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ایـــران در جــهان
دبیران :    فرزاد فرهاد توسکی -  مریم خرمایی

بیانیه لوزان در حالی در پایان نشستهای ایران و گروه ۱+۵ در 
لوزان سوئیس اعالم شد که تفاسیر مختلف و گوناگونی در 
خصوص این بیانیه از سوی ایران و برخی کشورهای گروه ۵+۱ 

ارائه شده است.
در حالیکه ایران بر حق بجای خود در رفع یک جای  تحریم ها 
تأکید دارد طرف آمریکایی این موضوع را منوط به فرآیند 
اعتمادسازی کرده است که به معنای همان توافق گام به گام 

. ست ا
اولی هاینونن رئیس سابق بازرسان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و معاون امور پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی 
اما  بود.  خواهد  عادالنه  هسته ای  نهایی  توافق  است  معتقد 

است. دشوار  آتی  مذاکرات 
هاینونن معتقد است که مذاکره کنندگان طرح های جایگزین 
دیگری را برای رفع تحریمها مورد بررسی قرار داده اند اما از 
علنی کردن آن خودداری می کنند. اینکه انتظار داشته باشیم 
همه تحریم ها از همان روز اول به طور یکجا برداشته شود 
واقع گرایانه نیست. اما به نظر می رسد که طرفین مذاکره می 
خواهند به این ترتیب مقدمه چینی کنند و بگویند نتیجه نهایی که 
پس از اجرای موفقیت آمیز توافق و با عمل به مراحل مشخص و 

مورد تایید طرفین حاصل می شود به این شکل است.

  آیا سیاست خاورمیانه ای روسیه تغییر کرده است؟

  تسلیحات فرانسوی در راه خلیج فارس

  اختالفی بین تعریف ظریف و کری از تفاهم نامه نیست

http://mehrnews.com
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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
ــته ای از  ــع هس ــق جام ــه تواف ــیدن ب ــرای رس ب

ــد.   ــی گیرن ــر م س
در ایــن میــان اظهــارات متناقــض رئیــس 
ــورد  ــکا در م ــور خارجــه آمری ــر ام 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 
ــد  ــی توان ــم م ــن تفاه ــا ای ــد؟ آی کنی
ــته ای  ــع هس ــق جام ــه تواف ــر ب منج

ــود؟   ش
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 ــته ای ای ــه هس 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« وزیر 
امــور خارجــه آمریــکا، ارائــه شــد، هــر دو درســت 
هســتند و مــن هیچگونــه اختالفــی میــان آنهــا 

ــدم.   ندی
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 
ــد و در نتیجــه برخــی تعاریفــی کــه از  نکــرده ان
ــن  ــت. ای ــاوت اس ــود متف ــی ش ــم م ــن تفاه ای
ــوزان( در  موضــوع )اختــالف تفاســیر از تفاهــم ل
ایــن مرحلــه نبایــد موجــب شــگفتی شــود زیــرا 
ــتیم.  ــه هس ــده ای مواج ــرات پیچی ــا مذاک ــا ب م
عــالوه بــر ایــن مــوارد، در روزهــا و هفتــه هــای 
ــت  ــن صحب ــورد ای ــد در م ــرف بای ــده دو ط آین
کننــد کــه مــوارد فنــی و قانونی چگونــه اجرا شــده 
و اینکــه هــر گامــی در ایــن رابطــه چطور برداشــته 
ــر  مــی شــود. اینکــه محدودیــت هــای مرتبــط ب
ــه  ــا چگون ــد آنه ــران و رص ــته ای ای ــه هس برنام
ــه چــه  انجــام مــی شــود و اینکــه بازرســی هــا ب

شــکل خواهــد بــود بایــد دقیقــا روشــن شــود.  

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 وی اخی ــه نحــوی ک 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 
ــن  ــره ای بی ــر مذاک ــه در ه ــت را ک ــن حقیق ای
ــا یکدیگــر  ــه ب ــی ک ــروه های ــژه گ ــروه بوی دو گ
دشــمن هســتند- در ایــن مــورد منظــور ایــران و 
کشــورهای ۱+5 اســت- طرفیــن بــرای رســیدن 
ــد درک  ــه کنن ــد مصالح ــه« بای ــواب »بل ــه ج ب
ــوزان  ــم ل ــل تفاه ــن دلی ــه همی ــد. ب ــرده ان نک
ــت  ــزو سیاس ــه ج ــترش را ک ــع گس ــداف من اه
هــای اصلــی آمریکاســت و در ابتــدای ایــن روند 

ــرد.   ــی گی ــر م ــود درب ــد شــده ب ــر آن تاکی 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
ــل را درک  ماهیــت اصلــی دیپلماســی بیــن المل
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
ایــن نکتــه قابــل درک اســت کــه قانونگــذاران 
آمریکایــی مــی خواهنــد بــر سیاســت خارجــی 
ــد  ــر بگذارن ــر آن تاثی ــوذ داشــته و ب ــکا نف آمری
امــا پیــش نویســی کــه توســط ســناتور کراکــر 
ــنا  ــی س ــط خارج ــه رواب ــد و در کمیت ــه ش ارائ
بــه تصویــب رســید یــک مســیر غیــر ضــروری 
اســت کــه کمکــی بــه قانونگــذاران در ایــن راه 
ــم  ــه تحری ــرای آنک ــت ب ــد. در حقیق ــی کن نم
هــای ایــران بصــورت دائمــی لغــو شــوند 
کنگــره نقشــی کلیــدی خواهــد داشــت. البتــه 
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
مشــترک )توافــق ژنــو( پایبنــد بــوده و آنهــا را 

ــد.   ــام بده انج
ــه  ــا ک ــور اوبام ــس جمه ــن نظــر رئی ــا ای ــن ب م
مــی گویــد طــرح ابتدایــی ارائــه شــده از ســوی 
ــب  ــروری موج ــر ض ــور غی ــر بط ــناتور کراک س
ــه  ــر ب ــود و اگ ــی ش ــرایط م ــدن ش ــده ش پیچی
ــران  ــی ای ــر اســتراتژی فعل تمامــی موجــب تغیی
کــه از ســوی آمریــکا و دیگــر اعضــای شــورای 
ــری  ــردد تاثی ــود نگ ــی ش ــری م ــت پیگی امنی

ــت.   ــد داش ــر آن خواه ــی ب منف
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 کــه 
هــم اکنــون در دســترس اســت یــک پیشــرفت 
ــن  ــت بی ــکا و امنی ــت آمری ــرای امنی ــزرگ ب ب
ــن  ــوان انجم ــه عن ــا ب ــود. م ــد ب ــل خواه المل
ــراه دیگــر شــهروندان  ــه هم ــرل ســالح ب کنت
ــی  ــره م ــی از کنگ ــای آمریکای ــازمان ه و س
ــه از  ــای آنک ــق را بج ــن تواف ــا ای ــم ت خواهی

ــد. ــر کن ــرد قدرتمندت ــن بب بی

گفتگو با مدیر انجمن کنترل سالح آمریکا:

هیچ اختالفی بین تعریف ظریف 
وکری ازتفاهمنامه نیست/ 

توصیه به کنگره
»داریل کیمبال« مدیر اجرایی انجمن کنترل سالح امریکا معتقد است تفاوت در 
تفسیرهای موجود از تفاهم لوزان طبیعی است و 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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ایران در جهان

پایــان  در  حالــی  در  لــوزان  بیانیــه 
ــوزان  ــروه ۱+5 در ل ــران و گ ــتهای ای نشس
ــف  ــیر مختل ــه تفاس ــد ک ــالم ش ــوئیس اع س
و گوناگونــی در خصــوص ایــن بیانیــه از 
ــروه  ــورهای گ ــی کش ــران و برخ ــوی ای س

۱+5 ارائــه شــده اســت.
ــر حــق بجــای خــود در  ــران ب در حالیکــه ای
ــد دارد  ــا تأکی ــم ه ــای  تحری ــک ج ــع ی رف
ــوط  ــوع را من ــن موض ــی ای ــرف آمریکای ط
ــه  ــت ک ــرده اس ــازی ک ــد اعتمادس ــه فرآین ب
بــه معنــای همــان توافــق گام بــه گام 

ــت. اس
ــور  ــا پروفس ــی ب ــوص گفتگوی ــن خص در ای
ــه در  ــت ک ــده اس ــام ش ــن انج ــی هاینون اول
ــابق  ــس س ــن رئی ــد. هاینون ــی آی ــه م ادام
انــرژی  المللــی  بیــن  آژانــس  بازرســان 
ــس  ــای آژان ــور پادمان ه ــاون ام ــی و مع اتم
ــال ۲0۱0  ــا س ــی ت ــرژی اتم ــی ان بین الملل
میــالدی بــود و اکنــون در مرکــز روابــط 
هــاروارد  دانشــگاه  بین المللــی  علــوم  و 

می کنــد. تدریــس 

|| ایــران بــر رفــع فــوری و یکجــای 
ــال  ــد دارد ح ــا تاکی ــم ه ــه تحری هم
آنکــه طــرف مقابــل بــا چنیــن 
ــد.  ــی کن ــت نم ــته ای موافق خواس
بــه نظــر شــما دالیــل مخالفــت 

ــت؟ ــل چیس ــرف مقاب ط
مــن بــه ایــن قضیــه بــه عنــوان یــک رونــد 
اعتمــاد ســازی نــگاه مــی کنــم. طــرف 
ــه  ــران ب ــدی کامــل ای ــل خواهــان پایبن مقاب
ــه گام  تعهداتــش اســت و یــک فراینــد گام ب
ــن  ــه ای ــن راه رســیدن ب ــوان بهتری ــه عن را ب

ــد. ــی کن ــی م ــدف تلق ه
ایــران هــم بــه شــیوه قابــل درکــی خواهــان 
ــت.  ــا اس ــم ه ــی تحری ــع قطع ــن رف تضمی

در  مثــل  بــه  مقابلــه  نــوع شــیوه  ایــن 
دنیــای سیاســت امــر متداولــی اســت و 
ــدگان  ــره کنن ــه مذاک ــان دارم ک ــن اطمین م
ــرای  ــه ای را ب ــای خالقان ــت راه ه در نهای

ــد. ــی کنن ــدا م ــع پی ــن مان ــور از ای عب

|| در حالیکــه تمرکــز ایــران بــر 
ــه ای  ــک مرحل ــره ت ــک مذاک روی ی
ــود  ــت خ ــر خواس ــرب ب ــت، غ اس
بــه اعمــال یــک توافــق مرحلــه 

ــد  ــی کن ــاری م ــده پافش ــدی ش بن
تــا بــه ایــن ترتیــب اعتمــاد ســازی 
تدریجــی  رفــع  جهــت  در  الزم 
ــه  ــد. چگون ــق یاب ــا تحق ــم ه تحری
ممکــن اســت کــه ایــن دو رویکــرد 
ــام  ــا یکدیکــر ادغ ــاوت ب ــا متف کام

ــوند؟ ش
مذاکــره  کــه  دارم  اطمینــان  مــن 
ــر  ــن دیگ ــای جایگزی ــرح ه ــدگان ط کنن
نــد  ر داده ا را هــم مــورد بررســی قــرا
ــی  ــودداری م ــردن آن خ ــی ک ــا از علن م ا
باشــیم  داشــته  نتظــار  ا ینکــه  ا کننــد. 
اول  روز  همــان  از  هــا  تحریــم  همــه 
بــه طــور یکجــا برداشــته شــود واقــع 
مــی  نظــر  بــه  امــا  نیســت.  یانــه  گرا
مــی  مذاکــره  طرفیــن  کــه  رســد 
ــی  ــه چین ــب مقدم ــن ترتی ی ــه ا ــد ب خواهن
کــه  نهایــی  نتیجــه  بگوینــد  و  کننــد 
ــق و  ــز تواف ــت آمی ــرای موفقی ز اج ــس ا پ
ــورد  ــخص و م ــل مش ــه مراح ــل ب ــا عم ب
تاییــد طرفیــن حاصــل مــی شــود بــه 

ایــن شــکل اســت. 

ــد  ــی دهی ــال م ــد احتم ــد درص || چن
کــه تفاهــم بــه دســت آمــده در 
مــاه مــارس )فروردیــن( بــه توافــق 

ــود؟ ــر ش ــته ای منج ــع هس جام
ئــه  را چارچوبــی کــه در مــاه مــارس ا
فعلــی  از موقعیــت  شــد شــمایی کلــی 
ــد.  ــی ده ــه م ئ را ــته ای ا ــرات هس مذاک
شــاهد  کــه  اســت  دلیــل  همیــن  بــه 
شــیت  فکــت  دربــاره  نظــر  اختــالف 
ــون  ــا کن ــه ت ــتیم ک ــددی هس ــای متع ه
ــن،  ی ــر ا ــالوه ب ــت. ع ــده اس ــه ش عرض
شــدت  از  موجــود  نظرهــای  اختــالف 
ــه  ــد ک ــی کن ــت م ــی حکای ــختی های س

ــی  ــای آت ــاه ه ــی م ــدگان ط ــره کنن مذاک
بخــش  شــوند.  مــی  مواجهــه  آن  بــا 
اســت  مانــده  باقــی  اعظــم کار هنــوز 
و مــا نبایــد مفهومــی را کــه در ســال 
۲0۱3 و پــس از دســتیابی بــه برنامــه 
ــت  ــان جــای گرف ــدام مشــترک در اذه ق ا
تــا  ینکــه  ا بــر  مبنــی  ببریــم  یــاد  ز  ا
ــق  ف ــه توا ــز ب ــه چی ــورد هم ــی در م وقت
توافــق  بــه  چیــز  هیــچ  در  نرســیم 

یــم. ا نرســیده 

ــه  ــد ک ــی کنی ــر م ــوع فک || در مجم
ــوع  ــه ن ــه چ ــت ب ــن در نهای طرفی

ــت؟ ــد یاف ــت خواهن ــی دس توافق
یــی  نها فــق  توا کــه  رم  ا د ور  بــا مــن 
عناصــری  شــامل  و  بــوده  عادالنــه 
یــل  تما هرگونــه  ز  ا کــه  شــود  مــی 
منطقــه  کشــورهای  ضــروری  غیــر 
بــرای تکمیــل چرخــه ســوخت هســته 
ــل  ــزوم توس ــد. ل ــی کن ــری م ای جلوگی
ســتی  را و  دقیــق  طــرح  یــک  بــه 
مــی  ناشــی  همینجــا  ز  ا نیــز  یــی  زما آ
بیــن  نــس  ا ژ آ زرســان  با تــا  شــود 
نطــور کــه  تمــی هما ا نــرژی  ا لمللــی  ا
مــه  فقتنا موا و  قــی  لحا ا پروتــکل  در 
شــاعه  ا عــدم  معاهــده  دمــان  پا
ن  ــوا ز ت ــت ا س ــده ا ــر ش ــته ای ذک هس
هــای  لیــت  فعا همــه  بــه  دسترســی 
ــن  ی ــای ا ــل مرزه خ ن در دا ــرا ی ــی ا تم ا
یــت  ر باشــند و در نها ا کشــور برخــورد
بیشــتری  هــای  قــدم  ن  یــرا ا ینکــه  ا
رد  ا بــرد مــات  بها ا رفــع  جهــت  در  ا  ر
میــز  آ صلــح  ماهیــت  نــد  ا بتو تــا 
متناســب  ا  ر خــود  ای  هســته  مــه  برنا
کشــور  یــن  ا بــردی  ر کا زهــای  نیا بــا 

دهــد. نشــان 

گفتگو با معاون پیشین 
آژانس بین المللی انرژی 

اتمی:

توافق نهایی 
هسته ای عادالنه 

خواهد بود/ 
مذاکرات آتی 

دشوار است
»اولی هاینونن« رئیس سابق بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به اینکه توافق نهایی عادالنه خواهد بود تصریح کرد: مذاکرات آتی ایران و ۵+۱ 

سخت و دشوار خواهد بود. 

گفتگو: جواد حیران نیا-مریم خرمائی

 اینکه انتظار داشته 
باشیم همه تحریم ها 
از همان روز اول به 
طور یکجا برداشته 
شود واقع گرایانه 

نیست. اما به نظر 
می رسد که طرفین 

مذاکره می خواهند 
به این ترتیب مقدمه 
چینی کنند و بگویند 
نتیجه نهایی که پس 
از اجرای موفقیت 

آمیز توافق و با عمل 
به مراحل مشخص و 
مورد تایید طرفین 
حاصل می شود به 
این شکل است|
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گفتگو با نوآم چامسکی:

حداقل ۸۰ درصد مردم دنیا برنامه هسته ای ایران را تأیید کرده اند

نوآم چامسکی نظریه پرداز آمریکایی و استاد دانشگاه ام آی تی معتقد است که حداقل ۸۰ درصد مردم دنیا برنامه هسته ای ایران را مورد تأیید قرار داده اند. 

نــوآم چامســکی در مصاحبــه اخیــری کــه 
ــه  ــته ب ــان داش ــای جه ــوص بحرانه در خص
موضــوع هســته ای ایــران نیــز پرداختــه 
اســت. او در ایــن مصاحبــه مــی گویــد هزینــه 
ــا  ــه ب ــی در مقایس ــران حت ــی ای ــای نظام ه
ــت،  ــن اس ــیار پایی ــه بس ــتاندارهای منطق اس
ــا ایــاالت  چــه رســد کــه ایــن هزینــه هــا را ب

ــم. ــه کنی ــکا مقایس ــده آمری متح
وی تصریــح مــی کنــد: دکتریــن اســتراتژیک ایــران 
دفاعــی اســت و طــوری طراحــی شــده کــه حمالت 
دراز مــدت را دفــع کنــد و اینجاســت کــه دیپلماســی 
آغــاز مــی شــود. ایــاالت متحــده و اســرائیل، دو دولت 
ــده را  ــل بازدارن ــک عام ــد ی ــی خواهن ــرکش، نم س
تحمل کنند. هیچ تحلیلگــر اســتراتژیکی که مغزش 
کار کنــد فکــر نمی کنــد کــه ایــران هرگز بخواهــد از 

ســالح هســته ای اســتفاده کنــد.
چامســکی معتقــد اســت اگــر جامعــه بیــن المللــی 
ــی  ــه تعریف ــم و ن ــف کنی ــان تعری ــردم جه را م
کــه ایــاالت متحــده آمریــکا از جامعــه بیــن 
ــن  ــد در ای ــی ده ــش( م ــکا و متحدان المللی)امری
ــه  ــی برنام ــن الملل ــه بی ــت جامع ــورت اکثری ص
هســته ای ایــران را مــورد تأییــد قــرار مــی دهنــد. 
آنچــه در ادامــه مــی آیــد گفتگویــی کوتــاه بــا ایــن 
فیلســوف، زبــان شــناس و نظریــه پــرداز آمریکایی 

ــت. ــات اس ــن موضوع ــوص ای در خص

|| ایــاالت متحــده آمریــکا مدعــی اســت که 
تحریمهای ایران زمانی برداشــته می شــوند 
کــه ایــن کشــور ایــن اطمینــان را بــه جامعه 
بیــن المللی بدهــد که برنامــه هســته ای اش 
صلح آمیز اســت. پرســش اصلی این اســت 
کــه چه کســی جامعه بیــن المللــی را تعریف 
ــکا و متحدان  ــاالت متحده آمری می کند؟ آیا ای
اروپایــی اش ایــن حــق را دارنــد کــه خــود را 

ــا بدانند؟ وکیل همــه مــردم دنی
در واقــع در ایــن خصــوص بایــد توجــه داشــت ایاالت 
متحــده خــود نوعــی دیگــر از جامعــه بیــن المللــی را 
تعریــف مــی کنــد. در واقــع این کشــور هر کســی که 
همــراه او باشــد را جامعــه بین المللــی مورد نظــر خود 

تعریــف مــی کند.
در ایــن تعریــف ایــاالت متحــده آمریــکا و همفکران 
او جامعــه بیــن المللــی تعریــف مــی شــوند و دیگران 

خــارج از ایــن جامعــه قــرار دارنــد!

