــای ناقــص 
و حقیقــت عینــی اطالعــات اســت، کــه بــه وفــور 
ــتفاده  ــی اس ــه خوب ــا ب ــد از آنه ــد و بای ــود دارن وج

ــرد.  ک
- تصمیــم گیــران ممکــن اســت بیشــتر پذیــرای 
اطالعاتــی باشــند کــه کــه از نظــر آنهــا حمایــت 
مــی کننــد و عالقــه ای بــه اطالعاتی کــه تفکرات 

انهــا را بــه چالــش مــی کشــد نداشــته باشــند. 
ــه تصمیــم گیــران نزدیــک  - موسســاتی کــه ب
هســتند نیــز مــی تواننــد چنیــن برداشــت هــای 

ذهنــی از واقعیــات داشــته باشــند. 
- موسســات حکومتــی در برابــر اشــتباهات 
ــی(  ــور حفاظت ــا )ام ــان ه ــه پادم ــتراتژیک ب اس

ــتند.  ــته نیس وابس
- در مــورد اینکــه رهبــران و موسســات چگونــه 
از اطالعــات اســتفاده مــی کننــد نیازمند توســعه 
ــه مــدل هــای شــناختی  ــا رهبــران ب هســتیم ت
بهتــری رســیده و تصمیمــات بهتــری بگیرنــد.  

توصیه ها 
ــک واحــد مشــاوره اســتراتژیک در شــورای  - ی
ــی  ــه تمام ــه ب ــود ک ــکیل ش ــی تش ــت مل امنی
ــه و  ــای تجزی ــت ه ــن قابلی ــات و بهتری اطالع

ــد  ــن واح ــد. ای ــته باش ــی داش ــل دسترس تحلی
ــی طــرف  ــای ب ــل ه ــه تحلی موظــف اســت ک
ــورای  ــای ش ــایر اعض ــور و س ــس جمه ــه رئی ب
امنیــت ملــی ارائــه کنــد. پیــش بینــی موفقیــت 
هــا، گزینــه هــا، احتمــاالت و تهدیــدات نیــز بــر 
ــا  ــد ب ــن رون ــود. ای ــن واحــد خواهــد ب عهــده ای
ــازده ایــن  ــاز اجرایــی همــراه مــی شــود و ب امتی
واحــد مــی توانــد بــه عنــوان حافظــه تاریخــی و 

ــی مطــرح باشــد.   ــی حافظــه عموم حت
ــر اســاس  ــد ب - واحــد مشــاوره اســتراتژیک بای
باالتریــن اســتانداردهای موجــود شــکل بگیــرد. 
ایــن واحــد مســئول بازبینــی و محاســبه تحلیــل 
هایــی خواهــد بــود کــه توســط موسســات 
ــون وزارت  ــازان )همچ ــم س ــه تصمی ــته ب وابس
ــی( انجــام  ــت مل ــاع و شــورای امنی ــه، دف خارج

ــت.  ــده اس ش
ــد  ــط واح ــه توس ــتقلی ک ــای مس ــل ه - تحلی
ــه روز  ــرای ب ــد ب ــوند بای ــی ش ــه م ــاوره ارائ مش
ــای  ــل ه ــه و تحلی ــات و تجزی ــردن اطالع ک

ــوند.  ــتفاده ش ــود اس موج
- روســای جمهــور امریــکا و چیــن بایــد روابطی 
ــی را  ــای مرتبط ــت ه ــرده و  نشس ــاد ک را ایج
برگــزار کــرده و خطــوط ارتباطــی ویــژه ای نیــز 
میــان آنهــا وجــود داشــته باشــد. ایــن دو رئیــس 
جمهــور نیازمنــد تســهیل در ارتبــاط بــا یکدیگــر 
و راحــت بــودن دسترســی بــه اطالعات هســتند. 
امریکایــی و  بیــن موسســات  ارتباطــات   -
ــادی  ــرات اقتص ــاس مذاک ــر اس ــد ب ــی بای چین
ــن ارتباطــات  و اســتراتژیک دو کشــور باشــد. ای
بایــد بــا هــدف ارائــه اطالعــات درســت و 

جلوگیــری از بــروز اشــتباهات باشــند. 
ــته  ــه داش ــد ادام ــی بای ــات اطالعات - ارتباط
و افزایــش پیــدا کننــد بویــژه آنکــه ایــن 
ــتراتژیک  ــز اس ــامل مراک ــد ش ــات بای ارتباط

ــد| ــن باش ــکا و چی آمری

آنچه آمریکا و چین
 باید بیاموزند

اندیشکده رند با اشاره به جنگ هایی که از 
زمان »ناپلئون بناپارت« تاکنون در جهان 
رخ داده به بررسی این موضوع پرداخته 
که آمریکا و چین چه درس هایی را از این 

جنگ ها می توانند بیاموزند.
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نیویــورک شــنبه ۲۷ دســامبر )ششــم دی( صحنــه تجمــع نیروهای 
ــن  ــود کــه در ای ــکا در مراســم خاکســپاری پلیســی ب پلیــس آمری

شــهر کشــته شــده بــود. 
نحــوه پوشــش ایــن خبــر از ســوی رســانه هایــی چــون بــی بــی 
ســی، رویتــرز، آسوشــیتدپرس و ... بــه گونــه ای اســت کــه گمــان 
مــی شــود ایــن تنهــا اجتمــاع عظیمــی بــوده کــه در آمریــکا انجام 
ــا  ــی ب ــای غرب ــانه ه ــا رس ــر گوی ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــده اس ش
بزرگنمایــی در مــورد تجمــع شــب گذشــته نیویــورک ســعی دارنــد 
تــا بــه گونــه ای نامحســوس اعتراضــات چنــد مــاه اخیــر در آمریکا 

را کــم رنــگ و غیــر مهــم جلــوه دهنــد.
ایــن رســانه هــا در انتقــال خبــر و مفاهیــم از شــیوه هــای مختلــف 
ــد. اگــر بتواننــد از شــیوه ســنتی سانســور  سانســور بهــره مــی برن
ــا توجــه  ــد. ب ــی کنن ــه موضــوع اســتفاده م ــدم اشــاره ب ــی ع یعن
بــه گســترش رســانه هــای اجتماعــی ایــن شــیوه در حــال حاضــر 
چنــدان بــرای ایــن گونــه رســانه هــا نمــی توانــد مطلــوب باشــد و 

اعتبــار! آنهــا را دچــار خدشــه مــی ســازد.
از اینــرو شــیوه »سانســور نــرم« را بــه کار مــی برنــد. در این شــیوه 
اصــل خبــر کتمــان و سانســور نمــی شــود بلکــه خبــر بــه گونــه 
ای منعکــس مــی شــود کــه آثــار اجتماعــی آنــرا را کنتــرل کــرده 
و تخفیــف بدهنــد. در ایــن شــیوه از »ســواد رســانه ای« مخاطــب 
بهــره گرفتــه مــی شــود و اخبــار بــه گونــه ای ماهرانــه منعکــس 
ــدارد  ــانه ای الزم را ن ــواد رس ــه س ــی ک ــه مخاطب ــود ک ــی ش م

متوجــه تحریفــات نمــی شــود.
ــته  ــع شــب گذش ــا تجم ــی ســی در رابطــه ب ــی ب ــال ب ــرای مث ب
ــه  ــر از جمل ــزار نف ــا ه ــد: دهه ــی نویس ــورک م ــس در نیوی پلی
ــل  ــپاری رافائ ــم خاکس ــهرها در مراس ــایر ش ــس س ــوران پلی مام
رامــوس، یکــی از دو پلیســی کــه هفتــه گذشــته بــر اثــر شــلیک 

ــد. ــرده ان ــرکت ک ــد ش ــته ش ــورک کش ــه در نیوی گلول
ــای خشــونت  ــتی ه ــردن زش ــگ ک ــم رن ــتار ک ــن نوش ــدف ای ه

نیســت بلکــه نشــان دادن نــگاه متفــاوت رســانه هــای غربــی بــه 
ــه تجمعاتــی اســت کــه در کشــورهای دارای نظــام ســرمایه  مقول
ــه  ــالدی ک ــاری می ــال ج ــکا در س ــود. آمری ــی ش ــام م داری انج
روزهــای پایانــی آن در حــال ســپری شــدن اســت صحنــه 
اعتراضــات گســترده ای از ســوی مــردم در واکنــش بــه تبعیــض 
نــژادی و خشــونت پلیــس علیــه رنگیــن پوســتان در ایــن 

ــود.  ــور ب کش
ماجــرا از جائــی آغــاز شــد کــه یــک افســر پلیــس در منطقه ســنت 
لوئیــز شــهر فرگوســن ایالــت میســوری اقــدام بــه بازداشــت یــک 
نوجــوان ســیاه پوســت بــه نــام »مارتیــن بــراون« کــرد و ســپس 
ایــن نوجــوان را بــا شــلیک گلولــه بــه قتــل رســاند. پــس از ایــن 
ــه اعتراضــات گســترده  ــکا صحن ــه شــهرهای مختلــف آمری حادث
شــد و وقــوع مــوارد مشــابه موجــب شــد تــا دامنــه ایــن اعتراضات 

اغلــب ایالــت هــای آمریــکا را در بــر بگیــرد. 
ــوری و  ــه میس ــای منصف ــت ه ــدام هیئ ــز اق ــته نی ــاه گذش در م
نیویــورک در بیگنــاه دانســتن افســران پلیســی کــه اقــدام بــه قتــل 
مارتیــن بــراون و یــک شــهروند ســیاه پوســت دیگــر کــرده بودنــد 
ــه  ــکا صحن ــف آمری ــار دیگــر شــهرهای مختل ــا ب موجــب شــد ت
ــکا در  ــات در آمری ــدت اعتراض ــند. ش ــترده باش ــات گس اعتراض
واکنــش بــه ایــن اقــدام هیئــت هــای منصفــه بــه حــدی رســید 
کــه در بیــش از 100 شــهر و ایالــت ایــن کشــور مــردم در اعتــراض 
بــه نژاد پرســتی بــه خیایــان هــا آمدند امــا در کمــال تعجب شــاهد 
بویــدم کــه رســانه هــای غربــی اشــاره چندانی بــه گســتردگی این 
ــه مــواردی همچــون  ــار خــود ب ــد و در اخب اعتراضــات نمــی کردن
اعتراضاتــی مســالمت آمیــز و محــدود در برخــی شــهرهای آمریــکا 

برگــزار شــده اکتفــا مــی کردنــد. 
نظــر بــه آنکــه رســانه هــای غــرب در اختیــار گــروه هــای قدرتمند 
ســرمایه داری اســت کــه مــوج هــای خبــری موجــود را با سیاســت 
ــز  ــی گاهــی نی ــد و حت ــی دهن ــرده و پوشــش م ــال ک خــاص دنب

خــود بــه ایجــاد مــوج خبــری اقــدام مــی کننــد ایــن امــر طبیعــی 
اســت کــه اخبــار منفــی مربــوط بــه نظــام هــای ســرمایه داری نیز 
از پوشــش مطلــوب و صادقانــه ای در ایــن رســانه هــا بهــره منــد 

نشــود. 
موضــوع نژادپرســتی در سیســتم قضایــی و دســتگاه پلیــس آمریکا 
امــری ثابــت شــده اســت بطوریکــه گفتــه مــی شــود اگــر پلیســی 
ــی  ــچ دادگاه ــاند در هی ــل برس ــه قت ــهروندی را ب ــکا ش در آمری
محکــوم نمــی شــود حــال اگــر ایــن قربانــی فــردی غیــر ســفید 
پوســت و از اقلیــت هــای حاضــر در ایــاالت متحــده باشــد ماجــرا از 
ســوی رســانه هــای غربــی بــه گونــه ای پوشــش داده مــی شــود 
کــه گویــا فــرد کشــته شــده یکــی از خطرنــاک تریــن چهــره های 
ــر و  ــاه اخی ــد م ــوادث چن ــت؛ ح ــوده اس ــور ب ــن کش ــر در ای حاض
ــی نشــان داد  ــه خوب ــز ب نحــوه پوشــش آن توســط رســانه هــا نی
کــه نژادپرســتی و نــگاه تبعیــض آمیز نــه تنهــا در سیســتم قضایی 
و دســتگاه پلیــس بلکــه در رســانه هــای غربــی نیــز ریشــه دارد. 

ــه مســائل از ســوی رســانه  ــگاه متفــاوت و جهــت دار ب ــه ن البت
هــای غربــی فقــط در مــورد تجمع شــب گذشــته در نیویــورک و 
اعتراضــات ضــد نژادپرســتی درشــهرهای مختلــف آمریــکا نبوده 
ــداری  ــار تحــوالت بی ــواردی همچــون پوشــش اخب بلکــه در م
اســالمی، بحــران ســوریه، موضــوع هســته ای ایــران، جنبــش 
ــن  ــز ای ــرمایه داری نی ــام س ــد نظ ــتریت و ض ــخیر وال اس تس
رســانه هــا اخبــار مربوطــه را بــه گونــه ای منتشــر کــرده و مــی 
ــکا و  ــای آمری ــتای سیاســت ه ــا در راس ــوان آنه ــه عن ــد ک کنن
متحدانــش اســت. بــه عبــارت دیگــر ایــن رســانه هــا مســئولیت 
ــم در  ــای حاک ــدرت ه ــای ق ــت ه ــا سیاس ــانی را ب ــالع رس اط
ــانه  ــردمداران رس ــه س ــه آنک ــر ب ــه و نظ ــم آمیخت ــرب در ه غ
ــد  ــگ دارن ــی تنگاتن ــدرت ارتباط ــان ق ــا صاحب ــرب ب ــا در غ ه
ــه نوعــی اســت کــه در درجــه  ــار و انتشــار آنهــا ب پوشــش اخب

ــع آنهــا باشــد.| ــده مناف اول تامیــن کنن

تحوالت آمریکا نشان داد:

رسانه و نژادپرستی؛  اطالع رسانی صحیح گرفتار در باتالق سرمایه داری
گزارشازعبدالحمیدبیاتی
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|| تحـوالت اخیـر در روابط آمریـکا و کوبا 
که حکایت از نوعـی نزدیکی روابـط دارد 

را چگونـه ارزیابـی می کنید؟
ــد از دهــه هــا  ــا بع ــکا و کوب در 1۷ دســامبر امری
جــدی تریــن قــدم را بــرای عــادی ســازی 
ــا  ــن آنه ــه مهمتری ــتند ک ــود برداش ــط خ رواب
اعــالم مذاکــره بــرای از ســرگیری روابــط 
ــون  ــا کن ــه از ســال 19۶1 ت ــود ک ــک ب دیپلماتی
قطــع بــوده اســت. کوبــا و آمریــکا در مــاه هــای 
آینــده نشســت هایــی در ســطوح بــاال بــا هــدف 
بازگشــایی ســفارت در واشــنگتن و هاوانــا برگزار 

ــرد. ــد ک خواهن

|| برای عادی سـازی روابـط آمریکا چه 
اقداماتی انجـام خواهد داد؟

ــرای ایــن منظــور بالفاصلــه برخــی از  امریــکا ب
ــا را در زمینــه هــای تجــاری  تحریــم هــای کوب
ــا  ــاراک اوبام ــرد. ب ــد ک ــم خواه ــافرتی ک و مس
ــت  ــی محدودی ــکا برخ ــه آمری ــرد ک ــالم ک اع
هــا در تعامــالت مالــی علیــه کوبــا را بــر خواهــد 
ــفر  ــرای س ــا ب ــت ه ــی محدودی ــت و برخ داش
ــو خواهــد کــرد  ــا را لغ ــه کوب ــی ب ــاع آمریکای اتب
و همچنیــن اجــازه صــادرات مصالح ســاختمانی، 
تجهیــزات کشــاورزی و ارتباطــی بــرای بخــش 
ــن  ــد داد. همچنی ــور خواه ــن کش ــی ای خصوص
ــا  ــام کوب ــذف ن ــرای ح ــکا ب ــه امری وزارت خارج
ــم  ــم  ه ــی تروریس ــورهای حام ــت کش از لیس

ــرد. ــد ک ــالش خواه ت
ــرای  ــرای اج ــی ب ــدرت قانون ــا ق ــاراک اوبام ب
ــت  ــرده اس ــالم ک ــه اع ــی ک ــی اقدامات برخ
را دارد امــا وی لغــو رســمی تحریــم هــای 
ــم  ــه تصمی ــوط ب ــا را من ــه کوب ــاری علی تج
کنگــره خوانــد. امــا اعــالم  ایــن مطلــب  خــود 
بیانگــر نزدیکــی تدریجــی امریــکا و کوبــا 

ــود. ــد ب خواه

|| تحوالتـی که منجـر به عادی سـازی 
روابط بین دو کشـور شـده اسـت از چه 
زمانـی شـروع شـد و شـما آینـده این 

تحـوالت و موانـع بـر سـر آن را چگونه 
مـی بینید؟

ــج 18 مــاه مذاکــرات ســری  ــر نتای ــات اخی اتفاق
ــا تشــویق  ــادا ســت کــه ب ــا در کان امریــکا و کوب
ــا  ــت. ام ــه اس ــورت گرفت ــیس ص ــاپ فرانس پ
ــای  ــم ه ــو تحری ــیر لغ ــال در مس ــن ح ــا ای ب
ــری  ــد. ام ــود دارن ــدی وج ــکالت ج ــا مش کوب
ــت.  ــکا اس ــره امری ــه کنگ ــد مصوب ــه نیازمن ک
ــتگی  ــا و همبس ــه آزادی کوب ــاس مصوب ــر اس ب
دموکراتیــک کوبــا کــه در ســال 199۶ بــه 
تصویــب رســیده اســت لغــو تحریــم هــای کوبــا 
ــا،  نیازمنــد آزادی فعالیــت هــای سیاســی در کوب
برگــزاری انتخابــات آزاد و حــذف نهادهــای 
امنیتــی ایــن کشــور اســت. بــا این حــال تــا قبل 
ــم هــا  ــو تحری ــرای لغ از درخواســت از کنگــره ب
ــا  ــاراک اوبام ــوی ب ــده از س ــالم ش ــات اع اقدام
ــا خواهــد شــد  ــا هاوان ــط ب ــق رواب موجــب تعمی
و مذاکــرات دو طــرف تــا زمــان نشســت ســران 
ســازمان کشــورهای امریــکا ادامــه خواهــد 
ــدار ســران  داشــت کــه در آن زمــان احتمــال دی

ــود دارد. ــت وج ــن نشس ــرف در ای دو ط
ــن  ــادل تری ــن دو کشــور متع ــر بی ــات اخی توافق
ــن  ــط بی ــه رواب ــون ک ــت چ ــن اس ــق ممک تواف
ــی  ــای داخل ــت ه ــت سیاس ــه عل ــور ب دو کش
ــچ  ــوده اســت و هی ــا قطــع ب ــه ه دو طــرف ده
ــرای مصالحــه جــدی حاضــر  یــک از طرفهــا  ب
نبــوده اســت حتــی بــرای برداشــتن اولیــن قــدم 
ــد از 54  ــا بع ــای کوب ــم ه ــتن از تحری ــا. کاس ه
ســال کار درســتی اســت کــه مــی توانــد انجــام 
شــود. اقدامــات اعــالم شــده از ســوی بــاراک اوباما 
و رائــول کاســترو کــه در 1۷ دســامبر اعــالم کردند 
مــی توانــد بــرای عــادی ســازی روابــط دو طــرف 
کــه هنــوز در دام فضــای جنگ ســرد اســت بســیار 
موثــر باشــد و اهمیــت ایــن مســئله فراتــر از کوبــا 
خواهــد رفــت و بــر روابــط آمریــکا بــا کشــورهای 

آمریــکای التیــن هــم تأثیرگــذار خواهــد بــود.

|| آیـا بـه نظـر شـما سیاسـت اعمـال 
بـرای  تـالش  و  کوبـا  علیـه  تحریـم 

منـزوی کـردن آن در نیم قرن گذشـته 
موثـر بـوده اسـت؟

بســیاری از کارشناســان مســائل آمریــکای التین 
بارهــا گفتــه انــد کــه تحریــم اقدامــی اســت کــه 
بیشــتر موجــب شکســت خــود آمریــکا می شــود 
ــی کاســتروها  ــان حکمران ــا اینکــه موجــب پای ت
شــود. تحریــم هــا موجــب قدرتمندتــر شــدن آنهــا 
شــده و باعــث شــده تــا کوبــا ازنهادهــای جهانــی 
مثل ســازمان کشــورهای آمریکایی دور نگهداشــته 
شــود. در حالیکــه مــی شــد در ایــن ســازمان 
توســط دیگــر کشــورهای عضــو، کوبــا را بــه اتخاذ 

سیاســت هــای آزادتــر ترغیــب کــرد.
همچنیــن اعمــال تحریــم هــا از ســوی آمریــکا 
علیــه کوبــا موجــب اختــالف آمریــکا بــا متحدان 
ــره  ــی کشــورهای نیمک ــا تمام ــاً ب ــود و تقریب خ

غربــی شــده اســت.
مــن مطمئــن هســتم کــه تحــوالت اخیر نشــانه 
ــی مصالحــه  ــد طوالن ــن گام فراین ــی از اولی های
درازمــدت اســت هــر چنــد جزئیــات ایــن راهکار 
بایــد تحکیــم شــوند. پیــام اوبامــا هــدف شــفافی 
ــن  ــکا تعیی ــا و آمری ــط کوب ــده رواب ــرای آین را ب
ــد تاثیــرات گســترده  کــرده اســت کــه مــی توان

تــری را در منطقــه برجــای گــذارد.
علــت تــالش بــرای عــادی ســازی روابــط ایــن 
ــدت  ــه م ــکا آنچــه را ک ــت آمری ــه دول اســت ک
ــوده  ــفاف ب ــران ش ــرای دیگ ــی ب ــای طوالن ه
اســت درک کــرد و بــه رســمیت شــناخت. آنچــه 
درک کــرد ایــن اســت کــه تحریــم هایــی کــه 
با هــدف ســرنگونی نظام کمونیســت کاســتروها 
ــا شکســت مواجــه شــده  ــد ب اعمــال شــده بودن
ــت  ــان حکوم ــم در زم ــر ه ــوی دیگ ــد و از س ان
رائــول کاســترو تغییراتــی تدریجــی از درون کوبا 

آغــاز شــده اســت . 
ــه ای منطــق  ــا صــدور بیانی ــم ب ــا ه ــود اوبام خ
ــن  ــت: ای ــرده و گف ــر ســوال ب ــا را زی ــم ه تحری
50 ســال نشــان داده اســت کــه سیاســت منزوی 
ــان آن  ــت و االن زم ــوده اس ــد نب ــردن کارآم ک

ــکار دیگــری اتخــاذ شــود. ــا راه اســت ت
ــا چیــن و حتــی ویتنــام  عــادی ســازی روابــط ب
کــه ســال هــا آمریــکا بــا آن جنگیــد و بیــش از 
50 هــزار کشــته بــرای آمریــکا بــر جــا گذاشــت 
ــی  ــت خارج ــای سیاس ــاری ه ــی از ناهنج یک
ــه  ــا ک ــا کوب ــط ب ــا رواب ــوده اســت. ام ــکا ب آمری
ــدارد  ــکا ن ــرای آمری ــدی هــم ب ــه تهدی هیچگون
ــی  ــرد باق ــگ س ــه در دوران جن ــت ک مدتهاس

ــت. ــده اس مان

|| علـت تحریم های آمریکا علیـه کوبا در 
دهه های گذشـته چه بوده اسـت؟

اولیــن دور تحریــم هــا کــه در ســال 19۶1 
علیــه کوبــا اعمــال شــد ناشــی از سیاســت 
ــود بلکــه ناشــی از سیاســت  ــکا نب خارجــی آمری
هــای کنگــره و حــس انتقــام جویــی بــود. 
ــم  ــا در نی ــه کوب ــکا ب ــخ آمری ــرای درک پاس ب
ــک  ــش ژئوپولیتی ــدن چال ــته فهمی ــرن گذش ق
کوبــا بــرای آمریــکا اهمیــت زیــادی دارد. بعــد از 
خریــد »لوئیزیانــا« توســط آمریــکا در قــرن 19 و 
گســترش ســرزمین آمریــکا تــا خلیــج مکزیــک، 
در آمریــکا اینگونــه تصــور مــی شــده اســت کــه 
حضــور یــک نیــروی خارجــی بــزرگ اروپایــی در 
کوبــا مــی توانــد تهدیــدی بالقــوه بــرای آمریــکا 
بــه حســاب آیــد. لــذا از آن زمــان آمریکا همــواره 
ســعی کــرده اســت تــا سیاســت هــای داخلــی و 

ــد. ــا را شــکل ده ــی کوب خارج
هــدف فیــدل کاســترو هــم پایــان دادن بــه نفوذ 
ــرار  ــا ق ــط ب ــا وی فق ــود ام ــا ب ــکا در کوب آمری
ــه  ــر شــوروی ک ــار اتحــاد جماهی ــن در کن گرفت
ــن کار را  ــت ای ــود، توانس ــده ب ــدرت عم ــک ق ی
انجــام دهــد بطوریکــه اســتقالل کوبــا از آمریــکا 

ــه شــوروی شــد. ــا ب ــه وابســتگی کوب منجــر ب
ــه  ــده ای ک ــدرت عم ــر ق ــر دیگ ــال حاض در ح
بتوانــد بــا اســتفاده از موقعیــت ژئوپولیتیــک کوبا 
بــرای منافــع آمریــکا تهدیــد ایجــاد کنــد وجــود 
ــان  ــوروی در جری ــه ش ــه ک ــد آنچ ــدارد مانن ن
بحــران موشــکی کوبــا در ســال 19۶۲ انجــام داد 
و بــا اســتقرار موشــک هــای میــان بــرد هســته 
ای خــود در کوبــا تمامــی خــاک آمریکا را نشــانه 
گرفــت و آمریــکا و شــوروی را تــا آســتانه جنــگ 

اتمــی پیــش بــرد.

ارزش  دارای  کوبـا  هـم  االن  آیـا   ||
اسـت؟ آمریـکا  بـرای  ژئوپولیتیکـی 

اینطور کـه به نظر می رسـد در حـال حاضر برای 
آمریـکا هیـچ مسـئله ژئوپولیتیکـی دربـاره کوبـا 
مطرح نیسـت هر چنـد کسـی از آینده خبـر ندارد 
و ایـن امکان وجـود دارد که مسـکو بخواهد برای 
تهدیـد منافـع آمریـکا در منطقه آمریـکای التین 
کـه حیـاط خلـوت آمریکاسـت خـود را بـه هاوانا 
نزدیـک کنـد و روابط اسـتراتژیک خود بـا کوبا را 

از سـر گیرد.
آمریکایــی  هــای  استراتژیســت  همچنیــن 
ــی   ــرای نیمکــره غرب محاســبات جــدی چیــن ب
ــد. چینــی هــا عــالوه  را هــم نادیــده نمــی گیرن

استاددانشگاه کلمبیا درگفتگو بامهر:

چرایی عادی سازی روابط امریکا و کوبا
 شکست سیاست انزوا و تحریم واشنگتن

در پی آزادی شماری از زندانیان آمریکایی توسط دولت کوبا، 
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا  در 17 دسامبر 2014 در 
سخنرانی خود به صراحت از تغییرات گسترده در سیاست آمریکا 
در قبال کوبا خبر داد و اعالم کرد که در چشمگیرترین تغییرات 
سیاست خود در بیش از ۵0 سال اخیر، به یک سیاست کهنه که 
چندین دهه در پیشبرد منافع ما ناکام مانده، پایان خواهد داد و به 
جای آن روند عادی سازی روابط میان دو کشور را آغاز خواهد 
کرد. وی گفت با این تغییرات می خواهد فرصت های بیشتری 
را برای مردم آمریکا و کوبا به وجود آورد و فصل تازه ای را میان 

کشورهای قاره آمریکا بگشاید.
 در همین راستا با دکتر »آلبرت بینیناچویلی« استاد علوم سیاسی 
دانشگاه کلمبیا در نیویورک و مسئول سابق بخش آسیای میانه 
رادیو بی بی سی گفتگویی انجام شده که مشروح آن در زیر آمده 

نیاست.
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بــر حضــور اقتصــادی گســترده ای کــه در منطقه 
ــر  ــود ب ــرل خ ــد  کنت ــرده ان ــروع ک ــد ش دارن
گــذرگاه هــای آبــی را تحکیــم کننــد. بطوریکــه 
چیــن در حال حاضــر از ســهامداران عمــده کانال 
پاناماســت. این کشــور اخیــراً بــا نیکاراگوئه قــرارداد 
حفــر دومیــن کانــال کــه اقیانــوس اطلــس و آرام را 
بــه هــم وصل مــی کنــد را امضــاء کــرده اســت. در 
چنیــن وضعیتــی کوبــای منــزوی و فقیر مــی تواند 
هــدف خوب و آســانی بــرای توســعه ژئوپولیتیکی 
چیــن باشــد و مــی توانــد راه را بــرای هــم پیمانی 
ــد،  ــوار کن ــکا هم ــی آمری ــب جهان ــا رقی ــا ب کوب
ســناریویی کــه از نظــر اســتراتژیک بــرای آمریکا 

ــل پذیــرش اســت. غیرقاب

||  بــه نظــر شــما چــرا کوبــا هــم تمایل 
به ترمیــم روابــط خود بــا آمریــکا دارد؟ 
برخــی مدعــی هســتند کاهــش قیمت 
ــت  ــه نف ــا عرض ــده ت ــث ش ــت باع نف
ارزان قیمــت ونزوئــال بــه کوبــا کاهش 
یابــد لــذا هاوانــا از ایــن حیــث تحــت 

