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ایران در جهان

چنــدی پیــش پاریــس میزبــان نشســت وزیــران 
امــور خارجــه آمریــکا، فرانســه، انگلیــس و آلمان 

دربــاره موضــوع هســته ای ایــران بــود.
چند هفتــه گذشــته را می تــوان یکــی از پرکارترین 
روزهــای کاری »جــان کــری« وزیــر امــور خارجــه 
ــا  ــو ب ــس از گفتگ ــون وی پ ــت. چ ــکا، دانس آمری
ــود،  ــی خ ــای ایران ــف« همت ــواد ظری ــد ج »محم
در مونتــرو ســوئیس، عــازم ریــاض شــد تــا در دیــدار 
بــا مقامــات کشــورهای عــرب حــوزه خلیــج فــارس، 
آنهــا را در جریــان آخریــن تحــوالت مربوط بــه مذاکرات 
هســته ای و توافق احتمالــی قــرار دهد. به اعتقــاد برخی 
کارشناســان هدف کری از این ســفر توجیه کشــورهای 

عربــی در مــورد توافــق احتمالــی بــا ایــران بود.
ــاض  ــان دیدارهــای خــود در ری ــس از پای کــری پ
ــوران  ــا »ل ــته ب ــد و روز گذش ــس ش ــازم پاری ع
ــر  ــک والت ــد« و »فران ــپ هامون ــوس«، »فیلی فابی
اشــتاین مایــر«  همتایــان فرانســوی، انگلیســی و 

ــله داد. ــکیل جس ــود تش ــی خ آلمان
پــس از پایــان ایــن نشســت، وزیــر امــور خارجــه 
آمریــکا، بــا رد هرگونــه اختــالف بیــن پاریــس و 
ــا ایــران  ــر ســر توافــق هســته ای ب واشــنگتن ب
گفــت کــه آمریــکا و فرانســه تاکیــد دارنــد کــه 
توافقــی کــه اکنــون مذاکــره بــر ســر آن جریــان 

دارد، مــی بایســت توافقــی محکــم باشــد.
ــی  ــر م ــر فک ــرد: اگ ــح ک ــری تصری ــان ک ج
ــاز بیشــتری نیســت کــه توافــق  کردیــم کــه نی
ــی  ــه م ــک توافقنام ــرد، االن ی ــر ک را محکمت
داشــتیم، دلیلــی کــه االن توافقنامــه هنــوز امضــا 
ــی  ــم اختالفات ــه معتقدی ــت ک ــن اس ــده ای نش
وجــود دارد کــه مــی بایســت حــل شــوند. 
اقداماتــی وجــود دارنــد کــه مــی بایســت انجــام 

ــد. ــر کنن ــم ت ــق را محک ــن تواف ــا ای ــوند ت ش
بــه گــزارش »فاکــس نیــوز« در ایــن کنفرانــس 
ــت: در  ــه اس ــز گفت ــوس نی ــوران فابی ــری ل خب

برخــی مســایل پیشــرفت هــای حاصــل شــده 
ــود دارد. ــی وج ــال اختالفات ــن ح ــا ای اســت ب

ــن  ــا مهمتری ــود گوی ــواهد موج ــاس ش ــر اس ب
ــورهای  ــران و کش ــان ای ــود می ــالف موج اخت
۱+5، نحــوه لغــو تحریــم هاســت »مــارک 
فیتزپاتریــک« معــاون اســبق وزارت خارجــه 
ــالح و  ــع س ــه خل ــی برنام ــر فعل ــکا و مدی آمری
ــات  ــی مطالع ــن الملل ــه بی ــاعه موسس ــع اش من
ــه  ــوع ک ــن موض ــوص ای ــتراتژیک  در خص اس
ــع  ــا رف ــت ب ــرای مخالف ــروه ۱+5 ب ــل گ دالی
ــران چیســت گفــت:  ــم هــای ای یکجــای تحری
ــه  ــران ب ــه ای ــت ک ــم اس ــل فه ــه قاب ــن نکت ای
دنبــال لغــو فــوری تمــام تحریــم هــا باشــد، امــا ســه 
فاکتــور وجــود دارنــد کــه رفــع یکجــای تحریم هــا را 
غیر ممکــن مــی کنــد. اول آنکــه بســیاری از تحریم 
هایــی کــه علیــه ایــران در طــی ســال های گذشــته 
توســط آمریــکا وضع شــده اســت، بــه دلیل مــواردی 
بــه غیــر از موضــوع هســته ای بــوده انــد بــرای مثال 
ــا  ــر و ی ــوق بش ــون حق ــواردی همچ ــل م ــه دلی ب
حمایت از گــروه هایی همچــون حماس و حــزب اهلل، 
کــه ایــن تحریــم هــا همچنــان پابرجــا خواهند بــود.
وی افــزود: اگــر چــه بــاراک اوبامــا، رئیــس جمهور 
آمریــکا، مــی توانــد اغلــب تحریم هــای ایــران را 
تعلیــق کنــد امــا نمــی توانــد آن دســته از تحریم 
ــد  ــی کــه توســط کنگــره تصویــب شــده ان های
ــه  ــت ک ــره اس ــود کنگ ــط خ ــد و فق ــو کن را لغ
ــر  ــد و ب ــو کن ــم هــا را لغ ــن تحری ــد ای مــی توان
اســاس وضعیــت سیاســی موجــود در واشــنگتن 
)اختالفــات میــان جمهوریخواهان و کاخ ســفید( 
ــرایط  ــا در ش ــم ه ــو تحری ــم لغ ــی کن ــر م فک

فعلــی غیــر ممکــن باشــد.
ــن  ــر ممک ــر غی ــن ام ــه ای ــه داد: اگرچ وی ادام
نیســت کــه تمــام تحریــم هــای اتحادیــه اروپا و 
ســازمان ملــل علیــه ایــران لغــو شــوند امــا گروه 

۱+5 مــی خواهــد کــه برخــی از تحریــم هــا بــرای 
یــک دوره زمانــی همچنــان پابــر جــا بماننــد تــا از 
ایــن نکتــه مطمئــن شــوند کــه ایــران بــه تعهدات 
خــود در توافقنامــه عمــل مــی کنــد. در میــان دیگر 
مســائل، آنهــا )گــروه ۱+5( مــی خواهنــد مطمئــن 
ــه  ــه ای ب ــه طــور رضایتمندان ــران ب ــه ای شــوند ک
ســواالتی کــه از ســوی آژانــس بیــن المللــی انرژی 
ــاره فعالیــت هایــی کــه ممکــن اســت  اتمــی درب
ماهیــت نظامــی داشــته باشــند پاســخ مــی دهــد.

نظــر بــه کارشــکنی هــای انجــام شــده از ســوی 
کشــورهای غربــی در مذاکــرات هســته ای رهبر 
ــه ای  ــت اهلل خامن ــرت آی ــالب حض ــم انق معظ
ــق هســته ای  ــک تواف ــاع از ی ــا دف ــی ب در بیانات
خــوب فرمودنــد کــه توافــق بایــد یــک مرحلــه 
ــن  ــد در همی ــفاف باش ــح و ش ــال صری ای و کام
رابطــه فیتزپاتریــک در پاســخ بــه ایــن پرســش 
کــه »در حالیکــه ایــران بــر توافــق یــک مرحلــه 
ای تاکیــد دارد غــرب بــر توافــق چنــد مرحلــه ای 
بــرای اعتمــاد ســازی و لغــو گام بــه گام تحریــم 
ــن دو  ــه ممکــن اســت ای هــا اصــرار دارد، چگون
ــه در  ــزود: زمانیک ــوند؟« اف ــرا ش ــدگاه همگ دی
تاریــخ ۲4 نوامبــر بــا تمدیــد مذاکــرات موافقــت 
شــد تمامــی طــرف هــای حاضــر در مذاکــرات 
از جملــه ایــران بــا رونــدی موافقــت کردنــد. آنها 
ــق سیاســی  ــه تواف ــرای رســیدن ب موعــدی را ب
ــول  ــته ای در ط ــع هس ــق جام ــاس تواف ــر اس ب
ــز  ــد و پــس از آن نی چهــار مــاه تعییــن کــرده ان
ــود  ــه وج ــی ک ــه فن ــه ضمیم ــر گون ــورد ه در م
داشــته باشــد تــا تاریــخ 30 ژوئــن ۲0۱5 توافــق 
ــا  ــر ســال ۲0۱3 زمانیکــه ب ــی شــود. در نوامب م
ــت  ــو( موافق ــق ژن ــدام مشــترک )تواف ــه اق برنام
ــابه  ــه ای مش ــرد دو مرحل ــک راهب ــا ی ــد ب ش
ــات آن  ــورد جزئی ــه در م ــود ک ــده ب ــت ش موافق
ــی  ــی انجــام شــد. دلیل ــد توافقات ــاه بع ــز دو م نی

وجــود نــدارد کــه چنیــن رونــدی نتوانــد مجــددا 
ــه  ــه ای ک ــد دو مرحل ــد.  رون ــت برس ــه موفقی ب
ــامل  ــد ش ــق ش ــورد آن تواف ــر ۲0۱4 در م در نوامب
برخــی ابهامــات اســت از جملــه اینکــه چــه میزان 
توافق سیاســی مــورد نیــاز اســت. ایــن ابهــام اجازه 
مــی دهــد تــا راهــی بــرای توافــق دیــدگاه هــای 

مختلــف وجــود داشــته باشــد.
وی در خصــوص ایــن موضــوع کــه بــر چــه 
ــاه  ــی در م ــق سیاس ــه تواف ــیدن ب ــی رس اساس
مــارس، بــه معنــای حصــول توافــق جامــع خواهد 
ــرای  ــارس ب ــد ۲4 م ــد موع ــر چن ــت: ه ــود گف ب
رســیدن بــه توافــق سیاســی از ســوی بســیاری از 
ناظــران بــه عنــوان »یــک ضــرب االجــل نــرم« 
ارزیابــی مــی شــد امــا در هفتــه هــای اخیــر ایــن 
تاریــخ بــه صــورت یــک »ضــرب االجل ســخت« 
ــای  ــا اعض ــنگتن، اوبام ــان داد. در واش ــود را نش خ
تنــدرو حــزب دموکــرات را کــه در مجلــس ســنایی 
که تحــت رهبــری جمهوریخواهــان اســت حضور 
ــا پیــش از پیوســتن و  ــد متقاعــد کــرده کــه ت دارن
ــای  ــم ه ــد تحری ــال جدی ــت از الیحــه اعم حمای
علیــه ایــران تــا تاریــخ ۲4 مــارس صبــر کننــد. 
بنابرایــن بــر اســاس تحــوالت سیاســی موجــود 
ــا آن  ــه توافــق جامــع ت در واشــنگتن، رســیدن ب
تاریــخ امــری مهــم اســت. مــی تــوان در مــورد 
جزئیــات نیــز در هفتــه هــای بعــدی بــه توافــق 
رســید. مــن اساســا بــه دورنمــای توافــق جامــع 
ــر در  ــای اخی ــرفت ه ــتم و پیش ــبین هس خوش
مذاکــرات موجــب شــده تــا اکنــون معتقد باشــم 
ــن  ــل از موعــد تعیی ــه توافــق قب کــه رســیدن ب

ــر اســت. ــکان پذی شــده ام
ــه ای عنــوان کــرده کــه  «دنیــس راس« در مقال
ایــران و آمریــکا دشــمنان دائمــی باقــی خواهنــد 
ــوع که  ــن موض ــاره ای ــک درب ــد. فیتزپاتری مان
ــم  ــز تصمی ــی در مراک ــدگاه های ــن دی ــود چنی وج
ســازی آمریــکا تــا چــه میــزان بــر رونــد مذاکــرات 
ــات  ــن از محتوی ــت: م ــود گف ــذار خواهــد ب تأثیرگ
مقالــه ای کــه دنیــس راس و دو نفردیگــر در تاریــخ 
۲3 ژانویه منتشــر کــرده و گفتــه بودند که مقدر شــده 
ایران و آمریکا برای همیشــه دشــمن بمانند، شــگفت 
زده شــدم چــون مــن تــا کنــون نشــنیده ام کــه هیچ 
یــک از اعضــای دولــت اوبامــا چنین دیدگاهی داشــته 
باشــد. معتقــدم کــه ایــن دیــدگاه )دشــمنی دائمــی 
ــر  ــد ب ــران و آمریــکا( در اقلیــت اســت و نمــی توان ای

مذاکــرات تاثیری داشــته باشــد.
ــه خاطــر  ــه ب ــرد پالمرســتون« ک ــزود: »ل وی اف
ــا اتحــاد همیشــگی وجــود  جملــه »دوســتی و ی
نــدارد بلکــه آنهــا منافــع دائمــی بــا هــم دارنــد« 
ــی  ــن اســاس م ــر همی ــروف شــده اســت. ب مع
ــه  ــرای همیش ــه ب ــورهایی ک ــت کش ــوان گف ت
ــرای  ــد. ب ــود ندارن ــند وج ــر باش ــمن یکدیگ دش
ــد  ــر بگیری ــه را در نظ ــس و فرانس ــال انگلی مث
کــه بــرای قــرن هــا بــا یکدیگــر در حــال جنــگ 
ــاد  ــه ی ــا جنــگ هــای ویرانگــری را ب ــد و ی بودن
ــود  ــان وج ــه و آلم ــان فرانس ــه می ــد ک بیاوری
ــا  داشــت. امــا اکنــون هــر ســه ایــن کشــورها ب
ــن  ــتند. ممک ــک هس ــی نزدی ــر متحدان یکدیگ
ــی  ــراد »آنت ــر اف ــس راس تحــت تاثی اســت دنی

ــد. ــه باش ــرار گرفت امریکنیســم« ق
ــان  ــکا در پای ــاون اســبق وزارت خارجــه آمری مع
و در پیــش بینــی نتیجــه مذاکــرات گفــت: معتقدم 
ــوق  ــه حق ــی ک ــه توافق ــدگان ب ــره کنن ــه مذاک ک
ــم  ــب تحری ــد و اغل ــه رســمیت بشناس ــران را ب ای
هــای اقتصــادی اعمــال شــده علیــه این کشــور را 

ــید. ــد رس ــد خواهن ــو کن لغ

معاون اسبق وزارت خارجه آمریکا:

پیشرفت های اخیر در مذاکرات توافق جامع را بسیار 
محتمل ساخته است

معاون اسبق وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه به دورنمای توافق جامع خوشبین است گفت: پیشرفت های اخیر در 
مذاکرات موجب شده تا اکنون معتقد باشم که رسیدن به توافق قبل از موعد تعیین شده امکان پذیر است. 

گفتگو: عبدالحمید بیاتی
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ایران در جهان

ــرای  ــه ب ــه ای ک ــف« در مقال ــای آربات »آلکس
ــت  ــته اس ــت« نگاش ــنال اینترس ــریه »نش نش
ــر فضــای  ــه جــو سیاســی حاکــم ب ــا توجــه ب ب
ــل  ــه محتم ــران ب ــا ای ــته ای ب ــرات هس مذاک
تریــن گزینــه هــای پیــش روی قدرتهــای 
جهانــی و ایــران پرداختــه و بــا توجــه بــه 
ــر رونــد گفتگوهــا  عوامــل بیــن المللــی موثــر ب
و درگیریهــای داخلــی بیــن اعضــای گــروه 
۱+5 ضمــن بــر شــمردن مزایــای حصــول 
توافقــی هــر چنــد نســبی بــه شکســت کشــاندن 

ــد. ــی دان ــه م ــی نتیج ــی را ب ــرات فعل مذاک
آنچه در ادامه می آید متن این مقاله است.

ایــن گونــه بــه نظــر مــی آیــد کــه یــک رویکــرد 
ــود  ــل موج ــن راه ح ــه تری ــع بینان ــی واق تدریج
بــرای بــه نتیجــه رســاندن مذاکــرات هســته ای 

بیــن ایــران و قــدرت هــای جهانــی باشــد.
ــها  ــه تالش ــم هم ــه علیرغ ــال ک ــان ح در هم
و اظهــار امیدواریهــای گــروه ۱+5، رســیدن 
ــای  ــران و قدرته ــان ای ــه می ــق دو جانب ــه تواف ب
جهانــی همچنــان بــه عنــوان یــک گزینــه دور از 
دســترس باقــی مــی مانــد، ریســک به ســرانجام 
ــی  ــتری م ــوت بیش ــز ق ــرات نی ــیدن مذاک نرس

ــرد. گی
ــه  ــه هم ــادی متوج ــرات زی ــان، خط ــن می در ای
ــت  ــرات اس ــن مذاک ــل در ای ــای دخی ــروه ه گ
کــه بــه خــودی خــود بــرای هــر یــک از طرفین، 
ــر  ــاب دیگ ــا در ب ــر آنه ــالف نظ ــدای از اخت ج

ــد. ــی کن ــت م ــود، کفای مســائل موج
ــته ای  ــرات هس ــل در مذاک ــای دخی ــروه ه گ
ــه  ــیدن ب ــه در صــورت رس ــر اینک ــر س ــران ب ای
توافــق تحریــم هــا علیــه ایــن کشــور برداشــته 
ــوص  ــد. در خص ــر دارن ــالف نظ ــز اخت ــود نی ش
رونــد برداشــتن تحریــم هــا مــی بایســت 
ــاری  ــه پافش ــرد ک ــاره ک ــوع اش ــن موض ــه ای ب
ــا  ــم ه ــای تحری ــک ج ــع ی ــر روی رف ــران ب ای
اســت حــال آنکــه گــروه ۱+5 خواهان برداشــتن 
ــدی  ــا پایبن ــان ب ــا همزم ــم ه ــی تحری تدریج
ایــران بــه تعهــدات خــود اســت کــه البتــه ایــن 
رویکــرد اخیــر مســتلزم ســالها صبــوری اســت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه اگرچــه ظاهــرا بخــش 
ــق  ــه تواف ــیدن ب ــر راه رس ــر س ــع ب ــم موان اعظ
ــن  ــود بی ــی موج ــات سیاس ــته ای اختالف هس
طرفیــن مذاکــره اســت، برخــی عوامــل درونــی 
نیــز در ایــن میــان مــی توانــد دخیــل باشــد کــه 
ــه اختــالف احــزاب  ــوان ب ــه آنهــا مــی ت از جمل
ــران و  ــژه در داخــل دو کشــور ای ــه وی سیاســی ب
ایــاالت متحــده آمریــکا اشــاره نمــود. بــه عنوان 
ــه  ــر رو ب ــالف نظ ــکا اخت ــل آمری ــال، در داخ مث

ــور و  ــن کش ــور ای ــس جمه ــان رئی ــدی می رش
ــدت  ــاب طــول م ــواه در ب ــوری خ کنگــره جمه

ــود دارد. ــع وج ــق جام تواف
ــه  ــای توافقنام ــان امض ــن، از زم ــر ای ــالوه ب ع
ــمگیر و  ــرات چش ــر ۲0۱3 تغیی ــت در نوامب موق
ــر  ــم ب ــی حاک ــن الملل ــای بی ــددی در فض متع
ــه وقــوع پیوســته اســت. مذاکــرات هســته ای ب
ــه بحــران  ــوان ب ــرات مــی ت ــن تغیی ــه ای از جمل
اوکرایــن اشــاره نمــود. در حــال حاضــر در داخــل 
ــه  ــه شــکل گرفت ــای ۱+5 دو جبه ــه قدرته حلق
ــیه  ــو روس ــک س ــه در ی ــه ای ک ــه گون ــت ب اس
ــده و  ــاالت متح ــر ای ــوی دیگ ــرار دارد و در س ق
همپیمانانــش-  قدرتهایــی کــه بــر ســر اختالف 
نظــر در بــاب اوکرایــن نســبت بــه هــم تحریــم 
هایــی را اعمــال داشــته و حتــی یکدیگــر را 

ــه اقــدام نظامــی نیــز مــی نماینــد. تهدیــد ب
ایــن موضــوع باعــث شــده کــه هرگونــه 
دیگــر  و  روســیه  بیــن  کانــال همــکاری 
قدرتهــای غربــی کــه در حــال حاضــر یکدیگــر 
ــی  ــود و ب ــته ش ــد بس ــی پندارن ــمن م را دش
ــیه و  ــن روس ــکاری بی ــر هم ــن ام ــک ای ش
ــران را  ــر ســر مذاکــرات هســته ای ای غــرب ب

ــود. ــد نم ــکل خواه مش

ــای  ــز فض ــش نی ــور داع ــر، ظه ــوی دیگ از س
بیــن المللــی پیرامــون مذاکــرات هســته ای 
ــار  ــا اینب ــت. ام ــوده اس ــر نم ــتخوش تغیی را دس
ــاد  ــب ایج ــه موج ــن ک ــورد اوکرای ــالف م برخ
ــده  ــورهای ۱+5 ش ــان کش ــی می ــکاف درون ش
ــارزه  ــی در مب ــای جهان ــران و قدرته ــت، ای اس
ــک ســوی  ــروه افراطــی هــر دو در ی ــن گ ــا ای ب
ــران  ــن، ای ــر ای ــزون ب ــد. اف ــرار دارن ــه ق جبه
ــه یــک  ــد ب ــز مــی توان در کشــور افغانســتان نی
ــه  ــود ب ــدل ش ــکا ب ــرای آمری ــم ب ــریک مه ش
گونــه ای که پــس از خــروج نیروهــای آمریکایی، 
ایــران مــی توانــد از دولــت افغانســتان در مقابــل 
تــالش هــای طالبــان بــه بازپــس گیــری کنترل 
ایــن کشــور حمایــت کنــد. دولــت افغانســتان در 
حــال حاضــر نیــز تلفــات زیــادی را در مقابلــه بــا 
طالبــان متحمــل شــده و ممکــن اســت نیازمنــد 

جلب همــکاری یــک کشــور همســایه باشــد. در 
ایــن میــان، شــاید ایــران نیــز بــه ایــن موضــوع 
ــمگیر  ــه ای چش ــه گون ــی ب ــن تغییرات ــه چنی ک
موقعیــت ایــن کشــور را در مذاکــرات هســته ای 

ــد. ــف باش ــوده واق ــت نم تقوی
ــا  ــره ب ــر مذاک ــه اگ ــه اینجاســت ک ــون نکت اکن
ــر  ــه نظ ــد ب ــد، بعی ــه شکســت بیانجام ــران ب ای
مــی رســد کــه قدرتهــای عضــو گــروه ۱+5 بــر 
ــن  ــه ای ــد علی ــای جدی ــم ه ــال تحری ــر اعم س
ــر  ــالف نظ ــه اخت ــه ب ــا توج ــم ب ــور آن ه کش
ــر  ــالوه ب ــند. ع ــق برس ــه تواف ــان ب ــی ش درون
ایــن، ایــران ایــن گزینــه را نیــز پیــش رو خواهــد 
داشــت کــه مذاکــرات جداگانــه ای را بــا روســیه، 
ــال  ــی دنب ــورهای اروپای ــی از کش ــن و برخ چی
ــن کشــورهای  ــل همــه ای ــه تمای ــد کــه البت کن

ــود. ــد ب ــا خواه ــه گفتگوه ــر ادام اخی
ــاه  ــرات در م ــت مذاک ــاف، شکس ــن اوص ــا ای ب
ــه از  ــر ب ــت منج ــن اس ــش رو ممک ــای پی ه
هــم پاشــیدن ائتــالف ۱+5 شــود. از ســوی 
دیگــر، ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد کــه ایاالت 
متحــده دور جدیــدی از تحریــم های یــک طرفه 
خــود را بــر ضــد ایــران اعمــال نمایــد. بــه ایــن 
ــت از  ــه تبعی ــن دو گزین ــز بی ــا نی ــب، اروپ ترتی
ــرات  ــه مذاک ــه ادام ــل ب ــکا و تمای ــری آمری رهب
ــن  ــان، ای ــن می ــد. در ای ــد مان ــردرگم خواه س
ــاید  ــیه و ش ــه روس ــود دارد ک ــز وج ــکان نی ام
چیــن خواهــان اعطــای کمــک اقتصــادی بــه 
ــی  ــود م ــه خ ــه نوب ــن ب ــه ای ــند ک ــران باش ای
ــد در جهــت کاهــش تاثیــر تحریــم هــای  توان

ــد. ــل کن ــکا عم آمری
ــک  ــه ی ــیدن ب ــت در رس ــال، شکس ــن ح ــا ای ب
ــت  ــی بایس ــا نم ــران لزوم ــا ای ــع ب ــق جام تواف
چنیــن عواقــب ســنگینی را در پــی داشــته باشــد. 
یــا بهتــر اســت بگوییــم کــه یــک گزینــه دیگــر 
نیــز وجــود دارد بــه ایــن ترتیــب کــه گــروه های 
دخیــل در ایــن مذاکــرات مــی تواننــد فــی الحال 
هــدف غایــی خــود مبنــی بــر رســیدن بــه یــک 
ــای آن  ــه ج ــته و ب ــار گذاش ــع را کن ــق جام تواف
بــه رویکــردی مالیــم تــر و تدریجــی تر بســنده 
ــیه و  ــه روس ــه ک ــابه آنچ ــردی مش ــد رویک کنن
ایــاالت متحــده بــرای چندیــن دهــه و در قبــال 
مذاکــره بــر ســر کاهــش تســلیحات هســته ای 

ــد. اتخــاذ نمودن
رویکــردی،  چنیــن  از  مرحلــه  اولیــن  در 
ــر  ــر س ــد ب ــی توانن ــران م ــورهای ۱+5 و ای کش
مســائلی چون شــفاف ســازی بــه توافق برســند. 
در خصــوص ایــران، ایــن توافــق مــی توانــد بــه 
معنــای موافقــت بــا تشــدید کنتــرل آژانــس بین 

ــودن  ــه لحــاظ نم ــی از جمل ــرژی اتم ــی ان الملل
ــای  ــتورالعمل ه ــه و دس ــای اضاف ــکل ه پروت
جانبــی کــد اصــالح شــده 3.۱ باشــد کــه ایــران 
ــط  ــات مرتب ــی اطالع ــه تمام ــه ارائ ــزم ب را مل
ــن  ــس بی ــه آژان ــای هســته ای ب ــروژه ه ــا پ ب
المللــی انــرژی اتمــی از همــان مراحــل اولیــه 

ــد. ــی نمای کار م
ایــن توافــق نســبی مــی توانــد بــرای یــک دوره 
ــد  ــی بمان ــود باق ــوت خ ــه ق ــاله ب ــا ۱5 س ۱0 ت
ــرای  ــه شــده ب حــال آنکــه زمــان در نظــر گرفت
ــق  ــد شــده در تواف ــه دیگــر شــرایط قی عمــل ب
»اقــدام مشــترک« کــه در نوامبــر ۲0۱3 
حاصــل شــد مــی توانــد افزایــش یابــد و 
خــوب ایــن بــه مراتــب بهتــر از عــدم حصــول 

ــت. ــی اس ــه توافق ــر گون ه
در رویکــرد تدریجــی، مرحلــه بعــدی مــی توانــد 
بازگشــت گــروه هــای مذاکــره کننــده بــه 
محــدود نمــودن چرخــه پلوتونیــوم ایــران باشــد. 
ــور آب  ــاخت راکت ــد س ــی توان ــه م ــن مرحل ای
ســنگین اراک، اعمــال محدودیــت هــای شــدید 
بــر عملیــات جداســازی پلوتونیــوم و دیگــر موارد 

ــود. ــامل ش ــط را ش مرتب
پــس از گــذر از ایــن مرحلــه، مباحثــه بــر 
ــی  ــاز م ــالف آغ ــورد اخت ــات م ــر موضوع س
ــال  ــامل اعم ــد ش ــی توان ــن م ــه ای ــود ک ش
ــوع تســهیالت  ــر روی تعــداد و ن محدودیــت ب
غنــی ســازی اورانیــوم بــا هــدف تولیــد انــرژی 
ــز، تعــداد و کارایــی ســانتریفیوژها و  ــح آمی صل
میــزان و شــکل ظاهــری ذخیــره اورانیــوم کــم 

ــد. ــران باش ــد ای درص
در مقابــل، ســازمان ملــل متحــد، اتحادیــه اروپــا 
و ایــاالت متحــده آمریــکا نیــز تدریجــا و 
ــود  ــای خ ــم ه ــرات از تحری ــول مذاک در ط
کاســته تــا در نهایــت آنهــا را بــه طــور 
ایــن،  بــر  عــالوه  نماینــد.  لغــو  کامــل 
همــکاری بــا ایــران در بــاب اســتفاده 
صلــح آمیــز از انــرژی هســته ای مــی 
ــرات از ســر  ــه از مذاک ــن مرحل ــد در ای توان

گرفتــه شــود.
ــه  ــا توج ــه ب ــت ک ــر اس ــه ذک ــه الزم ب البت
بــه جــو سیاســی موجــود، اعمــال ایــن 
ــود  ــد ب ــانی نخواه ــدان آس ــناریو کار چن س
ــرد  ــن رویک ــاب ای ــال انتخ ــر ح ــه ه ــا ب ام
بــه مراتــب از شکســت مذاکــرات فعلــی 
ــع  ــق جام ــک تواف ــه ی ــیدن ب ــه رس ــه بهان ب
ــل  ــه، راه ح ــن گون ــت. بدی ــر اس ــه ت عاقالن
پیشــنهاد شــده تنهــا گزینــه محتمــل در 

ــد. ــی آی ــر م ــه نظ ــود ب ــرایط موج ش

نشنال اینترست بررسی کرد:

موانع حصول به توافق جامع هسته ای/ 
بدیل های جلوگیری از شکست

نشریه نشنال اینترست در تحلیلی به بررسی موانع موجود بر سر توافق جامع 
هسته ای پرداخته و بدیلهای موجود برای جلوگیری از شکست مذاکرات را 

ارائه داده است.

شکست مذاکرات 
در ماه های پیش رو 
ممکن است منجر به 

از هم پاشیدن ائتالف 
1+5 شود|
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ایران در جهان

بــر اســاس برنامــه اعــالم شــده دور جدیــد 
ایــران و کشــورهای ۱+5 بــرای  مذاکــرت 
ــخ  ــع هســته ای از تاری ــق جام ــه تواف رســیدن ب
۲5 اســفند آغــاز مــی شــود. ایــن گفتگوهــا پــس 
از مذاکــرات هفتــه گذشــته کــه در شــهر مونتــرو 
ــر  برگــزار شــد و پــس از آن »جــان کــری« وزی
ــاض و پاریــس  ــکا، راهــی ری امــور خارجــه آمری
ــوزه  ــرب ح ــورهای ع ــات کش ــا مقام ــا ب ــد ت ش
ــود از  ــان خ ــن همتای ــارس و همچنی ــج ف خلی
ــاره  ــان درب ــس، فرانســه و آلم کشــورهای انگلی
آخریــن تحــوالت پرونــده هســته ای ایــران 

ــود.  ــی ش ــزار م ــد برگ ــی کن رایزن
ــرات  ــه در مذاک ــود ک ــی ش ــه م ــد گفت ــر چن ه
ــده  ــل ش ــی حاص ــرفت های ــده پیش ــام ش انج
ــی  ــدازی برخ ــنگ ان ــود س ــن وج ــا ای ــا ب ام
کشــورهای ۱+5 همچــون فرانســه و همچنیــن 
ــب  ــی موج ــرف غرب ــای ط ــی ه ــاده خواه زی
ــرانجام  ــه س ــورد ب ــی در م ــا تردیدهای ــده ت ش
ــن  ــت تعیی ــا مهل ــرات سیاســی ت ــیدن مذاک رس
ــته  ــود داش ــارس وج ــاه م ــان م ــی پای شــده یعن

ــد.  باش
ــر  ــال« مدی ــل کیمب ــا »داری ــن رابطــه ب در همی
انجمــن کنتــرل ســالح آمریــکا، کــه از نزدیــک 
ــال  ــرات در ح ــران و مذاک ــته ای ای ــده هس پرون
ــتیم.  ــو نشس ــه گفتگ ــر دارد ب ــر نظ ــام را زی انج
متــن کامــل ایــن مصاحبــه بــه شــرح زیر اســت: 

|| همانطــور کــه مــی دانیــد دور جدیــد 
مذاکــرات هســته ای ایــران قــرار 
ــزار شــود،  ــده برگ ــه آین ــت در هفت اس
ــر  ــن دیگ ــکا و همچنی ــران و آمری ای
هفتــه  در   5+1 گــروه  کشــورهای 
گذشــته نیــز در ســوئیس گفتگوهایــی 
ــان  ــن می ــد. در ای ــام داده بودن را انج
ــر  ــای منتش ــزارش ه ــر گ ــی ب نگاه
شــده در رســانه هــا و اظهــارات 
ــی  ــان م ــرف نش ــر دو ط ــئوالن ه مس
دهــد کــه جــوی مثبــت بــرای رســیدن 
بــه توافــق تــا مهلــت تعییــن شــده در 
مــاه مــارس وجــود دارد، ارزیابــی شــما 

ــت؟  ــه چیس ــن رابط در ای
ــوع  ــن موض ــده ای ــت پیچی ــاس ماهی ــر اس ب
ــه  ــرات ب ــت مذاک ــخص اس ــه مش ــور ک اینط
آرامــی در حــال پیشــرفت اســت و این پیشــرفتی 
مســتمر اســت. هنــوز اختالفاتــی میــان طرفیــن 
وجــود دارد، هــر چنــد ایــن اختالفــات کــم 
تعــداد و کوچــک هســتند امــا زمــان بــرای هــر 
ــی  ــائل باق ــورد مس ــه در م ــرای آنک ــرف ب دو ط
مانــده تصمیــم کلیــدی سیاســی اتخــاذ کننــد رو 
ــواردی  ــد در م ــرف بای ــت. دو ط ــان اس ــه پای ب
ــعه،  ــق و توس ــانتریفیوژهای تحقی ــون س همچ
ــد،  ــد ش ــرا خواه ــق اج ــه تواف ــی ک دوره و مدت
ــورد  ــه در م ــا و اینک ــم ه ــو تحری ــت لغ وضعی
ــی  ــن الملل ــس بی ــده آژان ــای باقیمان پرســش ه
ــی  ــی را م ــه اقدامات ــران چ ــی از ای ــرژی اتم ان
ــک  ــد. ی ــری کنن ــم گی ــام داد تصمی ــوان انج ت
ــت.  ــترس اس ــرد در دس ــی برد-ب ــق تاریخ تواف
هیــچ یــک از طرفیــن نمــی توانــد ایــن موقعیت 

ــرد.  ــن بب ــده را از بی ــود آم بوج

ــو  ــر لغ ــران ب ــرات ای ــن مذاک || در ای
ــا  ــد دارد ام ــا تاکی ــم ه ــی تحری تمام
طــرف مقابــل بــا ایــن موضــوع 

مخالــف اســت، دلیــل کشــورهای 
ــاره  ــو یکب ــا لغ ــت ب ــرای مخالف 1+5 ب

ــت؟  ــا چیس ــم ه تحری
ــف،  ــواد ظری ــد ج ــران، محم ــه ای ــر خارج وزی
عنــوان داشــته کــه اگــر غــرب تحریــم هــا را بــه 
ســرعت لغــو کنــد ایــران مــی توانــد بــه ســرعت 
ــه  ــه برنام ــان دادن اینک ــرای نش ــی را ب گام های
ــردارد. در  ــت ب ــز اس ــح آمی ــته ای اش صل هس
حالــت کلــی ایــن امــر امــکان پذیر اســت امــا در 
عمــل اجــرای آن مشــکل اســت. برداشــت مــن 
ــزی در  ــش از هــر چی ــه آنچــه بی ــن اســت ک ای
ایــن مــورد محــدود شــده آن اســت کــه اتحادیــه 
اروپــا و آمریــکا پیشــنهاداتی در مــورد لغــو تحریم 
بــه ایــران داده انــد کــه بــرای مثــال مــی تــوان 
بــه لغــو تحریــم هــای اتحادیــه اروپــا و همچنین 

ــکا همچــون  ــم هــای آمری بخشــودگی از تحری
آزادســازی پــول هــای بلوکــه شــده ایــران کــه 
در مقایســه بــا رقمــی کــه بواســطه برنامــه اقدام 
مشــترک )توافقنامــه ژنــو( در اختیــار ایــران قــرار 
گرفــت، رقــم بســیار بیشــتری اســت اشــاره کرد.
بــا ایــن وجــود بســیاری از تحریــم های شــورای 
امنیــت ســازمان ملــل بــه گــزارش هــای آژانس 
ــال  ــورد احتم ــی در م ــرژی اتم ــی ان ــن الملل بی
ــه هســته ای اســت  ــی در برنام ــات نظام انحراف
کــه رفــع نگرانــی  آنهــا مدتــی طــول می کشــد 
و ایــن دوره مــی توانــد یــک ســال و یــا بیشــتر 
باشــد و در طــی آن ایــران بایــد همــکاری هــای 
الزم بــا آژانــس را انجــام دهــد. همچنیــن بــرای 
لغــو تحریــم هــای آمریــکا علیــه ایــران، کنگــره 
ــری  ــورد آن رای گی ــد در م ــده بای ــاالت متح ای

کنــد و یــا اینکــه اجــازه بدهیــم دوره اجــرای این 
تحریــم هــا بــه پایــان برســد. بــرای مثــال دوره 
ــال  ــان س ــا در پای ــم ه ــی از تحری ــال برخ اعم
ــه اتمــام مــی رســد مگــر اینکــه کنگــره  ۲0۱6 ب
مجــددا آنهــا را تمدیــد کنــد. اگــر در ماه جــوالی در 
کنگــره بــرای لغــو تحریــم هــای ایــران رای گیری 
انجــام شــود، نمــی تــوان گفــت ایــن آرا بــه راحتی 

در حمایــت از لغــو تحریــم هــا خواهــد بــود.  
امــا بــا توجــه بــه آنکــه حمایــت هــا و انتقادهای 
زیــادی از برنامــه اقــدام مشــترک )توافقنامــه ژنو( 
وجــود دارد فکــر مــی کنــم اگــر هــر دو طــرف بر 
ــند  ــد باش ــع پایبن ــق جام ــود در تواف ــدات خ تعه
ــا بیشــتر از آن اعتمــاد  در طــول یــک ســال و ی
سیاســی قابــل توجهــی از توافــق جامــع شــکل 
ــا اراده  ــن امــر موجــب خواهــد شــد ت ــرد. ای بگی
ای سیاســی بــرای لغــو آن دســته از تحریمهــای 
ــه  ــب برنام ــه موج ــه ب ــران ک ــه ای ــکا علی آمری
ــال  ــران اعم ــه ته ــور علی ــن کش ــته ای ای هس

شــده انــد شــکل بگیــرد.

ــی  ــق سیاس ــزان تواف ــه می ــه چ || ب
ــارس  ــاه م ــان م ــا پای ــران و 1+5 ت ای
)مــاه جــاری( بــه معنــای رســیدن بــه 
توافــق جامــع هســته ای خواهــد بــود؟ 
ــت  ــرف موافق ــه دو ط ــر ۲0۱4 زمانیک در نوامب
کردنــد تــا مذاکــرات خــود و برنامــه اقــدام 
ــه  ــد ک ــالم کردن ــد اع ــه دهن ــترک را ادام مش
قصــد دارنــد تــا چارچــوب مذاکــرات را تــا انتهای 
ــن اســاس  ــر همی ــد ب ــل کنن ــاه مــارس تکمی م
زمــان بــرای تکمیــل مباحــث فنــی تــا انتهــای 
ــال  ــرف بدنب ــر دو ط ــود دارد. ه ــن وج ــاه ژوئ م
توافــق هســتند و بــر اســاس حداکثــر جزئیاتــی 
ــک چارچــوب  ــر ی ــق ب ــه ممکــن اســت تواف ک
سیاســی خواهــد بــود کــه تمامــی مســائل 
ــون  ــواردی همچ ــد. م ــش ده ــدی را پوش کلی
زمانبنــدی، اقدامــات و گام هایــی کــه هــر یک از 
طرفیــن بایــد بــردارد. انجــام چنیــن اقداماتــی تــا 
پایــان مــاه مــارس امــری اساســی بــرای متقاعد 
ــه ثمــر  کــردن کنگــره ای اســت کــه نســبت ب
ــد.  ــدی ندارن ــرات امی ــن مذاک ــودن ای ــش ب بخ

|| دنیــس راس در مقالــه ای عنــوان 
کــرده بــود کــه مقــدر شــده تــا 
همیشــه  بــرای  آمریــکا  و  ایــران 
دشــمن باشــند. آیــا چنیــن دیدگاهــی 
و طرفــداران آنهــا تاثیــری بــر نتیجــه 

مذاکــرات خواهنــد داشــت؟ 
ــه  ــد ده ــرای چن ــران ب ــکا و ای ــفانه آمری متاس
ــر  ــد. اگ ــته ان ــم داش ــا ه ــه ای ب ــط خصمان رواب
یــک توافــق جامــع هســته ای موثر داشــته باشــیم 
آنــگاه روابــط موجــود میــان کشــورهای مــا بویــژه 
ــود  ــا وج ــع مشــترک در آنه ــه مناف ــواردی ک در م
دارد بســیار مفیدتــر و ســازنده تــر خواهــد شــد. امــا 
مطمئنــا مــوارد اختالفــی زیــادی میــان دو کشــور 
ــه یکدیگــر  ــر دو طــرف نســبت ب وجــود دارد و ه
ــان  ــه خواه ــتند ک ــرادی هس ــته و اف ــی داش بدبین

آشــتی دو کشــور نیســتند. 
ــرادی کــه  ــی آن دســته از اف ــن وجــود حت ــا ای ب
گمــان مــی کننــد توافــق جامــع هســته ای بــه 
ــن  ــه ای ــود ب ــد ب ــب نخواه ــی مناس ــدازه کاف ان
نتیجــه رســیده انــد کــه در مــورد ایــران اعمــال 
ــدام  ــازنده نیســت و اق ــای بیشــتر س ــم ه تحری
نظامــی نیــز گزینــه ای بســیار بســیار بدتر اســت.  

مدیر انجمن کنترل سالح آمریکا:

یک توافق هسته ای خوب و 
تاریخی برد-برد در دسترس است

مدیر انجمن کنترل سالح آمریکا با تائید پیشرفت های حاصل شده در مذاکرات 
هسته ای تاکید کرد وضعیت در حال حاضر به گونه ای است که یک توافق تاریخی 

برد-برد در دسترس است. 

گفتگو: عبدالحمید بیاتی
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ایران در جهان

ــه  ــد چ ــی کنی ــر م ــما فک ــا ش ــت اساس || در نهای
ــود؟  ــل ش ــن حاص ــان طرفی ــی می ــوع توافق ن

یــک توافــق متعــادل کــه بــرای یــک دهــه و یــا بیشــتر وجــود 
داشــته باشــد، توافقــی کــه شــامل مراحــل مختلــف و گام هــای 
ــد. در حالیکــه  ــد بردارن مشــخصی باشــد کــه هــر دو طــرف بای
هنــوز مــواردی وجــود دارنــد کــه بایــد حــل شــوند اما مشــخص 
اســت کــه دو طــرف اگــر نگوئیــم در تمامــی مــوارد در بســیاری 
ــه نظــر مــن  ــد. ب ــی رســیده ان ــه راه حــل های ــوارد مهــم ب از م
توافــق جامــع موثــر مــی توانــد شــامل ایــن مــواردی باشــد کــه 
اول؛ محدودیــت هــای مشــخصی بــرای غنــی ســازی اورانیــوم 
در ایــران اعمــال نمایــد. دوم؛ توانایــی جامعــه بیــن الملــل بــرای 

تائیــد اینکــه ایــران بــه تعهــدات خــود بــر اســاس توافــق انجــام 
ــد اســت را افزایــش بدهــد و  ــی پایبن ــی ت شــده و معاهــده ان پ
ــی  ــل توجه ــش قاب ــو بخ ــه لغ ــر ب ــق منج ــه تواف ــوم اینک س
ــای  ــران گام ه ــه ته ــده و در حالیک ــران ش ــای ای ــم ه از تحری
اساســی در مــورد برنامــه هســته ای خــود بــر مــی دارد تحریــم 

هــای وابســته بــه برنامــه هســته ای ایــران نیــز لغــو شــوند. 

|| شــما ســفر بازرســان آژانــس بیــن المللــی انرژی 
اتمــی بــه ایــران و بازرســی هــای آنهــا از تاسیســات 
هســته ای را چطــور ارزیابــی کــرده و تاثیــر آن را بــر 

توافــق نهایــی بــه چــه شــکل مــی دانیــد؟ 

ــه بازرســی هــای در حــال انجــام  ــد ک ــی دانن هــر دو طــرف م
آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی از فعالیــت هــای قبلــی ایران 
حتــی پــس از توافــق جامــع نیــز ادامــه خواهــد داشــت. در همین 
زمــان ایــن نکتــه نیــز روشــن اســت کــه تحریــم هــای کلیــدی 
ایــران کــه شــامل تحریــم هــای ســازمان ملــل بواســطه فعالیت 
هســته ای ایــران هســتند تــا زمانیکــه بازرســی هــای آژانــس در 

ایــران تکمیــل نشــود برچیــده نخواهنــد شــد. 
در پایــان اینکــه رهبــران امریــکا و ایــران بــا ایــن نکتــه موافــق 
ــد اســت امــا  هســتند کــه عــدم توافــق بهتــر از یــک توافــق ب
ایــن نکتــه نیز روشــن اســت کــه یــک توافــق برد-بــرد بهتــر از 
عــدم توافــق اســت و چنیــن توافقــی اکنــون در دســترس اســت.

دیــدار اخیر »رجــب طیب اردوغــان« رئیس جمهــور ترکیه از عربســتان و 
دیــدار وی بــا »ملــک ســلمان« پادشــاه جدید این کشــور موجــب مطرح 

شــدن برخــی گمانــه زنی هــا در  رســانه ها شــده اســت.
ــت  ــه درخواس ــاره ب ــا اش ــان ب ــا و کارشناس ــانه ه ــی رس برخ
ــا  ــط ب ــود رواب ــرای بهب ــه ب ــور ترکی ــس جمه ــتان از رئی عربس
ــتان  ــه عربس ــد ک ــرده ان ــرح ک ــده را مط ــن ای ــر ای ــت مص دول
ممکــن اســت تــا در تــالش باشــد تــا ترکیــه را بــه محــور ضــد 

ــد. ــق کن ــه ملح ــور در منطق ــن کش ــی ای ایران
پروفســور »آرشــین ادیــب مقــدم« اســتاد روابــط بیــن الملــل و 
رئیــس گــروه مطالعــات فلســطین دانشــگاه لنــدن در خصــوص 
امــکان همگرایــی ترکیــه و عربســتان و تشــکیل ائتــالف ضــد 
ایرانــی بــا وجــود اختالفــات میــان قاهــره و آنــکارا بــه ویــژه در 
ــفر  ــن س ــاره ای ــد درب ــت: نبای ــلمین گف ــوان المس خصــوص اخ
ــوده  ــتراتژیک ب ــداف اس ــه دارای اه ــود ک ــه ش ــه و گفت مبالغ
اســت. ایــن ســفر فقــط یــک ســفر نزاکتــی بــا هــدف تبریــک 

ــوده اســت. ــه ملــک ســلمان ب گفتــن ب
وی در ادامــه افــزود: عربســتان و ترکیــه بــر ســر مصــر بــا هــم 
ــلمین  ــوان المس ــه از اخ ــرا ترکی ــد زی ــرده ان ــدا ک ــالف پی اخت
ــی گســترده  ــت مال ــم حمای ــتان ه ــرد و عربس ــی ک ــت م حمای
ــر  ــن ه ــت، همچنی ــی داش ــر السیس ــی مص ــم نظام ای از حاک
چنــد ایــن دو کشــور دربــاره دولــت بشــار اســد در ســوریه اتفــاق 
نظــر دارنــد امــا اســتراتژی مشــترکی در ایــن خصــوص ندارنــد.
ــه  ــرد: اینک ــح ک ــه تصری ــدن در ادام ــگاه لن ــتاد دانش ــن اس ای

ترکیــه و عربســتان بتواننــد اتحــادی ســنی علیــه ایران تشــکیل 
دهنــد نادرســت و ایــده ای پــوچ و بــی معناســت. زیــرا عربســتان 
ــه را  ــالم ترکی ــکوالر اس ــرال و س ــای لیب ــت ه ــعودی سیاس س
تهدیــدی بــرای ایدئولــوزی خــود مــی بینــد. بــه عبارتــی دیگــر مــی 
تــوان گفــت ترکیــه دارای یک دموکراســی لیبــرال اســت در صورتیکه 

عربســتان دارای حکومــت اســالمی پادشــاهی اقتدارگــرا اســت.
ادیــب مقــدم در خصــوص ایــن موضــوع کــه آیــا ممکــن اســت 
شــاهد تغییــر سیاســت پادشــاه جدیــد عربســتان در قبــال اخــوان 
المســلمین باشــیم بطوریکــه همــکاری هــای خــود را به جــای محور 
امــارات متحــده و بحریــن بــا محــور ترکیــه و قطــر افزایــش دهــد، 
ــتان  ــم. عربس ــی دان ــم م ــیار ک ــرض را بس ــن ف ــال  ای ــت: احتم گف
ــالمی  ــای اس ــش ه ــلمین و جنب ــوان المس ــا اخ ــاً ب ــعودی اساس س
ســکوالر کــه دارای محبوبیــت هــای زیــادی هســتند مخالــف اســت 
مثــل النهضــه در تونــس. ترکیــه هــم تحــت رهبــری حــزب عدالــت 
و توســعه بــه عنــوان مدلــی موفــق دیــده مــی شــود کــه بــه اســالم 
ــا نظــم  ــگ اســالمی را ب ــا فرهن ــد ت ــی ده ــازه را م ــن اج ــا ای گراه

ســکوالر ترکیــب کننــد بــه ویــژه بعــد از انقــالب هــای عربــی.
اســتاد دانشــگاه لنــدن تأکیــد کــرد: از ســوی دیگــر عربســتان 
ــن  ــت ای ــر حمای ــر ب ــا قط ــود ب ــدت خ ــی م ــمکش طوالن کش

ــت. ــلمین را داراس ــوان المس ــور از اخ کش
وی بــا بیــان اینکــه ایــن کشــورها یعنــی قطــر، امــارات 
ــه و عربســتان ســعودی اهــداف  ــن، ترکی ــی، بحری متحــده عرب
اســتراتژیک مشترکشــان در ســوریه یکــی اســت، افــزود: هنــوز 

بــا وجــود تزریــق هزینــه هــای گــزاف از ســوی ایــن کشــورها 
ــاط  ــم ارتب ــا ه ــد ب ــن کشــورها نتوانســته ان ــروژه ای ــن پ ــه ای ب

ــند. ــته باش ــترکی داش ــتراتژی مش ــد و اس ــرار کنن برق

ــه  ــدن در ادام ــگاه لن ــطین دانش ــات فلس ــز مطالع ــس مرک رئی
یــادآور شــد: در آمریــکای التیــن کــه قــدرت هــای امپریالیســت 
در حــال نابــود کــردن آن بودنــد، االن یــک اجمــاع منطقــه ای ایجــاد 
ــد و  ــن کن ــه را تامی ــردم منطق ــت م ــه توانســته امنی شــده اســت ک
موجــب شــده مــردم ایــن مناطــق فجایعــی مثــل فجایــع ســوریه و 
اقدامــات بربــری داعــش را تجربــه نکننــد. نهایتــا برخی قــدرت های 
منطقــه ای بایــد بــه ایــن نتیجــه برســند کــه نمــی تواننــد اهــداف 
خــود در منطقــه را بــا هزینــه دیگــران پیــش ببرند. رســیدن بــه چنین 
دیــدگاه مثبــت جمعــی الزمــه اش ایــن اســت کــه آمــوزش هــای 
مجــددی دربــاره تفکــرات اســتراتژیک و دیپلماســی ارائــه شــود.

پروفسور »آرشین ادیب مقدم« گفت ایده اتحاد ترکیه و عربستان علیه ایران به سبب اختالفات جدی ریاض و آنکارا شدنی نیست. 

استاد دانشگاه لندن: 

ایده اتحاد ترکیه و 
عربستان علیه ایران 

غیرممکن است
گفتگو: پیمان یزدانی

عربستان سعودی اساسًا با 
اخوان المسلمین و جنبش 

های اسالمی سکوالر که دارای 
محبوبیت های زیادی هستند 

مخالف است مثل النهضه در 
تونس|
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ایران در جهان

استاد دانشگاه آالباما:

ترکیه سیاست سعودی ها را برابر ایران نخواهد داشت/محدودیت عربستان

دیــدار اخیــر »رجــب طیــب اردوغــان« رئیــس 
ــا  ــدار وی ب ــتان و دی ــه از عربس ــور ترکی جمه
ــن کشــور  ــد ای »ملــک ســلمان« پادشــاه جدی
موجــب مطــرح شــدن برخــی گمانــه زنــی هــا 

در  رســانه هــا شــده اســت.
ــاره  ــا اش ــان ب ــا و کارشناس ــانه ه ــی رس برخ
ــور  ــس جمه ــه درخواســت عربســتان از رئی ب
ترکیــه بــرای بهبــود روابــط بــا دولــت 
ــه  ــد ک ــرده ان ــرح ک ــده را مط ــن ای ــر ای مص
عربســتان ممکــن اســت تــا در تــالش باشــد 
ــن  ــی ای ــد ایران ــور ض ــه مح ــه را ب ــا ترکی ت

ــد. ــق کن ــه ملح ــور در منطق کش
پروفســور»نادر انتصــار« اســتاد علــوم سیاســی 
دانشــگاه آالبامــای جنوبــی در ایــن خصــوص 
برخــی کارشناســان معتقــد هســتند  کــه 
عربســتان ســعودی در تــالش اســت تــا ترکیــه 
ــی  ــد ایران ــور ض ــه مح ــتن ب ــرای پیوس را ب
ــت:  ــد، گف ــب کن ــودش ترغی ــری خ ــه رهب ب
ــتان در  ــد عربس ــاه جدی ــلمان پادش ــک س مل

ــالش  ــغول ت ــدیدا مش ــر ش ــای اخی ــه ه هفت
بــرای ایجــاد یــک ائتــالف علیــه ایــران بــوده 
اســت. وی در دیــدار بــا رئیــس جمهــور ترکیــه 
ــر و  ــه تقدی ــه در منطق ــای ترکی ــت ه از سیاس

ــرد. ــی ک ــکرهای فراوان تش
وی در ادامــه افــزود: بــا اینکــه ترکیــه و 
ــد  ــه دارن ــع مشــترکی در منطق عربســتان مناف
ــی را در  ــال اهداف ــن ح ــور در عی ــا دو کش ام
ــر  ــا همدیگ ــل ب ــه در تقاب ــد ک ــه دارن منطق
ــکاری  ــزان هم ــر می ــی دیگ ــه عبارت ــت. ب اس
ــی  ــعودی وقت ــتان س ــه و عربس ــای ترکی ه
ــد  ــی م ــد ایران ــالف ض ــئله ائت ــه مس ــه ب ک
نظــر عربســتان مــی رســد دارای محدودیــت 

ــت. ــی اس های
ــا  ــه ب ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــار در پاس انتص
توجــه اختالفــات ترکیــه و عربســتان در برخــی 
مســائل بــه ویــژه دربــاره اخــوان المســلمین و 
ــتان  ــه و عربس ــی ترکی ــا همگرای ــاس، آی حم
ــکان  ــی ام ــد ایران ــالف ض ــاد ائت ــرای ایج ب

ــه  ــور ک ــت: همانط ــر، گف ــا خی ــت ی ــر اس پذی
در ســوال قبلــی گفتــم سیاســت خارجــی 
ــوزه در  ــن ح ــه در چندی ــه در خاورمیان ترکی
ــعودی  ــداف س ــا و اه ــت ه ــا سیاس ــاد ب تض

ــت. ــی اس ــای وهاب ه
وی بــا اشــاره بــه بــه منافــع مشــترک دو 
نیــز  منطقــه  در  ایــران  و  ترکیــه  کشــور 
ــه  ــه در زمین ــران و ترکی ــات ای ــت: اختالف گف
خصــوص  در  خارجــی  سیاســت  رویکــرد 
ــد  ــه خواه ــه ای ادام ــات منطق برخــی موضوع
داشــت امــا ایــن دو کشــور در عین حــال دارای 
ــتند.  ــه هس ــیاری در منطق ــق بس ــع مواف مناف
بــه عبارتــی دیگــر تــرک هــا سیاســتی مشــابه 
سیاســت خارجــی عربســتان ســعودی را در 
ــد گذاشــت. ــش نخواهن ــه نمای ــران ب ــال ای قب
وی در خصــوص میانجیگــری عربســتان بــرای 
ــر و  ــه و مص ــور ترکی ــات دو کش ــل اختالف ح
میــزان موفقیــت پادشــاه ســعودی در ایــن 
ــی  ــوزه های ــی از ح ــن یک ــت: ای خصــوص گف

اســت کــه میانجیگــری عربســتان مــی توانــد 
مفیــد باشــد. هــر چنــد روابــط مصــر و ترکیــه 
پــر تنــش اســت و رفتــار عربســتان در دو ســال 
ــی  ــدن برخ ــیه ران ــه حاش ــب ب ــته موج گذش
ــه  ــت. ب ــده اس ــوذ ش ــا نف ــای ب ــری ه مص
عبارتــی دیگــر میانجیگــری عربســتان در ایــن 

ــی دارد. ــت های ــز محدودی ــوص نی خص
ــه  میــزان  ــا اشــاره ب ــادر انتصــار همچنیــن ب ن
حمایــت افــکار عمومــی مــردم ترکیــه از 
احتمــال نزدیــک شــدن ترکیــه بــه عربســتان 
ــا  ــور ب ــن دو کش ــط ای ــخ رواب ــدن ی و آب ش
ــه  ــران ک ــه ای ــی علی ــالف احتمال ــدف ائت ه
ــه  ــط ترکی ــه رواب ــیدن ب ــیب رس ــب آس موج
بــا ایــران خواهــد شــد، گفــت: حمایــت 
ــه  ــه ب ــتن ترکی ــه از پیوس ــی در ترکی عموم
ائتــالف ضــد ایرانــی مــد نظرعربســتان 
ضعیــف اســت. عــالوه بــر ایــن ترکیــه 
از اتخــاذ سیاســت ضــد ایرانــی منافــع و 

ــت. ــد داش ــی خواه ــدات کم عای

پروفسور »نادر انتصار« رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آالبامای جنوبی با اشاره به تالش عربستان برای کشاندن ترکیه به محور ضد ایرانی گفت عربستان 
برای این کار محدودیت دارد. 

گفتگو: پیمان یزدانی
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ایران در جهان

ــال  ــی در ح ــران در حال ــته ای ای ــرات هس مذاک
برگــزاری اســت کــه طرفیــن بــرای رســیدن بــه 
توافــق سیاســی تــا پایــان مــاه مــارس مشــغول 
رایزنــی هــای فشــرده هســتند. جمهــوری 
ــه ای  ــک مرحل ــق ی ــر تواف ــران ب ــالمی ای اس
تأکــید دارد و خواهــان رفــع یــک جــای 

تحریمهــای ظالمانــه اســت.
بهانــه  بــه  عــوض  در  مقابــل  طــرف 
ــا  ــی تحریمه ــع تدریج ــر رف ــازی ب اعتمادس
ــکا  ــره آمری ــان کنگ ــن می ــد دارد. در ای تأکی
ــور  ــن کش ــردان ای ــبقت را از دولتم ــوی س گ
ربــوده و در نامــه 47 ســناتور جمهــوری خواه 
و در اقدامــی کــه مخالــف موازیــن بیــن 
المللــی و حقــوق معاهــدات بیــن المللــی 
ــق صــورت  ــی تواف ــته حت ــالم داش اســت اع
ــته  ــاه داش ــری کوت ــد عم ــی توان ــه م گرفت
ایــاالت  بعــدی  دولــت  توســط  و  باشــد 

ــود. ــو ش ــکا لغ ــده آمری متح
ــت  ــا مخالف ــی ب ــناتورها حت ــدام س ــن اق ای
بــاراک اوبامــا رئیــس جمهــوری آمریــکا 
نیــز مواجــه شــده اســت تــا جایــی کــه 
ــدام اعــالم شرمســاری کــرده  ــن اق وی از ای

ــت. اس
ــا  ــت آریزون ــن از ایال ــان مــک کی ــناتور ج س
ــنای  ــلح س ــای مس ــه نیروه ــس کمیت و رئی
ــی  ــه کوتاه ــه تاریخچ ــاره ب ــا اش ــکا ب آمری
ــد  ــروع دور جدی ــرات هســته ای و ش از مذاک
ــروه  ــورهای گ ــران و کش ــان ای ــا می گفتگوه
۱+5 مدعــی شــد: طــی چندیــن ســال 
کنگــره آمریــکا از خطــر برنامــه هســته 
ای ایــران ســخن گفتــه و در ایــن راســتا 
علیــه  ابتــکاری  تحریــم هــای  رهبــری 
ایــن کشــور را عهــده دار شــده اســت. 
ــه  ــادی علی ــای اقتص ــم ه ــرور، تحری ــه م ب
ــل ایــن کشــور  ــران موجــب افزایــش تمای ای
ــه مذاکــره شــده اســت. در بیســت و ســوم  ب
بــا توقــف  ایــران  نوامبــر ۲0۱3 دولــت 
گســترش بیشــتر برنامــه هســته ای خــود در 
برابــر لغــو موقــت تحریــم هــا موافقــت کــرد 
و وارد مذاکــرات فشــرده بــرای توافقــی 
ــت  ــد در نهای ــی توان ــه م ــد ک ــته ای ش هس
ــز هســته  ــح آمی ــه صل ــک برنام ــه ی منجــر ب

ای شــود.
اینکــه فعالیتهــای هســته ای  بــه رغــم 
ــی  ــن الملل ــس بی ــر آژان ــت نظ ــران تح ای
انــرژی اتمــی و بازرســان آژانــس قــرار 
ــز  ــکا نی ــت آمری ــر دول ــوی دیگ دارد و از س
ــک  ــور دارد م ــته ای حض ــرات هس در مذاک
ــد  ــر چن ــی دارد: ه ــالم م ــه اع ــن در ادام کی
ایــن توافــق توانســته تــا حــدودی از ســرعت 
ــن  ــا م ــد ام ــران بکاه ــته ای ای ــه هس برنام
ــق پیشــنهادی  ــوارد جــدی در تواف نگــران م
ــت  ــعه فعالی ــه توس ــامل ادام ــه ش ــتم ک هس

ــب  ــد بم ــیل تولی ــا پتانس ــانتریفیوژهایی ب س
ــاال اســت. مــن همچنیــن  اتمــی در ســطح ب
خواهــان اطــالع از ابعــاد نظامــی ایــن برنامه 
و توانایــی غنــی ســازی اورانیــوم در داخــل و 
عــزم آنهــا بــرای مســئولیت پذیــری هســتم. 
ــن  ــد ای ــی رس ــر م ــه نظ ــن ب ــته از ای گذش
تنهــا یــک توافــق مقطعــی اســت و یــک راه 

ــرای مقاصــد هســته  ــدت ب ــی م ــل طوالن ح
ــر  ــد. اگ ــی ده ــت نم ــه دس ــران را ب ای ای
ایــن »توافــق جامــع« منقضــی شــود، شــاید 
ــود را از  ــته ای خ ــالح هس ــه س ــران برنام ای

ــرد. ــر بگی س
ــه  ــان در ادام ــوری خواه ــناتور جمه ــن س ای
ــع  ــی مواض ــد ضمن ــا تأکی ــود ب ــوی خ گفتگ
رهبــران جمهــوری اســالمی ایــران کــه 
اســت  بهانــه  تنهــا  ای  موضــوع هســته 
و آمریــکا و غــرب بعــد از ایــن موضــوع، 
ــرار  ــرای تحــت فشــار ق دســتاویز دیگــری ب
دادن ایــران پیــدا خواهنــد کــرد تصریــح 
کــرد: بدتــر از آن ایــن کــه تضمینــی نیســت 
ــته  ــق هس ــه تواف ــر گون ــورت ه ــه در ص ک
ــم  ــت از تروریس ــت از حمای ــران دس ای، ای
ــال  ــه در ح ــی ک ــای منف ــت ه ــر فعالی و دیگ
حاضــر دوســتان و همپیمانــان مــا را در 
ــت  ــع امنی ــرده و مناف ــد ک ــه تهدی خاورمیان
ــردارد. ــدازد، ب ــی ان ــه خطــر م ــا را ب ــی م مل
مــک کیــن در ادامــه طرحهــای کنگــره 
برنامــه هســته ای  آمریــکا در خصــوص 
ــد:  ــی گوی ــد و م ــی کن ــرح م ــران را مط ای

ــوم  ــرح موس ــن از ط ــل م ــن دالی ــه همی ب
ــم  ــترش تحری ــر گس ــی ب ــه »S.۲69« مبن ب
ــن  ــم. ای ــی کن ــت م ــران حمای ــه ای ــا علی ه
ــی  ــدی را در حال ــای جدی ــم ه ــون تحری قان
ــق  ــه تواف ــیدن ب ــرای رس ــرات ب ــه مذاک ک
ــان اســت، علیــه ایــن کشــور  نهایــی در جری
ــون  ــن قان ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــی کن ــال م اعم
ــر  ــد ب ــی ده ــازه م ــره اج ــه کنگ ــور ب مذک
ــز  ــوده و نی ــارت نم ــی نظ ــه توافق ــر گون ه
ــه  ــیدن ب ــت در رس ــدم موفقی ــورت ع در ص
توافقــی نهایــی و یــا خــودداری ایــران 
از عمــل بــه تعهداتــش و ادامــه تــالش 
بــرای ســاخت بمــب هســته ای، تحریــم 
ــون  ــن قان ــد. ای ــال کن ــاره اعم ــا را دوب ه
در بیســت و هفتــم ژانویــه ۲0۱5 مطــرح 
ــه  ــی در کمیت ــال بررس ــون در ح ــده و اکن ش
بانکــداری، مســکن و شهرســازی اســت.

ــی  ــات طرح ــه از جزئی ــن در ادام ــک کی م

دیگــر کــه بــه کنگــره آمریــکا امــکان 
نظــارت و دخالــت بــر توافــق هســته ای 
را  تهــران  و  کاخ ســفید  میــان  احتمالــی 
ــرا  ــن اخی ــد: م ــی گوی ــخن م ــد س ــی ده م
نیــز حامــی طــرح »S.6۱5« بــا عنــوان 
ــران  ــا ای ــته ای ب ــق هس ــری در تواف بازنگ
و  کنگــره  بازنگــری  شــامل  کــه  بــودم 
نظــارت بــر توافــق مربــوط بــه برنامــه 
ایــن مصوبــه  اســت.  ایــران  ای  هســته 
ــت دو حــزب، رئیــس جمهــوری  ــورد حمای م
ــه  ــر گون ــل ه ــن کام ــد مت ــی کن ــزم م را مل
ــرار  ــره ق ــار کنگ ــران را در اختی ــا ای ــق ب تواف
ــم  ــق تحری ــت را از تعلی ــن دول ــد. همچنی ده
ــه  ــن نتیج ــه ای ــره ب ــر کنگ ــره، اگ ــای کنگ ه
برســد کــه توافــق مذکــور منافــع امنیــت ملــی 

ــی دارد. ــاز م ــد، ب ــی کن ــن نم ــا را تامی م
مــک کیــن در اظهاراتــی کــه نشــان دهنــده 
ــری  ــم گی ــتگاه تصمی ــکاف در دس ــود ش وج
خصــوص  در  امریــکا  متحــده  ایــاالت 
برنامــه هســته ای ایــران و بــی توجهــی 
ــرژی  ــی ان ــن الملل ــس بی ــه نظارتهــای آژان ب
اتمــی بــر فعالیتهــای هســته ای ایــران 

ــتای  ــن در راس ــالوه م ــه ع ــزود: ب ــت اف اس
و  گراهــام«  »لیندســی  ســناتور  اهــداف 
رئیــس  بــه  ای  نامــه  مننــدز«  »رابــرت 
جمهــوری ارســال کــرده و اصــول بنیادینــی 
ــا  ــع ب ــق جام ــه تواف ــد در هــر گون ــه بای را ک
ــورد  ــته اش م ــه هس ــر برنام ــر س ــران ب ای
ــرایط  ــردم. ش ــریح ک ــرد تش ــرار گی ــه ق توج
ــی  ــات غن ــدن تاسیس ــامل برچی ــور ش مذک
ــالم  ــای اع ــی ه ــع نگران ــران، رف ــازی ای س
شــده از ســوی شــورای امنیــت ســازمان ملل 
و موافقــت بــا بازرســی هــای متمرکــز بــرای 
اطمینــان یابــی از ایــن واقعیــت خواهــد بــود 
ــه  ــعه هیچگون ــال توس ــه دنب ــران ب ــه ای ک

ــت. ــته ای نیس ــالح هس س
ــت:  ــو گف ــن گفتگ ــه ای ــن در ادام ــک کی م
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــده ب ــن ش ــت تعیی مهل
ــارم  ــت و چه ــته ای بیس ــع هس ــق جام تواف
ــه  ــون ب ــت اکن ــن مهل ــود. ای ــر ۲0۱4 ب نوامب

ــوالی ۲0۱5   ــا اول ج ــر ت ــاه دیگ ــدت 7 م م
تمدیــد شــده اســت. نگرانــی مــن ایــن اســت 
ــه ای در  ــی نتیج ــرات طوالن ــن مذاک ــه ای ک
متوقــف کردن اهــداف هســته ای ایران نداشــته 
و در مقابــل جامعــه بیــن المللــی را بــه واکنــش 

ــت. ــرده اس ــل ک ــتباه متمای ــی اش امنیت
جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  نامــزد 
بــی  پایــان  در   ۲008 ســال  در  آمریــکا 
ــل  ــرف مقاب ــه ط ــوع ک ــن موض ــه ای ــه ب توج
خــود   5+۱ گــروه  در  ایــران  بــا  گفتگــو 
ــزود:  ــده آمریکاســت اف ــاالت متح ــت ای دول
ــار  ــالش در کن ــه ت ــه ب ــم ک ــی کن ــد م تاکی
ــداوم  ــرای ت ــره ب ــم در کنگ ــر همکاران دیگ
ــری  ــرای جلوگی ــران ب ــت ای ــه دول ــار ب فش
از پیامدهــای فعالیــت هــای ناگــوار ایــن 
کشــور ادامــه خواهــم داد. همچنیــن بــه 
ــر  ــن در براب ــرای تمکی ــوری ب ــس جمه رئی
ــن کــه  ــورد ای ــان دادن در م کنگــره و اطمین
ــا  یــران ب ــا ا هــر گونــه توافــق هســته ای ب
پذیــری  مســئولیت  و  کامــل  شــفافیت 
بــر مــردم آمریــکا خواهــد بــود،  در برا

آورم. مــی  فشــار 

رییس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا به ارائه طرح های جمهوری خواهان در 
خصوص برنامه هسته ای ایران پرداخت. 

گفتگو با سناتور جان مک کین:

کنگره به فشار خود در خصوص 
برنامه هسته ای ایران ادامه می دهد

http://mehrnews.com
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ایران در جهان

استاد دانشگاه مینه سوتای آمریکا:

برخی تصور می کنند تحریمهای 
ایران باید در روند 50 ساله برداشته شود

استاد دانشگاه مینه سوتا آمریکا با اشاره به اینکه هیچ مدرکی در دست نیست 
که اثبات کند ایران به دنبال ساخت سالح هسته ای بوده است گفت: برخی تصور 

می کنند تحریمهای ایران باید در روند ۵۰ ساله برداشته شود. 

گفتگو: جواد حیران نیا-مریم خرمائی

دکتــر »ویلیــام اورمــان بیمــن« ، اســتاد و رئیــس 
ــوتا  ــه س ــگاه مین ــی دانش ــردم شناس ــروه م گ
آمریکاســت. وی همچنیــن رئیــس بخــش 
ــکا از  ــی آمری ــردم شناس ــن م ــه انجم خاورمیان

ســال ۲008-۲005 بــود.
بیمــن، پیشــتر مدیــر گــروه مطالعــات خاورمیانــه 
ــتاد  ــد و اس ــت رودآیلن ــراون در ایال در دانشــگاه ب
مــردم شناســی و مطالعــات آســیای شــرقی ایــن 
ــردم شناســی  ــرای م ــن دکت ــود. بیم دانشــگاه ب
ــت  را از دانشــگاه شــیکاگو در ســال ۱976 دریاف
ــاب و  ــن کت ــتن چندی ــر نوش ــه خاط ــرده و ب ک
ــش  ــورد پوی ــی در م ــه علم ــش از ۱00 مقال بی
ــران و  ــده، ای ــاالت متح ــات در ای ــای ارتباط ه

ــره بســیار مشــهور اســت. غی
بیمــن یــک ایرانشــناس برجســته بــوده و کتــاب 
هــا و مقــاالت متعــددی در مــورد ایــران نوشــته 
اســت. کتــاب »چگونــه ایــاالت متحــده و ایــران 
ــا  ــد« ب ــي کنن ــاب م ــیطان خط ــر را ش یکدیگ
ــور  ــن دو کش ــی بی ــعارهای منف ــان و ش گفتم
ایــران و ایــاالت متحــده در طــول 30 ســال 
گذشــته ســر و کار دارد کــه تاثیــر شــگرفی بــر 
نگــرش هــای ملــی نســبت بــه حمــالت دولت 
بــوش علیــه ایــران و امــکان منازعــه نظامــی 

ــت. ــته اس ــور داش ــن دو کش بی
ــن  ــا ای ــو ب ــد گفتگ ــی ای ــه م ــه در ادام  آنچ
اســتاد آمریکایــی در خصــوص برنامــه هســته 

ــت. ــران اس ای ای

|| ایــران بــر لغــو فــوری همــه تحریــم 
ــه  ــال آنک ــد ح ــی کن ــاری م ــا پافش ه
طــرف مقابــل ایــن امــر را نمــی پذیرد. 
ــل  ــرف مقاب ــل ط ــما دالی ــر ش ــه نظ ب
ــای  ــو یکج ــن از لغ ــره رفت ــرای طف ب

ــم هــا چیســت؟ تحری
ــاالت  ــد ای ــی ده ــان م ــخ نش ــه تاری اول آنک
متحــده آمریــکا همــواره در برداشــتن تحریــم 
ــور  ــن کش ــوی ای ــده از س ــال ش ــای اعم ه
تعلــل داشــته اســت. امــا، در مــورد ایــران ایــن 
ــاور نیــز وجــود دارد کــه ایــن کشــور در پــی  ب
ــره  ــه مذاک ــن ب ــا ت ــم ه فشــار ناشــی از تحری
ــت و  ــش داده اس ــته ای ــه هس ــاب برنام در ب
ــم هــا از آنجــا کــه  ــو تحری ــذا در صــورت لغ ل
دیگــر پــای تهدیــد اقتصــادی در میــان نیســت 
ایــران درصــدد ســاخت ســالح هســته ای 

ــد. ــد آم برخواه
ــت  ــا نادرس ــرز فکره ــن ط ــر دو ای ــه ه البت

اســت. در حقیقــت، ایــران چندیــن بــار در 
ســالهای ۲003 و ۲005 از ایــاالت متحــده 
ــن  ــته ای ای ــه هس ــاب برنام ــا در ب ــت ت خواس
کشــور بــه مذاکــره بنشــیند امــا دولــت بــوش از 

ــد. ــاع ورزی ــر امتن ــن ام ای
دوم آنکــه هیــچ مدرکــی در دســت نیســت کــه 
ــته  ــا در گذش ــی الحــال ی ــران ف ــد ای ــات کن اثب
ــالح  ــاخت س ــر س ــی ب ــه ای مبن ــده برنام و آین
ــه  ــت. البت ــد داش ــا خواه ــته و ی ــته ای داش هس
هنــوز هــم کســانی در آمریــکا هســتند کــه فکــر 
مــی کننــد یــا حداقــل اینطــور تظاهــر مــی کنند 
کــه تنهــا اعمــال تحریــم اســت کــه مــی توانــد 
ــته  ــالح هس ــاخت س ــه س ــالش ب ــران را از ت ای
ــی  ــری الب ــن نحــوه موضــع گی ــاز دارد. ای ای ب
»ایپــک« و بســیاری از اعضــای کنگــره آمریــکا 
اســت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه وقتــی پــای 
مصالحــه کــردن بــه میــان مــی آیــد ایــن قبیــل 
افــراد خواهــان لغــو مرحلــه بــه مرحلــه تحریــم 
هــا مــی شــوند. مثــال چنانچــه ایــران به بخشــی 
از تعهداتــش عمــل کنــد و فرضــاً ســایت فــوردو 
را تعطیــل کنــد، در عــوض آمریــکا هــم برخــی 

تحریــم هــا را لغــو مــی کنــد. 
هرچنــد، در ایــن میــان برخی مثــل دنیــس راس هم 
ــا مــی  ــم ه ــد تحری ــی کنن ــه فکــر م هســتند ک
بایســت طــی یــک رونــد پنجــاه ســاله لغــو شــود!

ــول  ــر روی حص ــران ب ــه ای || در حالیک
ــد  ــه ای تاکی ــک مرحل ــرارداد ی ــک ق ی
دارد، کشــورهای غربــی بــا هــدف 
اعتمــاد ســازی خواهــان یــک توافــق 
چنــد مرحلــه ای هســتند کــه منجــر به 
لغــو تدریجــی تحریــم هــا مــی شــود. 
ــن دو  چــه طــور ممکــن اســت کــه ای
ــام  ــر ادغ ــا یکدیگ ــاوت ب ــکار متف راه

ــوند؟ ش
هــر یــک از طرفیــن مجبــور اســت دل اعضای 
خــود را بــه دســت بیــاورد. مــن فکــر مــی کنم 
ــاور اســت  ــن ب ــر ای ــکا ب ــاالت متحــده آمری ای
کــه لغــو تدریجــی تحریــم هــا حــد واســط بین 
دو راه حــل حفــظ تحریــم هــا و لغــو یکجــای 
ــم  ــی کن ــر م ــن فک ــع، م ــت. در واق ــا اس آنه
ــه هــر صــورت ایــن تنهــا راه برداشــتن  کــه ب
تحریــم هــا باشــد. هرچنــد، بــا در نظــر گرفتــن 
ــر  ــی دال ب ــوال مدرک ــه اص ــوع ک ــن موض ای
اقــدام ایــران بــه ســاخت ســالح هســته ای در 

دســت نیســت ایــن هــم ضرورتــی نــدارد.

|| فکــر مــی کنیــد چنــد درصــد امــکان 
دارد کــه توافــق احتمالــی مــاه مــارس 
یــک قــراداد جامــع هســته ای باشــد؟

ــول  ــانس حص ــه ش ــم ک ــی کن ــان م ــن گم م
ــد،  ــد. هرچن ــم 70 درصــد باش ــق دســت ک تواف
هــم کنگــره آمریــکا و هــم مجلــس نماینــدگان 
ــه  ــق ب ــاب تواف ــق رای در ب ــان ح ــران خواه ای
ــم  ــی حک ــق احتمال ــتند. تواف ــده هس ــت آم دس
یــک مصالحــه را خواهــد داشــت و مســئله 
اینجاســت کــه آنهایــی کــه طــرز فکرشــان بــر 
ــز  ــه اســت هرگ ــق گرایان ــای مطل ــه معیاره پای
ــه  بــه مصالحــه رضایــت نمــی دهنــد. توافــق ب
دســت آمــده قطعــا موجــب خشــم افــراد زیــادی 

ــد. ــد ش خواه

|| در مقالــه ای، دنیــس راس مــی 
گویــد ایــران و آمریــکا بــرای همیشــه 
ــر  ــا یکدیگ ــمنی ب ــه دش ــوم ب محک
هســتند. فکــر مــی کنیــد تــا چــه حــد 
دیــدگاه چنیــن افــرادی مــی توانــد بــر 
سرنوشــت مذاکــرت هســته ای موثــر 

ــد؟ باش
دنیــس راس ســفیر ســابق آمریــکا در رژیــم 
ــداری  ــه طرف ــت. وی ب ــوده اس ــتی ب صهیونیس
ــه  ــراط گرایان ــع اف ــی موض ــرائیل حام از اس
ــع، دنیــس راس  ــاح راســت اســت. در واق جن
ــای او  ــار نظره ــت. اظه ــر اس ــران متنف از ای
ــوال  ــه اص ــرا ک ــت چ ــی اس ــش بین ــل پی قاب
نمــی خواهــد بیــن ایــران و آمریــکا توافقــی 
ــام  ــی نظ ــان ویران ــود. وی خواه ــل ش حاص
جمهــوری اســالمی اســت. خوشــبختانه، 
دنیــس راس دیگــر در دولــت آمریــکا پســت 
و مقامــی نــدارد و نظراتــش هــم معــرف 

ــاالت متحــده نیســت. ــب ای ــدگاه غال دی

|| در کل، فکــر مــی کنیــد طرفیــن 
ــت  ــی دس ــوع توافق ــه ن ــه چ ــا ب نهایت

ــد؟ یابن
ــکا  ــران و آمری ــه ای ــور خارج ــه وزرای ام ــن ب م
ــمند و  ــراد هوش ــا اف ــر دوی آنه ــاد دارم. ه اعتم
ــول  ــا معق ــر دوی آنه ــتند. ه ــی هس ــه بین نکت
ــوده و از واقعیــت هــای سیاســی جوامــع خــود  ب
مطلــع هســتند. مــن بــر ایــن بــاور هســتم کــه 
توافــق نهایــی بــر پایــه عمــل بــه یــک ســری 
تعهــدات نســبتا آســان از ســوی ایــران و در 
عــوض برنامــه تدریجــی حــذف تحریــم هــای 
غــرب تحقــق خواهــد یافــت. یکــی از مهمترین 
ــرش  ــد پذی ــی توان ــی م ــدات طرف ایران تعه
بازرســی  نتیجــه  در  و  الحاقــی  پروتــکل 
باشــد.  ایــن کشــور  برنامــه هســته ای 
ایــن پروتــکل از ســوی برخــی دیگــر 
و  رســیده  امضــا  بــه  نیــز  از کشــورها 
یــران نیســت. الزم بــه ذکــر  خــاص ا
۲004 تــا  یــران از ســال  اســت کــه ا
پروتــکل  پذیــرش  خواســتار   ۲007
ــت  ــی خواس ــوش نم ــت ب ــا دول م ــود ا ب
را  هــا  تحریــم  آن  پذیــرش  ازای  در 
یــران پروتــکل  لغــو کنــد. حــال اگــر ا
هــا  تحریــم  لغــو  ازای  در  را  لحاقــی  ا
ز  ــه ا ــه آنچ ــور ب ــن کش ی ــم ا ــرد ه بپذی
ســال ۲004  تا ۲007 در پــی آن بــود 
مــی رســد و هــم ایــاالت متحــده مــی 
ــش  ــه تعهدات ــران ب ــه ای ــد ک ــد بگوی توان
پایبنــد بــوده اســت. ایــن طبیعتــا یــک 
ــداد  ــرد اســت. کاهــش تع ــرد - ب ــق ب تواف
ــر  ــی دیگ ــاال یک ــم احتم ــانتریفیوژها ه س
ــاز  ــا ب ــود. ام ــد ب ــران خواه ــدات ای از تعه
برنامــه  ایــران  موافقــت  ازای  در  هــم 
زمانــی حــذف تحریــم هــا بــه صــورت 

تدریجــی خواهــد بــود.
دنیــای  بگویــم  کــه  بدهیــد  اجــازه 
یــن امــر آگاه  ز ا تجــارت بــه خوبــی ا
ــارت  ــای تج ــردن دره ــاز ک ــه ب ــت ک اس
ــا  ــب ره ــران موج ــه روی ای ــل ب ــن المل بی
ــادی  ــرکات اقتص ــی از تح ــوج بزرگ ــدن م ش
در عرصــه جهــان خواهــد شــد. ایــن مــوج بــرای 
ــان مــی آورد.  ــه ارمغ ــات ب ــروت و ثب ــا ث همــه دنی
لــذا، جامعــه تجــاری دولــت هــای ایــران و ایــاالت 
ــه  ــا ب ــد ت ــی ده ــرار م ــار ق متحــده را تحــت فش
توافــق برســند. ایــن مــورد آخــر تاثیــر گذارتریــن 
ــت. ــی اس ــرات فعل ــد مذاک ــل در رون عام

چنانچه ایران به 
بخشی از تعهداتش 

عمل کند و فرضًا 
سایت فوردو را 
تعطیل کند، در 

عوض آمریکا هم 
برخی تحریم ها را 

لغو می کند| 
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ایران در جهان

افشای جاسوسی رژیم صهیونیستی از مذاکرات هسته ای ایران و همکاری این رژیم با جنگ طلبان امریکایی برای کارشکنی در روند مذاکرات تهران و ۱+۵، موجب 
بروز بحرانی جدید در مناسبات تل آویو-واشنگتن شده است. 

روزنامــه وال  اســتریت جورنــال روز دوشــنبه، 
ــول  ــود از ق ــایت خ ــن، در وب س ــوم فروردی س
»مقامــات ارشــد کاخ ســفید« گــزارش داده بــود 
ــور  ــه منظ ــته »ب ــال گذش ــرائیل از س ــه اس ک
ــی  ــق احتمال ــری از تواف ــرای جلوگی ــالش ب ت
هســته ای قدرت هــا بــا ایــران« اقــدام بــه 

ــت. ــرده  اس ــی ک ــرات اتم ــی از مذاک جاسوس
ــی«  ــه «جاسوس ــود ک ــته  ب ــه نوش ــن روزنام ای
ــنود  ــامل ش ــران ش ــا ای ــرات ب ــرائیل از مذاک اس
از جلســات محرمانــه  اطالعــات  و کســب 
ــا  ــرائیلی ها ب ــاس اس ــی، و تم ــات آمریکای مقام

می شــود. دیپلمات هــا  و  خبرچین هــا 
در ایــن رابطــه امــا، روز سه شــنبه یــک مقــام ارشــد 
ــام او  در دفتــر نخســت وزیری اســرائیل نیــز کــه ن
ــا  ــی ان ان ب ــری س ــبکه خب ــه ش ــده ب ــاش نش ف
تأکیــد بــر ایــن  که اســرائیل اقــدام بــه جاسوســی از 
آمریــکا و دیگــر هم پیمانــان اســرائیل نکــرده گفت 

کــه »ایــن اتهامــات بالــکل نادرســت اســت.«
ــر داد  ــز خب ــبکه  بی بی ســی نی ــن روز ش در همی
کــه یــک مقــام رســمی در دفتــر نخســت وزیری 
اســرائیل کــه نــام او نیــز فــاش نشــده بــه ایــن 
شــبکه گفتــه  اســت: اســرائیل از ایــاالت متحــده 
و دیگــر متحــدان اســرائیل جاسوســی نمی کنــد. 
آشــکار اســت کــه هــدف از انتشــار ایــن اتهامات 
ضربــه زدن بــه روابــط مســتحکم بیــن ایــاالت 
ــت و  ــه امنی ــه زدن ب ــرائیل و ضرب ــده اس متح

ــت. ــی ماس ــای اطالعات همکاری ه
وال  اســتریت جورنــال از قــول »یــک مقام ارشــد 
آمریکایــی« نوشــته  بــود اطالعاتی کــه اســرائیل از 
ــار  ــت آورده در اختی ــه  دس ــی ها« ب ــن »جاسوس ای
قانون گــذاران آمریکایــی و دیگــران گذاشــته شــده 
تــا بــا اســتفاده از آن بتواننــد در جریــان دســت یابی 
بــه توافــق نهایــی اتمی بــا ایــران کارشــکنی کنند.
بــه نوشــته ایــن روزنامــه، ایــن جاسوســی 
زمانــی برمــال شــد کــه آژانس هــای اطالعاتــی 

آمریــکا پیام هایــی را ردگیــری کردنــد کــه 
ــد  ــدل می ش ــرائیلی رد و ب ــای اس ــن مقام ه بی
ــت از  ــا می توانس ــا تنه ــن پیام ه ــوای ای و محت
ــای  ــت دره ــه پش ــته ای ک ــای هس گفت وگوه

ــد. ــرده باش ــود درز ک ــزار می ش ــته برگ بس
ــای  ــال، مقام ه ــتریت جورن ــزارش وال  اس ــه گ ب
ــت  ــوع ناراح ــن موض ــژه از ای ــفید به وی کاخ س
را  اطالعــات  ایــن  اســرائیل  کــه  شــده اند 
در اختیــار برخــی اعضــای کنگــره گذاشــته 
ــرات  ــد مذاک ــه رون ــده ای علی ــد پرون ــا بتوانن ت

ــد. ــکیل دهن ــته ای تش هس
جمهوری خــواه  قانون گــذاران  از  گروهــی 
آمریکایــی همــواره همصــدا بــا اســرائیل نســبت 
ــد  ــران می دانن ــا ای ــد« ب ــق ب ــه »تواف ــه آن چ ب

هشــدار می دهنــد.

|| تکذیب صهیونیست ها 
ــی  ــه آمریکای ــه روزنام ــس از آن  ک ــی پ ــا کم ام
ــون  ــا مضم ــی ب ــال گزارش ــتریت جورن وال  اس
»جاسوســی اســرائیل« از جلســات مذاکــره 
هســته ای بــا ایــران منتشــر کــرد، وزیــر خارجــه 
رژیــم صهیونیســتی ایــن خبــر را تکذیــب کــرد.
آویگــدور لیبرمــن، گفتــه  اســت کــه »ایــن 
گــزارش صحــت نــدارد، همــان  طــور کــه معلوم 
اســت اســرائیل منافــع امنیتــی دارد کــه بایــد از 
ــای  ــم فعالیت ه ــا ه ــد و م ــت کن ــا حفاظ آنه
اطالعاتــی خــود را داریــم، امــا از ایــاالت متحــده 

جاسوســی نمی کنیــم.«
ــع  ــان را از دیگــر مناب ــا اطالعات م ــزود: م وی اف
گرفته ایــم، نــه از ایــاالت متحــده. دهه هــا 
اســت کــه در ایــن مــورد دســتورالعمل واضحــی 
صــادر شــده: از ایــاالت متحــده جاسوســی 

ــتقیم.  ــه غیرمس ــتقیم، چ ــه مس ــد، چ نکنی
ژنــرال موشــه یعلــون، وزیــر جنــگ رژیــم 
صهیونیســتی، نیــز در واکنــش بــه گــزارش وال 

ــکا  ــه »آمری ــت ک ــه اس ــال گفت ــتریت جورن اس
ــاره موضــوع ادعایــی جاسوســی کــه  هرگــز درب
ــه  ــکایتی ب ــده، ش ــرح ش ــزارش مط ــن گ در ای

ــت«. ــرده اس ــرائیل نک اس

|| شگفتی مقامات آمریکا 
بــا ایــن وجود رییــس مجلــس نماینــدگان آمریکا 
می گویــد کــه انتشــار گزارشــی درباره جاسوســی 
ــران و شــش  اســرائیل از مذاکــرات هســته ای ای
قــدرت جهانــی وی را شــگفت زده کــرده اســت.