ــط  ــت در رواب ــای راس ــه ه ــر نظری || اکث
بیــن الملــل، نظــام بیــن الملــل و جامعــه 
بیــن الملــل را مجموعــه دولتهــا تعریــف 
می کننــد. اگــر قرائــت همبســتگی گرای 
مکتب انگلیســی)جامعه شناسی تاریخی( 
را مــورد توجــه قــرار دهیــم و »جامعــه بین 
المللــی« را متشــکل از افــراد تعریف کنیم 

در ایــن خصوص ادعــای امریــکا را چگونه 
ارزیابــی مــی کنیــد؟

در ایــن خصــوص بایــد توجــه داشــت کــه اگر مــردم 
عضــو جامعــه بیــن المللــی هســتند، در ایــن صورت 
ایــن جامعــه قویــاً برنامــه هســته ای ایــران و صلــح 
آمیــز بــودن آنــرا تأییــد کــرده انــد. گــروه ۷۷ و چین و 
جنبــش عــدم تعهــد از برنامــه هســته ای ایــران دفاع 

کــرده انــد.
جنبــش عدم تعهــد در نشســت قبلــی خــود در تهــران 
برنامــه هســته ای ایــران را مــورد تأکیــد قــرار داد. اینهــا 
موضوعاتی اســت کــه غــرب آنهــا را نادیــده مــی گیرد.
اگــر همیــن میــزان را فقــط در نظر بگیریم مشــاهده 
خواهیــم کــرد کــه حــدود 80 درصــد از مــردم جهــان 
برنامــه هســته ای ایــران را مــورد تأییــد قــرار داده اند.

ــد  ــی گوی ــکا م ــده آمری ــاالت متح || ای
موضــوع حقــوق بشــر و برخــی اتهامــات 
دیگــر علیــه ایــران بعــد از اینکــه موضوع 
هســته ای پایان یافــت مورد بررســی قرار 
خواهــد گرفــت. چــرا ایــاالت متحــده بــه 
سیاســت شکســت خــورده ارعــاب علیه 

ایــران کمــاکان ادامــه مــی دهــد؟
ایــاالت متحــده آمریــکا از ســال ۱953 بــدون وقفه به 
شــکنجه و عــذاب علیــه ایــران ادامــه داده اســت. بــر 
ایــن اســاس فشــار افکار عمومــی و مــردم بر این کشــور 

خواهــان آن اســت تا این سیاســت را تغییر دهــد. حتی با 
درکــی که مــردم غــرب از سیاســتهای آمریــکا دارند آنها 
خواهــان این هســتند که آمریکا سیاســت خصمانه خود 

را نســبت بــه ایران تغییــر دهد.

|| رژیــم صهیونیســتی بارها اعــام کرده 
کــه نمــی خواهــد ایــران دانــش هســته 
ای داشــته باشــد و اساســاً بــا هــر گونه 
دانش هســته ای ایــران مخالفت اســت. 
در طــول مذاکــرات نیــز یکــی از کارهای 
آمریکایــی هــا راضــی کــردن ایــن رژیم 
ــه  ــان دادن ب ــرات و اطمین ــد مذاک از رون
ــرات و  ــه مذاک ــوده ک ــوع ب ــن موض ای
ــه  ــران ب ــتیابی ای ــع از دس ــق مان تواف
ــاس  ــن اس ــر ای ــد. ب ــد ش ــب خواه بم
رویکــرد ایــن رژیــم بعــد از آنکــه توافق 
احتمالــی نهایــی امضــا شــد چــه خواهد 
ــم را  ــن رژی ــه ای ــکا چگون ــود و آمری ب

متقاعــد خواهــد کــرد؟
در ایــن خصوص اســرائیل دنبالــه روی امریــکا خواهد 
بود. بعــد از آنکــه توافق نهایی حاصل شــود، اســرائیل 
هــم از آن تبعیــت خواهــد کــرد. رونــد گذشــته نیــز 
چنین موضوعــی را نشــان می دهــد و هــرگاه آمریکا 
تصمیمی گرفته اســرائیل در اغلب مــوارد از آن تبعیت 

کــرده و پیــرو آمریــکا بوده اســت.
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ــه و  ــه خاورمیان ــه منطق ــبت ب ــکو نس ــی مس ــرد سیاس ــر رویک تغیی
تحــوالت آن موضوعــی نیســت کــه از چشــم رژیــم صهیونیســتی 
پنهــان مانــده باشــد. البتــه، ایــن تغییــر از مدتهــا پیــش آغــاز شــده 
اســت امــا تصمیــم »والدیمیــر پوتین« به ارســال موشــک هــای اس 
- 300 بــه ایــران بــه عنــوان زنــگ خطــری بــرای تــل آویــو بــود تــا 
بــه فکــر بازنگــری رفتارخــود در قبــال روســیه بیافتــد. حــال بایــد دید 
کــه با توجــه بــه ضعــف اســرائیل در برابر قــدرت پوتیــن، دســت رژیم 
صهیونیســتی تــا چه حــد بــرای ایفای نقــش در معــادالت منطقــه ای 
بــاز اســت. پیــش بینــی رفتــار اســرائیل کــه همــواره بــا مشــت مــدارا 
بــر در کاخ کرملیــن کوبیــده اســت موضــوع اصلــی مقالــه ایســت که 

»مؤسســه مطالعــات امنیــت ملــی آمریــکا« منتشــر کرد.
در ایــن مقالــه، »آئــودی دکل« و »زوی ماگــن« بــه تحلیــل بایــد هــا و 
نبایدهــای رفتــار رژیــم صهیونیســتی در برخــورد بــا پررنــگ تــر شــدن 

نقــش روســیه در خاورمیانــه مــی پردازنــد.
در ادامه به ارائه دیدگاه آنها می پردازیم:         

تصمیــم والدیمیر پوتیــن رئیس جمهور روســیه مبنی بــر لغو ممنوعیت 
ارســال ســامانه دفاعــی اس - 300 بــه ایــران نشــانه ای از تحــول رویکرد 

روســیه در قبال منطقــه خاورمیانه اســت.
تحویــل این ســامانه موشــکی که 6 ســال پیــش از ســوی ایــران خریــداری 
شــده بود بــه واســطه اصــرار آمریــکا بــرای اعمــال فشــار بــه تهــران در روند 

مذاکــرات هســته ای و واداشــتن آن بــه تعامــل بــا غرب بــه تاخیــر افتاد.
موشــک هــای اس-300 دفاعــی هســتند و تحویــل آنهــا بــه ایران 
بــه منزلــه نقــض تحریــم هــای بیــن المللــی تلقــی نمــی شــود. 
ــن را - آن هــم  ــر پوتی ــم والدیمی ــر تصمی ــی تغیی ــل اصل ــا دلی ام
بالفاصلــه پــس از حصــول تفاهــم لــوزان-  بایــد در جــای دیگری 

جســتجو کــرد.
نویســنده مدعــی اســت ایــن تصمیــم از بطن جــدال روســیه بــا غرب 
و بــه ویــژه بــا ایــاالت متحــده آمریــکا بر ســر افزایــش نفــوذ نیروهای 
ناتــو در شــرق اروپا برخاســته و می توان ریشــه هــای آن را در اســتقرار 
ســپر موشــکی آمریکا در شــرق اروپــا و صــد البتــه در بحــران اوکراین 
ــن  ــرد. ای ــیه جســتجو ک ــه روس ــده علی ــال ش ــای اعم ــم ه و تحری
تحریــم هــا کــه از ســوی آمریــکا واتحادیــه اروپــا بــر مســکو تحمیل 
شــده عمدتــا شــامل حــال دولتمــردان و زیرســاخت هــای اقتصــادی 
روســیه اســت و از ســوی مســکو بــه منزلــه تــالش بــرای تضعیــف 

ثبــات داخلــی کشــور تلقــی مــی شــود.
ــام بــرده در تحریــک روســیه  احتمــال مــی رود کــه همــه عوامــل ن
بــه اتخــاذ رویکــردی جدیــد نقــش داشــته باشــد تــا بــه ایــن ترتیــب 

دامنــه مقابلــه بــا غــرب و بــه خصــوص آمریــکا را گســترش داده و به 
ــاند. خاورمیانه بکش

ــه  ــیه در منطق ــای روس ــت ه ــه فعالی ــش دامن || افزای
ــه خاورمیان

عــالوه بــر ارســال موشــک هــای اس- 300 بــه ایــران، روســیه 
در مــاه هــای اخیــر فعالیــت هــای خــود را در منطقــه خاورمیانــه 
ــاع  ــر دف ــایگو« وزی ــرگئی ش ــفر »س ــت. س ــش داده اس افزای
روســیه بــه تهــران کــه ســه مــاه پیــش اتفــاق افتــاد، تصمیــم 
ــده، ســفر »محمــود  ــه قاهــره در مــاه آین ــرای ســفر ب پوتیــن ب
ــه مســکو  ــردان فلســطین ب ــس تشــکیالت خودگ ــاس« رئی عب
ــطین،  ــرائیل- فلس ــازش اس ــد س ــون رون ــث پیرام ــرای بح ب
ــروگاه  ــا هــدف ســاخت نی ــن اردن و روســیه ب تمــاس هــای بی
هســته ای در اردن، موضــع پوتیــن نســبت بــه ســوریه و اصــرار 
ــه  ــات بلندپای ــه حفــظ حکومــت بشــار اســد و دعــوت از مقام ب
عربســتان ســعودی بــرای ســفر بــه روســیه همگــی داللــت بــر 

ــه دارد. ــه خاورمیان ــیه در منطق ــرکات روس ــش تح افزای
ــک  ــد ی ــی کن ــال م ــه دنب ــیه در خاورمیان ــه روس ــتی ک سیاس
ــل مســکو  ــا در عمــل تمای ــی اســت. ام ــال خنث سیاســت کام
ــران  ــت ای ــت حمای ــورهای تح ــتیبانی از کش ــت پش در جه
شــامل عــراق، ســوریه و یمــن اســت. بــا ایــن حــال، روســیه 
در رویکــرد خــود نســبت بــه خاورمیانــه یــک سیاســت 
ــه از  ــب ک ــن ترتی ــه ای ــت ب ــه اس ــش گرفت ــه را در پی دوگان
ــوی  ــد و از س ــی کن ــت م ــی حمای ــور ایران ــو از مح ــک س ی
دیگــر بــه طــور همزمــان ســعی بــه برقــراری ارتبــاط 
نزدیــک بــا کشــورهای ســنی خلیــج فــارس نظیــر عربســتان 
ــی، اردن و  ــده عرب ــارات متح ــه، ام ــر، ترکی ــعودی، مص س

البتــه رژیــم صهیونیســتی دارد.

|| رابطه روسیه با رژیم صهیونیستی
روســیه بــازی پیچیــده ای را بــا تــل آویــو ادامــه مــی دهــد. در ســال 
ــا  ــاط دوســتانه ب ــرای ارتب ــه برق ــر، هــر دو کشــو ســعی ب هــای اخی
یکدیگــر داشــته انــد. تصمیــم 6 ســال پیش مســکو بــه عــدم تحویل 
ــدم  ــه ع ــی ب ــق ضمن ــران و تواف ــه ای ــای اس - 300 ب ــک ه موش
جانبــداری از دشــمنان یکدیگــر مادامــی کــه روســیه یــا اســرائیل بــا 
یــک کشــور ثالــث ســر جنــگ دارنــد دو نمونــه بــارز از ایــن سیاســت 

آشــتی جویانــه اســت.
 موضــع گیــری بی طرفانه رژیم صهیونیســتی نســبت به بحــران کریمه 

نیــز از همیــن جــا ناشــی مــی شــود و روســیه هــم تــا همیــن اواخــر 
ســعی مــی کــرد بــا تــل آویــو دربــاره مباحــث مرتبــط با فلســطینیان 

نیافتد.   در 
بــا ایــن حــال، مســکو وقتــی کــه پــای منافعــش در خاورمیانــه بــه 
میــان بیایــد، به ویــژه وقتــی قــرار اســت روی ایــاالت متحــده آمریکا 
را کــم کنــد، هیــچ تردیــدی بــرای نادیــده گرفتــن اســرائیل بــه خــود 

راه نمــی دهــد.
ــای  ــل موشــک ه ــد سیاســت تحوی ــیر، نبای ــن تفاس ــه ای ــا هم ب
ــا اســرائیل  ــران را در جهــت مخالفــت محــض ب ــه ای اس- 300 ب
تصــور کنیــم. بالعکــس، انتظــار مــی رود کــه مســکو بــرای کاهش 
ــروژه  ــد پ ــه چن ــا توســل ب ــره وارد شــود و ب ــا از در مذاک ــش ه تن
ــیه  ــت آورد. روس ــه دس ــو را ب ــل آوی ــمگیر دل ت ــادی چش اقتص
همچنــان در حــل معــادالت منطقــه ای روی رژیــم صهیونیســتی 

ــاز مــی کنــد. حســاب ب

ــه افزایــش  || واکنــش احتمالــی رژیــم صهیونیســتی ب
ــه نقــش روســیه در خاورمیان

تــل آویــو نمــی تواند چشــم خــود را بــه روی اقدامــات اخیر مســکو 
ببنــدد. بــا ایــن حــال، همچنــان بــه اســرائیل توصیــه مــی شــود 
ــر حــذر باشــد. انتظــار مــی رود کــه  ــا پوتیــن ب کــه از درگیــری ب
ایــن کشــور در اقدامــی نمایشــی بــه روســیه بفهمانــد کــه خواهان 
تغییــر سیاســت هــای خــود در قبــال مســکو اســت. تغییراتــی کــه 
مــی توانــد شــامل اتخــاذ مواضــع دوســتانه تــر نســبت بــه اوکراین 
ــر  ــه همســایگان روســیه را در ب ــال ارســال ســالح ب باشــد، احتم
بگیــرد، تــالش هــای مســکو بــرای مذاکــرات صلــح فلســطین را 
زیــر ســؤال ببــرد و در نهایــت از ائتــالف کشــورهای عــرب منطقه 

بــرای مخالفــت بــا محــور ایرانــی حمایــت کنــد.
ــه   البتــه سیاســت ایجــاب مــی کنــد کــه تــل آویــو علیرغــم ب
نمایــش گذاشــتن دلخــوری هــای خــود، بــه هیــچ وجــه روابــط 
ــم  ــیه ه ــوض، روس ــد. در ع ــع نکن ــکو را قط ــا مس ــتانه ب دوس
ــه  ــاال ب ــتی احتم ــم صهیونیس ــت آوردن دل رژی ــه دس ــرای ب ب
خواســت وی مبنــی بــر ادامــه تحریــم ســوریه در مــورد موشــک 
هــا زمیــن بــه هــوای پیشــرفته تــن خواهــد داد و شــاید دایــره 
ــروش  ــت ف ــرده و ممنوعی ــر ب ــم فرات ــا را ه ــم ه ــن تحری ای
ــود  ــات خ ــز در تصمیم ــا را نی ــه دری ــاحل ب ــای س ــک ه موش
ــتر در  ــری بیش ــخت گی ــاید س ــان، ش ــن می ــد. در ای ــاظ کن لح
قبــال مذاکــرات هســته ایــران هــم از شــروط تــل آویــو بــرای 

ــد.    ــا مســکو باش ــکاری ب ــه هم ادام

سیاست رژیم صهیونیستی در قبال روسیه پیچیدگی های خاص خود را دارد تا آنجا که رفتارهای اخیر مسکو در منطقه خاورمیانه لزوم پیش بینی واکنش تل آویو به آنچه 
که تهدید منافع این دولت خوانده می شود را می طلبد. 

مؤسسه مطالعات امنیت ملی آمریکا 
بررسی کرد:

رابطه تل آویو-مسکو/
آیا سیاست خاورمیانه ای 

روسیه تغییر کرده است
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ایران در جهان

گفتگوبا عضو شورای ملی ایرانی آمریکایی؛

موضوع زمانبندی تحریمها قابل 
حل است/ 

اوباما بر کنگره چیره می شود

ــوزان  ــم ل ــف از تفاه ــیر مختل ــود تفاس ــا وج ب
و مطــرح شــدن اظهــار نظرهــای گوناگــون از 
ــورد  ــی در م ــی و ایران ــات آمریکای ســوی مقام
زمــان و نحــوه لغــو تحریــم هــا، ایــران و 
کشــورهای ۱+5 دور جدیــد مذاکــرات خــود را 
بــرای رســیدن بــه توافــق جامــع هســته ای از 

ــد. ــه ان ســر گرفت
بــا »رایــان  گفتگویــی  راســتا  در همیــن 
ایرانــی  ملــی  شــورای  عضــو  کاســتلو« 
آمریکایــی انجــام شــده اســت کــه مشــروح آن 

ــد. ــی آی ــه م در ادام

|| ارزیابــی شــما از بیانیــه لــوزان 
چگونــه اســت؟

ــه  ــک مرحل ــدن ی ــوزان از ســر گذران ــم ل تفاه
دیپلماتیــک بــود و نشــانه ای اســت مبنــی بــر 
اینکــه بخــش اعظــم کار انجــام شــده اســت. 
ــه  ــادر ب ــره ق ــن مذاک ــه طرفی ــرض اینک ــا ف ب
رفــع دیگــر موانــع باقــی مانــده هســتند، مــی 
تــوان انتظــار داشــت کــه در نهایــت هــم 
ــق  ــک تواف ــه ی ــم اعضــای ۱+5 ب ــران و ه ای
ــک  ــی، ی ــق نهای ــد. تواف ــرد دســت یابن برد-ب
ــی  ــوب م ــزرگ محس ــک ب ــق دیپلماتی توفی
ــار را  ــه ب ــگ فاجع ــک جن ــر ی ــه خط ــود ک ش
ــی دارد  ــر م ــا را ب ــم ه ــرده، تحری ــان ب از می
ــی  ــل از توانای ــن المل ــه بی ــورداری جامع و برخ
ــه  ــز برنام ــح آمی ــت صل ــی ماهی ــتی آزمای راس
هســته ای ایــران را ضمانــت مــی کنــد. چنیــن 
توافقــی رابطــه کنونــی ایــران و آمریــکا را 
دگرگــون کــرده و راه را بــرای ســخن رانــدن از 
مســائل غیــر هســته ای نظیــر مباحــث مرتبــط 

ــازد. ــی س ــوار م ــه هم ــت منطق ــا امنی ب
البتــه، الزم بــه ذکــر اســت کــه تفاهــم لــوزان 
ــه اصــول  ــا ب ــه در آن تنه ــی اســت ک چارچوب
ــق  ــه تواف ــه منزل ــده و ب ــه ش ــق پرداخت تواف

ــی  ــوز برخ ــود. هن ــی ش ــوب نم ــی محس نهای
دشــواری هــا باقــی مانــده تــا ایــن توافــق بــه 
ــد. ــرا دربیای ــه اج ــه مرحل ــد و ب ــرانجام برس س

ــدازه  ــه ان ــا چ ــره ت ــن مذاک || طرفی
ــه اهــداف مــورد نظــر خــود دســت  ب

ــد؟ یافتن
 از چارچوبــی کــه بــه دســت آمــده مــی تــوان 
ــختی  ــه س ــن معامل ــه طرفی ــت ک ــه گرف نتیج
ــت آنچــه  ــا در نهای را پشــت ســر گذاشــتند ام
ــه  ــود ب ــرارداد محکــم ب ــک ق ــه ی ــه الزم را ک
ــل عرضــه  ــه قاب ــراردادی ک ــد  ق دســت آوردن
از  باشــد.  داخلــی  مخالفــان شــکاک  بــه 
ــی  ــق م ــن تواف ــران در ای ــع ای ــن مناف مهمتری
ــزان  ــل مالحظــه در می ــف قاب ــه تخفی ــوان ب ت
ــه  ــه عرص ــاره ب ــوز ورود دوب ــا، مج ــم ه تحری
اقتصــاد جهانــی و همچنیــن بــه رســمیت 
شــناختن حــق ایــران بــه ادامــه بخــش قابــل 
مالحظــه ای از فعالیــت هــای هســته ای خــود 
ــه تحــت نظــارت شــدید  اشــاره کــرد کــه البت
ــورت  ــی ص ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی آژان

ــرد. ــی گی م
در عــوض، گــروه ۱+5 هــم بــه ضریــب باالیی 
از اطمینــان دســت مــی یابــد مبنــی بــر اینکــه 
ــه  ــور مخفیان ــه ط ــران ب ــی ای ــه اتم از برنام
بــرای ســاخت ســالح هســته ای اســتفاده نمی 
شــود. مــی تــوان گفــت فوایــد توافــق نهایــی 
ــه  ــت ک ــزی اس ــتر از آن چی ــب بیش ــه مرات ب
طرفیــن در جریــان مصالحــه بــا هــم از دســت 

ــد. ــی دهن م

|| بــه چــه دلیلــی فکــت شــیت 
ــکا  ــوی آمری ــده از س ــه ش ــای ارائ ه
ســخنان  همینطــور  و  فرانســه  و 
ــات ایرانی)فکــت شــیت ایرانی(  مقام