فشــار بــوده اســت؟
ــه نوعــی تحــت  کوبایــی هــا در حــال حاضــر ب
فشــار هســتند تــا سیاســت هــای خــود را تغییــر 
دهنــد. آنهــا بــا مشــکالتی توانســتند خــود را بعد 
ــا در حــال  ــد. ام از ســقوط شــوروی نجــات دهن
حاضــر بــا یــک مســئله فــوری مواجــه هســتند 
و آن مشــخص نبــودن وضعیــت ونزوئــال و 
بالتکلیفــی ایــن کشــور اســت. در حــال حاضــر 
کاراکاس ســوخت کوبــا را بــا تخفیــف هــای زیاد 
تامیــن مــی کنــد.  جــواب  ایــن ســوال کــه آیــا 
ــه  ــا ن ــگاه اســت ی ــه پرت ــه در لب ــا ب اقتصــاد کوب
ــه  ــت ک ــدی نیس ــا تردی ــت ام ــختی اس کار س
ــاد  ــادی را ایج ــای زی ــاوت ه ــال تف ــت ونزوئ نف
ــال  ــادی ونزوئ ــکالت اقتص ــرد. مش ــد ک خواه
دولت»نیــکالس مــادورو« رئیــس جمهــور ایــن 
ــادی  ــات زی ــکالت و اعتراض ــا مش ــور را ب کش
ــت  ــه دول ــی ک ــت و در صورت ــرده اس ــه ک مواج
ــان  ــی از حامی ــا یک ــد، کوب ــقوط کن ــال س ونزوئ
ســاختاری خــود را از دســت خواهــد داد و بــا یکی 
ــن ســناریوهای ممکــن مواجــه خواهــد  از بدتری
ــت  ــردن سیاس ــاز ک ــورت ب ــن ص ــد و در ای ش
هــا توســط ایــن کشــور بــه ســمت آمریــکا مــی 
توانــد منجــر بــه بقــای نظــام ایــن کشــور شــود. 
ــکا ســت  ــا آمری ــط بهتــری ب ــد رواب ــا نیازمن کوب
ــت  ــی دول ــقوط احتمال ــورت س ــژه در ص ــه وی ب
ونزوئــال زیــرا از نظــر تئوریــک اقتصــاد ضعیــف 
ــر نظــام در  ــه تغیی ــد منجــر ب ــال مــی توان ونزوئ

ــی شــود. ــه خاطــر فشــارهای داخل ــا ب کوب
ــت و  ــر اس ــترو پی ــول کاس ــن رائ ــر ای ــالوه ب ع
فیــدل کاســترو هم خیلــی پیرتــر و اگــر بخواهند 
دولــت کوبــا پــا بــر جــا بمانــد بایــد همیــن االن 
بقــای آن را تضمیــن کننــد زیــرا معلــوم نیســت 
ــن  ــدرت را در ای ــی ق ــه کس ــترو چ ــد از کاس بع

ــه دســت گیــرد. کشــور ب
ــاره  ــی اش درب ــت دارد و نگران ــکا وق ــا آمری ام
کوبــا بــه خاطــر ایــن اســت کــه کوبــا را بخشــی 
ــذا در حــال حاضــر  ــد. ل از DNA خــود مــی دان
ــدارد  ــودی ن ــه س ــی ک ــا در حال ــر هاوان ــار ب فش
بــرای آمریــکا معقــول نیســت و فشــار بــر هاوانــا 
ــرای  ــوری ب ــرورت ف ــک ض ــر ی ــال حاض در ح
آمریکا نیســت. شــاید اوبامــا بخواهد از خــود میراثی 
باقــی گــذارد امــا منطــق قضیــه ایــن اســت کــه 
کوبــا بیشــتر از آمریــکا بــه عــادی ســازی روابــط 
نیــاز دارد و هزینــه ای کــه آمریــکا بــرای عــادی 

ســازی روابــط بــا ایــن کشــور خواهــد پرداخــت 
بیشــتر از آن چیــزی اســت کــه در حــال حاضــر 
ــه نظــر مــی رســد؛ چــه ایــن کار توســط اوبامــا  ب

صــورت گیــرد چــه توســط جانشــین وی.

|| بـه نظـر شـما عوامـل اقتصـادی تا 
چـه انـدازه در تصمیم دو کشـور برای 
بهبـود روابـط تاثیـر داشـته انـد بـه 

کوبا؟ بـرای  ویـژه 
ــط  ــا توس ــاد کوب ــته اقتص ــای گذش ــال ه در س
ــن  ــه ای ــال ب ــوی ونزوئ ــه از س ــی ک ــه های یاران
ــه  ــوده ک ــا ب ــر ج ــا ب ــده اســت پ کشــور داده ش
ــت ارزان  ــب نف ــتر در قال ــا بیش ــه ه ــن یاران ای
قیمــت بــوده اســت. کاهــش قیمــت نفــت 
ــال در  ــاد ونزوئ ــا اقتص ــت ت ــده اس ــب ش موج
ــران  ــا نگ ــرد. کوب ــرار بگی ــختی ق ــرایط س ش
ــال آن  ــن اســت کــه فروپاشــی اقتصــاد ونزوئ ای
هــم در مقطعــی کــه کوبــا در تــالش اســت تــا 
بــه ســوی رهبــری جدیــد و سیســتم اقتصــادی 
جدیــد گــذر کنــد، موجــب محــدود شــدن منابــع 

ــود. ــور ش ــن کش ــی ای مال
هاوانــا و کاراکاس روابــط چنــد وجهــی گســترده 
ای داشــته انــد بطوریکــه ونزوئــال اصلــی تریــن 
ــا  ــن کار را ب ــوده و ای ــا ب ــی اقتصــادی هاوان حام

دادن نفــت ارزان قیمــت انجــام مــی داده اســت و 
در قبــال آن از قابلیتهــای بــاالی ســرویس هــای 
ــن  ــکای التی ــه آمری ــا درمنطق ــی کوب اطالعات
ــن  ــت. ای ــرده اس ــره ب ــال به ــل ونزوئ و در داخ
همــکاری مقامــات کاراکاس را از تهدیداتــی کــه 
از درون آنهــا را تهدیــد مــی کــرده اســت، مطلــع 
ــود در  ــای موج ــی ه ــژه از نارضایت ــه وی ــرده ب ک

ــن کشــور. درون نیروهــای مســلح ای

ــه  ــکا چ ــا و آمری ــط کوب ــود رواب || بهب
تاثیــری در سیاســت هــای ونزوئــال در 

ــت؟ ــد داش ــا خواه ــال کوب قب
هــر چنــد نزدیکــی روابــط آمریــکا و کوبــا 
ــا  ــط کاراکاس و هاوان ــریعی در رواب ــرات س تغیی
ایجــاد نخواهــد کــرد امــا در درازمــدت بــا 
ــت  ــن اس ــادی ممک ــارهای اقتص ــش فش افزای
ــا  ــنگتن و هاوان ــط واش ــی رواب ــال نزدیک ونزوئ
ــا  ــد. نهایت ــود بدان ــرای خ ــوه ب ــدی بالق را تهدی
سرنوشــت ونزوئــال بســتگی بــه قیمــت 
در  مــادورو«  »نیــکالس  توانایــی  و  نفــت 
مدیریــت ناآرامــی هــای خیابانــی دارد و بــه 
همیــن دلیــل ســال آینــده ســالی حســاس برای 

وی خواهــد بــود.

|| آیـا می تـوان دیدار »جو بایـدن« معاون 
رئیـس جمهـور آمریـکا بـا »نیـکالس 
مـادرو« رئیس جمهور ونزوئال در مراسـم 
تحلیف رئیـس جمهـور برزیل را نشـانه 
ای از تغییـر سیاسـت آمریـکا در قبـال 
کشـورهای آمریـکای التیـن دانسـت؟ 
در صورتیکـه جـواب شـما آری اسـت به 
نظر شـما چه الزاماتی موجـب این تغییر 

است؟ شـده 
ــح و  ــیار واض ــن بس ــای طرفی ــدگاه ه ــر دی تغیی
عیــان اســت. بــه قــول شــما ایرانــی هــا آن چیــز 
کــه عیــان اســت چــه حاجــت بــه بیــان اســت. 
سیاســت هــای آمریــکا در قبــال آمریکایــی 
التیــن بــه خاطــر تغییــرات و تحــوالت منطقــه 
در حــال تغییــرات جــدی اســت. آمریــکای 
ــک  ــرای ی ــدن ب ــاده ش ــال آم ــن در ح التی
ــه  ــاز ب ــه نی ــت. منطق ــد اس ــی جدی ــع بین واق
بازارهــای بــاز، همــکاری هــای تجــاری 
ــه در  ــی ک ــا حرکت ــا ب ــه ای دارد. اوبام و منطق
برابــر کوبــا انجــام داد راه را بــرای نوعــی تعامــل 
ــن  ــکای التی ــورهای آمری ــا کش ــک ب دیپلماتی
گشــود کــه در ۶ ســال اول ریاســت جمهوریــش 
ــم  ــن ه ــکای التی ــم. آمری ــوده ای ــاهد آن نب ش

بایــد اقدامــی تکمیلــی در قبــال آن انجــام دهــد. 
ــا، کاراکاس و  ــه در برازیلی ــی و حمل ــان ناراحت زم
همچنیــن در هاوانــا و میامــی بــه پایــان رســیده 

ــت. اس
تعامــل آمریــکا و کوبا مــی تواند مشــوقی اضافی 
برای مــادورو باشــد تــا به ســوی آمریــکا متمایل 
شــود و حقیقــت ایــن اســت کــه چند ســاعت بعد 
از اعــالن توافــق آمریــکا و کوبــا، مــادورو بطــور 
علنــی اعــالم کــرد کــه کــه مایــل اســت روابــط 

سیاســی خــود را بــا آمریــکا بهبود ببخشــد.
مــادورو در اوایــل امســال در فضایــی کــه خیلــی 
علنــی نبــود یــک نامــزد بــرای ســفارت در 
آمریــکا برگزیــد و مذاکراتــی را در ایــن خصــوص 
بــرای عــادی ســازی روابــط بــا واشــنگتن انجــام 
ــای  ــزارش ه ــته گ ــال گذش ــول س داد و در ط
متعــددی در ایــن خصــوص منتشــر شــد امــا این 
مذاکــرات هنــوز بــه هیــچ توافقــی منجــر نشــده 
اســت. در پــی توافــق آمریــکا و کوبــا مذاکــرات 
ونزوئــال و آمریــکا را هــم مــی تــوان احیــاء کــرد.

|| آیـا نزدیـک شـدن بـه آمریـکا مـی 
توانـد مشـکالت اقتصـادی ونزوئـال را 

برطـرف کنـد؟

ــکا نمــی  ــا آمری ــط ب ــد رواب ــا ایــن حــال تجدی ب
ــد.  ــادورو را حــل کن ــد تمامــی مشــکالت م توان
ــی  ــر منف ــال و تاثی ــادی ونزوئ ــکالت اقتص مش
ــن کشــور از مشــکالت  ــر حــزب حاکــم ای آن ب
ــن کشــور ناشــی شــده  ــدت ســاختاری ای درازم
ــل  ــل و فص ــل ح ــادگی قاب ــه س ــه ب ــت ک اس

ــت. نیس

|| آیـا بـرای نزدیکـی روابـط آمریـکا و 
ونزوئـال هـم بـه حرکتـی مشـابه آنچه 
کـه اوبامـا در قبـال کوبـا انجـا داد، نیاز 

اسـت؟
برقــراری روابــط دیپلماتیــک بــا آمریــکا بیشــتر 
نیازمنــد عوامــل داخلــی ونزوئــال اســت تــا 
ــور  ــس جمه ــا رئی ــا و ی ــوی اوبام ــی از س اقدام

ــکا. ــدی آمری بع

|| آیـا سیاسـت های جدیـد آمریـکا در 
منطقه چالـش هایی بـرای این کشـور 
خواهد داشـت و اساسـا آمریکا از تغییر 
سیاسـت در قبـال آمریـکای التین چه 

اهدافـی را دنبـال مـی کند؟
سیاســت آمریــکا در قبــال کوبــا همچنیــن 
سیاســت هــای آمریــکا را بــا کل آمریــکای 
ــا چالــش هایــی مواجــه خواهــد کــرد؛  التیــن ب

کشــورهایی کــه آمریــکا در حــال حاضــر بــا آنها 
روابــط عــادی دارد. اوبامــا گفــت در مــاه آوریــل 
در نشســت ســران کشــورهای آمریکایــی در 
پانامــا شــرکت خواهــد کــرد، نشســتی کــه آقای 

ــت. ــده اس ــوت ش ــه آن دع ــم ب ــترو ه کاس
ونزوئــال در حــال حاضــر رهبــری ائتالفــی از 
کشــورها را در منطقــه در دســت دارد کــه سیاســت 
هــای ضــد آمریکایــی دارنــد. دولــت ونزوئــال بــه 
خاطــر کاهش قیمــت نفــت بــا انتخابــات پارلمانی 
ــود.  ــد ب ــه خواه ــال ۲015 مواج ــکلی در س مش
ــن هــم احتمــاال  ــدی آرژانتی ــس جمهــور بع رئی
ــال  ــه در س ــدز« ک ــتینا فرنان ــر از »کریس کمت
بــه  اش  جمهــوری  ریاســت  دوران   ۲015
پایــان مــی رســد، تنــد خواهــد بــود. کلمبیــا هم 
کــه متحــد آمریــکا اســت ممکــن اســت در ســال 
ــه توافــق  ــا شورشــیان چپگــرای فــارک ب ۲015 ب
ــد.  ــز باش ــت آمی ــح موفقی ــرات صل ــد و مذاک برس
همچنیــن »دیلما روســف« رئیــس جمهــور برزیل 
هــم در دور دوم ریاســت جمهــوری خــود مــی تواند 

عملگــرا تــر باشــد.
بــرآورد کلــی مــن ایــن اســت کــه مــا در آســتانه 
ــن  ــط بی ــته ای در رواب ــی و برجس ــرات کل تغیی

ــرار داریــم| ــا همدیگــر ق ــکا ب کشــورهای آمری

هر چند نزدیکی روابط 
آمریکا و کوبا تغییرات 

سریعی در روابط 
کاراکاس و هاوانا ایجاد 

نخواهد کرد اما در 
درازمدت با افزایش 
فشارهای اقتصادی 
ممکن است ونزوئال 

نزدیکی روابط واشنگتن 
و هاوانا را تهدیدی 

بالقوه برای خود بداند|
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|| ایـن روزها نوعـی نزدیکـی در روابط 
کوبا و آمریکا را شـاهد هسـتیم. ارزیابی 

شـما از این مسـئله چیست؟
ــرا  ــع گ ــدازه ای واق ــه ان ــا ب ــاراک اوبام ــت ب دول
اســت کــه ایــن مســئله را درک کنــد کــه 
سیاســت هــا و تالشــهایش بــرای منــزوی 
ــن  ــناختن ای ــمیت نش ــه رس ــا و ب ــردن کوب ک
ــج  ــکا نتای ــرای آمری ــد و ب ــوده ان ــط ب کشــور غل
ــن  ــه ای ــد بطوریک ــود آورده ان ــه وج ــی ب عکس
سیاســت هــا موجــب انــزوای آمریــکا در جامعــه 
جهانــی شــد. فشــارهای جامعــه جهانــی از پــاپ 
فرانســیس رهبــر کاتولیــک هــای جهــان ادامــه 
ــود. ــرده ب ــکل ک ــی را مش ــای قبل ــت ه سیاس

|| آیـا تصمیم بـه عـادی سـازی روابط 
بـرای آمریکا ضـروری بـود یـا کوبا؟

ایــن یــک راهــکار بــرد – بــرد بــرای دو طــرف 
ــا کشــورهای دیگــری  ــا ب ــکا و کوب اســت. آمری
ــط  ــتند رواب ــی هس ــات اساس ــه دارای اختالف ک
ــا  ــد ب ــرا نبای ــس چ ــد پ ــادی دارن ــک ع دیپلماتی
ــه  ــط دیپلماتیــک باشــند؟ ب همدیگــر دارای رواب
نظــر مــی رســد ایــن یــگ گام منطقــی باشــد. 
امــا متاســفانه تحریــم هــا را نمــی تــوان بــدون 
ــر  ــت و ب ــل برداش ــور کام ــره بط ــه کنگ مصوب
ــی  ــا زمان ــا ت ــم ه ــی تحری ــن فعل ــاس قوانی اس
کــه در کوبــا انتخابــات آزاد برگــزار نشــود و ایــن 
ــت  ــازار آزاد حرک ــاد ب ــوی اقتص ــه س ــور ب کش
ــد  ــد شــد امــری کــه بعی ــد، برداشــته نخوان نکن

ــد. ــا رخ ده ــن زودی در کوب ــه ای ــت ب اس

|| مولفه هـای اقتصـادی از قبیل کاهش 

قیمـت نفـت در بازارهـای جهانـی تـا 
چـه حـد در تصمیـم گیـری دو طـرف 
تاثیـر داشـته انـد بـه ویـژه در تصمیم 
کوبـا؟ چـرا کـه برخـی مدعی هسـتند 
کـه کاهـش قیمت نفـت باعث شـده تا 
کمکهـای نفتـی ونزوئـال به کوبـا قطع 
شـود لذا هاوانـا مجبور به عادی سـازی 

روابـط با واشـنگتن شـده اسـت؟
 نــه ایــن موضــوع درســت نیســت. یقینــا خیلــی 
کــم قیمــت نفــت در ایــن خصــوص تأثیرگــذار 
بــوده اســت. زیــرا ایــن تغییــرات مــاه ها پیــش از 

ایــن شــروع شــده بودنــد.

|| بـا در نظر گرفتـن دیدار »جـو بایدن« 
و  آمریـکا  جمهـوری  رئیـس  معـاون 
رئیـس جمهـوری  مـادرو«  »نیـکالس 
رئیـس  تحلیـف  مراسـم  در  ونزوئـال 
جمهـوری جدید برزیـل، آیا مـی توانیم 
تغییـر سیاسـت  کـه شـاهد  بگوییـم 
هـای آمریـکا در قبـال آمریـکای التین 
خواهیم بود؟ اگر پاسـخ شـما آری است 
چـه ملزوماتـی آمریـکا را وادار بـه این 

تغییـرات کـرده اسـت؟
ــکا دارای  ــه آمری ــت ک ــرن اس ــک ق ــش از ی  بی
ــر  ــتراتژیک ب ــی و اس ــادی، سیاس ــلطه اقتص س
روی کشــورهای آمریــکای التیــن بــوده اســت. 
ایــن وضعیــت دیگــر وجــود نــدارد و کشــورهای 
آمریــکای التیــن در هــر ســه زمینــه ذکــر شــده 
دارای اســتقالل بیشــتری هســتند و جهــان 
امــروز بیشــتر یــک جهــان چنــد قطبــی اســت 
تــا اینکــه یــک جهــان تــک قطبــی باشــد. اقتصاد 
کشــورهای آمریــکای التیــن بــه ســرعت در حــال 
رشــد اســت و مقــررات تجــاری آنهــا و همــکاری 

هــای آنهــا نیــز مســتقل از آمریــکا اســت.
همچنیــن در ایــن کشــورها دولــت هــای چــپ 
گــرا و ضــد امپریالیســم در حــال روی کار آمــدن 
ــاع را  ــل اوض ــن عوام ــه ای ــتند و مجموع هس
ــل  ــل تحم ــکا فرسایشــی و غیرقاب ــرای آمری ب
ــاراک اوبامــا تشــخیص  ــت ب کــرده اســت و دول
ــرده  ــر ک ــان تغیی ــاع جه ــه اوض ــت ک داده اس
اســت و بــه تبــع آن بایــد سیاســت هــای آمریــکا 

تغییــر کنــد|

نظریه پرداز آمریکایی در گفتگو با مهر:
جهان تک قطبی به رهبری آمریکا پایان یافته است

 لزوم تغییر سیاست واشنگتن
گفتگوازپیمانیزدانی

عبدالحمیدبیاتی
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ــده  ــی انجــام ش ــای ابتدای ــکافی ه  کالبدش
بــر روی جســد دادســتان پرونــده آمیــا 
حکایــت از افزایــش احتمــال خودکشــی وی 

دارد.
ــر  ــار خب ــا انتش ــت ب ــم پس ــه جروزال روزنام
اظهــار تاســف عمیــق مقامــات رژیــم 
»آلبرتــو  مــرگ  دربــاره  صهیونیســتی 
ــال  ــی از احتم ــورت جزئ ــه ص ــمان«، ب نیس

خودکشــی وی خبــر داده اســت. 
ــم  ــات رژی ــه، مقام ــن روزنام ــته ای ــه نوش ب
ــد  ــرده ان ــدواری ک ــراز امی ــتی اب صهیونیس
کــه مــرگ دادســتان پرونــده آمیــا، خللــی در 

ــاورد.  ــود نی ــی آن بوج بررس
نیســمان قــرار بــود دیــروز دوشــنبه در 
ــاره  ــده و درب ــر ش ــن حاض ــان آرژانتی پارلم
ــا  ــده آمی ــا پرون ــه ب ــه در رابط ــی ک اتهامات
متوجــه رئیــس جمهــور آرژانتیــن کــرده بود 
ــام  ــد وی را در حم ــا جس ــد ام ــح بده توضی
خانــه اش در حالیکــه گلولــه ای بــه ســرش 
شــلیک شــده بــود و اســلحه ای نیــز در کنار 

ــد.  ــدا کردن ــت پی ــرار داش ان ق
هــر چنــد رژیــم صهیونیســتی تــالش 
ــار  ــل انفج ــران را عام ــا ای ــیاری دارد ت بس
ــه  ــوم ب ــرس موس ــس آی ــال 1994 بوین س
انفجــار آمیــا معرفــی کنــد و در ایــن راه 
اقدامــات تروریســتی گســترده ای را نیــز انجام 

ــت.  ــری اس ــز دیگ ــت چی ــا حقیق داده ام
در مــورد اقدامــات تروریســتی اســرائیل 
ــل )139۲(  ــا، ســال قب بواســطه انفجــار آمی
در  صهیونیســتی  رژیــم  ســابق  ســفیر 
ــم  ــن رژی ــه ای ــرد ک ــراف ک ــن اعت آرژانتی
ــرد  ــی ک ــان م ــه گم ــرادی را ک ــب اف اغل
ــن کشــور  ــان در ای ــز یهودی در انفجــار مرک
ــد را از  ــته ان ــت داش ــن دس ــکای التی آمری
ــران« در  ــحاق آفی ــت. »اس ــرده اس ــن ب بی
مصاحبــه بــا خبرگــزاری یهودیــان آرژانتین، 
ــرائیل  ــت: اس ــوع گف ــن موض ــالم ای ــا اع ب
توانســته اکثــر کســانی را که پشــت حمالت 
خونیــن بــه ســفارت اســرائیل و یــک مرکــز 
ــه  ــد ب ــن بودن ــان در آرژانتی فرهنگــی یهودی

ــاند. ــل برس قت

در مــارس ســال 199۲، یــک خــودرو 
بمبگــذاری شــده در برابــر ســفارت اســرائیل 
در بوئنــوس آیــرس، پایتخــت آرژانتیــن، 
منفجــر شــد کــه ۲0 نفــر را کشــت و بیــش 
ــرد. در  ــی ک ــر را زخم ــر دیگ ــت نف از دویس
انفجــار دیگــری در ژوئیــه ســال 1994، 
ــه  ــوم ب ــازمان فرهنگــی موس ــاختمان س س
»انجمــن متقابــل اســرائیل و آرژانتیــن« 
)آمیــا( در بوئنــوس آیــرس هــدف بمبگذاری 
قــرار گرفــت کــه 85 کشــته و 300 زخمــی 

ــت. ــای گذاش برج
آفیــران، کــه بیــن ســالهای1993 تــا ۲000 
میــالدی ســفیر تــل آویــو در آرژانتیــن 
ــه ایــن  ــا اشــاره ب ــه خــود ب ــود، در مصاحب ب
ــئول  ــراد مس ــت اف ــت: اکثری ــالت گف حم
ایــن اقدامــات، دیگــر در ایــن جهــان 
نیســتند، و مــا خودمــان ترتیــب کار را دادیم.

حقیقت ماجرای آمیا 
رژیــم صهیونیســتی تــا کنــون تــالش 
ــران و  ــردن ای ــط ک ــرای مرتب ــادی را ب زی
ــن  ــای آرژانتی ــا انفجاره ــان ب ــزب اهلل لبن ح
انجــام داده امــا ایــن توطئــه براســاس 
ــاد  ــط موس ــری، توس ــیار معتب ــواهد بس ش
ــران  ــی از رهب ــیله برخ ــه وس ــی و ب طراح
ــی آن  ــای مال ــه ازمافی ــن ک ــودی آرژانتی یه
کشــور بودنــد و بــه صــورت مافیایــی عمــل 

ــت. ــام گرف ــد، انج ــی کردن م
گرچــه ایــن اقــدام  بــرای کوچانــدن دســته 
جمعــی یهودیــان آن کشــور به ســرزمینهای 
ــت،  ــی گرف ــورت م ــطین ص ــغالی فلس اش
امــا ایــن مســئله بعدهــا تبدیــل بــه ابــزاری 
تبلیغاتــی بــرای بــزرگ جلــوه دادن عظمــت 
ــرای مثــال در ایــن زمینــه  ــد. ب واقعــه گردی
مــی تــوان بــه ادعــای کشــته شــدن فــردی 
ــرد  ــک م ــراال« ی ــیو ای ــام» پاتریش ــه ن ب
ــا  ــا مدته ــه ت ــرد ک ــاره ک ــه ای اش پاراگوئ
تصــور مــی شــد، وی در میــان کشــته 
شــدگان اســت و در آوریــل ســال ۲001 
مشــخص شــد کــه وی در پاراگوئه به شــغل 

نانوایــی مشــغول اســت|

افزایش احتمال خودکشی 
دادستان آمیا

در پی آزادی شماری از زندانیان آمریکایی توسط دولت کوبا، باراک اوباما 
رئیس جمهور آمریکا  در 17 دسامبر 2014 در سخنرانی خود به صراحت از 
تغییرات گسترده در سیاست آمریکا در قبال کوبا خبر داد و اعالم کرد که در 
چشمگیرترین تغییرات سیاست خود در بیش از ۵0 سال اخیر، به یک سیاست 
کهنه که چندین دهه در پیشبرد منافع ما ناکام مانده، پایان خواهد داد و به جای 
آن روند عادی سازی روابط میان دو کشور را آغاز خواهد کرد. وی گفت با 
این تغییرات می خواهد فرصت های بیشتری را برای مردم آمریکا و کوبا به 

وجود آورد و فصل تازه ای را میان کشورهای قاره آمریکا بگشاید.
در پی تحوالت اخیر و در همین راستا با پروفسور »استفان زونز« استاد روابط 
بین الملل دانشگاه سانفرانسیسکو و نظریه پرداز معروف آمریکایی گفتگویی 

انجام شده  که مشروح آن در زیر آمده است.
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رویدادهای آسیا و اقیانوسیه در دی ماه متأثر از 
چند رویدارد بود که دامنه آن وسعت یافت و 
موضوع نزاع در طی ماه گذشته شمسی شد. در 
اهمیت اخبار و رویدادهای این منطقه باید اذعان 
داشت که مناسبات قدرتهای جهانی از رهگذر 
نوع تعامل آنها در حوزه آسیا در سالهای آینده 

شد. خواهد  مشخص 
در جریان سفر السیسی به پکن توافقنامه همکاری 

راهبردی میان چین و مصر امضا شد. 
متعاقب حمله طالبان به مدرسه ای در پیشاور که 
به کشته شدن 141 نفر منجر شد اعدام زندانیان در 
پاکستان ازسرگرفته شد. این اقدام واکنش سازمان 
ملل را نیز به دنبال داشت. بان کی مون در تماس 
تلفنی با نواز شریف نخست  وزیر پاکستان بر لزوم به 

تعلیق درآمدن اجرای حکم اعدام تاکید کرد.
همچنین به دنبال سخنرانی باراک اوباما و انتقاد 
از شرکت سونی پیکچرز در خصوص عدم پخش 
فیلم جنجالی »مصاحبه« که یک کمدی درباره 
توطئه ای برای ترور کیم جونگ - اون، رهبر کره 
شمالی است امریکا این فیلم را اکران کرد. متعاقب 
اکران این فیلم کره شمالی اوباما را شدیداً مورد 

انتقاد قرار داد.
امضای توافقنامه انرژی میان روسیه و پاکستان، 

هشدار کانبرا درباره تکرار حمالت مسلحانه در 
استرالیا، مخالفت چین با انجام حمالت سایبری علیه 
هواپیمای  فروند  یک  سقوط  و  ثالث  کشورهای 
خطوط هوایی مالزی با 1۶2 سرنشین که در آسمان 
اندونزی از جمله حوادث و رویدادهای مهم آسیای 

شرقی و اقیانوسیه در دی ماه به شمار می روند.
امضای توافقنامه نظامی آمریکا، ژاپن و کره جنوبی، 
تمایل سئول برای مذاکره با کره شمالی در ماه ژانویه 
در مورد مسائل مختلف از جمله پروژه های مشترک،  
برنامه ویژه دولت چین برای افزایش مناسبات 
اقتصادی با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و 
رژیم صهیونیستی، آمادگی پیونگ یانگ برای مذاکره 
با سئول در سطح مقامات عالیرتبه و  پذیرش دعوت 
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روسیه از سوی 
رهبر کره شمالی برای سفر به مسکو از جمله اخبار 

مهم این حوزه جغرافیایی به شمار می رود.
آسیای هم غربی شاهد اتفاقت خونباری بود. 
حمله طالبان به مدرسه ای در پیشاور که منجر 
به کشته شدن 141 نفر از جمله 132 دانش آموز 
آن  به  حمله  مسئولیت  پاکستان  طالبان  شد. 
مدرسه که توسط نظامیان اداره می شد را به 

است. گرفته  عهده 
متعاقب این حمالت افغانستان و پاکستان برای 

مرزی  مناطق  در  طالبان  دادن  قرار  هدف 
نواز  محمد  همچنین  کردند.  توافق  همدیگر 
شریف نخست وزیر پاکستان اعالم کرد زمان 
آن رسیده تا اقدامات شدیدی علیه تروریست 

گیرد. صورت  ها 
یک تحول مهم در حوزه آسیای غربی این بود که 
وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد مالعمر رهبر گروه 
طالبان و سایر اعضای این گروه، هدف جنگ آمریکا 
نخواهند بود مگر اینکه آنها تهدید مستقیمی علیه 

امنیت آمریکا محسوب شوند.
پایان رسمی ماموریت ناتو در افغانستان از جمله 
تحوالت مهم افغانستان در دیماه به شمار می رود. 
به دنبال پایان مأموریت ناتو در افغانستان فعالیت 
این سازمان در قالب جدید تعریف شده است. 
همچنین 150 نظامی فرانسوی در افغانستان و پایان 
13 سال حضور سربازان در این کشور از واگذاری 
مسئولیت برقراری امنیت در فرودگاه نظامی 

کابل به نیروهای این کشور خبر داد.
اعالم لیست پیشنهادی کابینه جدید افغانستان 
توسط اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و 
امضای پنج قرارداد همکاری میان کابل و دهلی  
نو از جمله اخبار دیگر آسیای غربی در ماه دیماه 

است. بوده 

آســـیا
دبیران:معصومهزارع
فاطمهدرخشان
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موسسـه مطالعاتی رند در گزارشـی تحـت عنوان 
»افغانسـتان پـس از آمریـکا: ثبـات شـکننده« 
القـای اینکـه بـدون حضـور  در تـالش بـرای 
نظامیان آمریکایـی، اوضاع افغانسـتان روی ثبات 
را نخواهـد دید، نوشـت: سـه سـال پیـش، حدود 
100 هـزار نظامی آمریکایی در افغانسـتان حضور 
داشـتند، امـا در ابتدای سـال جـاری این تعـداد به 
نصـف کاهـش یافت و تـا پایان سـال جـاری نیز 
تـا 90 درصـد کمتـر مـی شـود و تنهـا 10 هـزار 
نظامـی آمریکایـی در ایـن کشـور باقـی خواهند 
مانـد کـه هیـچ کـدام از آنها عملیـات نظامـی در 

ایـن کشـور انجـام نمـی دهند.
در ایـن سـالها شـمار نیروهـای امنیتـی افغانسـتان و 

همچنیـن قابلیـت هـای آنهـا افزایـش یافته اسـت. 
همزمان با عقب نشـینی نیروهـای آمریکایـی و ناتو، 
سـربازان و پلیس افغانسـتان این شـکاف را پر کـرده و 
به دسـتاوردهایی قابل توجه در این زمینه دست یافتند.