«جــان بونــر« دیــروز ســه شــنبه در جمــع 
ــاره  ــی درب ــه وی اطالع ــت ک ــگاران گف خبرن
اینکــه آیــا اطالعــات اســرائیل بــه دســت 
ــدارد. ــد، ن ــیده باش ــی رس ــذاران آمریکای قانونگ
روزنامــه وال اســتریت جورنــال روز دوشــنبه 
گــزارش داد کــه اســرائیل نــه تنهــا از مذاکــرات 
ــی  ــران و شــش قــدرت جهان ــه ای فــوق محرمان
جاسوســی می کــرده، بلکــه جزئیــات ایــن 
مذاکــرات را در اختیــار برخــی قانونگــذاران 
آمریکایــی قــرار داده که هــدف آن خرابــکاری در 
مســیر ممانعــت از رســیدن بــه توافــق هســته ای 

ــوده اســت. ــران ب ــا ای ب
ــه  ــده و ب ــای آین ــرار اســت در روزه ــه ق ــر ک بون
دنبــال پیــروزی بنیامیــن نتانیاهــو نخســت وزیــر 
ــه  ــی ب ــات پارلمان ــم صهیونیســتی در انتخاب رژی
ــار  ــد، اظه ــفر کن ــغالی س ــای اش ــرزمنی ه س
داشــت: »صمیمانــه بگویــم کــه مقــداری 
شــگفت زده شــدم، چــون اطالعاتــی کــه گفتــه 
می شــود اســرائیل بــه نماینــدگان منتقــل کــرده 
ــیده اســت«. ــن نرس ــود م ــه خ ــوز ب اســت، هن

وی دربــاره »نشــت آشــکار اطالعــات« بــه 
ــده  ــرده نش ــا ب ــی از آن ه ــه نام ــی ک نمایندگان
ــوع  ــن موض ــن کال از ای ــه م ــت ک ــت، گف اس
ــه  ــد ک ــزارش می افزای ــن گ ــدارم. ای ــالع ن اط
ــه  ــف هرگون ــان مخال ــیاری از جمهوریخواه بس

توافقــی هســتند کــه »برنامــه هســته ای ایــران 
ــد». ــف نکن ــل متوق ــور کام ــه ط را ب

ــوان  ــاره ت ــه پرسشــی درب ــر از پاســخ دادن ب بون
ــال اطالعــات  ــه انتق بالقــوه اســرائیلی ها در زمین
محرمانــه مذاکــرات هســته ای بــه اعضــای 
ــکا خــودداری کــرد و تنهــا گفــت:  کنگــره آمری
ــی  ــه اطالعات ــه چ ــتم ک ــن نیس ــن مطمئ »م
ــا از آن گــزارش شــگفت زده شــده ام». ــوده، ام ب

ــی  ــات جاسوس ــرای اثب ــندی ب || س
اســرائیل از آمریــکا 

لیبرمــن در حالــی مدعــی ممنــوع بــودن 
جاسوســی از آمریــکا بــرای ســرویس هــای 
ــه پیشــتر  ــم صهیونیســتی شــده ک ــی رژی امنیت
ــم  ــن رژی ــورد جاسوســی ای ــی در م ــز خبرهای نی
از مقامــات آمریکایــی بویــژه وزیــر خارجــه ایــن 

ــود.  ــده ب ــر ش ــور منتش کش
بــرای مثــال در مــرداد مــاه ســال گذشــته یــک 
ــم صهیونیســتی  ــی از جاسوســی رژی رســانه آلمان
ــات  ــکا و شــنود مکالم ــور خارجــه آمری ــر ام از وزی
تلفنــی وی در جریــان مذاکــرات ســازش خبــر داد.

بــر اســاس گــزارش اشــپیگل، مکالمــات تلفنــی 
جــان کــری ،وزیــر امــور خارجــه آمریــکا، در 
هنــگام ســفرهای وی بــه خاورمیانه برای پیشــبرد 
مذاکــرات ســازش بصــورت مرتــب از ســوی 
ــد. ــی ش ــنود م ــرائیل ش ــی اس ــای اطالعات نهاده

جــان کــری در طــول یــک ســال گذشــته بــرای 
بــه نتیجــه رســاندن مذاکرات ســازش ســفرهای 
ــورت  ــته و بص ــه داش ــه خاورمیان ــددی را ب متع
ــردان و  ــکیالت خودگ ــات تش ــا مقام ــب ب مرت

ــود. ــاط ب ــو در ارتب ــل آوی همچنیــن ت
ــی  ــدن جاسوس ــاش ش ــپیگل، ف ــته اش ــه نوش ب
ــدون  ــکا ب ــه آمری ــور خارج ــر ام ــرائیل از وزی اس
ــود  ــای موج ــش ه ــش تن ــب افزای ــک موج ش

ــود. ــی ش ــو م ــل آوی ــنگتن و ت ــان واش می

همکاری تل آویو با افراطیون آمریکا برای کارشکنی در توافق هسته ای

جاسوسی از مذاکرات؛ اسرائیل و ایجاد بحران های پی در پی برای آمریکا
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ایران در جهان

در آســتانه پایــان ضــرب االجــل مذاکــرات 
ــرای دســتیابی  ــران و گــروه ۱+5 ب هســته ای ای
ــی  ــا »آنتون ــی ب ــق هســته ای، گفتگوی ــه تواف ب
کارتولوچــی« تحلیلگــر آمریکایــی مســائل 
ــده  ــام ش ــک انج ــائل ژئوپولتی ــه و مس خاورمیان
ــه  ــاره ب ــا اش ــو ب ــن گفتگ ــه وی در ای ــت ک اس
نامــه 47 ســناتور جمهــوری خــواه کنگــره آمریکا 
بــه ایــران و مخالفــت صــوری آنهــا بــا سیاســت 
هــای کاخ ســفید در قبــال ایــران ماهیــت واقعی 
نظــام آمریــکا بــا ایــران را خصومــت و دشــمنی 
دانســته و معتقــد اســت در ایــن خصومــت فرقی 
میــان جمهــوری خواهــان و دموکــرات هــا وجود 
نــدارد و هــدف مشــترک هیئــت حاکمــه آمریــکا 
تضعیــف نظــام ایــران اســت و ایــن نامــه نشــان 

ــران دارد. ــال ای ــا در قب ــی ه ــاق آمریکای از نف
مشروح این گفتگو در زیر آمده است.

از  || در همــان حــال کــه برخــی 
ــز  ــاد آمی ــدی انتق ــتمداران دی سیاس
نامــه سرگشــاده ای  بــه  نســبت 
داشــتند کــه از ســوی 4۷ ســناتور 
جمهــوری خــواه ایــاالت متحــده 
ــران  ــران ای ــه رهب ــکا و خطــاب ب آمری
نگاشــته شــده بــود، ایــن نامــه نشــان 
دهنــده ایــده و رویکــرد برخــی از 
ــکا  ــل آمری ــزاب داخ ــا و اح ــره ه چه
نیــز هســت. اکنــون ســوال ایــن 
اســت کــه تاثیــر نــگارش چنیــن 
نامــه ای بــر نتایــج انتخابــات ریاســت 
جمهــوری ســال 2016 آمریــکا بــه چه 
نحــو خواهــد بــود؟ بــه نظــر شــما آیــا 
ــاعد  ــر مس ــد نظ ــی توان ــه م ــن نام ای
مــردم آمریــکا و گــروه هــای اجتماعــی 
ــای  ــوی نامزده ــه س ــور را ب ــن کش ای
جمهــوری خــواه پســت ریاســت 

ــد؟ ــب کن ــکا جل ــوری آمری جمه
ــژه گزارشــی  ــه وی ــکا، ب ــاالت سیاســی آمری  مق
اندیشــکده  ســوی  از  ســال ۲009  در  کــه 
بروکینگــز تحــت عنــوان »کــدام راه بــه ســوی 
ــان  ــه اذع ــن نکت ــر ای ــد، ب ــران؟«  منتشــر ش ای
ــر  ــدف تغیی ــا ه ــی ب ــه اقدامات ــد ک ــی کنن م
نظــام ایــران در ســطح جهــان بســیار نامحبــوب 
هســتند. از ایــن روی، شــرایط ایجــاب مــی کــرد 
کــه داســتان هــای متنوعــی شــکل بگیرد تــا در 
درجــه اول چهــره ایــران را به حــد کافــی در انظار 
مــردم نامطلــوب جلــوه دهنــد و در درجــه بعد این 
ــاالت متحــده  ــه ای ــه رخ بکشــند ک ــب را ب مطل
آمریــکا، پیــش از آنکــه غــرب بــه اکــراه مجبــور 
بــه مقابلــه بــا ایــران شــود، هــر گونــه شانســی 
را در اختیــار ایــن کشــور قــرار داد تــا از جنــگ و 

ــد. ــری پیشــگیری کن درگی
در واقــع، غــرب از همــان آغــاز بــه شــدت تمایل 
داشــت تــا بــه ایــران حملــه کنــد و بــا برکنــاری 
نظــام فعلــی، حکومتــی را بــر ســر کار بیــاورد که 

بیشــتر مطلــوب حــال دولــت هــای غربی باشــد  
ــا در  ــه آنه ــت ک ــان کاری اس ــا هم ــن دقیق و ای
سراســر جهــان انجــام داده انــد. لــذا، ایــن تصــور 
کــه »دموکرات هــا« و »جمهــوری خواهــان« در 
مواجــه بــا ایــران برنامــه هــای سیاســی متفاوتی 
ــض  ــردازی مح ــال پ ــد خی ــی کنن ــال م را دنب

اســت.
هیــچ چیــز بیــش از جنــگ نیابتــی کــه در حــال 
ــه راه  ــوریه  ب ــران - س ــد ای ــه متح ــر علی حاض
ــه  ــاال ب ــه در ب ــی ک ــد حقیقت ــت موی ــاده اس افت
ــع، مهندســی و  ــردم نیســت. در واق ــاره ک آن اش
ــه ســالهای ۲007- ــگ ســوریه ب طراحــی جن
ــوری  ــت جمه ــان ریاس ــالدی و زم ۲006 می
ــوری  ــک جمه ــه ی ــوش« ک ــو ب ــرج دبلی »ج

خــواه اســت بــاز مــی گــردد. در عــوض، 
رونــد اجرایــی شــدن ایــن جنــگ تحــت 
ریاســت جمهــوری »بــاراک اوبامــا« کــه یــک 
دموکــرات اســت حاصــل شــد. در حالیکــه 
ــوریه  ــتی س ــای تروریس ــروه ه ــه گ ــا ب اوبام
ــا  ــارد دالری اعط ــد میلی ــی چن ــهیالت مال تس
ــی  ــوری خواه ــناتورهای جمه ــد، س ــی کن م
ــای  ــه معن ــز ب ــن« نی ــک کی ــان م ــر »ج نظی
ــا  ــد ت ــور دارن ــه حض ــه در صحن ــی کلم واقع

ــارند. ــا وی بفش ــکاری ب ــت هم دس
ــه  ــاب ب ــه خط ــه ای ک ــم، نام ــه بگوی صادقان
ــی  ــت نمایش ــک حرک ــد ی ــته ش ــران نگاش ای
بــود  اجرایــی از نمایــش »پلیــس خــوب، پلیــس 
ــازی  ــران ب ــل ای ــکا در مقاب ــه آمری ــد« ک ب
ــر دو  ــازی ه ــن ب ــع، در ای ــد. در واق ــی کن م
ــد و  ــی کنن ــکاری م ــر هم ــا یکدیگ ــس ب پلی
ــا  ــی از آن دو )ی ــره یک ــه باالخ ــد ک امیدوارن
ــر  ــان( منج ــای مشترکش ــالش ه ــه ت نتیج

ــود. ــران ش ــتن ای ــم شکس ــه در ه ب

|| انتظــار مــی رود توافــق احتمالــی که 
ممکــن اســت در پــی مذاکــرات هســته 
ای بــا ایــران حاصــل شــود از یــک ســو 
مــورد اســتقبال برخــی از سیاســتمداران 
آمریکایــی قــرار بگیــرد و از ســوی دیگر 
بــا عــدم اســتقبال برخــی از گــروه های 
سیاســی ایــن کشــور نظیــر البــی های 
عربــی و اســرائیلی مواجــه شــود. حــال 
ســوال ایــن اســت کــه اساســا حصــول 
یــک توافــق هســته ای بــا ایــران تــا چه 

حــد بــرای دولــت اوبامــا مهــم اســت؟
 آمریــکا هیــچ قصــدی مبنــی بــر حصــول توافــق با 
ایــران نــدارد. در آینــده، بــه هــر طریقــی کــه ممکــن 
باشــد از ایــن مذاکــرات و اصــوال هــر نتیجــه ای کــه 

در پــی آن حاصــل شــود بــه ضــرر ایــران اســتفاده 
خواهــد شــد. بــه ایــن ترتیب کــه چنانچــه ایــران با 
آمریــکا بــه توافق برســد، ایاالت متحــده در خفا بــه رژیم 
صهیونیســتی چــراغ ســبزی بــرای حملــه بــه مواضع 
ایــران نشــان خواهــد داد. ایــن اقــدام منجــر بــه جنگــی 
می شــود کــه لزوما ایــاالت متحده را نیــز به جانبــداری از 

رژیــم اســرائیل مجــاب بــه شــرکت در آن مــی کند.
اســتداللی نیــز کــه در توضیــح ایــن جنــگ افــروزی 
ــرای  ــن اســت کــه چــاره ای ب ــه خواهــد شــد ای ارائ
اســرائیل باقــی نمانــده بــود  اینکــه آمریــکا بیــش از 
ــه خــرج داد آن هــم  ــران نرمــش ب ــر ای ــدازه در براب ان
ایرانــی کــه بــه ادعــای رژیــم صهیونیســتی از همان 
ابتدا نیــز قصد پایبنــدی به اصــول توافــق را نداشــت.
ــود،  ــی حاصــل نش ــر، چنانچــه توافق ــوی دیگ از س
آمریــکا مــی توانــد ادعــا کنــد کــه قصــد این کشــور 
دســتیابی بــه ســالح هســته ای اســت. بنابرایــن، 
ممانعــت از دســتیابی ایــران به ســالح هســته ای 
به هــر وســیله ای که ممکــن باشــد از جمله توســل 

بــه اقــدام نظامــی واجــب اســت. 

بــاز هــم یــادآوری مــی کنــم کــه آمریــکا دائمــا بــه 
آتــش جنــگ خانمــان ســوز ســوریه  متحــد ایــران- 
دامــن مــی زنــد تــا در نهایــت بــا اجــرای ســناریویی 
مشــابه در داخــل ایــران بــه هدف آشــکار خــود مبنی 
بــر تضعیــف ایــن کشــور نائــل شــود. ایــن حقیقــت 
نشــان دهنــده آن اســت کــه واشــنگتن هیچ حســن 

نیتــی نســبت بــه تهــران نــدارد.
بــرای اوبامــا دســت یافتــن بــه توافــق بــا ایــران تنها 
تــا زمانــی حائــز اهمیــت اســت کــه بتوانــد از آن بــه 
عنــوان یــک ابــزار ضــروری بــرای چراغ ســبز نشــان 
دادن بــه اســرائیل در حملــه به ایــران اســتفاده کند. به 
این ترتیــب رژیم صهیونیســتی به صــورت یکجانبه 
و مســتقل وارد جنگــی می شــود کــه آمریــکا را نیز 
)کــه متعهــد بــه دفــاع از منافــع اســرائیل اســت( به 

ناچــار و البتــه بــا کمــال میــل درگیــر مــی کند.

ــه  ــران چ ــا ای ــی ب ــق احتمال || تواف
ــر منطقــه خواهــد داشــت و  تاثیــری ب
ــاف  ــری ائت ــه شــکل گی ــا منجــر ب آی

ــود؟ ــی ش ــد م ــای جدی ه
 ایــران بایــد در عین حــال توانایی خــود را بــرای مقابله 
بــا هرگونــه تهاجــم احتمالــی افزایــش دهــد. بــرای 
ســالهای متمــادی، قابلیــت هــای دفاعــی ایــران بــه 
ویــژه در زمینه جنــگ هــای نامتقــارن از دغدغه های 
اصلــی واشــنگتن بــوده اســت. ایــن نگرانــی ذهــن 
غربــی هــا را آنچنــان درگیــر کــرده اســت کــه گمان 
مــی کننــد حتــی یــک حملــه هوایــی موفــق علیــه 

ایــران نیــز از تاثیــر ناچیــزی برخــوردار اســت.
ــد ملــت و اهــداف خــود را از طریــق  ــران مــی توان ای
رســانه هــای خــود بــه جهانیــان معرفــی کنــد و 
ــه  ــه صلــح را نشــان دهــد. ب پایبنــدی خــود را ب
ایــن ترتیــب اســت کــه ایــران مــی توانــد نقشــه 

ــد. ــر آب کن هــای غــرب را نقــش ب

تحلیلگر آمریکایی:

هدف هیئت حاکمه آمریکا تضعیف نظام ایران است/ ریاکاری نظام آمریکا

گفتگو: مریم خرمایی- پیمان یزدانی

»آنتونی کارتولوچی »تحلیلگر مسائل خاورمیانه با اشاره به دورویی نظام آمریکا در قبال ایران گفت اساسا هدف آمریکا تضعیف نظام ایران است. 
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ایران در جهان

مــردم یمــن پــس از بــه راه افتــادن مــوج 
ــام  ــا اله ــی و ب ــار عرب ــالمی و به ــداری اس بی
گرفتــن از مــردم دیگــر کشــورهای عربــی 
همچــون، تونــس، لیبــی و مصــر کــه به ســقوط 
ــی و  ــی، قذاف ــن عل ــون ب ــی همچ دیکتاتورهای
ــام علیــه علــی  ــه قی ــارک انجامیــد، دســت ب مب
ــه در  ــح ک ــداهلل صال ــد. عب ــح زدن ــداهلل صال عب
ــا و  ــعودی ه ــاعدت س ــک و مس ــر کم ــدا ب ابت
دیگــر شــیخ نشــین هــای حــوزه خلیــج فــارس 
حســاب ویــژه ای بــاز کــرده بــود، پــس از چندی 
ــش  ــل جنب ــه در مقاب ــه ک ــن نکت ــن ای و دریافت
مردمــی بــه وجــود آمــده نــه عربســتان ســعودی 
ــه  ــارای کمــک ب ــدرت خارجــی ی ــچ ق ــه هی و ن

ــد. ــتعفا ش ــه اس ــور ب ــدارد، مجب وی را ن
ــداهلل  ــان کنارکشــیدن عب ــه در جری ــه ای ک نکت
ــرب و  ــت غ ــود، دخال ــت ب ــز اهمی ــح حائ صال
ــی  ــرای مهندس ــا ب ــه ای آنه ــکاران منطق هم
انقــالب مــردم یمــن بــود کــه بــا روی کار آوردن 
عبــد ربــه منصــور هــادی معــاون عبــداهلل صالح 
ــز در  ــی نی ــت های ــدودی توانســتند موفقی ــا ح ت

ــد.  ــه دســت آورن ــن خصــوص ب ای
ــن  ــی هــای ای ــا حوث ــردم یمــن و در راس آنه م
کشــور کــه خواســتار روی کار آمــدن حکومتــی 
کامــال مردمــی بودنــد کــه خواســته هــای آنهــا 
را تامیــن کنــد، در ابتــدا بــا تظاهــرات مســالمت 
آمیــز خواســتار حرکــت منصــور هــادی در 
راســتای انقــالب مردمــی یمــن شــدند اما با گذشــت 
زمــان و نمایــان شــدن ایــن نکتــه کــه منصــور هــادی نه 
در جهــت منافــع ملی یمــن بلکــه در جهت تامیــن منافع 
حامیــان غربــی و عربــی خود حرکــت می کند طــی مدت 

کوتاهــی منصــور هــادی را وادار به عقب نشــینی کردند.
امــا از ســوی دیگــر رژیــم ســعودی کــه بــا ادامه 
یافتــن انقــالب مردمــی یمــن، منافــع خــود را در 
ــه نظامــی و  ــه مداخل ــد، دســت ب خطــر مــی دی
ــه  ــال ب ــه ح ــا ب ــه ت ــن زد ک ــردم یم ــاران م بمب
شــهادت تعــداد زیــادی از مــردم ایــن کشــور منجر 
ــت و پشــتیبانی  ــان حمای ــن می شــده اســت. در ای
کشــورهایی همچون آمریکا، فرانســه، کشــورهای 
عربــی حــوزه خلیــج فــارس و ترکیــه از حمــالت 
هوایــی عربســتان ســعودی بــه یمــن کــه نقــض 
آشــکار قوانیــن و حقوق بیــن الملــل اســت، در نوع 

خــود جالــب توجــه اســت!
ــه  ــن و حمل ــر یم ــوالت اخی ــا تح ــطه ب در راب
هوایــی عربســتان ســعودی بــا همراهــی برخــی 
ــا چــراغ ســبز  ــه کــه ب کشــورهای دیگــر منطق
آمریــکا صــورت گرفتــه اســت و همچنیــن 
موضــع گیــری دولــت ترکیــه در ایــن خصــوص، 
ــا »آلپتکیــن دورســون اوغلــو«   مصاحبــه ای را ب
کارشــناس مســائل خاورمیانــه و ســردبیر ســایت 
خــاور نزدیــک ترکیــه انجــام داده ایــم کــه 
مشــروح آن در زیــر آمــده اســت. «جنــگ جهانی 
چهــارم و خاورمیانــه«، »جنــگ نیابتــی ســوریه و 
نتیجــه صفــر در ســوریه« از جملــه آثار دورســون 

ــه شــمار مــی رود. ــو ب اوغل

چــرا  اوغلــو،  دورســون  آقــای   ||
ــش  ــال جنب ــعودی در قب ــتان س عربس
مــردم یمــن کــه بــدون در نظــر 
ــه  ــود علی ــب خ ــن و مذه ــن دی گرفت
ــه  ــور ک ــن کش ــته ای ــت وابس حکوم
ــا حمایــت آمریــکا و ســعودی هــا در  ب
ــتم  ــم و س ــته ظل ــه گذش ــن ده چندی
فراوانــی را بــه مــردم یمــن وارد نموده 

بــود، ســاکت بمانــد و دســت بــه حمله 
ــش  ــا جنب ــن زد؟ آی ــه یم ــی ب نطام
ــتان  ــای عربس ــر ادعاه ــاراهلل بناب انص
و متحدانــش واقعــا یــک کودتــا بــود؟ 

ــاب؟ ــش و انق ــک جنب ــا ی وی
ــا جنبــش  ــه ب ــرای مقابل ناتوانــی ســعودی هــا ب
ــی  ــی، اصل ــارزه سیاس ــدان مب ــاراهلل در می انص
ــه  ــه حمل ــتان ب ــل روی آوردن عربس ــن دلی تری
نظامــی علیــه یمــن بــوده اســت. جنبــش 
ــت  ــه حاکمی ــای قبض ــگاه ادع ــاراهلل هیچ انص
ــرای  در یمــن را نداشــته و پیوســته خواســتار اج
کامــل توافقنامــه صلــح و مشــارکت ملــی بــوده 
اســت. از ســوی دیگــر ایــن جنبــش همیشــه بــر 
ــن در  ــران سیاســی یم ــی بازیگ ــارکت تمام مش

ــت. ــته اس ــد داش ــت تاکی ــاختار حکوم س
توافقنامــه صلــح و مشــارکت ملــی، موافقتنامــه 
ای بــود کــه تمامی گــروه هــای سیاســی یمــن آن را 
امضــاء کــرده بودنــد. اما منصورهــادی که وابســتگی 
شــدیدی بــه عربســتان ســعودی داشــت، ســعی کرد 
تــا بــا عــدم اجــرای ایــن توافقنامه، بــه عملکــرد رژیم 
ســابق یمــن ادامــه دهــد. امــا در نقطــه مقابــل، دیگر 
گــروه هــای سیاســی یمنــی و در راس آنهــا جنبــش 
انصــاراهلل نیــز اعــالم نمودنــد کــه با تــداوم سیاســت 
هــای رژیــم گذشــته ایــن کشــور و تجزیــه یمــن به  
ــاه آگوســت ســال  ــف هســتند. در م ــه مخال 6 ناحی
۲0۱4 میــالدی نیــز برای تشــکیل دولــت وفاق ملی 
دســت بــه تظاهــرات و اعتــراض زدنــد. ژنــرال علــی 
محســن الحمر کــه از مهــره هــای رژیم ســابق یمن 
بــود، بــا بــه کارگیــری زور ســعی کرد تــا تظاهــرات و 
اعتراضــات مردمــی را ســرکوب نماید، امــا در نهایت با 
شکســت در مقابــل معترضین مجبور شــد تــا از یمن 
متــواری شــود و در نهایــت نیــز مــا شــاهد بودیــم که 
جنبش انصــاراهلل در ۲۱ ســپتامبر ۲0۱4 پایتخت یمن 

یعنی صنعــا را بــه کنتــرل خــود درآورد. 
امــا متاســفانه نقشــه هــای منصورهــادی و 
ســعودی هــا تمامــی نداشــت. در مــاه ژانویــه نیز 
طــرح گارد ریاســت جمهــوری کــه می خواســت 
ــش  ــه جنب ــر علی ــا ب ــل، از آنه ــز قبای ــا تجهی ب

انصــاراهلل اســتفاده نمایــد، بــه شکســت انجامیــد 
ــه  ــش ب ــای انصــاراهلل در واکن ــار نیروه ــن ب و ای
ایــن طــرح کاخ ریاســت جمهــوری را بــه کنتــرل 
ــش  ــه جنب ــن مرحل ــس از ای ــد. پ ــود درآوردن خ
انصــاراهلل بــاز هــم بــر انجــام مذاکــرات و اجــرای 
توافقنامــه صلــح و مشــارکت تاکیــد داشــت، امــا 
ــل  ــرای ح ــالش ب ــای ت ــه ج ــادی ب منصوره
ــه  ــث ب ــال باع ــود عم ــتعفای خ ــا اس مشــکل، ب

ــت. ــری گش ــکل بزرگت ــدن مش ــود آم وج

|| اســتعفای منصــور هــادی بــرای بــه 
ــر  ــه نظ ــدرت ب ــاء ق ــود آوردن خ وج
ــی  ــات هوای ــه حم ــد زمین ــی رس م

ــرد؟ ــهیل ک ــتان را تس عربس
ــری  ــس گی ــر بازپ ــاراهلل ب ــه انص ــی ک در حال
اســتعفای منصــور هــادی تاکیــد مــی کــرد، امــا 
ــرای  ــود کــه تصمیــم اصلــی را ب مســئله ایــن ب
ــا  ــعودی ه ــه س ــادی، بلک ــه منصوره ــتعفا ن اس
ــی  ــب م ــن ترتی ــه بدی ــرا ک ــد، چ ــه بودن گرفت
ــا نشــان دادن جنبــش انصــاراهلل بــه  خواســتند ب
ــی  ــطح داخل ــم در س ــر ه ــک کودتاگ ــوان ی عن
ــالب  ــه انق ــا را ب ــگاه ه ــی ن ــن الملل ــم بی و ه
مــردم یمــن بدبیــن نماینــد. امــا ســعودی هــا در 
ایــن طــرح خــود هــم بــا شکســت مواجه شــدند، 
چراکــه جنبــش انصــاراهلل بــرای پــر کــردن خالء 
ــورای  ــه ایجــاد ش ــت در کشــور دســت ب مدیری
ــی  ــای سیاس ــروه ه ــر گ ــتی زد و از دیگ ریاس
کشــور نیــز خواســت تــا بــه ایــن شــورا ملحــق 
شــوند. در تاریــخ 6 فوریــه در حالــی کــه توافــق 
گــروه هــای سیاســی یمنــی بــرای رســیدن بــه 
یــک توافــق جامــع قریــب الوقــوع بــه نظــر مــی 
رســید ایــن بــار نیــز منصــور هــادی کار خــود را 
کــرد و بــا تــرک صنعــا و رفتــن بــه عــدن اعــالم 
کــرد کــه اســتعفای خــود را پــس گرفتــه اســت.
ــز ســعودی هــا راحــت ننشســتند و  ــار نی ــن ب ای
قبــال کــه بــا مجبــور کــردن هــادی بــه اســتعفاء 
ــن  ــد، اب ــه بودن ــم ریخت ــه ه ــن را ب ــرایط یم ش
ــس  ــاز پ ــه ب ــردن وی ب ــور ک ــا مجب ــم ب ــار ه ب

گرفتــن اســتعفا، بــاز هــم اوضــاع سیاســی ایــن 
ــی  ــردم انقالب ــر ســاختند. م کشــور را متشــنج ت
ــز در  ــن مســئله و نی ــه ای یمــن هــم در پاســخ ب
پاســخ بــه حمــالت تروریســتی دو هفتــه پیــش 
بــه دو مســجد در صنعــا تا عــدن پیشــروی کردند. 
منصــور هــادی هــم بــا درخواســت مداخلــه نظامی 

از ســعودی هــا، از عــدن گریخــت.
و در آخــر اینکــه، عربســتان ســعودی قصــد دارد تــا 
سلســله شکســت هــای خــود در میــدان سیاســی 
یمــن را بــا مجــازات مردم یمــن با حمــالت نظامی 
تالفــی نمایــد و بــه نوعــی از آنها انتقــام بگیــرد. اما 
ســعودی هــا ایــن نکتــه را بایــد بداننــد کــه ایــن 
روش کــه اســرائیل نیز پیــش از ایــن در جنــوب لبنان 

تجربــه کــرده اســت، بــی نتیجــه خواهد بــود.

ــه و  || چــرا برخــی از کشــورهای منطق
ــورها در  ــن کش ــر ای ــم ب ــران حاک رهب
ــتند  ــوع هس ــن موض ــای ای ــدد الق ص
کــه انقــاب مــردم یمــن را تمامــا و بــه 
ــی  ــت مذهب ــک حرک ــل ی ــکلی کام ش
ــری  ــع گی ــز موض ــد؟ و نی ــوه دهن جل
دولــت ترکیــه بــه رهبــری حــزب 
عدالــت و توســعه را در رابطــه با حمات 

ــیم. ــی پرس ــن م ــه یم ــتان ب عربس
ــی  ــاح السیس ــان، عبدالفت ــری در لبن ــعد حری س
ــه  ــان در ترکی ــب اردوغ ــب طی ــر و رج در مص
ــد و  ــی گوین ــخن م ــرا س ــک مج ــی از ی همگ
آن مجــرا نیــز زبــان ســعودی هاســت. اردوغــان 
کــه تــا حــاال نتوانســته اســت کلمــه ای و حرفی 
ــه  ــای مصــر ک ــراح کودت ــار و ط ــه معم ــر علی ب
ــه  ــد، بگویــد ولــی حــاال ب ــوده ان ســعودی هــا ب
ــی  ــز م ــر نی ــه وی را کودتاگ ــی ک ــراه سیس هم
ــب  ــرباز داوطل ــه س ــل ب ــری تبدی ــد، دو نف نام
ســعودی هــا بــرای تهاجــم بــه یمــن شــده انــد! 
ــران در  ــرار دادن ای ــا هــدف ق ــان ب ــی اردوغ یعن
رابطــه بــا یمــن، فقــط در پــی تطمیــع ســعودی 
هــا نیســت، بلکــه تمــاس تلفنــی رئیــس جمهور 
آمریــکا یعنــی بــاراک اوبامــا درســت نیم ســاعت 
بعــد از ســخنرانی ضــد ایرانــی اردوغــان بــا وی، به 
نظــر بنــده تصادفــی نیســت و بلکــه بیانگــر یــک 
حقیقــت دیگــر اســت. اردوغــان در فکــر ایــن اســت که 
پــس از انتخابات عمومــی ژوئن سیســتم ریاســتی را در 
ترکیــه بــه وجــود بیــاورد و بــا هــدف قــرار دادن ایــران و 
دســت تــکان دادن بــرای آمریــکا، می خواهــد تا حمایت 
واشــنگتن را برای ایجاد سیســتم ریاســتی جلــب نماید.

در حالی کــه وزیــر امورخارجه حکومــت منصورهادی 
ادعــا مــی کنــد کــه ایــران تــازه دیــروز )جمعــه( بــه 
یمــن نیــرو اعــزام کــرده اســت، اردوغــان دو روز قبــل 
ادعــا مــی کنــد کــه ایــران بایــد نیروهــای خــود را از 
یمــن بیــرون بکشــد! ایــن اظهــارات و ادعاهــا به نظر 
بنــده اینقــدر از ســر درماندگــی و بیچاره گی هســتند 

کــه حتــی نمــی تــوان بــه آنهــا خندید.
ــعار  ــا ش ــو دائم ــن س ــه ای ــال ۲0۱0 ب ــان از س اردوغ
در کنــار مظلــوم بــودن، برعلیــه رژیــم هــا و در کنــار 
مــردم بــودن و همچنیــن شــعارهای ضــد امریکایی 
و اســرائیلی داده اســت. امــا کســانی کــه اکنــون نتایج 
سیاســتهای منطقــه ای اردوغــان را می بینند بــه این 
شــعارها فقــط مــی خندنــد. اردوغــان کــه حمایــت 
از گــروه هــای مســلح در عــراق و ســوریه را بــا شــعار 
بر علیــه رژیــم هــا و در کنــار مــردم بــودن توجیه می 
کــرد، اکنــون اعــالم مــی کنــد کــه از بمبــاران مــردم 
یمــن توســط ســعودی ها حمایــت می کنــد. آیــا این 
تکذیــب دروغ خــودش توســط دروغی دیگر نیســت؟

کارشناس ترک :

دالیل تجاوز عربستان به یمن/حرفهای 
اردوغان علیه ایران مضحک است

کارشناس مسائل خاورمیانه و سردبیر سایت خاور نزدیک ترکیه معتقد است 
اظهارات ضد ایرانی اردوغان برای خوشایند عربستان و امریکا و خوش خدمتی 

به آن برای منافع خود است. 

گفتگو از امید شمیزی
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ایران در جهان

ــه ای  ــت« در مقال ــالری لون ــت و هی »فلین
کــه در نشــنال اینترســت منتشــر شــده 
ایــاالت  رســیدن  تعامــل  بــه  اهمیــت 
ــورد بررســی  ــران را م ــا ای ــکا ب متحــده آمری
ــردن  ــی ک ــت ارزیاب ــن مثب ــرار داده و ضم ق
ــده  ــت آم ــه دس ــت ب ــوزان از فرص ــم ل تفاه
ــه  ــد ک ــی کنن ــاد م ــزاری ی ــوان اب ــه عن ب
بــه تثبیــت موقعیــت متزلــزل آمریــکا در 
خاورمیانــه کمــک خواهــد کــرد. ایــن مقالــه 
بــا اشــاره بــه اشــتباهات عربســتان ســعودی 
ــدان  ــوان متح ــه عن ــتی ب ــم صهیونیس و رژی
ــا در  ــش مخــرب آنه ــه نق ــکا ب ــه آمری دیرین
تامیــن منافــع آمریــکا تاکیــد کــرده و دولــت 
ــتراتژی  ــر اس ــه تغیی ــا« را ب ــاراک اوبام »ب
ــی  ــران دعــوت م ــال ای سیاســی خــود در قب

ــد. کن
ــش  ــد بخ ــی خوانی ــه م ــه در ادام آنچ

ــت: ــه اس ــن مقال ــی از ای های
ــر  ــه ثم ــش ب ــه پی ــک هفت ــوزان ی ــم ل تفاه
ــا  ــت اوبام ــون دول ــا کن ــان ت رســید و از آن زم
بــا تکــرار مواضــع قبلــی خــود همــواره بــر این 
امــر تاکیــد داشــته اســت کــه مذاکــرات هســته 
ای بــا تهــران بــه هیــچ وجــه بــه معنــای چانــه 
زنــی بــا تهــران برای رســیدن بــه تعامــالت دو 
ــد مذاکــرات  ــه نیســت و پیشــرفت در رون جانب
هســته ای بــه منزلــه آغــاز روابــط دیپلماتیــک 

بهتــر تلقــی نمــی شــود.
امــا چنانچــه بخواهیــم بــه اینگونــه خودنمایــی 
ــع آن  ــه تب ــم، ب ــا بدهی ــفید به ــای کاخ س ه

مــی بایســت ایــن حقیقــت را کــه ســتاره 
اقبــال آمریــکا در خاورمیانــه رو بــه افــول اســت 
و تنهــا راه نجــات آن تعامــل بــا جمهــوری 

ــم. ــده بگیری ــت نادی ــران اس ــالمی ای اس
رویکــرد کنونــی ایــاالت متحــده آمریــکا نســبت 
ــردی  ــه رویک ــه مثاب ــت ب ــر اس ــران بهت ــه ای ب
باشــد کــه ایــن کشــور در ســالهای ۱970 
میــالدی در پــی بیــرون کشــیدن خــود از ورطــه 
جنــگ ویتنــام و بهســازی روابــط دیپلماتیــک بــا 
ــه از  ــن مرحل ــان در آخری دیگــر کشــورهای جه

ــت. ــرد داش ــگ س جن
ــم  ــا« و تی ــاراک اوبام ــت »ب ــه دول ــذا، چنانچ ل
مذاکــره کننــد وی تمایلــی بــه اســتفاده از 
رویکــرد »نیکســون بــه چیــن« نداشــته باشــند 
و از دیپلماســی مذاکــرات هســته ای بــه 
ــط  ــراری رواب ــرای برق ــزوری ب ــوان کاتالی عن
بهتــر بــا ایــران ســود نبرنــد، بیــش از پیــش 
ــه و  ــکا در خاورمیان ــدرت آمری ــول ق ــه اف ب

ــد. ــی زنن ــن م ــان دام جه
 در ربــع قــرن گذشــته، آمریــکا در ســطح 
ــا کــرد کــه  ــه نقــش امپراطــوری را ایف خاورمیان
همــواره در تــالش بــرای گســترش زیــاده 
ــه  ــد ب ــال تعه ــن ح ــای خــود و در عی ــی ه طلب
الزاماتــی بــوده اســت کــه فراتــر از قــدرت تحمل 
ــرای  ــالش ب ــکا در ت ــور اســت. آمری ــن کش ای
تســلط بــر خاورمیانــه و لشگرکشــی هــای بــی 
مــورد بــه ایــن منطقــه خــود را بیــش از پیــش 

ــرد. ــف ک تضعی
ــتی،  ــن بس ــن ب ــی از چنی ــرای خالص ــال ب ح

واشــنگتن مــی بایســت اســتراتژی جدیــدی را در 
قبــال خاورمیانــه اتخــاد کنــد اســتراتژی کــه بــر 
مبنــای تســلط مطلــق بر ایــن منطقــه بنا نشــده 
باشــد بلکــه هــدف آن ثبــات و تــوازن قــدرت به 

ــه باشــد. شــیوه ای معقوالن
چنین استراتزی مستلزم دو چیز است:

 از آنجــا کــه عربســتان ســعودی و رژیــم 
ــران را در  ــا ای ــت ب ــوان رقاب ــه ت صهیونیســتی ن
عرصــه تعامــالت سیاســی مثبــت دارنــد و نــه از 
ــد حــل تعارضــات منطقــه  پــس تســهیل رون
ــدن  ــر ش ــه بدت ــا ب ــد، تنه ــی آین ــر م ای ب
ــان،  ــن می ــد. در ای ــی زنن ــن م ــرایط دام ش
اصــال مهــم نیســت کــه دولــت هــای 
ریــاض و تــل آویــو از چــه جایگاهــی در 
محافــل سیاســی آمریــکا برخــوردار هســتند، 
آنچــه کــه مهــم اســت پیــروی ایــن دو 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــت های ــت از سیاس دول
ــود. در  ــی ش ــام م ــکا تم ــع آمری ــرر مناف ض
ــغال  ــه اش ــوان ب ــی ت ــب م ــن مطل ــد ای تایی
اراضــی فلســطینی هــا از ســوی رژیــم 
غاصــب صهیونیســتی و حمایــت آشــکار 
ــا  عربســتان از گــروه هــای ســنی افراطــی ب
ــر  ــه رو ت ــای میان ــروه ه ــرکوب گ ــدف س ه

ــرد. ــاره ک اش
ــده  ــاالت متح ــت، ای ــه نخس  لذا، در وهل
کاهــش  بــرای  بایســت  مــی  آمریــکا 
هزینــه هــای گزافــی کــه دو رژیــم آل 
تحمیــل  آن  بــر  صهیونیســتی  و  ســعود 
ــاض  ــه ری ــود را ب ــد، وابســتگی خ ــی کنن م

ــه،  ــن زمین ــد. در ای ــم کن ــو ک ــل آوی و ت
ــت  ــار سیاس ــه مه ــران ب ــن ای ــدرت گرفت ق
هــای مخــرب متحــدان ســنتی آمریــکا 
ــد  ــایانی خواه ــک ش ــه کم ــطح منطق در س

ــرد. ک
ــره  ــم مذاک ــا و تی ــاراک اوبام ــوض، ب ــا در ع ام
کننــده وی بــه جــای اینکــه از شــرایط بــه وجود 
آمــده نهایت اســتفاده را ببرنــد، تفاهم هســته ای 
بــه وجــود آمــده بــا ایــران را تــا حــد خــود فریبی 
تنــزل داده و خــود را بــه بــاور متکبرانــه »مهــار« 
ایــران و دلخــوش کــردن بــه اختالفــات درونــی 
ــل در فروپاشــی آن  ــد تعجی ــه امی ــن کشــور ب ای

ســرگرم مــی کننــد.
ــاورد  ــاد بی ــه ی ــد و ب ــیار باش ــد هوش ــکا بای آمری
کــه پیشــتر نیــز سیاســت مشــابه ای را در قبــال 
ــت و  ــه کار بس ــین« ب ــدام حس ــت »ص دول
نتیجــه نگرفــت حــال آنکــه مشــروعیت 
بــه  ایــران  اســالمی  جمهــوری  نظــام 
مراتــب بیشــتر از رژیــم بعــث اســت. در 
ــکا  ــت آمری ــز دول ــین نی ــدام حس ــان ص زم
بــه اعمــال تحریــم روی آورد امــا حتــی 
ــه  ــد ک ــب نش ــز موج ــا نی ــم ه ــار تحری فش
ــدام و  ــاری ص ــر برکن ــه فک ــراق ب ــردم ع م
جایگزیــن کــردن او بــا چهــره هــای موافــق 
ــاالت  ــت، ای ــد و در نهای ــکا روی بیاورن آمری
ــدرت  ــردن او از ق ــاقط ک ــرای س ــده ب متح
بــه  تاریخــی شــد و  اشــتباهی  مرتکــب 

عــراق لشگرکشــی کــرد.

امــا، بــه نظــر مــی آیــد کــه در پــی تفاهــم 
لــوزان، آمریــکا همچنــان بــه دو مــورد از 
ــود  ــکاری خ ــای هم ــه ه ــالمترین جنب ناس
ــد  ــی جوی ــک م ــه تمس ــطح خاورمیان در س
چــرا کــه وعــده مســاعد بــاراک اوبامــا 
صهیونیســتی  رژیــم  برتــری  حفــظ  بــه 
ــت از  ــر حمای ــد ب ــه و تاکی ــطح منطق در س
ــات  ــن تبع ــگ یم ــعودی در جن ــتان س عربس
جبــران ناپذیــری را بــرای آینــده آمریــکا بــه 

ارمغــان خواهــد آورد.
منافــع کنونــی آمریــکا ایجــاب مــی کنــد کــه به 
جــای قمــار کــردن بــا راه کارهــای سیاســی کــه 
ــات رســیده اســت کمــی  ــه اثب شکســت آنهــا ب
ــه جمهــوری  ــا نزدیکــی ب ــن باشــد و ب ــع بی واق
در  خــود  قــدرت  زوال  از  ایــران،  اســالمی 

ــد. ــری کن ــه جلوگی خاورمیان

نشنال اینترست تحلیل کرد:

تفاهم لوزان؛ فرصتی برای خالصی آمریکا از بحران 
خاورمیانه

منافع کنونی آمریکا ایجاب می کند که به جای قمار کردن با راه کارهای سیاسی که شکست آنها به اثبات رسیده کمی واقع 
بین باشد و با نزدیکی به جمهوری اسالمی ایران، از زوال قدرت خود در خاورمیانه جلوگیری کند. 

اصال مهم نیست که 
دولت های ریاض 

و تل آویو از چه 
جایگاهی در محافل 

سیاسی آمریکا 
برخوردار هستند، 
آنچه که مهم است 

پیروی این دو دولت 
از سیاست هایی 
است که به ضرر 

منافع آمریکا تمام 
می شود| 
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ایران در جهان

بیانیــه لــوزان در حالــی در پایــان نشســتهای ایــران و گــروه 5+۱ 
در لــوزان ســوئیس اعــالم شــد کــه تفاســیر مختلــف و گوناگونی 
ــران و برخــی کشــورهای  ــه از ســوی ای ــن بیانی در خصــوص ای

گــروه ۱+5 ارائــه شــده اســت.
ــای  ــک ج ــع ی ــود در رف ــر حــق بجــای خ ــران ب ــه ای در حالیک
تحریمهــا تأکیــد دارد طــرف آمریکایــی ایــن موضــوع را منــوط 
ــه معنــای همــان  ــه فرآینــد اعتمادســازی کــرده اســت کــه ب ب

ــه گام اســت. ــق گام ب تواف
اســتفن لندمــن نظریــه پــرداز آمریکایــی در گفتگــو بــا خبرنــگار 
مهــر در خصــوص ارزیابــی اش از مذاکــرات هســته ای اخیــر در 
لــوزان و چرایــی تفاســیر متفــاوت از بیانیــه لــوزان گفــت: مــن به 

هیــچ کســی در واشــنگتن اعتمــاد نــدارم.
ــچ  ــه هی ــه ب ــت و ن ــادی هس ــا اعتم ــه اوبام ــه ب ــزود: ن وی اف
یــک از دولتمــردان اطــراف وی و نــه بــه هیــچ یــک از اعضــای 

ــکا. کنگــره آمری
ایــن کارشــناس مســائل سیاســی در ادامــه افــزود: واشــنگتن از 
ســوی نومحافظــه کاران طرفــدار اســرائیل تحــت تأثیــر و فشــار 
اســت. ایــن گــروه تأثیــر بســزایی بــر سیاســت خارجــی ایــاالت 

متحــده آمریــکا دارنــد.
لندمــن در ادامــه یــادآور شــد: کنگــره، اســرائیل و البی آن ســعی 

و تــالش دارنــد تــا توافــق نهایــی را به شکســت بکشــانند.

وی در خصــوص رویکــرد آمریــکا در خصــوص برداشــته شــدن 
ــران نیــز گفــت: وزارت خارجــه آمریــکا قبــال در  تحریمهــای ای
خصــوص برداشــته شــدن تحریمهــا عقــب نشــینی کــرد. اکنون 
ــق  ــد از تواف ــا بع ــدن تحریمه ــته ش ــه برداش ــوع ک ــن موض ای

نهایــی و بــه تدریــج انجــام خواهــد شــد مطــرح شــده اســت.
وی افــزود: ایــن موضــوع کــه برداشــته شــدن تحریمهــای ایران 
منــوط بــه اعتمادســازی از ســوی ایــران شــده بــه این معناســت 
ــرای عــدم رفــع تحریمهــا را خواهــد  ــه الزم ب ــکا بهان کــه آمری
ــد  ــی خواه ــزوم مدع ــورت ل ــور در ص ــن کش ــی ای ــت. یعن داش
شــد کــه ایــران بــه تعهــدات خــود عمــل نکــرده اســت و آنهــا 

را نقــض کــرده لــذا تحریمهــا برداشــته نخواهــد شــد.
لندمــن در ادامــه تأکیــد کــرد: تاریــخ آمریــکا نشــان مــی دهــد 
ــا و  ــا، قرارداده ــه ه ــض توافقنام ــابقه نق ــور س ــن کش ــه ای ک

ــرده را دارد. ــق ک ــا تواف ــوص آنه ــه در خص ــی ک معاهدات
ــط  ــر رواب ــی هســته ای ب ــر توافــق احتمال وی در خصــوص تأثی
ــوع  ــن موض ــه ای ــم ک ــر نکن ــت: فک ــز گف ــکا نی ــران و آمری ای
تأثیــری بــر روابــط دو کشــور داشــته باشــد. دشــمنی آمریــکا بــا 
ــر  ــری ب ــق هســته ای تأثی ــداوم خواهــد داشــت و تواف ــران ت ای

ــد داشــت. ــن موضــوع نخواه ای
ــاوت در  ــی تف ــی در خصــوص چرای ــرداز آمریکای ــه پ ــن نظری ای
تفســیرهای ارائــه شــده در خصــوص بیانیــه لــوزان تصریــح کرد: 

ــی  ــه چیزهای ــر روی چ ــد ب ــی دانن ــی م ــه خوب ــران و ۱+5 ب ای
ــد. توافــق کــرده ان

ــه  ــی ب ــهروند آمریکای ــک ش ــوان ی ــه عن ــرد: ب ــح ک وی تصری
قرائــت و تفســیر ارائــه شــده از ســوی تهــران اعتمــاد دارم. بــه 
قرائتهــا و تفاســیر ارائــه شــده از ســوی فرانســه و آمریــکا اعتمــادی 
ــر  ــا ب ــده از ســوی آنه ــه ش ــه »  شــیت«های ارائ ــرا ک نیســت چ

اســاس خواســت اســرائیلی هــا تنظیــم شــده اســت.
ــن اســت کــه  ــوزان در ای ــه ل ــزود: اهمیــت بیانی وی در ادامــه اف
مقدمــه ای خواهــد بــود بــر کار کــردن بــر روی توافــق نهایــی 
تــا 30 ژوئــن. آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه بــه آن چیــزی 
کــه در لــوزان توافــق شــده بایــد احتــرام گذاشــت و پایبنــد بــود.

دانــش آموختــه دانشــگاه هــاروارد در ادامــه یــادآور شــد: مطمئن 
هســتم کــه ایــران بــه تعهــدات خــود پایبنــد خواهــد بــود. امــا 
مطمئن نیســتم کــه واشــنگتن به تعهــدات خــود پایبنــد بمانــد. در 

ایــن زمینــه عملکــرد واشــنگتن مســبوق بــه ســابقه اســت.
لندمــن در خصــوص مکانیســم تصویــب قطعنامــه شــورای امنیت 
در خصــوص رفــع تحریمهــا نیــز افــزود: قطعنامــه شــورای امنیــت 

بــرای رفــع تحریمهــای تحمیــل شــده الزم و ضــروری اســت.
لندمــن تصریــح کــرد: همــه جهانیــان خــوب مــی داننــد برنامــه 
هســته ای ایــران صلــح آمیــز اســت. اکنــون زمــان آن اســت که 

ایــن موضــوع را بــدون پــرده و صریــح اعــالم کننــد.

نظریه پرداز آمریکایی:

»فکت شیت«های آمریکا و فرانسه مطابق 
خواست اسرائیل تنظیم شد

و  از سوی آمریکا  ارائه شده  است »فکت شیت«های  پرداز آمریکایی معتقد  نظریه  لندمن  استفن 
است.  تنظیم شده  ها  اسرائیلی  خواست  اساس  بر  فرانسه 

استاد دانشگاه آکسفورد مطرح کرد؛

دلیل تفاوت »فکت شیت«های ایران 
وآمریکا/ شباهت محتوایی هر دو تفسیر

پروفسور »فرهنگ جهان پور« استاد دانشگاه آکسفورد معتقد است که علت 
اختالف در »فکت شیت« های ارائه شده از سوی ایران و آمریکا ناشی از نوع 

تفسیر است که موضوع خیلی جدی ای نیستند. 

گفتگو: جواد حیران نیا- مریم خرمائی

ــتهای  ــان نشس ــی در پای ــوزان در حال ــه ل بیانی
ــالم  ــوئیس اع ــوزان س ــروه ۱+5 در ل ــران و گ ای
شــد کــه تفاســیر مختلــف و گوناگونــی در 
خصــوص ایــن بیانیــه از ســوی ایــران و برخــی 

ــت. ــده اس ــه ش ــروه ۱+5 ارائ ــورهای گ کش
در حالیکــه ایــران بــر حــق بجــای خــود در رفــع 
یکجــای تحریمهــا تأکیــد دارد طــرف آمریکایــی 
ایــن موضــوع را منــوط بــه فرآینــد اعتمادســازی 
کــرده اســت کــه بــه معنــای همــان توافــق گام 

بــه گام اســت.
ــی و  ــات ایران ــیر مقام ــا در تفاس ــی تفاوته چرای
برخــی فکــت شــیتهای گــروه ۱+5 را در گفتگــو 
ــورد  ــور« م ــان پ ــگ جه ــور »فرهن ــا پروفس ب
ــه  ــم کــه مشــروح آن در ادام ــرار دادی بررســی ق
آمــده اســت. جهــان پور اســتاد پیشــین دانشــگاه 

و رئیــس دانشــکده زبــان هــای دانشــگاه 
ــس در  ــه تدری ــر ب ــال حاض ــه در ح ــان ک اصفه
ــغول  ــفورد مش ــج و آکس ــای کمبری ــگاه ه دانش
بــوده و اســتاد دوره هــای آنالیــن دانشــگاه های 
ــورس  آکســفورد، ییــل و اســتنفورد اســت. وی ب
یــک ســاله فرصــت مطالعاتــی در دانشــگاه 
هــاروارد را داشــته و طــی ۲8 ســال گذشــته بــه 
تدریــس در رشــته سیاســت هــای خاورمیانــه در 
بخــش تحصیــالت تکمیلی دانشــگاه آکســفورد 

ــوده اســت. مشــغول ب

|| ارزیابــی کلــی شــما از تفاهــم لــوزان 
چیســت؟

ــد ایــن موضــوع را مــد نظــر  بیــش از همــه، بای
قــرار داد کــه بیانیــه لــوزان یــک توافــق نهایــی 

نیســت بلکــه تنهــا بــه عنــوان یــک چارچــوب 
سیاســی بــرای مذاکراتــی در نظــر گرفتــه مــی 
شــود کــه قــرار اســت طــی ســه مــاه آینــده و 
بــا هــدف دســتیابی بــه یــک توافــق جامــع در 
ــا  ــن میــالدی، انجــام شــود. ب ــاه ژوئ ــان م پای
ایــن حــال، بایــد توجــه داشــت کــه تفاهــم بــه 
ــط  دســت آمــده نقطــه عطــف مهمــی در رواب
میــان ایــران و غــرب، بــه ویــژه میــان ایــران 

ــکا، اســت.  و آمری
ایــن نخســتین بــار اســت کــه پــس از گذشــت 
ــان تهــران  ــط تیــره می بیــش از 35 ســال رواب
ــا  ــه طــور مســتقیم ب - واشــنگتن، دو کشــور ب
ــه توافقــی رســیده  یکدیگــر گفتگــو کــرده و ب
ــم دور  ــش ه ــال پی ــا دو س ــی ت ــه حت ــد ک ان
از دســترس تصــور مــی شــد. گفتگــوی 

»جــان کــری« وزیــر امــور خارجــه آمریــکا بــا 
ــف« از  ــای ایرانیــش »محمــد جــواد ظری همت
بابــت اینکــه فشــرده تریــن و طوالنــی تریــن 
ــر  ــا وزی ــون ب ــا کن ــوده کــه وی ت ــی ب مذاکرات
امــور خارجــه یــک کشــور دیگــر داشــته اســت 
تاریخــی  رکــورد  یــک  خــودش  بــرای 
ــه  ــن نقط ــر از ای ــود. اگ ــی ش ــوب م محس
ــه  ــا توج ــود و ب ــگاه ش ــه ن ــه قضی ــر ب نظ
بــه تفاهمــی کــه تــا بــه ایــن لحظــه 
ــت  ــه دول ــد ب ــا بای ــت، م ــده اس ــل ش حاص
ــرای  ــده آن ب ــره کنن ــم مذاک ــران و تی ای
تبریــک  ناپذیرشــان  خســتگی  تــالش 
ایــن  کــه  باشــیم  امیــدوار  و  بگوییــم 
تــالش هــا تــا دســتیابی دو طــرف بــه 

ــد. ــدا کن ــه پی ــع ادام ــق جام تواف
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ایران در جهان

|| ایــران و 1+5 تــا چــه حــد در 
ــه خواســته هــای دلخــواه  دســتیابی ب
ــتند  ــد داش ــا تأکی ــر آنه ــه ب ــود ک خ

ــد؟ ــوده ان ــق ب موف
ــچ  ــرات هی ــان مذاک ــول در جری ــور معم ــه ط ب
یــک از طرفیــن بــه همــه خواســته هــای خــود 
نمــی رســند. مذاکــرات بــر پایه اصــل داد و ســتد 
)کوتــاه آمــدن طرفیــن( اســتوار اســت و نیازمنــد 
ــه  ــا اســت ک ــه آن معن ــن ب مصالحــه اســت. ای
ــا  ــت ام ــاد اس ــدا زی ــرف در ابت ــات دو ط توقع
ــد کــه رســیدن  درعیــن حــال، هــر دو مــی دانن
بــه حداکثــر خواســته هایشــان ممکن نیســت. در 
واقــع، مذاکــره زمانــی نتیجــه بخــش اســت کــه 
در آن هــر یــک از طرفیــن بــه حداقــل خواســته 
ــوط  ــال خط ــن ح ــد و در عی ــود برس ــای خ ه

ــز شکســته نشــود. ــل نی ــز طــرف مقاب قرم
برخــی از بیانیــه لــوزان انتقاد کــرده و آن را نشــانه 
ای از مماشــات تلقــی کردنــد. ایــن نشــان از ایــن 
دارد کــه برخــی بــر ایــده آل گرایــی تأکیــد دارند 
و قائــل بــه رویکــرد رئالیســتی در ایــن خصــوص 
ــر  ــوان ب نیســتند. در رویکــرد رئالیســتی نمــی ت

خواســته هــای محــض تأکیــد داشــت.
ــی، بســیاری  ــات مل اصــوال پیــش از هــر انتخاب
از کاندیداهــا شــعارهایی مبنــی بــر لــزوم بهبــود 
ســطح زندگــی مــردم، ریشــه کــن شــدن فقــر، 
ــه  ــد. البت ــی دهن ــر م ــره س ــی و غی ــتغال زای اش
همــه اینهــا ایــده هــای خوبــی هســتند. امــا پس 
از معلــوم شــدن نتیجه انتخابــات، نامــزد منتخب 
در مواجهــه بــا واقعیــت بــه ایــن درک نائــل مــی 
شــود کــه انتقــاد کــردن همیشــه آســانتر از ارائــه 
پیشــنهادات ســازنده اســت و اینکــه اگرچــه ایــده 
آل گرایــی بــه ظاهــر زیباســت امــا نمــی تــوان 
ســطح توقعــات خــود را بــر پایــه امیــد و آرمــان 

گرایــی بنــا کــرد.

ــرف  ــی در ط ــده آل گرای ــرد ای || رویک
موضــوع  خصــوص  در  آمریکایــی 
هســته ای ایــران در چــه زمینــه هایــی 
نمــود عینــی دارد و چــه توقعاتــی دارد؟
ــت  ــب تح ــه اغل ــی ک ــان آمریکای ــراط گرای اف
ــن  ــر ای ــواره ب ــتند هم ــرائیل هس ــر اس تاثی
ــت تهــران  ــد کــه دول ــد مــی کنن ــه تاکی نکت
ــچ  ــران هی ــه ای ــاد نیســت و اینک ــل اعتم قاب
ــد.  ــته باش ــد داش ــازی نبای ــی س ــه غن گون
ــای  ــت ه ــل فعالی ــو کام ــا لغ ــت آنه خواس
ــانتریفیوژها،  ــدن س ــران، برچی ــته ای ای هس
ارســال اورانیــوم غنــی شــده بــه یــک 
ــور  ــوخت راکت ــد س ــی و خری ــور خارج کش
هســته ای بوشــهر و یــا هــر راکتــور دیگــری 
-کــه در آینــده خواهــد ســاخت- از خــارج از 
ایــران اســت. افــراط گرایــان آمریکایــی 
ــو  ــکان لغ ــردن ام ــرح ک ــان مط ــی خواه حت

ــد.  ــوده ان ــز ب ــران نی ــکی ای ــه موش برنام
قطعــا، بیانیــه لــوزان تــا آنجــا پیــش نرفتــه کــه 
ــر خواســته هــای هــر یــک از طرفیــن را  حداکث
بــرآورده کنــد. واقعیــت آن اســت کــه در دنیــای 
ــری  ــم گی ــق تصمی ــد از ح ــران بای ــده آل، ای ای
ــود  ــته ای خ ــای هس ــت ه ــاد فعالی ــاره ابع درب
ــچ تحریمــی هــم  برخــوردار باشــد و اصــوال هی
نبایــد بــر آن تحمیــل شــود. امــا در دنیــای واقعی 
شــاهد آن هســتیم کــه نــه تنهــا ایــاالت متحــده 
آمریــکا تحریــم هــای خــود را بــر ایــران تحمیل 
کــرد بلکــه اتحادیــه اروپــا نیــز اقــدام مشــابهی 

انجــام داد. در زمــان ریاســت جمهــوری 
ــته ای  ــده هس ــژاد، پرون ــدی ن ــود احم محم
ــل  ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــه ش ــران ب ای
ــل  ــق فص ــا طب ــد و در آنج ــرده ش ــد ب متح
ــوان  ــه عن ــل ب ــازمان مل ــور س ــت منش هف
تهدیــدی بــرای امنیــت و صلــح جامعــه 
جهانــی تلقــی شــد. در آن زمــان، حتــی 
ــن و روســیه هــم کــه  ــر چی کشــورهایی نظی
ــا  ــتانه ای ب ــبات دوس ــی رود مناس ــان م گم
ــازمان  ــه س ــند، قطعنام ــته باش ــران داش ته
ملــل علیــه ایــران را پذیرفتــه و تحریــم 
کشــور  ایــن  متوجــه  را  ســختی  هــای 

نمودنــد.
ــه ایــن قضیــه از یــک زاویــه  ــا نــگاه کــردن ب ب
ــه  ــه اگرچ ــود ک ــی ش ــخص م ــی مش منطق
ــرف  ــک از دو ط ــچ ی ــوزان هی ــم ل در تفاه
ایرانــی و آمریکایــی بــه خواســته هــای 
ــی  ــده م ــل ش ــم حاص ــیدند، تفاه ــود نرس خ
توانــد بــه منزلــه یــک دســتاورد بــزرگ 
ــنگتن و  ــران و واش ــای ته ــت ه ــرای دول ب
همچنیــن واقــع گرایــان و میانــه روهــای دو 

ــود. ــوب ش ــور محس کش
ــه پذیــرش  ــران غــرب را ب ــه هــر حــال، ای ب
ــل  ــازی در داخ ــی س ــرای غن ــود ب ــق خ ح
ــم  ــرب ه ــل، غ ــت و در مقاب ــور وا داش کش
ــران  ــه ای ــرد ک ــت ک ــت را دریاف ــن ضمان ای
ــته ای  ــالح هس ــد س ــه تولی ــادر ب ــر ق دیگ

ــود. ــد ب نخواه

ــه  ــای ارائ ــیت« ه ــت ش ــرا »فک || چ
ــا  ــه ب ــکا و فرانس ــوی آمری ــده از س ش
ســخنان ارائــه شــده از ســوی مقامات 
ایــران تــا بــه ایــن حــد متمایــز 

ــت؟ اس
ــق  ــه تواف ــه منزل ــوزان ب ــه ل ــه بیانی از آنجــا ک
نهایــی نیســت و تنهــا حکــم چارچــوب توافــق 
آتــی را ایفــا مــی کنــد، طرفیــن مذاکــره فقــط 
ــی  ــق نهای ــود را از تواف ــارات خ ــا و انتظ امیده
در قالــب فکــت شــیت هــای ارائــه شــده بیــان 
ــه ای  ــا بیانی ــن، تنه ــده م ــه عقی ــد. ب ــی کنن م
کــه در ایــن میــان از ارزش و اعتبــار برخــوردار 
ــه از ســوی  ــه مشــترکی اســت ک اســت، بیانی
ــه  ــور خارج ــر ام ــف وزی ــواد ظری ــد ج محم
مســؤول  موگرینــی«  »فدریــکا  و  ایــران 
سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا قرائــت شــد. 
ــه از  ــن بیانی ــع ای ــه در واق ــت ک ــد گف ــا بای ام
ــت  ــم قرائ ــو ۱+5 ه ــورهای عض ــوی کش س
شــده اســت چــرا کــه خانــم موگرینــی نماینــده 
و ســخنگوی ایــن گــروه اســت. بنابرایــن مــی 
ــم  ــوی خان ــه از س ــه ای ک ــت بیانی ــوان گف ت
ــر در  ــته معتب ــا نوش ــد تنه ــه ش ــی ارائ موگرین

ــران اســت. ــا ای ــرات هســته ای ب ــاب مذاک ب
ــد تفــاوت هــای موجــود میــان فکــت  مــا نبای
شــیت هــای ارائــه شــده را خیلــی جــدی 
ــر روی  ــد ب ــوز بای ــه هن ــرا ک ــم چ بگیری
ــن  ــود بی ــاوت موج ــود. تف ــات کار ش جزئی
فکــت شــیت هــا بیشــتر ناشــی از اختــالف 
در نحــوه تفســیر اســت تــا اختــالف در 
ــدم  ــا از ع ــاوت ه ــن تف ــت. ای ــاب واقعی ب
ــی  ــی م ــر ناش ــه یکدیگ ــن ب ــاد طرفی اعتم
شــود. لــذا، وقتــی طرفیــن شــروع بــه 
ــه  ــز ب ــان نی ــد اختالفاتش ــازی کنن اعتمادس

ــود. ــی ش ــر م ــج کمت تدری

|| عمده این اختافات چیستند؟
ــابهات و  ــن تش ــه مهمتری ــت ک ــوان گف ــی ت م
اختالفــات موجــود بیــن طرفیــن بــه شــرح ذیــل 

ــت: اس
ــوردار  ــازی برخ ــی س ــه غن ــق ادام ــران از ح ای
ــور  ــن کش ــانتریفیوژهای ای ــداد س ــا، تع ــد. ام ش
ــزار و 60  ــه 5 ه ــدد ب ــزار ع ــد از حــدود ۱9 ه بای
عــدد آن هــم از نــوعIR-۱  کاهــش یابــد. آقــای 
ــی  ــران م ــه ای ــد ک ــی گوی ــت م ــف درس ظری

 3-IR .۲-IR توانــد از ســانتریفیوژهای نــوع
IR-4 و غیــره هــم اســتفاده کنــد. البته اســتفاده 
ــد  ــرای مقاص ــا ب ــر تنه ــانتریفیوژهای دیگ از س
تحقیقــی جایــز اســت و نــه بــرای غنــی ســازی 

ــوم. اورانی
ــاره  ــه اختــالف درب از طرفــی، برخــی از مــردم ب
ــه  ــر برنام ــت ب ــال محدودی ــدت اعم ــول م ط
ــد.  ــرده ان ــاره ک ــم اش ــران ه ــازی ای ــی س غن
ــا  ــت ه ــن محدودی ــه ای ــد ک ــی گوی ــران م ای
بــرای ۱0 ســال بــه طــول مــی انجامــد حــال 
ــد کــه برخــی  ــی هــا مــی گوین آنکــه آمریکای
از محدودیــت هــا بیــش از ده ســال بــه طــول 
ــن  ــی در ای ــال، حت ــن ح ــا ای ــد. ب ــی انجام م
خصــوص هــم اختالفــات چنــدان بــزرگ 
ــد  ــی مانن ــیت آمریکای ــت ش ــتند. در فک نیس
ــه 5 هــزار و  ــده اســت ک ــی آن آم ــه ایران نمون
ــی  ــه کار غن ــرای ۱0 ســال ب 60 ســانتریفیوژ ب
ــن  ــد و ای ــی دهن ــه م ــوم ادام ــازی اورانی س
ــال،  ــس از ۱0 س ــه پ ــت ک ــا اس ــه آن معن ب
ــانتریفیوژها و در  ــمار س ــد ش ــی توان ــران م ای
ــود را  ــده خ ــی ش ــوم غن ــد اوارنی ــه تولی نتیج
ــیت  ــال، فکــت ش ــن ح ــد. در عی ــش ده افزای

آمریکایــی ایــن نکتــه را هــم اضافــه مــی کنــد 
کــه ایــران موافقــت کــرده تــا حداقــل 
ســازی  غنــی  ســطح  ســال   ۱5 بــرای 
ــتر  ــد بیش ــود را از 3.67 درص ــوم خ اورانی
ــا  ــت تنه ــرار اس ــران ق ــه ای ــرا ک ــد چ نکن
ــته  ــور هس ــرای راکت ــاز ب ــورد نی ــوخت م س
غنــی  درصــد  و  کنــد  تامیــن  را  ایــش 
ــم از 3.67 درصــد  ــن ســوخت ه ســازی ای
باالتــر نمــی رود. بنابرایــن، طــول دوره 
ــی  ــچ اهمیت ــا از هی ــت ه ــال محدودی اعم

برخــوردار نیســت.
آمریکایــی  شــیت  فکــت  دو  هــر  در   
اســت کــه در ســایت  آمــده  ایرانــی  و 
ــوم  ــازی اورانی ــی س ــوردو غن ــی ف زیرزمین
نســخه  شــد.  نخواهــد  انجــام  دیگــر 
ــت  ــران موافق ــد »ای ــی گوی ــی م آمریکای
ــات  ــال تحقیق ــا ۱5 س ــه ت ــت ک ــرده اس ک
ــازی  ــی س ــا غن ــط ب ــای مرتب ــت ه و فعالی
انجــام  فــوردو  ســایت  در  را  اورانیــوم 
ــد  ــی گوی ــران م ــه، ای ــال آنک ــد.« ح نده
ایــران قــرار اســت از ســایت فــوردو بــرای 
ــته  ــش هس ــل دان ــات و تکمی ــام تحقیق انج
ــد. ایــن مشــکل هــم  ای خــود اســتفاده کن
ــده مــن الینحــل نیســت. موضــوع  ــه عقی ب
ــت  ــرار اس ــه ق ــتگی دارد ک ــن بس ــه ای ب
چــه نــوع تحقیــق یــا فعالیــت تکمیلــی 
بــه  پیگیــری شــود.  فــوردو  در ســایت 
ــات  ــن تحقیق ــور از ای ــر منظ ــن اگ ــر م نظ
اهــداف پزشــکی باشــد، آمریکایــی هــا 
ــه  ــت. هم ــد داش ــی نخواهن ــا آن مخالفت ب
ــد  ــی گوی ــی م ــرف آمریکای ــه ط ــه ک آنچ
ــواد  ــه م ــچ گون ــد هی ــه نبای ــت ک ــن اس ای
ــود  ــوردو وج ــایت ف ــری در س ــکاف پذی ش

ــد.  ــته باش داش
در رابطــه بــا راکتــور آب ســنگین اراک 
هــم بایــد بگویــم کــه هــر دو کشــور 
کــه  هســتند  موافــق  آمریــکا  و  ایــران 
بازطراحــی  اراک  ســنگین  آب  راکتــور 
ــه کار  ــوم ب ــد پلوتونی ــت تولی ــا قابلی ــود ت ش
ــه در تســلیحات هســته ای را از دســت  رفت
بســته  راکتــور  ایــن  بنابرایــن،  بدهــد. 
نخواهــد شــد و تنهــا اتفاقــی کــه مــی 
ــازی  ــی س ــوه غن ــه نح ــت ک ــد آن اس افت
ــروز رســانی  ــه ای ب ــه گون تغییــر کــرده و ب
ــوم  ــد پلوتونی ــت تولی ــه قابلی ــود ک ــی ش م
ــم  ــران ه ــرود و ای ــت ب ــلیحاتی از دس تس
ــی  ــه تمایل ــت ک ــرده اس ــد ک ــواره تاکی هم

ــدارد. ــته ای ن ــالح هس ــاخت س ــه س ب
ــد  ــی مان ــی م ــه باق ــری ک ــالف دیگ اخت
سرنوشــت ذخایــر اورانیــوم غنــی شــده 
ایــران اســت. هــر دو فکــت شــیت ایرانــی 
و آمریکایــی دربــاره آنکــه دقیقــا چــه 
مبهــم  آنهاســت  نتظــار  ا در  سرنوشــتی 
ای  نکتــه  ایــن  و  نــد  ا گفتــه  ســخن 
ــل  ــنی ح ــه روش ــد ب ــدا بای ــه بع ــت ک اس

و فصــل شــود.
ظاهــری  اختالفــات  علیرغــم  بنابرایــن، 
در  ایرانــی  و  آمریکایــی  منتقدیــن  کــه 
ــرده  ــه ک ــاره آن مبالغ ــود درب ــوان خ ــد ت ح
ــا  ــه ت ــر دو بیانی ــی ه ــوی اصل ــد، محت ان
حــد زیــادی مشــابه اســت و تنهــا مــوردی 
کــه باقــی مــی مانــد ایــن اســت کــه بعــدا 

ــود. ــازی ش ــفاف س ــا ش ــاره آنه درب

ما نباید تفاوت های 
موجود میان فکت 

شیت های ارائه 
شده را خیلی جدی 

بگیریم چرا که 
هنوز باید بر روی 
جزئیات کار شود. 

تفاوت موجود بین 
فکت شیت ها بیشتر 
ناشی از اختالف در 

نحوه تفسیر است 
تا اختالف در باب 

واقعیت. این تفاوت 
ها از عدم اعتماد 

طرفین به یکدیگر 
ناشی می شود. لذا، 

وقتی طرفین شروع 
به اعتمادسازی کنند 

اختالفاتشان نیز به 
تدریج کمتر می 

شود|
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ایران در جهان

رجــب طیــب اردوغــان رییــس جمهــور ترکیه 
در حالــی ســه شــنبه گذشــته بــه تهــران آمــد 
ــر  ــای اخی ــور در هفته ه ــط دو کش ــه رواب ک
تحــت تاثیــر اظهــارات و ســخنان تنــد وی و 
طــرح اتهــام دخالــت ایــران در امــور داخلــی 
ــا  ــود. ب ــه ب ــرار گرفت ــه، ق ــورهای منطق کش
ایــن حــال اردوغــان در ســفر یــک روزه خود 
بــه تهــران عــالوه بــر دیــدار بــا دکتر حســن 
ــز  ــالب نی ــر انق ــات رهب ــه مالق ــی، ب روحان
ــفر 8  ــن س ــان ای ــن در جری ــت و همچنی رف
ــه  ــه ب ــران و ترکی ــان ای ــکاری می ــند هم س

ــید. ــاء رس امض
در همیــن رابطــه گفتگویــی را بــا دکتــر 
علــوم  دانشــکده  اســتاد  اُزکان  بهلــول 
سیاســی و روابــط بیــن الملــل دانشــگاه 
ــر  ــه از نظ ــه در ادام ــده ک ــام ش ــره انج مرم

ــذرد. ــی گ م

|| دربــاره پیشــینه روابــط ایــران و 
ترکیــه و اهمیــت ایــن روابــط بــرای ما 

ــد؟ ــح دهی توضی
ایــران و ترکیــه دارای خــط مــرزی تقریبــا 
مشــخصی از قــرن ۱7 میــالدی هســتند. یعنــی 
از معاهــده قصرشــیرین بــه ایــن ســو و ایــن مرز 
میــان دو کشــور را بــه یکــی از قدیمــی 
تریــن مرزهــای سیاســی جهــان تبدیــل 
کــرده اســت. حتــی زمانــی کــه ایــاالت 
ــت  ــیاری از دولت-مل ــکا و بس ــده آمری متح
هــای اروپایــی هنــوز در صحنــه بیــن الملــل 
وجــود نداشــتند، مابیــن ایــران و ترکیــه 
ــرز  ــن م ــت و ای ــود داش ــی وج ــرز سیاس م
تاکنــون نیــز کــم و بیــش ثابــت مانــده 
ــران و ترکیــه  اســت. از ســوی دیگــر هــم ای
دارای تاریــخ و تمــدن طوالنــی و غنــی 
ــی  ــم دیدگاه ــل ه ــن دلی ــه ای ــتند و ب هس
ــران  کــه از درون هــر یــک از کشــورهای ای
و ترکیــه بــه دیگــری وجــود دارد ایــن اســت 
ــه  ــر ب ــار یکدیگ ــه در کن ــت ک ــاز اس ــه نی ک

ــم. ــه دهی ــه ادام ــود در منطق ــات خ حی
ایــن دو کشــور  اســت کــه  ایــن  علــت 
همســایگان مهمــی بــرای یکدیگرنــد و از 
ــه  ــران و ترکی طــرف دیگــر هــم همســایگی ای
ــی  ــت. یعن ــاص اس ــیار خ ــایگی بس ــک همس ی
همجــواری ایــران بــرای ترکیــه بــا همســایگی 
کشــورهایی همچون ســوریه، عراق و بلغارســتان 
متفــاوت اســت. ایــن مســئله مربــوط بــه امــروز 
ــز  ــته نی ــرن گذش ــد ق ــول چن ــت و در ط نیس
اینگونــه بــوده اســت. یعنــی روابــط خــاص میان 

ــه تاریخــی  ــه حاصــل یــک تجری ــران و ترکی ای
طوالنــی مــدت اســت. مثــال امــروز بعضــی هــا 
ــه در  ــی ک ــی وقایع ــا تمام ــتند ت ــالش هس در ت
ــای عنصــر  ــر مبن ــان اســت را ب ــه در جری منطق
دینــی و مذهبــی تفســیر نماینــد که ایــن موضوع 
ــن  ــرای ای ــه ب ــن نمون ــت. بهتری ــت نیس درس
ــت.  ــران اس ــراق و ای ــان ع ــگ می ــوع جن موض
ــورهایی  ــدود کش ــزء مع ــه ج ــع ترکی در آن موق
ــگ  ــود را در جن ــل خ ــی کام ــه بیطرف ــود ک ب
حفــظ کــرد و بــه خاطــر نــدارم کــه در آن زمــان 
کســی در ترکیــه گفتــه باشــد االن ایــران شــیعی 
ــا حاکمیــت صــدام حســین در  و عــراق ســنی ب
حــال جنــگ بــا یکدیگرنــد و بیاییــد مــا هــم در 
کنــار عــراق قــرار بگیریــم. اصــال چنیــن چیــزی 
مطــرح نبــود و ایــن نشــان مــی دهــد کــه همــه 
ــط  ــا رواب ــه و مخصوص ــاری در منطق ــع ج وقای
میــان ایــران و ترکیــه را نمــی تــوان بــر مبنــای 

ــرد. ــیر ک ــب تفس عنصــر مذه

ــت  ــودن عــدم دخال ــد ب || شــما از مفی
ــا و  ــا رویداده ــه ب ــب در مواجه مذه
مســائل جــاری منطقــه ســخن گفتیــد، 
امــا در ســال هــای اخیــر شــاهد تاثیــر 
بســیار زیــاد مذهــب در ســوگیری های 
ــت و  ــزب عدال ــری ح ــه رهب ــه ب ترکی
ــوع را  ــن موض ــتیم، و ای ــعه هس توس
ــه  ــه در مقابل ــار ترکی ــی در رفت ــه خوب ب
ــن  ــوریه و یم ــای س ــرا ن ه ــا بح ب
شــاهد هســتیم، نظرتــان در ایــن مورد 

ــت؟ چیس
ــه  ــت منطق ــروزه در سیاس ــه ام ــکلی ک مش
ای ترکیــه شــاهد آن هســتیم بــه خاطــر 
ایــن اســت کــه پــس از آنکــه در ســال 
عربــی  هــای  جنبــش  میــالدی   ۲0۱۱
و بهــار عربــی در منطقــه شــروع شــد، 
ــی  ــر م ــعه فک ــت و توس ــزب عدال ــران ح س
ــوان  ــد اخ ــی مانن ــت های ــه حرک ــد ک کردن
المســلمین در کشــورهای تونــس، لیبــی، 
ــد  ــد آم ــر روی کار خواهن ــر ب ــوریه و مص س
ــا  ــن مبن ــر ای ــه را ب و سیاســت خارجــی ترکی
برنامــه ریــزی کردنــد. یعنــی فکــر مــی 
ــر و  ــلمین در مص ــوان المس ــه اخ ــد ک کردن
ســوریه، النهضــه در تونــس و حمــاس هم در 
ــزب  ــود. ح ــد ب ــر کار خواه ــر س ــطین ب فلس
عدالــت و توســعه هــم بــه عنــوان یــک 
حرکــت اســالم گــرا در اندیشــه رهبــری 

ــود. ــا ب ــان ه ــن جری ای
ایــن مطلــب را اردوغــان و داود اوغلــو بارهــا علنا 

تکــرار کردنــد و حتــی در کنگــره حــزب عدالــت 
و توســعه کــه در ســپتامبر ۲0۱۲ در آنــکارا برگزار 
شــد، محمــد مرســی کــه آنموقــع رئیــس جمهور 
مصــر بــود، الغنوشــی هــم کــه حــزب متبوعــش 
ــود و  ــده ب ــس ش ــات تون ــروز انتخاب ــه پی النهض
ــع  ــه آنموق ــد ک ــار اس ــن بش ــن مخالفی همچنی
بســیار قــوی بودنــد و بــه همــراه طارق هاشــمی 
ــده  ــوان نماین ــه عن ــعل ب ــد مش ــراق و خال از ع
ــه  ــد. ب ــن کنگــره شــرکت کردن حمــاس در ای
همیــن خاطــر هــم در آن دوره حــزب عدالــت 
ــه  ــود را ب ــه خ ــرد ک ــی ک ــعی م ــعه س و توس

ــد. ــان اســالم نشــان ده ــر جه ــوان رهب عن
در آن روزهــا هــم اردوغــان و هــم داود اوغلــو 
ترکیــه را بــه ماننــد رهبــر جهــان اســالم 
ــد و ایــن نیــز بســیار اشــتباه  تصــور مــی کردن
بــود. امــا مســئله ایــن اســت کــه االن بــا ایــن 
ــته  ــع گذش ــن وقای ــال از ای ــا دو س ــه تقریب ک
اســت، دیگــر هیــچ کــدام از آن افــراد و 
ــزب  ــره ح ــه در کنگ ــی ک ــای سیاس ــروه ه گ
ــد در  ــرده بودن ــرکت ک ــعه ش ــت و توس عدال
ــن  ــه در آخری ــی النهض ــتند. یعن ــدرت نیس ق
ــد  ــورد، محم ــت خ ــس شکس ــات تون انتخاب
مرســی در زنــدان اســت، مخالفــان بشــار 
اســد دیگــر آن قــدرت قبــل را ندارنــد و جــای 
ــد  ــه ان ــل داعــش گرفت ــی مث ــروه های آن را گ
و طــارق هاشــمی هــم در تبعیــد بــه ســر مــی 
بــرد. بــه ایــن ترتیــب رویاهــا و فانتــزی هــای 
حــزب عدالــت و توســعه در رابطــه بــا سیاســت 
خارجــی نقــش بــر آب شــد. توجــه بکنیــد کــه 
ــه ســفیر  ــه در چنــد کشــور خاورمیان االن ترکی
ــن  ــوریه، یم ــر، س ــد از، مص ــه عبارتن ــدارد ک ن

و اســرائیل.

