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گفتگوی اختصاصی مجله بین الملل
 با مشاور وزرای نفتی کشورهای خلیج فارس

نوع رابطه با ایران از عوامل تأثیرگذار 
بر سیاستهای نفتی عربستان است

|| بعــد از فــوت پادشــاه عربســتان 
شــاهد افزایــش جزئــی قیمــت نفــت در 
بازارهــای جهانــی بودیــم. آیــا ایــن روند 

ــدا خواهــد کــرد؟ ــه پی ادام
ــاد  ــتان ایج ــی عربس ــت نفت ــری در سیاس تغیی
ــت  ــت نف ــدک قیم ــش ان ــد و افزای ــد ش نخواه
ــرف  ــازار ظ ــت و ب ــان اس ــدم اطمین ــی از ع ناش
چنــد روز بعــد از اینکــه مطمئــن شــود سیاســت 
ــرو  ــرد ف ــد ک ــر نخواه ــتان تعیی ــی عربس نفت

ــت. ــد نشس خواه

|| بــه طــور کلــی سیاســت نفتــی 
عربســتان متأثــر از چــه عواملی اســت؟

سیاســت نفتی عربســتان نشــات گرفته از دو عامل 
اقتصاد و سیاســت اســت. فاکتورهای اقتصــادی مد 
نظــر عربســتان عبارتنــد از نیازهــای مالــی و هزینه 
هــا اعــم از ضــروری و غیــر ضــروری، درآمدهــای 
نفتــی و میــزان ذخایــر مالــی. مالحظــات سیاســی 
ســعودی هــا هــم شــامل اتحادهــای بیــن المللــی 
و مالحظــات منطقــه ای)اوضــاع روابــط با ایــران و 

عــراق( اســت. 

|| نقــش پادشــاه بــه طــور مشــخص در 
تعییــن سیاســتهای نفتــی ایــن کشــور 

بــه چــه میــزان اســت؟
ــاه  ــن پادش ــتان ای ــید در عربس ــته باش ــه داش توج
اســت که در خصــوص سیاســتهای نفتــی تصمیم 
مــی گیــرد و در ایــن خصــوص اگــر اوضــاع مثــل 
ــا  ــد ب ــخت باش ــا 2000 س ــای ۱985 ت ــال ه س
ــرویس  ــس س ــه، رئی ــر خارج ــا و وزی ــاهزاده ه ش
اطالعاتــی و وزیــر دارایــی مشــورت مــی کنــد و به 
وزیــر نفــت فقــط گفتــه مــی شــود کــه چــه بگوید 

ــد.  و اعــالم کن

ــت از  ــر نف ــان وزی ــن می ــی در ای || یعن
ــت؟ ــودار نیس ــی برخ اختیارات

ــو  ــک بلندگ ــط ی ــتان فق ــت در عربس ــر نف وزی
ــم  ــی تصمی ــاره سیاســت هــای نفت اســت و درب
گیــر نیســت. پادشــاه ســلمان در دوره هــای شــاه 
فهــد و شــاه عبــداهلل در ایــن تصمیــم گیــری هــا 
ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــت و ب ــوده اس ــل ب دخی
جســمانی وی در حــال حاضــر شــاهزاده مقــرن، 
ــد  ســعود الفیصــل وزیــر خارجــه و شــاهزاده خال
ــی  ــای اطالعات ــرویس ه ــس س ــدر رئی ــن بن ب
عربســتان نقــش بیشــتری در تصمیــم گیــری ها 
در سیاســت نفتــی عربســتان خواهنــد داشــت. اما 
اهــداف سیاســت نفتــی امــروز عربســتان همــان 
ــی  ــد یعن ــته بودن ــه در گذش ــتند ک ــی هس های
همــان اهدافــی کــه یکســال قبــل و یــا بیســت 
ــکا  ــای آمری ــت ه ــد. حمای ــوده ان ــل ب ــال قب س
ــه ای،  ــای منطق ــف رقب ــث تضعی ــرب باع و غ
حمایــت از دوســتان متحــد حاکــم، داشــتن منابع 
کافــی بــرای برقــراری ثبــات در منطقــه و فراتــر 
از همــه اینهــا موجــب تضمیــن ادامــه حکمرانــی 

ســعودی هــا شــده اســت. 

|| برخــی معتقــد بودنــد کــه ملــک 
ســلمان ممکــن بــود وزیــر نفــت 
عربســتان علــی نعیمــی را عــوض کنــد 
ــب  ــت موج ــی توانس ــه م ــی ک اقدام
ــد  ــی و تولی ــای نفت ــت ه ــر سیاس تغیی
نفــت ایــن کشــور شــود . دیــدگاه شــما 

در ایــن خصــوص چیســت؟
ــف  ــل مخال ــر و تحلی ــن نظ ــا ای ــال ب ــن کام م
بــودم. اوال ســلمان مثــل بــرادران پیشــین 
ــرد و  ــل ک ــنجیده عم ــیارانه و س ــودش هوش خ
هیــچ کار عجوالنــه ای انجــام نــداد. در چنــد مــاه 
آتــی شــاهد هیچگونــه تغییراتــی نیــز نخواهیــم 
ــد نظــر پادشــاه حاصــل شــود  ــات م ــا ثب ــود ت ب
ایــن شــیوه عملکــرد ســعودی هــا بــوده اســت. 
ثانیــا وزیــر نفــت فقــط یــک بلندگو اســت شــاید 
شــما احمــد زکــی وزیــر نفــت ســابق عربســتان 
را بــه یــاد بیــاورد کــه بنــا بــه مناســبتی در اروپــا 
ــا  ــعودی ه ــد س ــورد تایی ــه م ــت ک ــزی گف چی
ــار  ــان روز برکن ــر هم ــن خاط ــه همی ــود و ب نب
ــای  ــودش را در خبره ــتعفای خ ــر اس ــد و خب ش
عصــر همــان روز از رســانه هــا شــنید. این شــیوه 
ســعودی هــا اســت. سیاســت نفتــی ســعودی ها 
بطــور تدریجــی تغییــر مــی کنــد و اینکــه وزیــر 

نفــت چــه کســی باشــد مهــم نیســت|

پروفسور حسین عسکری مشاور بانک جهانی و معمار اقتصاد عربستان معتقد است در 
عربستان این پادشاه است که در خصوص سیاستهای نفتی تصمیم می گیرد و مالحظات 
منطقه ای از جمله نوع روابط با ایران و عراق بر سیاستهای نفتی این کشور اثرگذار است.

حسین عسکری استاد تجارت بین الملل و امور بین المللی دانشگاه جرج واشنگتن 
آمریکاست. وی رئیس مؤسسه تحقیقات و مدیریت جهانی و رئیس پیشین دپارتمان 
تجارت بین الملل دانشگاه جرج واشنگتن بوده است. زمینه تخصصی و بحث های او در 
دانشگاه جورج واشنگتن بر اقتصاد، توسعه سیاسی و انسانی در خاورمیانه، اختالفات و 

جنگ ها در خاورمیانه، اقتصاد سیاسی نفت و اقتصاد اسالمی متمرکز است. 
از سوابق اجرایی وی می توان به دو و نیم سال فعالیت در هیئت اجرایی صندوق 
بین المللی پول اشاره کرد. او در زمینه  سیاست توسعه اقتصادی، سیاست های نفتی 
و اقتصاد و تجارت بین الملل مشاور وزیران دارایی، روسای بانک های مرکزی و 
وزیران نفت در خلیج فارس بوده است. او در گذشته مشاور نهادها و شرکت هایی 
نظیر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، بانک جهانی، موسسه مالی بین المللی 
صندوق سرمایه داری کشورهای در حال توسعه ، سازمان ملل متحد و... بوده است.

حسین عسکری ۲۰ کتاب، شش رساله، بیش از ۱۰۰ مقاله  و... درباره  تحوالت 
اقتصاد  بین الملل،  اقتصاد  و  تجارت  اسالمی،  اقتصاد  خاورمیانه،  در  اقتصادی 
کشاورزی، اقتصاد نفت و تحریم های اقتصادی  منتشر کرده است. وی سابقه 
تافتس آمریکا، دانشگاه  تدریس در دانشگاه های تگزاس در آستین، دانشگاه 
MIT، دانشگاه جانز هاپکینز و دانشگاه کالرک را دارد. »جهانی شدن و مالیه 
اسالمی«)انتشارات جان ویلی اند سانز(، »ثبات مالیه اسالمی« )انتشارات جان ویلی اند 
سانز( و »اسالم و راه بشر و توسعه اقتصادی« )انتشارت پالگریو مک میالن( از جمله 

آثار او به شمار می روند.
حسین عسکری در مصاحبه ای اختصاصی با مجله بین الملل مهر به ذکر دالیل ادامه 
سیاست های نفتی عربستان سعودی و عدم تغییر آنها بعد از ملگ ملک عبداهلل 

پرداخت که مشروح آن در زیر آمده است.

وزیر نفت در عربستان 
فقط یک بلندگو است و 

درباره سیاست های نفتی 
تصمیم گیر نیست. پادشاه 
سلمان در دوره های شاه 
فهد و شاه عبداهلل در این 
تصمیم گیری ها دخیل 
بوده است و با توجه به 
وضعیت جسمانی وی 

در حال حاضر شاهزاده 
مقرن، سعود الفیصل وزیر 

خارجه و شاهزاده خالد بن 
بندر رئیس سرویس های 
اطالعاتی عربستان نقش 

بیشتری در تصمیم گیری ها 
در سیاست نفتی عربستان 

خواهند داشت|
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یکی از تحوالت ماه گذشته صف آرایی کنگره آمریکا و سناتورهای تندروی این کشور و 
کاخ سفید و دولت باراک اوباما درباره تصویب تحریم های جدید علیه ایران بود.

امری که کاخ سفید و رئیس جمهور آمریکا آن را برای مذاکرات هسته ای با ایران بسیار 
مخرب می دانند و معتقد هستند تحریم جدید علیه ایران می تواند روند مذاکرات جاری 

را تخریب کند.
در همین راستا باراک اوباما طی سخنانی در سخنرانی ساالنه خود و همچنین با حضور در 
کنگره آمریکا مخالفت خود را تصویب تحریم های جدید علیه ایران اعالم کرد و تهدید 

کرد در صورت انجام چنین کاری از سوی کنگره اقدام به وتوی آن خواهد کرد.
در واکنش به تهدید باراک اوباما در این خصوص »جان بینر« سخنگوی مجلس نمایندگان 
از »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی دعوت کرد تا با حضور در کنگره 

آمریکا درباره تهدیدات ایران با نمایندگان صحبت کند.
همچنین بسیاری از سیاستمداران آمریکایی سخنرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در 
کنگره آمریکا در آستانه انتخاباتی پارلمانی در سرزمین های اشغالی را امری غیر عادی و 
خارج از عرف دانسته و با این کار مخالفت کردند و اعالم داشتند چنین اقدامی از سوی 

وی می تواند به روابط این دو متحد قدیمی اسیب بزند.
از دیگر موضوعاتی که در صدر خبری رسانه های منطقه و جهان قرار گرفت پیام رهبری 

معظم انقالب اسالمی ایران حضرت آیت اهلل خامنه ای به جوانان آمریکا و اروپا بود.
پیام معظم له بعد از آن داده شد که در پی شارلی ابدو پاری  برخی محافل غربی  
بطورهماهنگ با سوء استفاده از اقدمات تعدادی افراط گرا در صدد هجمه به اسالم  و 

ارائه تفسیر غلط از اسالم را داشتند.
همچنین از دیگر خبرهای در ماه گذشته مربوط به مرگ پادشاه عربستان و روی کار 

آمدن پادشاه جدید در این کشور بود.
در خبرها و گزارش های متعددی از احتمال بهبود روابط ایران و عربستان در رسانه های 
مختلف خبر داده شد و بر اهمیت نقش محوری ایران در تامین امنیت و ثبات منطقه 

شد.  پرداخته 

 ایـران در جهان
دبیر : پیمـان یزدانـی
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احتمال توافق تا بهار وجود دارد

تحریم جدید دیپلماسی را به شکست می کشاند

ایران در جهان

ــه »اســتیت آو  اوبامــا در نطــق ســاالنه خــود کــه ب
یونیــون« معــروف اســت بــار دیگــر بــه کنگــره این 
کشــور درباره شکســت رونــد دیپلماتیک بــرای حل 
موضــوع هســته ای ایــران هشــدار داده و اعــالم کرد 

کــه هرگونــه تحریــم جدیــد را وتــو مــی کند. 
ــا«  ــاراک اوبام ــت، »ب ــم پس ــزارش جرزوال ــه گ ب
در ایــن ســخنرانی گفــت: تحریــم ایــران موجــب 
شکســت رونــد دیپلماتیــک شــده و احتمــال 

ــد.   ــی ده ــش م ــگ را افزای جن
اوبامــا بــه کنگــره آمریــکا اعــالم کــرد کــه هرگونه 
تحریــم احتمالــی تــازه کنگــره علیــه ایــران را وتــو 
ــه شکســت  ــدام منجــر ب ــن اق ــرا ای ــد، زی ــی کن م

دیپلماســی آمریــکا در قبــال ایــران خواهــد شــد.
رئیــس جمهــور آمریــکا در ششــمین نطــق 
ســاالنه خــود اعــالم کــرد کــه تحریــم  هــای تازه 
تصویــب شــده در کنگــره علیــه ایــران، مطمئنــا 

ــه شکســت دیپلماســی آمریــکا منجــر خواهــد  ب
ــود را  ــه هســته  ای خ ــران مجــددا برنام شــد و ای
از ســر خواهــد گرفــت و بــه همیــن دلیــل هرگونه 

ــو خواهــد کــرد. ــد را وت ــم جدی تحری
رئیــس جمهــور آمریــکا مدعــی شــد کــه ممکــن 
اســت ایــن مذاکــرات بــه نتیجــه نرســد، و در ایــن 
صــورت آمریــکا گزینه  هــای دیگــر را نیــز در نظر 

خواهــد گرفــت.
جروزالــم پســت مــی نویســد: ســخنرانی ســاالنه 
اوبامــا شــامل هفــت هــزار کلمــه بــود امــا وی در 
ــکا و  ــط آمری ــه رواب ــاره ای ب ــخنرانی اش ــن س ای
اســرائیل نکــرد و فقــط بــه ایــن نکتــه اکتفــا کرد 
ــا ایــران امنیــت اســرائیل را تامیــن  کــه توافــق ب
مــی کنــد. اوبامــا در ایــن ســخنرانی به فلســطین 

نیــز اشــاره نکــرد.  
اوبامــا بــا بیــان اینکــه بــرای نخســتین باردرطول 

یــک دهــه، مذاکــرات هســته  ای بــا ایــران 
پیشــرفت داشــته و آمریــکا ایــن فرصــت را دارد تا 
در زمــان باقــی مانــده تــا پایــان بهــار، بــه توافقــی 
ــران،  ــاره ای ــت: درب ــد، گف ــران برس ــا ای ــع ب جام
دیپلماســی مــا کارگــر افتــاده و ما بــرای اولیــن بار 
در طــول دهــه اخیــر پیشــرفت برنامــه هســته  ای 
ایــن کشــور را متوقــف کــرده و ذخائر مواد هســته  

ــم. ــش داده ای ای آن را کاه
ــا  ــون ت ــروه ۱+5 از اکن ــران و گ ــزود: ای ــا اف اوبام
بهــار ســال جــاری فرصتــی بــرای مذاکــره درباره 
رســیدن بــه یــک توافــق جامــع هســته  ای دارنــد 
ــالح های  ــه س ــلح ب ــران مس ــد از ای ــی  توان ــه م ک
هســته ای جلوگیــری کنــد، آمریــکا و متحــدان این 
ــک  ــال از ی ــان ح ــد و در هم ــن کن ــور را ایم کش
ــد. ــری کن ــه جلوگی ــری دیگــر در خاورمیان درگی

ــچ  ــرد: هی ــه ک ــکا اضاف ــوری امری ــس جمه رئی

ضمانتــی وجــود ندارد کــه مذاکــرات موفق شــوند 
ــری از  ــرای جلوگی ــه  هــا را ب و مــن تمامــی گزین
یــک ایــران هســته  ای روی میــز نــگاه مــی  دارم.

اوبامــا در ادامــه مدعــی تاثیــر تحریم هــای آمریکا 
علیــه ایــران شــد و گفــت: تصویــب تحریــم  های 
ــی  ــع زمان ــن مقط ــره در ای ــط کنگ ــد توس جدی
منجــر به شکســت دیپلماســی مــی شــود، آمریکا 
ــه ان مــی  را از متحدانــش جــدا کــرده و منجــر ب
ــته  ای  ــه هس ــر برنام ــار دیگ ــران ب ــه ای ــود ک ش

خــود را از ســر بگیــرد.  
رئیــس جمهــوری آمریــکا ســپس گفت: بــه همین 
دلیــل اســت که مــن هــر طــرح تحریــم جدیــد که 
تهدیــد علیــه ایــن پیشــرفت هــا باشــد، وتــو مــی 
کنــم.  مــردم آمریــکا از مــا انتظــار دارنــد تنهــا بــه 
عنــوان گزینــه آخــر بــه ســراغ جنــگ برویــم و مــن 

قصــد دارم بــه ایــن خــرد، وفــادار بمانــم|

ــاره  ــا درب ــوی اوبام ــه وت ــد ب ــا رد تهدی ــکا ب ــره آمری ــس کنگ رئی
تحریــم هــای جدیــد علیــه ایــران از نخســت وزیــر رژیــم 

ــد.  ــخنرانی کن ــره س ــا در کنگ ــرد ت ــوت ک ــتی دع صهیونیس
ــره  ــس کنگ ــر« رئی ــان بوئن ــیتدپرس، »ج ــزارش آسوش ــه گ ب
آمریــکا در واکنــش بــه اظهــارات امــروز بــاراک اوبامــا در کنگــره 
از »بنیامیــن نتانیاهــو« نخســت وزیــر رژیــم صهیونیســتی دعــوت 
کــرد تــا بــا حضــور در نشســت مــاه آینــده کنگــره آمریــکا دربــاره 

ــد. ــکال ســخنرانی کن ــران و اســالم رادی ــدات ای تهدی
وی در واکنــش بــه اظهــارات اوبامــا کــه تهدیــد کــرد در صــورت 
تصویــب تحریــم هــای جدیــد علیــه ایــران مصوبــه کنگــره را وتــو 
خواهــد کــرد گفــت: اوبامــا بــه مــا هشــدار داد کــه تحریــم هــا درباره 
ایــران را کــه حامــی تروریســم اســت پیگیــری نکنیــم. پیــام دقیق 

اوبامــا بــه مــا ایــن بــود کــه شمشــیرها را غــالف کنیــم.

بوینــر گفــت: او]اوبامــا[ از مــا مــی خواهــد در حالیکــه قصــد دارد 
توافــق بــدی بــا ایــران بکنــد کنــار بایســتیم و هیــچ کاری نکنیــم.

وی در ادامــه خطــاب بــه اوبامــا گفــت: مــا جهنــم نمــی خواهیــم و 
چنیــن کاری را نخواهیــم کــرد.

رئیــس کنگــره آمریــکا با صــدور بیانیــه ای اعــالم داشــت: نتانیاهو 
دوســت بــزرگ کشــور ماســت و دعــوت از وی بیانگــر تعهــد مــا به 
امنیــت اســرائیل و مــردم آن اســت. مــن از نتانیاهــو دعــوت کــرده 
ــرای  ــاره خطــرات ایــران و اســالم رادیــکال ب ــرای مــا درب ــا ب ام ت

امنیــت و شــیوه زندگیمــان صحبــت کنــد. 
وی گفــت: آمریــکا و اســرائیل همــواره در کنــار هــم ایســتاده انــد و 
االن لحظــه ای اســت کــه بایــد بــه آن وضعیــت و لحظــه برســیم.

ــره  ــخنانی در کنگ ــکا در س ــور آمری ــس جمه ــا رئی ــاراک اوبام ب
آمریــکا از نماینــدگان خواســت تــا از تصویــب تحریــم هــای جدید 
علیــه ایــران خــودداری کننــد و تهدیــد کــرد در صــورت تصویــب 
چنیــن الیحــه ای آن را وتــو خواهــد کــرد زیــرا ایــن امــر موجــب 
شکســت مذاکــرات هســته ای بــا ایــران خواهــد شــد و مســئولیت 
آن را در نظــر متحــدان آمریــکا متوجــه کاخ ســفید خواهــد کــرد.

کاخ ســفید دعــوت از نتانیاهــو بــرای ســخنرانی در کنگــره را نقض 
پروتــکل هــای دیپلماتیــک خوانده اســت|

واکنش رئیس کنگره به سخنان اوباما

دعوت از نتانیاهو
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|| طـرف های مذاکرات هسـته ای ایران 
ابـراز خـوش بینی کـرده اند که تـا بهار 
به توافق سیاسـی برسـند. به نظر شما 
دسـتیابی به توافق سیاسـی تـا چه حد 
مـی توانـد موجـب توافـق هسـته ای 

جامع شـود؟ 
ــران و  ــالمی ای ــوری اس ــرف جمه ــم ط ــه، ه بل
ــه  ــد ک ــه ان ــا گفت ــروه ۱+5 باره ــرف گ ــم ط ه
حصــول توافــق جامــع هســته ای شــدنی اســت، 
ــی  ــاًل حتم ــه اص ــد ک ــه ان ــم گفت ــه ه ــا هم ام
ــه نظــر مــن  ــه توافــق برســیم. ب نیســت کــه ب
در تجزیــه و تحلیــل وضعیــت کنونــی صحبــت 
ــرف  ــا آن ط ــرف ی ــن ط ــی« ای از »اراده سیاس
ــد  ــا ورود بــه رون کفایــت نمــی کنــد، از اینکــه ب
مذاکــرات هــر دو طرف نشــان دادنــد کــه از اراده 
ــن کار  ــر ای ــس اگ ــد. پ ــی الزم برخوردارن سیاس
آســان بــود و اراده سیاســی تنهــا عامــل مهــم بــود، 

خیلــی پیــش از ایــن بــه نتیجــه مــی رســیدیم.

ــن  ــا ۱۱ فروردی ــه ت ــت ک ــن اس ــا ای ــدف م ه
مــاه بــه تفاهــم سیاســی برســیم، یعنــی عناصــر 
ــم و ســپس  ــم آوری ــق را فراه ــک تواف ــدۀ ی عم
جزئیــات فنــی را تــا نهــم تیرمــاه تکمیــل کنیــم.

|| اساســا چنــد درصــد از مســیر 
رســیدن بــه توافــق جامــع هســته ای 

ــت؟  ــده اس ــی ش ط
ــد از  ــد درص ــی چن ــوال، یعن ــن س ــورد ای در م
ایــن مســیر طــی شــده اســت، بــدون پرداختــن 

بــه محتویــات ایــن مذاکــرات آنچــه مــی توانــم 
بگویــم ایــن اســت کــه تابحــال خیلی پیشــرفت 
ــده  ــای عم ــکاف ه ــوز ش ــا هن ــم. ام ــته ای داش
ای ســر جــای خــود باقــی هســتند.   امــا بقــول 
حافــظ »گــر چــه منــزل بــس خطرنــاک اســت 
و مقصــد  بــس بعیــد / هیــچ راهــی نیســت کان را 
نیســت پایــان غــم مخــور« و بــه امیــد خــدا ایــن 
مذاکــرات نتیجــه بخــش مــی شــود تــا تحریــم ها 
برداشــته شــوند و نگرانــی هــای جامعه جهانــی در 

مــورد برنامــه هســته ای ایــران برطــرف شــوند.

|| به نظـر می رسـد جمهـوری خواهان 
کنگـره به دیپلماسـی بـا ایـران حداقل 

بـه شـیوه ای کـه دولـت بـاراک اوبامـا 
اعتقـاد دارد، معتقـد نیسـتند. در صورت 
انتخابـات  در  آنهـا  احتمالـی  پیـروزی 
ریاسـت جمهـوری آینـده آمریـکا آیـا 
آنهـا به توافقـات دولـت اوباما بـا ایران 
که در گذشـته صـورت گرفتـه و احتماال 
در ادامـه صورت خواهنـد گرفت، متعهد 

بود؟  خواهنـد 
ــن  ــا روش ــای اوبام ــا آق ــوری م ــس جمه ریی
ــه  ــرای رســیدن ب ســاخت کــه حــاال فرصتــی ب
ــر آن را  ــه اگ ــع در دســت اســت ک ــی جام توافق
ــت  ــد ماهی ــی توان ــران م ــماریم، ای ــت ش غنیم
ــته ای اش را  ــه هس ــز برنام ــح آمی ــا صل صرف

ثابــت کنــد. تحریــم هــای هســته ای بــر داشــته 
ــر خواهــد شــد.  ــن ت ــه ام ــد شــد و منطق خواهن
ــازه  امــا در حــال حاضــر وضــع تحریــم هــای ت
توســط کنگــره مــی توانــد هــر چه رشــته ایــم را 
ــد  ــا را دوا نمــی کن ــه تنهــا درد م ــد و ن ــه کن پنب
ــد  ــوارتر خواه ــدان دش ــت را دوچن ــه وضعی بلک
ســاخت.   ایــن تنهــا نظــر دولتمــان نیســت بلکه 
شــرکای مــا در ایــن پروســه هــم در ایــن راســتا 
اظهــار نظــر کردنــد کــه در حــال حاضــر وقــت 
ــن  ــس م ــت.   پ ــازه ای نیس ــم ت ــع تحری وض
فکــر مــی کنــم کــه دولــت مــی توانــد بــا حــرف 
ــه  ــد ب ــی کن ــود را راض ــن خ ــی منتقدی منطق

ــال نشــود| ــازه اعم ــم ت ــه تحری نحــوی ک

گفتگو با سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

آمریکا و شرکایش با تحریم جدید مخالفند
 تحریم مشکالت را دوچندان می کند

»آلن ایر« سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا گفت اعمال تحریم جدید علیه ایران از سوی کنگره نه تنها مشکلی 
را حل نخواهد کرد بلکه مشکالت را دو چندان خواهد کرد. 

مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵ با حضور تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان  به ریاست محمد جواد ظریف روز 
جمعه ۱۷ بهمن ماه در مونیخ دنبال خواهد شد.

پیشتر عباس عراقچی، معاون وزیر امورخارجه ایران، پس از پایان مذاکرات چهارجانبه با کشورهای اروپایی در ترکیه 
با بیان اینکه مذاکره با شش کشور کار مشکلی است گفته بود: با توجه به اینکه همه طرفها مواضع مشترکی ندارند لذا 
هماهنگ کردن و رسیدن به منطق مذاکراتی واحد، کار زیادی می برد. وی افزوده بود که هر چه به جزییات نزدیکتر 

می شویم اختالف نظرها بیشتر می شود.
وی با اشاره به اینکه ماراتن مذاکراتی همچنان ادامه دارد تصریح کرده بود که کماکان در موضعی نیستیم که بتوانیم 

بگوییم پیشرفت داشتیم، به عقیده من هنوز برای قضاوت زود است.
همچنین محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان با تاکید بر اینکه ماه مارس تاریخ خوبی برای دستیابی به توافق 
است، گفت: اعتقاد دارم اگر اراده سیاسی در طرف مقابل برای اجرای مفاد توافق ژنو وجود داشته باشد، دستیابی به 

توافق امکان پذیر است.
در همین راستا گفتگویی با »آلن ایر« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا انجام شده است که مشروح آن در زیر آمده است:

وضع تحریم های تازه 
توسط کنگره می تواند 

هر چه رشته ایم
 را پنبه کند و نه تنها 

درد ما را دوا نمی 
کند بلکه وضعیت را 
دوچندان دشوارتر 

خواهد ساخت|   
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ایران در جهان

|| منطـق آن دسـته از سـناتورها کـه به 
دنبـال تحریـم هـای جدید علیـه ایران 
هسـتند چیسـت آنهـم در زمانـی کـه 
مذاکـرات هسـته ای بین ایـران و گروه 

1+5 در جریـان اسـت؟
درآمریــکا عــده ای هســتند کــه عالقمنــد 
هســتند تــا توافــق نهایــی صــورت نگیــرد و ایــن 
رونــد تخریــب شــود. آن دســته از قانــون گــذاران 
آمریکایــی کــه خواســتار تصویــب تحریــم 
هــای جدیــد علیــه ایــران هســتند توجیــه شــان 
ــد  ــی توانن ــا م ــم ه ــن تحری ــه ای ــن اســت ک ای
اهــرم فشــار آمریــکا بــر ایــران را در پشــت میــز 
ــا  ــران صراحت ــه ای ــد و ب ــت کن ــرات تقوی مذاک
ــق  ــه تواف ــن ب ــت نیافت ــات دس ــالم دارد تبع اع

ــود. ــد ب ــه خواه ــته ای چ ــع هس جام
امــا ایــن توجیــه طبــق توافــق هســته ای 
ــت  ــده اس ــترک( رد ش ــدام مش ــه اق موقت)برنام
زیــرا طبــق توافــق موقــت اعمــال تحریــم های 
ــی  ــران در زمان ــه هســته ای ای ــا برنام ــط ب مرتب
ــوع  ــت ممن ــان اس ــت در جری ــق موق ــه تواف ک

ــد.  ــی باش م
حتــی اگــر ایــن تحریــم هــا بــه تعویــق بیافتنــد، 
ــد توســط کنگــره  ــم هــای جدی ــب تحری تصوی
ــود  ــد ب ــرات خواه ــرای مذاک ــدی جــدی ب تهدی
ــه  ــد آورد ک ــود خواه ــه وج ــت را ب ــن برداش و ای
آمریــکا رونــد مذاکــرات را تخریــب کــرده اســت. 
ضمنــا آنهایــی کــه در حــال حاضــر پشــت میــز 
ــت  ــئول سیاس ــه مس ــتند از جمل ــره هس مذاک
ــه و  ــس، فرانس ــا، انگلی ــه اروپ ــی اتحادی خارج
ــه  ــد ک ــته ان ــالم داش ــت اع ــه صراح ــان ب آلم
تصویــب تحریــم هــای جدیــد نــه تنهــا کمکــی 
ــر  ــه خط ــرات را ب ــه مذاک ــرد بلک ــد ک نخواه

ــت. ــد انداخ خواه
بســیاری از آنهــا کــه بــرای تصویــب دور جدیــد 
تحریــم هــا فشــار مــی آورنــد خواهــان شکســت 
مذاکــرات هســتند. ســناتور »تــام کاتــن« اخیــرا 
گفتــه اســت کــه پایــان مذاکــرات »تبعــات مورد 

انتظــار« اقــدام کنگــره بــود.

|| تـاش کنگـره جدیـد بـرای تصویب 
تحریـم هـای جدیـد علیـه ایران کـه در 
کنتـرل جمهـوری خواهان اسـت نشـان 
مـی دهد که جمهـوری خواهـان اعتقادی 
به دیپلماسـی بـا ایـران حداقل به شـیوه 
ای کـه دولـت بـاراک اوبامـا دارد ندارند، 
اختیـار  در  آمریـکا  بعـدی  دولـت  اگـر 
جمهوریخواهـان باشـد، آیـا بـه توافقات 
انجام شـده با ایـران و توافقـات احتمالی 
که در زمـان باقی مانـده از دوره ریاسـت 
جمهـوری اوباما صـورت خواهنـد گرفت 

پایبنـد خواهنـد بود؟
ــتر از  ــا بیش ــرات ه ــه دموک ــت ک ــت اس درس
جمهــوری خواهــان از مذاکــرات حمایــت کــرده 
ــت  ــزب از سیاس ــای دو ح ــه اعض ــا هم ــد ام ان
ــناتور  ــد. س ــی کنن ــروی نم ــان پی ــای احزابش ه
ــدای  ــی رود کاندی ــار م ــه انتظ ــال« ک ــد پ »ران
انتخابــات ریاســت جمهــوری 20۱6 آمریــکا 
ــا وی  ــت ام ــواه اس ــوری خ ــک جمه ــد ی باش
هــم بــا تصویــب تحریــم جدیــد مخالفــت کــرده 
ــم  ــد اســت اعمــال تحری اســت. چــرا کــه معتق
ــز  ــران می ــا ای ــد ت ــد ش ــب خواه ــد موج جدی
مذاکــرات را تــرک کنــد و چنیــن کاری مــی توانــد 
احتمال برخــورد نظامــی را افزایش دهــد. همینطور 
در میــان دموکــرات هــا هــم کســانی هســتند کــه 
معتقدنــد مذاکــرات ایــده بــدی اســت هــر چنــد به 
نظــر مــی رســد کــه » هیــالری کلینتــون« کــه 
ــوع  ــن موض ــت در ای ــا اس ــرات ه ــرو دموک پیش

ــد. ــی کن ــت م ــا حمای ــاراک اوبام ــال از ب کام
ــای  ــت ه ــاد در رقاب ــال زی ــه احتم ــد ب ــر چن ه

ــادی در  ــای زی ــی ه ــاهد رجزخوان ــی ش انتخابات
ایــن خصــوص خواهیــم بــود امــا بــرای رئیــس 
جمهــور جدیــد از هــر جناحــی کــه باشــد بســیار 
ــد  ــه بتوان ــی ک ــا از توافق ــود ت ــد ب ســخت خواه
برنامــه هســته ای ایــران را کنتــرل کنــد و مانــع 
ــرف  ــی ص ــور علن ــود بط ــگ ش ــع جن از فجای
ــس  ــر رئی ــرد. اگ ــده بگی ــد و آن را نادی ــر کن نظ
جمهــور جدیــد چنیــن کاری را بکنــد در آن 
صــورت مســئولیت تبعــات آن بــا او خواهــد بــود 
ــد شــامل از دســت  ــی توانن ــات م ــن تبع ــه ای ک
ــه  ــر برنام ــی دار ب ــای معن ــت ه ــن محدودی رفت
هســته ای ایــران، شــکاف و اختــالف بیــن 
جامعــه جهانــی بــر ســر ایــران و افزایــش احتمال 
برخــورد نظامــی در منطقــه ای کــه در حــال حاضر 
در آن هــرج و مــرج اســت باشــد. اگــر ایــن توافــق 
ــا حاصــل شــود  ــاراک اوبام ــان ب هســته ای در زم
جانشــین وی مشــوق هــای قــوی بــرای تضمین 

ــت. ــد داش ــدن آن خواه ــی ش اجرای

|| اگـر تمامـی تحریـم هـای ایـران در 
دوره ریاسـت جمهوری اوباما برداشـته 
شـوند آیـا دولـت بعـدی آمریـکا بـه 
توافقـات هسـته ای اوبامـا بـا ایـران 
متعهـد باقـی خواهـد مانـد؟ آیـا ایـن 
هـا  تحریـم  کـه  دارد  وجـود  احتمـال 

برقـرار شـوند؟ مجـدداً 
مــن فکــر نمی کنــم تمامــی تحریــم هــا در دوره 
ــی کــه  ــا برداشــته شــوند. در صورت ــاراک اوبام ب
توافــق هســته ای حاصــل شــود احتمــاال رئیــس 
جمهــور از بســیاری از آنهــا چشــم پوشــی خواهد 
کــرد و یــا بطــور موقــت آنهــا را تعلیــق خواهــد 
کــرد. کنگره اســت کــه دربــاره برداشــتن تحریم 
ــت و در حــال حاضــر  ــم خواهــد گرف ــا تصمی ه
ــره  ــود، کنگ ــل ش ــی حاص ــه توافق ــل از اینک قب
ــد  ــری نخواه ــه رای گی ــی را ب ــن تصمیم چنی
گذاشــت. اقــدام آمریــکا بــرای برداشــتن تحریــم 
هــا بعــد از آن صــورت خواهــد گرفــت کــه ایران 
ــی  ــود را اجرای ــدات خ ــق تعه ــاس تواف ــر اس ب

ــر اســت. ــان ب ــدی زم ــن رون کــرده باشــد و ای

ای  هسـته  مذاکـرات  هـای  طـرف   ||
دربـاره دسـتیابی بـه توافق سیاسـی با 
ایران تـا بهار امسـال ابـراز امیـدواری 
کـرده انـد. بـه نظـر شـما دسـتیابی به 
توافق سیاسـی تا چـه حدی مـی تواند 
راه را بـرای دسـتیابی بـه توافـق جامع 

هسـته ای همـوار کند؟
ــق  ــه تواف ــار ب ــا به ــد ت ــرف بتوانن ــر دو ط اگ
سیاســی دســت یابنــد نشــانگر ایــن خواهــد بــود 
کــه مذاکــرات نتایــج ملموســی داشــته اســت و 
ــی  ــرف م ــه در دو ط ــانی ک ــرای کس ــرایط ب ش
ــخت  ــد س ــه نرس ــه نتیج ــرات ب ــد مذاک خواهن
تــر خواهــد شــد. در حــال حاضــر حوصلــه ایــن 
ــد  کنگــره کــم اســت و تمدیــد بیشــتر ایــن رون
مــی توانــد فرصتــی بــرای مخالفــان آن در 
کنگــره باشــد کــه خواســتار تحریــم هــای جدید 
ــن  ــه چنی ــی ک ــر از خطرات ــرف نظ ــتند، ص هس

ــت. ــد داش ــی خواه اقدام
ــل توافــق هســته ای موقــت  ــق سیاســی مث تواف
ــی  ــیعی از تمام ــای وس ــامل دورنم ــد ش ــی توان م
اجــزاء عمــده توافــق نهایــی باشــد و یــا مــی توانــد 
شــامل تعهــد بیشــتر بــرای حــل و فصــل مســائل 
برجســته و مهــم باشــد. اگــر قــرار باشــد جزئیــات 
ــه  ــه نتیج ــوند، ب ــدی ش ــه بن ــابق طبق ــی س فن
رســیدن توافــق نهایــی مســئله زمــان خواهــد بــود 
و اگــر بعــداً اختالفــات سیاســی بــر ســر برخــی از 
موضوعــات خــاص باقــی بماند بــه نتیجه رســیدن 
دربــاره توافــق نهایــی تا زمــان تعییــن شــده در ماه 

ــود. ــن کاری ســخت خواهــد ب ژوئ
در پایــان بایــد بگویــم هــر دو طــرف بایــد 
دربــاره موضوعــات ســختی کــه تــا االن از 
ــرده  ــودداری ک ــا خ ــاره آنه ــری درب ــم گی تصمی
ــاعت  ــان س ــا پای ــد. ب ــری کنن ــم گی ــد تصمی ان
سیاســی)مهلت( هیــچ یــک از طــرف هــا 
ــن  ــه ای ــع دو جانب ــد توانســت ارزش مناف نخواه

قــرارداد را ارزش گــذاری کنــد|

گفتگو با عضو شورای ملی آمریکایی ایرانی:

توافق سیاسی می تواند بیانگرنتایج ملموس باشد
تحریم خطرجدی برای مذاکرات

»رایان کاستلو« عضو شورای ملی آمریکایی ایرانی تصویب تحریم های جدید علیه ایران را 
تهدیدی جدی برای مذاکرات هسته ای خواند. 

 این روزها شاهد شکاف در میان کنگره و دولت آمریکا بر سر وضع دور جدیدی از تحریم ها 
علیه ایران هستیم. اصرار گروهی از سناتورهای تندروی کنگره و سنا موجب شد تا باراک اوباما 
رئیس جمهور آمریکا با حضور در کنگره این کشور تهدید کند که در صورت تصویب چنین 

تحریم هایی وی آنها را وتو خواهد کرد.
از سویی دیگر »جان بوینر« رئیس کنگره آمریکا در واکنش به تهدیدات باراک اوباما با رد 
اظهارات وی از نخست وزیر رژیم اسرائیل خواست تا با حضور در کنگره این کشور درباره 

بپردازد. به سخنرانی  ایران  تهدیدات 
همچنین کمیته بانکی سنای آمریکا طرح افزایش تحریم ها علیه ایران در صورت شکست مذاکرات 
هسته ای با ایران را تصویب کرده است. از ۲۲ عضو این کمیته همه ۱۲ سناتور جمهوریخواه و ۶ نفر از 
۱۰ عضو دموکرات کمیته به این طرح رأی مثبت دادند و ۴ سناتور دموکرات با آن مخالفت کردند.

در پی این تحوالت گفتگویی با »رایان کاستلو« عضو شورای آمریکایی ایرانی انجام شده است 
که در ادامه می آید.

گفتگو از پیمان یزدانی

 در صورتی که توافق هسته 
ای حاصل شود احتماال 

رئیس جمهور از بسیاری از 
آنها چشم پوشی خواهد 

کرد و یا بطور موقت آنها را 
تعلیق خواهد کرد|
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|| در حالیکـه مذاکـرات هسـته ای در 
از  دسـته  آن  منطـق  اسـت،  جریـان 
کسـانی که در کنگره در تاش هسـتند 
تا تحریـم های جدیـدی را علیـه ایران 

بـه تصویـب برسـانند چیسـت؟
آنهایـی کـه به دنبـال اعمـال تحریم جدیـد علیه 
ایـران هسـتند مـی خواهنـد مذاکـرات را از بیـن 
ببرند زیـرا آنها هیچگونـه توافقی با ایـران را نمی 
خواهنـد. آنهـا سـعی مـی کننـد اینگونـه وانمود  
کننـد کـه در تالش هسـتند تا قـدرت چانـه زنی 
آمریکا را در مذاکرات هسـته ای بـاال ببرند و البته 

شـاید برخـی از مـردم این حـرف را بـاور کنند.

|| تـاش بـرای اعمـال تحریـم هـای 
جدیـد علیـه ایـران بیانگـر این اسـت 
کـه جمهـوری خواهـان بـه دیپلماسـی 
بـا ایـران حداقـل بـه آن صـورت کـه 
اوبامـا معتقـد اسـت معتقـد نیسـتند. 
در  خواهـان  جمهـوری  صورتیکـه  در 
انتخابات ریاسـت جمهـوری آتی کنترل 
کاخ سـفید را در اختیـار خـود گیرنـد آیا 
از  مذاکـرات و توافقـات هسـته ای را 

مسـیر خـود خـارج خواهنـد کـرد؟

کـه  رسـد  نمـی  نظـر  بـه  حاضـر  حـال  در 
جمهـوری خواهـان رای کافـی بـرای بـی تاثیر 
کـردن وتـوی بـاراک اوبامـا را داشـته باشـند. در 
صورتیکـه مذاکـرات جـاری بـه نتیجـه برسـند 
قبـل از آنکـه رئیـس جمهـور جدیـد کار را در 
دسـت گیـرد حداقـل یـک سـال و نیـم وقـت 
بـود  خواهـد  باقـی  آن  اجرایـی شـدن  بـرای 
و درصورتیکـه در ایـن زمـان  ایـن توافـق بـا 
موفقیـت اجرایـی شـود حتـی برای یـک رئیس 
جمهـور جمهـوری خـواه هـم نقـض آن سـخت 

خواهـد بـود.

|| اگـر در دوره ریاسـت جمهـوری اوبامـا 
تمامـی تحریـم هـای ایـران لغو شـوند 
آیـا بـا روی کار آمدن یـک رئیس جمهور 
جمهوری خواه در آمریکا امکان برگشـت 

دوبـاره تحریـم ها وجـود دارد؟ 
همانگونه که اشـاره شـد بـا وجود اینکـه برقراری 
مجـدد تحریـم ها امـکان پذیـر خواهـد بـود، اما 

کشـتن یک توافق بعد از گذشت 2 سـال از اجرایی 
شـدن آن بسـیار سـخت تـر از کشـتن آن در ایـن 

مرحله خواهـد بود.

|| طـرف هـای مذاکرات هسـته ای ابراز 
امیـدواری کـرده انـد تـا بهار بـه توافق 
سیاسـی دسـت یابنـد. دسـتیابی بـه 
توافـق هسـته ای بـه نظر شـما تـا چه 
حـد راه را بـرای دسـتیابی بـه توافـق 

جامـع هسـته ای همـوار مـی کند؟
اگـر بتـوان به یـک توافق سیاسـی کـه گفته می 
شـود دسـت یافـت، آن موقـع مـی تـوان گفـت 
کـه بـه احتمـال زیـاد مذاکـره کننـدگان خواهند 
توانسـت ظرف 3 مـاه دیگر تمامـی جزئیات فنی 
را نیـز بـا موفقیت حـل و فصل کننـد. خطری که 
در ایـن فاصلـه زمانی مذاکـرات را تهدیـد خواهد 
کرد این اسـت کـه تندروها ممکن اسـت فرصتی 
بیابنـد تـا راه هـای جدیـدی بـرای بـه شکسـت 

کشـاندن مذاکـرات بیابند|

گفتگو با مسئول سابق بخش تحلیل عملیات سازمان سیا:

توافق سیاسی راه را هموار می کند/ 
تحریم جدید توجیه پذیر نیست

»پل پیالر« تحلیلگر پیشین سازمان اطالعات مرکزی آمریکا)سیا( گفت مسئله 
افزایش تحریم ها علیه ایران به بهانه افزایش قدرت چانه زنی آمریکا در مذاکرات 

پوششی برای به شکست کشاندن مذاکرات هسته ای است. 
 این روزها شاهد شکاف در میان کنگره و دولت آمریکا بر سر وضع دور جدیدی 
از تحریم ها علیه ایران هستیم. اصرار گروهی از سناتورهای تندرو موجب شد تا 
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با حضور در کنگره این کشور تهدید کند که در 

صورت تصویب چنین تحریم هایی آنها را وتو خواهد کرد.
از سویی دیگر »جان بوینر« رئیس کنگره آمریکا در واکنش به تهدیدات باراک 
اوباما با رد اظهارات وی از نخست وزیر رژیم اسرائیل خواست تا با حضور در 

کنگره این کشور درباره تهدیدات ایران به سخنرانی بپردازد.
همچنین کمیته بانکی سنای آمریکا طرح افزایش تحریم ها علیه ایران در 
صورت شکست مذاکرات هسته ای با ایران را تصویب کرده است. از ۲۲ عضو 
این کمیته همه ۱۲ سناتور جمهوریخواه و ۶ نفر از ۱۰ عضو دموکرات کمیته به این طرح 

رأی مثبت دادند و ۴ سناتور دموکرات با آن مخالفت کردند.
در این خصوص گفتگویی با پروفسور »پل پیالر« که سابقه ۲۸ سال حضور در 
سازمان سیا را داشته و برای مدتی نیز ریاست تحلیل عملیات های سازمان سیا 

در خلیج فارس بر عهده او بوده است داشتیم.
پروفسور پل پیالر در سال ۲۰۰۵ میالدی پس از ۲۸ سال حضور در سازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا )سازمان سیا( بازنشسته شد. آخرین پست وی در 
سازمان سیا افسر اطالعات ملی در امور شرق نزدیک و جنوب آسیا بود. البته پیالر 
پیش از این پست مسئولیت های متعددی را در اختیار داشت که از جمله آنها می 
توان بر ریاست واحدهای تحلیل عملیات های سیا در شرق نزدیک، خلیج فارس 
و جنوب آسیا اشاره کرد. پیالر سابقه حضور در شورای امنیت ملی امریکا به عنوان 
یکی از اعضای اصلی آن را نیز دارد. پیالر از جمله متخصصان بنام موضوع هسته ای 

ایران است که آثار او مورد توجه است.