اوایـل سـال جـاری افغانسـتان شـاهد برگـزاری 
پنجمیـن انتخابـات ملـی بـود. حضـور مـردم پای 
صنـدوق های رای حتـی در مناطقی کـه طالبان در 
آنجا از نفـوذ باالیی برخوردار بودند، گسـترده بود که 
نتیجه این مشـارکت یـک پیـروزی بـرای ارتش و 
پلیس افغانستان و شکسـت برای شبه نظامیان بود.

بـا نزدیک شـدن به سـال میـالدی جدیـد، طالبان 
بـر حمالت گسـترده خـود افـزوده و در این عملیات 
ها افراد بسـیاری شـرکت می کنند که این عملیات 

در حقیقت آزمونی برای نیروهای امنیتی افغانسـتان 
اسـت که در میدان نبـرد تنها بـوده و خود به تنهایی 

باید ایـن حمـالت را دفع کنند.
ایـن موسسـه مطالعاتی مدعی شـد بیشـتر افغان 
هـا در مقایسـه با مردم سـوریه یا عـراق در امنیت 
نسـبی بـه سـر مـی برنـد. در 13 سـال گذشـته 
میلیونهـا پناهنده به افغانسـتان بازگشـته و از این 
کشـور فـرار نکـرده انـد. اقتصـاد افغانسـتان نیـز 
رشـد چهار برابـری را تجربـه کرده اسـت. ادعای 
این موسسـه غربـی درباره بهبـود اوضـاع امنیتی 
افغانسـتان در حالی اسـت که حمالت گروه های 
تروریسـتی به مـردم و نیروهای ارتـش همچنان 
ادامـه دارد و مناطـق متعـددی از  افغانسـتان بـه 

سـبب فعالیـت ایـن گروه هـا ناامن اسـت.
شـمار افراد تحصیلکرده در افغانسـتان دو برابر شده 
اسـت. شـاید افغانسـتان همچنان درگیر نبـرد بوده، 
امـا میـزان طـول عمـر در این کشـور به میـزان ۲0 
سـال افزایـش یافته اسـت. از سـوی دیگر بـا وجود 
تداوم جنگ، بیشـتر افغان ها سـالم تر از مردم دیگر 

کشـورها بـوده و از زندگی خود راضی هسـتند.
با وجـود این نیروهـای دولت افغانسـتان متحمل 
هزینه های بیشـتری مخصوصا در سـال گذشـته 
شـده اند و انتظـار مـی رود که ایـن روند تا سـال 
آتی نیـز ادامه یابـد و افراد بسـیاری در میدان نبرد 
جـان خـود را از دسـت دهند امـا احتمال مـی رود 
کـه نتیجـه ایـن نبـرد، تـداوم بـن بسـت کنونی 
باشـد و بـه نظر نمی رسـد کـه دورنمای روشـنی 

بـرای ایـن بن بسـت بتـوان در نظـر گرفت.
این موسسـه مطالعاتی مدعی شـد آمریـکا، دولت 
افغانسـتان و طالبان از سـال ۲011 تاکنون درگیر 
مذاکرات غیرمسـتقیم درباره فرآیند صلـح در این 
کشـور بودنـد. طالبـان خواهـان مذاکره بـا دولت 
آمریکا نـه مقامات افغان هسـتند و ایاالت متحده 
نیز اعالم کرده اسـت کـه خواهان مذاکـره درباره 
سرنوشـت افغانسـتان بدون مشـارکت دولت این 
کشـور نیسـت. بـه نظر مـی رسـد کـه نیروهای 
امنیتـی در نهایـت از این بن بسـت با تحقق صلح 
در افغانسـتان خـارج شـوند امـا عوامـل متعددی 
وجـود دارد که مـی تواند این تصـور را خراب کند.

ایـن مرکـز اطالعـات در تـالش بـرای توجیـه 
حضور نظامیـان آمریکایی در افغانسـتان ادعا کرد 
احتمال مـی رود که کنگره کمک هـای ضروری 
را بـرای حضـور نیروهـای امنیتـی افغانسـتان در 
میـدان نبرد قطع کند. از سـوی دیگر شـاید دولت 
وحـدت ملـی در کابـل بـه جنـاح هـای مختلـف 
تجزیه شـود که منجر بـه ایجاد شـکاف در ارتش 
و پلیـس افغانسـتان شـود. بنابراین دولـت باراک 
اوبامـا و جـان کـری وزیـر خارجـه آمریـکا باید با 
مدیریت جدیـد در کابل همکاری کـرده و طرحی 
را بـرای برقـراری صلح در ایـن کشـور ارائه کنند 
کـه طالبان در نهایـت مخالفـت آن نخواهند بود|

افغانستان؛ از برگزاری انتخابات 
تا خروج نظامیان ناتو

ــان ضمــن رد  ــک ســخنگوی طالب ی
ــر  ــال عم ــرگ م ــاره م ــها درب گزارش
ــتان در  ــش افغانس ــرد ارت ــالم ک اع
ــه  ــرده ک ــی ک ــایعه پراکن ــی ش حال
حمــالت طالبــان در تمــام نقــاط 
کشــور گســترش یافتــه و اداره هــای 
ــن  ــوع ای ــری از وق ــی در جلوگی امنیت

ــد. ــده ان ــاکام مان ــالت ن حم
خبــر دیگــر اینکــه ســفیر عربســتان 
ســعودی در کابــل اعــالم کــرد 
کــه کشــورش در پــی صلــح در 
افغانســتان بوده و عربســتان ســعودی 
ــا دولــت افغانســتان  در ایــن زمینــه ب

ــد. ــی کن ــکاری م هم
وی بــا بیــان اینکــه کشــورش 
بــا  دوســتانه  روابــط  خواهــان 
ــی اســت، گفــت  ــت وحــدت مل دول
ــه  ــه ب ــا توج ــعودی ب ــتان س عربس
روابــط نزدیــک و دوســتانه بــا 
تــالش  پاکســتان  و  افغانســتان 
خواهــد کــرد تــا بــا اســتفاده از 
ــرای  ــح را ب ــه صل ــط زمین ــن رواب ای
همیشــه در افغانســتان فراهــم کنــد.

فهیــم دشــتی روزنامه نــگار افغــان در 

گزارشــی تحــت عنــوان »افغانســتان 
ــتان«  ــد و پاکس ــی هن ــان دو راه می
نوشــت: افغانســتان در میــان رقابــت 
هنــد و پاکســتان بــا مشــکل تامیــن 
ــن دو کشــور  ــا ای ــط ب ــادل در رواب تع
مواجــه اســت و اگــر بــه هنــد 
نزدیــک تــر شــود اســباب نارضایتــی 
پاکســتان را فراهــم مــی کنــد و اگــر 
بــه پاکســتان نزدیکتــر شــود واکنش 

ــی دارد. ــد را در پ هن
اینکــه پاکســتان  بیــان  بــا  وی 
نگــران دخالــت هنــد از طریــق 
ــی  ــات داخل ــتان در موضوع افغانس
ــئله  ــن مس ــت ای ــت، نوش ــود اس خ
ــود  ــی ش ــکار م ــه ان ــت ک ای اس
ــکار نیســت. پاکســتان  ــل ان ــا قاب ام
نیروهــای  کــه  کــرده  اعــالم 
ــی  ــت م ــتان را تربی ــی افغانس نظام
ــه  ــا مشــخص اســت کــه ب ــد ام کن
ــی  ــای نظام ــت نیروه ــر تربی خاط
ــن کار را  ــه ای ــت ک ــتان نیس افغانس
مــی خواهــد انجــام دهــد بلکــه بــه 
خاطــر نفــوذ درون ارتش افغانســتان 

ــت| ــی اس ــای امنیت و نیروه

افغانستان میان دو راهی هند و پاکستان
 آمادگی ریاض برای تامین صلح در کابل 

آ ســـیا
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ــال ۲015،  ــن روز س ــس از دومی ــه پ ــد ک ــکا می گوی ــاع آمری وزارت دف
مالعمــر رهبــر گــروه طالبــان و ســایر اعضــای ایــن گــروه، هــدف جنــگ 
آمریــکا نخواهنــد بــود مگــر اینکــه آنهــا تهدیــد مســتقیمی علیــه امنیــت 

آمریــکا محســوب شــوند.
بــا خوانــدن ایــن خبــر، آخرین ســفر رســمی حامــد کــرزی، رئیــس جمهور 
پیشــین افغانســتان بــه ایــاالت متحــده آمریــکا و مذاکــرات و حقایقــی که 
ــان روشــن شــد، در  ــال طالب ــگ آن کشــور در قب ــورد اســتراتژی جن در م

ذهنــم تداعــی شــد.
ــل ســال ۲013 انجــام شــد، جــان کــری  ــه در اوای ــن ســفر ک ــل از ای قب
وزیــر امــور خارجــه کنونی آمریــکا کــه در آن زمــان رئیــس روابــط خارجی 
ــماری از  ــور ش ــل در حض ــود، روزی در کاب ــور ب ــنای آن کش ــس س مجل
مقامــات افغــان بــه رییــس جمهــور کــرزی گفــت کــه مــال عمر در شــهر 

کراچــی پاکســتان اســت و تحــت حفاظــت نظامیــان پاکســتان اســت.
کــرزی گفــت اگر چنین اســت پــس چــرا آمریــکا بــرای دســتگیری وی اقدام 
نمــی کند؟ آمریــکا برای دســتگیری وی میلیــون هــا دالر جایزه نقــدی اعالم 
کــرده اســت، بــه نــام او همــه روزه مــردم بی گنــاه کشــته می شــوند و تحــت 
عنــوان طالبــان در افغانســتان جنــگ جریــان دارد، امــا مــال عمــر تحــت نظر 

شــما و نظامیــان پاکســتان در کراچی بســر مــی برد؟
جــان کــری بــرای رئیــس جمهــور کــرزی جــواب قانع کننــده ای نداشــت 
ــد کــه مالعمــر تحــت نظــارت  ــی مــی گوی ــرال کیان امــا گفــت کــه ژن
ــش  ــی ارت ــای زمین ــده نیروه ــان فرمان ــی در آن زم ــرال کیان ــت. ژن ماس

پاکســتان بــود.
ــال ۲013  ــه س ــاه ژانوی ــرزی در م ــور ک ــس جمه ــفر رئی ــان س در جری
میــالدی بــه واشــنگتن، تومــاس دانیلــون، مشــاور امنیــت ملــی آمریــکا، 
در حضــور رئیــس ســازمان اطالعــات مرکــزی آمریــکا و دیگــر مســئوالن 
بلنــد پایــه آن کشــور بــه رییــس جمهــور کــرزی گفــت کــه از آغــاز ســال 
۲015 بــه بعــد، طالبــان دشــمنان آمریــکا نخواهنــد بــود و آمریــکا دیگــر 
علیــه آنــان نخواهــد جنگیــد. دانیلــون همچنیــن افــزود کــه آمریــکا بــه 

جنــگ خــود علیــه تروریســم در افغانســتان ادامــه خواهــد داد.
ــود کــه مشــاور امنیــت  ــرای رئیــس جمهــور کــرزی ایــن حیــرت آور ب ب
ملــی آمریــکا بــرای طالبــان ضــرب االجــل تعییــن مــی کنــد کــه تــا این 

ســال دشــمن آمریکاســت و بعــد از آن دشــمن آمریــکا نیســت.
کــرزی پرســید: بعــد از ســال ۲014 تروریســم چیســت و تروریســت کیســت؟ 
مشــاور امنیــت ملی آمریــکا در پاســخ گفــت: هــر آن کس کــه در افغانســتان 

بــه ســفارت، اتبــاع و منافــع مــا حملــه و یــا آنهــا را تهدیــد کنــد.
کــرزی دوبــاره پرســید: اگــر در مملکــت مــا در یــک حادثــه انتحــاری ۷0 
ــد، ایــن از نظــر شــما یــک عمــل  ــا 80 تــن جانشــان را از دســت بدهن ی

تروریســتی خواهــد بــود؟ مشــاور امنیــت ملــی آمریــکا گفــت، نــه.
ــی مطمئــن شــود،  ــام آمریکای ــن مق ــرای اینکــه از اظهــارات ای کــرزی ب
یکبــار دیگر ســوال کــرد: اگر در لبــاس طالبــان چندین هــزار تروریســت از 
پاکســتان وارد افغانســتان شــوند و قســمتی از خاک کشــور را تصــرف کنند 

و پرچــم خــود را بــه اهتــزار در آورنــد، در آن صــورت، چطور؟ مشــاور امنیت 
ملــی در پاســخ گفــت: ایــن موضــوع مربــوط بــه شــما و پاکســتان خواهــد 

بــود، نــه مربــوط بــه آمریــکا.
ــات  ــح افغانســتان و موضوع ــان صل ــورد جری ــفر در م ــن س ــان ای در جری
مربــوط بــه گشــایش دفتــر طالبــان در قطــر نیــز صحبــت هــای مفصلــی 
صــورت گرفــت. مقامــات آمریکایــی بــر روی گشــایش دفتــر طالبــان در 
قطــر تاکید مــی کردنــد و مــی گفتند کــه تنهــا دفتر قطــر آدرس مناســبی 

بــرای مذاکــره بــا طالبــان اســت.
کــرزی پــس از ایــن دیدارهــا، چندیــن بــار از هیــات همــراه خــود پرســید: 

چــرا آمریــکا بــه نمایندگــی از طالبــان بــا مــا حــرف می زنــد؟
ایــن مذاکــرات و موضــع آمریــکا در قبــال طالبــان، کــرزی را بیشــتر بــه 
آمریــکا و جنــگ علیــه تروریســم مشــکوک کــرد. بــه همیــن دلیــل او نیز 
بــا ایجــاد دفتــر طالبــان در قطــر و امضــای بــدون قیــد و شــرط توافقنامــه 

امنیتــی بــا آمریــکا شــدیداً مخالفــت کــرد.
موضــع اصلــی آمریــکا در رابطــه بــا مــال عمــر رهبــر طالبــان واضــح بــود. 
ایــن نادرســت نخواهــد بود، اگــر بگوئیم کــه در 13 ســال گذشــته، هیچگاه 

مــال عمــر هــدف اصلــی جنــگ آمریکا نبــوده اســت.
آدرس دقیــق و مخفیــگاه مالعمــر، از قبــل بــرای آمریــکا معلــوم بــود، امــا 
نیروهــای آمریکایــی هیچــگاه اقدامــی بــرای از بیــن بــردن و یا گرفتــن او 

نکردند.
ــه  ــد ک ــی کن ــد م ــن را تایی ــماً ای ــکا رس ــاع آمری ــه وزارت دف ــون ک اکن
مــال عمــر و ســایر طالبــان در افغانســتان، هــدف جنــگ آمریــکا نیســتند، 
ــم و از  ــتراتژی منظ ــدی از اس ــه جدی ــن مرحل ــه ای ــود ک ــی ش ــوم م معل
ــه اجــرا در می آیــد. هــر چنــد ایــن  قبــل برنامه ریــزی شــده اســت کــه ب
موضــوع تــازه رســانه ای و خبرســاز شــده اســت، امــا بــه نظــر مــی رســد 

ایــاالت متحــده آمریــکا ایــن تصمیــم را از ســالها قبــل گرفتــه اســت.
ــن مســاله در شــرایط  ــا اعــالم ای ــه ب ــن اســت ک آنچــه مهــم اســت، ای
کنونــی، وزارت دفــاع آمریــکا یکبــار دیگــر جنــگ 13 ســاله ایــن کشــور 

ــرد. ــوال می ب ــر س ــه را زی ــتان و منطق ــم در افغانس ــه تروریس علی
ــد و از آغــاز  ــکا بودن ــان دشــمن آمری ــان ســال ۲014 طالب ــا پای ــه ت چگون
ســال ۲015 دیگــر دشــمن نیســتند و آمریــکا آن هــا را تعقیــب نمــی کند؟ 
چــرا در طــی 13 ســال گذشــته هــزاران افغــان تحــت نــام گــروه طالبــان 
در ایــن جنــگ کشــته شــدند و هــزاران تــن دیگــر آنــان مجــروح و زندانی 

شــدند؟
پــس از بیشــتر از یــک دهــه جنــگ علیــه تروریســم، هنــوز هــم افغــان 
ــی  ــاط کشــور قربان ــل و دیگــر شــهرها و نق ــه در کاب ــاه روزان هــای بیگن
تروریســم می شــوند و مســئولیت آن را طالبــان بــه عهــده مــی گیــرد یــا 

بــه طالبــان و یــا بــه طالبــان نســبت داده مــی شــود.
ــر  ــان دیگ ــتی و طالب ــر تروریس ــالت دیگ ــن حم ــکا ای ــرای آمری ــا ب آی
تروریســت نیســت؟ اظهــارت اوایــل ســال ۲013 آقــای دانیلــون اکنــون 

ــی پوشــد| ــه عمــل م جام

چرا آمریکا دیگر طالبان را دشمن نمی داند سفیر چین در ایران:

خودزنی آمریکا 
در صورت ضربه 

به چین 
سـفیر چین با اشـاره بـه اینکه حجـم مبادالت 
تجـاری چیـن و روسـیه وابسـته بـه مناسـبات 
پکن-واشـنگتن نیسـت ، به خودزنی آمریکا در 

صـورت ضربه بـه چیـن پرداخت.
»پانگ سـن« سـفیر چین در ایران در نشسـت 
خبـری با خبرنـگاران داخلـی و خارجـی در این 
رابطـه کـه »آیا بـه نظر می رسـد آمریـکا برای 
ضربـه زدن بـه اقتصـاد چیـن برنامـه ریـزی 
وسـیعی را تـدارک دیـده و دولـت چیـن در این 
خصـوص چـه تدابیـری را اتخاذ کرده اسـت؟« 
گفـت: اقتصـاد جهـان در عصـر حاضـر به هم 
مرتبط اسـت و درحالیکه رابطـه رقابتی میان ما 
و جهانیـان وجـود دارد در عین حـال با یکدیگر 

همـکاری مـی کنیم.
وی افـزود: بنابرایـن اگـر آمریـکا در پـی ضربه 
زدن بـه اقتصـاد چیـن اسـت، در حقیقـت بـه 
اقتصـاد خـود ضربـه مـی زنـد. در بسـیاری از 
پدیـده هـا در اقتصـاد جهـان همچـون رکـود 
اقتصـادی و افـت قیمـت نفـت مواجه هسـتیم 
کـه در ایـن زمینـه تدابیـر متفاوتـی را پیش رو 
داریـم. از یک سـو بایـد مقابل برخـی از فعالیت  
هـای غیرعـادی محتاطانـه عمـل کنیـم و از 
طـرف دیگر بایـد رونـد یکپارچه شـدن اقتصاد 

جهـان را پیـش ببریـم.
پانـگ سـن تاکیـد کـرد: کشـورهای جهـان 
باید بـه تبـادل نظـر در زمینـه کاالهـای دیگر 
بـه صـورت دو و چنـد جانبـه بپردازند تـا نتیجه 
بـرد- بـرد بدسـت آید. بـه عنـوان مثـال، گروه 
۲0 در سـال ۲008 ایـن نقش را مقابـل بحران 
اقتصـادی ایفـا کـرد و عـالوه بـر این سـازمان 
ملـل نقش خـود را بـه خوبی ایفـا کرده اسـت.

وی افـزود: چین از تاسـیس سـازمانهای منطقه  
ای حمایـت می  کند. بـه عنوان مثال پیشـنهاد 
تاسـیس سـازمان شـانگهای و بانـک سـرمایه 
گـذاری آسـیا از سـوی چیـن مطـرح شـده و 
امیـدوارم بـا مسـائل غیرعادالنـه بـا جدیـت 
برخـورد شـود و کشـورهای جهـان بـا یکدیگر 
متحـد بـوده تـا از فعالیـت هـای غیرعادالنـه 
جلوگیـری کننـد و سـرانجام نتیجـه پیشـرفت 

مشـترک در جهـان حاصـل شـود.
سـفیر چین در ایـران در پاسـخ به این پرسـش 
کـه »هـم اکنـون حجـم مبـادالت اقتصـادی 
چیـن و کشـورهای منطقـه مخصوصا روسـیه 
افزایـش یافتـه اسـت، آیا ایـن به مفهـوم ناامید 
شـدن چیـن از ادامـه همـکاری اقتصـادی بـا 
آمریـکا و غـرب نیسـت؟« گفـت: این پرسـش 
نیاز به بررسـی  هـای کارشناسـانه دارد ولی می  
خواهـم توضیح دهـم که حجم مناسـبات چین 
و آمریـکا بسـیار زیـاد بـوده و حجـم مبـادالت 
تجـاری چیـن و روسـیه وابسـته بـه مناسـبات 
چیـن و آمریـکا نیسـت و برخـالف شـما کـه 
نـگاه سیاسـی داریـد از نظر مـن باید بسـیاری 

از مسـائل در ابعـاد دیگر بررسـی شـود|

آ ســـیا
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»هــان بــان« بــه عنــوان یــک موسســه دولتــی 
چیــن بــه دانشــگاه های خارجــی پــول می دهــد 
ــی  ــان چین ــگ و زب ــات فرهن ــز مطالع ــه مراک ک
ــدرت  ــش ق ــب افزای ــا موج ــد ت ــیس کنن تأس

ــن شــود. فرهنگــی چی
کــه  اســت  دولتــی  »هان بــان« ســازمانی 
وظیفــه اش تبلیــغ و ترویــج آمــوزش زبــان چینی 
در کشــورهای دیگــر اســت. در ده ســال گذشــته 
ــازمان  ــداف س ــه اه ــم ب ــر ه ــدف دیگ ــک ه ی
ــی از  ــع بخش ــه در واق ــی ک ــده؛ هدف ــه ش اضاف
ــل  ــت: تبدی ــور اس ــن کش ــی ای ــت خارج سیاس

ــی. ــدرت فرهنگ ــک ق ــه ی ــن ب چی
بــه نوشــته وب ســایت بــی بــی ســی، در اهمیــت 
ــام  ــه مق ــس ک ــن ب ــن ســازمان همی ــه ای وظیف
رئیــس آن در ســطح معــاون وزیر اســت. از ســال 
۲004 هان بــان بــه دانشــگاه های خارجــی 
پــول می دهــد کــه مراکــز مطالعــات فرهنــگ و 
زبــان چینــی تأســیس کنند. اســم ایــن مراکــز را 

ــیوس«. ــات کنفوس ــته اند: »مؤسس گذاش
ــی  ــول، مدرس هــای چین ــن به جــز پ ــت چی دول
ایــن  در  دانشــگاه ها می فرســتد.  بــه  هــم 
ــا  ــور دنی ــگاه از 1۲3 کش ــال در 4۶5 دانش ده س
مؤسســه کنفوســیوس تأســیس شــده و برنامه ای 
مشــابه در صدهــا دبیرســتان خارجــی هــم اجــرا 

می شــود.
ــروژه،  ــد: کل پ ــس می افزای ــی انگلی رســانه دولت
نمونــه موفقــی اســت از گســترش »قــدرت 
ــام،  ــداد و ارق ــدن اع ــزرگ ش ــا ب ــا ب ــرم«. ام ن
دغدغــه دانشــگاهیان غربــی هــم بیشــتر شــده 
ــد  ــر می کنن ــان فک ــان و مدرس ــت و محقق اس
ــروژه آزادی اندیشــه و بیــان را در فضــای  ایــن پ

ــدازد. ــر می ان ــه خط ــی ب آموزش
ســال گذشــته انجمــن مدرســان دانشــگاه 
کانــادا از همــه دانشــگاه هایی کــه مؤسســه 
تعطیل شــان  خواســت  دارنــد  کنفوســیوس 
کننــد. امســال هــم انجمــن امریکایــی اســتادان 

ــی  ــگاه های امریکای ــن را از دانش ــگاه همی دانش
خواســت.

در بیانیــه ایــن انجمــن آمــده بــود کــه: 
بــازوی  مثــل  کنفوسیوســی  »مؤسســات 
ــد و در اســتخدام  حکومــت چیــن عمــل می کنن
و اداره دانشــگاهیان، انتخــاب درس هــا و تعریــف 
دامنــه بحــث، اهــداف حکومــت چیــن را پیــش 

می برنــد.«
ــیوس  ــات کنفوس ــی مؤسس ــان غرب ــا مدافع ام
ــا  ــز عمدت ــن مراک ــه کار ای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ب
آمــوزش زبــان اســت، ادعــای شستشــوی مغزی 
دانشــجویان خارجــی توســط دولــت چیــن را رد 
ــات  ــا مؤسس ــن، آن ه ــر ای ــالوه ب ــد. ع می کنن
ــکان  ــم آوردن ام ــر فراه ــیوس را به خاط کنفوس
آمــوزش زبــان چینــی بــرای دانشــگاه هایی کــه 
تــوان مالــی راه انــدازی اش را ندارنــد، بســیار مفید 

ــد. ــی می کنن ارزیاب
اســتدالل مدافعــان ایــن اســت کــه کمــک مالی 
ــوه همکاری هــای دیگــر در  ــا انب ــت چیــن ب دول
ــدارد؛  ــی ن ــی تفاوت ــی و صنعت ــای دولت زمینه ه
بخــش  مدت هاســت  کــه  همکاری هایــی 
ــت.  ــدرن اس ــک م ــای آکادمی ــر دنی جدایی ناپذی
آن هــا می گوینــد مؤسســات کنفوســیوس را 
ــول و  ــا اص ــه ب ــنجید، ن ــان س ــا عمل ش ــد ب بای

ــی. ــای انتزاع معیاره
ــی  ــی س ــی ب ــوق، ب ــزارش ف ــان گ ــا در پای ام
ــن  ــن، ای ــف چی ــاح مخال ــت جن ــا هــدف تقوی ب
ــد کــه: »اگــر  ســؤال جهــت دار را مطــرح می کن
ــه یــک  در عمــل یــک دانشــجوی فرضــی از ت
کالس زبــان چینــی دســت بلنــد کــرد و در مورد 

ــوان پرســید، چــه؟« اســتقالل تای
ــؤال  ــن س ــخ ای ــان پاس ــازمان هان ب ــس س رئی
رســانه دولتــی انگلیــس را بــا صراحــت می دهــد: 
ــد  ــتیم، خواه ــا می فرس ــه م ــی ک ــر مدرس »ه
ــن  ــک چی ــن اســت. ی ــال چی ــوان م ــت: تای گف

ــد نیســت.«| ــای تردی ــم. ج بیشــتر نداری

تالش چین برای تبدیل شدن به ابرقدرت فرهنگی

 »موسسات کنفسیوس« چیست

یـک رسـانه چینی از سـرمایه گـذاری چیـن در حوزه جـاده ابریشـم و تالش این کشـور برای 
توسـعه همکاریهای صنعتی و زیرسـاخت هـای بازرگانی در اقتصـاد قاره آسـیا خبر داد.

چاینـا دیلی در گزارشـی با اشـاره بـه تصمیـم دولت چین بـرای احیای جـاده ابریشـم به نماد 
سـنتی گردشـگری و جـذب گردشـگران بسـیار به ایـن مناطـق گـزارش داد که پکـن در پی 
سـرمایه گـذاری 40 میلیـارد دالری در زیر سـاخت ها، حوزه گردشـگری و صنایع وابسـته به 
آن و همچنیـن ارائـه کمک هـای مالی مورد نیاز به کشـورهای حاشـیه جاده ابریشـم اسـت.