ــد  ــه خواه ــما ترکی ــر ش ــه نظ ــا ب || آی
توانســت کــه در سیاســت هــای 
ــد و  ــد نظــر کن ــه ای خــود تجدی منطق
ــری  ــن میانجیگ ــوع یم ــا در موض مث

ــد؟ نمای
ــم  ــی کن ــان نم ــال گم ــی اص ــرایط فعل در ش
کــه ترکیــه بتوانــد در یمــن و یــا هــر کجــای 
دیگــری در خاورمیانــه نقــش میانجــی را 
بــازی کنــد. چونکــه هــم اکنــون ترکیــه 
خــود بخشــی از مشــکل شــده اســت و حــزب 
ــن  ــوریه و یم ــر، س ــعه در مص ــت و توس عدال
ــت.  ــر اس ــای درگی ــرف ه ــی از ط ــود یک خ
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــن ه ــل ای ــن دلی مهمتری
حــزب عدالــت و توســعه مســائل منطقــه را بــا 

ــد. ــی بین ــی م ــدگاه غلط دی

|| همانطــور کــه مــی دانیــد در روزهــای 
ــران و  ــان ای ــوزان می ــه ل گذشــته بیانی
گــروه 1+5 منتشــر شــد، توافــق ایران 
ــه  ــوع برنام ــر موض ــر س ــرب ب ــا غ ب
ــط  ــر رواب ــری ب ــه تاثی ــته ای چ هس
ــا  ــت؟ آی ــد داش ــه خواه ــران و ترکی ای
ترکیــه از چنیــن توافقــی حمایــت مــی 

کنــد؟
ــرب  ــران و غ ــان ای ــط می ــود رواب ــا بهب طبیعت
ــدت از  ــه ش ــه ب ــه ترکی ــت ک ــئله ای اس مس
آن حمایــت مــی کنــد. چــرا کــه ایــن موضــوع 
باعــث خواهــد شــد تــا تولیــد و صــادرات نفــت 
ــا  ــد و طبیعت ــش یاب ــدت افزای ــه ش ــران ب ای
ــن  ــران هــم بیشــر خواهــد شــد و ای درآمــد ای
ــر  ــوی دیگ ــت. از س ــوب اس ــه خ ــرای ترکی ب
اگــر بــا عــادی شــدن روابــط ایــران و غــرب 
قــرار باشــد کــه خــط لولــه انتقــال گاز 
ــود،  ــیس ش ــا تاس ــه اروپ ــران ب ــی از ای طبیع
طبیعتــا بهتریــن گــذرگاه ترکیــه خواهــد 
ــت و  ــه اس ــع ترکی ــه نف ــاز ب ــن ب ــود و ای ب
غیــره. حتــی بــه نظــر مــن یکــی از مهمتریــن 
دالیــل ســفر ســه شــنبه گذشــته اردوغــان بــه 
ــورد  ــود. در م ــوع ب ــن موض ــم همی ــران ه ته
ــط  ــه شــبیه رواب ــران و ترکی ــط ای اقتصــاد رواب
ترکیــه بــا روســیه اســت. یعنــی در حالــی کــه 
دو کشــور در موضوعــات سیاســی و منطقــه ای 
دارای اختــالف نظرهــای عمیقــی هســتند، 
ــاز  ــائل ب ــن مس ــه ای ــی ب ــی اعتنای ــا ب ــا ب ام
ــود را در  ــه خ ــط دو جانب ــا رواب ــد ت ــعی دارن س

ــد. ــگاه دارن ــطح ن ــن س باالتری

|| بــه نظــر شــما ســفر هفتــه گذشــته 
ــد  ــی توان ــری م ــه تاثی ــان چ اردوغ
ــه  ــران و ترکی ــه ای ــط دو جانب ــر رواب ب

ــد؟ ــته باش داش
همانطــور کــه گفتــم، دو کشــور باید ســعی کنند 
ــا متهــم  ــه ب ــه را ن ــف منطق ــه مســائل مختل ک
ــا  ــی ب ــا گفتگــو و رایزن کــردن یکدیگــر بلکــه ب
یکدیگــر حــل و فصــل نماینــد. اگــر چــه میــان 
دو کشــور در برخــی موضوعــات و مخصوصا ســوریه 
ــران  ــه و ای ــا ترکی ــی وجــود دارد ام ــالف نظرهای اخت
نمــی توانند از یکدیگر عبــور کنند و یکدیگــر را نادیده 
بگیرند. کــه البته بعضــا اردوغــان هم ســخنانی مانند 
ــود  ــارج ش ــوریه خ ــراق و س ــد از ع ــران بای ــه ای اینک
ــرف  ــن ح ــه ای ــی آورد ک ــان م ــر زب ــره را ب و غی
ــر  ــتند. در آخ ــه نیس ــی واقعگرایان ــم خیل ــا ه ه
تاکیــد مــی کنــم کــه ایــران و ترکیــه بــرای 

ــتند. ــن هس ــدون جایگزی ــر ب یکدیگ

استاد دانشگاه مرمره استانبول:

ترکیه از بهبود روابط ایران و غرب 
حمایت می کند

بهلول اُزکان معتقد است که همسایگی ایران برای ترکیه بسیار متفاوت تر از 
است.  بلغارستان  و  همسایگی کشورهایی همچون سوریه، عراق 

گفتگو: امید شمیزی
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ــی  ــامانه دفاع ــال س ــت ارس ــو ممنوعی ــر لغ خب
ــران، ســؤاالت  ــه ای موشــک هــای اس - 300 ب
بســیاری را دربــاره دالیــل مســکو بــرای اتخــاد 
ــد.  ــادر مــی کن ــه ذهــن متب چنیــن تصمیمــی ب
اگرچــه »ســرگئی الوروف« وزیــر امــور خارجــه 
ــول  ــبت حص ــه مناس ــدام را ب ــن اق ــیه، ای روس
ــی  ــر معرف ــه پذی ــری توجی ــوزان ام ــم ل تفاه
ــل نیزعلیرغــم برخــی  ــن المل ــه بی ــرد و جامع ک
نگرانــی هــا بــه آن تــن داد، اهــداف بلنــد مــدت 
ــان  ــی همچن ــن تصمیم ــاذ چنی ــکو از اتخ مس
نامعلــوم اســت. بــه همیــن دلیــل، پایــگاه خبری 
نشــنال اینترســت در دو مقالــه جداگانــه بــه قلــم 
»دیمیتــری ترنیــن« و »نیکــوالس گووســدف« 
ــی روســیه از اتخــاذ  ــداف احتمال ــل اه ــه تحلی ب

ــردازد. ــی پ ــن تصمیمــی م چنی
ــه  ــه برخــی از مهمتریــن دالیــل ارائ  در ادامــه ب

ــه پرداختــه شــده اســت:   شــده در هــر دو مقال
ــور  ــس جمه ــن« رئی ــر پوتی ــم »والدیمی تصمی
ــک  ــال موش ــت ارس ــو ممنوعی ــه لغ ــیه ب روس
ــل  ــر فص ــران، آغازگ ــه ای ــای اس - 300 ب ه
ــال  ــکو در قب ــی مس ــت خارج ــدی از سیاس جدی

ــت. ــه اس ــه خاورمیان منطق
ــول  ــی از حص ــه کم ــه فاصل ــه ب ــدام ک ــن اق ای
تفاهــم لــوزان اتخــاذ شــد، از ســویی بــه معنــای 
ــن  ــه بی ــا جامع ــرای تعامــل ب تشــویق تهــران ب
الملــل اســت و از ســوی دیگــر حامــل یــک پیام 
ــت  ــرای دول ــکو ب ــت مس ــوی دول ــح از س واض
هــای غربــی اســت مبنــی بــر اینکــه حتــی اگــر 

مذاکــرات هســته ای بــا ایــران بــه نتیجه نرســد، 
ــد  ــم هــای جدی ــال تحری روســیه  دیگــر از اعم

ــرد.   ــد ک ــت نخواه ــن کشــور حمای ــه ای علی
ــد  ــه برس ــه نتیج ــرات ب ــر مذاک ــوض، اگ در ع
ــران  ــه ای ــای موجــود علی ــم ه و از حجــم تحری
ــه  ــت ک ــان آن اس ــیه خواه ــود، روس ــته ش کاس
نقــش خــود را بــه عنــوان تامیــن کننــده ســالح 
خاورمیانــه تثبیــت کنــد چراکــه حتــی اگــر رابطه 
تجــاری میــان ایــران و کشــورهای غربی از ســر 
گرفتــه شــود، بــه احتمــال زیــاد خریــد و فــروش 
ــی را شــامل نخواهــد  ــزات نظام ســالح و تجهی
ــر  ــر پ ــه فک ــیه ب ــه روس ــت ک ــد و اینجاس ش

ــد. کــردن خــالء موجــود مــی افت
در اوضــاع متشــنج خاورمیانــه و در شــرایطی 
ــود  ــلیحاتی خ ــاز تس ــی نی ــورهای عرب ــه کش ک
را از غــرب بــه ویــژه آمریــکا تامیــن مــی کننــد، 
ایــران مشــتری خوبــی بــرای روســیه محســوب 
ــته  ــرژی هس ــاب، ان ــن حس ــا ای ــود. ب ــی ش م
ــه  ــی را در رابط ــیار مهم ــش بس ــالح نق ای و س
اقتصــادی مســکو - تهــران بــر عهــده خواهنــد 

ــت. داش
ــه وجــود  از ســوی دیگــر، در فضــای سیاســی ب
آمــده در پــی بحــران اوکرایــن، بهــره اقتصــادی 
ــم  ــه روســیه در تحکی ــازی نیســت ک ــا امتی تنه
ــا ایــران جســتجو مــی کنــد. همزمــان  روابــط ب
ــا و  ــه اروپ ــکو از اتحادی ــن مس ــه گرفت ــا فاصل ب
ایــاالت متحــده آمریــکا، روســیه در تالش اســت 
تــا خــود را بــه عنــوان یــک کشــور غیــر غربــی 

نشــان دهــد کــه مشــتاق یافتــن راه هــای جدید 
و طبعــا یــک نظــم جهانــی جدیــد اســت. از ایــن 
ــدن  ــته ش ــا برداش ــه ب ــی رود ک ــار م روی، انتظ
تحریــم هــای ســازمان ملــل متحــد علیه ایــران، 
مســکو نقــش پررنــگ تــری را بــه ایــن کشــور 
در ســازمان همــکاری هــای شــانگهای بدهــد.       
بــا همــه ایــن تفاســیر، تصمیــم  پوتیــن بــه لغــو 
ــای اس - 300  ــک ه ــال موش ــت ارس ممنوعی
ــزوم دقــت نظــر در برنامــه مســکو  ــه ایــران، ل ب
بــه مدرنیــزه کــردن ارتــش روســیه را نیــز مــی 
ــز  ــرای تجهی ــاز ب ــورد نی ــی م ــع مال ــد. مناب طلب
ارتــش روســیه بــه ســالح هــای مــدرن  بیــش 
از هــر جــای دیگــر از محــل درآمدهــای مالیاتــی 
ــی شــود.  ــن م ــرژی تامی حاصــل از صــادرات ان
ــول  ــت در ط ــت نف ــی قیم ــش جهان ــا، کاه ام
ــه  ــادی ک ــود اقتص ــته و رک ــال گذش ــک س ی
روســیه بــا آن دســت بــه گریبــان اســت از 
ــرای پیشــیرد  ــاز ب ــورد نی ــی م ــع مال حجــم مناب
طــرح بهســازی ارتش کاســته اســت. در شــرایط 
موجــود، پیــش بینــی مــی شــود کــه وزارت دفاع 
ــا 3.8 درصــد  ــود را ت ــی خ ــه نظام روســیه بودج

ــد.   ــش ده کاه
بــه ایــن ترتیــب مســکو بــرای جبــران کســری 
بودجــه الزم، رونــد مدرنیــزه کــردن ارتــش 
ــفارش  ــای س ــه ج ــرده و ب ــد ک ــیه را کن روس
ــه  ــی ب ــارف داخل ــرای مص ــد ب ــزات جدی تجهی
صــادر کــردن آنهــا روی مــی آورد.هــدف از ایــن 
تغییــر اســتراتژی،  تأمیــن اندوختــه مالــی مــورد 

نیــاز بــرای ســرمایه گــذاری در برنامه اســتحکام 
ــت. ــیه اس ــش روس ــردن ارت ــزه ک و مدرنی

بــرای اینکــه خــط تولیــد کارخانــه هــای 
تســلیحاتی روســیه بــه کار خــود ادامــه دهنــد و 
تحقیــق و توســعه بــر روی مــوارد جدیــد نیــز بــه 
قوت خــود باقــی بمانــد، صنایع دفــاع روســیه باید 
مشــتری هــای جدیــدی پیدا کنــد. تــا آن هنــگام، 
دولــت مســکو هــم مشــکالت مالــی خــود را رفــع 
کــرده و مــی تواند ســفارش تجهیــزات بــرای طرح 

مدنیــزه ســازی ارتــش را فراهــم کنــد.   
ــن  ــیه، ای ــه روس ــم علی ــال تحری ــم اعم علیرغ
ــود  ــادرات خ ــم ص ــال ۲0۱4 حج ــور در س کش
ــن  ــن چی ــا بی ــش ه ــش تن ــش داد. افزای را افزای
ــل  ــش تمای ــری در افزای ــل مؤث ــکا عام و آمری
پکــن بــه خریــد ســالح از روســیه بــوده اســت. 
هنــد نیــز مشــتری خوبــی بــرای روســیه تلقــی 
مــی شــود و از همــه مهمتــر عــدم ثبــات منطقــه 
خاورمیانــه اســت کــه کشــورهایی ماننــد عــراق، 
ایــران و مصــر را بــه بازارهــای تســلیحاتی خوبی 

ــل کــرده اســت. ــرای مســکو تبدی ب
ــدا  ــه همیــن نحــو ادامــه پی ــان ب اگــر ایــن جری
ــه  ــه برنام ــی آنک ــد ب ــی توان ــن م ــد، پوتی کن
بهســازی ارتــش روســیه را متوقــف کنــد، 
بخشــی از آن را بــرای مــدت کوتاهــی بــه 
تعویــق بیانــدازد. بــه ایــن ترتیــب، تاثیــر منفــی 
ــان  ــیه و زی ــه روس ــرب علی ــای غ ــم ه تحری
ناشــی از کاهــش قیمــت نفــت تــا حــد زیــادی 

ــود. ــی ش ــران م جب

نشنال اینترست بررسی کرد:

چرایی موافقت روسیه با ارسال موشک 
های اس - 300 به ایران

یک رسانه غربی به تحلیل اینکه چرا با وجود مشخص نبودن مذاکرات هسته 
داد،  خبر  تهران  به  اس۳۰۰  موشکی  سامانه  تحویل  از  روسیه  ایران،  ای 

است.  پرداخته 

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه ۱9 |  شماره 3 | ۱5 اردیبهشت 94

ایران در جهان

بــی بــی ســی در تحلیــل خــود مــی نویســد: زوز 
ــس  ــن، رئی ــر پوتی ــل والدیمی ــنبه ۱3 آوری دوش
جمهــور روســیه، بــا امضــای حکمــی ممنوعیــت 
تحویــل ســامانه های موشــکی زمیــن بــه 
هــوای اس-300 بــه ایــران را لغــو کــرد. حکــم 

ــود. ــل اجــرا خواهــد ب ــه قاب ــور بالفاصل مزب
ــراردادی  ــه ق ــردد ب ــاز می گ ــوع ب ــینه موض پیش
بــه مبلــغ 800 میلیــون دالر کــه در ســال ۲007 
بــرای فــروش پنــج ســامانۀ اس-300 بیــن 
روســیه و ایــران بــه امضــا رســید. موشــک ها بــه 
ــری  ــره دیمیت ــل داده نشــد و باالخ ــران تحوی ای
در  روســیه،  وقــت  رئیس جمهــور  مــدودف، 
ســال ۲0۱0 در راســتای اجــرای قطعنامــه ۱9۲9 
شــورای امنیــت، دســتوری صــادر کــرد کــه بــه 
ــه وســیعی از ادوات  ــروش مجموع موجــب آن ف
ــران  ــه ای ــواع موشــک ها، ب ــه ان ــی، از جمل جنگ
ممنــوع شــد. در واکنــش بــه ایــن اقــدام، ایــران 
بــا درخواســت غرامــت 4 میلیــارد دالری از 
ــو  ــی داوری در ژن ــوان بین الملل ــه دی ــیه، ب روس

ــرد. ــکایت ک ش
موشــکی  ســامانه های  از  یکــی  اس-300 
پیشــرفته اســت کــه بــرای رهگیــری جنگنده ها 
و موشــک های بالســتیک طراحــی شــده اســت. 
بــرد آن بیــش از صــد و پنجــاه کیلومتــر و توانایی 
ــا  ــری ب ــدف و درگی ــان ۱00 ه ــری هم زم پیگی

ــدف را دارد. ۱۲ ه

|| چــرا روســیه دســت بــه ایــن اقــدام 
زد؟ 

در پاســخ بــه ایــن ســوال چندیــن فرضیــه مطرح 
ــل  ــن عم ــه ای ــد ک ــی معتقدن ــود.  گروه می ش
ــه تحریم هــای  ــه مهلــک ب روســیه اولیــن ضرب
بــه  می توانــد  کــه  آمریکاســت  یکجانبــه 
ــان  ــا منجــر شــود. آن فروپاشــی نظــام تحریم ه
ــه  ــدام روســیه در پاســخ ب ــن اق ــد کــه ای معتقدن
ــری  ــه رهب ــرب ب ــه غ ــت ک ــی اس تحریم هائ
آمریــکا، بــر ســر جریانــات اوکرایــن بــر روســیه 

ــت. ــرده اس ــل ک تحمی
ــیه  ــن روس ــالف بی ــته، در اوج اخت ــال گذش س
آمریکائــی  کارشناســان  برخــی  غــرب،  و 
پیش بینــی می کردنــد کــه پوتیــن ممکــن 
اســت از کارت اس-300 و فــروش آن بــه ایــران 
اســتفاده کنــد. چنیــن اتفاقــی صــورت نگرفــت. 
ــد  از ایــن رو، هــر چنــد کــه ایــن عامــل می توان
ــم  ــه کــه تصمی ــا ایــن فرضی ــوده باشــد، ام ــر ب موث
روســیه صرفــا در پاســخ بــه غــرب صــورت گرفتــه، 
بــا توجــه بــه ماه هــا تاخیــر و اینکــه روســیه اقدامــات 
ــه عمــده دیگــری اتخــاذ کــرده اســت،  تالفی جویان

ــد. ــر نمی رس ــه نظ ــده ب ــدان قانع کنن چن
نظریــه دیگــر را می تــوان در بخشــی از ســخنان 
ــیه  ــه روس ــور خارج ــر ام ــرگئی الوروف، وزی س
جســتجو کــرد. الوروف، افزایــش شــدید تنش در 
یمــن و تحــوالت نظامــی در هفته هــای اخیــر در 
کشــور هــای همســایه یمــن را دلیــل اســتحقاق 
ایــران بــرای برخــورداری از یــک سیســتم دفــاع 

هوائــی مــدرن دانســت.
ــه در  ــد ک ــکا معتقدن ــی آمری ــان نظام کارشناس
ــتم اس-300  ــه سیس ــران ب ــز ای ــورت تجهی ص
ــر  ــران عمــال غی ــه ای ــی اســرائیل ب ــه هوائ حمل
ممکــن خواهــد شــد و آمریــکا نیــز بــا در اختیــار 
داشــتن تعــداد محــدودی از بمب افکن هــای 
بمب هــای  حمــل  قابلیــت  بــا  رادارگریــز 
ــران  ــات در ای ــام عملی ــرای انج ــنگرکوب، ب س

ــک  ــود. ی ــد ب ــه خواه ــدی مواج ــش ج ــا چال ب
ــد:  ــی گوی ــکا م ــی آمری ــد نظام ــناس ارش کارش
ــی  ــه کس ــت ک ــوری اس ــن )اس-300( جان ای

نمی خواهــد بــه آن نزدیــک شــود.
انتشــار خبــر تصمیــم روســیه عمدتــا بــا مخالفت 
ــرو شــد. ســخنگوی کاخ  آمریــکا و اســرائیل روب

ســفید، جــاش ارنســت، در واکنشــی فــوری 
ــه  ــد ک ــد درک کن ــا بای ــیه قاعدت ــت: روس گف
ایــاالت متحــده موضــوع امنیــت متحــدان خــود 
ــد. در  ــی می کن ــدی تلق ــیار ج ــه بس را در منطق
پاســخ، رئیــس کمیتــه روابــط خارجــی مجلــس 
دومــای روســیه اظهــار داشــت: بــه نظــر 
ــی  ــاع هوائ ــتم دف ــروش سیس ــه ف ــد ک می رس
اس-300 بیــش از همــه کســانی را آزرده اســت 
کــه موضــوع حملــه هوائــی بــه آن کشــور 

)ایــران( را مــردود نمی داننــد.

ــرای  ــران ب ــت ای ــد امنی ــرا بای ||  چ
روســیه اهمیــت داشــته باشــد؟ 

بــه دو دلیــل.  نخســت اینکــه، رهبــران روســیه 
بــا شــکل گیری یــک نظــام جهانــی تک قطبــی 
ــگاه  ــن ن ــتیزند. ای ــکا در س ــری آمری ــه رهب ب
اســتراتژیک منحصــر بــه والدیمیــر پوتیــن 
نیســت بلکــه تمــام رهبــران سیاســی روســیه را 
شــامل می شــود. در واقــع ایــن نگــرش روســی 
ســابقه تاریخــی دارد و همیــن دیــدگاه بــود کــه 
باعــث شــد بعــد از جنــگ جهانــی دوم دنیــای دو 
قطبــی آمریــکا در برابــر شــوروی شــکل بگیــرد.
ــا  ــه ب ــم ک ــران را ه ــه ای ــر، بالفاصل ــن تفک ای
برتری جوئــی )هژمونــی( آمریــکا در منطقــه 
مخالــف بــوده و نیــز یــک قــدرت منطقــه ای بــه 
شــمار مــی رود، به عنــوان یک شــریک راهبــردی، 
در مرکــز توجــه روســیه قــرار می دهــد. همــکاری 
ــکا و  ــر آمری ــوریه، در براب ــران در س ــا ای ــیه ب روس
متحــدان آن کــه در صــدد ســرنگونی بشــار اســد 
ــرد. ــن بینــش سرچشــمه می گی هســتند، از همی

دوم اینکــه، یــک ایــران بــزرگ، امــا هــرج 
و مــرج زده و بی ثبــات، در مرزهــای جنوبــی 
ــور  ــه آن کش ــزی اســت ک ــن چی ــیه، آخری روس
آرزوی آن را دارد. تجربیــات عــراق، ســوریه 
و لیبــی نشــان داده اســت کــه بــا تضعیــف 
ــدرو  ــای تن ــه نیروه ــزی چگون ــت مرک حکوم

ــک  ــد. ی ــرده و اوج می گیرن ــور ک ــلح ظه و مس
ایــران بی ثبــات، بــا توجــه بــه خطــر همیشــگی 
و واقعــی اســالم گرایان تنــدرو چچــن کــه هــم 
اینــک بخــش عمــده ای از نیروهــای داعــش را 
تشــکیل می دهنــد، تهدیــدی جــدی بــرای 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــیه ب ــی روس ــت مل امنی
ــر  ــل ذک ــه دالی ــه ب ــت ک ــن واقعی ــم ای علیرغ
شــده امنیــت و ثبــات ایــران بــرای روســیه 
ــه  ــه ب ــیه ک ــه روس ــت، توجی ــت اس ــز اهمی حائ
خاطــر تحــوالت یمــن - و در واقــع خطــر درگیر 
شــدن عربســتان بــا ایــران - دســت بــه چنیــن 
ــه نظــر  تصمیمــی زده اســت چنــدان منطقــی ب

نمی رســد.
ــد  ــه معتق ــت ک ــوان یاف ــری را می ت ــر ناظ کمت
ــرای  ــد ب ــی می توان ــه تنهائ ــتان ب ــد عربس باش
ایــران یــک تهدیــد نظامــی بــه حســاب بیایــد. 
ــد کــرد کــه حتــی اســرائیل هــم  فرامــوش نبای
بــا تــوان نظامی بــه مراتــب باالتــر از عربســتان، 
ــکا  ــارکت آمری ــدون مش ــد ب ــر نش ــا حاض نهایت

ــد. ــران بزن ــه ای ــه نظامــی ب ــه حمل دســت ب
بنابرایــن تنهــا در صــورت همراهــی آمریکاســت 
ــی  ــدام نظام ــه انجــام اق ــادر ب ــه عربســتان ق ک
ــرض هــم  ــن ف ــا ای ــود. ام ــران خواهــد ب ــه ای علی
ــی  ــد. در حال ــر می رس ــه نظ ــن ب ــیار دور از ذه بس
کــه دولــت آمریــکا رونــد تشــنج زدائی را بــا ایــران 
در پیــش گرفتــه و بی وقفــه در تــالش بــرای 
ــران اســت  ــه بحــران هســته ای ای ــه دادن ب خاتم
تغییــر دفعتــی و ۱80 درجــه ایــن سیاســت و حمله 
ــه نظــر نمی رســد. ــران منطقــی ب ــه ای نظامــی ب

ــران در  ــه ای ــکا ب ــه آمری ــر حمل ــن خط در ضم

ــن  ــش بی ــری تن ــان اوج گی ســال ۲007، در جری
ــر از  ــژاد، کمت ــت احمدی ن ــوش و دول ــت ب دول
ــان  ــیه در هم ــه روس ــن هم ــا ای ــود. ب ــروز نب ام
ــروش  ــرارداد ف ــتن ق ــم بس ــال ۲007 علیرغ س
ــاز زد. ــه ایــران ســر ب اس-300، از تحویــل آن ب

ــر  ــم اخی ــث تصمی ــی باع ــه عامل || چ
ــد؟  ــن ش کرملی

ــه  ــوق، از جمل ــل ف ــی عوام ــه تمام ــن اینک ضم
مقابلــه بــا غــرب در ارتبــاط بــا مســئله اوکرایــن 
و تامیــن امنیــت ایــران بــه عنــوان یک شــریک 
روســیه  محاســبات  در  اســتراتژیک  بالقــوه 
گنجانــده شــده اســت، بایــد عامــل اصلــی 
ــن مقطــع، در جــای  ــدام روســیه را در ای ــن اق ای

ــرد. ــتجو ک ــری جس دیگ
ایــن عامــل چیــزی نیســت مگــر حصــول تفاهم 
در لــوزان و افزایــش جــدی احتمــال رســیدن بــه 
ــران و  ــن ای ــته ای بی ــی هس ــق نهائ ــک تواف ی
۱+5، خــارج شــدن آن کشــور از انــزوای سیاســی 
و اقتصــادی، و در نهایــت بــاز شــدن بــازار ایــران 
بــر روی بازیگــران بین المللــی. بــه گفتــه 
ــن  ــران ای ــر خارجــه ای ــف، وزی محمدجــواد ظری
ــا  ــط ب ــاز در رواب ــاط مشکل س ــی از نق ــدام یک اق

ــی دارد. ــر م ــان ب روســیه را از می
لئونیــد ایواشــف، مدیــر اندیشــکده مرکــز 
مــورد  در  مســکو  ژئوپلیتیــک  تحلیل هــای 
ــر  ــد: اگــر تاخی ــر روســیه مــی گوی ــم اخی تصمی
کنیــم و ایــران را در انتظــار بگذاریــم، فــردا، 
زمانــی کــه تحریم هــا برداشــته شــود واشــنگتن 

ــود. ــد رب ــران را خواهن ــازار ای ــش ب و متحدان
ــارد  ــا میلی ــت و گاز صده ــت نف ــا در صنع تنه
دالر پــروژه و معاملــه در انتظــار برداشــته شــدن 
تحریم هــا اســت. در ایــن زمینــه روســیه یکــی از 
پیشــتازان در جهــان اســت. به گــزارش مجلــه فوربز، 
»روس نفــت« در ســال ۲0۱3 بــه عنــوان بزرگتریــن 
ــان،  ــی در جه ــر خصوص ــت و گاز غی ــرکت نف ش

اکســون موبیــل آمریــکا را پشــت ســر گذاشــت.
درتفاهــم نامــه اقتصــادی 70 میلیــارد یوروئی که 
ــاه گذشــته  ــران و روســیه در شــهریور م ــن ای بی
ــدن آن  ــی ش ــون اجرائ ــید و تاکن ــا رس ــه امض ب
ــاده  ــق افت ــه تعوی ــا ب ــل وجــود تحریم ه ــه دلی ب
اســت، مبــادالت بازرگانــی در زمینــه نفــت و گاز، 
ــدن، و  ــت، مع ــرق، صنع ــای ب ــداث نیروگاه ه اح
ــده شــده اســت.  محصــوالت کشــاورزی گنجان
ــازار  ــت ب ــرارداد گف ــده ق ــی امضاکنن ــر روس وزی
ــب  ــرای روســیه بســیار جال ــران ب ــت و گاز ای نف
اســت... روســیه می توانــد حرکــت عظیمــی 
ــد. در ضمــن  ــران ایجــاد کن در صنعــت نفــت ای
ایــران قــراردادی بــا روســیه در مــورد احــداث دو 
نیــروگاه اتمــی بــا احتمــال افزایــش بــه 8 واحــد 

ــز امضــا کــرده اســت. نی
متخصصیــن کســب و کار معتقدنــد زمانــی کــه 
ــر روی  درهــای یــک کشــور در حــال توســعه ب
ــاز می شــود حضــور در آن  ــازار هــای جهانــی ب ب
ــرای کســب  ــن بازیگــر، ب ــوان اولی ــه عن ــازار ب ب
ــت.  ــت اس ــت اهمی ــز نهای ــتر، حائ ــهم بیش س
ــران  ــا ای ــه ب ــی ک ــت در حال ــیه نمی توانس روس
ــای  ــت ج ــدال اس ــغول ج ــو مش در دادگاه ژن
پــای اقتصــادی محکمــی در ایــران بــاز کنــد. 
ــه  ــا توجــه ب لغــو تحریــم فــروش اس-300، ب
ــر اقتصــاد  ــرب ب ــای غ ــه تحریم ه فشــاری ک
ــر  ــدی را ب ــد، دریچــه جدی ــیه وارد می کن روس

ــرد. ــد ک ــاز خواه ــیه ب روی روس

بی بی سی تحلیل کرد:

چرا پوتین ممنوعیت تحویل اس 300 به 
ایران را لغو کرد

یک رسانه غربی با پرداختن به تحوالت مربوط به مذاکرات هسته ای ایران 
وضعیتی  چنین  در  روسیه  چرا  اینکه  تحلیل  به  خاورمیانه  اوضاع  همچنین 

پرداخت.  ایران گرفته  به   ۳۰۰ تحویل سامانه موشکی اس  به  تصمیم 
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ایران در جهان

تحــوالت اخیر در منطقــه از عــراق و ســوریه گرفته تا 
یمن، بــار دیگــر عمــق نفــوذ و تأثیرگــذاری ایــران در 
خاورمیانــه را بــه خوبــی به تصویــر کشــید. در همین 
رابطه نشریه »نشــنال اینترســت« به بررسی موضوع 
ائتــالف کشــورهای عربــی بــرای مقابلــه بــا ایــران 
پرداخــت و موفقیــت ایــن ائتــالف را »مأموریتــی غیر 
ممکــن« خوانــد. بــا جــود ایــن کــه توافــق هســته 
نهایــی میان ایــران و ۱+5، مســأله هســته ای ایــران را 
بــرای همیشــه حــل و فصل مــی کند، امــا ایــن بدان 
معنا نیســت که نفــوذ و تأثیرگذاری گســترده ایــران در 
خاورمیانــه کمرنــگ خواهــد شــد، زیــرا ایــران بســیار 
قدرتمندتــر از آن اســت که کشــوری بتوانــد در مقابل 

آن ایســتاده و نفــوذش را مهــار کنــد.
ــری  ــرای جلوگی تــالش هــای گســترده خارجــی ب
از دســتیابی ایــران بــه توافــق هســته ای نهایــی بــا 
ــک  ــه تشــکیل ی ــت ب ــی، در نهای ــورهای غرب کش
ــران  ــه ته ــی علی ــش بین ــل پی ــر قاب ــالف غی ائت
منجــر شــد. عربســتان ســعودی در پشــت پــرده بــا 
صهیونیســت هــا در زمینــه همــکاری بــا تــل آویــو 
بــرای جلوگیــری از هرگونــه توافــق هســته ای میان 

تهــران و غــرب توافــق کــرد، هرچنــد که این کشــور 
بــه صــورت علنــی از تفاهــم حاصــل شــده میــان دو 
طــرف طــی دور آخــر مذاکــرات اتمــی اســتقبال کرد. 
ایــن نکتــه نیز بر کســی پوشــیده نیســت کــه برخی 
ــدگاه  ــارس دی ــج ف ــوزه خلی ــع در ح ــورهای واق کش
مثبتی نســبت بــه توافــق هســته ای ایــران بــا غرب 
ندارنــد. آنهــا بیــم آن را دارنــد کــه توافــق هســته ای 
ایــران بــا غــرب، از یک ســو قــدرت ایــران را از ســطح 
کنونــی هــم باالتر بــرده و از ســوی دیگــر آمریــکا را از 

همپیمانــان خــود در منطقــه دور ســازد.
ــه در  ــه چ ــرد ک ــه ک ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــا بای ام
ــران و  ــان ای ــق هســته ای می صــورت امضــای تواف
غــرب و چــه در صــورت شکســت مذاکــرات کنونی، 
تهران یــک قــدرت برجســته در منطقه باقــی خواهد 
مانــد. زیــرا در صــورت تحقــق توافق، همــکاری های 
مشــترک میــان ایــران و جامعه جهانــی در زمینــه های 
مختلــف افزایــش خواهــد یافــت و در صورت شکســت 
مذاکــرات نیــز ایــران چیــزی را از دســت نــداده و برنامــه 
هســته ای خــود را با قــدرت بیشــتری ادامــه خواهــد داد.
در حقیقــت، در حالــی کــه کشــورهای منطقــه ای از 

مقابلــه بــا خطــرات و تهدیــدات داعــش عاجــز مانده 
انــد، ایــران بــا قــدرت و نشــاط وارد میــدان نبــرد شــده 
و تاکنــون در مبــارزه بــا این گروه تروریســتی بــه طور 
کامل موفق بــوده اســت. کابوس کشــورهای منطقه 
ای از اینکــه شــاید آمریــکا روزی آنهــا را رهــا کند، چیز 
ــن از  ــس از ســخن گفت ــا پ ــدی نیســت و تنه جدی
احتمــال امضای توافق هســته ای میــان ایــران و 5+۱ 
کــه واشــنگتن هــم عضــوی از آن اســت، بــه صورت 

آشــکارا مطــرح شــده اســت.
از ســوی دیگــر تــل آویــو نیــز از امضــای توافقنامــه 
هســته ای میان ایران و ۱+5 بســیار خشــمگین است. 
بنیامیــن نتانیاهو نخســت وزیــر رژیم صهیونیســتی 
ــا از  ــت ت ــته اس ــنگتن خواس ــات واش ــا از مقام باره
امضای چنین توافقــی خــودداری کنــد. وی در کنگره 
مدعــی شــد: ایــن توافــق ممکــن اســت راه را بــرای 
ایــران در دســتیابی بــه بمب اتــم همــوار کند. امــا این 
اســتراتژی بــرای تل آویــو، یــک اســتراتژی ناکارآمــد 
ــرای  ــودی ب ــچ س ــا هی ــی رود و تقریب ــمار م ــه ش ب
صهیونیســت ها ندارد. تنها دســتاوردی که این اســتراتژی با 
خــود به همراه داشــته اســت وجود تنــش های گســترده در 

روابــط تــل آویــو و واشــنگتن بوده اســت.
ــارس،  ــج ف ــوزه خلی ــورهای ح ــه کش ــی ک در حال
دســتپاچه تــالش مــی کننــد تــا از امضــای هرگونــه 
توافــق هســته ای میــان ایــران و غــرب جلوگیــری 

کننــد، ایــران قــدرت خــود در منطقــه را روز بــه روز 
بیشــتر بــه نمایــش مــی گــذارد. نبایــد اینگونــه 
تصــور کــرد کــه توافــق هســته ایــران و غــرب، 
جایــگاه منطقــه ای ایــران را تحکیــم مــی کنــد 
زیــرا بــا توجــه بــه اینکــه ایــران در حــال حاضــر 
ــدـ   ــته باش ــود داش ــی وج ــه توافق ــدون اینک ـ ب
یــک قــدرت برجســته در منطقــه بــه شــمار مــی 
رود، ایــن دیــدگاه کامــال نادرســت اســت. ایــران 
یــک کشــور بــزرگ بــا منابــع طبیعــی گســترده 
بــوده و از همــه مهــم تــر کانــون ثبــات در 
منطقــه ای آشــفته و بــی ثبــات تلقــی می شــود.

در ایــران همچنیــن جمعیتــی دو برابــر آنچــه کــه در 
عربســتان ســعودی وجــود دارد، زندگــی می کننــد اما 
آنچــه کــه از هرچیــز دیگــری مهــم تــر به نظــر می 
رســد ایــن اســت کــه ایــران قــادر بــه پیگیــری یک 
سیاســت منســجم در منطقه وخارج از آن اســت. یکی 
از نمونــه هــای بارز برجســتگی سیاســت های ایــران، 
تــحوالت عــراق و حملــه داعــش بــه ایــن کشــور 
اســت. ایــران از جملــه اولیــن کشــورهایی بــود که 
ــا تروریســم  ــارزه ب ــه عــراق در مب ــرای کمــک ب ب
ــای  ــار اعض ــرای مه ــی را ب ــر اقدام ــتافت و ه ش
داعــش انجــام داد. در دیگــر کشــورهای منطقه نیز 
وضعیــت بــه همیــن صــورت اســت و ایــران نقش 

تأثیرگــذار و مثبتــی را در برخــی از آنهــا دارد.
بــه طــور کلــی، بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی و 
ــق  ــه تواف ــران احتیاجــی ب ــه، ای تحــوالت منطق
هســته ای بــرای تحکیــم جایــگاه خــود در 
منطقــه نــدارد. در حالــی کــه امــروز، کشــورهای 
منطقــه بــرای ضربــه زدن بــه توافــق هســته ای 
ایــران و غــرب، شــبانه روز تــالش میکننــد، ایــن 
کشــور همچنــان از همــان نفــوذ و تأثیرگــذاری 

ــوردار اســت. ــه برخ ــود در منطق ــابق خ س

نشنال اینترست بررسی کرد؛

عدم توانایی آمریکا و اعراب برای 
کاهش تأثیرگذاری ایران در منطقه

یک رسانه غربی در گزارشی به بررسی ائتالف گسترده کشورهای عربی برای 
مقابله با نفوذ و تأثیرگذاری ایران در تحوالت منطقه و ناکارآمدی تالش های 

آنها در این زمینه پرداخت. 

ــکا در  ــنای آمری ــی س ــط خارج ــه رواب ــدام کمیت اق
تصویب طرحــی که به موجــب آن اختیــارات رئیس 
جمهــور آمریــکا در مــورد لغــو تحریــم هــای ایــران 
محــدود مــی شــود موجــب شــد تــا بــار دیگــر غیر 
قابــل اطمینــان بــودن آمریکائــی هــا ثابــت شــود.

پــس از حصــول تفاهــم لــوزان تفاســیر 
مختلفــی از آنچــه کــه در ســوئیس میــان ایران 
و کشــورهای ۱+5 مــورد موافقــت قــرار گرفتــه 
منتشــر شــده کــه هــر یــک از آنهــا بازتــاب های 
گســترده ای را در طــرف مقابــل موجــب شــده انــد. 
در همیــن راســتا بــرای اطــالع از وضعیت حاکــم در 
آمریــکا در خصــوص تفاهــم لــوزان و توافــق جامــع 
ــاور  ــرور« مش ــل س ــا پروفســور »دانی ــته ای ب هس
ســابق وزارت خارجــه آمریــکا بــه گفتگو نشســتیم.
پروفســور دانیــل ســرور از معــروف تریــن 
کارشناســان حاضــر در مبحــث مدیریــت جنگ، 
ــط دو  ــه رواب ــد موسس ــان ارش و از کارشناس
ســوی آتالنتیــک و از اســاتید دانشــگاه جــان 
هاپکینــز کــه ســابقه فعالیــت گســترده در مورد 
جنگ هــای عــراق، افغانســتان و بالــکان را دارد 
ــه عنــوان نماینــده  ــا ۱996 ب و از ســال ۱994 ت
ویــژه آمریکا در امــر میانجیگری میان مســلمانان 
و کــروات هــای یوگســالوی فعالیت کرده اســت.
ــر  ــرح زی ــه ش ــه ب ــن مصاحب ــل ای ــن کام مت

اســت:

|| شــما تفاهــم بدســت آمــده در 
ــی  ــور ارزیاب ــوئیس را چط ــوزان س ل
ــی  ــم م ــن تفاه ــا ای ــد؟ آی ــی کنی م
توانــد منجــر بــه توافــق جامع هســته 

ــود؟ ای ش
اگــر بخواهیــم از نقطــه نظــر آمریکایــی هــا بــه این 
تفاهم نــگاه کــرده و در مــورد آن قضــاوت کنیم باید 
بگویــم ایــن تفاهــم یــا چارچوبــی کــه کشــورها در 
مــورد آن توافــق کــرده انــد یــک پیشــرفت شــفاف 
بــود. امــا مــن مطمئــن نیســتم کــه توافــق نهایــی 
وجــود داشــته باشــد بــه ویــژه بعــد از اظهــارات اخیر 
رهبــر عالــی ایــران بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن 
تفاهــم ابتدایــی اســت و نمــی توانــد توافــق نهایــی 

باشــد.
ــه اظهــارات حضــرت آیــت  || شــما ب
اهلل خامنــه ای اشــاره کردیــد، ســناتور 
ــه  ــتناد ب ــا اس ــن« ب ــک کی ــان م »ج
ــی  ــاب مدع ــر انق ــات رهب فرمایش
شــده بــود کــه ایــن اظهــارات نشــان 
ــکا در دو  ــران و امری مــی دهــد کــه ای
صفحــه متفــاوت هســتند )اختافــات 
زیــادی بــا هــم دارنــد(، نظــر شــما در 

ــت؟ ــه چیس ــن رابط ای
مطمئنــم کــه مــا در صفحــات متفاوتــی هســتیم اما 

ســوال اینجاســت کــه آیــا این صفحــات مختلــف در 
یــک کتــاب قــرار دارنــد یــا خیــر. تفاهــم بدســت آمده 
هــر دو طــرف را تــا حــدی راضــی کــرده اســت. اگــر به 
تعهــدات عمــل شــود آنگاه فکــر می کنــم که هــر دو 

کشــور )ایــران و آمریــکا( دریــک کتاب باشــند.
|| چــرا ایــران و کشــورهای غربــی 
همچــون آمریکا و فرانســه تحلیــل های 

ــد؟ متفاوتــی از تفاهــم ســوئیس دارن
تصــور مــی کنــم ایــن بخاطــر آن باشــد کــه ما 
هنــوز در نیمــه راه هســتیم. هنــوز مــوارد زیادی 
از چارچــوب اعــالم شــده وجــود دارنــد کــه مــورد 
ــول  ــن رو حص ــد از همی ــه ان ــرار نگرفت ــث ق بح

پیشــرفت در ایــن رابطــه ممکــن اســت.
|| سناتــور مک کانــل یکــی از منتقدین 
اصلــی اوبامــا در مــورد ایــران محســوب 
می شــود بــه نحــوی کــه وی اخیــرا اعام 
کــرده آمریــکا نمــی توانــد بــه اهدافــی که 
اوبامــا بــرای آن تعییــن کــرده برســد، نظر 

شــما در ایــن مــورد چیســت؟
ــن فرصــت یــک ســاله  اگــر منظــور شــما ای
اســت فکــر مــی کنــم کــه در ایــن مــدت اوبامــا 
بتوانــد به اهــداف خود برســد. البتــه در مــورد ایران 
شــخصا اعتقــاد دارم کــه غیــر واقعــی اســت اگــر 
قبــول کنیــم کــه ایــران تمــام توانائی هــای غنی 

ســازی خــود را متوقــف مــی کنــد.
|| همانطــور کــه مطلــع هســتید ســه شــنبه 

گذشــته کمیتــه روابــط خارجــی ســنا طرحی 
اختیــارات  کردن  محــدود  مــورد  در  را 
ــق  ــورد تواف ــکا در م ــور آمری ــس جمه رئی
ــر  ــرد، ه ــب ک ــران تصوی ــا ای ــته ای ب هس
ــرح کاخ  ــن ط ــب ای ــش از تصوی ــد پی چن
ســفید بــا آن مخالــف بــود امــا بعــد از تصویب 
شــدن، اعــام شــد کــه ممکــن اســت اوبامــا 
ایــن مصوبــه را امضــا کنــد، بــه نظــر شــما آیا 
ــه تفاهــم  ــه هایــی ب چنیــن اقدامــات و مصوب

ــه نمــی زنــد؟ ســوئیس ضرب
ممکن اســت ما شــاهد تصویب طرحی در کنگره باشــیم 
کــه رئیــس جمهــور اوبامــا بتوانــد بــا آن کنــار بیایــد. 
موضــوع سیاســت هــای داخلــی و پذیرش هــر توافق 
در داخــل کشــور در هــر دو طرف یعنــی ایــران و آمریکا 
مهــم اســت. ایــن مشــکل خواهــد بــود بــه توافقــی 
برســیم که بتوانــد جمهــوری خواهــان و دموکــرات ها 
را در مــورد اینکــه ایــران بــه تعهــدات خود پایبند اســت 
متقاعد ســازد. همچنین تصــور می کنــم در ایــران نیز 
غیر ممکن اســت کــه اصــول گرایــان و لیبــرال هــا را 
راضــی بــه توافقی کــرد که بــه موجــب آن تحریم 
هــای مرتبــط بــا برنامــه هســته ای ایران لغو نشــوند.

ایــن نکته مهــم اســت که بــه یاد داشــته باشــیم حتی 
اگر توافق جامع هســته ای حاصل شــود ایــران و امریکا 
در بســیاری از مسائل همچون اســرائیل، حزب اهلل، یمن، و 
حمــاس با یکدیگــر اختــالف خواهنــد داشــت. ما بــرای 

عــادی ســازی روابــط راه درازی را در پیــش داریــم.

مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا معتقد است توافق جامع هسته ای باید به 
گونه ای باشد که بتواند هم در داخل آمریکا و هم در داخل ایران مورد قبول 

همه گروه ها قرار بگیرد.

مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا:
مصوبه کنگره غیر منطقی است/ پذیرش 

توافق داخل ایران وآمریکا مهم است

گفتگو:عبدالحمید بیاتی
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ایران در جهان

هــر چنــد کــه ایــران و ترکیــه از ســال ۲0۱۲ بــه 
ایــن ســو در برخــی از مســائل منطقــه ای دارای 
اختــالف نظرهایــی بــوده انــد و روابــط دو کشــور 
ــی  ــر و تحوالت ــتخوش تغیی ــز دس ــایه نی همس
ــران و  ــدت ای ــن م ــی ای ــا در ط ــت ام ــوده اس ب
ــر ســر  ــد کــه اختــالف ب ــداده ان ترکیــه اجــازه ن
ــوریه  ــران س ــه بح ــف از جمل ــات مختل موضوع
ــی  ــرات منف ــور تاثی ــان دو کش ــط می ــر رواب ب
شــدیدی داشــته باشــد کــه ایــن خــود از ویــژه و 
اســتراتژیک بــودن روابــط میــان ایــران و ترکیــه 

ــر مــی دهــد. خب
ــب  ــه رج ــور ترکی ــس جمه ــر رئی ــوی دیگ از س
طیــب اردوغان در ســفر یــک روزه ای کــه در ۱8 
ــران داشــت  ــه ای ــاه ســال جــاری ب ــن م فروردی
ــورمان  ــولین کش ــا مس ــو ب ــدار و گفتگ ــه دی ب
پرداخت و در نشســت مشــترک مطبوعاتی از احتمال 

میانجیگــری ترکیــه در بحــران یمن خبــر داد.
ــز از  ــه نی ــرداد( ترکی ــن )۱7 خ ــات 7 ژوئ انتخاب
رویدادهــای بســیار مهمــی اســت کــه ترکیــه در 

ــود. ــی شــاهد آن خواهــد ب ــاه هــای آت م
ــه در  ــوگیری ترکی ــا س ــه ب ــی در رابط گفتگوی
ــر  ــفر اخی ــه ای، س ــای منطق ــران ه ــورد بح م
ــی  ــات پارلمان ــز انتخاب ــران و نی ــه ای ــان ب اردوغ
ــدوز  ــی اوزگون ــا عل ــور، ب ــن کش ــش روی ای پی
نماینــده مــردم اســتانبول از حــزب جمهــوری خلق 
در پارلمــان ترکیــه و رئیس گــروه دوســتی پارلمانی 
ترکیه-ایران و همچنین دادســتان ســابق استانبول 

انجــام گرفتــه کــه بــه شــرح زیــر اســت.

ــای  ــال ه ــدوز، در س ــای اوزگون || آق
اخیــر شــاهد اختــاف نظــر بیــن ایران 
و ترکیــه در برخــی مســائل منطقــه ای 
ــه  ــورد در قضی ــن م ــه ای ــم ک ــوده ای ب
ســوریه آشــکارتر بــوده اســت. یعنــی 
در حالــی کــه ایــران بــه راه حــل 
سیاســی و گفتگــو بــرای حــل بحــران 
ســوریه معتقــد بــوده، در نقطــه مقابــل 
ترکیــه سیاســت متفاوتــی را در پیــش 
ــن  ــما از ای ــل ش ــت. تحلی ــه اس گرفت

ــت؟ ــئله چیس مس
رئیــس جمهــور ترکیــه رجــب طیــب اردوغــان و 
ــه  ــت و توســعه، از ســال ۲0۱۲ ب ــت عدال حکوم
ــت  ــوریه، سیاس ــاله س ــورد مس ــوص در م خص
ــوری  ــا جمه ــود ب ــط خ ــال رواب ــی در قب متفاوت
ــران در پیــش گرفتــه اســت. حــزب  اســالمی ای
ــود  ــته خ ــتای خواس ــعه، در راس ــت و توس عدال
ــد و روی  ــار اس ــت بش ــقوط دول ــر س ــی ب مبن
کار آمــدن اخــوان المســلمین، از هرگونــه گــروه 
ــت  ــی حمای ــلفی و وهاب ــی س ــتی افراط تروریس
کــرد. ایــن حمایــت تنهــا محــدود بــه بــاز کردن 
ــای  ــت ه ــواع حمای ــامل ان ــود و ش ــا نب مرزه
تســلیحاتی، لجســتیک و اطالعــی نیــز می شــد. 

ــه دادگاههــای  ــوز در ترکی در ایــن خصــوص هن
ــوان  ــه عن مختلفــی در حــال برگــزاری اســت. ب
ــای  ــون ه ــلحه در کامی ــدن اس ــدا ش ــال، پی مث

متعلــق بــه تشــکیالت اطالعاتــی ملــی ترکیــه 
کــه در شــهر آدانــا متوقــف شــده بــود، به شــکل 
ــورد  ــه م ــکاری توســط دادگاه مربوط ــال آش کام

ــت. ــرار گرف ــی ق بررس
مشــکالت حــزب عدالــت و توســعه تنهــا محدود 
ــط  ــه در رواب ــت ترکی ــود و حکوم ــوریه نب ــه س ب
خــود بــا دولــت مرکــزی عــراق و در راس آن بــا 
نــوری المالکــی نیز مشــکالتی داشــت. حکومت 
ــراق،  ــزی ع ــت مرک ــای حکوم ــه ج ــه ب ترکی
ــا حکومــت محلــی کردســتان  روابــط خــود را  ب
عــراق و رئیــس اقلیــم کردســتان مســعود بارزانی 
گســترش داد و بــه وســیله ایــن رابطــه، گامهایی 
در خصــوص فــروش نفت شــمال عراق برداشــته 
شــد. تمامــی ایــن گام هــا در اصل تــالش هایی 
ــران  ــه ای در راســتای تشــکیل اتحــاد ســنی علی
بــود. در روزهــای گذشــته رجــب طیــب اردوغان 
ــه  ــو ب ــد داوداوغل ــه احم ــر ترکی ــت وزی و نخس
صــورت غیــر مســتقیم اتهاماتــی متوجــه ایــران 
ــان در  ــب اردوغ ــب طی ــی رج ــود و حت ــرده ب ک
یکــی از ســخنرانی هــای خــود بــا بیــان اینکــه 
چگونــه کســانی کــه از دولــت بشــار اســد حمایــت 
مــی کننــد خــود را مســلمان مــی نامنــد، ســخنان 
تحریــک آمیــزی علیــه ایــران بــه کار بــرده بــود. 
ــرف  ــا مص ــران، تنه ــه ای ــخنان علی ــه س اینگون
ــای  ــرای حکومته ــته و ب ــی نداش ــت داخل سیاس

ســنی-عربی نیــز حــاوی پیامــی بــود.

ــان  ــه اردوغ ــور ترکی ــس جمه || رئی
ــه  ــفری را ب ــته س ــای گذش در روزه
ــا  ــدار ب ــن دی ــت و در ای ــران داش ای
عقــب نشــینی نســبی از دیــدگاه هــای 
قبلــی خــود در مــورد ســوریه و یمــن از 
ــن  ــه در ای ــری ترکی ــال میانجیگ احتم
ــل  ــت، دلی ــخن گف ــائل س ــه مس گون
ــت؟ ــوده اس ــزی ب ــه چی ــر چ ــن ام ای

ــوت  ــر دع ــا ب ــه بن ــان ک ــب اردوغ ــب طی رج
ــاض  ــه ری ــلمان ب ــک س ــتان مل ــاه عربس پادش
ــدار،  ــن دی ــس از ای ــا ۱0 روز پ ــود، تنه ــه ب رفت
خبــر حمایــت ترکیــه از نیروهــای مســلح عــرب 
بــه رهبــری عربســتان ســعودی بــرای حملــه به 
ــن  ــالم ای ــس از اع ــه پ ــک هفت ــن را داد و ی یم
ــه شــخصه  ــرد. ب ــفر ک ــران س ــه ای ــز ب ــر نی خب

بابــت ایــن ســفر نگرانــی هایــی داشــتم و 
ــک بحــران  ــا ایجــاد ی ــی دادم وی ب ــال م احتم
آگاهانــه، ســعی در تقویــت جبهــه ســازی ســنی 
داشــته باشــد. امــا بــا موفقیــت مذاکــرات هســته 
ای میــان ایــران و گــروه ۱+5، اردوغــان برخالف 
اظهــارات خــود در ترکیــه، در خصــوص بحــران 
ســوریه نظراتــی نزدیــک بــه نظــر ایــران و نقش 
ــان  ــرد. اردوغ ــه ک ــه ارائ ــری ترکی ــی گ میانج
همچنیــن در خصــوص مســاله یمــن نیــز تاکیــد 
بــه ایجــاد آتش بــس کــرد کــه ایــن مــوارد، حاکی 
از درک یــک ســری واقعیــت هــا از ســوی اردوغان 
و همچنیــن در راســتای تفکــرات مطــرح شــده از 
ســوی حزب جمهــوری خلــق ترکیــه در خصوص 
ــرام و  ــوب احت ــتانه و در چارچ ــط دوس ــاد رواب ایج

مبنــی بــر منافــع دوجانبــه اســت.

ــا توجــه بــه مــوارد همگــرا کننــده  || ب
ــه  ــران و ترکی ــان ای ــده می ــرا کنن و واگ
تحلیــل کلــی شــما از روابــط میــان دو 

کشــور چیســت؟
ایــران و ترکیــه، بــه دلیــل تطابــق منافع ملــی در 
خصــوص حکومــت متمرکــز و تمامیــت ارضــی، 
دو کشــور نیازمنــد بــه یکدیگــر هســتند. هرگونه 
برخــورد میــان ایــن دو کشــور، عــالوه بر آســیب 
ــای  ــع نیروه ــا مناف ــور، تنه ــر دو کش ــدن ه دی
اســتکباری و صهیونیســتی را تامیــن مــی 

ــه  ــران و ترکی ــع ای ــه همیــن دلیــل مناف ــد. ب کن
ــه  ــای از روی غبط ــت ه ــت. رقاب ــترک اس مش
بیــن دو ایــران و ترکیــه نیــز در جهــت پیشــرفت 

ــد اســت. دو کشــور مفی
هــر دو کشــور در زمــان جنــگ جهانــی اول 
آســیب دیــده و قــدرت هــای اســتکباری از 
ــط  ــد. ایجــاد رواب ــرده بودن ــره ب ــه به ــن قضی ای
دوســتانه و بســیار دقیــق توســط دو کشــور، 
ــروری  ــخ ض ــرار تاری ــری از تک ــرای جلوگی ب
ــان  ــه هم ــوط ب اســت. مذهــب و نظــام، مرب
کشــور اســت و روابــط بیــن دو کشــور، 
ــی،  ــات مذهب ــر موضوع ــه ب ــای تکی ــه ج ب
بایــد بــر اســاس منافــع متقابــل تنظیــم 
ــب  ــب طی ــفر رج ــدوارم س ــد. امی ــده باش ش
ــت  ــطه ای در جه ــران، واس ــه ای ــان ب اردوغ

ــر مذهــب  ــی ب ــر سیاســت خارجــی مبتن تغیی
حکومــت ترکیــه و همــکاری هــای جدیــد بیــن 

ــد. ــور باش دو کش

ترکیــه  در  پارلمانــی  انتخابــات   ||
ــردم  ــن م ــت و در ۷ ژوئ ــک اس نزدی
ترکیــه بــرای انتخــاب نماینــدگان 
ــت  ــز حکوم ــب آن نی ــس و متعاق مجل
ــای رای  ــدوق ه ــای صن ــه پ ــد ب جدی
ــا در  ــی ه ــش بین ــت. پی ــد رف خواهن
ــش رو در  ــات پی ــج انتخاب ــورد نتای م

ــت؟ ــه اس ــه چگون ترکی
ــا  ــق ه ــک خل ــی کــه حــزب دموکراتی در صورت
ــه  ــق ب ــن موف ــی 7 ژوئ ــات پارلمان در انتخاب
کســب ۱0 درصــد آرا شــود، دیگــر یــک 
حــزب بــه تنهایــی بــه عنــوان حــزب حاکــم 
ــاال در  ــی احتم ــرد. یعن ــد ک ــت نخواه فعالی
دوره ی آتــی حکومتــی ائتالفــی تشــکیل 
ــک  ــزب دموکراتی ــر ح ــا اگ ــد. ام ــد ش خواه
خلــق هــا موفــق بــه عبــور از ســد ۱0 
ــس  ــه مجل ــازه ورود ب ــب اج ــد و کس درص
توانــد  نمــی  پارلمــان  معتقــدم  نشــود،  
فعالیــت خــود را بــه ایــن شــکل  ادامــه 
دهــد و در طــی ۱ و یــا حداکثــر ۲ ســال 
ــات  ــل آرا، انتخاب ــزان حداق ــش می ــا کاه و ب

زودرس برگــزار مــی شــود.

نماینده پارلمان ترکیه:

مواضع اردوغان در تهران درک برخی 
واقعیتها از سوی وی را نشان داد

نماینده مردم استانبول از حزب جمهوری خلق معتقد است که دو کشور ایران و 
ترکیه برای حل بحران های منطقه ای به یکدیگر احتیاج دارند و با تکروی در این 

موارد نمی توان به نتایج دلخواه و پایدار دست یافت.

گفتگو:امید شمیزی
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استاد حقوق دانشگاه آالباما آمریکا:

تفاهم لوزان الزام حقوقی ندارد/ لغو یک جای تحریم ها موضوعی سیاسی است

ایران در جهان

گفتگو:جواد حیران نیا

ــه ای اســت  ــوئیس مقدم ــه س ــه بیانی ــا ک از آنج
ــده،  ــی در آین ــدات بین الملل ــام تعه ــرای انج ب
ــوان  ــی آن به عن ــاد حقوق ــت ابع ــه اهمی توجــه ب
ــا  ــه ت ــن بیانی ــت. ای ــرح اس ــرورت مط ــک ض ی
مرحلــه نهایــی، طبــق تحلیل برخــی کارشناســان 
حقوقــی الــزام آور نیســت ولــی دارای آثــار حقوقــی 
ــه ای کــه در  ــه گون ــی اســت؛ ب در ســطح بین الملل
صــورت پایبندنبــودن هریــک از طرفیــن بــه اصول 
ایــن بیانیــه، طــرف نقض کننــده در ســطح جهانی 
دیگــر قابل  اعتمــاد نخواهد بــود؛ بنابراین، این مســئله 

می توانــد بــه اعتبــار کشــور لطمــه وارد کنــد.
بــه عبارتــی از تاریخــی که بیانیــه ســوئیس  قرائت 
شــد، ایــران و تمامی کشــورهای طــرف مذاکــره با 
ایــران وارد یــک رژیم حقوقی در روابطشــان شــدند 

کــه نمی تواننــد آن را بــه ســادگی متوقــف کننــد.
ــئله  ــرات، مس ــن مذاک ــارز ای ــاخصه ب ــا ش  تنه
علیــه  تحریم هــا  ادامــه  یــا  برداشــتن 
ــن  ــه ای ــت ک ــران اس ــالمی ای ــوری اس جمه
ــرار اســت  ــه ق ــی ک ــت طــرح جامع ــر اهمی ام
ــی بشــود را  ــن الملل ــک ســند بی ــه ی ــل ب تبدی
ــد  ــه می توان ــی ک ــد؛ طرح ــی کن ــدان م دوچن
بســیاری از  مســائل بین المللــی را از منظــر 
حقــوق بین الملــل و روابــط بین الملــل، بــه 

ــد. ــل کن ــوئیس ح ــوزان س ــه ل ــطه بیانی واس
ــه  ــت ک ــد اس ــران معتق ــی ای ــه حقوق از جنب
نتایــج حاصــل از مذاکــرات اخیــر میــان ایــن 
کشــور و گــروه ۱+5 الــزام آور نیســت. ایــن در 

حالــی اســت کــه گــروه ۱+5 تفســیر دیگــری 
دارد و معتقــد اســت کــه نتایــج حاصــل از 
ــی اســت. ــزام حقوق ــوزان دارای ال ــرات ل مذاک
در خصــوص معاهــدات بیــن المللــی تقریبــاً این 
ــزام  ــن معاهــدات را ال ــگاه وجــود دارد آنچــه ای ن
ــرای  ــدان ب ــی متعه ــازد اراده سیاس ــی س آور م
ــه  پیشــبرد و تحقــق اهــداف معاهــده اســت و ن

ــی. ــار حقوق ــزام و اجب ال
ــت  ــن برداش ــی از ای ــیر ناش ــن تفس ــع ای در واق
اســت کــه نظــام بیــن الملــل دارای رکــن 
ــی  ــن در حال ــت. ای ــی نیس ــوق مل ــی ماف قضای
ــوق  ــان حق ــی تابع ــه داخل ــه در صحن ــت ک اس
ــک  ــه ی ــرا ک ــد چ ــق کنن ــاق ح ــد احق می توانن
مرجــع مافوقــی وجــود دارد کــه رســیدگی کنــد 
و حــق را بــه صاحــب حــق بدهــد. امــا در صحنه 

ــت. ــتان اس ــده بس ــئله، ب ــل، مس بین المل
پروفســور »دانیــل جوینــر« اســتاد حقــوق بیــن 
ــکا در خصــوص  الملــل دانشــگاه آالبامــای امری
ــل از  ــج حاص ــودن نتای ــا نب ــودن ی ــزام آور ب ال
ــن  ــات بی ــام توافق ــت: تم ــوزان گف ــرات ل مذاک
ــا  ــاط ب ــروه ۱+5 در ارتب ــورهای گ ــران و کش ای
برنامــه هســته ای ایــران در خالل ســال گذشــته 

ــدارد. ــی ن ــزام حقوق ال
ــه  ــوص جنب ــر در خص ــدگاه جوین ــع دی در واق
ــدان  ــران ب ــه ای ــا آنچ ــوزان ب ــم ل ــی تفاه حقوق

ــت. ــو اس ــت همس ــد اس معتق
یکــی دیگــر از موضوعاتــی کــه بــه ویــژه طــرف 

آمریکایــی ســعی دارد بــا آن ایــران را تحــت فشــار 
قــرار دهــد اســتفاده از ابــزار کنگــره اســت. اگرچــه 
طــرف مقابــل ایــران در مذاکــرات »دولــت« ایــن 
ــه تصویــب معاهــدات  کشــور اســت ولــی نظــر ب
بیــن المللــی ایــن کشــور)برخی معاهدات( توســط 
کنگــره، دولــت اوبامــا ســعی دارد تا ضمن اســتفاده 
پنهــان از ابــزار کنگــره بــه رایزنــی بــا آنهــا بــرای 

تصویــب توافــق هســته ای بپــردازد.

ــق  ــه تواف ــرای آنک ــران ب ــل، ای ــرف مقاب در ط
صــورت گرفتــه را از جنبــه حقوقــی بــرای 
آینــده  دولــت  جملــه  دولتهــا)از  تمــام 
ــکار را  ــن راه ــازد ای ــزام آور س ــکا( ال آمری
ــع  ــی جام ــق احتمال ــه تواف ــرده ک ــرح ک مط
ــم  ــل هفت ــت فص ــه ای تح ــب قطعنام در قال

ــا  ــد ت ــب برس ــه تصوی ــد ب ــل تح ــور مل منش
ــا الزم  ــام دولته ــرای تم ــی آن ب ــزام حقوق ال
االتبــاع و الزم االجــرا باشــد و از ســوی 
ــن  ــه ای در ای ــدن قطعنام ــا گذران ــر ب دیگ
شــورا قطعنامــه هــای قبــلی شــورای امنیــت 
تحــت فصــل هفتــم منشــور در خصــوص برنامــه 

هســته ای ایــران ملغــی شــود.
پروفســور جوینــر معتقــد اســت بــرای گذرانــدن 
ایــن قطعنامــه نیــازی بــه ارجــاع از ســوی 
آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی بــه شــورای 
امنیــت نیســت و ایــن شــورا مــی توانــد مســتقال 

ــد. ــب کن ــه ســادگی تصوی ــه را ب ــن قطعنام ای
ــادگی  ــه س ــت ب ــورای امنی ــاد وی ش ــه اعتق ب
مــی توانــد قطعنامــه هــای قبلــی علیــه 
ایــران را برچینــد و آن را بــا قطعنامــه ای 
دربرگیرنــده شــرایط جدیــد  جدیــد کــه 

باشــد جایگزیــن کنــد.
ــن معتقــد اســت کــه برداشــته  ــر همچنی جوین
ــد از  ــران بع شــدن یــک جــای تحریمهــای ای
ــا  ــت ت ــی اس ــی سیاس ــع موضوع ــق جام تواف
حقوقــی. او معتقــد اســت ایــن موضــوع واقعــًا 

ــی دارد. ــه سیاس ــت و جنب ــی اس سیاس
وی مــی گویــد ایــن اعتقــاد در طــرف 
بــه  تحریمهــا  کــه  دارد  وجــود  غربــی 
تدریــج برداشــته شــوند تــا بتــوان بــر 
ــه  ــا ب ــرد ت ــور ک ــران را مجب ــاس آن ای اس

نمایــد. عمــل  تعهداتــش 

استاد حقوق بین الملل دانشگاه آالباما معتقد است که تفاهم لوزان الزام حقوقی برای طرفین ندارد و شورای امنیت می تواند با تصویب قطعنامه ای، قطعنامه های 
قبلی درباره برنامه هسته ای ایران را لغو کند.

آنچه این معاهدات 
را الزام آور می 

سازد اراده سیاسی 
متعهدان برای 

پیشبرد و تحقق 
اهداف معاهده است 

و نه الزام و اجبار 
حقوقی|
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ایران در جهان

ــوزان و  ــم ل ــف از تفاه ــیر مختل ــود تفاس ــا وج ب
ــون از  ــای گوناگ ــار نظره ــدن اظه ــرح ش مط
ــورد  ــی در م ــی و ایران ــات آمریکای ــوی مقام س
زمــان و نحــوه لغــو تحریــم هــا، ایــران و 
ــود را  ــرات خ ــد مذاک ــورهای ۱+5 دور جدی کش
ــع هســته ای از  ــق جام ــه تواف ــیدن ب ــرای رس ب

ــد.   ــی گیرن ــر م س
در ایــن میــان اظهــارات متناقــض رئیــس 
ــکا در مــورد  ــر امــور خارجــه آمری جمهــور و وزی
توافــق، تحریــم و اینکــه هنــوز همــه گزینــه هــا 
روی میــز هســتند موجــب شــده تــا تردیدهــای 
زیــادی در مــورد حســن نیــت طــرف آمریکایــی 
در مذاکــرات شــکل بگیــرد. از ایــن رو بــا »داریل 
کیمبــال« مدیــر انجمــن کنتــرل ســالح آمریــکا 
کــه از نزدیــک تحــوالت مربــوط بــه گفتگوهای 
هســته ای ایــران را دنبــال مــی کنــد بــه گفتگــو 

نشســتیم.  
کیمبــال از ســال ۲00۱ تــا کنــون مدیــر اجرایــی 
انجمــن تحقیقاتــی کنترل ســالح آمریکاســت و 
در ســال ۲004 میــالدی توســط نشــنال ژورنــال 
بــه عنــوان یکــی از ۱0 چهــره تاثیرگــذاری کــه 
نظریــات آنهــا بــه شــکل گیــری سیاســت هــای 
آتــی در مــورد آینــده تســلیحات هســته ای 

کمــک مــی کنــد معرفــی شــده اســت.  
متن کامل این گفتگو به شرح زیر است: 

|| شــما تفاهــم بدســت آمــده در لوزان 
ســوئیس را چطــور ارزیابــی مــی کنید؟ 
آیــا ایــن تفاهــم مــی توانــد منجــر بــه 

توافــق جامع هســته ای شــود؟  
اعالمیــه دوم آوریــل در مــورد اینکــه ایــران 
و کشــورهای ۱+5 در مــورد یــک چارچــوب 
سیاســی بــرای رســیدن بــه توافــق جامــع 
ــاق تاریخــی  ــک اتف ــا ی ــد واقع ــرده ان تفاهــم ک
بــود. یــک توافــق برد-بــرد کــه پرســش هــای 
جامعــه جهانــی دربــاره برنامــه هســته ای ایــران 
ــد ایــن  را پوشــش مــی دهــد. آمریــکا مــی گوی
چارچــوب سیاســی یــک فرمــول موثــر و قــوی 
بــرای مســدود کــردن راه هــای دسترســی ایــران 
بــه ســالح هســته ای و همچنیــن لغــو و برچیده 
ــا  ــط ب ــی مرتب ــن الملل ــای بی ــم ه شــدن تحری
ــد.   ــی کن ــم م ــران را فراه ــه هســته ای ای برنام
ــوی  ــر و ق ــی موث ــک دیپلماس ــوزان ی ــم ل تفاه
بــرای هــر دو طــرف فراهــم مــی کنــد امــا ایــن 
فقــط اولیــن قــدم از یــک ســفر طوالنــی اســت. 
ــات  ــد جزئی ــران بای ــدگان ۱+5 و ای ــره کنن مذاک
ــت  ــد و سیاس ــل کنن ــده را تکمی ــی باقیمان فن
گــذاران در پایتخــت هــا بایــد بــه گونــه ای عمل 
ــه  ــد ن ــت کنن ــوزان حمای ــه از تفاهــم ل ــد ک کنن

ــد.  ــن ببرن اینکــه آن را از بی

|| چــرا ایــران و کشــورهای غربــی 
ــل  ــه تحلی ــکا و فرانس ــون آمری همچ
ــوئیس  ــم س ــی از تفاه ــای متفاوت ه

ــد؟   دارن
دلیــل اینکــه ایــران و مقامــات غربــی بندهایــی 
مختلفــی از تفاهــم لــوزان را تعریــف مــی کننــد 
ایــن اســت کــه آنهــا اینگونــه مــی خواهنــد! زیرا 
آنهــا بــرای جلــب حمایــت داخلــی از ایــن تفاهم 
نیــاز دارنــد بــر روی بندهایــی تکیــه کننــد کــه 
بــه نفــع آنهاســت. تعریفــی کــه از تفاهــم لــوزان 
ــور  ــر ام ــف« وزی ــواد ظری ــد ج ــط »محم توس
خارجــه ایــران، و همچنیــن »جــان کــری« 

ــر  ــد، ه ــه ش ــکا، ارائ ــه آمری ــور خارج ــر ام وزی
دو درســت هســتند و مــن هیچگونــه اختالفــی 

ــدم.   ــا ندی ــان آنه می
عــالوه بــر ایــن هیــچ یــک از ایــن دو طــرف در 
مــورد همــه بندهــای موجــود در تفاهــم و اینکــه 
آنهــا چگونــه اجــرا مــی شــوند توضیحــی ارائــه 
ــه  ــی ک ــی تعاریف ــه برخ ــد و در نتیج ــرده ان نک
ــت.  ــاوت اس ــود متف ــی ش ــم م ــن تفاه از ای
ــم  ــیر از تفاه ــالف تفاس ــوع )اخت ــن موض ای
موجــب  نبایــد  مرحلــه  ایــن  در  لــوزان( 
بــا مذاکــرات  زیــرا مــا  شــگفتی شــود 
پیچیــده ای مواجــه هســتیم. عالوه بــر ایــن 
مــوارد، در روزهــا و هفتــه هــای آینــده 
دو طــرف بایــد در مــورد ایــن صحبــت 
ــه  ــی چگون ــی و قانون ــوارد فن ــه م ــد ک کنن
ــن  ــی در ای ــر گام ــه ه ــده و اینک ــرا ش اج
ــی شــود. اینکــه  رابطــه چطــور برداشــته م
برنامــه  بــر  مرتبــط  هــای  محدودیــت 
هســته ای ایــران و رصــد آنهــا چگونــه 
ــا  ــی ه ــه بازرس ــود و اینک ــی ش ــام م انج
ــا  ــد دقیق ــود بای ــد ب ــکل خواه ــه ش ــه چ ب

ــود.   ــن ش روش

از  انتقــاد  در  اوبامــا  بــاراک   ||
جمهوریخواهــان و دیگــر منتقدانــی 
کــه بــه تفاهــم ایجــاد شــده بــا ایــران 
و همچنیــن سیاســت خارجــی کاخ 
ســفید اعتــراض دارنــد عنــوان داشــت 
کــه ایــن افــراد قصــد تضعیــف دولــت 
ــای  ــرفت ه ــردن پیش ــگ ک ــم رن و ک
حاصــل شــده را دارنــد، آیــا شــما 
ــور  ــس جمه ــع رئی ــن موض ــق ای مواف

ــتید؟   ــکا هس آمری
ــی  ــت م ــور درس ــس جمه ــن رئی ــر م ــه نظ ب

گویــد. بخــش زیــادی از انتقادهایــی کــه از 
تفاهــم بدســت آمــده میــان ایــران و کشــورهای 
۱+5 انجــام مــی شــود از طــرف اعضــای حــزب 
ــه  ــیاتمدارانی ک ــکا و س ــواه آمری ــوری خ جمه
ــد  ــکا ندارن ــور آمری ــس جمه ــه رئی ــه ای ب عالق
ــیاری از  ــر آن بس ــالوه ب ــرد، ع ــی گی ــکل م ش
ــر  ــوزان غی ــم ل ــا از تفاه ــا و  انتقاده ــه ه بیانی
منطقــی بــوده و بــر امنیــت ملــی آمریــکا تاثیــر 

ــد.   ــی دارن منف

|| ســناتور مــک کانــل یکــی از منتقدین 
اصلــی اوبامــا در مــورد ایران محســوب 
ــرا  ــه نحــوی کــه وی اخی مــی شــود ب
اعــام کــرده آمریــکا نمــی توانــد بــه 
ــن  ــرای آن تعیی ــا ب ــه اوبام ــی ک اهداف
کــرده برســد. نظــر شــما در ایــن 

ــت؟  ــورد چیس م
تعــدادی از رهبــران آمریکایــی هســتند کــه ایــن 
حقیقــت را کــه در هــر مذاکــره ای بیــن دو گروه 
بویــژه گــروه هایــی کــه بــا یکدیگــر دشــمن 
هســتند- در ایــن مــورد منظــور ایــران و 
کشــورهای ۱+5 اســت- طرفیــن بــرای 
ــه  ــد مصالح ــه« بای ــواب »بل ــه ج ــیدن ب رس
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــرده ان ــد درک نک کنن
تفاهــم لــوزان اهــداف منــع گســترش را کــه 
ــت و  ــی آمریکاس ــای اصل ــت ه ــزو سیاس ج
ــده  ــد ش ــر آن تاکی ــد ب ــن رون ــدای ای در ابت

ــرد.   ــی گی ــر م ــود درب ب

|| ســناتور مــک کیــن نیــز بــه عنــوان 
یکــی دیگــر از منتقــدان سیاســت 
هــای اوبامــا، بــا اشــاره بــه اظهــارات 
مقامــات ایرانــی در مــورد تفاهــم 
لــوزان گفتــه بــود کــه ایــن اظهــارات 

نشــان مــی دهنــد ایــران و آمریــکا در 
دو صفحــه مختلــف هســتند آیــا شــما 

ــد؟ ــان موافقی ــر ایش ــا نظ ب
ــن  ــک کی ــناتور م ــه س ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ب
ماهیــت اصلــی دیپلماســی بیــن الملــل را درک 
نکــرده و متوجــه ایــن قضیــه نشــده کــه طــرف 
ایرانــی و آمریــکا هــر دو در حــال توضیــح یــک 
ــوزان  ــم ل ــه در تفاه ــواردی ک ــتند. م ــز هس چی
توافــق شــده انــد و هــر یــک از آنهــا از دیــد خود 

آنهــا را تفســیر مــی کننــد.  

ــه  ــتید س ــع هس ــه مطل ــور ک || همانط
شــنبه گذشــته کمیتــه روابــط خارجــی 
ســنا طرحــی را در مــورد محــدود 
کــردن اختیــارات رئیــس جمهــور 
آمریــکا در مــورد توافــق هســته ای بــا 
ایــران تصویــب کــرد، هــر چنــد پیش 
از تصویــب ایــن طــرح کاخ ســفید بــا 
ــب  ــد از تصوی ــا بع ــود ام ــف ب آن مخال
شــدن، اعــام شــد کــه ممکــن اســت 
ــد،  ــا کن ــه را امض ــن مصوب ــا ای اوبام
ــا چنیــن اقدامــات و  ــه نظــر شــما آی ب
ــوئیس  ــم س ــه تفاه ــی ب ــه های مصوب

ــد؟   ــی زن ــه نم ضرب
ــل درک اســت کــه قانونگــذاران  ــه قاب ایــن نکت
ــر سیاســت خارجــی  ــد ب ــی خواهن ــی م آمریکای
تاثیــر  آن  بــر  و  داشــته  نفــوذ  آمــریکا 
بگذارنــد امــا پیــش نویســی کــه توســط 
ســناتور کراکــر ارائــه شــد و در کمیتــه 
ــید  ــب رس ــه تصوی ــنا ب ــی س ــط خارج رواب
یــک مســیر غیــر ضــروری اســت کــه 
ــی  ــن راه نم ــذاران در ای ــه قانونگ ــی ب کمک
کنــد. در حقیقــت بــرای آنکــه تحریــم هــای 
ــره  ــوند کنگ ــو ش ــی لغ ــورت دائم ــران بص ای
البتــه  داشــت.  خواهــد  کلیــدی  نقشــی 
ــه  ــود ک ــد ب ــی خواه ــا زمان ــم ه ــو تحری لغ
ــدام  ــه اق ــود در برنام ــدات خ ــه تعه ــران ب ای
ــوده و آنهــا  ــد ب ــو( پایبن مشــترک )توافــق ژن

را انجــام بدهــد.  
ــا  ــور اوبام ــس جمه ــر رئی ــن نظ ــا ای ــن ب م
کــه مــی گویــد طــرح ابتدایــی ارائــه شــده از 
ــر ضــروری  ســوی ســناتور کراکــر بطــور غی
موجــب پیچیــده شــدن شــرایط مــی شــود و 
ــتراتژی  ــر اس ــی موجــب تغیی ــه تمام ــر ب اگ
و  آمریــکا  از ســوی  ایــران کــه  فعلــی 
ــری  ــت پیگی ــورای امنی ــای ش ــر اعض دیگ
ــر آن  ــی ب ــری منف ــردد تاثی ــود نگ ــی ش م

ــت.   ــد داش خواه
کاخ ســفید پــس از تصویــب ایــن طــرح اعــالم 
کــرد کــه رئیــس جمهــور آن را امضــا مــی کند و 
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع بــه نظــر مــی ر ســد 
کــه مــوارد منفــی موجــود در آن کاهــش یافتــه 
باشــند چــون در غیــر ایــن صــورت اوبامــا آن را 

وتــو مــی کــرد.  
نکتــه آخــر آنکــه تفاهــم و توافــق بــا ایــران 
ــک  ــت ی ــترس اس ــون در دس ــم اکن ــه ه ک
ــکا و  ــت آمری ــرای امنی ــزرگ ب ــرفت ب پیش
ــه  ــا ب ــود. م ــد ب ــل خواه ــن المل ــت بی امنی
ــه همــراه  ــرل ســالح ب ــوان انجمــن کنت عن
هــای  ســازمان  و  شــهروندان  دیگــر 
آمریکایــی از کنگــره مــی خواهیــم تــا 
ــرد  ــن بب ــه از بی ــق را بجــای آنک ــن تواف ای

قدرتمندتــر کنــد.

گفتگو با مدیر انجمن کنترل سالح امریکا:

هیچ اختالفی بین تعریف ظریف وکری 
ازتفاهمنامه نیست/ توصیه به کنگره

«داریل کیمبال« مدیر اجرایی انجمن کنترل سالح آمریکا، معتقد است تفاوت در 
تفسیرهای موجود از تفاهم لوزان طبیعی است. در واقع  طرف ایرانی و آمریکایی 

هر دو از یک تفاهم مشترک که تفاوتی در اصل آن نیست سخن می گویند. 

گفتگو:عبدالحمید بیاتی
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همیشــه بــه بهانــه مبــارزه بــا تروریســم صــورت 
می گیــردـ   در مــوارد ذیــل خالصــه کــرد:

۱ـ  نزدیــک شــدن واشــنگتن بــه مرکــز 
بحران هــا در کشــورهای مختلــف منطقــه 
بــرای ســوء اســتفاده از ایــن شــرایط بــه منظــور 
ــورها ــن کش ــی در ای ــای نظام ــتقرار پایگاه ه اس
۲ـ رقابــت بــا روســیه و اروپــا در داشــتن 

منطقــه در  نظامــی  پایگاه هــای 
3ـ تــالش بــرای ســیطره بــر گذرگاه هــای 
ــای  ــدن و دری ــج ع ــارس، خلی ــج ف ــی در خلی آب
ــای  ــه از گذرگاه ه ــه آبراه ــن س ــرا ای ــرخ، زی س
ــه  ــکا ب ــرای رســاندن کمک هــای آمری ــی ب اصل
ــه شــمار  ــی ب صهیونیســت ها و دولت هــای غرب

می رونــد.
ــرای طبیعــی جلــوه  4ـ  فراهــم کــردن زمینــه ب
دادن حمــالت هوایــی بــه یمــن بوســیله 
هواپیماهــای بــدون سرنشــین بــه بهانــه 
مبــارزه بــا تروریســم و بــا نیــت هــدف 
ــف  ــن و تضعی ــاخت های یم ــرار دادن زیرس ق
کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  انصــاراهلل. 
ــی  ــه امنیت ــنگتن از توافقنام ــون واش هم اکن
ــکا و  ــاع آمری ــان وزرای دف ــه می ــابق ک س
ــالت  ــام حم ــرای انج ــده ب ــا ش ــن امض یم
هوایــی در برخــی شــهرهای یمــن ســوء 

می کننــد. اســتفاده 
ــوب  ــع در جن ــتان های واق ــردن اس ــدا ک 5ـ ج
ــتفاده از  ــور اس ــه منظ ــور ب ــن کش ــن از ای یم

ــوان پایگاه هــای نظامــی و تقویــت  ــه عن آنهــا ب
وجــود نظامــی آمریــکا در یمــن. در ایــن زمینــه 
ــا حمایــت رســانه های وابســته بــه  آمریکایی هــا ب
ــده  ــای القاع ــد جنایت ه ــالش می کنن آل ســعود ت
ــتاویزی  ــوه داده و آن را دس ــزرگ جل ــن را ب در یم
ــه  ــت وجــود نظامــی خــود در یمــن ب ــرای تقوی ب

بهانــه مبــارزه بــا تروریســم قــرار دهنــد.

ــاراهلل و  ــا انص ــعود ب ــت آل س || مخالف
ــی ــون یمن انقابی

بــه راســتی علــت مخالفــت آل ســعود بــا 

انقالبیــون  آیــا  چیســت؟  یمــن  انصــاراهلل 
انصــاراهلل کــه از قــدرت و ســالح هــم برخــوردار 
هســتند ماننــد تروریســت های تکفیــری داعــش 
و اربابــان صهیونیســت آنهــا َســر بریدنــد و 
مردمــان بی دفــاع را زنــده زنــده ســوزاندند؟

بــه نظــر می رســد کینــه آل ســعود از مــردم یمــن 
موجــب شــده تــا مقامــات ســعودی تحــت هیــچ 
شــرایطی حاضــر بــه دســت کشــیدن از دخالــت 
ــند.  ــت بکش ــور دس ــن کش ــی ای ــور داخل در ام
بــه اعتقــاد تحلیلگــران عربســتان ســعودی 
ســرکوب  و  خونریــزی  فتنه انگیــزی،  بــه 
ــرده  ــادت ک ــه ع ــی در منطق ــای مردم نهضت ه
اســت. آنهــا همچنیــن برایــن باورنــد کــه 
ســعودی ها هــرگاه برنامــه ای بــرای ضربــه زدن 
ــم  ــد از توه ــزی می کنن ــوری طرح ری ــه کش ب
ــخن  ــا س ــه ای در آنج ــای فرق ــود درگیری ه وج
ــه کــه در  ــد. درســت همانگون ــه میــان می آورن ب
بحریــن عمــل کــرده و با ایــن حیلــه وارد شــدند 
و در نهایــت نیــز سیاســت تغییــر بافــت جمعیــت 
ایــن کشــور را در پیــش گرفتنــد. سیاســتی که از 
جمعیــت شــیعیان در آن کاســته و پیــروان دیگــر 

ــد. ــش می ده ــا افزای ــان را در آنج ادی

|| ترس آمریکا و غرب از انصاراهلل
ــن  ــی از یم ــای عرب ــرب و دولت ه ــکا، غ آمری
می ترســند، زیــرا پــس از گذشــت ســال ها 
ــای  ــد؛ رؤی ــه می بنن ــاد رفت ــر ب ــای خــود را ب رؤی
ســلطه بــر یمــن و تحــت اســتعمار در آوردن آن. 
آنهــا شــاهد آن هســتند که یمــن خواهــان آزادی 
اســت، خواهــان اســتقالل و حاکمیــت مســتقل 
ــی مــردم یمــن را  اســت. آنهــا شــعارهای انقالب
ــزی  ــش از هرچی ــه بی می شــنوند؛ شــعارهایی ک
رژیــم صهیونیســتی و سیاســت های ایــاالت 
ــد. از ســوی  ــرار داده ان ــکا را هــدف ق متحــده آمری
دیگــر، فریادهایــی در یمــن شــنیده می شــود کــه 
مخالــف سیاســت های توســعه طلبانه آل ســعود در 
ایــن کشــور اســت؛ سیاســت هایی کــه آمریــکا بــر 

ــد. ــرپوش می نه ــا س روی آنه
اعــراب و غربی هــا از تکــرار تجربــه حــزب اهلل لبنان 
ــه  ــد ک ــم آن را دارن ــا بی ــند. آنه ــن می ترس در یم
همچــون در لبنــان کــه یــک جنبــش شــیعی بــه 
پاخاســت و فریــاد آزاده خواهــی ســر داد در یمــن نیز 
جنبــش انصــاراهلل پرچمــدار آزاده خواهــی باشــد. در 
ایــن میــان امــا آنچــه بیــش از هرچیــزی دیگــری 
موجبــات نگرانــی آمریــکا، غــرب و برخــی از 
دولت هــا عربــی را فراهــم کــرده، بــه خطــر افتادن 
امنیــت صهیونیســت ها اســت؛ صهیونیســت هایی 
کــه بــا وجــود حــزب اهلل خــواب راحــت بــه چشــم 
خــود نمی بیننــد و بــه انصــاراهلل بــه چشــم 

حزب اللهــی دیگــر می نگرنــد.
امــا مکتبــی کــه انصــاراهلل یمــن بــدان تعلــق دارد، 
مکتبــی عمیق تــر از تفکــرات سیاســی اســت. این 
مکتــب، مکتبــی بــا تاریخــی ریشــه دار و سیاســتی 
ــه  ــش ب ــکا و هم پیاله های ــه آمری ــت ک ــل اس اصی
آن بــه عنــوان مرکــز توطئــه و کینــه می نگرنــد و 
ــا پیــش  ــد ت تمــام تــالش خــود را انجــام می دهن
ــر، آن  ــی دیگ ــه حزب الله ــدن آن ب ــل ش از تبدی
ــر  ــد منتظ ــد. بای ــود کنن ــه ناب ــرای همیش را ب
ــه  ــن ب ــالب یم ــرانجام انق ــه س ــد ک ــد و دی مان
ــش  ــکا و همپیمانان ــا آمری ــد؟ آی ــا می انجام کج
بــه شکســت خــود در مقابــل مــردم یمــن 
توطئه هــای  بــه  یــا  و  می کننــد  اعتــراف 
ــد داد؟ ــه خواهن ــان ادام ــان همچن روزافزون ش
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اقدامات تروریستی در یمن؛ 

توطئه آمریکا و آل سعود علیه انصاراهلل
به دنبال دو حمله انتحاری به مساجدی در پایتخت یمن طی روز گذشته که در پی 
بیش از ۱۴۰ نفر از حامیان انصاراهلل شهید شدند، مقامات این جنبش انگشت اتهام را 

به سمت عربستان و آمریکا نشانه رفتند.

ــس  ــن پ ــتی در یم ــات تروریس ــله اقدام سلس
ــب  ــه در اغل ــح« ک ــداهلل صال ــی عب ــع »عل از خل
مــوارد مراکــز وابســته بــه جنبــش حوثــی 
ــرار داده  ــدف ق ــان آن را ه ــا حامی ــاراهلل و ی انص
ــی  ــه اوج خــود رســید، زمان اســت روز گذشــته ب
ــهر  ــاجدی در ش ــاری مس ــل انتح ــه دو عام ک
ــرار داده و  ــدف ق ــن را ه ــت یم ــاء پایتخ صنع
بیــش از ۱40 نفــر را شــهید و 350 تــن دیگــر را 
مجــروح ســاختند. در ایــن میــان مقامــات جنبش 
انصــاراهلل، عربســتان و آمریــکا را از عامــالن این 
ــد کــه در ایــن خصــوص  جنایــت معرفــی کردن

ــل اســت. ــل تأم ــکات قاب ــی از ن ــر برخ ذک

|| توطئه فراگیر علیه انصاراهلل
رســانه های وابســته بــه آمریــکا، غــرب و 
ــش  ــدت از نق ــه ش ــه ب ــتی ک ــم صهیونیس رژی
فعــال و تأثیرگــذار جنبــش انصــاراهلل در صحنــه 
سیاســی یمــن آزرده خاطرنــد، تــالش می کننــد تــا 
ایــن جنبــش ریشــه دار در تاریــخ یمــن را وابســته بــه 
طرف هــای خارجــی جلــوه دهنــد. هــدف رســانه ها 
از ایــن اقــدام، القــای ایــن موضــوع بــه افــکار عمومی 
جهــان اســت کــه انصــاراهلل بــه خــودی خــود نقــش 

مهمــی در تحــرکات یمــن نــدارد.
پاســخ ایــن شــبهات واضــح اســت. اگــر جنبــش 
ــن  ــش بســزایی در تحــوالت یم انصــاراهلل از نق
ــن  ــالب ای ــت انق ــوده و از مدیری ــوردار نب برخ
کشــور عاجــز اســت، پــس بــه چــه علــت 
همــواره مــورد شــدیدترین حمــالت تروریســتی 
ــهادت  ــرد؟ ش ــه و می گی ــرار گرفت ــا ق تکفیری ه
حــدود ۱40 نفــر از طرفــداران ایــن جنبــش 
ــی از  ــر در یک ــش از 350 نف ــدن بی ــی ش و زخم
ــه  ــتی در منطق ــالت تروریس ــن حم کم نظیرتری
ــده  ــعودی در آن دی ــتان س ــای عربس ــه رد پ ک
ــان  ــه اذه ــوع را ب ــن موض ــا ای ــود، تنه می ش
ــش  ــک جنب ــاراهلل ی ــه انص ــد ک ــادر می کن متب
قــوی و مســتقل بــوده و ایــن حمــالت در 
ــخ  ــرد. تاری ــورت می گی ــف آن ص ــت تضعی جه
هنــوز ســخنان ملــک عبدالعزیــز اولیــن پادشــاه 

آل ســعود دربــاره یمــن را بــه فراموشــی نســپرده 
ــدرت  ــه ق ــرد ک ــالم ک ــا اع ــت. وی صراحت اس
ــف یمــن  ــف عربســتان و ضع ــی ضع یمــن یعن

ــتان ــدرت عربس ــی ق یعن
امــروز، آمریــکا و همپیمانانــش کــه در رأس آنهــا 
ــرار  ــتان ق ــپس عربس ــتی و س ــم صهیونیس رژی
ــن،  ــا همچــون بحری ــد ت ــالش می کنن ــد ت دارن
لبنــان، عــراق و ســوریه بــه تحــوالت یمــن هــم 
رنــگ و بــوی طایفــه ای بدهنــد، زیــرا یمــن نیــز 
ــم  ــا رژی ــن کشــورها حاضــر نیســت ب ــد ای مانن

صهیونیســتی بــر َســر یــک ســفره بنشــیند.
از ســوی دیگــر مطــرح شــدن موضــوع انتقــال 
ــی  ــای یمن ــزاب و جریان ه ــان اح ــا می گفتگوه
بــه ریــاض بــرای برون رفــت از وضعیــت فعلــی 
ــور  ــتان در ام ــکار عربس ــای آش ــان از دخالت ه نش
داخلــی این کشــور دارد. عربســتان ســعودی تالش 
ــت  ــن تح ــون بحری ــن را همچ ــا یم ــد ت می کن
ــه  ــاراهلل را ک ــش انص ــود درآورد و جنب ــتعمار خ اس
خواهــان حفــظ اســتقالل و حاکمیــت کشــور خود 

ــد. ــه سیاســی یمــن حــذف کن اســت، از صحن
از ســوی دیگــر مواضــع دولت هــای غربــی 
ــالب  ــن و انق ــوالت یم ــال تح ــی در قب و عرب
از  دیگــر  یکــی  ایــن کشــور،  در  مردمــی 
ــت.  ــا اس ــن دولت ه ــی ای ــای سیاس بی آبرویی ه
غربی هــا در آن ســوی میــدان تــالش می کننــد 
دولــت اوکرایــن را دست نشــانده خــود کــرده و آن را 
مقابــل روســیه قــرار دهنــد و در ایــن ســوی میدان 
نیــز ســرکوب ملت هــای بی دفــاع بحریــن و یمــن 
کــه خواســته ای فراتــر از تحقــق مطالبات مشــروع 
ــد.  ــرار داده ان ــود ق ــتور کار خ ــد را در دس ــود ندارن خ
ــر  ــد نظ ــی م ــد دموکراس ــا می خواهن ــی آنه گوی
خــود در ســوریه را در دیگــر کشــورهای منطقــه از 

جملــه یمــن هــم برقــرار کننــد!