تــا بــه ایــن حــد بــا یکدیگــر تفــاوت 
ــد؟ دارن

ــت  ــه دس ــم ب ــوب تفاه ــا چارچ ــه ب در رابط
ــکالت  ــا مش ــردو ب ــکا ه ــران و آمری ــده، ای آم
ــک  ــی ی ــرف ایران ــتند. ط ــه هس ــی مواج داخل
بیانیــه کلــی مــی خواســت کــه بازگــو کننــده 
ــن  ــه ای ــا ب ــد ت ــره باش ــرفت آن در مذاک پیش
وســیله از بــروز مشــکالت احتمالــی کــه 
مکمــل یــک توافــق دو مرحلــه ای اســت 
اجتنــاب کنــد. بــه ایــن ترتیــب، چنانچــه 
مســائل الینحلــی در مرحلــه پیشــنویس طــرح 
بــه وجــود بیایــد، گــروه هــای مذاکــره کننــده 
ــل  ــه دلی ــران را ب ــد ای ــی توانن ــختی م ــه س ب
طفــره رفتــن از یــک قــرارداد رســمی ســرزنش 

ــد. کنن
ــره  ــه کنگ ــه از ناحی ــدی ک ــل تهدی ــه دلی ب
ــته ای  ــرات هس ــد مذاک ــه رون ــکا متوج آمری
ــاره  ــت درب ــی بایس ــده م ــاالت متح ــت، ای اس
ــد از  ــران بع ــی ای ــای احتمال ــات گام ه جزئی
ــه  ــی ارائ ــه توافــق نهایــی توضیحات رســیدن ب
مــی داد. بــه همیــن دلیــل شــاهد آن هســتیم 
ــات  ــه جزئی ــی ب ــه در فکــت شــیت آمریکای ک
ــه  ــا ب تعهــدات ایــران بیشــتر پرداختــه شــده ت
ــور  ــن کش ــه ای ــت ب ــرار اس ــه ق ــی ک امتیازات
ــذار  ــا واگ ــم ه ــش تحری ــوان کاه ــت عن تح
شــود. بــا ایــن حــال، تفاســیر و برداشــت هــای 
ــاز  ــئله س ــات مس ــود جزئی ــش از خ ــدد بی متع
ــی  ــای آت ــه ه ــن، در هفت ــد. بنابرای ــده ان ش
ــرای  ــود را ب ــعی خ ــد س ــره بای ــن مذاک طرفی
رســیدن بــه نقــاط مشــترک و رفــع ســوء 

ــد. ــه کار ببندن ــود ب ــای موج ــم ه تفاه

|| ایــران مــی گویــد کــه تفاهــم لوزان 
ــزام آور نیســت  ــی ال ــه لحــاظ قانون ب
ــل  ــرف مقاب ــس ط ــه بالعک ــال آنک ح
ــاری  ــودن آن پافش ــزام آور ب ــر ال ب
ــم  ــما تفاه ــر ش ــه نظ ــد. ب ــی کن م
ــرای هــر یــک  ــا چــه حــد ب ــوزان ت ل

ــت؟ ــزام آور اس ــن ال از طرفی
ــی  ــاظ قانون ــه لح ــده ب ــت آم ــه دس ــم ب تفاه
الــزام آور نیســت و در ایــن مرحلــه هیــچ 
ــازات  ــه واگــذاری امتی ــور ب گروهــی هــم مجب
ــن  ــه ای ــی رود ک ــار م ــا انتظ ــت. ام ــود نیس خ
توافــق در چارچــوب قطعنامــه شــورای امنیــت 
ــه در  ــود ک ــن ش ــد تدوی ــل متح ــازمان مل س

ــود. ــد ب ــزام آور خواه ــورت ال ــن ص ای

فــوری  رفــع  خواهــان  ایــران   ||
ــای  ــا امض ــان ب ــا همزم ــم ه تحری
ــه  ــال آنک ــت ح ــی اس ــق نهای تواف
ــه  ــتار مرحل ــی خواس ــرف آمریکای ط
ــم  ــع تحری ــد رف ــردن رون ــدی ک بن
هــا اســت. چــرا در خصــوص مســئله 
بــه ایــن مهمــی تــا بــه ایــن انــدازه 

ــود دارد؟ ــر وج ــاف نظ اخت
ــت.  ــل اس ــل ح ــا قاب ــالف نظره ــرا اخت ظاه
بــا ایــن وجــود، بــه نظــر مــی آیــد کــه زمــان 
بنــدی دقیــق مراحــل رفــع تحریــم همچنــان 
ــه  ــالش بیشــتری باشــد. باتوجــه ب مســتلزم ت
ایــن حقیقــت کــه تحریــم هــای زیــادی 
از ســوی نهادهــای مختلــف نظیــر دولــت 
آمریــکا، کنگــره آمریــکا، اتحادیــه اروپــا و 
ــال  ــامل ح ــل ش ــازمان مل ــت س ــورای امنی ش
ایــران شــده اســت، نمــی تــوان انتظــار داشــت 
کــه همــه آنهــا در عــرض یــک شــب برداشــته 
ــه  ــی رود ک ــار م ــال، انتظ ــن ح ــا ای ــود. ب ش
ــا در  ــم ه ــه ای از تحری ــل مالحظ ــش قاب بخ
همــان مراحــل اولیــه اجــرای توافــق بــه نوعی 
کاهــش پیــدا کنــد. ایــن کاهــش مــی توانــد به 
معنــای برداشــتن تحریــم، بازنگــری قوانیــن و 
یــا حتــی چشــم پوشــی از آنهــا باشــد. احتمــاال 
متحــد  ملــل  ســازمان  و  اروپــا  اتحادیــه 
موثرتریــن گام هــا را در ایــن زمینــه برخواهنــد 
داشــت و انتظــار مــی رود کــه ایــاالت متحــده 
نیــز بــه پیــروی از آنهــا اقــدام مشــابهی انجــام 

ــد. ده
الزم بــه ذکــر اســت کــه کنگــره آمریــکا بــه 
زودی الیحــه ای را بــه تصویــب مــی رســاند 
کــه احتمــاال بــه طــور موقــت توانایــی 
ــاراک اوبامــا« را بــرای برداشــتن تحریــم  »ب
کنگــره  ســوی  از  شــده  اعمــال  هــای 
محــدود مــی کنــد. درحالیکــه ایــن موضــوع 
ــد مذاکــرات  ــد مشــکالتی را در رون مــی توان
هســته ای ایجــاد کنــد، هیــچ معلــوم نیســت 
ــری،  ــه بازنگ ــره در مرحل ــه کنگ ــه الیح ک
از ســوی رئیــس جمهــور آمریــکا مــورد 
ــرد. حتــی اگــر ایــن الیحــه  ــرار بگی ــد ق تایی
پذیرفتــه هــم بشــود، احتمــاال بــاز هــم 
ــاراک اوبامــا اســت کــه حــرف خــود را بــه  ب
ــه  ــی ک ــون گذاران ــر قان ــانده و ب ــی نش کرس
ــی  ــه توافق ــرای هرگون ــت از اج ــد ممانع قص

ــود. ــی ش ــره م ــد چی را دارن

»رایان کاستلو« عضو شورای ملی ایرانی و آمریکایی دستیابی ایران و گروه 
سر  پشت  طرفین  که  دانست  سختی  معامله  نشانه  را  لوزان  تفاهم  به   ۵+۱

اند.  گذاشته 

گفتگو: مریم خرمایی- پیمان یزدانی
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ایران در جهان

ــروه  ــران و گ ی ــرات ا ــه مذاک ــی ک در حال
ــی  ــود م ــاس خ ــای حس 5 وارد روزه +۱
ــکا  ــی آمری ــط خاج ب ــه روا ــه کمیت ــود ک ش
بــر  کــه  کــرده  تصویــب  را  طرحــی 
نــد  اســاس آن کنگــره آمریــکا مــی توا
بازنگــری  بــرای  روزه   5۲ ای  بــازه 
یــران را در  ا بــا  در توافــق هســته ای 

باشــد. اختیــار داشــته 
بتــدا از وتــوی  وبامــا کــه در ا بــاراک ا
ــس  ــت پ ــی گف ــخن م ــی س ــن طرح چنی
بــط  روا کمیتــه  در  طــرح  تصویــب  از 
ــهود  ــش مش ــک چرخ ــنا در ی ــی س خارج
ــن  ــد. ای ــرح ران ــن ط ــای ای ــخن از امض س
ــینی  ــب نش ــان عق ــی کارشناس ــدام را برخ اق
کردنــد.  تفســیر  کنگــره  مقابــل  اوبامــا 
ــره را  ــت کنگ ــد دس ــی توان ــه م ــی ک اقدام
در بــه شکســت کشــاندن توافــق نهایــی 

ــذارد. ــاز گ ــته ای ب هس
ــره  ــم مذاک ــو تی ــی عض ــت روانچ مجیدتخ
کننــده هســته ای کشــورمان نیــز در واکنــش 
ــا  ــا ب ــه م ــود ک ــه ب ــه گفت ــن مصوب ــه ای ب
دولــت آمریــکا مذاکــره می کنیــم و ایــن 
مســاله بــه هیــچ وجــه بــه مــا مربــوط 
ــا  ــد ب ــه می خواه ــکا چگون ــه آمری ــت ک نیس

ــد. ــل کن ــائلش را ح ــره مس کنگ
ــرات  ــه در مذاک ینک ــه ا ــاره ب ــا اش وی ب
بــا  دولت هــا  نماینــدگان  هســته ای 
ودولت هــا  می کننــد  مذاکــره  یکدیگــر 
متعهــد می شــوند کــه اقدامــات تعییــن 
شــده را انجــام دهنــد، بیــان کــرد: در 
ــک  ــر ی ــدات ه ــه تعه ــن ک ــال ای ــن ح عی
از طرف هــا در چــه فراینــدی از قوانیــن 
ــاز  ــورها ب ــود آن کش ــه خ ــود ب ــی ش اجرای
ــه  ــن مصوب ــد ای ــرار باش ــر ق ــردد. اگ می گ
بــه تصویــب ســنا و مجلــس نماینــدگان 
برســد و در نهایــت قانــون شــود اوبامــا 
ــت اوبامــا  ــرای دول امضــاء کنــد تعهــدش ب

ــت. ــره اس ــام مذاک ــد از اتم بع
ــن  ی ــه ا ــود ک ــرده ب ــح ک ــی تصری روانچ
ســوال دقیقــی اســت کــه آیــا طــرف 
در  تعهــدش  بــه  نــد  می توا آمریکایــی 
ــر؟ و  ــا خی ــد ی ــل کن ــرات عم ــان مذاک پای
ــود دارد. ــم وج ــا ه ــرای م ــوال ب ــن س ی ا

چرخــش  و  اقدامــی  چنیــن  چرایــی 
بازنگــری  طــرح  خصــوص  در  وبامــا  ا
یــران را در  ا بــا  در توافــق هســته ای 
نتصــار  ا نــادر  پروفســور  بــا  گفتگــو 
کــه  یــم  ا داده  ر  قــرا بررســی  مــورد 
نــادر  گــذرد.  مــی  نظــر  از  ادامــه  در 
ــی  ــوم سیاس ــکده عل ــس دانش ــار رئی نتص ا
آمریکاســت.  جنوبــی  آالبامــا  دانشــگاه 

ــه«  ــا در خاورمیان ــت کرده ــاب »سیاس کت
ــه آوازه  ــت ک ــار اس نتص ــار ا ث ــه آ از جمل

دارد. لمللــی  ا بیــن 

ــه  ــام اولی ــم اع ــه رغ ــرا ب || چ
ــه  ــوی مصوب ــر وت ــی ب ــا مبن اوبام
توافــق  خصــوص  در  کنگــره 
هســته ای، وی از پیــش نویــس 
تاییــد  بــه  کــه  مصوبــه  ایــن 
ســنا  خارجــی  روابــط  کمیتــه 
ــت آن  ــرده و گف ــت ک ــید حمای رس

را امضــا مــی کنــد؟
تــا  ای  هســته  مذاکــرات  بتــدای  ا ز  ا  
کنگــره  اعضــای  از  دســته  آن  کنــون، 
توافــق  هرگونــه  بــا  کــه  آمریــکا 
مــی  مخالفــت  یــران  ا بــا  احتمالــی 
ــوده  ــدم ب ــت ق ــود ثاب ــد در موضــع خ کنن
وبامــا هــم کــه از پــس  نــد. بــاراک ا ا
ــا  ــد ی ــی آی ــر نم ــا ب ــا آنه ــی ب رویاروی
بهتــر اســت بگوییــم تمایلــی بــه ایــن 
کار نــدارد در نهایــت بــه امیــد اینکــه 
ای  هســته  توافــق  مخالفــان  از  برخــی 
را بــا خــود همــراه کنــد بــه خواســت 
ــا  ــزه اوبام ــت داد. انگی ــخ مثب ــره پاس کنگ
ــرای  ــی ب ــذب آراء کاف ــی ج ــن اقدام از چنی
باطــل کــردن رای منفــی کنگــره بــه توافــق 
هســته ای میــان ایــران و آمریــکا اســت. بــه 
ــودن  ــک ب ــه نزدی ــه ب ــا توج ــن، ب ــده م عقی
ــال ۲0۱6  ــوری س ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــن راه  ــن بهتری ــدت ای ــاه م ــکا، در کوت آمری
ــا یــک مشــکل  حــل ممکــن بــرای مقابلــه ب
ــام  ــس از اتم ــاال پ ــه احتم ــت ک ــی اس داخل
ــان  ــا و همزم ــوری اوبام ــت جمه دوره ریاس
ــد  ــور جدی ــس جمه ــدن رئی ــا روی کار آم ب

ــد.     ــد ش ــز خواه ــش برانگی ــدداً چال مج

اجــرای  مصوبــه  ایــن  آیــا   ||
توافــق هســته ای بــا ایــران از 
ــی  ــف نم ــکا را تضعی ــوی آمری س

کنــد؟
بلــه، طــرح نظــارت کنگــره بــر توافــق 
ــت  ــع دس ــور قط ــه ط ــران ب ــته ای ای هس
هرگونــه  مفــاد  اجــرای  در  را  آمریــکا 
ــل  ــت حاص ــه در نهای ــی ک ــق احتمال تواف
ــی  ــران، برخ ــدد. در ای ــی بن ــود م ــی ش م
ــت  ــا نیس ــکل م ــن مش ــه ای ــد ک ــی گوین م
ایــاالت  مجریــه  و  مقننــه  قــوای  کــه 
دربــاره  یکدیگــر  بــا  آمریــکا  متحــده 
اختــالف  ای  هســته  مذاکــرات  نتیجــه 
انتظــار  نظــر دارنــد. در واقــع، تهــران 
ــی  ــق نهای ــاد تواف ــه مف ــکا ب ــه آمری دارد ک

ــته  ــن خواس ــوری، ای ــد. در تئ ــد باش پایبن
ایــران ممکــن اســت درســت باشــد امــا در 
ــه  ــه و مجری ــوای مقنن ــالف ق ــل، اخت عم
ــرای  ــد اج ــی توان ــتی م ــه راس ــکا ب آمری
توافــق هســته ای را بــا مشــکل مواجــه 
توانــد  نمــی  ایــران  بنابرایــن،  ســازد. 
قبیــل  ایــن  بگویــد  و  کــرده  فرافکنــی 
در  نــدارد.  ارتباطــی  مــن  بــه  مســائل 
ــق  ــه تواف ــی هرگون ــجام اجرای ــع، انس واق
اختــالف  شــدن  حــل  بــه  ای  هســته 

دارد. آمریکایــی هــا بســتگی  داخلــی 

کــه  داده  پیشــنهاد  ایــران   ||
در  ای  هســته  نهایــی  توافــق 
قالــب قطعنامــه ســازمان ملــل 
منشــور  هفتــم  فصــل  تحــت 
ــا  ــود. ب ــب ش ــد تصوی ــل متح مل
ــکا  ــه آمری ــه روی ــه اینک ــه ب توج
بیــن  حقــوق  اولویــت  تقریبــا 
ــت  ــی اس ــوق داخل ــر حق ــل ب المل
ایــن  توانــد  مــی  کنگــره  آیــا 
ــی  ــت را ب ــورای امنی ــه ش قطعنام

ــازد؟ ــر س اث
در  یــران  ا پیشــنهاد  مــن،  عقیــده  بــه 
هرچنــد،  اســت.  مناســب  زمینــه  ایــن 
کــرد  فرامــوش  را  نکتــه  یــن  ا نبایــد 
نــد  توا مــی  آمریــکا  کنگــره  کــه 
از  متحــد  ملــل  ســازمان  حمایــت 
یــک  صــدور  بــا  را  توافقــی  هرگونــه 
لبتــه،  الیحــه مناســب نادیــده بگیــرد. ا
ســعی کنگــره آمریــکا بــه ابطــال رای 
هــای  هزینــه  متحــد  ملــل  ســازمان 
سیاســی جبــران ناپذیــری را بــر دوش 
ــا  ــد. ب ــی کن ــل م ــده تحمی ــاالت متح ی ا
ایــن وجــود، بایــد بــه خاطــر داشــته 
ــره  ــای کنگ ز اعض ــیاری ا ــه بس ــیم ک باش
تصمیــم  چشــم  بــه  را  خــود  آمریــکا 
ــل  ــه مث ــد و ن ــی نگرن ــی م ــده اصل گیرن
لمللــی کــه ســازمان  یــک نهــاد بیــن ا

دارد. نــام  متحــد  ملــل 

موضــوع  و  خارجــی  || سیاســت 
چــه  بــه  ایــران  ای  هســته 
ــی  ــعارهای انتخابات ــزان در ش می
جمهــوری  ریاســت  نامزدهــای 
آمریــکا مهــم و اساســی تلقــی 

مــی شــوند؟
پســت  خــواه  جمهــوری  نامزدهــای 
هــم  از  آمریــکا  جمهــوری  ریاســت 
ــرات  ــه مذاک ــود را ب ــالت خ ــون حم اکن

ــه  ــن ب ی ــد.  ا ن ــرده ا ــاز ک ــته ای آغ هس
طالــب  ایشــان  کــه  نیســت  معنــا  آن 
آنهــا  نــگاه  ز  ا بلکــه  نیســتند.  مذاکــره 
مذاکــرات هســته ای بــه منزلــه بــازی 
ــی  ــت و راه ــر اس ــع صف ــل جم ــا حاص ب
ــه  ر ب دا ــران را وا ی ــکا ا ــه آمری ــرای آنک ب
ــای  ــته ه ــر خواس ب ــدن در برا ــلیم ش تس
دیگــر،  عبــارت  بــه  کنــد.  واشــنگتن 
بــرای جمهــوری خواهــان مذاکــره بــا 
ــرد  ــرد ب ــازی ب ــک ب ــه ی ــه منزل ــران ب ای
ــازی  ــد ب ــس بای ــود و برعک ــی ش ــی نم تلق

ــع  ــه نف ــچ ب ــه هی ــرد ب ــه ب ــا نتیج ــد ب باش
آمریــکا. بــا نزدیــک شــدن بــه فصــل 
ــته  ــئله هس ــکا، مس ــی آمری ــارزات انتخابات مب
ــتراتژی  ــتری در اس ــت بیش ــران از اهمی ای ای
جمهــوری خواهــان برخــوردار مــی شــود. 
ــن رویکــردی، کاندیداهــای  ــا چنی ــه ب در مقابل
دموکــرات ممکــن اســت ژســت جنــگ طلبانــه 
ای را بــه خــود بگیرنــد تــا بــه ایــن ترتیــب از 
شــدت انتقــاد رقبــای جمهــوری خــواه نســبت 
ــد. ــران بکاهن ــال ای ــا در قب ــرد اوبام ــه رویک ب

انتخابــات  نامزدهــای  برخــی   ||
ــکا از عــدم  ریاســت جمهــوری آمری
اجــرای توافــق هســته ای بــا ایــران 
ــوع  ــن موض ــد؟ ای ــی گوین ــخن م س
ــکا  ــی آمری ــکار عموم ــزد اف ــدر ن چق

ــگاه دارد؟ جای
در مــاه هــای اخیــر، نتیجــه نظرســنجی 
ــن  ــای ای ــواره گوی ــتناد هم ــل اس ــای قاب ه
ــکا  ــر مــردم آمری ــوده اســت کــه اکث ــب ب مطل
ــان اســت  ــران در جری ــا ای ــه ب ــی ک از مذاکرات
ــد  ــود، نبای ــن وج ــا ای ــد. ب ــی کنن ــت م حمای
ــی،  ــاظ تاریخ ــه لح ــه ب ــم ک ــوش کنی فرام
افــکار عمومــی جامعــه آمریــکا در حــوزه 
ــا سیاســت خارجــی مســتعد  ــط ب مســائل مرتب
ــن  ــت ای ــت و قابلی ــوده اس ــول ب ــر و تح تغیی
را دارد کــه از ســوی رســانه هــای جمعــی 
و سیاســتمداران خبــره بــه بــازی گرفتــه 
ــش  ــادی نق ــائل اقتص ــوع، مس ــود. در مجم ش
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــری را درانتخاب مؤثرت
ــط  ــائل مرتب ــا مس ــد ت ــی کنن ــا م ــکا ایف آمری
بــا سیاســت خارجــی. بــا ایــن حــال، سیاســت 
ــک  ــوان ی ــه عن ــد ب ــی توان ــم م ــی ه خارج
ــی شــود.  ــات تلق ــد انتخاب ــر در رون عامــل مؤث
ــق  ــرای تواف ــدم اج ــاص، ع ــورد خ ــن م در ای
ــه  ــه بهان ــد ب ــی توان ــران م ــا ای ــی ب احتمال
ــورد  ــه خ ــکا ب ــی آمری ــع مل ــت از مناف حفاظ

ــود. ــور داده ش ــن کش ــردم ای م

رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آالباما معتقد است کنگره آمریکا می تواند 
حمایت سازمان ملل متحد از هرگونه توافق هسته ای ایران و ۱+۵ را با صدور یک 

الیحه نادیده بگیرد. 