ایـن رسـانه چینـی در ادامـه بـا پرداختن بـه اظهـارات »بای آینـگ« معـاون فرماندار اسـتان 
»شاآنشـی« از سـرمایه گـذاری پنج میلیـارد یوانی )معـادل 804 میلیون دالر( چیـن در بخش 

گردشـگری خبر داد.
چاینـا دیلـی با اشـاره بـه عبـور هـزار و ۶00 کیلومتـر از جاده ابریشـم از اسـتان شاآنشـی می 
نویسـد مقامـات این اسـتان در پی سـرعت بخشـیدن به شـبکه حمل و نقـل خود بـوده و در 
پنـج سـال آتی اسـتان »گانسـو« به نقـاط مهم کشـور، شـهرها، شهرسـتان ها و جـاده های 

اصلـی مرتبط می شـود.
در همیـن رابطـه »شـی جین پینـگ« رئیـس جمهوری چیـن بر لـزوم همکاری کشـورهای 
آسـیایی در طـرح احیای جـاده ابریشـم تاکید کـرده و اعـالم کرده اسـت که چین قصـد دارد 
جاده ابریشـم را که در گذشـته های بسـیار دور شـاهراه ارتباطات سیاسـی و تجاری بین چین 
بـا جهـان بود، احیـا کند و بـه این منظور صندوق سـرمایه گـذاری بـه ارزش 40 میلیـارد دالر 

ایجاد مـی کند.
رئیـس جمهـوری چیـن پیشـتر در دیدار بـا مقامـات کشـورهای پاکسـتان، بنـگالدش، الئوس، 
مغولسـتان، میانمار، کامبوج و تاجیکسـتان اعالم کرده بود: از گذشـته تاکنون، ارتباط آرزوی جامعه 
بشـری بوده و جاده ابریشـم نمونه بارزی در این زمینه اسـت، مردم کشـورهای آسیا را باید پیشگام 
ایـن ارتباطات دانسـت. بـا توجه به تغییرات جوامـع و اصالحات آن، کشـورهای آسـیایی باید برای 

جسـتجوی توسـعه جدید اقتصادی و برتری باهـم تالش کنند.
رئیـس جمهـوری چیـن در ایـن دیـدار کـه در حاشـیه نشسـت سـران کشـورهای سـازمان 
همـکاری هـای اقتصـادی آسیا-اقیانوسـیه )اپـک( در پکـن انجام شـد، پـروژه احیـای جاده 
ابریشـم را در راسـتای تـالش چیـن برای گسـترش همـکاری های تجـاری با هـدف بهبود 

توانمنـدی اقتصادی آسـیا دانسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه اخیرا رئیـس جمهـوری افغانسـتان با سـفر به پکـن چنـد توافقنامه 
همـکاری را بـا دولت چین بـه امضا رسـاند. بر این اسـاس موضوع همـکاری دو کشـور در احیای 
مجدد جـاده ابریشـم از جمله موضوعات مـورد گفتگو بین مقامات چین و افغانسـتان بوده اسـت|

چین در پی احیای اقتصاد قاره آسیا

کمک مالی به کشورهای
 حاشیه جاده ابریشم
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نشــریه نشــنال اینترســت در گزارشــی دســتور 
کار سیاســت امنیتــی و خارجــی نخســت وزیــر 

ــرار داد. ــی ق ــورد ارزیاب ــن را م ژاپ
نشــنال اینترســت در ایــن گــزارش تحــت 
عنــوان »دســتور کار سیاســت امنیتــی و خارجی 
ــت:  ــن« نوش ــر ژاپ ــت وزی ــه نخس ــینزو آب ش
ــرات در  ــرال دموک ــزب لیب ــه و ح ــروزی آب پی
ــت از  ــن حکای ــامبر در ژاپ ــاه دس ــات م انتخاب
ــرا  ــی گ ــدرت از موضــع راســتگرا- مل ــر ق تغیی

ــت. ــم اس ــوی لیبرالیس ــه س ب
ــل   ــرای نس ــی ب ــت افراط ــزب »ناسیونالیس ح
ــده« کــه 1۷ کرســی را از دســت داد،  هــای آین
ــظ  ــان حف ــود را در پارلم ــده خ ــا دو نماین تنه
ــم  ــان را گرده ــی گرای ــزب مل ــن ح ــرد. ای ک
ــوان  ــه عن آورده اســت. »ایشــیهارا شــینتارو« ب
ــن  ــی ای ــت انتخابات ــزد در فهرس ــن نام آخری
حــزب نتوانســت هیــچ کرســی ای را در پارلمان 
از آن خــود کنــد و فــورا اعــالم کــرد کــه عرصه 

ــد. ــی کن ــرک م سیاســت را ت
»توشــیو تاموگامــی« یکــی از فرماندهــان 
ــل  ــه دلی ــه ب ــن ک ــی ژاپ ــروی هوای پیشــین نی
ــروف  ــه مع ــی گرایان ــای مل ــده ه ــتن ای داش
اســت، خواســتار کنــاره گیــری حــزب کومیتــو 
ــتور  ــک دس ــه ی ــتیابی ب ــرای دس ــدرت ب از ق
ــت وی  ــد. شکس ــه کار ش ــی محافظ کار نظام
نمادیــن بــوده و نشــان دهنــده شکســت 
ــوص در  ــه خص ــه ب ــی گرایان ــای مل دیدگاهه

ــت. ــی اس ــه نظام زمین
حــزب دموکراتیــک ژاپــن در انتخابــات 11 
کرســی را بدســت آورد و هــم اکنــون ۷3 
ــان از آن  ــی در پارلم ــور کل ــه ط ــی را ب کرس
ــن«  ــای ژاپ ــزب »احی ــت. ح ــرده اس ــود ک خ
ــم  ــت داد و ه ــی را از دس ــک کرس ــز ی نی
ــا  ــت ام ــرده اس ــب ک ــون 41 را تصاح اکن
نفــوذ »تــورو هاشــیموتو« شــهردار ملــی 
گــرای بانفــوذ در اوســاکا بطــور قابــل توجهــی 

ــت. ــده اس ــف ش تضعی
ــتعفای  ــیموتو اس ــورو هاش ــه ت ــن رابط در همی
ــر  ــه خاط ــی ب ــای مل ــت ه ــود را از سیاس خ
تمرکــز بــر سیاســت هــای منطقــه ای اوســاکا 
ــی«  ــب »ادا کنج ــن ترتی ــرد و بدی ــالم ک اع
قبــال  در  را  تــری  متــوازن  دیــدگاه  کــه 
ــزب  ــن ح ــت ای ــی دارد، ریاس ــات دولت موضوع
را برعهــده گرفــت. حــزب سیاســی دیگــر 
ــب 13  ــا کس ــه ب ــت ک ــت اس ــزب کمونیس ح
کرســی شــمار کرســی هــای ایــن حزب بــه ۲1 

ــید. ــان رس ــی در پارلم کرس
ایــن نتایــج مــی توانــد عواقبــی را بــرای 
ــه  ــد، ب ــته باش ــراه داش ــه هم ــه ب ــت آب سیاس
ویــژه در مســائل مربــوط بــه امنیــت، سیاســت 
و تاریــخ. دو فرضیــه در اینجــا مطــرح مــی 
شــود. تحلیلگــران خوشــبین بــر ایــن باورند که 
ــه  ــا آمادگــی آب ــداز سیاســی همــراه ب چشــم ان
بــرای توجه بــه دســتیاران رئالیســت میانــه رو از 
وزارت امــور خارجــه همچــون »شــوتارو یاچی« 
ــرد  ــا رویک ــاخته ت ــادر س ــر را ق ــت وزی نخس
ــه وی را  ــرد ک ــش بگی ــری را در پی ــادل ت متع
هــم تــراز بــا افــکار عمومــی جهانــی از جملــه 

ــد. ــی کن ــا م ــکا و اروپ ــدگاه آمری دی
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــز ب ــن نی ــران بدبی تحلیلگ
ترکیبــی از اکثریــت قدرتمنــد در مجلــس 
نماینــدگان بایــد بــا احتیــاط باشــد زیــرا تغییــر 
جــزر و مــد سیاســی به ســوی لیبــرال هــا باعث 
شــده تــا  راســتگرا- ملــی گــرا قــوی تــر شــده 
ــا  ــا تنه ــند ام ــته باش ــق انتخــاب داش ــه ح و آب

ــا. ــرات آنه ــرای نظ ــوش دادن و اج ــرای گ ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام ــریه غرب ــن نش ای
برنامــه امنیتــی و نظامــی نخســت وزیــر ژاپــن 
مــی نویســد: آبــه پــس از انتخابــات اعــالم کرد 
ــی از  ــون اساســی یک ــر در قان ــد نظ ــه تجدی ک
اهــداف مهــم سیاســی وی اســت. تــا آنجــا کــه 
بــه مــاده 9 مربــوط مــی شــود، وظیفــه اصلــی 

ــی  ــث پارلمان ــر بح ــز ب ــر تمرک ــال حاض در ح
ــه در روز اول  ــم کابین ــن تصمی ــه تدوی در زمین
جــوالی اســت کــه مجــوز اعمــال حــق جمعی 

ــد. ــی ده ــن م ــه ژاپ ــود را ب ــاع از خ ــرای دف ب
از ســوی دیگــر بــه نظــر نمــی رســد کــه نیــاز 
ــا  ــون اساســی ب ــرای بازنگــری در قان ــی ب واقع
ــت  ــه سیاس ــان در عرص ــاد اطمین ــدف ایج ه
ــته  ــود داش ــن وج ــال ژاپ ــی فع ــی و امنیت نظام
باشــد. احتمــال مــی رود کــه وزارت امــور 
ــات حفــظ  ــر را در عملی ــال ت خارجــه نقــش فع
صلــح )PKO( و اقدامــات تحــت قطعنامــه 
ــد  ــل متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــای ش ه
داشــته باشــد کــه از جملــه ایــن قطعنامــه هــا 
ــی«   ــون دائم ــب »قان ــه تصوی ــوان ب ــی ت م
اشــاره کــرد کــه در مواجهــه بــا قطعنامــه 
افغانســتان در ســال ۲001 و قطعنامــه عــراق در 
ســال ۲003 مطــرح شــد امــا نیازمنــد اصــالح 

ــود. ــی نب ــون اساس قان
ــه  ــا زمانیک ــد ت ــی رس ــر نم ــه نظ ــع، ب در واق
حــزب کومیتــو بخشــی از ائتــالف حاکــم 
ــاده 9  ــتر در م ــر بیش ــد نظ ــد، تجدی ــی بمان باق
قانــون اساســی امــکان پذیــر باشــد. در صــورت 
ــائلی  ــن مس ــی ژاپ ــون اساس ــری در قان بازنگ
همچــون حقــوق زیســت محیطــی و سیاســت 
ــن از  ــت زمی ــوق مالکی ــا حق ــی ی ــای عموم ه

ــوند. ــی ش ــوردار م ــتری برخ ــت بیش اهمی
دوم اینکــه، ایــن روزهــا صحبــت از وقایــع 
تاریخــی همچــون بازدیــد از معبــد یاســوکونی 
ــود.  ــی ش ــن م ــان در ژاپ ــل زن ــا آزادی عم ی
ــزاب،  ــام اح ــی، تم ــارزات انتخابات ــول مب در ط
ــن  ــه ای ــبت ب ــگاهیان نس ــا و دانش ــانه ه رس
ــد  ــار کــرده بودن موضــوع ســکوت کامــل اختی

ــود دارد. ــال وج ــون دو احتم ــم اکن ــا ه ام
ــش  ــه بی ــه آب ــن اســت ک ــبینانه ای ــگاه خوش ن
ــال  ــوب در قب ــنونده خ ــت و ش ــک رئالیس از ی
دســتیارانش اســت. وی در پــی بازدیــد از معبــد 

ــئله آزادی  ــه مس ــت و در زمین ــوکونی نیس یاس
ــود  ــای خ ــن دیپلماته ــه بهتری ــان ب ــل زن عم
ــه  ــورت محرمان ــه ص ــا ب ــد ت ــی ده ــازه م اج
ــام  ــرای التی ــتر ب ــکاری بیش ــرح ابت ــاره ط درب
بخشــیدن بــه رنجهــای زنــان مذاکــره کننــد و 
بــه پــارک گئــون هــای رئیــس جمهــوری کره 
ــرح  ــن ط ــه ای ــتن ب ــازه پیوس ــز اج ــی نی جنوب
ــتور کار  ــوع از دس ــن موض ــذف ای ــرای ح را ب
سیاســی موجــود بیــن ژاپــن و کــره مــی دهــد.

ســال ۲015 بــا توجــه بــه بیانیــه آبــه در 
بزرگداشــت هفتادهمیــن ســالگرد پایــان جنگ 
جهانــی دوم از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت 
امــا پیــام اصلــی تاریــخ باید تعهــد وی بــه بیانیه 
ــر  ــت وزی ــم نخس ــن تصمی ــا و همچنی مورایام
ــن موضــوع  ــردن ای ــوش نک ــرای فرام ــن ب ژاپ
ــب  ــخ مرتک ــول تاری ــن در ط ــه ژاپ ــد ک باش
ــایی  ــورت شناس ــت. در ص ــده اس ــی ش جنایات
ــد  ــی توان ــه م ــال ۲015، آب ــق در س ــن حقای ای
اقدامــات مصمــم تــر بیشــتری را بــرای تبدیــل 
»آبــه ژاپــن« بــه »آبــه آســیا« و »آبــه جهــان« 

ــد. ــام ده انج
دیــدگاه بدبینانــه ایــن اســت کــه بیانیــه ۲015 
آبــه منحصــرا »آینــده گــرا« بــوده زیرا بــا هدف 
ــه جهــان صــادر شــده  ــن موضــوع ب اعــالم ای
اســت کــه ژاپــن همــه چیــز را بــرای آشــتی بــا 
ــالش  ــده ت ــت و در آین ــام داده اس ــته انج گذش
ــه یــک کشــور  ــل ب ــرای تبدی گســترده ای را ب
دموکراتیــک و صلــح آمیــز انجــام مــی دهــد.

پیــام هــای کلیــدی، فراموشــی گذشــته و 
ــده اســت. از ســوی  ــرای آین فعالیــت جمعــی ب
ــدام  ــه اق ــه کابین ــی رود ک ــار نم ــر انتظ دیگ
بیشــتری را در زمینــه آزادی عمــل زنــان انجــام 
ــی  ــوکونی مل ــد یاس ــه معب ــه در زمین ــد. آب ده
ــرا  ــرار مــی دهــد زی ــان را تحــت فشــار ق گرای
ــاد  ــوی اتح ــار از س ــه فش ــد ک ــن باورن ــر ای ب
ــن را  ــای، ژاپ ــون ه ــارک گئ شــی جینپینگ-پ
تحقیــر کــرده و بنابرایــن نخســت وزیــر ژاپــن 
بایــد بــار دیگــر  غــرور و انعطــاف پذیــری ژاپن 
ــه  ــه رخ بکشــد ک ــد ب ــن معب ــد از ای ــا بازدی را ب
در صــورت انتخــاب ایــن مســیر آبــه بــا وجــود 
ــه  ــود ب ــی خ ــی داخل ــت سیاس ــای موقعی ارتق

ــی رود. ــش م ــی پی ــزوای جهان ــمت ان س
ــد در اینجــا مــورد  یــک مســئله دیگــر کــه بای
ــت.  ــاوا اس ــوع اوکین ــرد، موض ــرار گی ــث ق بح
ــال  ــف انتق ــه مخال ــر LDP ک ــای غی نامزده
ــو  ــواحل هنوک ــه س ــا ب ــی فوتنم ــگاه هوای پای
ــب  ــات کس ــتری را در انتخاب ــد، آرای بیش بودن
کــرده کــه ایــن موضــوع نشــان دهنــده گرایش 
ــت.  ــو اس ــه هنوک ــوی رد گزین ــه س ــی ب کل
ــه  ــژه ای را ب ــت توجــه وی ــا وجــود آنکــه دول ب
ــی  ــئله طوالن ــک مس ــاوا دارد، ی ــت اوکین هوی
نادیــده گرفتــه شــده اســت و ممکــن اســت که  
ایــن موضــوع بــه دشــوارترین چالــش امنیتــی، 
دفاعــی و مســئله سیاســت خارجــی در کابینــه 

ــل شــود. ــه تبدی ســوم آب
پیشــبرد سیاســت هــای اقتصــادی موســوم بــه 
ــوم  ــش س ــان فل ــه هم ــس » ک ــه نومیک »آب
ــد  ــعه اقتصــادی، تجدی ــی و توس ــررات زدای مق
حیــات مناطــق و غیــره اســت، یکــی دیگــر از 
موضوعــات مهــم در دســتور کار نخســت وزیــر 
ژاپــن اســت کــه موفقیــت یــا شکســت در ایــن 
زمینــه هــا ممکــن اســت تاثیر قابــل توجهــی را 

بــر حیــات سیاســی آبــه بگــذارد|

نشنال اینترست بررسی کرد:

آیا »آبه ژاپن«، آبه آسیا 
و آبه جهان می شود؟

آ ســـیا
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آ ســـیا

لطیــف محســود از نزدیــکان حکیم اهلل محســود، 
رهبــر ســابق تحریــک طالبان پاکســتان موســوم 
ــم اهلل محســود در  ــی« اســت. حکی ــه »تی تی پ ب
نوامبــر ســال گذشــته میــالدی )۲013( در حمله  
ــاد(  ــین )درون/پهپ ــدون سرنش ــای ب هواپیماه

کشــته شــد.
بــر اســاس گزارش هــا لطیــف محســود در اکتبــر 
ــدود  ــی ح ــالدی )۲013( یعن ــته می ــال گذش س
ــان  ــر طالب ــاه پیــش از کشــته شــدن رهب یــک م
ــان« در  ــالم خ ــرزی »غ ــه م ــتان، در منطق پاکس
والیــت شــرقی لوگــر افغانســتان و هــم مــرز بــا 

ــد. پاکســتان بازداشــت ش
ــود دارد  ــی وج ــه ابهامات ــن حادث در خصــوص ای
ــتان  ــالش پاکس ــدودی ت ــا ح ــد ت ــه می توان ک

ــد. ــه کن ــترداد وی را توجی ــرای اس ب
او مدتــی راننــده حکیــم اهلل محســود و زمانــی نیز 
از محافظــان او بــود. بــر اســاس برخی گزارشــها، 
رهبــر ســابق طالبــان پاکســتان ســپس او را بــه 
ــه  ــرد ک ــن ک ــود تعیی ــد خ ــتیار ارش ــوان دس عن
ــهایی در  ــا واکنش ــدام ب ــن اق ــود ای ــه می ش گفت

بیــن صفــوف طالبــان مواجــه شــد.
بــه دنبــال اعــالم بازداشــت محســود گزارش هایی 
از »خشــم« حامــد کــرزی رئیس جمهوری ســابق 
ــرد و  ــرون درز ک ــه بی ــاق ب ــن اتف ــتان از ای افغانس
برخــی از رســانه های غربــی بــه نقــل از نزدیــکان 
ــی  ــای کــرزی نوشــتند کــه نیروهــای آمریکای آق
محســود را کــه در اختیــار مقامــات امنیتــی افغــان 
ــه  ــیده و ب ــرون کش ــا بی ــت آنه ــا زور از دس ــود ب ب

ــد. ــود بردن ــر خ ــتگاه های تحــت ام بازداش
ظاهــرا بــر اســاس گزارشــها، نیروهــای امنیتــی 
ــا ســتیزه جویان  ــان درصــدد ایجــاد رابطــه ب افغ
بــه کاهــش  و کمــک  پاکســتان  طالبــان 
ــان  ــا طالب ــره ب ــح و مذاک ــد صل ــا و رون درگیریه
بوده انــد و ایــن اقــدام آمریــکا در عمــل بــر 
ــان  ــه زده اســت. طالب ــها ضرب ــن تالش ــاد ای بنی
ــرو  ــود را پی ــان خ ــژه در آن زم ــه وی ــتان ب پاکس
مــال محمــد عمــر، اعــالم کــرده بــود. در همــان 

زمــان گــزارش شــد کــه لطیــف محســود بــرای 
ــان در  ــی افغ ــات امنیت ــی از مقام ــا برخ ــدار ب دی
منطقــه بــوده اســت؛ نکتــه ای کــه بــه صراحــت 
ــا تکذیــب مقامــات امنیتــی ایــن  مــورد تاییــد ی

ــت. ــرار نگرف ــورها ق کش

مال برادر و حادثه ای مشابه
حادثــه ای مشــابه چهار ســال قبــل در پاکســتان 
و بــه هنــگام بازداســت »مــال عبدالغنــی بــرادر« 

از رهبــران طالبــان افغانســتان اتفــاق افتــاد.
ــام رئیــس  ــه ن ــرادر کــه از او ب ــی ب مــال عبدالغن
شــورای کویتــه نیــز نــام بــرده می شــد، در 
ســال ۲010 میــالدی در جریــان آنچــه کــه 
عملیــات مشــترک نیروهــای ســازمان اطالعات 
ــی  ــای امنیت ــیا« و نیروه ــکا »س ــزی آمری مرک
پاکســتان خوانــده شــد، در شــهر کراچــی مرکــز 
ایالــت ســند ایــن کشــور بازداشــت شــد. اگرچــه 
ابهامــات مشــابهی نیــز دربــاره ایــن عملیــات از 

ــرد. ــروز ک ــدا ب ــان ابت هم
بــه دنبال بازداشــت مــال بــرادر، بارهــا در مطبوعات 
افغانســتان و پاکســتان، از تمایــل او بــه رونــد صلح 
ســخن گفته شــد. عــده ای بــر ایــن باورند کــه مال 
بــرادر پــس از آن بازداشــت شــد کــه تماســهایی بــا 
دولــت افغانســتان برقــرار کــرد.در اواخــر ســپتامبر 
ســال گذشــته میــالدی اعــالم شــد کــه مقامات 

ــد. ــرادر« را آزاد کرده ان پاکســتانی »ب

مهره سوخته؟
ــح در  ــد صل ــه رون ــی ب ــرادر کمک ــال ب آزادی م
افغانســتان آن گونــه که دســتکم از ســوی برخی 
ــد،  ــد می ش ــر آن تاکی ــتان ب ــات افغانس از مقام
ــف  ــون آزادی لطی ــن احتســاب اکن ــا ای نکــرد. ب
ــد  ــن رون ــد در ای ــی می توان ــه کمک ــود چ محس
بکنــد؟ ایــن نکتــه از آنجــا اهمیــت پیــدا می کنــد 
کــه محســود در زمانــی آزاد شــده کــه در عمــل 
چیــزی بــه نــام تحریــک طالبــان پاکســتان بــه 
ــالدی  ــا ســال گذشــته می مفهــوم آنچــه کــه ت

ــده اســت. ــی نمان وجــود داشــت، باق
بــا کشــته شــدن حکیــم اهلل محســود رهبــر ایــن 
گــروه و ســپس عملیــات ارتــش پاکســتان علیــه 
ــور  ــن کش ــرزی ای ــه م ــتیزه جویان در منطق س
کــه از اواســط ســالجاری میــالدی بــا نــام 
ــن  ــجام ای ــد، انس ــروع ش ــب« ش ــرب عض »ض

ــت. ــته اس ــم شکس ــروه دره گ
ــته  ــروه کش ــن گ ــای ای ــادی از اعض ــداد زی تع
ــدا شــده  ــوف آن ج ــز از صف ــدادی نی شــده و تع
ــه اهــداف پاکســتانی  ــد کــه ب ــا اعــالم کرده ان ی
ــاد  ــا تحــت فشــار زی ــرد و ی ــد ک ــه نخواهن حمل
حمــالت علیــه خــود، حــوزه عملیاتــی چندانــی 

ــده اســت. ــی نمان ــا باق ــرای آنه ب
ــران  ــی از ناظ ــه برخ ــه گفت ــاف ب ــن اوص ــا ای ب
منطقــه ای می تــوان لطیــف محســود را بــه نوعــی 
»مهــره ســوخته« نامیــد کــه شــاید در حــال حاضر 
ارزش چندانــی بــرای کمــک بــه آنچــه کــه ظاهرا 

افغانهــا بــه دنبــال آن بــوده انــد، نــدارد.

فواید آزادی لطیف محسود
ــه  ــد ک ــش می آی ــوال پی ــن س ــون ای ــا اکن ام
ــا چــه  آزادی لطیــف محســود در چــه رابطــه و ب

ــت؟ ــه اس ــورت گرفت ــی ص احتمال
بــه نظــر مــی رســد کــه آزادی محســود و دو نفر 
از نزدیــکان او بیشــتر تحــت تاثیــر رابطــه آمریکا 
ــرای  ــی ب ــت اطالعات ــوده و منفع ــتان ب و پاکس
پاکســتان داشــته باشــد. اگــر چــه در ایــن رابطــه 
ــد  ــه رون ــد ب ــتقیم می توان ــور غیرمس ــه ط و ب

صلــح و ثبــات در افغانســتان کمــک کنــد.
ژنــرال راحیــل شــریف، فرمانــده پرقــدرت ارتش 
ــه  ــه ای ب ــک هفت ــرا در ســفری ی پاکســتان اخی
آمریــکا بــا مقامــات ایــن کشــور دیــدار و گفتکــو 
کــرد. دو طــرف بــر هــدف مشترکشــان در 
مبــارزه بــا ســتیزه جویان مخالــف صلــح و ثبــات 
منطقــه تاکیــد کردنــد. همچنیــن گــزارش شــد 
کــه آمریــکا بــر رونــد اعطــای کمــک میلیــاردی 
بــه پاکســتان و در چارچــوب تعهــدات ایــن 

کشــور بــه مبــارزه بــا ســتیزه جویان و تروریســم 
ــرده اســت. ــت ک موافق

ــدن  ــته ش ــالم کش ــران اع ــه تحلیلگ ــه گفت ب
فرمانــده ارشــد القاعــده در وزیرســتان جنوبــی از 
ســوی نیروهــای پاکســتان و ســپس خبر کشــته 
ــبکه  ــن ش ــران ای ــر از رهب ــی دیگ ــدن یک ش
یعنــی عمــر فــاروق توســط هواپیماهــای بــدون 
سرنشــین را می تــوان در چارچــوب ایــن دیدارهــا 

ــرد. ــی ک ــوالت ارزیاب و تح
ــز آزادی لطیــف محســود از  در همیــن رابطــه نی
ــه  ــکا و تحویــل او و دو همراهــش ب ســوی آمری

ــد. ــدا کن ــا پی ــد کمــی معن پاکســتان می توان

محســود کــه بــا توجــه بــا تحــوالت اخیــر در روند 
صلــح و مذاکــره بــا طالبــان تاثیــر چندانــی نــدارد، 
ــرای  ــی ب ــی خوب ــره اطالعات ــد مه ــوه می توان بالق
پاکســتان باشــد تا دریابــد کــه چگونه احتمــاال وی 
بــا نیروهــای امنیتــی افغانســتان در ارتباط بــوده و با 

چــه اهدافــی توانســته بــه آنهــا نزدیــک شــود.
شــاید همیــن نکتــه باشــد کــه مقامــات 
افغانســتان دربــاره آزادی وی بــه صراحــت 
ــه آن را  ــد ک ــرده ان ــالم ک ــه و اع ــخن نگفت س

دســت بررســی دارنــد.
بــه هــر صــورت و جــدای از ایــن تحــوالت شــاید 
بشــود یــک نکتــه را بــا روشــنی بیشــتری عنــوان 
کــرد کــه با خــروج نیروهــای ائتــالف از افغانســتان 
و ادامــه تنش هــای داخلــی سیاســی در افغانســتان، 

نبــرد تــازه ای در منطقــه ایجــاد شــده باشــد|

بی بی سی تحلیل کرد؛

استرداد لطیف محسود به پاکستان چه معنایی دارد؟
کرده اند  تایید  پاکستانی  مقامات 
که نیروهای آمریکایی مستقر در 
از  یکی  لطیف محسود  افغانستان، 
رهبران ارشد گروه طالبان پاکستان 

را به این کشور تحویل داده اند.
روز گذشته اعالم شد که لطیف اهلل 
محسود از رهبران طالبان پاکستان 
به این کشور مسترد شده است. در 
حالیکه برخی اخبار حاکی از همکاری 
در  پاکستان  و  افغانستان  دولت 
این استرداد بود اما اعالم شد این 
استرداد محسود ارتباطی با دولت 
افغانستان نداشته و توسط امریکا 

است. گرفته  صورت 
بی بی در تحلیلی به بررسی این 
موضوع پرداخته که استرداد محسود 
به پاکستان از سوی نیروهای آمریکایی 
در افغانستان به چه معنایی است که در 

ادامه از نظر می گذرد.

به نظر می رسد که 
آزادی محسود و دو 

نفر از نزدیکان او بیشتر 
تحت تاثیر رابطه 
آمریکا و پاکستان

 بوده است|
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در  تحوالت  مهمترین  از 
در  التین  آمریکایی  حوزه 
تغییر  به  مربوط  گذشته  ماه 
قبال  در  آمریکا  سیاست 
زندانیان  آزادی  از  بعد  کوبا 
آمریکایی توسط کوبا بود که 
تیرگی  قرن  نیم  ازحدود  بعد 
بین دو کشور رهبران  روابط 
سخنانی  ایراد  با  کشور  دو 
از آغاز تالش های خود برای 
روابط  مجدد  برقراری 
دیپلماتیک بین دو کشور خبر 

. ند د ا د
در پی این خبردر رسانه های 
برای  آمریکا  تصمیم  از  جهان 
در  خود  های  سیاست  تغییر 
آمریکای  کشورهای  قبال 
جدیدی  فصل  آغاز  و  التین 
این  کشورهای  درروابط 
که  شدند  منتشر  منطقه 
سیاست  چرخش  علت  اکثرا 
های آمریکا را بی تاثیر بودن 
سیاست تحریم و تالش برای 
آمریکا  توسط  کوبا  انزوای 

. ند ند ا خو
رئیس  مادورو«  »نیکالس 
جمهور ونزوئال که از منتقدین 
در  آمریکا  های  سیاست 
است  جهان  سطح  و  منطقه 
هاوانا  با  هم  خوبی  روابط  و 
یخ  شدن  آب  از  بعد  دارد 
در  کوبا  و  آمریکا  روابط 
به  واکنش  در  اظهاراتی 
روابط  اخیراحیای  تحوالت 
منزله  به  را  آمریکا   - کوبا 
آمریکای  در  تغییرات  ایجاد 
کرد،  اعالم  و  خوانده  التین 
داد  نشان  دسامبر   17 توافق 
که کوبا و آمریکا موافق احیای 
روابط دیپلماتیک بوده و این 
در  سیاسی  تغییرات  نتیجه 
این  و  بوده  التین  آمریکای 
مسئله  این  درک  به  موضوع 
می  کمک  آمریکا  سوی  از 
بسیاری  راه  همچنان  اما  کند 
باقی مانده است تا واشنگتن 
حیات  دیگر  ما  کند  اذعان 

نیستیم. آنها  خلوت 

آمریکای التین
دبیر:پیمانیزدانی
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ــا  مذاکــره معــاون رئیــس جمهــوری آمریــکا ب
ــت  ــل حکای ــال و برزی ــور ونزوئ ــای جمه روس
ــکای  ــه آمری ــنگتن ب ــگاه واش ــوع ن ــر ن از تغیی

ــن اســت. التی
ــا  ــدار ب ــکا در دی ــاون رئیــس جمهــوری آمری مع
ــنگتن  ــالش واش ــل از ت ــوری برزی ــس جمه رئی
بــرای بهبــود روابــط تیــره خــود بــا برزیــل خبــر 
ــا نیــکالس مــادورو  ــدار  ب داد. جــو بایــدن در دی
رئیــس جمهــوری ونزوئــال از بهبــود روابــط 

ــت. ــه ســخن گف دوجانب
اگرچــه بایــدن در ایــن گفتگــو از آزادی زندانیــان 
سیاســی ســخن گفــت و مــادورو نیــز بــر لــزوم 
محتــرم شــمردن حقــوق مــردم ونزوئال از ســوی 
آمریــکا و همچنیــن عــدم دخالــت در امــور داخلــی 
این کشــور تاکیــد کــرد. اظهــارات مقــام آمریکایی 
ــنگتن در  ــه ای واش ــردش 180 درج ــت از گ حکای
ــکای  ــمت آمری ــه س ــش ب ــود و گرای ــع خ مواض

التیــن بــود.
ــوری  ــس جمه ــاون اول رئی ــدن« مع ــو بای »ج
ــف  ــا روس ــا دیلم ــدار ب ــن در دی ــکا همچنی آمری
ــد  ــا تاکی ــا ب ــل در برازیلی رئیــس جمهــوری برزی
بــر لــزوم گســترش همکاریهــا در زمینه مســائل 
منطقــه و جامعــه بیــن الملــل اعــالم کــرد کــه 
ــا  ــود ب ــره خ ــط تی ــود رواب ــی بهب ــکا در پ آمری

ــت. ــل اس برزی
ــس  ــترو« رئی ــول کاس ــه »رائ ــن رابط در همی
ــت  ــی گف ــی تلویزیون ــا در پیام ــوری کوب جمه
کشــورش روابــط دیپلماتیــک خــود را بــا ایــاالت 

ــرد. ــی گی ــر م ــده از س متح
ــاراک  ــارات »ب ــا از اظه ــوری کوب ــس جمه رئی
اوبامــا« رئیــس جمهــوری آمریــکا در مــورد 
عــادی ســازی روابــط واشــنگتن بــا هاوانــا 
ــی  ــش در پیام ــاعتی پی ــرد. وی س ــتقبال ک اس
تلویزیونــی از آغــاز مجــدد مناســبات دیپلماتیــک 

ــر داد. ــور خب دو کش
ایــن در حالــی اســت کــه روابــط سیاســی کوبــا 
ــان  ــوری »ج ــت جمه ــان ریاس ــکا در زم و آمری
اف. کنــدی« در دهــه 19۶0 میــالدی بــه تیرگی 
ــای  ــم ه ــنگتن تحری ــس از آن واش ــد و پ گرایی

ســنگینی را علیــه هاوانــا و مقامــات سیاســی آن 
وضــع نمــود.