گفتگو از پیمان یزدانی

اگر بتوان به یک توافق 
سیاسی که گفته می 

شود دست یافت، آن 
موقع می توان گفت که 
به احتمال زیاد مذاکره 

کنندگان خواهند 
توانست ظرف ۳ ماه 

دیگر تمامی جزئیات 
فنی را نیز با موفقیت 

حل و فصل کنند|
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ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــه آمریکای ــک مجل ی
ــران  ــالمی ای ــالب اس ــر انق ــه رهب نام
بــه جوانــان غربــی از اســتقبال کاربــران 
ــه  ــن نام ــی از ای ــای اجتماع ــبکه ه ش

ــر داد.  خب
ــران  ــالمی ای ــالب اس ــر انق ــه رهب نام
خطــاب بــه جوانــان اروپــا و آمریــکای 
ــی را  شــمالی توجــه رســانه هــای غرب
ــن  ــه فاری ــرد. مجل ــب ک ــود جل ــه خ ب
کــه  مطلبــی  در  آمریــکا  پالیســی 
بــه ایــن نامــه اختصــاص داد، آن را 

غیرمنتظــره خوانــد.
ــه  ــه نام ــاره ب ــا اش ــب ب ــن مطل در ای
ــبکه  ــوای آن در ش ــه محت ــور ک مذک
هــای اجتماعــی بــه اشــتراک گذاشــته 
ــان  ــن جوان ــرار گرفت ــاب ق ــده، خط ش
اروپایــی و آمریکایــی از ســوی رهبــری 
ــی  ــره« ارزیاب ــیار غیرمنتظ ــران »بس ای

ــت. ــده اس ش
ایــران  اســاس رهبــری  ایــن  بــر 
ــر در  ــتی اخی ــالت تروریس ــس از حم پ
فرانســه، جوانــان اروپایــی و آمریکایــی 
را مســتقیما مــورد خطــاب قــرار داده و 
ــن  ــه اســت. در ای ــا ســخن گفت ــا آنه ب
نامــه از جوانــان غربــی خواســته شــده 
ــا  ــه ســیل پیشــداوری ه ــش ب در واکن
ــه  ــالم ب ــه اس ــی علی ــات منف و تبلیغ
شــناخت مســتقیم و بــی واســطه از 

ــد. ــت یابن ــن دس ــن دی ای
رهبــر انقــالب اســالمی ایــران همچنین 
ــا  ــت ب ــته اس ــی خواس ــان غرب از جوان
مطالعــه قــرآن و زندگــی پیامبــر اســالم 
واقعیــات ایــن دیــن را شــخصا درک 
ــا  کــرده و اجــازه ندهنــد ایــن واقعیــت ب
اغــراض و اهــداف آلــوده و از طریــق 
ــه  ــتخدام ب ــت اس ــای تح ــت ه تروریس

ــود. ــانده ش ــا شناس آنه
همچنیــن  آمریکایــی  مجلــه  ایــن 
ــه  ــبت ب ــران نس ــی ای ــدگاه منف ــه دی ب
ــرده و  ــاره ک ــی اش ــای غرب ــدرت ه ق
ســخنان رهبــر انقــالب در مــورد اهــداف 
ــس  ــژه پ ــه وی ــرب ب ــتعمارگرایانه غ اس
از اعتراضــات مــاه آگوســت در شــهر 
ــرار  ــد ق ــورد تاکی ــکا را م فرگوســن آمری

داده اســت.
ایــن گــزارش همچنیــن از اســتقبال 
هــای  شــبکه  کاربــران  گســترده 
اجتماعــی از جملــه توییتــر از ایــن نامــه 
ــر از  ــا نف ــر داده و نوشــته اســت دهه خب
کاربــران ایــن شــبکه ها بــه بازنشــر و به 

ــد| ــه ان ــذاری آن پرداخت ــتراک گ اش

فارین پالیسی 
پیام رهبر ایران 

به جوانان غربی 
را غیرمنتظره 

خواند

ــج  ــفه کال ــتاد فلس ــر اس ــال حاض ــرو در ح تالیاف
آمریکاســت.   مینه ســوتای  در  اوالف  ســنت 
ــی  ــات، راهنمای ــاره الهی راهنمــای آکســفورد درب
مقدماتــی بــر زیبایــی شناســی، تصویــر در ذهن، 
ــر روح،  ــخ مختص ــن، تاری ــفه دی ــگ فلس فرهن
راهنمــای راتلــج دربــاره خداشناســی و راهنمــای 
ــه  ــار وی ب ــه آث ــن از جمل ــفه دی ــی فلس مقدمات
شــمار می رونــد. او از فیلســوفان برجســته معاصر 
بــه شــمار مــی رود کــه در این حــوزه صاحــب آثار 
ارزشــمندی اســت. وی دانــش آموختــه دانشــگاه 
بــراون و هــاروارد اســت. وی عضــو انجمــن 

ــت. ــوفان امریکاس فیلس

ــان  ــه جوان ــاب ب ــر انق ــام رهب || پی
غربــی پــس از ماجــرای شــارلی ابــدو 
کــه دســتاویز برخــی بــرای دامــن زدن 
ــه  ــود را چگون ــی ب ــام هراس ــه اس ب

ــد؟ ــی کنی ــی م ارزیاب
ــی  ــر انقــالب ســید عل ــام رهب ــه نظــر مــن پی ب
خامنــه ای بــا اســتقبال زیــادی در غــرب مواجــه 
ــنین  ــوی س ــتقبال از س ــن اس ــد و ای ــد ش خواه
ــاره  ــود. برداشــت ایشــان درب ــف خواهــد ب مختل
اســالم و مســیحیت بســیار عمیــق و هوشــیارانه 
اســت. دقیقــا همانگونــه کــه مســیحیان نیــاز بــه 
ــد کــه خشــونت  ــد کــه بفهمن ــن مســئله دارن ای
ــیحیت در  ــام مس ــه ن ــه ب ــام پذیرفت ــای انج ه
تضــاد بــا آمــوزه هــای حضــرت مســیح و 
ــم  ــروز کســانی ه ــوده، ام ــی ب مســیحیت حقیق

ــتند  ــنفکری هس ــرد و روش ــال خ ــه دنب ــه ب ک
ــه  ــد ک ــخیص دهن ــد تش ــان بای ــژه جوان ــه وی ب
اســالم حقیقــی و اســالم دروغیــن چــه هســتند. 
ــه چالــش کشــاندن  تمرکــز اصلــی ایــن نامــه ب
آنهایــی اســت کــه قصــد دارنــد اســالم را دینــی 
ــی  ــران معرف ــوق دیگ ــض حق ــاک و ناق خطرن
ــط  ــات غل ــه اقدام ــن نام ــن در ای ــد. همچنی کنن
آنهایــی کــه بــه نــام اســالم و پیامبر اســالم)ص( 
مرتکــب اعمــال خشــونت آمیــز مــی شــوند هــم 
محکــوم شــده اســت اقداماتــی کــه صراحتــا در 
تضــاد بــا آمــوزه هــای قرآنــی اســت. بــرای غرب 
ایــن نکتــه اهمیــت دارد کــه  ببیننــد آنهایــی کــه 
کارکنــان شــارلی ابــدو را کشــتند و کســانی که با 
آنهــا همراهــی کردنــد در دیــن اســالم و فرهنگ 
اســالم قهرمــان بــه حســاب نمــی آینــد. یکــی از 
بزرگتریــن افتخــارات انقــالب اســالمی ایــران در 
ســال ۱979 ایــن بــوده اســت کــه یکــی از نظــام 
هــای ظالــم را از راهکارهــای غیــر خشــونت آمیز 

ــرد. ســرنگون ک
ــه  ــن نکت ــراد درک ای ــه اف ــان و هم ــرای جوان ب
ــا  ــم ه ــا، تحری ــی ه ــات، راهپیمای ــه اعتصاب ک
ــب  ــد موج ــی توانن ــا م ــژه رای دادن ه ــه وی و ب
تغییــرات جــدی در جوامــع شــوند و ایــن راه های 
ــی هســتند  ــی و ابزارهای ــز چیزهای مســالمت آمی

ــال آن باشــند. ــه دنب ــد ب ــه در اســالم بای ک

ــه  ــامی ب ــاب اس ــر انق ــد رهب || تاکی
شــناخت دقیــق از اســام چــه تاثیــری 

بــر جنبــش هــای ضــد اســامی مثــل 
ــرف  ــیر منح ــی تفس ــه نوع ــدا ک پیگی
ــد  ــی دهن ــه م ــام ارائ ــط را از اس و غل

ــت؟ ــد داش خواه
هر چــه ایــن نامه بیشــتر نشــر یابــد و تفســیر آن 
ایــن باشــد کــه در ایــن نامــه هــم کاریکاتورهــا 
و هــم ارائــه چهــره غلــط از اســالم توســط 
آنهائیکــه مرتکــب خشــونت مــی شــوند محکوم 
ــا  ــی ه ــزد غرب ــالم ن ــت اس ــت موفقی ــده اس ش
بیشــتر خواهــد بــود. بایــد صراحتــا بــه غربــی ها 
گفتــه شــود کــه اســالم کشــتار دانــش آمــوزان 
ــالم  ــت اع ــه صراح ــد ب ــد. بای ــی کن ــی م را نف
ــلیک  ــران ش ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــود ک ش
افــراد مســلح بــه نیــروی پلیــس در خیابــان های 
پاریــس را محکــوم مــی کنــد. ایــن نامه چالشــی 
ــرای پگیــدا و آنهایــی اســت کــه فکــر  بــزرگ ب
ــند  ــال ناپس ــا اعم ــی ب ــالم واقع ــد اس ــی کنن م
ســازگار اســت. اطالعــات غلطــی دربــاره اســالم 

منتشــر شــده انــد کــه بایــد اصــالح شــوند.

|| چــرا ســاختار قــدرت جهانــی تمایــل 
دارد اســام را در حاشــیه قــرار دهــد؟

بســیاری در غــرب هســتند کــه خواهان اســتقبال 
از فرهنــگ و افــراد اســالمی هســتند بــرای اینکه 
ــا  ــی م ــر کشــورهای غرب ــال حاضــر در اکث درح
شــاهد رشــد پایــدار جمعیــت مســلمانان هســتیم 
ــال عضــو  ــی در ح ــور روز افزون ــلمانان بط و مس
شــدن در مراکــز قانونگــذاری و دادگاه هــای 
حقوقــی و پارلمــان هــا هســتند از جملــه در 
ــکا کــه مســلمانان  ــاالت متحــده آمری کشــور ای
بطــور فزاینــده در حــال بــه دســت آوردن 
ــاالی  ــطوح ب ــی در س ــای سیاس ــی ه نمایندگ
دولتــی و فــدرال هســتند. نگرانــی هــا از اســالم 
ــود مســلمانان هیــچ  ــرا اگــر چنیــن ب نیســت زی
یــک از ایــن دســتاوردها را کســب نمــی کردنــد. 
نگرانــی از افــراد رادیــکال و افراطــی اســت کــه 
ــی  ــام اســالم ســالح و بمــب در دســت م ــه ن ب
ــز  ــالمت آمی ــای مس ــای راه ه ــه ج ــد و ب گیرن
ــد.  ــی کنن ــال م ــز را دنب ــونت آمی ــای خش راه ه
ــه  ــس فرانس ــالم پلی ــام اس ــه ن ــه ب ــی ک آنهای
ــه  ــا ایــن افــراد ب را مــی کشــند و آنهایــی کــه ب
عنــوان قهرمــان رفتــار مــی کنند، ریشــه در اســالم 
ندارنــد و اساســا کاری بــا اســالم ندارنــد. آنهــا پیــرو 
اســالم نیســتند آنهــا پیــرو تفکــرات خــود هســتند 
ــتان و  ــت. دوس ــالم اس ــد اس ــی کنن ــر م ــه فک ک
دشــمنان اســالم بایــد بــر ایــن نکتــه واقف باشــند 
ــای  ــوزه ه ــه در آم ــراد ریش ــن اف ــار ای ــه رفت ک
ــیحی  ــک مس ــن ی ــدارد. م ــالم ن ــی اس حقیق
هســتم امــا خــودم را دوســت قــوی اســالم مــی 
دانــم. مــن طــوری عمــل مــی کنــم کــه بتوانــم 
فرهنــگ اســالم واقعــی را در کشــور خودم بســط 
ــار در  ــن ب ــه آخری ــی ک ــم. زمان ــترش ده و گس
ــی  ــودم یعن ــی خ ــرادران ایمان ــودم از ب ــران ب ای
روحانیون اســالمی و فالســفه اســالمی خواســتم 
تــا بــرای ایمنــی مــن در ســفرهایم دعــا کننــد و 

ــا اســت. ــن هــم شــامل حــال آنه دعــای م

|| جوانــان غربــی چگونــه مــی تواننــد 
ــد؟ حقیقــت واقعــی اســام را دریابن

از طریــق قــرار گرفتــن در یــک جامعــه ای 
ــر  ــی و پیامب ــای قرآن ــوزه ه ــاس آم ــر اس ــه ب ک
ــاط  ــد و در ارتب ــی کنن ــی م ــالم)ص( زندگ اس
بــودن بــا دوســتان واقعــی اســالم کــه در همــه 

جــا حضــور دارنــد|

گفتگو با عضو انجمن فیلسوفان آمریکا:

پیام رهبری ایران به جوانان غرب 
باورهای غلط از اسالم را 

به چالش کشید
عضو انجمن فیلسوفان آمریکا پیام رهبری ایران به جوانان آمریکا و اروپا را به 

چالش کشاننده باورهای غلط درباره اسالم دانست. 
پیام مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکا درخصوص لزوم شناخت اسالم 
واقعی از سوی آنها انعکاس وسیعی در سطح جهانی داشت. از اینرو گفتگویی با 
پروفسور »چارلز تالیافرو«  استاد دانشگاههای آکسفورد، کلمبیا، پرینستون، کلمبیا 

و نتردام آمریکا انجام شده است که در ادامه از نظر می گذرد.
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در پــی مــرگ پادشــاه عربســتان ســعودی و 
تحــوالت اخیــر در منطقــه پایــگاه لبنانی النشــره 
بــه نقــل از منابــع موثــق گــزارش داد: بــه نظــر 
ــدی  ــده نزدیــک صفحــه جدی مــی رســد در آین
در روابــط ایــران و عربســتان گشــوده شــود. 
ــه در دوران  ــد ک ــی کردن ــش بین ــع پی ــن مناب ای

ــز«  ــن عبدالعزی ــلمان ب ــک س ــاهی »مل پادش
ــی  ــل اساس ــه دو دلی ــاض ب ــران و ری ــط ته رواب

ــود. ــت ش تقوی
نخست اینکه عربســتان ســعودی در دوران ملک 
ســلمان بــه بازآفرینــی قــوای خــود )در منطقه( و 
ــی خــود  ــت داخل ــه وضعی ســر و ســامان دادن ب

ــات ارشــد ســعودی  ــاز دارد و دوم اینکــه مقام نی
طــی ســالهای طوالنــی اخیــر کــه بــه دشــمنی 
بــا ایــران گذشــته اســت، بــه ایــن نتیجه رســیده 
ــد  ــته و بای ــی نداش ــتها نفع ــن سیاس ــه ای ــد ک ان

تغییــر کنــد.
بــا وجــود اینکــه مطلــب در حــد گمانــه زنــی از 

آینــده روابــط ایــران و عربســتان اســت امــا طــی 
روزهــای اخیــر عالئــم و پالس هــای مثبــت 
متعــددی از ســوی تهــران بــرای ریــاض در 
راســتای بهبــود روابــط ارســال شــده اســت کــه 
ــالء  ــر »ع ــای اخی ــه دیداره ــورد آن ب ــن م آخری
ــت  ــیون امنی ــس کمیس ــردی« رئی ــن بروج الدی
ملــی مجلــس شــورای اســالمی ایــران بــا 

ــود. ــی ش ــوط م ــی مرب ــات لبنان مقام
بروجــردی در ایــن دیدارهــا بــر عــزم ایــران بــر 
ــرده  ــد ک ــتان تاکی ــا عربس ــبات ب ــت مناس تقوی
ــه  ــی از جمل ــات لبنان ــل مقام ــت و در مقاب اس
»تمــام ســالم« نخســت وزیــر لبنــان از تمایــل 
ریــاض بــرای برقــراری آرامــش و ثبــات در 
ــد  ــان آورده اســت و تاکی ــه می ــه ســخن ب منطق
ــد  ــار دارن ــعودی انتظ ــات س ــه مقام ــرده ک ک
مواضــع مقامــات ایرانــی در صحنــه عملــی نیــز 

ــود| ــده ش دی

پیش بینی بهبود 
روابط ایران و 

عربستان

یـــک رســـانه غربـــی بـــا اشـــاره بـــه بدتـــر 
ـــل  ـــه دلی ـــتان ب ـــی عربس ـــاع امنیت ـــدن اوض ش
تحـــوالت یمـــن و همزمـــان شـــدن آن بـــا 
مـــرگ ملـــک عبـــداهلل، ایـــران را کشـــوری 
دانســـت کـــه مـــی توانـــد زندگـــی را بـــرای 

ریـــاض آســـان تـــر یـــا ســـخت تـــر کنـــد.
ــد:  ــی نویسـ ــود مـ ــل خـ ــور در تحلیـ المانیتـ
ـــدن  ـــان ش ـــتان و همزم ـــاه عربس ـــرگ پادش م
ــن و  ــوالت یمـ ــن تحـ ــدت گرفتـ ــا شـ آن بـ
ســـقوط دولـــت ایـــن کشـــور موجـــب شـــده 
ـــدی  ـــرایط ب ـــتان در ش ـــی عربس ـــت مل ـــا امنی ت

قـــرار بگیـــرد. 
در همیـــن رابطـــه برخـــی کارشناســـان بـــا 
اســـتناد بـــه شـــایعات مربـــوط بـــه ارتبـــاط 
ـــد  ـــی گوین ـــران م ـــا ای ـــن ب ـــای یم ـــی ه حوث
کـــه ســـقوط دولـــت یمـــن یـــک شکســـت 
ـــروزی  ـــک پی ـــتان و ی ـــکا و عربس ـــرای آمری ب
ـــقوط  ـــه س ـــود. البت ـــران ب ـــرای ای ـــک ب کوچ
دولـــت یمـــن بـــرای شـــاخه القاعـــده در 
ـــوب  ـــت محس ـــک موفقی ـــز ی ـــور نی ـــن کش ای

مـــی شـــود. 
در شـــرایطی کـــه داعـــش فعـــال در عـــراق 
در نزدیکـــی مرزهـــای عربســـتان قـــرار دارد و 
ـــه  ـــوی خان ـــه در جل ـــت ک ـــی اس ـــد گرگ همانن
نشســـته، و القاعـــده یمـــن نیـــز در آن ســـوی 
مرزهـــای عربســـتان حضـــور دارد و هـــر دوی 
ـــتار  ـــش( خواس ـــده و داع ـــا )القاع ـــروه ه ـــن گ ای
ـــاع  ـــتند اوض ـــتان هس ـــت عربس ـــقوط حکوم س
ــه  ــعودی در مخمصـ ــتان سـ ــی عربسـ امنیتـ
بـــدی گیـــر کـــرده اســـت. و در ایـــن میـــان 
ـــروه  ـــر دو گ ـــر ه ـــه ب ـــت ک ـــوری اس ـــران کش ای

حاکـــم در عـــراق و یمـــن تســـلط دارد و مـــی 
توانـــد در مبـــارزه علیـــه داعـــش و القاعـــده 

ـــد. ـــاض کن ـــه ری ـــادی ب ـــک زی کم
البتـــه در ایـــن میـــان بحریـــن نیـــز وجـــود 
ــت آن  ــت جمعیـ ــه اکثریـ ــوری کـ دارد کشـ
ـــتند  ـــت هس ـــوه حکوم ـــر در نح ـــان تغیی خواه
و تحقـــق ایـــن امـــر یعنـــی یـــک شکســـت 
دیگـــر بـــرای عربســـتان. هـــر چنـــد ایـــران 
و عربســـتان اختالفاتـــی بـــا یکدیگـــر دارنـــد 
امـــا تهـــران خواســـتار برانـــدازی حکومـــت 

عربســـتان نیســـت.

ـــه  ـــاری منطق ـــوالت ج ـــاس تح ـــن اس ـــر همی ب
ـــر روش عربســـتان  ممکـــن اســـت موجـــب تغیی
ـــران شـــود. عربســـتان  ســـعودی در خصـــوص ای
ـــت  ـــده اس ـــش و القاع ـــد داع ـــالف ض ـــو ائت عض
و البتـــه ایـــران نیـــز در مبـــارزه بـــا داعـــش 
منافعـــی را دارد. بـــر همیـــن اســـاس ایـــران 
ــتان  ــرای عربسـ ــی را بـ ــد زندگـ ــی توانـ مـ
ـــد.  ـــر کن ـــان ت ـــا آس ـــر و ی ـــخت ت ـــعودی س س
ــورهای 5+۱  ــد کشـ ــتان هماننـ ــه عربسـ البتـ

ـــد. ـــش کن ـــران را آزمای ـــد ای ـــی توان م
یکـــی از مـــواردی کـــه مـــی توانـــد کمـــک 

ــتان و  ــات عربسـ ــل اختالفـ ــه حـ ــادی بـ زیـ
ـــاه  ـــلمان« پادش ـــک س ـــدار »مل ـــد دی ـــران کن ای
ــی«  ــن روحانـ ــا »حسـ ــتان، بـ ــد عربسـ جدیـ
ـــدار  ـــن دی ـــت، ای ـــران، اس ـــور ای ـــس جمه رئی
ـــود  ـــب بهب ـــد موج ـــی توان ـــوع م ـــورت وق در ص

شـــرایط موجـــود در منطقـــه شـــود.
ــه  ــه ای کـ ــورت مخمصـ ــن صـ ــر ایـ در غیـ
عربســـتان در آن گیـــر کـــرده بدتـــر شـــده و 
البتـــه بدتـــر شـــدن شـــرایط بـــرای ایـــران و 
ـــز  ـــارس نی ـــج ف ـــوزه خلی ـــورهاری ح ـــایر کش س

ــی را دارد| تبعاتـ
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ــی  ــی در گزارش ــی آمریکای ــگاه تحلیل ــک پای ی
همــکاری بیــن المللــی بــا ایــران را عامــل 
ــالم  ــان اس ــه و جه ــات در خاورمیان ــت ثب تقوی

ــرد.  ــف ک توصی
 در گــزارش »کانترپانــچ« آمــده اســت: ایــران 
ــوب  ــه محس ــور خاورمیان ــن کش ــات تری باثب
مــی شــود و شــورای همــکاری خلیــج فــارس 
ــی  ــران چالش ــدرت ای ــر ق ــد در براب ــی توان نم
ــال از  ــت 35 س ــود گذش ــا وج ــد. ب ــاد کن ایج
پیــروزی انقــالب اســالمی در ایــران، کــه طــی 
ــه  ــوا در خاورمیان ــه ق ــر موازن ــاهد تغیی آن ش
ــا  ــی و تحریمه ــکالت داخل ــم و مش ــوده ای ب
نیــز ایــران را آزار داده اســت، امــا ایــن کشــور 
ــی  ــوب م ــه ای محس ــات در منطق ــوی ثب الگ

شــود کــه همســایگانش در اثــر برخــی تنشــها 
ــده  ــدرت ش ــرم ق ــرنگونی در راس ه ــار س دچ

ــد. ان
کانترپانــج در ادامــه گــزارش داد: کشــورهای 
عضــو شــورای همــکاری شــامل عربســتان 
ــان و  ــت، عم ــن، کوی ــارات، بحری ــعودی، ام س
قطــر بــه همــراه مصــر و عــراق در تــالش بودند 
ــد  ــرل کنن ــه را کنت ــران در منطق ــوذ ای ــه نف ک
ــل متعــدد نمــی  ــه دالی ــی ب ــا در شــرایط فعل ام
تواننــد کاری در ایــن بــاره انجــام دهنــد. مصر در 
شــرایط فعلــی بــا مشــکالت داخلــی و معضالت 
شــدید اقتصــادی مواجــه اســت و نمــی توانــد در 
ــران و  ــد. از طرفــی ای ــم کن ــد عل ــران ق ــر ای براب
عــراق اختالفــات گذشــته را بــا تشــکیل ائتالفی 

ــد. ــار گذاشــته ان بیــن خــود، کن
در شــرایط فعلــی مبــارزه بــا تروریســتها تهدیــد 
نخســت در برابــر امنیــت خاورمیانــه اســت. 
آمریــکا و انگلیــس نیــز در مبــارزه بــا تروریســم 
در عــراق و افغانســتان شکســت واضحــی 
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــی ب ــد، از طرف ــته ان داش
ــش  ــد داع ــری ض ــع گی ــان موض ــه خواه ترکی
بــر اســاس آنچــه غربیهــا مــی خواهنــد، نیســت. 
ــبی  ــت مناس ــده فرص ــث ش ــرایط باع ــن ش ای
بــرای تشــکیل ائتــالف بزرگــی میــان شــیعیان 
منطقــه شــامل ایــران، عــراق، ارتــش ســوریه و 
حــزب اهلل لبنــان ایجــاد شــود کــه در خــط مقدم 

ــد. ــرار دارن ــش ق ــه داع ــارزه علی مب
ــی در شــرایط  ــی خطــر واقع ــگاه تحلیل ــن پای ای

کنونــی را خــالء قــدرت در خاورمیانــه دانســته و 
گــزارش مــی دهــد: بــرای رهایــی از ایــن خطــر، 
ــارزه  ــران در مب ــه ای ــد ب ــی بای ــورهای غرب کش

ــه داعــش نزدیــک شــوند. علی
همچنیــن از بیــن بــردن ایــن خطــر باعــث مــی 
شــود تالشــهای روســیه بــرای تحریم صــادرات 
ــه  ــه نتیج ــی ب ــورهای غرب ــه کش ــت و گاز ب نف
ــز  ــروه ۱+5 نی ــران و گ ــان ای ــق می ــد. تواف نرس
ــران و  ــان ای ــتقیم می ــکاری مس ــد هم ــی توان م
غــرب را بــه جلــو ببــرد و زمینــه ســاز بازگشــت 
آرامــش و ثبــات بــه خاورمیانــه و جهــان 
اســالم باشــد. ایــن مســئله همچنیــن بــه اعتبار 
ایــران بــه عنــوان باثبــات تریــن کشــور منطقــه 

مــی افزایــد|

»کانترپانچ« تحلیل کرد؛

همکاری با تهران عامل تقویت
 امنیت منطقه/ ایران الگوی ثبات خاورمیانه 

ایران در جهان

ــه هــا و کنوانســیون  ــه اعالمی ــا اشــاره ب ــک اســتاد دانشــگاه ب ی
ــای  ــالح ه ــتفاده از س ــع اس ــی در من ــن الملل ــدد بی ــای متع ه

ــت. ــی دانس ــا را ناکاف ــالش ه ــن ت ــیمیایی، ای ش
دکتــر »محمدرضــا ضیائــی بیگدلــی« اســتاد دانشــگاه و حقوقدان 
ــان  ــوق قربانی ــاق حق ــی احق ــن الملل ــش بی و از ســخنرانان همای
ــا موضــوع »نگرشــی  ــیمیایی طــی ســخنانی ب ــای ش ســالح ه
اجمالــی بــر حقــوق بیــن المللــی ســالح هــای شــیمیایی« گفــت: 
حقــوق بیــن المللــی ســالح هــای شــیمیای بــه دنبــال حمایــت از 
افــراد و امــوال غیرنظامــی، حمایــت از جانــوران، حمایــت از محیط 

زیســت و حمایــت مجدانــه از خلــع ســالح شــیمیایی اســت.
وی حقــوق بیــن المللــی شــیمیایی را بــا بســیاری از شــاخه هــای 
ــوق  ــتانه، حق ــوق بشردوس ــد حق ــل مانن ــن المل ــوق بی ــر حق دیگ
کیفــری، حقــوق ســازمان هــای بیــن المللــی، حقــوق مســئولیت 

ــط دانســت. ــل پزشــکی مرتب ــن المل ــوق بی ــی و حق ــن الملل بی
ــود از  ــه ســخنان خ ــش در ادام ــن همای ــل نخســت ای ــس پن رئی

اعالمیــه هــای تصویــب شــده در خصــوص حقــوق بیــن المللــی 
شــیمیایی بــه عنــوان منابــع خــاص در ایــن زمینــه نــام بــرد.

ــرای  ــا ب ــالش ه ــزود: ت ــه اف ــی در ادام ــی بیگدل ــر ضیائ دکت
ممنوعیــت اســتفاده از ســالح شــیمیایی به اعالمیــه ســن پترزبورگ 
در ۱868 بــاز مــی گــردد. متعاقــب آن اعالمــه ۱874 بروکســل بــود 
کــه کشــورها بــر لــزوم منــع اســتفاده از این ســالح هــا تاکیــد کردند. 
امــا مهمتریــن اعالمیــه در ایــن زمینــه مربــوط بــه نشســت ۱899 
الهــه اســت کــه طــی آن اســتفاده از ســالح هــای پرتــاب کننــده و 

پخــش گازهــای خفقــان آور در جنــگ هــا منــع شــد.
ــدگان  ــس الهــه نماین ــن اســتاد دانشــگاه در کنفران ــه ای ــه گفت ب
ــز  ــد نی ــن و تایلن ــن، ژاپ ــران، چی ــا و ای ــکا، اروپ 36 کشــور از آمری
از آســیا شــرکت داشــتند. بــر ایــن اســاس هــر چنــد هــدف برگزار 
ــردن  ــا محــدود ک ــا ب ــود ت ــس سیاســی ب ــن کنفران ــدگان ای کنن
اســتفاده از ایــن ســالح هــا صلــح عمومی برقــرار شــود امــا وجهه 

حقوقــی اعالمــه الهــه بســیار پررنــگ تــر شــد.
ــه در ســال  ــارم اله ــاده 22 کنوانســیون چه ــه م ــا اشــاره ب وی ب
۱907 کــه کاربــرد ســموم و ســالح شــیمیایی را منــع کــرده ایــن 
ــا  ــای کــرد. ب کنوانســیون را در زمــان خــود بســیار پیشــرفته ارزی
ــاد آن  ــی اول مف ــن در جنــگ جهان ــن حــال هیچیــک از طرفی ای

ــد. ــت نکردن را رعای
ــال  ــنگتن در س ــده واش ــه داد: معاه ــی ادام ــی بیگدل ــر ضیائ دکت

ــود و طــی آن 5 قــدرت  ــز تــالش دیگــری در ایــن راه ب ۱922 نی
ــوع  ــی اول اســتفاده از گازهــای ســمی را ممن ــح جنــگ جهان فات
کردنــد. امــا بــه دلیــل عــدم صراحــت کشــورهای امضــا کننــده، 

ایــن معاهــده نیــز اجرایــی نشــد.
ــه اعتقــاد ایــن اســتاد دانشــگاه در بیــن معاهــدات امضــا شــده  ب
بــرای منــع کاربــرد ســالح هــای شــیمیایی، پروتــکل ۱925 ژنــو 
اهمیــت ویــژه ای دارد زیرا ســالح هــای بیولوژیکــی و میکروبی را 
نیــز شــامل مــی شــود. محــور اصلــی ایــن پروتکل منــع اســتفاده 
از گازهــای خفقــان آور و جنــگ میکروبــی اســت. بــر ایــن اســاس 
هــر چنــد تــا کنــون کشــورهای زیــادی بــه ایــن پروتکل پیوســته 

انــد امــا تــا کنــون جایــگاه واقعــی خــود را پیــدا نکــرده اســت.
ــرد  ضیایــی بیگدلــی در ادامــه تشــریح اعالمیــه هــای ضــد کارب
ســالح شــیمیایی اظهــار داشــت: اساســنامه ۱946 دادگاه نورنبرگ 
نیــز کــه اســتفاده از ســالح شــیمیایی را جــرم جنگــی اعــالم کــرد 
ــه  ــدام ب ــن اق ــد ای ــر چن ــرد. ه ــی گی ــرار م ــوب ق ــن چارچ در ای

منزلــه اعــالم جــرم و نــه ممنوعیــت بــود.
بــه گفتــه ایــن حقوقــدان کنوانســیون ۱989 پاریــس نیــز متضمن 
ــر  حمایــت همــه جانبــه از منــع ســالح هــای شــیمیای اســت. ب
ــد و گســترش ســالح هــای  ــع تولی ــن اســاس کنوانســیون من ای
ــا  شــیمیایی مصــوب ۱993 از ســال ۱997 الزم االجــرا شــده و ت

ســال 2003 بیشــتر کشــورهای جهــان بــه آن پیوســته انــد|

دکتر ضیائی بیگدلی:
تالش های جهانی برای منع کاربرد سالح های 

شیمیایی کافی نبوده است
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منطقه خاورمیانه که به ویژه در سالهای 
بوده در  را شاهد  اخیر تحوالتی خونینی 
ماه بهمن نیز شاهد حوادث خونبار بود. 
بررسی پدیده های این منطقه مستلزم 
فهم پدیده های گوناگون و مختلف است 

و ارتباطی میان آنها وجود دارد.
این به هم پیوستگی مسائل باعث شده تا 
حل و فصل آنها با پیچیدگی بیشتری همراه 
ریاست  بحران  حل  نمونه  برای  باشد. 
جمهوری لبنان در گرو حل مسائلی چون 
چشم  شدن  روشن  حداقل  یا  و  سوریه 

این کشور است. انداز آتی 
دیالی  استان  در  عراق  ارتش  پیشروی 
داعش،  لوث  از  روستا   3 آزادسازی  و 
ادامه اعتراضات بین المللی به بازداشت 
شیخ علی سلمان توسط رژیم آل خلیفه 
بحرین، درگذشت ملک عبداهلل پادشاه 
و  درگذشت معاون دبیر کل  عربستان 
اخبار  سایر  مصر  المسلمین  اخوان  گروه 
خاورمیانه در ماه بمهن به شمار می روند.
مصر در سالروز انقالب 25 ژوئن شاهد 
این  در  نفر   50 شدن  زخمی  و  کشته 
انقالب  سالگرد  چهارمین  بود.  کشور 
بحرین)انقالب 14 فوریه( نیز به خشونت 
کشیده شد و در اقدامی که انتظار آن نیز 
می رفت رژیم آل خلیفه از حیث سرکوب 
معترضان چیزی کم نگذاشت و معترضان 
ممکن  وجه  شدیدترین  به  را  بحرینی 

کرد. سرکوب 
آزادی کامل کوبانی توسط نیروهای دفاع 
مردمی از کنترل تروریست های داعش 
عربستان  قدرت  ساختار  در  تغییرات  و 
سعودی متعاقب درگذشت ملک عبداهلل 
ماه  در  خاورمیانه  مهم  حوادث  جمله  از 

بهمن به شمار می روند. 
تشکیل کابینه جدید تونس، بیانیه قانون 
اساسی انصاراهلل در خصوص ساختار تصمیم 
گیری یمن و متعاقبًا تشکیل شورای ریاستی 
شدن  سوزانده  ملی،  شورای  مجلس  و 
خلبان اردنی اسیر داعش توسط این گروه 
خبرهای  مهمترین  جمله  از  تروریستی 

منطقه خاورمیانه در ماه بهمن هستند

 خاورمیـانه و افریقا
دبیران :     سمیه خمارباقی  
فرزاد فرهادتوسکی
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گفتگو از فاطمه درخشان

گفتگو با نماینده پارلمان کویت؛

دیدگاه امیرکویت درباره رهبر انقالب/ طرح مناسب ایران برای امنیت منطقه

نماینده پارلمان کویت تاکید کرد که تحریکات و القائات غرب علیه ایران یکی از عوامل و انگیزه های تشکیل نیروی نظامی 
مشترک میان کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

نظم امنیتی خلیج فارس از دیرباز توسط عناصر)هژمون( خارجی شکل گرفته است. پیش از خروج بریتانیا از منطقه خلیج 
فارس این نظم توسط این کشور سامان می یافت و مانع از شکل گیری نظم امینتی طبیعی توسط کشورهای اصلی منطقه 

خلیج فارس می شد.
با خروج بریتانیا، این نظم می توانست به طور طبیعی شکل بگیرد که چنین نشده است، اما به رغم اینکه بعد از خروج بریتانیا 
نظم امنیتی منطقه خلیج فارس توسط دو عضو ایران و عربستان تأمین می شد ولی این نظم در راستای اهداف ایاالت متحده 

آمریکا در جهت مقابله با گسترش کمونیسم تعریف می شد.
بر این اساس بود که عضو دیگر زیر سیستم منطقه ای خلیج فارس یعنی عراق حذف شد. بعد از انقالب اسالمی ایران نیز نظم 

منطقه خلیج فارس، متعاقب حمله عراق به کویت با حذف ایران و عراق صورت گرفت.
کشورهای منطقه حاشیه خلیج فارس قراردادهای نظامی دوجانبه با قدرتهایی چون آمریکا، بریتانیا و فرانسه امضا کرده اند 

و نظم مورد دلخواه و تأمین کننده منافع هژمون را حاکم کرده اند.
 این سیاستها اگرچه در برخی موارد چون بیانیه دمشق)اتحاد کشورهای عضو شورای همکاری به همراه مصر و سوریه ۲+۶( 

با ناکامی مواجه شد ولی این کشورها سعی داشته اند تا در خصوص مسائل نظامی و امنیتی به نوعی همگرایی برسند.
تالش اخیر اعضای این شورا در راستای ایجاد نیروی نظامی مشترک نیز در این راستا قابل ارزیابی است.

در همین راستا گفتگویی با »عبدالحمید دشتی« نماینده پارلمان کویت ترتیب داده شده که از نظر می گذرد.

ــیه  ــورهای حاش ــی کش ــرا برخ || چ
عضــو  فارس)کشــورهای  خلیــج 
ــاد  ــدد ایج ــکاری( در ص ــورای هم ش
ــتند؟ ــترک هس ــی مش ــروی نظام نی

ــج  ــکاری خلی ــورای هم ــو ش ــورهای عض کش
فــارس پیشــتر در خصــوص ایجــاد یــک نیروی 
ــپر  ــروی س ــه نی ــوم ب ــترک موس ــی مش دفاع
الجزیــره بــه توافــق رســیده انــد و ایــن توافــق 
نیــز عملــی شــده اســت امــا کشــورهای عضــو 
ــه  ــتند ک ــدد آن هس ــرا در ص ــورا اخی ــن ش ای
ــه ای و  ــراه برخــی از کشــورهای منطق ــه هم ب
ــدام  ــرب اق ــر و مغ ــون اردن، مص ــی همچ عرب
ــترک  ــی مش ــروی نظام ــک نی ــاد ی ــه ایج ب
کننــد و ایــن در حالــی اســت کــه همــه مــا خبر 
ــا  ــم. ام ــنیده ای ــی را ش ــن تصمیم ــاذ چنی اتخ
هیــچ قــراردادی بــه صــورت رســمی و مکتــوب 
در ایــن زمینــه منعقــد نشــده اســت. چنانکــه به 

پارلمــان کویــت نیــز طرحــی در ایــن خصــوص 
ارائــه نشــده اســت و هیــچ توافقنامــه ای از ایــن 
ــد  ــوب منعق ــه صــورت رســمی و مکت دســت ب
ــه  ــدم ک ــن معتق ــال م ــا اینح ــت. ب ــده اس نش
اتخــاذ چنیــن تصمیمــی نمــی توانــد بــه عنــوان 
یــک اقدام شایســته و راهکار مناســب محســوب 
ــی«  ــن روحان ــر »حس ــل دکت ــا در مقاب ــود ام ش
ــه کــرده  ــران طرحــی را ارائ رئیــس جمهــوری ای
ــه  ــر آنکــه کشــورهای موجــود در منطق ــی ب مبن
ــاری و همــکاری در  ــر انســجام، همی ــد ب ــا تاکی ب
تمامــی عرصــه هــا اعــم از اقتصــادی، نظامــی و 
فرهنگــی داشــته باشــند و بــه ســهم خــود از ایــن 
طــرح حمایــت مــی کنــم و بــه عقیــده مــن ایــن 
ــت. ــت اس ــردی و درس ــک روش کارب روش ی

ــی  ــورهای عرب ــه کش ــزه ای ک || انگی
ــک  ــاد ی ــارس از انعق ــج ف ــوزه خلی ح

ــد چــه  ــد دارن ــی جدی ــه امنیت توافقنام
ــد؟ ــد باش ــی توان ــزی م چی

ــد،  ــی دارن ــورها نگران ــن کش ــک ای ــدون ش ب
عامــل تــرس و نگرانــی باعــث شــده کــه ایــن 
ــی  ــن تصمیم ــه ســمت اتخــاذ چنی کشــورها ب

ــد. ــدا کنن ســوق پی
ــورها در  ــن کش ــان ای ــر همپیمان ــوی دیگ  از س
ــا جوســازی در تعامــالت خــود  ــکا ب ــا و آمری اروپ
بــا ایــن کشــورها ســعی دارنــد اینگونــه القــا کنند 
کــه ایــران کشــوری اســت کــه در حــال قــدرت 
گیــری اســت و بمثابــه یــک خطــر بــزرگ بــرای 
کشــورهای عربــی حــوزه خلیــج فــارس در آینــده 
محســوب  مــی شــود و بــه آنهــا اعــالم مــی دارند 
ــا خریــد  کــه شــما بایــد خــود را آمــاده کنیــد و ب
تســلیحات، خــود را بــرای نبــرد و مقابلــه احتمالی 
ــورهای  ــه کش ــا هم ــد. ام ــاده کنی ــران آم ــا ای ب
حاشــیه خلیــج فــارس ایــن مســئله را بــاور نمــی 

کننــد امیــر کویــت هنــگام ســفر خود بــه ایــران و 
دیــدار بــا مقامــات ایرانــی بــه مــن گفت کــه آیت 
ــالمی  ــوری اس ــر جمه ــط رهب ــه ای فق اهلل خامن
ایران نیســت بلکــه رهبــر کل منطقه اســتچنانکه 
امیــر کویــت هنــگام ســفر خــود بــه ایــران و دیدار 
بــا مقامــات ایرانــی بــه مــن گفــت کــه آیــت اهلل 
خامنــه ای فقــط رهبــر جمهــوری اســالمی ایران 

نیســت بلکــه رهبــر کل منطقــه اســت.

ــه کل  ــی ک ــود تهدیدات ــن وج ــا ای || ب
منطقــه را تهدیــد مــی کنــد چیســت؟

ــهایی از  ــا ترس ــم ام ــی بینی ــی نم ــن تهدیدات م
ســوی رژیــم صهیونیســتی و توطئــه هــای ایــن 
ــود  ــن وج ــا ای ــود دارد. ب ــه وج ــم در منطق رژی
ــارس در  ــج ف ــیه خلی ــی حاش ــورهای عرب کش

ــد. ــرار دارن ــود ق ــی خ ــار همســایه ایران کن
 امــروزه برخــی تــالش مــی کننــد کــه اســتقرار و 
امنیــت در منطقــه خلیــج فارس بــا بحــران مواجه 
شــود و در تالشــند تــا بــا اشــاعه برخــی مفاهیــم 
عــداوت جویانــه در ادبیــات کشــورهای عربــی بــه 
تفرقــه افکنــی و آشــوب در منطقــه بپردازنــد امــا 
کویــت بــا چشــمان بــاز و بســیار آگاهانــه بــا ایــن 
مســئله برخــورد مــی کنــد و بــر اهمیــت روابــط 

تاریخــی میــان کویــت و ایــران واقــف اســت.

ــم  ــا تصمی ــه ب ــما در رابط ــر ش || نظ
بحریــن درخصــوص ایجــاد یــک 
ــاک  ــی در خ ــی انگلیس ــگاه دریای پای

ــت؟ ــور چیس ــن کش ای
ــورد  ــه در م ــد ک ــق را دارن ــن ح ــورها ای کش
حاکمیــت اراضــی خــود و اتفاقاتــی کــه در ایــن 
راســتا بــه وقــوع مــی پیونــدد، تصمیــم بگیرنــد. 
امــا آنچــه مســلم اســت ایــن اســت کــه امــروز 
انگلیــس در راه بازگشــت خــود بــه منطقــه 
اســت امــا بایــد گفــت ایــن تصمیــم نمــی تواند 

ــد| ــه ایجــاد کن خطــری را در منطق

امیر کویت هنگام سفر 
خود به ایران و دیدار 

با مقامات ایرانی به 
من گفت که آیت اهلل 

خامنه ای فقط رهبر 
جمهوری اسالمی 

ایران نیست بلکه رهبر 
کل منطقه استچنانکه 

امیر کویت هنگام سفر 
خود به ایران و دیدار 

با مقامات ایرانی به 
من گفت که آیت اهلل 

خامنه ای فقط رهبر 
جمهوری اسالمی 

ایران نیست بلکه رهبر 
کل منطقه است|

خاورمیانه  و ا فریقا
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گفتگو با مشاور بانک جهانی:

تغییر قدرت در عربستان بر قیمت 
نفت تأثیر نخواهد داشت

خاورمیانه  و ا فریقا

گفتگو از جواد حیران نیا

|| تــداوم کاهــش قیمــت نفــت باعــث 
ــی  ــرکتهای نفت ــی ش ــا برخ ــده ت ش
برخــی از کارکنــان خــود را اخــراج 
ــد.  ــرو روی آورن ــل نی ــه تعدی ــد و ب کنن
ــی  ــع کنون ــت در وض ــت نف ــر قیم اگ
باقــی بمانــد و یــا حتــی کاهــش 
بیشــتری پیــدا کنــد آیــا ممکــن اســت 
ــود  ــای خ ــه دولته ــرکتها ب ــن ش ای
ــرای  ــک ب ــا اوپ ــی ب ــه زن ــرای چان ب
کاهــش تولیــد و نهاتیــا افزایــش 

ــد؟ ــار آورن ــت فش ــت نف قیم
ــد  ــم بعی ــح ده ــه توضی ــت ک ــدا الزم اس ابت
اســت کــه قیمــت نفــت بــه قیمتهــای باالیــی 
ــرد  ــه ک ــر تجرب ــال اخی ــد س ــی چن ــه در ط ک
ــر  ــا دیگ ــخص م ــور مش ــه ط ــردد. ب ــاز گ ب
ــال 20۱4  ــه در س ــت ۱00 دالری ک ــاهد نف ش
ــرای ۱0 ســال آینــده  وجــود داشــت حداقــل ب

ــود. ــم ب نخواهی
ــا  در ســالهای پیــش رو قیمــت نفــت بیــن 40 ت
ــه  ــد توج ــود. بای ــد ب ــان خواه 60 دالر در نوس
ــی  ــع برخ ــه نف ــت ب ــن وضعی ــه ای ــت ک داش

ــود. ــد ب ــرکتها خواه ــورها و ش کش
ــث  ــت باع ــش قیم ــن کاه ــر ای ــوی دیگ از س
ــی  ــذاری در برخ ــرمایه گ ــا س ــد ت ــد ش خواه
ــرو  ــل نی ــه تعدی ــد و ب ــش یاب ــرکتها کاه ش
ــی  ــرکتهای نفت ــی ش ــرو در برخ ــراج نی و اخ
بیــن  مذاکراتــی  امــا  منجــر شــود.  نیــز 
ایــن شــرکتها و کشــورهای متبــوع آنهــا 
بــا کشــورهای صادرکننــده نفــت صــورت 
ــن اســت  ــن امــر ای ــل ای نخواهــد گرفــت. دلی
ــده  ــور فزاین ــه ط ــت ب ــد نف ــیوه تولی ــه ش ک
ــال  ــت. در ح ــده اس ــون ش ــوع و گوناگ ای متن
حاضــر صادرکننــدگان نفــت بــا یکدیگــر 
چالــش دارنــد. بــر ایــن اســاس احتمــال 
همــکاری بیــن آنهــا بــرای پیــدا کــردن 
راهــکاری بــرای افزایــش قیمــت خیلــی 

محتمــل نیســت.
ــدگان  ــه صادرکنن ــم ک ــی کن ــنهاد م ــن پیش م
ــا و  ــن آنه ــکاری بی ــال هم ــور احتم ــت تص نف
کشــورهای مــادر شــرکتهای نفتــی را کنــار 

بگذارنــد.

|| کاهــش قیمــت نفــت از ســوی دیگر 
مــی توانــد منجــر بــه ایــن شــود کــه 
ــد نفــت رســی)Shale oil( آمریکا  تولی
ــت  ــود را از دس ــادی خ ــه اقتص صرف
ــده و  ــرکتهای تولیدکنن ــا ش ــد. آی بده
ســرمایه گــذار در ایــن عرصــه ممکــن 
اســت بــه دولــت بــرای چانــه زنــی بــا 

ــد؟  اوپــک فشــار وارد کنن
ــه ایــن پرســش منفــی  ــاه و ســاده ب جــواب کوت
اســت. آمریــکا نمــی توانــد هیــچ معاملــه ای بــا 
اوپــک بــرای افزایــش قیمــت انجــام دهــد. اگــر 
امریــکا بخواهــد چنیــن تقاضایــی را مطــرح کند 

گویــی بخشــی از اوپــک شــده اســت!

از ســوی دیگــر خــود اوپــک قــادر نبــوده اســت 
کــه بــه راهــکار و فرمولــی بــرای افزایــش قیمت 
دســت یابــد. بــا ایــن وجــود آمریــکا چگونــه قادر 
خواهــد بــود کــه چیــزی کــه در حــوزه وظایــف 

اوپــک اســت را بــه ایــن ســازمان دیکتــه کنــد.
اگــر چنیــن چیــزی مطــرح شــود اینگونه تفســیر 
ــکا  ــیله آمری ــه وس ــک ب ــه اوپ ــد ک ــد ش خواه
ــک  ــی مضح ــه موضوع ــود ک ــی ش ــت م هدای

ــت. ــازمان اس ــن س ــرای ای ب

|| آیــا تغییــر در ســاختار قــدرت 
بــه  منجــر  ســعودی  عربســتان 
ــد؟ ــد ش ــت خواه ــت نف ــش قیم افزای

نــه تصــور نمــی کنــم چنیــن شــود. مــن اطــالع 
ــدارم کــه ســاختار جدیــد قــدرت در عربســتان  ن

چگونــه رفتــار و عمــل خواهــد کــرد.

|| تمــام ایــن مســائل بــه سیاســتهای 
ــتگی  ــور بس ــن کش ــی ای ــت آت دول
خواهــد داشــت. اینکــه آیــا ایــن 
ســاختار جدیــد قــدرت روابــط نزدیــک 
بــا آمریــکا خواهــد داشــت یــا بــا غرب 
یــا بــا روســیه یــا بــا چیــن؟ همچنیــن 
ایــن سیاســتها بســتگی بــه ایــن دارد 
کــه دولــت جدیــد مــی خواهــد چگونــه 
ــته  ــراق داش ــران و ع ــا ای ــی ب روابط

ــد؟ باش
البتــه شــما ممکــن اســت تصــور کنیــد ســاختار 
قدرتــی در عربســتان ممکــن اســت شــکل 
ــد  ــا خواه ــش قیمته ــث افزای ــه باع ــرد ک بگی
ــت  ــن اس ــی ممک ــور منطق ــه ط ــی ب ــد ول ش
ســاختاری نیــز شــکل بگیــرد کــه بــه سیاســت 
ــه  ــزی ک ــی بیشــتر از چی ــا -حت کاهــش قیمته
ــدت  ــا در بلندم ــود. ام ــر ش ــت- منج االن هس
ــت را  ــه قیمــت نف ــود ک ــد ب ــن اقتصــاد خواه ای

ــرد. ــد ک ــخص خواه مش

ــه  ــتید ک ــد هس ــما معتق ــی ش || یعن
سیاســت در ایــن زمینــه نقشــی 

داشــت؟ نخواهــد 
تــا ۱0 ســال آینــده وزن مولفــه هــای سیاســی 
ــا  ــه ه ــتر از مولف ــت بیش ــت نف ــن قیم در تعیی
و فاکتورهــای اقتصــادی خواهــد بــود. امــا 
موضوعاتــی چــون رشــد اقتصــاد جهانــی، 
ــت و گاز  ــرای نف ــد )ب ــای جدی ــوژی ه تکنول
غیرمتعــارف و انرژیهــای تجدیدپذیــر( و کشــف 
ــه  ــه مولف ــت و گاز از جمل ــد نف ــن جدی میادی
هــای اقتصــادی هســتند کــه بــر قیمــت نفــت 

ــت. ــد گذاش ــر خواه تأثی
از ســوی دیگــر تهدیــدات ناشــی از گــرم شــدن 
زمیــن نیــز از جملــه مؤلفــه هــای تأثیرگــذار بــر 
ــه کــه  ــا همانگون ــود. ام قیمــت نفــت خواهــد ب
اشــاره شــد تــا ۱0 ســال آینــده وزن مؤلفــه هــای 
سیاســی در تعییــن قیمــت نفــت بیــش از 

ــود| ــد ب ــای اقتصــادی خواه ــه ه مؤلف

پروفسور حسین عسکری مشاور وزاری نفت برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس 
معتقد است تغییر در هرم قدرت عربستان تغییر در وضعیت قیمت نفت نخواهد 

داشت و قیمتها در سالهای آتی بین ۴۰ تا ۶۰ دالر باقی خواهد ماند.
با آغاز سقوط قیمت طالی سیاه در بازار نفت، جنگ تمام عیار ارزان فروشی نفت 
بین کشورهای عضو اوپک به ویژه کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس 

همچون عربستان سعودی، قطر، عراق و امارات متحده عربی راه افتاده است.
بر این اساس هر چند برخی از کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی عضو اوپک 
همچون نیجریه، لیبی، آنگوال و ونزوئال نسبت به کاهش قیمت نفت واکنش سفت و 
سختی نشان داده اند اما کارشناسان بازار معتقدند که عربستان سعودی بزرگترین 
تولید کننده نفت اوپک و آمریکا ائتالفی را شکل دادند تا با کاهش بهای نفت اقتصاد 

کشورهایی همچون ایران، روسیه و ونزوئال را آزار دهند.
این مسائل نشان می دهد که رویکرد حاکم بر تجارت و اقتصاد جهانی کنونی- 
حداقل در مورد نفت- از ملی گرایی تبعیت می کند و این مؤلفه های سیاسی 
هستند که تعیین کننده اقتصاد هستند و نه آنگونه که لیبرالهای اقتصادی می 

اندیشند اقتصاد تعیین کننده بازار باشد.
پروفسور حسین عسکری که از او به عنوان معمار اقتصاد عربستان یاد می شود 
معتقد است که قیمتهای نفت طی سالهای آینده بین ۴۰ تا ۶۰ دالر باقی خواهد ماند 
و تغییر در هرم قدرت عربستان نیز تغییری در قیمت نفت به وجود نخواهد آورد. 
اهمیت پیش بینی این استاد و کارشناس بین المللی حوزه انرژی از آنجا حائز اهمیت 
است که بدانیم »بانک نیویورک« در گزارشی اعالم کرده که »حسین عسکری« 
اولین فرد در جهان بود که پیش بینی کرد قیمت نفت به ۵۰ دالر سقوط خواهد 
کرد. آنچه در ادامه می آید گفتگو با این کارشناس بین المللی درباره آینده بازار 

نفت و تأثیر تغییر در هرم قدرت عربستان بر این بازار است.
حسین عسکری استاد تجارت بین الملل و امور بین المللی دانشگاه جرج واشنگتن 
آمریکاست. وی رئیس مؤسسه تحقیقات و مدیریت جهانی و رئیس پیشین 
دپارتمان تجارت بین الملل دانشگاه جرج واشنگتن بوده است. زمینه تخصصی 
و بحث های او در دانشگاه جورج واشنگتن بر اقتصاد، توسعه سیاسی و انسانی 
در خاورمیانه، اختالفات و جنگ ها در خاورمیانه، اقتصاد سیاسی نفت و اقتصاد 

اسالمی متمرکز است. 
از سوابق اجرایی وی می توان به دو و نیم سال فعالیت در هیئت اجرایی صندوق 
بین المللی پول اشاره کرد. او در زمینه  سیاست توسعه اقتصادی، سیاست های نفتی و 
اقتصاد و تجارت بین الملل مشاور وزیران دارایی، روسای بانک های مرکزی و وزیران 
نفت در خلیج فارس بوده است. او در گذشته مشاور نهادها و شرکت هایی نظیر 
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، بانک جهانی، موسسه مالی بین المللی صندوق 

سرمایه داری کشورهای در حال توسعه ، سازمان ملل متحد و... بوده است.
حسین عسکری ۲۰ کتاب، شش رساله، بیش از ۱۰۰ مقاله  و... درباره  تحوالت 
اقتصادی در خاورمیانه، اقتصاد اسالمی، تجارت و اقتصاد بین الملل، اقتصاد 
کشاورزی، اقتصاد نفت و تحریم های اقتصادی  منتشر کرده است. وی سابقه 
تدریس در دانشگاه های تگزاس در آستین، دانشگاه تافتس آمریکا، دانشگاه 
MIT، دانشگاه جانز هاپکینز و دانشگاه کالرک را دارد. »جهانی شدن و مالیه 
اسالمی«)انتشارات جان ویلی اند سانز(، »ثبات مالیه اسالمی« )انتشارات جان 
ویلی اند سانز( و »اسالم و راه بشر و توسعه اقتصادی« )انتشارت پالگریو مک 

میالن( از جمله آثار او به شمار می روند.
متن گفتگو با این کارشناس اقتصاد در پی می آید:
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رونــد تحــوالت در یمــن رونــد شــتابانی شــده و 
بــه نظــر مــی رســد کــه اوضــاع ایــن کشــور در 
حــال حرکــت بــه دوره جدیــدی از بــی ثباتــی و 

تــداوم اعتراضــات مردمــی اســت.
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 
ــده  ــب مان ــی از عق ــور یک ــن کش ــه ای ــد ک ش
ــردم  ــرد. م ــب بگی ــی لق ــن کشــورهای عرب تری
یمــن در مقایســه بــا کشــورهای دیگــر بــه ویــژه 
همســایگان ثروتمنــد فقیــر هســتند و بــا مصائب 
اقتصــادی بــی شــماری دســت و پنجــه نــرم می 
ــح و فســاد  ــداهلل صال ــوری عب ــد کــه دیکتات کنن
ــوع  ــن موض ــزایی در ای ــش بس ــردان نق دولتم

ــت. ــته اس داش
ــن  ــی در پایتخــت ای ــی را حت ــب ماندگ ــار عق 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. ــکل نگی در آن ش
تنــش هــای مذهبــی نیــز در ایــن موضــوع بــی 
تاثیــر نبــوده اســت. از ســال  ۱962 کــه عبــداهلل 
ــک  ــت و تحری ــا حمای ــد ب ــق ش ــالل موف س
ــه  ــی را علی ــری کودتای ــر مص ــال عبدالناص جم
امــام محمــد بــدر، حکمــران وقــت یمــن صورت 
ــه ای  ــادالت طایف ــادی در مع ــرات زی ــد، تغیی ده

ــه اســت.  ــن کشــور صــورت گرفت ــی ای و مذهب
ــان اســت کــه تنش هــای  ــن زم درســت از همی
دولــت یمــن بــا شــیعیان کــه تــا قبــل از نظــام 
ــد آغــاز شــد.  جمهــوری، کشــور را اداره می کردن
ــردان  ــگاه دولتم ــکالت ن ــی از مش ــع یک در واق
حاکــم بــر یمــن ایــن بــوده کــه همــواره شــیعیان 
را تهدیــدی بــرای حکومــت خــود مــی دانســته اند 
درحالــی کــه آنهــا خواســتار حقوقــی برابر هســتند.