گفتگو با رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آالباما:

کنگره می تواندمصوبه شورای 
امنیت درباره توافق هسته ای 

رابی اثر کند

http://mehrnews.com


صفحه ۱0 | شماره 4 | ۱0 خرداد 94  MEHR NEWSAGENCY

ایران در جهان

آغاز سفر خاورمیانه ای اوالند/ 
تسلیحات فرانسوی در راه خلیج فارس

رئیس جمهور فرانسه سفر خود به خاورمیانه را آغاز کرده و در اولین گام 
وارد قطر می شود تا قرارداد هفت میلیارد دالری با این کشور را نهایی کرده و 

برنامه های الیزه برای خاورمیانه را شتاب بیشتری بدهد . 

گزارش: عبدالحمید بیاتی 

»فرانســوا اوالنــد« امــروز دوشــنبه بــه 
دوحــه ســفر کــرده و پــس از آن بــرای 
پادشــاه  ســلمان«  »ملــک  بــا  دیــدار 
ــد در  ــی رود. اوالن ــاض م ــه ری ــتان، ب عربس
ســفر بــه قطــر قــرارداد فــروش جنگنــده بــه 

ایــن کشــور را نهایــی مــی کنــد. 
ایــن ســفر حامــل خبــری خــوش بــرای 
شــرکت ســازنده جنگنــده هــای رافائــل 
ــات  ــا مقام ــدار ب ــد در دی ــون اوالن ــت چ اس
دالری  میلیــارد  هفــت  قــرارداد  قطــری 
ــی  ــی م ــه را نهای ــه دوح ــده ب ــروش جنگن ف
کنــد. نهایــی شــدن ایــن قــرارداد یــک 
موفقیــت بــزرگ بــرای ســازنده جنگنــده 
ــون  ــود چ ــی ش ــوب م ــل محس ــای رافائ ه
ایــن شــرکت در ســال هــای گذشــته توفیــق 
خارجــی  مشــتریان  جــذب  در  چندانــی 

نداشــته اســت. 
ــک  ــوت مل ــه دع ــا ب ــاض بن ــه ری ــفر ب س
ــرار  ــد ق ــود و اوالن ــی ش ــام م ــلمان انج س
اســت در نشســت کشــورهای عضــو شــورای 
ــد. در  ــرکت کن ــارس ش ــج ف ــکاری خلی هم
ــت  ــی اس ــر غرب ــن رهب ــد اولی ــت اوالن حقیق
ــج  ــکاری خلی ــورای هم ــت ش ــه در نشس ک

ــد.  ــی کن ــرکت م ــارس ش ف

|| رویاهای الیزه در خاورمیانه
ــی  ــه دیپلماس ــر فرانس ــای اخی ــاه ه ــی م ط
فعالــی را در خاورمیانــه در پیــش گرفتــه 
درقالــب  فعــال  دیپلماســی  ایــن  اســت. 
ــر  ــوه گ ــور جل ــن کش ــوی ای ــی از س ابتکارات
شــده اســت. پیوندهــای ســنتی فرانســه 
بــا خاورمیانــه و اســتفاده از خــال ناشــی 
از رکــود در تحــرکات سیاســت خارجــی 
آمریــکا در منطقــه ســبب شــده تــا بــار 
دیگــر فرانســه در پــی نقــش آفرینــی بیشــتر 
در ایــن منطقــه حســاس جهــان برآیــد. 

ســفر  اوالنــد بــه قطــر و عربســتان در 
ــت  ــرار اس ــه ق ــود ک ــی ش ــام م ــی انج حال
ــی  ــران کشــورهای عرب ــه دیگــر رهب دو هفت
ــا  ــتی ب ــرده و در نشس ــفر ک ــکا س ــه آمری ب
»بــاراک اوبامــا« رئیــس جمــور آمریــکا 

شــرکت کننــد. 
تــالش فرانســه بــرای افزایــش روابــط خــود 
بــا کشــورهای عــرب خلیــج فــارس در حالــی 
انجــام مــی شــود کــه عربســتان بــه عنــوان 
ــل  ــا قب ــدت ه ــن کشــورها از م ــردمدار ای س

یعنــی زمــان وقــوع بیــداری اســالمی و 
در  مبــارک«  »حســنی  شــدن  ســرنگون 
ــکا وارد نوعــی تنــش پنهــان  ــا آمری مصــر، ب
شــده و اکنــون نیــز تــالش واشــنگتن بــرای 
بــه نتیجــه رســاندن مذاکــرات هســته ای بــا 
ــاض  ــات ری ــا اختالف ــده ت ــب ش ــران موج ای

ــود.  ــتر ش ــکا بیش ــا آمری ب
ــه  ــی ک ــرز در گزارش ــه رویت ــن رابط در همی
در روز جمعــه منتشــر شــد نوشــته بــود: 
»سرســختی فرانســه در مذاکــرات هســته 
ای ایــران و همراهــی آن بــا کشــورهای 
مــورد  در  فــارس  خلیــج  حــوزه  عــرب 
بحــران هــای منطقــه ای موجــب بــه وجــود 
آمــدن راه هــای اســتراتژیک جدیــدی در 
ــا  ــه ب ــی ک ــت؛ راه های ــده اس ــه ش خاورمیان
ســفر »فرانســوا اوالنــد« رئیــس جمهــور 
جــاری  هفتــه  در  منطقــه  بــه  فرانســه، 
را  مناســبی  فضایــی  و  قدرتمندتــر شــده 

ــد.«  ــی کن ــاد م ــس ایج ــرای پاری ب
در واقــع از ســال ۲0۱۲ میــالدی یعنــی 
اوالنــد،  رســیدن  قــدرت  بــه  زمــان 
ــه  ــدی را در خاورمیان فرانســه رویکــرد جدی
ــر و  ــق قط ــر تواف ــی خب ــرد و وقت ــاز ک آغ
هــای  جنگنــده  خریــد  بــرای  فرانســه 
دالر  میلیــارد  هفــت  ارزش  بــه  رافائــل 
ــود  ــدرت خ ــرد ق ــن رویک ــد ای ــر ش منتش

داد.  نشــان  را 
ــال  ــکا از س ــوارد آمری ــن م ــر ای ــالوه ب ع
نظامــی  اســتراتژی  میــالدی   ۲0۱0
ــه  ــیا پای ــر آس ــز ب ــه تمرک ــر پای ــود را ب خ
ــت  ــی اس ــن رو طبیع ــرده از همی ــزی ک ری
بــر  را  گذشــته  تمرکــز  آن  دیگــر  کــه 
رو  همیــن  از  باشــد  نداشــته  خاورمیانــه 
ــا  ــرده ت ــدا ک ــب پی ــی مناس ــه فرصت فرانس
جــای خالــی آمریــکا را در ایــن منطقــه 
ــی رســد  ــه نظــر م ــن رو ب ــد از همی ــر کن پ
ــای  ــدازی ه ــنگ ان ــا و س ــت ه ــه مخالف ک
نیــز  ای  هســته  مذاکــرات  در  پاریــس 
در همیــن راســتا و بــرای پیــدا کــردن 
ــی  ــدات نظام ــرای تولی ــتر ب ــتریان بیش مش

ــود.  ــی ش ــام م ــه انج فرانس
در  اوالنــد  شــد  اشــاره  کــه  همانطــور 
ــه  ــد ک ــی کن ــفر م ــه س ــه منطق ــرایطی ب ش
ــت ده روز  ــرار اس ــه ق ــرب منطق ــران ع رهب
دیگــر بــرای دیــدار بــا بــاراک اوبامــا رئیــس 
ــد.  ــفر کنن ــنگتن س ــه واش ــکا ب ــور آمری جمه

فرانســوا آیزبــرگ مقــام دفاعــی ســابق 
و مشــاور ویــژه در بنیــاد پژوهــش هــای 
ــت  ــروف اس ــت: »مع ــس گف ــردی پاری راهب
ــران نســبت  ــا ای کــه فرانســه در مذاکــرات ب
ــر  ــه آمریکایــی هــا موضعــی ســختگیرانه ت ب
ــتانی  ــت عربس ــث رضای ــر باع ــن ام دارد و ای

ــود.« ــی ش ــا م ه
اســت  داده  نشــان  »فرانســه  گفــت  وی 
ــن  ــه ای دارد و از ای ــرح منطق ــک ط ــه ی ک
ظرفیــت نیــز برخــوردار اســت کــه در زمان و 
مــکان مــورد نیــاز اقــدام کنــد. قصــد فرانســه 
ــد بلکــه  ــکا را دور بزن ــه آمری ــن نیســت ک ای
ــد  ــادآوری کن ــنگتن ی ــه واش ــد ب ــی خواه م

ــت.« ــا نیس ــا تنه ــکا در دنی ــه آمری ک

|| زرادخانه های همیشه تشنه
اصلــی  دالیــل  از  یکــی  شــک  بــدون 
خاورماینــه  در  فرانســه  حضــور  افزایــش 
ــورهای  ــه کش ــلیحات ب ــتر تس ــروش بیش ف
ــارس  ــژه اعــراب حاشــبه خلیــج ف ــی بوی عرب
اســت و از همیــن رو اســت کــه بحــران 
ــده،  ــش، القاع ــون داع ــی همچ ــروه های گ
افراطــی  و دیگــر گــروه هــای  طالبــان 
هیچــگاه در خاورمیانــه بــه پایــان نمــی 
رســند و قــدرت هــای غربــی همــواره ایــران 
ــرای  ــوه ب ــد بالق ــک تهدی ــوان ی ــه عن را ب
ــا  ــد ت ــی کنن ــف م ــی توصی ــورهای عرب کش
ــد  ــه خری ــد ب ــا را متقاع ــق آنه ــن طری از ای

بیشــتر تســلیحات کننــد. 
ــمت  ــه س ــه ب ــای فرانس ــت ه ــر سیاس تغیی
ــارس در دوره  ــج ف ــه خلی ــورهای منطق کش
ســارکوزی  نیــکال  جمهــوری  ریاســت 
و  شــد  آغــاز  ســابق  جمهــور  رئیــس 
در دوره اوالنــد نیــز بــه بــار نشســت. 
پاریــس  گذشــته،  ســال  طــول  در 
بیــش  ارزش  بــه  نظامــی  قراردادهایــی 
کشــورهای  بــا  دالر  میلیــارد  پانــزده  از 
مقامــات  اســت.  کــرده  امضــا  منطقــه 
ریــاض،  نشســت  در  کردنــد  اعــالم 
میــان  بیشــتری  دوجانبــه  گفتگوهــای 
دربــاره  مختلــف  کشــورهای  و  فرانســه 
ــت. ــد گرف ــورت خواه ــاری ص ــط تج رواب
ــر ارشــد شــرکت داســو  ــه مدی ــک تراپی اری
ــال  ــای راف ــازنده هواپیماه ــه س ــه ک فرانس
اســت گفــت :»دوســتان آمریکایــی مــا 
رقبایــی سرســخت هســتند و دیپلماســی 

فرانســه  ولــی  دارنــد  موثــری  بســیار 
ارائــه کننــده یــک دیپلماســی آلترناتیــو 
ــا برخــی  ــی ب ــت گفتگوهای اســت.« وی گف
ــرای  ــارس ب ــج ف ــه خلی ــورهای منطق کش
جنگنــده صــورت  هــای  جــت  فــروش 

ــت. ــه اس گرفت
ــی در  ــی ثبات ــه، ب ــاور میان ــای خ ــش ه تن
ــیا  ــا در آس ــی ه ن ــن و نگرا ی ــرق اوکرا ش
منطقــه  مــرزی  تهدیــدات  خاطــر  بــه 
چیــن،  نظامــی  قــدرت  فزایــش  ا و  ای 
بهانــه خوبــی را بــرای شــرکت هــای 
تــا  آورده  فراهــم  غربــی  تســلیحاتی 
ــن  ــان دام ــلیحاتی در جه ــت تس ــه رقاب ب

. ننــد بز
ــزارش  ــز گ ــه نی ــری فرانس ــای خب ــانه ه رس
ــر و  ــورو فایت ــای ی ــده ه ــه جنگن ــد ک دادن
اف ۱8 مهمتریــن رقبــای جنگنــده هــای 
ــی  ــرارداد احتمال ــک ق ــد ی ــرای عق ــل ب رافائ
بــا دولــت کویــت بــه شــمار مــی رود. 
ــروی  ــت نی ــرای تقوی ــد دارد ب ــت قص کوی
ــداری  ــده خری ــد جنگن هوایــی خــود ۲8 فرون

ــد. کن
ــت  ــم گرف ــش تصمی ــال پی ــز 3 س ــد نی هن
تــا جنگنــده هــای رافائــل را از فرانســه 
ــوز  ــرارداد هن ــن ق ــی ای ــد ول ــداری کن خری
ــی  ــز در حال ــره نی ــت. قاه ــده اس ــی نش نهای
قــرارداد 5.۲ میلیــارد یورویــی خریــداری 
ســالح از فرانســه را امضــا کــرده اســت کــه 
ــا  ــود را ب ــی خ ــدرت نظام ــت ق ــدوار اس امی
ــی،  ــا در لیب ــری ه ــدید درگی ــه تش ــه ب توج

ــد. ــش ده افزای
اعــالم  مصــر  خبــری  هــای  رســانه 
ــامل  ــی ش ــرارداد نظام ــن ق ــه ای ــد ک کردن
ــده  ــای جنگن ــد هواپیم ــداری ۲4 فرون خری
رافائــل، یــک فرونــد کشــتی چنــد منظــوره 
ــوا  ــه ه ــوا ب ــکی ه ــای موش ــتم ه و سیس

ــت. اس
رســد،  مــی  نظــر  بــه  حــال  هــر  بــه 
ــی و اردن  ــن، لیب ــوالت یم ــه تح ــه ب باتوج
ــته  ــار برجس ــرب درکن ــت غ ــوان گف ــی ت م
ــتمرار  ــالم اس ــش و اع ــد داع ــازی تهدی س
حیــات آن، تــا ســه ســال آینــده ســعی 
ــالح  ــروش س ــرای ف ــت ب ــاد رقاب در ایج
ــن  ــر ای ــته و ب ــر داش ــورهای دیگ ــه کش ب
طرف هــای  تقویــت  درحــال  اســاس، 

درگیــر جنــگ هســتند.

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه ۱۱ |  شماره 4 | ۱0 خرداد 94 

گزارش: عبدالحمید بیاتی 

ایران در جهان

اوباما در هفته آینده میزبان رهبران کشورهای عربی است اما گذشته از آن چیزی که تا کنون در رسانه های منتشر شده هدف اصلی کاخ سفید از این میهمانی، 
عقد قراردادهای جدید نظامی با کشورهای همسایه ایران است. 

هــر چنــد ایــن امــر مرســوم اســت کــه 
کشــورهای مختلــف بــرای حفــظ توانائــی 
هــای نظامــی و بــه عنــوان یــک اصــل در امــر 
ــاده و  ــود را آم ــای خ ــه ه ــی زرادخان بازدارندگ
ــیه  ــراب حاش ــرای اع ــا ب ــد ام ــه دارن ــه روز نگ ب
ــه هــا حکــم کلکســیونی  خلیــج فــارس زرادخان
را پیــدا کــرده انــد کــه بایــد از تولیــدات نظامــی 
هــر کشــوری صــرف نظــر از اینکــه آیــا بــه ایــن 
ــه در  ــک نمون ــه، ی ــا ن ــازی هســت ی ســالح نی

ــد.  ــته باش ــود داش ــا وج ــه آنه مجموع
همیــن امــر موجــب شــده تــا کشــورهای غربــی 
ــرای  ــازاری بســیار مناســب ب ــه آمریــکا ب از جمل
فــروش جنــگ افزارهــای خــود پیــدا کننــد و در 
ــا هــراس  ــرای افزایــش ســود خــود ب ــن راه ب ای
ــاره ایــران، اعــراب را بــه خریــد هــر  افکنــی درب

چــه بیشــتر ســالح ترغیــب کننــد. 
از همیــن رو اســت کــه هــرگاه مقامــات غربــی 
ــد و  ــارس ســفر مــی کنن ــج ف ــه حاشــیه خلی ب
ــکا  ــه آمری ــن کشــورها ب ــران ای ــا آنکــه رهب ی
ــی  ــرارداد نظام ــد ق ــد چن ــی رون ــا م ــا اروپ و ی
ــرای  ــد. ب ــی رس ــا م ــه امض ــن ب ــان طرفی می
مثــال »فرانســوا اوالنــد« رئیــس جمهــور 
ــه قطــر و عربســتان  فرانســه، در ســفر خــود ب
کــه در هفتــه جــاری انجــام شــد یــک قــرارداد 
ــرد  ــا ک ــه امض ــا دوح ــارد دالری ب ــت میلی هف

ــتان و  ــات عربس ــا مقام ــز ب ــی را نی و مذکرات
ــای  ــگ افزاره ــروش جن ــورد ف ــارات در م ام

ــام داد.  ــد انج جدی
ــاراک  ــه »ب ــت ک ــی اس ــت در حال ــن وضعی ای
اوبامــا« در هفتــه آینــده میزبــان رهبــران 
ــی اســت کــه  ــی اســت و طبیع کشــورهای عرب
واشــنگتن اجــازه ندهــد بــازار پرســود خاورمیانــه 
بــه دســت کشــور دیگــری بیافتنــد از همیــن رو 
ــراب  ــران اع ــا رهب ــدار ب ــا قصــد دارد در دی اوبام
ــه  ــنهادهای وسوس ــارس پیش ــج ف ــیه خلی حاش

ــد.  ــا بده ــه آنه ــری را ب انگی
رویتــرز در همیــن رابطــه می نویســد: انتظــار می 
رود کــه رئیــس جمهــور اوبامــا در نشســت هفتــه 
آینــده خود بــا رهبــران کشــورهای عرب حاشــیه 
خلیــج فــارس طــرح سیســتم موشــکی جمعــی 

کشــورهای عربــی را مجــددا احیــا کنــد.
در ســال هــای گذشــته آمریــکا ایــن طــرح را بــه 
ــی کــه احتمــاال  ــا موشــک های ــه ب ــه مقابل بهان
روزی از ایــران بــه ســمت اعــراب شــلیک 

ــود.  ــنهاد داده ب ــد پیش ــد ش خواهن
بــرای اعــراب حاشــیه خلیــج فــارس زرادخانــه ها 
حکــم کلکســیونی را پیــدا کــرده انــد کــه بایــد از 
تولیــدات نظامــی هــر کشــوری یــک نمونــه در 
مجموعــه آنهــا وجــود اشــته باشــدرویترز در 
ــتم  ــای سیس ــنهاد احی ــد: پیش ــی نویس ــه م ادام

موشــکی دســته جمعــی بــا مــوارد دیگــری نیــز 
همــراه خواهــد بــود کــه از آن جملــه مــی تــوان 
بــه تعهــدات امنیتــی، قراردادهــای جدیــد نظامی 
و انجــام بیشــتر رزمایــش هــای مشــترک اشــاره 

ــرد.  ک
بــر اســاس ایــن گــزارش تــالش آمریــکا بــرای 
ــه  ــد ب ــکی جدی ــای موش ــتم ه ــروش سیس ف
اعــراب خلیــج فــارس در حالــی اســت کــه ایــن 
ــای  ــتم ه ــه سیس ــر ب ــال حاض ــورها در ح کش
ــون و  ــرکت ریت ــاخت ش ــوت س ــکی پاتری موش
ــز  ــن مجه ــد مارتی ــرکت الکهی ــاخت ش ــاد س ت

ــتند.  هس
بــا وجــود برخــورداری کشــورهای عربــی از ایــن 
دو سیســتم موشــکی پیشــرفته آمریــکا در نظــر 
ــا سیســتم هــای موشــکی ایــن کشــورها  دارد ت
ــدون  ــه یکدیگــر مرتبــط کنــد و ایــن امــر ب را ب
شــک نیازمنــد خریــد تجهیــزات و جنــگ 

ــت.  ــد اس ــای جدی افزاره
در مــورد اهــداف پشــت پــرده آمریــکا از دعــوت 
ــرای حضــور در واشــنگتن  ــی ب کشــورهای عرب
چنــد روز قبــل نیــز یــک رســانه آمریکایــی بــه 
نقــل از مقامــات کاخ ســفید و کشــورهای عــرب 
حــوزه خلیــج فــارس خبــر معاملــه دولــت اوبامــا 
ــا از  ــت آنه ــب حمای ــال کس ــراب را در قب ــا اع ب
توافــق احتمالــی هســته ای بــا ایــران تائیــد کرد.