ــه  ــز اعــالم کــرده اســت کــه دولتــش ب ــا نی اوبام
ــا  ــردم کوب ــا م ــود ب ــبات خ ــر در مناس ــال تغیی دنب
ــه زودی ســفارت خــود را  ــن راســتا ب اســت و در ای
در هاوانــا بازگشــایی مــی کنــد. رئیــس جمهــوری 
آمریــکا گفت کشــورش دســت دوســتی به ســوی 
ــن  ــن ای ــد. وی همچنی ــی کن ــا دراز م ــی ه کوبای
اقــدام را بارزتریــن واقعــه در تاریــخ 50 ســاله روابــط 

پرتنــش دو کشــور نامیــد.
بــاراک اوبامــا رئیــس جمهــوری آمریــکا در 
ــان  ــا بی ــود ب ــال خ ــر س ــری آخ ــس خب کنفران
اینکــه تحریــم  هــای کوبــا فــورا لغــو نمی  شــود، 
از ســرگیری روابــط دیپلماتیــک دوجانبــه را زمان 

ــده اســت. ــر خوان ب

ــا مردمــش را  ــه کوب ــا ک ــن ادع ــا طــرح ای وی ب
ســرکوب مــی  کنــد، در عیــن حــال اعتــراف کرد 
کــه 50 ســال انــزوا موثــر نبــوده و نتوانســته کوبا 

را از مواضــع خــود عقــب بکشــاند.
رئیــس جمهــوری ونزوئــال نیــز احیــای روابــط 
ــرات  ــاد تغیی ــه ایج ــه منزل ــکا را ب ــا- آمری کوب
ــرده  ــالم ک ــده و اع ــن خوان ــکای التی در آمری
اســت توافــق 1۷ دســامبر نشــان داد کــه کوبــا 
ــک  ــط دیپلماتی ــای رواب ــق احی ــکا مواف و آمری
بــوده و ایــن نتیجــه تغییــرات سیاســی در 
ــه  ــوع ب ــن موض ــوده و ای ــن ب ــکای التی آمری
ــک  ــکا کم ــوی آمری ــئله از س ــن مس درک ای
ــی  ــیاری باق ــان راه بس ــا همچن ــد ام ــی کن م
ــا  ــد م ــان کن ــنگتن اذع ــا واش ــت ت ــده اس مان

ــتیم| ــا نیس ــوت آنه ــات خل ــر حی دیگ

چرخش 180 
درجه ای 

سیاست خارجی 
آمریکا در قبال 
آمریکای التین

رئیــس جمهــوری ونزوئــال بــا اشــاره بــه توانایــی کاراکاس 
بــرای مقابلــه بــا حمــالت اســتراتژیکی آمریکا از شکســت 

جنــگ نفتــی خبــر داد.
بــه نقــل از گلوبــال تایمــز، نیــکالس مــادورو در گفتگــو بــا 
ــه  خبرنــگاران در دوحــه قطــر اعــالم کــرد کــه در ســفر ب
کشــورهای صــادر کننــده نفــت در پــی توافــق جدیــد برای 

افزایــش قیمــت نفــت جهانــی هســتم.
مــادورو ضمــن بررســی طرح  هــای اقتصــادی و اســتراتژی  
ــام در  ــت خ ــازار نف ــای ب ــت و احی ــرای تقوی ــای الزم ب ه
ــرای  ــی الزم را ب ــال توانای ــه ونزوئ ــرد ک ــد ک ــان تاکی جه
مقابلــه بــا حمــالت اســتراتژیکی و از پیــش برنامــه ریــزی 

ــی دارد. ــه اقتصــاد نفت ــکا در زمین ــده آمری ش
ــودی تمــام  ــی ناب ــکا در پ ــان اینکــه آمری ــا بی ــادورو ب م
کشــورهای عضــو اوپــک بــا هــدف کنتــرل منابــع انرژی 
ــگ  ــن جن ــاالت متحــده ای ــرد ای ــد ک خــود اســت، تاکی
ــد  ــورهای تولی ــت کش ــدم تبعی ــل ع ــه دلی ــی را ب نفت
ــمی  ــام کاپیتالیس ــتورات نظ ــام از دس ــت خ ــده نف کنن

ــت. ــرده اس ــاز ک ــنگتن آغ واش
رئیــس جمهــوری ونزوئــال بــا اشــاره بــه تخریــب اقتصــاد 
جهانــی از ســوی نظــام ســرمایه  داری آمریــکا تاکیــد کــرد 
ــا و  ــرژی م ــع ان ــرل مناب ــی کنت ــاالت متحــده در پ ــه ای ک
کاهــش نــرخ نفــت اســت امــا جنــگ نفتــی را بــا اقتصــاد 

قــوی شکســت مــی  دهیــم.
مــادورو بــا بیــان اینکــه ونزوئــال در حــال افزایــش 

میلیاردهــا دالر ســرمایه  گــذاری در ســالهای ۲015 و 
۲01۶ اســت، گفــت ایجــاد ســرمایه  گــذاری  هــا در زمینــه 
واردات و اجــرای پــروژه  هــای توســعه یافتــه در کشــورمان 
باعــث مــی شــود تــا بــا پیامدهــا و عواقــب ناشــی از افــت 
جهانــی قیمــت نفــت مقابلــه کنیــم و در جریــان ســفر بــه 
ــن،  ــا چی ــی ب ــه توافقات ــز ب ــک نی ــو اوپ ــورهای عض کش
ــه دســت  ــران، عربســتان ســعودی و قطــر در ایــن زمین ای

ــم. یافتی
رئیــس جمهــوری ونزوئــال بــا اشــاره بــه افتتــاح خط پــرواز 
ــه  ــرد ک ــد ک ــر تاکی ــورش و قط ــن کش ــتقیم بی مس
ــی  ــه و کاراکاس گامهای ــرواز دوح ــیر پ ــایش مس گش
را بــرای تبــادل فرهنــگ، اقتصــاد و گردشــگری بیــن 

ــد. ــاز مــی کن دو کشــور ب
ــردم  ــر از م ــن از تظاهــرات هــزاران نف رســانه هــا همچنی
ــت از  ــان دادن حمای ــور نش ــه منظ ــال در کاراکاس ب ونزوئ
نیــکالس مــادورو و ســفرش بــه کشــورهای عضــو اوپــک، 
ــت از  ــن حمای ــود و همچنی ــی موج ــران نفت ــروج از بح خ
تــالش  هــا بــرای جلوگیــری از ادامــه رونــد حمــالت نفتی 

آمریــکا علیــه ایــن کشــور خبــر دادنــد.
ــوی  ــه از س ــرات ک ــن تظاه ــدگان در ای ــرات کنن تظاه
ــال و از میــدان  رهبــران حــزب سوسیالیســت متحــد ونزوئ
»میرانــدا دل سیلنســیو« کاراکاس برگــزار شــد و تــا میــدان 
بولیــوار ادامــه داشــت، حمایــت خــود را از مســیر انقالبــی 

ــد| ــال اعــالم کردن ــد ونزوئ ــر فقی هوگــو چــاوز رهب

مادورو تاکید کرد:

توانایی ونزوئال برای مقابله با 
حمالت استراتژیک آمریکا

آمریکای التین
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پـس از اقدام اوبامـا در اعالم تغییر سیاسـت های 
آمریـکا در قبال کوبـا و تصمیم برای مبادله اسـرا 
میـان واشـنگتن و هاوانـا مـی گـذرد اما بـه نظر 
می رسـد کـه نمایندگان کنگـره بعد از بازگشـت 
از تعطیـالت سـال نـو با ایـن اقـدام بـاراک اوباما 

مقابلـه کنند. 
اوباما  با اعالم اینکه سیاستی که آمریکا در پنج دهه 
گذشته برای منزوی کردن کوبا به اجرا گذاشته بود 
نتیجه بخش نبوده از تغییر سیاست های واشنگتن 
در قبال هاوانا خبر داد، اما سیاستمداران جمهوریخواه 
آمریکا از منتقدان تصمیم اخیر دولت اوباما بودند. 
سیاست  از  جمهوریخواه،   سناتور  روبیو«  »مارکو 
جدید آمریکا انتقاد کرد و گفت تصمیم اخیر هیچ یک 
از موضوعات مرتبط با سیستم سیاسی کوبا و نقض 

حقوق بشر در این کشور را هدف نگرفته است.
از همیـن رو بـه نظـر مـی رسـد جمهوریخواهان 
کنگـره که اکنون شـمار آنها در سـنا نیـز افزایش 
یافتـه و قصـد دارنـد کـه دو سـال آخـر ریاسـت 
جمهـوری اوبامـا را تبدیـل بـه دورانی تلـخ برای 
وی کننـد، در مـورد بهبـود روابـط بـا کوبـا بـه 

مخالفـت بـا برنامـه هـای اوبامـا برخیزند. 
البتـه تغییر سیاسـت آمریـکا در قبال کوبـا پس از 
انجـام مذاکـرات محرمانـه کـه یک سـال طول 

کشـیده بود میسـر شد. 

در توافـق شـکل گرفتـه بیـن واشـنگتن و هاوانا 
اقتصـادی  تبـادالت  آزادی   جملـه  از  مـواردی 
آمریـکا  اسـت.  تکنولوژیـک گنجانـده شـده  و 
قـرار اسـت در اینکـه کوبـا را بـه عنـوان »حامی 
تروریسـم« می شناسـد، بازنگری کنـد. همچنین 
آمریـکا قـرار اسـت در شـرایط سـفر شـهروندان 
خـود بـه کوبا کـه در حـال حاضـر تقریبـا ممنوع 

اسـت تغییراتـی ایجـاد کند.
بـر اسـاس توافـق حاصـل شـده،  قـرار اسـت از 
محدودیت هـای مالـی از جملـه محدودیت  های 
فعالیـت  های بانکـی با کوبا کاسـته شـده و برای 
رفـع تحریم هـای 54 سـاله علیـه کوبـا تـالش 
شـود. همچنین قـرار اسـت از فعالیت های بخش 

خصوصـی در کوبـا حمایت شـود.
بـر اسـاس توافقـات اولیـه آمریـکا مجـاز اسـت 
برای صـادرات تجهیـزات ارتباطی، نرم افـزاری و 
زیرسـاخت  هـای اینترنـت به کوبـا اقـدام کند. بر 
اسـاس توافـق اعـالم شـده همچنین قرار اسـت 
باراک اوبامـا در آوریل ۲015 در نشسـت اجالس 
سـران قاره آمریـکا که رائول کاسـترو نیـز در آن 

حضـور دارد شـرکت کند.
کشـور  دو  اسـت  قـرار  گزارش هـا  اسـاس  بـر 
سـفارت  خانـه هـای خـود را در مـاه  هـای آتـی 

کننـد| بازگشـایی 

سیاست گشایش روابط آمریکا و 
کوبا در دست انداز کنگره

|| ایـن روزهـا شـاهد نوعی آب شـدن 
هسـتیم.  کوبـا  و  آمریـکا  روابـط  یـخ 
ارزیابـی شـما از این مسـئله چیسـت؟

این اقدامی تعجـب برانگیز از سـوی دولت باراک 
اوباما بـود، اما کامـال هم غیرمنتظره نبـود. مدتی 
یود کـه مقامات آمریـکا و کوبا برای از سـرگیری 
کامـل روابـط دیپلماتیـک در حـال مذاکـره بوده 
انـد. سیاسـت هـای آمریـکا در قبـال کوبـا مدت 
هـای طوالنی اسـت که گـروگان سیاسـت های 

داخلـی بوده اسـت. 
بـا اینحـال در سـال های اخیـر مخالفـان کوبایی 
کاسـترو کـه در آمریکا به سـر می برنـد از قدرت 
سـابق برخوردار نیسـتند و جایگاه قبلی خـود را در 

سیاسـت خارجـی آمریـکا از دسـت داده اند. حتی 
در شـهرهایی مثـل فلوریـدا و میامـی مخالفان و 
البـی هـای قدیمـی کوبایـی تضعیف شـده اند و 
نسـل جدید و سـوم کوبایی ها کـه در این مناطق 
بـه سـر مـی برنـد تنـدی و سرسـختی پـدران و 
گذشـتگان خود را در مخالفت با کاسـترو از دست 

اند.  داده 
عـالوه بر این بـه خاطر افزایش تعامـالت تجاری 
اروپایـی ها با کوبـا تحریم های آمریـکا علیه این 
کشـور بـی اثـر شـده انـد. بـه ایـن دالیـل نهایتا 
بـاراک اوبامـا تصمیم گرفـت تا فصـل جدیدی را 
در روابـط بـا کوبـا ایجـاد کنـد و از سیاسـت های 

قدیمی علیه این کشـور دسـت بـردارد.

 || تصمیـم بـه عـادی سـازی روابـط 
بـرای آمریـکا ضـروری بـود یـا کوبـا؟

دیگـر سیاسـت  قدیمـی تـالش بـرای منزوی 
کـردن کوبـا موثر نبـود و بـی تاثیر بـود و حتی 
برخـی سـازمان هـا و مجامـع بیـن المللـی هم 
مثـل مجمع عمومـی سـازمان ملل سیاسـت های 
آمریـکا در قبـال کوبـا را محکـوم مـی کردنـد 
آمریـکا  بـا  همـراه  کـه  کشـورهایی  تنهـا  و 
علیـه کوبـا رای مـی دادننـد اسـرائیل و برخـی 
کشـورهای ذره ای در اقیانوسـیه بودنـد. ایـن 
آمریـکا بود کـه در نظـر جامعه جهانـی منزوی 

شـده بـود و نـه کوبا.

|| عوامـل اقتصـادی مثـل کاهش قیمت 
نفـت در بازارهـای جهانی تـا چه حدی 
در ایـن نزدیکـی کوبـا و آمریـکا تاثیـر 

گـذار بـوده اند بـه ویـژه دربـاره کوبا؟
عوامـل اقتصـادی بـه ویـژه کاهش قیمـت نفت 
حتمـا در ایـن تصمیمـات تاثیـر داشـته اسـت به 
ویـژه در تصمیـم کوبـا برای از سـر گیـری روابط 
دیپلماتیک بـا آمریـکا. حقیقت این اسـت که بعد 
از فروپاشـی اتحـاد جماهیـر شـوروی سـابق و از 
دسـت دادن حمایت های مالی این کشـور توسط 
کوبـا موجـب شـد تـا هاوانـا بـرای از سـرگیری 
روابـط بـا آمریـکا آماده شـود امـا مانع و مشـکل 

اصلـی در واشـنگتن بـود نـه هاوانا |

رئیس دانشکده علوم سیاسی
دانشگاه آالبامای جنوبی امریکا:

سیاست آمریکا در قبال 
کوبا موجب انزوای 

خود واشنگتن شد

پروفسور »نادر انتصار« رئیس دانشکده علوم 
در  امریکا  جنوبی  آالبامای  دانشگاه  سیاسی 
مصاحبه ای به برخی سواالت درباره تحوالت 
اخیر در روابط کوبا و آمریکا پاسخ داد که به 

است: زیر  شرح 
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یــخ دشــمنی قدیمــی میــان آمریــکا و کوبــا پس 
ــال  ــور در ح ــور دو کش ــای جمه ــالم روس از اع
ــه  ذوب شــدن اســت، امــا ایــن خصومــت دیرین

ــه از بیــن رفــت؟ چگون
خبرگــزاری آلمــان بــه نقــل از مقامــات عالــی رتبه 
ــط  ــازی رواب ــادی س ــه ع ــزارش داد ک ــکا گ آمری
ــود و  ــه ب ــرات محرمان ــال مذاک ــک س ــل ی حاص
گفتگوهــای محرمانــه میــان واشــنگتن و هاوانــا از 
ــا صــدور مجــوز از ســوی  ــان ب بهــار ۲013 همزم
ــرای برقــراری ارتباطــات »ســطح  ــاراک اوبامــا ب ب

ــود. ــا آغــاز شــده ب ــا کوب ــاال« ب ب
ــات رو در  ــن مالق ــزارش، اولی ــن گ ــاس ای ــر اس ب
رو بیــن تیــم مذاکــره  کننــده آمریــکا و کوبــا ژوئــن 
۲013 در کانــادا انجــام شــد. کانــادا از آن پــس یکی 
از محــل  هــای اصلــی مذاکــرات بــود، البتــه طرف 

کانادایــی در مذاکــرات حضــور نداشــته اســت.
ــش  ــه نق ــف ب ــانه های مختل ــه رس ــی ک در حال
پــاپ فرانســیس، رهبــر کاتولیــک  هــای جهــان، 
در آغــاز رونــد تــازه در مناســبات دو کشــور خبــر 
داده انــد، خبرگــزاری آلمــان جزئیــات بیشــتری را 
در ایــن رابطــه منتشــر کــرد. خبرگــزاری آلمــان 
ــر داد، در  ــی خب ــام آمریکای ــک مق ــل از ی ــه نق ب
مــارس ۲014 ، گفتگوهــای بــاراک اوبامــا و پاپ 
ــا یکدیگــر  ــدار آنهــا ب فرانســیس کــه اولیــن دی
ــا  ــئله کوب ــر مس ــزی ب ــر چی ــش از ه ــود، بی ب

ــود. متمرکــز ب
واتیــکان در طــول ماه هــای اخیــر یکــی از 
ــا  ــکا و کوب ــای آمری ــت  ه ــان هیئ ــر میزبان دیگ
ــن نشســت   ــوده اســت. در ای ــرات ب ــرای مذاک ب
هــا دو طــرف دربــاره تعهــدات متقابــل از جملــه 
زندانیــان  آزادی  مقدمــات  ســاختن  مهیــا 
ــت  ــد. در نهای ــر می کردن ــادل نظ ــر تب یکدیگ
روز  چهارشــنبه گذشــته پــس از 45 دقیقــه 

ــاراک اوبامــا و رائــول کاســترو،  تمــاس تلفنــی ب
کــه اولیــن تمــاس رهبــران دو کشــور بــا 
یکدیگــر در پنــج دهــه گذشــته بــود، خبــر آغــاز 
عادی ســازی روابــط دو کشــور اعــالم شــد.

ــال  ــکا از 50 س ــا و آمری ــک کوب ــط دیپلماتی رواب
ــوده اســت. گذشــته قطــع ب

موارد توافق شده در مذاکرات
در توافــق شــکل گرفتــه بیــن واشــنگتن و هاوانا 
مــواردی از جملــه آزادی  تبــادالت اقتصــادی 
ــکا  ــت. آمری ــده اس ــده ش ــک گنجان و تکنولوژی
قــرار اســت در اینکــه کوبــا را بــه عنــوان 
»حامــی تروریســم« می شناســد، بازنگــری کنــد. 
همچنیــن آمریــکا قــرار اســت در شــرایط ســفر 
شــهروندان خــود بــه کوبــا کــه در حــال حاضــر 

ــد. ــی ایجــاد کن ــوع اســت تغییرات ــا ممن تقریب
ــرار اســت  ــده، ق ــق حاصــل ش ــاس تواف ــر اس ب
ــت   ــه محدودی ــی از جمل ــای مال از محدودیت ه
ــته  ــا کاس ــا کوب ــی ب ــای بانک ــت  ه ــای فعالی ه
شــده و بــرای رفــع تحریم هــای 54 ســاله 
علیــه کوبــا تــالش شــود. همچنیــن قــرار اســت 
از فعالیت هــای بخــش خصوصــی در کوبــا 

ــود. ــت ش حمای
ــکا مجــاز اســت  ــه آمری ــات اولی ــر اســاس توافق ب
بــرای صــادرات تجهیــزات ارتباطــی، نرم افــزاری و 
زیرســاخت  هــای اینترنــت بــه کوبا اقــدام کنــد. بر 
اســاس توافــق اعــالم شــده همچنیــن قرار اســت 
بــاراک اوبامــا در آوریــل ۲015 در نشســت اجــالس 
ســران قــاره آمریــکا کــه رائــول کاســترو نیــز در آن 

حضــور دارد شــرکت کنــد.
ــور  ــت دو کش ــرار اس ــا، ق ــاس گزارش ه ــر اس ب
ســفارت  خانــه هــای خــود را در مــاه  هــای آتــی 

بازگشــایی کننــد.

تحقق آزادی زندانیان
آزادی زندانیــان دو طــرف یکــی از توافقــات اولیه 
بیــن آمریــکا و کوبــا بــود کــه همزمــان بــا اعالم 
ــور  ــط دو کش ــازی رواب ــادی  س ــاز ع ــر آغ خب
تحقــق یافــت. در همیــن رابطــه دو زندانــی 
ــا یکدیگــر  ــی ب ــی کوبای ــی و ســه زندان آمریکای

ــه شــدند. مبادل
ــز در  ــاپ نی ــه پ ــود ک ــزی ب ــان چی آزادی زندانی
اوایــل تابســتان ۲014 بــا ارســال نامه هایــی بــه 

ــود. کاســترو و اوبامــا خواســتار آن شــده ب
آلــن گــروس، پیمانــکار آمریکایــی، کــه از پنــج 
ســال پیــش در کوبــا در زنــدان بــه ســر می بــرد 
آزاد شــد و بــه آمریــکا بازگشــت. آلــن گــروس تا 
ــا  ــه کوب ــه کــرات ب پیــش از دســتگیری خــود ب
ســفر کــرده بــود. گفتــه می شــود وی در هنــگام 
دســتگیری در ســال ۲009 مشــغول انجــام 
 USAID ماموریتــی در کوبــا از ســوی ســازمان
بــود کــه هــدف آن بســط دسترســی بــه اینترنت 

ــود. ــم ب ــای مه و تکنولوژی ه
اطالعاتــی  مامــور  یــک  همچنیــن  کوبــا 
ــده آزاد  ــرده نش ــی از او ب ــه نام ــی را ک آمریکای
کــرد. او از ۲0 ســال پیــش در کوبــا زندانــی بــوده 
ــه  ــز ب ــی نی ــی آزاد شــده کوبای اســت. ســه زندان
کوبــا بازگشــتند. آنهــا در حیــن انجــام ماموریتــی 
در آمریــکا کــه گفتــه می شــود هــدف از آن نفــوذ 
ــن  ــکا و همچنی ــی آمری ــای نظام ــگاه  ه ــه پای ب
ــاره کوبایــی  هــای داخــل خــاک  جاسوســی درب

ــد. ــود دســتگیر شــده بودن ــکا ب آمری

واکنش ها به یک تصمیم تاریخی
ــان دو  ــط می ــازی رواب ــادی  س ــر ع ــالم خب اع
کشــور  واکنــش  هــای مختلفــی در پــی داشــت. 
خبرگــزاری رویتــرز از فضــای حاکــم بــر فلوریــدا 

کــه 80 درصــد آمریکایــی- کوبایی هــا را در 
خــود جــای داده اســت گــزارش داد و گفــت 
جوانــان آمریکایــی- کوبایــی  نســبت بــه نســل 
ــر  ــن خب ــه ای ــاده تر ب ــا روی گش ــر ب ــی  ت قدیم

ــد. ــان دادن ــش نش واکن
برخــی از تبعیدیــان قدیمی  تــر کوبایی بــا بدبینی 
ــد و از  ــگاه می کنن ــازه ن ــرات سیاســی ت ــه تغیی ب
تغییــر در رونــد کنونــی اداره کوبــا ناامید هســتند. 
ایــن در حالــی اســت کــه بــاراک اوبامــا، پــس از 
تمــاس تلفنــی بــا کاســترو، اعــالم کــرد آمریــکا 
بــه حمایــت از بســط دموکراســی و حقــوق بشــر 

ــد. ــه می ده ــا ادام در کوب
سیاســتمداران جمهوریخــواه آمریــکا نیــز از 
ــد.  ــت اوبامــا بودن ــر دول ــم اخی منتقــدان تصمی
»مارکــو روبیــو« ســناتور جمهوریخــواه، از 
ــت  ــرد و گف ــاد ک ــکا انتق ــد آمری سیاســت جدی
تصمیــم اخیــر هیــچ یــک از موضوعــات 
ــض  ــا و نق ــی کوب ــتم سیاس ــا سیس ــط ب مرتب
حقــوق بشــر در ایــن کشــور را هــدف نگرفتــه 

ــت. اس
ــاراک  ــت ب ــد دول ــا از سیاســت جدی در آلمــان ام
ــتاین   ــر اش ــک والت ــد. »فران ــتقبال ش ــا اس اوبام
مایــر« وزیــر امــور خارجــه آلمــان، آغــاز عــادی 
ســازی روابــط دو کشــور را »خبــر خوبــی« 
ــرای  ــادی ب ــرام زی ــه احت ــت ک ــت. او گف دانس
شــجاعت بــاراک اوبامــا در پایــان دادن بــه 

ــت. ــل اس ــو« قائ ــاب گفتگ ــت غی »سیاس
ــه  ــه فرانس ــور خارج ــر ام ــوس، وزی ــوران فابی ل
ــرد.  ــکا اســتقبال ک ــد آمری ــز از سیاســت جدی نی
ــه  ــه فرانس ــود ک ــزی ب ــن چی ــه او ای ــه گفت ب
ــدد. او  ــوع بپیون ــه وق ــود ب ــدوار ب ــا امی مدت ه
اظهــار امیــدواری کــرد تحریــم  هــا علیــه کوبــا 

ــود| ــو ش ــز لغ نی

خبرگزاری آلمان گزارش داد:

دشمنی قدیمی 
چگونه از بین رفت
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اوراســـیا

که  است  مناطقی  از جمله  اوراسیا  منطقه 
رویدادهای آن منحصر به خود این منطقه 
نتایج  و  آثار  دارای  و  نیست  جغرافیایی 

است. ای  فرامنطقه 
در دی ماه در این منطقه شاهد برگزاری 
به  که  بودیم  ازبکستان  پارلمانی  انتخابات 
گفته »میرزا اولغ بیک عبدالسالم اف« رئیس 
ستاد مرکزی انتخابات ازبکستان مشارکت 
در آن بیش از 18 میلیون فرد واجد شرایط 

رای دهی یعنی 88 درصد بوده است.
زیردریایی  روسیه  ماه،  این  در  همچنین 
به  موسوم  خود  نامرئی  و  ای  هسته 
دسامبر   19 که  را  مونوماخ«  »والدیمیر 
رسما به تسلیحات نیروی دریایی این کشور 
والدیمیر  انداخت.  آب  به  بود،   پیوسته 
مونوماخ سومین کشتی از زیردریایی های 
استراتژیک پروژه »بوری« بوده که نمونه 

ندارد. از آن در جهان وجود  ای 
به شرق شاهد  ناتو  راستای گسترش  در 
بودیم که پارلمان اوکراین با 303 رای موافق 
تغییر وضعیت  به  رای مخالف  برابر 8  در 
غیرمتعهد اوکراین رای داد امری که  راه را 
برای عضویت این کشور در ناتو هموارمی 
افزایش  اقدام را موجب  این  کند. روسیه 
تنشها در منطقه دانست. سرگئی الوروف 
وزیر خارجه روسیه لغو وضعیت غیرمتعهد 
را  اوکراین  پالرلمان  توسط  اوکراین 

دانست. غیرسازنده 
همچنین دکترین جدید روسیه به امضای 
در  کشور  این  رسید.  ماه  این  در  پوتین 
ایاالت  و  ناتو  خود،  نظامی  جدید  دکترین 
متحد آمریکا را به عنوان عمده ترین تهدید 
علیه امنیت ملی خود دانست. با آن که در 
ایجاد  تغییری  دکترین  این  اصلی  محتوای 
نشده، اما بخش های تازه ای به آن افزوده 
شده که بیانگر خطر گسترش ناتو از نظر 

است. روسیه 
همچنین در راستای تالش برای پایان دادن 
دیداری  اوکراین  شرق  در  اختالفات  به 
طلب  جدایی  های  گروه  نمایندگان  بین 
در شرق اوکراین با نمایندگان کی یف در 
پایتخت بالروس برگزار شد که نتیجه ای 

. شت ا ند بر ر د
گسترش تحریمهای روسیه توسط آمریکا، 
هشدار  یورو،  حوزه  به  لیتوانی  پیوستن 
اوکراین  ای  هسته  توافق  درباره  روسیه 
با آمریکا و انتقال پنج زندانی گوانتانامو به 
قزاقستان از تحوالت دیگر منطقه اوراسیا 
در ماه گذشته شمسی به شمار می روند.