دخالت هــای  از  آمریــکا  اهــداف   ||
گســترده در یمــن

دخالت هــای  از  آمریــکا  اهــداف  می تــوان 
گســترده آمریــکا در یمــن را ـ کــه ماننــد 

غربی ها در آن 
سوی میدان 

تالش می کنند 
دولت اوکراین را 
دست نشانده خود 

کرده و آن را مقابل 
روسیه قرار دهند 

و در این سوی 
میدان نیز سرکوب 
ملت های بی دفاع 
بحرین و یمن که 
خواسته ای فراتر 

از تحقق مطالبات 
مشروع خود ندارند 

را در دستور کار 
خود قرار داده اند|

http://mehrnews.com
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تعارضات  لحاظ  به  صهیونیستی  رژیم 
ساختاری و بافت تصنعی خود که منجر 
به بحران دولت ملت در این رژیم شده 
سیاسی  و  اجتماعی  گسست  نوعی  با 
مواجه است که آینده آنرا به عنوان 

یک نظام جعلی تهدید می کند.
یا  کسی  چه  اینکه  از  نظر  صرف 
رژیم  در  را  قدرت  گروهی  چه 
صهیونیستی به دست خواهد گرفت، 
آینده  برای  محتمل  سناریوی  شش 
شود. می  ذکر  صهیونیستی  رژیم 

آینده رژیم صهیونیستی/

 از تداوم اشغالگری تا پایان اسرائیل

گزارش: سید عبدالمجید زواري

|| سناریو 1: تداوم اشغالگري
ــود  ــت موج ــتمرار وضعی ــه اس ــت ک ــن حال در ای
ــر  ــود ب ــلطه خ ــه س ــر چ ــراییل اگ ــت، اس اس
ســرزمین هــاي اشــغالي را حفــظ کــرده اســت، 
امــا پیــش بینــي مشــخصي از آینــده و وضعیــت 
ــا فلســطینیان نــدارد.  نهایــي خــود در مناقشــه ب
در ایــن حالــت رژیــم اشــغالگر قــدس همچنــان 
بــه لحــاظ ظاهــري نســبت به طــرف فلســطیني 
ــود  ــد ب ــوردار خواه ــتري برخ ــدرت بیش از ق
و شــاهد ادامــه فعالیــت یــک تشــکیالت 
از  بــود.  خواهیــم  ضعیــف  خودگــردان 
ــا ادامــه بحــران اقتصــادي و  ســوي دیگــر ب
همچنیــن تبعیــض هــاي میــان گــروه هــاي 
مختلــف یهــودي، شــاهد مهاجــرت گســترده 
ــن  ــه متوســط و از بی ــودي طبق ــگان، ناب نخب
اجتماعــي  و  مدنــي  ســاختارهاي  رفتــن 
خواهیــم بــود. در ایــن میــان هرچنــد جامعــه 
ــوز از اقدامــات صهیونیســت  بیــن المللــي هن
هــا حمایــت مــي کنــد امــا از مداخلــه 
ــرد. در موضــوع  ــاب خواهــد ک مســتقیم اجتن
ــراییل در  ــي اس ــه گرای ــم یکجانب ــح ه صل
مــورد تامیــن منافــع خــود، و همچنیــن 
خلــع  از  خودگــردان  تشــکیالت  ناتوانــي 
ــي  ــع بزرگ ــلح مان ــاي مس ــروه ه ــالح گ س

ــد. ــي کن ــاد م ــوع ایج ــن موض ــر ای ــر س ب

|| ســناریو 2: شــهر پــل هــا؛ بهتریــن 
ــي( ســناریو)به زعــم طــرف غرب

در ایــن حالــت شــاهد تشــکیل دو دولــت قــوي 
ــا حــل و فصــل  ــود کــه ب ــم ب و مســتقل خواهی
همــه اختالفــات تعامــل ســازنده اي بــا یکدیگــر 

ــردم  ــاي م ــي ســازمان ه ــن حالت ــد. در چنی دارن
نهــاد هــم عــالوه بــر حفاظــت از دســتاوردهاي 
صلــح، در زمینــه توســعه روابــط اقتصــادي، 
ــه  ــي دوجانب ــي و خدمات ــي، فرهنگ اجتماع
ــن  ــه بی ــد. جامع ــي کنن ــزي م ــه ری برنام
توافــق  از  اســتقبال  بــا  نیــز  المللــي 
هــاي دو جانبــه بــر چگونگــي اجــراي 
توســعه  همچنیــن  و  هــا  موافقنامــه 
ــد.  ــي کن ــارت م ــراییل نظ ــطین و اس فلس
ــکاري  ــترش هم ــا گس ــل ب ــن دلی ــه همی ب
ــاه در  ــش رف ــاهد افزای ــرزي ش ــاي فرام ه
میــان دو طــرف فلســطیني و اســراییلي 
خواهیــم بــود. از آنجــا کــه بــه دلیــل 
هــر  بــراي  المقــدس  بیــت  اهمیــت 
گــرو  در  توافقــي  هرگونــه  طــرف،  دو 
شــهر  ایــن  وضعیــت  شــدن  مشــخص 
اســت، در ایــن طــرح شــهر بــه دو قســمت 
ــود.  ــي ش ــیم م ــراییلي تقس ــطیني و اس فلس
ــتقل  ــهرداري مس ــاس دو ش ــن اس ــر همی ب
بــراي توســعه زیرســاخت هــا و حفــظ 
ــي  ــزي م ــه ری ــهر برنام ــي ش ــت قدیم باف
ــه  ــدس ب ــت المق ــب بی ــن ترتی ــد و بدی کنن
ــهر  ــن ش ــه تری ــعه یافت ــن و توس ــه تری مرف

ــد. ــد ش ــدل خواه ــه ب منطق
رســیدن بــه چنیــن وضعیتــي در شــرایط فعلــي 
ــااًل در  ــد و احتم ــي رس ــر م ــه نظ ــن ب دور از ذه
ــه  ــس از آن ب ــا پ ــراییل و ی ــارم اس ــل چه نس
وقــوع خواهــد پیوســت. اســراییل اکنــون 
ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــود اس ــوم خ ــل س در نس
عملکــرد رهبــران نســل اول کــه شــارون 
نمونــه اي از آنهــا بــود، و یــا نســل دوم رهبران 

همچــون اولمــرت و نتانیاهــو رســیدن بــه 
ــت. ــش نیس ــي بی ــازش رویای س

|| ســناریو 3: شــهر قلعــه هــا؛ وضعیتي 
ــگ و صلح ــان جن می

در ایــن حالــت اگرچــه شــاهد دو دولــت قدرتمند 
هســتیم، امــا دو طــرف نتوانســته انــد بــه توافقي 
ــد.  ــت یابن ــات دس ــل اختالف ــراي ح ــع ب جام
ــطیني  ــرف فلس ــرح دو ط ــن ط ــاس ای ــر اس ب
ــونت  ــگ و خش ــالها جن ــه از س ــراییلي ک و اس
علیــه یکدیگــر خســته شــده انــد بــا اذعــان بــه 
عــدم کارایــي نظامــي گــري، بــه دنبــال راهــي 
ــه  ــوب نقش ــح در چارچ ــه صل ــیدن ب ــراي رس ب
ــه اراده  ــه ب ــا توج ــال ب ــن ح ــا ای ــتند. ب راه هس
ــه  ــاي مدیتران ــر دری ــلطه ب ــراي س ــراییل ب اس
ــه  ــري ب ــل کمت ــم تمای ــن رژی ــا رود اردن، ای ت
ــع  ــن موضــوع مان ــد و ای مذاکــرات ســازش دارن
ــه توافقــي جامــع و جــدول زمــان  از دســتیابي ب

ــود. ــي ش ــخص م ــدي مش بن
در چنیــن وضعیتــي طــرف اســراییلي مــي پذیرد 
ــه  ــاع، ب ــت اوض ــگیري از وخام ــراي پیش ــه ب ک
ــد.  ــب نشــیني کن محــدوده مرزهــاي ۱967 عق
بــه همیــن دلیــل هرچنــد اســراییل ســلطه خــود 
ــد  ــظ خواه ــغالي را حف ــاي اش ــر ســرزمین ه ب
ــدس  ــت المق ــا در بی ــطیني ه ــا  فلس ــرد، ام ک
داراي اســتقالل محــدودي خواهنــد بــود و 
ــق  ــي مناط ــت در برخ ــظ امنی ــئولیت حف مس
ــن اســاس  ــر همی ــد. ب ــي گیرن ــر عهــده م را ب
ــش  ــي کاه ــل توجه ــزان قاب ــه می ــونت ب خش
یافتــه و هــر دو طــرف فلســطیني و اســراییلي 
ــایل  ــر مس ــز ب ــراي تمرک ــتري ب فرصــت بیش

ــد. ــي کنن ــدا م ــود پی ــي خ داخل
از ســوي دیگــر میانــه روهــا و طرفــداران صلــح 
هــم اگرچــه در ظاهــر فعــال هســتند امــا نقــش 
ــناریو  ــن س ــد. در ای ــي کنن ــا م ــیه اي ایف حاش
جامعــه بیــن المللــي هــم از فعالیــت هــاي 
طرفــداران صلــح حمایــت خواهــد کــرد و بودجه 
ــاص  ــطین اختص ــازي فلس ــراي بازس ــي ب های

ــت.      ــد یاف خواه

ســوخته؛  زمیــن   :4 ســناریوي   ||
ســناریو بدتریــن 

ــطیني و  ــرف فلس ــر دو ط ــت در ه ــن حال در ای
اســراییلي شــاهد دولــت هایــي ضعیــف هســتیم 
ــوان  ــق نات ــه تواف ــه هرگون ــتیابي ب ــه از دس ک
ــونت و  ــه خش ــا ادام ــر ب ــوي دیگ ــتند. از س هس

اسراییل اکنون در 
نسل سوم خود است 
و با توجه به عملکرد 

رهبران نسل اول 
که شارون نمونه 

اي از آنها بود، و یا 
نسل دوم رهبران 

همچون اولمرت و 
نتانیاهو رسیدن به 

سازش رویایي بیش 
نیست|
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اشــغال گــري نوعــي پاکســازي قومــي در حــال 
جریــان اســت.  در چنیــن وضعیتــي گــروه هــاي 
میانــه رو و فعــاالن صلــح هــم بــه عنــوان خائــن 
تلفــي شــده و افراطیــون و گــروه هــاي تنــدرو به 
ــده  ــدل ش ــي ب ــاي اجتماع ــت ه ــران فعالی پیش
انــد. از ســوي دیگــر جامعــه بیــن الملــل هــم بــا 
انفعــال در برابــر رویداهــاي منطقــه، از انجــام هر 

ــوان اســت. ــده نات ــدام بازدارن اق
بــه لحــاظ اقتصــادي و اجتماعــي نیــز وضعیــت 
بــه شــدت بغرنــج خواهــد بــود و بــا بدتــر 
ــي،  ــت اقتصــادي و شــکاف طبقات شــدن وضعی
زیرســاخت هــا و فرصــت هــاي الزم بــراي 
ــود  ــاهد کمب ــه و ش ــن رفت ــعه از بی ــد و توس رش
ــه  ــدن ارائ ــل ش ــوخت و مخت ــي، س ــواد غذای م
ــرج و  ــروز ه ــود. ب ــم ب ــي خواهی ــات عموم خدم
ــکاب  ــکاران از ارت ــي خالف ــدم نگران ــرج و ع م
ــي  ــت زندگ ــه، وضعی ــازمان یافت ــم س ــه جرای ب
ــراي همــه چــه فلســطیني و چــه اســراییلي  را ب

ــرد. ــد ک ــاک خواه خطرن

|| ســناریو 5: پایان اســراییل، تشــکیل 
ــاده یهودي ــع س جوام

کشــورهاي  اســالمي  بیــداري  وقــوع  بــا 
خاورمیانه در ســال ۲0۱0، بســیاري از کشــورهاي 
ــترده و در  ــاي گس ــراض ه ــاهد اعت ــه ش منطق
ــد ده  ــوري هــا چن برخــي مواقــع ســقوط دیکتات
ــا دخالــت هــاي قــدرت  ــد. هرچنــد ب ســاله بودن
ــدودي  ــا ح ــان ت ــن جری ــه اي ای ــاي فرامنطق ه
ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــا منحــرف شــد، ام متوقــف و ی
ــان  ــر کارشناس ــه، اکث ــژه خاورمیان ــرایط وی  ش
اعتقــاد دارنــد ایــن منطقــه هــر زمــان پتانســیل 
وقــوع رویدادهــاي مشــابه و وســیع تــر را دارد. بر 
اســاس ایــن ســناریو بــا ســقوط حکومــت هــاي 
مصــر، اردن، عربســتان و یمــن عمــاًل اســراییل 
دوســتان خــود در منطقــه را از دســت خواهــد داد. 
به همیــن دلیــل گفتگوهــاي صلــح و ابتکارهاي 
اتحادیــه عــرب بــراي عــادي ســازي روابــط بــا 

ــراییل  ــراف اس ــورده و اط ــت خ ــراییل شکس اس
ــره  ــه محاص ــه خصمان ــا رابط ــورهایي ب را کش

ــرد. ــد ک خواهن
ــي  ــل ناکام ــه دلی ــز ب ــران نی ــن حــال ای در همی
ــت هــاي  ــدرو در ســرنگوني دول گــروه هــاي تن
ــده و  ــد ش ــدت قدرتمن ــه ش ــراق، ب ــوریه و ع س
ــد داد.  ــش خواه ــه را افزای ــود در منطق ــوذ خ نف
ــدرت  ــکي و ق ــوان موش ــش ت ــن افزای همچنی
ــراي  ــران شــرایط را بیــش از پیــش ب نظامــي ای
ســاکنان ســرزمین هــاي اشــغالي دشــوار 
ــش  ــوس افزای ــرت معک ــرد و مهاج ــد ک خواه
ــر  ــون نف ــک میلی ــن حــدود ی ــد. بنابرای ــي یاب م
ــه  ــت( ک در اســراییل )بیســت درصــد کل جمعی
پاســپورت آمریکایــي، اروپایــي یــا تابعیــت یکــي 
ــن مناطــق  ــه ای ــد ب ــي را دارن از کشــورهاي غرب
ــه  ــز ب ــان نی مهاجــرت کــرده و کشــورهاي میزب

ــد. ــي پذیرن ــا را م ــي آنه راحت
ــاز  ــم ب ــا کاهــش جمعیــت اســراییل، ایــن رژی ب
ــراي  ــل خواهــد شــد و ب ــر از قب هــم کوچــک ت
حفــظ کنتــرل و مدیریــت خــود، ممکــن اســت 
ــود از  ــاي خ ــر در مرزه ــد نظ ــا تجدی ــاراً ب ناچ
ــن  ــد. بنابرای ــیني کن ــب نش ــق عق ــي مناط برخ
ــاًل  ــم اســراییل عم ــه رژی ــد هفت ــر از چن در کمت
ــدود  ــه ح ــودي ک ــا وج ــد و ب ــد ش ــود خواه ناب
ــه  ــان در منطق ــودي همچن ــون یه ــار میلی چه
ــورت  ــه ص ــم ب ــن رژی ــد، ای ــد مان ــي خواهن باق
ــدل خواهــد  ــن اجتمــاع از هــم گسســته ب چندی
شــد. عمــده افــرادي هــم کــه در منطقــه باقــي 
ــتند  ــري هس ــاي فقی ــواده ه ــد خان ــد مان خواهن
ــق را  ــر مناط ــه دیگ ــرت ب ــکان مهاج ــه ام ک
ــي  ــه مناطق ــتر ب ــه بیش ــراد ک ــن اف ــد. ای ندارن
همچــون روســیه و اتیوپــي مربــوط مــي شــوند، 
جامعــه جهانــي را بــا مشــکلي نظیــر پناهنــدگان 
فلســطیني در ســال ۱948 مواجــه مــي کننــد. در 
مرحلــه بعــد بــا ادامــه بحــران احتمــااًل بیــن یک 
تــا دو میلیــون نفــر بــا حمایت هــاي بیــن المللي 
ــکاي  ــترالیا و آمری ــادا، اس ــکا، کان ــا، آمری در اروپ

ــال مســاله  ــن ح ــا ای ــده شــوند.  ب ــن پناهن التی
اســراییل و دولــت یهــودي همچنــان بــه عنــوان 
ــد.  ــد مان ــي خواه ــش زا باق ــل تن ــي از عوام یک
بنابرایــن همزمــان بــا تالش هــاي ســازمان ملل 
بــراي معرفــي مذاکره بــه عنــوان بهتریــن روش 
ممکــن،  احتمااًل شــاهد نوعــي تروریســم یهودي 
ــا هــدف احیــاي رژیــم  محلــي و بیــن المللــي ب

ــود. ــم ب اســراییل خواهی
ــاده و  ــر بســیار س ــناریو در ظاه ــن س ــد ای هرچن
ــي  ــا بررس ــد، ام ــي رس ــر م ــه نظ ــاور ب دور از ب
تاریــخ خاورمیانــه نشــان مــي دهــد کــه هــر غیر 
ممکنــي محتمــل اســت و دولــت هاي بســیاري 
ــکل  ــارت ش ــل و غ ــه قت ــي برپای ــه در مقطع ک
ــن  ــي از بی ــه راحت ــي ب ــس از مدت ــد، پ ــه ان گرفت
رفتــه انــد و نشــاني از آنهــا باقــي نمانــده اســت.

سناریو6: جنگ جهاني سوم
عــراق آشــفته اســت و به علــت ضعــف حکومت 
مرکــزي جنــگ داخلــي در کل کشــور در جریــان 
اســت.  ایــران هــم علیرغــم فشــارهاي جهانــي 
توانســته اســت از نظــر فنــاوري هســته اي کاماًل 
ــوع خــود  ــي برســد و نیازهــاي متن ــه خودکفای ب
ــرکوب  ــدف س ــا ه ــکا ب ــد. آمری ــخ بده را پاس
ــر جنــگ در منطقــه  گــروه هــاي افراطــي درگی
ــه علــت  شــده اســت و طــرف اســراییلي هــم ب
هســته اي شــدن ایــران بــه شــدت روحیــه خــود 
را از دســت داده اســت. بــه نظــر مــي رســد نوعي 
ــرا  ــال اج ــه در ح ــذاب در خاورمیان ــناریوي ع س
اســت که یــک طــرف آن آمریــکا و طــرف دیگر 
ایــران اســت. ســایه شــوم جنــگ مناطــق زیادي 
ــا  ــه ج ــاً هم ــه و تقریب ــر گرفت ــان را در ب از جه
غیــر از قطــب جنــوب و بخــش هایــي از آفریقــا 

نگــران شــروع جنــگ هســتند.
علــل بحــران عمومــاً بــر درگیــري هــاي مــرزي 
ســوریه و ترکیــه متمرکــز اســت و دولــت آنــکارا 
کــه رویــاي احیــاي امپراتــوري عثماني را در ســر 
ــود  ــوذ خ ــش نف ــال افزای ــه دنب ــد ب ــي پروران م
ــت  ــي اســت. البتــه چیــن حال ــر همســایه غرب ب

تهاجمــي تــري بــه خودگرفتــه و ســازمان ملــل 
هــم در آســتانه انحــالل قــرار گرفتــه اســت. این 
نبــرد احتمالــي بــا حملــه کــره شــمالي بــه کــره 
جنوبــي آغــاز خواهــد شــد. هــدف از ایــن اقــدام 
تــالش بــراي اتحــاد مجــدد دو کــره اعــالم مــي 
ــت  ــه شــدت حمای ــدام ب ــن اق ــن از ای شــود. چی
ــه ســرعت واکنــش  ــکا هــم ب ــد و آمری مــي کن
ــا اعــالم جنــگ  نشــان مــي دهــد و ســرانجام ب
ناتــو منطقــه عمــاًل درگیــر جنگــي تمــام عیــار 

مــي شــود.
در خاورمیانــه هــم بــا تحریــک اســراییل، 
ــران اعــالم جنــگ مــي دهــد  ــه ای عربســتان ب
ــدن  ــاعد دی ــا مس ــم ب ــراییل ه ــان اس و همزم
اوضــاع، جنــگ علیــه حمــاس، حــزب اهلل و 
ســوریه را آغــاز مــي کنــد. در واکنــش بــه اقــدام 
ــود  ــاي خ ــاره پیم ــک ق ــران موش ــراییل ای اس
ــال  ــا جنج ــراییل ب ــد. اس ــي کن ــش م را آزمای
آفرینــي از آمریــکا و متحــدان غربــي خــود طلب 
کمــک مــي کنــد و پیمانــي نظامــي علیــه ایــران 
شــکل مــي گیــرد تــا از طریــق حمــالت هوایــي 
تاسیســات کلیــدي کشــور را نابــود کننــد. بــا این 
ــادي  ــش زی ــن بخ ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ــال ب ح
ــا  ــوه ه ــن و ک ــر زمی ــات در زی ــن تاسیس از ای
ــد. ــي کنن ــدا نم ــي پی ــت چندان ــالت موفقی حم

ــدت  ــه ش ــراییل را ب ــه اس ــگ جامع ــج جن نتای
متزلــزل کــرده اســت. بخــش قابــل توجهــي  از 
شــهرک نشــینان صهیونیســت بــا هــدف فــرار از 
کانــون بحــران بــه اروپــا و آمریــکاي شــمالي و 
دیگــر مناطــق امــن مهاجــرت مــي کننــد و عده 
زیــاد دیگــري هــم از کشــورها و ســازمان هــاي 
بیــن المللــي مــي خواهند تــا آنهــا را بــه مناطقي 
ــاکله  ــن ش ــرو ریخت ــا ف ــد. ب ــل کنن ــن منتق ام
جامعــه اســراییل، دولــت آن نیــز رســماً ســقوط 
کــرده و تغییراتــي در مرزهــاي سیاســي منطقــه 
ــدرت  ــد آن ظهورق ــه برآین ــي شــود ک ــدار م پدی
ــیر  ــه مس ــت ک ــدي اس ــورهاي جدی ــا و کش ه

دســتیابي بــه صلــح را همــوار مــي کنــد.

خاورمیانه و شمال آفریقا
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روزنامــه وال  اســتریت ژورنال روز دوشــنبه، ســوم 
فروردیــن، در وب ســایت خــود از قــول »مقامــات 
ارشــد کاخ ســفید« گــزارش داده بــود کــه 
ــه منظــور تــالش  اســرائیل از ســال گذشــته »ب
ــی هســته ای  ــق احتمال ــری از تواف ــرای جلوگی ب
ــی از  ــه جاسوس ــدام ب ــران« اق ــا ای ــا ب قدرت ه

ــرده  اســت. ــی ک ــرات اتم مذاک
ــی«  ــه »جاسوس ــود ک ــته  ب ــه نوش ــن روزنام ای
ــنود  ــامل ش ــران ش ــا ای ــرات ب ــرائیل از مذاک اس
و کســب اطالعــات از جلســات محرمانــه 
ــرائیلی ها  ــاس اس ــی، و تم ــات آمریکای مقام
می شــود. دیپلمات هــا  و  خبرچین هــا  بــا 
در ایــن رابطــه امــا، روز سه شــنبه یــک 
نخســت وزیری  دفتــر  در  ارشــد  مقــام 
ــه  ــده ب ــاش نش ــام او ف ــه ن ــز ک ــرائیل نی اس
شــبکه خبــری ســی ان ان بــا تأکیــد بــر 
ایــن  کــه اســرائیل اقــدام بــه جاسوســی 
از آمریــکا و دیگــر هم پیمانــان اســرائیل 
ــکل  ــات بال ــن اتهام ــه »ای ــت ک ــرده گف نک

نادرســت اســت«.
ــر داد  ــز خب ــن روز شــبکه  بی بی ســی نی در همی
کــه یــک مقــام رســمی در دفتــر نخســت وزیری 
اســرائیل کــه نــام او نیــز فــاش نشــده بــه ایــن 
شــبکه گفتــه  اســت: اســرائیل از ایــاالت متحــده 
و دیگــر متحــدان اســرائیل جاسوســی نمی کنــد. 
آشــکار اســت کــه هــدف از انتشــار ایــن اتهامات 
ضربــه زدن بــه روابــط مســتحکم بیــن ایــاالت 
ــت و  ــه امنی ــه زدن ب ــرائیل و ضرب ــده اس متح

ــت. ــی ماس ــای اطالعات همکاری ه
وال  اســتریت جورنــال از قــول »یــک مقام ارشــد 
آمریکایــی« نوشــته  بــود اطالعاتــی که اســرائیل 
ــت آورده در  ــه  دس ــی ها« ب ــن »جاسوس از ای
ــران  ــی و دیگ ــذاران آمریکای ــار قانون گ اختی
ــد  ــا اســتفاده از آن بتوانن ــا ب گذاشــته شــده ت
در جریــان دســت یابی بــه توافــق نهایــی 

ــد. ــران کارشــکنی کنن ــا ای اتمــی ب

بــه نوشــته ایــن روزنامــه، ایــن جاسوســی 
زمانــی برمــال شــد کــه آژانس هــای اطالعاتــی 
آمریــکا پیام هایــی را ردگیــری کردنــد کــه 
ــد  ــدل می ش ــرائیلی رد و ب ــای اس ــن مقام ه بی
ــت از  ــا می توانس ــا تنه ــن پیام ه ــوای ای و محت
ــای  ــت دره ــه پش ــته ای ک ــای هس گفت وگوه

ــد. ــرده باش ــود درز ک ــزار می ش ــته برگ بس
ــای  ــال، مقام ه ــتریت جورن ــزارش وال  اس ــه گ ب
ــت  ــوع ناراح ــن موض ــژه از ای ــفید به وی کاخ س
را  اطالعــات  ایــن  اســرائیل  کــه  شــده اند 
در اختیــار برخــی اعضــای کنگــره گذاشــته 
ــرات  ــد مذاک ــه رون ــده ای علی ــد پرون ــا بتوانن ت

ــد. ــکیل دهن ــته ای تش هس
جمهوری خــواه  قانون گــذاران  از  گروهــی 
آمریکایــی همــواره همصــدا بــا اســرائیل نســبت 
ــد  ــران می دانن ــا ای ــد« ب ــق ب ــه »تواف ــه آن چ ب

هشــدار می دهنــد.

|| تکذیب صهیونیست ها 
ــی  ــه آمریکای ــه روزنام ــس از آن  ک ــی پ ــا کم ام
ــون  ــا مضم ــی ب ــال گزارش ــتریت جورن وال  اس
»جاسوســی اســرائیل« از جلســات مذاکــره 
هســته ای بــا ایــران منتشــر کــرد، وزیــر خارجــه 
رژیــم صهیونیســتی ایــن خبــر را تکذیــب کــرد.
آویگــدور لیبرمــن، گفتــه  اســت کــه »ایــن 
گــزارش صحــت نــدارد، همــان  طــور کــه معلوم 
اســت اســرائیل منافــع امنیتــی دارد کــه بایــد از 
ــای  ــم فعالیت ه ــا ه ــد و م ــت کن ــا حفاظ آنه
اطالعاتــی خــود را داریــم، امــا از ایــاالت متحــده 

جاسوســی نمی کنیــم«.
ــع  ــان را از دیگــر مناب ــا اطالعات م ــزود: م وی اف
گرفته ایــم، نــه از ایــاالت متحــده. دهه هــا 
اســت کــه در ایــن مــورد دســتورالعمل واضحــی 
صــادر شــده: از ایــاالت متحــده جاسوســی 

ــتقیم.  ــه غیرمس ــتقیم، چ ــه مس ــد، چ نکنی
ژنــرال موشــه یعلــون، وزیــر جنــگ رژیــم 

صهیونیســتی، نیــز در واکنــش بــه گــزارش وال 
ــکا  ــه »آمری ــت ک ــه اس ــال گفت ــتریت جورن اس
ــاره موضــوع ادعایــی جاسوســی کــه  هرگــز درب
ــه  ــکایتی ب ــده، ش ــرح ش ــزارش مط ــن گ در ای

ــت«. ــرده اس ــرائیل نک اس

|| شگفتی مقامات آمریکا 
بــا ایــن وجود رییــس مجلــس نماینــدگان آمریکا 
می گویــد کــه انتشــار گزارشــی درباره جاسوســی 
ــران و شــش  اســرائیل از مذاکــرات هســته ای ای
قــدرت جهانــی وی را شــگفت زده کــرده اســت.

»جــان بونــر« دیــروز ســه شــنبه در جمــع 
ــاره  ــی درب ــه وی اطالع ــت ک ــگاران گف خبرن
اینکــه آیــا اطالعــات اســرائیل بــه دســت 
ــدارد. ــد، ن ــیده باش ــی رس ــذاران آمریکای قانونگ
روزنامــه وال اســتریت جورنــال روز دوشــنبه 
گــزارش داد کــه اســرائیل نــه تنهــا از مذاکــرات 
ــی  ــران و شــش قــدرت جهان ــه ای فــوق محرمان
جاسوســی می کــرده، بلکــه جزئیــات ایــن 
مذاکــرات را در اختیــار برخــی قانونگــذاران 
آمریکایــی قــرار داده که هــدف آن خرابــکاری در 
مســیر ممانعــت از رســیدن بــه توافــق هســته ای 

ــوده اســت. ــران ب ــا ای ب
ــه  ــده و ب ــرار اســت در روزهــای آین ــه ق ــر ک بون
دنبــال پیــروزی بنیامیــن نتانیاهــو نخســت وزیــر 
ــه  ــی ب ــات پارلمان ــم صهیونیســتی در انتخاب رژی
ــار  ــد، اظه ــفر کن ــغالی س ــای اش ــرزمنی ه س
داشــت: »صمیمانــه بگویــم کــه مقــداری 
شــگفت زده شــدم، چــون اطالعاتــی کــه گفتــه 
می شــود اســرائیل بــه نماینــدگان منتقــل کــرده 
ــیده اســت«. ــن نرس ــود م ــه خ ــوز ب اســت، هن

وی دربــاره »نشــت آشــکار اطالعــات« بــه 
ــده  ــرده نش ــا ب ــی از آن ه ــه نام ــی ک نمایندگان
ــوع  ــن موض ــن کال از ای ــه م ــت ک ــت، گف اس
ــه  ــد ک ــزارش می افزای ــن گ ــدارم. ای ــالع ن اط
ــه  ــف هرگون ــان مخال ــیاری از جمهوریخواه بس

توافقــی هســتند کــه »برنامــه هســته ای ایــران 
ــد«. ــف نکن ــل متوق ــور کام ــه ط را ب

ــوان  ــاره ت ــه پرسشــی درب ــر از پاســخ دادن ب بون
ــه انتقــال اطالعــات  بالقــوه اســرائیلی ها در زمین
محرمانــه مذاکــرات هســته ای بــه اعضــای 
ــکا خــودداری کــرد و تنهــا گفــت:  کنگــره آمری
ــی  ــه اطالعات ــه چ ــتم ک ــن نیس ــن مطمئ »م
ــا از آن گــزارش شــگفت زده شــده ام«. ــوده، ام ب

ــی  ــات جاسوس ــرای اثب ــندی ب || س
ــکا  ــرائیل از آمری اس

لیبرمــن در حالــی مدعــی ممنــوع بــودن 
جاسوســی از آمریــکا بــرای ســرویس هــای 
ــه پیشــتر  ــم صهیونیســتی شــده ک ــی رژی امنیت
ــم  ــن رژی ــورد جاسوســی ای ــی در م ــز خبرهای نی
از مقامــات آمریکایــی بویــژه وزیــر خارجــه ایــن 

ــود.  ــده ب ــر ش ــور منتش کش
بــرای مثــال در مــرداد مــاه ســال گذشــته 
یــک رســانه آلمانــی از جاسوســی رژیــم 
ــکا  ــه آمری ــور خارج ــر ام ــتی از وزی صهیونیس
و شــنود مکالمــات تلفنــی وی در جریــان 

مذاکــرات ســازش خبــر داد.
بــر اســاس گــزارش اشــپیگل، مکالمــات تلفنــی 
ــکا، در  ــه آمری ــور خارج ــر ام ــری ،وزی ــان ک ج
هنــگام ســفرهای وی بــه خاورمیانه برای پیشــبرد 
مذاکــرات ســازش بصــورت مرتــب از ســوی 
ــی اســرائیل شــنود مــی شــد. نهادهــای اطالعات

جــان کــری در طــول یــک ســال گذشــته بــرای 
بــه نتیجــه رســاندن مذاکرات ســازش ســفرهای 
ــورت  ــته و بص ــه داش ــه خاورمیان ــددی را ب متع
ــردان و  ــکیالت خودگ ــات تش ــا مقام ــب ب مرت

ــود. ــاط ب ــو در ارتب ــل آوی همچنیــن ت
ــی  ــدن جاسوس ــاش ش ــپیگل، ف ــته اش ــه نوش ب
ــدون  ــکا ب ــه آمری ــور خارج ــر ام ــرائیل از وزی اس
ــود  ــای موج ــش ه ــش تن ــب افزای ــک موج ش

ــود. ــی ش ــو م ــل آوی ــنگتن و ت ــان واش می

جاسوسی از مذاکرات؛ 

اسرائیل و ایجاد بحران های پی در پی برای آمریکا

افشای جاسوسی رژیم صهیونیستی از مذاکرات هسته ای ایران و همکاری این رژیم با جنگ طلبان امریکایی برای کارشکنی در روند مذاکرات تهران و ۱+۵، موجب بروز 
بحرانی جدید در مناسبات تل آویو-واشنگتن شده است.

خاورمیانه و شمال آفریقا
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تحــوالت اخیــر یمــن و حملــه عربســتان 
ــن کشــور نشــان از ناخشــنودی  ــه ای ســعودی ب
ــه و  ــه خاورمیان ســعودیها از تحــوالت و نظــم منطق
ــت.  ــارس اس ــج ف ــوزه خلی ــع آن ح ــتم تاب زیرسیس
سیاســت خارجــی ماجراجویانــه عربســتان متعاقــب 
ــاد  ــراق ابع ــوریه و ع ــتها در س ــن سیاس شکســت ای
جدیــدی در یمــن گرفتــه و در تجــاوزی آشــکار کــه 
نقــض اصــول حقــوق بیــن الملــل اســت بــه دنبــال 

ــود اســت. ــه خ ــورد توج ــل نظــم م تحمی
آنچــه در ادامــه می آید بررســی سیاســت ماجراجویانه 
عربســتان در منطقــه و بــه ویــژه ســوریه در گفتگو با 
دکتر ســلمان صفوی است؛ سیاســتهای ماجراجویانه 

ای کــه دامنــه آن بــه یمن نیز کشــیده شــد.
دکتــر ســید ســلمان صفــوی نویســنده و کارشــناس 
برجســته مســائل بیــن الملــل و بــه ویــژه خاورمیانــه 
اســت. وی رییــس مرکــز بین المللی مطالعــات صلح 
لنــدن و ســردبیر فصلنامه دیپلماســی صلــح عادالنه 
اســت. کتاب »دیپلماســی و امنیت ملــی در خاورمیانه 

بــزرگ« از جملــه آثــار صفــوی بــه شــمار مــی رود.

ــه  ــی از حمل ــا و بازیگران ــه گروهه || چ
ــد  ــع خواهن ــوریه منتف ــه س ــکا ب آمری
شــد؟ و ایــن حملــه چــه تبعاتــی برای 

ــکا دارد؟ آمری
دشــمنان امــت اســالمی و در راس آنهــا حکومــت 
تــل آویــو اولیــن منتفعیــن ســقوط اســد هســتند 
پــس از آن دشــمنان و رقبــای منطقــه ای ایــران  و 
در راس آنهــا حکومــت ریــاض و ســپس ترکیــه 

ــوند. ــی ش ــع م منتف
ــرای  ــزاع در بحــران ســوریه ب درک محــل ن
ــا و  ــی ه ــدی دارد. غرب ــش کلی ــم آن نق فه
ــن  ــگ بی ــی آن را جن ــه کار عرب دول محافظ
ــا  ــد. ام ــی کنن ــی م ــوری معرف آزادی و دیکتات
ــزرگ  ــا دروغ ب ــن ادع ــه ای ــت ک ــح اس واض
ــرب  ــه کار ع ــه دول محافظ ــت. چگون آنهاس
کــه خــود ســمبل دیکتاتــوری هســتند و 
کمتریــن حقوق انســان ها نظیــر حق رانندگــی خانم 
هــا در برخــی از کشــورهای آنهــا رعایــت نمــی شــود 
مدعی مخالفت بــا دیکتاتــوری و دفــاع از آزادی شــده 
انــد؟ غربی هــا چگونــه راجع بــه بحــران بحرین تنها 
در حــد برخــی انتقادهــای لفظــی اکتفا کــرده انــد، اما 
در بحــران ســوریه تمام قــد برای ســرنگونی حکومت 

آن ایســتاده انــد؟
 واقعیــت ایــن اســت کــه در بحــران ســوریه صرفــا 
ــا اســالمی مســتقل  ــی ی ــش مردم ــک جنب ــا ی ب
ــتیم،  ــه رو نیس ــد رو ب ــار اس ــت بش ــه حکوم علی
بلکــه ریشــه هــای بحــران منبعــث از اوج گیــری 
منازعــه باالنــس قــدرت بیــن محــور مقاومــت و 
بلــوک غــرب تحــت تأثیــر بهــار عربــی و جنبــش 
بیــداری اســالمی اســت. پــس از پیــروزی انقــالب 
اســالمی در ایران، باالنــس قــدرت در خاورمیانه تغییر 
یافــت و نیــروی جدیــدی بــه نــام انقــالب اســالمی 
در صحنــه خاورمیانــه پدیــدار شــد که اساســا ماهیت 
ضدصهیونیستی و ضدامپریالیستی دارد. پس از سقوط 
نظــام اتحــاد جماهیــر شــوروی باالنس قــدرت چهار 
ضلعی خاورمیانه شــامل محــور مقاومت )بــه رهبری 
ــش  ــزب اهلل و جنب ــوریه، ح ــت س ــران و عضوی ای
فلســطین(، بلوک غــرب به رهبــری آمریکا، شــوروی 
ــر  ــعودی و مص ــت س ــه محوری ــرب )ب ــاع ع و ارتج

مبــارک( بــه ســه ضلــع کاهــش یافــت.
ــی و گســترده شــدن  ــدار شــدن بهــار عرب ــا پدی ب
جنبش بیــداری در جهــان عرب و ســقوط ســران و 
حکومت هــای تونــس، مصر، یمــن و لیبــی موازنه 
ــر  ــع دیگ ــان دوضل ــه زی ــه ب ــدرت در خاورمیان ق

یعنــی غــرب و ارتجــاع عــرب و بــه ســود محــور 
مقاومــت در حــال تغییــر بــود. ایــن شــرایط جدید 
اســباب وحشــت دوضلــع دیگــر شــد و آنهــا متحدا 
ــاک  ــازی خطرن ــا وارد ب ــی محاب ــا تقســیم کار، ب ب
ــه عنــوان قلــب  برانــدازی حکومــت بشــار اســد ب

ژئواســتراتژیک محــور مقاومــت شــدند.
تضعیــف  ایــران و جنبــش مقاومــت علیــه غرب 
و صهیونیســم در خاورمیانــه هــدف غــرب و 
ارتجــاع عــرب اســت و از آن رو که ســوریه بشــار 
اســد از یــک ســو حلقــه مهــم اتصــال ایــران بــه 
ــر  ــوی دیگ ــزب اهلل و فلســطین اســت و از س ح
دارای ضعــف هــای ســاختاری متعــددی اســت، 
بــه عنــوان پاشــنه آشــیل ایــران و روســیه مــورد 
تهاجــم قرارگرفتــه اســت. غــرب بــه  مداخلــه در 
ســوریه ادامــه مــی دهــد، زیــرا برآیندشــان ایــن 
اســت کــه شکســت یــا تضعیــف بشــار اســد، در 

هــر دو صــورت بــه نفــع غــرب خواهــد بــود.
ــران  ــوذ ای ــد نف ــاهد رش ــه ش ــرب ک ــاع ع ارتج
ــی  ــت م ــن اس ــراق و یم ــوریه، ع ــان، س در لبن
ــت  ــردن حکوم ــرنگون ک ــق س ــد از طری خواه
بشــار اســد، مانــع عمــده ای بــرای ادامــه رشــد 
نفــوذ ایــران فراهــم آورد. هــدف ســعودی ایجــاد 
ــع  ــا مناف ــگ ب ــه ای هماهن ــد منطق ــم جدی نظ
ــع ســعودی  ــال حاضــر مناف ــرب اســت. در ح غ
تحــت تأثیــر تحــوالت جــاری در خاورمیانــه بــه 

ــده اســت. ــیب دی ــدت آس ش
در صــورت بــه قــدرت رســیدن اخوان المســلمین 
در ســوریه، محــور ســوریه و ترکیــه کــه دولــت 
ــه  ــرد ک ــی گی ــکل م ــد ش ــی دارن ــای  اخوان ه
بــه زیــان ســعودی و امــارات خواهــد بــود. ایــن 
امــر تقریبــا بــا نیازهــای فعلــی غــرب هماهنــگ 
ــرای  ــب ســوریه ب ــت، زیــرا بدیــن ترتی اس
ــود.  ــی ش ــارج م ــاوت خ ــور مق ــی از مح مدت
ــکوالرها  ــیدن س ــدرت رس ــه ق ــورت ب در ص
ــعودی  ــوریه س ــی در س ــراری دموکراس و برق
ــه  ــی ک ــا در صورت ــرد. تنه ــد ک ــان خواه زی
ســلفی هــا قــدرت را بــه دســت گیرنــد، موازنــه 
ــه  ــد شــد، ک ــه ســود ســعودی خواه ــدرت ب ق
البتــه در ایــن صــورت اروپــا و اســرائیل 
مــورد تهدیــد حمــالت بــی حســاب رادیــکال 
ــای آن  ــی آمده ــه پ ــد ک ــی گیرن ــرار م ــا ق ه
دردنــاک و خطرنــاک خواهــد بــود. در صــورت 
تشــکیل حکومــت ائتالفــی شــبیه لبنــان، 
ــازی  ــن ب ــده ای ــدت برن ــاه م ــرب  در کوت غ
ــت  ــدت سرنوش ــان م ــا در می ــود، ام ــد ب خواه

لبنــان مــی توانــد تکــرار شــود. بــه هــر حــال 
ســقوط اســد بــه زیــان ایــران، روســیه و چیــن 
اســت امــا بــه نفــع موارنــه قــدرت منطقــه ای 
و بیــن المللــی خواهــد شــد، کــه البتــه ایــن امــر 
ــد  ــه جدی ــروی حاکم ــی بحــران و نی ــه خروج ب
ــی  ــوش بین ــک خ ــدون ش ــا ب ــتگی دارد. ام بس
ــه تأســیس حکومتــی  غــرب و ارتجــاع عــرب ب

ــود. متحــِد خــود ســرابی بیــش نخواهــد ب

|| چــرا آمریــکا در حــال حاضــر ترجیح 
ــدود  ــه مح ــت از حمل ــد صحب ــی ده م

بــه ســوریه کنــد؟
بحــران ســوریه تحــت تاثیــر بهــار عربــی و تغییر 
موازنــه قــدرت بــرای تضعیــف ایــران و جنبــش 
مقاومــت بــه ســرعت تبدیــل بــه یــک منازعــه 
بیــن المللــی شــد. ایــن بحــران مقاطــع مختلفی 
ــیب  ــراز و نش ــس از ف ــون پ ــرد و اکن ــی ک را ط
هــای متعــدد و زورآزمایــی بازیگــران مختلــف با 
یکدیگــر در حــال ورود بــه مرحلــه نوینــی اســت.
ــا  ــه گســترده در تعــارض ب امــکان بررســی حمل
ــر  ــوی دیگ ــا از س ــت ام ــا اس ــتهای اوبام سیاس
همزمــان بــا امــکان پیشــرفت مصالحــه هســته 
ای بیــن ایــران و آمریــکا، مطــرح شــدن حملــه 
ــه  ــران در منطق ــد ای ــوریه متح ــه س ــدود ب مح
ــه  ــمنان منطق ــتن دش ــی نگهداش ــر راض بخاط
ــره  ــتن مذاک ــاز گذاش ــن ب ــم چنی ــران و ه ای ای
بــا ایــران راجــع بــه وضــع آینــده منطقــه اســت.

ــرد  ــورت بگی ــه ص ــن حمل ــر ای || اگ
ــه  ــرآغاز حمل ــرا س ــوان آن ــی ت ــا م آی

ــت؟ ــدی دانس ــترده بع گس
 امــکان حملــه گســترده حداقــل در دوره دولــت 
اوبامــا وجــود نــدارد. مــردم امریکا از لشگرکشــی 
ــا  ــه اوبام ــوش خســته شــدند و ب ــت ب هــای دول
ــد ریاســت  ــات جدی ــد در آســتانه انتخاب رای دادن
جمهــوری در آمریــکا حــزب دمکــرات در تعارض 
ــف  ــان مخال ــوری خواه ــتهای جمه ــا سیاس ب
ــکا  ــردم آمری ــای م ــات ه ــردن مالی ــه ک هزین
ــازی  ــلحه س ــرکتهای اس ــع ش ــتای مناف در راس
ــدوار  ــعار امی ــن ش ــه ای ــا تمســک ب ــتند و ب هس

ــتند. ــکا هس ــردم امری ــذب آرای م ح

|| طــرح آمریــکا بــرای فــردای بعــد از 
ــری  ــن ام ــه چنی ــی ک ــد)در صورت اس

ــادر  ــه ق متصورباشــد( چیســت؟ چگون
خواهــد بــود گروههــای تنــدرو را مهــار 

و کنتــرل کنــد؟
ــال  ــه خ ــدند ک ــه ش ــرا متوج ــا اخی آمریکاییه
ــه  ــاک اســت و منطق ــد از اســد خطرن ــدرت بع ق
را بســوی آینــده ای مبهــم مــی بــرد لــذا بــه نظر 
مــی رســد ممکــن اســت تــن بــه قبــول دولــت 
ــر  ــرال غی ــن لیب ــد و مخالفی ــن اس ــی بی ائتالف
مســلح بدهنــد. تجربــه داعش شکســت ســختی 
بــرای سیاســتهای غربیهــا و دول ارتجاعــی عــرب 
منطقــه بــود. در حــال حاضــر گــروه هایــی ماننــد 
النصــره در خیــال خــام بــه دســت گرفتــن قــدرت 
در ســوریه هســتند ایــن گروه هــای تروریســتی اگر 
در ســوریه به قدرت برســند، تروریســم آنهــا دامنگر 
ــا نیــز ســرایت مــی  ــه اروپ منطقــه مــی شــود و ب
کنــد و بیــش از همــه کشــورهایی ماننــد اســپانیا، 
فرانســه و انگلســتان کــه قبــال نیز شــاهد حمالت 
تروریســتی بــوده انــد، قربانــی خواهنــد شــد. ایران 
مخالــف هر گونــه اقــدام تروریســتی در خاورمیانه و 
اروپــا اســت. از ایــن رو بــه غــرب هشــدار مــی دهد 
اشــتباهی را کــه در مــورد افغانســتان مرتکب شــد، 
در ســوریه تکــرار نکنــد. غــرب بــا ادعــای از بیــن 
بــردن القاعــده بــه افغانســتان لشکرکشــی کــرد و 
اکنــون ۱۲ ســال اســت در ایــن کشــور مــی جنگد، 
امــا نـــه تنها موفــق بــه از بیــن بــردن القاعده نشــده، 
بلکــه این شــبکه تروریســتی به یــک پدیــده جهانی 

تبدیــل شــده و خطــرش افزایــش یافته اســت.
ــرل  ــه کنت ــوریه ب ــه س ــت ک ــه داش ــد توج بای
غــرب در نخواهــد آمــد. سیاســتهای نظامــی غرب 
در ســوریه شکســت خــورده اســت. روســیه قویــا با 
ســرنگونی حکومــت بشــار اســد و دخالــت نظامــی 
ــک  ــدون ش ــت، ب ــف اس ــوریه مخال ــو در س نات
ــه  ــه نظامــی ب ــا حمل روســیه از جهــت سیاســی ب
ــوریه  ــرد. س ــد ک ــدی خواه ــت ج ــوریه مخالف س
ــذا  ــت ل ــه اس ــیه در خاورمیان ــی روس ــگاه اصل پای
ســقوط فرضــی حکومــت متحــد روســیه اســباب 
ــد.  ــد ش ــه خواه ــت او در خاورمیان ــف موقعی تضعی
البتــه چنیــن فرضــی بــا وجــود شــرایط میدانــی به 

نفــع حکومــت اســد ضعیــف اســت.

ــه  ــوریه را چگون ــوالت س ــده تح || آین
ــد؟ مــی بینی

ــر  ــی اخی ــای نظام ــت ه ــه شکس ــه ب ــا توج ب
ــدن  ــال ش ــر م ــوریه و ب ــا در س ــت ه تروریس
ماهیــت افــراط گرایانــه آنهــا بــرای غــرب، تغییر 
ــتن  ــل جس ــورد توس ــا در م ــی ه ــرش غرب نگ
بــه روش هــای تروریســتی و نظامــی در ســوریه 
ــن صــورت  ــه نظــر مــی رســد. در ای محتمــل ب
ــرای مصالحــه بیــن مخالفیــن لیبــرال و  فضــا ب
حکومــت ســوریه فراهــم مــی شــود. در صــورت 
ــچ  ــوریه هی ــی در س ــت ائتالف ــکیل حکوم تش
یــک از بازیگــران بحــران ســوریه برنــده و بازنده 
مطلــق نخواهنــد بــود. بــدون شــک مهــم تریــن 
ــوم  ــردم مظل ــوریه م ــران س ــدگان بح ــیب دی آس
ــران  ــن بح ــت تأثیرای ــه تح ــتند ک ــوریه هس س
ــد و  ــده ان ــی ش ــای فراوان ــارت ه ــل خس متحم
متأســفانه در کوتــاه مــدت نیــز قابل جبران نیســت. 
نقــش ســوریه در میــان مــدت در جنبــش مقاومت 
تضعیــف شــده اســت. ایــران نیــز بایــد بــه تجدیــد 
محاســبه در رابطــه بــا جریــان هــای اســالم گــرا 
ــد در بحــران  ــت اس ــا دول ــه ب ــاس ک ــر حم نظی
ــی  ــگ داخل ــد. جن ــدام کن ــد، اق ــر جنگیدن اخی
ــن  ــران بی ــرای بازیگ ــون ســختی ب ســوریه آزم

ــود. ــه ای ب ــی و منطق الملل

هدف ماجراجویی عربستان در منطقه ایجاد نظمی 
هماهنگ بامنافع غرب است

رییس مرکز بین المللی مطالعات صلح با اشاره به اینکه هدف سعودیها از ماجراجویی 
در منطقه ایجاد نظم منطقه ای هماهنگ با منافع غرب است گفت: منافع سعودیها 

تحت تأثیر تحوالت جاری در خاورمیانه صدمه دیده است.

گفتگو: جواد حیران نیا

خاورمیانه و شمال آفریقا
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ــعودی  ــتان س ــی عربس ــترده هوای ــالت گس حم
ــکوت  ــن و س ــه یم ــد آن ب ــورهای متح و کش
ســازمان هــای بیــن المللــی در ایــن خصــوص 
و حمایــت آمریــکا و کشــورهای غربــی از ایــن 
اقــدام ســعودی هــا در تضــاد آشــکار بــا 
ــه  ــی اســت. هــدف از حمل ــن الملل ــن بی موازی
بــه یمــن تحمیــل نظــم مــورد نظــر عربســتان 

ــت. ــی آن اس ــان غرب و حامی
ــر  ــراهلل دبی ــن نص ــید حس ــه س ــی ک موضوع
ــود  ــر خ ــخنرانی اخی ــان در س ــزب اهلل لبن کل ح
ــن  ــه آن اشــاره کــرده اســت. نصــراهلل همچنی ب
تأکیــد کــرده اســت کــه عربســتان ده هــا 
ــیطره دارد و در  ــن س ــر یم ــه ب ــت ک ــال اس س
ــاه و  ــس رف ــد، پ ــت می کن ــی دخال ــر موضوع ه
ــه  ــات در یمــن کجاســت؟ پیوســتن یمــن ب ثب
شــورای همــکاری خلیــج فــارس را رد کردیــد 
و بــا مــردم ایــن کشــور بــا اســتکبار و خــواری 
ــه  ــگ علی ــما 6 جن ــا ش ــد، آی ــورد کردی برخ
انصــاراهلل یــا بــه قــول شــما، حوثی هــای 
ــد؟  ــه راه نینداختی ــاء ب محاصــره شــده در صنع
و پــس از آن از آن هــا خواســتید تــا نــزد شــما 
بیاینــد و بــا شــما بــه گفت و گــو بنشــینند، 
شــما در یمــن جــز حمایــت از جماعــت 
ــری  ــه کار دیگ ــب چ ــر مذاه ــری و تغیی تکفی

ــد؟ ــام دادی انج
در ایــن خصــوص گفتگویــی بــا پروفســور 
»نــادر انتصــار« اســتاد و رئیــس دانشــکده 
ــی  ــای جنوب ــگاه آالبام ــی دانش ــوم سیاس عل
ــروح آن  ــه مش ــت ک ــده اس ــام ش ــکا انج آمری

ــت: ــده اس ــر آم در زی
عربســتان بــه یمــن حملــه هوایــی کــرد. دالیــل 
ایــن امــر چــه بــود و بــه چــه پشــتوانه ای ایــن 
اقــدام و تجــاوز را بــرای خــود مشــروع 

دانســت؟
ــی شــده  ــر اطالعــات موجــود کــه علن ــا ب بن
ــن  ــه یم ــه ب ــرای حمل ــتان ب ــم عربس تصمی
ــی  ــه حوث ــت ک ــده اس ــاذ ش ــد از آن اتخ بع
ایــن  و  پیشــروی کردنــد  در عــدن  هــا 
ــالم  ــکا اع ــه آمری ــا ب ــعودی ه ــم س تصمی
ــات  ــه مقام ینک ــود ا ــا وج ــت. ب ــده اس ش
ــی در  ــد و نقیض ــارات ض ــی اظه آمریکای
رنــد امــا گفتــه مــی  ایــن خصــوص دا
ــتان  ــه عربس ــا حمل ــا ب وبام ــت ا ــود دول ش
ــازی  ــت. نی ــرده اس ــت ک ــن موافق ــه یم ب
ــی  ــن اقدام ــود چنی ــه ش ــه گفت ــت ک نیس
ــررات  ــوق و مق ــا حق ــکار ب ــاد آش در تض
اســت. ســکوت ســازمان  لملــل  ا بیــن 
بیانگــر  نیــز  خصــوص  ایــن  در  ملــل 
در  دوگانــه  اســتانداردهای  و  ریــاکاری 
ــا  ــن روزه ی ــه ا ــت ک ــوص اس ــن خص ی ا
ــده  ــازمان ش ــن س ی ــه ا ــه روی ــل ب تبدی

ــت. اس

ــن  ــوص یم ــتان در خص ــرا عربس || چ
ــرای  ــی زد و ب ــه هوای ــه حمل ــت ب دس
نمونــه در خصــوص ســوریه مســتقیما 
وارد عمــل نشــد و از طریــق گروههــای 
تروریســتی اهــداف خــود را پیــش 

ــرد؟ ب
یمــن ســال هــای طوالنــی حیــاط خلــوت 
عربســتان ســعودی بــوده اســت در حالیکــه 
ســوریه یــک بازیگــر مســتقل و بدون وابســتگی 
بــه عربســتان بــوده اســت. عــالوه بــر ایــن اقدام 

ــی  ــوان نظام ــه ت ــاز ب ــوریه نی ــه س ــی علی نظام
زیادتــر و تــوان لجســتیکی قــوی تــری داشــت 
امــا یمــن یــک همســایه ضعیــف بــود. بنــا بــر 
ایــن توســل بــه گــروه هــای تروریســتی در قبال 
ســوریه بــرای عربســتان کــم هزینــه تــر و راحت 
تــر بــوده اســت. البتــه ایــن نکتــه را بایــد در ذهن 
داشــته باشــیم تروریســت هایــی کــه در ســوریه 
توســط ســعودی هــا حمایــت شــدند امــروز علیه 

ــد. ســعودی هــا شــده ان

ــروی  ــکیل نی ــرب تش ــه ع || اتحادی
مشــترک عربــی را مــورد بررســی 
ــر و  ــتقبال مص ــورد اس ــه م ــرار داد ک ق
عربســتان بــود. ایــن نیــرو آیــا بــازوی 
نظامــی سیاســت خارجــی عربســتان و 

ــود؟ ــد ب ــر خواه مص
ــه  ایجــاد یــک چنیــن نیرویــی ایــن امــکان را ب
ــم  ــا در ه ــا ب ــد داد ت ــعودی خواه ــتان س عربس
تنیــدن اهــداف خود بــا اهــداف دیگر کشــورهای 
عربــی سیاســت خارجــی خــود را »عربــی« کند . 
همچنیــن ایجــاد ایــن نیــرو باعــث خواهــد شــد 
تــا مصــر کــه ســال هــا اســت از نقــش خــود در 

ــژه در حــوزه کشــورهای  ــه وی جهــان عــرب و ب
ــت  ــده اس ــارس دور ش ــج ف ــیه خلی ــی حاش عرب
مجــددا نقــش خــود را احیــا کنــد. البتــه 
ــودن  ــد ب ــر و کار آم ــوص موث ــن در خص م
ــی  ــد دارم ول ــدت تردی ــرو در درازم ــن نی ای
ــاه مــدت ایــن نیــرو موجــب پوشــش  در کوت
اختالفــات کشــورهای عربــی خواهــد شــد و 

ــا. ــدت آنه ــب وح موج

|| مصــر وارد بحــران یمــن شــده 
ــور  ــن کش ــر ای ــوی دیگ ــت. از س اس
همــواره امنیــت منطقــه خلیــج فــارس 
را امنیــت خــود قلمــداد کــرده و همواره 
ــه  ــه بیانی ــف از جمل ــای مختل در قالبه
ــی  ــم امنیت ــرده نظ ــعی ک ــق س دمش
خلیــج فــارس را شــکل دهــد. در مــورد 
یمــن چــه نظمــی مــورد توجــه مصــر 
اســت و نقــش آفرینــی مصــر در ایــن 

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــم چگون نظ
ــی  ــابقه ای طوالن ــن س ــر در یم ــالت مص مداخ
ــود  دارد و در زمــان نظــام عبدالناصــر در مصــر ب

کــه مصــر بطــور گســترده ای در درگیــری 
ــه  ــد، مداخل ــن وارد ش ــی یم ــای قومیت ه
ــیاری در  ــه بس ــر هزین ــرای مص ــه ب ای ک
پــی داشــت و نهایتــا نیروهــای نظامــی 
مجبــور  ای  مفتضحانــه  بطــور  مصــر 
بــه خــروج از یمــن شــد. بعــد از دوران 
در  کــرد  عبدالناصــر هــم مصــر ســعی 
خلیــج فــارس حضــور یابــد و ســنگری 
موفــق  کنــد کــه  د  بــرای خــود ایــجا
ــای  ــم دیکتاتوره ــروز ه ــت. ام ــوده اس نب
نظامــی مصــر در وضعیتــی نیســتند کــه 
ــداری  بتواننــد حضــور نظامــی گســترده و پای
در خــارج از ایــن کشــور داشــته باشــند. 
کشــوری  در  نظامــی  مداخلــه  موفقیــت 
ــد  ــد دارد و  مــی توان مثــل یمــن جــای تردی
ــی  ــب ب ــردد و موج ــر برگ ــه مص ــش ب تبعات
بــر  حاکــم  نظامــی  دیکتاتــوری  ثباتــی 
ــه مصــر  ــزی ک ــا چی ــود. تنه ــن کشــور ش ای
در حــال حاضــر از مداخلــه در یمــن بــه 
دنبالــش اســت ایــن اســت کــه بتوانــد نظــام 
مــورد حمایــت ســعودی هــا را بــه ایــن 
ــول  ــق پ ــن طری ــا از ای ــد ت ــور برگردان کش
هــای خانــدان ســعودی بــه دیکتاتــوری نظامــی 

ــوند. ــق ش ــور تزری ــن کش ای

ــه  ــن را چگون ــوالت یم ــده تح || آین
ــوالت  ــن تح ــد و ای ــی کنی ــی م ارزیاب
ــه  ــای منطق ــم ه ــر نظ ــاری ب ــه آث چ
ــد  ــارس خواه ــج ف ــه و خلی خاورمیان

ــت؟ داش
در  ســعودی  عربســتان  نظامــی  اقــدام 
ــن  ــوت گرفت ــب ق ــد موج ــی تردی ــن ب یم
ــه  ــد ک ــد ش ــی خواه ز نیروهای ــیاری ا بس
ــی  ــش م فزای ــه را ا ــی در منطق ــی ثبات ب
ــات  ــق تبع ــی دقی ــش بین ــا پی م ــد. ا دهن
یمــن  در  عربســتان  اقــدام  ز  ا ناشــی 
خیلــی قابــل پیــش بینــی نیســت امــا 
داده  یــاد  مــا  بــه  تاریــخ  کــه  آنچــه 
اســت ایــن اســت کــه آب رفتــه بــه 

جــوی برنمــی گــردد.

شکست متجاوزان
تجاوز عربستان به یمن نقض آشکار حقوق بین الملل است

استاد علوم سیاسی دانشگاه آالبامای جنوبی آمریکا سازمان ملل را به ریاکاری 
درباره تحوالت یمن متهم کرده و گفت موفقیت نظامی در یمن جای تردید دارد.

گفتگو: پیمان یزدانی

نیازی نیست که 
گفته شود چنین 
اقدامی در تضاد 
آشکار با حقوق و 

مقررات بین الملل 
است. سکوت 

سازمان ملل در 
این خصوص نیز 
بیانگر ریاکاری 

و استانداردهای 
دوگانه در این 

خصوص است که 
این روزها تبدیل 

به رویه این سازمان 
شده است|

خاورمیانه و شمال آفریقا
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بازی عربستان با آتش

تحوالت یمن تهدیدی جدی برای 
کل منطقه است

پروفسور »فرهنگ جهان پور« استاد دانشگاه آکسفورد گفت تحوالت یمن می 
تواند تبدیل به فاجعه ای برای منطقه شود که تبعات آن دامن خود عربستان را 

هم خواهد گرفت.

گفتگو: پیمان یزدانی

ــتان  ــی عربس ــترده هوای ــالت گس ــاوز و حم تج
ــن و  ــه یم ــد آن ب ــورهای متح ــعودی و کش س
ــن  ــی در ای ــن الملل ــای بی ــازمان ه ــکوت س س
خصــوص و حمایــت آمریــکا و کشــورهای غربی 
ــا  از ایــن اقــدام ســعودی هــا در تضــاد آشــکار ب
ــه  ــدف از حمل ــت. ه ــی اس ــن الملل ــن بی موازی
بــه یمــن تحمیــل نظــم مــورد نظــر عربســتان 

ــت. ــی آن اس ــان غرب و حامی
در همیــن راســتا گفتگویــی بــا پروفســور 
»فرهنــگ جهــان پــور« انجــام شــده کــه 
ــور  ــان پ ــده اســت. جه ــه آم مشــروح آن در ادام
اســتاد پیشــین دانشــگاه و رئیــس دانشــکده 
ــال  ــه در ح ــان ک ــکده اصفه ــای دانش ــان ه زب
حاضــر بــه تدریــس در دانشــگاه هــای کمبریــج 
ــای  ــتاد دوره ه ــوده و اس ــفورد مشــغول ب و آکس
آنالیــن دانشــگاه هــای آکســفورد، ییــل و 
اســتنفورد اســت. وی بــورس یــک ســاله فرصت 
مطالعاتــی در دانشــگاه هــاروارد را داشــته و طــی 
۲8 ســال گذشــته بــه تدریس در رشــته سیاســت 
هــای خاورمیانــه در بخــش تحصیــالت تکمیلی 

ــت. ــوده اس ــغول ب ــفورد مش ــگاه آکس دانش

ــی  ــه هوای ــه یمــن حمل || عربســتان ب
کــرد. دالیــل ایــن امــر چــه بــود و بــه 
چــه پشــتوانه ای ایــن اقــدام و تجــاوز 

ــرای خــود مشــروع دانســت؟ را ب
بــرای فهــم بهتــر اهمیــت تحــوالت یمــن الزم 
اســت نگاهــی بــه تاریــخ اخیــر ایــن کشــور کــه 
ــه  ــورهای خاورمیان ــن کش ــن تری ــی از که یک
اســت ضــروری اســت. تاریــخ روابــط ایــن 
کشــور بــا همســایگان عربــش طوالنــی و 

ــتان و  ــالت عربس ــت. مداخ ــده اس ــیار پیچی بس
مصــر در یمــن تاریخــی طوالنــی دارد. مصــری 
هــا مســئولیت کنتــرل یمــن در برابــر رویاهــای 
ــی  ــوری عثمان ــوی امپراط ــا را از س ــعودی ه س
ــد. یمــن شــمالی در ســال ۱9۱8  عهــده دار بودن
ــا  ــت ام ــتقالل یاف ــی اس ــوری عثمان از امپراط
انگلیســی هــا در قــرن ۱9 در عــدن یــک کشــور 
تحــت الحمایــه خــود را بــه وجــود آوردنــد. 
انگلیســی هــا در ســال ۱967 از منطقــه ای کــه 
ــده شــد خــارج شــدند. ــی نامی ــدا یمــن جنوب بع
ــی  ــگ نیابت ــه جن ــن صحن ــه ۱960 یم در ده
ســعودی هــا و جمــال عبدالناصــر رئیــس 
جمهــوری مصــر بــود. جمــال عبدالناصــر 
همزمــان بــا اینکه بــه تبلیــغ ناسیونالیســم عربی 
مــی پرداخــت در ســال ۱967 یــک توافــق 
ــش  ــه گرای ــی ک ــن جنوب ــت یم ــا دول ــه ب نام
ــن  ــرد. ای ــاء ک ــت امض ــتی داش ــای کمونیس ه
ــت از  ــه حمای ــا عربســتان ب ــر موجــب شــد ت ام
حوثــی هــا کــه بــا یمــن جنوبــی مــی جنگیدنــد 
ــا  ــر ج ــا ب ــر ب ــای مص ــا نیروه روی آورد و نهایت
گذاشــتن هــزاران تلفــات در ســال ۱967 از یمــن 
ــال  ــان س ــه در هم ــد ک ــینی کردن ــب نش عق
ــم  ــرائیل ه ــا اس ــگ ب ــر در جن ــت مص شکس

ــد. ــر ش ــش مص ــخر ارت ــب تمس موج
ــور  ــی بط ــمالی و جنوب ــن ش ــال ۱990 یم در س
رســمی بــا هــم متحــد شــدند و جمهــوری یمــن 
را تشــکیل دادنــد. درگیــری بیــن نیروهــای 
ــه  ــیعه زیدی ــه ش ــا ک ــی ه ــن و حوث ــی یم دولت
ــال  ــد و در س ــاز ش ــال ۲004 آغ ــتند در س هس

ــد. ــرار ش ــس برق ــش ب ــا آت ــن آنه ۲0۱0 بی
ــاز شــد  ــس و مصــر آغ ــه در تون ــی ک ــار عرب به

ــن  ــید و ای ــم رس ــن ه ــه یم ــه ۲0۱۱ ب در ژانوی
ــت  ــای گذاش ــر ج ــات ب ــزاران تلف ــالب ه انق
ــح  ــداهلل صال ــی عب ــا عل ــا موجــب شــد ت و نهایت
رئیــس جمهــور یمــن بــه عربســتان فــرار کنــد 
ــای او  ــادی ج ــه منصــور ه ــد رب ــاون او عب و مع
را بگیــرد. منصــور هــادی در ســال ۲0۱۲ در 
ــت  ــدا داش ــک کاندی ــط ی ــه فق ــی ک انتخابات
شــرکت کــرد و بــه مــدت ۲ ســال رئیــس 
جمهــور یمن شــد و دوره ریاســت جمهــوری وی 
یکســال قبــل بــه پایــان رســید. بنــا بــر ایــن وی 
در حــال حاضــر رئیــس جمهــور یمــن محســوب 
ــا  ــح ب نمــی شــود درهمیــن زمــان عبــداهلل صال
ــه  ــور ب ــن کش ــان ای ــت از پارلم ــن مصونی گرفت

ــت. ــن برگش یم
ــی  ــون اساس ــک قان ــده ی ــادی وع ــور ه منص
جدیــد و یــک دولــت فــدرال را داده بــود. 
ــت و  ــکل گرف ــی ش ــای مل ــس گفتگوه کنفران
ــی  ــید. حوث ــان رس ــه پای ــه ۲0۱4 ب در ۲۱ ژانوی
هــا رئیــس جمهــور منصورهــادی را بــه اجرایــی 
نکــردن نــکات توافــق شــده درگفتگوهــای ملی 

ــد. ــم کردن مته
شــبیه جنبــش جوانــان کــه در انقــالب شــرکت 
داشــتند حوثــی هــا معتقــد هســتند کــه 
ــی  ــای انقالب ــته ه ــود را از خواس ــروعیت خ مش
ــد  ــر ایــن باورن ــد. آنهــا ب مــردم کســب کــرده ان
کــه در سیســتم قضایــی هیــچ تغییــرات و 
انتقاالتــی صــورت نگرفتــه اســت و هیچ یــک از 
سیاســتمداران و نظامیانــی کــه متهــم بــه نقــض 
حقــوق بشــر در جریــان انقــالب بودنــد محاکمه 
نشــده انــد. همچنیــن هیــچ یــک از افــرادی کــه 
ســرمایه هــا و ثــروت خصوصــی و عمومــی 

ــد مســئول شــناخته  ــن بردن مــردم یمــن را از بی
ــد. نشــده ان

حوثــی هــا درآگوســت ۲0۱4 وارد صنعــا شــدند و 
بعــد هــادی منصــور را بازداشــت خانگــی کردند. 
بعــد از اینکــه وی بــه عــدن گریخــت حوثــی هــا 
بــه جنــوب حملــه کردنــد و فــرودگاه عــدن را به 
تصــرف خــود درآوردنــد. ســپس منصــور هــادی 
بــه عربســتان گریخــت و از آنجــا بــرای شــرکت 
در نشســت ســران اتحادیــه عــرب در ۲8 مــارس 
۲0۱5 بــه شــرم الشــیخ مصــر رفــت. در پــی فرار 
منصــور هــادی از عــدن، عربســتان ســعودی بــا 
حمایــت شــورای همــکاری خلیــج فــارس، اردن 
و مصــر بــا هــدف برگردانــدن منصــور هــادی به 

قــدرت در یمــن بــه صنعــا حملــه کــرد.

ــه  ــن مداخل ــتان در یم ــرا عربس || چ
مســتقیم نظامــی کــرد ولــی در ســوریه 
چنیــن کاری را نکــرد و ســعی کــرد بــا 
ــتی  ــای تروریس ــروه ه ــه گ ــل ب توس
اهــداف خــود را در ســوریه دنبــال کند؟

ــل اینکــه عربســتان ســعودی و کشــورهای  دلی
ــرای  ــارس ب ــج ف عضــو شــورای همــکاری خلی
مقابلــه بــا حوثــی هــا بــه تروریســت ها متوســل 
ــا 40  ــا 35 ت ــی ه ــه حوث ــت ک ــن اس ــدند ای نش
درصــد جمعیــت یمــن را تشــکیل مــی دهنــد و 
ــذا اقــدام نظامــی  ــود ل ــر نب ایــن کار امــکان پذی
مســتقیم کردنــد. وضعیــت یمــن بســیار پیچیــده 
ــروه  ــی گ ــا برخ ــی ه ــر از حوث ــه غی ــت. ب اس
هــای دیگــر هــم در جنــوب ایــن کشــور فعــال 
هســتند کــه خواهــان جدایــی هســتند، همچنین 
حــدود ۲ تــا 3 هــزار عضــو القاعــده در جنــوب و 

خاورمیانه و شمال آفریقا
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شــرق ایــن کشــور فعالنــد. بســیاری از اعضــای 
ــش یمــن هــم کــه در انقــالب ســال ۲0۱۱  ارت
شــرکت داشــتند وفــاداری خــود را بــه حوثــی ها 
تغییــر داده انــد. همچنیــن حوثــی هــا از حمایــت 
ــی  ــن عل ــابق یم ــور س ــس جمه ــداران رئی طرف
ــن  ــتند. ای ــوردار هس ــز برخ ــح نی ــداهلل صال عب
ــورای  ــتان، ش ــا عربس ــد ت ــب ش ــل موج دالی
همــکاری خلیــج فــارس و مصــر بــه ایــن نتیجه 
ــرای  ــادی ب ــی زی ــای محل ــه برگه ــند ک برس

ــد. ــردن ندارن ــازی ک ب

ــروی  ــکیل نی ــرب تش ــه ع || اتحادی
مشــترک عربــی را مــورد بررســی 
ــر و  ــتقبال مص ــورد اس ــه م ــرار داد ک ق
عربســتان بــود. ایــن نیــرو آیــا بــازوی 
نظامــی سیاســت خارجــی عربســتان و 

ــود؟ ــد ب ــر خواه مص
متحــد  مســلح  نیروهــای  تشــکیل  ایــده 
ــج  ــکاری خلی ــورای هم ــو ش ــورهای عض کش
ــال  ــعودی س ــتان س ــری عربس ــه رهب ــارس ب ف
ــه  ــد ک ــه ش ــا ارائ ــعودی ه ــط س ــته توس گذش
ایــن امــر بــا مخالفــت بســیاری از ایــن کشــورها 
ــد  ــد بودن ــن کشــورها معتق ــرا ای مواجــه شــد زی
ــا  ــر آنه ــتان ب ــلطه عربس ــب س ــر موج ــن ام ای
ــر از  خواهــد شــد چــون عربســتان بســیار بزرگت

ــت. ــا اس آنه
ــورای  ــکیل ش ــه تش ــخ ب ــال ۱989 در پاس در س
ــا  ــمالی، ب ــن ش ــارس، یم ــج ف ــکاری خلی هم
پیوســتن بــه عــراق، اردن و مصــر شــورای 
ــه هــدف  ــد ک همــکاری عــرب را تشــکیل دادن
از آن گســترش همــکاری هــای اقتصــادی و 

همگرایــی اعضــاء بــود کــه بعــد از تجــاوز ســال 
ــال  ــورا غیرفع ــن ش ــت ای ــه کوی ــراق ب ۱990 ع

ــد. ش
ــا  ــی ب ــدت هــای طوالن ــه عــرب هــم م اتحادی
ــه  ــی پرداخت ــد عرب ــش واح ــکیل ارت ــده تش ای
ــی  ــورهای عرب ــن کش ــات بی ــا اختالف ــود ام ب
مانــع از محقــق شــدن ایــن ایــده شــده بــود. بعد 
ــدن  ــر و روی کار آم ــی در مص ــای نظام از کودت
ژنــرال عبدالفتــاح السیســی مصــر بطور گســترده 
ای بــه کمــک هــای مالــی کشــورهای شــورای 
ــا  ــه ت ــد ک ــته ش ــارس وابس ــج ف ــکاری خلی هم

ــت. ــوده اس ــارد دالر ب االن ۱4 میلی
ــی  ــتان در تاکتیک ــه عربس ــد ک ــن ش ــه ای نتیج
جدیــد بــا همگــرا کــردن مصــر و شــورای 
همــکاری خلیــج فــارس اقــدام بــه بهره بــرداری 
از تــوان نظامــی و جمعیتــی مصــر در منطقــه در 
راســتای دســتیابی بــه اهــداف خــود کرده اســت. 
بــرای مواجه بــا مشــکالت داخلــی در عربســتان 
و مصــر ماجراجویــی خارجــی بهتریــن راه بــرای 

منحــرف کــردن افــکار عمومــی اســت.

|| مصــر وارد بحــران یمــن شــده 
ــور  ــن کش ــر ای ــوی دیگ ــت. از س اس
همــواره امنیــت منطقــه خلیــج فــارس 
را امنیــت خــود قلمــداد کــرده و همواره 
ــه  ــه بیانی ــف از جمل ــای مختل در قالبه
ــی  ــم امنیت ــرده نظ ــعی ک ــق س دمش
خلیــج فــارس را شــکل دهــد. در مــورد 
یمــن چــه نظمــی مــورد توجــه مصــر 
اســت و نقــش آفرینــی مصــر در ایــن 

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــم چگون نظ

مصــر بزرگتریــن کشــور عربــی از نظــر جمعیــت 
اســت و ایــن در حالــی اســت کــه ثــروت عظیــم 
ــیه  ــک حاش ــورهای کوچ ــت کش ــی از نف ناش
خلیــج فــارس را بســیار ثروتمنــد کــرده اســت به 
همیــن دلیــل مصــر تمایــل دارد از کمــک هــای 
ــکاری  ــورای هم ــو ش ــورهای عض ــی کش مال
خلیــج فــارس بهــره منــد شــود و ایــن کشــورها 
هــم بــرای ایجــاد تــوازن قــوا در برابــر همســایه 
هــای بــزرگ خــود مثــل ایــران، عــراق و ترکیــه 

بــه مصــر نیــاز دارنــد.

ــوالت یمــن  || ارزیابــی شــما از تح
چیســت و بــه نظــر شــما ایــن 
تحــوالت چــه اثــری در خاورمیانــه بــه 
ویــژه در منطقــه خلیــج فــارس خواهند 

ــت؟ داش
ــی  ــرای تمام ــن ب ــاع در یم ــن اوض ــر م ــه نظ ب
همســایگان بســیار خطرنــاک اســت و ســعودی 
ــا آتــش هســتند. ســعودی  ــازی ب هــا در حــال ب
ــد در مســایل  هــا ســالیان دراز ســعی کــرده ان
و  باشــند  نداشــته  مســتقیم  ورود  منطقــه 
اهــداف خــود را بــا حمایــت هــای مالــی 
پیگیــری کننــد ولــی پادشــاه جدیــد عربســتان 
ــرای  ــت ب ــاع اس ــر دف ــم وزی ــرش ه ــه پس ک
ــن  ــتقیمی در یم ــر خطرمس ــار ورود پ ــن ب اولی
ــک  ــه مهل ــد ضرب داشــته اســت کــه مــی توان
جــدی را متوجــه خانــدان ســعودی کنــد. 
مهــم نیســت کــه نتیجــه ایــن درگیــری 
ــتان  ــع عربس ــه نف ــا ب ــی قطع ــد ول ــه باش چ
ســعودی نخواهــد بــود. متاســفانه ســعودی هــا 
تحــوالت خاورمیانــه را تبدیــل بــه نــزاع هــای 

ــن  ــد. ای ــنی کردن ــیعه و س ــن ش ــی بی قومیت
ــد  ــی توان ــه م ــاک اســت ک ــازی بســیار خطرن ب
کل منطقــه را تحــت الشــعاع قــرار دهــد و هــرج 
ــی  ــه ای طوالن ــای منطق ــگ ه ــرج و جن و م
ــه خــود عربســتان  ــه وجــود آورد از جمل مــدت ب

ــد داد. ــرار خواه ــر ق ــت تأثی را تح
ــام  ــک شــدن قی ــی و نزدی ــار عرب ــا شــروع به ب
ــج  ــیه خلی ــورهای حاش ــه کش ــی ب ــای مردم ه
ــن  ــدف از بی ــا ه ــعودی ب ــان س ــارس حاکم ف
بــردن خواســته هــای عمومــی بــرای آزادی 
ــعی  ــی س ــتر و دموکراس ــی بیش ــای اجتماع ه
ــای  ــری ه ــا را درگی ــالب ه ــن انق ــد ای کردن
قومیتــی جلــوه دهنــد. ایــن کاری اســت کــه آنها 
ــد و  ــام دادن ــتان انج ــل عربس ــن و داخ در بحری

ــد. ــی کنن ــن م االن در یم
ــای  ــش ه ــا و تن ــر درگیریه ــال اگ ــر ح ــه ه ب
قومیتــی در منطقــه تشــدید شــود شــرایطی 
در منطقــه ایجــاد خواهــد شــد کــه بــرای 
کشــورهای منطقــه قابــل پیــش بینــی نخواهنــد 
بــود. ظهــور گــروه هــای تروریســتی مثــل 
القاعــده، طالبــان، النصــره و داعــش بیانگــر 
ــد  ــی شناس ــرز نم ــه تروریســم م ــن اســت ک ای
ــه از  ــه تمامــی کشــورهای منطق ــد ب و مــی توان
جملــه پادشــاهی هــای ثروتمنــد حاشــیه خلیــج 
فــارس هــم کــه از حمایــت هــای مردمــی کمی 

ــد. ــدا کن ــری پی ــتند تس ــوردار هس برخ
ــه  ــه در منطق ــک فاجع ــری از ی ــرای جلوگی ب
ــد  ــه بای ــورهای منطق ــی کش ــران تمام رهب
بــه ســمت گفتگــو و آشــتی گام بردارنــد و از 
ــات  ــا و اختالف ــری ه ــردن درگی ــعله ور ک ش

ــد. ــودداری کنن خ

دالیل تجاوز عربستان به یمن

حرفهای اردوغان علیه ایران 
مضحک است

ترکیه  نزدیک  خاور  سایت  سردبیر  و  خاورمیانه  مسائل  کارشناس 
معتقد است اظهارات ضد ایرانی اردوغان برای خوشایند عربستان و 

امریکا و خوش خدمتی به آن برای منافع خود است.

گفتگو: امید شمیزی

ــداری  ــوج بی ــادن م ــه راه افت ــس از ب ــن پ ــردم یم م
ــردم  ــن از م ــام گرفت ــا اله ــی و ب ــار عرب ــالمی و به اس
ــی و  ــس، لیب ــون، تون ــی همچ ــورهای عرب ــر کش دیگ
ــن  ــون ب ــی همچ ــقوط دیکتاتورهای ــه س ــه ب ــر ک مص
ــام  ــه قی ــت ب ــد، دس ــارک انجامی ــی و مب ــی، قذاف عل
علیــه علــی عبــداهلل صالــح زدنــد. عبــداهلل صالــح 
کــه در ابتــدا بــر کمــک و مســاعدت ســعودی هــا 
و دیگــر شــیخ نشــین هــای حــوزه خلیــج فــارس 
حســاب ویــژه ای بــاز کــرده بــود، پــس از چنــدی 

نکتــه  ایــن  دریافتــن  و 
جنبــش  مقابــل  در  کــه 
ــده  ــود آم ــه وج ــی ب مردم
نــه عربســتان ســعودی و 
ــی  ــدرت خارج ــچ ق ــه هی ن
یــارای کمــک بــه وی را 

نــدارد، مجبــور بــه اســتعفا شــد.
ــح  ــداهلل صال ــیدن عب ــان کنارکش ــه در جری ــه ای ک نکت
ــت غــرب و همــکاران منطقــه  ــود، دخال ــز اهمیــت ب حائ

ــود  ــن ب ــردم یم ــالب م ــی انق ــرای مهندس ــا ب ای آنه
کــه بــا روی کار آوردن عبــد ربــه منصــور هــادی 
ــا حــدودی توانســتند موفقیــت  ــح ت ــداهلل صال ــاون عب مع

ــد. ــت آورن ــه دس ــوص ب ــن خص ــز در ای ــی نی های

خاورمیانه و شمال آفریقا
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ــای  ــی ه ــا حوث ــن و در راس آنه ــردم یم م
ــن کشــور کــه خواســتار روی کار آمــدن  ای
کــه  بودنــد  مردمــی  کامــال  حکومتــی 
ــدا  ــد، در ابت ــن کن ــا را تامی ــای آنه ــته ه خواس
بــا تظاهــرات مســالمت آمیــز خواســتار حرکــت 
ــی  ــالب مردم ــتای انق ــادی در راس ــور ه منص
ــان  ــان و نمای ــت زم ــا گذش ــا ب ــدند ام ــن ش یم
ــه در  ــادی ن ــور ه ــه منص ــه ک ــن نکت ــدن ای ش
جهــت منافــع ملــی یمــن بلکــه در جهــت تامین 
منافــع حامیــان غربــی و عربــی خــود حرکــت مــی 
کنــد طــی مــدت کوتاهــی منصــور هــادی را وادار به 

عقــب نشــینی کردنــد.
امــا از ســوی دیگــر رژیــم ســعودی کــه بــا ادامه 
یافتــن انقــالب مردمــی یمــن، منافــع خــود را در 
ــه نظامــی و  ــه مداخل ــد، دســت ب خطــر مــی دی
بمبــاران مــردم یمــن زد کــه تــا بــه حــال بــه 
ــن کشــور  ــردم ای ــادی از م ــداد زی شــهادت تع
ــت  ــان حمای ــن می ــت. در ای ــده اس ــر ش منج
و پشــتیبانی کشــورهایی همچــون آمریــکا، 
فرانســه، کشــورهای عربــی حــوزه خلیــج 
فــارس و ترکیــه از حمــالت هوایــی عربســتان 
ســعودی بــه یمــن کــه نقــض آشــکار قوانیــن 
ــود  ــوع خ ــت، در ن ــل اس ــن المل ــوق بی و حق

ــه اســت! ــب توج جال
ــه  ــن و حمل ــر یم ــوالت اخی ــا تح ــه ب در رابط
هوایــی عربســتان ســعودی بــا همراهــی 
ــا  ــه ب ــه ک ــر منطق ــورهای دیگ ــی کش برخ
ــت  ــه اس ــورت گرفت ــکا ص ــبز آمری ــراغ س چ
و همچنیــن موضــع گیــری دولــت ترکیــه در 
ــن  ــا »آلپتکی ــه ای ب ــوص، مصاحب ــن خص ای
مســائل  کارشــناس  اوغلــو«   دورســون 
ــک  ــه و ســردبیر ســایت خــاور نزدی خاورمیان
ترکیــه انجــام شــده اســت کــه مشــروح 
ــی  ــگ جهان ــت. »جن ــده اس ــر آم آن در زی
نیابتــی  »جنــگ  خاورمیانــه«،  و  چهــارم 
ســوریه و نتیجــه صفــر در ســوریه« از جملــه 
ــی رود. ــمار م ــه ش ــو ب ــون اوغل ــار دورس آث

چــرا  اوغلــو،  دورســون  آقــای   ||
ــش  ــال جنب ــعودی در قب ــتان س عربس
مــردم یمــن کــه بــدون در نظــر 
ــه  ــود علی ــب خ ــن و مذه ــن دی گرفت
ــه  ــور ک ــن کش ــته ای ــت وابس حکوم
ــا حمایــت آمریــکا و ســعودی هــا در  ب
ــتم  ــم و س ــته ظل ــه گذش ــن ده چندی
فراوانــی را بــه مــردم یمــن وارد نموده 
بــود، ســاکت بمانــد و دســت بــه حمله 
ــش  ــا جنب ــن زد؟ آی ــه یم ــی ب نطام
ــتان  ــای عربس ــر ادعاه ــاراهلل بناب انص
و متحدانــش واقعــا یــک کودتــا بــود؟ 

ــاب؟ ــش و انق ــک جنب ــا ی وی
ــا جنبــش  ــه ب ــرای مقابل ناتوانــی ســعودی هــا ب
ــی  ــی، اصل ــارزه سیاس ــدان مب ــاراهلل در می انص
تریــن دلیــل روی آوردن عربســتان بــه حملــه 
ــش  ــت. جنب ــوده اس ــن ب ــه یم ــی علی نظام
ــت  ــه حاکمی ــای قبض ــگاه ادع ــاراهلل هیچ انص
در یمــن را نداشــته و پیوســته خواســتار اجــرای 
کامــل توافقنامــه صلــح و مشــارکت ملــی 
ــش  ــن جنب ــر ای ــوی دیگ ــت. از س ــوده اس ب
همیشــه بــر مشــارکت تمامــی بازیگــران 
ــد  ــت تاکی ــاختار حکوم ــن در س ــی یم سیاس

ــت. ــته اس داش
توافقنامــه صلــح و مشــارکت ملــی، موافقتنامــه 

ای بــود کــه تمامــی گــروه هــای سیاســی یمن 
ــادی  ــا منصوره ــد. ام ــرده بودن آن را امضــاء ک
کــه وابســتگی شــدیدی به عربســتان ســعودی 
داشــت، ســعی کــرد تــا بــا عــدم اجــرای ایــن 
ــن  ــابق یم ــم س ــرد رژی ــه عملک ــه، ب توافقنام
ادامــه دهــد. امــا در نقطــه مقابــل، دیگــر گروه 
هــای سیاســی یمنــی و در راس آنهــا جنبــش 
ــداوم  ــا ت ــه ب ــد ک ــالم نمودن ــز اع انصــاراهلل نی
ــن کشــور و  ــته ای ــم گذش ــای رژی سیاســت ه
ــف هســتند.  ــه مخال ــه  6 ناحی ــه یمــن ب تجزی
ــز  ــالدی نی ــال ۲0۱4 می ــت س ــاه آگوس در م
ــت  ــی دس ــاق مل ــت وف ــکیل دول ــرای تش ب
ــرال علــی  ــد. ژن بــه تظاهــرات و اعتــراض زدن
محســن الحمــر کــه از مهــره هــای رژیم ســابق 
یمــن بــود، بــا بــه کارگیــری زور ســعی کــرد تــا 
تظاهــرات و اعتراضــات مردمــی را ســرکوب 
ــل  ــت در مقاب ــا شکس ــت ب ــا در نهای ــد، ام نمای
معترضیــن مجبور شــد تــا از یمــن متواری شــود 
و در نهایــت نیــز مــا شــاهد بودیــم کــه جنبــش 
انصــاراهلل در ۲۱ ســپتامبر ۲0۱4 پایتخــت یمــن 

یعنــی صنعــا را بــه کنتــرل خــود درآورد.
امــا متاســفانه نقشــه هــای منصورهــادی و 
ســعودی هــا تمامــی نداشــت. در مــاه ژانویــه نیز 
طــرح گارد ریاســت جمهــوری کــه می خواســت 
ــش  ــه جنب ــر علی ــا ب ــل، از آنه ــز قبای ــا تجهی ب
انصــاراهلل اســتفاده نمایــد، بــه شکســت انجامیــد 
ــه  ــش ب ــای انصــاراهلل در واکن ــار نیروه ــن ب و ای
ایــن طــرح کاخ ریاســت جمهــوری را بــه کنتــرل 
ــش  ــه جنب ــن مرحل ــس از ای ــد. پ ــود درآوردن خ
انصــاراهلل بــاز هــم بــر انجــام مذاکــرات و اجــرای 
توافقنامــه صلــح و مشــارکت تاکیــد داشــت، امــا 
ــل  ــرای ح ــالش ب ــای ت ــه ج ــادی ب منصوره
ــه  ــث ب ــال باع ــود عم ــتعفای خ ــا اس مشــکل، ب

ــت. ــری گش ــکل بزرگت ــدن مش ــود آم وج

|| اســتعفای منصــور هــادی بــرای بــه 
ــر  ــه نظ ــدرت ب ــاء ق ــود آوردن خ وج
ــی  ــات هوای ــه حم ــد زمین ــی رس م

ــرد؟ ــهیل ک ــتان را تس عربس
در حالــی کــه انصــاراهلل بــر بازپــس گیــری 
مــی  تاکیــد  هــادی  منصــور  اســتعفای 
ــم  ــه تصمی ــود ک ــن ب ــئله ای ــا مس ــرد، ام ک
ــادی،  ــه منصوره ــتعفا ن ــرای اس ــی را ب اصل
ــرا  ــد، چ ــه بودن ــا گرفت ــعودی ه ــه س بلک
بــا  ترتیــب مــی خواســتند  بدیــن  کــه 
ــوان  ــه عن ــش انصــاراهلل ب نشــان دادن جنب
یــک کودتاگــر هــم در ســطح داخلــی و 
ــه انقــالب  ــگاه هــا را ب ــی ن هــم بیــن الملل
مــا ســعودی  مــردم یمــن بدبیــن نماینــد. ا
ــا شکســت  ــم ب ــود ه ــن طــرح خ ــا در ای ه
ــاراهلل  ــش انص ــه جنب ــدند، چراک ــه ش مواج
بــرای پــر کــردن خــالء مدیریــت در کشــور 
دســت بــه ایجــاد شــورای ریاســتی زد 
ــور  ــی کش ــای سیاس ــروه ه ــر گ و از دیگ
ــق  ــورا ملح ــن ش ــه ای ــا ب ــت ت ــز خواس نی
ــه  ــی ک ــه در حال ــخ 6 فوری ــوند. در تاری ش
ــرای  ــی ب ــق گــروه هــای سیاســی یمن تواف
ــب  ــع قری ــق جام ــک تواف ــه ی ــیدن ب رس
ــار  ــن ب ــید ای ــی رس ــر م ــه نظ ــوع ب الوق
ــرد  ا ک ــود ر ر خ ــادی کا ــور ه ــز منص نی
ــدن  ــه ع ــن ب فت ــا و ر ــرک صنع ــا ت و ب
ا  ر خــود  ســتعفای  ا کــه  کــرد  عــالم  ا

ســت. پــس گرفتــه ا

ایــن بــار نیــز ســعودی هــا راحت ننشســتند 
ــه  ــادی ب ــردن ه ــور ک ــا مجب ــه ب ــال ک و قب
ــه  ــم ریخت ــه ه ــن را ب ــرایط یم ــتعفاء ش اس
ــردن  ــور ک ــا مجب ــم ب ــار ه ــن ب ــد، اب بودن
ــاز هــم  ــن اســتعفا، ب ــاز پــس گرفت ــه ب وی ب
ــر  ــن کشــور را متشــنج ت اوضــاع سیاســی ای
ســاختند. مــردم انقالبــی یمــن هــم در پاســخ 
بــه ایــن مســئله و نیــز در پاســخ بــه حمــالت 

ــجد  ــه دو مس ــش ب ــه پی ــتی دو هفت تروریس
در صنعــا تــا عــدن پیشــروی کردنــد. 
درخواســت  بــا  هــم  هــادی  منصــور 
از  هــا،  ســعودی  از  نظامــی  مداخلــه 

عــدن گریخــت.
ــه، عربســتان ســعودی قصــد  ــر اینک و در آخ
دارد تــا سلســله شکســت هــای خــود در 
ــا مجــازات مــردم  میــدان سیاســی یمــن را ب
ــد  ــی نمای ــی تالف ــالت نظام ــا حم ــن ب یم
و بــه نوعــی از آنهــا انتقــام بگیــرد. امــا 
ســعودی هــا ایــن نکتــه را بایــد بداننــد کــه 
ــن  ــش از ای ــز پی ــه اســرائیل نی ــن روش ک ای
ــی  ــرده اســت، ب ــه ک ــان تجرب ــوب لبن در جن

ــود. ــد ب ــه خواه نتیج

ــه و  || چــرا برخــی از کشــورهای منطق
ــورها در  ــن کش ــر ای ــم ب ــران حاک رهب
ــتند  ــوع هس ــن موض ــای ای ــدد الق ص
ــا  ــن را تمام ــردم یم ــاب م ــه انق ک
و بــه شــکلی کامــل یــک حرکــت 
ــع  ــز موض ــد؟ و نی ــوه دهن ــی جل مذهب
ــری  ــه رهب ــه ب ــت ترکی ــری دول گی
ــه  ــعه را در رابط ــت و توس ــزب عدال ح
ــا حمــات عربســتان بــه یمــن مــی  ب

ــیم. پرس
عبدالفتــاح  لبنــان،  در  حریــری  سعــد 
ــب اردوغــان  السیســی در مصــر و رجــب طی
در ترکیــه همگــی از یــک مجــرا ســخن 
ــان ســعودی  مــی گوینــد و آن مجــرا نیــز زب
ــته  ــاال نتوانس ــا ح ــه ت ــان ک ــت. اردوغ هاس
ــر علیــه معمــار  اســت کلمــه ای و حرفــی ب
ــا  ــه ســعودی ه ــای مصــر ک و طــراح کودت
ه  ــرا ــه هم ــاال ب ــی ح ــد ول ــد، بگوی ــوده ان ب
ــی  ــز م ــر نی گ تا ا کود ــه وی ر ــی ک سیس
ز  ســربا بــه  تبدیــل  نفــری  دو  مــد،  نا
وطلــب ســعودی هــا بــرای تهاجــم  دا

ــد! ن ــده ا ــن ش ــه یم ب
یعنــی اردوغــان بــا هــدف قــرار دادن 
در  فقــط  یمــن،  بــا  رابطــه  در  ایــران 
ــه  ــت، بلک ــا نیس ــعودی ه ــع س ــی تطمی پ
تمــاس تلفنــی رئیــس جمهــور آمریــکا 
ــاعت  ــم س ــا درســت نی ــاراک اوبام ــی ب یعن
ــان  ــی اردوغ ــد ایران ــخنرانی ض ــد از س بع
ــی نیســت و  ــده تصادف ــه نظــر بن ــا وی، ب ب
ــت.  ــر اس ــت دیگ ــک حقیق ــر ی ــه بیانگ بلک
ــس  ــه پ ــت ک ــن اس ــر ای ــان در فک اردوغ
سیســتم  ژوئــن  عمومــی  انتخابــات  از 
ــاورد  ــود بی ــه وج ــه ب ــتی را در ترکی ریاس
و بــا هــدف قــرار دادن ایــران و دســت 
ــد  ــی خواه ــکا، م ــرای آمری ــکان دادن ب ت
تــا حمایــت واشــنگتن را بــرای ایجــاد 

سیســتم ریاســتی جلــب نمایــد.
امورخارجــه  وزیــر  کــه  حالــی  در 
مــی  ادعــا  منصورهــادی  حکومــت 
ــه(  ــروز )جمع ــازه دی ــران ت ی ــه ا ــد ک کن
بــه یمــن نیــرو اعــزام کــرده اســت، 
ــد  ــی کن ــا م ــل ادع ــان دو روز قب اردوغ
ز  یــران بایــد نیروهــای خــود را ا کــه ا
ــارات و  ــن اظه ی ــد! ا ــرون بکش ــن بی یم
ینقــدر از ســر  ادعاهــا بــه نظــر بنــده ا
ــه  ــتند ک ــی هس ــاره گ ــی و بیچ درماندگ

حتــی نمــی تــوان بــه آنهــا خندیــد.
ــو  ــن س ی ــه ا ــال ۲0۱0 ب ــان از س اردوغ
ئمــا شــعار در کنــار مظلــوم بــودن،  دا
مــردم  کنــار  در  و  هــا  رژیــم  برعلیــه 
ضــد  شــعارهای  همچنیــن  و  بــودن 
ئیلی داده اســت. امــا  امریکایــی و اســرا
ــتهای  ــج سیاس ــون نتای ــه اکن ــانی ک کس
بیننــد  مــی  را  اردوغــان  ای  منطقــه 
بــه ایــن شــعارها فقــط مــی خندنــد. 
ــای  ــروه ه ــت از گ ــه حمای ــان ک اردوغ
ــعار  ــا ش ــوریه را ب ــراق و س ــلح در ع مس
ــردم  ــار م ــا و در کن ــم ه ــه رژی ــر علی ب
ــالم  ــون اع ــرد، اکن ــی ک ــه م ــودن توجی ب
ــن  ــردم یم ــاران م ز بمب ــه ا ــد ک ــی کن م
ــد.  ــی کن ــت م ــا حمای ــعودی ه ــط س توس
ــط  ــودش توس ــب دروغ خ ــن تکذی ی ــا ا ی آ

دروغــی دیگــر نیســت؟

در رابطه با تحوالت 
اخیر یمن و حمله 

هوایی عربستان 
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چراغ سبز آمریکا 
صورت گرفته است 

و همچنین موضع 
گیری دولت ترکیه 

در این خصوص، 
مصاحبه ای با 
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ــتان  ــی عربس ــترده هوای ــالت گس ــاوز و حم تج
ــن و  ــه یم ــد آن ب ــورهای متح ــعودی و کش س
ــن  ــی در ای ــن الملل ــای بی ــازمان ه ــکوت س س
خصــوص و حمایــت آمریــکا و کشــورهای غربی 
ــا  از ایــن اقــدام ســعودی هــا در تضــاد آشــکار ب
ــه  ــدف از حمل ــت. ه ــی اس ــن الملل ــن بی موازی
بــه یمــن تحمیــل نظــم مــورد نظــر عربســتان 

ــت. ــی آن اس ــان غرب و حامی
در گفتگــو با پروفســور شــیرین طهماســب هانتر 
اســتاد دانشــگاه جــورج تــاون آمریــکا بــه بحــث 
در خصــوص ایــن موضوعــات نشســتیم کــه در 

ادامــه مــی آیــد.