فاکــس نیــوز در گزارشــی بــا اســتناد بــه اظهارات 
مقامــات کشــورهای عــرب حــوزه خلیــج فــارس 
و همچنیــن آمریــکا خبــر معاملــه کاخ ســفید بــا 
اعــراب خلیــج فــارس را در مــورد توافــق هســته 

ای ایــران تائیــد کــرد. 
ــاراک  ــت ب ــا دول ــزارش، گوی ــن گ ــر اســاس ای ب
اوبامــا بــا کشــورهای عــرب حــوزه خلیــج فارس 
ــا از  ــت آنه ــورت حمای ــه در ص ــرده ک ــق ک تواف
ــلیحات  ــکا تس ــران، آمری ــته ای ای ــق هس تواف

ــد.  ــرار ده ــا ق ــار آنه ــدی را در اختی جدی
ــتریت  ــه وال اس ــار روزنام ــن ب ــر را اولی ــن خب ای

ــود.  ــرده ب ــر ک ــال منتش ژورن
ــال،  ــتریت ژورن ــزارش وال اس ــاس گ ــر اس ب
بــه ایــن ترتیــب، انتظــار مــی رود کــه 
شــورای  عضــو  کشــور  شــش  رهبــران 
ــا  ــود ب ــدار خ ــارس در دی ــج ف ــکاری خلی هم
ــکا  ــور آمری ــس جمه ــا« رئی ــاراک اوبام »ب
ــاری صــورت  ــاه ج ــی م ــرار اســت ط ــه ق ک
را  بیشــتری  ادوات جنگــی  از وی  بگیــرد 

مطالبــه کننــد.
عــالوه بــر ایــن ادعــا مــی شــود کــه آنهــا قصــد 
ــه  ــاب ب ــکا را مج ــور آمری ــس جمه ــد رئی دارن
ــا در  ــد ت ــد کنن ــی جدی ــات امنیت ــن توافق پذیرفت
صــورت تهدیــد از ســوی ایــران دولت واشــنگتن 

را متعهــد بــه دخالــت نظامــی کننــد.

مقامات کاخ سفید فاش کردند:

اهداف اوباما از دعوت رهبران عرب حاشیه خلیج فارس به واشنگتن
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دعــوت رئیــس جمهــور آمریــکا از ســران عــرب 
کشــورهای خلیــج فــارس بــرای حضــور در 
ــن  ــی از داغتری ــه یک ــد ب ــپ دیوی ــت کم نشس
ــاذ  ــل اتخ ــت. دلی ــده اس ــدل ش ــث روز ب مباح
ــکا  ــالش آمری ــه ت ــا ب ــی عمدت ــن تصمیم چنی
بــرای رفــع دغدغــه همســایگان عــرب ایــران در 
آســتانه حصــول توافــق هســته ای نســبت داده 
ــده اســت.  ــع کنن ــه ظاهرهــم قان مــی شــود و ب
ــه عمــق مطلــب جــای  ــا دقیــق شــدن ب امــا، ب
ایــن پرســش باقــی مــی مانــد کــه چــرا آمریــکا  
ــی  ــی و جغرافیای ــت سیاس ــا موقعی ــوری ب کش
امــن- بایــد خــود را درگیــر رفــع نگرانــی دیگــر 
کشــورهای جهــان کنــد. اصــال مشــکالت 
ــت  ــرای دول ــدر ب ــی آنق ــه زمان ــی چ ــن الملل بی
ــه نقــش  ــد ک ــی کن ــدا م ــت پی واشــنگتن اهمی
ــردم  ــزد م ــل در ن ــکا را حداق ــری آمری میانجیگ
ایــن کشــور توجیــه پذیــر کنــد؟ آیــا دالیــل بــه 
ــی در  ــا درمیان ــرای پ ــکا ب ــروع آمری ــر مش ظاه
ــه  ــوارد از جمل ــه م ــل در هم ــن المل ــائل بی مس
رفــع نگرانــی اعــراب خاورمیانــه در قبال مســئله 
ــا ســؤاالتی  ــرد دارد؟ اینه ــران کارب هســته ای ای
اســت کــه »پــل پیــالر« کارشــناس مبــارزه بــا 
ــیا،  ــازمان س ــین س ــگر پیش ــم و پژوهش تروریس
ســعی نمــوده تــا پاســخی نســبی برایشــان پیــدا 

کنــد.
وی طــی یادداشــتی در پایــگاه خبــری- تحلیلــی 
ــا  ــری اوبام ــل ظاه ــت« دالی ــنال اینترس »نش
ــار  ــد کن ــرای تشــکیل نشســت کمــپ دیوی را ب
ــی  ــای پنهان ــت ه ــل واقعی ــه تحلی ــته و ب گذاش
ــم وجــود  ــن تصمی ــس ای ــردازد کــه در پ ــی پ م

دارد.
ــاز  ــارات آغ ــن عب ــا ای ــود را ب ــب خ ــالر مطل پی
مــی کنــد کــه بــه نظــر مــی آیــد گاهــی نقــش 
آمریــکا در جهــان رفــع نگرانــی هــا، تــرس هــا و 
آالم دیگــر ملــت هــا باشــد. البتــه اینکــه چنیــن 
انتظــاری را از یــک قــدرت جهانی داشــته باشــیم 
ــی  ــش قدم ــت و پی ــا نیس ــم نابج ــدان ه چن
آمریــکا بــرای کاهــش نگرانــی متحــدان خــود از 
محــدوده اعــراب خلیــج فــارس و مســئله هســته 

ــی رود. ــر م ــران فرات ای ای
امــا وی در ادامــه ایــن ســؤال کلیــدی را مطــرح 
مــی کنــد کــه اصــال چــرا یــک کشــور بایــد بــه 
فکــر تســکین آالم و فرونشــاندن خشــم دیگــر 
ــان و  ــد زم ــکا بای ــرا آمری ــد و چ ــورها باش کش
ــه  ــع دغدغ ــود را در راه رف ــمند خ ــع ارزش مناب

ــد. ــه خــرج کن ــت بیگان ــک مل هــای ی
از اینجــای مطلــب اســت کــه پیــالر بــه 
دالیلــی اشــاره مــی کنــد کــه در برخــی مــوارد 
ــکا  ــت آمری ــی دخال ــه عبارت ــا ب ــاطت ی ــه وس ب
ــب آن  ــه جال ــا نکت ــی بخشــد. ام مشــروعیت م
ــه، وی  ــی خاورمیان ــرایط فعل ــه در ش ــت ک اس
ــمرده  ــردود ش ــده را م ــرح ش ــل مط ــه دالی هم
ــا  ــا ب ــه اوبام ــیدن ب ــزه بخش ــرای انگی و آن را ب
هــدف رفــع دغدغــه اعــراب ناکافــی مــی دانــد.

ــت در  ــرای دخال ــکا ب ــل آمری || دالی
ــا  ــازگاری ب ــل/ ناس ــن المل ــائل بی مس

ــه  ــی خاورمیان ــرایط فعل ش
در مجمــوع چنــد دلیــل عمــده وجــود دارد که در 
برخــی مــوارد واکنــش آمریــکا بــه دغدغــه های 

خارجــی را معقــول جلــوه مــی دهد:
نخســت آنکــه رفــع دغدغــه هــای یــک کشــور 
ــورده  ــره خ ــکا گ ــی آمری ــع مل ــا مناف ــه ب بیگان
باشــد. در ایــن صــورت، ریشــه کــن کردن منشــأ 
ــه  ــت ک ــد داش ــا ارزش آن را خواه ــی ه نگران
ــای خــود  ــت واشــنگتن جهــت سیاســت ه دول
را در راه کمــک بــه کشــور بیگانــه تغییــر دهــد. 
امــا، از قــرار معلــوم نگرانــی اعــراب و حتــی رژیم 
صهیونیســتی در قبــال ایــران بیشــتر تحــت تاثیر 
تضادهــای فرقــه ای و قومــی اســت و از رقابــت 
ــذا،  هــای درون منطقــه ای ناشــی مــی شــود. ل
ــه تامیــن منافــع  ــچ یــک از آنهــا ارتباطــی ب هی

ــدارد. ــه ن ــکا در خاورمیان آمری
در مــورد دوم، آمریــکا زمانــی بــرای حــل 
مشــکالت یــک ملــت دیگــر پیــش قــدم مــی 
ــه و  ــی کشــور بیگان ــه نارضایت ــه از ادام شــود ک
اقدامــات نســنجیده ای کــه ناقض منافــع آمریکا 
باشــد بیمنــاک شــود. مثــال ممکــن اســت 
طــرف ناراضــی منافــع خــود را در گــرو اتحــاد بــا 
کشــوری ببینــد کــه دشــمن آمریــکا اســت. امــا، 
چنیــن شــرایطی در خاورمیانــه رخ نخواهــد داد و 
کشــورهای عــرب قــرار نیســتند بــرای بــه خطــر 
انداختــن منافــع آمریــکا بــا ایــران متحــد شــوند. 
)هرچنــد اگــر کمــی نســبت بــه تهــران انعطــاف 
پذیــر باشــند چــه بســا کــه گــره صلــح و ثبــات 

ــاز شــود.(      ــارس هــم ب ــج ف ــه خلی منطق
  در مــورد ســوم، آمریــکا ممکــن اســت از 
کشــورهای  از  برخــی  خودســرانه  واکنــش 

ــه  ــم داشــته باشــد کشــورهایی ک ــه بی خاورمیان
مثــل یــک حیــوان در معــرض تهدیــد بــه فکــر 
ــرب  ــاید مخ ــند. ش ــاده باش ــی افت ــه تدافع حمل
تریــن نــوع واکنشــی کــه بتــوان در ایــن زمینــه 
مثــال زد احتمــال حملــه رژیــم صهیونیســتی بــه 
ایــران باشــد )کــه در ایــن صــورت آمریــکا را هم 
ــه  ــو وادار ب ــل آوی ــع ت ــاع از مناف ــه دف ــه بهان ب
مداخلــه مــی کنــد(. امــا، توافــق احتمالی هســته 
ای بــا ایــران ایــن نگرانــی را هــم رفــع مــی کند 
چــرا کــه در ایــن صــورت دیگــر ضرورتــی بــرای 

ــدارد. ــود ن ــه وج حمل

|| دالیــل پنهــان واشــنگتن بــرای 
واکنــش بــه نگرانــی اعــراب خاورمیانه
پــس بــا ایــن اوصــاف چــه دلیلــی دارد کــه اوباما 
ســران عــرب را بــه کمــپ دیویــد دعــوت کــرده 

اســت؟
ــی  ــالر مدع ــل پی ــؤال، پ ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
ــراب  ــی اع ــرس و نگران ــراز ت ــه اب ــود ک ــی ش م
همچنــان بــه قــوت خــود باقــی مــی مانــد و بــه 
همــان نســبت آمریــکا هــم بــه دو دلیــل مهــم 

ــع آن اســت. ــه رف موظــف ب
نخســت آنکه کشــورهای عــرب از انگیــزه کافی 
ــراق در  ــی و اغ ــوم نمای ــا مظل ــا ب ــد ت برخوردارن
تــرس خــود از فرصــت بــه دســت آمــده نهایــت 
ســوء اســتفاده را بکننــد. ایــن ســوء اســتفاده مــی 
توانــد در قالــب تقاضــای ســالح، توافــق امنیتی، 
کمــک اقتصــادی و هرگونــه امتیــاز دیگر باشــد. 
دلیــل دیگــر آن اســت کــه نارضایتــی متحدیــن 
ــا  ــی اوبام ــان داخل ــه مخالف ــکا ب ــه آمری دیرین
ــا سیاســت خارجــی وی را  فرصــت مــی دهــد ت

بــه بــاد انتقــاد بگیرنــد.
نویســنده در انتهــای مطلــب خــود به کارشــکنی 

هــای جمهــوری خواهــان آمریــکا اشــاره کــرده 
ــن  ــاع از متحدی ــا را در دف ــی آنه ــض گوی و تناق
ــژه  ــه وی ــرد )ب ــی گی ــاد م ــاد انتق ــه ب ــکا ب آمری
ــه  ــا ارائ ــت از اعــراب ب ــا علیرغــم حمای ــه آنه ک

ــد(. ــه ایشــان مخالفن تســلیحات بیشــتر ب
ــی  ــه اهمیت ــد: البت ــی نویس ــاره م ــن ب وی در ای
ــد و  ــد ض ــه ح ــا چ ــا ت ــن انتقاده ــه ای ــدارد ک ن
ــن  ــیاری از همی ــه بس ــرا ک ــتند چ ــض هس نقی
منتقدیــن بــه خاطــر ادعــای موهــن کشــورهای 
عــرب و اســرائیل دل مــی ســوازنند و هیــچ 
اهمیتــی هــم بــه رای و نظــر متحــدان اروپایــی 
واشــنگتن نمــی دهنــد  متحدینــی کــه در 
ــد و  ــارکت دارن ــران مش ــته ای ای ــرات هس مذاک
ــه ثمــر رســیدن  ــراب خواهــان ب ــر خــالف اع ب

آن هســتند.
پیــالر در نهایــت بــه جنبــه هــای مثبــت حمایت 
از کشــورهای دیگــر اعتــراف مــی کنــد و مدعــی 
ــرس  ــب ت ــه اغل ــای بیگان ــت ه ــود: مل ــی ش م
ــت  ــکا اس ــه آمری ــد و وظیف ــی دارن ــای بجای ه
ــن  ــد ای ــد هرچن ــدردی کن ــا هم ــا آنه ــه ب ک
ــدرت و  ــاظ ق ــه لح ــه ب ــوری ک ــرای کش ــر ب ام
ــرار  ــی ق ــی در شــرایط متفاوت موقعیــت جغرافیای
دارد چنــدان آســان نیســت. البتــه، نیازی نیســت 
کــه حتمــا دردهــای مشــترکی داشــته باشــیم تــا 
بــه تقاضــای کمــک یــک کشــور بیگانــه پاســخ 

ــم. مثبــت بدهی
بــا ایــن حــال، وی بــه دولت واشــنگتن پیشــنهاد 
مــی دهــد کــه در ایــن مــورد اخیــر راه متفاوتــی 
ــد: شــاید گاهــی  ــی گوی ــرد و م ــش بگی را در پی
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــکا ای ــخ آمری ــن پاس بهتری
نحــوی دیپلماتیــک و سیاســت محورانــه بگویــد 
ــن  ــا ای ــت. ام ــختی اس ــرایط س ــم ش ــی دان »م

ــت.«    ــا نیس ــکل م مش

پل پیالر بررسی کرد؛

دلیل دعوت آمریکا از سران کشورهای عربی/ آیا نگرانی اعراب مشروع است

ترجمه و تنظیم : مریم خرمائی

تصمیم اوباما به دعوت از اعراب برای خاتمه دادن به دغدغه آنها در قبال برنامه هسته ای ایران چندان مشروع نیست. 
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پــس از روی کار آمــدن حــزب عدالــت و توســعه 
ــرژی  ــون ان ــه کان ــدن ب ــل ش ــه، تبدی در ترکی
ــم  ــم حاک ــن مفاهی ــم تری ــی از مه ــواره یک هم
ــوده اســت.  ــر سیاســت خارجــی ایــن کشــور ب ب
ــن  ــال ای ــه دنب ــان ب ــه آنچن ــردمداران ترکی س
ــیدن  ــت بخش ــرای واقعی ــه ب ــتند ک ــدف هس ه
ــات تاریخــی  ــی از بســیاری از اختالف ــه آن حت ب
ــز چشــم  ــراق نی ــه کردســتان ع ــا منطق خــود ب
ــی در  ــر تاکتیک ــن تغیی ــا ای ــد و ب ــی کردن پوش
سیاســت خارجــی خــود، خواســتار صــدور منابــع 
انــرژی عــراق از طریــق خــاک ترکیــه شــده انــد. 
ــه  ــط لول ــان و خ ــه باکو-تفلیس-جیح ــط لول خ
ــارکت  ــا مش ــه ب ــی )Blue Stream( ک ــان آب جری
ــاح  ــال ۲005 افتت ــا در س ــیه-ترکیه و ایتالی روس
شــد، از نمونــه هــای عملــی ایــن خواســته 
اســت. امــا اظهــار نظــر والدیمیــر پوتیــن رئیــس 
جمهــور روســیه، در مــورد لغــو پــروژه خــط لولــه 
ــداث  ــی )South Stream( و اح ــان جنوب جری
 )Turk Stream( خــط لولــه جریــان تــرک
ــق  ــیه را از طری ــت، گاز روس ــرار اس ــه ق ک
ــاند، در  ــی برس ــتریان اروپای ــه مش ــه ب ترکی
طــی ســفری کــه در اول دســامبر ۲0۱4 
میــالدی بــه ترکیــه داشــت، رنــگ دیگــری 

ــید. ــوع بخش ــن موض ــه ای را ب
از ســوی دیگــر یکــی دیگــر از طــرح هــای 
انتقــال گاز طبیعــی بــه اروپــا کــه در آن 
طــرح نیــز ترکیــه بــه عنــوان گــذرگاه 
ــط  ــرح خ ــت، ط ــرح اس ــال مط ــی انتق اصل
لولــه ترانــس آناتولــی اســت کــه قــرار 
ــز  ــاه دنی ــدان گازی ش ــی می ــت گاز طبیع اس
ــه  ــق گرجســتان و ترکی آذربایجــان را از طری
بــه اروپــا برســاند و کلنــگ تاســیس آن نیــز 
ــرزی  ــهر م ــالدی در ش ــته می ــاه گذش در م
ــور  ــای جمه ــور روس ــا حض ــه ب کارس ترکی
ــن  ــر زمی ــه ب ــتان و ترکی ــان، گرجس آذربایج

ــد. زده ش
ــال گاز  ــی انتق ــروژه هــای اصل یکــی دیگــر از پ
طبیعــی بــه اروپــا نیــز انتقــال گاز ترکمنســتان از 
طریــق دریــای خــزر – آذربایجــان- گرجســتان 
و ترکیــه بــه اروپــا اســت کــه ایــران بــا اجــرای 
ــه  ــرون ب ــت و آن را مق ــف اس ــرح مخال ــن ط ای
ــد و خواســتار عبــور ایــن خــط  صرفــه نمــی دان

ــران اســت. ــه از خــاک ای لول
در ایــن زمینــه و همچنیــن تاثیــر توافــق هســته 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــان جمه ــی می ای احتمال
و کشــورهای غربــی بــر تبدیــل ایــران بــه 
عنــوان یکــی از منابــع تامیــن گاز طبیعــی اروپــا 
 Tuğçe(  ــه واراول ــر توغچ ــا دکت ــی را ب گفتگوی
Varol(از کارشناســان برجســته ترکیــه در زمینــه 
اقتصــاد انــرژی، دبیــر ســرویس انــرژی در 
ــو  ــم و عض ــت ویک ــرن بیس ــه ق ــه ترکی موسس
ــتانبول  ــکودار اس ــگاه اس ــی دانش ــت علم هیئ
انجــام شــده اســت کــه مشــروح آن در زیــر مــی 

ــد: آی

ــرژی  ــع ان ــن مناب ــث تامی || در بح
برخــی  طبیعــی  گاز  مخصوصــا  و 
گمانــه زنــی هــا حاکــی از ایــن 
توانــد  مــی  ایــران  کــه  اســت 
ــن  ــا را تامی ــاز اروپ ــورد نی ــرژی م ان
کنــد و جایگزینــی بــرای روســیه 
ــز  ــیه نی ــان روس ــن می ــد. در ای باش
مایــل  اوکرایــن  زدن  دور  بــرای 