دبیر:فریدونناعمی
حبیباسدی
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اعضــای مجلــس جدیــد اوکرایــن و برخــی 
ــان  ــالح طلب ــه اص ــی از جمل ــاالن اجتماع فع
ایــن کشــور از مســاله ای مهــم در بطــن معمــای 
ــه  ــد. مصاحب ــه ان ــخن گفت ــن س ــات اوکرای نج
ــن  ــا ای ــی ب ــن پالیس ــنده فاری ــه نویس ــی ک های
ــی و  ــری ذهن ــان از درگی ــام داده نش ــراد انج اف
ــد کشــوری  ــی خواهن ــه م اداری کســانی دارد ک
ــند و از کمــک  ــته باش مســتقل و پیشــرفته داش
ــد. ــری بهــره ببرن ــه نحــو مؤثرت هــای غــرب ب

ــد  ــان جدی ــو پارلم ــچنکو« عض ــرگئی لش »س
اوکرایــن مــی گویــد: »بهتریــن راه بــرای نجــات 

ــور« ــالح کش ــت؟ اص ــن چیس اوکرای
ــرد  ــد اســت نب ــازه وارد معتق ــتمدار ت ــن سیاس ای
ــه  ــت ک ــی نیس ــط مقدم ــا خ ــیه تنه ــا روس ب
ــه او  ــت دارد بلک ــورش اهمی ــای کش ــرای بق ب
ــا  ــارزه ب ــر مب ــی خــود را ب ــری ذهن بیشــتر درگی
فرهنــگ فســاد و سســتی در اوکرایــن متمرکــز 
ســاخته؛ فرهنگــی کــه باعــث توقــف توســعه در 
ایــن کشــور اســت. لشــچنکو معتقــد اســت کــه 
ــگ در  ــر از جن ــاد چالشــی بزرگت ــا فس ــارزه ب مب

ــت. ــن اس ــرق اوکرای ش
مصاحبــه ای کــه کریســتین کاریــل با لشــچنکو 
و نیــز هانــا هوپکــو ـ دو عضــو از اعضــای 
مجلــس اوکرایــن ـ انجــام داده در حاشــیه 
ــقوط  ــالگرد س ــان در س ــه آن ــت ک ــفری اس س
ــه واشــنگتن داشــته  ــن ب ــت پیشــین اوکرای دول
انــد تــا طبــق گفتــه فاریــن پالیســی جایــزه ویژه 
ــد.  ــروزی دریافــت کنن ای در جشــن ســالگرد پی
ــی  ــران جهان ــی از متفک ــز یک ــو نی ــا هوپک هان

ــود. ــی ب ــن پالیس ــال ۲014 فاری س
لشــچنکو معتقــد اســت کــه او و دیگر مجلســیان 
ــال ایجــاد ســاختاری اداری هســتند کــه در  بدنب
آن ســاختاِر قدرتمنــد، بتواننــد سیاســتمداران 

عمــده را کــه دســتی در فســاد دارنــد و غارتگران 
امــوال عمومــی هســتند دســتگیر نماینــد. ایــن 
ســاختار بایــد بتوانــد شــفافیت پدیــد آورد و 
ــور را  ــداران کش ــای قدرتم ــت ه ــای فعالی افش
ــتانش  ــکل او و دوس ــازد. مش ــود س ــرلوحه خ س
ــه  ــک برنام ــد ی ــی خواهن ــه م ــت ک ــن اس ای
اروپایــی گونــه )European – Style( بــرای 
ــارزات سیاســی  ســرمایه گــذاری عمومــی در مب
ایجــاد کننــد تــا تالشــی بــرای خاتمه بخشــیدن 
ــد.  ــود باش ــی موج ــی الیگارش ــوذ سیاس ــه نف ب
ــد  الیگارشــی قدرتمنــدی کــه از تاجــران ثروتمن
اوکرایــن تشــکیل شــده و هنــوز اســتیالی خــود 

ــرده اســت. ــظ ک ــر کشــور را حف ب
ایــن اصــالح طلبــان، خــود معترفنــد کــه اصالح 
ــیـ   ــیـ  پلیس ــاختارهای قضای ــد س ــام من نظ
ــد.  ــه طــول خواهــد انجامی ــا ب ــی ســال ه نظام
ــی  ــن الملل ــدوق بی ــه صن ــود ک ــه ب ــن هفت همی
پــول خبــر از فاصلــه بســیار میــان تأمیــن مالــی 
ضــروری بــرای کــی یــف و نیازهــای احتمالــی 
ــی  ــاالی مال ــاز ب ــل نی ــی از دالی ــور داد. یک کش
از دســت رفتــن مناطــق مهــم  اوکرایــن؛ 
ــرق  ــان در ش ــی طلب ــت جدای ــه دس ــی ب صنعت
اوکرایــن اســت کــه بــا از دســت رفتــن بازارهای 
ــاً باعــث  صادراتــی روســیه همــراه شــده و نهایت
ــن  ــاد در اوکرای ــاع اقتص ــدن اوض ــر ش ــم ت وخی
گردیــده اســت. ایــن مقــدار ســرمایه مــورد 
ــی در اوکرایــن  ــه منظــور تأمیــن مال ــاز کــه ب نی
ــد  ــر از ح ــه کمت ــه البت ــود ک ــی ش ــتاده م فرس
مــورد انتظــار اســت، نزدیک بــه 15 میلیــارد دالر 
خواهــد بــود. حــال، دولــت کــی یــف بــرای پــر 
کــردن ایــن شــکاف بیــن دو امــر مخّیــر مانــده 
ــه  ــد پرداخــت هــای عمومــی را ب ــا بای اســت: ی
زور کاهــش دهــد و یــا بایــد از بازپرداخــت بدهی 
هــای مســتقل ســر بــاز بزنــد کــه باعــث نوعــی 
شکســت مالــی در ســال هــای پیــش روی برای 

کشــور خواهــد شــد.
ــود  ــی ش ــر م ــی بدت ــن هنگام ــت اوکرای وضعی
کــه بدانیــم کشــورهای غربــی عالقــه ای 
ــه  ــر بیشــتری نقدینگــی ب ــن مقادی ــرای ریخت ب

ــد.  ــا نگرانن ــی ه ــرا غرب ــد، زی ــن کشــور ندارن ای
چراکــه مــی بیننــد اوکرایــن هنــوز کار درخــوری 
انجــام نــداده کــه نشــان از آمادگــی بــرای حــل 

ــد.  ــود باش ــکالت خ مش
بــرای نمونــه، پــس از انتخابــات پارلمــان در مــاه 
اکتبــر، یــک مــاه طــول کشــید تــا احــزاب پیروز 
بتواننــد دولــت را تشــکیل دهنــد و کابینــه جدیــد 
هنــوز هــم ســرگردان اســت تــا برنامــه ای بــرای 

اصالحــات مــورد نیــاز تدویــن نمایــد.
البتــه بنــا بــه آنچــه نویســنده فاریــن پالیســی 
معتقــد اســت، زمینــه هــای امیــدی هــم وجود 
دارد. نخســت وزیــر ـ یاتســنیوک ـ اخیــراً 
ــت  ــدان دول ــداد کارمن ــه تع ــرد ک ــالم ک اع
ــه  ــه هزین ــه ک ــت. او گفت ــد یاف کاهــش خواه
ــیـ  را  ــش دولت ــی بخ ــیـ  یعن ــای عموم ه
تــا ده درصــد کاهــش مــی دهــد. شــاید نکتــه 
ــرای  ــول اج ــه وی ق ــد ک ــن باش ــر ای ــم ت مه
اصالحــات در بخــش انــرژی را داده اســت. 
ایــن بخــش بــه دلیــل فقــدان تغییــرات متقــن 
ــنده ای  ــتگی کش ــن وابس ــده اوکرای ــث ش باع

ــد.  ــته باش ــیه داش ــه واردات گاز از روس ب
در گذشــته ایــن وابســتگی، ســودهای هنگفتــی 
بــرای افــراد متصــل بــه روســیه در کشــور پدیــد 
ــا  ــارت گاز ب ــرده تج ــت پ ــه در پش ــود ک آورده ب
ــا  ــی ه ــد. اوکراین ــی کردن ــت م ــیه فعالی روس
معتقدنــد بــا خشــک کــردن ایــن مــرداب، مــی 
ــی  ــای عموم ــرمایه ه ــاء س ــن احی ــد ضم توانن
ــا  ــز ارتق ــی خــود را نی ــن الملل کشــور، وجهــه بی

ــند. بخش
ــکل  ــد، مش ــی گوی ــچنکو م ــه لش ــه ک آنگون
اصلــی ایــن اســت کــه طبقــه الیگارشــی هنــوز 
حاکــم اســت. ایــن حاکمیــت و قــدرت هنــوز بعد 
از گذشــت یکســال از ســقوط دولــت یانوکوویــچ 
کــه بدتریــن نظــام اولیگارشــی را رهبــری مــی 
ــه  ــوف ک ــه، آخمت ــرای نمون ــه دارد. ب ــرد، ادام ک
ثروتمندتریــن مــرد اوکرایــن اســت، هنــوز نفــوذ 
سیاســی قابــل توجهــی دارد کــه ریشــه در منافع 
ــوک  ــای وی در بل ــانده ه ــت نش ــی و دس صنعت
ــی  ــیون باق ــن اپوزیس ــه ای ــیون دارد. البت اپوزیس

ــده هــای حــزب یانوکوویــچ هســتند کــه در  مان
منطقــه فعــال مــی باشــند. از ســوی دیگــر، پترو 
پروشــنکوـ  یــا همــان ســلطان شــکالتـ  هــم 
ــن  ــد. ای ــون کل کشــور را مدیریــت مــی کن اکن
ــی  ــا وی م ــه آی ــش دارد ک ــای پرس ــوال ج س
خواهــد لجــام زدن بــه قــدرت تاجــران را تحمــل 

ــد؟ نمای
ــی  ــن پالیس ــه فاری ــن ب ــان اوکرای ــالح طلب اص
گفتــه انــد کــه یکــی دیگــر از مکارتریــن 
ــن کشــور، ایگــور کولومویســکی  ــدان ای ثروتمن
ــی از  ــداری یک ــون فرمان ــم اکن ــه ه ــت ک اس
ایــاالت مرکــزی را بــر عهــده دارد کــه از اهمیت 
ــه در  ــت. او ک ــوردار اس ــی برخ ــردی باالی راهب
ــا  ــد، تنه ــک ش ــدار درینپروپترووس ــار فرمان به
ــود کــه در مذاکــرات منجــر  رهبــر منطقــه ای ب
بــه ائتــالف تشــکیل دولــت، حضــور یافــت امــا 
ــه  ــر اینهــا، او قــدرت افــزون تــری را ب عــالوه ب
ــده  ــرد و آن مالکیــت یکــی از پربینن کار مــی گی
ــی در  ــی خصوص ــای تلویزیون ــال ه ــن کان تری
ــا  ــه، ت ــا نخب ــگارش ی ــن الی ــت. ای ــن اس اوکرای
ــروی  ــود نی ــرای خ ــه ب ــه ک ــش رفت ــی پی جای
ــه  ــا را ب ــی اختصاصــی تشــکیل داده و آنه نظام
ــیه در  ــدار روس ــان طرف ــی طلب ــا جدای ــرد ب نب

ــت.  ــته اس ــیل داش ــور گس ــرق کش ش
البتــه لشــچنکو مــی گویــد کــه کولومویســکی 
ــدی  ــه کلی ــی را در منطق ــش خصوص ــن ارت ای
ــت  ــرده اس ــتقر ک ــا مس ــگاه اودس ــول پاالیش ح
ــاری  ــی و تج ــع سیاس ــوع مناف ــان از ن ــه نش ک

دارد. وی 
ــل  ــات کام ــه اصالح ــت ک ــد پذیرف ــد بای هرچن
زمــان مــی طلبــد، امــا گام هــای اخیــر 
یاتســنیوک و تــالش هــای مبارزینــی کــه 
ــغولند،  ــان مش ــه کار در پارلم ــون ب ــر اکن دیگ
نشــانه هــای امیدبخشــی را عرضــه مــی دارنــد 
و از ســوی دیگــر غــرب نیــز بایــد پاســخ هــای 
مقتضــی بــه ایــن اتفاقــات بدهــد. بــرای نمونــه، 
چنــد ســال پیــش 50 کارشــناس از اتحادیــه اروپا 
ــن  ــه اوکرای ــیع ب ــه ای وس ــرای برنام ــت اج جه
آمدنــد تــا وضعیــت حاکمیــت قانــون در اوکراین 

فارین پالیسی تحلیل کرد:

اوکراین و دشمنی 
خطرناک تر

 از پوتین

فساد در اوکراین موضوعی است 
که بواسطه کشمکش میان روسیه 
و غرب، توجه چندانی به آن نمی 
شود، اما فارین پالیسی در تحلیلی 
می نویسد فساد خطری است که 
به مراتب تهدیدی بزرگتر از پوتین 
برای اوکراین محسوب می شود.

فارین پالیسی در تحلیل خود که به 
قلم »کریستین کاریل« نگاشته شده 
می آورد: هم غرب خصوصاً آمریکا 
و هم اصالح گرایان داخلی اوکراین 
از خطری واهمه دارند که بسیار 
ترسناک تر از تهدیدی به نام پوتین 
به  دشمنی  از  ها  اوکراینی  است. 
نام فرهنگ فساد در کشور خود 
جدید  دولت  آیا  دارند.  هراس 
این دشمن  با  تواند  می  اوکراین 

کند؟ مقابله  درونی 

اوراســیا
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را بهبــود بخشــند. ایــن تیــم، درجــا و 
بالفاصلــه راهنمایــی هایــی را بــرای 
ــی و اجــرای  اصــالح سیســتم قضای

ــی داد. ــه م ــون ارائ قان
ــر  ــب برانگیزت ــه تعج ــاید از هم ش
ــو اعــالم  ــه نات ــه ای باشــد ک برنام
کــرده مــی خواهــد در ارتــش اجــرا 
کنــد. ناتــو گفتــه مــی خواهــد پنــج 
ــدازی  ــی راه ان ــأت امنائ ــاد هی بنی
ــات الزم را درون  ــا اصالح ــد ت کن
نماینــد.  ســازی  پیــاده  ارتــش 
برخــالف تزریــق پــول بــه ســاختار 
ــی  ــا ســابقه طوالن ــی ارتــش، ب فعل
در فســاد و تخلــف، ســاختار هیــأت 
ــن  ــذاران ای ــه ســرمایه گ ــی ب امنای
ــن  ــه ضم ــد ک ــی ده ــار را م اختی
اعمــال نظــارت بــر منابــع، اجــرای 
تغییــرات مدنظــر را هــم تحــت 

ــد. ــرار دهن ــار ق ــل و فش تحمی
ــد  ــن، همانن ــان اوکرای ــالح طلب اص
لشــچنکو و هوپکــو، مــی گوینــد 
ــر  ــک ناظ ــد ی ــی بای ــه جهان جامع
مســتقل بــرای پیگیــری دقیــق 
ــای  ــک ه ــردن کم ــرج ک ــوه خ نح
غــرب منصــوب نمایــد. اصــالح 
ــن  ــد: ای ــی گوین ــن م ــان اوکرای طلب
ــر  ــرا ت ــه گ ــه مداخل ــارت هرچ نظ
ــن  ــا ای ــاید ب ــر اســت. ش ــد، بهت باش
نــگاه و اجــرای آن، سیاســتمداران 
ســختگیر آمریکایــی و اروپایــی را 
متقاعــد کننــد تــا قــدری آســانتر بــه 
اوکرایــن کمــک نماینــد چــون آنگاه 
مــی داننــد کــه پــول تزریقــی واقعــًا 
در همــان طریقــی مصــرف مــی 

ــت. ــوده اس ــر ب ــودکه مدنظ ش
اصــالح گرایــان اوکرایــن معتقدنــد 
کــه غــرب بایــد بجنبــد. ایــن 
خواهــد  رخ  زمانــی  تنهــا  امــر 
واشــنگتن،  رهبــران  کــه  داد 
ــد  ــن بدانن ــدن و برلی ــل، لن بروکس
مهمتریــن جبهــه در نبــرد اوکرایــن 
ایــن کشــور  مرزهــای شــرقی 
ــت  ــی اس ــه اصالحات ــت، بلک نیس
ــورت  ــف ص ــی ی ــد در ک ــه بای ک
ــه  ــولوناتی ک ــرد. اولکســاندر س پذی
از فعــاالن دموکراســی خــواه اســت 
ــی  ــن، م ــت: پوتی ــنگتن گف در واش
ــا  ــن ب ــح کل اوکرای ــه فت ــد ک دان
ــن  ــا بهتری ــت ام ــن اس زور ناممک
کشــور  زدن  زمیــن  بــرای  راه 
جلوگیــری از اجــرای اصالحــات 
ــری  ــتا، جف ــن راس ــت. در همی اس
پیــات، ســفیر آمریــکا در کــی 
یــف، پیشــتر در همیــن مــاه یــادآور 
ــج در  ــارت رای ــه تج ــود ک ــده ب ش
از  بزرگتــر  تهدیــدی  اوکرایــن، 
ــر  ــت. اگ ــی اس ــای روس ــک ه تان
ــد  ــع بتوانن ــه واق ــا ب ــی ه اوکراین
هــای  تــالش  در  پیشــرفتی 
اصــالح گرایانــه از خــود نشــان 
دهنــد، آنــگاه الیــق حمایــت هــای 
ــود،  ــد ب ــا خواهن ــخاوتمندانه م س

ــر| ــر بهت ــه زودت هرچ

جهـان معاصر بـا بحـران های متعـددی مواجـه اسـت. در دو دهـه اخیر، 
جنـگ، خشـونت و ناآرامـی در سومالی،افغانسـتان، عراق، لیبی و سـوریه 
سرنوشـت مـردم و دولت این کشـورها را دسـت خوش تحول کـرد، بلکه 
منطقـه و جهـان را دچـار ناامنـی نمـود. اخیـراً نیـز قـدرت گرفتـن گروه 
تروریسـتی داعـش در عـراق و سـوریه بـه یـک تهدیـد جهانـی تبدیـل 
شـده اسـت. چرا جهـان چنین دچـار بـی ثباتی و ناامنی شـده اسـت؟ چرا 

رادیکالیسـم در برخـی مناطـق رایج شـده اسـت؟
پاسـخ های متعـددی بـه این سـؤاالت مـی تـوان ارائـه داد و می تـوان این 
موضوعـات را از زوایـای مختلـف بررسـی نمود. اما پاسـخ من این اسـت که 
دلیـل ایـن بـی ثباتی هـا، تضعیف شـدن دولـت - ملت اسـت. ایـن واقعیت 
را بـه یـاد آوریـم که دولـت -ملت طی سـالیان بسـیار و بـه خصـوص بعد از 
جنـگ جهانـی دوم تبدیـل بـه پایـه اصلی نظـم و ثبات جهانی شـده اسـت. 
در نظـر داشـته باشـیم کـه در گذشـته، درخواسـت هایـی کـه اقـوام و گروه 
هـای مختلـف داخل یـک محدود مـرزی داشـتند، توسـط دولـت- ملت ها 
تجمیـع و مدیریـت مـی شـدند. اما ضعـف دولت- ملـت ها باعث بی پاسـخ 
مانـدن برخـی از ایـن درخواسـت هـا، ایفای نقـش فعال تر از سـوی شـبکه 
هـای فراملـی و بـروز برخـی بی نظمـی هـا فراتـر از چارچوب دولـت- ملت 

ها شـده اسـت.
چـه عواملی باعـث تضعیف نهـاد دولت -ملـت طی سـالیان اخیر شـده اند؟ 
مـن بـه دو گـروه از عوامـل در تضعیـف دولـت -ملت طی سـالیان گذشـته 

اشـاره مـی کنم:
یـک گـروه از عوامـل در چهارچوب مسـایل بیـن المللی، طبیعی هسـتند. در 
این گـروه از عوامل، زوال نظـام دو قطبی، و پس از آن، طوالنی شـدن دوران 
گـذار مؤثـر بوده اسـت. از زمـان پایان نظـام دو قطبی، ۲4 سـال مـی گذرد و 
هنـوز شـاهد وضعیت تثبیـت یافتـه ای در نظام بیـن المللی نیسـتیم. دالیل 
متعـددی بـرای طوالنـی شـدن دوران گـذار مطرح شـده اسـت. بـه عالوه، 
رونـد جهانـی شـدن در جریـان بـوده اسـت و در برخـی مناطـق جهـان، 
از جملـه در اروپـای شـرقی، محیـط اوراسـیا و بخـش هایـی از آفریقـا، 
رونـد دولـت -ملت سـازی با رونـد جهانی شـدن همراه شـده اسـت. این 
مسـأله خاسـتگاه هایی در چهارچـوب تئوری رفتارگرایی و برجسـته شـدن 

نقش هویـت و فرهنـگ دارد.
در کنـار ایـن عوامـل، گـروه دیگـری از عوامل هسـتند که طبیعی نیسـتند و 
امکان اجتناب از آن ها وجود داشـته اسـت. این عوامل، آسـیب های اساسـی 

به واحـد دولت -ملـت وارد کـرده اند:
یکـی از ایـن عوامـل، رویکـرد یـک جانبـه گرایـی آمریکا بـوده اسـت. این 
رویکرد در شـکل نـرم انجام نگرفـت و نظم نویـن جهانی مورد نظـر آمریکا 
شـکل نگرفـت. از اوایـل قرن بیسـت و یکم، ایـن رویکرد در قالب سـخت و 

مداخـالت نظامـی از جملـه در افغانسـتان و عراق تحقـق یافت.
عامـل دوم در ایـن زمینـه، جهانـی سـازی اسـت. جهانـی شـدن یـک روند 
اسـت، اما جهانی سـازی پـروژه ای برای هم شـکل کـردن همه دنیا اسـت. 

تئـوری پایـان تاریخ از سـوی »فرانسـیس فوکویامـا« و »جنـگ تمدنها« از 
سـوی »سـاموئل هانتینگتون« بـرای القای این مفهـوم به دنیا بـود که یک 

شـیوه زندگی وجـود دارد و آن شـیوه لیبرال دموکراسـی اسـت.
عامـل سـوم، نقـض و نادیـده گرفتـن قواعـد حقـوق بیـن الملـل اسـت. 
دولـت هـای غربی بـا نادیـده گرفتـن اصل عـدم مداخلـه و بـدون مجوز 
شـورای امنیـت سـازمان ملـل، در لیبی و جاهـای دیگر حقوق بیـن الملل 

را نقـض کردند.
عامـل چهـارم، کاربرد اسـتانداردهای دو گانه اسـت. بـه عنوان مثـال، تأمین 
شـرایط دموکراسـی در یمـن و بحریـن بـد اسـت و در جاهـای دیگـر خوب 
اسـت. حتـی تروریسـم به خـوب و بد تقسـیم می شـود. به عنـوان نمونه، 
در سـوریه بـه گروهـی از تروریسـت ها آمـوزش داده می شـود و از آن ها 
حمایـت مالـی مـی شـود. در نتیجـه کاربـرد ایـن اسـتانداردهای دو گانه، 
»ژوزف نـای« اعـالم کـرد که در حـوزه سیاسـت خارجی هنوز منافع اسـت 

کـه حرف اصلـی را مـی زند.
عامـل بعدی، آسـیب دیـدن مفهوم عـدم مداخله اسـت. در واقع کشـورهایی 
مثـل امریـکا و فرانسـه کـه هـر یـک در مقطعـی در شـکل گیـری مفاهیم 
دوره معاصـر تاثیـر گـذار بودند با اقدامـات شـتاب زده، نابجا و نادیـده گرفتن 
قوانیـن بین المللی، و تمسـک به مداخلـه در امور کشـورهای دیگر، مقدمات 
تضعیف نهـاد دولت- ملـت، به عنوان اصلـی ترین واحد حقوق بیـن الملل و 

عامـل اصلـی تأمین ثبـات در دنیـا را فراهم نمـوده اند.
مجموعـه ایـن عوامل باعث شـده اسـت نهاد دولـت -ملت آسـیب ببیند. 
نهـاد تضعیـف شـده دولـت -ملـت، تهدیدی بـرای امنیـت منطقـه ای و 
 ،)Failed States( جهانـی اسـت. بـه ویـژه دولـت هـای ورشکسـته
خطرنـاک هسـتند. چرا کـه چنین دولـت هایی بـا خطر افزایش خشـونت 
سیاسـی و کیفـری؛ فقـدان کنتـرل بـر مرزهـا؛ گسـترش خصومـت های 
قومـی، مذهبـی، زبانـی و فرهنگی؛ جنـگ های داخلـی؛ اسـتفاده از ترور 
علیـه شـهروندان؛ نهادهـا و زیرسـاختارهای ناکافـی یـا ضعیـف؛ سـطح 
بـاالی فسـاد؛ سیسـتم معیوب بهداشـتی؛ سـطح بـاالی مـرگ و کاهش 
انتظـار زندگـی؛ کاهـش تولیـد ناخالـص داخلـی؛ افزایـش تـورم؛ کمبـود 

مـواد غذایـی و احتمـال قحطـی مواجه هسـتند.
در چنیـن فضایـی، جهـان خطرنـاک تر اسـت؛ چـرا کـه دارای پیچیدگی 
بیـش تـر و قابلیت کـم تر پیـش بینـی اسـت. تهدیدهـای واقعـی پابرجا 
هسـتند، اما ریشـه هـا و پیامدهـای آن هـا پیچیده تر شـده انـد. در چنین 
شـرایطی، مناطـق فقیـر و نسـبتًا دور هم مـی تواننـد تهدیدی بـرای کل 
جهـان باشـند. نمونه هـای مشـخص تهدیدهـای جهانـی، در دولت های 
ورشکسـته افغانسـتان و سـومالی دیده شـدند. دولـت های حاکـم در این 
کشـورها قـادر بـه اعمـال قـدرت در چهارچـوب مرزهـای خـود نبودند و 
در واقـع بـا یـک قلمـروی بـدون دولـت مواجـه بودیـم. ایـن وضعیـت، 
دردسـرهایی بـرای نظـم جهانـی داشـته و زمینه رشـد و نفوذ گـروه های 

رادیـکال را فراهـم نموده اسـت.
لـذا برای حفـظ ثبـات و امنیـت جهـان، بایـد از ضعیف شـدن نهـاد دولت- 
ملـت، به عنوان تنها واحد رسـمی حقـوق بین الملل معاصـر جلوگیری کنیم 
و از بـزرگ تریـن پشـتوانه نظـام دولت- ملـت ها، یعنـی حقوق بیـن الملل 

حمایـت نماییم.
بـا چنین نگاهـی، گفتگوی برابر بیـن دولت هـای دارای حاکمیت بر اسـاس 
حقـوق بیـن الملـل، عامـل کلیـدی ثبـات جهانـی اسـت و بـر همیـن مبنا، 

بازبینـی سـاختار بیـن الملل، یـک ضـرورت اجتناب ناپذیر اسـت|

سفیر ایران در روسیه مطرح کرد:

بی ثباتی دولت-ملت؛  
عامل اصلی بروز رادیکالیسم

سفیر ایران در روسیه در یک سخنرانی با 
اشاره به بحران های متعدد جهانی در دو 
دهه اخیر و قدرت گرفتن گروه تروریستی 
داعش در عراق و سوریه ، عامل اصلی این 
بی ثباتی را تضعیف ساختار »دولت-ملت« 
روسیه  سیاسی  علوم  انجمن  دانست. 
کنفرانسی با عنوان »تحول نقش کشور در 
جهان معاصر« در دانشگاه دولتی لومونوسف 
دکتر  از  و  کرد  برگزار  )ام.گ.او(  مسکو 
»مهدی سنایی« سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در فدراسیون روسیه برای سخنرانی در این 
کنفرانس علمی دعوت نمود. آنچه در ادامه 
می خوانید متن کامل این سخنرانی است:

اوراســیا
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ــوان روح  ــه عن ــی ب ــن نظام ــا دکتری ــوزه ی آم
ــی  ــت مل ــاء و امنی ــی بق ــاکله کل ــر ش ــم ب حاک
یــک کشــور، بــا درک و فهــم تهدیــد هــا 
و ترســیم تصاویــر آینــده از یــک جنــگ 
احتمالــی، بــه آمــوزش هــا، مانورهــا، تجهیــزات 
و تســهیالت مــورد نیــاز بــرای بــاز دارندگــی  یــا 
درگیــر شــدن در آن پرداختــه و اســتراژی هــای 
نظامــی، عملیاتــی و فنــون و تاکتیک هــای الزم 
ــای  ــش ه ــام بخ ــا تم ــرد ت ــی گی ــر م را در نظ
ــی را  ــی و عملیات ــم ســاز و اجرائ ــی، تصمی ادراک
پیرامــون یــک وظیفــه بــزرگ )حفــظ موجودیت 
ــن  ــن رو، آئی ــد. از ای ــد زن ــم پیون ــه ه ــی( ب مل
نظامــی هــر کشــوری )بــا هــر عنــوان کــه از آن 

ــر  ــع فرات ــود( در واق ــاد ش ی
ریشــه  هــاي دکتریــن نظامــي مســکو بــه دوره 
تــزار در ســده نوزدهــم و بویــژه ســال هــاي پس 
از جنــگ روس و ژاپــن )۶-1905( برمي گــردد. با 
انقــالب اکتبــر و جایــگاه مهــم ”جنــگ و نیروي 
ــراي بلشــویک هــا، بحــث در مــورد  نظامــي“ ب
ــن اصــول و قواعــد آن  ــن نظامــي و تدوی دکتری
بــه امــري اساســي تبدیــل شــد، به طــوري کــه 
میخائیــل فرونــز مســئول تدویــن آن گردیــد و او 
اصــول پیشــنهادي خــود را در یازدهمیــن کنگره 
حــزب کمونیســت در آوریــل 19۲۲ مطــرح کــرد 
ــا برخــي تغییــرات بــه تصویــب رســید. از  کــه ب
بوروکراســی نظامــی و ســاختار هــای موجــود در 
ــرای هــم  ــب یــک ســری مفاهیــم عمــده ب قال
زبانــی، اجــراء و درک همدالنــه از بــاال تــا پائیــن 

یــک نظــام سیاســی بیــان مــی شــود.
مهمتریــن موضوعــات در دکتریــن نظامــي 

ــه  ــا چ ــي ب ــگ احتمال ــک جن ــد از: در ی عبارتن
دشــمني رو بــه  رو مي شــویم؛ خصوصیــات 
ــلح آن  ــاي مس ــور و نیروه ــه در کش ــي ک جنگ
ــگ  ــن جن ــت و در ای ــوند چیس ــر ش ــد درگی بای
ــراي  ــود؛ ب ــد ب ــه  رو خواهن ــي رو ب ــا چــه اهداف ب
ــوع  ــه ن ــه، چ ــاي محول ــت ه ــراي مأموری اج
ــي  ــاز اســت و توســعه نظام ــورد نی ــي م نیروهای
بایــد در چــه جهتي باشــد؛ بــراي اجــراي عملیات 
جنگــي از چــه روش هایــي بایــد اســتفاده شــود. 
دکتریــن  هــاي نظامــي از اجــزاي اصلــي و 
ــا اســتراتژي  ــي ی ضــروري سیاســت امنیــت مل
ــتراتژي  ــک اس ــد. ی ــي  آین ــمار م ــه ش ــزرگ ب ب
بــزرگ داراي خصیصــه سیاســي ـ نظامــي، 
ــک  ــه ی ــج، و نظری ــداف و نتای ــره  اي از اه زنجی
ــور  ــتراتژي مزب ــه اس ــوص اینک ــت در خص دول
ــث  ــکل باع ــن ش ــه بهتری ــد ب ــه مي توان چگون
ــري آن گــردد، مي باشــد. یــک  ایجــاد امنیــت ب
ــخص  ــن مش ــتي ضم ــزرگ بایس ــتراتژي ب اس
ــت  ــه امنی ــبت ب ــدات نس ــي تهدی ــردن تمام ک
سیاســي،  راهکارهــاي  تدبیــر  بــه  دولــت، 
اقتصــادي، نظامــي و دیگــر راه هــاي ممکــن در 
قبــال تهدیــدات مزبــور بپــردازد. میــان تهدیدات 
ــت  ــتي اولوی ــا آن بایس ــه ب ــاي مقابل و راهکاره
هایــي درنظــر گرفتــه شــود، چــرا کــه بــا فــرض 
ــداد  ــرج، تع ــر هــرج و م ــي پ ــن  الملل ــط بی محی
ــا  ــد و ب ــش مي یاب ــي افزای ــاي احتمال تهدیده
فــرض محدودیــت هــاي غیرقابــل اجتنــاب بــر 
اقتصــاد ملــي، منابــع بســیار کمیــاب مي باشــند. 
ــب   ــتي مناس ــع، بایس ــي مناب ــل کمیاب ــه دلی ب
ــه  ــتیابي ب ــه منظــور دس ــي ب ــزار نظام ــن اب تری