ــی  ــه هوای ــه یمــن حمل || عربســتان ب
کــرد. دالیــل ایــن امــر چــه بــود و بــه 
چــه پشــتوانه ای ایــن اقــدام و تجــاوز 

ــرای خــود مشــروع دانســت؟ را ب
ــی در  ــاه طلب ــت و ج ــرس، عصبانی ــی از ت ترکیب
ــه  ــعودی ب ــتان س ــه عربس ــرده حمل ــت پ پش
ــه  ــه اســت. ســعودی هــا نســبت ب یمــن نهفت
ظهــور هــر دولتــی در یمــن کــه تحــت کنتــرل 
ــر  ــژه اگ ــه وی ــان هســتند ب ــا نباشــد بدگم آنه
ــا  ــی ایف ــز در آن نقش ــیعیان نی ــد ش ــرار باش ق
ــادا  ــه مب ــت ک ــن اس ــا از ای ــرس آنه ــد. ت کنن
دســت یافتــن شــیعیان یمــن بــه چنیــن 
ــت  ــه جمعی ــود ک ــه آن ش ــر ب ــی منج توفیق
شــیعه عربســتان نیــز ســهم سیاســی بیشــتری 
ــعودی  ــن، س ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــه کنن را مطالب
ــش آن  ــران و نق ــه ای ــبت ب ــواره نس ــا هم ه
ــب  ــن مطل ــد و ای ــوده ان ــه بدگمــان ب در منطق
حتــی قبــل از پیــروزی انقــالب اســالمی هــم 
صــدق مــی کــرد. امــا، در آن زمــان بــه دلیــل 
تهدیــد ناشــی از اتحــاد جماهیــر شــوروی 
ســابق و اعــراب رادیــکال، ســعودی هــا چــاره 
ــه  ــال آنک ــتند ح ــران نداش ــل ای ــز تحم ای ج
ــان از  ــور همزم ــه ط ــا ب ــد ت ــی کردن ــعی م س
ــارس  ــج ف ــه خلی ــور در منطق ــن کش ــوذ ای نف
و  پاکســتان  چــون  کشــورهایی  حتــی  و 

ــد. ــتان بکاهن افغانس
در حــال حاضــر، ســعودی هــا فکــر مــی 
کننــد کــه پررنــگ تــر شــدن نقــش شــیعیان 
ــران در  ــوذ ای ــش نف ــه افزای ــن ب ــت یم در دول
ایــن کشــور دامــن مــی زنــد. عــالوه بــر ایــن 
ــه  ــراق ب ــران در ع ــق ای ــا از توفی ــعودی ه س
ویــژه در امــر مهــار داعــش عصبانــی هســتند. 
بــه ایــن ترتیــب قصــد عربســتان از حملــه بــه 
ــد  ــان بفهمان ــه ایرانی ــه ب ــت ک ــن اس ــن ای یم
ــد. در  ــی تاب ــر نم ــن ب ــا را در یم ــور آنه حض
ــواره  ــاهی عربســتان هم ــت پادش ــت، دول نهای

ــود در  ــرار دادن خ ــا ق ــوده و ب ــب ب ــعه طل توس
جایــگاه رهبــری اعــراب جهــان خواهــان کنترل 
ــه  ــرخ اســت. الزم ب ــای س ــارس و دری ــج ف خلی
ــت  ــش از سیاس ــن بخ ــه ای ــت ک ــر اس ذک
دهــه  ســالهای  بــه  ســعودی  عربســتان 

ــردد. ــی گ ــاز م ۱970 ب

ــه  ــن مداخل ــتان در یم ــرا عربس || چ
مســتقیم نظامــی کــرد ولــی در ســوریه 
چنیــن کاری را نکــرد و ســعی کــرد بــا 
ــتی  ــای تروریس ــروه ه ــه گ ــل ب توس
ــال  ــوریه دنب ــود را در س ــداف خ اه

ــد؟ کن
ــی  ــا یمــن از ارزش امنیت ســوریه در مقایســه ب
ســعودی  عربســتان  بــرای  مشــابهی 
دلیــل  همیــن  بــه  نیســت.  برخــوردار 
ــی  ــه نظام ــا مداخل ــعودی ه ــه س ــت ک اس
نمــی  ضــروری  را  ســوریه  در  مســتقیم 
بیننــد. عــالوه بــر ایــن ممکــن اســت 
خــود  گیــری  موضــع  در  هــا  ســعودی 
در قبــال ســوریه بــا مخالفــت هایــی از 
شــده  مواجــه  روســیه  و  چیــن  جانــب 
باشــند. در نهایــت، ســوریه بــه مراتــب 
مشــکالت  و  اســت  دورتــر  یمــن  از 
عربســتان  بــر  را  جــدی  لجســتیکی 

کنــد. مــی  تحمیــل  ســعودی 

ــروی  ــکیل نی ــرب تش ــه ع  || اتحادی
مشتــرک عربــی را مــورد بررســی قرار 
داد کــه مورد اســتقبال مصر و عربســتان 
ــا بازوی نظامی سیاســت  بود. ایــن نیرو آی

خارجــی عربســتان و مصــر خواهــد بود؟
ایده تشــکیل ارتشــی متشــکل از همه کشــورهای 
عــرب  در صورتیکــه جامــه عمــل بــه خــود 
بپوشــاند- بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای سیاســی 
عربســتان ســعودی تلقــی مــی شــود چــرا که این 
ســعودی هــا هســتند کــه بایــد هزینــه آن را بپردازند. 
در ایــن میــان، ضعــف دولــت قاهــره نیــز یــک نقش 
جانبــی را ایفــا مــی کنــد. مصر بخــش اعظــم نیروی 
ــن ارتــش را تامیــن خواهــد کــرد. مصــر  انســانی ای
در حــال حاضــر از  قــدرت سیاســی واقعــی در ســطح 
منطقــه برخوردار نیســت. صحبت هــای مصــر درباره 
ــر اینکــه منعکــس کننــده  خلیــج فــارس عــالوه ب
احساســات به شــدت ضــد ایرانی بســیاری از اعــراب و 
عقایــد دوره ایدئولــوژی ناصری )منســوب بــه جمال 
عبــد الناصــر( اســت، حاکــی از  هــدف ایــن کشــور 
ــعودی و  ــتان س ــی عربس ــت مال ــب حمای ــه جل ب

بســیاری از کشــورهای عــرب منطقــه نیز هســت. 
ــه  ــک بازیگــر مســتقل در صحن مصــر دیگــر ی

ــه نیســت. ــه خاورمیان حــوادث منطق

|| مصــر وارد بحــران یمــن شــده 
ــور  ــن کش ــر ای ــوی دیگ ــت. از س اس
همــواره امنیــت منطقــه خلیــج فــارس 
را امنیــت خــود قلمــداد کــرده و همواره 
ــه  ــه بیانی ــف از جمل ــای مختل در قالبه
ــی  ــم امنیت ــرده نظ ــعی ک ــق س دمش
خلیــج فــارس را شــکل دهــد. در مــورد 
یمــن چــه نظمــی مــورد توجــه مصــر 
اســت و نقــش آفرینــی مصــر در ایــن 

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــم چگون نظ
ــن  ــط ای ــع رواب ــن تاب ــر در یم ــور مص حض
اســت.  ســعودی  عربســتان  بــا  کشــور 
بــا ایــن وجــود، دخالــت مســتقیم مصــر 
در سیاســت هــای خلیــج فــارس تــوازن 
قــدرت منطقــه را بــر ضــد ایــران بــه شــدت 
دســتخوش تغییــر خواهــد کــرد. چنانچــه 
ــا  ــن ب ــرب منطقــه در یم ــای ع ــت ه دول
موفقیــت مواجــه شــوند، در مرحلــه بعــد 
ــراق را  ــرایط ع ــا ش ــود ت ــد نم ــعی خواهن س

ــد. ــر دهن ــز تغیی نی

ــن  ــوالت یم ــما از تح ــی ش || ارزیاب
چیســت و بــه نظــر شــما ایــن 
تحــوالت چــه اثــری در خاورمیانــه بــه 
ویــژه در منطقــه خلیــج فــارس خواهند 

ــت؟ داش
خیلــی دشــوار اســت کــه اوضــاع یمــن را پیــش 
ــا  ــل ب ــن المل ــه بی ــم. چنانچــه جامع ــی کنی بین
ــز در  ــیعیان را نی ــه ش ــی ک ــاد دولت ــدف ایج ه
ــر  ــتی ب ــرای آش ــی ب ــد قدم ــهیم کن ــود س خ
نــدارد و تالشــی بــرای توقــف حمــالت هوایــی 
ســعودی هــا و دیگــر کشــورهای عــرب از خــود 
نشــان ندهــد، خطــر وقــوع یــک جنــگ داخلــی 
طوالنــی مــدت در یمــن کــه احتمــاال دامنــه آن 
ــی رســد  ــز م ــه نی ــر کشــورهای منطق ــه دیگ ب
قابــل مالحضــه خواهــد بــود. اگــر ســعودی هــا 
موفــق شــوند عبدربــه منصــور هــادی را مجــددا 
ــد  ــد، جســارت آن را خواهن ــدرت بازگردانن ــه ق ب
یافــت کــه در امــور داخلــی دیگــر کشــورها نیــز 

ــد. ــت کنن دخال

اهداف تشکیل ارتش مشترک عربی

هراس سعودیها از حکومت 
مستقل در یمن

معتقد  آمریکا  تاون  جورج  دانشگاه  استاد  هانتر  طهماسب  شیرین  پروفسور 
است سعودی ها نسبت به ظهور هر دولتی در یمن که تحت کنترل آنها نباشد 

بدگمان هستند به ویژه اگر قرار باشد شیعیان نیز در آن نقشی ایفا کنند.

گفتگو: مریم خرمائی

سوریه در مقایسه با 
یمن از ارزش امنیتی 

برای  مشابهی 
سعودی  عربستان 
نیست.  برخوردار 

به همین دلیل 
است که سعودی 

ها مداخله نظامی 
مستقیم در سوریه 

را ضروری نمی 
| بینند
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ــه رهبــری جنبــش  نیروهــای مردمــی یمــن ب
ــس از  ــته پ ــای گذش ــاه ه ــی م ــاراهلل ط انص
آنکــه متوجــه شــدند تالشــهای سیاســی بــرای 
متقاعــد کــردن منصــور هــادی بــرای فاصلــه 
گرفتــن از ســعودی هــا و آمریکایــی هــا و 
ــای  ــروه ه ــی گ ــن شــرکت دادن تمام همچنی
ــه  ــی نتیج ــدرت ب ــاختار ق ــی در س ــی یمن سیاس
خواهــد بــود، بــا پیشــروی به ســوی صنعــا، کنترل 

پایتخــت کشــور را بــه دســت گرفتنــد.
ــد  ــه هســت، تاکی ــب توج ــه جال ــه ای ک ــا نکت ام
ــروزی  جنبــش انصــاراهلل چــه پیــش از کســب پی
هــای نظامــی و چــه پــس از آن بــرروی مشــارکت 
ــدرت  ــاختار ق ــی در س ــای یمن ــروه ه ــام گ تم
بــوده اســت. عربســتان ســعودی و دســت 
منصــور  ربــه  عبــده  آن  داخلــی  نشــانده 
ــا و  ــی ه ــتند از حوث ــی خواس ــه م ــادی ک ه
ــر  ــن و غی ــره ای خش ــار اهلل چه ــش انص جنب
دموکراتیــک ترســیم نماینــد، هیــچ موقــع 
ــت  ــواب مثب ــاراهلل ج ــش انص ــوت جنب ــه دع ب
ــتعفای  ــا اس ــز ب ــادی نی ــور ه ــد و منص ندادن

ــن زد. ــور دام ــکالت کش ــه مش ــود ب خ
در نهایــت نیــز آمریــکا و عربســتان ســعودی کــه 
چشــم دیــدن تشــکیل حکومتــی جدیــد و غیــر 
ــه قــرار  ــا بهان وابســته در یمــن را نداشــتند و ب
ــار رئیــس جمهــور  ــارت ب دادن درخواســت حق
ــی  ــه نظام ــه حمل ــت ب ــن، دس ــتعفی یم مس
ــا  ــاران ه ــن بمب ــه ای ــد ک ــه یمــن زدن ــر علی ب
ــر  ــی منج ــا یمن ــهادت صده ــه ش ــون ب تاکن
ــر در  ــه دیگ ــب توج ــه جال ــت. نکت ــته اس گش
ــر  ــعودی و دیگ ــتان س ــی عربس ــم هوای تهاج

کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس بــر علیــه یمن، 
حمایــت برخــی کشــورهای دیگــر همچون فرانســه، 
انگلســتان، ترکیــه و مصــر از ایــن تهاجــم هوایــی بوده 

اســت کــه در نــوع خــود جالــب توجــه اســت.
ــورد  ــه در م ــری ترکی ــن رابطــه و موضــع گی در ای
تهاجــم هوایــی عربســتان ســعودی بــر علیــه یمن 
گفتگویــی بــا »ارجــان دوالپچــی« روزنامه نــگار و 
محقــق در موضــوع انقــالب هــای مردمــی انجــام 

شــده اســت کــه مشــروح آن در زیــر مــی آیــد:

|| آقــای دوالپچــی، انقــاب مــردم 
یمــن بــر علیــه حکومــت وابســته ایــن 
ــکا  ــعودی و آمری ــم س ــه رژی ــور ب کش
ــر  ــورها ب ــن کش ــی ای ــه نظام و مداخل
علیــه انقــاب مردمــی یمــن را چگونــه 

مــی بینیــد؟
 متاســفانه یمــن تــا بــه حــال نتوانســته 
ــه  ــود را ک ــر خ ــی و فق ــب ماندگ ــا عق ــت ت اس
ــودن  ــر روی کار ب ــر ب ــه خاط ــز ب ــتر آن نی بیش
حکومــت هــای دســت نشــانده و وابســته بــوده 
ــه خاطــر همیــن هــم  اســت را از بیــن ببــرد و ب
ــده  ــی مان ــه ای باق ــر و توســعه نیافت کشــور فقی
ــار  ــر فش ــادی را زی ــالیان متم ــن س ــت. یم اس
ــوده  ــپری نم ــکا س ــعودی و آمری ــتان س عربس
ــردن  ــاره ک ــرای پ ــل ب ــن راه ح ــت. بهتری اس
ــدون  ــز ب ــر نی ــی از فق ــر وابســتگی و رهای زنجی
شــک انقــالب مردمــی اســت. طبیعتــا مداخلــه 
نظامــی عربســتان ســعودی و آمریــکا بــر علیــه 
ــی باشــد و در  ــردم یمــن نادرســت م انقــالب م
اصــل چیــزی کــه یــک کودتــا اســت، نــه عمــل 

ــی  ــه نظام ــه مداخل ــن بلک ــردم یم ــی م انقالب
ــت. ــعودی اس ــتان س عربس

ــی  ــالب مردم ــد از انق ــه بع ــی ک ــر حکومت اگ
ــود  ــرار ب ــد، ق ــی آم ــر روی کار م ــاراهلل ب انص
ــع  ــکا باشــد، آنموق ــدار آمری ــی طرف کــه حکومت
ــا  ــد و ب ــه ای تردی ــدون لحظ ــا ب ــی ه آمریکای
ــزی  ــس آنچی ــر عک ــی ب ــوق خاص ــور و ش ش
ــداری  ــه طرف ــت، ب ــان اس ــون در جری ــه اکن ک
از ایــن جنبــش مــی پرداختنــد و تحــت عنــوان 
دموکراســی و غیــره تبلیغــات عظیمــی را بــه راه 
ــش  ــام و جنب ــه نظ ــر علی ــا ب ــد. ام ــی انداختن م
ــن  ــد چنی ــی آی ــان نم ــه کارش ــه ب ــی ک های
وحشــیانه وارد عمــل مــی شــوند و مداخلــه 
ــت  ــی متاســفانه وضعی ــد. یعن ــی کنن ــی م نظام

ــت. ــن اس ــن چنی ــی ای ــام جهان ــی نظ کنون

|| اگــر آنچنــان کــه غربــی هــا و 
عربســتان ادعــا مــی کننــد، ایــن 
حــوادث، وقایــع داخلــی یمــن اســت، 
پــس چــرا اجــازه نمــی دهنــد تــا خود 

ــند؟ ــه کاره باش ــن هم ــردم یم م
 مــردم یمــن بــه خوبــی مــی تواننــد بــد و خــوب 
ــد  ــخیص دهن ــان تش ــود و کشورش ــرای خ را ب
و همچنیــن دارای رهبــران مردمــی فهمیــده 
ــی  ــالب مردم ــر انق ــتند. اگ ــز هس ــی نی و توانای
یمــن بــه طــور کامــل پیــروز شــود، مــن مطمئن 
ــی را در راه  ــدم بزرگ ــن کشــور ق ــه ای هســتم ک
توســعه برخواهد داشــت. یمن تــا زمانیکــه نتواند 
بــه تمــام معنــا مســتقل شــود، قــادر بــه توســعه 
ــر  ــع ب ــن مان ــود چراکــه مهمتری ــز نخواهــد ب نی

ــت.  ــم اس ــورها امپریالیس ــعه کش ــر راه توس س
منطقــه خاورمیانــه دارای نمونــه هــای بســیار خوبــی 
بــرای ایــن موضــوع مــی باشــد. بنــده معتقد هســتم 
کــه انقــالب مردمــی یمــن بــا وجــود تمامــی موانع، 
همچنان بــه راه خــود ادامه خواهــد داد و پیــروز خواهد 
شــد. چــرا که هیــچ بمبــی توانایــی غلبــه بر نیــروی 
مــردم را نــدارد. ملتــی کــه بــه کاری کــه انجــام مــی 
دهــد ایمــان دارد، دارای قدرتــی بســیار بیشــتر از هــر 
بمبــی اســت و ایــن بمــب هــا نخواهــد توانســت تــا 
رژیــم هــای وابســته را از خطــر ســقوط نجــات دهــد.

||  آیــا جنبشــی کــه در یمــن بــه وجــود 
ــرب و  ــه غ ــد آنچ ــت مانن ــده اس آم
متحدیــن منطقــه ای آن ادعــا مــی 
ــی و  ــت قوم ــک حرک ــا ی ــد صرف کنن
ــکا،  ــرا آمری ــی چ ــت؟ یعن ــی اس مذهب
ــزب  ــران ح ــعودی و س ــتان س عربس
عدالــت و توســعه ترکیــه ســعی دارنــد 
تــا جنبــش مــردم یمــن را صرفــا یــک 

ــد؟ ــی نماین ــی معرف ــت مذهب حرک
آمریــکا و متحدیــن منطقــه ای آن بســیاری 
مواقــع نســبت بــه رژیــم و نظــام هایــی کــه در 
راســتای منافــع قدرتهــای امپریالیســتی حرکــت 
نمــی کننــد، از حربه مذهــب و نشــان دادن ایــن نظام 
هــا بــه شــکل رژیــم هایــی صرفــا مذهبــی اقــدام 
نمــوده انــد. امــا در اصل کســی کــه قصــد دارد تا بــا دامن 
زدن بــه اختالفــات مذهبــی آتش نفــاق و دشــمنی را در 
منطقه شــعله ور کند، خــود آمریکا و متحدین منطقه ای 
آن هســت. بهترین نمونه این موضــوع را هم در عــراق و 

ــاهد هستیم. سوریه ش
یعنــی اینهــا بــه دنبــال ایــن هســتند تــا در یمــن 
ــد.  ــرار کنن ــراق را تک ــوریه و ع ــناریوی س ــز س نی
یعنــی مــی خواهنــد تــا نظــام و حرکتــی را کــه بــه 
دردشــان نمــی خــورد را صرفــا بــه عنــوان حرکتی 
مذهبــی معرفــی کننــد. امــا اگــر انقالبــی کــه در 
یمــن در جریــان اســت در راســتای منافــع غــرب 

حرکــت مــی کــرد، آنموقــع حوثــی هــا تبدیــل بــه 
قهرمانــان دموکراســی مــی شــدند! مگــر آنهایــی که 
ــیده  ــون کش ــاک و خ ــه خ ــراق را ب ــوریه و ع س
انــد، همیشــه از حیلــه و دروغــی بــه نــام مذهــب 
اســتفاده نکــرده انــد؟ و اینهــا کســانی هســتند کــه 
ــد. ــه اســالم زده ان ــا را ب ــه ه ــن ضرب بزرگتری

گفتگو با فعال سیاسی ترک:

هیچ بمبی توانایی غلبه بر نیروی مردم یمن را ندارد

سرمقاله نویس روزنامه آیدینلیک و فعال سیاسی ترک، دلیل اصلی مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن، که با 
حمایت های آمریکا و دیگر کشورهای غربی صورت پذیرفته، جلوگیری از پیوستن یمن به جبهه مقاومت دانست.

اگر حکومتی که بعد 
از انقالب مردمی 

انصاراهلل بر روی کار 
می آمد، قرار بود که 

حکومتی طرفدار 
آمریکا باشد، آنموقع 

آمریکایی ها بدون 
لحظه ای تردید و با 
شور و شوق خاصی 

بر عکس آنچیزی که 
اکنون در جریان 

است، به طرفداری 
از این جنبش می 

پرداختند|

خاورمیانه و شمال آفریقا
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جهــان اســالم بــا بزرگتریــن فتنــه تاریــخ خــود روبــرو مــی باشــد. 
نیروهــای امپریالیســتی بــه دنبــال ایــن هســتند تــا بــا اســتفاده از 
حربــه مذهــب، نقشــه هــای شــوم خــود را در منطقــه اجــرا نمایند. 
اینکــه برعلیــه منطقــه و جغرافیــای مــا جنگــی تمــام عیــار آغــاز 
ــی  ــخص م ــح و مش ــال واض ــت کام ــک حقیق ــت ی ــده اس ش
باشــد. و در ایــن مبــارزه کــم کــم صــف طرفیــن مشــخص تــر 
مــی شــود. در یــک ســو جبهــه مقاومت کــه متشــکل از ایــران، 
ســوریه، لبنــان و عــراق مــی باشــد. از ســوی دیگــر دلیــل اصلی 
ــردم  ــش م ــا جنب ــه ای آن ب ــرب و دوســتان منطق ــت غ مخالف
ــه جبهــه  ــا یمــن هــم ب ــد ت یمــن آن اســت کــه نمــی خواهن
مقاومــت بپیونــدد. البتــه بایــد بگویــم کــه ملــت ترکیــه هــم در 
ایــن جبهــه قــرار دارد، حتــی بــا وجــود حــزب عدالــت و توســعه، به 
زودی بــه ایــن جبهــه مقاومــت، ترکیــه نیــز اضافــه خواهــد شــد و 
کســی نیــز نخواهــد توانســت تــا مانــع پیوســتن ترکیــه بــه جبهه 
مقاومــت شــود چــرا کــه ایــن مســئله بــودن و یــا نبــودن اســت.

امــا متاســفانه ســران حــزب عدالــت و توســعه نیــز بــه 
هواخواهــی نیروهــای امپریالیســتی برخواســته انــد چــرا کــه به 
حمایــت آمریــکا و پــول و ســرمایه ســعودی هــا احتیــاج دارنــد. 
ــود  ــتباه خ ــتهای اش ــن سیاس ــا ای ــعه ب ــت و توس ــزب عدال ح
ــرده اســت. قیمــت دالر  ــرو ب ــی از بدهــی ف ــه را در گرداب ترکی
در طــی دو ســال گذشــته از ۱.6 لیــر بــه ۲.6 لیــر افزایــش یافته 
اســت. و بــه خاطــر اینکــه کمکهــای آمریــکا را جلــب کننــد، در 
قضیــه یمــن طــرف آمریــکا را مــی گیرنــد ولــی ملــت ترکیــه 
چنیــن اجــازه ای را بــه حــزب عدالــت و توســعه نخواهــد داد. از 
ســوی دیگــر نیــز بــا ســوء اســتفاده از مســئله یمــن بــه دنبــال 
دامــن زدن بــه ایــران هراســی هســتند و ایــن نیــز بــه سیاســت 
خارجــی ســنتی ترکیــه کــه بــر مبنــای احتــرام بــه دیگــر ملــت 
هــا و دوســتی بــه دیگــر کشــورها مــی باشــد، در تضــاد اســت. 
ترکیــه تــا قبــل از بــه روی کار آمــدن حــزب عدالــت و توســعه 
نســبت بــه وقایع منطقــه موضــع بیطرفــی مثبــت را اتخــاذ می 

کــرد و همیشــه تــالش داشــت تــا بیشــتر بــه عنــوان میانجــی 
میــان طرفیــن درگیــر عمــل نمایــد. مــا اکنــون نیــز امیدواریــم 
تــا اردوغــان از ایــن سیاســت اشــتباه خــود صــرف نظــر نماید و 

بــه روابــط ترکیــه بــا ایــران آســیبی وارد نکنــد.
ــت  ــزب عدال ــی ح ــتهای آمریکای ــر سیاس ــه خاط ــی ب یعن
ــه  ــش ب ــایه های ــام همس ــا تم ــه ب ــه ترکی ــعه رابط و توس
ــا  ــم ت ــز امیدواری ــع نی ــن مقط ــورده اســت. و در ای ــم خ ه
ــا ایــران نیــز بــه  بــه خاطــر مســئله یمــن رابطــه ترکیــه ب
ــیار  ــه بس ــت ترکی ــن وضعی ــه در ای ــرا ک ــورد چ ــم نخ ه
منــزوی خواهــد شــد. در آخــر نیــز مــی خواهــم بگویــم 
ــه  ــی را ک ــای کثیف ــن، بازیه ــردم یم ــت م ــه مقاوم ک
ــد زد. از  ــم خواه ــه ه ــت را ب ــان اس ــه در جری در منطق
ــوم  ــردم مظل ــر روی م ــه ب ــز کســانی ک ــر نی ســوی دیگ
ــون  ــاک و خ ــه خ ــا را ب ــد و آنه ــی ریزن ــب م ــن بم یم

ــد. ــد ش ــه خواهن ــز روزی محاکم ــند نی ــی کش م

ــر« ســفیر عربســتان ســعودی در  »عــادل الجبی
واشــنگتن در ۲6 مــارس از آغــاز عملیــات نظامی 
ــده«  ــان کوبن ــوان »طوف ــه یمــن تحــت عن علی
ــر در  ــر داد. الجبی ــود خب ــور خ ــری کش ــه رهب ب
ــد:  ــی ش ــات مدع ــن عملی ــات ای ــح جزئی توضی
عربســتان بــه همراه هــم پیمانــان خــود عملیات 
نظامــی را علیــه شــبه نظامیــان حوثــی بــه منظور 
ــی  ــور قانون ــس جمه ــروعیت رئی ــت از مش حمای
یمــن آغــاز کــرده اســت. وی همچنیــن در تبییــن 
ـ عربســتان از انجــام  ـ غیــر واقعــی  دیگــر اهــداف 
ایــن حملــه، ادعــا کــرد: مــا بــه دنبــال ایجــاد ثبات 

و امنیــت در یمــن هســتیم.
ــات نظامــی عربســتان  ــاز رســمی عملی ــس از آغ پ
ســعودی علیه یمن، 8 کشــور عربــی از جمله امــارات، 
قطــر، بحریــن، کویــت، مصــر، اردن، ســودان و مغرب 

بــه ائتــالف ســعودی ها پیوســتند.

|| مخالفــت پاکســتان بــا مشــارکت در 
ائتــاف ضــد یمــن

نماینــدگان پارلمــان پاکســتان روز جمعــه هفتــه 
ــور در  ــن کش ــی ای ــت نظام ــا دخال ــته ب گذش
جنــگ یمــن مخالفــت و اعــالم کردنــد: اســالم 
آبــاد در قبــال تحــوالت یمــن موضــع بــی 
ــن  ــه ای ــرد. در مصوب ــد ک ــاذ خواه ــه اتخ طرفان
ــاع  ــاد از اوض ــالم آب ــت: اس ــده اس ــان آم پارلم
وخیــم انســانی و امنیتــی در یمــن بســیار نگــران 
ــرای  ــه پیامدهــای ناگــوار آن ب ــوده و نســبت ب ب

ــد. ــی ده ــدار م ــه هش ــت منطق ــات و امنی ثب
ــاری  ــا پافش ــتان ب ــان پاکس ــدگان پارلم نماین
ــی در  ــت نظام ــه دخال ــود ب ــف خ ــر رأی مخال ب
یمــن تأکیــد کردنــد: مــا بــه دنبــال آن هســتیم 
تــا اســالم آبــاد بــا اســتفاده از نقــش دیپلماتیــک 

ــد. ــان ده ــی یمــن پای ــه بحــران کنون خــود ب
در همیــن ارتبــاط ســفر وزیــر خارجــه ایــران بــه 
ــری  ــش از رأی گی ــت ۲ روز پی ــتان درس پاکس

ــا  ــت ی ــور در خصــوص دخال ــن کش ــان ای پارلم
عــدم دخالــت نظامــی در یمــن حائــز اهمیــت به 
نظــر مــی رســد. محمــد جــواد ظریــف در جریــان 
ــدار و  ــود دی ــای پاکســتانی خ ــا همت ــفر ب ــن س ای
ــرای  ــم بحــران یمــن ب ــب وخی ــه عواق نســبت ب

تمامــی کشــورهای منطقــه هشــدار داد.
ــوت از  ــن دع ــدار ضم ــن دی ــان ای ــف در جری ظری
ــودداری از  ــرای خ ــورها ب ــر کش ــتان و دیگ پاکس
دخالــت در امــور داخلــی یمن، تأکیــد کــرد: بمباران 
ــی و  ــات حیات ــا، تأسیس ــل ه ــا، پ ــتان ه بیمارس
ــای  ــده ه ــط جنگن ــن توس ــای یم ــاخت ه زیرس

ــف شــود. ــد متوق ســعودی هرچــه ســریعتر بای

ــگ  ــار دوم در جن ــرای ب ــر ب ــا مص || آی
ــی شــود؟ ــه یمــن وارد عمــل م علی

عبدالفتــاح السیســی رئیــس جمهور مصــر چندی 
پیــش در رابطــه بــا دخالــت نظامی مصــر در یمن 
و مشــارکت در ائتالف عربســتان ســعودی گفت: 
ــه مشــارکت  ــردم مصــر نســبت ب ــدادی از م تع
ــالف ضــد یمــن نگــران هســتند.  قاهــره در ائت
ــا در صــورت  ــد کــرد: م وی در عیــن حــال تأکی
ــوزه  ــود در ح ــان خ ــم پیمان ــرادران و ه الزم از ب

خلیــج فــارس حمایــت خواهیــم کــرد.

ــن  ــر همچنی ــور مص ــس جمه || رئی
تأکیــد کــرد کــه قاهــره خواهــان یافتن 
راه حلــی سیاســی بــرای پایــان یافتن 

بحــران یمــن اســت
البتــه در ایــن خصــوص بســیاری از تحلیلگــران 
معتقدنــد، بســیاری از تکــرار تجربــه ســابق مصر 
در یمــن نگــران هســتند. زیــرا مصــر در دهــه 60 
قــرن گذشــته دســت بــه دخالــت نظامــی در یمــن 
ــه  ــر اســاس آمارهــای اولی ــال آن ب ــه دنب زد کــه ب
منتشــر شــده در رســانه های مصــری ایــن دخالت 

منجــر بــه کشــته شــدن ۱5 هــزار مصــری شــد.

|| ایــران؛ مخالــف سرســخت عملیــات 
»طوفــان کوبنــده« در یمــن

ایــران یکــی از مخالفــان بــزرگ عملیــات نظامی 
در یمــن بــه شــمار مــی رود. آنهــا بــر ایــن باورند 
کــه مخالفــت تهــران بــه دلیــل مواضــع آن طی 
ــی  ــش بین ــل پی ــته قاب ــال گذش ــدود 30 س ح
بود. بــه گفتــه تحلیلگــران شــدیدترین انتقــادات 
از عملیــات نظامــی ســعودی هــا در یمن توســط 
آیــت اهلل خامنــه ای مطــرح شــد. بــه اعتقــاد آنها 
جمالتــی نظیــر بینــی ســعودی هــا در یمــن بــه 
خــاک مالیــده خواهــد شــد، آنهــا اشــتباه بزرگــی 
را مرتکــب شــدند و ... از جملــه شــدیدترین 

انتقادهــا از اقــدام نظامــی در یمــن بــود.

|| حمایــت آمریــکا از عملیات ســعودی 
هــا تنهــا در حــد حمایــت لجســتیکی و 

ــت اطاعاتی اس
از زمــان آغاز عملیــات »طوفان کوبنــده« در یمن 
به رهبری ســعودی هــا، مواضع آمریکایی هــا تنها در 
حد چنــد اظهار نظــر بوده اســت. واشــنگتن تــا کنون 
تنها بــه ارائــه کمــک هــای لجســتیکی و اطالعاتی 
ــا کــرده اســت. جــان  ــه ائتــالف ضــد یمــن اکتف ب
کــری وزیــر خارجــه آمریــکا در چنــد نوبــت اعــالم 
کــرد کــه واشــنگتن هیچــگاه از حمایــت همپیمانان 
خود دســت نخواهد کشــید. ســخنان جان کــری در حالی 
مطرح می شــود کــه بــا وجــود گذشــت ۱8 روز از آغاز جنگ 
علیه یمن، کاخ ســفید کمک ملموســی به ســعودی ها 

ارائــه نکــرده اســت.
|| تــاش عربســتان بــرای پایــان 
ــه جنــگ یمــن پــس از  دادن آبرومندان
ناکامــی مفتضحانــه در تحقــق اهــداف 

ــود خ
ــی  ــس از ناکام ــعودی پ ــتان س ــات عربس مقام
ــی  ــالش م ــن ت ــود در یم ــداف خ ــق اه در تحق
ــی  ــت راه حل ــورای امنی ــق ش ــا از طری ــد ت کنن

ــگ  ــن جن ــه ای ــه ب ــان دادن آبرومندان ــرای پای ب
بیابنــد. آنهــا تصــور مــی کردنــد کــه بــه فاصلــه 
ــرکوب و از  ــا را س ــی ه ــد یمن ــی توانن 3 روز م
ــت  ــا مقاوم ــه ب ــی ک ــا هنگام ــد ام ــای درآورن پ
ــدند،  ــه رو ش ــور رو ب ــن کش ــردم ای ــترده م گس
غافلگیــر شــدند. از ســوی دیگــر برگــزاری 
تظاهــرات گســترده مردمــی در سراســر جهــان 
ــت تجــاوز  ــردم یمــن و محکومی ــت از م در حمای
ــا  ــه ســعودی ه ــود ک ــزی ب ــن کشــور، چی ــه ای ب
ــر  ــرآورد آنچــه ذک ــتند. ب اصــال انتظــار آن را نداش
شــد حاکــی از شکســت کامــل عربســتان در یمــن 
ــر شــورای امنیــت،  را نشــان مــی دهــد. عــالوه ب
بــه نظــر مــی رســد مقامــات عربســتان ســعودی 
ــه دنبــال  از کانالهــای دیپلماتیــک دیگــری نیــز ب
پایــان دادن بــه جنگ یمن هســتند. ســخنان اخیر 
وزیــر خارجــه ترکیــه نشــان مــی دهــد کــه رایزنی 
ــن خصــوص  ــکارا در ای ــاض و آن ــان ری ــی می های
صــورت گرفتــه اســت. »احمــد چــاووش اغلــو« در 
ایــن زمینــه گفــت: بــا مقامــات ایــران و عربســتان 
رایزنــی هایــی انجــام داده ام و مــی توانــم بگویــم 
کــه ایــران، ترکیــه و عربســتان خواهــان پایــان این 
ــالم  ــن اع ــش از ای ــاراهلل پی ــتند. انص ــگ هس جن
کــرده بــود کــه شــاید ایــن عربســتانی هــا باشــند 
کــه تجــاوز علیــه یمــن را آغــاز کننــد امــا بــدون 
شــک مــردم یمــن بــه ایــن تجــاوز پایــان خواهند 

ــه ســعودی هــا. داد ن
ــن  ــت، ای ــرز اس ــه مح ــه ک ــال آنچ ــن ح ــا ای ب
اســت کــه حمــالت کنونــی عربســتان ســعودی 
ــا  ــا ب ــود تنه ــی ش ــی گاه تشــدید م ــه گاه و ب ک
هــدف کشــتار هرچــه بیشــتر مــردم مقــاوم یمــن 
صــورت مــی گیــرد. ســعودی هــا کــه از یــک ســو 
از مقاومــت غیــر قابــل پیــش بینــی مــردم یمــن و 
از ســوی دیگــر بــه دلیــل تنهــا مانــدن در عرصــه 
نظامــی علیــه ایــن کشــور بــه شــدت خشــمگین 
انــد اکنــون تنهــا بــه فکر عقــده گشــایی هســتند.

آیا عربستان در باتالق یمن تنها رها 
شده است؟

پارلمان  یمن،  علیه  سعودی ها  کوبنده«  »طوفان  عملیات  سوم  هفته  آغاز  با 
پاکستان مخالفت خود با مشارکت این کشور در این عملیات را اعالم کردم.

خاورمیانه و شمال آفریقا
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ــار  ــوان »به ــه عن ــه از آن ب ــاز آنچ ــان آغ از زم
ــود،  ــاد می ش ــی ی ــورهای عرب ــی« در کش عرب
ایــاالت متحــده آمریــکا بــه منظــور ســوء 
ــور  ــری از مح ــام گی ــرایط و انتق ــتفاده از ش اس
ــوده  ــری از آب آل ــه ماهیگی ــت ب ــت دس مقاوم
ــی  ــلح مختلف ــای مس ــروه ه ــس از آن، گ زد. پ
ــت  ــارکت در جنای ــرای مش ــود را ب ــی خ آمادگ
ــد کــه  هــای واشــنگتن در منطقــه اعــالم کردن
ــره  ــه النص ــش و جبه ــتی داع ــروه تروریس دو گ
ــد. عربســتان  ــه شــمار مــی رون ــه آنهــا ب از جمل
ــی  ــرده و م ــالش ک ــواره ت ــه هم ــز ک ســعودی نی
کنــد تــا حــرف اول و آخــر را در منطقــه بزنــد و بــه 
نوعــی ابتــکار عمــل در تمامی تحوالت سرنوشــت 
ــت  ــم گرف ــاز را در دســت داشــته باشــد، تصمی س
تــا در کنــار آمریــکا ایســتاده و صــدای مقاومــت را 

ــد. ــوش کن خام
ــدارد کــه عربســتان  امــروز دیگــر کســی شــک ن
ســعودی درســت گام در مســیر گــروه تروریســتی 
داعــش گذاشــته اســت و در راســتای نابــودی 
ــه در منطقــه  تمامــی جنبــش هــای آزادی خواهان
ـ تــالش مــی  ـ بــه صــورت مخفیانــه یــا آشــکارا 
کنــد. تجــاوز نظامــی آشــکار بــه ملــت بــی دفــاع 
یمــن نمونــه بــارز ایــن دســت از اقدامــات ســعودی 
هــا اســت. مقامــات آل ســعود، کشــتار مــردم بــی 
ــه  ــب خان ــا، تخری ــردن آنه ــن، آواره ک ــاه یم گن
هــای آنهــا، وادار کــردن آنها بــه مهاجــرت و ... را در 
دســتور کار خــود قــرار داده انــد و گمــان مــی کننــد 
کــه از ایــن طریق مــی توانند »خــار مقاومــت« که 
در چشمشــان فــرو رفته اســت را خــارج کننــد. آنها 
ادعــا مــی کننــد کــه بــه منظــور حمایــت از مــردم 
یمــن در مقابــل بیگانــگان یعنــی حوثی ها دســت 
بــه چنیــن اقــدام ظالمانــه ای زده اند. اما عربســتان 

ــان کجــا؟! ــت از مظلوم ســعودی کجــا و حمای

بــدون شــک در تجــاوز امــروز عربســتان و 
ــه  ــیاری نهفت ــداف بس ــن، اه ــه یم ــکا ب آمری
اســت چــه در زمینــه نظامــیـ  امنیتــی و در چــه 
ــر از  ــیـ  اقتصــادی. صــرف نظ ــه سیاس در زمین
اهدافــی که ســعودی هــا در توجیــه تجــاوز نظامی 
ــن  ـ هیچــگاه ای ــد و  ــه یمــن اعــالم کردن خــود ب
ـ بایــد به نتایــج ایــن تجاوز  اهــداف اثبــات نشــدند 
که شــاید حاکــی از اهــداف حقیقی ســعودی هــا از 

ایــن اقــدام باشــد ســخن گفــت.
ــه  عربســتان ســعودی در گام اول تجــاوز خــود ب
یمــن، تمامــی موازیــن و قوانیــن بیــن المللــی به 
ویــژه قوانیــن مربــوط بــه حقــوق بشــر را زیــر پــا 
گذشــته و اقــدام بــه کشــتار غیرنظامیــان یمــن 
ــرد.  ــور ک ــن کش ــی ای ــت مل ــض حاکمی و نق
مقامــات ایــن کشــور همچنیــن دخالــت در امــور 
ــرار داده  ــود ق ــتور کار خ ــن را در دس ــی یم داخل
و تــالش کردنــد تــا نظــر و دیــدگاه خــود را بــه 

مــردم ایــن کشــور تحمیــل کننــد.
ــدف  ــه ه ــد ک ــران معتقدن ــیاری از تحلیلگ بس
اصلــی ســعودی هــا از تجــاوز نظامــی آشــکار به 
یمــن، نابــودی جنبــش انصــاراهلل در ایــن کشــور 
بــوده اســت. ایــن اقــدام ســعودی هــا بــا هــدف 
تقویــت قــدرت گــروه هــای تروریســتی در یمــن 
ــت؛  ــورت گرف ــده ص ــش و القاع ــه داع از جمل
ــاراهلل  ــی انص ــش حوث ــه جنب ــی ک ــروه های گ
همــواره بــا آنهــا در حــال جنــگ بــوده و هســت. 
هــدف دیگــر ســعودی هــا از انجــام ایــن اقــدام 
ــن کشــور  نظامــی در یمــن، تضعیــف ارتــش ای
ــق  ــن طری ــا از ای ــد ت ــعی کردن ــا س ــت. آنه اس
یکــی از ارتــش هــای عربــی را ناکارآمــد کننــد.
ــر از  ــوان از یکــی دیگ ــی ت ــتا نم ــن راس در همی
ــب زیرســاخت  ــه تخری ــا ک ــداف ســعودی ه اه
ــرد.  ــور ک ــادگی عب ــه س ــت، ب ــن اس ــای یم ه

ــده  ــه جنگن ــن موضــوع آنجــا آشــکار شــد ک ای
ــول دو  ــعودی در ط ــتان س ــش عربس ــای ارت ه
هفتــه حملــه گســترده بــه نقــاط مخلتــف یمــن، 
ــادر  ــی، بن ـ بازرگان ــاری  ــز تج ــا، مراک ــه ه کارخان
ــا،  ــرودگاه ه ــانه ای، ف ــای رس ــواحل، نهاده و س
مســاجد، بیمارســتانها در ایــن کشــور را بــه شــدت 
بمبــاران کردنــد. آنهــا ســعی کردنــد از ایــن طریق 
از یــک ســو زیرســاخت هــای یمــن را تخریــب و از 
ســوی دیگــر خســارت هــای مالــی هنگفتــی را به 

ــد. ــل کنن ــن کشــور تحمی اقتصــاد ای

ــن  ــتان در یم ــات عربس ــترده اقدام ــابه گس تش
ــوریهـ   ــا در س ــت ه ــای تروریس ــت ه ــا جنای ب
ــاوز  ــن و تج ــه یم ــتان ب ــاوز عربس ــه تج مقایس
گــروه هــای تروریســتی بــا حمایــت هــای 
ــابهات  ــاوی تش ــوریه ح ــه س ــی ب ــیـ  عرب غرب

ــعودی  ــتان س ــش و عربس ــان داع ــیاری می بس
اســت. وجــه مشــترک میــان دو کشــور یمــن و 
ــه دنبــال  ســوریه ایــن اســت کــه مــردم آنهــا ب
داشــتن اســتقالل و زندگــی عزتمندانــه هســتند 
ــی  ــی رحم ــا ب ــا ب ــودکان آنه ــل، ک ــا در مقاب ام
ــوند.  ــی ش ــته م ــاوزان کش ــط متج ــام توس تم
وجــه مشــترک دیگــر در ایــن دو کشــور، تخریب 
زیرســاخت هــای آنهــا از ســوی دشــمنان اســت. 
ــب  ــا، تخری ــه ه ــدن خان ــیده ش ــش کش ــه آت ب
ــی از  ــز امنیت ــاجد و مراک ــا، مس ــتان ه بیمارس
جملــه اتفاقاتــی اســت کــه هــم در یمــن و هــم 

ــد. ــی افتن ــاق م ــوریه اتف در س
ــه  ــند ک ــی پرس ــان م ــود کارشناس ــن وج ــا ای ب
عربســتان ســعودی چگونــه مــی توانــد از 
باتالقــی کــه خــود را در آن گرفتــار کــرده اســت، 
نجــات دهــد؟ بــه گفتــه کارشناســان عربســتان 
ســعودی هــرکاری کــه الزم بــود بــرای تحقــق 
اهــداف خــود در یمــن انجــام دهــد را انجــام داد 
ــک از  ــق هیچی ــه تحق ــق ب ــت موف ــا در نهای ام
اهــداف خــود نشــد. ایــن درحالــی اســت حمایت 
ــان از  ــر جه ــی در سراس ــترده مردم ــای گس ه
مــردم یمــن و جنبــش انصــاراهلل رو بــه افزایــش 
اســت. عربســتان ســعودی عــالوه بــر شکســت 
در یمــن، متحمــل شکســت دیگــری نیــز شــد. 
مقامــات ایــن کشــور موفــق نشــدند آنگونــه کــه 
انتظــار داشــتند ارتــش هــای دیگــر کشــورها را 
ــا  ــه یمــن ب ــه طــور گســترده در تجــاوز ب ــز ب نی
خــود همــراه کننــد. آل ســعود قصــد داشــت بــا 
همــراه کــردن ارتش هــای دیگــر کشــورها در این 
ــود را از یمــن  ــای خ ــج پ ــه تدری ــی، ب ــدام نظام اق
بیرون کشــیده تــا دیگر کشــورها بــه نمایندگــی از 

آن در ایــن کشــور مشــغول جنــگ شــوند.
ــا  ــه ب ــتاوردی ک ــا دس ــت تنه ــوان گف ــی ت م
حملــه آل ســعود بــه یمــن بــرای مقامــات 
ــره  ــدن چه ــکار ش ــد، آش ــل ش ــعودی حاص س
جنایتکارانــه آنهــا بــرای افــکار عمومــی جهــان 
ــات  ــرای مقام ــه ب ــری ک ــتاورد دیگ ــت. دس اس
ســعودی بــه دســت آمــد در متحــد شــدن بیــش 
از پیــش گــروه هــای مختلــف یمنــی بــا یکدیگر 
بــه شــمار مــی رود. دســتاورد دیگــر و مهمتریــن 
ــردم  ــس م ــه نف ــاد ب ــش اعتم ــتاورد، افزای دس
یمــن بــه گزینــه مقاومــت در برابــر تجــاوز بــود.

تحلیلگــران معتقنــد که ســعودی هــا در شــرایط 
کنونــی تنهــا مــی تواننــد بــه یــک حملــه زمینی 
ــه  ــا توج ــم ب ــه آن ه ــند ک ــته باش ــم داش چش
ــه  ــک ب ــدون ش ــر ب ــی اخی ــوالت میدان ــه تح ب
ــس  ــرایط پ ــن ش ــد. ای ــد انجامی شکســت خواه
ــا  ــرای آنه ــا ب ــباتی ســعودی ه ــتباه محاس از اش
پیــش آمــد. آنهــا هیچــگاه موضــع پاکســتان در 
مخالفــت بــا مشــارکت در ائتــالف ضــد یمــن را 
ــی موضــع  ــد. آنهــا حت ــی نمــی کردن پیــش بین
ــی  ــل سیاس ــن راه ح ــان یافت ــه خواه ــه ک ترکی
بــرای بحــران یمــن شــده اســت را پیــش بینــی 
نمــی کردنــد. مقامــات ســعودی هیچــگاه تصــور 
نمــی کردنــد کــه مصــر بــرای کمــک بــه آنهــا 

در جنــگ علیــه یمــن، پــول مطالبــه کنــد.
بــا ایــن حــال تمامــی تحــوالت میدانــی کنونــی 
حاکــی از شکســت قریــب الوقــوع آل ســعود در 
یمــن اســت. شکســتی کــه بــه نظــر مــی رســد 
دیــری نمــی کشــد کــه خــود ســعودی ها بــه آن 
اعتــراف خواهنــد کــرد تــا حــد اقــل از باتالقــی 
کــه هــر روز بیشــتر در حــال غــرق شــدن در آن 

هســتند، نجــات یابنــد.

عربستان سعودی و تروریسم؛ دو روی یک سکه
به مشارکت در  »بهار عربی« خوانده می شود، تصمیم  با آغاز آنچه  اولین کشورهایی بود که  از  عربستان سعودی 

گرفت. منطقه  در  آمریکا  جنایت های 

عربستان سعودی 
در گام اول تجاوز 

خود به یمن، تمامی 
موازین و قوانین 

بین المللی به ویژه 
قوانین مربوط به 

حقوق بشر را زیر پا 
گذشته و اقدام به 
کشتار غیرنظامیان 

یمن و نقض 
حاکمیت ملی این 
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تجــاوز عربســتان بــه یمــن از روز ششــم 
فروردیــن مــاه ســال جــاری آغــاز شــده اســت. 
ــن حمــالت  ــردم یمــن در ای ــادی از م شــمار زی
ــه بیــش  ــن حمل ــد. ای شــهید و زخمــی شــده ان
از هــر چیــز نشــان دهنــده اهمیــت ژئوپلتیــک و 
ژئواســتراتژیک یمــن بــرای ســعودی هــا اســت.

دالیــل ایــن تجــاوز را در گفتگــو بــا دکتــر امیــن 
محمــد حطیــط ســرتیپ بازنشســته ارتــش لبنان 
ــردی  ــی و راهب ــور نظام ــگاه در ام ــتاد دانش و اس
ــه از  ــه در ادام ــم ک ــرار داده ای ــی ق ــورد بررس م

نظــر مــی گــذرد.

تشــکیل  از  عربســتان  اهــداف   ||
ــرای  ــی ب ــورهای عرب ــی از کش ائتاف
راه انداختــن جنــگ در یمــن چیســت و 
چــرا ایــن ائتــاف قبــا در مــوارد دیگر 

ــد؟ ــکیل نش تش
انگیــزه هــای عربســتان از آغــاز تجــاوز بــه یمن 
ــر تشــویق هــای امریــکا و اســرائیل را  عــالوه ب

مــی تــوان در پنــج عامــل خالصــه کــرد:
ــرای بازســازی فضــای راهبــردی  اول، تــالش ب
ــف در  ــایش و ضع ــوخ فرس ــس از رس ــه پ منطق
شــاکله سیاســی و جایــگاه منطقــه ای عربســتان 
در دهــه اخیــر و بــه ویــژه طــی چهــار ســالی کــه 
از خــزان عربــی! مــی گــذرد. عربســتان در ایــن 
دوره جایــگاه پدرانــه و مقتدرانــه خــود در جهــان 
ــدان عمــل  ــرب و اســالم را از دســت داد و می ع
ــکاری  ــه شــورای هم ــردی اش منحصــر ب راهب
ــت  ــول نف ــا پ ــه ب ــوذی ک ــارس و نف ــج ف خلی
ــی  ــع سیاس ــردن مواض ــاره ک ــا اج ــدن ی و خری
برخــی دولــت هــا بــه دســت آورده بــود محــدود 
شــد کــه البتــه هــر زمــان بــذل و بخشــش های 
مالــی عربســتان قطــع شــود ایــن نفــوذ ظاهــری 
هــم از میــان خواهــد رفــت. اما عربســتان خیــال می 
کند بازســازی این فضای راهبردی مســتلزم شمشــیر 
کشــیدن و اعــالم جنگ علیــه یمن اســت  کــه آن را 

حیــاط خلــوت خــود مــی دانــد.
دوم، تــرس عربســتان از تضعیــف جایگاهــش نــزد 
امریــکا و سســت شــدن رابطــه تاریخــی دو کشــور 
در پــی ظهــور متغیرهــای جدیــد در منطقــه که به 
نوعــی طی هفتــاد ســال گذشــته بــی ســابقه بوده 
اســت. هــدف عربســتان از تشــکیل ائتــالف بــرای 
حملــه به یمــن اثبــات توانایــی اش در ایفــای نقش 
ــه  ــکا اســت کــه البت ــرای امری ــه ب ــر در منطق موث
نهایتــا هــم چیــزی جــز منافــع امریــکا و اســرائیل 

را تامیــن نمــی کنــد.
ــل  ــه عام ــت ک ــه وهابی ــه در جبه ــوم، تفرق س
ــت آل  ــه حکوم ــی ب ــروعیت بخش ــی مش اصل
ــد  ــه جدی ــک جبه ــکیل ی ــوده و تش ــعود ب س
ــی  ــوان عملیات ــه دارای ت ــری ک ــی- تکفی وهاب
بــوده و برخــی مناطــق ســوریه و عــراق را هــم در 
کنتــرل خــود دارد در حالیکــه حکومــت عربســتان 
را مشــروع نشــناخته و آن را تهدیــد به ســرنگونی می 
کنــد. داعــش کــه شــاخه ای از وهابیــت جدید اســت 
ــا  ــد و علن ــی دان ــروع نم ــعود را مش ــت آل س حکوم
اعــالم مــی کنــد که قصــد پیشــروی بــه حجــاز و به 
دســت گرفتــن کنترل مکــه و مدینــه و پــس گرفتن 
عنوان خادم الحرمین از آل ســعود را دارد. لذا عربســتان 
از ســوی دیگــر ســعی دارد قدرتــش را بــه داعــش هم 
نشــان دهــد و ثابت کند کــه توانایــی و جــرأت مقابله 
بــا گــروه هایی کــه ایــن نظــام را تهدیــد کننــد را دارد.
چهــارم، نــزاع و کشــمکش داخــل خانــدان حاکم 
و توطئــه چینــی امیــران ال ســعود بــرای یکدیگر  

در کنــار نیــاز پادشــاه آن بــه خلــق یــک دشــمن 
خارجــی تــا بتوانــد رقبایــش در خانــدان ســدیری 
را ســاکت کنــد. در خــالل ایــن تجــاوز کــه پیش 
ــک  ــود مل ــم ش ــی ه ــود طوالن ــی ش ــی م بین
ســلمان و فرزندانــش بــه تثبیــت خانــدان خــودش 
ــرادران و فرزندانشــان مــی  ــر ب در حکومــت در براب

پــردازد کــه رقیــب او بــه شــمار مــی رونــد.
پنجم، ســنگین تــر شــدن وزن اســتراتژیک ترکیه 
در میــان کشــورهای اهل ســنت و ترس عربســتان 
از پــر رنــگ شــدن نقــش ترکیه کــه حامــی اخوان 
المســلمین هــم بشــمار مــی آیــد. لــذا ســعودی ها 
معتقدنــد از طریق بازســازی جایگاه راهبردی شــان 
ــد  ــه یمــن و اســتفاده از زور مــی توانن ــه ب ــا حمل ب
ــان  ــراق را پنه ــوریه و ع ــان در س ــت هایش شکس
ــه  ــرو ترکی ــار زدن مص ــا کن ــر ب ــار دیگ ــد و ب کنن
تبدیــل به کشــور پیشــگام جهان عــرب شــوند. در 
همین راســتا عربســتان تشــکیل یــک ائتــالف به 
فرماندهــی خــودش را بــرای تثبیت رهبــری اش در 
ــی کــرده اســت و از  جهــان عــرب ســودمند ارزیاب
آنجایــی کــه ایــن شــرایط در مواقع دیگــری یکجا 
جمــع نشــده بودنــد عربســتان هــم قبــل از حملــه 
بــه یمــن تالشــی بــرای تشــکیل ائتالفــی نظیــر 

ایــن از خــود بــروز نــداده بــود.

نظامــی مســتقیم  دخالــت  آیــا   ||
ــد  ــل تهدی ــه دلی عربســتان در یمــن ب
امنیــت و جایــگاه منطقــه ای اش بــوده 
و یــا صرفــا تلــه امریکایــی هــا بــرای 
ــک  ــا در ی ــعودی ه ــردن س ــر ک درگی

جنــگ فرسایشــی اســت؟
از نــگاه خــود ســعودی هــا  ایــن حملــه بــه مثابه 
دفــاع از جایــگاه راهبردی شــان در منطقه اســت. 
امــا بــه نظــر مــی رســد در واقــع ایــن تلــه امریکا 
ــرای  ــه ب ــت ک ــه ای اس ــبک تل ــان س ــه هم ب
ــه  ــراق ب ــاوز ع ــان تج ــین در جری ــدام حس ص
کویــت در ســال ۱99۱ گذاشــته بودنــد و بــه نظر 
مــن عربســتان نخواهــد توانســت بــه ایــن زودی 
هــا خــود را از ایــن دام رهــا ســازد و نهایتــا هــم 

برایــش نتیجــه ای جــز فرســایش تــوان نظامــی و 
انــزوای سیاســی نخواهد داشــت و این امریکاســت 
ــوذش در  ــه نف ــت نقش ــد داش ــت خواه ــه فرص ک
منطقــه بــدون برانگیختــن حساســیت و ناراحتــی 

ســعودی هــا را از نــو ترســیم کنــد.

ــن  ــه یم ــتان ب ــر عربس ــه اخی || حمل
ــدرت در  ــادالت ق ــه مع ــه ب ــا توج را ب
ــران و  ــت ای ــژه رقاب ــه وی ــه ب منطق
عربســتان و نگرانــی هــای کشــورهای 
ــرات  ــارس از مذاک ــج ف ــیه خلی حاش
هســته ای چگونــه ارزیابــی مــی کنید؟
ــه  ــی منطق ــرایط آت ــت از ش ــتان در وحش عربس

پــس از حصــول توافــق بیــن ایــران و ۱+5 کــه 
ــی  ــران م ــه ای ــا علی ــم ه ــو تحری ــه لغ منجــر ب
ــران  ــط ای ــود رواب ــرد و از بهب ــی ب شــود بســر م
ــود را  ــه  خ ــوری ک ــت. بط ــران اس ــرب نگ و غ
ــی  ــرب احســاس م ــا غ ــط ب ــازی رواب ــرون ب بی
کنــد. لــذا مــی خواهــد پیشــاپیش ثابــت کنــد که 
هنــوز صاحــب قــدرت و قاطعیــت اســت و مــی 
توانــد خــودش را اثبــات کــرده و جایگاهــش را در 
منطقــه از طریــق همــراه کــردن تعــدادی زیادی 
ــه  ــه ب ــا خــودش در حمل ــی ب از کشــورهای عرب
یمــن بــه غــرب نشــان دهــد. امــا تــالش هــای 
ــگ و  ــدن جن ــی ش ــس از فرسایش ــتان پ عربس
شکســت ســعودی هــا نتایــج عکــس بــه همــراه 
ــتان در  ــداف عربس ــق اه ــکان تحق ــته و ام داش

یمــن چیــزی شــبیه بــه محــال اســت.

ــخ  ــد پاس ــی توانن ــا م ــی ه ــا یمن || آی
نظامــی متقابــل و در حــد و انــدازه 
ــا  عربســتان و هــم پیمانانــش داده و ی
ــه  ــاری ب ــارت ب ــات خس ــل ضرب حداق

ــازند؟ ــا وارد س ــعودی ه ــع س مناف
ــی  ــه هوای ــق حمل ــه طری ــگ ب ــن جن ــر ای اگ
ادامــه یــابد یمنــی هــا چیــز زیــادی بــرای عرضه 
نخواهنــد داشــت بــه جــز احتمــال درگیــری هــای 
مــرزی بــه شــکلی کــه امنیــت داخلــی عربســتان 
را تــا عمــق محــدودی مختــل ســازد و یــا شــلیک 
موشــک بــه برخــی مناطــق جنوبــی عربســتان اما 
اگــر ایــن تهاجــم وارد مرحلــه اســتفاده از نیروهــای 
زمینــی شــود بــرای یمنــی هــا ایــن فرصــت ایجاد 
خواهــد شــد کــه پــوزه دشــمن را بــه خــاک بمالند 
و ســطح خســارت هــای وارده بــه عربســتان را بــه 
باالتریــن و شــدیدترین حــد ممکــن برســانند. امــا 
تصــور تهدید منافــع عربســتان در خــارج از کشــور 
آن هــم از نــوع عملیــات تروریســتی توســط یمنی 

هــا بــه نظــر بعیــد مــی رســد.

|| بــا توجــه بــه هشــدارهایی کــه 
ــترش  ــاره گس ــا درب ــی ه ــرا برخ اخی
نفــوذ ایــران یــا تشــیع در منطقــه داده 
انــد، نقــش ایــران را در اتفاقــات اخیــر 
منطقــه بــه ویــژه جنــگ علیــه یمــن را 

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب چگون
ــوری ژرف  ــی اش کش ــت خارج ــران در سیاس ای
نگــر و خواســتار تقویــت امنیــت منطقــه و 
ــه خوبــی ماهیــت  وحــدت مســلمانان اســت و ب
اتفاقاتــی کــه در منطقــه درحــال رخ دادن اســت 
ــه ای  ــه حمل ــه اینک ــد. از جمل ــی کن را درک م
ــن  ــض قوانی ــتردگی و نق ــطح و گس ــن س ــا ای ب
بیــن المللــی بــه ایــن صراحــت مطمئنــا بــدون 
ــذا  ــوده اســت. ل ــکا ممکــن نب ــراغ ســبز امری چ
ــه طــرف  ــد انگشــت  اتهــام را ب ــه درســتی بای ب
ــاالت متحــده را مســئول  ــت و ای ــی ها گرف امریکای

مســتقیم ایــن جنایــت هــا دانســت.
ــا هوشــیاری تمــام از افتــادن در دومیــن  امــا ایــران ب
ــن(  ــس از بحری ــا )پ ــی ه ــه امریکای ــی ک دام بزرگ
برایــش گســترده بودنــد رهیــد و از درگیری مســتقیم 
بــا عربســتان خــودداری کــرد تــا نقشــه امریــکا برای 
درگیــر کــردن دو کشــور در یــک جنــگ فرسایشــی 
و بــی حاصــل و شــعله ور شــدن آتــش جنــگ بیــن 
شــیعه -ســنی و عرب-عجم تحقق نیابد و در همین 
راســتا ایرانــی هــا روی گفتگــو و راه حــل هــای صلح 
آمیــز در یمن تکیه کــرده انــد. این همان منش عقالســت بر 

خــالف خــوی وحشــی و خونریــز ســعودی هــا.

چراغ سبز برای حمله

آمریکا برای عربستان در یمن دام 
گسترده است

امین محمد حطیط سرتیپ بازنشسته ارتش لبنان معتقد است که تجاوز عربستان به یمن با چراغ 
سبز آمریکا صورت گرفت و این دامی از سوی ایاالت متحده برای فرسودن سعودیها است.

گفتگو: محمد مظهری

تفرقه در جبهه 
وهابیت که عامل 
اصلی مشروعیت 

بخشی به حکومت 
آل سعود بوده و 
تشکیل یک جبهه 

جدید وهابی- 
تکفیری که دارای 

توان عملیاتی بوده 
و برخی مناطق 

سوریه و عراق را هم 
در کنترل خود دارد 
در حالیکه حکومت 
عربستان را مشروع 

نشناخته و آن را 
تهدید به سرنگونی 

می کند|
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گفتگو با نورای مرت روزنامه نگار ترک

آثار تفاهم لوزان بر منطقه/ سیاست خارجی ایران منطق قابل دفاعی دارد

انتشــار بیانیــه لــوزان کــه نتیجــه ســالها 
مذاکــرات هســته ای ایــران و گــروه 5+۱ 
بــود امیــد بــه دســتیابی بــه توافــق هســته ای 
ــی را  ــای جهان ــدرت ه ــران و ق ــن ای ــع بی جام

افزایــش داده اســت.
ــق هســته ای  ــه تواف ــتیابی ب ــرای دس ــا ب امیده
ــای  ــش ه ــن واکن ــاه ژوئ ــر م ــا آخ ــم ت دائ
و  منطقــه  کشــورها  بیــن  در  را  متفاوتــی 
ــته  ــه ای داش ــران منطق ــان و تحلیلگ کارشناس
ــم  ــا خان ــی ب ــان گفتگوی ــن می ــت. در ای اس
ــر  ــناس و تحلیلگ ــرت« کارش ــورای م دکتر»ن
ترکیــه ای مســائل منطقــه و اســتاد علــوم 
سیاســی دانشــگاه اســتانبول انجــام شــده 
ــت. ــده اس ــر آم ــروح آن در زی ــه مش ــت ک اس

|| شــما بیانیــه لــوزان را چگونــه 
ــق  ــر تواف ــد؟ تاثی ــی کنی ــی م ارزیاب
هســته ای احتمالــی بیــن ایــران و 
ــود؟ ــد ب ــه خواه ــه چ ــر منطق ــرب ب غ
تفاهــم بســیار خوبــی بــود. ایــن تفاهــم موجــب 
همیشــه  اســت.  خرســندی  و  خوشــحالی 
طرفــدار راه حــل هــای دیپلماتیــک بــوده ام و 
عــالوه بــر ایــن همــواره از دوســتداران ایــران 

ــزرگ  ــی ب ــا و دارای فرهنگ ــوری زیب ــه کش ک
اســت هســتم. تفاهــم لــوزان بــه صلــح و 

ــرد. ــد ک ــک خواه ــه کم ــات منطق ثب
ــه  ــع بینان ــن و واق ــول تری ــده معق ــام ش کار انج
ــام داد. در  ــد انج ــی ش ــه م ــود ک ــن کاری ب تری
ــی هــم مشــاور سیاســت  ســال ۲0۱۲ هــم وقت
ــن را  ــر م ــا نظ ــه اروپ ــان اتحادی ــی پارلم خارج
ــوریه را  ــران س ــا بح ــورد ب ــوه برخ ــاره نح درب
ــه  ــردم ک ــه ک ــا توصی ــه آنه ــد ب ــتار ش خواس
ــت. ــران اس ــا ای ــی ب ــل سیاس ــن راه تعام بهتری

|| ارزیابــی شــما از سیاســتهای غــرب 
پــس از آنچــه بهــار عربــی در منطقــه 

خوانــده مــی شــود چیســت؟
سیاســت هــای غــرب از زمــان انقــالب اســالمی 
در ایــران در قبــال ایــران خصمانــه بــوده اســت و 
هیــچ نتیجــه ای هــم بــرای آنهــا نداشــته و تنهــا 
ــه و  ــا در خاورمیان ــی ه ــش ناآرام ــب افزای موج
افزایــش درد و رنــج مــردم منطقــه شــده اســت.

ــای  ــالب ه ــوع انق ــا وق ــر ب ــای اخی ــال ه در س
عربی سیاســت حمایــت غربی هــا از کشــورهای 
عربــی مــورد حمایــت غــرب بــا شکســت 
ــه در  ــید ک ــول نکش ــری ط ــد و دی ــه ش مواج

ــی  ــای عرب ــالب ه ــی از انق ــوالت ناش ــی تح پ
ــل شــد. تحــوالت  ــر از قب ــات ت ــی ثب ــه ب منطق
منطقــه طــوری پیــش رفــت کــه حتــی قدیمــی 
تریــن متحــد غــرب در منطقــه کــه ترکیه اســت 
درگیــر سیاســت هــای قومیتــی در ســوریه شــد.

ــا  ــرب ب ــل غ ــد تعام ــی کنی ــر م || فک
ــرای منطقــه در  ــران چــه نتایجــی ب ای

ــد؟ ــته باش ــی داش پ
بــا وجــود اختالفــات ایــران و غــرب، جمهــوری 
اســالمی ایــران در سیاســت خارجــی خــود 
ــل  ــی و قاب ــت منطق ــرب سیاس ــه غ ــبت ب نس

ــت. ــان داده اس ــود نش ــی را از خ دفاع
ــه  ــاز ب ــه نی ــل در منطق هــر روز بیشــتر از روز قب
ــرای  ــک ب ــای دیپلماتی ــه راهکاره ــت ب برگش
ــود و  ــی ش ــاس م ــه احس ــکالت خاورمیان مش
گفتگــو و تعامــل بــا ایــران گامــی اجتنــاب ناپذیر 
ــه راه حــل هــای دیپلماتیــک  ــرای دســتیابی ب ب

ــت. اس

ــط  ــر رواب ــر توافــق هســته ای ب || تاثی
ــود؟ ــه چــه خواهــد ب ــران و ترکی ای

ــته  ــه در گذش ــی ترکی ــت فعل ــت دول در حقیق

ــوع  ــرب در موض ــران و غ ــن ای ــرد بی ــعی ک س
هســته ای میانجیگــری کنــد. اگــر ترکیــه مــی 
توانســت ایــن کار را بکنــد بســیار بــه نفعــش بود 
ــی  ــت قدیم ــرب و دوس ــد غ ــه متح ــرا ترکی زی
ایــران اســت. در ایــن صــورت ایــن توافــق مــی 
توانســت کمــک کنــد تــا ترکیــه بــر مشــکالت 
ــب کــه از یــک ســو متحــد  ــن مطل ناشــی از ای
غــرب اســت و از ســوی دیگــر روابــط  ویــژه ای 
بــا ایــران کــه دشــمن دیرینــه غــرب اســت دارد، 

غلبــه کنــد.
ــو  ــا از یکس ــال ه ــن س ــه در ای ــفانه ترکی متاس
ــش  ــمتی پی ــه س ــرب را ب ــا غ ــود ب ــط خ رواب
بــرده اســت کــه موجــب انــزوای ترکیــه شــده و 
ــره  ــران هــم تی ــا ای از ســوی دیگــر روابطــش ب
ــت  ــه سیاس ــت نتیج ــن وضعی ــت. ای ــده اس ش
ــه  ــه و ب ــه در منطق ــه ترکی هــای قومیــت گرایان

ــت. ــوده اس ــوریه ب ــژه س وی
ــن  ــری یافت ــال تس ــط در ح ــت غل ــن سیاس   ای
بــه داخــل ترکیــه هــم اســت. بطوریکــه دولــت 
حاکــم ترکیــه ســعی مــی کنــد تمامــی اقدامــات 
ــه  ــان ترکی ــه علوی ــرا ب ــال آن ــتی و امث تروریس
ــاک  ــیار خطرن ــتی بس ــه سیاس ــد ک ــبت ده نس

ــه اســت. ــرای ترکی ب

»»نوراي مرت« استاد علوم سیاسي دانشگاه استانبول با اشاره به اینکه منطق سیاست خارجي ایران قابل دفاع است گفت: ایران منطقي ترین برخورد را با تحوالت سال هاي اخیر در 
منطقه داشته است.

گفتگو: پیمان یزدانی
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ــالدی و  ــال ۱94۲ می ــد س ــدوری متول ــزت ال ع
ــم صــدام حســین  ــرد شــماره دوعــراق در رژی م
ــادی را  ــه شــمار مــی رفــت و پســت هــای زی ب
ــه  ــه از جمل ــده داشــت ک ــر عه ــم ب ــن رژی در ای
آنهــا معاونــت رئیــس شــورای موســوم بــه 
ــر  ــور و وزی ــر کش ــراق، وزی ــالب ع ــری انق رهب
کشــاورزی بــود. وی همچنیــن بــه عنــوان یکــی 
ــتی  ــای تروریس ــی عملیاته ــای اصل از فرمانده

ــد. ــی ش ــوب م ــراق محس ــش در ع داع
ــدوری  ــکا ال ــس از اشــغال عــراق توســط آمری پ
ــس از  ــث پ ــه بع ــزب منحل ــد و ح ــواری ش مت
ــر کل ایــن  ــوان دبی ــه عن اعــدام صــدام، وی را ب
ــی در  ــان آمریکای ــرد. نظامی ــالم  ک ــزب اع ح
عــراق، جایزه ای بــه ارزش ۱0 میلیــون دالر برای 
کســی بتواند آنهــا را در بازداشــت الــدوری کمک 
کنــد، تعییــن کردنــد. آنهــا حتــی تصاویــر عــزت 
ــن  ــی تری ــی از اصل ــوان یک ــه عن ــدوری را ب ال
افــراد تحــت تعقیــب خــود در عــراق در بســیاری 

ــد. از مناطــق منتشــر کردن
ــار ضــد  ــون اخب ــا کن ــالدی ت ــال ۲005 می از س
و نقیــض بســیاری دربــاره بــه هالکــت رســیدن 
ــزب  ــد. ح ــی رس ــوش م ــه گ ــدوری ب ــزت ال ع
بعــث عــراق در ۱۱ نوامبــر ۲005 از هالکــت وی 
ــان،  ــا گذشــت زم ــن حــزب ب ــا همی ــر داد ام خب

ایــن خبــر را تکذیــب کــرد.
ــرکل  ــوان دبی ــه عن ــدوری ب ــزت ال ــاب ع انتص
ــب  ــدام، موج ــدام ص ــس از اع ــث پ ــزب بع ح
ایجــاد شــکاف هــای عمیقــی در ایــن حزب شــد 
و بــه نوعــی ایــن حــزب را بــه حزبــی دو قطبــی 
ــی  ــای آن حام ــی اعض ــه برخ ــرد ک ــل ک تبدی

ــف وی. ــر مخال ــی دیگ ــد و برخ ــدوری بودن ال
ــث  ــزب بع ــالدی ح ــال ۲009 می ــر س در اواخ
ــدوری جبهــه  عــراق مدعــی شــد کــه عــزت ال
ای را تحــت عنــوان »جبهه جهــاد و آزادســازی« 
تأســیس کــرده اســت. ایــن جبهــه همــان 
مجموعــه ای اســت کــه مقدمــات تشــکیل گروه 
ــام »نقشــبندیه« را  ــه ن تروریســتی خطرناکــی ب

فراهــم آورد.
عــزت الــدوری طــی ســال هــای اخیــر همــواره 
تــالش کــرده اســت تــا مواضــع خصمانــه خــود 
ــه  ــت ایــن کشــور را ب ــه مــردم عــراق و دول علی
ــال  ــد. وی در س ــر بکش ــه تصوی ــوی ب ــر نح ه
ــی ســالروز  ــا انتشــار یــک فایــل ویدیوئ ۲0۱0 ب
روی کار آمــدن حــزب بعــث در عــراق را گرامــی 
داشــت و از نقــش خــود در سلســله مبــارزات این 
حــزب بــرای بــه قــدرت رســیدن ســخن گفــت.
ــه  ــه و هم ــت قاطعان ــر حمای ــی دیگ وی در جای
ــا در  ــت ه ــوبگران و تروریس ــود از آش ــه خ جانب
ســوریه را اعــالم  کــرد. در ســال ۲0۱3 نیــز 
ــن  ــی از آخری ــل صوت ــک فای ــه ی ــبکه العربی ش
ــرد. وی در  ــر ک ــدوری منتش ــزت ال ــارات ع اظه
ایــن فایــل صوتــی بــا اشــاره بــه تحصــن مــردم 
ــار، حمایــت خــود از ایــن اقــدام را اعــالم و  االنب
ادامــه آن را از مــردم خواســتار شــد. ایــن درحالــی 
اســت که تحصــن اســتان االنبــار، راه تروریســت 
ــر از  ــن اســتان را هموارت ــه ای ــوذ ب ــرای نف ــا ب ه
پیــش کــرده بــود و تروریســت هــای داعــش از 
تحصــن مــردم بــه عنــوان ســنگری بــرای خــود 
ــی  ــر م ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــی کردن ــتفاده م اس
تــوان گفــت کــه هجــوم غافلگیرانــه داعــش بــه 
ــی کــه عــزت  ــار و تحصن عــراق از اســتان االنب

ــد. ــاز ش ــرد، آغ ــت ک ــدوری از آن حمای ال
مــرد شــماره دو رژیــم صــدام بــه دلیــل ویژگــی 
هــای شــخصیتی و شــرایط زندگــی کــه تجربــه 

کــرده بــود همــواره مــورد تمســخر مــردم عــراق 

بــود بــه گونــه ای کــه گفتــن لطیفــه دربــاره وی 
کاری روزمــره بــرای عراقــی هــا بــوده و هســت. 
وی تحصیــالت خــود را در نیمــه راه رهــا کــرده 
و بــه یــخ فروشــی روی آورد و همــواره بــه ماننــد 
یــک احمــق تمــام عیــار در خیابــان هــای عــراق 
ظاهــر مــی شــد تــا جایــی کــه عراقــی هــا او را 
اصطالحــا »طرطــور« یعنــی »بــی دســت و پــا« 

مــی نامیدنــد.
از عــزت الــدوری مــی تــوان بــه عنــوان نســخه 
ــل  ــه دلی ــرد. وی ب ــاد ک ــدام ی ــدی از ص جدی
ــزد  ــت در ن ــه داش ــتیزی ک ــیعه س ــه ش روحی
ــیانه  ــای وحش ــکنجه ه ــه ش ــراق ب ــیعیان ع ش
ای کــه علیــه آنهــا انجــام مــی داد، معــروف بود. 
در همیــن رابطــه وی بــه صراحــت گفتــه اســت: 
دشــمنی بــا شــیعیان جــزو وظایــف و تکالیــف بر 

ــت. دوش ماس
الــدوری در ســرکوب انتفاضــه شــعبانیه در 
ــا  ــیعیان و کرده ــوی ش ــه از س ــال ۱99۱ ک س
ــت  ــال داش ــور فع ــود، حض ــده ب ــازماندهی ش س
ــز عامــل  ــران نی ــا ای و در طــول جنــگ عــراق ب
ــود.  ــیمیایی ب ــالح های ش ــتفاده از س ــی اس اصل
وی  در ســال ۱999 میــالدی بــرای درمــان 
بیمــاری ســرطان خــون عــازم اتریــش شــد امــا 
پــس از آنکــه متوجــه شــد پلیــس بین الملــل در 

ــات  ــکاب جنای ــت ارت ــت وی به عل ــی بازداش پ

جنگــی و ضدبشــری اســت، از ایــن کشــور 
بازگشــت.

ــل  ــک فای ــا انتشــار ی ــدوری در ســال ۲0۱4 ب ال
ــروه  ــت خــود از گ ــی، ضمــن اعــالم حمای صوت
تروریســتی داعــش از ایــن گــروه به عنــوان 
ــی  ــل صوت ــن فای ــرد. وی در ای ــاد ک ــان ی قهرم

بــه صراحــت گفــت: باعــث افتخــار مــن اســت 
ــش( و  ــروه )داع ــن گ ــه ای ــم ب ــی توان ــه م ک
ــران آنهــا درود بفرســتم و از آنهــا بخاطــر  رهب

ــم. ــی کن ــان قدردان اقداماتش
ــزت  ــه ع ــد ک ــران معتقدن ــیاری از تحلیلگ بس
ــراق،  ــه ع ــش ب ــه داع ــان حمل ــدوری از زم ال
ــی  ــکاری م ــتی هم ــروه تروریس ــن گ ــا ای ب
ــع  ــک منب ــاط ی ــن ارتب ــت. در همی ــرده اس ک
ــاش  ــش ف ــت نام ــه نخواس ــراق ک ــی ع امنیت
شــود خبــر داد؛ پــس از هالکــت عــزت 
ــل  ــتگاه موبای ــته، دس ــی روز گذش ــدوری ط ال
وی را کشــف و ضبــط کردیــم. پــس از انجــام 
تحقیقــات الزم، اطالعــات زیــادی را در رابطــه 
ــای  ــروه ه ــدوری و گ ــترده ال ــط گس ــا رواب ب
تروریســتی از جملــه داعــش بــه دســت آوردیــم. 
ــت  ــا در نهای ــه داد: م ــی ادام ــام عراق ــن مق ای

ــدوری در  ــه ال ــیدم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
ــه  ــزب منحل ــای ح ــا اعض ــم ب ــاس دائ تم
بعــث، تروریســت هــای داعــش و گــروه 

تروریســتی نقشــبندیه بــوده اســت.
ــار  ــز اخب ــته نی ــای گذش ــری در روزه ــع خب مناب
ضــد و نقیضــی از کشــته شــدن وی در اســتان 
صــالح الدیــن خبــر دادنــد. ایــن اخبــار در حالی 
ــث  ــه بع ــم منحل ــه رژی ــود ک ــی ش ــر م منتش
ــب  ــدوری را تکذی ــزت ال ــدن ع ــته ش کش
عــراق  دولــت  مقامــات  اســت.  کــرده 
ــوع را  ــن موض ــمی ای ــور رس ــه ط ــوز ب هن
تاییــد نکــرده انــد. برخــی خبرهــا نیــز 
از آن اســت کــه جســد عــزت  حاکــی 
ــرای انجــام آزمایشــات  ــدوری ب ــم ال ابراهی
ــرار  ــداد ق ــکا در بغ ــی در ســفارت آمری نهای

رد. دا
»رغــد صــدام« دختــر صــدام دیکتاتــور 
ــه  ــرده ک ــرا اعــالم ک ــز اخی ــراق نی ســابق ع
حاضــر اســت در مقابــل دریافــت جســد 
ــد.  ــت کن ــا دالر پرداخ ــدوری، میلیارده ال
ایــن در حالــی اســت کــه رغــد صــدام 
بارهــا و بارهــا حمایــت خــود از تروریســت 
هــای داعــش را اعــالم و حتــی بــرای 
اعــالم  نیــز  گــروه  ایــن  بــه  پیوســتن 

آمادگــی کــرده اســت.

عزت الدوری؛ آیا مرد شماره دو رژیم 
صدام به هالکت رسیده است

پس از انتشار اخبار ضد و نقیض درباره هالکت مرد شماره دو رژیم صدام دیکتاتور سابق عراق از 
سال ۲۰۰۵ میالدی، برخی منابع خبری از کشته شدن »عزت الدوری« خبر دادند.

از سال ۲005 
میالدی تا کنون 

اخبار ضد و نقیض 
بسیاری درباره به 
هالکت رسیدن 
عزت الدوری به 
گوش می رسد. 

حزب بعث عراق 
در 11 نوامبر ۲005 
از هالکت وی خبر 
داد اما همین حزب 

با گذشت زمان، این 
خبر را تکذیب کرد|

خاورمیانه و شمال آفریقا
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ترکیــه و عربســتان ســعودی بــه عنــوان دو 
ــی  ــی طوالن ــواره تاریخ ــه هم ــور خاورمیان کش
در رقابــت هــای منطقــه ای داشــته انــد. رابطــه 
ــگ  ــر رن ــه در ظاه ــور اگرچ ــن دو کش ــان ای می
ــت  ــن تح ــده، در باط ــود ندی ــه خ ــت ب خصوم
الشــعاع جنــگ ســردی بــوده اســت کــه از 
تفــاوت اهــداف ایدئولوژیکــی آنهــا نشــأت مــی 
ــای دادن  ــه ج ــاض ب ــت ری ــدام دول ــرد. اق گی
ــد »اخــوان المســلمین« در شــمار  گروهــی مانن
ــل، اعــالم  ــای تروریســتی و در مقاب ــازمان ه س
ــروه،  ــن گ ــکارا از ای ــت آن ــع دول ــت قاط حمای
بــه تنهایــی نشــانه ای از اختــالف نظــر عمیــق 
ــه اوج  ــی ب ــاره چگونگ ــتان درب ــه و عربس ترکی

ــت. ــالم اس ــود از اس ــت خ ــاندن قرائ رس
ــع  ــه مناف ــن دو کشــور منطق از ســوی دیگــر، ای
مشــترکی نیــز دارند کــه یکــی از آنهــا برانــدازی 
دولــت »بشــار اســد« و اصــوال مقابلــه بــا همــه 

متحــدان ایــران اســت.