ــادی  ــژه اقتص ــه وی ــی ب ــکالت داخل ــن مش همی
ســبب شــد کــه در تابســتان گذشــته زمانــی کــه 
که قیمــت هــای حاملهــای انــرژی افزایــش یافت 
مردم دســت بــه اعتراضــات گســترده بزننــد.در این 
میــان بایــد مشــکالت امنیتــی را نیــز مــورد توجــه 
ــای  ــالت پهباده ــه حم ــژه ک ــه وی ــم ب ــرار دهی ق

آمریکایــی را مــورد توجــه قــرار دهیــم.
امــا در بخــش خارجــی ســعودی هــا و آمریکایــی 
هــا بــا دخالــت خــود در تنــش هــای ایــن کشــور 
ــه  ــا ک ــعودی ه ــد. س ــته ان ــزایی داش ــش بس نق
هرگز شــیعیان را در همســایگی خود نمــی توانند 
تحمــل کننــد از هیــچ اقدامــی علیــه آنهــا دریــغ 
ــل  ــت از قبای ــر حمای ــا عــالوه ب ــد آنه نکــرده ان
ــت  ــی یمــن دخال ــور داخل ــواره در ام ســلفی هم
ــات ایدئولوژیــک  ــر اختالف 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 ــن ب یم
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.
ــن  ــور یم ــس جمه ــته رئی ــز گذش ــل پایی در اوای

پــس از گذشــت دو هفتــه از امضــاي توافقنامــه 
عــوض  مخالفــان  بــا  مشــارکت  و  صلــح 
نخســت  نامــزد  عنــوان  بــه  را  بن مبــارک 
ــش  ــا جنب ــرد ام ــالم ک ــن کشــور اع 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 ــه تعیی ــد کــرد ک 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
ــه  ــد ک ــا احســاس کردن ــی ه ــه حوث ــی ک هنگام
ــس  ــر رئی ــس دفت ــه رئی ــارک ک ــن مب ــوض ب ع
جمهــوری بــود تحــرکات مشــکوکی را دنبــال می 
ــوع  ــن موض ــه ای ــد ک ــت کردن ــد وی را بازداش کن

ــرد. ــر ک ــد تحــوالت یمــن را ســریع ت رون
در ایــن میــان جنبــش انصــاراهلل بــا صــدور بیانیه 
اي تاکیــد کــرد اجــراي بندهــاي کنفرانــس 
ــي  ــات خطرناک ــا تخلف ــن ب ــي یم ــوي مل گفتگ
دربــاره پیــش نویــس قانــون اساســي و اقدامــات 
ــات  ــراي مصوب ــر اج ــارت ب ــي نظ ــت مل هیئ
کنفرانــس گفتگــوي ملــي روبروســت. ایــن 
ــر تســریع حــل اختــالالت در هیئــت  جنبــش ب
ــو  ــي، همس ــهمیه نمایندگ ــژه س ــه وی ــي ب مل
شــدن شــروط عضویــت بــا ســند ضمانــت هــا، 
ــازوکار  ــت و س ــت، ماموری ــارات هیئ ــظ اختی حف
ــن  ــدام ای ــودن اق ــي ب ــر قانون ــت آن، غی فعالی
هیئــت در پذیــرش پیــش نویــس قانون اساســي 
ــرار  ــاره ق ــورد اش ــا م ــت ب ــن مخالف و همچنی
گرفتــن تقســیم یمــن بــه شــش منطقــه در ایــن 
ــاراهلل  ــش انص ــرد. جنب ــد ک ــس تاکی ــش نوی پی
یمــن بــا پیــش نویــس کنونــی قانــون اساســی 

ــت. ــف اس مخال
 بــا خــروج ماتئــو توئلــر ســفیر آمریــکا در یمــن 
از ایــن کشــور و تشــدید درگیــری هــا در صنعــا 
بــه ویــژه در اطــراف کاخ ریاســت جمهــوری بــه 
نظــر مــی رســد کــه ایــن کشــور طــی روزهــای 
آینــده آبســتن حــوادث تــازه ای اســت بــه ویــژه 
کــه اگــر واکنــش ســریع بــان کــی مــون دبیــر 
ــری  ــاره ضــرورت توقــف درگی کل ســازمان درب
هــا در یمــن و نشســت شــورای امنیــت را مــورد 

توجــه قــرار دهیــم.

ــر دور  ــد از نظ ــه نبای ــه ای ک ــان نکت ــن می در ای
ــه  ــژه العربی ــه وی داشــت نقــش برخــی رســانه ب
اســت که بــه دنبــال دامــن زدن بــه اوضــاع یمن 
اســت. بــه طــور حتــم ســعودی هــا از وضعیــت 
ــی  ــا راض ــا در صنع ــی ه ــور حوث ــن و حض یم
نیســتند و از همیــن رو بــه همــراه آمریکایــی هــا 
ــی و  ــن الملل ــرداری از ابزارهــای بی ــا بهــره ب و ب
ــلفی  ــد س ــی مانن ــری از گروههای ــره گی ــز به نی
هــا و برخــی نظامیــان وابســته بــه خــود در صدد 
طراحــی توطئــه هســتند کــه هوشــیاری حوثــی 
هــا و گرفتــار نشــدن در دامهایــی کــه بــرای آنها 
پهــن شــده اســت را مــی طلبــد. شــکی نیســت 
کــه ســعودی هــا از همــه ابزارهــای فشــار بــرای 
ضربــه زدن بــه نیروهــای مردمــی و حوثــی هــا 

ــد کــرد. اســتفاده خواهن
ــا زمانــی کــه توســعه پایــدار در  بــه هــر حــال ت
ــای  ــی ه ــه جوی ــرد و مداخل ــن صــورت نگی یم
غربــی و ســعودی هــا قطــع نشــود بعیــد اســت 
ــار  ــبی را انتظ ــات نس ــن ثب ــوان در یم ــه بت ک
ــی در  ــی و امنیت ــات سیاس ــویی ثب ــت. از س داش
ــه  ــه هم ــود ک ــی ش ــل م ــی حاص ــن زمان یم
طیــف هــای سیاســی بــه خواســته هــای مــردم 
ایــن کشــور توجــه کننــد و راهــکاری یمنــی و نه 
دیکتــه شــده از ســوی خارجــی ها)طرح موســوم 
بــه خلیــج فــارس کــه بــا مدیریــت ســعودی هــا 
ــه روی کار  ــد و ب ــرا ش ــی اج ــت آمریکای و حمای
ــد(  ــادی منجــر ش ــه منصــور ه ــد رب ــدن عب آم

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق م
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
ــن  ــی ای ــرای برهــم زدن اوضــاع امنیت 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 
ــادی  ــور ه ــه منص ــد رب ــاری عب ــن برکن ضم
ــی  ــرکوب حوث ــه س ــن ب ــوری یم ــس جمه رئی
ــه  ــه ب ــد. باتوج ــان بپردازن ــع آن ــع و قم ــا و قل ه
اینکــه حرکــت اخیــر حوثــی هــا بــرای تصــرف 
ــه هــای  کاخ ریاســت جمهــوری از ســوی کمیت
مردمــی حمایــت مــی شــود لــذا اکنــون نوعــی 
صــف آرایــی میــان نیروهــای داخلــی یمــن بــه 
وجــود آمــده اســت کــه ایــن امــر بــه بــروز یــک 
جنــگ داخلــی در کشــور منجــر خواهــد شــد«|

یمن؛ مطامع بازیگران خارجی و چالشهای داخلی

خاورمیانه  و ا فریقا
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ـــی  ـــرداز آمریکای ـــه پ ـــن« نظری ـــتفن لندم »اس
معتقـــد اســـت کـــه مـــرگ ملـــک عبـــداهلل 
پادشـــاه عربســـتان ســـعودی تغییـــری در 
سیاســـت خارجـــی ایـــن کشـــور از جملـــه در 

قبـــال ایـــران ایجـــاد نخواهـــد کـــرد.
ـــعودی  ـــتان س ـــاه عربس ـــداهلل پادش ـــک عب مل
بامـــداد روز جمعـــه ســـوم بهمـــن مـــاه 
درگذشـــت. وی چنـــد وقتـــی بـــود کـــه بـــه 
ـــاری  ـــتر بیم ـــه در بس ـــاری ذات الری ـــر بیم خاط

بـــه ســـر مـــی بـــرد.
ـــت  ـــر  سیاس ـــردی ب ـــل ف ـــر عوام ـــر تاثی از منظ
ـــذار  ـــا« بنیانگ ـــز روزن ـــورها »جیم ـــی کش خارج
مکتـــب فرارفتارگرایـــی در نظریـــه معـــروف 
ـــخصیت  ـــل ش ـــه عام ـــت ک ـــد اس ـــود معتق خ
از عوامـــل تاثیرگـــذار بـــر سیاســـت خارجـــی 

کشورهاســـت.
روزنـــا معتقـــد اســـت کـــه 5 متغیـــر 
شـــخصیت، نقـــش، جامعـــه، حکومـــت و 
نظـــام بیـــن الملـــل بـــر سیاســـت خارجـــی 
دولتهـــا تاثیـــر مـــی گذارنـــد. بـــه اعتقـــاد 
وی در کشـــورهای جهـــان ســـوم نقـــش 
ـــن  ـــام بی ـــخصیت( و نظ ـــای فردی)ش متغیره
ـــر  ـــر ب ـــر دیگ ـــه متغی ـــا س ـــه ب ـــل در مقایس المل

سیاســـت خارجـــی کشـــورها بیشـــتر اســـت.
بـــا اســـتفاده از ابـــزار تحلیـــل روزنـــا انتظـــار 
مـــی رود شـــاهد تغییراتـــی در سیاســـت 
ــرگ  ــا مـ ــعودی بـ ــتان سـ ــی عربسـ خارجـ
ـــن  ـــتفن لندم ـــیم. اس ـــور باش ـــن کش ـــاه ای پادش
نظریـــه پـــرداز آمریکایـــی ایـــن احتمـــال را 

بعیـــد مـــی دانـــد.
لندمـــن مـــی گویـــد سیاســـت خارجـــی 
ـــر  ـــداهلل تغیی ـــک عب ـــرگ مل ـــا م ـــتان ب عربس

ــرد. ــد کـ ــدی نخواهـ جـ
ـــر در اســـتراتژیها و اهـــداف  ـــاد وی تغیی ـــه اعتق ب
ــرگ  ــا مـ ــتان بـ ــی عربسـ ــت خارجـ سیاسـ
ـــد  ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــد ب ـــداهلل بعی ـــک عب مل
ـــا  ـــطح تاکتیکه ـــاید در س ـــر ش ـــال تغیی و احتم

متصـــور باشـــد.
ـــی  ـــد وقت ـــداهلل چن ـــرد: عب ـــح ک ـــن تصری لندم
بـــود کـــه در بســـتر بیمـــاری بـــه ســـر مـــی 
ـــت  ـــور و سیاس ـــور و اداره کش ـــرل ام ـــرد و کنت ب

ـــت. ـــار نداش ـــال در اختی ـــی را عم خارج
لندمـــن احتمـــال تغییـــر سیاســـت خارجـــی 
عربســـتان در قبـــال ایـــران متعاقـــب مـــرگ 
پادشـــاه عربســـتان ســـعودی را نیـــز امـــری 

بعیـــد دانســـت|

گفتگو مجله بین الملل  با نظریه پرداز امریکایی:

سیاست خارجی عربستان با مرگ 
عبداهلل تغییر نمی کند

نــوآم چامســکی نظریــه پــرداز آمریکایــی 
معتقــد اســت کــه مــرگ ملــک عبــداهلل 
پادشــاه عربســتان ســعودی تغییــر عمــده 
ــور  ــن کش ــی ای ــت خارج ــی در سیاس و مهم

ــرد. ــد ک ــاد نخواه ایج
سیاســت خارجــی از متغیــرای گوناگــون و 
مختلفــی تاثیــر مــی گیــرد کــه وزن هــر متغیــر 

ــا وابســته اســت. ــداز نظــری م ــه چشــم ان ب
اینکــه چــه متغیــری را در بررســی سیاســت 
ــده  ــی و عم ــل اصل ــور عام ــک کش ــی ی خارج
بدانیــم بــر یــک رویکــرد نظــری خــاص تاکیــد 

ــم. ــرده ای ــه ک و توج
ــم  ــب نئورئالیس ــذار مکت ــز« بنیانگ ــت والت »کن
ــه  ــود اگرچ ــل خ ــن المل ــت بی ــه سیاس در نظری
مــی گویــد ایــن نظریــه بــرای سیاســت خارجــی 

ــرای سیاســت  ــی مبنــای تحلیلــش ب نیســت ول
ــان مــی دارد کــه سیاســت  ــه بی خارجــی اینگون
ــر از ســاختار نظــام بیــن  خارجــی کشــورها متاث
ــت  ــی در سیاس ــهای داخل ــت و پویش ــل اس المل

ــد. ــر ندارن ــورها تأثی ــی کش خارج
ــی در  ــل داخل ــه عوام ــد هســتند ک ــی معتق برخ
ــت.  ــر اس ــور مؤث ــک کش ــی ی ــت خارج سیاس
بــرای نمونــه ســازه انــگاران بــه نقشــهای متأثــر 
از عوامــل داخلــی در تعییــن هویــت معتقــد 
هســتند کــه نهایتــاً ایــن هویتهــا منافــع ملــی را 

ــد. ــی زن ــم م رق
برخــی چــون جیمــز روزنــا معتقد هســتند کــه از 
میــان متغیرهــای تأثیرگــذار بــر سیاســت خارجی 
ــت  ــه، حکوم ــش، جامع کشورها-شــخصیت، نق
ــرد« و »نظــام  ــل- عامــل »ف ــن المل و نظــام بی

بیــن الملــل« در کشــورهای جهــان ســوم حائــز 
اهمیــت ویــژه ای اســت.

بــر ایــن اســاس و در تحلیــل سیاســت خارجــی 
عربســتان ســعودی تغییــر در رأس هــرم قــدرت 
ــت  ــر در سیاس ــث تغیی ــد باع ــی توان ــاً م منطق
خارجــی ایــن کشــور شــود. امــا نــوآم چامســکی 
ــه  ــت ک ــد اس ــی معتق ــرداز آمریکای ــه پ نظری
مــرگ ملک عبــداهلل پادشــاه عربســتان ســعودی 
ــی  ــت خارج ــای کالن سیاس ــری در رونده تغیی

ــال نخواهــد داشــت. ــه دنب ــن کشــور ب ای
ــدی  ــر ج ــار تغیی ــد انتظ ــرد: نبای ــح ک وی تصری
در سیاســت خارجــی عربســتان چــه در ســطح 
ــه ای را  ــطح منطق ــه در س ــی و چ ــن الملل بی

ــید. ــته باش نداش
چامســکی در خصــوص نــوع روابــط عربســتان با 

ــک ســلمان  ــکا در دوره مل ــاالت متحــده امری ای
نیــز تأکیــد کــرد: در ایــن خصــوص هــم تغیییــر 
در سیاســتهای کالن عربســتان نســبت بــه 
امریــکا ایجــاد نخواهــد شــد و لــذا نبایــد منتظــر 
تغییــری مهــم و عمــده در ایــن خصوص باشــیم.

در خصــوص اســتدالل چامســکی بایــد بــه نظام 
سیاســی و نظــام قــدرت در عربســتان ســعودی 
توجــه داشــت. ایــن نظــام بــه صــورت 
ــاد  ــه در آن نه ــه ای و عشــیره ای اســت ک قبیل
ــر  ــعود« دو متغی ــدان آل س ــت« و » خان »وهابی

ــده هســتند. ــی و عم اصل
بــر ایــن اســاس پادشــاه نیــز در ایــن نظــم مــی 
ــه  ــن ب ــه ای ــد کنشــگری داشــته باشــد. البت توان
معنــای این نیســت کــه در ســطح تاکتیکــی و یا 

برخــی تغییــرات هیــچ اراده ای نــدارد|

گفتگو  مجله بین الملل با  نوآم چامسکی:

مرگ ملک عبداهلل تغییر جدی در 
سیاستهای عربستان ایجاد نمی کند

خاورمیانه  و ا فریقا
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ــرات رخ داده  ــداهلل و تغیی ــک عب ــرگ مل ــا م ب
ــط  ــی رواب ــعود بررس ــدرت آل س ــاختار ق در س
عــراق بــا عربســتان در گذشــته، حــال و آینــده 

ــه نظــر مــی رســد. قابــل توجــه ب
مــرگ ملــک عبــداهلل در جمعــه گذشــته ســبب 
ــی در  ــه داخل ــرات در عرص ــی تغیی ــروز برخ ب
ــد  ــه خال ــب ک ــن ترتی ــه ای ــد ب ــتان ش عربس
ــرد  ــتان و م ــار عربس ــس درب ــری رئی التویج
ــار  ــدرت کن ــداهلل از ق ــک عب ــد دوره مل قدرتمن
وی  سرنوشــت  هنــوز  و  شــده  گذاشــته 
مشــخص نیســت زیــرا درحالــی کــه برخــی از 
خــروج وی از عربســتان ســخن بــه میــان مــی 
آورنــد برخــی دیگــر ایــن موضــوع را رد کــرده 

ــد. ــر داده ان ــت وی خب و از بازداش
ــه رخ داد انتخــاب  ــی ک ــر از تغییرات یکــی دیگ
محمــد بــن نایــف بــه عنــوان جانشــین مقــرن 
بــن عبدالعزیــز ولیعهــد عربســتان بــود. دربــاره 
ــا  ــانه ه ــد رس ــرایط جدی ــی و ش ــاع داخل اوض
ــخن  ــل س ــه تفصی ــته ب ــای گذش ــی روزه ط
ــا روی کار  ــه ب ــی ک ــا موضوع ــد ام ــه ان گفت
آمــدن ســلمان بــن عبدالعزیــز مهــم بــه نظــر 
مــی رســد سیاســت خارجــی ایــن کشــور 
ــورهای  ــا کش ــد ب ــاه جدی ــل ش ــوع تعام و ن
ــرای  ــت. ب ــایگان اس ــژه همس ــه وی ــر ب دیگ
بررســی ایــن موضــوع الزم اســت بــه بررســی 
دوره  ملــک عبــداهلل در تعامــل بــا کشــورهای 
ــود و  ــه ش ــراق پرداخت ــژه ع ــه وی ــه ب منطق
آنــگاه سیاســت خارجــی جدیــد در دوره ملــک 

ــود. ــخص ش ــلمان مش س

رابطه با عراق قبل از نوری المالکی
رژیــم حاکــم بــر عربســتان از زمانــی کــه طراد 
الحارثــی)۱990-۱983(  الحســین  عبــداهلل 
آخریــن ســفیر عربســتان در ســال ۱990 
عــراق را تــرک کــرد هیچــگاه رو بــه بهبــودی 

ــم  ــه ارتــش رژی ــا حمل ــط ب ــن رواب ــد ای نگرایی
بعــث عــراق بــه کویــت در ســال ۱990 کامــال 

قطــع شــد.
عربســتان در اواخــر دوره حکومــت صــدام 
ــم  ــا رژی ــی ب ــال 2003 روابط ــا س ــین ت حس
ــکا  ــه آمری ــس از حمل ــرد. پ ــرار نک ــابق برق س
ــس از آن روی  ــال 2003 و پ ــراق در س ــه ع ب
کار آمــدن دولــت شــیعی در عــراق از ســر 

ــد.  ــا آن برآم ــمنی ب دش
ــال 2005  ــا س ــدام ت ــت ص ــر حکوم ــه آخ ده
ــک  ــمی مل ــه زدن رس ــان تکی ــا زم ــی ت یعن
عبــداهلل بــر تــاج و تخــت عربســتان، ملــک فهد 
شــاه عربســتان بــود. در ایــن دوره ملــک عبــداهلل 
ــد  ــک فه ــاری مل ــی و بیم ــه ناتوان ــه ب باتوج

ــود. ــور ب ــده دار ام عه
پــس در واقــع از زمــان ســرنگونی رژیــم 
صــدام در ســال 2003  دوره محــدود جــی 
گارنــر حاکــم نظامــی و متعاقــب آن پــل 
برمــر حاکــم مدنــی آمریکایــی و شــورای 
انتقالــی و دوره محــدود حکومــت موقــت 
ایــاد عــالوی)2004( در عــراق، هــر چنــد 
ــه طــور رســمی پادشــاه  ــداهلل ب کــه ملــک عب
عربســتان نشــده بــود امــا همانطــور کــه گفتــه 
شــد عمــال عهــده دار امــور و سیاســتگذار بــود.

ملــک  کــه  ســالی  یعنــی   2005 ســال 
ــوان پادشــاه عربســتان  ــه عن ــداهلل رســما ب عب
بــر تخــت پادشــاهی تکیــه زد و در پــی 
مشــارکت  هــا  عراقــی  کــه  انتخاباتــی 
ــه  ــری ب ــم الجعف ــتند ابراهی ــوی در آن داش ق
ــب روی کار  ــوری منتخ ــس جمه ــوان رئی عن

مــه2006(. مــاه  آمد)7آوریــل20-2005 
عربســتان  سیاســت  دوره  ایــن  طــول  در 
حمایــت نکــردن از حاکمیــت جدیــد در عــراق 
بــود و ردپــای ســعودی هــا در خشــونتها 

ــود. ــکار ب آش

روابــط عربســتان باعــراق در دوره 
ــی مالک

از بیســت مــاه 2006 تــا تابســتان ســال 
20۱4 در عــراق نــوری المالکــی طــی دو 
ــن  ــت. در ای ــت داش ــت را در دس دوره حکوم
دوره عربســتان در بعــد سیاســی همچنــان 
عربســتان  در  خــود  ســفارت  گشــودن  از 
خــودداری کــرد و ســفیری بــه عــراق نفرســتاد 
در بُعــد امنیتــی نیــز در انفجارهایــی کــه 
در بغــداد و دیگــر شــهرها رخ داد رد پــای 

ــود. ــهود ب ــا مش ــعودی ه س
در اواخــر دوره مالکــی تنــش میــان وی و 
ــه  ــل مالحظ ــو قاب ــه نح ــعودی ب ــان س حاکم
ای افزایــش یافــت. بــا ایــن حــال عربســتان 
عبدالمحســن  بــن  فهــد   20۱2 در ســال 
الزیــد را ســفیر خــود در عــراق معرفــی کــرد 
امــا ایــن فــرد بــه عنــوان ســفیر غیــر مقیــم 
ــراق  ــه در کشــور ع ــفیری ک ــد) س ــی ش معرف

ــدارد(. ــور ن حض
ــال  ــع از س ــور در واق ــان دو کش ــش می اوج تن
ــالمی  ــداری اس ــه بی ــی ک ــی زمان 20۱۱ یعن
در برخــی کشــورهای عربــی و متعاقــب آن 
بحــران در ســوریه رخ داد شــروع شــد. در 
ــق  ــی مناط ــی در برخ ــن های ــن دوره تحص ای
ــا تحریــک کشــورهای عربــی  غربــی عــراق ب

از جملــه ســعودی رخ داد.
دوره دوم نــوری المالکــی عــراق شــاهد برخــی 
حــوادث از جملــه تحــت تعقیــب قــرار گرفتــن 
طــارق الهاشــمی معــاون جــالل طالبانــی 
ــت در  ــرم دخال ــه ج ــت ب ــور وق ــس جمه رئی
ــارج  ــه خ ــرار وی ب ــتی و ف ــوادث ترویس ح
ــود. ــا ب ــعودی ه ــا س ــمی ب ــات الهاش و ارتباط

در همیــن دوره اخبــاری دربــاره حضــور عــزت 
ــث در  ــزب بع ــای ح ــرکرده ه ــدوری از س ال

ــد. ــره ش ــتان مخاب عربس

ــی در  ــوری المالک ــع ن ــی مواض برخ
ــا ــعودی ه ــا س ــت ب ضدی

 نــوری المالکــی گفــت: تحــوالت اخیــر 
ــراق در  ــع ع ــه موض ــت ک ــرده اس ــات ک اثب
مســائل مختلــف، میــان مواضــع اتخــاذ شــده 
ــح  ــگاه صحی ــورها از جای ــر کش ــوی دیگ از س
و قابــل قبولــی برخــوردار اســت. سیاســت 
عــراق در ارتبــاط بــا دیگــر کشــورها مبتنــی بر 
گشــایش و ارتبــاط دوســویه اســت و موضــع ما 
در مقابــل عربســتان نیــز همیــن گونــه اســت، 
امــا همانطــور کــه مــا تمــام توجــه خــود را بــه 
ــم و  ــوف کردی ــراق معط ــکوفایی ع ــد و ش رش
در امــور داخلــی عربســتان دخالــت نمــی 
ــه در  ــم ک ــی خواهی ــز م ــاض نی ــم، از ری کنی

ــد. ــت نکن ــا دخال ــور م ــی کش ــور داخل ام
وی در ادامــه از موضــع عربســتان و دیگــر 
ــوریه و  ــران س ــاره بح ــی درب ــورهای عرب کش
ــه  ــی س ــور ط ــن کش ــاه ای ــردم بیگن ــتار م کش
ــاض  ــت: ری ــرد و گف ــاد ک ــته انتق ــال گذش س
ــی  ــورهای عرب ــر کش ــی و دیگ ــه جهان و جامع
مســئول رنجهای مــردم ســوریه هســتند. مالکی 
افــزود: در ابتــدای بحــران ســوریه برخــی مدعــی 
شــدند کــه نظــام ســوریه ظــرف دو مــاه ســقوط 
ــال  ــه س ــت س ــا گذش ــاال ب ــرد و ح ــد ک خواه
شــاهد آن هســتیم کــه نظــام ســوریه پابرجــا و 
برقــرار اســت. هــر کشــوری کــه خواهــان اتخــاذ 
ــوریه  ــران س ــل بح ــرای ح ــی ب ــکار نظام راه

ــد. ــد مان ــاکام خواه ــر ن ــن ام ــت در ای اس
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه حضــور گروههــای 
مختلــف تروریســتی در ســوریه از جملــه جبهــه 
ــه در  ــرد کســانی ک النصــره و داعــش اعــالم ک
ــی  ــور م ــن کش ــش ای ــت و ارت ــا دول ــوریه ب س
جنگنــد تندروهایــی هســتند کــه از ســوی 
ــوند. وی  ــی ش ــت م ــاور حمای ــورهای مج کش
ــتان  ــای اس ــه درگیریه ــاره ب ــا اش ــن ب همچنی
االنبــار )آن هنگام(گفــت: خشــونتهایی کــه هــم 
اکنــون در االنبــار شــاهد هســتیم جزئــی از 
ــورهای  ــط کش ــه توس ــت ک ــوریه اس ــگ س جن
ــراق  ــر ع ــوریه  دامنگی ــم در س ــی تروریس حام

ــت. ــده اس ش
ــال  ــارس س ــاه م ــتم م ــی هش ــوری المالک ن
ــگ  ــالم جن ــه اع 20۱4 عربســتان و قطــر را ب
علیــه عــراق متهــم کــرد و گفــت: عربســتان و 
قطــر عامــالن ناامنــی در عــراق هســتند و بــه 
گــروه هــای تروریســتی از جملــه القاعــده پنــاه 

ــد. ــی کنن ــت م ــا حمای داده و از آنه
ــوی  ــی و معن ــت مال ــه حمای ــاره ب ــا اش وی ب
عربســتان از شــبه نظامیــان ســنی گفــت 
عربســتان مســئول جنایاتــی اســت کــه در عراق 
ــان  ــعودی همچن ــتان س ــد. عربس ــی ده رخ م
ــپس  ــوریه و س ــام س ــدازی نظ ــم بران در توه

ــرد. ــر می ب ــه س ــران ب ــان و ای ــراق، لبن ع
ــان  ــش نش ــز واکن ــا نی ــعودی ه ــل س در مقاب
ــی  ــئوالن امنیت ــل از مس ــی فیص ــد. ترک دادن
ــت  ــی، نخس ــوری المالک ــت: »ن ــعودی گف س
ــان  ــالف می ــاط اخت ــی از نق ــراق یک ــر ع وزی
عربســتان ســعودی و ایــاالت متحــده آمریــکا 
ــد. بســیاری از مســائلی کــه  باقــی خواهــد مان
ــده در  ــور القاع ــاره حض ــی درب ــوری المالک ن
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ــی  ــت م ــراق، از آن صحب ــار ع ــتان االنب اس
کنــد، در آن غلــو شــده اســت. ســخنان 
ــت  ــب حمای ــرای جل ــراق ب ــر ع ــت وزی نخس
ــت.« ــور از وی اس ــن کش ــیعیان ای ــتر ش بیش

همانطــور کــه گفتــه شــد در ایــن دوره روابــط 
ــال  ــی کام ــت مالک ــا و دول ــعودی ه ــان س می

ــود. ــه ب خصمان

دوره حیــدر العبــادی و روابــط بــا 
ــا ــعودی ه س

حیــدر العبــادی در هشــتم ســپتامبر ســال 20۱4 
بــه جــای نــوری المالکــی روی کار آمــد. روابــط 
ــه  ــن دوره ک ــعودی در ای ــتان س ــراق و عربس ع
هنــوز مــدت زمــان زیــادی از آن ســپری نشــده 
ــادی  ــدن العب ــر روی کار آم ــت تاثی ــت تح اس
اســت. اســتقبال جامعــه جهانــی از روی کار 
ــز  ــا نی ــعودی ه ــه س ــد ک ــبب ش ــدن وی س آم
بــا توجــه بــه متغیرهــای جدیــد حرکــت کردنــد. 
ایــن دوره ای بــود کــه داعــش مســاحت 
ــود و بحــث  ــرده ب ــراق را اشــغال ک ــادی از ع زی
ــی  ــه جهان ــر جامع ــم از نظ ــا تروریس ــارزه ب مب

ــید. ــی رس ــر م ــه نظ ــم ب مه
ــه  ــید ک ــادی کوش ــدر العب ــر حی ــوی دیگ از س
ــاز را در قبــال همســایگان  سیاســت درهــای ب
ــی  ــه های ــن دوره زمزم ــرا درآورد. در ای ــه اج ب
ــا گذشــت  ــاح ســفارت عربســتان ب ــرای افتت ب
ــب  ــد. متعاق ــنیده ش ــال ش ــه 25 س ــب ب قری
حــرف و حدیثهــا و رایزنــی هــای صــورت 
گرفتــه، هیئتــی فنــی برای بازگشــایی ســفارت 
عــازم بغــداد شــدند و قرار شــد کــه ســفارت در 

ــود. ــایی ش ــداد بازگش ــبز بغ ــه س منطق
در ایــن دوره ابراهیــم الجعفــری وزیــر خارجــه و 
فــواد معصــوم رئیــس جمهــور عــراق به عربســتان 

رفتنــد و بــا مقامــات ســعودی دیــدار کردند.
روابــط دو کشــور در ایــن دوره تحــت تاثیــر داعش 
ــود. در ایــن دوره عربســتانی هــا خطــر داعــش  ب
ــه  ــن گروهــک ب ــه ای ــد و حمل را حــس کــرده ان
پاســگاه مــرزی میــان عربســتان و عراق و کشــته 
شــدن ســه نظامی ســعودی بــه آل ســعود نشــان 

داد کــه خطــر در بیــخ گــوش آنهاســت.
ــا ســلمان  ــی ب ــادی در تمــاس تلفن ــدر العب حی
بــن عبدالعزیــز کــه در آن هنــگام ولیعهــد 
ــود گفــت: »تهدیــدات داعــش نــه تنهــا  ب
بــرای عــراق بلکــه بــرای کل منطقــه و 
جهــان خطرنــاک اســت. ایــن حادثــه بــر 
ــتی و  ــروه تروریس ــن گ ــودن ای ــاک ب خطرن
ــی  ــق هماهنگ ــا آن از طری ــه ب ــت مقابل اهمی

آن  از  دارد«.  تاکیــد  تالش هــای مشــترک 
دیــوار حائــل  احــداث  هنــگام عربســتان 
ــا نفــوذ گروههــای مســلح بــه  بــرای مقابلــه ب

عربســتان را شــروع کــرد.
پــس از مــرگ ملــک عبــداهلل، ســلیم الجبــوری 
رئیــس پارلمــان، بهــاء االعرجــی معــاون 
نخســت وزیــر و اســامه النجیفــی معــاون رئیــس 
ــییع  ــم تش ــرکت در مراس ــرای ش ــوری ب جمه
ــوری در  ــد. الجب ــتان رفتن ــه عربس ــازه وی ب جن
ــه  ــت: ب ــز گف ــن عبدالعزی ــلمان ب ــا س ــدار ب دی
حکمــت و دوراندیشــی رهبــری جدید عربســتان 
ــرای  ــال ب ــش فع ــه نق ــرای ادام ــدرت وی ب و ق

ــاد دارد. ــش رو اعتم ــهای پی ــور از چالش عب

پیـش بینی هـا از آینـده چه مـی گوید
ــه در دوره  ــت ک ــوان گف ــی ت ــی م ــور کل ــه ط ب
ملــک عبــداهلل، عربســتان بــه سیاســت خصمانه 
ــی  ــه عــراق ادامــه داد و تــالش چندان خــود علی
بــرای نزدیــک شــدن بــه دولــت شــیعی عــراق 
ــن دوره شــاهد ســالح هــای  ــداد. در ای انجــام ن
ــف  ســعودی در دســت گروههــای مســلح مخال
دولــت عــراق و دخالــت آن در حــوادث انتحــاری 
و بمــب گــذاری در بغــداد و دیگــر شــهرهای این 
کشــور هســتیم. عربســتان در ایــن دوره تعــدادی 
از زندانیــان عراقــی را کــه در زندانهایــش بودنــد 
اعــدام کــرد و در مقابــل بــه دنبــال نجــات 
ــوادث  ــت در ح ــبب دخال ــه س ــه ب ــان ک زندانی
ــد.  ــد برآم ــراق بودن ــای ع تروریســتی در زندانه
عمــال در ایــن دوره تحــرک از جانــب ســعودی 

هــا بــرای گشــایش ســفارت در بغــداد صــورت 
نمــی گیــرد و تنهــا زمانــی کــه خطــر داعــش 
فراگیــر شــد یعنــی در چنــد مــاه اخیــر آنهــا بــه 
دنبــال از ســرگیری روابــط بــا عــراق برآمدنــد. 
دو دیــدگاه در دوره ملــک ســلمان وجــود دارد. 
ــی  ــران وی را حام ــی ناظ ــه برخ ــت اینک نخس
ــه در دوره  ــابه آنچ ــی مش ــای امنیت ــت ه سیاس
ــتگاههای  ــر دس ــلطان ب ــن س ــدر ب ــت بن ریاس
اطالعاتــی وجــود داشــت مــی داننــد کــه در این 
دوره رد پــای عربســتان در انفجارهــا و خشــونت 
هــای عــراق دیــده مــی شــد و از همیــن رو روی 

ــتا  ــن راس ــف را در ای ــن نای ــد ب کار آوردن محم
مــی داننــد و اینکــه وی ارتبــاط قــوی تــری بــا 
ــارت  ــه عب ــعودی دارد و ب ــی س ــات دین موسس
ــری دارد. ــه ت ــه کاران ــخصیت محافظ ــر ش دیگ

ــه  ــا برگرفت ــری ه ــرات تکفی ــه تفک ــا ک از آنج
ــات  ــه موسس ــی ک ــت در صورت ــت اس از وهابی
ــن  ــد ای ــه دســت آورن دینــی قــدرت بیشــتری ب
موضــوع ممکــن اســت بــه تقویــت ایــن گروهها 
و افزایــش ارتبــاط آنهــا بــا وهابیــون بیانجامــد و 
ــه ای  ــدگاه خــوش بینان ــروه دی ــن گ ــع ای در واق
ندارنــد. ناظرانــی کــه در ایــن دســته جــای مــی 
گیرنــد تغییــرات ســریع انجــام گرفتــه از ســوی 
ــامل  ــت ش ــل از بیع ــی قب ــلمان حت ــک س مل
انتخــاب محمــد بــن نایــف بــه عنــوان جانشــین 
ولیعهــد را بــه عنــوان ســند تاییــد نظریــه خــود 
مــی داننــد بــه ویــژه کــه محمــد ماننــد پــدرش 

ــی اســت. حامــی سیاســتهای امنیت
امــا در مقابــل برخــی ناظــران دیــدگاه دیگــری 
ــا  دارنــد و بــر ایــن باورنــد کــه ملــک ســلمان ب
سیاســت درهــای بــاز حیــدر العبــادی همســویی 
ــا  ــط ب ــود رواب ــال بهب ــه دنب ــرد و ب ــد ک خواه
ــال از  ــه قب ــژه ک ــه وی ــد ب ــد آم ــر خواه ــداد ب بغ
ــفارت  ــایی س ــه بازگش ــرک در زمین ــدم تح ع
انتقــاد کــرده بــود و اینکــه بــا توجــه بــه اینکــه 
عربســتان و عــراق قریــب بــه 800 کیلومتــر مرز 
مشــترک دارنــد و خطــر تروریســم بیــش از هــر 
ــد  ــی کن ــد م ــان دیگــری عربســتان را تهدی زم
ــت  ــال تقوی ــه دنب ــن رو ملــک ســلمان ب از همی
روابــط بــا عــراق برخواهــد آمــد و طرفــداران این 

ــالف  ــه حضــور عربســتان ســعودی در ائت نظری
بیــن المللــی ضــد داعــش بــه رهبــری آمریــکا 
را بــه عنــوان ســندی در ایــن زمینــه مــی داننــد.

از ســوی دیگــر اگــر رویکــرد عربســتان را 
ــم شــاهد  ــرار دهی ــورد بررســی ق ــت م ــه دق ب
ــود کــه عربســتان جــدا از سیاســت  خواهیــم ب
خصمانــه سیاســی از نظــر اقتصــادی نیــز 
بــه گونــه ای عمــل مــی کنــد کــه بــه بغــداد 
ضربــه وارد کنــد. کاهــش عمــدی قیمــت 
ــه اقتصــاد  ــه زدن ب ــا هــدف ضرب ــه ب نفــت ک
روســیه و ایــران صــورت گرفــت ســبب زیــان 

چنــد میلیــارد دالری بــه اقتصــاد عــراق شــده 
اســت. ایــن در شــرایطی اســت کــه عــراق در 
حــال مبــارزه بــا داعــش اســت و ایــن مشــکل 
ــار  ــاد بیم ــر اقتص ــنگینی ب ــار س ــادی ب اقتص
ــد  ــد ش ــبب خواه ــد و س ــی کن ــراق وارد م ع
ــه  ــراق در زمین ــت ع ــای دول ــت ه ــه سیاس ک
ــه  ــا و ب ــر ســاخت ه ــی و اقتصــادی و زی امنیت
تبــع آن خدمــات رســانی بــه مــردم عــراق بــا 

ــود. ــرو ش ــدی روب ــکل ج مش
ــالف  ــه اخت ــت ک ــه داش ــد توج ــن بای همچنی
ــان  ــالف می ــن اخت ــی تری ــک اصل ایدئولوژی

ــت.  ــراق اس ــعودی و ع ــتان س عربس
لــذا طبیعــی اســت کــه هیــات دینــی عربســتان 
کــه پیونــد محکمــی بــا آل ســعود از زمــان 
ــرار  ــن برق ــتان نوی ــذار عربس ــز بنیانگ عبدالعزی
کــرده اســت بــه حاکمــان ســعودی اجــازه تحرک 
و مانــور زیــادی را نمــی دهــد و بــه عبــارت دیگــر 
تــا زمانــی کــه ســعودی هــا نگــرش مذهبــی بــه 
ــوان انتظــار داشــت  ــد اســت بت ــد بعی عــراق دارن
ــط دو  ــل مالحظــه ای در عرصــه رواب تحــول قاب
کشــور ایجــاد شــود. روابــط میــان بغــداد و ریاض 
ــاالت  ــه از سیاســت هــای ای ــا حــدودی برگرفت ت
ــکا  ــر آمری ــرا اگ ــز هســت زی ــکا نی متحــده آمری
ــه  ــان کــه در حــال حاضــر مــی کوشــد ب همچن
دنبــال تقویــت اهــل تســنن و ســوق دادن عــراق 
بــه ســوی تجزیــه حرکــت کنــد ایــن بر سیاســت 

ــر دارد. ــز تاثی ــاض نی ری
عــراق  در  ای  دوگانــه  سیاســت  آمریــکا 
ــت  ــویی از حمای ــرا از س ــد زی ــی کن ــاده م پی

از دولــت عــراق دم مــی زنــد و از ســوی 
دیگــر اقداماتــش چــه در زمینــه نظامــی و 
ــه ارتباطــات  ــا داعــش و چــه در زمین جنــگ ب
بــا شــخصیتهای خــارج از دولــت و بعضــا 
ــرای  ــای آن ب ــالش ه ــا ت ــر ب ــایری مغای عش
تقویــت دولــت مرکــزی اســت. در پایــان بایــد 
منتظــر مانــد و دیــد آیــا رونــد تحــوالت آتــی 
ــی مــی  ــه ســوی همگرای ــداد را ب ــاض و بغ ری
ــان  ــعود همچن ــتان و آل س ــا عربس ــاند ی کش
ــود  ــته خ ــالهای گذش ــنتی س ــت س ــه سیاس ب

ــد داد| ــه خواهن ادام

آمریکا سیاست دوگانه 
ای در عراق پیاده می 

کند زیرا از سویی از 
حمایت از دولت عراق 

دم می زند و  از سوی 
دیگر اقداماتش چه در 
زمینه نظامی و جنگ با 
داعش و چه در زمینه 

ارتباطات با شخصیتهای 
خارج از دولت و بعضا 
عشایری مغایر با تالش 
های آن برای تقویت 
دولت مرکزی است|

خاورمیانه  و ا فریقا
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مــادر شــهید عمــاد مغنیــه ضمــن تشــریح 
روزهــای آخــر قبــل از شــهادت حــاج رضــوان به 
تاثیــر وی در ترســیم خــط مقاومــت و قــوی تــر 

ــت. ــدن آن پرداخ ش
آمنــه ســالمه مادر شــهید عمــاد مغنیــه در گفتگویی 
دربــاره محیطــی کــه شــهیدان جهــاد، عمــاد و فــؤاد 
ــن اســالم از  ــرات دی ــد و تاثی ــه ان ــرورش یافت در آن پ
زمــان کودکی ســخن گفــت و افــزود: اســاس تربیت 
در خانــواده اســالم اســت و اســالم انگیــزه اساســی در 

موفقیــت فــرد در زندگــی اســت.
ــهادت  ــر ش ــت خب ــی دریاف ــاره چگونگ وی درب
ــهادت  ــوع ش ــرد: موض ــان ک ــوان بی ــاج رض ح
ــاد  ــاج عم ــرا ح ــود زی ــار ب ــل انتظ ــی و قاب حتم
ــود و ایــن وضعیــت در شــرایطی  مــورد هــدف ب
ــوع دور از  ــن موض ــد م ــت فرزن ــابه وضعی مش
انتظــاری نــبود. شــهید عماد مبــارزی بــا تاکتیک 
عالــی بــود و دشــمن را بــا تفکــرات نظامــی و طرح 
هــای امنیتــی اش بــه ســتوه درآورده بــود و هماننــد 
ایــن انســان مقــاوم هــر لحظــه در انتظــار شــهید 
ــرای مــن  شــدن اســت. شــهادت حــاج عمــاد ب
ــن  ــه م ــادی در روحی ــر زی ــود و تاثی ــوار ب دش
ــن  ــا م ــود ام ــانی نب ــت. دوری وی کار آس داش
ــم  ــار بیای ــا موضــوع کن ــه ب ــم ک ــم گرفت تصمی
ــری)س(  ــب کب ــوی باشــم و از حضــرت زین و ق

ــردم. ــوی ک ــه و اراده ام را ق ــام گرفت اله
ــن  ــه ای ــه در پرســش ب ــاد معنی ــاد شــهید عم م
ســئوال کــه اگــر حــاج عمــاد دوبــاره بــه عرصــه 
ــاره  ــه وی دوب ــد ک ــد ش ــردد راضــی خواهی بازگ
خــط مشــی جهــادی را برگزینــد و شــهید شــود 

ــن در  ــدم م ــهادت فرزن ــرد: در روز ش ــد ک تاکی
برابــر عــزاداران خطــاب بــه ســید حســن نصراهلل 
دبیــر کل حــزب اهلل لبنــان گفتــم: امروز متاســفم 
ــم  ــم را از دســت داده ام و برای ــه فرزندان ــه هم ک
ــن  ــا آن را در ای ــت ت ــده اس ــی نمان ــدی باق اح
ــدان بیشــتری داشــتم  ــر فرزن ــم و اگ ــم کن تقدی
لحظــه ای درنــگ نمــی کــردم کــه ادامــه دهنده 
ایــن خــط مشــی باشــند و در عــداد شــهیدان قرار 
گیرنــد. حــاج عمــاد پایگاهی اســت کــه گریــزی از 
ــه  آن نیســت اگــر حــاج عمــاد مجــددا برگــردد ب
ــو درآوردن  ــه زان ــر اســرائیل و ب مقاومــت، در براب
ــروز  ــا ام ــد آورد ام آن و تروریســم آن روی خواه
حــاج عمــاد در کنــار پــروردگارش اســت و انشــاء 

ــان )عــج( اســت. ــام زم اهلل از ســربازان ام
مــادر شــهید مغنیــه دربــاره چگونگــی وداع حــاج 
ــوال  ــاد معم ــاج عم ــزود: ح ــان اف ــا ایش ــاد ب عم
عــادت بــه خداحافظــی نداشــت و هــر بــار 
ــر  ــت و وداع آخ ــی داش ــادی و معمول ــی ع وداع
ــر،  ــدار آخ ــا در دی ــا م ــود ام ــی ب ــز معمول وی نی
ــل از  ــن دو روز قب ــم و ای ــده داری کردی شــب زن
شــهادت وی در روز یکشــنبه بــود و حــاج عمــاد 
در روز ســه شــنبه شــهید شــد. آن شــب عــادی 
ــه  ــت دارد ک ــادری دوس ــر م ــا ه ــود. طبیعت نب

ــند. ــارش باش ــش در کن فرزندان
وی دربــاره آینــده مقاومــت گفــت: نیــاز مقاومت 
ــا  ــت ام ــکار نیس ــل ان ــوان قاب ــاج رض ــه ح ب
ــل شــده اســت  ــر از قب ــوی ت مقاومــت امــروز ق
ــید  ــه س ــور ک ــت. همانط ــتمر اس ــی و مس و باق
حســن نصــراهلل گفتــه اســت حــاج عمــاد طــراح 

آینــده دور اســت. مبــارزان امــروز مطابــق برنامــه 
ــاد  ــاج عم ــد و ح ــی کنن ــت م ــاد حرک ــاج عم ح
ــای  ــی برج ــی و ایمان ــر نظام ــان تفک ــرای آن ب
گذاشــته اســت تــا مقاومــت باقــی بمانــد. 
مقاومــت باقــی و مســتمر در مســیر حــاج رضوان 
و شــهید ســید عبــاس موســوی و شــهید شــیخ 
ــه  ــهیدانی ک ــه ش ــت و هم ــرب اس ــب ح راغ
فــدای کشــور عزیزمــان شــدند. اگر آن شــهیدان 
نبودنــد مــا کرامــت نداشــتیم. مقاومــت بــا خــون 
شــهیدان قــوی شــده اســت. بــه نظــر من مســیر 
و راه در پیــش همــواره نیازمند جانفشــانی اســت. 
مــا پیــرو مکتــب امــام حســین)ع( هســتیم کــه 
ــا خــون خــود پرچــم حــق را برافراشــت. امــام  ب
حســین)ع( اعتقــاد و عقیــده جهــادی را در میــان 
مــا ایجــاد کــرد و مســیر مــا بخشــی از مســیری 
اســت کــه ســرور آزادگان پیمــود و ایــن بزرگــوار 

ــن مســیر اســت. ــا در ای الگــو و سرمشــق م
مــادر شــهید مغنیــه خاطرنشــان کــرد: حــاج عمــاد 
ایــن حــق را بــر گــردن امــت دارد کــه وی را 
ــر در  ــی نظی ــرا وی انســانی ب ــد زی فرامــوش نکنن
ــود و هــر آنچــه  ــود و 25ســال در ســایه ب کارش ب

مــی توانســت اعطــا کــرد. خــط و راهــی کــه وی 
ــد. ــدا کن ــد ادامــه پی ــرای آن شــهید شــد، بای ب

ــهیدش  ــدان ش ــه فرزن ــاب ب ــان خط وی در پای
گفــت: بــه حــاج عمــاد مــی گویــم کــه مطمئــن 
ــم و  ــی کنی ــظ م ــو را حف ــت ت ــا امان ــاش م ب
مقاومــت همانطــور کــه برایــش ترســیم و برنامه 
ــود قــوی و اســتوار حرکــت مــی  ریــزی شــده ب
ــم و  ــی دهی ــه م ــیر را ادام ــن مس ــا ای ــد و م کن
ــم  ــی دهی ــه م ــاد را ادام ــیر جه ــط و مس ــا خ م
ــرده  ــت ک ــوان وصی ــهید رض ــه ش ــور ک همانط
اســت. بــه شــهید فــواد مــی گویــم کــه خــدا را 
شــکر کــه شــهادت تــو شــهادت عــزت و کرامت 
ــان مــی دهــم  ــو اطمین ــه ت ــدم ب ــود و ای فرزن ب
کــه فرزندانــت همانگونــه کــه تــو بــودی خواهنــد 
بــود و بــر عهــد و خــط مشــی مقاومــت باقــی مــی 
ماننــد. شــهید جهــاد فرزنــدم انشــاء اهلل دربهشــت 
بریــن در کنــار شــهدا باشــی. و به شــهید جهــاد نوه 
ام مــی گویــم: گــوارا بــاد بــر تــو، امــروز در کنــار 
شــهیدان مطهر هســتی بــه آغــوش پدر شــهیدت 
حــاج عمــاد بازگشــتی و تــو مبــارز در مســیر خــدا 
هســتی همانطــور کــه پــدر شــهیدت خواســت|

گفتگو با مادر شهید عماد مغنیه:

مقاومت قوی تر از قبل است/روایت 
روزهای آخر قبل از شهادت مغنیه

در پــی درخواســت شــورای همــکاری خلیــج فــارس از شــورای امنیت 
ســازمان ملل متحــد بــرای دخالــت در یمــن، اندیشــکده بروکینگز به 

بررســی اقدامــات احتمالی عربســتان در یمــن پرداخت.
ــن  ــاع یم ــرل اوض ــی کنت ــز در پ ــی بروکینگ ــکده آمریکای اندیش
ــی  ــات احتمال ــا و اقدام ــه بررســی پاســخ ه ــا ب ــی ه توســط حوث
ــرای  ــارزس ب ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ــعودی و ش ــتان س عربس

ــت. ــدرت پرداخ ــا از ق ــی ه ــاری حوث برکن
در ایــن گــزارش بــا اشــاره بــه درخواســت شــورای همــکاری خلیــج 
فــارس از شــورای امنیــت ســازمان ملــل بــرای کنــار گذاشــتن حوثی 
ــرح  ــا ط ــده اســت ب ــا نامی ــورا آن را کودت ــن ش ــه ای ــدرت ک ــا از ق ه
ســوالی اینطــور آمــده اســت: پاســخ عربســتان و شــورای همــکاری 
خلیــج فــارس بــه ســیطره حوثــی هــا بــر یمــن چگونــه خواهد بــود؟ 
ــراک« در  ــب »هی ــی طل ــش جدای ــر از جنب ــار دیگ ــتان ب ــا عربس آی

جنــوب بــرای تضعیــف حوثــی هــای حمایــت خواهــد کــرد.
ــا اشــاره بــه حمایــت عربســتان از ایــن گــروه جدایــی  نویســنده ب
طلــب در ســال هــای گذشــته کــه خواســتار تشــکیل یمــن جنوبی 
ــض«  ــالم بی ــی س ــش »عل ــال پی ــار س ــد: چه ــی نویس ــود، م ب
دیکتاتــور کمونیســت ســابق جمهــوری دموکراتیــک خلــق یمــن 

توافقنامــه اتحــاد دو یمــن را کــه بــا علــی عبــداهلل صالــح امضــاء 
ــوب یمــن خــود را جمهــوری  ــود، رد کــرد. بطوریکــه جن کــرده ب
ــتان  ــه عربس ــن واقع ــی ای ــه در پ ــرد ک ــالم ک ــک اع دموکراتی
ــالم  ــی س ــی و تســلیحاتی از »عل ــه کمــک مال ــدام ب ــعودی اق س
البیــض« کــرد و حتــی جنگنــده هــای میــگ 29 خریــداری کــرد و 
در اختیــار وی قــرار داد امــا علــی عبــد اهلل صالــح بــا شکســت دادن 

ــه عمــان تبعیــد کــرد. ســالم بیــض وی را ب
وی در حــال حاضــر در لبنــان بــه ســر مــی بــرد و در بیــروت یــک 
ــار دارد  ــو« را در اختی ــدن الی ــام »ع ــی بن ــو و تلوزیون ــبکه رادی ش
کــه بــرای مناطــق جنوبــی یمــن و عــدن کــه اکثــرا ســنی نشــین 

هســتند برنامــه پخــش مــی کنــد.
نویســنده معتقد اســت کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیج 
فــارس و عربســتان بــه علــت داشــتن قــدرت مالی زیــاد ایــن توان 
را دارنــد تــا بــه ســنی هــای جنــوب یمــن کــه مــاوای بســیاری از 
القاعــده ایــن کشــور و شــبه جزیره عربســتان هســت کمــک کنند 
تــا حتــی بــا جــذب جنگجویــان خارجــی بــرای مقابلــه بــا حوثــی 

هــا بــه نفــع عربســتان بجنگند.
در انتهــای ایــن گــزارش آمــده اســت: ریــاض بــه ســادگی حوثــی هــا 
ــل هــم از شــورای  ــن راه ســازمان مل ــرد. در ای را بایکــوت خواهــد ک
همــکاری خلیــج فــارس حمایــت خواهــد کــرد و ایــن شــورا ســنی 
هــا را در برابــر حوثــی هــا حمایــت مالــی خواهــد کــرد و قطــع کمک 
هــای مالــی و فشــار به کارگــران یمنــی در کشــورهای عربــی موجب 

خواهــد شــد تــا دولــت صنعــا بــا فاجعــه مالــی مواجــه شــود.
نویســنده معتقد اســت حداقــل کاری که عربســتان بــرای تضعیف حوثی 

هــا انجــام خواهــد داد حمایت از اســتقالل جنــوب یمن خواهــد بود|

اندیشکده بروکینگز تحلیل کرد؛

چگونگی پاسخ عربستان به موفقیت حوثیهای 
یمن/ تالش برای تجزیه

خاورمیانه  و ا فریقا
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یــک روزنامــه غربــی بــا اشــاره بــه ســفر اخیــر 
رئیــس جمهــور آمریــکا بــه عربســتان بــه 
ــل دور شــدن تدریجــی متحــدان  بررســی دالی
قدیمــی واشــنگتن در خاورمیانــه از ایــاالت 

ــت. ــده پرداخ متح
وال اســتریت ژورنــال در تحلیــل خــود مــی 
ــا«  ــاراک اوبام ــه گذشــته »ب نویســد: ســفر هفت
بــه عربســتان ســعودی در راس هیئتــی بلندپایــه 
ــا هیچکــس  ــود ام یــک حرکــت هوشــمندانه ب
نبایــد در ایــن مــورد تردیــد کنــد که ایــن حرکت 
ــود  ــای موج ــی ه ــن ناراحت ــن رفت ــب از بی موج
ــان  ــی می ــا حت ــکا و ی ــتان و آمری ــان عربس می
واشــنگتن و دیگــر متحــدان ایــاالت متحــده در 