نتایــج سیاســي مــورد نظــر بــه کار گرفتــه شــود. 
البتــه بدیهــي اســت کــه اســتراتژي هــاي بزرگ 
تقریبــاً هیــچ گاه در ایــن شــکل غیرقابــل انعطاف 
بیــان نمي شــوند، امــا یــک تحلیلگــر در تــالش 
ــراي  ــزرگ ب ــتراتژي ب ــن اس ــت یافت ــود جه خ
دولــت و بــراي مقایســه اســتراتژي هــاي دولــت 
ــون شــود. ــوق رهنم ــا تصــور ف ــد ب ــا مي توان ه

ریشــه  هــاي دکتریــن نظامــي مســکو بــه دوره 
تــزار در ســده نوزدهــم و بویــژه ســال هــاي پس 
از جنــگ روس و ژاپــن )۶-1905( برمي گــردد. با 
انقــالب اکتبــر و جایــگاه مهــم ”جنــگ و نیروي 
ــراي بلشــویک هــا، بحــث در مــورد  نظامــي“ ب
ــن اصــول و قواعــد آن  ــن نظامــي و تدوی دکتری
بــه امــري اساســي تبدیــل شــد، به طــوري کــه 
میخائیــل فرونــز مســئول تدویــن آن گردیــد و او 
اصــول پیشــنهادي خــود را در یازدهمیــن کنگره 
حــزب کمونیســت در آوریــل 19۲۲ مطــرح کــرد 
ــا برخــي تغییــرات بــه تصویــب رســید. از  کــه ب
آن پــس، سیاســت نظامــي شــوروي بــر اســاس 
مجموعــه بســیار گســترده  اي از اندیشــه  هــاي 
ــن  ــوان دکتری ــه عن ــه ب ــود ک ــي ب ــي مبتن نظام
ــن  ــع، دکتری ــد. در واق ــناخته مي ش ــي ش نظام
ــت  ــزب کمونیس ــت ح ــواره سیاس ــي هم نظام
و دولــت شــوروي در عرصــه نظامــي بــوده 
اســت. دکتریــن نظامــي شــوروي بازتابنــده 
ــت  ــاي دول ــت ه ــي و سیاس ــاي مل ــدف ه ه
ــت  ــه امنی ــت را در عرص ــتراتژي دول ــود و اس ب
ملــي تعییــن مــي  کــرد. زمانــي کــه اســتراتژي 
ــي   ــم درم ــا ه ــي ب ــات نظام ــي و مالحظ سیاس
آمیزنــد، دکتریــن نظامــي پدیــد مي آیــد. در 

اصطــالح حــزب، دکتریــن نظامــي ســند و مجوز 
حــزب در قلمــرو برنامه هــاي نظامــي بــه شــمار 
ــا  ــوان آن را ب ــه، مي ت ــام مقایس ــد. در مق مي آم
ــت  ــي( و سیاس ــزرگ )عال ــتراتژي ب ــب اس ترکی
ــل  ــرد و قاب ــه ک ــکا مقایس ــي امری ــت مل امنی
ــورهاي  ــي در کش ــن نظام ــا دکتری ــه ب مقایس
غربــي  کــه صرفــاً مجموعــه اي از اصــول بــراي 
ــري نیروهــاي مســلح در جنــگ اســت  به کارگی
ــر از  ــن نظامــي شــوروي، فرات نمي باشــد. دکتری
ــاد  ــام ابع بحــث نیروهــاي مســلح مــي رود و تم
ــتي  ــن  دوس ــوزش میه ــوروي از آم ــي ش زندگ
ــد را در  ــع جدی ــاد صنای ــل ایج ــا مح ــان ت جوان

ــرد.  ــي  گی برم
ــت :«  ــده اس ــال ۲000 آم ــن س ــند دکتری در س
فدراســیون روســیه بــرای مقابلــه بــا تجــاوز بــه 
روســیه و متحــدان خــود، اســتفاده از نیروهــای 
مســلح، دیگــر نیروهــا، واحدهــا و بخــش هــای 
نظامــی و تمــام اجــزای ســازمان نظامــی دولت و 
اســتفاده از تمــام نیروهــا و امکانــات موجــود کــه 
ــه  ــا توجــه ب شــامل ســالح هــای هســته ای )ب
ــی  ــز م ــی( نی ــد نظام ــاس تهدی ــت و مقی ماهی

ــد. شــود را مشــروع مــی دان
ــدي  ــول  بن ــل و فرم ــراي تحصی ــي ب چارچوب
جنــگ،  مــورد  در  حــزب  هــاي  دیــدگاه 
آماده ســازي کشــور بــراي جنــگ، هدایــت 
مأموریــت  و  اهــداف  آن،  از  پیشــگیري  و 
نیروهــاي مســلح و شــیوه  هــاي جنگیــدن 
تلقــي مي شــد و بــه حوزه هــاي بســیاري 
از سیاســت خارجــي و مذاکــرات کنتــرل 
ــي  ــتانه و نظام ــم وطن پرس ــا تعلی تســلیحات ت

رهنامه نظامی جدید روسیه و انتقام 
هسته ای از ناتو

بر اساس دکترین جدید نظامی روسیه ناتو تهدید شماره یک تلقی شده و در آن تاکید شده که در صورت تهدید روسیه با سالح های متعارف ، استفاده از 
سالح  های اتمی مجاز است.

دکتر »جهانگیر کرمی« دانشیار و مدیر گروه مطالعات روسیه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در یادداشتی به ابعاد گوناگون این رویکرد جدید 
روسیه پرداخته  و معتقد است: تاکید بر تالفي هسته اي نشان از شدت تهدید و ضعف عمومي دارد و منطق به  کارگیری ضربه هسته  ای، نخست در حکم 
عاملی برای جبران ناکافی بودن بازدارندگی متعارف در روسیه امروز، نشان می دهد که باید دشمن یا دشمنانی  باشند که در قابلیت  های متعارف بر تر 

بوده و بتوانند منافع کشور را با انجام عملیات هجومی متعارف و موفقیت آمیز به خطر افکنند.

اوراســیا
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جوانــان و مســأله اقلیــت هــاي قومــي مربــوط 
ــاي  ــاع و نیروه ــا وزارت دف ــه تنه ــد، و ن مي ش
مســلح، بلکــه چندیــن وزارتخانــه دیگــر نیــز در 

ــد. ــل بودن ــعه آن دخی توس

دکترین نظامي جدید روسیه
دکتــر کرمــی در ادامــه ایــن یادداشــت می نویســد: 
در ســند دکتریــن ســال ۲000 آمــده اســت 
»فدراســیون روســیه بــرای مقابلــه بــا تجــاوز بــه 
روســیه و متحــدان خــود، اســتفاده از نیروهــای 
مســلح، دیگــر نیروهــا، واحدهــا و بخــش هــای 
نظامــی و تمــام اجــزای ســازمان نظامــی دولــت 
ــود  ــات موج ــا و امکان ــام نیروه ــتفاده از تم و اس
کــه شــامل ســالح هــای هســته ای )بــا توجــه 
ــز  ــی( نی ــد نظام ــاس تهدی ــت و مقی ــه ماهی ب
ــا  ــن نیروه ــد. ای ــی دان ــود را مشــروع م ــی ش م
را مــی تــوان بــرای مهــار و خنثــی کــردن 
اقدامــات ضــد قانــون اساســی و خشــونت هــای 
مســلحانه غیــر قانونــی کــه حاکمیــت، تمامیــت 
ارضــی و اتحــاد روســیه را تهدیــد مــی کننــد و 
بــا انجــام ماموریــت هــای حفــظ صلــح مطابق 
ــد و  ــل متح ــت مل ــورای امنی ــات ش ــا تصمیم ب
تعهــدات بیــن المللــي روســیه ســازگاری دارنــد، 

ــرار داد«. ــتفاده ق ــورد اس م
امــا آنگونــه کــه رییــس جمهــور روســیه اظهــار 
داشــته در ســند دکترین ســال ۲014 آمده اســت 
ــارف  ــای متع ــد ســالح  ه ــه در صــورت تهدی ک
ــتفاده از  ــیه، اس ــور روس ــت کش ــه موجودی علی
ــن  ــت. همچنی ــاز اس ــی مج ــای اتم ــالح  ه س
ــه  ــد گفت ــن جدی ــیه در دکتری ــار روس ــن ب اولی
اســت کــه مســکو می توانــد از »تســلیحات 
دقیــق« بــه عنــوان بخشــی از تدابیــر بازدارنــده 
ــی  ــوب اصل ــد. چارچ ــتفاده کن ــتراتژیک اس اس
ــند  ــه س ــري اساســی نســبت ب ــند تغیی ــن س ای
ــدی در  ــای جدی ــی بنده ــدارد، ول ــال ۲010 ن س
زمینــه تامیــن منافــع روســیه در قطــب شــمال، 
ــا و  ــوری آبخازی ــا دو جمه ــه ب ــط متحدان رواب
ــرکت   ــر ش ــن خط ــی و همچنی ــتیای جنوب اوس
هــای نظامــی خصوصــی خارجــی بــه آن اضافــه 
ــی  ــد نظام ــن جدی شــده اســت. امضــای دکتری
ــد  ــن درســت ســه روز بع روســیه از طــرف پوتی
ــرح  ــب ط ــن در تصوی ــان اوکرای ــدام پارلم از اق
خــروج اوکرایــن از بــی  طرفــی انجــام می گیــرد. 
ــت  ــا اکثری ــنبه ب ــن روز سه ش ــان اوکرای پارلم
مطلــق موقعیــت غیرمتعهــد کشــور را لغــو کــرد. 

ــا  پارلمــان ب
در ســند دکتریــن ســال ۲014 آمــده اســت کــه 
در صــورت تهدیــد ســالح  هــای متعــارف علیــه 
ــالح   ــتفاده از س ــیه، اس ــور روس ــت کش موجودی
هــای اتمــی مجــاز اســت. در یکــي از بندهــاي 
ســند دکتریــن نظامــي روســیه آمــده که مســکو 
مجــازات اقدامــات نظامــي غیرهســته اي ناتــو را 
ــه  ــد ک ــي کن ــي م ــات هســته اي تالف ــا اقدام ب
ــیه  ــر روس ــف ت ــت ضعی ــده موقعی ــان دهن نش

ــه ناتــو اســت. نســبت ب
ــو را  ــان نات ــت در پیم ــه عضوی ــدام زمین ــن اق ای
ــم  ــتان ۲014 تصمی ــه از تابس ــم آورد. البت فراه
بــرای تغییــر دکتریــن نظامــی اعــالم شــده یود.

وضــع تحریــم هــا و اجــراي آنهــا علیــه روســیه 
باعــث وخامــت اوضــاع اقتصادي در روســیه شــد 
و نگرانــي هایــي را در میــان مقامــات این کشــور 
ــوع  ــتن موض ــط دانس ــا مرتب ــود آورد؛ ام ــه وج ب
تحریــم هــا بــا امضــاي دکتریــن نظامــي جدیــد 

شــاید درســت نباشــد چــون تحریــم هــا علــت 
ــکو  ــر مس ــاي اخی ــري ه ــم گی ــي تصمی اصل
ــن و  ــران اوکرای ــي در بح ــت اصل ــد. عل نبودن
فشــارهایي کــه از ســوي دولــت کــي یــف علیــه 
ــد  ــک شــدن تهدی ــال شــد در نزدی روســیه اعم
ــل از  ــه روز قب ــت. س ــه اس ــیه نهفت ــه روس علی
امضــاي دکتریــن نظامــي روســیه، پارلمــان 
ــاس آن  ــه براس ــت ک ــه اي داش ــن مصوب اوکرای
دولــت کــي یــف از وضعیــت عــدم تعهــد خــارج 
ــن را  ــت اوکرای ــت دول ــه دس ــن مصوب ــد و ای ش
ــا هــر کشــوري کــه  بــراي همــکاري نظامــي ب
بخواهــد و حتــي ناتــو بــاز مــي کنــد. ایــن اقــدام 
پارلمــان اوکرایــن واکنــش روســیه را بــه دنبــال 
ــا تصویــب دکتریــن نظامــي  داشــت و مســکو ب
ــف پاســخ داد.   ــرد کی ــه عملک ــع ب ــد در واق جدی
دکتریــن نظامــي جدیــد روســیه نشــان دهنــده 
ــور و  ــن کش ــه ای ــرب علی ــد غ ــش تهدی افزای
شــدت واکنــش روســیه بــه ایــن تهدیــد اســت؛ 
از یــک منظــر ایــن اقــدام نوعــي قــدرت 
ــي  ــات حاک ــیاري جه ــا از بس ــت؛ ام ــي اس نمای
ــي اســت. در  ــرایط کنون ــیه در ش ــف روس از ضع
یکــي از بندهــاي ســند دکتریــن نظامــي روســیه 
ــي  ــات نظام ــازات اقدام ــکو مج ــه مس ــده ک آم
ــته اي  ــات هس ــا اقدام ــو را ب ــته اي نات غیرهس
تالفــي مــي کنــد کــه نشــان دهنــده موقعیــت 
ضعیــف تــر روســیه نســبت بــه ناتــو اســت. بــه 
ــا  ــیه ب ــرب و روس ــه غ ــد منازع ــي رس ــر م نظ
وخامــت بیشــتر ادامــه یابــد و شــرایط از وضعیت 
کنونــي پیچیــده تــر شــود. مالقــات هــاي 
ــل  ــال ح ــز از احتم ــرب نی ــات روس و غ مقام
ــق  ــه تواف ــا دســتیابي ب ــن بحــران ی و فصــل ای
حکایــت نمــي کنــد، بلکــه حتــي تنــش هــا بــا 
شــیب، شــتاب و نبــض تندتــري پیــش خواهــد 
ــا  ــت اوبام ــد در دول ــي رس ــر نم ــه نظ ــت و ب رف
ــده  ــي نمان ــرش باق ــتر از عم ــال بیش ــه ۲ س ک
غائلــه اوکرایــن و تنــش روســیه و غــرب خاتمــه 
یابــد. اگــر اوکرایــن درخواســت عضویــت در ناتو 
را بدهــد و ناتــو هــم بــا ایــن درخواســت موافقت 
کنــد، درگیــري روســیه و غــرب بــه نقطــه 
عطــف خــود خواهــد رســید و روســیه در گام اول 
ــن  ــرقي اوکرای ــاي ش ــتان ه ــي اس بحــث جدای
را پیگیــري خواهــد کــرد و در گام بعــدي حتــي 

ــد نیســت. ــز بعی ــي نظامــي نی رویاروی

الزامات و پیامدها برای ناتو
امضــاي دکتریــن نظامــي جدیــد روســیه از 
ســوي پوتیــن و معرفــي کــردن ناتــو بــه عنــوان 
ــن  ــا بی ــش ه ــا تن ــک، طبع ــماره ی ــد ش تهدی
ــن  ــرا ای ــد، زی ــي ده ــش م ــرف را افزای دو ط
مســاله بــه تشــدید نگرانــي هــاي طــرف غربــي 
مــي انجامــد و ناتــو نیــز وادار بــه تجدیدنظــر در 
دکتریــن نظامــي خــود مــي شــود و در مجمــوع 
بحــران اوکرایــن و تنــش هــاي روســي- غربــي 
ــز  ــي شــود. روســیه در گذشــته نی ــر م ــم ت وخی
ــورش  ــه کش ــي علی ــد نظام ــک تهدی ــو را ی نات
ــي  ــن نظام ــا در دکتری ــود؛ ام ــرده ب ــي ک معرف
جدیــد بــه بحــث تهدیــد نظامــي ناتــو اولویــت 
ــت  ــد شــماره یــک و اولوی بخشــید و آن را تهدی
دار اعــالم کــرد. در ایــن ســند همچنیــن 
موضــوع اســتقرار ســپر موشــکي غــرب پیرامون 
ــه  خــاک روســیه تهدیــد تلقــي شــده اســت و ب
موضــوع حضــور شــرکت هــاي نظامــي و امنیتي 
خصوصــي در مرزهــاي روســیه نیــز بــه عنــوان 

یــک فاکتــور تهدیدآمیــز اشــاره و شــده اســت.. 
ــودن و  ــب نشــان از جــدي ب ــذا مجمــوع مطال ل

ــخصي دارد.  ــاي مش ــداق ه ــه مص ــاره ب اش
وضــع تحریــم هــا و اجــراي آنهــا علیــه روســیه 
باعــث وخامــت اوضــاع اقتصادي در روســیه شــد 
و نگرانــي هایــي را در میــان مقامــات این کشــور 
ــوع  ــتن موض ــط دانس ــا مرتب ــود آورد؛ ام ــه وج ب
تحریــم هــا بــا امضــاي دکتریــن نظامــي جدیــد 
شــاید درســت نباشــد چــون تحریــم هــا علــت 
ــکو  ــر مس ــاي اخی ــري ه ــم گی ــي تصمی اصل
ــن و  ــران اوکرای ــي در بح ــت اصل ــد. عل نبودن
فشــارهایي کــه از ســوي دولــت کــي یــف علیــه 
ــد  ــک شــدن تهدی ــال شــد در نزدی روســیه اعم

علیــه روســیه نهفتــه اســت.
پایــان دوره جنــگ ســرد شــورویایي هــا اساســا 
تاکیــدي بــر اســتفاده از ضربــه هســته اي 
نخســت نداشــتند بلکــه بیشــتر ضربــه دوم 
ــد.  ــي دادن ــرار م ــه ق ــورد توج ــته اي را م هس
ــي  ــه خاطــر اســتقرار نظام ــز ب ــي نی ــت اصل عل
ــي  ــاي غرب ــاي اروپ ــوروي در مرزه ــنگین ش س
بــود.  امــا ناتــو همــواره گزینــه ضربــه نخســت 
را بــرای نیروهــای هســته  ای تاکتیکــی مســتقر 
ــرای  ــی ب ــای غرب ــاع از اروپ ــدم دف ــط مق در خ
ــه  ــی ک ــن رو، مادام ــرد. از ای ــظ می ک ــود حف خ
جنگ بــه ســطح هســته  ای تصاعــد نیافتــه بود، 
مســکو بــرگ برنــده را در هــر جنگــی بــا غــرب 
ــا را بــه آســانی تســخیر  در دســت داشــت و اروپ
ــا در تعامــالت  می کــرد و همیــن، باعــث شــد ت
روســیه و غــرب، عامــل هســته  ای برای مســکو 
ــن  ــز دکتری ــر در مرک ــرب، کمت ــه غ ــبت ب نس
نظامــی قــرار گیــرد. گورباچــف دکتریــن نظامــی 
ــون  ــر دگرگ ــدی  ت ــه  ای ج ــه گون ــن را ب کرملی
نمــود و بدین ترتیــب، نفــی کامــل جنــگ و 
ــی در  ــی اساس ــته ای، اصل ــگ هس ــه جن از جمل
ــا  ــد؛ ام ــرح ش ــوروی مط ــی ش ــن امنیت دکتری
پــس از فروپاشــی شــوروی، بــار دیگــر تغییراتــی 
گســترده در نــگاه بــه ســالح هســته  ای و جایگاه 
آن در دکتریــن نظامــی ایــن کشــور روی داد. در 
روســیه جدیــد، اهمیــت جنــگ  افزارهای هســته 
 ای بــه  طــور اساســی در دکتریــن نظامی روســیه 
افزایــش یافــت؛ از یــک ســو، ارتــش روســیه از 
شــرق اروپــا عقــب  نشــینی کــرد و روســیه جدید 
و فاقــد متحــد، در محاصــره کشــورهای دارنــده 
ــت  و از  ــرار داش ــته  ای ق ــای هس ــگ  افزاره جن
ــه  ــش آن، ب ــیه و ارت ــت روس ــر، دول ــوی دیگ س
مراتــب ضعیــف  تــر از دوره شــوروی بــوده و بــه 
خاطــر مشــکالت اقتصــادی، امــکان دســتیابی 
ــورد  ــد م ــای جدی ــاوری  ه ــری در فن ــه براب ب
اســتفاده ارتــش آمریــکا و کشــورهای غربــی در 
ــای  ــگ  ه ــراق )1991-1990( و جن ــگ ع جن

ــت. ــود نداش ــس از آن  وج پ
آمریــکا نیــز در جســتجوی برتــری هســته  
ــزرگ و  ــبکه  ای ب ــاد ش ــدد ایج ــود، درص ای خ
کارآمــد از موشــک  هــا بــرای وارد کــردن ضربــه 
ــی. ام  ــان  ای. ب ــال ۲00۲ از پیم ــت، در س نخس
ــاع  ــامانه دف ــتقرار ده س ــد و بحــث اس ــارج ش خ
موشــکی در لهســتان و یــک ســامانه راداری 
ــتقرار در  ــال ۲013، و ســپس اس ــا س در چــک ت
رومانــی و ترکیــه موضــوع جــدی تــری شــد. از 
ــا بــی   نــگاه مســکو، نصــب ایــن ســامانه  هــا، ب
ارزش کــردن قــدرت هســته  ای و موشــکی 
ــت  ــته  ای نخس ــه هس ــت ضرب ــیه، قابلی روس
ــا  ــت و اروپ ــد گرف ــور خواه ــن کش و دوم را از ای

ــه  ــد و البت ــارج می کن ــیه خ ــررس روس را از تی
ــا  ــی اهمیــت دارد ت ــه لحــاظ روان ایــن بیشــتر ب
عملیاتــی. در واقــع، بــا بــه هــم خــوردن برتــری 
روســیه نســبت بــه اروپــا )1991(، وضعیــت 
ــم  ــز ک ــا ۲000 نی ــای 1991 ت ــال  ه ــادل س تع
ــت  ــوم نیس ــورد و معل ــم می خ ــه ه ــم دارد ب ک
ایــن رونــد در کجــا متوقــف شــود.  در همــه ایــن 
ســال  هــا در آمریــکا عــالوه بــر مــوج تبلیغــات 
ــری  ــر برت ــور، ب ــن کش ــی ای ــورد هژمون در م
هســته  ای ایــن کشــور و پایــان وضعیــت تعــادل 
هســته  ای چهــار دهــه گذشــته کــه مبتنــی بــر 
»نابــودی مطمئــن متقابــل« بــود، تأکیــد زیادی 
می شــود، بــه گونــه ای کــه ادعــا می شــود 
»عصــر  MDA پایــان یافتــه و بــرای نخســتین 
ــه هســته  ای  ــر، زرادخان ــای اخی ــه  ه ــار در ده ب
ــت  ــته  ای نخس ــه هس ــک ضرب ــا ی ــیه ب روس
ــه  ــائل ب ــن مس ــد.  ای ــد ش ــالح خواهن ــع س خل
ــته  ای  ــن هس ــی در دکتری ــر اساس ــد نظ تجدی
ــته   ــه هس ــتفاده از ضرب ــدم اس ــر »ع ــی ب مبتن
ــری  ــه  کارگی ــد و آســتانه ب ای نخســت« انجامی
ــه   ــر حمل ــه »ه ــته ا ی ب ــای هس ــگ افزاره جن

ــای  ــگاه  ه ــته  ای و پای ــات هس ــه تأسیس ای ب
ــد  ــذا تأکی حســاس روســیه« کاهــش یافــت و ل
ــع   ــری واق ــت، ام ــته  ای نخس ــه هس ــر ضرب ب
بینانــه  تــر پنداشــته شــد و در بیســت و پنج ســال 
اخیــر، رویکــرد غالــب در روســیه کنونــی نســبت 

ــته  ــای هس ــگ  افزاره ــه جن ب
ــد  ــي تاکی ــر موضوع ــش از ه ــال بی ــر ح ــه ه ب
ــد  ــي هســته اي نشــان از شــدت تهدی ــر تالف ب
ــری  ــه  کارگی و ضعــف عمومــي دارد و منطــق ب
ــی  ــم عامل ــت در حک ــته  ای، نخس ــه هس ضرب
بــرای جبــران ناکافــی بــودن بازدارندگــی 
متعــارف در روســیه امــروز، نشــان می دهــد کــه 
بایــد دشــمن یــا دشــمنانی  باشــند کــه در قابلیت  
ــع  ــد مناف ــوده و بتوانن ــر ب ــارف بر ت ــای متع ه
کشــور را بــا انجــام عملیــات هجومــی متعــارف 

ــد. ــر افکنن ــه خط ــز ب و موفقیت آمی
ــت  ــرار گرف ــر ق ــای زی ــزاره  ه ــان گ ــر بنی  ای ب
ــارت  ــه وارد آوردن خس ــد ب ــق تهدی ــا از طری ت
ــیه  ــت روس ــمن، امنی ــه دش ــول ب ــل قب غیرقاب
ــف  ــه ضع ــه ب ــا توج ــد؛ و ب ــن می کنن را تضمی

اوراســیا

می توان گزینه کاربرد 
جنگ افزار هسته  ای 

را در ذهن دولتمردان 
روسی و در سناریوهای 

عملیاتی این کشور به 
ویژه در فضای مبهم و 
پیچیده آینده بحران 
اوکراین نه به عنوان 

صرف یک تهدید بلکه 
ابزاری برای امنیت 

ملی در وضعیت وخیم 
مورد توجه قرار داد و 
این موضوعی است که 
نگرانی های موجود در 

غرب را برای تصاعد بحران 
در اوکراین توجیه می کند|
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روســیه در جنــگ  افزارهــای متعــارف نویــن، ضربــه 
انتقامــی علیــه حملــه متعــارف، مســتلزم اســتفاده از 
ــن روی، مســکو در  ســالح هســته  ای اســت و از ای
اوضــاع جدیــد و بــر خــالف گذشــته بــر اســتراتژی 

ــد دارد. ــته  ای« تأکی ــت هس ــه نخس »ضرب

نتیجه گیری
ــر  ــد ب ــش از هــر موضوعــي تاکی ــه هــر حــال بی ب
تالفــي هســته اي نشــان از شــدت تهدیــد و ضعــف 
عمومــي دارد و منطــق بــه  کارگیــری ضربــه هســته 
 ای، نخســت در حکــم عاملــی بــرای جبــران ناکافی 
بــودن بازدارندگــی متعــارف در روســیه امــروز، 
ــمنانی  ــا دش ــمن ی ــد دش ــه بای ــد ک ــان می ده نش
 باشــند کــه در قابلیــت  هــای متعــارف بر تــر بــوده و 
بتواننــد منافــع کشــور را با انجــام عملیــات هجومی 
متعــارف و موفقیت آمیــز بــه خطــر افکننــد. از 
ســوی دیگــر، به کارگیــری نیــروی هســته  ای 
بایــد بــه عنــوان یــک عامــل تهدیــد معتبــر باشــد؛ 
بــه ایــن معنــا کــه منافــع ذهنــی بایســتی در عمــل 
ــی  ــت حیات ــته  ای اهمی ــگ هس ــه جن ــرای توجی ب
داشــته باشــند، و ایــن عمــل بایــد امتیازات روشــنی 
در قابلیــت هــای هســته  ای به منظــور دســتیابی به 
اهــداف نظامــی، منــع تصاعــد جنــگ و جلوگیــری 
ــه  ــمنان، ک ــوی دش ــته  ای از س ــد هس ــدام ض از اق
ــا  ــکار کــرده ی ــن دســتاورد ها را ان ممکــن اســت ای
خســارات گســترده  ای بــر کشــور وارد کننــد، دربــر 
ــر  ــای عص ــه  ه ــتین ده ــد. در نخس ــته باش داش
هســته  ای، مســکو بــر »جنــگ هســته  ای محدود« 
ــردی  ــی راهب ــا در دوره همپایگ ــت، ام ــد داش تأکی
در دکتریــن نظامــی مســکو و پیمــان ورشــو آمــده 
ــد  ــوری نخواه ــتین کش ــوروی نخس ــه »ش ــود ک ب
ــتفاده  ــته ای اس ــای هس ــگ  افزاره ــه از جن ــود ک ب
می کنــد«. امــا بــا فروپاشــی شــوروی و تغییــر 
ــوع  ــن موض ــان، ای ــا و جه ــا در اروپ ــه نیرو ه موازن

ــک تحــول اساســی شــد. ــار ی دچ
ــالم  ــیه اع ــال 1993 روس ــی س ــن نظام در دکتری
شــد کــه »روســیه در مقابلــه بــا حملــه بــه مراکــز 
هســته  ای و موشــکی  اش از ســالح  هــای هســته 
 ای اســتفاده خواهــد کــرد. در دکتریــن نظامــی 
ــای  ــالح ه ــری س ــتانه به کارگی ــال ۲000 ، آس س
هســته  ای بــار دیگــر تقلیــل یافتــه و بــه »هرگونــه 
ــه  ــر ب ــه روســیه و از همــه تند ت تجــاوز نظامــی« ب
وضعیــت »پیشدســتی روســیه در ضربه هســته ای« 
ــه  ــا ب ــید. پ ــته ای رس ــتانه هس ــات پیش دس و عملی
ــتانه  ــیه، از آس ــی روس ــدرت نظام ــش ق ــای کاه پ
بــه  کارگیــری جنــگ  افــزار هســته  ای نیــز کاســته 
شــده و روســیه بــرای اســتفاده از جنگ افزار هســته  
ای آمادگــی بیشــتری پیــدا کــرده اســت. در چنیــن 
ــدی  ــی جدی ــی و عملیات ــی و مفهوم ــت ذهن وضعی
ــزار  ــگ اف ــرد جن ــه کارب ــوان گزین ــه می ت ــت ک س
هســته  ای را در ذهــن دولتمــردان روســی و در 
ــژه در  ــه وی ــور ب ــن کش ــی ای ــناریوهای عملیات س
ــن  ــده بحــران اوکرای ــده آین فضــای مبهــم و پیچی
نــه بــه عنــوان صــرف یــک تهدیــد بلکــه ابــزاری 
بــرای امنیــت ملــی در وضعیــت وخیــم مــورد توجه 
قــرار داد و ایــن موضوعــی اســت کــه نگرانی هــای 
موجــود در غــرب را بــرای تصاعــد بحــران در 
ــن  ــم در ای ــه ي مه ــد. نکت ــه می کن ــن توجی اوکرای
ســند جدیــد در آخریــن روزهــاي ســال ۲014 
ــه  ــه طــور مشــخص ب ــو را ب ــه هــم نات اینســت ک
عنــوان تهدیــد مطرح نمــوده و هــم اینکــه در مقابل 
آن بــر تالفــي هســته اي تاکیــد نمــوده اســت و این 
ــدت  ــه ش ــیه را ب ــر در روس ــاس خط ــوع احس موض