ــم  ــور مه ــوان کش ــه عن ــران ب || ای
ــه  ــف ترکی ــب مخال ــه در قط خاورمیان
و عربســتان ســعودی قــرار مــی 
ــه  ــت ک ــن اس ــؤال ای ــال س ــرد. ح گی
آیــا دولــت هــای ریــاض و آنــکارا 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــوند ب ــی ش ــر م حاض
ــیعه  ــام ش ــی اس ــترش هژمون گس
-کــه نمایندگــی آن را ایــران بــر عهده 
ــار  ــود را کن ــی خ ــات داخل دارد- اختاف
گذاشــته و بــا یکدیگــر متحــد شــوند؟
ســفر اخیــر رئیــس جمهــور ترکیــه بــه ریــاض 
و دیــدار وی بــا پادشــاه عربســتان ســعودی، به 
شــایعه پیوســتن دولــت آنــکارا بــه محــور ضــد 
ایرانــی دامــن زده اســت تــا آنجــا که ســواالت 
ــاره امــکان آشــتی میــان آنــکارا -  زیــادی درب

ریــاض و پیامــد هــای آن مطــرح مــی شــود.
بــا  گفتگــو  در  را  ســؤاالت  ایــن  پاســخ 
ــدیم  ــا ش ــروا« جوی ــور »مهــران کام پروفس
کــه مشــروح آن در ادامــه آمــده اســت. کامــروا 
رئیــس مرکــز مطالعــات بیــن المللــی و منطقــه 
ای دانشــگاه جــرج تــاون در قطــر اســت. 
وی دکتــرای خــود را در علــوم اجتماعــی و 
علــوم سیاســی از دانشــگاه کمبریــج اخــذ 
ــادی  ــاالت و کتابهــای زی کــرده و صاحــب مق
ــک«،  ــور کوچ ــر: کش ــای »قط ــت. کتابه اس
»سیاســت بــزرگ«، »خاورمیانــه مــدرن: 
تاریــخ سیاســی پــس از جنــگ جهانــی اول« 
ــار  ــه آث ــران« از جمل ــری ای ــالب فک و »انق

ــی رود. ــمار م ــه ش وی ب

ــب  ــر »رج ــفر اخی ــه س ــه ب ــا توج || ب
طیــب اردوغــان« رئیــس جمهــور 
ــن  ــر ای ــی ب ــاض، برخ ــه ری ــه ب ترکی
ــلمان«  ــک س ــه »مل ــتند ک ــاور هس ب
پادشــاه جدیــد عربســتان ســعودی در 
ــت  ــت دول ــب رضای ــرای جل ــاش ب ت
آنــکارا بــرای پیوســتن بــه محــور ضــد 
ایرانــی اســت. نظــر شــما در ایــن باره 

ــت؟ چیس
مــن فکــر مــی کنــم کــه پادشــاه جدیــد 
عربســتان ســعودی درصــدد اســت تــا بــار دیگــر 
دوام رهبــری عربســتان را در منطقــه خاورمیانــه 
ــای  ــه معن ــا ب ــن لزوم ــا ای ــد. ام ــن کن تضمی
ــه در  ــب ترکی ــه ترغی ــاض ب ــت ری کوشــش دول
پیوســتن بــه محــور ضــد ایرانــی نیســت. روابــط 

میــان ایــران و ترکیــه تحــت تاثیــر پویایــی، افت 
ــه خــود اســت  ــات مختــص ب ــز و جریان و خی
ــا  ــعودی تنه ــتان س ــان عربس ــن می و در ای
یکــی از عوامــل تعییــن کننــده خواهــد بــود. 
بنابرایــن، مــن برداشــت منفــی از دیــدار 
ــوی  ــه آن نح ــلمان ب ــک س ــان و مل اردوغ

ــدارم. ــود ن ــی ش ــه م ــه گفت ک
ــده  ــه را نادی ــد ترکی ــی توان ــران نم ــه ای البت
ــر  ــک بازیگ ــور ی ــن کش ــه ای ــرا ک ــرد چ بگی
ای  منطقــه  و  کلیــدی  مســائل  در  مهــم 
اســت. امــا، دیــدار صــورت گرفتــه بیــن 
اردوغــان و ملــک ســلمان نبایــد بــه خــودی 
ــه از  ــزرگ شــود ک ــد ب ــن ح ــه ای ــا ب ــود ت خ
ــه  ــل ترکی ــانه ای از تمای ــوان نش ــه عن آن ب
ــر  ــی تعبی ــد ایران ــور ض ــه مح ــتن ب در پیوس

ــود. ش

ــی  ــاوت های ــن تف ــر گرفت ــا در نظ || ب
کــه میــان دولــت آنــکارا و ریــاض بــه 
ــبت  ــا نس ــع آنه ــر مواض ــر س ــژه ب وی

بــه گــروه هایــی چــون »اخــوان 
ــود دارد،  ــاس« وج ــلمین« و »حم المس
آیــا اصــوال آشــتی پذیــری بیــن 
ترکیــه و عربســتان ســعودی در جهــت 
ــکان  ــی ام ــد ایران ــاد ض ــاختن اتح س

ــت؟ ــر اس پذی
ــر  ــب ب ــی اغل ــع مل ــه مناف ــه، از آنجــا ک  البت
منافــع ایدئولوژیــک برتــری مــی یابــد، ایــن 
کامــال امــکان پذیــر اســت کــه هــر کشــوری 
ــه  ــور مقابل ــه منظ ــود را ب ــی خ ــع فعل مواض
ــر  ــد. ه ــر ده ــر تغیی ــد بزرگت ــک تهدی ــا ی ب
ــای  ــدگاه ه ــردی و دی ــع راهب ــوری مناف کش
ایدئولوژیــک خــود را دارد. گاهــی اوقــات 
ایــن منافــع راهبــردی و دیــدگاه هــای 
ــد  ــی دارن ــر همگرای ــا یکدیگ ــک ب ایدئولوژی
و گاهــی اوقــات نیــز در تقابــل بــا هــم قــرار 
ــه  ــد. ب ــی کنن ــع م ــر را دف ــه و یکدیگ گرفت
ــا  ــل ب ــن دو در تقاب ــی ای ــول وقت ــور معم ط
یکدیگــر قــرار مــی گیرنــد، منافــع راهبــردی 
ــروز  ــک پی ــع ایدئولوژی ــر مناف ــه ب ــتند ک هس

مــی شــوند. بنابرایــن، کامــال متقاعــد کننــده 
ــعودی  ــه عربســتان س ــد ک ــی آی ــر م ــه نظ ب
ــه  ــود ب ــک خ ــداف ایدئولوژی ــه از اه و ترکی
ــترک  ــردی مش ــداف راهب ــری اه ــد پیگی امی
ــم  ــه بگوی ــا صادقان ــد. ام ــر کنن ــرف نظ ص
کــه مــن شــک دارم ایــن اهــداف راهبــردی 
ــه پیوســتن  ــه ب ــل ترکی مشــترک حــول تمای

ــد. ــی بچرخ ــد ایران ــور ض مح
ــتان  ــه عربس ــود ک ــی ش ــه م || گفت
ــی  ــا میانج ــا ب ــعی دارد ت ــعودی س س
ــه و  ــان ترکی ــط می ــود رواب ــری خ گ
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــم کن ــر را ترمی مص
اختافــات موجــود میــان دولــت آنــکارا 
ــا ایــن امــکان وجــود دارد  و قاهــره، آی
ــن  ــد ای ــعودی بتوان ــتان س ــه عربس ک
دو کشــور تاثیــر گــذار و در عیــن حــال 
ــتی  ــر آش ــا یکدیگ ــان را ب ــنی جه س

ــد؟ ده

بلــه ایــن امــکان وجــود دارد. عربســتان 
ســعودی نهایــت تــالش خــود را بــه کار بســته 
ــع  ــر جوام ــا دیگ ــر را ب ــددا مص ــا مج ــت ت اس
ــی  ــه م ــد و گفت ــد ده ــان پیون ــه و جه منطق
ــات  ــل اختالف ــرده ح ــت پ ــه در پش ــود ک ش
موجــود میــان مصــر و قطــر نیــز پــای 
وســاطت دولــت ریــاض در میــان بــوده اســت. 
بنابرایــن، مــن از اینکــه عربســتان ســعودی در 
ــان دادن  ــرای پای ــری ب ــی گ ــه میانج اندیش
بــه درگیــری هــا میــان ترکیــه و مصــر باشــد 

ــد. ــم ش ــب نخواه متعج

ــاور  ــن ب ــر ای ــیاری ب ــه، بس || در ترکی
ــن  ــی ای ــتن احتمال ــه پیوس ــتند ک هس
ــه  ــی ب ــد ایران ــور ض ــه مح ــور ب کش
ــه  ــرا ک ــت چ ــکارا اس ــت آن ــان دول زی
ــران را  ــا ای ــت ب ــر رقاب ــر خط ــن ام ای
افزایــش مــی دهــد. نظــر شــما در این 

ــت؟ ــاره چیس ب
ــه  ــتم. ترکی ــق هس ــر مواف ــن نظ ــا ای ــن ب م
ــرج داده  ــه خ ــیاری ب ــت بس ــون دق ــا کن ت
ــا علیرغــم اختــالف هــای سیاســی  اســت ت
ــک  ــاط نزدی ــوریه، ارتب ــاب س ــق در ب عمی
خــود را بــا ایــران حفــظ کنــد. ترکیــه 
بــه  ایــران هــر دو مــی داننــد کــه  و 
ــتند  ــب هس ــد و مراق ــاج دارن ــر احتی یکدیگ
ــب  ــکار موج ــه ای آش ــه گون ــادا ب ــه مب ک
ــه نفــع  ــل شــوند. ایــن ب خشــم طــرف مقاب
ــک محــور  ــه ی ــه ب ــود ک ــد ب ــه نخواه ترکی

ــدد. ــی بپیون ــد ایران ض

ترکیه به ائتالف ضد ایرانی از سوی 
عربستان نمی پیوندد

پروفسور »مهران کامروا« آشتی میان ترکیه و عربستان را برای نیل به اهداف راهبردی مشترک 
امکان پذیر می داند اما به عقیده وی دولت آنکارا منطقی تر از آن است که به دعوت ریاض برای 

دشمنی با ایران پاسخ مثبت دهد.

گفتگو: مریم خرمایی

دیدار صورت گرفته 
بین اردوغان و 

ملک سلمان نباید به 
خودی خود تا به این 

حد بزرگ شود که 
از آن به عنوان نشانه 

ای از تمایل ترکیه 
در پیوستن به محور 

ضد ایرانی تعبیر 
شود|
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منابعــی از گــروه طالبان افغانســتان روز یکشــنبه 3 
اســفند گفتند کــه هیاتــی از نماینــدگان ایــن گروه 

بــه اســالم آباد، پایتخــت پاکســتان، رفتــه اســت.
ــه  ــد ک ــاری دین محم ــها ق ــاس گزارش ــر اس ب
قبــال در راس هیاتــی از گــروه طالبــان بــه چیــن 
ــده  ــه عه ــات را ب ــن هی ــری ای ــود، رهب ــه ب رفت

داشــته اســت.
همزمــان ایــن منابــع گفتنــد کــه چیــن نیــز در 
جریــان ســفر هیات طالبــان بــه اســالم آباد قــرار دارد.

سالهاســت کــه گفتــه می شــود پکن تماســهایی 
ــان حفــظ  ــا عناصــری در داخــل گــروه طالب را ب
کــرده اســت، امــا ظاهــرا ایــن تالشــها بویــژه در 

چنــد مــاه گذشــته بارزتــر شــده اســت.
ــر  ــا دیگ ــه ب ــن در مقایس ــهای چی ــن تالش ای
بازیگــران صحنــه سیاســی و منازعــات در 
افغانســتان شــاید کمتــر دیــده شــده باشــد و در 
همیــن چهارچــوب شــاید ایــن ســوال را ایجــاد 
ــن تالشــهای  ــی باعــث ای ــد کــه چــه دالیل کن

ــت؟ ــده اس ــن ش ــش چی ــه افزای روب
چیــن سالهاســت که با مشــکل در اســتان ســین 
ــت  ــده جمعی ــت. عم ــه اس ــود مواج ــگ خ کیان
اســتان ســین کیانگ را اویغورهــای مســلمان 
بارهــا  اســتان  ایــن  و  می دهنــد  تشــکیل 
صحنــه اعتراضــات آنــان بــه محدودیت هــا 
بــروز  همچنیــن  و  قومــی  تبعیض هــای  و 

اســت. بــوده  خشــونت بار  درگیری هــای 
اویغورهــا معتقدنــد چیــن کمونیســتی، ســرزمین 
مســتقل آنهــا را اشــغال کــرده اســت. چیــن امــا 
ــش  ــدن ارت ــور از آم ــردم اویغ ــد م ــی کن ــا م ادع
خلــق چیــن اســتقبال و از آن حمایــت کرده انــد.
ــر  ــزار نف ــش از 30 ه ــین کیانگ بی ــتان س در اس
ــد  ــی می کنن ــم زندگ ــک ه ــی زبان تاجی فارس
کــه بیشــتر آنهــا در شــهر تاش قرغــان و اطــراف 

آن در نزدیکــی مــرز تاجیکســتان ســاکنند.
ــاط عناصــری در  ــن از احتمــال ارتب ــات چی مقام
ــژه در مناطــق  ــان بوی ــا افرط گرای ــن اســتان ب ای
ــواره  ــان افغانســتان هم آســیای مرکــزی و طالب
ــالش  ــران ت ــه تحلیلگ ــه گفت ــوده و ب ــران ب نگ

ــاط  ــی ارتب ــظ نوع ــرای حف ــن ب ــات پک مقام
بــا تروریســتهای فعــال در منطقــه، در ایــن 

چارچــوب می توانــد ارزیابــی شــود.
از ســوی دیگــر چیــن حضــور اقتصــادی فعــال 
ــی  ــه بی ثبات ــتان دارد و هرگون ــوی در افغانس و ق
ــکا  ــالف و آمری ــای ائت ــروج نیروه ــا خ ــژه ب بوی
بــر منافــع چیــن در افعانســتان بویــژه در بخــش 

ــد. ــه بزن ــد ضرب ــدن، می توان ــت و مع صنع
افغانســتان و چیــن در عرصه هــای مختلــف 
ــد  ــگ دارن ــط تنگاتن ــادی رواب ــژه اقتص ــه وی ب
و شــرکت  های چینــی در اســتخراج معــادن 

ــتند. ــال  هس ــتان فع افغانس
شــرکت های چینــی بــرای اســتخراج مــس 
ــتان،  ــس افغانس ــدن م ــن مع ــک، بزرگتری عین
ــتان  ــمال افغانس ــت در ش ــتخراج نف ــروژه اس پ
ــای  ــول ه ــازی پ ــای راه س ــرای برنامه ه و اج

زیــادی ســرمایه گــذاری کرده انــد.

|| رقابتهای استراتژیک منطقه ای
رقابتهــای اســتراتژیک منطقــه ای بویــژه بــا 
هنــد را می تــوان از دیگــر دالیــل بارزتــر شــدن 
ــری  ــرای میانجیگ ــالش ب ــن در ت ــت چی فعالی
بیــن اعضــای طالبــان و دولــت افغانســتان نامید.
مقامــات آمریکایــی پیشــتر و بــه صراحــت 
ــدن  ــر ش ــان فعالت ــه خواه ــد ک ــوان کرده ان عن
نقــش هنــد در منطقــه و بویــژه در مســایل 

ــتند. ــتان هس ــه افغانس ــوط ب مرب
نزدیکتــر شــدن دهلی نــو بــه واشــنگتن در 
ســالهای اخیــر و تغییــرات اســتراتژیک در 
ــوان در پشــت  سیاســت خارجــی آمریــکا را می ت

ــد. ــدگاه دی ــن دی ــه ای صحن
ــا  ــه آنه ــد ک ــوان کرده ان ــی عن ــات آمریکای مقام
درنظــر دارنــد تــا چنــد ســال آینــده تمرکــز خــود 
را بویــژه در مــورد نیروهــای رزمــی خــارج از ایــن 
ــز  ــد متمرک ــوس هن ــه اقیان ــر منطق ــور، ب کش
ــات  ــی از اقدام ــران برخ ــه ناظ ــه گفت ــد. ب کنن
ــی  ــل اصل ــه دالی ــه از جمل ــن منطق ــن در ای چی

ــد. ــد باش ــرات می توان ــن تغیی ای

|| پاکستان
ــوم  ــه مفه ــی ب ــه نوع ــه ب ــر ک ــن تصوی در ای
ــد،  ــد باش ــد می توان ــش هن ــوه نق ــش بالق افزای
منطقــی بــه نظــر می رســد کــه چیــن بخواهــد 
بــه نقــش خــود و قدرتــش در چانه زنــی و 

ــد. ــد کن ــری تاکی میانجیگ
ــالش  ــا و ت ــی ه ــن رایزن ــال در ای ــن ح در عی
بــرای میانجیگــری در قضایــای افغانســتان، 
ــکا  ــا آمری ــری در مقایســه ب ــن از وجهــه بهت چی
ــور  ــن کش ــر ای ــوی دیگ ــت. از س ــوردار اس برخ
ــه در  ــتان دارد ک ــا پاکس ــری ب ــاط نزدیکت ارتب
عمــل می توانــد بــه نقــش ایــن کشــور در 
احتمــال بــه ســرانجام رســاندن تالشــهای 

ــد. ــک کن ــری کم میانجیگی
هنــد بــه رغــم نقــش بســیار مثبتــش در 
افغانســتان و وجهــه »خوبــش« در بین بســیاری 
از مــردم و نخبــگان ایــن کشــور، از ایــن موقعیت 
ــا  ــم ب ــی ه ــه عبارت ــت؛ ب ــوردار نیس ــن برخ چی
ــان مشــکالتی  ــه طالب ــان منطقــه از جمل افراطی
ــا پاکســتان کــه از حامیــان  عمیــق دارد و هــم ب

ــت. ــان اس ــی طالب اصل
نکتــه جالــب توجــه در ایــن مطلــب نیــز شــاید 
ایــن باشــد کــه گــروه طالبــان و شــبکه حقانــی 
ــد در افغانســتان را بارهــا  بســیاری از اهــداف هن
مــورد حملــه قــرار داده انــد ولــی شــاید بــا 
ــه اهــداف  ــه ب ــوان گفــت کــه حمل ــان بت اطمین
ــوده  ــر ب ــب کمت ــه مرات ــتان ب ــن در افغانس چی

ــت. اس

|| طالبان نگران است
ــاید  ــگاه ش ــری، ن ــهای میانجیگ ــن تالش در ای
ــت  ــز از اهمی ــان نی ــهای طالب ــر و تالش مثبت ت

ــت. ــوردار اس برخ
بــا خــارج شــدن نیروهــای ائتــالف از افغانســتان 
)اگرچــه حــدود ۱0 هــزار نفــر از نیروهایــی 
آمریکایــی هنــوز در ایــن کشــور هســتند(، امــا در 
عمــل یکــی از مهمتریــن خواســته های طالبــان، 

ــرآورده شــده اســت. ــه نوعــی ب ب

ــان نگــران ادامــه حمایــت  از ســوی دیگــر طالب
ــن حامــی خــود  ــن و اصلی تری پاکســتان، مهمتری
ــه  ــس از حمل ــژه پ ــات اســالم آباد بوی اســت. مقام
ــر  ــاور، ب ــه ای در پیش ــه مدرس ــان ب ــای طالب اعض
عــزم خــود بــرای مبــارزه بــا افراطیــان در هــر نــوع 
شــکل و با هــر عنوانــی تاکیــد می کننــد و عملیات 

ــراه انداخته انــد. نظامــی خــود علیــه آنهــا را ب
ــا  ایــن کشــور اخیــرا هــم ارتباطــات تازه تــری ب
افغانســتان و در چارچــوب همکاریهای دو کشــور 

بــرای مقابلــه بــا تروریســم برقــرار کرده انــد.
ــه  ــر داخل ــی خــان، وزی ــاط نثارعل در همیــن ارتب
پاکســتان، چنــد روز پیــش گفتــه بــود کــه 
همــکاری میــان پاکســتان و افغانســتان در مبارزه 
بــا تروریســم معجــزه خواهــد کــرد. او گفتــه بود، 
ــا  ــی ت ــچ زمان ــط پاکســتان و افغانســتان هی رواب

ــوده اســت. ایــن حــد خــوب نب
ــه  ــود ک ــد ب ــتباه نخواه ــاب اش ــن احتس ــا ای ب
ادامــه  نگــران  می توانــد  طالبــان  بگوییــم 
ــن صــورت  ــه در ای ــد ک ــتان باش ــت پاکس حمای
بدیــن مفهــوم اســت کــه آنهــا جاپــای خــود در 

ــد. ــد دی ــزل خواهن ــتان را متزل افغانس
ــرا  ــه اخی ــت ک ــم اس ــا مه ــه از آنح ــن نکت ای
ــر فعــال شــدن نیروهایــی  گزارشــهایی مبنــی ب
ــد،  ــش می خوانن ــا داع ــط ب ــود را مرتب ــه خ ک
در افغانســتان منتشــر شــده اســت کــه در حــال 
ــن خطــری اســت کــه  ــرو هســتند. ای جــذب نی
بــر تضعیــف مواضــع طالبــان در افغانســتان 

می توانــد منجــر شــود.
حســیب اهلل اســتانکزی، رئیــس شــورای والیتی 
لوگــر، جایــی کــه در آن اخیــرا عــده ای بــه 
ــه اســت  ــد گفت ــه کرده ان ــردم حمل ــای م خانه ه
کــه اعضــای ایــن گــروه بــرای داعــش تبلیغــات 
می کننــد و بــه مــردم مــی گوینــد »رهبــر شــما 
ــه مــال عمــر«. از ایــن پــس بغــدادی اســت و ن

چنیــن تالشــهایی در عمــل بــه مفهــوم تضعیف 
طالبــان و رهبــر آن می توانــد تعبیــر شــود؛ 
چیــزی کــه شــاید نــه طالبــان و نــه حامیــان آن 

ــه آن داشــته باشــند. ــی ب تمایل

بی بی سی تحلیل کرد؛

چین و میانجیگری میان طالبان و دولت افغانستان

چین در حال حاضر تالش دارد تا میان دولت افغانستان و گروه طالبان میانجیگری کند. دالیل داخلی و خارجی چندی برای ایفای این نقش از سوی چین وجود دارد.

آسیـــــــا
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عضو برجسته طالبان با اشاره به اینکه هیچ کدام از اعضای داعش در افغانستان فعال نیست گفت: طرح حضور 
داعش در افغانستان برای لطمه زدن به گفتگوهای صلح است.

عبــداهلل عبــداهلل رئیــس اجرایــی دولــت افغانســتان در اظهاراتــی 
در جمــع وزرای دولــت وحــدت ملــی افغانســتان گفتــه بــود کــه 
ــاز شــود  ــر آغ ــد روز دیگ ــد از چن ــی توان ــان م ــا طالب ــره ب مذاک
و ایــن مذاکــرات بــه ســود منافــع افغانســتان اســت. همچنیــن 
محمــد اشــرف غنــی، رئیــس جمهــور افغانســتان در ســخنانی 
تصریــح کــرده بــود کــه شــرایط بــرای صلــح در افغانســتان در 

طــی 36 ســال گذشــته تــا ایــن انــدازه آمــاده نبــوده اســت.
ســید اکبــر آغــا از اعضــای برجســته طالبــان گفــت کــه همــه 
کشــورهای منطقــه از خــروج نیروهــای آمریکایــی از افغانســتان 
اســتقبال مــی کننــد و طالبــان نیــز در صورتــی کــه آمریــکا بــه 
ــا  ــه دهــد، آمادگــی دارد ت ــد خــروج خــود از افغانســتان ادام رون

حضــور فعــال در گفتگوهــای صلــح داشــته باشــد.
ــد  ــون هن ــورهایی همچ ــه کش ــزود ک ــان اف ــو طالب ــن عض ای
ــود  ــکل خ ــتان را مش ــکا در افغانس ــور آمری ــز حض ــن نی و چی
مــی داننــد و بــه همیــن دلیــل همزمــان بــا کاهــش نیروهــای 
آمریکایــی در خــاک افغانســتان، بــه عنــوان میانجی صلــح، وارد 

ــد. عمــل شــده ان
وی، ضمــن اســتقبال از میانجیگیــری هنــد و چیــن بــرای 
گفتگوهــای صلــح تاکیــد کــرد کــه طالبــان حاضــر نیســتند وارد 
بدنــه حکومــت فعلــی شــوند، امــا در صــورت پیــش رفــت رونــد 

صلــح، در یــک انتخابــات آزاد و شــفاف شــرکت خواهنــد کــرد.
ــک  ــب ی ــان در قال ــه طالب ــه چنانچ ــت ک ــا گف ــر آغ ــید اکب س
توافــق و بــا گرفتــن چنــد وزارتخانــه وارد بدنــه حکومــت شــوند، 
طرفــداران شــان از آنهــا خواهنــد پرســید کــه جنــگ های گذشــته 
آنهــا بــه چــه دلیلــی بــوده اســت؟ و بــه همیــن دلیــل ورود بــه بدنه 
حکومــت، از ســوی طالبــان امــکان پذیــر نیســت؛ امــا در صــورت 
ــردم  ــه م ــه هم ــفاف ک ــه و ش ــات عادالن ــک انتخاب ــزاری ی برگ
افغانســتان و از جمله طرفــداران طالبان در آن حضور داشــته باشــند، 

در ســاختار سیاســی افغانســتان حضــور خواهنــد یافــت.
وی، بــا رد حضــور گــروه داعــش در افغانســتان گفــت کــه اصــال 
هیــچ فــردی تحــت عنــوان داعــش در افغانســتان فعالیت نــدارد 
و شــایعه هــای حضــور داعــش در افغانســتان، توســط برخــی از 
کشــورهای خارجــی بــا هــدف لطمــه زدن بــه رونــد گفتگوهای 

صلــح صــورت مــی گیــرد.
ــرؤوف کــه  ــزود کــه مــال عبدال ــان اف ــام پیشــین طالب ــن مق ای
ــش در  ــان داع ــی خراس ــوان وال ــه عن ــل ب ــه قب ــدود دو هفت ح
افغانســتان کشــته شــد، علیرغــم داشــتن اختالفاتــی بــا برخــی 
مقامــات طالبــان، بــه مــال محمــد عمــر رهبــر طالبــان وفــادار 

ــا داعــش نداشــته اســت. ــچ ارتباطــی ب ــوده و هی ب
وزیــر عدلیــه حکومــت طالبــان گفــت کــه گــروه داعــش هــم 

ــل  ــه دلی ــت و ب ــگ اس ــر جن ــراق درگی ــوریه و ع ــون در س اکن
مشــکالت ناشــی از جنــگ، اساســا نمــی توانــد در حــوزه 
افغانســتان فعالیــت داشــته باشــد. .وی تاکیــد کــرد کــه زمزمــه 
هــای حضــور داعــش در افغانســتان، دسیســه ای بــرای مختــل 

ــح اســت. ــد صل ــردن رون ک
ــگ و  ــل جن ــن عام ــی را مهمتری ــای خارج ــور نیروه وی حض
ــا آمــدن نیروهــای  درگیــری در منطقــه دانســت و گفــت کــه ب
ــه  ــاری ب ــگ و گرفت ــراق، جن ــتان و ع ــه افغانس ــی ب خارج
مــردم ایــن کشــورها تحمیــل شــده و آنچــه کــه در ســوریه، 
ــه  ــز ب لیبــی و ســایر کشــورهای اســالمی روی مــی دهــد نی

ــت. ــل اس ــن دلی همی
ایــن عضــو ارشــد طالبــان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود، 
یــاد آور شــد کــه پــس از پایــان ســال ۲0۱4 بــه عنــوان آخریــن 
ــن  ــاع ای ــتان، اوض ــی در افغانس ــای خارج ــور نیروه ــال حض س
کشــور تغییــر کــرده و انتظــار مــی رود کــه پاکســتان نیــز بــا این 

تغییــر اوضــاع، در صــدد تغییــر سیاســت هــای خــود باشــد.
ــم  ــه ه ــتان ب ــتان و پاکس ــت افغانس ــه امنی ــت ک وی گف
ــل، مــی  ــن دلی ــه همی ــده اســت و ب ــه هــم تنی ــط و ب مرتب
ــت از  ــتان در حمای ــکاری پاکس ــه هم ــدی ب ــا ح ــوان ت ت

ــود. ــدوار ب ــتان امی ــح در افغانس ــد صل رون

گفتگو با عضو برجسته طالبان:

هیچ کدام از اعضای داعش در افغانستان فعال نیست

ــر  ــر س ــتانهایی ب ــته داس ــه گذش ــی در ژانوی وقت
ــتان  ــه در افغانس ــر اینک ــی ب ــاد مبن ــا افت زبانه
ــه  ــوف ب ــدل رئ ــال عب ــم م ــه اس ــخصی ب ش
ــروه داعــش عهــده دار ســربازگیری  ــت از گ نیاب
ــان خــود شــده  ــان هــم رزمــی هــای طالب از می
ــه وی  ــرا ک ــد چ ــر ماندن اســت،  بســیاری متحی
ســابقه درخشــانی در گــروه طالبــان داشــت کــه 
ــتند  ــان هس ــان افغ ــبه نظامی ــن ش قدرتمندتری
و کارنامــه وی از جراحــت ســنگین در نبــرد 
بــا روســها، تحمــل شــکنجه هــای زنــدان 
گوانتانامــو و ســپس بازگشــت بــه میــدان کارزار 

ــود. ــی نم ــت م حکای
ــاه بعــد از انتشــار ایــن  ــوف یــک م اگــر چــه رئ
گــزارش در حملــه هوایــی پهپادهــای آمریکایــی 
ــش  ــه فعالیت ــروه داعــش ک ــا گ کشــته شــد، ام
ــز گذشــته آغــاز نمــوده  ــن کشــور از پایی را در ای
ــه پیشــروی خــود ادامــه داده و  همزمــان  ــود ب ب
ــت  ــی دول ــان و حت ــگ طالب بخشــهایی را از چن

ــک  ــه ی ــل ب ــج تبدی ــه تدری ــرده و  ب ــارج ک خ
ــاک،  ــارت تری ــه تج ــدی در عرص ــر کلی بازیگ

ــد. ــی ش ــتان، م ــی افغانس ــودآورترین دارای س
ــد  ــتان هلمن ــب، در بخشــی از اس ــن ترتی ــه ای ب
ــن  ــه جایگزی ــه رفت ــش رفت ــیاه داع ــم س پرچ
پرچــم ســفید طالبــان شــد و روســتاهای 
ــی  ــه زمان ــنگین« ک ــتان »س ــراف شهرس اط
ــود عرصــه حضــور  ســنبل مقاومــت طالبــان ب

ــد. ــش گردی داع
ــروه  ــته گ ــاه گذش ــدام م ــه اق ــد ک ــه نمان ناگفت
ــه  ــا داعــش ب تروریســتی بوکوحــرام در بیعــت ب
محبوبیــت ایــن گــروه دامــن زد. عــالوه بــر این، 
هشــدارهایی نیــز در خصوص ریشــه گرفتــن داعش 
در لیبــی وجــود دارد امــا بــه هــر حــال در مقــام مقابله 
بــا این جریــان تمرکز  بیشــتر بــر روی منطقــه عراق 
و ســوریه بــوده اســت و  متاســفانه گســترش دامنــه 
داعــش بــه افغانســتان از ســوی جامعــه بیــن الملــل 

نادیــده گرفتــه شــده اســت.

ــش  ــات داع ــه توفیق ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
در افغانســتان صرفــا جنبــه نظامــی نــدارد 
ــتیابی  ــا دس ــان ب ــد طالب ــه مانن ــان ب ــه ایش بلک
ــد  ــی توان ــدر م ــواد مخ ــازار م ــی از ب ــه بخش ب
محصــوالت بــه دســت آمــده را از طریــق بخش 
ــه  ــت ب ــرل آنهاس ــه در کنت ــراق ک ــی از ع های
غــرب ارســال نماینــد. ایــن بــرای داعــش ســود 
سرشــاری دارد بــه ویــژه در ایــن برهــه از زمــان 
ــل از  ــت حاص ــروش نف ــان از ف ــد ایش ــه درآم ک
چــاه هــای تصــرف شــده کــه تــا مدتــی پیــش 
ــه  ــید ب ــی رس ــون دالر در روز م ــک میلی ــه ی ب
ــد  ــورد تهدی ــالف م ــروه ائت واســطه حمــالت گ

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
ضمنــا، بخشــی از درآمــد داعــش نیــز کــه از راه 
فــروش آثــار باســتانی عــراق حاصــل مــی شــد 
ــر  ــی ب ــروه مبن ــران گ ــد رهب ــرد جدی ــا رویک ب
تخریــب مظاهــر تمــدن باســتان رو بــه کاهــش 

ــت. اس
در هــر صــورت، مدتــی طــول کشــید تــا مقامات 
محلــی و بیــن المللــی نســبت بــه تهدیــد داعش 
علیــه افغانســتان شــناخت پیــدا کننــد و هشــدار 
ــران  ــب رهب ــار از جان ــتین ب ــرای نخس ــز ب نی
محلــی اســتان هلمنــد عنــوان شــد کــه از 

ــن گــروه و احتمــال گســترش حــوزه  حضــور ای
ــی  ــراز نگران ــور اب ــمال کش ــه ش ــان ب عملیاتش

ــد. نمودن
ــای  ــده نیروه ــب فرمان ــدارها از جان ــپس هش س
ــره  ــس دای ــی آن رئی ــتان و در پ ــو در افغانس نات
ــد. در  ــراز ش ــیه اب ــدر روس ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
مــورد اخیــر، ویکتــور ایوانــف اظهــار داشــت 
ــک  ــاالنه ی ــر س ــال حاض ــش در ح ــه داع ک
میلیــارد دالر ســود از طریــق محمولــه هــای 
هروئینــی کــه از افغانســتان وارد قلمــرو 
ــی  ــت م ــود دریاف ــی ش ــش م ــت کنترل تح
کنــد و ایــن ســود مــی توانــد همزمــان 
ــروه در  ــن گ ــوذ ای ــره نف ــترش دای ــا گس ب

افغانســتان بیشــتر شــود.
در نهایــت نبایــد فرامــوش کــرد کــه گســترش 
ــرای  ــتان راه را ب ــش در افغانس ــور داع حض
یعنــی  مجــاور  کشــور  در  آنهــا  نفــوذ 
نمــود  خواهــد  همــوار  نیــز  پاکســتان 
نیــز  حاضــر  حــال  در  کــه  کشــوری   -
ــای  ــروه ه ــی از گ ــب خطرناک ــان ترکی میزب
ــر القاعــده و شــبکه  تروریســتی مختلــف نظی
ــمیر،  ــی از کش ــبه نظامیان ــی ش ــی و حت حقان

اســت. تاجیکســتان  و  ازبکســتان 

ریشه گرفتن داعش در افغانستان؛ 
هشداری برای جامعه بین الملل

چندی است که زمزمه های نفوذ داعش در افغاستان موج جدیدی از نگرانی را 
برانگیخته است به ویژه که تجارت پر رونق مواد مخدر در این کشور می تواند منبع 

درآمدی خوبی برای این گروه تلقی شود.

آسیـــــــا
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نماینــده پارلمــان افغانســتان گفــت: مــا قصــد داریــم یــک تحــول 
بنیادیــن در نظــام انتخاباتــی افغانســتان ایجــاد کنیــم 
ــب  ــاره جل ــردم را دوب ــه م ــت رفت ــاد از دس ــم اعتم ــا بتوانی ت

ــم. کنی
خانم شــکریه بارکــزی، نماینــده پارلمان افغانســتان گفــت: اصالحات 

همه جانبه و بنیــادی در ســاختار انتخاباتی افغانســتان ایجاد خواهد شــد.
وی افــزود: کمســیون اصالحــات انتخاباتــی افغانســتان بــه عنــوان 
یــک ضــرورت و بــرای اعتبــار انتخابــات افغانســتان ســاخته شــده 
اســت؛ البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه نمــی تــوان گفــت بــا ایجاد 
ایــن کمســیون همــه مشــکالت انتخاباتــی کشــور حــل خواهــد 
شــد، زیــرا اصــالح ســاختار نظــام انتخاباتــی یــک پروســه زمــان 

گیــر اســت.
نماینــده پارلمــان افغانســتان اظهــار داشــت: مــا قصــد داریــم یــک 
تحــول بنیادیــن در نظــام انتخاباتــی افغانســتان ایجــاد کنیــم؛ برای 
اینکــه مــی خواهیــم انتخابــات یــک پروســه شــفاف و ملــی بــرای 

تعییــن زعامــت سیاســی مــردم افغانســتان باشــد و بتوانیــم اعتمــاد 
مــردم را دوبــاره جلــب کنیــم.

ــس  ــه رئی ــد ب ــا بای ــه م ــی ک ــل های ــزود: راه ح ــزی اف بارک
جمهــور و رئیــس اجرایــی کشــور ارائــه کنیــم دارای ســه مرحلــه 
ــی و  ــوراهای والیت ــات ش ــرای انتخاب ــدت ب ــاه م ــت. کوت اس
ــوری و  ــت جمه ــات ریاس ــرای انتخاب ــدت ب ــان م ــان، می پارلم
ــرای افغانســتان  ــرای انتخاباتــی کــه در مجمــوع ب دراز مــدت ب

ضــرورت دارد.
وی گفــت: مکانیزمــی کــه مــا بــرای اصــالح ســاختار انتخاباتــی 
افغانســتان ارائــه مــی کنیــم بایــد همــه جانبــه و عملــی باشــد 
ــاره جلــب کنــد و  ــد اعتمــاد از دســت رفتــه مــردم را دوب و بتوان

آنهــا را دوبــاره بــا بحــث انتخابــات آشــتی دهــد.
ــات  ــزاری انتخاب ــده پارلمــان افغانســتان در خصــوص برگ نماین
ــه  ــات پارلمــان ب ــن کشــور گفــت: متاســفانه انتخاب پارلمــان ای

ــع انجــام نخواهــد شــد. موق

گفتگو با نماینده پارلمان افغانستان:

تحول اساسی در نظام انتخاباتی افغانستان ایجاد می کنیم

ــه کوفــی، نماینــده پارلمــان افغانســتان  فوزی
گفــت: یکــی از معیارهایــی کــه بــرای 
مســئولین کمیســیون انتخابــات الزم اســت، 
ــزاب  ــه اح ــه هم ــا اســت ک ــی آنه ــی طرف ب

ــد. ــاد کنن ــا اعتم ــه آنه ــد ب بتوانن
ــان  ــردم بدخش ــده م ــی، نماین ــه کوف  فوزی
ــه  ــانی ک ــت: کس ــتان گف ــان افغانس در پارلم
ــرار  ــات ق ــالح انتخاب ــیون اص در راس کمس
مــی گیردنــد بایــد کامــال بــی طــرف باشــند 

و ســابقه تقلــب و جانبــداری از یــک جریــان 
ــند. ــته باش ــاص را نداش خ

ــرف  ــان اش ــر می ــالف نظ ــورد اخت وی در م
غنــی و عبــداهلل عبــداهلل در خصــوص 
ــی  ــت: یک ــیون گف ــن کمس ــئولین ای مس
مســئولین  بــرای  کــه  معیارهایــی  از 
کمســیون انتخابــات الزم اســت، بــی 
ــزاب  ــه اح ــه هم ــت ک ــا اس ــی آنه طرف

بتواننــد بــه او اعتمــاد کننــد.

ــای  ــال ه ــوز جنج ــت: هن ــار داش وی اظه
ســاختار  اصــالح  خصــوص  در  زیــادی 
ــت و  ــده اس ــی مان ــتان باق ــی افغانس انتخابات
اظهــارات ضــد و نقیضــی از ســوی مســئولین 
ــرد. ــی گی ــورت م ــی ص ــدت مل ــت وح دول
پــس از جنجــال هــای انتخاباتــی یــک ســال 
ــای  ــد و اعض ــت جدی ــتان، دول ــر افغانس اخی
ــول  ــا تح ــد ت ــه ان ــم گرفت ــان تصمی پارلم
اساســی در ســاختار انتخاباتی افغانستان ایجاد 

کنند، امــا با گذشــت زمانــی طوالنی هنــوز این 
مســاله ســر و شــکل درســتی بــه خــود نگرفته 
اســت و حتــی مســئولین کمیســیون مســتقل 
انتخابــات افغانســتان نیــز در برابــر اصالحــات و 

تغییــر در ایــن نهــاد مقاومــت مــی کننــد.
بــا توجــه بــه نزدیــک شــدن انتخابــات 
ــتان  ــگان افغانس ــیاری از نخب ــی، بس پارلمان
ایجــاد کمیســیون اصــالح انتخابــات را از 
ــد. ــی دانن ــن کشــور م ــوری ای ــات ف ضروری

گفتگو با نماینده پارلمان افغانستان؛

اختالف نظر اشرف غنی و عبداهلل بر سرمسئولین کمیسیون اصالح انتخابات

آسیـــــــا
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»شــی جینپینــگ« رئیــس جمهــور چیــن، پیش 
ــاد شــد و مــورد  از ظهــر دوشــنبه وارد اســالم آب
اســتقبال »نواز شــریف« نخســت وزیر پاکســتان 
قــرار گرفــت. بــر اســاس اخبــار موجــود، رئیــس 
جمهور چیــن در ســفر به اســالم آبــاد بالغ بــر 46 میلیارد 

دالر در پاکســتان ســرمایه گــذاری خواهــد کرد. 
ــش  ــه پاکســتان و افزای ــن ب ــک شــدن چی نزدی
ــد  ــی توان ــاد، م ــالم آب ــا اس ــن ب ــبات پک مناس
ــم  ــه ه ــد ک ــد باش ــرای هن ــداری ب ــگ هش زن
ــا پاکســتان  ــت اســت و هــم ب ــن در رقاب ــا چی ب

اختالفــات گســترده ای دارد.

|| دالیــل اهمیــت پاکســتان بــرای 
ــن  چی

ــتان در  ــن و پاکس ــان، چی ــاد کارشناس ــه اعتق ب
ســالیان گذشــته دارای روابــط ممتــازی بودنــد و 
ــه ایــن کشــور  ســفر رییــس جمهــوری چیــن ب
ــبات، در  ــن مناس ــم ای ــن تحکی ــد ضم ــی توان م
ــذار باشــد.  ــر گ ــز اث ــه نی ــات منطق ــت و ثب تقوی
ــا  ــواری ب ــن همج ــف حس ــه لط ــتان، ب پاکس
چیــن، توانســته در ســالیان گذشــته روابــط 
ــن  ــا دومی ــف ب ــای مختل ــه ه ــازی در زمین ممت
ــت  قــدرت اقتصــادی جهــان برقــرار کنــد و دول
کنونــی اســالم آبــاد نیــز یکــی از اصلــی تریــن 
رویکردهــای خــود را در عرصــه اقتصــاد و 
ــش  ــش از پی ــترش بی ــی، گس ــت خارج سیاس

ــت. ــرار داده اس ــن ق ــا پک ــط ب رواب
ــتان  ــر پاکس ــالوه ب ــفر ع ــن س ــدون شــک ای ب
بــرای چیــن نیــز خالــی از دســتاورد نخواهــد بــود 
ــن  ــی از مهمتری ــه یک ــت ک ــوان گف ــاید بت و ش
ــالش  ــن، ت ــرای چی ــفر ب ــن س ــتاوردهای ای دس
پکــن بــرای ورود بــه طــرح هــای مهــم 
ــعه  ــرح توس ــه ط ــتان از جمل ــی در پاکس زیربنای
ــل  ــرای ح ــتان ب ــه پاکس ــاعدت ب ــادر و مس بن

ــد. ــرژی باش ــود ان ــل کمب معض
ــن  ــا تامی ــن قصــد دارد ب ــن ســبب چی ــه همی ب
85 درصــد از دو میلیــارد دالر منبــع مالــی مــورد 
ــح در خــاک  ــه صل ــرای احــداث خــط لول ــاز ب نی
پاکســتان بــه انتقــال گاز ایــران بــه اســالم آبــاد 
کمــک کنــد. روابــط چیــن و پاکســتان همیشــه گرم 
بــوده و در همیــن راســتا اســت کــه »وانگ یــی« وزیر 
امــور خارجــه چیــن روابــط دوســتانه دو کشــور را بــه 

»بــرادری آهنیــن« توصیــف کــرد.
ــه  ــبت ب ــاد نس ــالم آب ــن و اس ــه پک ــت ک او گف

ــد. ــل دارن ــر درک متقاب یکدیگ
قــرار اســت طــرح مهــم جــاده ابریشــم چیــن که 
بخشــی از آن بــا عنــوان کریــدور اقتصــادی چین 
ــتان را  ــود و پاکس ــی ش ــناخته م ــتان ش و پاکس
هــم در بــر مــی گیــرد مطــرح شــود و ایــن برای 
هــر دو طــرف ســودمند خواهد بــود. ایــن کریدور 
بــه ســاختارهای زیربنایی چــون جــاده، راه آهــن، خط 
لولــه و بنــادر نیــاز دارد و باعث خواهد شــد تا پاکســتان 

به ســرمایه هــای بیشــتری دســت یابد.
طــرح احــداث ایــن کریــدور بــه عنــوان شــریان 
ــه  ــدود س ــن، از ح ــاد چی ــده اقتص ــی آین حیات
ــه  ــدور ک ــن کری ــورد. ای ــد خ ــش کلی ــال پی س

ــن  ــی تری ــوب غرب ــدر گــوادر در جن ــداء آن بن مب
نقطــه پاکســتان در ایالــت بلوچســتان ایــن 
ــا  ــی ه کشــور و مقصــد آن شــهر کشــگر )چین
ــتان  ــع در اس ــد( واق ــی گوین ــی م ــه آن کاش ب
ــامل  ــت، ش ــن اس ــرب چی ــگ در غ ــین کیان س
ــل و  ــوط حم ــوازی خط ــم و م ــش مه ــه بخ س
نقــل جــاده ای، ریلــی و خــط لولــه هــای انتقــال 
انــرژی اســت و عملیــات احــداث خطــوط جــاده 
ای در بخــش هــای از شــمال پاکســتان از ســوی 

ــت. ــده اس ــاز ش ــی آغ ــای چین ــرکت ه ش
ــد  ــی توان ــه م ــم ک ــرح عظی ــن ط ــل ای تکمی
دســتاوردهای فــراوان از جملــه توســعه اقتصادی 
و اشــتغال و بدنبــال آن بهبــود وضعیــت امنیــت 
را بــرای پاکســتان بــه دنبــال داشــته باشــد، دســت 
کــم ۱0 تــا ۱5 ســال زمــان خواهــد بــرد و حداقــل 
به 45 میلیــارد دالر ســرمایه گــزاری نیازمند اســت.
ــرح  ــل ط ــد از تکمی ــت بع ــرار اس ــا ق ــی ه چین
ــدور  ــی از کری ــه بخش ــوادر، ک ــدر گ ــعه بن توس
ــن  ــت ای ــود، مدیری ــن - پاکســتان خواهــد ب چی
ــار  ــدت 40 ســال در اختی ــه م ــدی را ب ــدر کلی بن
ــدرت  ــور پرق ــای حض ــه معن ــن ب ــد و ای بگیرن
ــای عــرب  ــوب آســیا و آبهــای دری ــن در جن چی
ــی  ــزارش های ــود. گ ــد ب ــد خواه ــوس هن و اقیان
نیــز منتشــر شــده اســت کــه حکایــت از تصمیم 
ــگاه دریایــی در ســواحل  ــرای ایجــاد پای چیــن ب

ــتان دارد. ــوب پاکس جن
از آن ســو چیــن قصــد دارد بــرای ســاخت یــک 
نیــروگاه بــرق هســته ای در کراچی بــه ارزش بیش 
از شــش میلیــارد دالر بــه اســالم آبــاد کمــک کند.

ــه تجــارت آزاد  ــی کــه توافقنام دو کشــور از زمان
را در ســال ۲006 میــالدی امضــا کردنــد، شــاهد 
ــه  ــک ده ــد و در ی ــوده ان ــط ب ــترش رواب گس
گذشــته ارزش مبــادالت تجــاری آنها هشــت برابر 
شــده و بــه حــدود ۱5 میلیــارد دالر رســیده اســت.

چیــن نــگاه بــه آینــده دارد و بــرای حفــظ تــوان 
ــای  ــک ه ــتان کم ــه پاکس ــود، ب ــدرت خ و ق
ــن  ــرای تامی ــن ب ــرد. چی ــد ک ــتری خواه بیش
ــرای تثبیــت  منافــع خــود قــدم هــای بزرگــی ب
پاکســتان برداشــته اســت و ایــن مســیر را ادامــه 
خواهــد داد. از ســوی دیگــر، چیــن بــه مرزهــای 
خــود بــا پاکســتان و افغانســتان اهمیــت زیــادی 
مــی دهــد و طبیعتــا یکــی از مهمتریــن خواســته 
ــن  ــتان در تامی ــه پاکس ــت ک ــن اس ــش ای های
ــد. ــا تروریســم کوتاهــی نکن ــارزه ب امنیــت و مب

|| رقابت با آمریکا بر سر پاکستان 
ــه گسترشــی را  ــط رو ب ــد رواب ــه هن ــی ک در حال
بــا آمریــکا تجربــه مــی کنــد، ایــن طبیعی اســت 
که چیــن بخواهد، پاکســتان ماننــد یک متحــد برایش 
در منطقــه عمــل کــرده و ضمن بهــره بــرداری از کمک 
هــای اقتصــادی، در زمینــه هــای امنیتــی و مبــارزه بــا 

تروریســم هــم کمــک حــال چین باشــد.
ســفر جینپینــگ بــه اســالم آبــاد و قصــد چیــن 
ــارد دالری در  ــذاری 46 میلی ــرمایه گ ــرای س ب
ــور  ــن کش ــه ای ــت ک ــی اس ــتان در حال پاکس
)پاکســتان( ســال هاســت بــه عنــوان هــم پیمان 

آمریــکا در منطقه به شــمار مــی رود و واشــنگتن 
ــار خــود  ــاد در کن ــرای نگــه داشــتن اســالم اب ب
ســاالنه میلیاردهــا دالر بــه پاکســتان کمــک می 
ــه  ــر آن حضــور در پاکســتان ب ــد. عــالوه و ب کن
آمریــکا ایــن امــکان را مــی دهــد کــه اســتراتژی 
جدیــد نظامــی خــود یعنــی تمرکــز بــر آســیا را با 
دســتان بازتــری انجــام بدهــد امــا حضــور چیــن 
ــترده در  ــذاری گس ــرمایه گ ــور و س ــن کش در ای
زیــر ســاخت هــای پاکســتان، اســالم آبــاد را بــه 

نوعــی وام دار چیــن مــی کنــد. 
فرامــوش نکنیــم کــه چیــن از ســال ۲0۱3 
حضــور در بندرهــای مهــم پاکســتان را نیــز آغــاز 
کــرده و بــر اســاس قــراردادی کــه میــان دو کشــور 
ــدت 40 ســال اداره  ــه م ــن ب ــه امضــا رســید چی ب
بنــدر »گــوادر« در اســتان بلوچســتان پاکســتان که 

ــده دارد .  ــرار دارد را برعه ــرب ق ــای ع در دری
بــه نوشــته روزنامــه اکســپرس تریبــون حضــور 
ــر آنکــه ارتبــاط  چیــن در بنــدر گــوادار عــالوه ب
ــرای  ــارس را ب ــج ف ــبه خلی ــورهای حاش ــا کش ب
پکــن ســاده تــر مــی کنــد بــه چیــن ایــن امکان 

ــک  ــر کــردن ی ــه دای ــدام ب را مــی دهــد کــه اق
پایــگاه نظامــی دریایــی در دریــای عــرب کنــد. و 
ایــن یعنــی بــه وجــود آمــدن یــک میــدان جدید 

بــرای رقابــت میــان آمریــکا و چیــن.
ــر و  ــی س ــور آرام و ب ــاس حض ــن اس ــر همی ب
ــد اســالم  ــی توان ــتان م ــن در پاکس صــدای چی
ــاد را رفتــه رفتــه از جمــع همپیمانــان آمریــکا  آب
جــدا کــرده و آن را در صــف متحــدان چیــن قــرار 

ــد.  ده

ــا  ــازی ب ــرای ب ــب ب ــت مناس || فرص
کارت چیــن 

همانطــور کــه اشــاره شــد آمریــکا روابــط 
ــرای  ــکا ب ــتان دارد و آمری ــا پاکس ــترده ای ب گس
آنکــه حضــور خــود در منطقــه بویــژه در نزدیکی 
مرزهــای ایــران را حفــظ کنــد بــه داشــتن رابطه 
ــد  ــتان نیازمن ــون پاکس ــورهایی همچ ــا کش ب

ــت.  اس
ــه  ــکا در دهــه گذشــته هزین ــر آن آمری عــالوه ب
زیــادی را در مــورد افغانســتان کــرده و بــا وجــود 
ــداد  ــدن تع ــته ش ــا دالر و کش ــرف میلیارده ص
ــنگتن  ــده، واش ــاالت متح ــان ای ــادی از نظامی زی
نتوانســت بــه اهــداف خــود در افغانســتان برســد از 
همیــن رو حفــظ اســالم آبــاد بــرای واشــنگتن در 
راســتای پگیــری سیاســت هــای ایــاالت متحــده 
در قبــال افغانســتان ضــروری بــه نظــر مــی رســد. 
بــر اســاس همیــن دالیــل آمریــکا عالقــه ای به 
ایــن موضــوع نــدارد کــه پاکســتان بــه آغــوش 
چین پنــاه ببــرد از همین رو ســفر جینپنگ به اســالم 
آبــاد، ایــن فرصــت را بــرای مقامــات پاکســتان بوجود 
ــان  ــت موجــود می ــه رقاب ــا توجــه ب ــه ب ــی آورد ک م
واشــنگتن و پکــن، و با بکارگیری یک دیپلماســی و با 

توجــه بــه نیــاز چیــن و آمریکا بــه اســالم آبــاد، منافع 
زیــادی را کســب کنــد.

||  عاملی برای تشدید تنش ها 
همانطــور کــه اشــاره شــد ســفر رئیــس جمهــور 
چیــن بــه پاکســتان مــی توانــد بــه عنــوان زنگ 
ــون  ــم اکن ــد ه ــد. هن ــد باش ــرای هن هشــداری ب
نزدیکتریــن رقیــب چیــن در آســیا محســوب مــی 
شــود و دو کشــور رقابــت تنگاتنگــی را در عرصــه 
هــای مختلف بــا یکدیگــر دارنــد . عــالوه بــر این، 
هنــد اختالفــات گســترده ای را نیز با پاکســتان دارد 
و نزدیــک شــدن دو رقیــب بــه یکدیگر یعنــی آنکه 
هنــد بایــد در سیاســت هــای منطقــه ای و حتــی 

بیــن المللــی خــود تجدیــد نظــر کند. 
ــکا  ــرای آمری ایــن وضعیــت فرصــت مناســبی ب
خواهــد بــود تــا بــا افزایش مناســبات بــا هنــد، حضور 

خــود در مرزهــای چیــن را افزایــش بدهــد. 
ــودی«  ــدرا م ــد »نارن ــر چن ــر ه ــوی دیگ از س
نخســت وزیــر هنــد، در آغــاز دوره نخســت 
وزیــری خــود اعــالم کــرده کــه در پــی کاهــش 

ــاد  ــالم آب ــن و اس ــا پک ــی ب ــان دهل ــش می تن
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــی رس ــر م ــه نظ ــا ب ــت ام اس
اتفاقاتــی کــه در یــک ســال اخیــر رخ داده ایــن 
ــد  موضــوع در مــورد پاکســتان صــدق نمــی کن
چــون حکومــت راســتگرای هنــد در مقایســه بــا 
حکومت های گذشــته این کشــور سیاســت تهاجمی 
تــر را علیــه پاکســتان اختیــار کــرده بطوریکــه مودی 
چنــدی قبــل بــا لحنــی هشــدار گونــه بــه پاکســتان 
گفــت کــه زمــان تغییــر کــرده و عملکــرد قدیمــی 

پاکســتان دیگــر قابــل تحمــل نیســت.
در ایــن میــان چین که بــا پاکســتان رقیــب دیرینه 
هنــد یــک اتحــاد سیاســی را ایجــاد کــرده،  روابــط 
اقتصــادی خــود را بــا دیگــر کشــور هــای جنــوب 
ــز  ــال را نی ــو، و نپ ــریالنکا، مالدی ــد س ــیا مانن آس

گســترش داده اســت.
ــت موجــود در  ــه وضعی ــا توجــه ب نتیجــه آنکــه ب
منطقه و همچنین سیاســت هــای آمریکا در آســیا، 
افزیــش مناســبات چیــن بــا پاکســتان مــی توانــد 
موجــب تحریــک هند بــرای گســترش مناســبات با 
آمریــکا و دیگــر مخالفــان منطقــه ای چیــن از جمله 
ژاپــن و کــره جنوبــی شــده و حتــی ائتــالف جدیــدی 

را علیــه چیــن در شــرق آســیا شــکل بگیرد. 
بــدون شــک افزایــش تنــش میــان چیــن و هند، 
بیــش از هــر کســی بــه نفــع امریکایــی خواهــد 
ــتراتژی  ــالدی اس ــال ۲0۱0 می ــه از س ــود ک ب
ــور در  ــش حض ــه افزای ــر پای ــود را ب ــی خ نظام
آســیا و کنتــرل چیــن بنــا نهــاده و ایــن وضعیــت 
فرصتی مناســب را نیز برای پاکســتان فراهــم خواهد 
کــرد تــا بــا توجــه بــه رقابــت چیــن و آمریــکا از یــک 
ســو و چیــن و هنــد از ســوی دیگــر، و حفــظ رابطــه 
هــم بــا واشــنگتن و هــم بــا پکــن منافــع زیــادی را 

بــرای اســالم آبــاد کســب کنــد. 

اژدها پشت دروازه هند؛ فرصت ها و 
تهدیدهای موجود برای پاکستان

سفر رئیس جمهور چین به پاکستان، با توجه به رقابت و تنش هایی که این دو کشور با 
هند دارند بدون شک فصل جدیدی را در مناسبات شرق و غرب آسیا خواهد گشود.
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آسیـــــــا

ــا  ــان افغانســتان ب ــخ در پارلم ــردم بل ــده م نماین
ــت:  ــی گف ــدت مل ــت وح ــران دول ــاد از رهب انتق
دولــت در هشــت مــاه گذشــته هیــچ دســتاوردی 
نداشــته و مــا هــر روز شــاهد بحــران و ناآرامی در 

کشــور هســتیم.
ــخ در  ــردم بل ــده م ــان، نماین ــاه رمض ــد ش احم
پارلمــان افغانســتان بــا انتقــاد از رهبــران دولــت 
ــاه  ــت م ــت در هش ــت: دول ــی گف ــدت مل وح
گذشــته هیــچ دســتاوردی نداشــته  و مــا هــر روز 
ــتیم. ــور هس ــی در کش ــران و ناآرام ــاهد بح ش
ــت  ــر والی ــای اخی ــی ه ــه ناامن ــاره ب ــا اش وی ب
هــای شــمالی افغانســتان گفــت: اشــرف غنــی و 
عبــداهلل هیــچ توجهــی بــه ایــن مســائل ندارنــد 
ــربازان  ــه س ــت ک ــاری اس ــه شرمس ــن مای و ای

ــر گــروه هــای  وطــن مشــغول درگیــری در براب
ــه آنهــا  ــت ب ــران دول تروریســتی هســتند و رهب

ــد. ــی توجهن ب
ایــن نماینــده پارلمــان افغانســتان اظهار داشــت: 
ــور  ــه ط ــد ب ــتان بای ــی افغانس ــکالت امنیت مش
اساســی حــل و فصــل شــود و مــن گمــان 
ــاع،  ــر دف ــی وزی ــورت معرف ــم در ص ــی کن نم
ــن  ــرای حــل ای ــد. ب ــان یاب ــی هــا پای ــن ناامن ای
ــه  ــردم علی ــی م ــیج عموم ــد بس ــکالت بای مش

ــرد. ــورت گی ــی ص ــمنان مل دش
ــت  ــداهلل گف ــی و عب ــاد از اشــرف غن ــا انتق وی ب
ــری  ــع ت ــات قاط ــد اقدام ــت بای ــران دول رهب
داشــته باشــند و مســائل داخلــی خودشــان را حل 

ــد. نماین

ــتان  ــان افغانس ــل در پارلم ــردم کاب ــده م نماین
گفــت: در شــرایط فعلــی رهبــران دولــت وحــدت 
ملــی درگیر تقســیم قــدرت هســتند و همین مســاله 
موجب شــده تــا ناامنی هــا در کشــور افزایــش یافته و 

اقتصــاد افغانســتان نیز ضربــه ببیند.
فاطمــه نظــری، نماینــده مــردم کابــل در پارلمان 
افغانســتان گفــت: ناامنــی هــای اخیــر در کشــور 
ناشــی از اختالفــات داخلــی در ارگ ریاســت 

ــوری اســت. جمه
وی گفــت: در شــرایط فعلــی هــر دو رهبــر دولت 
وحــدت ملــی درگیــر تقســیم قــدرت هســتند و 
ــا در  ــی ه ــا امن ــده ت ــاله موجــب ش ــن مس همی
کشــور افزایــش یافتــه و حتــی اقتصاد افغانســتان 

را نیــز بــا چالــش جــدی مواجــه کــرده اســت.
نماینــده مــردم کابــل در پارلمــان افغانســتان بــا 
انتقــاد از تاخیــر بیــش از حــد دولــت در تشــکیل 
کابینــه گفــت: یکــی دیگــر از مشــکالت کشــور، 

محدودیــت اختیــارات وزرا اســت؛ بــه طــوری که 
مثــال وزیــر کشــور نمــی توانــد مســئولین امنیتی 
کشــور را مواخــذه و جــا بــه جا کنــد و در عیــن حال 
وزرا نیــز درگیــر تقســیم قــدرت در ارگ شــدند و از 

مســائل داخلــی تقریبــا بــی اطالع هســتند.
وی در مــورد وزارت دفــاع ملــی کــه بعــد از 
گذشــت هفــت مــاه از اســتقرار دولت افغانســتان 
ــوز چالــش  ــوز نامشــخص اســت، گفــت: هن هن
ــن  ــت در ای ــران دول ــان رهب ــی می ــای فراوان ه
خصــوص وجــود دارد کــه ممکــن اســت 

ــرد. ــه بب ــه فاجع ــتان را ب افغانس
گفتنــی اســت کــه چنــدی پیــش افضــل 
لودیــن از ســوی اشــرف غنــی بــه عنــوان وزیــر 
پیشــنهادی دفــاع ملــی بــه پارلمــان ایــن کشــور 
معرفــی شــد امــا اختالفــات داخلــی میــان وی و 
عبــداهلل عبــداهلل ســبب شــد تــا لودیــن از گرفتن 

ــن پســت انصــراف دهــد. ای

گفتگو با نماینده پارلمان افغانستان:

دولت وحدت ملی اختالفات 
داخلی خود را حل کند/ راهکار 

مشکالت امنیتی

گفتگو با نماینده پارلمان افغانستان:
ناامنی های اخیرافغانستان ناشی از 

اختالفات داخلی ریاست  جمهوری است
ــل  ــر ح ــد ب ــا تاکی ــکا ب ــاع آمری ــر دف وزری
مناقشات منطقه آســیا - پاســیفیک از راه های 
غیــر نظامی، بــر لزوم تحکیــم روابــط اقتصادی 
و نظامــی آمریــکا بــا کشــورهای ایــن منطقــه 

بــرای مقابلــه بــا قــدرت چیــن تاکیــد کــرد. 
»اشــتون کارتــر« کــه در راســتای تحکیــم روابط 
نظامــی بــا کشــورهای منطقــه اقیانــوس آرام به 
توکیو ســفر کــرده، در دیــدار بــا »ژنــرال ناکاتانی« 
همتــای ژاپنــی خــود از اقدامــات ژاپــن بــه ایفای 
نقــش نظامــی گســترده تــر در ســطح منطقــه 
آســیا - پاســیفیک به عنــوان مانعی بــرای قدرت 

طلبــی چین اســتقبال کــرد.
وی در عیــن حــال بــر حــل اختالفــات مــرزی 
منطقــه آســیا - پاســیفیک از راه هــای غیــر 
نظامــی تاکیــد کــرد و از بــی عالقگــی آمریــکا بــه 
جانبــداری از یــک کشــور خــاص در حل مناقشــات 

منطقــه ای ســخن گفت.
اشــتون کارتــر پیــش از آغــاز ســفر خــود بــه توکیو 
نیز بــا اشــاره بــه لــزوم همــکاری بین ۱۱ کشــور 
منطقــه اقیانــوس آرام به ویــژه اســترالیا بر اهمیت 
پیمــان هــای تجــاری بــا ایــن کشــورها تاکیــد 

کــرده و گفــت: مــن هرگــز فرامــوش نمــی کنم 
کــه تــوان نظامــی ما بــر پایــه یــک اقتصــاد پویا، 

رو بــه رشــد و بــی بدیــل بنــا شــده اســت.
روزنامــه واشــنگتن تایمــز نیز به انتشــار بخشــی 
ــه  ــر پرداخــت ک ــروز اشــتون کارت از ســخنان دی
در آن بــر اهمیــت اســتفاده ازفنــاوری هــای جدیــد و 
تحکیم همــکاری با کشــورهای منطقــه اقیانوس 
آرام در راســتای حفاظت از امنیت ملــی آمریکا و مهار 

کشــورهایی نظیر چیــن تاکید شــده بــود.
ــن در  ــه ژاپ ــر کــه پیــش از ســفر ب اشــتون کارت
موسســه »مــک کیــن« دانشــگاه ایالتــی آریزونا 
ســخنرانی داشــت در بخشــی از اظهــارات خــود 
آســیا را منطقــه ای مهم بــرای آینده مــردم آمریکا 
توصیــف کــرده و گفت: ایــاالت متحــده آمریکا و 
چیــن بــا یکدیگر هم پیمــان نیســتند، امــا این به 
معنای دشــمنی ایــن دو بــا یکدیگر نیســت. ادامه 
روابــط قــوی و ســازنده میــان واشــنگتن - پکــن 
بــرای امنیــت جهــان ضــروری اســت امــا هرچه 
کــه پیشــتر مــی رویــم ایــن روابــط نیــز کــه بــر 
پایــه همــکاری و در عیــن حــال رقابــت اســت به 

نوبــه خــود پیچیــده تــر می شــود.

مهار چین؛ دغدغه اصلی وزیر دفاع 
آمریکا در سفر به توکیو
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آسیـــــــا

»شــی جینپینــگ« رئیــس جمهــور چیــن، پیش 
ــاد شــد و مــورد  از ظهــر دوشــنبه وارد اســالم آب
اســتقبال »نواز شــریف« نخســت وزیر پاکســتان 
قــرار گرفــت. بــر اســاس اخبــار موجــود، رئیــس 
جمهــور چیــن در ســفر بــه اســالم آبــاد بالــغ بــر 
ــذاری  ــرمایه گ ــتان س ــارد دالر در پاکس 46 میلی

خواهــد کــرد. 
ــش  ــه پاکســتان و افزای ــن ب ــک شــدن چی نزدی
ــد  ــی توان ــاد، م ــالم آب ــا اس ــن ب ــبات پک مناس

ــم  ــه ه ــد ک ــد باش ــرای هن ــداری ب ــگ هش زن
ــا پاکســتان  ــت اســت و هــم ب ــن در رقاب ــا چی ب

اختالفــات گســترده ای دارد.
دالیل اهمیت پاکستان برای چین 

ــتان در  ــن و پاکس ــان، چی ــاد کارشناس ــه اعتق ب
ســالیان گذشــته دارای روابــط ممتــازی بودنــد و 
ــه ایــن کشــور  ســفر رییــس جمهــوری چیــن ب
ــن مناســبات، در  ــم ای ــد ضمــن تحکی ــی توان م
ــذار باشــد.  ــر گ ــز اث ــه نی ــات منطق ــت و ثب تقوی

پاکســتان، بــه لطــف حســن همجــواری 
بــا چیــن، توانســته در ســالیان گذشــته 
ــف  ــای مختل ــه ه ــازی در زمین ــط ممت رواب
ــا دومیــن قــدرت اقتصــادی جهــان برقــرار  ب
کنــد و دولــت کنونــی اســالم آبــاد نیــز 
ــود  ــای خ ــن رویکرده ــی تری ــی از اصل یک
را در عرصــه اقتصــاد و سیاســت خارجــی، 
ــن  ــا پک ــط ب ــش رواب ــش از پی ــترش بی گس

ــت. ــرار داده اس ق

ــتان  ــر پاکس ــالوه ب ــفر ع ــن س ــدون شــک ای ب
بــرای چیــن نیــز خالــی از دســتاورد نخواهــد بود 
ــن  ــی از مهمتری ــه یک ــت ک ــوان گف ــاید بت و ش
ــالش  ــن، ت ــرای چی ــفر ب ــن س ــتاوردهای ای دس
پکــن بــرای ورود بــه طــرح هــای مهــم 
ــعه  ــرح توس ــه ط ــتان از جمل ــی در پاکس زیربنای
ــل  ــرای ح ــتان ب ــه پاکس ــاعدت ب ــادر و مس بن

ــد. ــرژی باش ــود ان ــل کمب معض
ــن  ــا تامی ــن قصــد دارد ب ــن ســبب چی ــه همی ب

روزنامه واشــنگتن پســت در گزارشــی بــه ابعاد تأمل برانگیز گســترش 
روابــط چین بــا پاکســتان از جنبه های مختلــف پرداخته اســت.

روزنامه واشــنگتن پســت در گزارشــی بــه ابعاد تأمل برانگیز گســترش 
روابــط چین بــا پاکســتان از جنبه های مختلــف پرداخته اســت.

ــای  ــی بیلبرده ــای انگلیســی و چین ــته ه ــه نوش ــی ب ــا نگاه ب
مرتبــط با ســفر رییــس جمهــور چین بــه پاکســتان و شــعارهای 
رمانتیکــی از قبیــل »روابــط دو کشــور بلندتــر از کــوه، عمیــق تر 
ــل  ــر از عســل« در کشــور پاکســتان، تمای ــیرین ت ــا و ش از دری
زیــاد ایــن کشــور بــه گســترش روابــط دوجانبــه بــا چیــن بیــش 

از پیــش آشــکار مــی شــود.
»شــی جینپینــگ« رئیــس جمهــور چیــن نیــز پیــش از ورود بــه 
پاکســتان ضمــن ابــراز عالقــه بــه توســعه روابــط بــا پاکســتان 
در مقالــه ای کــه روزنامــه هــای پاکســتانی آن را منتشــر کردنــد 
دربــاره ســفر خــود گفــت: ایــن اولیــن ســفر مــن بــه پاکســتان 
اســت، امــا احســاس مــن از ایــن ســفر ایــن اســت کــه گویــا به 

خانــه بــرادر خــود ســفر مــی کنــم.
شــاید بتــوان این ســخنان را در قالب الفــاظ زیبای دیپلماتیک برشــمرد، اما 
بــا نگاهــی عمیق تر دســت کــم روابــط فرهنگــی ایــن دو کشــور را نمی 

تــوان برخــوردار از جایگاه مطلوبی دانســت.
ســرمایه گــذاری 46 میلیــاردی چیــن در پاکســتان در بخــش انــرژی 
و زیرســاخت با ســفر دو روز گذشــته شــی بــرای اقتصــاد متزلــزل این 
کشــور وعــده چشــم گیــری بــه حســاب مــی آیــد. قطــع گســترده 
بــرق در پاکســتان و کمبــود شــدید انــرژی در این کشــور که بــه وعده 
انتخاباتی نــواز شــریف در ســال ۲0۱3 تبدیل شــده بود سالهاســت که 
بــه معضلی بــرای این کشــور جنــوب آســیا تبدیل شــده و همیــن امر 

توجــه پاکســتان بــه ایــن ســرمایه گــذاری را بیشــتر کرده اســت.
طــرح مهــم جــاده ابریشــم چیــن کــه بخشــی از آن بــا عنــوان 

کریــدور اقتصــادی چیــن و پاکســتان شــناخته مــی شــود بــرای 
هــر دو طــرف ســودمند بــه نظــر مــی رســد. ایــن کریــدور بــه 
ســاختارهای زیربنایــی چــون جــاده، راه آهــن، خــط لولــه و بنادر 
نیــاز دارد و باعــث خواهــد شــد تــا پاکســتان بــه ســرمایه هــای 
بیشــتری دســت یابــد. از طرفــی طــرح احــداث ایــن کریــدور از 
مبــداء آن در بنــدر گــوادر در جنــوب غربــی پاکســتان تــا مقصــد 
آن در شــهر کشــگر واقــع در اســتان ســینگیانگ در غــرب چین 
اســت شــامل ســه بخــش مهــم و مــوازی خطــوط حمــل و نقل 
ــت و  ــرژی اس ــال ان ــای انتق ــه ه ــط لول ــی و خ ــاده ای، ریل ج
عملیــات احــداث خطــوط جــاده ای اســت. این ســرمایه گــذاری 
از مزایــای مالــی زیــادی بــرای اقتصــاد چیــن برخــوردار اســت.

ــوص  ــی در خص ــرای نگران ــی ب ــل واقع ــود دالی ــن وج ــا ای ب
ــود دارد. ــور وج ــن دو کش ــه ای ــط دوجانب رواب

بیشــتر پروژه هــای عمرانی در منطقــه گســترده ای در ایالت نــاآرام 
بلوچســتان انجــام مــی شــود. ارتــش پاکســتان هنــوز هــم در ایــن 
منطقــه بــا جدایــی طلبــان شورشــی در مبــارزه اســت و ایــن امــر 
خطرپذیــری ســرمایه گــذاری در ایــن ناحــه را باالتــر خواهــد بــرد.

از ســوی دیگــر تعــداد پــروژه هــای اعالمــی از ســوی چیــن در 
مقایســه بــا مبالغــی که تــا کنــون در پاکســتان ســرمایه گــذاری 
خارجــی انجــام شــده اســت، تردیدهایــی را دربــاره اغــراق آمیــز 

بــودن آن ایجــاد مــی کنــد.
نکته شایان توجه دیگر عدم توازن در برقراری این رابطه است.

چیــن یکــی از شــرکاء تجــاری پاکســتان محســوب مــی شــود. 
امــا کفــه ایــن تــراز تجــاری همــواره بــه نفــع چیــن بوده اســت.
ــا  ــارزه ب ــدگاه مب ــتان از دی ــه پاکس ــن ب ــگاه چی ــی، ن از طرف
ــدادی از  ــه تع ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــن ب تروریســم اســت. چی
گــروه هــای افراطــی در پاکســتان با اویغــوری های منطقه ســین کیانگ 

در ارتبــاط بــوده و ایــن امــر خــود بر گســترش روابط تأثیرگــذار خواهــد بود.
همچنین حضــور بازیگران دیگری در عرصه مناســبات چین و پاکســتان 
ماننــد هنــد و آمریــکا را نیز نمــی تــوان نادیــده گرفــت. چین و پاکســتان 
پیشــتر با هند منازعات جنگــی داشــته و تا کنون نیــز درباره منطقــه مورد 

مناقشــه سلســله جبال هیمالیا اختالفاتی را تجربه کــرده اند.
چیــن بــه عنــوان عامــل اصلی کمــک بــه پاکســتان در دســت یابــی به 
زرادخانه تســلیحات هسته ای محسوب شــده و به عنوان بزرگترین تأمین 

کننــده ســالح بــرای اســالم آبــاد جایــگاه خــود را حفــظ کرده اســت.
درحالیکــه چیــن، شــرق آســیا را بــه عنــوان حیــاط خلــوت خــود 
ــرده  ــاز ک ــه آغ ــرب ب ــا غ ــز ب ــی را نی ــازی متفاوت ــد، ب ــی دان م
اســت. پیشــنهاد چیــن بــرای میانجیگــری  و مذاکــره بــا طالبان 
در افغانســتان نشــانی از کنارگذاشــتن سیاســت هــای بــی 
طرفانــه ایــن کشــور مبنــی بــر عــدم دخالــت در امــور داخلــی 

کشــورهای دیگــر در دهــه هــای گذشــته اســت.
اکنــون کــه آمریــکا بخشــی از نظامیــان خــود را از افغانســتان خارج 
کــرده اســت، چیــن دیگــر نمــی توانــد صرفــاً تماشــاچی بــوده و 
بایــد نقــش برجســته تــری را در منطقــه ایفــا نمایــد. در ایــن میان 
حرکــت چیــن بــه ســمت برقــراری ثبــات در افغانســتان مــی تواند 
اعمــال اهــرم فشــاری بــرای پاکســتان محســوب شــود کــه دارای 

ارتبــاط پیچیــده ای بــا طالبــان افغانســتان می باشــد.
بــر ایــن اســاس برخــی تحلیلگــران روابــط چیــن بــا پاکســتان را در قالب 
تســهیل کننده نقــش آفرینی چین بــه عنــوان قــدرت بــزرگ در منطقه 

و اســتفاده از پاکســتان بــه عنــوان یــک کریــدور قلمداد مــی کنند.

واشنگتن پست تحلیل کرد

گسترش روابط چین با پاکستان/ عوامل همگرایی و واگرایی

دریــادار »ســاموئل الکلیــر« رئیــس ســتاد 
ــه  ــوس آرام، ب ــه اقیان ــکا در منطق فرماندهــی آمری
کمیتــه نیروهــای مســلح  مجلــس ســنای آمریکا 
هشــدار داد کــه تحــرکات نظامــی روســیه و نیروی 
هســته ای راهبــردی این کشــور تــا حــدی افزایش 
یافته کــه قابــل مقایســه بــا آرایش نظامی مســکو 

ــرد اســت. ــگ س در دوره جن
بــه گفتــه وی، طــی چنــد مــاه گذشــته روســیه 

ــرد خــود  ــرواز بمــب افکــن هــای دورب شــمار پ
ــه آســیا - پاســیفیک  ــی منطق ــم هوای را در حری
ــر شــمار رزمایــش هــای خــود  افزایــش داده و ب

ــزوده اســت. ــز اف نی
عــالوه بــر ایــن، دریــادار الکلیــر درباره تالش مســکو 
به بهبود توانمنــدی هــای بازدارندگی هســته ای خود 
در ســاحل شــرقی روســیه اشــاره کــرد کــه از لحــاظ 

جغرافیایی در شــمال اقیانــوس آرام قــرار دارد.

ــه  ــی ک ــا برشــمردن خطرات ــر ب ــه، الکلی در ادام
هژمونــی آمریــکا را در منطقــه پاســیفیک تهدید 
ــت  ــی دول ــاده خواه ــای زی ــر ادع ــد ب ــی کن م
پکــن تاکیــد کــرد و گفــت: اقدامــات اخیــر چیــن 

ممکــن اســت دایــره نفــوذ پکــن را در دریــای چین 
جنوبــی افزایــش داده و ایــن کشــور را بــه اســتقرار 
رادارهــای دوربــرد و سیســتم هــای موشــکی 
پیشــرفته در مناطــق مــورد مناقشــه ترغیــب کند.

حضور روسیه و چین در منطقه 
پاسیفیک؛ تضعیف موقعیت 

هژمونیک آمریکا
رئیس ستاد فرماندهی آمریکا در منطقه آسیا - پاسیفیک درباره افزایش تحرکات 

نظامی مسکو و پکن و خطرات آن برای آمریکا هشدار داد.
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آسیـــــــا

کشــور هنــد امــروزه یکــی از بزرگتریــن قــدرت های 
نوظهــور در منطقــه بــا بیــش از یــک میلیــون نیروی 
نظامــی بــه شــمار مــی آیــد. هنــد تــوان تســلیحات 
هســته ای خــود را جزء الینفک چشــم انداز دســتیابی 
بــه جایــگاه یــک قــدرت بــزرگ محســوب مــی کند 
بــه نحــوی کــه ارتقــاء برنامــه اتمــی اش را هــم برای 
اعتبــار و هــم دکتریــن امنیتــی اش حیاتــی مــی داند.
البتــه تــداوم برنامــه هســته ای در هنــد بــا انتقادهایی 
نیــز مواجــه بــوده اســت. ایــن کشــور نــه تنهــا عضو 
معاهــده منــع گســترش ســالح هــای هســته ای)ان 
پــی تــی( نیســت، حتــی جــزء 5 کشــوری هــم کــه 
ــوان  ــوردار از ت ــوان برخ ــه عن ــا را ب ــده آنه ــن معاه ای
تســلیحات هســته ای مــی شناســد محســوب نمی 
ــه عــالوه، آزمایــش هــای هســته ای هنــد  شــود. ب
در ســال هــای ۱974 و ۱998 بــه اعتراضــات شــدید 
و حتــی اعمــال برخــی تحریــم ها علیــه این کشــور 

ــی گردید. منته
ــر ضــد ایــن  اگرچــه تحریــم هــای اعمــال شــده ب
کشــور مدتــی بعــد لغــو شــد و آمریکا بــه شــرط عدم 
تکــرار آزمایــش هســته ای؛ برخــورداری هنــد از ایــن 
تــوان را بــه رســمیت شــناخت، ایــاالت متحــده ایــن 
کشــور را بــه عنــوان دولتــی بهــره منــد از تســلیحات 
هســته ای به رســمیت نشــناخته اســت. با ایــن وجود 
چــراغ ســبز آمریــکا بــه تأمین کننــدگان مــواد مــورد 
نیاز در تأسیســات هســته ای هنــد، اهمیــت راهبردی 
ایــن کشــور بــرای غــرب، جلب اعتمــاد غرب توســط 
هنــد و باالخره معیارهــای دوگانه آمریــکا درخصوص 

ســالح هــای هســته ای را بــه اثبــات مــی رســاند.
ایــن ســایت تحلیلــی آمریکایــی در ادامــه بــه 5 نکته 
درخــور تأمــل دربــاره برنامــه هســته ای هنــد اشــاره 

کــرده و بــه تحلیــل آنهــا مــی پــردازد:
1( چرایی ساخت تأسیسات هسته ای در هند

رهبــران ملــی گــرای هنــد حتــی پیــش از کســب 
اســتقالل ایــن کشــور ســودای دســتیابی بــه تــوان 
ــد. جواهــر لعــل  هســته ای را در ذهــن مــی پروراندن
نهــرو اولیــن نخســت وزیــر ایــن کشــور در توجیــه 
ایــن آرمــان گفــت: مادامیکــه اوضــاع جهــان بــه این 
ــت  ــاع از تمامی ــرای دف ــز ب ــد نی ــد، هن صــورت باش
ــای  ــه ابزاره ــود ب ــدار خ ــظ شــأن و اقت ارضــی و حف
نویــن نیازمنــد اســت. بــی تردیــد هنــد روزی بــا اتکاء 
بــه تحقیقــات علمــی خواهــد توانســت قــدرت اتمی 
خــود را در جهــت اهــداف ســازنده ای بــه کارگیــرد تــا 
درصورتــی کــه در معــرض تهدید قــرار گرفــت، بتواند 

از تمامــی وســایل دراختیــار اســتفاده کنــد.
آزمایــش هســته ای چیــن در ســال ۱964، مهمترین 
مشــوق هســته ای شــدن هنــد بــه حســاب مــی آید. 
دو ســال قبــل از ایــن ماجــرا، چیــن توانســته بــود در 
یــک درگیــری مــرزی کوتــاه امــا تعیین کننــده هند 
ــه  ــز ب ــرده و بخشــی از اراضــی آن را نی ــوب ک را مغل
تصــرف خــود درآورد کــه در نهایــت بــه تیرگــی روابط 
ایــن دو کشــور منتهی شــد. رهبران هند نیــز با هــدف دفاع 
از ســرزمین خــود به فکــر افتادند تــا با ایجــاد و توســعه توان 

هســته ای به مقابله تدافعــی با چیــن بپردازند.
از آنجاییکــه هر دو کشــور مذکــور تمایلی به اســتفاده 
از بمــب اتــم در گام اول را نداشــته و بــرای اختالفــات 
غیرماهــوی مــرزی خطرپذیــری بــه کارگیــری ایــن 
گونــه تســلیحات را تجربــه نمــی کننــد، ایــن ســوال 
بــه اذهــان متبــادر مــی شــود کــه چــرا هنــد بــرای 
مشــکالت مــرزی خــود بــا چین احســاس مــی کند 
بــه گســترش تســلیحات هســته ای نیازمند اســت؟

هنــد بیــش از اینکه بــرای غلبــه بر چیــن به اتــم نیاز 
داشــته باشــد، به تــوازن قــدرت خــود در منطقه بــا آن 
کشــور می اندیشــد تــا ایــن رهگــذر بتواند با چیــن در 

رهبری آســیا بــه رقابت بپــردازد.
از ســوی دیگــر، بــا تشــدید تنــش هــا میــان هنــد و 
پاکســتان، تحلیــل گــران اهمیت بهــره منــدی هند 
از تــوان هســته ای را بــه عنــوان قــدرت بازدارنــده ای 
ــود  ــت خ ــن امنی ــن کشــور درجهــت تأمی ــرای ای ب

ضــروری تلقــی مــی کننــد.
ــه  ــد ب ــتیابی هن ــی دس ــد تاریخ 2( رون

ــته ای ــلیحات هس تس
تحقیقــات هســته ای هنــد در موسســه تحقیقــات 
بنیادیــن)آی اف آر( ایــن کشــور در ســال ۱944 آغــاز 
ــه برخــی  ــن کشــور ب ــا دسترســی ای ــس از آن ب و پ
مجــالت علمــی کشــورهای غربــی ادامــه یافــت تا 
جاییکه در این مســیر از ســایر کشــورهای همتراز خود 
در آن زمــان پیشــی گرفــت. عــالوه بر توانمنــدی این 
کشــور در غنی ســازی پلوتونیــوم و اورانیــوم که نقش 
برجســته ای در ســاخت بمب هســته ای دارنــد، مؤلفه 
منحصــر بــه فــرد هنــد در فعالــت هــای هســته ای، 
ــن  ــان در ای ــوم جه ــر توری ــد از ذخای ــود ۲5 درص وج
کشــور اســت. توریوم مســتقیماً بــرای ســاخت بمب 
هســته ای بــه کاربــرده نمی شــود، بلکــه کاربــری آن 
در تولیــد انــرژی بــا مقاصــد غیرنظامــی موجــب می 
شــود تــا تمــام اورانیــوم و پلوتونیوم مــورد نیاز هنــد در 

ــری نظامــی تأمین شــود. کارب
ــن،  ــد از چی ــت هن ــس از شکس ــال ۱96۲ و پ در س
تــالش بــرای ســاخت ســالح اتمــی در ســال ۱965 
بــا هدایــت دکتــر هومــی بهابهــا دانشــمند برجســته 
ــت  ــان نخس ــاز و در زم ــور آغ ــن کش ــته ای ای هس
وزیــری ایندیــرا گانــدی ســرعت گرفــت. گانــدی در 
این مســیر هــم درپــی افزایش محبوبیــت خود بــود و 
هــم از حضور چیــن و آمریــکا در جنــگ ۱997 خود با 

پاکســتان احســا س خطــر مــی کــرد.
اگرچــه هنــد بــا صلــح آمیــز خوانــدن اولیــن انفجــار 
هســته ای خــود در ســال ۱974 توانســت از بخــش 
عظیمــی از انتقادها عیله خود جلوگیــری کند، بعضی 
از دانشــمندان هنــد در محافــل خصوصــی خــود آن را 
در راســتای تــداوم برنامــه تســلیحات هســته ای این 

ــد کردند. کشــور تأیی
از ســال ۱974 بــه بعــد، هنــد بــا آزمایشــهای مختلف 
ــا  ــوان اتمــی خــود پرداخــت ت ــه توســعه ت دیگــر ب
ــا انجــام 5 آزمایــش هســته  اینکــه در ســال ۱998 ب

ای )4 فیســیون یــا شــکافت هســته ای و ۱  فوزیــون 
یا همجوشــی هســته ای( رســماً خــود را یک کشــور 
ــام  ــا انج ــز ب ــتان نی ــرد. پاکس ــالم ک ــته ای اع هس
آزمایــش هــای مشــابه در واکنــش بــه ایــن بیانیــه، 
هســته ای شــدن منطقــه جنــوب آســیا را در عمل به 

اثبــات رســاند.
ــای  ــث ه ــد و بح ــت هن ــن امنی 3( تأمی

پیرامونــی آن
درحالیکــه برنامــه هســته ای پاکســتان بــا انتقادهای 
زیــادی مواجه اســت، ســوال های منطقــی و معقولی 
نیــز مطــرح مــی شــود مبنــی بــر اینکــه آیــا برنامــه 
تســلیحات هســته ای هند بــه ثبــات و امنیت منطقه 
جنــوب آســیا کمــک کــرده یــا آن را متزلزل ســاخته 

اســت؟
این نکتــه در همین پایــگاه خبــری در ســال ۲0۱3 در 
مجموعه مقاالت منتشــره توســط زاچاری کک و زروا 

جاشــینکار مورد مناظــره قــرار گرفت.
کک معتقد اســت کشــور هند با تجســم یــک تهدید 
قریــب الوقــوع به ســاخت بمــب هســته ای مبــادرت 
ورزیــد، امــا از آنجاییکــه نامناســب بــودن این ســالح 
در تأمیــن امنیــت بــه اثبــات رســیده و از طرفــی نیــز 
تــالش هنــد بــرای دســتیابی بــه دانــش هســته ای 
موجب رقابــت پاکســتان در این مســیر شــد، اقدامات 
هند در خصوص ســاخت و گســترش ســالح هســته 
ای نتیجــه مطلوبــی را بــه همــراه نداشــت. از ســوی 
دیگــر اســتفاده از ایــن تســلیحات بــرای بازدارندگــی 
در مناقشــه هــای گســترده متصــور مــی باشــد، در 
ــد  ــا هن ــن ب حالیکــه اختــالف مــرزی کوچــک چی
توجیــه مناســبی بــرای هنــد محســوب نشــده و لــذا 
مجموعه تــالش هــای این کشــور نــه تنها تضمین 
کننــده امنیت خــود نبــوده اســت، بلــه جایگاه هنــد را 
نیــز در مقایســه بــا پیــش از رقابت هــای اتمــی تنزل 

ــت. داده اس
جاشــینکار بــا رد اظهــارات کک اهداف چین را بســیار 
گســتره تــر از اختــالف کوچــک مــرزی بــا هنــد می 
دانــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه چیــن مدت هــا پیش 
از آزمایــش هســته ای ســال ۱998 و بــا هــدف مهار هند 

به هســته ای شــدن پاکســتان کمک کــرده بود.
ــش هســته ای  ــه آزمای ــا کمــک ب ــن ب ــع چی درواق
پاکســتان بــه طــور موثــری در تبدیــل ایــن کشــور 

ــی کــرده  ــدرت هســته ای نقــش آفرین ــه یــک ق ب
بــود. ایــن امــر همــراه با تهاجمات پیشــین پاکســتان 
به هنــد توانســت توجیه خوبــی را بــرای تــالش هند 
در دســتیابی بــه این ســالح در پاســخ بــه ماجراجویی 

هــای چیــن و پاکســتان بــه همــراه داشــته باشــد.
در مجمــوع، اختــالف نظــر در اینکه آیا هند توانســته 
اســت بــا دانش فنی تســلیحات هســته ای بــه تأمین 
امنیــت خــود کمــک کنــد تــا کنــون فاقــد جــواب 

متقاعــد کننــده ای بوده اســت.
4( توانمندی های هسته ای هند

ــا  ــته ای و ب ــب هس ــورداری از ۱۱0 بم ــا برخ ــد ب هن
اختــالف اندکی در مقایســه بــا ۱۲0 کالهک هســته 
ای پاکســتان توازنــی را با مقــدار پلوتونیوم غنی شــده 

خــود ایجــاد کــرده اســت.
ــیه دارای  ــکا و روس ــن، آمری ــا چی ــگام ب ــد هم هن
توانمنــدی های کامــل ســه گانــه هســته ای در دریا، 
هــوا و زمیــن اســت. جنگنــده هــای قــادر بــه حمــل 
کالهک هسته ای شــمل ســوخو-30، میکویان-۲9 
و جنگنــده چنــد منظــوره میــراژ ۲000 تنهــا نمونــه 

هایــی از ایــن دســت محســوب مــی شــوند.
ــرد  ــم ب ــز علیرغ ــد نی ــای هســته ای هن زیردریاییه
محــدود موشــک هــای آن رو بــه پیشــرفت و تکامل 
اســت. زیردریایــی هســته ای بومــی کالس آری 
هانتنشــانی از قابلیــت هنــد در ایــن عرصه می باشــد.