ــود.  ــی ش ــه نم خاورمیان
ــکا در  ــی آمری ــد قدیم ــا دو متح ــن روزه در ای
ــنگتن  ــتان واش ــن دوس ــه و از مهمتری خاورمیان
در منطقــه یعنــی اســرائیل و عربســتان ســعودی 
بیــش از آنکــه بــا ایــاالت متحــده نــکات 
ــوارد  ــر م ــا یکدیگ ــند ب ــته باش ــترک داش مش
ــد  ــان بای ــن می ــد. در ای ــرده ان ــدا ک مشــترک پی
ــم و  ــه کنی ــن لیســت اضاف ــه ای ــز ب مصــر را نی
ــک  ــه یهــودی، ی ــک جامع ــا ی ــب ب ــن ترتی بدی
ــه صــورت پادشــاهی اداره مــی  کشــوری کــه ب
شــود و کشــوری کــه تحــت حکومــت نظامیــان 

ــتیم.  ــه هس ــرار دارد مواج ق
ــکا  ــر آمری ــال، اگ ــه نوشــته وال اســتریت ژورن ب
ــه  ــی در خاورمیان ــاد و مــورد اطمینان دوســتان زی
داشــت دور شــدن هیــچ یــک از ایــن ســه مــورد 
)عربســتان، مصــر و اســرائیل( از واشــنگتن 
اهمیــت چندانــی نداشــت امــا خاورمیانــه در حال 
ذوب شــدن اســت و نمونــه مصــر مــوردی اســت 
ــا دقــت  ــد ب ــکا بای ــد امری ــا مــی گوی ــه م کــه ب
بیشــتری بــا دوســتان خــود در خاورمیانــه برخورد 
ــت  ــرای دول ــاده ای ب ــدان س ــن کار چن ــد. ای کن
ــود را  ــی خ ــتان قدیم ــه دوس ــکا نیســت ک آمری
ــک  ــددا و در ی ــتند مج ــت هس ــه از وی ناراح ک

ــد.  ــع کن ــاه دور خــود جم دوره کوت
ــرائیل،  ــر اس ــت وزی ــو« نخس ــن نتانیاه »بنیامی
ــه  ــر ب ــای اخی ــاه ه ــژه م ــا و بوی ــال ه در س
شــدت از دولــت اوبامــا فاصلــه گرفتــه 
دارد.  متعــددی  دالیــل  امــر  ایــن  کــه 
»عبدالفتــاح السیســی« رئیــس جمهــور مصــر، 

نیــز نشــان داده کــه بــه هیــچ وجــه تمایلــی بــه 
ــتان  ــه عربس ــدارد و البت ــک ن ــائل دموکراتی مس
ــژه  ــر و بوی ــای اخی ــال ه ــز در س ــعودی نی س
ــار  ــه کن ــر ب ــه منج ــر ک ــوالت مص ــد از تح بع
فتــن حســنی مبــارک از قــدرت شــد، از آمریــکا 

ــت.  ــت اس ناراح
ــه نظــر مــی رســد کــه دالیــل  در ایــن میــان ب
ــکا در  ــی آمری ــدان قدیم ــی متح ــی ناراحت اصل
خاورمیانــه از واشــنگتن ســه دلیــل اصلی داشــته 

باشــد، ایــن ســه دلیــل عبارتنــد از:  

1- ایران
ــراس  ــه در ه ــن نکت ــرائیل از ای ــتان و اس عربس
ــت  ــد آغــاز شــده از ســوی دول هســتند کــه رون
ــران،  ــته ای ای ــده هس ــل پرون ــرای ح ــا ب اوبام
موجــب توقــف پیشــرفت هــای هســته ای ایــن 
ــی  کشــور نشــده و تهــران را از دســتیابی احتمال
بــه ســالح اتمــی بازنــدارد . عــالوه بــر آن، 
ــران  ــا ای ــی شــده ت ــز عامل موضــووع داعــش نی
ــا ایــن گــروه قــدرت و نفــوذ  از طریــق مبــارزه ب

ــد.  ــش بده ــه افزای ــود را در منطق خ

2- هــراس از اقدامــات دموکراســی 
ــکا  ــرال آمری ــه و لیب خواهان

عربســتان و مصــر دو کشــور مهــم خاورمیانــه کــه 
ــن  ــوند از ای ــی ش ــنتی اداره م ــه روش س ــوز ب هن
ــی  ــه در هــراس هســتند کــه واشــنگتن در پ نکت
ایجــاد تغییــرات دموکراتیــک در کشــور آنها باشــد 
آنچــه کــه السیســی و حاکمــان ریــاض تــا کنــون 

ــد.  ــر آن ایســتادگی کــرده ان ــه شــدت در براب ب

3- سوریه و بشار اسد 
ــورد  ــکا در م ــه آمری ــد اســت ک ــتان معتق عربس
ســوریه کوتاهــی کــرده و اجــازه داده کــه بشــار 
ــن رو  ــد از همی ــدرت بمان ــان در ق ــد همچن اس
ــاض از دســت واشــنگتن خشــمگین اســت.  ری

تمــام این ســه مــورد مــواردی هســتند کــه موجب 
شــده اند تــا متحــدان قدیمــی آمریــکا در خاورمیانه 
دیگر واشــنگتن را دوســت نداشــته باشــند از همین 
رو ســفر اوبامــا و همراهانــش بــه عربســتان هــر 
چنــد ســفری مهــم بــود امــا نمــی توانــد موجب 

از بیــن رفتــن ایــن ناراحتــی هــا شــود|

وال استریت ژورنال تحلیل کرد:

چرا دوستان واشنگتن در خاورمیانه 
دیگر امریکا را دوست ندارند

معــاون رئیــس پارلمــان لبنــان 
امیــدواری  اظهــار  ضمــن 
مثبــت  نتایــج  درخصــوص 
مذاکــرات میــان جریان المســتقبل 
و حــزب اهلل اعــالم کــرد کــه 
انجــام ایــن مذاکــرات در لبنــان در 
ــی و  ــر حیات ــک ام حــال حاضــر ی

اســت. ضــروری 
بــا وجــود گذشــت چنــد مــاه 
ــت جمهــوری در  از خــالء ریاس
ــان  ــان جری ــرات می ــان مذاک لبن
ــان در  المســتقبل و حــزب اهلل لبن
ــد سیاســی  راســتای پیشــبرد رون
در ایــن کشــور و برطــرف کــردن 
ــد  ــوری چن ــت جمه ــالء ریاس خ
ماهــی اســت کــه در جریــان 
ــوص  ــرف در خص ــت و دو ط اس
ــرده  ــت ک ــراز رضای ــج آن اب نتای
حســن  ســید  جملــه  از  انــد. 
نصــراهلل در ســخنرانی دیشــب 
بزرگداشــت  مراســم  در  خــود 

فرماندهــان شــهید حــزب اهلل از حاکــم 
ایــن  رونــد  در  مثبــت  فضــای  بــودن 

مذاکــرات خبــر داد.
ــا  ــن گفتگوه ــه ای ــت ک ــی اس ــن در حال ای
تاکنــون بــه توافقاتــی در زمینــه مســائل 

امنیتــی در لبنــان منجــر شــده اســت.
 »خلیــل حمــدان« عضــو جنبــش امــل 
لبنــان و معــاون »نبیــه بــری« رئیــس 
پارلمــان ایــن کشــور در ایــن خصــوص 
ــان المســتقبل  ــان جری گفــت: مذاکــرات می
و حــزب اهلل لبنــان مدتــی قبــل بــرای 
پایــان دادن بــه چالشــهایی کــه میــان 
ــود دارد،  ــی وج ــای لبنان ــزاب و گروهه اح
اختالفــات میــان جریانهــای شــیعه و ســنی 
ــان افراطــی گــری  ــن توقــف جری و همچنی
ــرار داده  ــه را تحــت شــعاع ق ــه کل منطق ک

ــد. ــاز ش آغ
ــم  ــد داری ــا تاکی ــار داشــت: م ــه اظه وی در ادام
ــی در  ــی و حیات ــئله اصل ــره مس ــر مذاک ــه ام ک
لبنــان اســت چــرا کــه تنشــها را میــان احــزاب و 
گروههــای شــیعه و ســنی در لبنــان کاهش می 
ــی کــه در  ــه های ــر اجــرای توطئ دهــد و راه را ب

ایــن زمینــه صــورت مــی گیــرد مــی بنــدد.
ــام  ــه انج ــرد ک ــح ک ــه تصری ــدان در ادام حم
جریــان  و  اهلل  حــزب  میــان  مذاکــرات 
ــر  ــه دیگ ــت را دارد ک ــن مزی ــتقبل ای المس
گروههــای سیاســی را در لبنــان ترغیــب مــی 
ــه  ــه ب ــوند ک ــره ش ــن مذاک ــه وارد ای ــد ک کن
طبــع نتایــج مثبــت و قابــل قبولــی را در پــی 

ــت. ــد  داش خواه
ــخ  ــان در پاس ــان لبن ــس پارلم ــاون رئی مع
نتایــج خــالء  بــه ســوالی درخصــوص 
ریاســت جمهــوری در لبنــان اظهــار داشــت: 
ــت  ــدود هش ــوری ح ــت جمه ــالء ریاس خ
ــه  ــایه انداخت ــان س ــه در لبن ــت ک ــاه اس م

ــن  ــل ای ــان ح ــل خواه ــش ام ــا در جنب و م
موضــوع و پایــان خــالء ریاســت جمهــوری 
ــرا  ــان ممکــن هســتیم چ در ســریعترین زم
ــات  کــه وجــود رئیــس جمهــوری از ضروری
اســت و ایــن امــکان وجــود دارد کــه لبنــان 
ــود و  ــادی ش ــای زی ــرر و زیانه ــل ض متحم
ــات  ــزاری انتخاب ــان برگ ــرا خواه ــا مص م
ریاســت جمهــوری در ســریعترین زمــان 

ــتیم. ــن هس ممک
ــا ایــن وجــود بایــد تاکیــد  وی تأکیــد کــرد: ب
ــودن  ــز ب ــت آمی ــورت موفقی ــه درص ــم ک کن
ــی را  ــل قبول ــت و قاب ــج مثب ــرات نتای مذاک
ــی از  ــر یک ــن ام ــود و ای ــم ب ــاهد خواهی ش
عوامــل اصلــی در موفقیــت آمیــز بــودن 
ــان  ــوری در لبن ــس جمه ــاب ریی ــد انتخ رون

ــود. ــی ش ــوب م محس
ــؤالی درخصــوص  ــه س ــخ ب ــدان در پاس حم
ــف  ــزب اهلل در توق ــده ح ــر عقی ــکان تغیی ام
حمایتهــا از میشــل عــون و حمایــت از نامزد 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــری در انتخاب دیگ
لبنــان گفــت: ایــن مســئله تمامــا بــه 
جــاری  مذاکــرات  نتایــج  و  تحــوالت 
ــخص  ــه مش ــزی ک ــا چی ــتگی دارد ام بس
ــع  ــون مواض ــه تاکن ــت ک ــن اس ــت ای اس
ــری  ــت و تغیی ــته اس ــع گذش ــان مواض هم
ــکان  ــن ام ــا ای ــداده اســت. ام ــا رخ ن در آنه
ــاهد مســائل و  ــده ش ــه در آین ــود دارد ک وج

ــیم. ــدی باش ــع جدی مواض
حمــدان در ادامــه بــا اشــاره بــه روابــط 
ــن  ــه ای ــرد ک ــالم ک ــزب اهلل اع ــاس و ح حم
ــه صــورت  روابــط قطــع نشــده و همچنــان ب
ــی  ــه همگ ــرا ک ــداوم دارد. چ ــی ت ــل قبول قاب
ــه اجمــاع رســیده  درمــورد گزینــه مقاومــت ب
انــد و گزینــه دیگــری در میــان نیســت و بایــد 
تاکیــد کنم کــه همــه امــور در روند مثبتــی در 

ــت| جریان اس

گفتگو با معاون رئیس پارلمان لبنان:

فضای مثبت بر مذاکرات حزب اهلل و 
المستقبل/ روابط قابل قبول  با حماس
گفتگو از فاطمه درخشان

خاورمیانه  و ا فریقا
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ــه  ــاره ب ــا اش ــنگتن ب ــی واش ــه مطالعات موسس
پیشــرفت هــای مقاومــت لبنــان در جبهــه 
نبــرد ســوریه، اعــالم کــرد رژیــم صهیونیســتی 
در جنــگ جدیــد علیــه حــزب اهلل بازنــده 

ــود. ــد ب خواه
موسســه مطالعاتــی واشــنگتن در گزارشــی 
تحلیلــی اعــالم کــرد هــر چنــد شــرایط کنونــی 
خاورمیانــه بیــش از هــر زمــان دیگــری امــکان 
ــان و  ــزب اهلل لبن ــن ح ــر بی ــی دیگ ــروز جنگ ب
رژیــم صهیونیســتی را فراهــم کــرده، امــا چنیــن 
ــود. در  ــد ب ــم خواه ــن رژی ــان ای ــه زی ــی ب جنگ

ــت: ــده اس ــزارش آم ــن گ ای

ــوب  ــرز جن ــر در م ــرزی اخی ــای م ــری ه درگی
لبنــان موجــب گمانــه زنــی هایــی در مــورد بروز 
ــی  ــت. ط ــده اس ــه ش ــری در منطق ــگ دیگ جن
ســال هــای گذشــته حــزب اهلل لبنــان و اســرائیل 
ــه افزایــش توانایــی هــای خــود بــرای جنــگ  ب
ــای  ــری ه ــا درگی ــد، ام ــه ان ــی پرداخت احتمال
داخلــی در ســوریه راهبــرد ایــن دو را تغییــر داده 
اســت. حــزب اهلل بــه نوبــه خــود پیشــرفت هایی 
در زمینــه افزایــش شــمار و بــرد موشــک هایــش 
داشــته اســت. ایــن گــروه در حالــی کــه در ســال 

2006 بــا ۱3 هــزار موشــک کوتــاه و میــان بــرد 
ــش از ۱00  ــروز بی ــرد، ام ــه ک ــرائیل مقابل ــا اس ب
ــار داشــته و  ــوع در اختی ــن ن ــزار موشــک از ای ه
ــرد نیــز  ــه امــکان پرتــاب موشــک هــای دورب ب

دســت یافتــه اســت.
حــزب اهلل همچنیــن توانایــی هــای دیگر خــود را 
نیــز تقویــت کــرده از جملــه این کــه قــدرت دفاع 
هوایــی و دریایــی اش را افزایــش داده و صاحــب 
ســالح هــای ضدزرهــی بیشــتری شــده اســت. 
ــان  ــوب لبن ــای جن ــتره مرزه ــزب اهلل در گس ح
حضــور دفاعــی خــود را تقویــت و نیروهایــش را 
در مناطــق مختلــف مــرزی مســتقر کرده اســت. 
ــه  ــزب اهلل داعی ــا، ح ــی ه ــن توانای ــار ای در کن
تــوان نظامــی بــرای حملــه بازدارنــده بــه اراضی 

ــغالی را دارد. اش

حزب اهلل لبنان
ــرائیل  ــش اس ــی ارت ــرویس اطالعات ــزارش س گ
ــی  ــزب اهلل از آمادگ ــای ح ــت نیروه ــی اس حاک
کافــی بــرای مقابلــه بــا حملــه احتمالی اســرائیل 
بــه مناطــق جنوبــی لبنــان برخوردارنــد. در کنــار 
ــورد  ــرد حــزب اهلل در م ــن پیشــرفت هــا راهب ای
ســوریه کــه مشــارکت حــدود 5 هــزار نیــروی آن 
در مناطــق درگیــری ســوریه را در پــی داشــته، به 

آمادگــی حــزب اهلل بــرای درگیــر شــدن احتمالی 
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــزوده اســت. ب ــرائیل اف ــا اس ب
حــزب اهلل بــدون درگیــر شــدن بــا اســرائیل بــه 
تجــارب خوبــی در جبهه نبــرد زمینی و موشــکی 
ــه  ــور در جبه ــا حض ــته ب ــه و توانس ــت یافت دس

ــوان رزمــی خــود را افزایــش دهــد. ســوریه ت
ــبت  ــز نس ــرائیل نی ــش اس ــال ارت ــن ح در همی
ــا  ــت. ب ــته اس ــی داش ــال 2006 تغییرات ــه س ب
ــوان  ــری، ت ــاز درگی ــورت آغ ــال در ص ــن ح ای
ــن  ــای ای ــان ه ــتن از زی ــرای کاس ــدودی ب مح
درگیــری وجــود دارد. بــه ویــژه اســرائیل در ایــن 

ــت. ــر اس ــیب پذیرت ــان آس می
ــن  ــرائیل تخمی ــش اس ــی ارت ســرویس اطالعات
مــی زنــد در صــورت آغــاز جنگــی دیگــر، حــزب 
ــه  ــزار موشــک را ب ــه ه ــلیک روزان ــوان ش اهلل ت
عمــق اراضــی اشــغالی دارد. در حالــی کــه ســال 
ــه ایــن  ــه ۱۱8 موشــک حــزب اهلل ب 2006 روزان
مناطــق شــلیک مــی شــد. امــا مهمتــر از همــه 
دســتیابی حــزب اهلل بــه موشــک هــای دوربــرد 
ــو از  ــل آوی ــی ت ــد نگران ــب ش ــه موج ــت ک اس
هــدف قــرار گرفتــن مناطــق امنیتــی، نظامــی و 

اقتصــادی اش شــده اســت.

حمله حزب اهلل به نظامیان صهیونیسـت

ایــن امــر بــه منزلــه ناکارآمــدی تدابیــر امنیتــی 
ــن را  ــد آهنی ــرد گنب ــوده و کارک ــز ب ــرائیل نی اس
زیــر ســوال مــی بــرد. در حالی کــه ســامانه های 
ــای  ــش ه ــا بخ ــرائیل تنه ــکی اس ــاع موش دف
شــمال و حداکثــر مرکــز اراضــی اشــغالی را 
پوشــش مــی دهنــد، حــزب اهلل موشــک هایــی 
دارد کــه مناطقــی را در جنــوب اراضــی اشــغالی 

ــد.   ــی گیرن ــدف م ه
عــالوه بــر ایــن نیروهــای حــزب اهلل بــا توجــه به 
افزایــش قــدرت تهاجمــی ایــن گــروه مــی توانند 
ــه اراضــی  از طریــق مرزهــای لبنــان و ســوریه ب
ــی  ــری احتمال ــرده و در درگی ــوذ ک ــغالی نف اش
آینــده بیــش از پیــش اســرائیل را تهدیــد کننــد. 
ــرائیل  ــش اس ــی ارت ــرویس اطالعات ــزارش س گ
ــن  ــوریه چنی ــه س ــرد در جبه ــت نب ــی اس حاک
امکانــی را بــرای حــزب اهلل فراهــم کــرده اســت.

اســرائیل هــر چنــد تجربــه حملــه به نــوار غــزه و 
تخریــب تونــل هــای حماس بــرای جلوگیــری از 
نفــوذ نیروهــای مقاومــت را دارد، امــا ایــن تجربه 
ــم در  ــن رژی ــرای ای ــی ب ــد نقطــه قوت نمــی توان
جنــوب لبنــان بــه شــمار رود. زیــرا ارتفاعــات این 
منطقــه بــه سیســتم هــای اطالعاتــی اســرائیل 
ــن  ــود چنی ــی از وج ــه راحت ــد ب ــازه نمــی ده اج
ــه  ــه ب ــوردی ک ــوند، م ــر ش ــی باخب ــل های تون
ــل  ــی هــای اســرائیل تبدی یکــی دیگــر از نگران

شــده اســت.
ــنگرهای  ــود س ــا، وج ــی ه ــن توانای ــار ای در کن
زیــر زمینــی و مراکــز حــزب اهلل در بیشــتر 
روســتاهای مــرزی جنــوب لبنــان امــکان 
موفقیــت حمــالت جنگنــده هــای اســرائیل بــه 
ــه  ــا توج ــن مناطــق را کاهــش داده اســت. ب ای
ــه  ــرای مقابل ــرائیل ب ــا، اس ــی ه ــن توانای ــه ای ب
بــا قــدرت تهاجمــی حــزب اهلل بایــد عــالوه بــر 
ــه اســتقرار  تقویــت قــدرت بالفعــل خــود از جمل
ســامانه هــای دفــاع موشــکی بیشــتر، از قــدرت 
ــای  ــرده و نیروه ــتفاده ک ــز اس ــود نی ــوه خ بالق
ــه  ــرایطی ک ــد. در ش ــش را فرابخوان ــره ارت ذخی
کار در میــدان نبــرد برای اســرائیل دشــوار شــده، 
ــزب  ــای ح ــوذ نیروه ــورت نف ــم در ص ــن رژی ای
ــا آنهــا در اراضــی  اهلل، بایــد آمــاده رو در رویــی ب

ــود| ــغالی ش اش

یک اندیشکده آمریکایی 
تحلیل کرد:

حزب اهلل پیروز 
جنگ احتمالی 
جدید در منطقه/

اسرائیل آماده 
دفاع باشد

نیروهای حزب اهلل از 
آمادگی کافی برای مقابله 

با حمله احتمالی اسرائیل 
به مناطق جنوبی لبنان 

برخوردارند. در کنار این 
پیشرفت ها راهبرد حزب 

اهلل در مورد سوریه که 
مشارکت حدود ۵ هزار 

نیروی آن در مناطق 
درگیری سوریه را در پی 

داشته، به آمادگی 
حزب اهلل برای درگیر 

شدن احتمالی با اسرائیل
 افزوده است|
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ــس از  ــن پ ــی یم ــون اساس ــه قان ــدور بیانی ص
ــه  ــط کمیت ــور توس ــن کش ــها در ای ــی تنش توال
ــی  ــددی را در پ ــهای متع ــن واکنش ــی یم انقالب

ــت. ــته اس داش
ــی یمــن در نشســت شــب  ــه هــای انقالب کمیت
ــوری  ــت جمه ــاختمان ریاس ــه در س ــته ک گذش
ــه  ــا صــدور بیانی ــزار شــد، ب ــا برگ یمــن در صنع
قانــون اساســی از انحــالل پارلمــان ایــن کشــور 

ــد. ــر دادن خب
ــن،  ــان یم ــالل پارلم ــا انح ــاس، ب ــن اس ــر ای ب
ــو  ــور 55۱ عض ــا حض ــی ب ــی انتقال ــورای مل ش
جایگزیــن آن خواهــد شــد و بــه مــدت دو ســال 

ــد داد. ــه خواه ــود ادام ــت خ ــه فعالی ب
همچنیــن بنــا بــر بیانیــه قانــون اساســی، 
ــج  ــکل از پن ــوری متش ــت جمه ــورای ریاس ش
عضــو در دوران انتقالــی اداره امــور کشــور 
را برعهــده خواهــد داشــت. ایــن شــورای 
ریاســتی همچنیــن مســئول نظــارت بــر 
تشــکیل دولــت شایســته ســاالری ملــی 

خواهــد بــود.
بنابرایــن گــزارش، بیانیــه قانــون اساســی کمیتــه 
ــه  ــه ب ــاده دارد ک ــن ۱6 م ــی یم ــای انقالب ه
امضــای »محمدعلــی الحوثــی« رئیــس کمیتــه 

ــی یمــن رســیده اســت. ــزی انقالب ــای مرک ه

بیانیه شماره یک
کمیتــه انقالبــی یمــن کــه عهــده دار اداره یمــن به 
مــدت دو ســال شــده اســت، جمعــه شــب بیانیــه 
ــاع و وزارت  ــک را در خصــوص وزارت دف شــماره ی

کشــور یمــن در ســال 20۱5 صــادر کــرد.
 در ایــن بیانیــه آمــده اســت: بــا اســتناد بــه قانون 
اساســی یمــن و بیانیــه  کمیتــه انقالبــی یمــن و 
طبــق مقتضیــات منافــع عالــی ملــی  این کشــور 
ــه »محمــود الصبیحــی«  ــن بیاین ــه موجــب ای ب
ــالل  ــاع و »ج ــت وزارت دف ــوان سرپرس ــه عن ب
الرویشــان« سرپرســت وزارت کشــور یمــن 
ــاع  ــر دف ــی وزی ــوند. الصبیح ــی ش ــوب م منص
ــن کشــور اســت. ــت مســتعفی ای ــن در دول یم

بیانیه شماره دو
ــه  ــدور بیانی ــی ص ــی  ط ــای انقالب ــه ه کمیت
شــماره دو  فرمــان تشــکیل یــک کمیتــه امنیتی 
عالــی را بــه ریاســت »محمــود الصبیــح« وزیــر 

ــد. ــن کشــور صــادر کردن ــاع ای دف
ــی  ــی در حال ــه الصبیح ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــه  ــده داشــت ک ــر عه ــاع را ب منصــب وزارت دف
ــر مســتعفی ایــن  ــد البحــاح« نخســت وزی »خال
کشــور بــه همــراه »عبــدر ربــه منصــور هــادی« 
ــال  ــاه س ــن در 28 آذر م ــوری یم ــس جمه رئی
ــده  ــه وجــود آم ــال تنشــهای ب ــه دنب جــاری و ب
میــان دولــت و معترضــان از ســمت خــود اســتعفا 

ــود. ــرده ب ک
از دیگــر اعضــای ایــن کمیتــه امنیتــی »جــالل 
الرویشــان« وزیر کشــور دولــت مســتعفی، »خالد 
ــت  ــزی امنی ــازمان مرک ــس س ــی« رئی الصوف
سیاســی و »حســن االحمــدی« رئیــس ســازمان 
امنیــت ملــی، »حســین خیــران« رئیــس ســتاد 
کل نیروهــای مســلح و نیز شــماری از مســئوالن 

ــد. ــه شــمار مــی رون انصــار اهلل ب

بــر اســاس بیانیــه صــادر شــده از ســوی کمیتــه 
هــای انقالبــی یمــن ایــن کمیتــه امنیتــی 
ــی را در  ــای مختلف ــاذ راهکاره ــئولیت اتخ مس
ــور  ــن کش ــات ای ــت و ثب ــظ امنی ــوص حف خص
ــر  ــت از شــهروندان یمــن را ب ــن حمای و همچنی

عهــده دارد.
ــی اســت کــه انتظــار مــی رود ایــن  ایــن در حال
کمیتــه بــا شــروع فعالیــت خــود در تمــام مناطق 

نظامــی یمــن حالــت فــوق العــاده اعــالم کنــد

واکنش آمریکا و کارشـکنی کشـورهای 
عربی حـوزه خلیـج فارس

ــون اساســی در یمــن کــه  ــه قان ــا صــدور بیانی ب
بــه عنــوان راهــکاری بــرای حــل بحــران در این 
کشــور محســوب مــی شــود، برخــی کشــورهای 
عربــی حاشــیه خلیــج فــارس و همپیمــان اصلی 
آنهــا یعنــی آمریــکا دســت بــه کار شــکنی زده و در 

دخالتــی آشــکار بــا ایــن اقــدام مخالفــت کردنــد.
ــه  ــخنگوی وزارت خارج ــارف« س ــاری ه  »م
آمریــکا در واکنــش بــه ترســیم آینــده سیاســی 
ــی  ــون اساس ــه قان ــدور بیانی ــق ص ــن طب یم
ــی  ــای انقالب ــه ه ــط کمیت ــور توس ــن کش ای
ایــن اقــدام را محکــوم کــرد. وی اعــالم کــرد 
ــان  ــکا انحــالل پارلم ــه آمری ــه وزارت خارج ک

ــد.  ــی کن ــوم م ــه شــدت محک ــن را ب یم
ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا همچنیــن در 
ادعایــی اقــدام اخیــر کمیتــه هــای انقالبــی یمن 
ــر  ــوی دیگ ــرد. از س ــف ک ــا توصی ــک کودت را ی
ــی  ــه ط ــرد ک ــالم ک ــی اع ــام آمریکای ــک مق ی
ــان »جــان کــری«  نشســتی کــه روز جمعــه می
وزیــر خارجــه آمریــکا و  مقامــات برخــی از 
کشــورهای عربــی حاشــیه خلیــج فــارس برگزار 
شــد ایــن کشــورها خواهــان مداخلــه جامعــه بین 

ــد. ــل در تحــوالت یمــن شــده ان المل

ــالم  ــی اع ــع عرب ــی مناب ــر برخ ــوی دیگ از س
کردنــد کــه احتماالتــی درخصــوص فراخوانــدن 
ســفرای برخــی کشــورهای عربــی حاشــیه خلیج 
فــارس در یمــن از ســوی مقامــات ایــن کشــورها 

ــود دارد. وج

واکنش شورای امنیت
در همیــن راســتا شــورای امنیــت درخصــوص 
انحــالل پارلمــان در ایــن کشــور ابــراز نگرانــی 
ــه  ــه در صــورت از ســر گرفت ــرد ک و اعــالم ک
نماینــده  توســط  کــه  مذاکراتــی  نشــدن 
ــی  ــری م ــن رهب ــور یم ــل در ام ــازمان مل س
ــن شــورا اقدامــات دیگــری را اتخــاذ  شــود، ای

ــرد. ــد ک خواه
ایــن در حالــی اســت کــه طبــق گــزارش منابــع 
ــازمان  ــده س ــر« نماین ــن عم ــال ب ــی »جم یمن
ملــل در امــور یمــن ســاعاتی پیــش وارد صنعــا، 

پایتخــت یمــن شــد
بــر اســاس ایــن گــزارش قــرار اســت بــن عمــر 
بــا گروههــای سیاســی یمنــی و کمیتــه انقالبــی 
ــوالت  ــن تح ــوص آخری ــور در خص ــن کش ای
ــث  ــه بح ــب ب ــای مناس ــاذ راهکاره آن و اتخ

ــردازد. ــی بپ و رایزن
ایــن در حالــی اســت کــه روزنامــه یمنــی الشــارع با 
انتشــار گزارشــی اعــالم کــرد کــه پیــش از صــدور 
بیانیــه قانــون اساســی یمــن توســط کمیتــه هــای 
انقالبــی، نشســت مقامــات ســعودی بــا برخــی از 
گروههــای سیاســی در یمــن از جملــه انصــاراهلل 

بــا شکســت مواجــه شــد.
از ســوی دیگــر برخــی از جدایــی طلبــان جنــوب 
یمــن در اســتانهای عــدن و حضرمــوت بــا صدور 
ــوان  ــا عن ــرده و از آن ب ــت ک ــه مخالف ــن بیانی ای
ــزب  ــری و ح ــزب الناص ــد. ح ــاد کردن ــا ی کودت
ــه  ــن بیانی ــان ای ــه مخالف ــم از جمل ــعب ه الش

ــده اند| ــالم ش اع

صدور بیانیه قانون اساسی؛ اولین گام برای تعیین آینده سیاسی یمن
محمدعلی تخت رونده

خاورمیانه  و ا فریقا
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|| به نظر شـما اهداف گروه تروریسـتی 
همچـون داعش چیسـت و چـه عواملی 
در ورای چنیـن گروهـی قـرار دارنـد و 
آیـا ائتـاف مقابله بـا داعش بـه رهبری 
آمریکا مـی تواند بـه نابودی ایـن گروه 

شـود؟ منجر 
داعــش یــک شــرکت تجــاری اســت و از 
ــا برخــی کشــورهای منطقــه  توافــق آمریــکا ب
بــا اهدافــی خــاص تشــکیل شــده اســت. 
ــری از گســترش  ــداف جلوگی ــن اه ــی از ای یک
مذهــب تشــیع در منطقــه و هــدف دیگــر 
فراهــم کــردن مقدمــات حضــور دائــم آمریــکا 
ــکیل  ــداف تش ــر اه ــت. از دیگ ــه اس در منطق
ــوان  ــی ت ــش م ــون داع ــی همچ ــروه های گ
ــروش  ــق ف ــراوان از طری ــودهای ف ــب س کس
ــروه هــای مســلح و کشــورهای  ــه گ ســالح ب

ــرد. ــام ب ــه را ن منطق
ــد  ــی معتق ــاس« نویســنده آمریکای »ریچــارد ه
ــی  ــاد جنگ ــک اقتص ــکا ی ــاد آمری ــت اقتص اس
ــی  ــد م ــا رش ــگ ه ــایه جن ــا در س ــت و تنه اس
ــا  ــران ه ــا و بح ــگ ه ــر جن ــن اگ ــد. بنابرای کن
ــی هــا در جســتجوی  متوقــف شــود آمریکای
جنــگ جدیــدی خواهنــد بــود و از طریــق فروش 
ســالح در ایــن شــرایط ســود فراوانــی بــه دســت 

ــد. ــی آورن م
ــرده  ــوان ک ــه ای عن ــاس در مقال ــارد ه ریچ
ــا  ــگ در دنی ــکا در ۱67 جن ــه آمری ــت ک اس
طــی صــد ســال اخیــر مشــارکت داشــته 
اســت و ایــن مشــارکت یــا بــه صــورت 
ــق  ــا از طری ــتقیم و ی ــر مس ــا غی ــتقیم ی مس
ــن  ــت. بنابرای ــوده اس ــتیک ب ــت لجس حمای

ایجــاد گروهــی مثــل داعــش همچــون 
تولیــد القاعــده و طالبــان بــوده اســت و همــه 
ــی  ــک شــکل عمــل م ــه ی ــا ب ــروه ه ــن گ ای
کننــد. آمریــکا خواهــان از بیــن رفتــن چنیــن 
ــن  ــا تشــکیل ای ــی نیســت بلکــه ب گــروه های
گــروه هــا بــه دنبــال ایجــاد رعــب و وحشــت 
واشــنگتن  اســت.  منطقــه  در کشــورهای 
خواهــان از بیــن بــردن داعــش نیســت و 
ــری  ــه رهب ــه ب ــا داعــش ک ــه ب ــالف مقابل ائت
آمریــکا تشــکیل شــده اســت هدفــش نابــودی 
داعــش نیســت و ایــن کشــور در صورتــی کــه 
ــد در عــرض یــک ســاعت  بخواهــد مــی توان

ــرد. ــن بب آن را از بی
ــراق  ــر برخــی مناطــق ع ــیطره ب ــا س داعــش ب
و ســوریه گمــان مــی کنــد مــی توانــد خالفــت 
اســالمی تشــکیل دهــد امــا ایــن گــروه در وهــم 
و خیــال بســر مــی بــرد و ایــن مســئله بــا قــدرت 

ــدارد. ــی ن ــش همخوان داع

ــه  ــر را چگون ــران و مص ــط ای ||  رواب
ــد؟ ــی کنی ــی م ارزیاب

ــای  ــیب ه ــراز و نش ــر ف ــران و مص ــط ای رواب
ــا  ــچ روابطــی در دنی ــته اســت و هی ــادی داش زی
ــت.  ــوده اس ــر نب ــران و مص ــط ای ــون رواب همچ
ایــن روابــط بــه بهانــه هــای مختلــف همچــون 
ــرای ایجــاد  ــران ب گســترش تشــیع و تــالش ای
ــده  ــه نش ــر گرفت ــه از س ــرج در منطق ــرج و م ه
ــز  ــه ج ــوده اســت و ب ــن ســخنان بیه اســت. ای
ــا دســتگاه امنیتــی مصــر  یــک گــروه مرتبــط ب
ــه  ــراری رابط ــان برق ــا خواه ــان ه ــی جری تمام
بــا ایــران هســتند زیــرا ایــران یکــی از مهمترین 

ــت. ــه اس ــورهای منطق کش
تمامــی کشــورهای جهــان خواســتار گســترش 
نفــوذ خــود در دنیــا هســتند و ایــران و مصــر باید 
دربــاره ایــن نفــوذ بــه تفاهــم برســند و ایــن امــر 
ــق همــکاری محقــق خواهــد شــد. مــن  از طری
ــان دو  ــط می ــراری رواب ــدم برق ــرای ع ــی ب دلیل
ــم و طــرح مســائلی همچــون  ــی بین کشــور نم
ــد  ــام »خال ــه ن ــران ب ــی در ای ــذاری خیابان نامگ
اســالمبولی« بهانــه اســت روابــط میان کشــورها 
در گــروی نامگــذاری خیابــان هــا نیســت. مصــر 
ــتند و  ــه هس ــم منطق ــورهای مه ــران کش و ای
نبایــد تحــت تاثیــر چنیــن مســائلی قــرار گیرنــد 
ــت. در  ــه اس ــع منطق ــه نف ــان ب ــرا روابطش زی
ــران،  ــود دارد: ای ــزی وج ــور مرک ــه 3 کش منطق
ــکارا  ــا آن ــط قاهــره ب ــر رواب ــه و اگ مصــر و ترکی
بــد باشــد هیــچ توجیهــی بــرای عــدم برقــراری 
ــک  ــن ی ــدارد و ای ــود ن ــران وج ــا ای ــه ب رابط

ــت. ــتراتژیک اس ــئله اس مس
تاکنــون هیــچ مدرکــی مبنــی بــر اینکــه ایــران 
در امــور داخلــی مصــر دخالــت مــی کنــد وجــود 
نداشــته اســت بنابرایــن روند امــور بایــد تصحیح 
شــود تــا هــر دو ملــت ایــران و مصــر از برقــراری 
رابطــه ســود ببرنــد. مصــر دروازه آفریقــا و ایــران 
دروازه آســیا اســت و وقتــی دروازه وجــود دارد 
ــیا و  ــه آس ــرای ورود ب ــد ب ــور نبای ــن دو کش ای
ــه نظــر مــن  آفریقــا از پنجــره اســتفاده کننــد. ب
ــران و  ــان ای ــه می ــدم رابط ــکل در ع ــا مش تنه
ــراری  ــرای برق ــی ب ــتن اراده سیاس ــر نداش مص

رابطــه اســت.

|| دولت مصـر اخوان المسـلمین را یک 
گـروه تروریسـتی معرفـی کرده اسـت 
آیـا به نظـر شـما چنیـن اقدامـی گامی 
درسـت در برقـراری ثبـات در مصـر به 

شـمار می رود؟
اخــوان المســلمین اشــتباهات بســیاری مرتکــب 
ــر  ــه مص ــی از معادل ــروه بخش ــن گ ــا ای ــد ام ش
ــن  ــن ای ــده گرفت ــود و نادی ــی ش ــوب م محس
بخــش دشــوار اســت. حــوادث دو ســال 
ــالمی  ــان اس ــان داد جری ــر نش ــته مص گذش
ــوان  ــه مصــر اســت و نمــی ت بخشــی از معادل
آن را بــه طــور کامــل حــذف کــرد و آن را نادیده 
ــه  ــد دارد ک ــز تاکی ــی نی ــد البرادع ــت. محم گرف
ــا گــروه اخــوان المســلمین بــر ســر میــز  بایــد ب

ــت. ــره نشس مذاک

ــت و  ــد اس ــیار ب ــیناء بس ــی در س ــاع امنیت اوض
مشــکل ایــن اســت کــه گــروه هــای مســلح در 
حــال حاضــر بــه دنبــال جنگ هــای چریکــی در 
ایــن منطقــه هســتند. در دوره ریاســت جمهوری 
»حســنی مبــارک« بســیاری از اعضــای القاعــده 
ــیناء  ــد و در س ــرار کردن ــو ف ــدان گوانتانام از زن
مســتقر شــدند. ایــن گــروه هــا از ســوی برخــی 
کشــورها حمایــت مــی شــوند و سیاســت 
»عبدالفتــاح السیســی« رئیــس جمهــوری مصــر 
ــای  ــروه ه ــردن گ ــن ب ــر از بی ــال حاض در ح

ــه اســت. ــن منطق مســلح در ای

دوگانـه  مواضـع  دربـاره  نظرتـان   ||
هـای  قیـام  قبـال  در  غربی-عربـی 
عربـی منطقه چیسـت بـه عنـوان مثال 
کشـورهای عربی در قبال قیـام بحرین 
سـکوت می کنند و یا با انقـاب مردمی 

در یمـن مخالفـت مـی کننـد؟
حــکام  و  ســران  عــرب صــدای  اتحادیــه 
کشــورهای عربــی اســت و صــدای ملــت هــا را 
منعکــس نمــی کنــد و حــکام مرتبــط بــا اوضــاع 
و سیاســت هــای بیــن المللــی هســتند، اتحادیــه 
عــرب اتحادیــه ای ناتــوان و ناکارآمــد اســت زیرا 
ــان  ــی حاکم ــت و ناتوان ــده شکس ــس کنن منعک
ــرب  ــران ع ــه س ــژه اینک ــه وی ــت ب ــرب اس ع
بــه ملــت هایشــان تحمیــل شــده انــد؛ لــذا بــه 
ــن  ــد و ای ــاز دارن ــزرگ نی ــت کشــورهای ب حمای
حمایــت تــاوان و بهایــی دارد و بهــای آن چشــم 
ــرب  ــای ع ــت ه ــت و اراده مل ــی از خواس پوش
ــه  ــورهای منطق ــال کش ــوان مث ــه عن ــت. ب اس
و غــرب خواهــان انقــالب بحریــن نیســتند. 
»شــیخ علــی ســلمان« دبیــرکل جمعیــت الوفاق 
بحریــن در راس هیئتــی از مخالفــان بحرینــی به 
قاهــره ســفر کــرد و در میــان آنهــا اهــل تســنن 
و ارمنــی نیــز بــه چشــم مــی خــورد. وی اعــالم 
کــرد کــه انقــالب بحریــن طایفــه ای نیســت و 
ــی نیســتند و  ــی مذهب ــان بحرین ــالف مخالف ائت
خواســته هــای طائفــه ای ندارنــد بلکــه مطالبات 

ــا سیاســی اســت. آنه
ــت  ــد گف ــز بای ــی نی ــورهای غرب ــورد کش در م
ــای  ــالب ه ــا انق ــا ب ــه آنه ــل دوگان ــه تعام ک
عربــی ناشــی از منافعشــان اســت. یعنــی ایــن 
کشــورها طبــق منافــع خــود موضعگیــری مــی 
کننــد و انقــالب بحرین بــر خالف منافعشــان در 

ــت| منطقه اس

گفتگو با تحلیلگر االهرام:

آمریکابه دنبال نابودی داعش نیست/
جریان اسالمی بخشی از معادالت مصر

تحلیلگر موسسه االهرام مصر با اعالم اینکه آمریکابه دنبال نابودی داعش نیست 
اعالم کرد که جریان اسالمی بخشی ازمعادله مصر محسوب می شود و آمریکا به 

دلیل منافع اقتصادی همواره از جنگ در منطقه استقبال می کند.
روابط ایران و مصر متأثر از علل و عوامل مختلفی بوده است. در این روابط باید 
توجه داشت برخی اهداف سیاست خارجی دو کشور تفاوتهای آشکاری با هم 
دارند لذا با وجود چنین اهدافی بهبود روابط میان دو کشور کاری سخت و  دشوار 
است. در جایی که سیاست خارجی مصر گرایش به غرب و به ویژه آمریکا، موضوع 
سازش عربی اسرائیلی، سنخ حکومتی پاتریمونیال)پدرساالر(، مخالفت با قرائت 
اسالم سیاسی جمهوری اسالمی ایران، تعریف امنیت خلیج فارس به عنوان امنیتی 
عربی و ناسیونالیسم عربی را مورد نظر دارد جمهوری اسالمی ایران در تضاد 

آشکار با این اهداف است.
به جای آن ایران تأکید بر توازن در روابط شرق و غرب و عدم وابستگی به هر 
کدام، به رسمیت نشناختن سازش عربی اسرائیلی، توجه به اسالم سیاسی، حمایت 
از جنبشهای آزادی خواهانه و اسالم گرایانه، سنخ حکومتی مردمساالری دینی، 
تأکید بر امنیت درونزاد خلیج فارس به معنای مشارکت همه کشورهای حاشیه آن 
و .... را به عنوان اهداف سیاست خارجی دنبال و پیگیری می کند. لذا مشاهده می 
شود تعارض آشکاری در برخی اهداف سیاست خارجی دو کشور دنبال می شود. 
البته این به معنای این نیست که در حوزه هایی که دو کشور همگرا هستند امکان 

همکاری و گسترش روابط وجود ندارد.
»احمد السیوفی« تحلیلگر موسسه االهرام مصر در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی 
موضوع چالش ملت- دولت نزد برخی کشورهای عربی و موانع پیش روی روابط 

ایران و مصر پرداخت که در ادامه می آید.

گفتگو از سمیه خمارباقی

خاورمیانه  و ا فریقا
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قاره اروپا در ماه بهمن شاهد تحوالت مهمی بود. از جمله این تحوالت نشست 
میسنک برای حل و فصل بحران اوکراین بود که به آتش بس محدود میان 

ارتش اوکراین و شورشیان شرق این کشور منجر شد.
تصویب الیحه پیشنهادی »ماتئو رنزی« برای اصالح در قانون انتخابات 
ایتالیا، تصمیم ناتو برای تجدید نظر در روابط با روسیه و حمایت مجارستان 
از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از جمله اخبار مهم قاره سبز به شمار می 

روند.
پیروزی حزب چپگرای »سی ریزا« در یونان از تحوالت مهم این قاره به شمار 
می رود. این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که پیروزی این حزب و تأکیدی 
که بر عدم اجرای سیاستهای ریاضتی اتحادیه اروپا داشته باعث نگرانی در 

خصوص آینده وضعیت اتحادیه اروپا شده است.
همچنین به دنبال این پیروزی، چپگراها در اروپا خرسند شده تا دوباره مجالی 

برای حضور گسترده و قدرتمند آنها در سراسر اروپا مهیا شود.
برگزاری تظاهرات جنبش پگیدا در آلمان، عالقمندی آنکارا و آتن برای 
گسترش مناسبات در پی پیروزی حزب چپگرای »سی ریزا« در یونان، کناره 
گیری سخنگوی جنبش اسالم هراسانه پگیدا و درگیری های مرزی میان 
ارمنستان و آذربایجان که منجر به کشته شدن 7 نفر شد سایر اخبار مهم این 

قاره در ماه بهمن به شمار می روند.
آغاز طراحی خط لوله گاز روسیه به ترکیه، نشست وزیران دفاع ناتو 
برای تقویت حضور ناتو در شرق، درخواست کمک نظامی پروشنکو از 
ناتو، برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ، رای مثبت پارلمان بلژیک به طرح 
تشکیل کشور فلسطینی و ورود فرانسه به بازار تسلیحاتی مصر و پایان 
دادن به انحصار آمریکا در این بازار از جمله اخبار مهم ماه بهمن در قاره 

سبز به شمار می روند. 

اروپـــــا
دبیر:فریدون ناعمی
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|| گفتــه مــی شــود کــه دفتــر حمــاس 
قــرار اســت از قطــر بــه ترکیــه منتقــل 
ــاس در  ــات حم ــی از مقام ــود و برخ ش
ــکارا  ــی از آن ــتا دیدارهای ــن راس همی
ــاش  ــه در ت ــرا ترکی ــد. چ ــته ان داش
ــاس را  ــا حم ــود ب ــط خ ــت رواب اس

ــد؟ ــعه ده توس
ــل  ــل قاب ــه دالی ــا ب ــه بن ــم همیش ــزب حاک ح
ــا  ــط نزدیــک ب ــه داشــتن رواب ــد ب فهــم عالقمن
حمــاس بــوده اســت زیــرا اوال حمــاس مشــروع 
تریــن نماینــده فلســطینیان در کشــورهای 
اســالمی اســت بــه ویــژه در میــان اســالم گراها، 
ثانیــا بیــن حــزب حاکــم عدالــت و توســعه ترکیه 
و حمــاس همگرایــی هــای ایدئولوژیــک وجــود 
ــش  ــاس نق ــه و حم ــی ترکی ــا نزدیک دارد و ثالث
کلیــدی در نتیجــه بخــش بــودن مذاکــرات 
فلســطینیان دارد. آنچــه کــه اخیــرا موجــب 
ــک شــدن  ــه نزدی ــه ب ــت ترکی ــدی دول عالقمن

بــه حمــاس شــده اســت نیــازی اســت کــه حزب 
حاکــم بــرای جبــران شکســت سیاســت خارجی 
ــا در  ــالش اســت ت ــه در ت ــت ترکی اش دارد. دول
ــد و  ــذار باش ــه تاثیرگ ــای خاورمیان ــت ه سیاس
بــرای ایــن منظــور حمــاس شــانس خوبــی را به 

ــد.  ــی ده ــن حــزب م ای
عــالوه بــر اینهــا حمــاس در جریــان آغــاز 
اتفاقــات ســوریه چرخشــی در  تحــوالت و 
سیاســت هــای خــود داشــت و از متحــدان 
ــد امــروز  ــه گرفــت هــر چن قدیمــی خــود فاصل
ــت  ــت سیاس ــال و شکس ــت 3 س ــد از گذش بع
ــا در  ــنی آنه ــدان س ــا و متح ــی ه ــای غرب ه
ــت. ــرده اس ــر ک ــوال تغیی ــاع و اح ــوریه اوض س

|| بـا توجـه بـه مواضعـی کـه قطـر در 
راسـتای بهبود روابـط خود با عربسـتان 
سـعودی اخیرا در قبال اخوان المسـلمین 
گرفته اسـت، آیا مـی توان گفـت که این 

امـر موجـب حمایت هـای بیشـتر دولت 
ترکیـه از اخوان المسـلمین خواهد شـد؟

ــه بخواهــد حمایــت خــود از اخــوان  شــاید ترکی
ــن  ــن مطمئ ــا م ــش دهــد ام المســلمین را افزای
ــرای  ــای ب ــر فض ــال حاض ــه در ح ــتم ک نیس
ــه  ــای منطق ــت ه ــلمین در سیاس ــوان المس اخ
وجــود داشــته باشــد. علــت حــذف اخــوان 
ــی در  ــای نظام ــا کودت ــدرت تنه ــلین از ق المس
ــای  ــت ه ــروه حمای ــن گ ــه ای ــود بلک ــر نب مص
غــرب را هــم از دســت داده بــود و عالوه بــر اینها 
رهبــری ایــن گــروه ثابــت کــرد کــه نســبت بــه 
ــدان  ــر چن ــازی در مص ــی س ــه دموکراس پروس

ــت.  ــد نیس متعه
اصلــی تریــن دلیــل قطــع حمایــت هــای غــرب از 
اخــوان المســلمین ، ناتوانــی اخــوان المســلمین در 
فاصلــه گرفتــن از رادیکالیســم بــود. تنهــا در تونس 
الغنوشــی توانســت یــک راه معتــدل و میانــه ای را 
در پیــش گیــرد حتــی بــا اینکــه تحــت فشــارهای 

غــرب بــود. اگــر غنوشــی هــم بــه توصیــه هــای 
ــه اخــوان المســلمین  ترکیــه مشــابه آنچــه کــه ب
ــه کار مــی  مصــر مــی کــرد توجــه مــی کــرد و ب

بســت االن اوضاعــش اینگونــه نبــود. 
ــوان  ــی شــود برخــی اعضــاء اخ ــه م ــی گفت حت
ــی  ــای سیاس ــه ه ــه توصی ــر ب ــلمین مص المس
ترکیــه معتــرض هســتند. بطــور کلــی تحــوالت 
بهــار عربــی نشــان داد کــه علــت موفــق نبــودن 
اخــوان المســلمین فقــط ناکارآمــدی ایــن گــروه 
ــن گــروه از گــروه هــای  ــه نگرفتــن ای و فاصل
ــه  ــان داد ک ــه نش ــت بلک ــوده اس ــکال نب رادی
ــب  ــه موج ــود ک ــرب ب ــای غ ــت ه ــن حمای ای
شــد آنهــا راه را بــه سیاســت بــاز کننــد و بــدون 
ــد کار  ــی توان ــرب نم ــتیبانی غ ــت و پش حمای

ــد. ــش ببرن ــادی از پی زی
ــه  ــت ترکی ــلمین و دول ــوان المس ــا اخ ــن روزه ای
دارای وضــع مشــابهی هســتند. هــر چنــد آنها نمی 
خواهنــد اعتــراف کننــد کــه بخشــی از قــدرت آنها 
از غــرب اســت و بعــد از اینکــه حمایت هــای غرب 
را از دســت داده انــد بــرای بقــا بــه همدیگــر تکیــه 
داده انــد و همچنیــن نمــی خواهنــد اعتــراف کنند 
ــای  ــر سیاســت ه ــی تغیی ــت و توانای ــه ظرفی ک

آشــفته خاورمیانــه ای خــود را ندارنــد.

|| بــا توجــه بــه اظهــارات اخیــر» بثینه 
شــعبان« مشــاور رئیــس جمهــور 
ســوریه کــه دولت مصــر و »السیســی« 
رئیــس جمهــور این کشــور را دوســت 
ــوان  ــا مــی ت ــود، آی ــده ب ســوریه خوان
ــتان  ــت عربس ــر دول ــه مص ــت ک گف
ــا  ــرد ت ــد ک ــد خواه ــعودی را متقاع س
سیاســت خــود در قبــال ســوریه را 
ــار  ــدن بش ــی مان ــد و باق ــر ده تغیی

ــرد؟ ــدرت را بپذی ــد در ق اس
مــن دربــاره اظهــارات وی چیــزی نمــی دانــم امــا 
حقیقــت این اســت کــه بهتریــن راهکاربــرای حل 
ــزرگ«  ــالف ب ــک ائت ــاد »ی ــوریه ایج ــران س بح
ــاد  ــور اتح ــه مح ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــت. ب اس
ســنی_غربی بــه خطــرات جریانهای اســالمگرای 
ــن«  ــوان جعلی«مخالفی ــه تحــت عن افراطــی ک

ــرده اســت.  ــی ب مطــرح مــی شــوند پ
بــا اینحــال حامیــان دولــت بشــار اســد هــم بایــد 
ایــن حقیقــت را بــه رســمیت بشناســند کــه اســد 
هــم بایــد راهــی بــرای مصالحــه بیابــد و حتــی 
ــدرت را  ــیم ق ــا تقس ــدرت و ی ــال ق ــئله انتق مس

هــم مــد نظــر داشــته باشــد|

گفتگو با تحلیلگر ترک؛

ایجاد»ائتالف بزرگ« برای سوریه
اخوانی ها هم مخالف توصیه های ترکیه هستند

اروپـــــــا

گفتگو از پیمان یزدانی

استانبول  دانشگاه  سیاسی  علوم  استاد  مرت«  دکتر»نورای 
بهترین راهکار حل مشکل سوریه را ایجاد ائتالف بزرگ خواند 
و توصیه های سیاسی دولت ترکیه به اخوان المسلمین را برای 

آنها مشکل ساز دانست.
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 
دکتر»نورای مرت« استاد علوم سیاسی دانشگاه استانبول و 
کارشناس مسائل منطقه انجام شده است که مشروح آن در 