اســت تــا گاز خــود را از طریــق 
ترکیــه بــه اروپــا انتقــال دهــد. 
بــه نظــر شــما ترکیــه در آینــده 
ــا  ــور ه ــن کش ــک از ای ــدام ی ــا ک ب
همــکاری خواهــد کــرد؟ آیــا ممکــن 
اســت کــه همزمــان گاز طبیعــی 
ــه  ــق ترکی ــیه  از طری ــران و روس ای

ــود؟ ــل ش ــا منتق ــه اروپ ب
گاز  از  اســتفاده  بــرای  اروپــا  درخواســت 
نیســت.  جدیــد  مســئله  یــک  ایــران 
همانطــور کــه مــی دانیــم از زمــان تصویــب 
از  یکــی  ایــران  نابوکــو  پــروژه  اولیــه 
کشــورهای مهــم بــود و از موانــع مهــم 
اجــرای ایــن پــروژه نیــز تحریــم ایــران 
و خواســت آمریــکا مبنــی بــر دور نگــه 

داشــتن ایــران از ایــن پــروژه بــود.
ــم  ــتن تحری ــا برداش ــراه ب ــون هم ــا اکن ام
ــا از  ــه اروپ ــران ب ــال گاز ای ــروژه انتق ــا پ ه
ــده شــود.   ــد زن ــی توان ــز م ــه نی ــق ترکی طری
ــدن هــر یــک  ــه گذران ــه ب ــل  ترکی ــا تمای ام
ــه  ــروژه هــا از خــاک خــود کــه منجــر ب از پ
ــز ممکــن  ــا یکدیگــر شــود نی ــت آنهــا ب رقاب
ــاد  ــروژه مشــکل ایج ــر دو پ ــرای ه اســت ب

ــد. کن
ــه  ــر و چ ــودن ذخای ــی ب ــوص غن ــه در خص چ
در خصــوص تقســیم بــازار انتظــار مــی رود 
ــب سرســخت روســیه  ــده رقی ــران در آین ــه ای ک
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــل ب ــن دلی ــه همی ــد. ب باش
کــه ترکیــه نمــی توانــد همزمــان بــرای تانــاپ 

و جریــان تــرک و خــط لولــه گاز طبیعی ایــران- 
ــه معنــای حمــل  ترکیــه گــذرگاه باشــد.  ایــن ب
50+۲0+30=۱00 متــر مکعــب گاز از طریــق 
ــه  ــوز ب ــا هن ــازار اروپ ــه ب ــد ک ــی باش ــه م ترکی
ایــن مقــدار گاز احتیــاج نــدارد. فقــط در صورتــی 
کــه روســیه بــه همــراه جریــان تــرک تمــام خط 
لولــه گازی کــه از اوکرایــن بــه اروپــا مــی رود را 
غیــر فعــال کنــد،  هــم بــرای تانــاپ و هــم برای 
ــازار خوبــی بوجــود آیــد. گاز ایــران مــی توانــد ب

تفاهــم نهایــی اتمــی ایــران بــا ۱+5 چــه تاثیری 
ــه- ــه انتقــال گاز ایران-ترکی ــروژه خــط لول در پ

اروپــا خواهد داشــت؟
در واقــع اگــر توجــه کنیــد تحریمهایــی کــه تــا 
ــرای  ــرای اج ــده ب ــال ش ــران اعم ــر ای ــون ب کن
خــط لولــه گاز ایران-ترکیــه- اروپــا ممنوعیتــی 
ــازه  ــم  اج ــه مه ــا نکت ــت. ام ــرده اس ــاد نک ایج
ــه صــادرات  ــا ب ــه اروپ ــا عــدم اجــازه  اتحادی و ی
ــی  ــت. در صورت ــران اس ــط ای ــی توس گاز طبیع
کــه اتحادیــه اروپــا ایــن تصمیــم را بگیــرد کــه 
ــران  ــا ای ــه توافــق اتمــی ب ایــن امــر مشــروط ب
ــی  ــا م ــه- اروپ ــران- ترکی ــه ای اســت، خــط لول
توانــد فعالیــت کنــد. بــا توجــه بــه اطالعاتــی که 
مــن دریافــت کــرده ام بــرای شــروع ایجــاد خــط 
ــه  ــل ترکی ــا در داخ ــه و اروپ ــران- ترکی ــه ای لول
نیــز موانــع  اداری کوچکــی وجــود دارد و ترکیــه 
متعاقــب انتخاباتــی کــه در مــاه ژوئــن در پیــش 
ــران – ــه ای ــط لول ــاخت خ ــه س ــروع  ب دارد ش

ــرد. ــا خواهــد ک ــه- اروپ ترکی

ــه  ــتان ب ــال گاز ترکمنس ــروژه انتق || پ
اروپــا بوســیله لولــه ای از زیــر دریــای 
ــرح  ــش مط ــال پی ــد س ــزر از چن خ
اســت و در روزهــای اخیــر نیــز شــاهد 
تحرکاتــی در ایــن زمینــه بودیــم 
ــادی  ــروژه را اقتص ــن پ ــران ای ــا ای ام
ــد و  ــی دان ــه نم ــه صرف ــرون ب و مق
ــه  ــط لول ــک خ ــاخت ی ــتار س خواس
ــن  ــک از ای ــدام ی ــت. ک ــی اس زمین

ــد؟ ــی یاب ــق م ــا تحق ــناریو ه س
تاجایــی کــه مــی دانیــم ترکمنســتان بــرای 
انتقــال گاز خــود بــه اروپــا راه هــای زیــادی 
ــی را  ــه های ــم نام ــت و تفاه ــیده اس را اندیش
ــه  ــی ک ــا زمان ــت. ت ــرده  اس ــاء ک ــز امض نی
رژیــم حقوقــی  و  موقعیــت  در خصــوص 
ــاحلی  ــای س ــزر توســط کشــور ه ــای خ دری
ــال گاز  ــود انتق ــه نش ــی گرفت ــم نهای تصمی
ترکمنســتان بــه وســیله لولــه ای از زیــر 
ــه  ــه نظــر مــی رســد. ب ــر ممکــن ب ــا غی دری
ــبت  ــز نس ــان نی ــوری آذربایج ــالوه جمه ع
ــدارد. در  ــی ن ــرش مثبت ــروژه نگ ــن پ ــه ای ب
ــه  ــتان ب ــه ترکمنس ــط لول ــه خ ــی ک صورت
آذربایجــان برســد، جمهــوری آذربایجــان 
ــت  ــزر و موقعی ــای خ ــود در دری ــت خ موقعی
ــه  هــای ســرمایه گــذاری خارجــی خــود را ب
نفــع ترکمنســتان از دســت مــی دهــد. از 
ــد از  ــران بع ــدن ای ــل ش ــر تبدی ــرف دیگ ط
ــن و روســیه و ترکمنســتان  کشــور هــای چی
بــه راه خــروج ســوم و راهــی بــرای رســیدن 
بــه بازارهــا نیــز از طــرف ترکمنســتان حائــز 
ــه  ــت ک ــی نیس ــا احتیاج ــت. ام ــت اس اهمی
هــم ایــران و هــم ترکمنســتان بــر روی 
ــر  ــه نظ ــوند. ب ــز ش ــا متمرک ــای اروپ بازاره
و  هنــد  بازارهــای  گرفتــن  هــدف  مــن 

ــت. ــی اس ــتر عمل ــتان بیش پاکس

ــون  ــه کان ــه ب ــدن ترکی ــل ش || تبدی
ــا  ــرژی( آی ــاب ان ــرژی )ه ــال ان انتق
ــن  ــی ای ــت خارج ــری در سیاس تاثی

ــت؟ ــد داش ــده خواه ــور در آین کش
تبدیــل شــدن ترکیــه بــه یــک کانــون 
انتقــال انــرژی بــدون شــک مــی توانــد 
ترکیــه را تبدیــل بــه یــک کشــور بــا قــدرت 
ــت  ــل عضوی ــی ســبب تعجی ــه و حت در منطق
ــر  ــن فک ــا م ــود. ام ــا ش ــه اروپ آن در اتحادی
نمــی کنــم ترکیــه در مــدت زمــان کوتاهــی 
بــه یــک کانــون انتقــال انــرژی تبدیــل 

ــود. ش
بــرای ایــن منظــور ترکیــه حداقــل نیــاز 
دارد کــه 30 میلیــارد متــر مکعــب گاز را 
در انبارهــای خــود ذخیــره داشــته باشــد. 
ــار  ــه در انب ــون ترکی ــم اکن ــه  ه ــی ک در حال
ــره دارد.  ــی گاز ذخی ــدار کم ــود مق ــای خ ه
ــش 50  ــا گنجای ــیه ب ــه روس ــار گازی ک انب
ــا در  ــش تراکی ــب  در بخ ــر مکع ــارد مت میلی
صــدد ایجــاد آن اســت نیــز انتظــار مــی رود 
ــرل  ــروم روســیه کنت از طــرف  شــرکت گازپ
شــود. در صورتــی کــه روســیه سیســتم 
انبــار گاز طبیعــی ترکیــه را کنتــرل کنــد 
ترکیــه نمــی توانــد بــه صــورت کانــون 
انتقــال انــرژی درآیــد و در نهایــت نیــز مــی 
ــوذ  ــت نف ــه تح ــا ترکی ــود ت ــث ش ــد باع توان

ــرد. ــرار گی ــیه ق روس

ایران در جهان

گفتگو با استاد دانشگاه اسکودار ترکیه :

موضوع صادرات گاز ایران به اروپا 
مستلزم تصویب اتحادیه اروپاست

استاد دانشگاه اسکودار استانبول گفت: به احتمال زیاد ساخت خط لوله انتقال 
گاز ایران از طریق ترکیه به اروپا از تابستان امسال آغاز خواهد شد که این امر 

منوط به توافق نهایی میان ایران و ۱+۵ دانست. 
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ایران در جهان

ــر  ــی رهب ــاور عال ــی« مش ــر والیت ــی اکب »عل
معظــم انقــالب در امــور بیــن الملــل روز 
ــت  ــروت، پایتخ ــه بی ــاری ب ــه ج ــنبه هفت دوش
لبنــان ســفر کــرد. وی در جریــان ایــن ســفر در 
ابتــدا بــا ســید حســن نصــراهلل، دبیــرکل حــزب 
ــری و تمــام ســالم،  ــه ب ــان و ســپس نبی اهلل لبن
رئیــس پارلمــان و نخســت وزیــر لبنــان دیــدار و 
گفتگــو کــرد. والیتــی در جریــان ایــن ســفر بــا 
تنــی چنــد از مقامــات دیگــر لبنانــی نیــز دیــدار 
ــی  ــه رایزن ــا آنهــا ب ــف ب ــاره مســائل مختل و درب

ــت. پرداخ
ســفر علــی اکبــر والیتــی بــه لبنــان در 
ــور و  ــن کش ــر ای ــم ب ــاس حاک ــرایط حس ش
همچنیــن منطقــه صــورت گرفــت. ایــن ســفر 
در حالــی انجــام شــد کــه حامیــان گــروه هــای 
تکفیــری در لبنــان بــه منظــور انتقــام از محــور 
ــلیحاتی  ــی و تس ــای مال ــت ه ــت، حمای مقاوم
ــد. در  ــش دادن ــا را افزای ــروه ه ــن گ خــود از ای
ســطح منطقــه نیــز مــی تــوان بــه فشــارهای 
بــی امــان صهیونیســت هــا بــه فلســطینیان و 
ــوم  ــت مظل ــه مل ــا علی ــه آنه ــات ظالمان اقدام
ــه  فلســطین اشــاره کــرد کــه در ایــن اواخــر ب
ــاس،  ــن اس ــر همی ــت. ب ــیده اس ــود رس اوج خ
ــالمی  ــالب اس ــر انق ــی رهب ــاور عال ــفر مش س
در امــور بیــن الملــل بــه بیــروت بــه 
ــی صــورت گرفــت  ــر اصول منظــور تأکیــد ب
طــی  ایــران  اســالمی  جمهــوری  کــه 
ــر آن اصــرار  ــان ب ــادی همچن ــالیان متم س

ــت. ــده اس ورزی
در هــر صــورت، اهــداف »علــی اکبــر والیتــی« 
ــه لبنــان را مــی تــوان در مــوارد ذیــل  از ســفر ب

خالصــه کــرد:

|| 1ـ »تأکیــد بــر اینکــه فلســطین 
همچنــان در رأس تمامــی قضایــای 

موجــود در منطقــه قــرار دارد«
ــه  ــفر ب ــی از س ــی والیت ــداف اصل ــی از اه یک
ــزوم حــل مســأله فلســطین  ــر ل ــد ب ــان تأکی لبن
بــه عنــوان مقدمــه حل بحــران هــای کنونــی در 
ســطح منطقــه اســت. جمهــوری اســالمی ایران 
همــواره در مناســبت هــای مختلــف تأکیــد کرده 
ــد  ــا بای ــطین را تنه ــت فلس ــه سرنوش ــت ک اس
ــه بیگانــگان و  ملــت فلســطین تعییــن کنــد و ن
کســانی کــه بــه زور ســرزمین فلســطینیان را بــه 
اشــغال خــود درآورده انــد. ایــران همــواره اعــالم 
کــرده کــه معتقــد اســت بحــران هــای کنونــی 
ــل  ــدون ح ــه ب ــیاری از کشــورهای منطق در بس
ــود.  ــد ب ــل نخواهن ــل ح ــطین قاب ــأله فلس مس
مقامــات تهــران همــواره در ســخنان خــود تأکید 
کــرده انــد کــه مســأله فلســطین قابــل معاملــه و 
معاوضــه بــا هیــچ هــدف سیاســی نیســت و باید 

بــه دســت مــردم فلســطین حــل شــود.

ــور  ــت از مح ــر حمای ــد ب || 2ـ »تأکی
مقاومــت«

ــخت  ــواره در س ــران هم ــالمی ای ــوری اس جمه
ــت در  ــور مقاوم ــن از مح ــرایط ممک ــن ش تری
منطقــه حمایــت کــرده اســت. نمونــه بــارز ایــن 
ــای 50  ــگ ه ــوان در جن ــی ت ــا را م ــت ه حمای
ــت  ــه مل ــا علی ــت ه روزه و 33 روزه صهیونیس
ــان جســتجو  فلســطین در غــزه و حــزب اهلل لبن
کــرد؛ جنــگ هایــی کــه در نهایــت با ســربلندی 
محــور مقاومــت بــه پایــان رســید و طــرف مقابل 
ــت  ــدم حمای ــورت ع ــه در ص ــرد ک ــان ک اذع
هــای ایــران از غــزه و حــزب اهلل قــادر بــه 

ــود. ــا ب شکســت آنه
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه ســفر علــی 
ــا تحــوالت  ــان درســت ب ــه لبن ــی ب ــر والیت اکب
اخیــر در منطقــه اســتراتژیک القلمــون و تحقــق 
ــش  ــترده ارت ــای گس ــروزی ه ــتاوردها و پی دس
ــای  ــروه ه ــر گ ــان ب ــزب اهلل لبن ــوریه و ح س
تکفیــری در ایــن منطقــه همزمــان شــد. بــدون 
شــک یکــی از مهم تریــن مباحــث مطــرح شــده 
ــالمی  ــالب اس ــر انق ــی رهب ــاور عال ــان مش می
ــر در  ــوالت اخی ــی، تح ــات لبنان ــا مقام ــران ب ای
ــه  ــفر ب ــا س ــی ب ــت. والیت ــوده اس ــون ب القلم
ــاس  ــی حس ــه زمان ــن بره ــم در ای ــان آن ه لبن
ســعی کــرد تــا ضمــن تأکیــد چندبــاره حمایــت 
ــت،  ــور مقاوم ــران از مح ــوری اســالمی ای جمه
ایــن محــور را نــه تنهــا در ســوریه و لبنــان بلکــه 

ــد. ــت کن ــه تقوی ــاط منطق ــی نق در تمام

کشــورهای  وحــدت  »لــزوم  3ـ   ||
جهــان اســام در مقابــل توطئــه هــای 

ــا« ــری ه ــکا و تکفی آمری
والیتــی در جریــان ســفر خــود بــه لبنــان تالش 
کــرد تــا توطئــه هــای آمریــکا بــرای کشــورهای 
جهــان اســالم و اهــداف شــوم آن را تبییــن کند. 
وی همچنیــن ســعی کــرد ایــن پیــام را از لبنــان 
ــه تمامــی کشــورهای جهــان اســالم برســاند  ب
کــه تنهــا راه مقابلــه بــا توطئــه هــای آمریکایــی 
ـ صهیونیســتی کــه از تکفیــری هــا بــه عنــوان 
ــزاری بــرای اجــرای اهــداف خــود بهــره مــی  اب
ــی  ــتن تمام ــدت و کنارگذاش ــظ وح ــد، حف گیرن

ــه هــای گذشــته اســت. ــات و کین اختالف
ــات  ــا مقام ــود ب ــدار خ ــان دی ــی در جری والیت
لبنانــی بــه صراحــت تصریــح کــرد کــه 

تروریســت هــای تکفیــری بــه دنبال آن هســتند 
ــی  ــکار عموم ــزد اف ــالم را در ن ــره اس ــا چه ت
ــب  ــن ترتی ــا بدی ــوه داده ت جهــان مخــدوش جل
ــه گام  ــورهای منطق ــه کش ــد در راه تجزی بتوانن
ــی  ــالف افکن ــلمانان اخت ــان مس ــته و می برداش

ــد. کنن

ــه  ــط دوجانب ــزوم تقویــت رواب || 4ـ »ل
میــان جمهــوری اســامی ایــران و 

ــا« ــه ه ــی زمین ــان در تمام لبن
بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی منطقــه و بحــران 
ــوریه،  ــه در س ــر آن از جمل ــه در سراس ــی ک های
عــراق و یمــن در جریــان اســت، جمهــوری 
ــود  ــده خ ــزام نماین ــا اع ــران ب ــالمی ای اس
ــان  ــه لبن ــی« ب ــر والیت ــی اکب ــی »عل یعن
ــا در ایــن زمینــه هــا رایزنــی  تــالش کــرد ت
ــان ســفر  ــی در جری ــا اینکــه والیت ــد. کم کن
ــا  ــرد: ب ــح ک ــور تصری ــن کش ــه ای ــود ب خ
توجــه بــه اقدامــات تروریســتی گــروه 
ــورهای  ــیاری از کش ــری در بس ــای تکفی ه
ــد  ــای دو و چن ــی ه ــزوم رایزن ــه، ل منطق
جانبــه میــان کشــورهای همســایه آنهــا 
بــرای حــل ایــن بحــران هــا بیــش از 

ــود. ــی ش ــاس م ــش احس پی
جمهــوری اســالمی ایــران همــواره بــر 
ــوب  ــط خ ــراری رواب ــرای برق ــود ب ــزم خ ع
ســاکن  طوایــف  تمامــی  بــا  حســنه  و 
ــل  ــه اه ــود از جمل ــایه خ ــورهای همس کش
تأکیــد  مســیحیان  همچنیــن  و  تســنن 
داشــته اســت. والیتــی نیــز در جریــان 
ســفر خــود بــه لبنــان ایــن پیــام را بــار 
ــران  ــی و س ــات لبنان ــوش مقام ــه گ ــر ب دیگ
کشــورهای منطقــه رســاند؛ پیامــی کــه مــی 
ــی  ــه زن ــیاری از گمان ــه بس ــت ب ــوان گف ت
ــا  ــی ه ــای آمریکای ــی ه ــا و دروغ پراکن ه
ــی  ــدرت طلب ــاره ق ــا درب ــت ه و صهیونیس

ایــران در منطقــه پایــان داد.
ــاور  ــط مش ــه توس ــواردی ک ــر م ــه دیگ از جمل
عالــی رهبــر انقــالب اســالمی در جریــان 
دیــدار بــا مقامــات لبنانــی از جملــه تمــام 
ســالم، نخســت وزیــر ایــن کشــور مطــرح شــد، 
مســأله انتخــاب رئیــس جمهــور جدیــد آن بــود. 
ــان  ــه جری ــی از جمل ــای لبنان ــروه ه ــی گ برخ
»المســتقبل« بــه ریاســت ســعد الحریــری 
همــواره ایــران را بــه کارشــکنی در مســیر 
ــم  ــان مته ــد لبن ــور جدی ــس جمه ــاب رئی انتخ
ــفر  ــن س ــی در ای ــر والیت ــی اکب ــد. عل ــرده ان ک
ــات  ــان و مقام ــت لبن ــا مل ــه تنه ــرد ک ــد ک تأکی
ــا هوشــیاری مــی تواننــد  لبنانــی هســتند کــه ب
بــه بحــران »خــأ ریاســت جمهــوری« در ایــن 

ــد. ــان دهن ــور پای کش
ــاوه  ــه ی ــه را ب ــا دو نکت ــرد ت ــالش ک ــی ت والیت
گویانــی کــه مدعــی دخالــت ایــران در موضــوع 
انتخــاب رئیــس جمهــور جدیــد لبنــان هســتند، 
ــد؛ اول اینکــه جمهــوری اســالمی  ــادآوری کن ی
ایــران چنیــن مســأله مهمــی را بــه ملــت لبنــان 
ــه کمــک  ــه ارائ واگــذار و در ایــن زمینــه تنهــا ب
و تســهیل رونــد ایــن موضــوع اکتفــا مــی کنــد. 
ــی از  ــه تنهای ــود ب ــان خ ــت لبن ــه مل دوم اینک
ــل بحــران  ــرای ح ــی ب ــتقالل کاف ــدرت و اس ق
ــل  ــرای ح ــوده و ب ــوردار ب ــی برخ ــای کنون ه
مســائل داخلــی خــود نیازمنــد متوســل شــدن به 

ــت. ــی نیس ــورهای خارج کش

اهداف سفر والیتی به لبنان/ 
تأکید بر حمایت از محور مقاومت

»علی اکبر والیتی« مشاور عالی رهبر معظم انقالب روز دوشنبه هفته جاری و در شرایط حساس کنونی منطقه و لبنان 
ضمن سفر به این کشور با مقامات عالی رتبه آن دیدار و گفتگو کرد. 
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ایران در جهان

استراتژی جدید غرب برای منطقه

تداوم ایران هراسی؛ جایگزینی عراق و خلیج فارس بجای پرونده هسته ای

رسانه های خارجی که خط مشی آنها از سوی سیاستگذاران غربی تعیین می شود با توجه به رو به حل بودن پرونده هسته ای، بهانه های جدیدی را برای تداوم 
گزارش : عبدالحمید بیاتی پروژه ایران هراسی و بهره کشی اقتصادی از آن یافته اند. 