زرادخانــه موشــکی این کشــور نیــز به زودی موشــک 
ــت  ــز در فهرس ــتیکرا نی ــاره ای بالس ــن ق ــای بی ه

توانمنــدی هــای خــود جــای خواهــد داد.
ــوان حمــل  ــد و سیســتم ت ــرد موشــک هــای هن ب
تســلیحات آنها در مقایســه بــا توانمندی های مشــابه 
در پاکســتان بســیار باالتر اســت و لــذا برنامه هســته ای 
هنــد بیشــتر دربرابر تهدیــدات چین مــد نظر می باشــد.

5( آینده هند
چــون هند بــه حداقل تســلیحات هســته ای بازدارنده 
مــورد نیــاز خــود دســت یافتــه اســت، ولی پاکســتان 
ممکــن اســت اســتفاده از ســالح اتمــی خــود را برای 
اهــداف تهاجمــی و در میــدان مبــارزه درنظــر داشــته 
باشــد؛ هنــد نمــی تواند با ســرعت پاکســتان به توســعه 

انبارهای تســلیحات هســته ای خود اقــدام نماید.
بــه عــالوه، اتــکاء هنــد بــه اســتفاده از ســالح اتمــی 
بــرای تأمیــن امنیــت خــود در مقایســه بــا پاکســتان 
کمتــر بــوده و در اندیشــه باالبــردن توان نظامــی خود 
در دریــا و در مناطــق هیمــاال اســت. از طرفــی تمرکز 
اصلــی هنــد بــر رشــد اقتصــادی مــی باشــد و تهدید 
جــدی را بــرای تمامیــت ارضــی خود متصور نیســت.

بــا توجه بــه عواملــی ماننــد تــوان هســته ای بــاالی 
هند و غنی ســازی اورانیــوم و پلوتنیوم، پیمان هســته 
ای بــا آمریکا و امکان واردات مایحتاج ســاخت بیشــتر 
بمــب اتــم و باالخــره ســرمایه گــذاری ایــن کشــور در 
تحقیقات جهت اســتفاده از توریوم در راکتورهای هســته 
ای؛ تــوان تســلیحاتی این کشــور نمایــان تر می گــردد.

ــه  ــده، چگونگــی ب ــد در آین ــش روی هن ــش پی چال
کاربســتن بازدارندگــی هســته ای ایــن کشــور اســت. 
واقعیــت برخــورداری هــم زمــان پاکســتان از ســالح 
ــورت  ــد در ص ــه هن ــی جویان ــات تالف ــی، اقدام اتم
تعرض پاکســتان بــه کشــورش را بــا دشــواری مواجه 
مــی ســازد. بنابرایــن، رهبــران هنــد از یــک ســو بــه 
دنبــال آغــاز جنــگ هســته ای در جنــوب آســیا نبوده 
و از ســوی دیگــر  مایــل نیســتند تــا شــرارت هــای 

احتمالــی پاکســتان بــی پاســخ بماند.
لــذا جنوب آســیای مجهــز به تســلیحات هســته ای، 
محــور بحث هــای آینــده دربــاره ایــن منطقه بــوده و 
ترســیم راهبــردی بــرای حل و فصــل معمــای آن بر 

عهــده دولــت هنــد می باشــد.

نشنال اینترست تحلیل کرد

5 نکته مهم در بررسی برنامه هسته ای هند
هند یکی از بزرگترین قدرت های نوظهور در منطقه با بیش از یک میلیون نیروی 
نظامی به شمار می آید. این کشور توان تسلیحات هسته ای خود را جزء الینفک چشم 

انداز دستیابی به جایگاه یک قدرت بزرگ محسوب می کند.
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ــوال از  ــه معم ــکا ک ــواه آمری ــزب جمهوریخ ح
ــر جهــان  ــه مســائل حاکــم ب دریچــه بدبینــی ب
ــی را  ــدرت نظام ــه ق ــکا ب ــد ات ــی کن ــگاه م ن
مهمتریــن عامــل پیــروزی خــود تصــور کــرده و 
ــر طبــل  ــا ب از همیــن روی اســت کــه بــی محب
ــان  ــرد جمهوریخواه ــد. رویک ــی کوب ــگ م جن
کــه شــامل تحریــم، تعــرض نظامــی و دخالــت 
ــروز  ــه ام ــا ب ــت ت ــورها اس ــر کش ــور دیگ در ام
ــه  ــژه خاورمیان ــه وی ــان ب ــاط جه در برخــی از نق
ــه  ــن اســت ک ــا ســوال ای جــواب داده اســت. ام
ــی  ــه آسیا-پاســیفیک هــم م ــا در منطق ــا آنه آی
تواننــد بــا چنیــن رویکــردی یکــه تــازی کننــد.

در پاســخ بــه ایــن ســؤال، »نشــنال اینترســت« 
در مقالــه ای بــه قلــم »رابــرت ای. کلــی« 
بــه تحلیــل رفتــار هــای نســنجیده حــزب 
ــب آن را  ــه و عواق ــکا پرداخت ــواه آمری جمهوریخ
ــاالت  ــی ای ــش سیاس ــتن چرخ ــاکام گذاش در ن
متحــده بــه ســمت منطقــه آسیا-پاســیفک مورد 
ــی  ــل م ــن تحلی ــرار داده اســت. در ای ــی ق ارزیاب

ــم:    خوانی
مــاه گذشــته 47 ســناتور آمریکایــی در نامــه ای 
سرگشــاده خطــاب بــه رهبــران ایــران بــر عــزم 
خــود بــرای جلوگیــری از حصــول هرگونــه 
توافــق هســته ای بــا ایــران هشــدار دادنــد. ایــن 
اقــدام جمهوریخواهــان آمریــکا نــه تنهــا نشــانه 
ــاکام گذاشــتن تــالش  ــرای ن ای از عــزم آنهــا ب
ــر  ــه ب ــود بلک ــا« ب ــاراک اوبام ــت »ب ــای دول ه
جسارتشــان بــه تخطــی از حــدود قانونــی خــود 
ــس از  ــه پ ــه ک ــا آنچ ــت. ام ــت داش ــز دالل نی

مشــاهده ایــن اقــدام ســوال برانگیــز شــد عواقب 
احتمالــی چنیــن اقدامــی در شــرایط نســبتا 
ــه کاران  ــو محافظ ــرد ن ــد رویک ــاوت مانن متف

ــیا اســت. ــه آس ــی نســبت ب آمریکای
ــه کار  ــت نومحافظ ــد جماع ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــه  ــی ب ــش سیاس ــنگتن را در چرخ ــت واش دس
ســمت آســیا بســته انــد و در حالــی کــه منطقــه 
ــه  ــده ب ــاالت متح ــی ای ــده سیاس ــیا در آین آس
مراتــب مهمتــر اســت، تمــام هــم و غم سیاســی 
ــاح راســت  ــژه در جن ــه وی ــکا ب ــردان آمری دولتم
ــت. در  ــوف اس ــه معط ــه خاورمیان ــان ب همچن
ــه  ــی ب ــت نگاه ــی اس ــا کاف ــن ادع ــات ای اثب
ــواه  ــای جمهوریخ ــی نامزده ــات انتخابات تبلیغ
ــال ۲0۱6  ــوری س ــت جمه ــات ریاس در انتخاب
ــه عقــب  ــر اســت کمــی ب ــم. حتــی بهت بیاندازی
برگردیــم و انتخابــات دوره قبــل را مثــال بزنیــم. 
ــی  ــت خارج ــام سیاس ــال، تم ــا ح ــته ت از گذش
ــط  جمهوریخواهــان حــول محــور مســائل مرتب
ــال حاضــر هــم  ــده و در ح ــه چرخی ــا خاورمیان ب
تمــام توجــه آنهــا بــر ســوریه، اســرائیل و داعــش 

ــت. ــز  اس متمرک
ایــن رویکــرد اگرچــه در دید مــردم جهان بســیار 
خســته کننــده و کســالت آور شــده اســت، امــا به 
لحــاظ سیاســی کامــال توجیــه پذیــر اســت چــرا 
کــه دشــمنان خاورمیانــه ای آمریــکا بــه مراتــب 
ضعیــف تــر از دشــمنان آســیایی آنهــا بــه شــمار 
مــی رونــد. البتــه ایــن بــه معنــای نادیــده گرفتن 
ــه  ــا متوج ــب آنه ــه از جان ــت ک ــری نیس خط
ــز  ــئله چی ــه مس ــود بلک ــی ش ــکا م ــع آمری مناف

دیگــری اســت. در واقــع، تولیــد ناخالــص داخلی 
کشــورهای حاکــم بــر خاورمیانــه عمدتــا ناچیــز 
اســت. قــوای نظامــی شــان ضعیــف و معمــوال 
ــی از  ــر قانون تشــریفاتی اســت و نهــاد هــای غی
فعالیــت گســترده ای در آنهــا برخــوردار هســتند. 
گــروه هــای تروریســتی نظیــر داعــش هــم بــه 
نســبت ضعیــف تلقــی مــی شــوند چــرا کــه تــا 
رویــای تبدیــل بــه یــک دولــت رســمی فاصلــه 

ــد. ــادی دارن زی
ــا 8  ــا تنه ــو ب ــل آوی ــه ت ــود ک ــی ش ــا م ادع
میلیــون نفــر جمعیــت بزرگتریــن قــدرت نظامی 
خاورمیانــه اســت و ایــن مســئله بــرای توضیــح 
ــی  ــه هژمون ــد ک ــی کن ــت م ــب کفای ــن مطل ای
ــای  ــت ه ــف دول ــت ضع ــش از باب ــکا خیال آمری
منطقــه راحــت اســت. خالصــه کالم آنکــه 
آمریــکا از توانمنــدی خــود در منطقــه لــذت 
ــدرت  ــودن ق ــارن ب ــن نامتق ــرد و همی ــی ب م
اســت کــه موجــب شــیطنت هایــی نظیر ارســال 
نامــه سرگشــاده بــه رهبــران ایــران مــی شــود. 
ــا اســتناد بــه ایــن قــدرت، آمریــکا مــی توانــد  ب
ــا  ــئولیتی ه ــی مس ــه ب ــت هزین ــده پرداخ از عه
ــر  ــد، ظاه ــود برآی ــی خ ــای داخل ــری ه و درگی
ــر  ــه ه ــبت ب ــرد و نس ــود بگی ــه خ ــه ب خصمان

ــد. ــکنی کن ــد ش ــی عه توافق
شــاید توانمنــدی ایــاالت متحــده، هزینــه ای را 
ــردازد کاهــش دهــد.  ــه بپ ــد در خاورمیان کــه بای
ــه  ــه نمون ــتان ک ــراق و افغانس ــگ ع ــد جن مانن
بــارزی از هژمونــی ایــن قــدرت نامتــوازن اســت، 
ایــن جنــگ هــا بــه منزلــه یــک اشــتباه محــض 

بــود و وجهــه آمریــکا را در جهــان تخریــب کــرد 
ــن کشــور  ــازع ای ــدرت بالمن ــال از ق ــن ح ــا ای ب
ــه  ــه چ ــع ب ــیا وض ــورد آس ــا در م ــت. ام نکاس
ــچ یــک از  ــه کــه هی ــود؟ البت صــورت خواهــد ب

ــیا صــادق نیســت. ــورد آس ــاال در م ــوارد ب م
ــران  ــی نگ ــکا زمان ــان آمری ــار جمهوریخواه رفت
کننــده مــی شــود کــه بخواهنــد همیــن رویکــرد 
متکبرانــه را در حــل مســائل آسیا-پاســیفیک بــه 
خــرج دهنــد. بــا ایــن حــال بــرای کشــوری مثل 
ــد  ــوان همــان نســخه ای را پیچی ــن نمــی ت چی
کــه بــرای حــل مســائل خاورمیانــه، کوبــا، 
ونزوئــال یــا حتــی روســیه تجویــز شــد. آمریــکا 
در رویارویــی بــا مســائل آســیا بیــش از هــر جای 
ــداری  ــن هش ــت و ای ــف اس ــا ضعی ــر دنی دیگ
اســت بــرای واشــنگتن تــا قــدم هایــش را 
آهســته کــرده و از در مالیمــت و دیپلماســی وارد 
شــود، رویکــردی کــه قطعــا حــزب نومحافظــه 

ــدارد. ــنایی ن ــا آن آش ــکا ب کار آمری
با ایــن تفاســیر رفتــار حــزب جمهــوری خــواه در 
منطقــه آسیا-پاســیفیک کامــال قابل پیــش بینی 
اســت. آنهــا بــه دشــمن درجــه یــک چیــن بــدل 
خواهنــد شــد. مانــع از تعامــل هســته ای بــا کــره 
ــکا  ــتان آمری ــی دوس ــوند و حت ــی ش ــمالی م ش
ــرس  ــه ت ــز ب ــام را نی ــی و ویتن ــر کــره جنوب نظی
و وحشــت مــی اندازنــد. ایــن در حالــی اســت که 
ــب دموکراســی  ــب کشــورهای آســیایی طال اغل
هســتند امــا نــه بــه شــکلی کــه جمهوریخواهان 
عرضــه مــی کننــد. در پایــان بایــد گفــت 
ــه  ــد، خودبینــی اخــالق گرایان تصویــری از تهدی

واشنگتن در آستانه جنگ سرد؛

رویکرد جمهوریخواهان در تعامل با قدرت هژمونیک چین

آینده سیاسی آمریکا در گرو تامین منافع این کشور در منطقه آسیا-پاسیفیک است، اما با توجه به مواضع جنگ طلبانه حزب جمهوریخواه بعید به نظر می آید که واشنگتن راه 
همواری را در رسیدن به این هدف طی کند. 
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اروپـــــــــــا

ــم  ــرکل« صدراعظ ــگال م ــنبه »آن ــر دوش عص
آلمــان در برلیــن میزبــان »الکســیس چیپــراس« 
ــدار  ــود. ایــن دی ــان خواهــد ب ــر یون نخســت وزی
ــه  ــرا ب ــراس چپگ ــاب چیپ ــس از انتخ 57 روز پ
ــرد.  ــی گی ــام م ــان انج ــری یون ــت وزی نخس
ایــن در حالــی اســت کــه مقامــات برلیــن 
معمــوال دعــوت از یــک همپیمــان اروپایــی بــه 
برلیــن را تــا ایــن حــد بــه تاخیــر نمــی اندازنــد. 
ــوس  ــر محس ــن تاخی ــل ای ــی از دالی ــاید یک ش
تردیدهایــی اســت کــه آلمــان همچنــان در مورد 

ــان دارد. ــع یون مواض
انتظار مــی رود مرکل در مراســم اســتقبال از چیپراس 
آداب کامــل میزبانی را به جای آورده و دســت دوســتی 
کشــورش را بــار دیگــر به ســمت یونــان دراز کنــد اما 
تضمینــی وجــود نــدارد کــه یونانی هــا بــاز هــم آن را 
پــس نزنند. بــه اعتقاد مقامــات برلیــن، یونان بــه ویژه 
پــس از روی کار آمــدن چپ ها مســیر اشــتباهی را در 
پیــش گرفتــه کــه در نهایــت منجــر بــه خــروج ایــن 

کشــور از منطقــه یــورو مــی شــود.

ــه برخــی  ــراس ک ــرکل و چیپ ــدار م ــع دی در واق
از آن بــا عنــوان دیــدار ســال صدراعظــم آلمــان 
بــا یــک مقــام خارجــی یــاد مــی کننــد، آخریــن 
ــذار  ــی و بنیانگ ــای اصل ــی از اعض ــالش یک ت
اتحادیــه اروپــا بــرای نــگاه داشــتن یــک عضــو 
نــه چنــدان مطلــوب در منطقــه یــورو بــه شــمار 
ــان اوج  ــژه در زم ــه وی ــدار ب ــن دی ــی رود. ای م
تنــش هــای سیاســی و مشــاجرات لفظــی بیــن 

ــن برگــزار مــی شــود. ــن و آت ــات برلی مقام
ــا  ــن باره ــات آت ــر مقام ــای اخی ــه ه ــی هفت ط
ــاد انتقــاد گرفتــه و عباراتــی  ــه ب آلمانــی هــا را ب
ــن از  ــات برلی ــه خشــم مقام ــد ک ــه کار بردن را ب
ــاد را  ــر اقتص ــوبیله« وزی ــگ ش ــه »ولفگان جمل
ــس  ــا مشــاجره »یانی ــش ب ــن تن برانگیخــت. ای
ــا همتــای  ــان ب واروفاکیــس« وزیــر اقتصــاد یون
ــز  ــه نی ــود رســید. در ادام ــه اوج خ ــی اش ب آلمان
انتشــار ویدیوی توهیــن واروفاکیــس به آلمانــی ها به 
این وضعیــت دامــن زد. هــر چند وزیــر اقتصــاد یونان 
ــرده و خواســتار  ــه خــود را رد ک ــات وارد شــده ب اتهام

توقــف »بــازی رســانه ای« آلمــان شــده اســت.
ــن اســت  ــه مطــرح اســت ای ــوالی ک ــون س اکن
کــه آیــا ســفر نخســت وزیــر یونــان بــه آلمــان 
خواهــد توانســت یــخ روابــط ایــن دو همپیمــان 
ــان و  ــات نه ــه اختالف ــرده و ب ــی را آب ک اروپای
آشــکار آنهــا پایــان دهــد؟ چنیــن بــه نظــر مــی 
رســد کــه یونانــی هــا همچنــان بــه آلمــان بــه 
ــه  ــی دوم و ب ــگ جهان ــاوز جن ــدرت متج ــم ق چش
کمک هــای مالــی دریافــت شــده از اتحادیــه اروپا نیز 
کــه بخــش اعظــم آن توســط ایــن کشــور پرداخــت 

مــی شــود، بــه چشــم غرامــت مــی نگرنــد.

ــا  ــی ه ــت آلمان ــخص نیس ــال مش ــن ح ــا ای ب
ــر  ــرایطی حاض ــه ش ــت چ ــان و تح ــه زم ــا چ ت
ــود چهــره  ــرای بهب ــه پرداخــت ایــن کمــک ب ب
کشورشــان در بیــن یونانــی هــا باشــند. 
ــی  ــرای آلمان ــی ب ــرایط کنون ــه در ش ــچه ک آن
هــا مهــم اســت، نــگاه داشــتن یونــان در منطقــه 
یــورو اســت و ایــن کــه در آتــن بــه ایــن کمــک 
هــا چــه عنوانــی داده مــی شــود، اهمیتــی نــدارد. 
در بیــن دولتمــردان آلمانــی ایــن بــاور وجــود دارد 
کــه پیــش از پذیــرش هــر گونــه شکســتی، بایــد 

ــود.   ــن را آزم ــای ممک ــام راه ه تم

دیدار تاریخی مرکل و چیپراس/ 
تالش برای حفظ یونان در منطقه یورو

در هفتــه هــای گذشــته نشــانه هایــی از گرایــش ترکیــه بــه افزایــش 
ــا روســیه بــه ویــژه در زمینــه انــرژی نمایــان شــد. ایــن  همــکاری ب
در حالــی اســت کــه اتحادیــه اروپــا خواهــان همــکاری ترکیــه بــا این 
اتحادیــه در خصــوص اجرایــی شــدن تحریم هــای ایــن اتحادیه علیه 
روســیه اســت. امــری کــه موجــب شــده تــا مقامــات ایــن اتحادیــه از 

افزایــش همــکاری ترکیــه و روســیه ابــراز نگرانــی کننــد.
در پی ســفر مــاه های گذشــته پوتیــن رئیس جمهــور روســیه و ترکیه 
که نقطه عطفــی در همــکاری انرژی دو کشــور به شــمار مــی رود وی 
دســتور ایجاد خــط لوله انتقال گاز روســیه بــه اروپــا از خاک ترکیــه را داد 

کــه در هفته های گذشــته مطالعــات آن اجرایی شــده اســت.
در همیــن راســتا گفتگویــی بــا پروفســور »علــی فایــق دمیــر« 
اســتاد دانشــگاه گاالتاســرای ترکیــه و تحلیلگــر مســائل منطقه 

انجــام شــده کــه در زیــر مشــروح آن آمــده اســت.

|| رئیــس کمیســیون انــرژی اتحادیه اروپا، در ســفر 
خــود بــه آنــکارا، نگرانــی اتحادیــه اروپــا در مــورد 
انتقــال گاز روســیه از خــاک ترکیــه را اعــام کــرده 
بــود. دالیــل اصلــی نگرانــی اتحادیــه اروپــا از ایــن 

اتفــاق چیســت؟
بــرای اتحادیــه اروپــا، افزایــش تعــداد کشــوررهای تأمیــن کننده 
ــت بســیاری  ــر روســیه اهمی ــه خصــوص گاز در براب ــرژی و ب ان
ــال گاز  ــر انتق ــی ب دارد.  درخواســت روســیه در ســال ۲0۱4 مبن
بــه اتحادیــه اروپــا از خــاک ترکیــه بــه جــای بلغارســتان، نقطــه 
عطفــی در ایــن خصــوص بــود. افتتــاح پــروژه تانــاپ یــا همــان 
انتقــال گاز آذربایجــان بــه اروپــا کــه در تاریــخ ۱7 مــارس ۲0۱5 
ــدی از  ــد جدی ــت، بُع ــورت گرف ــه ص ــهر کارس ترکی و در ش
ــاروس  ــرد. م ــا را آشــکار ک ــه اروپ ــه و اتجادی ــن ترکی ــط بی رواب
ســفکوویچ، معــاون رئیــس کمیســیون اروپا، کــه در این مراســم 
افتتاحیــه شــرکت کــرده بــود، اظهاراتــی در خصــوص اهمیــت 
ــرژی  ــرژی و افزایــش گزینــه هــای تامیــن کننــده ان امنیــت ان
بــرای کشــورهای اتحادیــه اروپــا کــه ســاالنه 400 میلیــارد یورو 
ــاپ، از  ــروژه تان ــود. پ ــرژی مــی کننــد، بیــان کــرده ب صــرف ان
ــرکت  ــکاری ش ــت. هم ــوردار اس ــی برخ ــیار باالی ــت بس اهمی
ــال  ــه انتق ــه در مرحل ــد و چ ــه تولی ــه در مرحل ــی چ ــای غرب ه
ــا نکتــه مهمــی اســت.  ــرای اتحادیــه اروپ ایــن پــروژه، قطعــا ب

ســفکوویچ در مراســم افتتاحیــه تانــاپ، از تصمیــم اتحادیــه اروپا 
ــه  ــا ترکی ــرژی ب ــوص ان ــود در خص ــط خ ــش رواب ــرای افزای ب
خبــر داده بــود. بــه خصــوص صحبــت هــای اتحادیــه اروپــا در 
مــورد اهمیــت ترکیــه در اســتراتژی انــرژی ایــن اتحادیه، پاســخ 

بســیاری از پرســش هــا و سیاســت هــا را مــی دهــد.

|| نخســت وزیــر ترکیــه، با وجــود اختافات شــدید 
ــته  ــای گذش ــور، در ماهه ــن دو کش ــی بی و تاریخ
همتــای یونانــی خــود را بــه کشــورش دعــوت کرده 
ــوان  ــه عن ــی ب ــوی برخ ــوت از س ــن دع ــود. ای ب
ــیه،  ــان روس ــکاری می ــاد هم ــرای ایج ــی ب تاش
ترکیــه و یونــان و همچنیــن ایجــاد فشــار بــر روی 
اتحادیــه اروپــا تلقــی شــد. نظــر شــما در خصوص 

ــن دعــوت چیســت؟ ای

ــا تغییــر حکومــت در یونــان، نمــی تــوان توقــع بهبــود  حتــی ب
ــت.  ــاه را داش ــی کوت ــک دوره زمان ــور در ی ــن دو کش ــط بی رواب
یــونان درگیــر مســائل داخلــی بســیار مهمــی اســت 
ــی  ــت خارج ــای سیاس ــت ه ــی از اولوی ــز یک ــه نی و ترکی
ــرس،  ــورد قب ــالف دو کشــور در م ــن کشــور اســت. اخت ای
ــالف  ــورد اخت ــن موضــوع م ــی تری ــن و اصل شــاید مهمتری
را تشــکیل مــی دهــد. بــدون شــک دعــوت نخســت وزیــر 
ــه  ــط دو جانب ــی خــود، از نظــر رواب ــای یونان ــه از همت ترکی
تاثیــر زیــادی دارد. روابــط میــان روســیه بــا یونــان، 
ــی  ــت باالی ــن اهمی ــرای طرفی ــه، ب ــی و ترکی ــرس جنوب قب
ــردی  ــت راهب ــیه، دارای اهمی ــای روس ــت ه دارد و سیاس
ــه  ــا اتحادی ــی ب ــل مختلف ــه دالی ــان، ب ــه و یون ــت. ترکی اس
ــه همیــن دلیــل روســیه  ــد ب ــاری دارن ــا روابــط تبــره و ت اروپ
را بــه عنــوان یــک گزینــه جایگزیــن مــی بیننــد. هــم اروپــا 
ــردی و  ــت راهب ــان اهمی ــه و یون ــرای ترکی ــیه، ب ــم روس و ه

ــد. ــل چشــم پوشــی دارن ــر قاب غی

ــال  ــه در قب ــای ترکی ــت ه ــما فعالی ــر ش ــه نظ || ب
منطقــه اوراســیا، تنهــا از جنبــه راهبــردی اهمیــت 
ــت  ــن فعالی ــت از ای ــدد اس ــه درص ــا ترکی دارد؟ آی
هــا بــه عنــوان ابــزار جدیــدی بــرای فشــار علیــه 

ــد؟ ــا اســتفاده کن اروپ
ترکیــه پــس از فروپاشــی شــوروی، سیاســت هــای تــرک محور 
و بــا تمرکــز بــر منطقــه اوراســیا اتخــاد کــرد. ایــن سیاســت هــا 
بــا توجــه بــه حرکــت هــای منطقــه ای و روابــط بیــن المللــی 
ــه  ــا توجــه ب ــم و تقویــت شــد. سیاســت هــای اوراســیا، ب تنظی
روابــط ترکیــه بــا روســیه و برخــی از کشــورهای تاثیرگــذار، روز 
ــدو  ــد. از ب ــی کن ــدا م ــه پی ــرای ترکی ــه روز ارزش بیشــتری ب ب
ــط  ــر رواب ــد ب ــه و تاکی ــه، توج ــی ترکی ــت خارج ــم سیاس تنظی
ــت  ــط اهمی ــادل در رواب ــاد تع ــی و ایج ــورهای غرب ــا کش ب
ــرقی  ــک غربی-ش ــت ژئوپلیتی ــت. موقعی ــته اس ــی داش باالی
ــعی در  ــا س ــی طرفه ــا تمام ــت ت ــده اس ــث ش ــه، باع ترکی
ــن  ــز از ای ــه نی ــند. ترکی ــته باش ــه داش ــرداری از ترکی ــره ب به
ــت  ــت و ظرفی ــط، موقعی ــم رواب ــرای تنظی ــود، ب ــت خ موقعی

ــد. ــی کن ــتفاده م ــن اس ــای فیمابی ه

گفتگو با استاد دانشگاه گاالتاسرای ترکیه:

ترکیه خواهان توازن در 
روابط با شرق و غرب است 

پروفسور »علی فایق دیمیر« علت افزایش همکاری 
انرژی ترکیه با روسیه را ایجاد توازن در روابط این 

کشور با غرب و شرق خواند. 

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 53 |  شماره 3 | ۱5 اردیبهشت 94

اروپـــــــــــا

ــه هســته ای  ــه بیانی ــده پارلمــان ترکی ــو« نماین ــوغ اوغل ــاروق ل ف
لــوزان را موجــب رســیدن ایــران بــه جایــگاه واقعــی خــود در نظــم 
ــه از آن  ــت ترکی ــزوم حمای ــر ل ــت و ب ــه ای دانس ــی و منطق جهان

تاکیــد کــرد. 
ــد  ــه و منتق ــان ترکی ــو پارلم ــو« عض ــوغ اوغل ــاروق ل ــان ف »عثم
ــه  ــن کشــور در یادداشــتی ارســالی بیانی ــت ای سیاســت هــای دول
لــوزان را بــرای آینــده منطقــه بســیار تاثیــر گــذار و مثبــت خوانــد.
ــا  ــان ب ــور در پارلم ــن کش ــق ای ــوری خل ــزب جمه ــده ح  نماین
ــروه 5+۱  ــران و گ ــن ای ــوزان بی ــته ای ل ــه هس ــتقبال از بیانی اس
ــه در  ــه ک ــه خاورمیان ــرای منطق ــترک ب ــه مش ــن بیانی ــت: ای گف
ــری  ــزون خشــونت و درگی ــش روز اف ــاهد افزای ــر ش ــالهای اخی س
هــا بــوده اســت، رونــدی بســیار تاثیــر گــذار و مثبــت خواهــد بــود.
وی همچنیــن گفــت توافــق هســته ای بیــن ایــران و گــروه 5+۱ 
موجــب خواهــد شــد تــا  پنجــره ای بــرای ایــران بــرای بــه دســت 
ــی و همچنیــن حــل و  ــگاه واقعــی خــود در نظــم جهان آوردن جای

فصــل بهتــر مســائل یمــن، ســوریه و عــراق بــاز شــود.

ایــن نماینــده پارلمــان ترکیــه گفــت: از ســوی دیگــر ایــن بیانیــه 
مشــترک بــرای همــگان درســتی انتخــاب و بــه کارگیــری راه حل 
هــای دیپلماتیــک و ترجیــح گفتگو بــر جنــگ و راه حلهــای نظامی 
را یــک بــار دیگــر ثابــت کــرد. بــر همیــن مبنــا نیــز یــک بــار دیگر 
ثابــت شــده اســت کــه تمــام مشــکالت موجــود در منطقــه مــی 

توانــد تــا بــا راه حلهــای دیپلماتیــک حــل و فصــل شــود.
وی تاکیــد کــرد: فضــای مثبتــی کــه پــس از ایــن بیانیــه مشــترک 
ــت و  ــی اس ــت بزرگ ــت، فرص ــده اس ــم ش ــه حاک ــر منطق ب
همــه بایــد از ایــن فرصــت عظیــم بــه خوبــی اســتفاده کننــد. 
ــه  ــن توافقنام ــود را از ای ــت خ ــات حمای ــه دفع ــد ب ــه بای ترکی
ــی  ــای آت ــفر روزه ــم س ــل ه ــن دلی ــه همی ــد. ب ــالم نمای اع
رئیــس جمهــور اردوغــان بــه ایــران از ایــن جهــت کــه مــی 
ــر  ــه تاثی ــن دو کشــور مهــم منطق ــان ای ــط می ــه رواب ــد ب توان
ــه  مثبتــی داشــته باشــد بســیار مهــم اســت. منطقــه خاورمیان
ــزرگ  ــن دو کشــور ب ــتی ای ــی و دوس ــکاری، همگرای ــه هم ب

ــاج دارد. ــه احتی منطق

گفتگو با نماینده پارلمان ترکیه:

بیانیه لوزان فرصت عظیمی برای منطقه/
لزوم حمایت ترکیه از آن

در هفتــه هــای گذشــته نشــانه هایــی از گرایــش 
ــه  ــیه ب ــا روس ــکاری ب ــش هم ــه افزای ــه ب ترکی
ویــژه در زمینــه انــرژی نمایــان شــد. ایــن 
ــان  ــا خواه ــه اروپ ــه اتحادی ــت ک ــی اس در حال
همــکاری ترکیــه بــا ایــن اتحادیــه در خصــوص 
ــه  ــن اتحادی ــای ای ــم ه ــدن تحری ــی ش اجرای
علیــه روســیه اســت. امــری کــه موجــب شــده 
تــا مقامــات ایــن اتحادیــه از افزایــش همــکاری 

ــد. ــی کنن ــراز نگران ــیه اب ــه و روس ترکی
در پــی ســفر مــاه هــای گذشــته پوتیــن رئیــس 
جمهــور روســیه و ترکیــه کــه نقطــه عطفــی در 
همــکاری انــرژی دو کشــور بــه شــمار مــی رود 
وی دســتور ایجــاد خــط لولــه انتقــال گاز روســیه 
ــه  ــه در هفت ــه را داد ک ــاک ترکی ــا از خ ــه اروپ ب
هــای گذشــته مطالعــات آن اجرایی شــده اســت.
ــایل  ــناس مس ــی« کارش ــان غفارل ــر »اورخ دکت
سیاســی در مرکــز مطالعــات اســتراتژیک قفقــاز 
جنوبــی آنــکارا در گفتگویــی در خصــوص 
ــش  ــا از افزای ــه اروپ ــای اتحادی ــی ه ــراز نگران اب
همــکاری هــای ترکیــه و روســیه در زمینــه 

انــرژی بــه ویــژه بعــد از تصمیــم روســیه بــرای 
ــتریم از  ــاوث اس ــه س ــط لول ــاخت خ ــف س توق
ــق  ــداث آن از طری ــیاه و اح ــای س ــق دری طری
ــل  ــا تمای ــه اروپ ــت: اتحادی ــه گف ــاک ترکی خ
دارد مســیر هــای انــرژی کــه از اروپــای شــرقی 
وارد اروپــای مرکــزی مــی شــود را کنتــرل کنــد. 
ایــن اتحادیــه همچنیــن مایــل اســت نســبت به 
توفیــق و امنیــت صــادرات انــرژی از روســیه بــه 
ــان  ــن اطمین ــیرهای جایگزی ــر مس ــا و دیگ اروپ

ــد. ــل کن حاص
وی تصریــح کــرد: امــروزه بــه دلیــل مســیرهای 
انتقــال انــرژی ترکیــش اســتریم و ســاوترن گاز 
ــکل  ــدید ش ــت ش ــه رقاب ــر ترکی ــر س کریدورب
ــوص  ــد دارد در خص ــیه قص ــت. روس ــه اس گرفت
تاســیس خصــوط انتقــال انــرژی، اتحادیــه اروپــا 
ــر  ــر س ــود ب ــت موج ــدازد. رقاب ــه شــک بیان را ب
ترکیــش اســتریم و ســاوترن گاز کریــدور، ادامــه 
رقابــت بــر ســر خطــوط نوباکو و ســاوث اســتریم 
ــیرهای  ــا و مس ــم ه ــه اس ــد ک ــر چن ــت. ه اس
انتقــال عــوض شــده باشــد، امــا رقابــت بــر ســر 
ــزی  ــرقی و مرک ــای ش ــه اروپ ــرژی ب ــال ان انتق

ــه دارد. ــان ادام همچن
وی در ادامــه گفــت: اتحادیــه قصــد دارد بــا 
ــن و ســاوث اســتریم، روســیه  اســتفاده از اوکرای
ــداث  ــه اح ــدام ب ــرار داده و اق ــار ق ــت فش را تح
ــوب  ــد از جن ــرژی جدی ــال ان ــط انتق ــک خ ی
ــال  ــدور، انتق ــرژی کری ــد. هــدف ســاوترن ان کن
ــراق و  ــران، ع ــان، ای ــتان، آذربایج گاز ترکمنس
ــای شــرقی  ــه اروپ ــه شــرقی ب ــده مدیتران در آین

ــت. اس
ایــن کارشــناس در ادامــه افــزود: در کنــار تمامــی 
ایــن اتفاقهــا، سیاســت هــای ترکیــه نیــز اهمیت 

باالیــی دارد. آنــکارا مــی خواهــد بــا جلــب توجــه 
ژئوپلیتیکــی، یــک فضــای رقابتــی ایجــاد کنــد. 
ــن  ــک ای ــه کم ــد دارد ب ــن قص ــه همچنی ترکی
ــه  ــورش ب ــرژی کش ــتگی ان ــا، وابس ــه ه برنام
روســیه را کاهــش داده و خــود را تبدیــل بــه یک 

هــاب انــرژی کنــد.
ــن موضــوع  ــا ای ــه اروپ ــرد: اتحادی ــد ک وی تأکی
ــد، امــا مــی خواهــد  ــی درک مــی کن ــه خوب را ب
بــر روی سیاســت هــای انــرژی ترکیــه نظــارت 
ــا  ــال ب ــه ح ــا ب ــم ت ــه ه ــد و ترکی ــته باش داش
ــا  ــت. اروپ ــته اس ــی نداش ــوع مخالفت ــن موض ای
ــر نظــارت  ــر ترکیــه، بایــد ب همچنیــن عــالوه ب
هــا و تاثیــر خــود را بــر روی رومانی، صربســتان، 
ــن  ــرا ای ــد. زی ــش ده ــان افزای مجارســتان و یون
کشــورها هــم حداقــل بــه انــدازه ترکیــه اهمیت 

ــد. دارن
غفارلــی همچنیــن بــا اشــاره بــه دعــوت مقامات 
ــرای  ــان ب ــد یون ــت جدی ــس دول ــه از رئی ترکی
دیــدار از ایــن کشــور بــا وجــود اختالفــات بیــن 
ــی  ــن اقدام ــدف چنی دو کشــور، در خصــوص ه
از ســوی دولــت ترکیــه گفــت: اروپایــی هــا بــر 
ــه، روســیه و  ــد کــه ســه کشــور ترکی ــن باورن ای
ــش  ــخصی در پی ــای مش ــت ه ــان، سیاس یون
گرقتــه انــد و نســبت بــه سیاســت هــای اتحادیه 

ــد.  ــا نگرانن اروپ
وی تاکیــد کــرد: نزدیــک شــدن ترکیــه و یونان، 
ــک  ــت در ژئوپلیتی ــای رقاب ــاد فض ــث ایج باع
ــود  ــل بهب ــن دلی ــه همی ــد. ب ــد ش ــرژی خواه ان
ــه  ــوان تنهــا ب ــان را نمــی ت روابــط ترکیــه و یون
دیــد یــک نزدیکــی تاکتیکــی پذیرفــت. عالقــه 
ــال  ــز انتق ــه مرک ــل شــدن ب ــرای تبدی ــان ب یون
ــت  ــرژی، ممکــن اســت باعــث ســقوط اهمی ان

ــه  ــرای ترکی ــوع ب ــن موض ــود و ای ــه ش ترکی
مشــکالت بســیاری بــه همــراه خواهــد داشــت.

همچنیــن ایــن کارشــناس تــرک دربــاره اهمیت 
گرایــش هــای مقامــات ترکیــه به ســمت شــرق 
و اوراســیا و اینکــه آیــا ایــن اقــدام از ســوی ترکیه 
ــا تاکتیکــی  ــک حرکــت اســتراتژیک اســت ی ی
ــتهای  ــته سیاس ــه گذش ــه در ده ــت: ترکی گف
ــی گســترش  ــات مختلف ــود را از جه ــی خ خارج
داده اســت. بــا کشــورهای اوراســیا، روابــط 
ــت.  ــرده اس ــاد ک ــه ایج ــه جانب ــه و س دوجانب
ــران و آذربایجــان  ــا ای ــود ب ــط خ ــن رواب همچنی
و همچنیــن نهادهــا و ســازمانهای منطقــه ای را 

ــت. ــترش داده اس گس
ــان  ــا، همچن ــه اروپ ــزود: اتحادی ــه اف وی در ادام
اســتراتژی مهــم سیاســت خارجــه ترکیــه اســت. 
بیــش از 50 درصــد صــادرات ترکیــه بــه اتحادیه 
ــی  ــط سیاس ــرد.  رواب ــی گی ــورت م ــا ص اروپ
و اقتصــادی بیــن دو طــرف، ســالیان درازیســت 
ــوب  ــی در چارچ ــط نظام ــه دارد و رواب ــه ادام ک
ــط،  ــن رواب ــام ای ــان پابرجاســت. تم ــو همچن نات
بــه معنــی نبــود مشــکل میــان دو طرف نیســت. 
گاهــی اوقــات سیاســیون ترکیــه در حــرف 
اولویــت اصلــی خــود را ســازمان همــکاری 
ــا در  ــد،  ام ــی کنن ــالم م ــانگهای اع ــای ش ه
ــا بســیار بیشــتر  ــه اروپ ــت اتحادی ــت اهمی واقعی
ــن ســازمان اســت. ممکــن اســت  ــت ای از اهمی
ــا  ــه اروپ ــه و اتحادی ــن ترکی ــات بی ــی اوق گاه
چالشــهای تاکتیکــی مطــرح گــردد، امــا اتحادیه 
ــه  ــتراتژیک ترکی ــردی و اس ــا انتخــاب راهب اروپ
اســت. بــا ایــن وجــود ترکیــه همچنــان خواهــان 
ــکاری  ــازمان هم ــا س ــود ب ــط خ ــترش رواب گس

ــت. ــانگهای اس ــای ش ه

گفتگو با کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک قفقاز جنوبی آنکارا

ترکیه نگران تبدیل یونان به هاب انرژی اروپاست
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اروپـــــــــــا

رجــب طیــب اردوغــان رییــس جمهــور ترکیه 
در حالــی ســه شــنبه گذشــته بــه تهــران آمــد 
ــر  ــای اخی ــور در هفته ه ــط دو کش ــه رواب ک
تحــت تاثیــر اظهــارات و ســخنان تنــد وی و 
طــرح اتهــام دخالــت ایــران در امــور داخلــی 
ــا  ــود. ب ــه ب ــرار گرفت ــه، ق ــورهای منطق کش
ایــن حــال اردوغــان در ســفر یــک روزه خود 
بــه تهــران عــالوه بــر دیــدار بــا دکتر حســن 
ــز  ــالب نی ــر انق ــات رهب ــه مالق ــی، ب روحان
ــفر 8  ــن س ــان ای ــن در جری ــت و همچنی رف
ــه  ــه ب ــران و ترکی ــان ای ــکاری می ــند هم س

ــید. ــاء رس امض
در همیــن رابطــه گفتگویــی را بــا دکتــر بهلــول 
ــط  ــوم سیاســی و رواب اُزکان اســتاد دانشــکده عل
بیــن الملــل دانشــگاه مرمــره انجام شــده کــه در 

ادامــه از نظــر مــی گــذرد.

|| دربــاره پیشــینه روابــط ایــران و 
ترکیــه و اهمیــت ایــن روابــط بــرای ما 

ــد؟ ــح دهی توضی
ایــران و ترکیــه دارای خــط مــرزی تقریبــا 
مشــخصی از قــرن ۱7 میــالدی هســتند. یعنــی 
از معاهــده قصرشــیرین بــه ایــن ســو و ایــن مرز 
ــن  ــی تری ــی از قدیم ــه یک ــان دو کشــور را ب می
مرزهــای سیاســی جهــان تبدیــل کــرده اســت. 
ــکا و  ــده آمری ــاالت متح ــه ای ــی ک ــی زمان حت
ــوز  ــی هن ــای اروپای ــت ه ــیاری از دولت-مل بس
در صحنــه بیــن الملــل وجــود نداشــتند، مابیــن 
وجــود  سیاســی  مــرز  ترکیــه  و  ایــران 
داشــت و ایــن مــرز تاکنــون نیــز کــم و 
ــر  ــوی دیگ ــت. از س ــده اس ــت مان ــش ثاب بی
ــدن  ــخ و تم ــه دارای تاری ــران و ترکی ــم ای ه
ــل  ــن دلی ــه ای ــتند و ب ــی هس ــی و غن طوالن
هــم دیدگاهــی کــه از درون هــر یــک از 
کشــورهای ایــران و ترکیــه بــه دیگــری 
وجــود دارد ایــن اســت کــه نیــاز اســت 
ــود در  ــات خ ــه حی ــر ب ــار یکدیگ ــه در کن ک

ــم. ــه دهی ــه ادام منطق
علت ایــن اســت که ایــن دو کشــور همســایگان 
مهمــی بــرای یکدیگرنــد و از طــرف دیگــر هــم 
ــایگی  ــک همس ــه ی ــران و ترکی ــایگی ای همس
ــران  ــی همجــواری ای بســیار خــاص اســت. یعن
برای ترکیــه با همســایگی کشــورهایی همچون 
ســوریه، عــراق و بلغارســتان متفــاوت اســت. این 
مســئله مربــوط به امــروز نیســت و در طــول چند 
قــرن گذشــته نیــز اینگونــه بــوده اســت. یعنــی 
ــه حاصــل  ــران و ترکی ــان ای ــط خــاص می رواب
یــک تجریــه تاریخــی طوالنــی مــدت اســت. 
مثــال امــروز بعضــی هــا در تــالش هســتند تــا 
ــان  ــه در جری ــه در منطق ــی ک ــی وقایع تمام
ــی  ــی و مذهب ــای عنصــر دین ــر مبن اســت را ب
ــت  ــوع درس ــن موض ــه ای ــد ک ــیر نماین تفس
ــن موضــوع  ــرای ای ــه ب ــن نمون نیســت. بهتری
ــت. در آن  ــران اس ــراق و ای ــان ع ــگ می جن
ــود  ــورهایی ب ــدود کش ــزء مع ــه ج ــع ترکی موق
کــه بیطرفــی کامــل خــود را در جنــگ حفــظ 
ــان  ــه در آن زم ــدارم ک ــر ن ــه خاط ــرد و ب ک
کســی در ترکیــه گفتــه باشــد االن ایــران 
ــدام  ــت ص ــا حاکمی ــنی ب ــراق س ــیعی و ع ش
حســین در حــال جنــگ بــا یکدیگرنــد و 
بیاییــد مــا هــم در کنــار عــراق قــرار بگیریــم. 
ــن  ــود و ای ــرح نب ــزی مط ــن چی ــال چنی اص
ــاری  ــع ج ــه وقای ــه هم ــد ک ــی ده ــان م نش

در منطقــه و مخصوصــا روابــط میــان ایــران و 
ترکیــه را نمــی تــوان بــر مبنــای عنصــر مذهب 

تفســیر کــرد.

ــت  ــودن عــدم دخال ــد ب || شــما از مفی
ــا و  ــا رویداده ــه ب ــب در مواجه مذه
مســائل جــاری منطقــه ســخن گفتیــد، 
امــا در ســال هــای اخیــر شــاهد تاثیــر 
بســیار زیــاد مذهــب در ســوگیری های 
ــت و  ــزب عدال ــری ح ــه رهب ــه ب ترکی
ــوع را  ــن موض ــتیم، و ای ــعه هس توس
ــه  ــه در مقابل ــار ترکی ــه خوبــی در رفت ب
ــن  ــوریه و یم ــای س ــرا ن ه ــا بح ب
شــاهد هســتیم، نظرتــان در ایــن مورد 

ــت؟ چیس
ــه ای  ــت منطق ــروزه در سیاس ــه ام ــکلی ک مش
ترکیــه شــاهد آن هســتیم بــه خاطــر ایــن اســت 
کــه پــس از آنکــه در ســال ۲0۱۱ میــالدی 
جنبــش هــای عربــی و بهــار عربــی در منطقــه 
ــعه  ــت و توس ــزب عدال ــران ح ــد، س ــروع ش ش
ــد  ــی مانن ــت های ــه حرک ــد ک ــی کردن ــر م فک
اخــوان المســلمین در کشــورهای تونــس، لیبــی، 
ــد و  ــد آم ــر روی کار خواهن ــر ب ــوریه و مص س
سیاســت خارجــی ترکیــه را بــر ایــن مبنــا برنامــه 
ــه  ــد ک ــی کردن ــر م ــی فک ــد. یعن ــزی کردن ری
اخــوان المســلمین در مصــر و ســوریه، النهضــه 
ــر ســر  در تونــس و حمــاس هــم در فلســطین ب
ــت و توســعه هــم  ــود. حــزب عدال کار خواهــد ب
بــه عنــوان یــک حرکــت اســالم گــرا در اندیشــه 

ــود. ــا ب ــان ه ــن جری ــری ای رهب
ایــن مطلــب را اردوغــان و داود اوغلــو بارهــا علنا 
تکــرار کردنــد و حتــی در کنگــره حــزب عدالــت 
و توســعه کــه در ســپتامبر ۲0۱۲ در آنــکارا 
ــع  ــه آنموق ــی ک ــد مرس ــد، محم ــزار ش برگ
الغنوشــی  بــود،  مصــر  جمهــور  رئیــس 
ــروز  ــش النهضــه پی ــزب متبوع ــه ح ــم ک ه
ــن  ــود و همچنی ــده ب ــس ش ــات تون انتخاب
ــیار  ــع بس ــه آنموق ــد ک ــار اس ــن بش مخالفی
ــه همــراه طــارق هاشــمی  ــد و ب قــوی بودن
عنــوان  بــه  مشــعل  خالــد  و  عــراق  از 
ــرکت  ــره ش ــن کنگ ــاس در ای ــده حم نماین
کردنــد. بــه همیــن خاطــر هــم در آن دوره 
ــرد  ــی ک ــعی م ــعه س ــت و توس ــزب عدال ح
کــه خــود را بــه عنــوان رهبــر جهــان 

ــد. ــان ده ــالم نش اس
ــو  ــم داود اوغل ــان و ه ــم اردوغ ــا ه در آن روزه
ترکیــه را بــه ماننــد رهبــر جهــان اســالم تصــور 
مــی کردنــد و ایــن نیــز بســیار اشــتباه بــود. امــا 
ــه  ــن ک ــا ای ــه االن ب ــت ک ــن اس ــئله ای مس
ایــن وقایــع گذشــته  از  تقریبــا دو ســال 
اســت، دیگــر هیــچ کــدام از آن افــراد و 

ــزب  ــره ح ــه در کنگ ــی ک ــای سیاس ــروه ه گ
ــد در  ــرده بودن ــرکت ک ــعه ش ــت و توس عدال
ــن  ــه در آخری ــی النهض ــتند. یعن ــدرت نیس ق
ــد  ــورد، محم ــت خ ــس شکس ــات تون انتخاب
ــار  ــان بش ــت، مخالف ــدان اس ــی در زن مرس
ــد و  ــل را ندارن ــدرت قب ــر آن ق ــد دیگ اس
جــای آن را گــروه هایــی مثــل داعــش 
گرفتــه انــد و طــارق هاشــمی هــم در 
ــه ایــن ترتیــب  ــرد. ب ــه ســر مــی ب تبعیــد ب
ــت و  ــزب عدال ــای ح ــزی ه ــا و فانت رویاه
توســعه در رابطــه بــا سیاســت خارجــی 

نقــش بــر آب شــد. توجــه بکنیــد کــه االن 
ــفیر  ــه س ــور خاورمیان ــد کش ــه در چن ترکی
نــدارد کــه عبارتنــد از، مصــر، ســوریه، 

یمــن و اســرائیل.
ــد  ــه خواه ــما ترکی ــر ش ــه نظ ــا ب || آی
توانســت کــه در سیاســت هــای 
ــد و  ــد نظــر کن ــه ای خــود تجدی منطق
ــری  ــن میانجیگ ــوع یم ــا در موض مث

ــد؟ نمای
ــم  ــی کن ــان نم ــال گم ــی اص ــرایط فعل در ش
کــه ترکیــه بتوانــد در یمــن و یــا هــر کجــای 
دیگــری در خاورمیانــه نقــش میانجــی را 
بــازی کنــد. چونکــه هــم اکنــون ترکیــه 
خــود بخشــی از مشــکل شــده اســت و حــزب 
ــن  ــوریه و یم ــر، س ــعه در مص ــت و توس عدال
ــت.  ــر اس ــای درگی ــرف ه ــی از ط ــود یک خ
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــن ه ــل ای ــن دلی مهمتری
حــزب عدالــت و توســعه مســائل منطقــه را بــا 

ــد. ــی بین ــی م ــدگاه غلط دی

|| همانطــور کــه مــی دانیــد در روزهــای 
ــران و  ــان ای ــوزان می ــه ل گذشــته بیانی
گــروه 1+5 منتشــر شــد، توافــق ایران 

ــه  ــوع برنام ــر موض ــر س ــرب ب ــا غ ب
ــط  ــر رواب ــری ب ــه تاثی ــته ای چ هس
ــا  ــت؟ آی ــد داش ــه خواه ــران و ترکی ای
ترکیــه از چنیــن توافقــی حمایــت مــی 

کنــد؟
ــرب  ــران و غ ــان ای ــط می ــود رواب ــا بهب طبیعت
ــدت از آن  ــه ش ــه ب ــه ترکی ــئله ای اســت ک مس
ــوع  ــن موض ــه ای ــرا ک ــد. چ ــی کن ــت م حمای
ــادرات  ــد و ص ــا تولی ــد ت ــد ش ــث خواه باع
نفــت ایــران بــه شــدت افزایــش یابــد و 
ــد  ــر خواه ــم بیش ــران ه ــد ای ــا درآم طبیعت
ــت. از  ــوب اس ــه خ ــرای ترکی ــن ب ــد و ای ش
ــط  ــادی شــدن رواب ــا ع ــر ب ســوی دیگــر اگ
ــه  ــط لول ــه خ ــد ک ــرار باش ــرب ق ــران و غ ای
انتقــال گاز طبیعــی از ایــران بــه اروپــا 
تاســیس شــود، طبیعتــا بهتریــن گــذرگاه 
ــع  ــه نف ــاز ب ــن ب ــود و ای ــد ب ــه خواه ترکی
ــن  ــه نظــر م ــی ب ــره. حت ــه اســت و غی ترکی
ــل ســفر ســه شــنبه  ــن دالی یکــی از مهمتری
ــن  ــم همی ــران ه ــه ته ــان ب ــته اردوغ گذش
موضــوع بــود. در مــورد اقتصــاد روابــط 
ــا  ــه ب ــط ترکی ــبیه رواب ــه ش ــران و ترکی ای
روســیه اســت. یعنــی در حالــی کــه دو 

ــه ای  کشــور در موضوعــات سیاســی و منطق
ــتند،  ــی هس ــای عمیق ــالف نظره دارای اخت
ــاز  ــائل ب ــن مس ــه ای ــی ب ــی اعتنای ــا ب ــا ب ام
ســعی دارنــد تــا روابــط دو جانبــه خــود را در 

ــد. ــگاه دارن ــطح ن ــن س باالتری
|| بــه نظــر شــما ســفر هفتــه گذشــته 
ــد  ــی توان ــری م ــه تاثی ــان چ اردوغ
ــه  ــران و ترکی ــه ای ــط دو جانب ــر رواب ب

ــد؟ ــته باش داش
همانطــور کــه گفتــم، دو کشــور باید ســعی کنند 
ــا متهــم  ــه ب ــه را ن ــف منطق ــه مســائل مختل ک
ــا  ــی ب ــا گفتگــو و رایزن کــردن یکدیگــر بلکــه ب
یکدیگــر حــل و فصــل نماینــد. اگــر چــه میــان 
ــا  ــات و مخصوص ــی موضوع ــور در برخ دو کش
ســوریه اختــالف نظرهایــی وجــود دارد امــا 
ــور  ــد از یکدیگــر عب ــران نمــی توانن ــه و ای ترکی
ــه  ــه البت ــد. ک ــده بگیرن ــر را نادی ــد و یکدیگ کنن
ــه  ــد اینک ــخنانی مانن ــم س ــان ه ــا اردوغ بعض
ــود و  ــارج ش ــوریه خ ــراق و س ــد از ع ــران بای ای
غیــره را بــر زبــان مــی آورد کــه ایــن حــرف هــا 
هــم خیلــی واقعگرایانــه نیســتند. در آخــر تاکیــد 
ــرای یکدیگــر  ــه ب ــران و ترکی مــی کنــم کــه ای

ــتند. ــن هس ــدون جایگزی ب

بهلول اُزکان معتقد است که همسایگی ایران برای ترکیه بسیار متفاوت تر از همسایگی 
کشورهایی همچون سوریه، عراق و بلغارستان است. 
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اروپـــــــــــا

رجــب طیــب اردوغــان« رئیــس جمهــور ترکیــه 
ــران و  ــود از ای ــته خ ــه گذش ــدار هفت ــل از دی قب
ــعودی  ــالف س ــالت ائت ــاز حم ــا آغ ــان ب همزم
آمریکایــی بــه یمــن در اظهاراتــی ایــران را متهم 
بــه مداخلــه در امــور کشــورهای منطقــه از جمله 

یمــن کــرد.
اظهــارات وی در ایــن خصــوص بــا انتقادهــا 
ــه  ــران و ترکی ــی در داخــل ای ــش های و واکن
ــی از  ــی گروه ــه حت ــت بطوریک ــی داش در پ
نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی ایــران 
ــران  ــه ای ــان ب ــفر اردوغ ــو س ــتار لغ خواس

ــدند. ش
ــان  ــا »عثم ــی ب ــوص گفتگوی ــن خص در همی
فــاروق لــوغ اوغلــو« نماینــده حــزب جمهــوری، 
ــه در  ــت ترکی ــف دول ــزب مخال ــن ح بزرگتری
پارلمــان ایــن کشــور داشــته ایــم که مشــروح آن 

ــت. ــده اس ــر آم در زی

|| طیــب اردوغــان رئیــس جمهــور 
ــران  ــه ای ــفرش ب ــل از س ــه قب ترکی
ــه  ــران را متهــم ب ــه گذشــته ای در هفت
ــه  ــورهای منطق ــور کش ــه در ام مداخل
ــما  ــر ش ــه نظ ــرد. ب ــن ک ــه یم از جمل
ــن  ــران چنی ــه ای ــفر ب ــل از س ــرا قب چ

ــرد؟ ــران ک ــه ای ــی را متوج اتهامات
ــران از  ــه ای ــان ب ــور اردوغ ــس جمه ــفر ریی س
ــه  ــود و ب ــده ب ــزی ش ــه ری ــل برنام ــی قب مدت
همیــن دلیــل واقعــا لغــو آن بــرای هــر دو طــرف 
امــکان پذیــر نبــود و یــا کار آســانی نبــود؛ حتــی 
ــه انتقــاد  بعــد از اینکــه اردوغــان در اظهاراتــی ب
ــی  ــوص انتقادهای ــه خص ــت ب ــران پرداخ از ای

کــه دربــاره یمــن متوجــه ایــران کــرد. لغــو ایــن 
دیــدار مــی توانســت تنــش هــای جدیــدی بیــن 
ــج  ــد نتای ــر چن ــد ه ــاد کن ــه ایج ــران و ترکی ای
ــل توجــه  ــدان قاب ــدار اردوغــان از تهــران چن دی
نبودنــد.  تنهــا دســتاورد ایــن ســفر ایــن بــود کــه 
دو طــرف از ظهــور شــکاف هــای جدید و بیشــتر 

ــد. ــری کردن ــان جلوگی در روابطش

ــال  ــه در قب ــی ترکی ــت خارج || سیاس
ــوده  ــوا« ب ــه ق ــاد »موازن ــران ایج ای
اســت. ایــن سیاســت تــا چــه حــدی 

ــت؟ ــوده اس ــق ب موف
ــر از سیاســت  ــد فرات ــه بای ــران و ترکی ــط ای رواب

ایجــاد »موازنــه قــوا« در منطقه باشــد. دو کشــور 
ــر  ایــران و ترکیــه بایــد دارای روابطــی مبتنــی ب
همــکاری در راســتای ایجــاد صلــح، ثبــات و امنیت و 
آســایش بــرای مــردم خــود و کل منطقه باشــند. این 
دو قــدرت پیشــرو در منطقــه بایــد درایــت و منابع خود 
ــا هــم یکــی کننــد .  را در راســتای منافــع منطقــه ب
ــن  ــوا بی ــوازن ق ــق ت ــه منط ــت ک ــال اس 500 س
ایــران و ترکیــه حاکــم بــوده اســت. امــا دیگــر زمــان 
آن رســیده اســت تــا فضــای جدیــدی ایجــاد کننــد و 
الگوها و مکانیســم هــای جدید همکاری منطقــه ای 

و همبســتگی منطقــه ای تشــکیل دهند.

ــانه  ــی رس ــر برخ ــای اخی || در روزه
هــا در داخــل ترکیــه اردوغــان رئیــس 
ــوت«  ــه »دونکیش ــه را ب ــور ترکی جمه
ــن  ــما در ای ــر ش ــد. نظ ــبیه کردن تش

ــت؟ ــاره چیس ب
ــه  ــتند ک ــه هس ــای ترکی ــانه ه ــرادی در رس اف
ــتند و  ــای او هس ــان و سیاســت ه ــد اردوغ منتق
ــیوه  ــه از ش ــانی ک ــد کس ــود دارن ــن وج همچنی
ــف  ــرای او ک ــد و ب ــی کنن ــر م ــری او تقدی رهب
ــن  ــه ای ــا هم ــند. ام ــی کش ــورا م ــد و ه میزنن
اتفاقــات در فضایــی اتفــاق مــی افتــد کــه 

محدودیــت آزادی بیــان وجــود دارد.

گفتگو با نماینده پارلمان ترکیه:

500 سال منطق توازن قوا بین ایران و 
ترکیه حاکم بوده است

گفتگو: پیمان یزدانی

»فاروق لوغ اوغلو« نماینده حزب جمهوری خلق در پارلمان ترکیه تاکید کرد که سطح 
همکاری های دو کشور قدرتمند ایران و ترکیه باید فراتر از سیاست ۵۰۰ ساله »توازن 

قوا« در قبال یکدیگر برود

ــام  ــرای انج ــت ب ــه ای اس ــوئیس مقدم ــه س ــه بیانی ــا ک از آنج
تعهــدات بین المللــی در آینــده، توجــه بــه اهمیــت ابعــاد حقوقــی 
ــا  ــه ت ــن بیانی ــت. ای ــرح اس ــرورت مط ــک ض ــوان ی آن به عن
ــی  ــان حقوق ــی کارشناس ــل برخ ــق تحلی ــی، طب ــه نهای مرحل
الــزام آور نیســت ولــی دارای آثــار حقوقــی در ســطح بین المللــی 
ــک از  ــودن هری ــورت پایبندنب ــه در ص ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب اس
طرفیــن بــه اصــول ایــن بیانیــه، طــرف نقض کننــده در ســطح 
ــن  ــن، ای ــود؛ بنابرای ــد ب ــاد نخواه ــل  اعتم ــر قاب ــی دیگ جهان

ــد. ــه وارد کن ــور لطم ــار کش ــه اعتب ــد ب ــئله می توان مس
بــه عبارتــی از تاریخــی کــه بیانیــه ســوئیس  قرائــت شــد، ایران 
و تمامــی کشــورهای طــرف مذاکــره بــا ایــران وارد یــک رژیــم 
حقوقــی در روابطشــان شــدند کــه نمی تواننــد آن را بــه ســادگی 

متوقــف کننــد.
 تنهــا شــاخصه بــارز ایــن مذاکــرات، مســئله برداشــتن یــا ادامــه 
ــن  ــه ای ــت ک ــران اس ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــا علی تحریم ه
امــر اهمیــت طــرح جامعــی کــه قــرار اســت تبدیــل بــه یــک 
ســند بیــن المللــی بشــود را دوچنــدان مــی کنــد؛ طرحــی کــه 
ــوق  ــر حق ــی را از منظ ــائل بین الملل ــیاری از  مس ــد بس می توان
بین الملــل و روابــط بین الملــل، بــه واســطه بیانیــه لــوزان 

ــد. ســوئیس حــل کن
ــل از  ــج حاص ــه نتای ــت ک ــد اس ــران معتق ــی ای ــه حقوق از جنب
ــزام آور  ــروه ۱+5 ال ــور و گ ــن کش ــان ای ــر می ــرات اخی مذاک
نیســت. ایــن در حالــی اســت کــه گــروه ۱+5 تفســیر دیگــری 
دارد و معتقــد اســت کــه نتایج حاصــل از مذاکــرات لــوزان دارای 

ــی اســت. ــزام حقوق ال
ــگاه وجــود  ــاً ایــن ن در خصــوص معاهــدات بیــن المللــی تقریب
دارد آنچــه ایــن معاهــدات را الــزام آور مــی ســازد اراده سیاســی 
متعهــدان بــرای پیشــبرد و تحقــق اهــداف معاهــده اســت و نــه 

الــزام و اجبــار حقوقــی.
در واقــع ایــن تفســیر ناشــی از ایــن برداشــت اســت کــه نظــام 
بیــن الملــل دارای رکــن قضایــی مافــوق ملــی نیســت. ایــن در 
حالــی اســت کــه در صحنــه داخلــی تابعــان حقــوق می تواننــد 
احقــاق حــق کننــد چــرا کــه یــک مرجــع مافوقــی وجــود دارد 
کــه رســیدگی کنــد و حــق را بــه صاحــب حــق بدهــد. امــا در 

ــده بســتان اســت. ــل، مســئله، ب ــه بین المل صحن
پروفســور »دانیــل جوینــر« اســتاد حقــوق بیــن الملــل دانشــگاه 
آالبامــای امریــکا در گفتگویــی در خصــوص الــزام آور بــودن یــا 

نبــودن نتایــج حاصــل از مذاکــرات لــوزان گفــت: تمــام توافقات 
ــه  ــا برنام ــاط ب ــروه ۱+5 در ارتب ــورهای گ ــران و کش ــن ای بی
هســته ای ایــران در خــالل ســال گذشــته الــزام حقوقــی نــدارد.

ــم  ــی تفاه ــه حقوق ــوص جنب ــر در خص ــدگاه جوین ــع دی در واق
ــد اســت همســو اســت. ــدان معتق ــران ب ــا آنچــه ای ــوزان ب ل

ــی  ــرف آمریکای ــژه ط ــه وی ــه ب ــی ک ــر از موضوعات ــی دیگ یک
ــران را تحــت فشــار قــرار دهــد اســتفاده از  ــا آن ای ســعی دارد ب
ابــزار کنگــره اســت. اگرچــه طــرف مقابــل ایــران در مذاکــرات 
»دولــت« ایــن کشــور اســت ولــی نظــر بــه تصویــب معاهــدات 
ــره،  ــط کنگ ــدات( توس ــور)برخی معاه ــن کش ــی ای ــن الملل بی
ــزار  ــان از اب ــتفاده پنه ــن اس ــا ضم ــعی دارد ت ــا س ــت اوبام دول
کنگــره بــه رایزنــی بــا آنهــا بــرای تصویــب توافــق هســته ای 

ــردازد. بپ
ــه  ــق صــورت گرفت ــه تواف ــرای آنک ــران ب ــل، ای در طــرف مقاب
را از جنبــه حقوقــی بــرای تمــام دولتهــا)از جملــه دولــت آینــده 
ــه  ــرده ک ــرح ک ــکار را مط ــن راه ــازد ای ــزام آور س ــکا( ال آمری
ــل  ــت فص ــه ای تح ــب قطعنام ــع در قال ــی جام ــق احتمال تواف

هفتــم منشــور ملــل تحــد بــه تصویــب برســد تــا الــزام حقوقــی 
ــد و از  ــرا باش ــاع و الزم االج ــا الزم االتب ــام دولته ــرای تم آن ب
ســوی دیگــر بــا گذرانــدن قطعنامــه ای در ایــن شــورا قطعنامــه 
ــم منشــور در  ــت تحــت فصــل هفت ــی شــورای امنی هــای قبل

ــی شــود. ــران ملغ ــه هســته ای ای خصــوص برنام
پروفســور جوینــر معتقــد اســت بــرای گذرانــدن ایــن قطعنامــه 
نیــازی بــه ارجــاع از ســوی آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی 
ــد مســتقال  ــه شــورای امنیــت نیســت و ایــن شــورا مــی توان ب

ایــن قطعنامــه را بــه ســادگی تصویــب کنــد.
بــه اعتقــاد وی شــورای امنیــت بــه ســادگی مــی توانــد قطعنامه 
ــه ای  ــا قطعنام ــد و آن را ب ــران را برچین ــه ای ــی علی ــای قبل ه
جدیــد کــه دربرگیرنــده شــرایط جدیــد باشــد جایگزیــن کنــد.

جوینــر همچنیــن معتقــد اســت کــه برداشــته شــدن یــک جای 
ــی  ــی سیاس ــع موضوع ــق جام ــد از تواف ــران بع ــای ای تحریمه
اســت تــا حقوقــی. او معتقــد اســت ایــن موضــوع واقعــاً سیاســی 

اســت و جنبــه سیاســی دارد.
ــه  ــی وجــود دارد ک ــاد در طــرف غرب ــن اعتق ــد ای ــی گوی وی م
تحریمهــا بــه تدریــج برداشــته شــوند تــا بتــوان بــر اســاس آن 

ــا بــه تعهداتــش عمــل نمایــد. ایــران را مجبــور کــرد ت

گفتگو با استاد حقوق بین الملل 
دانشگاه آالباما:

تفاهم لوزان الزام 
حقوقی ندارد/ 

لغو یکجای تحریمها 
موضوعی سیاسی است

گفتگو: جواد حیران نیا

استاد حقوق بین الملل دانشگاه آالباما معتقد است که 
تفاهم لوزان الزام حقوقی برای طرفین ندارد و شورای 
امنیت می تواند با تصویب قطعنامه ای، قطعنامه های 

قبلی درباره برنامه هسته ای ایران را لغو کند. 
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اروپـــــــــــا

هــر چنــد کــه ایــران و ترکیــه از ســال ۲0۱۲ بــه 
ایــن ســو در برخــی از مســائل منطقــه ای دارای 
اختــالف نظرهایــی بــوده انــد و روابــط دو کشــور 
ــی  ــر و تحوالت ــتخوش تغیی ــز دس ــایه نی همس
ــران و  ــدت ای ــن م ــی ای ــا در ط ــت ام ــوده اس ب
ــر ســر  ــد کــه اختــالف ب ــداده ان ترکیــه اجــازه ن
ــوریه  ــران س ــه بح ــف از جمل ــات مختل موضوع
ــی  ــرات منف ــور تاثی ــان دو کش ــط می ــر رواب ب
شــدیدی داشــته باشــد کــه ایــن خــود از ویــژه و 
اســتراتژیک بــودن روابــط میــان ایــران و ترکیــه 

ــر مــی دهــد. خب
ــه رجــب  ــور ترکی ــس جمه ــر رئی از ســوی دیگ
طیــب اردوغان در ســفر یــک روزه ای کــه در ۱8 
ــران داشــت  ــه ای ــاه ســال جــاری ب ــن م فروردی
ــورمان  ــولین کش ــا مس ــو ب ــدار و گفتگ ــه دی ب
ــی از  ــترک مطبوعات ــت مش ــت و در نشس پرداخ
ــن  ــران یم ــه در بح ــری ترکی ــال میانجیگ احتم

ــر داد. خب
ــز از  ــه نی ــرداد( ترکی ــن )۱7 خ ــات 7 ژوئ انتخاب
رویدادهــای بســیار مهمــی اســت کــه ترکیــه در 

ــود.  ــی شــاهد آن خواهــد ب ــاه هــای آت م
در رابطــه بــا ســوگیری ترکیــه در مــورد بحــران 
ــه  ــان ب ــر اردوغ ــفر اخی ــه ای، س ــای منطق ه
ــش روی  ــی پی ــات پارلمان ــز انتخاب ــران و نی ای
ایــن کشــور، بــا علــی اوزگونــدوز نماینــده 
ــق در  ــوری خل ــزب جمه ــتانبول از ح ــردم اس م
پارلمــان ترکیــه و رئیس گــروه دوســتی پارلمانی 
ترکیه-ایــران و همچنیــن دادســتان ســابق 
اســتانبول گفتگویــی انجــام شــده کــه بــه شــرح 

ــت. ــر اس زی

ــای  ــال ه ــدوز، در س ــای اوزگون || آق
اخیــر شــاهد اختــاف نظــر بیــن 
ایــران و ترکیــه در برخــی مســائل 
منطقــه ای بــوده ایــم کــه ایــن مــورد 
در قضیــه ســوریه آشــکارتر بــوده 
اســت. یعنــی در حالــی کــه ایــران بــه 
راه حــل سیاســی و گفتگــو بــرای حــل 
بحــران ســوریه معتقــد بــوده، در نقطه 
مقابــل ترکیــه سیاســت متفاوتــی را در 
ــه اســت. تحلیــل شــما از  پیــش گرفت

ــت؟ ــئله چیس ــن مس ای
رئیــس جمهــور ترکیــه رجــب طیــب اردوغــان و 
ــال ۲0۱۲  ــعه، از س ــت و توس ــت عدال حکوم
بــه خصــوص در مــورد مســاله ســوریه، 
سیاســت متفاوتــی در قبــال روابــط خــود 
بــا جمهــوری اســالمی ایــران در پیــش 
ــعه، در  ــت و توس ــزب عدال ــت. ح ــه اس گرفت
ــقوط  ــر س ــی ب ــود مبن ــته خ ــتای خواس راس
دولــت بشــار اســد و روی کار آمــدن اخــوان 
المســلمین، از هرگونــه گــروه تروریســتی 
افراطــی ســلفی و وهابــی حمایــت کــرد. 
ــاز کــردن  ــه ب ــت تنهــا محــدود ب ــن حمای ای
ــت هــای  ــواع حمای ــود و شــامل ان مرزهــا نب
ــی  ــز م ــی نی تســلیحاتی، لجســتیک و اطالع
شــد. در ایــن خصــوص هنــوز در ترکیــه 
دادگاههــای مختلفــی در حــال برگــزاری 
اســت. بــه عنــوان مثــال، پیــدا شــدن اســلحه 
در کامیــون هــای متعلــق بــه تشــکیالت 
شــهر  در  کــه  ترکیــه  ملــی  اطالعاتــی 
ــه شــکل کامــال  ــود، ب ــا متوقــف شــده ب آدان
مــورد  مربوطــه  دادگاه  توســط  آشــکاری 

ــت. ــرار گرف ــی ق بررس

مشــکالت حــزب عدالــت و توســعه تنهــا محدود 
ــط  ــه در رواب ــت ترکی ــود و حکوم ــوریه نب ــه س ب
ــراق و در راس آن  ــزی ع ــت مرک ــا دول ــود ب خ
ــت.  ــکالتی داش ــز مش ــی نی ــوری المالک ــا ن ب
ــه جــای حکومــت مرکــزی  ــه ب ــت ترکی حکوم
ــی  ــت محل ــا حکوم ــود را  ب ــط خ ــراق، رواب ع
ــتان  ــم کردس ــس اقلی ــراق و رئی ــتان ع کردس
ــیله  ــه وس ــترش داد و ب ــی گس ــعود بارزان مس
ــروش  ــوص ف ــی در خص ــه، گامهای ــن رابط ای
نفــت شــمال عــراق برداشــته شــد. تمامــی این 
ــتای  ــی در راس ــالش های ــل ت ــا در اص گام ه
ــود. در  ــران ب ــه ای ــنی علی ــاد س ــکیل اتح تش
ــان و  ــب اردوغ ــب طی ــته رج ــای گذش روزه
ــه  ــو ب ــد داوداوغل ــه احم ــر ترکی ــت وزی نخس
صــورت غیــر مســتقیم اتهاماتــی متوجــه 
ایــران کــرده بــود و حتــی رجــب طیــب 
ــود  ــای خ ــخنرانی ه ــی از س ــان در یک اردوغ
بــا بیــان اینکــه چگونــه کســانی کــه از 
ــود  ــد خ ــی کنن ــت م ــد حمای ــار اس ــت بش دول
ــک  ــخنان تحری ــد، س ــی نامن ــلمان م را مس
آمیــزی علیــه ایــران بــه کار بــرده بــود. 
اینگونــه ســخنان علیــه ایــران، تنهــا مصــرف 
سیاســت داخلــی نداشــته و بــرای حکومتهــای 

ــود. ــی ب ــاوی پیام ــز ح ــنی-عربی نی س

ــان  ــه اردوغ ــور ترکی ــس جمه || رئی
ــه  ــفری را ب ــته س ــای گذش در روزه
ــا  ــدار ب ــن دی ــت و در ای ــران داش ای
عقــب نشــینی نســبی از دیــدگاه هــای 
قبلــی خــود در مــورد ســوریه و یمــن از 
ــن  ــه در ای ــری ترکی ــال میانجیگ احتم
ــل  ــت، دلی ــخن گف ــائل س ــه مس گون
ــت؟ ــوده اس ــزی ب ــه چی ــر چ ــن ام ای

ــوت  ــر دع ــا ب ــه بن ــان ک ــب اردوغ ــب طی  رج
ــاض  ــه ری ــلمان ب ــک س ــتان مل ــاه عربس پادش
ــدار،  ــن دی ــس از ای ــا ۱0 روز پ ــود، تنه ــه ب رفت
خبــر حمایــت ترکیــه از نیروهــای مســلح 
ــرای  ــعودی ب ــتان س ــری عربس ــه رهب ــرب ب ع
ــس از  ــه پ ــک هفت ــن را داد و ی ــه یم ــه ب حمل
ــرد.  ــفر ک ــران س ــه ای ــز ب ــر نی ــن خب ــالم ای اع
ــی  ــی های ــفر نگران ــن س ــت ای ــه شــخصه باب ب
داشــتم و احتمــال مــی دادم وی بــا ایجــاد 
یــک بحــران آگاهانــه، ســعی در تقویــت جبهــه 
ــت  ــا موفقی ــا ب ــد. ام ــته باش ــنی داش ــازی س س
مذاکــرات هســته ای میــان ایــران و گــروه 5+۱، 
اردوغــان برخــالف اظهــارات خــود در ترکیــه، در 
خصــوص بحــران ســوریه نظراتــی نزدیــک بــه 
نظــر ایــران و نقــش میانجــی گــری ترکیــه ارائه 
ــن در خصــوص مســاله  ــرد. اردوغــان همچنی ک

ــه ایجــاد آتــش بــس کــرد  یمــن نیــز تاکیــد ب
ــوارد، حاکــی از درک یــک ســری  ــن م کــه ای
ــن  ــان و همچنی ــوی اردوغ ــا از س ــت ه واقعی
ــوی  ــده از س ــرح ش ــرات مط ــتای تفک در راس
ــوص  ــه در خص ــق ترکی ــوری خل ــزب جمه ح
ایجــاد روابــط دوســتانه و در چارچــوب احتــرام 

ــت. ــه اس ــع دوجانب ــر مناف ــی ب و مبن

ــا توجــه بــه مــوارد همگــرا کننــده  || ب
ــه  ــران و ترکی ــان ای ــده می و واگــرا کنن
تحلیــل کلــی شــما از روابــط میــان دو 

کشــور چیســت؟
ــع  ــق مناف ــل تطاب ــه دلی ــه، ب ــران و ترکی ای
ملــی در خصــوص حکومــت متمرکــز و 
ــه  ــد ب ــور نیازمن ــی، دو کش ــت ارض تمامی
ــان  ــورد می ــه برخ ــتند. هرگون ــر هس یکدیگ
ــدن  ــر آســیب دی ــن دو کشــور، عــالوه ب ای
هــر دو کشــور، تنهــا منافــع نیروهــای 
ــی  ــن م ــتی را تامی ــتکباری و صهیونیس اس
ــران و  ــع ای ــل مناف ــن دلی ــه همی ــد. ب کن
رقابــت هــای  اســت.  ترکیــه مشــترک 
از روی غبطــه بیــن دو ایــران و ترکیــه 
ــد  ــور مفی ــرفت دو کش ــت پیش ــز در جه نی

ــت. اس
هــر دو کشــور در زمــان جنــگ جهانــی 
هــای  قــدرت  و  دیــده  آســیب  اول 
اســتکباری از ایــن قضیــه بهــره بــرده 
ــیار  ــتانه و بس ــط دوس ــاد رواب ــد. ایج بودن
ــرای جلوگیــری  دقیــق توســط دو کشــور، ب
ــب  ــت. مذه ــروری اس ــخ ض ــرار تاری از تک
ــان کشــور اســت  ــه هم ــوط ب ــام، مرب و نظ
ــه  ــه جــای تکی ــن دو کشــور، ب ــط بی و رواب
ــاس  ــر اس ــد ب ــی، بای ــات مذهب ــر موضوع ب
باشــد.  شــده  تنظیــم  متقابــل  منافــع 
امیــدوارم ســفر رجــب طیــب اردوغــان 
ــر  ــت تغیی ــطه ای در جه ــران، واس ــه ای ب
مذهــب  بــر  مبتنــی  خارجــی  سیاســت 
ــد  ــای جدی ــکاری ه ــه و هم ــت ترکی حکوم

بیــن دو کشــور باشــد.

ترکیــه  در  پارلمانــی  انتخابــات   ||
ــردم  ــن م ــت و در ۷ ژوئ ــک اس نزدی
ترکیــه بــرای انتخــاب نماینــدگان 
ــت  ــز حکوم ــب آن نی ــس و متعاق مجل
ــای رای  ــدوق ه ــای صن ــه پ ــد ب جدی
ــا در  ــی ه ــش بین ــت. پی ــد رف خواهن
ــش رو در  ــات پی ــج انتخاب ــورد نتای م

ــت؟ ــه اس ــه چگون ترکی
در صورتــی کــه حــزب دموکراتیــک خلــق 
ژوئــن   7 پارلمانــی  نتخابــات  ا در  هــا 
ــود،  ــد آرا ش ــب ۱0 درص ــه کس ــق ب موف
بــه  تنهایــی  بــه  حــزب  یــک  دیگــر 
ــد  ــت نخواه ــم فعالی ــزب حاک ــوان ح عن
کــرد. یعنــی احتمــاال در دوره ی آتــی 
خواهــد  تشــکیل  ئتالفــی  ا حکومتــی 
ــق  ــک خل تی ــزب دموکرا ــر ح ــا اگ م ــد. ا ش
ــد  ــد ۱0 درص ــور از س ــه عب ــق ب ــا موف ه
ــه مجلــس نشــود،   و کســب اجــازه ورود ب
نــد فعالیــت  معتقــدم پارلمــان نمــی توا
ــد و  ــه ده دام ــکل  ا ــن ش ی ــه ا ــود را ب خ
ــا  ــال و ب ــر ۲ س ــا حداکث ــی ۱ و ی در ط
نتخابــات  ، ا کاهــش میــزان حداقــل آرا

زودرس برگــزار مــی شــود.

گفتگو با نماینده پارلمان ترکیه:

مواضع اردوغان در تهران درک برخی 
واقعیتها از سوی وی را نشان داد

نماینده مردم استانبول از حزب جمهوری خلق معتقد است که دو کشور ایران و ترکیه 
برای حل بحران های منطقه ای به یکدیگر احتیاج دارند و با تکروی در این موارد نمی 

توان به نتایج دلخواه و پایدار دست یافت. 
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آمریــــکا
دبیر:  پیمان یزدانی
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آمـریـــــکا

در مــاه گذشــته نیــز هماننــد چنــد مــاه اخیــر شــاهد ادامــه تنش 
میــان کاخ ســفید و تــل آویــو بودیــم. دلیــل اصلــی ایــن تنــش 
ــن نتانایهــو«  ــه »بنیامی ــود ک ــی ب ــاه اظهارت ــن م ــا در فرودی ه
نخســت وزیــر رژیــم صهیونیســتی، بعــد از پیــروزی در انتخابات 
ــا واکنــش  ــارات ب ــن اظه ــان جــاری شــاخت. ای ــه زب کنیســت ب
هایــی همــراه بــود کــه مهمتریــن مــورد آن بــه شــرح زیــر اســت: 
ــتی در  ــم صهیونیس ــغالگری رژی ــان اش ــتار پای ــکا خواس آمری

ــد ــری ش ــه باخت کران
کاخ ســفید با اشــاره بــه گفته های اخیر نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی 
در مورد تشــکیل نشــدن کشــور فلســطینی تا زمانی که قدرت در دســت اوست، 

گفت: اشــغال کرانه باختری که 50 ســال بــه درازا کشــیده، باید خاتمه پیدا کند.
رســانه  هــای اســرائیلی ماننــد هاآرتص، گفتــه  هــای »دنیس مــک  دانا« 
رئیس دفتر کاخ ســفید را نشــانه  ای دانســته  اند که »بحــران دیپلماتیک« 

میــان واشــنگتن و تل آویــو هنــوز بــه پایان نرســیده اســت.
مــک  دانــا بــه ســخنان نخســت  وزیررژیــم صهیونیســتی در مــورد 
تشــکیل نشــدن کشــور فلســطینی مادامــی کــه او رهبــری کابینه 
اســرائیل را در دســت دارد، اشــاره کــرده و گفــت: نمی توانیــم 
این طــور وانمــود کنیــم کــه ایــن ســخنان هرگــز زده نشــده  انــد.

مک دانــا، در میــان اعضــای گــروه »جــی اســتریت«، از 
ــت   ــه راس ــف کابین ــی مخال ــرائیل ول ــی اس ــای حام ــی  ه الب
ــت  ــو گف ــات، نتانیاه ــس از انتخاب ــت: پ ــو، گف ــرای نتانیاه گ
ــداده اســت، ولــی بــرای بســیاری در  کــه موضعــش را تغییــر ن
اســرائیل و جامعــه جهانــی، ایــن اظهــارات متناقــض، در مــورد 
ــه راه حــل دو کشــور )ایجــاد کشــور فلســطین در  پایبنــدی او ب
ــد ایجــاد می کنــد. همانظــور کــه نظــر او  ــار اســرائیل( تردی کن
ــردی  ــدف راهب ــک ه ــوان ی ــه عن ــازی ب ــورد شهرک س در م
بــرای شــکاف در میــان فلســطینی ها، و نطــر او در مــورد اینکــه 
ــات شــود در  ــد باثب ــش از تشــکیل فلســطین بای ــه پی خاورمیان

ــی آورد. ــود م ــه وج ــد ب ــدات او تردی تعه

او در عیــن حــال بــه کابینــه آینــده اســرائیل هشــدار داد کــه بــه 
ــه باختــری نیاندیشــد، چــرا  الحــاق بیشــتر بخش هایــی از کران

کــه چنیــن کاری »هــم غلــط و هــم غیرقانونــی اســت«.
ــتری،  ــی دادگس ــوان بین الملل ــز دی ــد و نی ــل متح ــازمان مل س
اشــغال کرانــه باختــری و بیت المقــدس شــرقی را از ســال ۱967 

ــد. ــی می دانن ــه 50 ســال پیــش( غیرقانون )نزدیــک ب
کاخ ســفید پس از پیــروزی حزب لیکــود به رهبر نتانیاهــو، در انتخابات 
ــرای حــل بحــران  ــکار ب ــن راه ــود بهتری ــرده ب ــد ک اســرائیل، تاکی

فلســطین و اســرائیل، تشــکیل کشــور مســتقل فلســطین است.
امــا نخســت وزیــر اســرائیل پــس از انتخابــات گفــت ســخنان او، بــه 
معنای عقب  نشــینی  اش از گفته های قبلی نیســت و او صرفا بر این باور اســت که 

»هنوز شــرایط برای این کار مهیا نیســت«.
پیــش از ایــن مقامات ارشــد ســازمان ملل متعهد نیــز از دیگر کســانی 

بودنــد کــه به گفته هــای نتانیاهــو واکنــش نشــان داده بودند.
از جملــه بــان گــی  مــون، دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد، کــه 
۲9 اســفند مــاه، در تماســی تلفنــی بــا نتانیاهــو، از او خواســت تا 
تعهــد اســرائیل را بــه راه حــل دو کشــوری، بــه معنــی تشــکیل 

کشــور فلســطین، مجــددا احیــا کنــد.

ادامه تنش ها با رژیم 
صهیونیستی

روزنامــه وال  اســتریت جورنــال روز دوشــنبه، 
ــول  ــود از ق ــایت خ ــن، در وب س ــوم فروردی س
»مقامــات ارشــد کاخ ســفید« گــزارش داده بــود 
ــور  ــه منظ ــته »ب ــال گذش ــرائیل از س ــه اس ک
ــی  ــق احتمال ــری از تواف ــرای جلوگی ــالش ب ت
هســته ای قدرت هــا بــا ایــران« اقــدام بــه جاسوســی 

ــرده  اســت. ــرات اتمــی ک از مذاک
این روزنامه نوشــته  بــود که »جاسوســی« اســرائیل از 
مذاکــرات بــا ایــران شــامل شــنود و کســب اطالعات 
از جلســات محرمانــه مقامــات آمریکایــی، و تمــاس 
اســرائیلی ها بــا خبرچین هــا و دیپلمات هــا می شــود.