افزایــش داده اســت|

از مـدت هـا قبـل روسـیه و آمریکا بـا هدف 
بهـره بـرداری از منابـع موجـود در قطـب 
شـمال حضـور نظامـی خـود در ایـن منطقه 
را افزایـش داده انـد امـا اخیـرا کشـورهای 
دیگـری همچـون نـروژ و کانـادا نیـز مدعـی 
هسـتند کـه بخـش هایـی از قطب شـمال در 

خـاک آنهـا قـرار دارد. 
در همیـن رابطـه »ویـوس آو راشـا« )صدای 
روسـیه( در تحلیلـی می نویسـد: دانمـارک و 
مناطـق خودمختار آن درخواسـتی به سـازمان 
ملـل نوشـته اند که طبـق آن خواسـتار منطقه 
ای در قطب شـمال شـده اند که در فاصله ۲00 

مایلی منطقـه اقتصادی قـرار دارد.
طبـق درخواسـت دانمـارک، قطـب شـمال 
هـم در مرزهـای فالت قـاره قرار مـی گیرد. 
کشـورهای روسـیه، کانادا و نروژ نیز مدعی این 
منطقه هسـتند. امریکا نیـز درباره تمایـل خود به 

منطقه قطب شـمال سـخن گفته است.
دانمـارک مدعـی منطقـه قطـب شـمال در 
ابعـاد بسـیار بزرگتـر و تـا ۲1 برابر آن اسـت. 
بـرای اولیـن در تاریـخ بحـث هـای صورت 
گرفتـه بـر سـر منطقـه قطـب شـمال یـک 
کشـور راجع بـه ادعـای خود و قطب شـمال 
سـخن مـی گویـد. روسـیه، کانـادا و نـروژ 
مدعـی منطقـه قطـب شـمال هسـتند و در 
فاصله نزدیکی از آن قـرار دارند. اما دانمارکی 
هـا مـی خواهنـد بـه آن ملحـق شـوند در 
حالیکه برای سـه کشـور نامبـرده، این نقطه 

کلیـدی اسـت.
بررسـی درخواسـت ها تا 15 سال طول می کشد. 
شاید اسـتدالل های هر کشـور برای کمیسیون 
سـازمان ملل معقول باشـد. آنوقت کشورها بین 
خود مسـاله را حـل کنند. کارشناسـان احتمال به 
جریـان افتادن سـناریوی نظامـی را نیـز رد نمی 
کنند. با این حال، هر کشـور حضـور نظامی خود 
را در قطب شـمال بیشتر می کند. در سـال ۲009 
میـالدی کانـادا گروهان نظامـی را بـرای قطب 
شـمال تشـکیل داد. همان سـال دانمارک اعالم 
کرد که یـک گروهان نظامی ویژه قطب شـمال 
برای واکنش سریع تشکیل داده اسـت. در ایاالت 
متحـده امریکا هیـچ گروهـان نظامی ویـژه ای 
برای قطب شـمال نیسـت، اما در آالسکا نزدیک 

بـه ۲0 هـزار سـربازحضور دارنـد. در برنامـه های 
پنتاگون، تشـکیل پادگان دایمی قطب شـمال و 
افزایش نیروهـای قطبی دفاع ضد موشـکی نیز 

تدوین شـده است.
درخواسـت کنونـی دانمـارک در کمیسـیون 
تعیین فـالت قاره سـازمان ملل با بلندپـروازی 
های روسـیه دچـار اختالف می شـود. روسـیه 
بر این مسـاله اسـتناد می کنـد که رشـته کوه 
هـای زیر آب به نام المانوسـوف ادامه اوراسـیا 
هسـتند. دانمارک نیز تاکید می کند که رشـته 
کـوه هـای مذکـور ادامـه گریلند هسـتند و به 

دانمـارک تعلـق دارند.
روسـیه درخواسـت خـود را بـرای گسـترش 
مرزهـای فـالت قـاره ارایـه کـرده اسـت و 
ایـن به معنـای حق اولویت روسـیه در سـال 
جـاری اسـت. بـا این حـال بـه خاطـر کافی 
نبـودن اطالعات رد شـد. روسـیه قصـد دارد 
درخواسـت بعـدی را در بهـار سـال ۲015 
ارایـه کند. روسـیه به دقـت روی مسـتندات 
بـرای ادعـای خـود کار مـی کنـد. سـرگی 
پریامیکوف کارشـناس مسـایل قطب شمال 

در ایـن رابطـه مـی گوید:
مـا همـه کار می کنیـم تـا درخواسـتمان تایید 
شـود. طبق تذکرات کمیسـیون سـازمان ملل 
در امـور مرزهای فـالت قاره، ما نقشـه برداری 
کاملی کرده ایـم، تحقیقات لرزه نـگاری انجام 
داده ایم و نمونه هایـی از خاک و کف دریا تهیه 
کرده ایـم. تمام درخواسـت های کمیسـیون را 
انجـام داده ایـم. مـا هـر کاری کـرده ایم تا نتیجه 

مثبت بگیریم. 

روسـیه شـانس زیادی بـرای گرفتن 
دارد فالت 

ویکتـور بایارسـکی مدیـر مـوزه قطب شـمال 
روسـیه در ایـن رابطه مـی گوید: درخواسـت ما 
بـا مسـتندات جـدی علمی همـراه اسـت. این 
مسـتندات در جریان تحقیقات کارشناسـی در 
قطب شـمال انجـام گرفته اند. تصور مـا بر این 
اسـت که سـازمان ملل از درخواست ما حمایت 
کنـد. امـا اگـر دوبـاره عوامـل سیاسـی دخیل 

نشـوند و مزاحمت ایجـاد نکنند.
عـالوه بـر دانمـارک و روسـیه، کانـادا نیـز 

درخواسـت توسـعه مرزهای خود در فالت قاره 
را آمـاده می کند. کانادا برای تهیه نقشـه کف دریا 
گروهـی را بـه قطب شـمال اعـزام کرده اسـت.

بررسـی درخواسـت هـا تـا 15 سـال طـول 
مـی کشـد. شـاید اسـتدالل های هر کشـور 
معقـول  ملـل  سـازمان  کمیسـیون  بـرای 
باشـد. آنوقـت کشـورها بین خـود مسـاله را 
حـل کننـد. کارشناسـان احتمـال بـه جریان 
افتـادن سـناریوی نظامـی را نیـز رد نمـی 
کنند. بـا این حال، هر کشـور حضـور نظامی 
خـود را در قطب شـمال بیشـتر می کنـد. در 
سـال ۲009 میـالدی کانادا گروهـان نظامی 
را بـرای قطـب شـمال تشـکیل داد. همـان 
سـال دانمارک اعـالم کرد که یـک گروهان 
نظامـی ویـژه قطـب شـمال بـرای واکنـش 
سـریع تشـکیل داده اسـت. در ایاالت متحده 
امریـکا هیچ گروهـان نظامی ویـژه ای برای 
قطب شـمال نیسـت، اما در آالسـکا نزدیک 
بـه ۲0 هـزار سـربازحضور دارنـد. در برنامـه 
های پنتاگون، تشـکیل پـادگان دایمی قطب 
شـمال و افزایـش نیروهای قطبـی دفاع ضد 

موشـکی نیـز تدوین شـده اسـت.
روسـیه نیـز صبحـت از تشـکیل سـپر برای 
دفـاع از منافـع ملـی خـود در قطـب شـمال 
مـی کند. در مـاه نوامبر، »سـرگئی شـایگو« 
وزیـر دفـاع روسـیه خبـر داد که تا آخر سـال 
تمـام  در  نظامـی روس  نیروهـای  جـاری، 
کمربنـد قطبـی مسـتقر خواهنـد شـد. ایـن 
نیروهـا از مورمانسـک تـا چوکوتکـی قـرار 
خواهند گرفت. این درخوسـت به عنوان پاسخ 
در برابـر ادعای کانادا و امریکا نسـبت به فالت 

قـاره بوده اسـت.
گروهان قطب شـمال روسـیه به نـام گروهان 
شـمال از اول دسـامبر امسـال در قطب حاضر 
هسـتند. گروهان نظامـی نیز در جزایر شـمالی 
تشکیل شـده است. در دو سـال آینده گروهانی 
نیز بـرای فرای قطب تشـکیل خواهد شـد. در 
همین رابطه »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور 
روسـیه دستور تشـکیل سیسـتم واحد کشتی 
های زیردریایی در منطقه قطب شـمال روسیه 
را داده اسـت. او از هر بخش خواسـته که فالت 

قـاره روسـیه را حفظ کند|

قطب شمال محل جدید رویارویی کشورها

نبرد نرم روسیه با غرب برای 
تملک سرزمین سفید

معرفی  در  دانمارک  اقدام 
به  شمال  قطب  از  بخشی 
موجب  خود  خاک  عنوان 
شده تا بار دیگر تنش میان 
کشورهای غربی و روسیه بر 
سر این منطقه توجه رسانه ها 

را به خود جلب کند.

اوراســیا
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ــای داعــش  ــرای نیروه جمهــوری آذربایجــان ب
ــون  ــد، چ ــی رس ــر م ــه نظ ــذاب ب ــی ج هدف
ــا  ــان ب ــورهای جه ــدک کش ــمار ان ــان ش در می
اکثریــت جمعیــت شــیعه جــای دارد و داعــش به 
شــدت شــیعه ســتیز اســت. از منظــر ژئوپلیتیــک 
نیــز، پیوندهــای جمهــوری آذربایجــان با روســیه، 
ایــاالت متحــده و ایــران کــه از سرســخت تریــن 
ــن  ــت ای ــه جذابی ــتند، ب ــش هس ــمنان داع دش

ــد. کشــور مــی انجام
ــش در  ــای داع ــه نیروه ــی ب ــا آذربایجان صده
ســوریه پیوســته انــد و نگرانــی هایــی از احتمــال 
ــر  ــن ت ــادی خش ــای جه ــن نیروه ــت ای بازگش
شــده در جریــان نبــرد و به چالش کشــیده شــدن 
ــا، در حــال  ــی اف از ســوی آنه ــام عل ــت اله دول
ــان  ــری اســت. برخــی از ســتیزه جوی شــکل گی
ــگ در ســوریه  ــه مشــغول جن شــناخته شــده ک
هســتند، ماننــد خطــاب اآلذری، حملــۀ زبانــی به 
دولــت علیــف را بــه دلیــل سکوالریســم و فســاد 

ــد. ــرده ان ــاز ک آن آغ
ــای داعــش  ــرای نیروه جمهــوری آذربایجــان ب
ــون  ــد، چ ــی رس ــر م ــه نظ ــذاب ب ــی ج هدف
ــا  ــان ب ــورهای جه ــدک کش ــمار ان ــان ش در می
اکثریــت جمعیــت شــیعه جــای دارد و داعــش به 
شــدت شــیعه ســتیز اســت. از منظــر ژئوپلیتیــک 
نیــز، پیوندهــای جمهــوری آذربایجــان با روســیه، 
ایــاالت متحــده و ایــران کــه از سرســخت تریــن 
ــن  ــت ای ــه جذابی ــتند، ب ــش هس ــمنان داع دش

ــد. کشــور مــی انجام
ــان،  ــوری آذربایج ــد جمه ــی رس ــر م ــه نظ ب
هــدف آســیب پذیــری باشــد. فســاد گســترده، با 
وجــود قدرتمنــدی دســتگاه امنیتــی، بســیاری از 
ــی را در چشــمان مــردم ضعیــف  نهادهــای دولت
کــرده اســت. عــالوه بــر ایــن، کشــور آذربایجان، 
ــل توجــه و بومــی ســلفی هــا را در  جمعیــت قاب
ــه  ــه هم ــی ک ــت. در حال ــای داده اس ــود ج خ
ســلفی هــا مســتعد جهــادی شــدن نیســتند، امــا 
ــته  ــلفی برخاس ــب س ــادی از مرات ــای جه نیروه
انــد. ایــن خطــر وجــود دارد کــه حداقــل برخــی 
ســلفی هــا کــه دســت بــه خشــونت نمــی زننــد، 
ــک  ــه تاکتی ــادی و ن ــای جه ــداف نیروه ــا اه ب
هــای آنهــا همــدردی کننــد و رادیکالیــزه شــوند.

ســلفی گــری کــه تــا اوایــل دهــۀ 1990 عمــاًل 
ــه  ــس ب ــود از آن پ ــناخته ب ــان ناش در آذربایج
ســرعت گســترش یافتــه اســت. آمــار معتبــری از 
شــمار کنونــی ســلفی هــا وجــود نــدارد، امــا آنان 
ــًا  ــت غالب ــا جمعی ــور ب ــمالی کش ــق ش در مناط
ســنی، ماننــد باکــو و ســومقائیت، حضــور نســبتًا 

ــد. پررنگــی دارن
عوامــل زیــادی بــه تبییــن خیــزش ســلفی گری 
در جمهــوری آذربایجــان کمــک مــی کنــد. 
نخســت، میــراث مانــدگار الحــاد رســمی اتحــاد 
شــوروی، ادراک عمومــی را از ارکان ســنتی 
ــۀ اخالقــی و  تشــیع کــه در طــول قــرن هــا پای
معنــوی جامعــۀ آذربایجــان بــود، منحــرف کــرد.  

بلشــویک هــا، یــک خأل معنــوی ایجــاد و ســهواً 
زمینــه را بــرای پــر شــدن آن بــا عقایــد مذهبــی 
افراطــی تر پــس از ســقوط نظــام کمونیســتی در 
ــت  ــه اس ــل توج ــد. قاب ــا کردن ــال 1991 مهی س
ــام کــردن  ــرای بدن کــه ســلفی هــا در تــالش ب
شــیعیان، از تصویــر موهــن چهــره هــای مذهبی 
شــیعه در فیلــم های ســال هــای نخســت دوران 
ــن  ــد. ملحدی ــرده ان ــی ب ــرۀ فراوان ــوروی به ش
ــه  ــوروی ب ــس از ش ــای پ ــلفی ه ــوروی و س ش
ــا  ــتند، ام ــی هس ــترهای عجیب ــم بس ــر ه نظ
ــالودۀ  ــد ش ــده ان ــق ش ــم، موف ــر ه ــت س پش
ــد. ــران کنن ــۀ آذری را وی ــنتی جامع ــی س مذهب

سیاســت هــای ضــد ایرانــی دولــت هــای 
مختلــف آذربایجــان از دهــۀ 1990 نیــز بــه 
ــس  ــت. پ ــرده اس ــک ک ــری کم ــلفی گ رواج س
از فروپاشــی اتحــاد شــوروی در ســال 1991، 
ــداف آشــکار  ــران یکــی از اه ــردن ای ــزوی ک من
ــی  ــمار م ــه ش ــکا ب ــای آمری ــت ه ــام دول تم
رفــت.  مقامــات باکــو در آن زمــان بــاور داشــتند 
اتحــاد بــا ایــاالت متحــده بــرای تحقــق اهــداف 
راهبــردی آنهــا از جملــه بــاز پــس گیــری 
ســرزمین قــره بــاغ کوهســتانی ضــروری اســت. 
ــه  ــش را ب ــت های ــان سیاس ــوری آذربایج جمه
آســانی بــا چارچــوب منطقــه ای مــورد حمایــت 
آمریــکا مبتنــی بــر حــذف ایــران هــم ســو کــرد. 
ــارس از  ــج ف ــوزۀ خلی ــورهای ح ــن کش بنابرای
جملــه عربســتان ســعودی و کویــت توانســتند از 

جمهوری آذربایجان و زمانی برای مقابله با سلفی گری

طریــق تأســیس نهادهــای خیریــه و بانــک هــا 
ــان  ــلفی در آذربایج ــای س ــدگاه ه ــه رواج دی ب

ــد. ــن بزنن دام
در طــول دهــۀ 1990 و اوایــل دهــۀ ۲000 
مقامــات آذربایجانــی دلیلــی نمــی دیدنــد 
ــه  ــری دســت ب ــرل رواج ســلفی گ ــرای کنت ب
ــلفی  ــر س ــا تکثی ــر آنه ــد. از نظ ــی بزنن اقدام
ــه  ــا آچ ــه ب ــرای مقالب ــالمی ب ــزار س ــری، اب گ
کــه آنهــا خنثــی کــردن تــالش هــای ایــران 
بــه منظــور نفــوذ در آذربایجــان مــی نامیدنــد 
ــوادار  ــیعۀ ه ــر ش ــه عناص ــی ک ــود. در حال ب
ــاد  ــی اف انتق ــت عل ــکارا از حکوم ــران آش ای
ــود  ــاداری خ ــر وف ــا ب ــلفی ه ــد، س ــی کردن م
ــد و از  ــد مــی کردن ــه حکومــت تأکی نســبت ب

ــد. ــی گرفتن ــاره م ــی کن ــت سیاس فعالی
در ســال هــای اخیــر، مقامــات نســبت بــه تهدید 
بالقوۀ ســلفی گری هوشــیار شــده انــد. امــا قطعًا 
ــد،  ــن تهدی ــا ای ــردن ب ــرم ک ــه ن ــت و پنج دس
ــت.  ــش اس ــه پی ــک ده ــوارتر از ی ــروز، دش ام
ســلفی هــا جــای پــای محکمــی در آذربایجــان 
دارنــد و همــان طــور کــه تــرک میهن و ســرریز 
مــداوم آذری هــا بــه ســوریه و عــراق بــه قصــد 
جهــاد نشــان مــی دهــد، حداقــل برخــی از آنــان 

مســتعد رادیکالیــزه شــدن هســتند.
آشــکار اســت نیروهــای جهــادی، بــه ویــژه آنان 
کــه در ســوریه مــی جنگنــد، مرزهــای کشــورها 
را بــه رســمیت نمــی شناســند و سراســر جهــان 
ــعه  ــرای توس ــزی ب ــن حاصلخی ــالم را زمی اس
طلبــی خالفــت خودخوانــده مــی داننــد. بنابراین 
ــا اکثریــت جمعیــت مســلمان  هیــچ کشــوری ب
ــت  ــاس امنی ــد احس ــن تهدی ــر ای ــد در براب نبای

کنــد یــا نســبت بــه آن بــی اعتنــا باشــد.

ــه آزار  ــر، ب ــای اخی ــال ه ــی اف در س ــت عل دول
ــاالن  ــتقل و فع ــگاران مس ــه ن ــت روزنام و اذی
جامعــۀ مدنــی پرداختــه اســت. ســرعت و میزان 
ســرکوب در ســال ۲014 افزایــش یافتــه اســت. 
ــی را  ــو، گهــگاه برخوردهای ــن دوره، باک در همی
بــا آمریــکا و اتحادیــۀ اروپــا، بــه ویــژه آلمــان، 
ــر ســر آنچــه مقامــات آذری، اســتانداردهای  ب
ــد،  ــی دانن ــرب م ــری غ ــوق بش ــۀ حق دوگان

ــه کــرده اســت. تجرب
ــرای  ــو را ب ــی باک ــا توانای ــتها، تنه ــن سیاس  ای
مقابلــه بــا جــدی تریــن تهدیــد امنیتــی- تغییــر 
ــه اســالم ســتیزه جــو-  شــکل ســلفی گــری ب
کاهــش مــی دهــد. اگــر باکــو بــر اقداماتــی کــه 
قــدرت بالقــوۀ جهادیســم داخلــی و بیــن المللــی 
ــات  ــود، ثب ــز ش ــد متمرک ــی دهن ــش م را کاه

آذربایجــان بهتــر تأمیــن خواهــد شــد|

مشاور سیاسی گروه سوسیالیست ها و دموکرات ها در پارلمان اروپا در یادداشتی به خطر افراطیون گروه 
داعش برای جمهوری آذربایجان اشاره می کند.

 »الدار ممدوف« در این یاداشت که در اوراسیا نت منتشر شده می نویسد: در ماه اکتبر سال جاری، رسانه های 
آذربایجانی از مرگ رشاد بخشالیف، کشتی گیر حرفه ای این کشور که در سوریه برای داعش می جنگید، خبر 
دادند. این گزارش بسیاری را در جمهوری آذربایجان متعجب کرد و به آشکار شدن یک تهدید امنیتی در 

حال ظهور انجامید.

اوراســیا

صدها آذربایجانی به 
نیروهای داعش در 
سوریه پیوسته اند و 

نگرانی هایی از احتمال 
بازگشت این نیروهای 
جهادی خشن تر شده 

در جریان نبرد و به 
چالش کشیده شدن 
دولت الهام علی اف 

از سوی آنها، در حال 
شکل گیری است|
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|| در هفتــه هــای گذشــته شــاهد 
رئیــس  پوتیــن  والدیمیــر  دیــدار 
ــم وی  ــه بودی ــیه از ترکی ــور روس جمه
ــد دارد  ــرد قص ــالم ک ــفر اع ــن س در ای
ــه  ــا ترکی ــای ب ــکاری ه ــش ه ــا افزای ب
ــه  ــل ب ــه را تبدی ــرژی ترکی ــه ان در زمین
هــاب انــرژی کنــد بطوریکــه خــط لولــه 
گاز»ســاوت اســتریم« از طریــق ترکیــه 
بــه اروپــا خواهــد رســید. از ســوی 
دیگــر هــم بالفاصلــه بعــد از اظهــارات 
ــر کل  ــه دبی ــم ک ــاهد بودی ــن ش پوتی
ناتــو از ترکیــه خواســت تــا بــه تحریــم 
هــای اروپــا علیــه روســیه بپیونــدد. این 
ــه  ــاق ب ــد الح ــویی قص ــور از س کش
اتحادیــه اروپــا را دارد و از ســویی هــم در 
حــال گســترش تعامــالت تجــاری خود 
ــا  ــر خــالف خواســت اروپ ــا روســیه ب ب
ــه  ــه را چگون ــش ترکی ــما نق ــت. ش اس

ــد؟ ــی کنی ــی م ارزیاب
ایــن مســئله یــک مســئله بســیار پیچیــده و جدی 
اســت کــه بــه ســادگی نمــی تــوان بــه آن جــواب 
داد و نیــاز بــه چندین پایــان نامــه دکتــری دارد. این 
یــک حقیقت اســت کــه ترکیــه خواســتار عضویت 
در اتحادیــه اروپــا اســت امــا برای تبییــن پیچیدگی 
ــه  ــه تاریخچ ــد ب ــازه دهی ــئله اج ــن مس ــای ای ه
روابــط ترکیــه بــا جامعــه اروپــا و بعــد از آن اتحادیه 

اروپــا بپــردازم.
ــل  ــن خصــوص در اوای ــا در ای ــه اروپ ــق جامع تواف
ــرای  دهــه 19۶0 صــورت گرفــت و چــراغ ســبز ب
عضویــت ترکیــه در اتحادیــه در ســال 8۶ در 
هلســینکی داده شــد. از آن زمان 30 ســال گذشــته 
ــن خصــوص از  ــرات جــدی در ای ــا مذاک اســت ام
ــت 10  ــا گذش ــت و ب ــده اس ــاز ش ــال ۲005 آغ س
ــن خصــوص  ــی در ای ــوز پیشــرفت خوب ســال هن
صــورت نگرفتــه اســت و در حقیقــت ایــن رونــد به 

دالیــل مختلــف متوقــف شــده اســت.

مهمتریــن دلیــل بــرای توقــف مذاکــرات اشــغال 
بخــش شــمالی قبــرس توســط ترکیــه اســت و 
ــه همیــن دلیــل جمهــوری قبــرس مذاکــرات  ب
ــرده  ــو ک ــه را وت ــت ترکی ــرای عضوی ــاق ب الح
اســت. از ســوی دیگــر از بعــد داخلــی هــم رجب 
ــل  ــال تبدی ــج در ح ــه تدری ــان ب ــب اردوغ طی
شــدن بــه یــک رهبــر توتالیتــر اســت البتــه ایــن 
حــرف مــن نیســت بســیاری از همــکاران تــرک 

مــن هــم بــر ایــن مســئله اذعــان دارنــد.
بنابرایــن بــه نظــر مــی رســد کــه آقــای اردوغان 
از رونــد اصالحــات بــرای تحکیــم خــودش 
اســتفاده مــی کنــد و نــه اینکــه ترکیــه را تبدیــل 
بــه یــک دموکراســی مــورد قبــول غــرب کنــد. 
در واقــع در مســیری عکــس اروپــا و غــرب 
ــن  ــم مطمئ ــذا نمــی توانی ــد. ل ــی کن حرکــت م
باشــیم کــه اتحادیــه اروپــا عضویــت دائــم ترکیه 
در ایــن اتحادیــه را بپذیــرد. واقعیــت ایــن اســت 
ــی تحــت رهبــری اردوغــان و  ــه کنون کــه ترکی

ــد. ــل دارن ــه ســمت شــرق تمای ــو ب داوداوغل
ــه خاطــر اتخــاذ  ــه ب ــری سیاســی ترکی ــه رهب ب

گفتگو با مدیر موسسه امنیت بین الملل قبرس:

تبدیل ترکیه به هاب انرژی »بلوف سیاسی« است
 پوتین سیاستمدار ماهری است

»یورقس لونتیس« مدیر موسسه امنیت بین الملل قبرس 
اظهارات پوتین درباره تبدیل ترکیه به هاب انرژی را یک 

بلوف سیاسی برای فشار بر اروپا خواند.
در هفته های گذشته شاهد سفر والدیمیر پوتین رئیس 
جمهور روسیه به آنکارا بودیم. در این دیدار وی اعالم کرد 
کشورش قصد دارد همکاری انرژی با ترکیه را افزایش 
دهد. بطوریکه در این سفر وی وعده داد که خط لوله گاز 
»ساوت استریم« را برای انتقال گاز این کشور به اروپا از مسیر 
ترکیه بگذرد تا ترکیه تبدیل به یک هاب)کانون( انرژی در 

منطقه شود.
در پی اظهارات وی شاهد سفر فدریکا موگرینی مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ترکیه بودیم که بر اهمیت 
روابط دو طرف تاکید داشت. این تحوالت موجب شد تا 
گفتگویی با دکتر» یورقس لونتیس« مدیر موسسه امنیت 
بین الملل قبرس یونانی نشین انجام شود که مشروح آن 

در زیر آمده است. نی
زدا

نی
ما
زپی

وا
تگ
گف

سیاســت خارجــی چنــد جانبــه امتیــاز مــی دهم. 
ــد و از  ــه غــرب دارن ــل ب ــک ســو تمای ــا از ی آنه
ســوی دیگــر چشــم دومشــان بــه شــرق اســت. 
ــته  ــی داش ــه ضرورت ــدون اینک ــا ب ــه اروپ اتحادی
باشــد در چنیــن اوضــاع بــد اقتصــادی اقــدام بــه 
اعمــال تحریــم هایــی علیــه روســیه کرده اســت 
بــه نظــر مــن ایــن تحریــم هــا بیشــتر از اقتصــاد 
روســیه بــه اقتصــاد اروپــا آســیب خواهند رســاند.

ــد دارد از  ــن قص ــه پوتی ــت ک ــم اس ــل فه قاب
طریــق دور زدن اوکرایــن منابــع انــرژی خــود را 
بــه غــرب اروپــا برســاند. امــا بایــد در نظر داشــته 
باشــیم کــه بیــن یــک توافــق و اجــرا شــدن یک 
ــادی اســت. شــخصا معتقــدم  ــه زی ــروژه فاصل پ
ــوص  ــه در خص ــد ترکی ــی خواه ــیه م ــه روس ک
ــته  ــری داش ــش مهمت ــا نق ــه اروپ ــال گاز ب انتق
باشــد. پوتیــن سیاســتمدار ماهــری اســت. شــاید 
پیشــنهاد وی در خصــوص عبــور خــط لولــه گاز 
ــوف  ــک بل ــه ی ــاک ترکی ــتریم از خ ــاوت اس س
باشــد؛ هــر چنــد اردوغــان هــم سیاســتمدار همه 

فــن حریفــی اســت.

|| منظـور شـما این اسـت کـه پوتین با 
ارائه ایـن پیشـنهاد قصـد دارد از آن به 
عنـوان اهـرم فشـاری در چانـه زنی با 

غـرب و اروپـا اسـتفاده کند؟
دقیقا

|| چنـد روز بعـد از پایان سـفر پوتین به 
ترکیه شـاهد سـفر »فدریکا موگرینی« 
ریس سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپا 
به ترکیـه بودیـم که بـر اهمیـت روابط 
اسـتراتژیک اروپا بـا ترکیه تاکیـد کرد. 

اهمیـت ترکیه بـرای اروپا چیسـت؟
ــا و  ــادی ه ــده جه ــا پدی ــه ب ــا در منطق ــروز م ام
داعــش مواجــه هســتیم. اینها هــم در ترکیــه ایجاد 
شــده و هــم مــورد حمایــت قــرار گرفتــه انــد و هم 
از طریــق خــاک ایــن کشــور بــه ســوریه و عــراق 
مــی رونــد. ایــن رونــد بایــد متوقــف شــود و ایــن امــر 
بــرای اتحادیــه اروپــا یــک اولویــت به شــمار مــی آید 
زیــرا ایــن اقدامــات تروریســتی در حــال برگشــت به 

داخــل کشورهایشــان اســت. 

زیــرا خانــواده هــای ایــن افــراد افراطــی در اروپــا 
ــت  ــد از برگش ــا بع ــد و اینه ــی کنن ــی م زندگ
مشــکالت اجتماعــی بــرای اروپــا ایجــاد خواهند 
کــرد. هــدف خانــم موگرینــی از ســفر بــه ترکیــه 
ایــن بــوده اســت کــه مقامــات ترکیــه بــه توقف 
ایــن جریــان ترغیــب کنــد تــا بــا همــکاری اروپا 
جریــان تروریســم متوقــف شــود کــه متاســفانه 
ــوی  ــی از س ــچ گام ــدن هی ــته ش ــاهد برداش ش

ترکیــه در ایــن خصــوص نبــوده ایم|

اوراســیا

روسیه می خواهد 
ترکیه در خصوص 

انتقال گاز به اروپا نقش 
مهمتری داشته باشد|
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