ادامــه مذاکــرات هســته ای و پیشــرفت در 
برداشــته شــدن مــوارد اختالفــی میــان ایــران و 
ــه  ــا احتمــال ب کشــورهای ۱+5 موجــب شــده ت
ــش  ــته ای افزای ــرات هس ــیدن مذاک نتیجــه رس
یابــد. از همیــن رو در حالــی کــه آمریــکا و 
دیگــر کشــورهای غربــی بــه دنبــال ایــن توافــق 
هســتند دو رویکــرد همزمــان را آغــاز کــرده انــد. 
ایــن کشــورها از یــک ســو بــا توجــه بــه نیــازی 
کــه بــه توافــق هســته ای بــا ایــران دارنــد، بــه 
دنبــال آن هســتند تــا نگرانــی کشــورهای عــرب 
منطقــه را از توافــق احتمالــی هســته ای کاهــش 
ــور نامحســوس  ــه ط ــر ب ــد و از ســوی دیگ دهن
ــه هــای جدیــدی را  ــا بهان ــد ت تــالش مــی کنن
ــه از  ــورهای منطق ــاختن کش ــران س ــرای نگ ب

ایــران معرفــی کننــد. 
دلیــل اتخــاذ ایــن رویکــرد دو وجهــی از ســوی 
ــق  ــول تواف ــا حص ــر ب ــه اگ ــت ک ــرب آن اس غ
ــی هســته ای تنــش هــای بوجــود آمــده  احتمال
ــته  ــده هس ــرب بواســطه پرون ــران و غ ــان ای می
ای از میــان بــرود غــرب دیگــر دلیــل و یــا 
توجیــه مناســبی بــرای کوفتــن بــر طبــل ایــران 
ــادی از آن  ــای اقتص ــی ه ــره کش ــی و به هراس
ــی اســت کــه در  ــن در حال نخواهــد داشــت و ای
ســال هــای اخیــر آمریــکا و اروپــا بــا توســل بــر 
خطرنــاک نشــان دادن برنامــه هســته ای ایــران 

ــا کشــورهای عــرب  قراردادهــای ســودآوری را ب
ــد.  ــارس امضــا کــرده ان ــج ف حــوزه خلی

از همیــن رو اگــر غــرب همچنــان مــی خواهــد 
ــارس را از  ــج ف ــیه خلی ــود حاش ــازار پرس ــا ب ت
دســت ندهــد بایــد همچنــان ایــران را بــه عنوان 
تهدیــدی بــرای کشــورهای عربــی نشــان بدهد. 
ــورای  ــو ش ــورهای عض ــران کش ــوت از س دع
ــد و  ــپ دیوی ــه کم ــارس ب ــج ف ــکاری خلی هم
ــاع دســته  ــواردی همچــون دف مطــرح شــدن م
ــز در  ــترک نی ــکی مش ــپر موش ــا س ــی و ی جمع
راســتای همیــن برنامــه دو وجهــی بــوده اســت. 
در همیــن رابطــه امــروز رســانه هــای غربــی دو 
ــرده  ــه را منتشــر ک ــن برنام ــتای ای ــر در راس خب
ــوان  ــا عن ــی را ب ــن گزارش ــه گاردی ــد. روزنام ان
ــل  ــود را در داخ ــت( خ ــت )دول ــران ایال ــا ای »آی
ــر مــی کنــد؟« منتشــر کــرده اســت.  عــراق دای
در ایــن گــزارش کــه بــه قلــم »حمیــد مالــک« 
و »میثــم بهــروش« نگاشــته شــده در ابتــدا 
ــه کشــورهای  ــاره شــده ک ــن موضــع اش ــه ای ب
ــم  ــه بی ــن نکت ــارس از ای ــج ف عــرب حــوزه خلی
دارنــد کــه حصــول توافــق هســته ای و برداشــته 
شــدن تحریــم هــای اقتصــادی موجــب افزایش 
ــت  ــن فرص ــران از ای ــده و ته ــران ش ــدرت ای ق
ــورهایی  ــود در کش ــوذ خ ــرده و نف ــتفاده ک اس

ــد.  ــش ده ــراق را افزای ــون ع همچ

ــورد  ــی در م ــا فرافکن ــزارش ب ــن گ ــه ای در ادام
حمایــت ایــران از مبــارزه دولــت و مــردم عــراق 
ــا  ــده ت ــالش ش ــتی ت ــای تروریس ــروه ه ــا گ ب
اینطــور وانمــود شــود کــه ایــران در پــی ایجــاد 
ــوازی در عــراق  ــت م ــا دول نوعــی حکومــت و ی
ــد  ــی بای ــورهای عرب ــن رو کش ــت و از همی اس

ــند.  ــراق باش ــران در ع ــات ای ــران اقدام نگ
ــز در  ــرز نی ــن، رویت ــزارش گاردی ــر گ ــالوه ب ع
گزارشــی جداگانــه بــا اشــاره بــه تحــوالت اخیــر 
ــواردی  ــال زدن م ــارس و مث ــج ف در آب هــای خلی
همچــون مــورد کشــتی ســنگاپوری مدعــی شــده 
کــه ایــران از تقابــل دریایــی بــرای افزایــش قدرت 

خــود در خلیــج فــارس اســتفاده مــی کنــد. 
ــران  ــت: ای ــده اس ــزارش آم ــن گ ــدای ای در ابت
ــج  ــی در خلی ــروی دریای ــتفاده از نی ــال اس در ح
ــوب  ــه مرع ــد ک ــان ده ــا نش ــت ت ــارس اس ف
ــراب نشــده و  ــا اع ــنگتن ب ــد واش ــات جدی توافق
تحــت تاثیــر جمالتــی همچــون اینکــه تهــران 
منطقــه را بــی ثبــات مــی کنــد قــرار نمــی گیرد. 
ــه  ــده در روزنام ــب منتشــر ش ــه مطال ــی ب نگاه
گاردیــن و رویتــرز نشــان مــی دهــد کــه هــر دو 
مطلــب بــا هــدف افزایــش نگرانــی کشــورهای 
ــن  ــده و ای ــته ش ــران نوش ــات ای ــی از اقدام عرب
یعنــی اینکــه آمریــکا و دیگــر کشــورهای غربــی 
ــرای ادامــه حضــور خــود در  مســیر درســتی را ب

منطقــه و همچنیــن حفــظ قراردادهــای امنیتی و 
نظامــی میلیــاردی بــا اعــراب انتخــاب کــرده اند. 
ــه  ــت ک ــه آن اس ــن رابط ــب در ای ــه عجی نکت
ــن هیاهــوی  ــه راحتــی اســیر ای ســران عــرب ب
دروغیــن مــی شــوند و ایــن در حالــی اســت کــه 
ــای  ــد ســران عــرب در دانشــکده ه نســل جدی
ــت را  ــورداری و سیاس ــی روش کش ــر غرب معتب
آموختــه انــد و نبایــد بــه ایــن راحتــی هــا در دام 

ــد.  ــن بیافتن ــات دروغی تبلیغ
ــا  ــران ب ــار ای ــوه رفت ــخ و نح ــه تاری ــی ب نگاه
ــال  ــه از س ــوری ک ــتان دو کش ــراق و افغانس ع
ــه  ــا حمل ــپتامبر، ب ــع ۱۱ س ــد از وقای ۲00۱ و بع
ــد  ــده ان ــادی ش ــکالت زی ــار مش ــکا گرفت آمری
نشــان مــی دهــد کــه بــر خــالف ادعــای غــرب 
ــت  ــایه را امنی ــورهای همس ــت کش ــران امنی ای
خــود مــی دانــد و در صــورت نیــاز ایــن کشــورها 
بــه کمــک، تهــران بــا هماهنگــی دولــت هــای 
مرکــزی کشــورهای درخواســت کننده آنهــا را در 

ــد.  ــی ده ــاری م ــت ی ــن امنی تامی
البتــه رســیدن به ایــن دیــدگاه نیازمنــد آن اســت تا 
حاکمــان کشــورهای عربــی چشــم هــای خــود را 
بشــویند و از دریچــه دیگری بــه غیــر از دریچه نگاه 
غربــی هــا بــه تحــوالت منطقــه نــگاه کننــد چون 
دریچــه نــگاه غربــی هــا طــوری تنظیــم شــده که 

تامیــن کننــده منافــع غرب باشــد نــه اعــراب.
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خاورمیانه و شمال آفریقا
دبیر :    سمیه خمارباقی حمله عربستان به یمن از منظر حقوق بین الملل »تجاوز« 

محسوب می شود. بر اساس مفاد قطعنامه  ۳۳۱۴  مصوب 
۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ م. مجمع عمومی سازمان ملل اقدام 
عربستان در حمله به یمن از مصادیق تجاوز مورد حمایت 

جامعه ملل به شمار می رود.
هر چند جامعه ملل متحد نتوانست عربستان را به عنوان 
چرا  که  اینجاست  اصلی  سوال  اما  کند  معرفی  متجاوز 
عربستان با وجود حمالت هوایی مکرر به یمن نتوانست به 

اهداف از پیش تعیین شده خود برسد.
رویکرد  از  نشان  یمن  تحوالت  در  عربستان  رویکرد 
پارادوکسیکال این کشور به مقوله امنیت است. عربستان 
که دارای ساختار بسته و غیر منعطف سیاسی است نمی 
تواند حکومتی در یمن را تحمل کند که اکثریت مردمی، 

آن را انتخاب کرده اند.
برنمی  را  یمن  در  مستقل  حکومتی  واقع  در  عربستان 
تابد. دالیل این امر این است که یمن از جنبه ژئوپلیتیک و 
ژئواستراتژیک برای این کشور حائز اهمیت است و امنیت 
تنگه باب المندب و نظم امنیتی دریای سرخ که در ارتباط 
با خلیج فارس است برای این کشور جنبه حیاتی دارد و 
همواره تالش دارد این نظم، مبتنی بر خواسته های آن 

. شد با

  طوفان قاطعیت گردابی که آل سعود را می بلعد

  دالیل مواضع قاطع نصراهلل مقابل عربستان

  پایان ماه عسل اردن و داعش
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 تردیــدی نیســت آنچــه در منطقــه مــی گــذرد 
در درجــه اول تامیــن کننــده مصالــح آمریــکا و 
اســرائیل اســت کــه از رهگــذر تغییــرات جدیــد 
و بیــن المللــی کــردن بحرانهــای داخلــی 
ــکا  ــد. آمری ــی بدســت مــی آی کشــورهای عرب
ــروز  ــود، ام ــته خ ــال گذش ــه خی ــا تمســک ب ب
ــی  ــون جنگ ــه کان ــارس را ب ــج ف ــه خلی منطق
ــه  ــه کشــورهای منطق ــرده اســت ک ــل ک تبدی
بــه نمایندگــی از او مــی جنگنــد و منطقــه 
خاورمیانــه را بــه آتشــی کــه خواهانــش 

ــد. ــانده ان ــتیم کش نیس
نویســنده در ادامــه ایــن یادداشــت مدعــی 
ــل، تجــارت اســلحه آمریکایــی  اســت: در مقاب
ــاهد  ــش ش ــی پی ــا مدت ــادی آن را ت ــه کس ک
بودیــم دوبــاره بــازار خــود را پیــدا کــرده 
اســت، بــه گونــه ای کــه آمریــکا ســالح خــود 
ــارس  ــج ف ــا و خلی ــی ه ــه حوث ــان ب را همزم
ــه  ــت ک ــه اس ــد واینگون ــی فروش ــینان م نش
عــرب هــا بــه نیابــت از آمریــکا بــا یمــن مــی 

ــد. جنگن
ــه از  ــردم خاورمیان ــا م ــه م ــار اینک ــف ب و تاس
گذشــته عبــرت نمــی گیریــم و حــوادث عــراق را 
پیــش روی خــود قــرار نــداده ایــم و ایــن همــان 
چیــزی اســت کــه در ســوریه و یمــن کــه اینــک 
شــاهد جنگهــای داخلــی هســتند روی مــی دهد 
و اســتفاده کننــده اول و آخــر ایــن تنشــها آمریکا 

ــان او هســتند. و همپیمان
ــه را  ــش تروریســت در منطق ــکا نق ــروزه آمری ام
ــری  ــکل گی ــان ش ــه از زم ــد ک ــی کن ــازی م ب
ــه  ــال ۲0۱۱ رو ب ــی از س ــار عرب ــای به انقالبه
ــای  ــاهد کمکه ــه ش ــا جائیک ــت، ت ــش اس افزای
ایــن کشــور بــه گروههــای تروریســتی همچون 
القاعــده و داعــش در بســیاری از کشــورهای 
عربــی نظیــر ســوریه و عــراق و یمــن بــوده ایم و 
از اینجــا بــود کــه واشــنگتن عــزم خــود را بــرای 
ــار  ــن ب ــرد و ای ــد جــزم ک ــگ جدی هجــوم و جن

ــت. یمــن را نشــانه گرف
آمریــکا ایــن حملــه کینــه توزانــه را بــدون 
رعایــت هرگونــه معیارهــای بازدارنــده آغــاز 
کــرد تــا آنجــا کــه بــاراک اوبامــا  بــه عربســتان 
ــه یمــن داد و  ــه ب ــام در حمل ــت ت ســعودی وکال
بــر ایــن اســاس کارشناســان اطالعاتــی آمریــکا 
انــواع اطالعــات و تصاویــر مناطــق اســتراتژیک 
را از طریــق تصاویــر هوایــی در اختیــار ســعودی 
قــرار مــی دهنــد تــا اهــداف را بــا دقــت هرچــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــانه رود و ای ــر نش باالت
کشــتی هــای جنگــی آمریــکا نیــز اهدافــی را در 
داخــل یمــن مــورد هجــوم نظامــی قــرار دادنــد 
ــگ  ــن جن ــز در ای ــرائیلی نی ــای اس و هواپیماه
حضور داشــته و مناطق مســکونی و بیمارســتانها 
ــی  ــاران م ــی را بمب ــن عموم ــدارس و اماک و م

ــد. کنن
در ادامــه ایــن تحلیــل نویســنده مدعــی اســت: 
در ایــن راســتا تردیــدی نیســت حمایــت آمریــکا 
ــا  ــه آنه ــه از جمل ــد اســت ک ــعودی هدفمن از س
ــد  ــار تعه ــعودی و اظه ــای س ــت از مرزه حمای
ــه  ــوان هــم پیمــان ســعودی و ضرب ــکا بعن آمری
ــده در یمــن و ایجــاد  ــه پایگاههــای القاع زدن ب
چتــر حمایتــی بــرای شــهروندان یمنــی و انتقال 
ــن دوام  ــرای تضمی ــی ب ــز سیاس ــالمت آمی مس

ــت ســابق یمــن اســت.  حکوم
عــالوه بــر آن کاهــش دلهــره و نگرانــی اعضای 
ــه  ــارس از توافقنام ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ش
ــه  ــه برنام ــران از جمل ــا ای ــرب ب ــته ای غ هس
ریزیهــای آمریــکا در اقدامــات اخیــر خــود بــوده 

ــت. اس
ــن  ــد: یقی ــه نویس ــب در ادام ــنده ای مطل نویس
دارم کــه دخالــت امریــکا در امــور داخلــی یمــن 
توســط هــم پیمانــان عــرب خــود، اتفاقــی نبــوده 
اســت بلکــه پــس از ســیطره انقالبیــون بــر تنگه 
بــاب المنــدب و شکســت اقتــدار امریــکا و قطــع 
مســیر بــر مصالــح ســعودی- کــه از طریــق باب 

ــان  ــه جه ــت ب ــی ورود نف ــه راه اصل ــدب ک المن
ــن  ــرد- ای ــی ک ــی م ــن ســود جوی اســت، از یم
حقیقــت مــا را بــه همــان نتیجــه ای مــی رســاند 
ــارت  ــردم و آن عب ــه آن اشــاره ک ــدا ب ــه در ابت ک
ــش در  ــم پیمانان ــکا و ه ــح آمری ــن مصال از تامی

منطقــه اســت.
خالصــه ســخن آنکــه جنــگ علیــه یمــن جــز 
بــه تامیــن مصالــح اســرائیل و صــادر کننــدگان 
ســالح کمــک نمــی کنــد و نتیجــه وحشــتناک 
ــر دو  ــگ ه ــدن جن ــی ش ــورت طوالن آن در ص
کشــور ســعودی و یمــن را شــامل خواهــد شــد. 
ــود کــه پاکســتان و بعضــی  ــه همیــن دلیــل ب ب
ــون  ــارس همچ ــج ف ــوزه خلی ــورهای ح از کش
عمــان پــا پیــش کشــیدند و عقــب رفتنــد زیــرا 
ــت  ــه شکس ــی ک ــد در جنگ ــی خواهن ــه نم ک
ــه  ــتان ب ــت از عربس ــه نیاب ــت ب ــی اس آن قطع

ــد. ــه کنن ــت حمل ــوری دوس کش
ــس  ــادی را در کنفران ــدات زی ــز تهدی ــر نی مص
ــرد  ــت ک ــر دریاف ــوی قط ــرب از س ــه ع اتحادی
ــر  ــت مجــدد قط ــدات حمای ــه تهدی ــه از جمل ک
ــه  ــود همچنانکــه اتحادی ــوان المســلمین ب از اخ
اروپــا نیــز جنــگ بــا یمــن را نپذیرفــت و اعــالم 
کــرد: جنــگ راه حــل مناســبی نیســت  و چیــن 
و روســیه و بســیاری دیگــر از کشــورهای توســعه 

ــا ایــن رویکــرد همصــدا شــدند.   ــز ب ــه نی یافت
امــا دولتهــای ترکیــه وقطــر بطــور مســتقیم در 
ــرده  ــارکت ک ــن مش ــوریه ویم ــه س ــگ علی جن

ــد. ان
آنچــه کــه دانســتن آن مهــم اســت ایــن اســت 
کــه چــراغ ســبز آمریــکا بــرای حملــه بــه یمــن 
در واقــع دامــی اســت کــه بــرای تجزیه ســعودی 
پهــن شــده اســت و ایــن زمانــی رخ خواهــد داد 
کــه ســعودی درایــن جنــگ فرسایشــی تضعیف 

گــردد.
ــان چــراغ  ــن چــراغ ســبز درســت شــبیه هم ای
ــرای  ــدام ب ــه ص ــکا ب ــه آمری ــت ک ــبزی اس س