زیر آمده است.
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شـورای آتالنتیک در گزارشـی به تشـریح نگرانی 
هـای اروپا و آمریـکا از عملکرد متحـد منطقه ای 
خـود ترکیـه پرداخته و خواسـتار تعلیـق مذاکرات 

الحـاق این کشـور بـه اتحادیه اروپا شـد.
شـورای آتالنتیـک در گزارشـی بـه قلـم »پینـار 
دوسـت نیگو« به تشـریح نگرانی هـای متحدان 
کشـور  ایـن  هـای  سیاسـت  از  ترکیـه  غربـی 

پرداخـت.
در ایـن گزارش آمده اسـت که سـه مسـئله درباره 
ترکیـه وجـود دارد کـه موجـب نگرانـی آمریکا و 

متحـدان اروپایی این کشـور شـده اسـت.
سـه موضوعی که موجـب نگرانی هـای متحدان 
غربی ترکیه شـده اسـت موج وسـیع دسـتگیری 
روزنامـه نگاران و خبرنگاران در این کشـور اسـت 
کـه امیدهـا بـرای احیـای مذاکـرات الحـاق این 
کشـور به اتحادیـه اروپا را کـم رنگ کرده اسـت. 
همچنیـن مذاکـرات این کشـور و قبـرس یونانی 
نشـین اخیرا به خاطـر رقابت این کشـور با قبرس 
بر سـر منابع نفـت و گاز در دریـای مدیترانه نیز با 

مشـکل مواجه شـده است.
موضـوع دیگـری که موجـب نگرانی غرب شـده 
اسـت پیشـنهاد روسـیه بـه ترکیـه برای توسـعه 
روابـط اسـت تـا فعالیـت های مشـترک خـود در 

زمینـه نفـت و گاز را افزایـش دهند.
در ایـن گـزارش آمـده اسـت بـا اینکه سـفر اخیر 

خارجـی  سیاسـت  مسـئول  موگرینـی  فدریـکا 
اتحادیـه اروپـا و دیویـد کامـرون نخسـت وزیـر 
انگلیـس بـه ترکیه امیدهـا را بـرای بهبـود روابط 
ترکیـه و اتحادیه اروپـا افزایش داده بـود ولی موج 
وسـیع دسـتگیری روزنامه نگاران و خبرنـگاران و 
حمله پلیـس بـه سـاختمان روزنامه تـودی زمان 
موجـب از بیـن رفتـن ایـن امیـد شـد. بطوریکـه 
کمیسـیون اروپایی بالفاصله بعد از این بازداشـت 

هـا اعـالم کـرد ایـن اقدامـات بـر خـالف ارزش 
هـای اروپایـی اسـت کـه ترکیـه خواسـتار الحاق 

به آن اسـت.
در واکنـش به هشـدار اتحادیـه اروپـا رجب طیب 
اردوغـان رئیـس جمهورترکیـه گفـت: مـا هیـچ 
نگرانـی دربـاره آنچه کـه اروپـا می گویـد نداریم؛ 
چـه مـا را بـه عضویـت بپذیـرد و چـه نپذیـرد. 
همچیـن در این گـزارش از دیگر مشـکالت بین 
ترکیـه و اتحادیـه اروپا »اختالف بر سـر سـوریه« 

عنوان شـده اسـت.
بنـا بر ایـن گـزارش اولویـت هـای ترکیـه و اروپا 
در خصوص سـوریه متفاوت اسـت. بطوریکه اروپا 
با طـرح سـازمان ملل بـرای توقـف درگیـری ها 
در حلـب موافـق اسـت و از آن حمایـت مـی کند 
در حالیکـه ترکیـه خواسـتار ایجـاد منطقـه پرواز 
ممنوع و حایل در شـمال سـوریه است و همچنین 
خواسـتار کنار گذاشـتن بشـار اسـد از قدرت است 
زیـرا معتقد اسـت به همـراه داعش دولت سـوریه 

هـم باید هـدف قـرار گیرد.
در بخـش دیگـری از ایـن گـزارش آمـده اسـت، 
دیـدار مقامـات اروپایـی از آنـکارا یـک هفتـه بعد 
از آن صـورت گرفـت کـه »والدیمیر پوتیـن« در 
دیـداری کـه از ترکیه داشـت اعالم کـرد خواهان 
انتقـال خـط لولـه گاز »سـوات اسـتریم«]جریان 
جنوبـی[ از طریـق خاک ترکیـه اسـت و تخفیف 

زیـادی به گاز فروشـی روسـیه بـه ترکیـه داد.
در ایـن گـزارش آمده اسـت با وجـود تحریم های 
آمریـکا و اروپـا علیـه روسـیه همـکاری ترکیه با 
روسـیه موجب نگرانی این کشـورها شـده اسـت 
بطوریکـه ترکیه بر خالف خواسـت اتحادیـه اروپا 
نه تنهـا روسـیه را تحریم نکـرده بلکـه همکاری 
هـای خود بـا این کشـور را افزایش نیز داده اسـت 
و از فرصـت ایجـاد شـده بـرای افزایش صـادرات 

خـود به روسـیه اسـتفاده کرده اسـت.
نویسـنده در بخـش دیگـری از ایـن مطلـب می 
نویسـد: بایـد بـه خاطـر داشـته باشـیم کـه علت 
خـروج قبـرس از مذاکرات بـا ترکیه اعتـراض به 
عملیـات اکتشـاف نفـت و گاز ترکیـه در شـرق 
دریـای مدیترانـه صـورت گرفـت و ایـن در حالی 
اسـت که قبرس و اسـرائیل برای صـادرات گاز به 
مصـر، یونان و ایتالیـا از طریق خط لولـه ای که از 

ترکیـه مـی گـذرد برنامه ریـزی کـرده اند.
نویسـنده در پایان با اشاره به مشـکالت و نگرانی 
هـای ایجـاد شـده بـرای غـرب توسـط ترکیـه، 
توصیـه می کند رونـد مذاکرات الحاق این کشـور 
بـه اتحادیـه اروپـا معلـق بمانـد تـا این کشـورها 
تـا دربـاره ایـن نکتـه کـه ترکیـه بـه ارزش های 
اروپایـی آزادی، دموکراسـی، برابـری و حکومـت 
قانـون و حقـوق بشـر چگونـه احتـرام خواهـد 

گذاشـت اطمینـان حاصـل کند|

اروپـــــــا

شورای آتالنتیک تحلیل کرد؛

موارد اختالف آنکارا و اتحادیه اروپا/
 غرب نگران سیاستهای ترکیه است

 اولویت های ترکیه و 
اروپا در خصوص سوریه 
متفاوت است. بطوریکه 

اروپا با طرح سازمان ملل 
برای توقف درگیری ها 
در حلب موافق است و 
از آن حمایت می کند 

در حالیکه ترکیه خواستار 
ایجاد منطقه پرواز ممنوع 

و حایل در شمال سوریه 
است و همچنین خواستار 
کنار گذاشتن بشار اسد از 

قدرت است|
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ــان اینکــه انقــالب  ــا بی ــرک ب یــک تحلیلگــر ت
ایــران بیــن دو قدرت امپریالیســتی و کمونیســتی 
ــن  ــت: ای ــرد، گف ــرح ک ــومی را مط ــه س گزین
گزینــه مــورد توجــه دیگــر ملــت هــای آزادیخواه 
ــد  ــن رون ــه ای ــادی ب ــمار زی ــت و ش ــرار گرف ق

ــتند. پیوس
محقــق  و  نویســنده  دوالبجــی«  »ارجــان 
ــه در ســال ۱979  ــه ک ــک ترکی ــه آیدینلی روزنام
نوجوانــی ۱4 ســاله بــود و اخبــار وقــوع انقــالب 
ــی  ــال م ــان دنب ــا هیج ــران را ب ــالمی در ای اس
ــان ســقوط  ــت: در آن زم ــی گف ــرد در گفتگوی ک
شــاه ظالــم ایــران موجــب خوشــحالی مــا بــود. 
ــی  ــام خمین ــه ام ــود ک ــروز ب ــن دی ــی همی گوی
)ره( در میــان اســتقبال گســترده مــردم، بــه 
ایــران بازگشــت. همینطــور از جنگــی کــه عــراق 
ــران  ــه ای ــالب ب ــس از انق ــی پ ــه اندک ــه فاصل ب
تحمیــل کــرد، ناراحــت شــدیم، بــا ایــن حــال بــا 
دیــدن بســیج عمومــی مــردم ایــران و عزیمــت 
پیــر و جــوان بــه جبهــه هــا بــار دیگــر هیجــان 
زده شــدیم. حــس وطندوســتی ایرانــی هــا مثــال 
ــز  ــه نی ــی اســت. همانطــور کــه مــردم ترکی زدن
ــی را در  ــردی تاریخ ــه نب ــک قلع ــگ چان در جن
ــش  ــه نمای ــتعمارگر ب ــای اس ــدرت ه ــل ق مقاب

ــتند. گذاش
ــوان  ــه عن ــا ب ــال ه ــن س ــه در ای ــی ک دوالبج
خبرنــگار از نزدیــک وقایــع پــس از انقــالب 
ــه  ــته در ادام ــر داش ــر نظ ــران را زی ــالمی ای اس
ــالب  ــورد انق ــک در م ــه آیدینلی ــزود: روزنام اف
ــرده  ــر ک ــادی منتش ــب زی ــار و مطال ــران اخب ای
ــرا  ــت زی ــم اس ــیار مه ــالب بس ــن انق ــت. ای اس
ــن  ــا ای ــران ب ــر داد. ای ــه را تغیی سرنوشــت منطق
انقــالب حرکــت بزرگــی انجــام داد و در کســب 
اســتقالل الگویــی بــرای کشــورهای دیگــر شــد. 
اگــر در زمــان حیــات امــام خمینــی )ره( آتاتــرک 
ــی  ــی م ــتان خوب ــن دو دوس ــود، ای ــده ب ــز زن نی

ــدند. ش
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه انقــالب 
اســالمی ایــران چــه تاثیــری بــر جنبــش 
ــار  ــته اظه ــان داش ــش جه ــی بخ ــای رهای ه
داشــت: انقــالب ایــران سرمشــق جنبــش هــای 
ــن  ــت. ای ــه اس ــتقالل طلبان ــه و اس آزادیخواهان
ــا پیشــینه  ــران ب ــود. ای ــی ب انقــالب حرکتــی مل
تاریخــی عظیــم یکــی از کشــورهای مهــم 
ــن  ــی رود، از ای ــمار م ــه ش ــیا ب ــه و آس در منطق
ــن  ــم شــاه ای ــد وابســته باشــد. رژی رو نمــی توان
ــاالت  ــر ای ــه نوک ــرده و ب ــن ب ــتقالل را از بی اس
ــه  ــران علی ــت ای ــود. مل ــل شــده ب متحــده تبدی
ــا ســال  ــام کــرد. ت ــت شــوریده و قی ــن وضعی ای
هــای دهــه ۱980 میــالدی ملــت هــای زیــادی 
ــرده و  ــارزه ک ــتبد مب ــای مس ــت ه ــا حکوم ب
استقاللشــان را بــه دســت آورده بودنــد. در چنیــن 
دورانــی ایــران دیگــر نمی توانســت وابســتگی را 
تحمــل کنــد، ملــت ایــن رونــد اشــتباه را متوقف 

ــت. ــت گرف ــود را در دس ــت خ ــرد و سرنوش ک
ــه  ــن واقع ــا ای ــران ب ــد: ای ــادآور ش ــی ی دوالج
مهــم، بــه الگویــی بــرای جهــان تبدیــل شــد و 
نشــان داد کــه مــی تــوان در مقابــل قــدرت های 
ــران توانســت  ــت ای ــزرگ ایســتادگی کــرد. مل ب
ــن  ــه همی ــد ب ــت ده ــدرت را شکس ــک ابرق ی
دلیــل هــر چقــدر از ایــن کار بــه خــود ببالــد بــاز 
ــن  ــران همچنی ــردم ای ــام م هــم کــم اســت. قی
ــوم جهــان امیــد و انگیــزه  ــه ملــت هــای مظل ب
داد. ایــران پــس از پیــروزی انقــالب اعــالم کــرد 
در کنــار ملــت هــای مظلــوم خواهــد ایســتاد. در 

ایــن راســتا بــه جنبــش هــای آزادیخــواه کمــک 
ــم صهیونیســتی،  ــفارت رژی ــا بســتن س ــرد؛ ب ک
ــزاز درآورد.  ــه اهت ــا ب ــطین را در آنج ــم فلس پرچ
ایــران همچنیــن صلــح طلبــی خــود را نیــز بــه 
نمایــش گذاشــت. در کنار ایــن، نیــروی حزب اهلل 
کــه بــا قــدرت در برابــر اســرائیل ایســتاده اســت، 
ــه  موفقیــت ایــران اســت. اگــر انقــالب ایــران ب
وقــوع نپیوســته بــود، چنیــن امــری محقــق نمی 
ــتادگی را در  ــت و ایس ــه مقاوم ــران جبه ــد. ای ش

منطقــه ایجــاد کــرد.
خبرنــگار روزنامــه آیدینلیــک ترکیــه در تشــریح 
میــزان تاثیــر پیــام انقــالب اســالمی ایــران برای 
ملــت هــای انقالبــی جهــان گفــت: امــام خمینی 
)ره( رهبــر انقــالب اســالمی ایــران در مصاحبــه 
ای کــه در زمــان بازگشــت از پاریــس بــه ایــران 
ــا روزنامــه آیدینلیــک انجــام داد قــدرت هــای  ب
جهــان را از مداخلــه در مســائل ایــن کشــور بــاز 
ــی  ــتا اقدامات ــن راس ــز در ای ــا نی ــت و بعده داش
ــد  ــی مســتقل و قدرتمن انجــام داد. کوشــید ایران
ــام  ــا قی ــتاد. ب ــش ایس ــای حرف ــد. پ ــاد کن ایج
اســتقالل طلبانــه ایــران، ملــت هــای ســتم دیده 
ــران  ــتند. ای ــه آن پیوس ــز ب ــان نی ــوم جه و مظل
شــجاعان بــه ســوی ایــن قیــام هــا دســت یاری 
ــود. در  ــر ب ــیار موث ــت بس ــن سیاس ــرد. ای دراز ک
ســال هــای اخیــر ایــن رویکــرد را در مناســبات 
ایــران بــا کشــورهای آمریــکا التیــن مــی بینیم.  
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود در بیــان 
ــادآور  ــران ی ــالب اســالمی ای ــای انق ــی ه ویژگ
شــد: انقــالب ایران بیــن دو قــدرت امپریالیســتی 
و کمونیســتی گزینــه ســومی را مطــرح کــرد. این 
ــن،  ــد چی ــه کشــورهایی مانن ــورد توج ــه م گزین
هنــد، یوگوســالوی و مصــر قــرار گرفــت کــه در 
آن زمــان بــه دنبــال اســتقالل و خــارج شــدن از 
ــمار بیشــتری  ــد. ش ــرب بودن ــوک شــرق و غ بل
ــه  ــد پیوســتند. »ن ــن رون ــه ای ــز ب از کشــورها نی
ــالمی« راه  ــوری اس ــی، جمه ــه غرب ــرقی، ن ش
ــان  ــان نش ــه جهانی ــران ب ــه ای ــود ک ــومی ب س
ــرای  ــی ب ــه الگوی ــران ب ــر ای ــان دیگ ــه بی داد. ب

کشــورهای اســتقالل طلــب جهــان تبدیــل 
ــا تروریســم  شــد. امــروز نیــز ایــران در مبــارزه ب
در کنــار ملــت هــای فلســطین، لبنــان، ســوریه و 
عــراق ایســتاده و بــا اقدامــات خــود نقشــه هــای 
ــرده  ــر آب ک ــش ب ــه نق ــم را در منطق امپریالیس

ــت. اس
به گفتــه ایــن محقق تــرک، لیبــرال دموکراســی 
ــرا دو  ــران هــراس دارد زی از انقــالب اســالمی ای
رویــی و نفــاق غــرب را افشــا مــی کنــد. بــه بیان 
دیگــر لیبــرال دموکراســی متشــکل از دو رویــی، 
ــن  ــه ای ــران ب ــرب از ای ــت. غ ــاق و دروغ اس نف
ــود  ــل خ ــتقالل کام ــال اس ــه دنب ــه ب ــر ک خاط
ــی  ــم نم ــر خ ــا س ــدرت ه ــل ق ــوده و در مقاب ب
کنــد، ناراحــت اســت. قــدرت هــای غربــی مــی 
خواهنــد دیگــر کشــورها بــه آنهــا وابســته بــوده 
و مســتعمره شــان شــوند. دلیــل دیگــر هــراس 
از انقــالب ایــران ایــن اســت کــه ایــن انقــالب 
ــیر  ــم زده و مس ــر ه ــان را ب ــن جه ــم دروغی نظ
جدیــدی را بــه ملــت هــا نشــان داده اســت. ایــن 
امــر قــدرت هــا را نگــران مــی کنــد و از ایــن رو 

بــا انقــالب ایــران مقابلــه مــی کننــد.
دوالبجــی یــادآور شــد: مفهــوم دموکراســی 
دروغ بافــی و حرافــی نیســت، دموکراســی تنهــا 
ــت.  ــم نیس ــن ه ــای رای رفت ــدوق ه ــای صن پ
دموکراســی در واقــع آزاد زیســتن و دســتیابی 
بــه حقــوق برابــر، رشــد اقتصــادی، برخــورداری 
از حقــوق اجتماعــی، اســتقالل و مهمتــر از همــه 
داشــتن امنیــت اســت. تمــام اینهــا را مــی توانــد 
ــن  ــی از ام ــران یک ــرد. ای ــاهده ک ــران مش در ای
ــان  ــن نش ــت، ای ــان اس ــورهای جه ــن کش تری
ــن  ــرات تری ــی از دموک ــران یک ــد ای ــی ده م
کشــورها اســت. بــرای غــرب دموکراســی مفهوم 
دیگــری دارد. آنهــا کســانی را کــه مــی خواهنــد 
ــن  ــا ای ــد. آی ــی آورن ــرون م ــا بی ــدوق ه از صن
یــک فریبــکاری بــزرگ نیســت؟ ســوریه یکــی 
ــود، امــا چــه شــد؟  از کشــورهای امــن جهــان ب
ــن کشــور  ــه ای ــه ب ــن ک ــرای ای ــرب ب ــده غ وع
دموکراســی خواهــد آمــد موجــب ریختــه شــدن 

خــون هــزاران نفــر در ایــن کشــور شــد. مســئول 
ــا،  ــا کیســت؟ آنه ــون ه ــن خ ــدن ای ــه ش ریخت
ــه  ــز ک ــر چی ــد. ه ــی نامن ــن را دموکراســی م ای
ــورد پســند غــرب  ناقــص باشــد، دموکراســی م

ــت. اس
ــه  ــان را ب ــی، جه ــام دموکراس ــه ن ــزود: ب وی اف
خــون آغشــته انــد. هــر ســو را بنگــری، تــرور و 
اشــک و آه مــی بینــی. تمــام اینهــا آثــار اقدامــات 
ــتی  ــای تروریس ــروه ه ــام گ ــت. تم ــرب اس غ
ــا کمــک ســیا، موســاد و ســازمان هــای  ــا ب دنی
ــن  ــد. ای ــی گیرن ــکل م ــی ش ــی غرب جاسوس
ــرب  ــای غ ــت ه ــوب سیاس ــا در چارچ ــروه ه گ
حرکــت مــی کننــد. در پــس ایــن گــروه هــا نیــز 
ــی رســد. آنچــه  ــرب از راه م ــغالگر غ ــش اش ارت
کــه امــروز در منطقــه شــاهدش هســتیم، شــاهد 
ــالب  ــا اســت. یکــی از شــعارهای انق ــن مدع ای
ــه دور از  ــح و ب ــی در صل ــران زندگ ــالمی ای اس
شــکنجه و آزار اســت. اگــر بــه تحــوالت امــروز 
بنگریــم متوجــه مــی شــویم کــه جهــان چقــدر 
ــت  ــا حرک ــران ب ــاز دارد. ای ــئله نی ــن مس ــه ای ب
ــم  ــا تروریس ــه ب ــه مقابل ــتا، در جبه ــن راس در ای
فعــال اســت و کســانی را کــه بــا تروریســم مــی 
ــان  ــا بی ــد. دوالبچــی ب ــی کن ــاری م ــد، ی جنگن
اینکــه ایــران یــک کشــور اســالمی اســت گفت: 
ــود.  ــر ش ــال ت ــه فع ــن زمین ــد در ای ــران بای ای
دیگــران هــر چــه مــی خواهنــد بگوینــد، ایــران 
ــا جدیــت  ــه ب ــد راهــی را کــه در پیــش گرفت بای
دنبــال کنــد. نتیجــه ایــن رویکــرد در آینــده بیش 

ــد. ــد ش ــش مشــخص خواه از پی

ایــن محقــق روزنامــه آیدینلیــک در بخــش 
دیگــری از ســخنان خــود بــه نقــش امــام 
خمینــی)ره( در انقــالب اســالمی ایــران پرداخت 
ــام  ــری ام ــا رهب ــالب ب ــن انق ــرد: ای ــد ک و تاکی
ــی از  ــید. وی یک ــروزی رس ــه پی ــی)ره( ب خمین
رهبــران انقالبــی بــزرگ تاریــخ بشــریت اســت. 
ــتم و  ــه هس ــوری ترکی ــورخ دوره جمه ــن م م
انقــالب اســالمی ایــران و تحــوالت آن را تعقیب 
ــه حــرم امــام  ــه ایــران ب مــی کنــم. در ســفرم ب
خمینــی)ره( رفتــم. بعــد ســری بــه جمــاران زدم 

ــدم| ــر ش ــی اش متاث ــادگی زندگ و از س

گفتگو با کارشناس ترک:

دالیل ناراحتی غرب از ایران/
انقالب اسالمی سرنوشت

 منطقه راتغییر داد

لیبرال دموکراسی از 
انقالب اسالمی ایران 
هراس دارد زیرا دو 
رویی و نفاق غرب را 
افشا می کند. به بیان 

دیگر لیبرال دموکراسی 
متشکل از دو رویی، نفاق 

و دروغ است. غرب از 
ایران به این خاطر که 

به دنبال استقالل کامل 
خود بوده و در مقابل 
قدرت ها سر خم نمی 

کند، ناراحت است. 
قدرت های غربی می 

خواهند دیگر کشورها 
به آنها وابسته بوده و 
مستعمره شان شوند|

اروپـــــــا
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امیر احمدیان تشریح کرد:

علل ناموفق بودن مذاکرات صلح اوکراین
گفتگو از فریدون ناعمی

کارشــناس مســائل روســیه ضمــن اشــاره بــه مشــکالت موجــود 
در مســیر مذاکــرات صلــح بیــن دولــت اوکرایــن و جدایــی طلبــان 
بــر لــزوم اصــالح ســاختار ســازمان ملــل بــرای حــل بحــران های 

بیــن المللــی تاکیــد کــرد.
دکتــر »بهــرام امیــر احمدیــان« اســتاد دانشــگاه و کارشــناس مســائل 
روســیه در گفتگویــی بــه تشــریح شــرایط کنونــی اوکرایــن پرداخــت 
و گفــت: در شــرایط بحرانــی و حــاد کنونــی اوکرایــن دو طــرف مــی 
ــوب  ــه در چارچ ــت ک ــی اس ــد و طبیع ــره کنن ــم مذاک ــد باه خواهن
خواســته هــای خــود رفتار کننــد امــا مــواردی در این میــان وجــود دارد 
کــه کار را کمــی مشــکل مــی کنــد. یکــی ایــن کــه مذاکراتــی از این 

دســت معمــوال بیــن دو کشــور انجــام مــی گیــرد.
ــه تفکــر ســطح و  ــی ک ــا زمان ــن اســتاد دانشــگاه ت ــاد ای ــه اعتق ب
چارچــوب مذاکــرات مشــخص نشــود مذاکــرات راه بــه جایــی نمی 
بــرد. مگــر ایــن کــه هــم دولــت مرکــزی اوکرایــن و هــم جدایــی 
ــه مناطــق شــرقی در چارچــوب  ــن فکــر باشــند ک ــه ای ــان ب طلب
ــرای  ــده ب ــن ش ــش تعیی ــای از پی ــتقل و مرزه ــور مس ــک کش ی
ــت  ــک حکوم ــا ایجــاد ی ــوق شــهروندی بیشــتر و ی ــت حق دریاف

ــه امتیازاتــی دســت پیــدا کننــد. ــی ب فدرال
ــا  ــن ب ــت اوکرای ــت دول ــی دانســتن مخالف ــا طبیع ــان ب امیراحمدی
ــادآور شــد: در مــوارد مشــابهی کــه بخــش هایــی  ایــن مســئله ی
ــا  ــن ب ــته، طرفی ــزی مشــکل داش ــت مرک ــا دول ــک کشــور ب از ی

مذاکــره توانســته انــد اختالفــات را حــل کننــد. مثــل آنچــه کــه در 
مــورد تیمــور شــرقی اتفــاق افتــاد و ایــن منطقــه بــه عنــوان یــک 
ــاغ کــه  ــا در قــره ب ــه رســمیت شــناخته شــد. ی کشــور مســتقل ب
ــد، در  ــه ســالح بردن ــد و دســت ب خواهــان اســتقالل بیشــتر بودن
ایــن مــورد هــم بــا دخالــت کشــور ثالــث وضعیــت بحرانــی شــد. 
بحــران اوســتیای جنوبــی و آبخازیــا نیز همیــن وضعیت را داشــت. 
ایــن شــرایطی اســت کــه در شــرق اوکرایــن هــم بــه وجود آمــده و 

ناشــی از ســاختار شــوروی ســابق اســت.  
وی اظهــار داشــت: بــه نظــر می رســد گفتگــوی بیــن دولــت مرکزی 
ــن انجــام  ــت اوکرای ــد در چارچــوب دول ــان شــرق بای ــی طلب و جدای
بگیــرد. جامعــه جهانی بایــد هــر دو طــرف را متقاعــد کند کــه مذاکره 
دارای ویژگــی هــا و ســطحی اســت و طــرف هــای درگیــر بایــد ایــن 
مســائل را رعایــت کننــد. اگــر اینهــا رعایــت نشــود نتیجه همــان می 
شــود کــه در ایــن مــدت شــاهد آن بــوده ایــم. آتــش بــس اعــالم می 
شــود، دوبــاره جنــگ از ســر گرفتــه می شــود و بــاز آتــش بــس برقرار 

مــی شــود و ایــن وضعیــت ادامــه دارد.
وی افــزود: در هــر حــال همانطــور کــه »ادوارد شــواردنادزه« رئیس 
جمهــوری ســابق گرجســتان مــی گفــت یــک صلــح بــد بهتــر از 
ــه  ــن ب ــد بحــران اوکرای یــک جنــگ خــوب اســت. مســائلی مانن

ایــن ســادگی قابــل حــل نیســت.
امیراحمدیــان خاطرنشــان کــرد: بــه لحــاظ حقوقــی روســیه مــدل 

کــوزوو را مثــال مــی زنــد و مــی گویــد در داخــل حاکمیــت یــک 
ــه  ــو آن را ب ــا و نات ــده و اروپ ــتقالل ش ــی دارای اس ــور، بخش کش
رســمیت شــناخته انــد. هــر چنــد هنــوز کــوزوو در ســازمان ملل به 
رســمیت شــناخته نشــده امــا ایــن بدعــت بــدی بــود کــه متعاقــب 
آن مــدل هــای مشــابه در قفقــاز و اوکرایــن مشــاهده مــی شــود.

ــه  ــی ب وی تصریــح کــرد: بخشــی از مشــکالت پیــش روی جهان
خاطــر ســاختار ســازمان ملــل و شــورای امنیــت و داشــتن حــق وتو 
توســط قدرتهــای جهانــی اســت کــه نیازهــای دنیــای کنونــی را 

جوابگــو نیســت|

»عثمــان فــاروق لــوغ اوغلــو« نماینــده 
ــه  ــان ترکی ــق در پارلم ــوری خل ــزب جمه ح
اختالفــات اخیــر بیــن رئیــس جمهــور و 
نخســت وزیــر ترکیــه بــر ســر اســتعفای 
ــور را  ــن کش ــی ای ــرویس اطالعات ــس س رئی
ترفنــدی سیاســی بــا اهــداف خــاص دانســت.

ــای  ــانه ه ــی رس ــته برخ ــای گذش در روزه
ترکیــه بــا اشــاره بــه اســتعفای »هــاکان 
ــه  ــات ترکی ــازمان اطالع ــس س ــدان« رئی فی
ــن  ــور ای ــس جمه ــی رئی ــود نارضایت ــا وج ب
کشــور، اســتعفای وی را نشــانه آغــاز انــزوای 

ــد. ــی خوانن ــان« م ــب اردوغ ــب طی »رج
ــریع  ــت س ــا برگش ــانه ه ــن رس ــی از ای برخ
ــان از  ــب اردوغ ــب طی ــد رج ــر از موع و زودت
مکزیــک را در راســتای نگرانــی هــای وی در 
خصــوص اختــالف و شــکاف در درون حــزب 
ــتند  ــته و نوش ــعه دانس ــت و توس ــم عدال حاک

ــه  ــه ک ــه آنچ ــی ب ــان واکنش ــت اردوغ برگش
از ســوی مخالفــان وی در حــزب حاکــم مــی 
ــاس  ــئله احس ــن مس ــت و وی از ای ــذرد اس گ

ــد. ــی کن ــی م ناراحت
ــازمان  ــس س ــدان رئی ــاکان فی ــتعفای ه  اس
ــا وجــود مخالفــت رجــب  ــه ب اطالعــات ترکی
ــوده  ــکان وی ب ــه از نزدی ــان ک ــب اردوغ طی
ــت  ــو نخس ــد داود اوغل ــت احم ــت و حمای اس
وزیــر ایــن کشــور از اســتعفای فیــدان از 
ــای  ــانه ه ــران از نش ــی تحلیلگ ــوی برخ س
ــی  ــم حزب ــن دو ه ــن ای ــالف در بی ــروز اخت ب

ــت. ــده اس ــته ش دانس
ــان  ــکان اردوغ ــه از نزدی ــدان ک ــاکان فی ه
ــا از  ــوده و باره ــته ب ــای گذش ــال ه در س
ســوی وی بــه عنــوان»رازدار« معرفــی 
ــات  ــرکت در انتخاب ــرای ش ــت ب ــده اس ش
پارلمانــی از ســمت خــود کنــاره گیــری 

ــت. ــرده اس ک
در همیــن راســتا گفتگویــی بــا »عثمــان 
فــاروق لــوغ اوغلــو« نماینــده حــزب مخالــف 
ــته  ــه داش ــان ترکی ــق در پارلم ــوری خل جمه
ایــم کــه وی بــر خــالف نظــرات برخــی 
ــی  ــات فعل ــران اختالف ــا و تحلیلگ ــانه ه رس
بیــن اردوغــان و داود اوغلــو بــر ســر اســتعفای 
بــازی سیاســی  را یــک  هــاکان فیــدان 
ــی را  ــداف خاص ــه اه ــت ک ــگ دانس هماهن

ــد. ــی کن ــال م دنب
گفــت:  خصــوص  ایــن  در  اوغلــو  لــوغ 
گفتگوهــای اخیــر بیــن رئیــس جمهــور 
ــاره  اردوغــان و نخســت وزیــر داود اوغلــو درب
ــرویس  ــس س ــدان رئی ــاکان فی ــتعفای ه اس
هــای اطالعاتــی ترکیــه بــر خــالف ظاهــر آن 
ــن  ــرای دســت یافت ــی ب ــد سیاس ــی ترفن نوع

ــت. ــاص اس ــی خ ــه اهداف ب
وی در ادامــه ســه هــدف را بــرای ایــن ترفنــد 
سیاســی معرفــی کــرده و گفــت: اولیــن هــدف 
برکنــاری هــاکان فیــدان از پســت کنونــی اش 
ــخص  ــوز مش ــل آن هن ــه دالی ــد ک ــی باش م
نیســت. امــا نخســت وزیــر و رئیــس جمهــور 
دربــاره آن بــه توافــق رســیده انــد و بــی 
ضررتریــن راه ایــن کار علــم کــردن وی 
بــرای انتخابــات پارلمانــی اســت زیــرا بــا ایــن 
روش وی از مصونیــت محاکمــه برخــوردار 
ــم  ــی وی ه ــتیژ اجتماع ــود و پرس ــد ب خواه

ــد. ــد ش ــظ خواه حف
ــه  ــا اشــاره تلویحــی ب ــو در ادامــه ب ــوغ اوغل ل
برخــی گــزارش هــا مبنــی بــر دخالــت هــای 
ــی و  ــور اجرای ــه در ام ــور ترکی ــس جمه رئی
ــن  ــا ای ــا ب ــت: ثانی ــور گف ــن کش ــت ای دول
کار بــرای اردوغــان فرصتــی ایجــاد خواهــد 
ــس  ــک رئی ــوان ی ــه عن ــود را ب ــا خ ــد ت ش
ــد  ــود کن ــد و وانم ــی کن ــور خــوب معرف جمه
کــه در کارهــای دولــت و نخســت وزیــر 

ــد. ــی کن ــت نم دخال
ــه  ــان ترکی ــده پارلم ــن نماین ــن ای همچنی
ــه برخــی ادعاهــا کــه  ــا اشــاره ضمنــی ب ب
داود اوغلــو را نخســت وزیــری ضعیــف و 
ــت:  ــد گف ــی دانن ــان م ــیطره اردوغ ــت س تح
ــرای  ــی ب ــی فرصت ــد سیاس ــن ترفن ــا ای ثالث
ــا  ــرد ت ــد ک ــاد خواه ــو ایج ــد داود اوغل احم
ــد  ــوی و قدرتمن ــری ق ــت وزی ــود را نخس خ

ــد. ــان ده نش
وی تمامــی ایــن کارهــا را در راســتای 
ــو  ــگاه داود اوغل ــاء جای ــرای ارتق ــالش ب ت
ــت  ــدان از پس ــاکان فی ــردن ه ــار ک و برکن
ــراوان  ــای ف ــورد انتقاده ــه م ــی اش ک کنون
اســت دانســت و گفــت: اردوغــان هنــوز 
رئیــس و رهبــر حــزب حاکــم عدالــت و 
ــس  ــط رئی ــو فق ــت و داود اوغل ــعه اس توس
اســمی ایــن حــزب اســت و بــه عنــوان 

نخســت وزیــر قــدرت محــدودی دارد|

گفتگو با نماینده پارلمان ترکیه؛

اختالفات رئیس جمهوری و نخست 
وزیرترکیه صوری و ترفند سیاسی است
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ــه و  ــط ترکی ــاووز، رواب ــور ی || پروفس
یونــان در دهــه هــای معاصــر بــه چــه 
شــکل بــوده اســت؟ لطفــا بــه اختصــار 

ــد؟ ــح دهی ــورد توضی در ایــن م
ــان  ــه و یون ــط ترکی ــه رواب ــه ب ــی ک ــون وقت اکن
ــاد و  ــر از دهــه هفت ــی اگ ــم، یعن ــگاه مــی کنی ن
ــم، پــس از  حتــی شــصت میــالدی شــروع کنی
 )Makarios III( اینکــه ماکاریــوس ســوم
طــرح آکریتــاس )The Akritas plan( را 
ــال ۱974  ــای س ــس از کودت ــرد و پ ــرح ک مط
سامپســون )Sampson( در قبــرس و در پــی 
ــور  ــوان کش ــه عن ــه ب ــه ترکی ــم مداخل ــن ه ای
گارانتــور در مســئله قبــرس و حتــی قبــل از ایــن 
ــال ۱973 در  ــه از س ــان ک ــای یون ــت ه و فعالی
ــرای اکتشــاف نفــت شــروع شــده  ــای اژه ب دری
ــه  ــای اژه ک ــر دری ــت جزای ــود و مســئله مالکی ب

همچنــان حل نشــده باقــی مانــده اســت، بلــه این 
اختالفــات و تنــش هــا همیشــه و از طــی دهــه 60 
ــته اســت. ــه داش ــروز ادام ــه ام ــا ب ــالدی و ت می

مــن اینجــا مــی خواهــم که بــه نکتــه ای اشــاره 
کنــم، اگــر چــه بنــده آکادمیســین هســتم امــا در 
عیــن حــال بازنشســته نیــروی دریایــی ارتــش و 
فرمانــده دو نــاوگان دریایــی ارتــش در دریــای اژه 
ــوده ام، و هنگامــی  ــز ب ــه نی و همچنیــن مدیتران
کــه در دهــه هــای 80 و 90 میــالدی ایــن تنش 
ــده  ــود بن ــه در اوج ب ــرق مدیتران ــا در اژه و ش ه
فرصــت حضــور فیزیکــی و تجربــی را در منطقــه 
ــان در  ــز یون ــن مســئول می داشــته ام. و همچنی
ســتاد فرماندهــی ارتــش در طــی ســالهای 
ــن  ــر همی ــه خاط ــوده ام. ب ــز ب ۱999-200۱ نی
ــل  ــم حاص ــی کن ــرح م ــه مط ــائلی ک ــم مس ه

ــات عینی اســت. تجربی

در اواخــر دهــه 90 میــالدی بیــن ترکیــه و یونان 
ــته  ــرح و نوش ــازی در اژه مط ــاد س ــته اعتم بس
ــرح  ــته مط ــن بس ــبی ای ــت نس ــد، در موفقی ش
ــه اول  ــرای کاهــش تنــش در مرحل شــده کــه ب
و ســپس حــل تدریجــی حــق مالکیــت بــر جزایر 
ــن  ــد. اولی ــر بودن ــل موث ــی عوام ــود، بعض اژه ب
ــرات  ــه اث ــوز در ترکی ــه هن ــود ک ــن ب ــا ای اینه
حادثــه 28 فوریــه )کودتــای پســت مــدرن ارتش 
علیــه دولــت اســالم گــرای اربــکان در 28 فوریه 
۱997( وجــود داشــت. از ســوی دیگــر نشســت 
ســران اتحادیــه اروپــا کــه در مــاه دســامبر 
ســال ۱999 در هلســینکی برگــزار شــد و در ایــن 
نشســت بــرای اولیــن بــار از ســوی اتحادیــه اروپا 
بــه عضویــت ترکیــه چراغ ســبز نشــان داده شــد 
، امــا در اینجــا شــرایط و تعهداتــی بــرای ترکیــه 
ــن  ــن ای ــود. از مهمتری ــده ب ــه ش ــر گرفت در نظ
تعهــدات ایــن بــود کــه ترکیــه بایــد مشــکالت 
خــود بــا همســایگانش را بــه شــکل کامــل حــل 
و فصــل مــی کــرد. و مهمتریــن ایــن همســایه 
ــود.  ــای اژه ب ــان در دری ــا یون ــکالت ب ــا مش ه
زمانــی کــه بــرای حــل  وفصــل ایــن اختالفــات 
 2004 ســال  بــود  شــده  گرفتــه  نظــر  در 
ــد  ــال بای ــن س ــان ای ــا پای ــود و ت ــالدی ب می
کــه ترکیــه اختالفــات دریایــی، مالکیــت جزایــر 
ــی  ــل م ــان را ح ــا یون ــود ب ــی خ ــدود هوای و ح
کــرد. امــا مســئله جزایــر و مشــکالت مالکیــت 
آنهــا کــه نمونــه بــارز آن بحــران سیاســی 
و نظامــی بــود کــه در مــورد جزایــر کارداک 
ــد،  ــود آم ــه وج ــال ۱996 ب )Kardak( و در س
ــده  ــی مان ــده باق ــل نش ــون ح ــا کن ــا ت ــه تنه ن
اســت حتــی مذاکــرات جــدی نیــز در ایــن مــورد 

صــورت نگرفتــه اســت.
همانطــور کــه مــی دانیــد پــس از پایــان 
جنــگ ســرد، مفهومــی بــه نــام اعتمــاد 
در   )Confidence Building(ســازی
ــد و  ــود آم ــه وج ــل ب ــن المل ــط بی ــه رواب صحن
ــن اصــل  ــروی از ای ــا پی ــان هــم ب ــه و یون ترکی
ــی  ــه فرمول ــای اژه ب ــه در دری ــد ک ــعی کردن س
ــدا  ــز دســت پی ــرای همزیســتی مســالمت آمی ب
ــا  ــب ب ــع متناس ــز در آن موق ــده نی ــد و بن کنن
شــغلم در هیئــت ترکیــه ای حضور داشــتم و پس 
از آنکــه طــرح نســبتا جامعــی را آمــاده کردیم آن 
را بــه وزارت خارجــه فرســتادیم امــا بــا ایــن حال 
ــه از  ــی ک ــی فرصت ــال 2004 یعن ــان س ــا پای ت
ســوی اتحادیــه اروپــا تعییــن شــده بود پیشــرفت 
جــدی را در مذاکــرات شــاهد نبودیــم و مســائل 
جــدی همانطــور پابرجــا باقــی مانــد، امــا بــا این 
حــال تنــش  و بحــران خاصــی نیــز از آن موقــع 

بــه وجــود نیامــده اســت.
ــان  ــا پای ــع و ت ــه آن موق ــی ک ــی از دالیل یک
ــی  ــرزی و دریای ــع حــل مشــکالت م 2004 مان
دو کشــور بــود، روی کار بــودن حــزب ملــی 
 Panhellenic Socialist( ــوک ــرای پاس گ
Movement(  در یونــان بــود. یعنــی آن 
ــوس  ــان پاگال ــه یون ــور خارج ــر ام ــع وزی موق
)Teodoros Pangalos( بــود، کــه مواضــع 
ــه  ــور ک ــه شــدیدی داشــت و همانط ضــد ترکی
شــما هــم مــی دانیــد در آن زمــان بــود کــه رهبر 
ــان پناهــده  ــه یون ــروه تروریســتی پ ک ک ب گ
ــا همــکاری یونــان بــه کنیــا و ســفارت  شــد و ب
یونــان در آنجــا رفــت و ماجراهایــی کــه در مــورد 
دســتگیری وی بــود و غیــره. امــا بــا ایــن حــال 
ــران  ــش بح ــع کاه ــته جام ــه بس ــس از آنک و پ
از ســوی ترکیــه بــه یونــان ارائــه شــد اگــر چــه 
امــروز بــا گذشــت تقریبــا ۱5 ســال تقریبــا ایــن 
مســئله بــدون حــل و فصــل باقــی مانــده اســت، 
ــا ایــن حــال از ســال 2000 میــالدی کــه  امــا ب
ایــن بســته توســط هیئتی کــه بنــده ریاســت آن 
را در ارتــش بــر عهــده داشــتم ارائــه شــده بحران 
خاصــی را در اژه شــاهد نبــوده ایــم. اما برخــالف آن 
بحــران و تنش در ســالهای اخیــر از اژه بــه مدیترانه 
شــرقی انتقــال یافته یعنــی جایی کــه قبــرس قرار 
دارد و منابــع عظیــم گاز طبیعــی کــه در مــاه های 

اخیــر نیــز شــاهد آن هســتیم.

ــاهد روی  ــته ش ــه گذش ــا در هفت || ام
 ) SYRİZAــریزا)ا ــزب س ــدن ح کار آم
در یونــان بودیــم آیــا ایــن مســئله بــر 
روابــط ترکیــه و یونــان تاثیــر خواهــد 
ــه و  ــی ترکی ــث نزدیک ــت؟ و باع داش

ــد؟ ــد ش ــان خواه یون
ــه و  ــور ترکی ــم دو کش ــه گفت ــور ک ــه همانط بل
یونــان از ســال 2000 بــا بســته پیشــنهادی کــه 
ارائــه شــد دارای روابــط نســبتا ســاکنی بــوده انــد 
و در حقیقــت بــا بلوکــه کــردن اختالفــات مرزی 
ــاد  ــد اقتص ــا مانن ــه ه ــایر زمین ــی در س و دریای
ــز  ــادی نی ــا حــد زی ــه همــکاری هــای خــود ت ب
افــزوده انــد. امــا ایــن تــا قبــل از روی کار آمــدن 
ــر  ــه نظ ــی ب ــت. یعن ــوده اس ــریزا ب ــت س حرک
 Coalition of the (بنــده حــزب ســریزا
آلکســیس  رهبــری  بــه   )Radical Left
چیپــراس )Alexis Tsipras( و همچنیــن 
ــکیل  ــت تش ــت در حکوم ــن حرک ــریک ای ش
ــل )ANEL( کــه  ــد یعنــی حــزب آن شــده جدی
یــک حــزب راســت افراطــی اســت بــه رهبــری 
 )Panos Kammenos( ــوس ــوس کامن پان

در گفتگو با تحلیلگر ترک مطرح شد؛

بررسی پیامدهای انتخابات اخیر یونان/
تشدید اختالفات ترکیه و اروپا

یک تحلیلگر ترک با اظهار نظر درباره انتخابات اخیر یونان و تاثیر آن بر 
روابط این کشور با اتحادیه اروپا و ترکیه از تشدید اختالفات میان آنکارا و 

بروکسل خبر داد.
پروفسور جالل الدین یاووز )Pro. Celalettin Yavuz( استاد دانشگاه بیلکنت 
آنکارا با درجه استادی است و همچنین سرهنگ بازنشسته نیروی دریایی 
ارتش ترکیه است. وی سوابقی همچون فرماندهی ناوگان دریایی ترکیه 
در دریای مدیترانه در دهه ۹۰ میالدی، مستشار نظامی ترکیه در آلمان و 
همچنین مسئول میز یونان در ستاد کل نیروهای مسلح ترکیهاز ۱۹۹-۲۰۰۱ را 
عهده دار بوده است. پروفسور یاووز کتاب های زیادی را در مورد جغرافیای 

سیاسی و رژیم حقوقی منطقه بالکان و دریای اژه تالیف کرده است.
یونان که به عنوان یکی از کهن ترین تمدن های دنیا شناخته می شود در 
سالهای اخیر درگیر بحران اقتصادی بزرگی بوده است. بدهی یونان به 
اتحادیه اروپا بیش از ۳۰۰ میلیارد یورو تخمین زده می شد، مبلغی که 
پرداخت آن برای یونان که دارای تولید ناخالص داخلی تقریبا ۴۰۰ میلیارد 

دالری است در کوتاه مدت بسیار مشکل به نظر می رسد.
از سوی دیگر در انتخابات عمومی که در ۲۵ ژانویه گذشته در یونان 
برگزار شد، حزب سریزا که از ائتالف چندین حزب کوچک دیگر پدید 
آمده است روی کار آمد. آلکسیس چیپراس و وزیر اموراقتصاد وی در 
سفری که به ایتالیا، بروکسل و آلمان داشتند، سعی کردند تا نظر مساعد 
اتحادیه اروپا را برای بخشیدن مقداری از بدهی های یونان و بازپرداخت 
باقیمانده این بدهی ها در اقساط بلند مدت را به دست آورند، چیزی که 
به نظر می رسد چندان هم موفق نبوده اند. چنانکه وزیر اقتصاد یونان، 
واروفاکیس پس از این سفر کاری ناامید کننده در سخنرانی تهدیدگونه با 
اشاره به اینکه خود آلمان هم در طی دو جنگ جهانی ورشکسته شده است و 
باید بهتر از هر کشور دیگری شرایط کنونی یونان را درک کند گفت:»اگر 
یک کشور با عزت و احترام مثل یونان را بیش از حد تحقیر کنید ممکن 

هست که مسائل حادتری پیش آید.«
از سوی دیگر ترکیه و یونان نیز دارای تاریخ پرتنشی با یکدیگر بوده اند و این 
تنش جز در برخی مقاطع بسیار کوتاه پس از استقالل یونان از امپراطوری 
عثمانی در اوایل دهه ۳۰ قرن نوزدهم میالدی وجود داشته است. که از 
مهمترین آنها می توان به جنگ اول و دوم بالکان قبل از جنگ جهانی اول، اشغال 
بیشتر مناطق غربی ترکیه توسط یونان پس از جنگ جهانی اول و شروع جنگ 
استقالل، مسئله قبرس و مداخله نظامی ترکیه در ۱۹۷۴ میالدی و آخرین آن 

نیز بحران جزایر کارداک در ۱۹۹۶ میالدی بوده است.
در رابطه با انتخابات اخیر یونان و تاثیر آن بر روابط این کشور با اتحادیه 
اروپا و ترکیه،  گفتگویی با پروفسور جالل الدین یاووز کارشناس مسائل 
ژئوپلوتیک و رِژم حقوقی دریای اژه و مدیترانه انجام شده است، که 

مشروح آن در زیر می آید:

اروپـــــــا
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ــی  ــه خیل ــا راک ــری اینه ــت گی ــا جه و طبیعت
بــه  حــزب شــفق طالیــی نزدیــک اســت، مــی 
دانیــم و بــه نظــر بنــده دولــت جدیــد مســامحه 
را در پیــش نخواهــد گرفــت و حتــی ایــن را بــه 
وضــوح مــا در روزهــای گذشــته شــاهد بودیــم. 
ــزب  ــوان ح ــه عن ــریزا ب ــزب س ــه ح ــی ک وقت
ــه  ــات معرفــی شــد، در خــود ترکی ــروز انتخاب پی
ــا  ــا و ی ــه ه ــیاری از روزنام ــار بس ــر اخب ــم اگ ه
کانــال هــای خبــری را دنبــال مــی کردید شــاهد 
ــا روی کار  ــه ب ــی اینک ــی یعن ــن تحلیلهای چنی
آمــدن ســریزا در یونــان روابــط دو کشــور بهتــر 
خواهــد شــد بودیــم کــه ایــن مســئله بــرای بنده 

ــود. ــب آور ب تعج
وقتــی کــه در یونــان دولتــی بــر ســر کار مــی آید 
اولیــن ســفر خارجــی نخســت وزیــر بــه قبــرس 
ــد  ــارات ض ــر اظه ــخصا منتظ ــده ش ــت و بن اس
ترکیــه دولــت جدیــد یونــان در ایــن ســفر بــودم 
ــودم و  ــتباه شــده ب ــار اش ــورد دچ ــن م ــه در ای ک
ــا  ــاد و م ــاق افت ــن اتف ــرس ای ــر از ســفر قب زودت
فــردای روی کار آمــدن دولــت جدیــد در یونــان 
ــل  ــزب آن ــر ح ــاع و رهب ــر دف ــفر وزی ــاهد س ش
ــالف دو  ــورد اخت ــر م ــه جزای ــوس ب ــی کامن یعن
کشــور و قــرار دادن گل بــه مناســبت نوزدهمیــن 

ســالگرد بحــران کارداک بودیــم کــه حتــی ایــن 
کار قــرار بــوده تــا بــا هلیکوپتــر انجــام شــود کــه 
بــا مخالفــت ترکیــه بــا کشــتی صــورت گرفــت. 
ــان دو کشــور شــد.  و باعــث افزایــش تنــش می
ــت  ــی حکوم ــر در ط ــت اگ ــد گف ــر بای و در آخ
ســریزا روابــط ترکیــه و یونــان بدتــر نشــود، بهتر 
ــدا از  ــات ج ــون اختالف ــد. چ ــد ش ــم نخواه ه

احــزاب و عمیــق تــر از آن اســت.

|| بــه نظــر شــما پــس از ایــن ارتبــاط 
میــان یونــان و اتحادیــه اروپــا چگونــه 

خواهــد بــود؟
ــط  ــورد رواب ــه در م ــم ک ــی توانی ــون م ــه اکن بل
ــت  ــده صحب ــا در آین ــه اروپ ــا اتحادی ــان ب یون
کنیــم، یعنــی میــزان بدهــی یونــان بــه اتحادیــه 
ــورو اســت و ایــن  ــارد ی ــا بیــش از 300 میلی اروپ
ــا  ــت و ت ــان اس ــرای یون ــی ب ــیار بزرگ ــم بس رق
ــم چیــزی در حــدود  آنجایــی کــه مــن مــی دان
ــن کشــور  ــی ای ــد ناخالــص داخل 75% کل تولی
ــرای  ــم ب ــن رق ــه ای ــود و البت ــی ش ــامل م را ش
ــت و  ــی نیس ــی بزرگ ــم خیل ــا رق ــه اروپ اتحادی
چیــزی حــدود ۱% از کل تولیــد ناخالــص اروپــا 
را شــامل مــی شــود. امــا مســئله ایــن اســت که 
اتحادیــه اروپــا چــرا بایــد ایــن مقــدار را ببخشــد؟

مــن االن مــی خواهــم کــه اشــاره ای بــه 
همــان  در  باشــم،  داشــته  انتخابــات 2009 
تاریــخ و در 27 ســپتامبر 2009 و بــا فاصلــه یــک 
ــات  ــم انتخاب ــان ه ــان، در آلم ــا یون ــه ای ب هفت
ــان حــزب  ــات 2009 یون ــزار شــد. در انتخاب برگ
دموکراســی نــو بــه رهبــری کارامانلیــس 
شکســت خــورد و هنگامــی کــه پاپاندرئــو پســر 

ســمت نخســت وزیــری و حکومــت جدیــد را بــا 
خوشــحالی از کارامانلیــس تحویــل مــی گرفــت 
ــت و  ــه فالک ــا چ ــه ب ــت ک ــی دانس ــال نم اص
ــل  ــد. دلی ــد ش ــرو خواه ــادی روب ــران اقتص بح
ایــن هــم آن بــود کــه یونــان و مخصوصــا 
ــه دســتکاری  در ایــن ســالهای اخیــر همیشــه ب
ــن بحــران  ــود و ای ــی روی آورده ب بازارهــای مال
ــل  ــود دارد حاص ــان وج ــه در یون ــادی ک اقتص
ــی و  ــای مال ــتکاری در بازاره ــه دس ــن ده چندی
بیشــتر نشــان دادن ارزش آنها از ســوی سیســتم 
و دســتگاه هــای اقتصــادی یونــان اســت و 
ــر  ــت. فک ــته نیس ــال گذش ــد س ــص چن مخت
مــی کنــم کــه همــه آلمــان هــا را نســبتا مــی 
شناســیم و چقــدر جامعــه منظــم و قانونمــداری 

ــم. ــی دانی ــت را م اس
در آن دوره وقتــی کــه تــازه ایــن مســائل آشــکار 
شــده بــود و بــا ایــن تقلبــی کــه سیســتم مالــی 
یونــان انجــام داده بــود امــا بــا ایــن حــال آلمــان 
ــی  ــورو از بده ــارد ی ــه 65 میلی ــرد ک ــول ک قب
ــده  ــی بن ــد ول ــده بگیری ــر عه ــان را ب ــای یون ه
بــه خوبــی بــه یــاد دارم کــه در آن زمــان رســانه 
ــا ایــن کار بــه شــدت مخالفــت  هــای آلمانــی ب
کردنــد و در آخــر هــم شــرطی قــرار دادنــد کــه 
یونــان هــم برخــی جزایــر خــود را بــرای تســویه 
برخــی بدهــی هــای خــود بفروشــد. امــا حــزب 
ســریزا کــه بــر روی کار آمــده اعــالم کــرد 
ــان  ــد داد! االن یون ــام نخواه ــکار را انج ــه این ک
ــا چیزهایــی مثــل لغــو مقــداری  از اتحادیــه اروپ
از بدهــی هــای خــود و شــرایط بازپرداخــت 
طوالنــی بــرای بخــش باقــی مانــده را دارد. 
ــا  ــه اروپ ــرای اتحادی ــات ب ــن مطالب ــه ای اگرچ
خواســت هــای بســیار بزرگــی نیســت ولــی اروپا 
ــان  ــل از یون ــم در مقاب ــان ه ــا آلم و مخصوص
ــد. یعنــی اگــر  برخــی چیزهــا را طلــب مــی کن
االن اتحادیــه اروپــا هرچیــزی را کــه یونــان مــی 
ــر  ــد از آن دیگ ــوب بع ــد، خ ــام بده ــد انج خواه
ــز خواســتار اســتفاده از ایــن مزیــت  کشــورها نی
هــا و امتیــازات خواهنــد بــود. در آینــده نزدیــک 
ــد،  ــد ش ــات انجــام خواه ــم انتخاب ــپانیا ه در اس
خــوب اگــر در اســپانیا هــم حزبــی مثل ســریزا بر 
ســر کار بیایــد آن موقــع چــه وضعیتــی بــه وجود 
ــی کــه اســپانیا هــم مثــل  خواهــد آمــد؟ در حال
یونــان نیســت و دارای اقتصــاد بــه مراتب بســیار 
بزرگتــری اســت. و پــس از آن نوبــت بــه ایتالیــا، 
ــه  ــید. االن اتحادی ــد رس ــد خواه ــال و ایرلن پرتغ

اروپــا بــه شــدت نگــران ایــن مســائل اســت.
ــال  ــه اص ــت ک ــن هس ــم ای ــر ه ــئله دیگ و مس
مــردم یونــان حــزب ســریزا را بــه تنهایــی 
ــد و فقــط در حــدود  ــاورده ان ــر ســر کار نی کــه ب
یــک ســوم یعنــی 36% رای دهنــدگان بــه ایــن 
حــزب رای داده انــد و ایــن در حالــی اســت کــه 
ــط %63  ــز فق ــات نی ــرکت در انتخاب ــزان ش می
درصــد بــوده اســت. یعنــی مــردم یونــان هیــچ 
موقــع نگفتــه انــد که بلــه ما تمامــا بــا اتحادیــه اروپا 
مخالف هســتیم اما بــا پیامی کــه در انتخابــات داده اند 
مــی گوینــد کــه منتظــر یــک راه حــل هســتیم.