در ایــن رابطــه امــا، روز سه شــنبه یــک مقــام ارشــد 
ــام او  ــه ن ــز ک ــرائیل نی ــت وزیری اس ــر نخس در دفت
فــاش نشــده بــه شــبکه خبــری ســی ان ان بــا تأکید 
بــر ایــن  کــه اســرائیل اقــدام بــه جاسوســی از آمریــکا 
و دیگــر هم پیمانــان اســرائیل نکــرده گفت کــه »این 

اتهامــات بالــکل نادرســت اســت«.
ــر داد  ــز خب ــن روز شــبکه  بی بی ســی نی در همی
کــه یــک مقــام رســمی در دفتــر نخســت وزیری 
اســرائیل کــه نــام او نیــز فــاش نشــده بــه ایــن 
شــبکه گفتــه  اســت: اســرائیل از ایــاالت متحــده 
و دیگــر متحــدان اســرائیل جاسوســی نمی کنــد. 
آشــکار اســت کــه هــدف از انتشــار ایــن اتهامات 
ضربــه زدن بــه روابــط مســتحکم بیــن ایــاالت 
ــت و  ــه امنی ــه زدن ب ــرائیل و ضرب ــده اس متح

ــت. ــی ماس ــای اطالعات همکاری ه
وال  اســتریت جورنــال از قــول »یــک مقام ارشــد 
آمریکایــی« نوشــته  بــود اطالعاتی کــه اســرائیل از 
ــار  ــت آورده در اختی ــه  دس ــی ها« ب ــن »جاسوس ای
قانون گــذاران آمریکایــی و دیگــران گذاشــته شــده 
تــا بــا اســتفاده از آن بتواننــد در جریــان دســت یابی 
بــه توافــق نهایــی اتمی بــا ایــران کارشــکنی کنند.
بــه نوشــته ایــن روزنامــه، ایــن جاسوســی زمانی 
برمــال شــد کــه آژانس هــای اطالعاتــی آمریــکا 

ــن مقام هــای  ــه بی ــد ک ــری کردن ــی را ردگی پیام های
اســرائیلی رد و بــدل می شــد و محتــوای ایــن پیام هــا 
ــه  ــا می توانســت از گفت وگوهــای هســته ای ک تنه
ــرده  ــود درز ک ــزار می ش ــته برگ ــای بس ــت دره پش

باشــد.
ــای کاخ  ــال، مقام ه ــتریت جورن ــزارش وال  اس ــه گ ب
ســفید به ویــژه از ایــن موضــوع ناراحــت شــده اند کــه 
اســرائیل ایــن اطالعــات را در اختیــار برخــی اعضــای 
ــا بتواننــد پرونــده ای علیــه رونــد  کنگــره گذاشــته ت

مذاکــرات هســته ای تشــکیل دهنــد.
جمهوری خــواه  قانون گــذاران  از  گروهــی 
آمریکایــی همــواره همصــدا بــا اســرائیل نســبت 
ــد  ــران می دانن ــا ای ــد« ب ــق ب ــه »تواف ــه آن چ ب

هشــدار می دهنــد.

|| تکذیب صهیونیست ها 
ــی وال   ــه آمریکای ــه روزنام ــس از آن  ک ــی پ ــا کم ام
اســتریت ژورنــال گزارشــی بــا مضمون »جاسوســی 
ــران  ــا ای ــره هســته ای ب اســرائیل« از جلســات مذاک
منتشــر کــرد، وزیــر خارجــه رژیــم صهیونیســتی این 

خبــر را تکذیــب کــرد.
آویگــدور لیبرمــن، گفتــه  اســت کــه »ایــن گــزارش 
صحــت نــدارد، همان  طــور که معلوم اســت اســرائیل 
منافــع امنیتــی دارد کــه بایــد از آنها حفاظت کنــد و ما 
ــا از  ــم، ام ــود را داری ــی خ ــای اطالعات ــم فعالیت ه ه

ایــاالت متحــده جاسوســی نمی کنیــم.«
ــع  ــان را از دیگــر مناب ــا اطالعات م ــزود: م وی اف
گرفته ایــم، نــه از ایــاالت متحــده. دهه هــا 
اســت کــه در ایــن مــورد دســتورالعمل واضحــی 
صــادر شــده: از ایــاالت متحــده جاسوســی 

ــتقیم.  ــه غیرمس ــتقیم، چ ــه مس ــد، چ نکنی
ژنــرال موشــه یعلــون، وزیــر جنــگ رژیــم 
صهیونیســتی، نیــز در واکنــش بــه گــزارش وال 
ــکا  ــه »آمری ــت ک ــه اس ــال گفت ــتریت جورن اس

ــاره موضــوع ادعایــی جاسوســی کــه  هرگــز درب
ــه  ــکایتی ب ــده، ش ــرح ش ــزارش مط ــن گ در ای

ــت«. ــرده اس ــرائیل نک اس

|| شگفتی مقامات آمریکا 
بــا ایــن وجود رییــس مجلــس نماینــدگان آمریکا 
می گویــد کــه انتشــار گزارشــی درباره جاسوســی 

ــران و شــش  اســرائیل از مذاکــرات هســته ای ای
قــدرت جهانــی وی را شــگفت زده کــرده اســت.

»جــان بونــر« دیــروز ســه شــنبه در جمــع 
ــاره  ــی درب ــه وی اطالع ــت ک ــگاران گف خبرن
اینکــه آیــا اطالعــات اســرائیل بــه دســت 
ــدارد. ــد، ن ــیده باش ــی رس ــذاران آمریکای قانونگ
روزنامه وال اســتریت جورنــال روز دوشــنبه گزارش 
داد کــه اســرائیل نه تنها از مذاکــرات فوق محرمانــه ایران 
ــی جاسوســی می کــرده، بلکــه  و شــش قــدرت جهان
جزئیات این مذاکرات را در اختیار برخی قانونگذاران آمریکایی 
قرار داده که هدف آن خرابکاری در مســیر ممانعت از رســیدن 

به توافق هســته ای بــا ایــران بوده اســت.
بونــر کــه قــرار اســت در روزهــای آینــده و بــه دنبــال 
ــم  ــر رژی ــت وزی ــو نخس ــن نتانیاه ــروزی بنیامی پی
صهیونیســتی در انتخابات پارلمانی به ســرزمنی های 
اشــغالی ســفر کند، اظهار داشــت: »صمیمانــه بگویم 
کــه مقــداری شــگفت زده شــدم، چــون اطالعاتی که 
گفتــه می شــود اســرائیل به نماینــدگان منتقــل کرده 

اســت، هنــوز بــه خــود مــن نرســیده اســت«.
وی درباره »نشــت آشــکار اطالعــات« به نمایندگانی 
ــرده نشــده اســت، گفــت کــه  کــه نامــی از آن هــا ب
مــن کال از ایــن موضــوع اطــالع نــدارم. این گــزارش 
می افزایــد کــه بســیاری از جمهوریخواهــان 
ــه توافقــی هســتند کــه »برنامــه  مخالــف هرگون
هســته ای ایــران را بــه طور کامــل متوقــف نکند«.

ــوان  ــاره ت ــه پرسشــی درب ــر از پاســخ دادن ب بون
ــه انتقــال اطالعــات  بالقــوه اســرائیلی ها در زمین
محرمانــه مذاکــرات هســته ای بــه اعضــای 
ــکا خــودداری کــرد و تنهــا گفــت:  کنگــره آمری
ــی  ــه اطالعات ــه چ ــتم ک ــن نیس ــن مطمئ »م
ــا از آن گــزارش شــگفت زده شــده ام«. ــوده، ام ب

ــی  ــات جاسوس ــرای اثب ــندی ب || س

ــکا  ــرائیل از آمری اس
لیبرمــن در حالــی مدعــی ممنــوع بــودن 
جاسوســی از آمریــکا بــرای ســرویس هــای 
ــه پیشــتر  ــم صهیونیســتی شــده ک ــی رژی امنیت
ــم  ــن رژی ــورد جاسوســی ای ــی در م ــز خبرهای نی
از مقامــات آمریکایــی بویــژه وزیــر خارجــه ایــن 

ــود.  ــده ب ــر ش ــور منتش کش
بــرای مثــال در مــرداد مــاه ســال گذشــته یک رســانه 
آلمانــی از جاسوســی رژیم صهیونیســتی از وزیــر امور 
خارجه آمریکا و شــنود مکالمات تلفنــی وی در جریان 

ــر داد. مذاکرات ســازش خب
بــر اســاس گــزارش اشــپیگل، مکالمات تلفنــی جان 
کــری ،وزیر امــور خارجــه آمریکا، در هنگام ســفرهای 
ــرات ســازش  ــرای پیشــبرد مذاک ــه ب ــه خاورمیان وی ب
بصورت مرتــب از ســوی نهادهــای اطالعاتی اســرائیل 

شــنود مــی شــد.
ــرای  ــته ب ــال گذش ــک س ــول ی ــری در ط ــان ک ج
بــه نتیجــه رســاندن مذاکــرات ســازش ســفرهای 
متعــددی را بــه خاورمیانه داشــته و بصــورت مرتب 
بــا مقامــات تشــکیالت خودگــردان و همچنین تل 

آویــو در ارتبــاط بــود.
ــی  ــدن جاسوس ــاش ش ــپیگل، ف ــته اش ــه نوش ب
ــدون  ــکا ب ــه آمری ــور خارج ــر ام ــرائیل از وزی اس
ــود  ــای موج ــش ه ــش تن ــب افزای ــک موج ش

ــود. ــی ش ــو م ــل آوی ــنگتن و ت ــان واش می

جاسوسی از مذاکرات؛ اسرائیل و ایجاد 
بحران های پی در پی برای آمریکا

افشای جاسوسی رژیم صهیونیستی از مذاکرات هسته ای ایران و همکاری این رژیم 
با جنگ طلبان امریکایی برای کارشکنی در روند مذاکرات تهران و ۱+۵، موجب بروز 

بحرانی جدید در مناسبات تل آویو-واشنگتن شده است.
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آمریــکا در واکنــش بــه حملــه عربســتان بــه یمــن اعــالم 
کــرد: مــا از عربســتان ســعودی در عملیــات نظامــی علیــه 
ــع خــود ، از  ــان و مناف ــت از هــم  پیمان ــرای حمای یمــن و ب
ایــن حملــه حمایــت اطالعاتــی و لجســتیکی مــی کنیــم.

ــی  ــت مل ــورای امنی ــخنگوی ش ــان« س ــادت میه »برن
آمریــکا، بــا صــدور بیانیــه ای گفــت: رئیس جمهــور 
اوبامــا، اجــازه تــدارک حمایــت لجســتیک و اطالعاتــی از 
ــج  ــی کشــورهای شــورای همــکاری خلی ــات نظام عملی

ــت. ــرده اس ــادر ک ــارس را ص ف
ایــن گفته هــا ســاعاتی پــس از آن مطــرح شــده کــه 
ــنگتن،  ــعودی در واش ــتان س ــفیر عربس ــر، س ــادل الجبی ع
در یــک نشســت خبــری گفــت نیروهــای ســعودی بــرای 
بازگردانــدن قــدرت بــه دولــت برکنــار شــده یمــن، دســت 

ــد.  ــی، زده ان ــیان حوث ــه شورش ــی علی ــات هوای ــه عملی ب
ــارات  ــن و ام ــت، بحری ــر، کوی ــور قط ــن کش ــار ای در کن
متحــده عربــی -اعضــای شــورای همــکاری خلیــج فــارس 
منهــای عمــان- بــا انتشــار بیانیــه ای اعــالم کردنــد کــه به 
ــت داده و  ــخ مثب ــن پاس ــوری یم ــت رئیس جمه درخواس

ــد«. ــاع کنن ــردم  آن دف ــد »از یمــن و م قصــد دارن
میهــان ضمــن محکــوم کــردن آنچــه جنبــش انصــاراهلل در 
یمــن انجــام داده انــد؛ گفــت: واشــنگتن از نزدیــک بــا آقای 

هــادی )رئیــس جمهــور فــراری( در ارتبــاط بــوده اســت.
ــوری  ــس  جمه ــا، رئی ــر گزارش ه ــا ب ــر، بن ــال حاض در ح
ســرنگون شــده یمــن کــه بــه شــهر جنوبــی عــدن رفتــه 
ــود  ــور خ ــیان، از کش ــر شورش ــروی های اخی ــا پیش ــود، ب ب

ــه اســت. گریخت
ــادت میهــان تاکیــد کــرده اســت کــه ایــاالت متحــده  برن
بــه طــور مســتقیم در عملیــات نظامــی کشــورهای عربــی 

ــد. ــت نمی کن ــن دخال در یم
ســخنگوی شــورای امنیــت ملــی آمریــکا در ادامــه گفــت: 
ــات  ــه عملی ــم ک ــا هشــدار می دهی ــه حوثی ه ــا ب ــا قوی م
ــف  ــد، متوق ــی می انجام ــه بی ثبات ــه ب ــی خــود را ک نظام
ــای  ــوان بخشــی از گفتمــان سیاســی، پ ــه عن ــرده و ب ک

ــد. ــره بازگردن ــز مذاک می
ــه گفتــه ایــن ســخنگوی شــورای امنیــت ملــی آمریــکا  ب
ــازمان  ــت س ــورای امنی ــق ش ــم از طری ــی ه ــه جهان جامع
ملــل و هــم از طریــق دیگــر مجامــع، اعــالم کــرده اســت 
ــت  ــا دس ــن ب ــدرت در یم ــونت بار ق ــرنگونی خش ــه س ک
بــردن بــه اســلحه، غیــر قابــل قبــول اســت. و یــک گــذار 
سیاســی مشــروع کــه مدت هاســت مردم یمــن خواهــان آن 
هســتند تنهــا از طریــق گفتگوهــای سیاســی و اجمــاع تمام 

ــد. ــت می آی ــه دس ــزاب، ب اح

آمریکا از حمله 
به یمن حمایت 

»اطالعاتی و 
لجستیکی« می کند

ایــاالت متحــده آمریــکا نیروهــای مســتقر خــود در پایــگاه هوایــی 
»العنــد« واقــع در جنــوب یمــن را بــه دالیــل امنیتــی از ایــن پایگاه 

بیرون کشــید.
در پــی وقــوع درگیری هــای شــدید میــان نیروهــای امنیتــی یمن و 
تروریســت های القاعــده در نزدیکــی پایــگاه هوایــی »العنــد« واقــع 
در جنــوب یمــن، ایــاالت متحــده آمریــکا اقــدام بــه خــارج کــردن 

نیروهــای مســتقر خــود در ایــن پایــگاه کــرد.
در همیــن ارتبــاط یــک منبــع نظامــی آگاه کــه نخواســت نامــش 
فــاش شــود گفــت: نیروهــای آمریکایــی پــس از خــروج از 

ــع  ــن منب ــدند. ای ــل ش ــوم منتق ــی نامعل ــه مکان ــد ب ــگاه العن پای
افــزود: واحدهــای مبــارزه بــا تروریســم کــه نیروهــای آمریکایــی 
مســئولیت آمــوزش آنهــا را بــر عهــده داشــتند نیــز از جنــوب یمــن 

ــدند. ــارج ش خ
گفتنــی اســت، پــس از فــرار عبــد ربــه منصــور هــادی 
رئیس جمهــور مســتعفی یمــن بــه شــهر عــدن و کارشــکنی های 
ــی،  ــرای حــل بحــران کنون وی در مســیر گفتگوهــای سیاســی ب
یمــن بیــش از پیــش شــاهد اقدامــات تروریســتی در نقــاط مختلف 

ــت. ــور اس ــن کش ای

آمریکا نظامیان خود را از جنوب یمن خارج کرد

پنتاگون با نیروی مشترک عربی همکاری خواهد کرد
ــا  ــون ب ــه پنتاگ ــرد ک ــالم ک ــخنانی اع ــکا در س ــاع آمری ــر دف وزی

ــرد. ــد ک ــکاری خواه ــی هم ــترک عرب ــروی مش نی
ــروی  ــکیل نی ــرح تش ــکا از ط ــاع آمری ــر دف ــر وزی ــتون کارت اش
ــی در  ــد امنیت ــه تهدی ــا آنچ ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــترک عرب مش

ــرد. ــت ک ــود حمای ــی ش ــده م ــه خوان خاورمیان
وی گفــت: وزارت دفــاع آمریــکا بــا نیــروی مشــترک 
ــکا  ــع آمری ــا مناف ــو ب ــه همس ــی ک ــه های ــی در زمین عرب

ــرد. ــد ک ــکاری خواه ــد هم باش
ــگاه  ــک پای ــد از ی ــان بازدی ــته در جری ــر روز گذش ــتون کارت اش
نظامــی در نیویــورک در گفتگــو بــا خبرنــگاران افــزود: فرماندهــان 
نظامــی آمریــکا ابــراز عقیــده کــرده انــد کــه بهتــر اســت 
ــه در  ــی را ک ــترک عرب ــروی مش ــو نی ــه عض ــورهای منطق کش
خصــوص تشــکیل آن در نشســت ســران عــرب در شــرم الشــیخ 

ــد. ــویق کنن ــد تش ــق ش تواف
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ــعی  ــکا س ــور آمری ــس جمه ــا« رئی ــاراک اوبام »ب
ــرد  ــر رویک ــای اخی ــال ه ــا در س ــت ت ــته اس داش
ــه  ــائل خاورمیان ــه مس ــی را نســبت ب ــبتا مثبت نس
داشــته باشــد و در حــل بحــران هــای ایــن منطقــه 
تــا حــد امــکان از موضــع جنــگ طلبانــه وارد نشــود. 
تصمیــم وی در خاتمــه دادن بــه جنگ عــراق، خروج 
تدریجی نیروهــای آمریکایی از افغانســتان، همکاری 
غیرمســتقیم با دولــت ایران بــرای مهــار داعــش و در 
نهایــت موافقــت بــا ادامه حکومــت »بشــار اســد« در 
ســوریه نشــانه ای از بــاور وی بــه ایــن حقیقــت بــود که 
منافــع آمریکا در یــک خاورمیانه نــاآرام تأمین نمی شــود.
امــا، رویکــردی کــه اوبامــا در قبــال بحــران یمــن 
اتخــاذ کــرد و جانبــداری دولــت واشــنگتن از 
ــا سیاســت  عربســتان ســعودی در تضــاد کامــل ب
هــای اخیــر اوبامــا بــوده اســت. بــه همیــن دلیــل، 
ســایت خبــری- تحلیلــی »نشــنال اینترســت« در 
مقالــه ای بــه قلــم »پــل پیــالر« اســتاد دانشــگاه 
جــرج واشــنگتن و کارشــناس مبــارزه بــا تروریســم 
به نقــد مضــرات حتمــی و منافــع احتمالــی آمریکا 
در حمایــت از جنــگ یمــن پرداختــه اســت. وی در 
ایــن مقالــه دولت واشــنگتن را بــه عبــرت گرفتن از 
حوادثــی دعــوت مــی کنــد که در گذشــته سیاســی 

خاورمیانــه اتفــاق افتــاده اســت.
ــکا  ــرد آمری ــل وی از رویک ــه تحلی ــه ب در ادام

ــم ــی پردازی ــن م ــران یم ــه بح ــبت ب نس
درک ایــاالت متحــده آمریــکا از آنچــه در دنیــای 

ــه  ــه گون ــذرد ب ــی گ ــور م ــن کش ــون ای پیرام
ــرای  ــت گ ــوی و ثنوی ــگاه مان ــق از  ن ای عمی
دولتمــردان واشــنگتن ریشــه مــی گیــرد. ثنویــت 
ــا در  ــی ه ــه آمریکای ــی شــود ک ــی باعــث م گرای
قضــاوت خــود هرگــز حــد وســط را نگــه ندارنــد به 
ایــن معنــی کــه اگــر در جایــی از جهــان درگیــری 
رخ بدهــد یکــی از طرفین »بــد مطلــق« و دیگری 
»خــوب مطلــق« اســت. بــا چنیــن دیــدی، آمریکا 
ــرای  ــی ب ــه صــدور حکــم قطع خــود را مجــاب ب
حمایــت از آن گروهــی مــی کنــد کــه طبــق پیش 

فــرض اولیــه »خــوب« تلقــی مــی شــود.
ــو  ــرج دبلی ــه »ج ــت ک ــدی اس ــان دی ــن هم ای
ــه  ــکا را ب ــوش« رئیــس جمهــور پیشــین آمری ب
گفتــن ایــن جملــه معــروف واداشــت کــه »شــما 
ــا« و  ــت ه ــا تروریس ــا ب ــتید، ی ــا هس ــا م ــا ب ی

ــدارد. ــود ن ــومی وج ــه س گزین
ــس  ــا« رئی ــاراک اوبام ــه »ب ــت ک ــب اس ــا جال ام
جمهــور فعلــی آمریــکا ســعی خــود را بــرای فاصله 
گرفتــن از ایــن نــگاه -کــه هــر چیــزی را مطلقــا 
ســیاه و ســفید مــی بینــد- بــه کار بســته اســت. بــا 
ایــن حــال، حتــی دولــت وی هــم نمــی توانــد بــه 
طــور کامــل خــود را از قیــد محدودیــت هایــی کــه 
عــادت دیرینــه ثنویــت گرایــی بــر آن تحمیــل می 
کنــد رهــا ســازد. بــا تــن دادن بــه همیــن عــادت 
قدیمــی اســت کــه دولــت اوبامــا هــم دســت بــه 
اقداماتــی مــی زنــد کــه بهتر بــود انجــام نمــی داد.

ــکا در  ــی آمری ــت گرای ــض ثنوی || نق
ــه   ــوادث خاورمیان ــا ح ــه ب مواجه

ــای  ــه ه ــه نمون ــی خاورمیان ــای سیاس در فض
ــیاه  ــگاه س ــض ن ــه ناق ــود دارد ک ــددی وج متع
ــان  ــوادث جه ــه ح ــنگتن ب ــت واش ــفید دول و س
ــی اســت  ــب کاف ــن مطل ــد ای ــرای تایی اســت. ب
نگاهــی بــه عــراق بیاندازیــم و ببینیــم کــه 
آمریــکا و ایــران بــه امیــد مهــار داعــش در یــک 

ــد. ــی جنگن ــترک م ــه مش جبه
ســوریه مثــال دیگــری از نقــض ثنویــت گرایــی 
دولــت واشــنگتن اســت. ایــن بــار، آمریــکا 
شورشــیان میانــه رویــی را زیــر پــر و بــال خــود گرفته 
اســت کــه بــا دولــت بشــار اســد مخالفنــد و جالــب 
ــا  ــر حســب طنــز روزگار دولــت اســد هــم ب آنکــه ب

ــگ دارد.          داعــش و  القاعــده ســر جن
ایــن نمونــه هــا مثــال خوبــی اســت در توجیــه ایــن 
تئــوری کــه بهتر اســت دولــت واشــنگتن حداقــل در 
رویدادهــای مرتبط بــا خاورمیانه جانب احتیــاط را نگه 
دارد و بــه جانــب داری از یــک گــروه خــاص نپــردازد.

 امــا، از قــرار معلــوم حوادثی که در گذشــته سیاســی 
خاورمیانــه روی داده اســت بــه حــد کفایــت 
آموزنــده نبــوده تــا آمریــکا را به عــدم جانبــداری 
از ســعودی هــا در مواجــه بــا بحــران یمــن وادارد. 
در مجمــوع، ســه ویژگــی بــارز شــرایط حاکــم بــر 
یمــن را بــه گونــه ای متمایــز مــی کنــد کــه لــزوم 
احتیــاط آمریــکا را مــی طلبــد و دولــت واشــنگتن 
را بــه تأمــل هــر چــه بیشــتر در انتخــاب رویکــرد 

درســت دعــوت مــی کنــد. 

ــکا در  ــاط آمری ــزوم احتی ــی ل || چرای
ــن      ــران یم ــا بح ــه ب مواجه

ــده  ــیار پیچی ــن بس ــران یم ــه بح ــت آنک نخس
اســت و در مواجــه بــا آن جانبــدرای محــض یــا 
مخالفــت محــض بــا یــک گــروه خــاص معقول 
ــد. یکــی از وجــوه پیچیدگــی  ــه نظــر نمــی آی ب
بحــران یمــن حضــور خطرناکتریــن شــاخه 
ــه  ــتان اســت ک ــره عربس ــبه جزی ــده در ش القاع
ــای  ــی ه ــا حوث ــه ای ب ــمنی دیرین ــا دش از قض
ــی هــا  ــن حوث ــب آنکــه همی ــد و جال یمــن دارن
از جانــب »علــی عبــداهلل صالــح« حمایــت مــی 
شــوند کــه بیــش از ســه دهــه بــر یمــن حکومت 
داشــته و زمانــی متحد کلیــدی آمریکا محســوب 
مــی شــد. اکنــون دولــت واشــنگتن بایــد تصمیم 
بگیــرد کــه دشــمنی اش بــا حوثــی هــا بــه نفــع 
القاعــده تمــام مــی شــود و آیــا ایــن بــه راســتی 

ــت؟ ــع آمریکاس ــت مناف در جه

ــز از  ــر چی ــش از ه ــن بی ــگ یم ــه جن دوم آنک
اختالفــات داخلــی ایــن کشــور ریشــه مــی گیرد 
ــل  ــه تمای ــی ک ــوی آنهای ــت از س ــن حقیق و ای
ــران در  ــی ای ــازوی عملیات ــا را ب ــی ه ــد حوث دارن
مناقشــات منطقــه ای جلــوه دهنــد نادیــده گرفته 
مــی شــود. قضیــه اصــال بــه ایــن نحــو نیســت. 
ــلطه  ــت س ــش تح ــا پی ــدت ه ــا از م ــی ه حوث
ــر آنهــا هــم ناشــی از  ــد و توفیقــات اخی ــوده ان ب
ــی  ــف یمن ــای ضعی ــروه ه ــر گ ــی دیگ همراه
ــد ــات سیاســی مشــترکی دارن اســت کــه مطالب

ســوم آنکــه انگیــزه عربســتان ســعودی و دیگــر 
کشــورهای درگیــر در جنگ یمــن در همســویی با 
منافــع آمریکا نیســت. یکــی از دالیل اعــراب برای 
ــش  ــه آت ــه یمــن دامــن زدن ب ــگ ب ــل جن تحمی
اختالفــات فرقــه ای بــوده اســت و اصــال بــه نفــع 
دولــت واشــنگتن نیســت کــه بــا جانبــداری از آنها 
ــا موافــق یکــی از فرقــه هــای  ــف ی خــود را مخال

جهــان اســالم معرفــی کنــد.
انگیــزه دیگــر دولــت ریــاض، تصــرف مناطقــی 
از یمــن بــه امید تحقــق رویای تســلط محض بر شــبه 
جزیره عربســتان اســت. اعــراب دائمــا نقــش ایــران را در 
حــوادث یمــن پررنــگ می کننــد امــا واقعیت آن اســت 
کــه دلخــوری آنهــا بیشــتر از خــود حوثــی ها اســت که 
هرگز ســر تســلیم در برابر عربســتان خم نکردنــد. البته، 
تسلط عربســتان ســعودی بر همســایگانش نیز به نفع 

آمریکا نیســت.

|| توافــق هســته ای با ایــران؛ بهانــه آمریکا 
بــرای رضایــت دادن بــه جنــگ یمن

اکنــون ایــن ســؤال وجــود دارد کــه چــرا آمریــکا 
ــر  علیرغــم آگاهــی از پیچیدگــی هــای حاکــم ب
شــرایط یمن دســت به حمایت از عربســتان ســعودی 
زده اســت. گفتــه مــی شــود کــه دولــت اوبامــا بــرای 
ــا  ــق هســته ای ب فرونشــاندن خشــم اعــراب از تواف
ایــران بــه فکــر حمایــت از آنهــا در جنگ یمــن افتاده 
اســت. اگــر ایــن موضــوع واقعیــت داشــته باشــد و به 
ثمــر رســاندن مذاکــرات هســته ای و در نهایت تغییر 
دیپلماســی آمریــکا در خاورمیانــه در گــرو همراهــی با 
اعــراب باشــد، شــاید بتــوان امیــدوار بــود کــه رویکرد 
آمریــکا، علیرغم همــه زیان هــای قابل پیــش بینی، 

در نهایــت نتایــج مثبتــی را بــه بار بیــاورد.
بــا ایــن حــال، بحــران یمــن بــا همــه پیچیدگی 
هایــی کــه بــه آن اشــاره شــد بــه منزله درســی بــرای 
واشــنگتن اســت مبنــی بــر اینکــه شــاید بهتر اســت 
آمریــکا جانــب احتیــاط را نگــه دارد و این بار هــم اقدام 

بــه طرفــداری از یــک گــروه خــاص نکنــد.

خاورمیانه؛ آینه عبرت آمریکا در 
مواجهه با بحران یمن

ســخنگوی پنتاگــون )وزارت دفــاع آمریــکا( از آمادگــی 
نیــروی هوایــی آمریــکا بــرای ســوخت رســانی بــه 
ــر داد. ــن خب ــه یم ــگ علی ــعودی در جن ــای س هواپیماه
کــرد  اعــالم  پنتاگــون  ســخنگوی  وارن«  »اســتیو 
هواپیماهــای ســوخت رســان ارتــش آمریــکا آمــاده ســوخت 
رســانی بــه جنگنــده هــای عربســتان ســعودی و متحــدان 

ــتند. ــن هس ــه یم ــه ب ــور در حمل ــن کش ای
اســتیو وارن در ادامــه اظهــارات خــود تاکیــد کرد: مجوز ســوخت 
رســانی بــه هواپیماهــای ائتــالف عربــی صــادر شــده اســت و 
هواپیماهــا نیــز در حالــت آمــاده بــاش هســتند امــا از آنجــا کــه 
عربســتان ســعودی و متحدانــش تــا کنــون درخواســت کمک 
نکــرده انــد عملیــات ســوخت رســانی بــه تاخیــر افتاده اســت.

عــالوه بــر ایــن اســتیو وارن تصریــح کــرد کــه هیــچ یــک 

از عملیــات هــای ســوخت رســانی ارتــش آمریــکا بــر فــراز 
آســمان یمــن انجــام نخواهــد گرفــت تــا از هرگونــه احتمال 
ــدن  ــارت درآم ــه اس ــا و ب ــن هواپیماه ــرار گرفت ــدف ق ه

ــان آمریکایــی اجتنــاب شــود. خلبان
ــرای  ــی ب ــاره اینکــه چــه تجهیزات ســخنگوی پنتاگــون درب
ــده  ــه ش ــعودی تهی ــای س ــه هواپیماه ــانی ب ــوخت رس س
اســت توضیحــی ارائــه نــداد امــا گفــت کــه هنــوز تجهیزات 
جدیــدی بــرای پیگیــری عملیــات ســوخت رســانی در 

ــه مســتقر نشــده اســت. منطق
ارتــش آمریــکا عــالوه بــر ســوخت رســانی بــه هواپیماهــای 
ــای  ــات نیروه ــداد و نج ــات ام ــام عملی ــه انج ــعودی ب س
ــن  ــه یم ــراب علی ــگ اع ــت از جن ــز در حمای ــالف نی ائت

ــی ورزد. ــادرت م مب

آمریکا آماده سوخت رسانی به جنگنده های سعودی برای حمله به یمن است
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آمـریـــــکا

ــه طــور رســمی نامــزدی  ــد پــل« ب ســناتور »رن
خــود را در دور مقدماتــی انتخابــات ریاســت 
جمهــوری آمریــکا اعــالم کــرد. بــه ایــن ترتیب، 
وی کــه یــک محافظــه کار »لیبرتاریــن« و یکی 
از اعضــای پیشــرو »تــی پارتــی« اســت، پــس از 
ســناتور »تــد کــروز« دومیــن جمهــوری خواهی 
اســت کــه رســما نامــزدی خــود را بــرای حضــور 
در رقابــت هــای ریاســت جمهــوری ســال ۲0۱6 

ایــاالت متحــده آمریــکا اعــالم کــرده اســت. 
از جنبــه هــای مثبــت رنــد پــل، ســناتور جــوان 
ایالــت کنتاکــی، مــی تــوان بــه گرایــش همزمان 

ــواه  ــاخه آزادی خ ــن، ش ــزب لیبرتاری ــه ح وی ب
ــت  ــل عضوی ــواه و در مقاب ــوری خ ــزب جمه ح
وی در تــی پارتــی، شــاخه افــراط گــرای حــزب 

جمهــوری خــواه اشــاره کــرد
ــن کــه  ــه حــزب لیبرتاری ــل ب ــد پ  وابســتگی رن
ــل«، سیاســتمدار  ــدر وی «ران پ ــری آن را پ رهب
پیشکســوت و نامــزد دو دوره ازانتخابــات ریاســت 
جمهــوری آمریــکا، بــر عهــده دارد، بــه وی ایــن 
فرصــت را مــی دهــد کــه نظــر مســاعد قشــر 
جــوان و اقلیــت هــای رنگیــن پوســت آمریــکا 
را بــه خــود جلــب کنــد. از ســوی دیگــر، 
عضویــت رنــد پــل در تــی پارتــی نیــز بــه وی 
ــه  ــان محافظ ــوری خواه ــذب آراء جمه در ج

ــد. ــی کن ــر کمــک م کارت
ــی  ــل م ــد پ ــناتور رن ــی س ــعارهای انتخابات از ش
ــان  ــت مجرم ــش دوره محکومی ــه کاه ــوان ب ت

مــواد مخــدر، تحقیقــات بیشــتر پیرامــون 
ــکا و  ــی آمری ــای اطالعات ــس ه ــات آژان تخلف
ــورهای  ــر کش ــی در دیگ ــور نظام ــش حض کاه

ــرد. ــاره ک ــان اش جه
الزم بــه ذکــر اســت کــه توفیــق ســناتور رنــد پل 
در انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریکا از ســوی 
ــوال  ــر س ــای وی زی ــی ه ــم حزب ــیاری از ه بس
ــه وســعت طیــف  ــا توجــه ب ــه اســت. امــا، ب رفت
ــه در  ــی ک ــالف نظرهای ــواه و اخت ــوری خ جمه
میــان اعضــای وابســته بــه شــاخه هــای متفاوت 
ایــن حــزب وجــود دارد، اتفــاق نظــر کلــی بــر آن 
اســت کــه محافظــه کاران مــی بایســت در جلب 
ــدی را  ــرد جدی ــردم رویک ــاوت م ــار متف آراء اقش
ــه  ــرده و از رویکــرد قدیمــی خــود ک انتخــاب ک
ــک  ــوان ی ــه عن ــواه را ب ــوری خ ــزب جمه ح
حــزب ســفید و مرفــه مطــرح مــی کنــد، فاصلــه 

ــه همیــن دلیــل اســت کــه علیرغــم  ــد. ب بگیرن
بــاور کلــی بــه عــدم موفقیــت رند پــل، بســیاری 
ــه دســت آوردن  ــرای ب ــالش ب شــیوه وی را در ت
دل رای دهنــدگان آمریکایــی مــورد تمجیــد قــرار 
داده و آن را الگــوی خوبــی بــرای دیگــر نامزدهــای 

حــزب جمهــوری خــواه تلقــی مــی کننــد.
بــه گفتــه یــک کارشــناس، در ایــن دور از 
انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا همــه 
نامزدهــای جمهــوری خــواه مــی بایســت تالش 
کننــد تــا خــود را بــه عنــوان بخشــی از ائتــالف 
راســت میانــه رو معرفــی کننــد. اگــر یــک نامــزد 
ــه اخــذ 50 درصــد از  جمهــوری خــواه  موفــق ب
رای ســفید پوســتان شــود، بالطبــع بــه 30 درصد 
ــت در  ــرای موفقی ــز ب ــن پوســتان نی از رای رنگی
انتخابــات ریاســت جمهــوری و ورود بــه کاخ 

ــد داشــت. ــاج خواه ســفید احتی
 الزم بــه ذکــر اســت کــه بنابــر گــزارش 
نامزدهــای  میــان  در  فرانســه،  خبرگــزاری 
ــن دور  ــاال در ای ــه احتم ــی ک ــوری خواه جمه
ــب  ــت، »ج ــد داش ــور خواهن ــا حض ــت ه از رقاب
ــکا  ــبق آمری ــور اس ــس جمه ــرادر رئی ــوش« ب ب
ــتری  ــت بیش ــا از محبوبی ــنجی ه ــق نظرس طب
ــزدی  ــون نام ــا کن ــا وی ت ــت ام ــوردار اس برخ
ــات  ــرکت در انتخاب ــرای ش ــود را ب ــمی خ رس

ریاســت جمهــوری اعــالم نکــرده اســت. 

»رند پل« هم وارد گود انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا شد

سناتور رند پل دومین جمهوری خواهی است که به طور رسمی نامزدی خود را برای 
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا اعالم کرد.

ــه جــای  کاخ ســفید در بیانیــه ای اعــالم کــرد کــه آمریــکا ب
ــزار و 800  ــه ه ــتان، ن ــش در افغانس ــمار نیروهای ــش ش کاه
نیــروی نظامــی فعلــی خــود در ایــن کشــور را تــا پایــان ســال 

۲0۱5 حفــظ می کنــد.
ــئله در  ــن مس ــر ای ــر س ــق ب ــه، تواف ــن بیانی ــاس ای ــر اس ب
ــس  ــی زی، ریی ــرف غن ــنبه اش ــه ش ــدار روز س ــان دی جری
ــی  ــای آمریکای ــا، همت ــاراک اوبام ــتان، و ب ــوری افغانس جمه

وی، صــورت گرفــت.
ــس  ــت رئی ــال درخواس ــه دنب ــد: ب ــفید می افزای ــه کاخ س بیانی
جمهــور افغانســتان در زمینــه کنــد شــدن رونــد خــروج نیروهای 
ــی اســتقرار 9800 نیــروی  آمریکایــی، واشــنگتن وضعیــت فعل
نظامــی خــود را تــا پایــان ســال در ایــن کشــور حفــظ می کنــد
ــاع  ــی از اوض ــل نگران ــه دلی ــی زی ب ــرف غن ــت اش درخواس
ــان در  ــای افغ ــی نیروه ــی احتمال ــی افغانســتان و ناتوان امنیت
ــا حمــالت فصــل بهــار شورشــیان طالبــان اســت. ــه ب مقابل
در ایــن بیانیــه آمــده اســت: »برنامــه ویــژه ســال ۲0۱6 بــرای 
ــر  ــتان در اواخ ــی در افغانس ــای آمریکای ــمار نیروه ــن ش تعیی

ســال ۲0۱5 اعــالم خواهــد شــد«.
ــور  ــن کش ــی در ای ــای آمریکای ــمار نیروه ــه ش ــود ک ــرار ب ق

ــد. ــر کاهــش یاب ــج هــزار و 500 نف ــه پن طــی ســال ۲0۱5 ب
بــاراک اوبامــا، رییــس جمهــوری آمریــکا، در ایــن زمینــه گفــت: 
افغانســتان کشــوری خطرنــاک باقــی مانــده و مهــم اســت کــه 

همــکاری امنیتــی میــان دو کشــور ادامــه پیــدا کنــد.
ــای  ــا همت ــترک ب ــری مش ــس خب ــک کنفران ــه در ی وی ک
ــه روی کار  ــار داشــت ک ــت اظه ــود ســخن می گف ــان خ افغ
آمــدن دولــت جدیــد در افغانســتان فصــل جدیــدی در روابــط 

ــاید. ــور می گش ــان دو کش می
ــوری  ــس جمه ــا رئی ــا ب ــاراک اوبام ــدار ب ــتین دی ــن نخس ای
جدیــد افغانســتان بــود کــه شــش مــاه پیــش بــه ایــن ســمت 
انتخــاب شــد. بــه دنبــال انتخابــات جنجــال برانگیــز ریاســت 
جمهــوری افغانســتان، اشــرف غنــی و عبــداهلل عبــداهلل، رقیب 

انتخاباتــی او، قــدرت را میــان خــود تقســیم کردنــد.
ایــن دو بــرای نشــان دادن اتحــاد میــان خــود همــراه یکدیگر 

بــه واشــنگتن ســفر کرده انــد.

9800 نظامی آمریکایی تا پایان ۲015 در 
افغانستان می مانند

ــزب  ــزد ح ــن نام ــدی تری ــوان ج ــه عن ــروز« ب ــد ک ــناتور »ت س
ــت  ــرای شــرکت در رقاب ــزدی خــود را ب ــکا، نام جمهوریخــواه آمری

ــرد. ــالم ک ــکا اع ــوری آمری ــت جمه ــات ریاس ــای انتخاب ه
ــات ریاســت  ــزاری انتخاب ــه برگ ــک ســال ب ــش از ی ــا وجــود آنکــه بی ب
جمهــوری آمریــکا باقــی مانــده امــا از مدتی قبــل رقابــت ها بــرای حضور 
در ایــن انتخابــات آغــاز شــده و از حــرب جمهوریخــواه خبــر مــی رســد که 
»جــب بــوش« بــرادر رئیــس جمهــور ســابق آمریــکا، اصلــی تریــن نامزد 
ایــن حــزب بــرای شــرکت در انتخابــات ســال آینــده خواهد بــود اما بــا این 

وجــود وی هنــوز نامــزدی خــود را بطــور رســمی اعــالم نکــرده اســت. 
در چنیــن وضعیتــی آسوشــیتدپرس، بــه نقــل از توئیتــر ســناتور تــد 
کــروز، از نامــزدی رســمی وی بــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری 

۲0۱6 آمریــکا خبــر داده اســت. 
بــه نوشــته ایــن رســانه کروز جــدی تریــن نامــزدی اســت کــه از حرب 
جمهوریخــواه تا کنــون نامــزد شــرکت در انتخابات ۲0۱6 شــده اســت. 

ایــن ســناتور جمهوریخــواه حمایت جنبــش »تی پارتــی« را نیــز دارد. 
در صورتــی کــه تعــداد نامزدهــای هر یــک از دو حــزب جمهوریخــواه و 
یــا دموکــرات آمریــکا بــرای انتخابات ریاســت جمهــوری بیــش از یک 
نفــر باشــد، آنهــا وارد انتخابــات درون حزبــی مــی شــوند تــا در نهایــت 

نامــزد برگزیــده بــرای شــرکت در انتخابــات ۲0۱6 معرفی شــود.

سناتور »تد کروز« رسما 
نامزد انتخابات ریاست 

جمهوری ۲01۶ آمریکا شد
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ــرات  ــزب دموک ــره ح ــن چه ــوب تری ــون محب ــالری کلینت هی
آمریــکا بــرای تصاحــب کرســی ریاســت جمهــوری ایــن 
کشــور اســت. طبــق نظرســنجی هایــی کــه تــا کنــون صــورت 
ــای  ــه ســایر رقب ــه هیــالری کلینتــون 69 ســاله نســبت ب گرفت
ــدول  ــین ج ــدر نش ــادی ص ــالف زی ــا اخت ــود ب ــی خ ــم حزب ه
نامزدهــای احتمالــی حــزب دموکــرات بــرای انتخابــات ریاســت 

ــت. ــال ۲0۱6 اس ــوری س جمه
از ســوابق کاری وی -کــه پیشــتر تجربــه حضــور در کاخ ســفید 
ــبق  ــور اس ــس جمه ــون« رئی ــل کلینت ــوان همســر »بی ــه عن را ب
ــه عضویــت وی در مجلــس  ــوان ب آمریــکا داشــته اســت- مــی ت
ســنای آمریــکا در مقــام ســناتور ایالــت نیویــورک و پســت وزارت 
ــاراک  ــوری »ب ــت جمه ــکا در دور اول ریاس ــه آمری ــور خارج ام

ــرد. ــا« اشــاره ک اوبام
عــده ای هیــالری کلینتــون را فاتــح بالمنــازع انتخابــات مقدماتــی 
ــد  ــی کنن ــور م ــرات تص ــزب دموک ــی( ح ــات درون حزب )انتخاب
ــروزی وی در  ــه پی ــد ک ــی رون ــش م ــا پی ــا آنج ــی ت ــی برخ و حت
انتخابــات نهایــی را نیــز بســیار محتمــل مــی داننــد. بــا ایــن حال، 
وی در انتخابــات مقدماتــی حــزب دموکــرات بــا رقبــای احتمالــی 
ــه  مواجــه خواهــد شــد کــه خــود از چهــره هــای برجســته صحن

سیاســت آمریــکا هســتند.
الزم بــه ذکــر اســت که تــا کنــون هیــالری کلینتون نامــزدی خــود را 
بــرای رقابــت ریاســت جمهــوری ســال ۲0۱6 اعالم نکــرده اســت اما 
بــه نقــل از »هیــل« پایگاه خبــری کنگــره آمریکا انتظــار مــی رود که 

وی ظــرف دو هفتــه آینــده مبــادرت به چنیــن اقدامــی کند.
در ادامــه لیســتی از رقبــای هــم حزبی احتمالــی هیــالری کلینتون 
ــداد کــم  ــن لیســت تع ــل تامــل در ای ــه قاب ــه مــی شــود. نکت ارائ

اســامی در مقایســه بــا اســامی رقبــای احتمالــی حــزب جمهــوری 
خــواه و در نهایــت اختــالف امتیــاز 60 درصــدی هیــالری کلینتون 
ــا ســایر رقبــای هــم حزبــی خــود در نظرســنجی مــاه میــالدی  ب

مــارس اســت.
جو بایدن:

معــاون 73 ســاله رئیــس جمهــور آمریــکا و ســناتور ســابق ایالــت 

ــالری  ــد از هی ــگاه دوم بع ــد در جای ــاز ۱3 درص ــا امتی ــه ب دالور ک
کلینتــون قــرار مــی گیــرد.

الیزابت وارن:
ــوق  ــت ماساچوســت و اســتاد دانشــکده حق ســناتور 67 ســاله ایال
دانشــگاه هــاروارد کــه در نظرســنجی حــزب دموکــرات امتیــاز ۱۲ 

درصــد را از آن خــود کــرده اســت.
برنی ساندرز:

ســناتور 75 ســاله ایالــت ورمونــت کــه از امتیــاز 4 درصــد برخــوردار 
اســت.   

جیم وب:
ــروی  ــه دار نی ــنده و درج ــا، نویس ــت ویرجینی ــابق ایال ــناتور س س

ــد. ــاز ۱.۲ درص ــا امتی ــی ب دریای
مارتین اومالی:

فرمانــدار ســابق ایالــت مریلند و شــهردار اســبق شــهر بالتیمــور که 
در نظرســنجی مــاه مــارس امتیــازی 0.8 درصــدی کســب کرد.

بــا وجــود آنکــه تــا کنــون تنهــا یــک نفــر از حــرب 
جمهوریخــواه آمریــکا نامــزدی خــود را بطور رســمی 
برای انتخابات ریاســت جمهــوری ســال ۲0۱6 اعالم 
کــرده امــا بــا ایــن وجــود پــس از تفاهــم بــه عمــل 
آمــده میــان ایــران و کشــورهای ۱+5، برخــی از چهره 
ــوان  ــا عن ــا ب ــه از آنه هــای حــزب جمهوریخــواه ک
نامزدهــای احتمالــی انتخابــات ســال آتــی یــاد مــی 
شــود ایــن تفاهــم را بهانــه قــرار داده و بــرای مطــرح 

کــردن خــود شــروع بــه انتقــاد از آن کــرده انــد. 
در همیــن رابطــه فاکــس نیــوز در گزارشــی مــی 
نویســد: نامزدهای احتمالــی حــزب جمهوریخواه 
آمریــکا کــه در اندیشــه تصاحب کرســی ریاســت 
جمهــوری ایــن کشــور در انتخابــات ســال ۲0۱6 

ــران و  ــیدن ای ــم رس ــه تفاه ــی ب ــتند در پ هس
کشــورهای ۱+5 در ایــن دور از مذاکــرات هســته 
ای، دولــت »بــاراک اوبامــا« را مورد شــماتت قرار 
داده و توافــق بــه دســت آمــده را تهدیــدی بــرای 

امنیــت آمریــکا و متحدانــش توصیــف کردنــد.
»اســکات والکر« فرماندار ایالت ویسکانســین در این باره 
گفــت: توافق خطرنــاک اوبامــا بــا ایــران در جهت منافع 
دشمن اســت و در مقابل متحدان آمریکا را تضعیف کرده 

و تهدیــدی بــرای امنیــت مــا تلقی می شــود.
 عــالوه بر ایــن اســکات والکــر وعــده داد کــه در صورت 
انتخاب شــدن )پیروزی در انتخابات( نخســتین اقدام وی 
بیرون کشــیدن ایاالت متحده آمریکا از جمع طرفــداران 

این قــرارداد بیــن المللی خواهــد بود.

والکــر در حالــی ایــن وعــده را داده کــه ابتــدا باید 
وی در انتخابــات درون حزبــی بــه همــراه دیگــر 
ــد  ــرکت کن ــواه ش ــزب جمهوریخ ــای ح نامزده
ــا  ــگاه ب ــا آن ــت ه ــروزی در رقاب و در صــورت پی
نامــزد حــزب دموکــرات رقابــت کنــد تــا بــه کاخ 
ســفید راه پیــدا کنــد، رونــدی کــه بــا توجــه بــه 
ــر از  ــام هــای بســیار معــروف ت ــودن ن مطــرح ب
ــه مســتاجر  ــل ب ــد اســت والکــر را تبدی وی، بعی

بعــدی کاخ ســفید کنــد. 
از ســوی دیگــر، »جــب بــوش« فرمانــدار اســبق 
فلوریــدا کــه از قضا بــرادر و پســر دو رئیــس جمهور 
ــن  ــی ضم ــت در اظهارات ــکا نیزهس ــابق آمری س
محکــوم کــردن دولــت اوبامــا گفــت: جزئیــات این 
توافــق امتیــازات قابــل توجهــی را برای ملتــی قائل 
مــی شــود کــه شــعار مــرگ بــر اســرائیل ســر می 

دهنــد و خواهــان نابودی اســرائیل هســتند.
ــه  ــروز« ب ــد ک ــناتور »ت ــر،  س ــوی دیگ از  س
ــما  ــه رس ــی ک ــوری خواه ــا جمه ــوان تنه عن
بــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ۲0۱6 
ــبتا  ــع نس ــت موض ــرده اس ــی ک ــالم آمادگ اع
محتاطانــه تــری را نســبت بــه توافــق هســته ای 
بیــن ایــران و کشــورهای ۱+5  اتخــاذ کــرد و گفت: 

مــا همچنــان منتظــر جزئیــات دقیــق تــر هســتیم 
امــا بــه نظــر مــی آیــد کــه لحــن توافــق به شــدت 

منافــع آمریــکا را تضعیــف مــی کنــد.  
»ریــک پــری« فرماندار ســابق تگزاس نیــز در بیاناتی 
مشــابه بــا جایــز شــمردن نگرانــی متحــدان آمریــکا 

ایــن توافــق را امتیــاز دادن بــه ایــران تلقــی کرد.
بــه نــظر مــی رســد کــه همــه نامزدهــای 
جمهــوی خواهــی کــه در اندیشــه تصاحــب 
ــتند  ــکا هس ــوری آمری ــت جمه ــی ریاس کرس
ــورهای  ــران و کش ــن ای ــته ای بی ــق هس از تواف
۱+5 بــه عنــوان ابــزاری مناســب بــرای مقایســه 
حــزب خــود بــا حــزب دموکــرات اســتفاده مــی 
ــات  ــه انتخاب ــاه ب ــا ۱8 م ــه تنه ــد. در حالیک کنن
ریاســت جمهــوری آمریــکا زمــان باقــی مانده اســت، 
جمهــوری خواهــان بــه بهانه اینکــه توافــق احتمالی 
خطر ایران هســته ای و تهدیــد ناشــی از آن را برطرف 
نمــی کنــد، دموکراتهــا را به دلیــل ضعف نشــان دادن 

در مقابــل ایران محکــوم می کنند.
»مارکــو روبیو« ســناتور جــوان فلوریدا نیــز در تاییــد این 
مطلــب تفاهــم هســته ای بــا ایــران را یــک شکســت 
دیپلماتیک توصیــف کــرده و آن را آخریــن مثــال از اقدام 

دولــت اوبامــا بــرای نزدیکــی بــه ایــران تلقی کــرد.

معرفی رقبای هم حزبی کلینتون در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا

»هیالری کلینتون« به طور رسمی نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعالم کرده اما با این 
حال گمانه زنی ها حاکی از برتری وی بر تمامی رقبای هم حزبی خود است.

تفاهم سوئیس؛ فرصتی برای خودنمایی 
نامزدهای حزب جمهوریخواه آمریکا

نامزدهای حزب جمهوریخواه آمریکا که از هر فرصتی برای انتقاد از سیاست های دولت فعلی این 
کشور استفاده می کنند تفاهم سوئیس را فرصتی مناسب برای حمله به کاخ سفید یافته اند.
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ــزب  ــود را از ح ــه خ ــت ک ــردی اس ــومین ف ــو س ــارک روبی م
جمهوری خــواه بــرای انتخابــات ریاســت جمهوری ســال اینده 
نامــزد مــی کنــد. وی قرار اســت شــامگاه روز دوشــنبه بــه وقت 
ــی  ــه طــور رســمی اعــالم کنــد ول محلــی نامــزدی خــود را ب
پیــش از آن از حامیــان مالــی اش خواســته تــا بــرای راه انــدازی 
ســتاد انتخاباتــی اش کمــک کنند.دروبیــو مهــم تریــن اولویــت 
ــف  ــای مختل ــه شــاخه ه ــدن اتحــاد ب ــود را بازگردان ــای خ ه
حــزب جمهــوری خــواه و همچنیــن ارائــه راه حــل هایــی برای 

اقتصــاد آمریــکا در ســال هــای آینــده قــرار داده اســت.
ــه نوشــته نیویــورک تایمــز روبیــو کــه تنهــا 43 ســال ســن  ب
دارد، خــود را نامــزد نســل هــای آینــده و دارای اهدافــی بــرای 
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــد . ای ــی دان ــش رو م ــای پی ــال ه س
ــوش 6۲ ســال ســن  ــر جــرج ب ــرادر کوچــک ت ــوش ب جــب ب
دارد و خانــواده اش بــرای مــدت ســه دهــه در سیاســت آمریــکا 
ــزد  ــون نام ــالری کلینت ــد و هی ــرده ان ــا ک نقشــی اساســی ایف
ــر  ــا 67 ســال ســن عــالوه ب ــز ب ــرات نی پیشــرو حــزب دموک
ایــن کــه بانــوی اول اســبق ایــن کشــور بــوده، تجربــه 
ســناتوری نیویــورک و همچنیــن وزارت امــور خارجــه را دارد و 

از ایــن نظــر مــارک روبیــو را مــی تــوان بــی تجربــه تریــن و 
جــوان تریــن نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ۲0۱6 

ــد. نامی
ــد  ــت تگــزاس و »ران ــروز« ســناتور ایال ــد ک ــن »ت ــش از ای پی
پــل« ســناتور ایالــت کنتاکــی از حزب جمهــوری خــواه نامزدی 
خــود را بــرای انتخابــات ســال آینــده اعــالم کــرده بودنــد. ایــن 
ــدار  ــر فرمان ــکات واک ــوش و اس ــب ب ــه ج ــت ک ــی اس در حال
ایالــت ویسکانســین نیــز از دیگــر امیدهــای حــزب جمهــوری 

ــرای انتخابــات ســال ۲0۱6 باشــند. خــواه ب
گفتنــی اســت مــارک روبیــو ســناتوری اســت کــه نامــه ای را 
ــران فرســتاد  ــران ای ــرای رهب ــا امضــای 46 ســناتور دیگــر ب ب
ــوع  ــاره موض ــی درب ــه توافق ــه هرگون ــد ک ــی ش و در آن مدع
هســته ای بــدون تاییــد کنگــره تنهــا تــا پایــان دوران ریاســت 
ــس از آن کنگــره و  ــود و پ ــد ب ــا خواه ــاراک اوبام ــوری ب جمه
ــاز  ــی ب ــت قبل ــه حال ــا را ب ــم ه ــکا، تحری ــدی آمری ــت بع دول

ــد. ــد گردان خواهن

روبیو به عنوان سومین 
سناتور جمهوریخواه 

نامزد انتخابات ۲01۶ شد
ایالت  سناتور »مارکو روبیو« سناتور جمهوری خواه 
ریاست  انتخابات  برای  را  نامزدی خود  نیز  فلوریدا 

اعالم کرد. این کشور  جمهوری سال ۲۰۱۶ 

در همیــن رابطــه ســناتور »تــد کروز« گفــت: من 
نمــی دانــم کــه آیــا تــام کاتــن در مــورد اینکــه 
تاسیاســت هســته ای ایــران را مــی تــوان ظــرف 
ــا  ــد ی ــی گوی ــت م ــرد درس ــن بب ــد روز از بی چن
ــا او باشــد کــه  ــه. امــا فکــر مــی کنــم حــق ب ن
ــه را بصــورت  ــن حمل ــوان ای ــی ت ــد م ــی گوی م

ــی محــدود انجــام داد.  ــات هوای عملی
ــه  ــه ب ــام« ک ــی گراه ــناتور »لیندس ــا س ام
داشــتن رویکــرد ضــد ایرانــی مشــهور اســت 
ــر  ــت: اگ ــارات گف ــن اظه ــا ای ــت ب در مخالف
چــه در هــر گونــه نبــردی بــا ایــران برتــری 
ــت زدن  ــا دس ــود ام ــد ب ــکا خواه ــا آمری ب
ــت  ــاک اس ــیار خطرن ــی بس ــن اقدام ــه چنی ب
ــران  ــه ای ــه ب ــه حمل ــم ک ــی کن ــر م و فک
موجــب بــاز شــدن در جعبــه »پانــدورا« مــی 
ــن  ــد بدتری ــورد بای ــن م ــما در ای ــود. ش ش
ــن مــورد را.  ــه بهتری ــد ن مــورد را تصــور کنی
ــارس و  ــج ف ــد در خلی ــی توانن ــا م ــی ه ایران
ــه وجــود  ــادی را ب ــز مشــکالت زی تنگــه هرم
بیاورنــد. آنهــا همچنیــن مــی تواننــد بــه 
پایــگاه هــای مــا در منطقــه خاورمیانــه حملــه 
ــک  ــران ی ــه ای ــه ب ــن حمل ــه نظــر م ــد. ب کنن

ــت.  ــلوغ کاری اس ــوده و ش ــدام بیه اق
ــناخته  ــای ش ــره ه ــا« از چه »کاری فیورین
شــده جمهوریخواهــان و و رئیــس ســابق 
ــه  ــد رایان ــر تولی ــه در ام ــروف ک ــرکت مع ش
و دیگــر تجهیــزات الکترونیکــی فعالیــت 
ــت:  ــن گف ــام کات ــر ت ــورد نظ ــز در م دارد، نی
ــران بســیار  ــاران ای مــن فکــر مــی کنــم بمب
مشــکل باشــد. ممکــن اســت مــا اصــال 
ــران  ــات ای ــیاری از تاسیس ــه بس ــم ب نتوانی
ــه  ــا را ب ــم ه ــش تحری ــن افزای ــیم. م برس

ــم.  ــی ده ــح م ــی ترجی ــه نظام حمل
ــن  ــو، در ای ــدار اوهای ــیچ« فرمان ــان کاس »ج

ــود  ــه ناب ــم ک ــی کن ــر نم ــت: فک ــه گف رابط
ــات  ــک عملی ــران در ی ــت ای ــردن تاسیاس ک
ــن  ــا ای ــا ب ــد ام ــن باش ــان ممک ــریع و آس س
وجــود بــا توافــق بــا ایــران مخالــف هســتم. 
»بابــی جینــدال« فرمانــدار لویزیانــا، در ایــن 
ــاد ارتــش در  ــم اعتق رابطــه گفــت: نمــی دان
ــدار  ــه مق ــران چ ــه ای ــه ب ــه حمل ــورد اینک م
طــول مــی کشــد چیســت امــا مطمئنــا 
ــد از  ــران بای ــه ای ــه ب ــرای حمل درخواســت ب

طریــق اطالعــات طبقــه بنــدی شــده باشــد. 
ســابق  نماینــده  بولتــون«  »جــان  امــا 
آمریــکا در ســازمان ملــل و کســی کــه 
ــروف  ــی مع ــد ایران ــرد ض ــتن رویک ــه داش ب
اســت در حمایــت از تــام کاتــن گفــت: حــق 

ــت.  ــن اس ــا کات ب
ســابق  فرمانــدار  هاکبــی«  »مایــک 
ــته  ــای گذش ــه در دوره ه ــز ک ــزاس نی آرکان
نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری نیــز 

ــدم  ــت: معتق ــورد گف ــن م ــود در ای ــده ب ش
اگــر قــرار باشــد حملــه ای بــه ایــران انجــام 
ــد  ــاه و محــدود خواه ــه کوت ــن حمل ــود ای ش
ــام  ــرای ت ــادی ب ــرام زی ــن احت ــود. م ب
کاتــن قائلــم و از ایــن نکتــه خوشــحالم کــه 
در مــورد چنیــن موضــوع مهمــی )حملــه 
ــا مــی شــوید  ــراد را جوی ــران( نظــر اف ــه ای ب
ــه  ــران گزین ــه ای ــه ب ــه حمل ــدم ک ــا معتق ام
ــاد  ــه اعتق ــر آن ب ــالوه ب ــت و ع ــدی اس ب
ــکا  ــرائیل، آمری ــران، اس ــا ای ــق ب ــن تواف م
ــی  ــت خطرناک ــان را در موقعی ــام جه و تم

ــد.  ــی ده ــرار م ق
تــام کاتــن بــه همــراه تــد کــروز و لیندســی 
هســتند  ســناتورهایی  جملــه  از  گراهــام 
ــای  ــه امض ــدام ب ــود اق ــی ش ــه م ــه گفت ک
ــرای  ــه ب ــد ک ــرده ان ــاده ای ک ــه سرگش نام

ــت. ــده اس ــال ش ــران ارس ــران ای رهب

اظهارات سناتور »تام کاتن« مبنی بر اینکه آمریکا می تواند بصورت گسترده ای تاسیاست هسته ای ایران را در یک عملیات بمباران محدودی 
که فقط چند روز به طول می کشد نابود کند با تردید اغلب چهره های شناخته شده جمهوری خواه مواجه شده است. 

اختالف نظر جمهوری خواهان درباره توان نظامی 
آمریکا در برابر ایران
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آمـریـــــکا

ــا«  ــاراک اوبام ــور »ب ــل حض ــه دلی ــد ب ــر چن ه
رئیــس جمهــور آمریــکا و »رائــول کاســترو« در 
ایــن نشســت و احتمــال دیــدار آنهــا بــا یکدیگــر 
ایــن اجــالس نشســتی تاریخــی محســوب مــی 
ــواردی همچــون  ــود م ــل وج ــه دلی ــا ب شــود ام
تنش هــای موجــود میــان ایــاالت متحــده و ونزوئال 
و همچنیــن دیگــر کشــورهای آمریکای التیــن این 
نشســت مــی تواند بیشــتر یــک اجــالس نمایشــی 

باشــد تــا یــک اجــالس تاریخــی. 
ــد:  ــی نویس ــه م ــن رابط ــه در همی ــه ول دویچ
هفتمیــن نشســت ســران کشــورهای قــاره 
آمریــکا تفاوتــی تاریخــی بــا نشســت های 
ــوری  ــن اجــالس رئیس جمه پیشــین دارد؛ در ای
ــد.  ــرکت می کن ــز ش ــترو نی ــول کاس ــا رائ کوب
ــود را در  ــای خ ــای پ ــد ج ــز می خواه ــکا نی آمری

آمریــکای التیــن محکم تــر کنــد.
ــات اســتراتژیک و  ــز تحقیق کارل میچــام از مرک
بین المللــی کــه موسســه ای محافظــه کار اســت 
ــه  ــن دوره زمان ــد در ای ــه می گوی ــه دویچه ول ب
خیلــی چیزهــا تغییــر کــرده اســت. کوبــا دیگــر 
بــازوی اتحــاد جماهیر شــوروی ســابق نیســت و 
بــاراک اوبامــا می دانــد کــه ایــن کشــور دیگــر از 

ــرد. ــک نمی گی ــکو کم مس
بــه گفتــه میچــام، کوبــا اکنــون نیازمند صــادارت 
ــوری  ــال کش ــود ونزوئ ــت و خ ــی ونزوئالس نفت
اســت کــه وضــع اقتصــادی وخیمــی دارد و قیمــت 

پاییــن نفــت آن را ضعیف تــر هــم کــرده اســت.
امــا مــارک وایســبروت از مرکــز تحقیقــات 
ــا تمایــالت  اقتصــادی و سیاســی کــه نهــادی ب
ــا  ــر مناســبات ب ــد کــه تغیی چــپ اســت می گوی
کوبــا تنهــا بخشــی از میــراث سیاســت خارجــی 
اوبامــا نیســت. ایــن نــگاه نیــز وجــود دارد کــه بــا این 
سیاســت ســریع تر می تــوان از شــر حکومــت فعلــی 
کوبــا راحــت شــد. این کــه این تحلیل درســت باشــد 

یــا نــه، امــر دیگــری اســت.
البتــه هنــوز هیــچ قــرار مالقاتــی از ســوی 
مقام هــای دو کشــور با یکدیگر گذاشــته نشــده اســت، 
ــت  ــیه نشس ــه در حاش ــد ک ــفید می گوی ــا کاخ س ام

ــد داد. ــت خواه ــن کار دس ــرای ای ــی ب فرصت های

ایــاالت متحــده آمریــکا و کوبــا در تاریــخ 
ــم  ــالدی تصمی ــته می ــال گذش ــامبر س ۱7 دس
گرفتنــد مناســبات خــود را از ســر گیرنــد. آمریــکا 
می گویــد کــه مذاکــرات بــا کوبــا دشــوارتر از آنــی 
ــا  اســت کــه تصــور می شــد. اولیــن خواســت کوب
ــی  ــورهای حام ــت کش ــه از فهرس ــت ک ــن اس ای
تروریســم خــارج شــود و همــراه بــا آن مفــری نیــز 
بــرای مشــکالت اقتصــادی کوبــا بــه وجــود آیــد.

ــت  ــر رعای ــر س ــا ب ــختی کوب || سرس
ــر ــوق بش حق

ــت  ــن خواس ــا ای ــکا ب ــد آمری ــر می رس ــه نظ ب
کوبا کنــار بیایــد، امــا از ایــن کشــور انتظــار دارد که 
بــه مســائل حقــوق بشــری پاســخ دهــد، چیــزی 

کوبــا بــر ســر آن حاضــر نیســت کوتــاه بیایــد.

ــه  ــا ک ــیون کوب ــای اپوزیس ــیاری از چهره ه بس
ــده اند،  ــوت ش ــن نشســت دع ــه ای ــز ب ــا نی آن ه
اجــازه خــروج نگرفته انــد. در مــاه گذشــته پلیــس 
کوبــا صدهــا نفــر از مخالفــان را بازداشــت کــرده 
اســت. ایــن از مــواردی اســت کــه آمریــکا قطعــا 

در ایــن نشســت مطــرح خواهــد کــرد.
ــا  ــدی در کوب ــت جدی ــه سیاس ــا ب ــت اوبام دول
امیــد بســته اســت و بــا همیــن امیــد هــم قصــد 
دارد بــا دادن کمک هــای میلیــاردی دســت 
بــه همکاری هــای تنگاتنــگ در زمینه هــای 
ــکای  ــورهای آمری ــا کش ــرژی ب ــادی و ان اقتص
مرکــزی بزنــد. پافشــاری اوبامــا در رابطــه 
ــی،  ــران غیرقانون ــرای کارگ ــت ب ــق اقام ــا ح ب
ــی  ــورها بازتاب ــن کش ــه در ای ــود ک ــتی ب سیاس

ــت. ــت داش مثب

|| تحریم ها علیه ونزوئا
وضــع در رابطــه بــا ونزوئــال امــا برعکــس 
اســت. درســت یــک مــاه پیــش از شــروع هفتمین 
ــال  ــه ونزوئ ــی علی ــکا تحریم های ــت، آمری نشس
وضــع کــرد. علــت ایــن تحریم هــا نقــض شــدید 
حقــوق بشــر در ایــن کشــور اعــالم شــد. ایــن در 
حالی اســت کــه برخی کشــورهای آمریــکا التین مانند 
کوبــا، اکــوادور و بولیــوی در کنــار ونزوئال قــرار گرفته اند و 
رئیس جمهــوری این کشــور نیــز از هیچ فرصتــی برای 

انتقــاد از تهاجــم آمریکایــی فروگــذار نمی کند.
آمریــکا در نشســت پیــش رو، کشــورهای آمریکای 
ــد  ــا ببین ــرد ت ــر می گی ــر نظ ــا زی ــزی را دقیق مرک
کدامیــک در ایــن مســیر حرکــت می کننــد. 
ــتراتژیک و  ــات اس ــز تحقیق ــام از مرک کارل میچ
بین المللــی از ایــن اقــدام اوبامــا حمایــت می کنــد 
ــای  ــن از مقام ه ــت ت ــا هف ــد: »تحریم ه و می گوی
بــاالی ونزوئــال را بــه دلیــل نقــض حقــوق بشــر 
ــده و  ــه ش ــا را بلوک ــوال آن ه ــد، ام ــدف گرفته ان ه
بــه آن هــا ویــزای ورود بــه آمریــکا داده نمی شــود.«

|| کاهش نفوذ چین
ــا نفــوذ چیــن  ــرای  آمریــکا مهــم اســت کــه ب ب
در ایــن کشــورها مقابلــه کنــد و تصــور می کنــد 
ــه  ــن کار یافت ــرای ای ــبی ب ــت مناس ــاال فرص ح
اســت. در شــرایطی کــه رشــد اقتصــاد چیــن رو 
ــاز  ــکا در آغ ــه کاهــش گذاشــته، اقتصــاد آمری ب
یــک رشــد اقتصــادی دوبــاره اســت. بســیاری از 
کشــورهای آمریــکای التیــن می خواهنــد از ایــن 
رشــد نفــع ببرنــد، بویــژه برزیــل کــه بــه شــدت 

بــه آمریــکا نزدیــک شــده اســت.
ــا  ــرد ت ــالش ک ــالس ت ــن اج ــان ای ــا در پای اوبام
ــه در  ــد، از جمل ــرح کن ــادی را مط ــای زی برنامه ه
رابطــه بــا مبــارزه بــا مــواد مخــدر، مســئله محیــط 
ــا ایــن تالش  هــا  زیســت و انــرژی. امــا این کــه آی
کافــی خواهــد بــود تــا روی یــک بیانیــه مشــترک 

بــه تفاهــم برســند، روشــن نیســت.
ــال های ۲009 و  ــین در س ــت های پیش در نشس
۲0۱۲ مواضــع چنــان از هــم دور و متفــاوت بــود 

کــه بــه چنیــن نتیجــه ای نرســید.

هفتمین نشست رهبران کشورهای 
آمریکایی؛ اجالسی تاریخی یا نمایشی

هفتمین نشست سران کشورهای آمریکایی از روز جمعه ۲۱ فروردن در پاناما اغاز شد و برخی از 
رسانهه های به دلیل حضور روسای جمهور آمریکا و کوبا در این اجالس و حواشی مربوط به این دو 

کشور این نشست را تاریخی نامیده اند.

جــان پودســتا بــه ۲ ســال گمانــه زنــی، تاییــد و تکذیــب هــای 
پــی در پــی پایــان داد و اعــالم کــرد هیــالری کلینتــون بانــوی 
ــه  ــر خارج ــرات و وزی ــابق دموک ــناتور س ــکا، س ــابق آمری اول س
پیشــین ایــن کشــور بــرای نامــزدی از ســوی حــزب دموکــرات 

ــات ریاســت جمهــوری تــالش خواهــد کــرد. در انتخاب
خبــر نامــزدی هیــالری کلینتــون از طریــق ارســال نامــه 
الکترونیــک جــان پودســتا بــه عنــوان رییــس ســتاد انتخاباتــی 
ــه  ــذار در صحن ــراد تاثیرگ ــر اف ــی و دیگ ــان مال ــه حامی وی ب

ــت. ــده اس ــالم ش ــکا اع ــی آمری سیاس
ــون از ســوی حــزب  ــالری کلینت ــزدی هی ــورک تایمــز نام نیوی
ــف کــرده و مــی  ــی توصی ــز و رقابت ــش برانگی دموکــرات را چال
نویســد هیــالری کلینتــون مــی توانــد اولیــن زنــی باشــد کــه از 

ســوی یکــی از احــزاب عمــده سیاســی آمریــکا نامــزد انتخابــات 
ریاســت جمهــوری مــی شــود.

در جریــان انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ۲008 در آمریــکا، 
هیــالری کلینتــون رقابتــی ســخت، پــر هزینــه و نفــس گیــر را 
بــا بــاراک اوبامــا بــرای کســب نامــزدی حــزب دموکــرات انجــام 
داد ولــی در نهایــت نتوانســت از پــس وی بــر بیایــد. کلینتــون در 
ــه ریاســت  ــرای رســیدن ب شــرایطی نامــزدی مجــدد خــود را ب
جمهــوری آمریــکا اعــالم مــی کنــد کــه بســیاری از دموکــرات 

هــا از وی حمایــت کــرده انــد.
ــن  ــخ ای ــکا در تاری ــوی اول آمری ــا بان ــون تنه ــالری کلینت هی
ــوری  ــت جمه ــس از دوران ریاس ــه پ ــت ک ــوده اس ــور ب کش
همســرش بیــل کلینتون توانســت کرســی ســنا را در این کشــور 

ــاورد. ــت بی بدس
نیویــورک تایمــز ایــن نامــزد حــزب دموکــرات را ســتاره 
کمپیــن انتخاباتــی بیــل کلینتــون در جریــان انتخابــات ریاســت 
جمهــوری ســال ۱99۱ توصیــف کــرده و مــی نویســد: هیــالری 
دیپلماتــی شــناخته شــده در ســطح بیــن المللی اســت کــه حزب 
دموکــرات را بــا پذیــرش ســمت وزارت امــور خارجــه در کابینــه 
فــردی کــه انتخابــات ریاســت جمهــوری را بــه وی واگــذار کرده 

بــود، شــوکه کــرد.
پیــش از ایــن بارهــا اعــالم شــده بــود کــه هیــالری کلینتــون 
ــزب  ــوی ح ــود را از س ــزدی خ ــار دوم نام ــرای ب ــد دارد ب قص

دموکــرات بــرای رســیدن بــه مقــام ریاســت جمهــوری اعــالم 
ــه نظــر مــی رســد از ســوی حــزب جمهــوری خــواه  ــد. ب کن
نیــز جــب بــوش بــرادر کوچــک تــر جــرج بــوش پســر، خــود 
ــکا  ــال ۲0۱6 آمری ــوری س ــت جمه ــات ریاس ــرای انتخاب را ب

ــد. ــی کن ــاده م آم

اعالم نامزدی هیالری 
کلینتون برای انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا

یکــی از مشــاوران عالــی هیــالری کلینتــون اعالم کــرد کــه وی برای 
بــار دوم نامــزد انتخابات ریاســت جمهــوری آمریکا خواهد شــد.
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مقامات آمریکایی از احتمال حذف نام کوبا از لیست کشورهای حامی تروریسم در پی بهبود نسبی روابط واشنگتن با هاوانا 
خبر می دهند.

برگزاری تظاهرات گسترده توسط مردم آمریکا 
در اعتراض به خشونت پلیس این کشور که تقریبا 
در ۳۰ شهر برگزار شد موجب فلج شدن این کشور 

و مسدود گردیدن بسیاری از بزرگراه ها شد.

ــی اعــالم کــرد کــه  ــام آمریکای یــک مق
ــاال در  ــور احتم ــن کش ــه ای وزارت خارج
ــود در  ــده نظــر مشــورتی خ ــد روز آین چن
مــورد خــروج کوبا از فهرســت کشــورهای 
متهــم بــه حمایــت از تروریســم را اعــالم 

می کنــد.
ــود  ــرای بهب ــی ب ــدام گام مهم ــن اق ای
آســتانه  در  کشــور  دو  مناســبات 
قــاره  رهبــران کشــوهای  نشســت 
آمریــکا محســوب می شــود کــه در 
ــزار خواهــد شــد. ــده برگ روزهــای آین
جمهــور  رئیــس  اوبامــا«  »بــاراک 
آمریــکا، پــس از تصمیــم تاریخــی 
بیــن  مناســبات  برقــراری  بــرای 
دو کشــور در ۱7 دســامبر گذشــته، 
از وزارت خارجــه در مــورد خــروج 
ــی  ــورهای حام ــت کش ــا از فهرس کوب
ــول  تروریســم نظــر خواهــی کــرد و ق
ــه محــض دریافــت توصیــه ایــن  داد ب
ــد. ــدام کن ــرعت اق ــه س ــه ب وزارتخان
ــنبه  ــروز چهارش ــا ام ــت اوبام ــرار اس ق
ســپس  و  رفتــه  جامائیــکا  بــه 
بــرای شــرکت در نشســت رهبــران 
ــکا در روز هــای  ــاره آمری کشــورهای ق
ــرود و  ــا ب ــه پانام ــل، ب ۱0 و ۱۱ آوری
ــس  ــترو، رئی ــول کاس ــا رائ ــا ب در آنج
رو  در  رو  دیــداری  کوبــا  جمهــور 

خواهــد داشــت.
ــوع  ــن موض ــع از ای ــام مطل ــک مق ی
می توانــد  خارجــه  وزارت  گفــت 

ــروج  ــورد خ ــود در م ــری خ نتیجــه گی
ــک  ــی ی ــت را ط ــن فهرس ــا از ای کوب

ــد. ــالم کن ــده اع ــا دو روز آین ی
ــت  ــاور امنی ــاون مش ــن رودز« مع »ب
ــه  ــر گفت ــکا پیش ت ــت آمری ــی دول مل
بــود بررســی وزارت خارجــه رو بــه 
اتمــام اســت امــا نمی توانــد زمــان 
دقیــق آن را پیش بینــی کنــد. او روز 
ــی  ــس تلفن ــک کنفران ــنبه در ی سه ش
»تصــور  گفــت:  خبرنــگاران  بــه 
می کنیــم کــه احتمــاال در مراحــل 
ولــی زمــان آن در  باشــد.  پایانــی 
کنتــرل مــا نیســت. وزارت خارجــه آن 

می کنــد.« تعییــن  را 
فهرســت  در  کوبــا  مانــدن  باقــی   
موانــع  از  یکــی  آمریــکا  ســیاه 
بازگشــایی  ازســرگیری مناســبات و 

اســت. کشــور  دو  ســفارت 
ایــن مقــام دولــت بــاراک اوبامــا 
گفــت آمریــکا و کوبــا در آســتانه حــل 
ــرای  ــم ب ــع مه ــی از موان ــردن یک ک
ــکا از  ــتند. آمری ــی هس ــل بررس تکمی
کوبــا خواســته اســت تعهــد کتبــی 
بدهــد کــه در آینــده از تروریســم 
از  نیــز  کوبــا  نمی کنــد.  حمایــت 
آمریــکا درخواســت متقابلــی کــرده 

اســت.
خــروج کوبــا از فهرســت کشــورهای 
حامــی تروریســم بــه لغــو بعضــی از 
ممنوعیــت هــای مالــی علیــه این کشــور 

ــم واردات و صــادارت  ــا تحری می شــود. ام
ــد توســط  ــا می توان ــه تنه ــن کشــور ک ای
کنگــره لغــو شــود، بــه جــای خــود باقــی 

می مانــد.
مقــام آمریکایــی دیگــری بــه خبرگــزاری 
رویتــرز در مــورد احتمــال تکمیل بررســی 
گفــت کــه تاکنــون هیــچ توصیــه ای بــه 
ــات  ــده و تحقیق ــال نش ــفید ارس کاخ س
ادامــه دارد. او گفــت: مــا نمی توانیــم 
حــدس بزنیــم کــه توصیــه وزارت خارجــه 

ــد. ــد باش ــه می توان چ
خــروج کوبــا از ایــن فهرســت بــرای 
بــاراک اوبامــا فرصــت مناســبی اســت تــا 
تمایــل بــه گســترش مناســبات بــا کوبا و 
همچنیــن تمایــل آمریــکا بــرای بهبــود 
مناســبات بــا کشــورهای آمریــکای 
التیــن را بــه شــرکت کننــدگان در 
ــده نشــان دهــد.  اجــالس روزهــای آین
ــه ای  ــنبه در مصاحب ــه ش ــا روز س اوبام
بــا رادیــو و تلویزیــون ملــی آمریــکا 
)ان پــی آر( گفــت: بــه محــض دریافــت 
ــود کــه  توصیــه، در موقعیتــی خواهــم ب

می توانــم اقــدام کنــم.
ــد  ــس از تایی ــه پ ــه وزارت خارج توصی
ــی 45 روزه  ــک بررس ــا و ی ــاراک اوبام ب
ــد  ــرا خواه ــل اج ــکا قاب ــره آمری در کنگ
بــود و کنگــره نمی توانــد بــا ایــن 

ــد. ــت کن ــم مخالف تصمی
فهرســت  در   ۱98۲ ســال  در  کوبــا 
دولت هــای حامــی تروریســم قــرار گرفــت.

کشــته شــدن دو شــهروند ســیاه پوســت توســط پلیس در 
کمتــر از یــک هفتــه موجــب شــد تــا بــار دیگر شــهرهای 
ــه  ــرات علی ــزاری تظاه ــه برگ ــکا صحن ــف آمری مختل

خشــونت باشــد. 
بــر اســاس گزارشــی کــه رویتــرز در ایــن رابطــه منتشــر 
کــرده، نیویوریــک، منهتــن، ویسکانســین، لــس آنجلس، 
ســیاتل، ســان فرانسیســکو، اوکلند، مدیســون، کارولینای 
ــی  ــت های ــهرها و ایال ــه ش ــوری از جمل ــی، و میس جنوب
بودنــد کــه شــب گذشــته شــاهد برپائــی تظاهــرات ضــد 

خشــونت بودنــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، در اغلــب مناطقــی کــه مــردم 
ــس  ــد پلی ــرات زده بودن ــه تظاه ــت ب ــکا در آن دس امری
ــن کــرده اســت.  ــه بازداشــت گســترده معترضی ــدام ب اق
در یــک هفتــه اخیــر دو تصویــر ویدیویــی منتشــر شــده 
ــه هــدف  ــدام ب ــورد پلیــس از پشــت اق کــه در هــر دو م

ــد.  ــرار دادن ســیاه پوســتان مــی کن ق
کشــته شــدن ســیاه پوســتان در آمریــکا بدســت پلیــس 
تبدیــل بــه یــک امــر عــادی شــده و در هیــچ یــک از آنها 

پلیــس قاتــل محکــوم نشــده اســت.
برگــزاری تظاهــرات شــب گذشــته و برخــورد پلیــس بــا 
ــد  ــکا را همانن ــار دیگــر آمری ــن ممکــن اســت ب معترضی
ســال گذشــته بــا تظاهــرات هــای گســترده ضــد پلیــس 

مواجــه کنــد. 
ــیاه  ــوان س ــک نوج ــدن ی ــته ش ــته کش ــال گذش در س
ــن  ــهر فرگوس ــراون« در ش ــکل ب ــام »مای ــه ن ــت ب پوس
ــل  ــه قات ــت میســوری بدســت پلیــس و ســپس تبرئ ایال
در دادگاه، موجــب بــه راه افتــادن اعتراضــات گســترده ای 

ــه داشــت.  ــاه ادام ــن م ــا چندی ــه ت ــد ک ش
ــر  ــر، کمت ــوق بش ــاالن حق ــای فع ــه ه ــاس گفت ــر اس ب
ــه  ــه دلیــل ب ــکا پلیســی ب ــد کــه در آمری اتفــاق مــی افت
ــرد  ــر ف ــژه اگ ــود بوی ــوم ش ــردی محک ــاندن ف ــل رس قت
کشــته شــده از اقلیــت هــای حاضــر در ایــاالت متحــده 
باشــد، خیــال فــرد قاتــل بســیار راحــت خواهــد بــود و این 
مــردی اســت کــه دســت کــم در یــک ســال اخیــر بارهــا 

ــاده اســت. ــکا اتفــاق افت در آمری

تظاهرات گسترده ضد حذف کوبا از لیست کشورهای حامی تروریسم
خشونت آمریکا را فلج 

کرد/ 
موج اعتراضات در 30 

شهر
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اقــدام کمیتــه روابــط خارجــی ســنای آمریــکا در 
تصویــب طرحــی کــه بــه موجــب آن اختیــارات 
ــم  ــو تحری ــورد لغ ــکا در م ــور آمری ــس جمه رئی
هــای ایــران محــدود مــی شــود موجــب شــد تــا 
بــار دیگــر غیــر قابــل اطمینــان بــودن آمریکائی 

هــا ثابــت شــود.
پــس از حصــول تفاهــم لــوزان تفاســیر مختلفــی 
از آنچــه کــه در ســوئیس میــان ایــران و 
ــه  ــرار گرفت ــت ق ــورد موافق ــورهای ۱+5 م کش
منتشــر شــده کــه هــر یــک از آنهــا بازتــاب های 
ــده  ــب ش ــل موج ــرف مقاب ــترده ای را در ط گس
انــد. در همین راســتا بــرای اطــالع از وضعیــت حاکم 
در آمریــکا در خصــوص تفاهــم لــوزان و توافــق جامع 
هســته ای با پروفســور »دانیل ســرور« مشــاور سابق 

وزارت خارجــه آمریــکا بــه گفتگو نشســتیم. 
پروفســور دانیــل ســرور از معــروف تریــن 
کارشناســان حاضــر در مبحــث مدیریــت جنــگ، 
و از کارشناســان ارشــد موسســه روابــط دو ســوی 
ــز  آتالنتیــک و از اســاتید دانشــگاه جــان هاپکین
ــگ  ــورد جن ــترده در م ــت گس ــابقه فعالی ــه س ک
ــکان را دارد و از  ــتان و بال ــراق، افغانس ــای ع ه
ســال ۱994 تــا ۱996 بــه عنــوان نماینــده ویــژه 
آمریــکا در امــر میانجیگــری میــان مســلمانان و 

کــروات هــای یوگســالوی فعالیــت کرده اســت.
متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:

|| شــما تفاهــم بدســت آمــده در لوزان 
ســوئیس را چطــور ارزیابــی مــی کنید؟ 
آیــا ایــن تفاهــم مــی توانــد منجــر بــه 

توافــق جامع هســته ای شــود؟ 
اگــر بخواهیــم از نقطــه نظــر آمریکایــی هــا بــه 
ایــن تفاهــم نــگاه کــرده و در مــورد آن قضــاوت 
کنیــم بایــد بگویــم ایــن تفاهم یــا چارچوبــی که 
ــک  ــد ی ــرده ان ــق ک ــورد آن تواف ــورها در م کش
پیشــرفت شــفاف بــود. امــا مــن مطمئن نیســتم 
کــه توافــق نهایــی وجــود داشــته باشــد بــه ویژه 
ــه  ــران ب ــی ای ــر عال ــر رهب ــارات اخی ــد از اظه بع

نظــر مــی رســد کــه ایــن تفاهــم ابتدایــی اســت 
و نمــی توانــد توافــق نهایــی باشــد.

ــت  ــرت آی ــارات حض ــه اظه ــما ب || ش
اهلل خامنــه ای اشــاره کردیــد، ســناتور 
ــه  ــتناد ب ــا اس ــن« ب ــک کی ــان م »ج
فرمایشــات رهبــر انقــاب مدعــی 
شــده بــود کــه ایــن اظهــارات نشــان 
ــکا در دو  ــران و امری ــه ای ــد ک ــی ده م
ــات  ــتند )اختاف ــاوت هس ــه متف صفح
زیــادی بــا هــم دارنــد(، نظــر شــما در 

ــت؟  ــه چیس ــن رابط ای
مطمئنــم کــه مــا در صفحــات متفاوتــی هســتیم 
ــن صفحــات  ــا ای ــه آی ــوال اینجاســت ک ــا س ام

ــر.  ــا خی ــد ی ــرار دارن ــاب ق ــک کت ــف در ی مختل
تفاهــم بدســت آمــده هــر دو طــرف را تــا حــدی 
ــل  ــدات عم ــه تعه ــر ب ــرده اســت. اگ راضــی ک
شــود آنــگاه فکــر مــی کنــم کــه هــر دو کشــور 

ــاب باشــند.  ــکا( دریــک کت ــران و آمری )ای

|| چــرا ایــران و کشــورهای غربــی 
ــل  ــه تحلی ــکا و فرانس ــون آمری همچ
ــوئیس  ــم س ــی از تفاه ــای متفاوت ه

ــد؟  دارن
تصــور مــی کنــم ایــن بخاطــر آن باشــد کــه 
مــا هنــوز در نیمــه راه هســتیم. هنــوز مــوارد 
زیــادی از چارچــوب اعــالم شــده وجــود 
دارنــد کــه مــورد بحــث قــرار نگرفتــه انــد از 

ــن رابطــه  همیــن رو حصــول پیشــرفت در ای
ممکــن اســت. 

از  انتقــاد  در  اوبامــا  بــاراک   ||
جمهوریخواهــان و دیگــر منتقدانــی 
ــران  ــا ای ــه تفاهــم ایجــاد شــده ب کــه ب
و همچنیــن سیاســت خارجــی کاخ ســفید 
اعتــراض دارنــد عنــوان داشــت کــه ایــن 
افــراد قصــد تضعیــف دولــت و کــم رنــگ 
ــده را  ــل ش ــای حاص ــرفت ه ــردن پیش ک
دارنــد، آیــا شــما بــا ایــن موضــع رئیــس 
جمهــور آمریــکا موافــق هســتید؟ 

مــن فکــر نمــی کنــم کــه آنهــا قصــد کــم رنــگ 
کــردن ایــن اقدامــات و یــا بــه حاشــیه رانــدن آنهــا را 
داشــته باشــند. مــردم در آمریــکا آنگونــه کــه دوســت 

دارنــد از موضوعــات مختلــف انتقــاد می کننــد. با 
توجــه بــه پیشــرفت هایــی کــه در موضوع هســته 
ای ایــران ایجــاد شــده فکــر مــی کنــم ایــن غیــر 
منطقی اســت که کنگــره بخواهــد الزاماتــی را در این 

خصــوص بــرای کاخ ســفید تصویــب کند.

|| ســناتور مک کانل یکــی از منتقدین اصلی 
اوبامــا در مــورد ایــران محســوب مــی شــود 
بــه نحوی کــه وی اخیــرا اعــام کــرده آمریکا 
نمــی توانــد بــه اهدافــی کــه اوبامــا بــرای آن 
تعیین کرده برســد، نظــر شــما در ایــن مورد 

؟  چیست
اگــر منظــور شــما ایــن فرصت یک ســاله اســت 
فکــر مــی کنــم کــه در ایــن مــدت اوبامــا بتوانــد 

ــران  ــورد ای ــه در م ــه اهــداف خــود برســد. البت ب
شــخصا اعتقــاد دارم کــه غیــر واقعــی اســت اگــر 
ــای  ــی ه ــام توانائ ــران تم ــه ای ــم ک ــول کنی قب

غنــی ســازی خــود را متوقــف مــی کنــد. 
کــه مطلــع هســتید  || همانطــور 
ــط  ــه رواب ــته کمیت ــنبه گذش ــه ش س
خارجــی ســنا طرحــی را در مــورد 
محــدود کــردن اختیــارات رئیــس 
جمهــور آمریــکا در مــورد توافــق هســته 
ــا ایــران تصویــب کــرد، هــر چنــد  ای ب
پیــش از تصویب ایــن طرح کاخ ســفید 
بــا آن مخالــف بــود امــا بعــد از تصویــب 
شــدن، اعــام شــد کــه ممکــن اســت 
ــه  ــد، ب ــه را امضــا کن ــا ایــن مصوب اوبام
نظر شــما آیــا چنیــن اقدامــات و مصوبه 
هایــی بــه تفاهــم ســوئیس ضربــه نمی 

ــد؟  زن
ــی  ــب طرح ــاهد تصوی ــا ش ــت م ــن اس ممک
در کنگــره باشــیم کــه رئیــس جمهــور 
ــوع  ــد. موض ــار بیای ــا آن کن ــد ب ــا بتوان اوبام
سیاســت هــای داخلــی و پذیــرش هــر توافــق 
در داخــل کشــور در هــر دو طــرف یعنــی 
ــکل  ــن مش ــت. ای ــم اس ــکا مه ــران و آمری ای

ــد  ــه بتوان ــی برســیم ک ــه توافق ــود ب ــد ب خواه
جمهــوری خواهــان و دموکــرات هــا را در 
مــورد اینکــه ایــران بــه تعهــدات خــود پایبنــد 
ــی  ــور م ــن تص ــازد. همچنی ــد س ــت متقاع اس
کنــم در ایــران نیــز غیــر ممکــن اســت کــه اصول 
گرایــان و لیبــرال هــا را راضــی بــه توافقی کــرد که 
ــا برنامــه  ــه موجــب آن تحریــم هــای مرتبــط ب ب

هســته ای ایــران لغــو نشــوند. 
ایــن نکتــه مهــم اســت که بــه یــاد داشــته باشــیم 
حتــی اگــر توافــق جامــع هســته ای حاصــل شــود 
ــکا در بســیاری از مســائل همچــون  ــران و امری ای
اســرائیل، حــزب اهلل، یمــن، و حمــاس بــا یکدیگــر 
اختــالف داشــت. مــا بــرای عــادی ســازی روابــط 

ــم.  ــش داری راه درازی را در پی
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