ــه  ــه ب ــگاه ترکی ــاووز ن ــور ی || پروفس
ــت؟ ــه اس ــئله چگون ــن مس ای

بلــه اگــر از دیــد ترکیــه بــه ایــن موضــوع 
ــه  ــی ترکی ــرایط کنون ــم االن و در ش ــگاه کنی ن
بــا اتحادیــه اروپــا دارای مشــکل و اختــالف 
ــد  ــی دانی ــه م ــور ک ــوب همانط ــت. و خ هس
یونــان و مهــم تــر از آن قبــرس جنوبــی 

ــا  ــه اروپ ــه در اتحادی ــان ترکی ــن مخالف مهمتری
ــو  ــا را وت ــت ه ــیاری از درخواس ــتند و بس هس
کــرده انــد. االن اختــالف میــان ترکیــه و 
ــه باالتریــن حــد خــود رســیده  ــا ب ــه اروپ اتحادی
ــه  ــوط ب ــز مرب ــل آن نی ــن دلی ــت و مهمتری اس
پســرفت مســائل مربوط بــه حقــوق بشــر، آزادی 
بیــان و اینکــه رئیــس جمهــور بــه ســوگندی که 
مبنــی بــر بــی طــرف بــودن در پســت ریاســت 
جمهــوری خــورده بود پشــت کــرده و ماننــد یک 
نخســت وزیــر عمــل مــی کنــد و در ایــن اواخــر به 
ــات  ــن موضوع ــت.و ای ــده اس ــان ش ــی نمای خوب
ــیاری از  ــدن بس ــته ش ــا گذاش ــث زیرپ ــم باع ه

ــت. ــده اس ــا ش ــه اروپ ــتاندارهای اتحادی اس
ــا و  ــه اروپ ــن مســائل هــم، اتحادی ــه خاطــر ای ب
ــه 4-3  ــی را ک ــدگاه مثبت ــا آن دی ــان اروپ پارلم
ــر  ــتند، دیگ ــه داش ــورد ترکی ــش در م ــال پی س
ــم  ــان ه ــرایط یون ــن ش ــا در ای ــد. و طبیعت ندارن
خیلــی مشــتاق اســت تــا از ایــن دوری و اختالف 
ــوان یــک  ــه عن ــی ســریزا ب ــد. یعن اســتفاده کن
ــب  ــرای جل ــان سیاســی چــپ افراطــی و ب جری
ــه ایجــاد تنــش اســت و ایــن تنــش  آرا مایــل ب
در مرحلــه اول بــا اروپــا اســت کــه شــروع 
ــاه  ــا کوت ــه اروپ ــی ک ــت و در صورت ــده اس ش
نیایــد و بدهــی هــای خــود را طلــب کنــد در آن 
صــورت بــرای جلــب آرای عمومــی و مخصوصــا 
بــا نزدیــک شــدن بــه انتخابــات آتــی در یونــان 
ــگام کــه آن هــم در  ــات زودهن کــه یــک انتخاب
صورتــی کــه اتحادیــه اروپــا خواســتهای حــزب 
ســریزا را قبــول نکنــد خیلــی هــم  دور از انتظــار 
ــود.  ــا ترکیــه خواهــد ب نیســت، در مرحلــه دوم ب
ــا ترکیــه بــرای حکومــت  و ایجــاد تنــش هــم ب
فعلــی یونــان اوال بــه دلیــل مســائل و اختالفــات 
ــن دو کشــور  ــه بی ــرزی ک ــق تاریخــی و م عمی
هســت و مهمتــر از آن بــه دلیــل اینکــه شــریک 
ــل  ــزب آن ــی ح ــت یعن ــریزا در حکوم ــزب س ح
یــک حــزب راســت افراطــی اســت خیلــی هــم 

ــود. ــز مشــکلی نخواهــد ب چی

|| بـه نظـر مـی رسـد کـه یونـان بـا 
نزدیکـی به روسـیه مـی خواهـد که به 
ایـن وسـیله از اتحادیـه اروپـا امتیـاز 

بگیـرد، آیـا ایـن درسـت اسـت؟
ــده احتمــال همچیــن چیــزی را  ــر، یعنــی بن خی
ــان  ــر یون ــرا اگ ــم. زی ــل نمــی دان اصــال محتم
ــع  ــود آن موق ــک ش ــیه نزدی ــه روس ــد ب بخواه
ــارد  ــی 300 میلی ــه بده ــد ک ــی خواه ــور م چط
یورویــی خــود بــه اروپــا را پرداخــت کنــد؟ از ایــن 
ــون دارای مشــکالت  گذشــته خــود روســیه اکن
ــه از  ــی ک ــم های ــت و تحری ــادی اس ــی زی خیل
ســوی آمریــکا و اروپــا علیــه روســیه اجــرا شــده 
اســت، همــگان مــی داننــد و تاثیــری کــه ایــن 
تحریــم هــا بــر اقتصــاد روســیه داشــته اســت را 
نیــز مــی دانیــم. در ایــن شــرایط روســیه نــه تنها 
ــه  ــد بلک ــد باش ــان مفی ــرای یون ــد ب ــی توان نم
حتــی یونان بــا کاهــش درآمدهــای گردشــگری 
خــود از ســوی روســیه مواجــه اســت همانطوری 
کــه ترکیــه نیــز از ایــن موضــوع نگــران اســت. 
یعنــی جدایــی یونــان از اتحادیــه اروپــا بــه اروپــا 
ــار و  ــد مخصوصــا از لحــاظ اعتب ــه مــی زن ضرب
ــان  ــه را یون ــن ضرب ــر ای ــن براب ــا چندی ــره ام غی
شــاهد خواهــد بــود یعنــی اگــر یونــان تصمیــم 
ــاد  ــردد اقتص ــای بازگ ــه دراخم ــه ب ــرد ک بگی
ــل ان را  ــوان تحم ــت ت ــن وضعی ــان در ای یون

ــت. نخواهد داش

ــه نظــر مــن حــزب ســریزا و حکومــت  یعنــی ب
حاکــم سیاســت کــج دار و مریــض خــود 
ــا از  ــد داد، ام ــه خواه ــا را ادام ــه اروپ ــا اتحادی ب
اتحادیــه اروپــا جــدا نخواهــد شــد. یعنــی احتمال 
جدایــی یونــان از اتحادیــه اروپــا و پیوســتن آن به 
اتحادیــه اورآســیایی در حــد صفــر اســت، اصــال 
رای دهنــدگان یونانــی همچنیــن اجــازه ای را به 

ــد. ــریزا ندادن حــزب س

ــی  ــت خارج ــما سیاس ــر ش ــه نظ || ب
حــزب عدالــت و توســعه مخصوصــا در 
قبــال همســایگانی مثــل یونــان چگونه 

بــوده اســت؟
ــدام حــزب  ــه ک ــان اینکــه در ترکی ــورد یون در م
ــی  ــت، مل ــی سوسیالیس ــد یعن ــر روی کار باش ب
ــا مثــل عدالــت و توســعه محافظــه کار  گــرا و ی
ــط  ــادالت و رواب ــر روی مع ــی ب ــن خیل باشــد ای
دو کشــور تاثیــر گــذار نیســت و اگربیــن ترکیــه 
ــبتا  ــا نس ــود دارد، اینه ــی وج ــان اختالفات و یون
عمیــق و تاریخــی اســت و باید گــذر زمــان آن را 

حــل کنــد و یــک مســئله دو طرفــه اســت.
ــرای  ــا ب ــه اروپ ــه اتحادی ــرایطی ک ــی از ش یک
اســت حــل  از ترکیــه خواســته  عضویــت 
ــا همســایگان اســت، و بنــده  مشــکالت خــود ب
بعضــا مــی بینــم کــه بعضــی هــا  معتقد هســتند 
ــردن  ــم ک ــعه در ک ــت و توس ــزب عدال ــه ح ک
تنــش بــا همســایگان موفــق بــوده اســت، 
بنــده در جــواب مــی خواهــم بگویــم کــه اصــال 
ــان  ــن یون ــورد همی ــال در م ــوده، مث ــور نب اینط
ــن  ــی بی ــش خاص ــته تن ــال گذش ــر از ۱5 س اگ
ــل  ــن حاص ــت ای ــته اس ــود نداش ــور وج دو کش
کار بســته اعتمادســازی بــود کــه همــان طــوری 
کــه گفتــم قبــل از ســال 2002 و روی کار آمــدن 

ــود. ــده ب ــرح ش ــعه مط ــت و توس عدال
ــال  ــه اص ــز ک ــتان نی ــیه و بلغارس ــورد روس در م
ــدارد و  ــعه ن ــت و توس ــزب عدال ــه ح ــی ب ربط
روابــط ترکیــه بــا این کشــورها بعــد از فروپاشــی 
شــوروی رو بــه بهبــود بــود. امــا در مــورد ایــران، 
روابــط ایــران و ترکیــه پــس از ســفر نجــم الدین 
اربــکان در ســال ۱996 بــه ایــران رو بــه بهبــود 
ــی  ــه م ــه هم ــره را ک ــروه دی 8 و غی ــود و گ ب
ــزب  ــه ح ــی ب ــه ربط ــه گاز ک ــط لول ــم و خ دانی
عدالــت و توســعه نــدارد، در مــورد توســعه روابــط 
بیــن ایــران و ترکیــه، جنگ عــراق نیز تاثیر داشــت 
ــور در  ــه دو کش ــترکی ک ــع مش ــر مواض ــه خاط ب

ــره. ــتند و غی ــراق داش خصــوص شــمال ع
اگــر بخواهیــم در مــورد روابــط با ســوریه ســخن 
بگوییــم کــه بــاز هــم، همــه مــی دانیــم کــه بــا 
چــراغ ســبز رئیــس جمهــور وقــت ســوریه بــود 
ــی  ــتی پ ک ک یعن ــروه تروریس ــر گ ــه رهب ک
عبــداهلل اوجــاالن از ســوریه اخــراج شــد و 
ــد و  ــود آم ــه وج ــد از آن ب ــه بع ــی ک ماجراهای
ــا میــان  ــود کــه موافقــت نامــه آدان پــس از آن ب
ترکیــه و ســوریه امضــا شــد و بــا روی کار آمــدن 
بشــار اســد و بــا سیاســت تنــش زدایــی کــه وی 
در پیــش گرفتــه بــود روابــط بــاز هــم بهتــر شــد 
ــعه  ــت و توس ــزب عدال ــم ح ــورد ه ــن م و در ای
هیچگونــه تاثیــر مثبت قابــل ذکــری نداشــت. اما 
وقتــی کــه در مــاه فوریــه 20۱۱ حــوادث در ســوریه 
شــروع شــد بلــه آنموقــع بود کــه مــا چهــره واقعی 
حــزب عدالــت و توســعه را در مــورد همســایه خــود 
ســوریه دیدیــم. آیــا کســی مــی توانــد ادعــا کنــد 
ــا  کــه حــزب عدالــت و توســعه در رفــع تنــش ب

ــوده اســت؟| همســایگان موفــق ب
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ــنای  ــد س ــا تائی ــه ب ــاله ک ــر 60 س ــتون کارت اش
ــاراک  ــت ب ــاع دول ــر دف ــن وزی ــکا چهارمی آمری
ــت  ــش در ریاس ــن چال ــا چندی ــده، ب ــا ش اوبام

ــت. ــه اس ــون مواج پنتاگ
ــا  ــی ه ــت: ارزیاب ــي نوش ــانه انگلیس ــک رس ی
نشــان مــی دهــد کــه اشــتون کارتــر بــا 
اشــراف کاملــی کــه بــه امــور دفاعــی و امنیتــی 
آمریــکا دارد مــی توانــد از دامنــه انتقادهــای 
ــد. ــا بکاه ــت اوبام ــه دول ــان علی جمهوریخواه

بــی بــی ســی در ایــن رابطــه مــی نویســد: وزیــر 
ــر، پیشــاپیش  ــکا، اشــتون کارت ــازه آمری ــاع ت دف
نیروهــای  خــروج  طــرح  در  اســت  گفتــه 
آمریکایــی از افغانســتان کــه بــرای پایــان 20۱6 
ــرد. ــد ک ــری خواه ــده، بازنگ ــزی ش ــه ری برنام

ــه  ــر در زمین ــای کارت ــری  ه ــع  گی ــابقه موض س
منــع تکثیــر ســالح اتمــی نشــان مــی دهــد کــه 
او ممکــن اســت موضعــی سرســختانه در قبــال 

ــد. ــران اتخــاذ کن ــده هســته ای ای پرون
ــه  ــا ب ــاراک اوبام ــوی ب ــل از س ــاه قب ــر م کارت
عنــوان وزیــر دفــاع جدیــد آمریــکا معرفــی شــد 
و روز پنجشــنبه بــا تاییــد ســنای آمریــکا رســما 
وزیــر دفــاع تــازه کشــور شــد. کارتــر، 60 ســاله، 
ــخص  ــال 20۱3 ش ــان س ــا پای ــر20۱۱ ت از اکتب
شــماره دو پنتاگــون و معــاون وزیــر دفــاع پیشــین 
چــاک هیــگل بــود امــا بعــد در پــی بــروز اختــالف 

نظرهایــی از ایــن وزارتخانــه فاصلــه گرفــت.
بــا ایــن حــال او ســابقه ای طوالنــی در پنتاگــون 
دارد و در دولت هــای دموکــرات دو دهــه اخیــر در 
آمریــکا فعــال بــوده اســت. بــا آغــاز بــه کار دولت 
نخســت اوبامــا، کارتــر بــه عنــوان معاونــت امــور 
تکنولــوژی و لجســتیک پنتاگــون منصوب شــد.

ســابقه او در وزارت دفــاع آمریــکا البتــه بــه دوره اول 
ــر می گــردد،  ریاســت جمهــوری بیــل کلینتــون ب
هنگامــی که در ســال ۱993 مســئولیت جمــع آوری 
کالهک هــای هســته ای از کشــورهای تــازه 
ــتان و  ــن، قزاقس ــه اوکرای ــه از جمل ــتقالل یافت اس

ــذار شــد. ــه او واگ ــالروس ب ب
واســطه  بــه  آمریــکا  دفــاع جدیــد  وزیــر 
تحصیــالت آکادمیکــی کــه داشــته، درکــی 
ــرژی اتمــی از  ــا ان مســتقیم از مســایل مرتبــط ب

ــتون  ــته ای دارد. اش ــای هس ــه زرادخانه ه جمل
کارتــر، پــس از لیســانس فیزیــک و فــوق 
ــطی، در  ــرون وس ــخ ق ــه تاری ــانس در زمین لیس
پایــان دهــه ۱970 از دانشــگاه آکســفورد دکترای 

ــت. ــری گرف ــک نظ فیزی
او تــا پیــش از ورود بــه وزارت دفــاع آمریــکا 
ــک در  ــره ای آکادمی ــه ۱990، چه ــل ده در اوای
دانشــگاه هــاروارد بــود کــه بــه مطالعــات فیزیک 
اتمــی و چگونگــی مهــار تســلیحات هســته ای 
اشــتغال داشــت. در محافــل سیاســی واشــنگتن 
از اشــتون کارتــر بــه عنــوان چهــره ای زبــده نــام 
بــرده مــی شــود که هــم بــر امــور دفاعــی و نظام 
اداری آمریــکا واقــف اســت و هــم از دانــش فنــی 

تســلیحات کشــتار جمعــی آگاهــی دارد.
ــا ســال 20۱۱ و  ــه ت ــگل ک برخــالف چــاک هی
ــکا  ــاع آمری ــن وزارت دف ــگام در دســت گرفت هن
ســناتور بــود کارتــر ســال هــا در ایــن وزارتخانــه 
در رده مدیریتــی کار کــرده و ســاختار پنتاگــون را 

مــی شناســد.
ــاراک  ــه ب ــاع کابین ــر دف ــن وزی ــر چهارمی کارت
ــا، و  ــون پانه ت ــس، لئ ــرت گیت ــس از راب ــا پ اوبام
چــاک هیــگل اســت کــه بــر خــالف پیشــنیانش 

ــت دارد. ــرات عضوی ــزب دموک در ح
لئــون پانه تــا پیشــتر در کتــاب خاطراتــش، 
ــور  ــتوده و او را »موت ــر را س ــای  کارت توانایی ه

ــت. ــته اس ــون دانس ــه« پنتاگ محرک
ــر هرگــز یونیفــرم  ــا وجــود آنکــه اشــتون کارت ب
ــره  ــا چه ــزارش ه ــه گ ــا ب ــی نپوشــیده، بن نظام
ای پرطرفــدار در میــان نیروهــای نظامــی آمریکا 
در نقــاط مختلــف جهــان محســوب مــی شــود. 
گــزارش شــده کــه او نقــش مهمــی در تجهیــز 
و ارتقــای وضعیــت ایمنــی ســربازان آمریکایــی 
ــت.  ــته اس ــراق داش ــتان و ع ــتقر در افغانس مس
همچنیــن برخــی موضــع گیــری هــای اشــتون 
ــس  ــر او و ریی ــالف نظ ــروز اخت ــال ب ــه احتم ب

ــت. ــن زده اس ــا دام ــاراک اوبام ــوری ب جمه
پیــش از آنکــه اوبامــا نیروهــای آمریکایــی را در 
ــر یکــی  ــد کارت ســال 20۱0 از عــراق خــارج کن
از مخالفــان ایــن طــرح بــوده کــه اعتقــاد داشــته 
ــی  ــای آمریکای ــوی از نیروه ــته ای ق ــد هس بای

بــرای مقابلــه بــا تهدیدهــای آتــی در آن کشــور 
ــد. باقــی بمان

ــت  ــرد دول ــالم ک ــفید اع ــگام کاخ س در آن هن
وقــت عــراق بــا شــرایط ادامــه حضــور نیروهــای 
آمریکایــی موافقــت نکــرده اســت. کارتــر 
ــه  ــش بودج ــان کاه ــی از مخالف ــن یک همچنی
ــر  ــال های اخی ــه در س ــوده ک ــکا ب ــی آمری نظام
ــورت  ــره ص ــا و کنگ ــاراک اوبام ــت ب ــه دس ب

ــت. ــه اس گرفت
جمهوریخواهانــی کــه در اولین جلســه پرســش و 
ــا او صحبــت  ــا اشــتون کارتــر در ســنا ب پاســخ ب
مــی کردنــد دل در گــرو اختالفــات ظاهــری کاخ 
ســفید و کارتــر دارنــد امــا در عیــن حــال نگراننــد 
ــه کابینــه  کــه اشــتون کارتــر نیــز بعــد از ورود ب
دولــت، مانند پیشــینیانش پشــت بــه کنگــره و رو 

بــه کاخ ســفید داشــته باشــد.
ــن، از حــزب جمهــوری  ســناتور جــان مــک کی
خــواه یکــی از قانونگــذاران آمریکایــی بــود 
ــد هــای خــود  ــم و امی ــر از بی ــر کارت کــه در براب
ــر  ــا، دو وزی ــون پنت ــس، و لئ ــرت گیت ــت: راب گف
دفــاع پیــش از شــما بــه شــدت از دخالــت هــای 
کاخ ســفید در پنتاگــون ناراضــی بودنــد و منتقــد 
ــت  ــد سیاس ــش از ح ــدن بی ــز ش ــدی متمرک ج
ــل از  ــر قب ــگل وزی ــاک هی ــور. چ ــی کش دفاع
شــما هــم براســاس گزارشــهای زیــاد از همیــن 
ــدوارم  ــا امی ــن واقع ــود. م ــند ب ــوع ناخرس موض

ــرده،  ــزد ک ــما را نام ــه ش ــوری ک ــس جمه ریی
ــذارد. ــان بگ ــم دراختیارت ــری ه ــدرت رهب ق

چالش  های پیش  رو
در روزهایــی کــه بــه نظــر مــی رســد مقابلــه بــا 
ــن  ــه اصلی تری ــا داعــش ب ــرد ب ــی و نب بنیادگرای
دغدغــه وزارت دفــاع آمریــکا تبدیل شــده اســت 
ــر نشــان مــی دهــد کــه او  ســابقه اشــتون کارت

اشــراف کاملــی بــه مســایل خاورمیانــه نــدارد.
بــا ایــن حــال،  کارتــر اخیــرا گفتــه اســت 
ــراق و  ــش در ع ــروه داع ــا گ ــرد ب ــات نب جزیی
ســوریه را زیــر نظــر دارد و مــی دانــد کــه ممکــن 
ــه  اســت حــوزه فعالیــت شــبه نظامیان داعــش ب

ــود. ــیده ش ــتان کش افغانس
در زمینــه عــراق، کارتــر گفتــه اســت کــه 
از مســلح کــردن عشــایر ســنی و پیوســتن 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــراق ب ــی ع ــش مل ــه ارت ــا ب آنه
داعــش حمایــت مــی کنــد. وزیــر دفــاع آمریــکا 
همچنیــن خواســتار گســترش همــکاری بــا 
ــا تروریســم شــده  ــارزه ب ــه مب پاکســتان در زمین
و گفتــه واشــنگتن بایــد تــالش بیشــتری انجــام 
دهــد تــا افغانســتان و پاکســتان در ایــن زمینــه با 

ــد. ــکاری کنن ــر هم یکدیگ
ــداز عملکــرد اشــتون  در شــرایطی کــه چشــم ان
در مبــارزه بــا بنیادگرایــی چنــدان روشــن نیســت 
ــه او مــی  ــد حــوزه ای ک کارشناســان مــی گوین
توانــد نقــش مهمــی در دولــت اوبامــا ایفــا کنــد 
مســایل مرتبــط بــا پرونــده اتمــی ایــران اســت.

دولــت اوبامــا تــا آخــر مــاه ژوئــن فرصــت دارد تا 
در قالــب مذاکــرات اتمــی بــا ایــران بــه توافقــی 
ــق  ــر تواف ــد. اگ ــت یاب ــران دس ــا ته ــع ب جام
ــران و گــروه کشــورهای موســوم  اتمــی بیــن ای
بــه 5+۱ در مهلــت مقــرر حاصــل نشــود برخــی 
ــان  ــر نش ــابقه کارت ــد س ــی گوین ــان م کارشناس
ــاره  ــن ب ــد در ای ــی تن ــه او موضع ــد ک ــی ده م

ــت. ــد گرف خواه
کارتــر ضمــن پشــتیبانی از مذاکــرات دیپلماتیک با 
ایــران بــا هدف مهــار برنامــه هســته ای تهــران، در 
ســال 2008 یکــی از اعضــای گــروه ویــژه ایــران و 
نویســندگان تحقیــق اســتراتژیکی اســت کــه اهرم 
ــا  نظامــی را یکــی از اهــرم هــای الزم در مقابلــه ب

بحــران هســته ای ایــران بــر مــی شــمرد.
او در ســال ۱994 یکــی از افــراد دولــت کلینتــون 
ــی  ــه تاسیســات اتم ــه ب ــرح حمل ــه از ط ــود ک ب
ــور از  ــن کش ــتن ای ــرای بازداش ــمالی ب ــره ش ک
ــی  ــت م ــته ای حمای ــالح هس ــه س ــتیابی ب دس

ــرد. ک
ــبکه  ــا ش ــو ب ــر در گفتگ ــد،  کارت ــال بع ــد س چن
ــه کــره شــمالی مــی  پی بــی اس گفــت حملــه ب
توانســت بــا جنگــی »وحشــتناک« همــراه شــود 
ــی  ــه اتم ــه از فاجع ــت ک ــن را داش ــا ارزش ای ام

ــد. ــری کن ــمالی جلوگی ــره ش ــدن ک ش
وزیــر دفــاع آمریــکا در همــان مصاحبــه، دســتیابی 
کــره شــمالی بــه ســالح اتمــی را شکســتی بزرگ 

بــرای امنیــت آمریــکا توصیــف کــرد.
بــا ایــن همــه، همــکاری در تدویــن یــک 
ــب  ــاوت از ترغی ــه اســتراتژیک، کاری متف مطالع
ــی  ــدام نظام ــه اق ــکا ب ــوری آمری ــس جمه رئی
ــر  ــری وزی ــام پ ــت. ویلی ــور اس ــک کش ــه ی علی
ــا اشــاره بــه  دفــاع آمریــکا در دولــت کلینتــون ب
تجربــه وســیع  کارتــر از جملــه در زمینــه تاریــخ 
قــرون وســطی مــی گویــد: او صرفــا یــک چهره 
آکادمیــک نیســت کــه تنهــا از مســایل تکنیکــی 
آگاه باشــد. او مــردی بــرای تمــام فصــول اســت|

بی بی سی گزارش داد: 

زندگینامه وزیر دفاع
جدید آمریکا و چالش های 

پیش روی وی 

اروپـــــــا

در شرایطی که چشم 
انداز عملکرد اشتون 

در مبارزه با بنیادگرایی 
چندان روشن نیست 

کارشناسان می گویند 
حوزه ای که او می تواند 

نقش مهمی در دولت 
اوباما ایفا کند مسایل 

مرتبط با پرونده اتمی 
ایران است|
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قاره آسیا در ماه گذشته شاهد تحوالت مهمی بود. مخالفت آمریکا با از سرگیری 
مذاکرات شش جانبه کره شمالی، اعالم گزینه رئیس جمهوری کره جنوبی برای 
شیناواترا«  »یینگالک  سیاسی  فعالیت  ممنوعیت  وزیری،  نخست   پست  تصدی 
نخست  وزیر سابق تایلند به مدت پنج سال از جمله تحوالت مهم قاره آسیا در ماه 

بوده است. بهمن 
تأکید سخنگوی وزارت خارجه چین برلزوم اتخاذ موضع بی طرفانه آمریکا در دریای 
چین جنوبی، ادعای وزیر امور خارجه فیلیپین مبنی بر تالش چین برای ساخت وساز در 
جزایر مورد مناقشه در دریای چین جنوبی و سفر »وندی شرمن« رئیس تیم مذاکره 
کننده هسته ای آمریکا به آسیای شرقی برای دیدار با مقامات چین، کره جنوبی و ژاپن 

سایر اخبار قاره کهن در بهمن ماه به شمار می روند.
اما خبرسازترین خبر قاره کهن در این ماه توسط داعش رقم خورد. داعش با انتشار 
ویدئویی از اعدام »هارونا یوکاوا« یکی از دو گروگان ژاپنی خبر داد. این اقدام داعش 

واکشنهای بین المللی گسترده ای را به دنبال داشت.
مذاکره مقامات نظامی ایاالت متحده و چین درباره هماهنگی سیاست  های نظامی 
در واشنگتن، تاکید استرالیا و انگلیس بر همکاری های امنیتی و سیاست خارجی، 
مخالفت نخست  وزیر استرالیا با استعفا، ریاست دوره ای چین بر شورای امنیت 

سازمان ملل متحد سایر اخبار مهم ماه بهمن در قاره آسیا به شمار می رود.
ادعای واشنگتن پست در خصوص رایزنی های محرمانه واشنگتن-پیونگ یانگ 
برای ازسرگیری مذاکرات هسته ای، تصمیم ژاپن برای امضای پیمان صلح با روسیه، 
دستگیری سرکرده داعش را در کواالالمپور مالزی و مخالفت چین با طرح آمریکا 

برای تسلیح اوکراین سایر خبرهای مهم قاره کهن در ماه بهمن هستند.

آســـیا
دبیران : معصومه زارع 
فاطمه درخشان
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آ ســـــــیا

ــی  ــی در گزارش ــگاه اینترنتی-تحلیل ــک پای ی
بــه دالیــل همــکاری آمریــکا بــا برنامــه هــای 

ــد پرداخــت. اقتصــادی هن
ــگاه اینترنتی-تحلیلی فورچون در گزارشــی  پای
ــرای  ــد ب ــکا بای ــرا آمری ــوان »چ ــت عن تح
ــد  ــا هن ــر ب ــادی بزرگت ــای اقتص ــه ه برنام
همــکاری کنــد؟« نوشــت: آمریــکا بــا حمایت 
ــای  ــازمان همکاریه ــد در س ــت هن از عضوی
ــترش  ــی گس ــیه در پ ــادی آسیا-اقیانوس اقتص
تجــارت خــود بــا بزرگتریــن دموکراســی 

ــت. ــان اس جه
ــکا و  ــوری آمری ــس جمه ــا رئی ــاراک اوبام ب
ــرا در  ــد اخی ــر هن ــدرا مــودی نخســت وزی نارن
دهلــی نــو بــا یکدیگــر دیــدار داشــته و فرصتی 
بــرای دو کشــور فراهــم شــده تــا بــا امضــای 
توافــق طوالنــی مــدت امــکان تقویــت 
همکاریهــای اقتصــادی را میــان شــرکت های 
ــرای  ــدی ب ــای هن ــرکت ه ــا ش ــی ب آمریکای
چندیــن ســال روابــط تجــاری فراهــم کننــد. 
مــودی نیــز ضمــن اســتقبال از گســترش 
روابــط تجــاری واشــنگتن و دهلــی نــو اقتصاد 
ــای اســتراتژیک  ــت همکاریه ــه موفقی را الزم

ــد. ــی دان م
ایــن پایــگاه اینترنتی-تحلیلــی در ادامــه 
ــت  ــور برداش ــودی اینط ــخنان م ــت از س نوش
مــی شــود کــه واشــنگتن نخســت وزیــری را 
ــر  ــی ایجــاد تغیی ــه در پ ــرده اســت ک ــدا ک پی
در روابــط اقتصــادی هنــد بــا آمریــکا اســت و 
مقامــات بایــد فرصــت همــکاری با رهبــری را 
بــرای انجــام اصالحــات اقتصــادی و تجــاری 

ــز غنیمــت بشــمارند. متمرک
ــون  ــر دو تریلی ــال حاض ــد در ح ــاد هن اقتص
دالر بــوده و احتمــال مــی رود کــه ایــن 
کشــور بــه ســومین اقتصــاد بــزرگ جهــان در 
ســال 2025 تبدیــل شــود. بــا توجــه بــه عــزم 
ــادی،  ــات اقتص ــام اصالح ــرای انج ــودی ب م

ــادی را  ــاری و اقتص ــط تج ــد رواب ــا بای اوبام
ــود  ــای خ ــه ه ــر برنام ــیار مهمت ــت بس اولوی
ــنگتن  ــون، واش ــته فورچ ــه نوش ــرار دهدب ق
ــود را  ــت خ ــد حمای ــی بای ــازه زمان ــن ب در ای
ــای  ــازمان همکاریه ــد در س ــت هن از عضوی
ــالم  ــیه )APEC( اع ــادی آسیا-اقیانوس اقتص
کنــد و مســیر عضویــت دهلــی نــو را در پیمان 
مشــارکت ترانــس پاســیفیک )TPP( همــوار 
کنــد کــه ایــن اقــدام بــه صــورت بالقــوه باعث 
افزایــش همکاریهــای تجــاری میان دو کشــور 

ــی شــود. م
ــوان  ــه عن ــه گذشــته ب ــه م ــودی ک ــدرا م نارن
نخســت وزیــر هنــد انتخــاب شــد، وعده رشــد 
ســریع اقتصــادی را بــه ۱.2 میلیــارد شــهروند 
ــر از  ــادی از کمت ــد اقتص ــت رش داد. در حقیق
پنــج درصــد در ســال 20۱3 آغــاز شــده اســت. 
ــودی  ــزم م ــه ع ــه ب ــا توج ــر ب ــوی دیگ از س
بــرای انجــام اصالحــات اقتصــادی، اوبامــا باید 
روابــط تجــاری و اقتصــادی را اولویــت بســیار 

مهمتــر برنامــه هــای خــود قــرار دهــد.
ایــاالت متحــده همچنیــن برخــالف گذشــته 
ــرده  ــدا ک ــد پی ــریکی را در هن ــت ش در نهای
ــه متقاعــد کــردن حزبــش  اســت کــه قــادر ب
و مخالفــان بــا تصویــب اصالحاتــی اســت که 
زمــان زیــادی بــرای تاییــد آنهــا وقــت صــرف 
ــی  ــد م ــره من ــد از آن به ــا هن شــده اســت ام
ــادالت تجــاری  ــرای انجــام مع شــود و راه را ب

ــا آمریــکا همــوار مــی کنــد. ب
ــاالت  ــه مشــترک ای ــن در بیانی ــا همچنی اوبام
ــم  ــی مه ــد در روز یکشــنبه گام متحــده و هن
ــاری دو  ــط تج ــترش رواب ــتای گس را در راس
ــتن  ــتقبال از پیوس ــت و آن اس ــور برداش کش
هنــد بــه اپــک بــود. ایــن بیانیــه بــه یــک دوره 
طوالنــی ســکوت غیــر قابــل توضیــح آمریــکا 
در تجــارت بــا هنــد کــه اقتصــاد بــزرگ آســیا 

ــان داد| ــی شــود، پای محســوب م

فورچون تحلیل کرد:

دالیل همکاری آمریکا با 
برنامه های اقتصادی هند

کاهش شدیدحجم 
واردات و صادرات چین

بــر اســاس گزارشــها از چیــن واردات و 
ــدیدی را  ــقوط ش ــور س ــن کش ــادرات ای ص

می دهنــد. نشــان 
ایــن گزارشــها حاکیســت کــه حجــم واردات 
ــال  ــه س ــا ژانوی ــه ب ــور در مقایس ــن کش ای
 20 حــدود  کاهشــی  میــالدی  گذشــته 
درصــدی را نشــان داده اســت. در همیــن 
ــه واردات  ــت ک ــها حاکیس ــوب گزارش چارچ
ــش  ــد کاه ــدود 40 درص ــنگ ح ــال س ذغ

ــت. ــته اس داش
صــادرات نیــز در مقایســه بــا گذشــته کاهش 
داشــته اســت. امــا بــر اســاس همیــن آمارهــا 
در کل مــازاد تجــاری ایــن کشــور 60 میلیارد 

دالر بــوده اســت.
ــاری  ــای تج ــران آماره ــه تحلیلگ ــه گفت ب
ــالدی  ــو می ــال ن ــای اول س ــن در ماه چی
همــواره نوســاناتی شــدید داشــته اســت 
ــان ایــن کشــور  چــرا کــه بســیاری از بازرگان
ــازه در پیــش از  در حــال عقــد قراردادهــای ت

ــتند. ــی هس ــو چین ــال ن ــاز س آغ
ــده اند  ــر ش ــی منتش ــازه در حال ــای ت آماره
ــالم  ــالدی اع ــته می ــاه گذش ــر م ــه اواخ ک
ــال  ــن در س ــاد چی ــد اقتص ــه رخ رش ــد ک ش
گذشــته 7.4 درصــد بــوده اســت کــه نســبت 
بــه ســال پیــش از آن 3 دهــم درصــد کاهش 
داشــته هــر چنــد هنــوز هــم از پیــش بینــی 
ــی 7.2 درصــد  ــازار ســهام یعن کارشناســان ب

ــر اســت. باالت

ــازار  ــود ب ــت را رک ــن اف ــل ای ــی از دالی یک
هرچنــد  می داننــد،  چیــن  در  مســکن 
ــا  ــته اند ت ــاد توانس ــر اقتص ــای دیگ بخش ه
ــکن را  ــازار مس ــی ب ــر منف ــادی تاثی ــد زی ح
خنثــی کننــد و بــه گفتــه فردریــک نیومــن، 
ــک  ــیایی بان ــات آس ــز تحقیق ــس مرک رئی
ــاد  ــه اقتص ــان ب ــث اطمین ــن باع HSBC،ای
ــش  ــت در بخ ــد فعالی ــود: رش ــن می ش چی
ــاه  ــی در م ــدات صنعت ــرده فروشــی و تولی خ
ــر  ــته بهت ــال گذش ــه س ــبت ب ــامبر نس دس
ــرای ورود  ــتاب الزم را ب ــن ش ــه چی ــود و ب ب
بــه ســال بــز )ســال نــوی چینــی( مــی دهــد.

ــرای  ــه ب ــت ک ــد اس ــن معتق ــک نیوم فردری
جلوگیــری از عــوارض بازار شــکننده مســکن 
بانــک مرکــزی چیــن  در ســال 20۱5، 
شــاید مجبــور شــود بــا تزریــق نقدینگــی یــا 
کاهــش نــرخ ســود بانکــی وارد عمــل شــود: 
ــرای  ــای الزم را ب ــن ابزاره ــبختانه چی خوش
تنظیــم اقتصــاد خــود دارد و من انتظــار دارم از 
ایــن ابزارهــا نهایــت اســتفاده را ببرند تا رشــد 
اقتصــادی امســال زیــر هفــت درصــد نباشــد.

بــه نظــر مــی رســد دولــت چیــن همچنــان 
ــی  ــه م ــادی را ادام ــویق اقتص ــت تش سیاس

ــد. ده
ــه  ــن ب ــزی چی ــک مرک ــش بان ــاه پی دو م
نحــوی غیرمنتظــره و بــرای اولیــن بــار در دو 
ــا 2.5 درصــد  ــرخ بهــره را ت ســال گذشــته، ن
پاییــن آورد تــا اقتصــاد را بــه حرکــت در آورد|
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آ ســـــــیا

مجلــه آمریکایــی نشــنال اینترســت بــا اشــاره بــه دشــواری مهــار 
چیــن در مقایســه بــا اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق حفــظ تــوان 
ــه  ــام ب ــا هــدف ارســال پی ــکا در آســیا را ب ــد آمری نظامــی قدرتمن

چیــن بــرای اهــداف آمریــکا اســتراتژیک خوانــد.
نشــنال اینترســت در مطلبــی تحــت عنــوان »جلوگیــری از جنــگ 
هســته ای چیــن و آمریــکا« بــا مشــکالت آمریــکا در دوران جنگ 
ســرد بــرای مهــار اتحــاد جماهیــر شــوروی مــی نویســد تــالش 
ــر  ــاد جماهی ــر از اتح ــخت ت ــب س ــه مرات ــن ب ــار چی ــرای مه ب

ــوروی است. ش
ایــن مجلــه مــی نویســد روزگاری سیاســت آمریکا بــرای مهــار خطر 
ــدف  ــا ه ــود ب ــوان خ ــش ت ــابق، افزای ــوروی س ــر ش ــاد جماهی اتح
بازدارندگــی بــود و همچنیــن طــرح B  را هــم فراهم کــرده بــود که در 

صــورت ناکارآمــد بــودن سیاســت بازدارندگــی آن را اجــرا کنــد.
بر اســاس طــرح B اگــر چنانچه پیمــان آتالنتیک شــمالی و ورشــو 
شــروع بــه اقــدام علیــه همدیگــر مــی کردنــد آمریــکا و متحدانش 
برنامــه اشــان ایــن بــود کــه درگیــری هــا را مدیریــت کننــد کــه 
ایــن طــرح در حــرف شــدنی و منطقــی بــه نظــر مــی رســید. امــا 
 Poud Prophet پنتاگــون طــی رزمایشــی ســری موســوم بــه
مبــادرت بــه آزمایــش ایــن طــرح کرد کــه نتیجــه هولناکی داشــت 
ــری محــدود نظامــی مســکو و واشــنگتن  و مشــخص شــد درگی
مــی توانــد منجــر به یــک جنــگ تمــام عیــار هســته ای شــود که 

نتیجــه اش نابــودی بشــریت خواهــد بــود.
نویســنده در ادامــه بــا مقایســه چیــن مــدرن هســته ای بــا اتحــاد 
جماهیــر شــوروی ســابق مــی نویســد: مدیریت تشــدید بحــران با 

چیــن امــروز در مقایســه بــا مدیریــت بحــران بــا اتحــاد جماهیــر 
شــوروی بســیار ســخت تــر اســت. زیــرا کــه یکــی از دالیــل آن 
ــکا و شــوروی دارای نوعــی رابطــه  ــت آمری ــه رقاب ــن اســت ک ای
متقــارن بــود و در بســیاری از عرصــه هــا تــوان نظامــی و قــدرت 
ــن در آن  ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــر ب ــه همدیگ ــرف آیین ــخت دو ط س
زمــان کشــورها در دو بلــوک و کمــپ جــدا از هــم قــرار داشــتند.

در ادامــه آمــده اســت: روابــط چیــن و آمریــکا دو قطــب مخالــف 
هــم اســت بطوریکــه اقتصــاد آنهــا و حــوزه هــای عمومــی آنهــا 
همپوشــانی هــای زیــادی دارنــد. بــه همیــن دلیــل اقــدام دو طرف 
علیــه همدیگــر موجــب خواهــد شــد تــا مدیریــت چنیــن وضعیتی 
ــیار  ــت بس ــرزان اس ــم ل ــور ه ــی دو کش ــط فعل ــه رواب در حالیک

ســخت و تقریبــا غیــر قابــل کنتــرل باشــد.
در ادامــه مطلــب بــا اشــاره بــه مناســب نبــودن اســتراتژی 
ــان  ــکا در زم ــت آمری ــده اســت در نهای بازدارندگــی و طــرح B آم
ریــگان بــا طراحــی اســتراتژی »بــاال بــردن هزینــه« ســعی کــرد 
تــا هزینــه هــای شــوروی را بــاال ببــرد و نهایتــا ایــن کشــور را از 
دور خــارج کنــد و نهایتــا بــا ایــن طــرح موفــق شــد تــا شــوروی را 

ــاند. ــم فروپاش از ه
نویســنده معتقــد اســت آمریــکا بــرای خــودداری از مقابلــه نظامــی 
بــا چیــن نیــاز بــه تغییــر بــازی دارد زیــرا کــه چینــی هــا آرزو دارند 
روزی را شــاهد باشــند کــه آمریــکا دیگــر در آســیا و اقیانوســیه یک 

قــدرت نباشــد.
در ادامــه مطلــب توصیــه شــده اســت آمریــکا بایــد در کوتــاه مدت 
بــرای مقابلــه بــا ایــن آرزوی چیــن دارای طــرح هــای منطقــه ای 

باشــد کــه از طریــق آنهــا بــه چیــن ایــن پیغــام را بدهــد کــه نمــی 
توانــد هــر کاری کــه مــی خواهــد بکنــد. یکــی از راه هــای ارســال 
ــا هنــد، ژاپــن و  ایــن پیــام بــه پکــن توســعه همــکاری آمریــکا ب

اســترالیا است.
بــه اعتقــاد نویســنده امــا در دراز مــدت این رویکــرد کافــی و کارآمد 
ــد تمامــی شــکاف هــای  ــد ســعی کن ــکا بای ــود و آمری نخواهــد ب
نظامــی خــود کــه ممکــن اســت چیــن از آن اســتفاده کنــد را ببندد 
هــر چنــد در حــال حاضر نیــازی نیســت کــه آمریــکا تــوان نظامی 
خــود را افزایــش دهــد زیــرا بــه نظــر مــی رســد کــه چینــی هــا 

هیــچ منافعــی در درگیــری نظامــی بــا آمریــکا ندارنــد.
نویســنده معتقــد اســت آمریــکا بایــد ایــن موضــوع را نشــان دهــد 
کــه مــی توانــد در منطقــه حضــور نظامــی قدرتمنــد داشــته باشــد 
و بــه تعهــدات امنیتــی خــود در برابــر کشــورهای دیگــر منطقــه و 
متحدانــش عمــل کنــد. زیــرا ایــن ســطح از حضــور نظامــی بــرای 

اهــداف آمریــکا امری اســتراتژیک اســت|

نشنال اینترست مطرح کرد؛

مهار چین سخت تر از شوروی/
 حضور نظامی آمریکا درمنطقه راه کنترل پکن

چاینــا دیلــی از ســفر شــی جینپینگ 
ــا  ــا هــدف گفتگــو ب بــه واشــنگتن ب
بــاراک اوبامــا رئیــس جمهــوری 
آمریــکا دربــاره ایجــاد الگویــی جدید 
ــط دو کشــور در اواخــر ســال  در رواب
جــاری همزمــان بــا افزایــش تنــش 

ــر داد. ــور خب ــان دو کش ــا می ه
ــن ســفر رئیــس جمهــوری  ــن اولی ای
چیــن بــه کاخ ســفید از زمــان تصــدی 
پســت ریاســت جمهــوری در مــارس 
ــی  ــش بین ــون اســت و پی 20۱3 تاکن
مــی شــود در ایــن ســفر دربــاره مــدل 
جدیــد در روابــط واشــنگتن-پکن کــه 
از ســوی رئیــس جمهــوری چیــن 
ــت،  ــده اس ــرح ش ــال 20۱2 مط در س

گفتگــو شــود.
در همیــن رابطــه ســفیر چیــن 
ــی  ــه رایزن ــاره ب ــا اش ــکا ب در آمری
مقامــات آمریــکا و چیــن بــرای 
فراهــم کــردن مقدمــات ایــن ســفر 
ــوز  ــه هن ــت ک ــال گف ــن ح در عی
ــن ســفر مشــخص  ــق ای ــان دقی زم

نشــده اســت.
رئیــس جمهــوری چیــن اعــالم 
ــی  ــن روابط ــه چنی ــت ک ــرده اس ک
بایــد بــر پایــه فهــم مشــترک، 
ــوق  ــمردن حق ــرم ش ــاد و محت اعتم
یکدیگــر، همکاریهــای دوجانبــه 
و همچنیــن همکاریهــا در زمینــه 

موضوعــات جهانــی باشــد|

ایجاد الگوی جدید در روابط؛ محور مذاکرات
 »شی جینپینگ« در واشنگتن
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یــک رســانه غربــی در گزارشــی بــه همــکاری بزرگتریــن 
ــه  ــات در زمین ــا وجــود اختالف ــا یکدیگــر ب ــان ب اقتصادهــای جه

ــت. ــف پرداخ ــای مختل ه
آسوشــیتد پــرس در گزارشــی بــا اشــاره به اولین ســفر رســمی »شــی 
ــاه ســپتامبر  ــکا در م ــه آمری ــن ب جینپینــگ« رئیــس جمهــوری چی
ــا  ــان ب ــت پکــن همزم ــت از حرکــت مثب ــن ســفر حکای نوشــت ای

افزایــش تنــش هــا میــان بزرگتریــن اقتصادهــای جهــان اســت.
بــه نوشــته آسوشــیتدپرس، اوبامــا در مــاه نوامبــر در ســفر بــه چین 
در نشســت ســاالنه ســازمان همکاریهای اقتصادی آسیا-اقیانوسیه 

موســوم بــه اپــک شــرکت کــرد و در حاشــیه آن، نشســت هایــی را 
بــا رئیــس جمهــوری چیــن نیــز داشــت.

ــر  ــتی غی ــن در نشس ــن همچنی ــکا و چی ــور آمری ــای جمه روس
رســمی در ژوئــن 20۱3 در کالیفرنیــا بــه تعریــف روابط واشــنگتن و 

پکــن بــر اســاس برابــری و احتــرام متقابــل پرداختنــد.
ایــن رســانه غربــی در ادامــه مــی نویســد آمریــکا و چیــن دربــاره 
طیــف گســترده ای از مســائل از جملــه کاهــش صــدور گازهــای 
گلخانــه ای همــکاری کــرده انــد، ایــن درحالیســت کــه دو کشــور 
در زمینــه شــماری از مباحــث از جمله حمــالت ســایبری و اقدامات 

چیــن در دریــای چیــن شــرقی بــا یکدیگــر درگیــر هســتند.
کاخ ســفید نیــز اعــالم کــرده اســت کــه اوبامــا و شــی جینپینــگ 
گفتگــوی تلفنــی مفصلــی را در زمینــه کمــک چین به کشــورهای 
ــداز  ــم ان ــوال و چش ــروس اب ــا وی ــارزه ب ــرای مب ــا ب ــرب آفریق غ

پیمــان ســرمایه گــذاری ایــاالت متحــده و چیــن داشــتند.
روســای جمهــور آمریــکا و چیــن همچنیــن بــر تعهــد خــود بــرای 
مقابلــه بــا تهدیــد امنیــت جهانــی تاکیــد کــرده و بــر تالشــها برای 
پیشــبرد مذاکــرات هســته ای پنــج عضــو شــورای امنیت ســازمان 

ملــل متحــد بــا ایــران تاکیــد کردنــد|

آسوشیتد پرس گزارش داد:

رویارویی یا 
همکاری بزرگترین 
اقتصادهای جهان

یــک رســانه غربــی بــا اشــاره بــه لــزوم 
ــع  ــت مناف ــن نوش ــا چی ــکا ب ــکاری آمری هم

واشــنگتن در خطــر اســت.
ــازی  ــوان »ب ــت عن ــرمقاله ای تح ــینهوا در س ش
ماهرانه سیاســی در سیاســت چیــن به منافــع ایاالت 
متحــده لطمــه مــی زنــد« نوشــت: بــاراک اوباما 
رئیــس جمهــوری آمریــکا اخیرا بــا داالیــی الما 
رهبــر دینــی بوداییــان تبــت در واشــنگتن دیــدار 
ــه  ــی غیرعاقالن ــدار اقدام ــن دی ــه ای ــرده ک ک
ــه سیاســت  ــات در زمین ــه ابهام ــا ب ــوده و تنه ب

ــه پکــن افــزوده اســت. واشــنگتن نســبت ب
ایــن رســانه چینــی در ادامــه مــی نویســد اوبامــا 
در روز پنجــم فوریــه در واشــنگتن اهمیتــی بــه 
ــا  ــی الم ــا داالی ــدار ب ــا دی ــن ب ــت چی مخالف
ــت را  ــان تب ــی بودایی ــر دین ــداد و رهب ــان ن نش
ــن درحالیســت  ــرد، ای ــی ک ــود معرف دوســت خ
کــه ایــن فــرد سیاســتمداری اســت که همــواره 
بــر جدایــی تبــت از چیــن تاکیــد کــرده اســت.

شــینهوا در ادامــه عــرض ارادت اوبامــا بــه 
داالیــی المــا را نشــانه بــی احترامــی بــه منافــع 

اصلــی چیــن برشــمرد و نوشــت تنــش در روابط 
واشــنگتن و پکــن چیــزی نیســت کــه آمریــکا 
ــد  ــا چن ــرا تنه ــال آن باشــد زی ــه دنب ــا ب صراحت
روز پــس از دیــدار دولــت اوبامــا بــا رهبــر دینــی 
بوداییــان تبــت، از شــی جینپینــگ رئیــس 
ــه واشــنگتن در  ــرای ســفر ب جمهــوری چیــن ب
مــاه ســپتامبر دعــوت کــرد کــه بســیاری از آن 
بــه عنــوان بخشــی از تالشــها بــرای فراموشــی 

ــد. ــاد کردن ــداری ی ــن دی خاطــره چنی
ــه نوشــته ایــن رســانه چینــی، برنامــه ریــزی  ب

ــزاری آن  ــش از برگ ــا پی ــمی ماهه ــفر رس س
ــد  ــا ح ــوده و ت ــی ب ــادر در دیپلماس ــدادی ن روی
زیــادی نشــان مــی دهــد کــه واشــنگتن عالقــه 
منــد بــه اهمیــت روابــط واشــنگتن و پکــن بوده 
و دســتاوردهای بیشــتری را از همــکاری بــا 

ــی آورد. ــت م ــن بدس پک
شــینهوا در ادامــه تاکیــد مــی کنــد اگــر آمریــکا 
و چیــن بــه طــور کارآمــد بــا یکدیگــر همــکاری 
کننــد، اوبامــا مــی توانــد بســیاری از مشــکالت 
ــن از  ــک چی ــا کم ــود را ب ــی خ ــی خارج سیاس
ــات  ــران و موضوع ــته ای ای ــه هس ــه برنام جمل
ــم و  ــره، تروریس ــره ک ــبه جزی ــا ش ــط ب مرتب

ــد. ــل کن ــی ح ــرات آب و هوای تغیی
از ســوی دیگــر دالیــل بســیاری برای خوشــبینی 
ــل اول  ــود دارد. دلی ــکا وج ــن و آمری ــط چی در رواب
ــور  ــور دو کش ــای جمه ــه روس ــت ک ــن اس ای
موافقــت خــود را بــرای حــل اختالفــات و نشــان 
ــای موجــود  ــش ه ــرای حــل تن ــل ب دادن تمای
در روابــط دوجانبــه اعــالم کــرده انــد کــه ایــن 
اولیــن قــدم در حــل اختالفــات موجــود اســت.

اوبامــا و شــی جینپینــگ همچنیــن در نشســت 
ســال گذشــته اپــک بــا اشــاره بــه دســتاوردهای 
ــرای  ــق ب ــه از تواف ــط دوجانب ــف در رواب مختل
چگونگــی حــل تغییــرات آب و هوایــی، توافــق 
نظامــی بــرای حــل اختالفــات و رســیدن 
ــه  ــش تعرف ــه کاه ــترک در زمین ــم مش ــه فه ب

ــد. ــر دادن ــاوری خب ــدات فن تولی
هــم اکنون بــا توجــه بــه مســیر روابــط در هفت 
ماه گذشــته دو کشــور بایــد همــکاری نزدیکی را 
بــرای تحکیــم روابــط انجــام دهنــد. آمریــکا نیز 
بــه خصــوص بایــد از انجــام اقدامــات سیاســی 
ــس را در  ــه عک ــا نتیج ــه تنه ــه ک ــی مالحظ ب
روابــط دوجانبــه بــه همــراه دارد، اجتنــاب ورزد|

شینهوا گزارش داد:

آمریکا به چین نیاز دارد/
 منافع واشنگتن در خطر است

آ ســـــــیا
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حوزه آمریکای شمالی از لحاظ خبر منطقه پرخبری است و به دلیل نفوذ 
آمریکا و اهمیت تحوالت آن اغلب خبرهای آمریکای شمالی مربوط به 

ایاالت متحده است. 
ایاالت متحده در ماه گذشته تحوالت زیادی را پشت سر گذاشت که از 
مهمترین موارد آن می توان به ادامه کشمکش میان کاخ سفید و اعضای 
جمهوریخواه کنگره بر سر موارد مختلف از جمله ایران، ارائه سند امنیت 
این کشور، کشته  اوباما« رئیس جمهوری  »باراک  از سوی  ملی آمریکا 
به  جدید  بودجه  ارئه  آن،  تبعات  و  دانشجو  مسلمان  جوان  سه  شدن 
کنگره از سوی اوباما، افشای اسناد محرمانه در مورد کمک آمریکا به 
اسرئیل برای ساخت بمب های هیدرژنی، سفر اوباما به هند و عربستان، 
استراتژی امنیت ملی در فضای مجازی، تکرار پی در پی تیراندازی به 
مردم بیگناه و کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان امریکایی، افشای 
همکاری سازمان سیا با موساد برای ترور عماد مغنیه، انتقاد ژنرال های 
بازنشسته ارتش آمریکا از اوباما، بیانیه وزارت خارجه آمریکا در مورد 
سران فتنه، برمال شدن طرح آمریکا برای کودتا در ایران همزمان با 
پیروی انقفالب اسالمی در سال 1357، موافقت سنا با گزینه پیشنهادی 
تغییر  ادامه مباحث مربوط به  اوباما برای تصدی پست وزارت دفاع، 
سیاست های کاخ سفید در قبال کوبا، تداوم جنگ لفظی میان واشنگتن 
و مسکو و تصمیم تعدادی از اعضای کنگره آمریکا برای حضور نیافتن در 
جلسه سخنرانی »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در 

کرد.   اشاره  کنگره 
 

آمریـــکا
دبیر: عبدالحمید بیاتی
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»بــاراک اوبامــا« بودجــه جدیــد ایــاالت متحــده 
کــه چهــار تریلیــون دالر بــود را بــه کنگــره داده 
ــی  ــه عامل ــن بودج ــه ای ــی رود ک ــار م و انتظ
ــا کاخ  ــاره جمهوریخواهــان ب ــل دوب ــرای تقاب ب

ســفید شــود. 
همانطــور کــه انتظــار مــی رفــت و پیــش بینــی 
ــور  ــس جمه ــوان رئی ــه عن ــا ب ــود اوبام ــده ب ش
آمریــکا در دو ســال پایانــی حضور خــود در کنگره 
ــان در  ــری جموریخواه ــور حداکث ــطه حض بواس
ــد.   ــی کن کنگــره، روزگاری ســخت را ســپری م
در همیــن رابطــه جمهوریخواهــان کــه تــا چنــد 
روز قبــل موضــوع تحریــم هــای جدیــد ایــران را 
عاملــی بــرای فشــار بــر کاخ ســفید یافتــه بودنــد 
از روز گذشــته و بــا ارســال بودجــه جدیــد آمریــکا 
بــه کنگــره موضوعــی جدیــد بــرای ایجــاد تنش 

بــا کاخ ســفید یافتــه انــد.  
ــد  ــه جدی ــه بودج ــن الیح ــا در ای ــع اوبام در واق
آمریــکا بــر اســاس مالیــات بیشــتر بــرای 
ــش  ــزرگ و افزای ــای ب ــدان و شــرکت  ه ثروتمن
ــرای  ــود را ب ــده، خ ــم ش ــاری تنظی ــه ج هزین
درگیــری تــازه بــا نماینــدگان جمهوریخــواه 

ــرد. ــاده ک آم
بــه گــزارش آسوشــیتدپرس، اوبامــا همــراه 
ــاری در  ــال ج ــنگین س ــه س ــه بودج ــا الیح ب
پیامــی بــه نماینــدگان نوشــته اســت کــه بودجــه 
پیشــنهادی دولــت او عملــی اســت و نــه حزبــی.

پیــش از تحویــل الیحــه بــه کنگــره، نمایندگان 
جمهوریخــواه از افزایــش مالیات هــا بــه رقــم دو 
تریلیــون انتقــاد کــرده بودنــد. آن  هــا اوبامــا را به 
سیاســت »مالیــات بگیــر و هزینــه کــن« متهــم 
کردنــد کــه بــه اعتقــاد آن  هــا بــه اقتصاد کشــور 
آســیب مــی  زنــد و در عیــن حــال بــرای بــزرگ  
ــه  ــش هزین ــه افزای ــه ک ــکل بودج ــن مش تری
بــرای برنامه هــای اجتماعــی دولــت اســت 

ــاره ای اندیشــیده نشــده اســت..  چ
بودجــه پیشــنهادی ســاالنه معمــوال فهرســتی از 

برنامه هــای مــورد نظــر دولــت اســت و ممکــن 
ــب  ــن تصوی ــه صــورت قوانی ــه زودی ب اســت ب
ــرل  ــه در کنت ــد ک ــره جدی ــد. کنگ ــده در نیای ش
اکثریــت حــزب جمهوریخواهــان اســت مخالــف 
پیشــنهادات بــاراک اوبامــا اســت. در همیــن حال 
اجــرای بودجــه نهایــی و تصویــب شــده توســط 

کنگــره، بــرای دولــت الزامــی نیســت.
امــا الیحــه بودجــه بــر هزینه هــای جــاری و در 
نتیجــه بــر میــزان مالیــات تعییــن شــده و محــل 

ــت تاثیــر می گــذارد. تامیــن درآمدهــای دول
ــکا در  ــاد آمری ــه اقتص ــت ک ــد اس ــا معتق اوبام
حــدی بهبــود یافتــه کــه بتــوان مالیــات را 
افزایــش داد و در نتیجــه از ایــن محــل می تــوان 
ــود  ــون از بهب ــا کن ــه ت ــی ک ــه آمریکایی های ب
ــرد.  ــک ک ــده اند کم ــد نش ــره  من ــادی به اقتص
امــا جمهوریخواهــان معتقدند بودجه پیشــنهادی 
اوبامــا بهبــود اقتصــادی را بــه خطــر می انــدازد و 

ــد. ــش ده ــه را کاه ــری بودج ــد کس او بای
ــواه  ــزب جمهوریخ ــده ح ــان، نماین ــل رای ــا پ ام

در مجلــس نماینــدگان، رییــس جمهــوری را بــه 
بهره بــرداری از کینــه و حســادت اقتصــادی متهم 
ــت:  ــی گف ــی  س ــا ان  ب ــه ای ب ــرد و در مصاحب ک
توزیــع ثــروت از بــاال بــه پاییــن عملــی نیســت.

رویتــرز در ایــن رابطــه مــی نویســد: ایــن 
اختالفــات بــه احتمــال زیــاد محورهــای 
اصلــی مباحــث دو ســال پایانــی ریاســت 
جهمــوری اوبامــا خواهــد بــود و ممکــن اســت تا 
ــز  ــی بعــدی در ســال 20۱6 نی ــارزات انتخابات مب

ــد. ــدا کن ــه پی ادام
جمهوریخواهــان بهــار ســال جــاری بــا ترســیم 
ــا وعــده  ــادل ب ــک بودجــه متع ــی ی خطــوط کل
ــی  ــه، بده ــری بودج ــار کس ــردن فش ــم ک ک
ــه  ــتن از بودج ــده، کاس ــل آین ــرای نس ــی ب دولت
ــای  ــالح کده ــی و اص ــن اجتماع ــای تامی مزای
ــد داد. ــخ خواهن ــا پاس ــرح اوبام ــه ط ــی ب مالیات

ــه،  ــه بودج ــار الیح ــش از انتش ــای پی در روزه
ــه  ــه بودج ــرد ک ــالم ک ــا اع ــاراک اوبام ــت ب دول
امســال نشــان دهنــده اســتراتژی تقویــت طبقــه 
متوســط و کمــک بــه خانواده هــای شــاغل 
ــه  ــادن در زمان ــش افت ــرای پی ــختکوش ب و س

ــت. ــی اس ــادی و فن ــرات اقتص تغیی
ــنبه  ــه روز دوش ــه ای ک ــا در مصاحب ــاراک اوبام ب
ــد  ــش ش ــی پخ ــی  س ــری ان ب ــبکه خب از ش
گفــت: وضــع کشــور بهتــر از چهــار ســال پیــش 
اســت، امــا چیــز دیگــری کــه مــا می دانیــم ایــن 
ــای  ــواده  ه ــتمزد خان ــد و دس ــه درآم ــت ک اس
ــا  ــت. آن ه ــش اس ــه کاه ــط رو ب ــه متوس طبق
در 30 ســال اخیــر نتوانســتند پــا بــه پــای رونــد 
ســودآوری  هــای شــرکت  هــای بــزرگ و اقشــار 

ــد. ــاال حرکــت کنن ــی ب خیل
ــود  ــه می ش ــی ارائ ــا در حال ــت اوبام ــه دول بودج
ــده  ــر ش ــکا بهت ــادی آمری ــت اقتص ــه وضعی ک
ــه  ــدرال کاهــش یافت ــه ف اســت، کســری بودج
ــدا  ــود پی ــنجی ها بهب ــر س ــت او در نظ و موقعی

ــت. ــرده اس ک

ــان  ــن خواه ــکا همچنی ــوری آمری ــس جمه ریی
ــاخت   ــه زیرس ــه بودج ــل مالحظ ــش قاب افزای

ــت. ــده اس ــی ش ــای عمران ــرح  ه ــای و ط ه
بودجــه،  الیحــه  از  دیگــری  بخــش  در 
ســال  از  کــه  هایــی  محدودیــت   اوبامــا 
عمومــی  و  نظامــی  برنامه هــای  در   20۱۱
ــه  ــش داده و بودج ــود را کاه ــده ب ــال ش اعم
ســاالنه  نظامــی  و  داخلــی  ســازمان های 
ــیاری  ــد. بس ــی  یابن ــش م ــد افزای ــت درص هف
از جمهوریخواهــان از افزایــش بودجــه نظامــی 
ــه  ــش بودج ــا افزای ــا ب ــد ام ــت می کنن حمای

برنامــه عمومــی مخالفنــد.
ــال  ــرای س ــا ب ــاراک اوبام الیحــه پیشــنهادی ب
مالــی کــه از اول اکتبــر 20۱5 شــروع مــی  شــود 
تنظیــم شــده اســت. ایــن بودجــه بــا 474 میلیارد 

دالر کســری موازنــه همــراه اســت.
بــر اســاس چنیــن طرحــی، آمریــکا در ۱0 ســال 
آینــده بــه تــوازن بودجــه نمــی  رســد و کســری 
بودجــه بــا انتقــال بــه ســال  هــای بعــد، در ســال 

2025 بــه 687 میلیــارد دالر خواهــد رســید.
ــش  ــت کاه ــد اس ــا معتق ــاراک اوبام ــت ب دول
بودجــه  هــای جــاری و افزایــش مالیــات در 
یــک دهــه آینــده حــدود ۱.8 تریلیــون دالر برای 
دولــت درآمــد خواهــد داشــت و کســری بودجه را 

ــذارد. ــی  گ ــی م ــت باق ــل مدیری در حــد قاب
ــج   ــرای کال ــارد دالر ب ــه، 60 میلی ــن بودج در ای
ــرش  ــا ظرفیــت پذی ــگان و عمومــی ب هــای رای
ــده  ــه ش ــر گرفت ــوز در نظ ــش آم ــون دان 9 میلی
اســت. یکــی از ردیــف  هــای پیشــنهادی 
ــودکان  ــد ک ــه مه ــوط ب ــه مرب ــش بودج افزای
ــا ســال 2025  ــه ت ــال اســت ک ــار س ــر چه زی
ــودک  ــزار ک ــد ه ــون و یکص ــک میلی ــد ی بتوان

ــرد. ــر بگی ــتر را در ب بیش
در ایــن بودجــه بــرای جنــگ در عــراق نیــز ردیــف 
بودجــه ای در نظــر گرفتــه شــده کــه مبلــغ آن 

هشــت میلیــارد و 800 میلیون دالر اســت|

چهار تریلیون دالر برای اداره کشوری با ۵۰ ایالت؛

بودجه جدید آمریکا و تقابل جدید اوباما با جمهوریخواهان

آمـریـــــکا

اوباما در الیحه بودجه 
۲۰۱۵ آمریکا که چهار 

تریلیون دالر است 
برنامه های خود را بر 

اساس مالیات بیشتر برای 
ثروتمندان و شرکت  

های بزرگ و افزایش 
هزینه جاری تنظیم 

کرده و بدین صورت 
خود را برای درگیری 

تازه با نمایندگان 
جمهوریخواه آماده 

کرده است|
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یـک روزنامـه آمریکایـی بـا پرداختـن بـه رونـد 
مذاکرات هسـته ای ایـران و گـروه ۱+5، تصریح 
کـرد: توافـق در شـرایطی کـه شـکاف و اختالف 
میان دولـت و کنگره تا ایـن اندازه باالسـت، چند 

ماه بیشـتر دوام نیـاورد. 
واشـنگتن پسـت می نویسـد: شورای سـردبیری 
روزنامـه  واشنگتن پسـت بـا انتشـار یادداشـتی از 
احتمـال توافـق بـا ایـران بـر سـر برنامـه  اتمـی 
مناقشـه برانگیز ایـن کشـور در آینـده  نزدیـک، 
ابراز نگرانی کرد. شـورای سـردبیری ایـن روزنامه  
مطـرح آمریکایـی، از موضـع کنگـره  آمریـکا بـا 
تصویـب  خواهـان  کـه  اکثریـت جمهوریخـواه 
تحریم  های بیشـتر علیـه ایران انـد، حمایت کرد.

در سـاختار رسـانه  های جریـان اصلـی در آمریکا، 
تحریریـه از شـورای سـردبیری کامال جداسـت و 
شـورای سـردبیری برخـالف تحریریه مـی  تواند 
دربـاره  وقایـع سیاسـی روز موضع گیری روشـن و 

شـفاف داشـته باشد.
اعضای شـورای سـردبیری این رسـانه معتقدند 
ایـران بـا هـدف حـذف کامـل  بـا  مذاکـرات 
توانایی سـاخت سـالح اتمـی آغاز شـد و اکنون 
بـه مـدارا و کاسـتن از تـوان اتمی ایـران تقلیل 
یافتـه اسـت. آن  هـا بـاراک اوبامـا و کابینـه  
اش را متهـم کرده انـد کـه در طـول مذاکـرات 
نتوانسـتند مانـع از قدرت گیری بیشـتر ایران در 
منطقـه شـوند و بـه نظـر می رسـد کـه اوباما و 

دسـتگاه سیاسـت خارجـه  او می خواهنـد ایـران 
یکـی از قدرت هـای اصلـی خاورمیانـه باشـد.

ایـن یادداشـت همچنیـن اوبامـا را متهـم بـه آن 
کـرده کـه بـه  دنبـال حـذف گسـترده  تحریم هـا 
علیـه ایران بعـد از توافـق اسـت و برای ایـن  کار 
هـم بـا دیگـر نهادهـای قـدرت در ایـن کشـور 

مشـورتی نمـی  کنـد.
واشـنگتن پسـت می نویسـد اکنون که مذاکرات 
بـه مرحلـه  ای رسـیده که بیشـتر بحث  هـا صرفا 
بین ایران و آمریکا و نه دیگر کشـورهای موسـوم 
بـه۱+5 اسـت، به نظر می رسـد آمریـکا در روندی 
تدریجـی، بیشـتر بـه خواسـته  هـای ایـران تـن 
می دهد و از جمله شـمار بیشـتری از سـانتریفیوژ 

در تاسیسـات اتمـی ایـران را می پذیرد.
ایـن روزنامـه بـا اسـتناد بـه نقـل قولـی از هنری 

کیسـینجر کـه از مخالفـان توافـق اتمی بـا ایران 
اسـت، مـی نویسـد: چنیـن امـری باعـث خواهد 
شـد دیگر کشـورهای منطقـه از جمله عربسـتان 
سـعودی و ترکیـه نیـز بـه دنبـال برنامـه  اتمی با 
توانایـی و میزان ایـران بروند و خاورمیانه سرشـار 

از سـانتریفیوژهای فعال شـود.
در ایـن یادداشـت به نامـه رئیس جمهـور آمریکا 
بـه رهبر ایـران نیز اشـاره شـده و  از بـاراک اوباما 
انتقـاد شـده کـه عمـال بـه ایـران، نشـانه هـای 
آشـکاری فرسـتاده کـه هـر دو در منطقـه منافـع 

دارند. مشـترکی 
شـورای سـردبیری این روزنامه می گوید دسـتگاه 
سیاسـت خارجـی آمریـکا تمایـل دارد بـه سـهم  
خواهـی ایـران در عـراق، سـوریه و لبنـان و دیگر 
کشـورهای خاورمیانه تـن دهد و ایـن امر موجب 

نگرانـی اسـرائیل، عربسـتان سـعودی و ترکیـه 
اسـت که همگی از متحدان آمریـکا در خاورمیانه 

محسـوب می شـوند.
در انتهای یادداشـت شورای سـردبیری واشنگتن 
پسـت ابـراز تردیـد و نگرانـی شـده کـه توافق در 
شـرایطی کـه شـکاف و اختـالف میـان دولـت و 
کنگـره تا ایـن انـدازه باالسـت، چنـد ماه بیشـتر 

دوام نیـاورد.
شـورای سـردبیری واشـنگتن پسـت به دسـتگاه 
سیاسـت خارجی آمریـکا توصیه کرده کـه در این 
شـرایط بـه دنبال آن نباشـد کـه حتما با ایـران در 
زمان تعیین  شـده توافـق کند، بلکه بـه دنبال هم  
فکری بیشـتر بـا کنگـره  آمریکا و شـروط محکم  
تری باشـد کـه همـه را مطمئن سـازد کـه ایران 

هرگـز به سـالح اتمی دسـت نخواهـد یافت|

واشنگتن پست:

توافق هسته ای 
در سایه اختالف 
دولت و کنگره 

دوامی ندارد

آمـریـــــکا

ــرای  نخســت وزیــر اســرائیل از تصمیــم خــود ب
ســخنرانی در کنگــره آمریــکا دفــاع کــرد و گفت 
ایــن وظیفــه اوســت کــه از هــر فرصتــی بــرای 
ــته ای  ــه هس ــی از برنام ــر ناش ــدن خط نمایان

ــد. ــه اســرائیل اســتفاده کن ــران علی ای
ــرائیل  ــه اس ــه کابین ــو، در جلس ــن نتانیاه بنیامی
اعــالم کــرد در ســخنرانی اش در کنگــره آمریــکا 
ــک  ــان را از ی ــده و جه ــاالت متح ــران ای رهب
توافــق هســته ای احتمالــی بــا ایــران کــه 
ــد  ــع خواه ــدازد، من ــر بیان ــه خط ــرائیل را ب اس
کــرد. نتانیاهــو گفــت تضمیــن موجودیــت 
ــه  ــران ب ــتیابی ای ــری از دس ــرائیل و جلوگی اس
ــت  ــوان نخس ــه عن ــه او ب ــی وظیف ــالح اتم س

ــت. ــرائیل اس ــر اس وزی
ــر اســرائیل در کنگــره  ســخنرانی نخســت وزی
ــا  ــر ب ــارس براب ــوم م ــرای س ــه ب ــکا ک آمری
ــده،  ــده ش ــدارک دی ــاه ۱393، ت ــفند م ۱2اس
ســبب ایجــاد شــکاف سیاســی در هــر دو 
ــرائیل  ــتمداران اس ــت. سیاس ــده اس ــرف ش ط
بــر ایــن باورنــد کــه ســخنرانی نتانیاهــو 
ــم  ــن رژی ــری در ای ــات سراس ــد انتخاب می توان
ــاه برگــزار می شــود  ــه ای کوت ــه فاصل را، کــه ب
تحــت الشــعاع قــرار دهــد. بعضــی چهره هــای 

اســرائیل،  اپوزیســیون  و  رقیــب  سیاســی 
نتانیاهــو را بخاطــر پذیــرش دعــوت جــان بینر، 
رئیــس جمهوریخواه مجلــس نماینــدگان آمریکا 
ــرای ســخنرانی در اجــالس مشــترک کنگــره  ب

ســرزنش می کننــد.
ــر از  ــوت بین ــکا، دع ــدای آمری ــزارش ص ــه گ ب
ــا  ــی ب ــدون هماهنگ ــرائیل ب ــر اس ــت وزی نخس
کاخ ســفید و بــر خــالف عــرف سیاســی مرســوم 
ــه آن، تنهــا رئیــس  ــر پای ــه کــه ب صــورت گرفت
ــوت  ــی دع ــران خارج ــکا از رهب ــوری آمری جمه
می کنــد. از ایــن رو، بــاراک اوبامــا، رئیــس 
جمهــوری آمریــکا در ســفر مــاه مــارس بنیامیــن 

ــرد. ــد ک ــدار نخواه ــا او دی ــو ب نتانیاه
ــنجی های  ــه،  در نظرس ــه ول ــته دویچ ــه نوش ب
انجــام شــده در اســرائیل، حــزب دســت راســتی 
ــه »کار«  »لیکــود« نتانیاهــو و حــزب چــپ میان

ــد. ــر دســت یافته ان ــدودا براب ــه نتایجــی ح ب
رهبــر حــزب »کار« اســرائیل، ایــزاک هرتســوگ 
بــه رادیــو ارتــش اســرائیل گفــت: »نتانیاهــو بــه 
ــکا  ــور آمری ــس جمه ــه رئی ــتقیم ب ــور مس ط
نتانیاهــو  کــه  کاری  می رســاند.  آســیب 
ــز  ــرائیل نی ــی اس ــق امنیت ــه عالئ ــد ب می کن

ــاند.«| ــد رس ــرر خواه ض

در پی دعوت کنگره آمریکا از نتانیاهو؛

شکاف سیاسی در آمریکا و اسرائیل 
به خاطر یک سفر
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گاردین گزارش داد:

اسناد جدید از برنامه های 
آمریکا برای کودتا در ایران

ــناد  ــی از اس ــی در گزارش ــه انگلیس ــک روزنام ی
جدیــدی پــرده بــر مــی دارد کــه بــر اســاس آن 
ــد  ــه ای قص ــش مرحل ــه ای ش ــکا در نقش آمری
کودتــا در ایــران در ســال ۱357 را داشــته اســت.

گاردیــن در ایــن گــزارش در مــورد نقــش ژنــرال 
ــکا،  ــی آمری ــروی هوای ــت نی ــاون وق ــرز، مع های
نوشــته اســت: قــرار بــود وی در آســتانه پیــروزی 
ــران،  ــه ای ــفر ب ــان س ــالمی در جری ــالب اس انق
امــکان تشــکیل دولــت بختیــار و کودتــا در ایران 

را بررســی کنــد.
ژنــرال هایــزر، معــاون نیــروی هوایــی آمریــکا در 
ســفر بــه ایــران قصــد داشــته اســت تــا امــکان 
تشــکیل دولــت بختیــار را بررســی و در صــورت 
لــزوم طــرح کودتــا را اعــالم نمایــد. وی در کتاب 
خاطــرات خــود نوشــته اســت کــه قــرار بــود ابتدا 
دولتــی قــوی بــه ریاســت بختیــار تشــکیل شــود 
ــا  ــار کودت ــت بختی ــورت شکس ــپس در ص ، س

صــورت گیــرد.
گاردیــن بــا اســتناد بــه نامــه هــای نوشــته شــده 
ــراون«  ــد ب ــه »هارول ــزر ب ــرت های ــرال راب ژن
وزیــر دفــاع وقــت امریــکا در ژانویــه ســال ۱979 
میــالدی مــی نویســد: او در نامــه هــای خــود بــه 
ــد  ــرال »دیوی ــن ژن ــت و همچنی ــاع وق ــر دف وزی
جونــز« رییــس وقــت ســتاد مشــترک نیروهــای 
ــخص  ــا مش ــته ت ــان خواس ــکا از آن ــلح امری مس
کننــد کــه سیاســت دقیــق امریــکا دربــاره ایــران 
چیســت. ژنــرال هایــزر در بخشــی از نامــه اشــاره 
کــرده کــه شــاپور بختیــار نخســت وزیــر وقــت 
ایــران از جوانــب مختلــف احســاس فشــار 
مــی کنــد و نیازمنــد ایجــاد اطمینــان از ســوی 
ــته  ــه نوش ــی از نام ــت. او در بخش ــکا اس امری
ــراون در شــب  ــا آقــای ب اســت: »در مکالماتــم ب
۱۱ ژانویــه ســال ۱979، بــه نظــر مــی رســید که 
ــتگذاری  ــاره سیاس ــن او درب ــی در ذه تردیدهای
ــرای  ــای الزم ب ــران و ابزاره ــال ای ــکا در قب امری

ــود دارد.« ــور وج ــتفاده در آن کش اس

ــد  ــی کن ــاره م ــه اش ــن در ادام ــه گاردی  روزنام
ــت  ــناد دول ــی از اس ــات بخش ــن جزئی ــه ای ک
امریکاســت کــه تحــت عنــوان »ماموریــت 
هایــزر« منتشــر شــده و بــه درک بهتــر موضــع 
ــت  ــرایط وق ــال ش ــر در قب ــت کارت ــری دول گی

ــد. ــی کن ــک م ــران کم ای
نامــه هایــزر بخشــی از یــک ســری اســناد قبــال 
ــت  ــا ماموری ــاط ب ــکا در ارتب ــت آمری ــری دول س
ــر در  ــت کارت ــرف دول ــه از ط ــت ک ــزر اس های
اوج انقــالب ایــران بــه او محــول شــده بــود. بــا 
گذشــت ســی و شــش ســال،  بســیاری از ایرانیان 
ــی  ــدف خنث ــا ه ــزر ب ــه های ــد ک ــوز معتقدن هن
ســازی نقــش ارتــش ایــران بــه عنــوان بخشــی 
از یــک توافــق بــرای بــه قــدرت رســاندن آیــت 
اهلل روح اهلل خمینــی بــه تهــران اعــزام شــده بود. 
ــه  ــاده لوحان ــا س ــی ه ــا، آمریکای ــه آنه ــه گفت ب
فکــر مــی کردنــد کــه )آیــت اهلل( خمینــی ضــد 
کمونیســت از منافــع آنهــا در خلیــج فــارس پــس 

ــرد. ــد ک ــت خواه ــاه حفاظ ــروج ش از خ
ــرار  ــان اص ــکا از آن زم ــمی آمری ــات رس مقام
ــود  ــه ای در کار نب ــن توطئ ــه چنی ــد ک داشــته ان
و ادعاهــای مطــرح شــده را مبنــی بــر تضعیــف 
شــاه یــا اینکــه ماموریــت هایــزر شــامل مداخلــه 
در امــور داخلــی ایــران بــود، تکذیــب مــی کننــد. 
ــه  ــت نظری ــه تقوی ــدان شــواهد منجــر ب ــا فق ام

ــه شــده اســت. هــای توطئ
اکنــون انتشــار نامــه هایــزر ایــن امــکان را فراهم 
مــی ســازد کــه از زبــان خــود ژنــرال بــه ماهیــت 
مامــورت وی پــی ببریــم. بــرای اولیــن بــار مــی 
تــوان دریافــت جیمــی کارتــر رئیــس جمهــور و 
تیــم امنیــت ملــی وی امیــدوار بــه تحقــق چــه 
ــدون آن کــه گواهــی  ــن ســند ب ــد. ای ــز بودن چی
بــر یــک توطئــه موثــر باشــد، فــاش مــی ســازد 
کــه چگونــه مقامــات آمریکایــی در تــالش 
بــرای مدیریــت رویدادهایــی هــزاران مایــل 
دورتــر بطــور حیــرت آوری اصــال نمــی دانســتند 

ــائل  ــتی از مس ــروع کار درک درس ــان ش از هم
ــتند. نداش

ــی  ــال یعن ــه آن س ــم ژانوی ــزر هفت ــرال های ژن
چهــار روز پــس از تصمیــم کارتــر بــه اعــزام یک 
نماینــده ویــژه، بــه تهــران رســید. رئیــس جمهور 
و مشــاورانش از رونــد ســریع رویدادهــا و اینکــه 
چگونــه اعتراضــات یکســاله بــر ضــد حکومــت 
ــه انقــالب  ســی و هفــت ســاله شــاه ناگهــان ب
ــی  ــد. آمریکای ــده بودن ــت زده ش ــد، به انجامی
ــود و از  ــام ب ــاه تم ــه کار ش ــه بودندک ــا پذیرفت ه
تصمیــم وی بــه انتقــال قــدرت بــه یــک دولــت 
ــار قبــل از  ــه ریاســت شــاپور بختی غیرنظامــی ب

ــد. ــت کردن خــروج شــاه از کشــور حمای
کاخ ســفید همچنیــن از تشــویش در میــان 
ــود. ژنرالهــای  ــع ب ــران مطل نیروهــای ارتــش ای
ارشــد شــاه پیــش بینــی مــی کردنــد ارتــش در 
ــه  ــید. ب ــد پاش ــوا فروخواه ــده کل ق ــود فرمان نب
همیــن علــت از نظــر بســیاری از آنهــا بــه دســت 
ــرای  ــار ب ــر از انتظ ــدرت بهت ــریع ق ــن س گرفت

ــود. ــی ب ــون انقالب ــام خ ــک حم ی
ــر در  ــوق بش ــت از حق ــعار حمای ــا ش ــر ب کارت
ــض  ــه مح ــود. وی ب ــده ب ــروز ش ــات پی انتخاب
ــرای آزادی  ــاه را ب ــید،  ش ــدرت رس ــه ق ــه ب اینک
ــری در  ــای بازت ــاد فض ــی و ایج ــان سیاس زندانی
ــود. وی  ــرار داده ب ــار ق ــت فش ــود تح ــم خ رژی
ــه نظــر مــی رســید  ــد ب ــی بعی ــن ذهنیت ــا چنی ب
ــات آژاکــس تکــرار شــود-  دســتور بدهــد عملی
ــه  ــاه و س ــد و پنج ــزار و نهص ــال ه ــیا در س س
ــاه  ــدن ش ــه بازگردان ــس ب ــات آژاک ــی عملی ط
بــه قــدرت پــس از یــک شــورش مدنــی کمــک 
کــرد. امــا کارتــر نیــز نمــی توانســت ایــن کشــور 
ــای  ــوزه ه ــه ح ــع آن در هم ــظ مناف ــه حاف را ک

ــد. ــت بده ــود، از دس ــارس ب ــج ف ــی خلی نفت
همانطــور کــه هایــزر بعدهــا در خاطراتــش 
نوشــت: »مادامــی کــه یــک دولــت غیرنظامــی 
ــا  ــرد حتم ــی ک ــر احســاس م ــود، کارت ــم ب حاک
ــت  ــت کامــل از آن دول ــه حمای ــش را ب ــد ارت بای
ــد.  ــب نمای ــور ترغی ــاه از کش ــروج ش ــس از خ پ
ــرا  ــود؟ ظاه ــن ب ــزی ممک ــن چی ــور چنی چط
ــور  ــک مام ــزام ی ــر اع ــور در فک ــس جمه رئی
ــا  ــه یــک چهــره ارشــد نظامــی ب ــود و ب ویــژه ب
تجربیــات دیپلماتیــک و اطالعــات وســیع درباره 
ایــران مــی اندیشــید کــه بتوانــد اعتمــاد مقامات 

ــد.« ــب نمای ــران را جل ــی ای نظام
هایــزر کــه معــاون فرماندهــی عالــی نیروهــای 
ــرای آن  ــی ب ــزد قطع ــود، نام ــا ب ــد در اروپ متح
ماموریــت بــود. وی قبــال چنــد ســفر بــه تهــران 
داشــت و بــه شــاه و ژنرالهــای وی در مــورد 
ــش  ــری در ارت ــم گی ــد تصمی ــود رون نحــوه بهب
ــزر را  ــر از آن جهــت های ــود. کارت مشــاوره داده ب
انتخــاب کــرد کــه معتقــد بــود وی از اعتمــاد هر 

ــود. ــوردار ب ــت برخ دو دول
ــه  ــود ک ــت ب ــن ماموری ــت حساســیت ای ــه عل ب
ــتورات  ــالغ دس ــه اب ــی ب ــکا تمایل ــات آمری مقام
ــرال الکســاندر  ــزر نداشــتند. ژن ــه های ــوب ب مکت
ــدار داده  ــزر هش ــه های ــو ب ــده نات ــگ فرمان هی
ــش کاخ  ــه در صــورت شکســت ماموریت ــود ک ب
ســفید او را ســپر بــالی خــود خواهــد کــرد. بــا 
ــاب  ــف وی در کت ــه توصی ــزر، ب ــراض های اعت
ــس  ــش نوی ــن پی ــک مت ــط ی ــش، فق خاطرات
ــای وی  ــتورالعمل ه ــه دس ــد ک ــه او داده ش ب
جنبــه اصولــی و ناقــص داشــت. هایزر چهــار روز 
پــس از ورود بــه ایــران خواســتار شــفاف ســازی 

ــد. ــن خصــوص ش در ای

ــزار  ــه ه ــه در دوازدهــم ژانوی ــی ک وی در تلگراف
و نهصــد و هفتــاد و نــه ارســال کــرد، بــه بــراون 
ــتاد  ــس س ــز رئی ــرال جون ــه و ژن ــر خارج وزی
مشــترک گفــت کــه بــه نظــر وی رئیــس 
جمهــور از وی مــی خواهــد کــه شــش نکتــه را 
بــه ژنرالهــای شــاه منتقــل نمایــد. اول، داشــتن 
روابــط قــوی و بــا ثبــات بــرای آمریــکا و ایــران 

ــت.  ــی اس ــری حیات ام
ــا  ــران عمیق دوم، نیــروی مســلح شاهنشــاهی ای

ــرار داده اســت.  ــر ق ــر را تحــت تاثی کارت
ســوم، رئیــس جمهــور معتقــد اســت کــه تحقــق 
ــک  ــود ی ــرو وج ــه در گ ــع هم ــن مناف مهمتری

ــت اســت.  ــا ثاب ــوی و ب ــت غیرنظامــی ق دول
چهــارم، دولــت غیرنظامــی جدیــد بختیــار باید از 

حمایــت کامــل ارتش برخــوردار باشــد. 
ــل  ــی قاب ــط در صورت ــت فق ــن حمای ــم، ای پنج
تحقــق اســت کــه مقامــات نظامــی بــه کارشــان 
ادامــه دهنــد: آنهــا نبایــد کشــور را تــرک کننــد و 

بایــد بــه صــورت یــک تیــم عمــل نماینــد. 
ششــم، دولــت آمریــکا از رئیــس جمهــور گرفتــه 
تــا مقامــات پاییــن همچنــان قویــا از آنهــا 

ــد. ــی کنن ــت م حمای
امــا هایــزر می دانســت کــه کارتــر و مشــاورانش 
ــرده  ــا را رد نک ــک کودت ــکا از ی ــت آمری حمای
ــو  ــن زبیگنی ــر بی ــت کارت ــه دول ــد. در کابین بودن
ــان  ــه خواه ــی ک ــت مل ــاور امنی ــکی مش برژنس
ــر  ــس وزی ــایروس ون ــود، و س ــوری ب ــدام ف اق
ــود،  ــف ب ــا مخال ــا کودت ــی ب ــه کل خارجــه کــه ب

ــت. ــود داش ــر وج ــالف نظ اخت
کارتــر در موضعــی بینابیــن بــا کودتــا مخالفــت 
ــق  ــی محق ــرایط خاص ــه ش ــر آن ک ــرد مگ ک
شــود. طبــق خاطــرات هایــزر، برژینســکی مــی 
خواســت کــه ) بــا فرمــان وی( چــراغ ســبزی بــه 
ــی  ــای نظام ــام کودت ــت انج ــران جه ــش ای ارت
ــه  ــط ب ــزی فق ــن چی ــه چنی ــر ب داده شــود. کارت

ــه آخــر مــی اندیشــید. ــوان حرب عن
ــز  ــراون و جون ــرای ب ــود ب ــراف خ ــزر در تلگ های
ــران(  ــه ژنرالهــا )در ای تشــریح کــرد کــه قبــال ب
تاکیدکــرده بــود حمایــت آمریــکا از یــک کودتــا 
در آینــده منــوط بــه حمایــت قبلــی آنهــا از 
بختیــار اســت و او کودتــای نظامــی را حربــه آخر 

ــد. ــی دان م
ــود.  ــرط ب ــه ش ــه س ــوط ب ــا من ــت از کودت حمای
ــدرت  ــال ق ــت اعم ــار فرص ــه بختی ــد ب اول، بای
داده مــی شــد. دوم، در صــورت وخامــت اوضــاع 
داخلــی ایــران ممکــن بــود وی حکومــت نظامی 
ــات  ــام خدم ــرای انج ــش را ب ــد و ارت ــالم کن اع
اساســی ماننــد مدیریــت حــوزه هــای نفتــی یــا 

ــد.  ــرق فــرا خوان حفاظــت از شــبکه ب
فقــط در صورت بــی نتیجه بــودن گام هــای اول 
و دوم، آمریــکا از مســلط شــدن ارتــش بــر قدرت 
ــش  ــان تگراف ــزر در پای ــرد. های ــی ک ــت م حمای
ــع  ــه جم ــن گون ــود را ای ــای خ ــتورالعمل ه دس
ــرای  بنــدی مــی کنــد کــه:  »همــه تالشــم را ب
... حمایــت از بختیــار بــه عمــل خواهــم آورد و در 
انجــام یــک کودتــای نظامــی تعجیــل نخواهــم 

ــرد.« ک
ــود،  ــت ب ــه شکس ــوم ب ــزر محک ــت های ماموری
ــه شــاه اطــالع  بخصــوص آن کــه کاخ ســفید ب
نــداده بــود یــک ژنــرال آمریکایــی جهــت 
توصیــه هــای درخواســت نشــده بــه فرماندهــان 
ارشــد ایــران بــه آن کشــور اعــزام شــده بــود. این 
نقــض صریــح پروتــکل، خشــم اردشــیر زاهــدی 
ــر انگیخــت. وی در  ــکا را ب ــران در آمری ســفیر ای

آمـریـــــکا
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ســال دو هــزار و دوازده بــه مــن گفــت که از شــاه 
ــد. ــزر را دســتگیر و اخــراج کن خواســت های

شــاه حــق داشــت نگــران شــود. او مــی دانســت 
ــدگان  ــا نماین ــکا ب ــام ســولیوان ســفیر آمری ویلی
ــه  ــاس گرفت ــران تم ــی در ته ــت اهلل( خمین )آی
ــت  ــدن آی ــرای بازگردان ــی ب ــود و در مذاکرات ب
ــد شــرکت داشــت. قصــور  ــی( از تبعی اهلل )خمین

ــل از  ــفید قب ــا کاخ س ــورت ب ــولیوان در مش س
ــردرگمی  ــه س ــر ب ــی منج ــدام مهم ــن اق چنی

ــد. ــکا ش ــداف آمری ــورد اه ــان در م ایرانی
شــاه ایــن اقــدام را نــه شــاهدی بــر عــدم کفایت 
ــه آمریکایــی  ــر یــک توطئ بلکــه مدرکــی دال ب
بــرای برکنــاری وی قلمــداد کــرد. افســران 
ارشــد وی خواهــان خاتمــه دادن فــوری بــه 
بازیهــای آمریــکا بودنــد. زاهــدی بــه مــن گفت:  
ــد و پیشــنهاد  ــزد مــن آمدن »ژنرالهــای ارتــش ن
ــه  ــد ک ــا نگــران بودن ــد. آنه ــزر را دادن ــرور های ت
آمریکایــی هــا در صــدد تکــرار دخالــت شــان در 
ــت در  ــصت و هف ــد و ش ــزار و نهص ــای ه کودت

ــر ضــد شــاه کونســتانتین باشــند.« ــان ب یون
ــی اطــالع  ــی هــا ب آمریکایــی هــا از ایــن نگران
ــانه  ــن نش ــه اولی ــه متوج ــور ک ــد همانط بودن
ــد.  ــوع نبودن ــب الوق ــوب قری ــک آش ــای ی ه
درســت هشــت هفتــه قبــل از اعــزام هایــزر بــه 
ماموریتــش  امــا ده مــاه پــس از اولیــن اعتراضات 
ــت  ــران،  برژینســکی مشــاور امنی ــی در ای خیابان
ــر  ــرای کارت ــده ب ــدوار کنن ــتی امی ــی یادداش مل
ــوب!  ــر خ ــه : »خب ــه ک ــن مقدم ــا ای ــتاد ب فرس
ــران در  ــاه اوت، ای ــورخ م ــیا م ــی س ــق ارزیاب طب
شــرایط انقــالب یــا حتــی قبــل از انقــالب قــرار 
ــدارد. نارضایتــی هایــی از کنتــرل شــدید شــاه  ن
ــر  ــن ام ــا ای ــود دارد ام ــی وج ــد سیاس ــر فرآین ب

ــت.« ــت نیس ــرای دول ــدی ب تهدی

ژنرالهــای شــاه تــا چــه حــد بــه اقدام 
ــک بودند؟  نزدی

ــاد  ــد و هفت ــزار و نهص ــه ه ــیزدهم ژانوی در س
ــده  ــی فرمان ــین ربیع ــر حس ــرال امی ــه، ژن و ن
ــران در مالقــات  نیــروی هوایــی شاهنشــاهی ای
بــا هایــزر گزارشــی از مالقاتــش در همــان روز با 
فرماندهــان نیــروی زمینــی، دریایــی و ژاندارمری 
ارائــه داد. بــه گفتــه هایــزر - کــه فــورا مقامــات 
ــرار داد-  ــان ق ــنگتن را در جری ــش در واش مافوق

ــه محــض  ــا ب ربیعــی گفــت کــه از انجــام کودت
ــت  ــن حمای ــاه از زمی ــای ش ــتن هواپیم برخواس
کــرده بــود چــون، بــه گفتــه بــراون در یادداشــتی 
بــرای کارتــر، در غیــر ایــن صــورت ارتــش 

ــه ســرعت فروپاشــیده شــود. ــود ب ممکــن ب
ربیعــی و دیگــر ژنرانهــا نگــران سرنوشــت شــان 
در صــورت بــه قــدرت رســیدن )آیــت اهلل( 
ــد. آنهــا، برخــالف آمریکایــی هــا،  خمینــی بودن
ــی  ــت اهلل( خمین ــی )آی ــام جوی ــد انتق ــه تهدی ب

ــد. ــف بودن ــال واق کام
ــا  ــزر قوی ــاس، های ــی حس ــه زمان ــن بره در ای
ــش  ــرح را پی ــن ط ــرد ای ــه ک ــی توصی ــه ربیع ب
نبــرد. بــه طــوری کــه بــراون بــه کارتــر گفــت،  
ــد  ــی پایبن ــط مش ــن خ ــه ای ــا ب ــزر( قوی »)های
ــت  ــار فرص ــه بختی ــد ب ــش بای ــه ارت ــت ک اس
ــرای  ــالش ب ــد و ت ــت کارآم ــک دول ــکیل ی تش
ــی  ــد. ربیع ــور را بده ــه کش ــم ب ــردان نظ بازگ
ــال  ــه را دنب ــن روی ــه ای ــود ک ــه ب ــراه گفت ــا اک ب

ــرد.« ــد ک خواهن
ــرال در حــال گفتگــو  ــی کــه دو ژن ــی در حال حت
بودنــد، شــاه در تمــاس تلفنــی بــه ربیعــی گفــت 
ــه  ــد، گرچ ــرواز کنن ــاده پ ــش را آم ــه هواپیمای ک
تاریــخ مشــخصی قیــد نکــرد. بــه گفتــه بــراون، 
ربیعــی وقــت کشــی مــی کــرد و بــه شــاه گفــت 
ــک  ــق ی ــرواز از طری ــوز پ ــب مج کــه »ترتی
کشــور دیگــر داده نشــده اســت، امــا شــاه گفــت 
ــد از طریــق عربســتان  اگــر الزم شــود مــی توان

ــازم شــود.« ســعودی ع
ــا از  ــه ژنراله ــان داد ک ــر اطمین ــه کارت ــراون ب ب
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــده بودن ــاه آم ــان کوت تهدیدش
ــدان  ــاه و فق ــت ش ــودن عزیم ــوع ب ــب الوق قری
هرگونــه حمایتــی از طــرف آمریــکا بــرای کودتا، 
آنهــا احســاس کردنــد هیــچ شانســی ندارنــد بجز 
تــالش بــرای مصالحــه بــا گروههــای مخالــف 
ــراون  ــرج. ب ــرج و م ــری از ه ــه منظــور جلوگی ب
ــه  ــح داد ک ــر توضی ــه کارت ــود ب ــت خ در یادداش
ــر  ــاره همــکاری نزدیکت »بحثهــای وســیعی درب
ــان  ــی جری ــران مذهب ــی رهب ــا برخ ــش ب ارت
داشــت،  هایــزر بــر ایــن مســئله تاکیــد داشــت و 

ــی نشــان نمــی داد. ــی تمایل ربیع
نتیجــه کار بــرای همــه غافلگیــر کننــده بــود. در 
دهــم فوریــه جنگــی در پایــگاه نیــروی هوایــی 
ــت و  ــوع پیوس ــه وق ــران ب ــه ته ــان تپ در دوش
ظــرف بیســت و چهــار ســاعت انقالبیــون کنترل 
ــی را در سراســر پایتخــت  تاسیســات مهــم دولت
بدســت گرفتنــد. وقتــی کــه ژنرالهای ارشــد شــاه 
بــا اعــالم بــی طرفــی بــه نیروهایشــان دســتور 
دادنــد بــه پایــگاه بــاز گردنــد، مقاومت ســلطنتی 

در هــم شکســته شــد.
در ســاعت یــک و ده دقیقــه بعــد از ظهــر یازدهم 
فوریــه، اتــاق وضعیــت در کاخ ســفید اخبــار 
ــر  ــی ب ــد مبن ــت کردن ــده ای دریاف ــکان دهن ت
ــان  ــر ائتالفــی از اصولگرای اینکــه تهــران در براب
مســلمان و گروههــای چریکــی چــپ گــرا کــه 
از طــرف لیبــی، ســازمان آزادی بخش فلســطین 
و بلــوک شــرق تامیــن مالــی و تســلیحاتی مــی 
شــدند، ســقوط کــرده بــود. آخریــن پیــام از 
ســفارت آمریــکا ایــن بــود کــه: »ارتــش تســلیم 
شــد )آیــت اهلل( خمینــی پیــروز شــد، همه اســناد 

ــود شــود.« ــه ناب محرمان
ــرده  ــل ک ــی تعل ــد خیل ــا دریافتن ــی ه آمریکای
و  ربیعــی  ژنــرال  بــرای  تعلــل  آن  بودنــد. 
همکارانــش مرگبــار بــود. آنهــا دســتگیر، 

شــکنجه و ســپس اعــدام شــدند|

سـند امنیت ملی آمریکا جمعه ۱7 بهمن توسـط 
»بـاراک اباما« به کنگره تحویل داده شـد، در این 
سـند رئیس جمهور آمریکا ضمن تاکید مجدد بر 
رویکرد فعلـی خـود در قبال جمهوری اسـالمی 

بارها به نـام ایران اشـاره کرده اسـت.
در ایـن اسـتراتژی تازه تاکید شـده کـه آمریکا 
همچنـان بایـد رهبـری جنگ بـا تروریسـم را 
عهـده  دار باشـد، اما هشـدار داده شـده که این 
کشـور نباید بیش از حـد خود را در کشـورهای 

دیگر درگیـر کند.
بـاراک اوبامـا در بیانیـه  ای کـه همـراه بـا این 
سـند منتشـر شـده، گفته اسـت که آمریـکا از 
موضـع قـدرت رهبـری خواهـد کـرد. امـا این 
بـدان معنا نیسـت کـه این کشـور بایـد تالش 
کنـد تـا مسـیر اتفاقـات جهـان را تعییـن کند.

اوبامـا اعالم کـرده که آنچه آمریـکا به آن نیـاز دارد 
صبوری اسـتراتژیک و ثبات قدم اسـت و نمی  توان 

همه چیـز را از طریـق قوای نظامی حـل کرد.

اشـاره پـی در پـی به نـام ایـران در 
سـند امنیـت ملـی آمریکا 

اوباما اشـاره به نـام ایران را از برنامـه پراگ آغاز 
کرده و می نویسـد: مـا در عرصه جهانی متعهد 
هسـتیم برنامـه »پـراگ« را پیـش ببریـم که 
دربرگیرنـده اقداماتـی از قبیـل متوقـف کردن 
گسترش تسـلیحات هسـته ای و تامین امنیت 
مـواد هسـته  ای اسـت. درحال حاضر، سـرگرم 
بررسـی ایـن مسـئله هسـتیم کـه آیـا ممکن 
اسـت به راه حلی جامع دسـت یافـت که بتواند 
بـه جامعـه بیـن المللـی ایـن اطمینـان خاطر 
را بدهـد کـه برنامـه هسـته  ای ایـران، صلـح 
آمیـز اسـت آنهـم در شـرایطی که طـرح اقدام 
مشـترک )توافـق ژنـو( سـبب متوقـف شـدن 
پیشـرفت برنامه هسـته ای ایران شـده اسـت.

دفاع از تحریم های غیر موجه 
اوبامـا در ادامـه بـه موضـوع تحریـم ها اشـاره 
کـرده و مـی نویسـد: مـا هدایـت تالشـهای 
بیـن المللـی را بـرای متوقـف کـردن اشـاعه 
تسلیحات هسـته  ای برعهده داشتیم و ازجمله 
کارهایی کـه در این زمینه انجـام دادیم تقویت 
رژیـم تحریمهای بیـن المللی بی سـابقه برای 
پاسـخگو کردن ایران بخاطر عمـل نکردن به 
تعهدات بیـن المللی  اش بود. البتـه در کنار این 
کار بـه تالشـهای دیپلماتیـک ادامـه دادیم که 
همین حاال نیز سـبب متوقف شـدن پیشـرفت 

برنامه هسـته ای ایران شـده و این برنامـه را در 
ابعاد کلیـدی به عقـب رانده اسـت.

تمامی گزینه ها همچنان مطرح هستند
رئیـس جمهـور آمریـکا در مـورد عمـل بـه 
تعهـدات بین المللی از سـوی واشـنگتن نیز بار 
دیگـر بـه سـراغ ایـران رفتـه و می نویسـد: ما 
تصریـح کرده ایـم کـه ایـران باید بـه تعهدات 
بیـن المللی خـود عمل کنـد و نشـان دهد که 
برنامه هسـته  ای این کشـور کامـال صلح آمیز 
اسـت. برنامه تحریم  های ما نشـان داده اسـت 
کـه جامعـه بیـن المللـی می توانـد- و خواهـد 
توانسـت- آن دسـته از کشـورهایی را کـه بـه 
تعهدات خـود عمـل نمی کنند به پاسـخگویی 
وادار کنـد، و ایـن تحریم هـا در عیـن حـال 
فضایـی را بـرای حل و فصـل دیپلماتیـک باز 
می کنـد. پس از دسـتیابی بـه یک توافـق گام 
نخسـت که پیشرفت برنامه هسـته  ای ایران را 
در ازای لغـو محدود تحریم هـا متوقف می کند، 
گزینه ارجـح ما دسـتیابی به یـک توافق جامع 
و قابل راسـتی آزمایی است که اطمینان بدهد 
برنامه هسـته  ای ایـران کامال اهـداف صلح آمیز 
دارد. ایـن بهتریـن راه بـرای پیشـبرد منافـع مـا، 
تقویـت رژیم منع تکثیـر جهانی، و قادر سـاختن 
ایران برای دسترسـی به انرژی صلح آمیز هسـته  
ای اسـت. با این حـال، ما همه گزینه  هـا را برای 
تحقـق هـدف جلوگیـری از دسـتیابی ایـران به 

سـالح هسـته  ای حفـظ می کنیم. 

ــا  ــه بـ ــات خاورمیانـ ــاط ثبـ ارتبـ
مذاکـــرات هســـته ای 

ثبـات و صلـح در خاورمیانـه و آفریقای شـمال 
زیربنایـی  علـل  کاهـش  نیازمنـد  همچنیـن 
درگیـری اسـت. بنابرایـن، آمریـکا کمـاکان به 
همـکاری بـا متحـدان و همـکاران خـود در 
راسـتای دسـتیابی بـه توافـق جامـع بـا ایـران 
کـه نگرانـی  هـای جهـان را در رابطه بـا برنامه 
هسـته ای ایران برطرف کنـد، ادامه خواهـد داد. 
مـا همچنـان بـه پایـان دادن بـه اختـالف  هـا 
و درگیری هـا میـان اسـرائیل و فلسـطینیان از 
طریـق راه حـل دو کشـوری ادامه خواهیـم داد 
کـه متضمن امنیـت اسـرائیل و زیسـت پذیری 
فلسـطین )به عنوان کشـوری مسـتقل( باشـد. 
ما از تـالش  ها بـرای کاهـش دادن تنش  های 
فرقه  ای و خشـونت میان جوامع شـیعه و سـنی 

در سراسـر منطقـه حمایـت خواهیـم کرد|

ایران و جایگاه آن در 
سند  امنیت ملی آمریکا

آمـریـــــکا

ژنرال هایزر، معاون 
نیروی هوایی آمریکا در 
سفر به ایران قصد داشته 

است تا امکان تشکیل 
دولت بختیار را بررسی 
و در صورت لزوم طرح 

کودتا را اعالم نماید. 
وی در کتاب خاطرات 

خود نوشته است که قرار 
بود ابتدا دولتی قوی به 

ریاست بختیار تشکیل 
شود ، سپس در صورت 

شکست بختیار کودتا 
صورت گیرد|
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جــو حاکــم بــر ســنای آمریــکای در مــورد 
مذاکــرات هســته ای ایــران با اقــدام روز گذشــته 
ــام  ــای در ح ــت از گفتگوه ــناتور در حمای ۱۱ س
انجــام میــان کشــورهای ۱+5 و جمهــوری 

ــد. ــدی ش ــاز جدی ــالمی، وارد ف اس
۱۱ ســناتور آمریکایــی متشــکل از ۱0 ســناتور 
ــی از  ــه طرح ــا ارائ ــتقل، ب ــک مس ــرات و ی دموک
مذاکــرات در حــال انجــام میــان ایران و کشــورهای 
۱+5 حمایــت کــرده و مخالفت خــود را بــا تصویب 
تحریــم هــای جدیــد علیــه تهــران اعــالم کردنــد.  
ــد  ــالم کردن ــال اع ــن ح ــناتور در عی ــن ۱۱ س ای
کــه در صــورت شکســت مذاکــرات و یــا تخطی 
ایــران از توافقــات، اعمــال تحریــم هــای جدیــد 

اقدامــی مناســب خواهــد بــود.  
ــا  ــاده اســت ت ــده کــه ســنا آم ــن طــرح آم در ای
در صــورت شکســت مذاکــرات، تحریم هــای 

ــد. ــب کن ــران تصوی ــه ای ــدی علی جدی
ــدگان  ــه کنن ــتاین، از تهی ــان فاینس ــناتور دای س
ــه  ــرد ک ــالم ک ــه  ای اع ــه در بیانی ــن قطعنام ای
ــان  ــش از پای ــد پی ــای جدی ــم  ه ــب تحری تصوی
زمــان تعییــن شــده بــرای مذاکــرات مــی  توانــد 
تــالش  هــای مــا بــرای توافــق بــا ایــران را بــه 

ــد. ــف کن شــدت تضعی
ســناتور کریــس مورفــی، از دیگــر طراحــان نیــز 
ــه  ــی ک ــرای آنهای ــه ب ــن قطعنام ــه ای ــه ک گفت
قطعنامــه مطــرح در کمیتــه بانکــی ســنا را مضــر 
مــی داننــد، گزینــه  ای در حمایــت از دیپلماســی 

فراهــم مــی  کنــد.
مورفــی در حمایــت از دولــت بــاراک اوبامــا گفت 
کــه تصویــب تحریــم  هــای جدیــد علیــه ایــران 
در جریــان مذاکــرات جــاری هســته  ای، تــالش  
ــا تهــران را بــه  هــا بــرای رســیدن بــه توافــق ب

شــدت تضعیــف مــی  کنــد.
ــه  ــه بانکــی ســنا در هفت ــه کمیت ــرار اســت ک ق
جــاری طرحــی را بــه رای بگــذارد کــه بــر 
اســاس آن، در صــورت بــه دســت نیامــدن 
ــر ۱394،  ــا ۱0 تی ــران و ۱+5 ت ــان ای ــی می توافق
ــد شــد.   ــه تهــران تشــدید خواهن تحریم هــا علی
ایــن طــرح توســط ســناتور جمهوریخــواه، مارک 
کــرک و ســناتور دموکــرات، رابــرت مننــدز تهیه 
شــده و مننــدز قصــد دارد طــرح آن در کنگــره را 

ــدازد. ــق بیان ــه تعوی ــاه مــارس ب ــا م ت
ایــن وضعیــت در حالــی اســت کــه بــاراک اوباما، 
رئیــس جمهــور آمریــکا گفتــه کــه ایــن طــرح، 

ــه شکســت  ــران را ب ــا ای ــرات هســته  ای ب مذاک
مــی  کشــاند و در صــورت تصویــب در ســنا، آن را 

وتــو خواهــد کــرد.
بــر اســاس گــزارش هــای موجــود هــم اکنــون 
دو طــرح در ســنای آمریــکا بــرای تصویــب 
تحریــم هــای جدیــد علیــه ایــران مطرح اســت. 

ــد از:  ــرح عبارتن ــن دو ط ای
ــدز«:  ــرت منن ــرک، راب ــارک ک ــرح »م ۱ - ط
طبــق ایــن طــرح بایــد تحریــم هــای مشــروط 

ــوند. ــب ش ــران تصوی ــه ای علی
2 - طــرح »بــاب کورکــر، لیندســی گراهــام«: بر 
اســاس ایــن طــرح هرگونــه توافــق احتمالــی بــا 

ایــران بایــد در کنگــره  تصویــب شــود. 
ــود  ــرح خ ــدز در ط ــرت منن ــرک و راب ــارک ک م
ــش  ــه بخ ــا علی ــم ه ــد تحری ــنهاد داده ان پیش
انــرژی ایــران در صــورت عــدم نیــل بــه توافــق 
ــن  ــردد. همچنی ــاه، تشــدید گ ــر م ــا تی ــع ت جام
ــنا در  ــر در س ــاب کورک ــواه ب ــناتور جمهوریخ س
حــال کار بــر روی طرحــی اســت کــه در صــورت 
تصویــب نهایــی، اختیــارات کنگــره را در برخــورد 
بــا برنامــه هســته ای ایــران افزایــش مــی دهــد. 
بــر اســاس ایــن طــرح کنگــره حــق دارد مفــاد و 
مــواد ســخت گیرانــه تــری علیــه توافــق هســته 

ــد.   ای جامــع، تصویــب کن
در ایــن میــان مننــدز اعــالم کــرده کــه بــه دلیــل 
جلــب حمایت بیشــتر از ســوی دموکــرات هــا، این 
طــرح را تــا مــاه مــارس بــه تعویــق مــی انــدازد. او 

گفتــه بــود در قبــال ایــران ســه راه وجــود دارد:

ــرش  ــران،  2 - پذی ــه ای ــی ب ــه نظام ۱ - حمل
ــته ای،  و  ــالح هس ــه س ــلح ب ــران مس ــک ای ی

ــران.   ــه ای ــا علی ــم ه ــدید تحری 3 - تش
ــط  ــه رواب ــد کمیت ــو ارش ــک عض ــه ی ــدز ک منن
ــر  ــود اگ ــه ب ــکا اســت، گفت ــنای آمری ــی س خارج
تحریــم هــا را در جــای خــود حفــظ کنیــم و از آنهــا 
به درســتی اســتفاده کنیــم، مــی توانیم بگوییــم راه 
ــدید  ــوم را تش ــود دارد.  وی راه س ــز وج ــومی نی س

ــود. تحریــم هــا علیــه ایــران توصیــف کــرده ب
گفتنــی اســت علــی رغــم اینکــه مقامــات 
دولتــی و دیپلماتهــای ارشــد آمریکایــی خواهــان 
ــدم  ــرات و ع ــا مذاک ــنا ب ــره و س ــی کنگ همراه
وضــع تحریــم هــای جدیــد ضــد ایرانــی 
ــار  ــون در اختی ــه اکن ــره  ک ــا کنگ ــد، ام ــده ان ش
جمهوریخواهــان اســت بــه ایــن ســخنان 
توجهــی نــدارد و خواهــان تشــدید رژیــم تحریــم 

ــتند. ــران هس ــه ای ــا علی ه
بعنــوان مثــال »ســامانتا پــاور« ســفیر و نماینــده 
دائــم آمریــکا در ســازمان ملــل متحــد در 
ــای  ــم ه ــال تحری ــود: اعم ــه ب ــورک، گفت نیوی
ــرات هســته  ــران، تخریبگــر مذاک ــه ای جدیدعلی
ــق  ــه تواف ــی ب ــت یاب ــان دس ــت.  همچن ای اس
ــا  ــت ام ــر اس ــکان پذی ــران ام ــا ای ــته ای ب هس
ــم  ــال تحری ــرای اعم ــکا ب ــره آمری ــدام کنگ اق
هــای جدیــد علیــه ایــران مــی توانــد بــه شــکل 
خطرناکــی مانعــی در برابــر احتمــال دســت یابی 
بــه توافــق هســته ای باشــد و بــه جــای ایــران، 

ــد| ــزوی کن ــکا را من آمری

جنگ داخلی در کنگره آمریکا
 بر سر مذاکرات هسته ای ایران

دولــت آمریــکا بــا ایــن توجیــه کــه نتانیاهــو از اطالعــات مذاکــرات 
ــه  ــرده و شــانس رســیدن ب ــران اســتفاده سیاســی ک هســته ای ای
توافــق احتمالــی را کاهــش مــی دهــد، دسترســی وی بــه اطالعات 

مربــوط بــه پیشــرفت گفتگوهــا را محــدود کــرده اســت. 
در پــی بــروز تنــش میــان کابینــه اســرائیل و دولــت آمریــکا و از 
ــا  ــران ب ــورد ای ــکا در م ــع آمری ــی مناف آنجــا کــه در شــرایط فعل
منافــع اســرائیل در ایــن مــورد تفــاوت دارد، کاخ ســفید دسترســی 
»بنیامیــن نتانیاهــو« نخســت وزیــر اســرائیل، بــه آخریــن 
اطالعــات مربــوط بــه پیشــرفت مذکــرات هســته ای میــان ایران 

ــت.  ــرده اس ــدود ک ــورهای ۱+5 را مح و کش
دیپلمــات هــای رژیــم صهیونیســتی بــا تائیــد ایــن مطلــب مــی 
گوینــد: آمریکائــی هــا از ایــن مــی ترســند کــه نتانیاهــو بخواهــد 
اطالعــات مربــوط بــه پیشــرفت مذاکــرات هســته ای ایــران را بر 
اســاس نیازهــای سیاســی خــود در انتخابــات مــورد اســتفاده قرار 
داده و تــالش کنــد تــا مذاکــرات میــان ایــران و کشــورهای 5+۱ 
را کــم اهمیــت کنــد از همیــن رو واشــنگتن اطالعــات زیــادی را 

در ایــن رابطــه در اختیــار تــل آویــو قــرار نمــی دهــد.
هاآرتــض در ادامــه مــی نویســد: یکــی از دالیــل اصلــی 

خــودداری آمریــکا از ارائــه اطالعــات جدیــد و دقیــق به اســرائیل، 
تــرس از درز کــردن ایــن اطالعــات بــه بیــرون اســت. از همیــن 
رو در مــورد عمــق صحبــت هــای انجــام شــده و اینکــه گفتگوها 
تــا چــه حــد پیشــرفت داشــته و اینکــه آیــا توافــق میــان طرفیــن 
حاصل شــده یــا خیــر، مطلبــی در اختیــار تــل آویو قــرار نمــی گیرد. 
ــه در  ــی ک ــد اطالعات ــه ش ــکا متوج ــرا آمری ــال اخی ــرای مث ب
ــورد  ــرات در م ــه در مذاک ــام گرفت ــای انج ــت ه ــورد صحب م
ــیده از  ــرائیل رس ــای اس ــانه ه ــه رس ــران، ب ــانتریفیوژهای ای س
همیــن رو بــرای مطمئــن شــدن از عــدم درز اطالعات دسترســی 

ــت.  ــرده اس ــدود ک ــات را مح ــن اطالع ــه ای ــو ب ــل اوی ت
بــه گــزارش مهــر، انتشــار ایــن گــزارش از ســوی هاارتض نشــان 
مــی دهــد کــه اختالفــات بوجــود آمــده میــان نتانیاهــو و اوبامــا 
ــخص  ــت و ش ــی اس ــی اساس ــران، اختالفات ــورد ای ــژه در م بوی
رئیــس جمهــور آمریــکا نیــز در کنفرانــس خبــری مشــترک خود 
بــا آنــگال مــرکل، صــدر اعظــم آلمــان، صریحــا بــه ایــن نکتــه 

اشــاره کــرد کــه بــا نتانیاهــو بــر ســر ایــران مشــکل دارد.|

هاآرتض خبر داد: 

آمریکا دسترسی نتانیاهو به اطالعات مذاکرات 
ایران را محدود کرده است

آمـریـــــکا
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ــا  ــکا ب ــرال هــای بازنشســته آمری تعــدادی از ژن
انتقــاد از سیاســت هــای دولــت اوبامــا در عــراق 
و افغانســتان، رویکــرد کاخ ســفید را عامــل 
ــج ســال گذشــته و  ــی رشــد القاعــده در پن اصل
ظهــور گــروه هایــی همچــون داعــش دانســتند.

ســه ژنــرال بازنشســته ارتــش آمریــکا روز 
ــای  ــه نیروه ــتماع کمیت ــه اس ــته در جلس گذش
ــدند و کاخ  ــر ش ــکا حاض ــنای آمری ــلح س مس
ســفید را متهــم بــه نداشــتن اســتراتژی مناســب 

در خاورمیانــه کردنــد. 
ــتراتژی  ــود اس ــا، نب ــرال ه ــن ژن ــه ای ــه گفت ب
در  پیــروزی  کــه  شــده  موجــب  مناســب 

خاورمیانــه غیــر قابــل دســترس باشــد. 
ــرال »جــک کیــن«  ــر اســاس ایــن گــزارش ژن ب
بــه همــراه ژنــرال »جیمــز ماتیــس« از تفنگــداران 
ــون« از  ــام فال ــرال »ویلی ــته و ژن ــی بازنشس دریای
نیــروی دریایــی آمریــکا در جلســه اســتماع دیــروز 
حضــور داشــتند. در ایــن جلســه عــالوه بــر ایــن 
ژنــرال هــای بازنشســته کهنــه ســربازانی از جنگ 

هــای عــراق و افغانســتان نیــز حاضــر بودنــد.
پرســش اصلــی در ایــن جلســه اســتراتژی مباره 
ــفید  ــتراتژی کاخ س ــن اس ــش و همچنی ــا داع ب
ــن  ــرال کی ــه ژن ــود ک ــتان ب ــراق و افغانس در ع

ــا وجــود تــالش هــای  در ایــن رابطــه گفــت: ب
ــت  ــدن و شکس ــب ران ــرای عق ــده ب ــام ش انج
ــال  ــج س ــی پن ــروه در ط ــن گ ــده ای دادن القاع

ــر شــده اســت. ــرده و قویت گذشــته رشــد ک
ایــن ژنــرال بازنشســته ارتــش آمریــکا در ادامــه 
ــه  ــد در نقش ــی توانی ــه م ــور ک ــت: همانط گف
مشــاهده کنیــد القاعــده و شــاخه هــای آن 
ــد، در  ــرده ان ــود ک ــر خ ــور را درگی ــن کش چندی
حقیقــت القاعــده در پنــج ســال گذشــته چهــار 

ــت. ــده اس ــر ش براب
وی در ادامــه گفــت: داعــش از القاعــده در عــراق 
ــود کــه القاعــده  ــی ب ــن در حال ــد شــد و ای متول
در ســال 2009 در عــراق شکســت خــورده بــود. 
ــان آمریکایــی از عــراق در  بعــد از خــروج نظامی
ــروه  ــک گ ــوان ی ــه عن ــش ب ــال 20۱۱ داع س
ــال 20۱2  ــد و در س ــراق متول ــتی در ع تروریس
ــه  ــکان دارد ب ــا ام ــد. آی ــل ش ــوریه منتق ــه س ب
ــن پرســش پاســخ  ــه ای ــرده و ب ــگاه ک نقشــه ن
ــه  ــکا در خارمیان ــا اســتراتژی آمری ــه ی ــد ک دهی
موثــر بــوده اســت؟ و یــا بــه این پرســش پاســخ 
ــال شکســت اســت؟  ــده در ح ــه القاع ــد ک دهی
نمــی توانیــم در ایــن رابطــه شــک کنیــم کــه 

اســتراتژی هــای مــا شکســت خــورده انــد|

ژنرال های بازنشسته آمریکا اذعان کردند:

اوباما اجازه رشد القاعده را داد/ 
تروریست ها چهار برابر شده اند

یــک روزنامــه آمریکایــی بــه نقــل از منابــع 
اطالعاتــی ایــن کشــور اعتــراف کــرد که ســازمان 
ــا همــکاری هــم  ســیا و موســاد در ســال 2008 ب

ــد. ــرده ان ــه« ک ــاد مغنی ــرور »عم ــه ت ــدام ب اق
واشــنگتن پســت بــا نقل ایــن خبــر می نویســد: 
ســرویس هــای جاسوســی آمریــکا و اســرائیل از 
طریــق همکاری بــا یکدیگــر در ســال 2008 و با 
انفجــار خــودرو اقــدام بــه تــرور فرمانــده عالــی 

حــزب اهلل در ســوریه کردنــد.
واشــنگتن پســت ایــن خبــر را بــه نقــل از 
مقامــات ســابق اطالعاتــی آمریــکا منتشــر کرده 
ــال 2008  ــه س ــت: در ۱2 فوری و در آن آورده اس
میــالدی عمــاد مغنیــه در حال تــرک رســتورانی 

ــا انفجــار بمــب کشــته شــد.  در دمشــق ب
ایــن فرمانــده حــزب اهلل بــه وســیله بمبــی کــه 
در الســتیک یدکــی )زاپــاس( خــودروی عقبــی 
ــب  ــن بم ــد. ای ــته ش ــود کش ــده ب ــارک ش پ
ــت  ــده و در ایال ــاخت ش ــکا س ــط آمری ــه توس ک
کارولینــای شــمالی آزمایــش شــده بــود توســط 
عوامــل موســاد کــه بــا ســازمان ســیا در ارتبــاط 

ــد. ــته ش ــل کار گذاش ــد در آن مح بودن
ــکا،  ــی آمری ــابق اطالعات ــات س ــه مقام ــه گفت ب
مشــارکت ســازمان ســیا در تــرور مغنیــه نیازمنــد 
ــکا )جــرج  ــت آمری ــور وق ــس جمه امضــای رئی
ــد  ــاالت متحــده، و چن ــتان کل ای ــوش(، دادس ب

ــود. ــت ب ــن دیگــر از مقامــات ارشــد دول ت
ــه ای  ــز  در مقال ــاپ لبناننی ــفیر چ ــه الس روزنام
ایــن رابطــه نوشــت: بــه محــض اینکــه روزنامــه 
واشــنگتن پســت از نقــش آمریــکا در تــرور 
»عمــاد مغنیــه« در ســوریه پــرده برداشــت ایــن 
ــه ذهــن تحلیلگــران امنیتــی و نظامــی  ــه ب نکت

ــی  ــه معان ــرد ک ــور ک ــتی خط ــم صهیونیس رژی
ــوده اســت. ــه ب ــاگری چ ــن افش ای

ــی  ــه »یوس ــران از جمل ــالم تحلیلگ ــر اع ــا ب بن
میلمــان« تحلیلگــر هفتــه نامــه »معاریــو« 
هــدف از ایــن اقــدام آمریــکا ابــالغ ایــن پیــام به 
اســرائیلی هــا بــوده اســت کــه تــل آویــو بــدون 
ــی کاری  ــه عرب ــد در منطق واشــنگتن نمــی توان
ــران  ــی تحلیلگ ــن برخ ــرد. همچنی ــش بب از پی
ــای  ــاندن پ ــرای کش ــزارش ب ــن گ ــد ای معتقدن
ــوده  ــزب اهلل ب ــا ح ــری ب ــه درگی ــنگتن ب واش

ــت. اس
ــا وجــود آنکــه  یوســی میلمــان معتقــد اســت: ب
عمــاد مغنیــه در عملیــات هــای ضــد آمریکایــی 
ــدف  ــه ه ــش از آنک ــا وی بی ــت ام ــت داش دس
ــت  ــود. درس ــرائیل ب ــدف اس ــد ه ــکا باش آمری
ــاوی  ــت ح ــنگتن پس ــزارش واش ــه گ ــت ک اس
پیــام بــرای اســرائیلی هــا و »بنیامیــن نتانیاهــو« 
نخســت وزیــر اســرائیل بــود امــا ایــن گــزارش 
ــود  ــز ب ــو نی ــل آوی ــی ت ــع امنیت در راســتای مناف
ــدام حــزب  ــن اق ــا ای ــی هــا ب چــرا کــه آمریکای
ــش  ــن جنب ــی کشــانند و ای ــش م ــه چال اهلل را ب
و ایــران را در وضعیــت دشــواری قــرار مــی دهند 
وضعیتــی کــه مــی گویــد شــما تنها بــا اســرائیل 
مقابلــه نمــی کنیــد بلکــه آمریکا نیــز وجــود دارد.

بــن دیویــد دیگــر تحلیلگــر اســرائیلی نیــز 
معتقــد اســت گــزارش واشــنگتن پســت حــاوی 
ــز هســت  ــران نی ــرای ای ــام تلویحــی ب ــک پی ی
ــی  ــت آمریکای ــده اس ــاره ش ــه در آن اش ــرا ک چ
ــده  ــلیمانی فرمان ــردار س ــرور س ــع از ت ــا مان ه
ــران شــده  ــدس جمهــوری اســالمی ای ســپاه ق
ــان  ــه می ــرای مقایس ــر ب ــن ام ــاال ای ــد. احتم ان

ــرا  ــت چ ــده اس ــرح ش ــرائیل مط ــکا و اس آمری
کــه طبــق ادعــای واشــنگتن، آمریکایــی هــا بــه 
علــت حضــور ســردار ســلیمانی مانــع از اجــرای 
ــود  ــا وج ــا ب ــرائیلی ه ــا اس ــدند ام ــات ش عملی
ــاد  ــرور »جه ــات ت ــور وی عملی ــالع از حض اط

ــد. ــف نکردن ــه« را متوق مغنی
»رانیــن برگمــان« تحلیلگــر روزنامــه »یدیعــوت 
ــد: »جــف  ــی گوی ــه م ــن رابط ــت« در ای آحارون
ــک« و »آدام  ــگار »نیوزوی ــه ن ــتاین« روزنام اس
گولدمــن« روزنامــه نــگار واشــنگتن پســت 
تحقیقاتــی را در زمینــه تــرور عمــاد مغنیــه 
داشــتند بــه طــوری کــه اســتاین معتقــد اســت 
آمریــکا عامــل اصلــی تــرور عمــاد مغنیــه بــوده 
ــن  ــه گولدم ــت ک ــی اس ــن در حال ــت و ای اس
ــرور  ــی ت ــد اســت واشــنگتن شــریک اصل معتق

ــت. ــوده اس ب
ــت،  ــنگتن پس ــات واش ــالم تحقیق ــر اع ــا ب بن
ــس از  ــال 2008 پ ــه س ــه ۱8 فوری ــاد مغنی عم
ــه  ــی ب ــتوران محل ــک رس ــام در ی ــوردن ش خ
ســمت خــودروی خــود در منطقــه »کفرسوســه« 
در دمشــق رفــت، تیمــی از عوامل ســیا در منطقه 
ــد،  ــی کردن ــب م ــتند و وی را تعقی ــور داش حض
ــپ  ــودروی جی ــار خ ــه از کن ــه مغنی ــی ک هنگام

ــتیک  ــده در الس ــه ش ــب تعبی ــرد بم ــور ک عب
ــرار  ــودرو ق ــت خ ــه در پش ــودرو ک ــاس خ زاپ
داشــت منفجــر شــد و مغنیــه فــورا بــه شــهادت 
ــن بمــب را  ــد کــه ای رســید. گولدمــن مــی گوی
عوامــل موســاد کــه در تــل آویــو حضور داشــتند 

ــد. ــرده بودن ــه ک تهی
ــب  ــت بم ــد اس ــک معتق ــه نیوزوی ــا روزنام ام
ــق  ــه شــده و از طری ــا تهی ــی ه توســط آمریکای
ــات  ــود. در شــب عملی اردن وارد ســوریه شــده ب
ــیا  ــاد و س ــل موس ــترک از عوام ــم مش ــک تی ی
ــر  ــی از عناص ــتند. یک ــور داش ــه حض در منطق
ــورد نظــر  ــه شــخص م ــرد ک ــاد اعــالم ک موس
عمــاد مغنیــه اســت و همــکار وی در ســیا مــاده 

ــرد. ــال ک ــره را فع منفج
ــات  ــر اطالع ــت اگ ــد اس ــان معتق ــن برگم رانی
ــزان  ــده می ــان دهن ــد نش ــح باش ــور صحی مذک
ــت و  ــان اس ــاد در آن زم ــیا و موس ــکاری س هم
ــفید  ــی کاخ س ــزان نزدیک ــر می ــن بیانگ همچنی
ــدی  ــری اســرائیل و توانمن ــر نخســت وزی و دفت
اطالعاتــی میــان تیــم جاسوســی دو طــرف 
اســت ارتباطاتــی کــه بــه خاطــر نزدیکــی »آریل 
شــارون« و »ایهــود اولمــرت« بــا »جــرج بوش« 
رئیــس جمهــوری ســابق آمریــکا وجــود داشــت|

واشنگتن پست خبر داد:

سیا و موساد مغنیه را ترور کردند/
جزئیات ترور فرمانده در سوریه

آمـریـــــکا
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رئیــس جمهــور ترکیــه از ســکوت همتــای 
آمریکایــی خــود در قبــال کشــته شــدن ســه 
دانشــجوی مســلمان در ایاالت متحــده انتقــاد کرد. 
ــا«  ــاراک اوبام ــان« از »ب ــب اردوغ ــب طی »رج
ــه دلیــل ســکوت در  ــی خــود، ب ــای آمریکای همت
قبــال قتــل ســه مســلمان در آمریــکا انتقــاد کــرد.

روز ســه شــنبه، اجســاد ســه دانشــجوی مســلمان 
ــه سرشــان کشــته  ــه ب ــت گلول ــر اصاب ــه در اث ک
شــده بودنــد در یــک مجتمــع آپارتمانــی در شــهر 
چپــل  هیــل، ایالــت کارولینای شــمالی یافت شــد 
ــه  ــرد ک ــالم ک ــس اع ــس از آن، پلی ــی پ و مدت

یــک مــرد چهــل و شــش ســاله بــه نــام گریــک 
هیکــس، بــا قبــول مســئولیت قتــل این ســه نفر، 
خــود را بــه پلیــس محلــی تســلیم کــرده اســت.

اردوغــان کــه در مکزیــک بــه ســر می بــرد گفــت 
کــه بــه رئیــس  جمهــور، معــاون رئیــس جمهــور 
ــگ زده و از آن   ــکا زن ــه آمری ــور خارج ــر ام و وزی
هــا خواســته تــا در قبــال ایــن قتــل  هــا واکنــش 

نشــان دهنــد.
روز 2۱ بهمــن  مــاه ســه دانشــجوی مســلمان در 
ــورد  ــمالی م ــای ش ــگاه کاروالین ــی دانش نزدیک
هــدف گلولــه قــرار گرفتنــد و کشــته شــدند. بــه 

گفتــه پلیــس، بــر اســاس تحقیقــات اولیــه، علت 
ــارک  ــر ســر جــای پ ــالف ب ــا، اخت ــل  ه ــن قت ای

ــوده اســت. ــودرو ب خ
پــس از ایــن اتفــاق کاخ ســفید اعــالم کــرد کــه 
ــد از  ــد و بع ــی  مان ــس م ــات پلی ــر تحقیق منتظ
ــاره آن اظهارنظــر  روشــن شــدن علــت قتــل درب

ــد. ــی  کن م
 اردوغــان کــه بــرای دیــدار رســمی بــه مکزیــک 
ســفر کــرده، در یــک نشســت خبــری مشــترک 
ــه  ــاره ب ــا اش ــور ب ــوری آن کش ــس جمه ــا رئی ب
ــا،  ــاراک اوبام ــه ســکوت ب ــت ک ــه، گف ــن واقع ای

رئیــس جمهــوری، جــو بایــدن، معــاون او و جــان 
کــری، وزیــر امــور خارجــه آمریــکا در مــورد ایــن 
واقعــه پرمعنــی اســت و افــزود کــه مقامات ارشــد 
آمریکایــی می بایســت در قبــال چنیــن حادثــه ای 

ــد. ــری می کردن موضعگی
ــردن  ــوم ک ــا محک ــه ب ــوری ترکی ــس جمه رئی
ــن ســه دانشــجو  ــل ای کســانی کــه مرتکــب قت
ــن  ــا چنی ــه ب ــر در مواجه ــت: اگ ــد، گف ــده  ان ش
ــاره آن  ــد و در ب ــار کنی ــکوت اختی ــه  ای س حادث
ســخنی نگوییــد، جهانیــان هــم نســبت بــه شــما 

ــرد. ــد ک ــار خواهن ــکوت اختی س
ــدند  ــته ش ــنبه کش ــه ش ــه روز س ــردی ک ــه ف س
ــجوی  ــاله دانش ــرکات« 23 س ــادی ب ــا ش »ضی
ــد  ــته دندانپزشــکی، همســرش »ُیســر محم رش
ابوصالحــه« 2۱ ســاله و خواهــر همســرش »رزان 
محمــد« ۱9 ســاله بودنــد و مراســم تشــیع جنــازه 
آنــان روز گذشــته بــا حضــور هــزاران نفــر در چپل  
هیــل برگزار شــد. بــه گفتــه منابــع خبــری، وقوع 
ــدت  ــه ش ــل را ب ــل  هی ــاکنان چپ ــل س ــن قت ای

ــکان داده اســت. ت
ــدر  ــر، پ ــه نف ــن س ــاد ای ــییع اجس ــم تش در مراس
ُیســر و رزان گفــت کــه دو دختــر و دامــاد او قربانی 
ــل را متهــم کــرد  ــد و قات ــی شــده  ان ــر مذهب تنف
کــه بــه خاطــر عقایــد دینــی ایــن ســه نفــر، آنــان 
ــر  ــه قتــل رســانده اســت. پــس از انتشــار خب را ب
قتــل ایــن ســه نفــر نیــز، بــه نقــل از برخــی منابع 
ــال دارد  ــه احتم ــد ک ــزارش ش ــی گ ــس محل پلی

انگیــزه قاتــل، نفــرت مذهبــی بــوده باشــد.
اظهــارات رجــب طیــب اردوغــان در حالــی 
ــس  ــن او و رئی ــط بی ــه رواب ــود ک ــر می ش منتش
ــا  ــر ت ــال اخی ــی دو س ــکا در یک ــوری آمری جمه
ــال  ــت. س ــده اس ــردی گرایی ــه س ــدودی ب ح
گذشــته، اردوغــان گفــت کــه روابــط شــخصی او 
بــا بــاراک اوبامــا بــه صمیمیــت ســابق نیســت و 
آن دو دیگــر ماننــد گذشــته، بــه طــور مســتقیم 
ــس  ــرا رئی ــد زی ــی ندارن ــم گفتگــوی تلفن ــا ه ب
جمهــوری آمریــکا از اقــدام الزم در ســوریه 
ــه  ــه ب ــت ک ــت. وی گف ــده اس ــودداری ورزی خ
جــای اوبامــا، بــا جــو بایــدن، معــاون او در مــورد 

ــد| ــو می کن ــراق گفتگ ــایل ع مس

انتقاد اردوغان از سکوت اوباما در قبال کشته شدن 
دانشجویان مسلمان

آمـریـــــکا

کارشــکنی ســازمان اطالعــات مرکــزی آمریــکا )ســیا( و اقدامات 
ــن  ــس بی ــا آژان ــده ت ــب ش ــالمی، موج ــوری اس ــه جمه آن علی
المللــی انــرژی اتمــی از احتمــال بازبینــی پرونــده فعالیــت هســته 

ای ایــران ســخن بگویــد.
ــی  ــای ابتدای ــرح ه ــه ط ــر ارئ ــی ب ــیا مبن ــازمان س ــای س ادع
ــا احتمــال  ــران موجــب شــده ت ــه ای ســاخت بمــب هســته ای ب
ــی  ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی ــران در آژان ــده ای ــی پرون بازبین

ــرد. ــوت بگی ق
بــه نوشــته راشــاتودی، هــدف ســازمان ســیا از ایــن کار کمــک به 
ایــران نبــوده بلکــه آمریــکا قصد داشــته بــا ارائــه اطالعــات غلط 

وقــت و انــرژی ایــران را در ایــن مســیر بــه هــدر دهــد.  
ــال 2000  ــه س ــوط ب ــیا مرب ــازمان س ــدام س ــن اق ــات ای جزئی
ــده  ــک پرون ــه ی ــیدگی ب ــان رس ــه در جری ــت ک ــالدی اس می
قضایــی کــه »جفــری اســترلینگ« در آن حضــور داشــته افشــا 
شــده اســت. اســترلینگ از مامــوران ســابق ســازمان ســیا اســت 

کــه متهــم بــه درز اطالعــات عملیــات هــای محرمانــه ســازمان 
ــران شــده اســت.  ــه ای ســیا علی

بــر اســاس تلگرافــی متعلــق بــه مــی ۱997 کــه بــه دادگاه ارائــه 
شــده هــدف ]عملیــات ســازمان ســیا[ قــرار دادن مقادیــر زیــادی 
اطالعــات ســاختگی در برنامــه هســته ای تســلیحاتی ایــران بــود 
ــول و زمان شــان  ــی  ســرانجام شــده و پ ــا آنهــا وارد مســیری ب ت

هــدر رود.
ــا فعالیــت  هــای بازرســی آژانــس نیــز در ارتبــاط  ایــن مســئله ب
ــه  ــاره برنام ــازمان درب ــن س ــای ای ــرا برخــی از تردید ه اســت زی
ــه  ــتند ک ــی هس ــات قدیم ــاس اطالع ــر اس ــران ب ــته ای ای هس

توســط ســازمان های اطالعاتــی ارائــه شــده اند. 
ــن  ــه ای ــت ک ــرده اس ــالم ک ــس اع ــخنگویان آژان ــی از س یک
ســازمان در حــال ارزیابــی جامــع اطالعاتــی اســت کــه دریافــت 
داشــته اســت. ســازمان ســیا هنــوز واکنشــی بــه ایــن گزارش هــا 

نشــان نداده اســت|

راشاتودی خبر داد:

بازبینی پرونده ایران در آژانس
 درپی افشای دروغ پردازی های سیا
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اوراســـیا

منطقه اوراسیا از مناطق استراتژیک جهان است که مقوله انتقال انرژی و امنیت آن در 
دهها اخیر به ویژه بعد از بحران اوکراین توجهات زیادی را معطوف خود کرده است.

رد دعوت »رجب طیب اردوغان« از سوی »سرژ سارکیسیان« رئیس جمهور ارمنستان 
برای شرکت در سالگرد نبرد گالیپولی، تشکیل جنبش »ضد میدان« برای مقابله با انقالب 
های رنگی در روسیه و اعتراض 800 هزار چچنی به هتاکی شارلی ابدو از جمبه اخبار مهم ماه 

بهمن در منطقه اوراسیا به شمار می رود.
تحوالت شرق اوکراین نیز در این ماه کماکان میان دولت اوکراین و جدایی طلبان شرق 
تداوم داشت. در این خصوص شاهد انتقاد نماینده روسیه در سازمان ملل از نقش 

آفرینی »تحریک آمیز« آمریکا در بحران اوکراین بودیم.
خبر مهم دیگر در این ماه اینکه در پی حمله جدائی طلبان اوکراین به ماریوپل، شورای امنیت 
سازمان ملل قصد داشت با صدور بیانیه ای این اقدام را محکوم کند اما روسیه مانع صدور این 
بیانیه انتقادی شد. همچنین اتحادیه اروپا در واکنش به تشدید درگیری های نظامی در شرق 

اوکراین تهدید کرد تحریم های بیشتری را علیه روسیه اعمال می کند.
در این ماه شاهد سفر دکتر علی اکبر والیتی فرستاده رئیس جمهوری اسالمی ایران دکتر 
حسن روحانی به روسیه بودیم. والیتی در ای سفر با »والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری 
روسیه، »سرگئی الوروف« وزیر خارجه و »الکساندر نواک« وزیر انرژی روسیه دیدار 
کرد. محور گفتگو در این دیدارها مناسبات دو جانبه، مسائل منطقه ای و جهانی بوده 

. ست ا
درگیری های مرزی بین نظامیان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در این ماه 7 کشته بر 

گذاشت. جا 
مهمترین خبر این ماه را می توان نشست مینسک برای حل و فصل بحران اوکراین نامید. 
در این نشست کشورهای روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان برای آتش بس در شرق 

اوکراین به توافق رسیدند. هر چند این آتش بس دوام چندانی نداشت.
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رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه دولتی دوملوپینار با اشاره به اینکه روسیه، 
چین و ایران به عنوان منابع قدرت پیش روی سیاست خارجی ترکیه هستند گفت: 

اوراسیاگرایی در گرایش سیاست خارجی ترکیه نسبتاً قوی است.
در حالی که تا این اواخر مقامات و دولتهای ترکیه از عضویت در اتحادیه اروپا به 
عنوان یک عامل بسیار مهم در سیاست خارجی و جهت گیری های این کشور یاد 
می کردند و عضویت در اتحادیه اروپا یکی از مهمترین پایه های سیاست خارجی 

ترکیه را تشکیل می داد، اما در سالهای اخیر این رغبت را کمتر شاهد هستیم.
 در این رابطه مصاحبه ای با دکتر »باریش آدی بللی« )Barış Adıbelli(، رئیس 
دانشکده علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه دولتی دوملوپینار و کارشناس 
مسائل اورآسیا و مشاور مرکز پژوهش های راهبردی امنیت ملی ترکیه انجام 

شده که در ادامه می آید.

اوراســـــیا

|| دکتــر آدی بللــی لطفــا کمــی در 
ــه و  ــط ترکی ــی رواب ــد تاریخ ــاره رون ب
ــد؟ ــی دهی ــح م ــا توضی ــه اروپ اتحادی

غربــی شــدن و اروپایــی شــدن یکــی از مفاهیــم 
اساســی و اصــول ایدئولوژیــک جمهــوری ترکیه 
از زمــان تاســیس آن بــوده اســت. یعنــی مســیر 
ــدن در  ــر ش ــدن و معاص ــی ش ــه و غرب مدرنیت
ترکیــه از ایــن نقطــه شــروع مــی شــود. امــا اگــر 
ایــن موضــوع را کلــی تــر و عمیــق تــر بررســی 
کنیــم و بخواهیــم کــه از موضــع تاریخــی بــه آن 
ــی شــدن  ــه غرب ــم، ریشــه هــای اولی ــگاه کنی ن
ــل  ــه 200 ســال قب ــه ب ــی در ترکی و غــرب گرای
ــی برمــی گــردد.  ــان امپراطــوری عثمان ــا زم و ت
تقریبــا در مــدت این ســده همیشــه و بــه صورت 
پیوســته بــا اروپــا روابــط خاصــی را شــاهد بــوده 
ایــم، یعنــی در حالــی کــه بعضــا نســبت بــه اروپا 
در موضــع برتــر بــوده ایــم و یــا در مقابــل آن در 

موضــع ضعــف قــرار گرفتــه ایــم.
ــه اروپایــی شــدن  ــد غربــی شــدن و میــل ب رون
ــروع  ــت ش ــان جمهوری ــا از زم ــه صرف در ترکی
نشــده اســت و در زمــان عثمانــی هــم در بیشــتر 
مواقــع دولــت بــرای رفــع نقــاط ضعف و کاســتی 
هــای خــود و بــه نــام توســعه و مدرنیتــه، اروپایی 
شــدن را انتخــاب کــرده اســت. ایــن را در تاریــخ 

شــاهد هســتیم مخصوصــا در دوره تنظیمــات.
ــالدی  ــه در اواخــر دهــه 50 می ــی ک ــا هنگام ام
اتحادیــه اروپــا بــه عنــوان یــک ســازمان و 
تشــکیالت ســر بر آورد، یعنــی در زمــان مندرس 
)عدنــان منــدرس نخســت وزیــر ترکیــه در طول 
دهــه 50 میــالدی کــه در کودتــای نظامــی 
مــی ۱960 توســط افســران ارتــش اعــدام شــد( 
تقاضــای ترکیــه بــرای عضویــت شــروع شــد و 
از آن زمــان نیــز روابــط ترکیــه بــا اتحادیــه اروپــا 
و همــراه بــا فــراز و نشــیب هــای فــراوان ادامــه 
داشــته اســت. حکومــت هایــی کــه در ترکیــه بر 
ــد در بیشــتر مواقــع از موضــوع  ســر کار آمــده ان
عضویــت در اتحادیــه اروپــا بهره برداری سیاســی 
کــرده انــد کــه گاهــی مثبــت و ســازنده و گاهــی 
نیــز دارای تاثیــرات منفی بوده اســت. در ســالهای 
اخیــر نیــز ترکیــه در چارچــوب مذاکــرات بــرای 
عضویــت نســبت بــه اصــالح بســیاری از قوانین 
جزایــی، مدنــی و تجــاری دســت زده اســت کــه 

ــد. ــوده ان دارای منافــع نســبتا خوبــی نیــز ب

|| حکومــت و مــردم ترکیــه در نهایــت 
ــد  ــاب خواهن ــا را انتخ ــه اروپ اتحادی
کــرد و یــا شــرق و خاورمیانــه را؟ 
ــه  ــه چگون ــن دو مقول ــه ای ــرش ب نگ

ــت؟ اس
بلــه، االن دربــاره ایــن موضــوع بــه مهــم تریــن 
ــت و  ــت اس ــد هوی ــیم و آن بع ــی رس ــئله م مس
مفهــوم هویــت. در اینجــا مهمتریــن ســوالی کــه 
پیــش مــی آیــد ایــن اســت کــه ترکیــه بــه کجا 
تعلــق دارد؟ در ایــن مــورد از همــان ابتــدا اتحادیه 
اروپــا ترکیــه را بــه عنــوان کشــوری که به شــرق 
تعلــق دارد دیــده اســت. ترکهــا را به عنــوان ملتی 
کــه بــه شــرق و بــه عنــوان تمدنــی کــه متعلــق 
ــه آســیا اســت دیــده اســت. حتــی مســئله ای  ب
کــه اینجــا هســت بــه ترکهــا بــه عنــوان تمدنی 
کــه نــه بــه خاورمیانــه بلکه بــه آســیا تعلــق دارد 

نگریســته انــد.
ــگاه  ــه مســئله ن ــی ب ــر از نظــر جغرافیای االن اگ
کنیــم، 3% از مســاحت ترکیــه در اروپــا و 
ــل  ــن دلی ــه ای ــرار دارد. و ب ــیا ق 97% آن در آس
ــی  ــردرگمی هویت ــی س ــار نوع ــون دچ ــم اکن ه
ــا  ــتیم؟ آی ــی هس ــا ک ــی االن م ــم. یعن ــده ای ش
ــه  ــا ب ــتیم؟ آی ــیایی هس ــتیم؟ آس ــی هس اروپای
ــلمان و  ــی مس ــا ملت ــم؟ و ی ــق داری ــرب تعل غ
ــت  ــن هس ــئله ای ــتیم؟ مس ــه ای هس خاورمیان
کــه متاســفانه ایــن رونــد بغرنــج درتمــام طــول 
تاریــخ جمهــوری ترکیــه وجــود داشــته اســت و 
هیــچ موقــع نتوانســته ایــم دارای هویتــی ثابت و 
مشــخصی باشــیم. از یــک بعد آســیایی هســتیم، 
ــه خودمــان اروپایــی  از ســوی دیگــر اروپایــی، ب
مــی گوییــم امــا دارای بســیاری از ویژگیهــا 
و ارزشــهای جوامــع آســیایی و شــرقی نیــز 
ــهای  ــی و ارزش ــد فرهنگ ــی از بع ــتیم؛ یعن هس
ــی  ــر غرب ــرار ب ــر اص ــرف دیگ ــی. از ط اجتماع
ــتیم و از  ــلمان هس ــا اوال مس ــم ام ــودن داری ب
ــای  ــی ه ــیاری از ویژگ ــر دارای بس ــوی دیگ س

ــتیم. ــه ای هس ــع خاورمیان جوام
ــرار  ــم ق ــار ه ــا را در کن ــه اینه ــی ک االن وقت
ــالش  ــده ت ــخت و پیچی ــد س ــم، رون ــی دهی م
ترکیــه بــرای عضویــت در اتحادیــه اروپــا بهتــر 

ــن  ــه ای ــواب ب ــود.اکنون ج ــی ش ــخص م مش
پرســش کــه،  آیــا مــا بخشــی از اروپــا هســتیم؟ 
و یــا نــه؟ ایــن اســت کــه، نخیــر مــا بخشــی از 
فرهنــگ اروپــا نیســتیم. یعنــی فرهنــگ و ارزش 
ــوم و  ــر روی مفه ــا ب ــه اروپ ــه اتحادی ــی ک های
اصــل مســیحیت آن را ســاخته و بــه وجــود 
ــت  ــن اس ــم ای ــم ه ــئله مه ــت و مس آورده اس
ــاد  ــل اتح ــترک وعوام ــهای مش ــن ارزش ــه ای ک
نــه در عصــر حاضــر بلکــه از ۱000 ســال قبــل و 
از زمــان جنگهــای صلیبــی شــکل یافتــه اســت. 
ــن  ــا ای ــا ب ــم آی ــی پرس ــوال را م ــن س ــال ای ح
نــوع نــگاه ترکیــه جایگاهــی در اتحادیــه اروپــا 
ــی  ــه دارد. ول ــی دارد؟ بل ــگ اروپای و در فرهن
نــه در جهــت مثبــت و همــکاری بلکــه کامــال 
برعکــس و در جهــت مخالــف. یعنــی از قرنهــای 
گذشــته تصویــری کــه از ترکهــای مســلمان در 
ذهــن اروپــا بــوده اســت، یــک ذهنیــت سرشــار 
ــگاه  ــی جای ــوده اســت. یعن ــرس ب ــد و ت از تهدی
ترکیــه مســلمان در فرهنــگ اروپایی همیشــه در 

ــوده اســت. ــی ب طــرف منف
مــی خواهــم کــه ایــن موضــوع را بــا یــک مثــال 
ــی  ــل فیلم ــاه قب ــد م ــم. چن ــن کن ــی روش عین
 Dracula(  »بــا نــام »دراکــوال؛ ناگفتــه
ــران  ــه اک ــرب ب ــینماهای غ Untold(  در س
درآمــد. ایــن فیلــم سرشــار از نفــرت و دشــمنی با 
ترکیــه شــروع مــی شــد و کل فیلــم هــم عبارت 
ــاس  ــار از احس ــم سرش ــن فیل ــر. ای ــود از تنف ب
ــه  ــح ک ــد فات ــلطان محم ــر از س ــرت و تنف نف
اســتانبول را فتــح کــرد بــود. مســئله ایــن اســت 
کــه تاریــخ اکــران این فیلــم ســال 20۱4 اســت. 
موضــوع کلــی ایــن فیلــم ایــن بــود کــه ترکهــا 
ــا زن و بچــه،  ــه اروپ ــا ورودشــان ب و مســلمانها ب
ــد،  ــده ان ــغ گذران ــه را از دم تی ــوان هم ــر و ج پی
ــن  ــا ای ــا ب ــن روزه ــه مخصوصــا ای ــی ک در حال
ــا  ــره در اروپ اوضــاع و افزایــش نژادپرســتی و غی
اصــال احتیاجــی بــه ایــن مســائل نیســت. امــا باز 
هــم شــاهد هســتیم کــه اروپــا ایــن احســاس را 
ــود  ــن خاطــر هــم ب ــه ای ــه شــرقی هــا دارد. ب ب
ــه  ــت و توســعه، ترکی ــان حــزب عدال ــه در زم ک
شــروع بــه پرســیدن ایــن ســوال اساســی از خود 

کــرد کــه واقعــا مــا بــه کجــا تعلــق داریــم؟
از شــما مــی خواهــم کــه قتــل عــام بوســنی را 
در دهــه 90 میــالدی مــرور کنیــد، لطفــا مســئله 
ــد.  ــی کنی ــر بررس ــت ت ــا دق ــی ب ــوزوو را کم ک
مردمــی کــه در اینجاهــا قتــل عــام شــدند فقــط 
ــه  ــود ک ــن ب ــم ای ــتند و آن ه ــاه داش ــک گن ی
مســلمان بودنــد وگرنــه مشــکل دیگــری وجــود 
نداشــت. فقــط بــه دلیــل اینکه بوســنی و کــوزوو 

ــی  ــا و اروپای ــی ه ــر غرب ــد از نظ ــلمان بودن مس
ــرادی نداشــت  ــا ای ــام و کشــتار آنه ــل ع ــا قت ه
و چشــم هایشــان را نســبت بــه آن بســتند. ایــن 
هــم برعکــس تفکــر خیلــی هــا مشــخص مــی 
ــا مرزبنــدی بســیار مشــخصی  کنــد کــه در اروپ
از لحــاظ فرهنگــی وجــود دارد و آن هــم، غــرب 

مســیحی و شــرق مســلمان اســت.
در ســالهای پیــش و مخصوصــا هنگامــی کــه در 
ســال 2002 حــزب عدالــت و توســعه بر ســر کار 
آمد نســبت بــه عضویــت در اتحادیــه اروپا بســیار 
راغــب بــود و اصالحــات بســیار زیــادی را بــرای 
هماهنگــی با ایــن اتحادیــه انجــام داد. امــا بعدها 
دیــد کــه اینهــا بیهــوده اســت و هــرکاری کنــد 
نخواهــد توانســت ایــن نگــرش غــرب مســیحی 
و شــرق مســلمان را کــه در اروپــا حاکــم اســت را 
بشــکند . بدیــن دلیــل بــود کــه ترکیــه کــم کــم 
ــت  ــاره هوی ــدوکاو و پرســش درب ــه کن شــروع ب
واقعــی خــود کــرد. البتــه اســتانداردهای دوگانــه 
اروپــا در اینجــا خیلــی مهــم نیســت. ایــن مهــم 
اســت کــه ترکیــه هویــت خــود را کشــف کــرد 
ــه جــواب  ــود. یعنــی ترکی و ایــن خیلــی مهــم ب
ایــن ســوال را کــه ترکیــه بــه کجــا متعلق اســت 

را تقریبــا یافــت.
اکنــون جــواب ایــن پرســش که آیــا در سیاســت 
ــه  ــور ب ــر مح ــش و تغیی ــه چرخ ــی ترکی خارج
وجــود امــده اســت بــه نظــر بنــده منفــی 
ــه اینکــه در سیاســت خارجــی  اســت. در واقــع ن
چرخــش محــور رخ دهــد، بلکــه ترکیــه جهــت 
و مســیر خــود را یافــت. مثــال در موضوع مســئله 
هســته ای ایــران هنگامــی کــه همــه کشــورها و 
بــا تبلیغــات غــرب بــر علیــه ایــران موضــع گرفته 
ــد،  ــران بودن ــار ای ــور در کن ــط دو کش ــد، فق بودن
برزیــل و ترکیــه کــه البتــه کمــی بعــد برزیــل هم 
کنــار کشــید و فقــط ترکیــه بــود کــه در کنــار ایران 
مانــد و در شــورای امنیــت بــر علیــه قطعنامــه هــا 
موضــع گرفــت و رای منفــی داد. البته متاســفانه در 
موضــوع ســوریه دو کشــور دارای اختــالف نظــر 
شــده انــد و در ایــن رابطــه انتقــادات زیــادی بــه 

ــت. ــعه وارد اس ــت و توس ــزب عدال ح

ــه  ــی ک ــا تعریف ــود و ب ــن وج ــا ای || ب
ــرده  ــدا ک ــود پی ــت خ ــه از هوی ترکی
رویکــرد سیاســت خارجــی آن بــه 

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــدام منطق ک
ــر از  ــه غی ــه ب ــده اســت ک ــه فهمی ــون ترکی اکن
اتحادیــه اروپــا چیزهــای دیگــری نیــز در جهــان 
وجــود دارد مثــال منطقــه اورآســیا. روســیه، چیــن 
ــیل  ــدرت پتانس ــع ق ــوان مناب ــه عن ــران ب و ای
ــت  ــن اس ــئله ای ــتند و مس ــا هس ــش روی م پی
کــه موضــوع اورآســیاگرایی در ترکیــه نیز نســبتا 
قــوی اســت. اکنــون در پیــش روی ترکیــه دو راه 
ــا غــرب  ــه همــکاری ب وجــود دارد. اول اینکــه ب
ــن صــورت فشــارهای  ــه بدهــد کــه در ای ادام
ــه  ــه ادام ــر ترکی ــم ب ــاز ه ــرب ب ــته غ گذش
خواهــد داشــت و یــا راه دوم اینکــه بــا پیوســتن 
بــه شــرق و نظــم نویــن جهانــی کــه در 
منطقــه اوراســیا در حــال شــکل گرفتــن اســت 
و بــا قرارگرفتــن در کنــار ملتهــای مظلــوم و غیر 
اســتعماری و شــریک شــدن بــا آنهــا بــا شــرایط 
ــا  ــه ب ــد ک ــن راه هرچن ــر. در ای ــاوی و براب مس
ــا مســخره هــا همــراه  انتقادهــا و حتــی بعضــا ب
ــتر  ــه بیش ــای ترکی ــالش ه ــا ت ــت ام ــوده اس ب
معطــوف بــه ســازمان همــکاری شــانگهای 

ــود| خواهــد ب
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