ــروف اســت  ــت نشــان داد  و مع ــه کوی ــه ب حمل
ــد  ــی بای ــه آمریکای ــق نقش ــتان طب ــه عربس ک
ــروژه  ــوب پ ــاختاری در چارچ ــرات س ــار تغیی دچ
ــری در  ــری مص ــی قط ــی ترک ــی امریکای اخوان
ــه  ــروژه ب ــن پ ــه ای ــد ک ــی ش ــی م ــد مرس عه
دلیــل ســقوط اخــوان در مصــر وصعــود سیســی 
ــن  ــه ای ــی ب ــه بخوب ــعودی -ک ــت س ــا حمای ب

ــید.  ــه نرس ــه نتیج ــرده بود-ب ــی ب ــه پ توطئ
ــر  ــعودی ب ــیم س ــه تقس ــت ک ــر اس ــل ذک قاب
اســاس اســنادی افشــا شــده، برنامــه ای جدیــد 
نیســت بلکــه از دهــه نــود قــرن گذشــته بنــا بــر 
ــا توســعه مرزهــای جغرافیایــی  ــود کــه ب ایــن ب
ــه  ــیم آن ب ــتان و تقس ــرزمین عربس ــن در س یم
بیــش از یــک دولــت، خاورمیانــه بــزرگ شــکل 

ــرد. گی
در چنیــن حالتــی بایــد ســعودی متوجــه اشــتباه 
اســتراتژیک خــود مــی شــد تــا بــا دســت خــود، 
خــود را در جنگــی بیهــوده در یمن گرفتار نســازد  
زیــرا کــه در چنیــن حالتــی توانایــی اداره آینــده را 
ــر  ــی جــدی ت ــر زمان ــن ام نخواهــد داشــت و ای
ــش روی  ــه پی ــاراهلل ب ــه انص ــد ک ــد ش خواه
ــت  ــت اس ــن حال ــد و در ای ــه ده ــود ادام خ
کــه ســعودی ســربازان خــود را در مرزهــای 
جنوبیــش از دســت خواهــد داد و اگــر برگــه 
ــعودی  ــل س ــه ای در داخ ــای طائف درگیریه
رو شــود دیگــر هرگــز نخواهــد توانســت 
ــه  ــد و در نتیج ــت نمای ــگ را مدیری ــن جن ای
نقــش او در تاثیــر گــذاری در منطقــه ای 

ــد. ــد ش ــدی خواه ــی ج ــار چالش دچ
ــری  ــه رهب ــع ب ــان قاط ــات طوف ــن عملی ای
ســعودی کــه نتیجــه ای معکــوس علیــه 
ــت و دود آن در  ــد داش ــعودی خواه ــود س خ
چشــم هــم پیماننــش نیــز خواهــد رفــت مــی 
ــت  ــی گرف ــرائیل شــکل م ــه اس بایســت علی
و فلســطین اشــغالی و بعضــی از اراضــی 
ــی را آزاد مــی  اشــغال شــده کشــورهای عرب

ــاخت. س
ــم  ــکا و ه ــه آمری ــم ک ــد بگوی ــان بای در پای
گذشــته  ســالهای  طــول  در  پیمانانــش 
ــار  ــورهای به ــه کش ــان در منطق ــی پنه نقش
ــد  ــته ان ــتقیم داش ــور مس ــدون حض ــی ب عرب
و کشــورهای خــود را از دخالــت مســتقیم 
وایــن  انــد  بازداشــته  میادیــن  ایــن  در 
ــران  ــی س ــر خواه ــر خاط ــه بخاط ــم ن تصمی
ــه  ــه زدن ب ــه دلیــل ضرب عــرب اســت کــه ب
ــرائیل  ــا اس ــرای ســازش ب ــی ب ــای عرب ملته
ــت نظامــی  اســت و شــکی نیســت کــه دخال
ــز  ــه ای ج ــن نتیج ــرب در یم ــا غ ــکا ی آمری
ــاع  ــیدگی اوض ــم پاش ــران و از ه ــاد بح ایج
نخواهــد داشــت همانطــور کــه در بقیــه 

ــتیم. ــنج هس ــن تش ــاهد ای ــق ش مناط
آمریکایــی در  سیاســت چمــاق و هویــج 
یمــن نتیجــه ای معکــوس داد و موجــب 
ــا  ــی ه ــد و یمن ــن ش ــت یم ــتگی مل همبس
ــه  ــدار و وحــدت  ملــی خــود، علی باحفــظ اقت
ــدند  ــه ش ــش یکپارچ ــم پیمانن ــکا و ه آمری
ــکا  ــز آمری ــد هرگ ــت کردن ــه ثاب ــا جائیک ت
ــن  ــان را از بی ــدت آن ــت وح ــد توانس نخواه
ببــرد. خالصــه ســخن آنکــه طوفــان قاطــع، 
ــار  ــعودی در آن گرفت ــه س ــود ک ــی ب گرداب
ایــن جنــگ  از  آمــد و حمایــت آمریــکا 
برنامــه ای بــرای همــواره کــردن مســیر 

ــت. ــعودی اس ــقوط س س

خاورمیانه و شمال آفریقا

گفتگو با استاد روابط بین الملل دانشگاههای تونس 

طوفان قاطعیت گردابی است که آل سعود در آن گرفتار می شود
دکتر خیام الزعبی استاد روابط بین الملل دانشگاههای تونس در مقاله منتشره در روزنامه المغرب تونس با عنوان »چگونه 
سعودی در گرداب آمریکایی گرفتار شد؟« به بررسی دالیل حمله عربستان به یمن پرداخته که در ادامه متن کامل آن از نظر 

گذرد. می 
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ــود  ــه نب ــن گون ــش ای ــروز داع ــور و ب ــه ظه البت
ــگاه  ــد بلکــه پای ــن ســر برآورن ــاگاه از زمی کــه ن
و بســترهای الزم را در عــراق بــه ویــژه مناطــق 
ــه  ــوع ب ــن موض ــع ای ــد. در واق ــی دارا بودن غرب
تبعــات همســایگی با کشــور بحــران زده ســوریه 
ــل از  ــاه قب ــد م ــرا چن ــی شــد زی ــوط م ــز مرب نی
ــوا و  ــتان نین ــه اس ــش ب ــترده داع ــورش گس ی
ــا در  ــر آنه ــای دیگ ــش ه ــن و بخ ــالح الدی ص
ــد و  ــای خــود را محکــم کــرده بودن فلوجــه رد پ

ــد. ــه بودن ــود گرفت ــرل خ ــه را در کنت فلوج
در دهــم ژوئــن تروریســت هــای تکفیــری پــس 
از اشــغال موصــل دومیــن شــهر مهــم عــراق به 
ســوی صــالح الدیــن ســرازیر شــدند و مناطــق 
زیــادی را در ایــن اســتان از جملــه تکریــت مرکز 
آن را اشــغال کردنــد و بــه ســوی دیالــی رفتنــد و 
بخــش هایــی از دیالــی را نیــز بــه اشــغال خــود 
درآوردنــد و حتــی تــا نفتخانــه در نزدیکــی مــرز 

ایــران پیــش آمدنــد.
خطــر ســقوط بغــداد حتمــی بــود بــه ویــژه کــه 
ــا  ــی ب ــوان رویاروی ــراق ت ــش ع ــای ارت نیروه
ایــن گروهــک خونریــز را نداشــتند. ارتــش چنــد 
هــزاری نفــری در موصــل از هــم پاشــیده بــود و 
بســیاری از ایــن نظامیــان عراقــی یونیفــرم خــود 
ــدند. در  ــل ش ــپار اربی ــد و رهس ــن درآورن را از ت
ایــن میــان اقلیــم کردســتان فرصــت را غنیمــت 

ــه  ــه را ضمیم ــورد مناقش ــق م ــمرد و مناط ش
ــرد. ــراق ک ــم کردســتان ع اقلی

همانطــور کــه گفتــه شــد داعــش بــه یکبــاره در 
عــراق ظهــور پیــدا نکــرده بــود بلکــه قبــل از آن 
ــز  ــل از آن نی ــاوی و قب ــب الزرق ــده و مصع القاع
گــروه هــای افراطــی بــه ویــژه در مناطــق غربی 
ــود  ــراق توانســته ب ــت ع ــا دول ــتند ام ــوذ داش نف

کــه خشــونت هــای القاعــده را مهــار کنــد.
علــت ظهــور و قــدرت گرفتــن گروهــک داعش 
کــه قبــال الرقــه در ســوریه را بــه عنــوان مرکــز 
ــه  ــوان ب ــی ت ــود را م ــرده ب ــاب ک ــود انتخ خ

ــوط دانســت؛ ــدی مرب ــل چن عوام
ــه  ــی ک ــتمداران عراق ــی سیاس ــع برخ ۱-مواض
ــل  ــی عم ــای خارج ــرح ه ــع ط ــه نف ــواره ب هم

ــد. ــی کردن م
۲-مواضــع برخــی شــخصیت هــای عشــایری و 

محلــی از جملــه حاتــم ســلیمان.
3-مواقــع برخــی عناصــر فــراری تحــت تعقیــب 

از جملــه طــارق الهاشــمی.
4-بــی کفایتــی برخــی فرماندهــان ارتــش کــه 
در برخــی از آنهــا هنــوز ریشــه هــای تفکــر بعثی 

را بــه وضــوح مــی شــد مشــاهده کــرد.
ــوری المالکــی و  ــا از ن ــی ه ــش نارضایت 5-افزای

ــار. ــد االنب اعتراضــات در مناطقــی مانن
از  بــرداری تروریســتهای داعــش  6-بهــره 

اعتراضــات علیــه مالکــی و نفــوذ بــه ایــن 
مناطــق.

برخــی عوامــل دیگــر نیــز در ایــن زمینــه وجــود 
ــه  ــد و ب ــی گنج ــال نم ــن مج ــه در ای دارد ک
ــان  ــی در می ــی حت ــای سیاس ــالف نظره اخت
گروههــای سیاســی از جملــه گروههــای شــیعی 

ــود. ــی ش ــوط م مرب
بــه هــر حــال همانطــور کــه گفتــه شــد داعــش 
ــرد و در  ــغال ک ــراق را اش ــادی از ع ــش زی بخ
ــوان  ــش ت ــود. ارت ــداد ب ــه بغ ــیدن ب ــتانه رس آس
نداشــت و بــدون مقاومــت مناطــق را یکــی پس 

ــرد. ــی ک از دیگــری تســلیم م
در ایــن میــان مســئوالن اقلیــم کردســتان 
ــد  ــی توانن ــه م ــد ک ــی کردن ــور م ــدا تص در ابت
ــا  ــد ام ــتفاده کنن ــود اس ــع خ ــه نف ــش ب از داع
هنگامــی کــه داعشــی هــا بســیاری از مناطــق 
ــراق را اشــغال  ــم کردســتان ع ــه اقلی ــک ب نزدی
کردنــد و بــه دروازه هــای اربیــل رســیدند متوجه 

ــدند. ــر ش خط
آمریکایــی هــا هــم کــه تماشــاگر یــورش هــای 
ــا  ــری ه ــد. تکفی ــا بودن ــات آنه ــش و جنای داع
ــد و  ــی گذراندن ــغ م ــا را از دم تی ــت ه ــه اقلی هم
ــه  ــه خف ــی را در نطف ــدای مخالف ــر ن ــوال ه اص
ــزدی  ــت ای ــر اقلی ــالوه ب ــا ع ــد. آنه ــی کردن م
کــه ظلــم و ســتم فراوانــی بــر آنهــا روا داشــتند 

و زنــان آنهــا را بــه کنیــزی گرفتنــد مســیحیان و 
شــبکی هــا و حتــی ســنی هــا را از آزار و اذیــت 

ــب نگذاشــتند. ــی نصی هــای خــود ب
ــرگ ســه  ــا م پرداخــت خــراج، اســالم آوردن! ی
ــن  ــاکنان ای ــش روی س ــه در پی ــود ک ــی ب راه

ــود. ــده ب ــته ش ــق گذاش مناط
ــورش  ــس از ی ــاه پ ــا دو م ــا ت ــی ه آری آمریکای
داعــش عمــال اقدامــی انجــام ندادنــد و هنگامــی 
ــاد  ــر افت ــه خط ــل ب ــا در اربی ــع آنه ــه مناف ک
ــن  ــالف بی ــد و ائت ــاز کردن تحــرکات خــود را آغ
ــش از چهــل کشــور را  ــا مشــارکت بی ــی ب الملل

ــد. ــکیل دادن تش
ــن ائتــالف  ــد کــه ای همــگان تصــور مــی کردن
داعــش را متوقــف خواهــد کــرد امــا آنچــه 
داعــش را متوقــف کــرد ایــن نبــود بلکــه فتــوای 
جهــاد کفایــی مرجــع بــزرگ عراقــی هــا یعنــی 

ــود. ــتانی ب ــت اهلل سیس آی
آیــت اهلل سیســتانی کــه قبــال نیــز پس از اشــغال 
عــراق از ســوی آمریکایــی هــا نقش بســزایی در 
رونــد تحــوالت عــراق ایفــا کــرده بــود از جملــه 
ــه نجــف  در جریــان یــورش نظامیــان آمریــکا ب
ــرای درهــم کوبیــدن  و تــالش آمریکایــی هــا ب
ــا  ــدر ب ــان ص ــه جری ــته ب ــدی وابس ــپاه المه س
وجــود اینکــه در لنــدن تحــت بســتری بــود بــه 
ــه  ــرد و بالفاصل ــی نک ــکان توجه ــه پزش توصی

خاورمیانه و شمال آفریقا

عملکرد خیره کننده نیروی مردمی عراق؛ توطئه های فزاینده

گزارش: فرزاد فرهاد توسکی
بدون شک ژوئن سال ۲۰۱۴ برای عراقی ها فراموش شدنی نیست از این حیث که گروهک تروریستی و تکفیری داعش همانند سایر اقوام خونریز تاریخ به شمال عراق 

یورش برد و بر سر راه خود به سوی هر هدفی تیراندازی کرد.
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ــق  ــه مناط ــردم هم ــد و از م ــراق ش ــپار ع رهس
اســتان هــای جنوبــی و مرکــزی و شــیعیان 
خواســت کــه بــرای نجــات حــرم حضــرت امیــر 
المومیــن علــی)ع( بــه نجــف برونــد کــه مــردم 
عــراق ایــن دعــوت را لبیــک گفتنــد و بــا ایجــاد 
ــاکام  ــا را ن ــی ه ــه آمریکای ــانی توطئ ــپر انس س

ــتند. گذاش
ــود را  ــش خ ــتانی نق ــت اهلل سیس ــز آی ــال نی قب
در جریــان معاهــدات بــا آمریــکا کــه نهایتــا بــه 
ــه  خــروج آمریکایــی هــا از عــراق منجــر شــد ب
ــر  ــه در ه ــا ک ــی ه ــی نشــان داد و آمریکای خوب
ــغال  ــت اش ــور تح ــوال از کش ــده ای معم معاه
امتیازهــای زیــادی مــی گرفتنــد و ایــن کشــورها 
را مجبــور بــه تــن دادن بــه احــداث پایــگاه های 
نظامــی آمریکایــی هــا مــی کردنــد در عــراق بــا 
تــالش مرجعیــت و برخــی افــراد دلســوز عــراق 

نتوانســتند اقدامــی انجــام دهنــد.
ــگاه  ــه ن ــد ک ــبب ش ــی س ــن ناکام ــاید همی ش
ــوف  ــه معط ــن نقط ــوی ای ــه س ــران ب تحلیلگ
شــود کــه آمریکایــی هــا بــه دنبــال نفــوذ مجدد 
در عــراق هســتند و بــه اصطــالح در حالــی کــه 
ــاره از  ــن ب ــد ای ــده ان ــده ش ــرون ران از درب بی
پنجــره وارد شــوند. بــر حســب نــگاه ایــن دســته 
از تحلیلگــران داعــش مــی توانــد ســاخته آمریکا 
ــه آن  ــیدن ب ــه در رس ــی ک ــق اهداف ــرای تحق ب

ــر باشــد. ــد موث ــاکام شــده ان ن
امــا برگردیــم بــه تابســتان ســال ۲0۱4 و یورش 
داعــش و نقــش آیــت اهلل سیســتانی. مرجعیــت 
دینــی بــا فتوایــی کــه داد نیــروی نظامــی را بــه 
وجــود آورد در ابتــدا همــگان تصــور مــی کردنــد 
کــه ایــن نیــرو شــانس زیــادی را نخواهد داشــت 
ــش  ــش کاری از پی ــر داع ــد در براب ــی توان و نم
ببــرد امــا گذشــت ایــام خــالف آن را ثابــت کــرد.
ــه  ــا ب ــن نیروه ــه ای ــا ب ــت تردیده ــاید عل ش
ــت  ــالف و تش ــراق و اخت ــی ع ــرایط سیاس ش
آراء میــان سیاســتمداران کــه از ســال ۲003 بــه 
بعــد بــه یــک رویــه معمــول تبدیــل شــده بــود 

ــد. ــی ش ــوط م مرب
الحشــد الشــعبی یــا الحشــد الوطنی)بســیج 
مردمــی یــا ملــی( بــه عنــوان نیروهــای نظامــی 
ــراق  ــی ع ــه موسســات امنیت ــی وابســته ب مردم

ــوند. ــی ش ــناخته م ش
ــوزش  ــه تحــت آم ــادی ک ــردم ع ــر م ــالوه ب ع
ــای  ــروه ه ــد گ ــه ان ــرار گرفت ــی ق ــای نظام ه
ــه  ــدر ک ــازمان ب ــه س ــت اســالمی از جمل مقاوم
ــب  ــد و عصائ ــته ان ــی داش ــابقه مبارزات ــال س قب
اهــل الحــق و گــردان هــای صلــح وابســته بــه 
جریــان صــدر و گــردان هــای حــزب اهلل عــراق 
ــور  ــی حض ــای نظام ــر از واحده ــی دیگ و برخ

ــد. دارن
ــن عشــایر ســنی اســتان هــای صــالح  همچنی

ــد. ــز حضــور دارن ــوا نی ــن و نین الدی
ــرف  ــی را در ج ــای مردم ــن نیروه ــر ای اوج هن
الصخــر در شــمال بابــل کــه کانــون تروریســت 
ــرد.  ــوان مشــاهده ک ــی ت ــود م ــای داعــش ب ه
پــس از آن آزادســازی دیالــی و در ادامــه مناطــق 
مختلــف صــالح الدیــن از جملــه العلــم و الــدور 
ــوان در  ــی ت ــت را م ــا تکری ــل و نهایت و البوعجی
پرونــده درخشــان نیروهــای مردمــی ثبــت کــرد.
امــا همانطــور کــه گفتــه شــد آمریکایــی هــا از 
ــن  ــد از ای ــی در عــراق راضــی نبودن وضــع کنون
ــا  ــی را بن ــای مردم ــا نیروه ــازگاری ب رو سرناس
ــره  ــه یکس ــا ک ــی ه ــرای آمریکای ــتند. ب گذاش

ــه فرصتــی ســه ســاله و  کــردن کار داعــش را ب
در برخــی مــوارد ســی ســاله منــوط می دانســتند 
ــی  ــای مردم ــای نیروه ــروزی ه ــرد و پی عملک
خوشــایند نبــود. شــاید آنهــا فرصتــی کــه بــرای 
پایــان کار داعــش مطــرح مــی کردنــد در واقــع 
فرصتــی بــرای تحقــق اهــداف خــود مــی 

ــتند. دانس
آمریکایــی هــا هــدف خــود از تشــکیل ائتــالف 
بیــن الملــل ضــد داعــش را از بیــن بــردن ایــن 
گروهــک مــی دانســتند و نیرویــی بــه نــام 
ــود و در  ــده ب ــکیل ش ــم تش ــی ه ــروی مردم نی
ــن تروریســت  ــدن ای ــب ران ــودی و عق حــال ناب
هــا بــود پــس مشــکل چــه بــود؟ آری مشــکل 
ایــن بــود کــه آمریکایــی هــا عــادت دارنــد کــه 
همــه چیــز تحــت رهبــری آنهــا باشــد یــا اگــر 
ایــن گونــه نشــد بــا هماهنگــی آنهــا باشــد امــا 
دربــاره نیروهــی مردمــی عــراق ایــن گونــه نبــود 
ــد  ــکا بودن ــا ضــد آمری ــا عمدت ــن نیروه ــرا ای زی
ــه آن  ــم از بدن ــا اع ــوژی آنه ــداف و ایدئول و اه
یعنــی نیروهــای عــادی گرفتــه تــا گــروه هــای 
ــای  ــدر و گردانه ــه ب ــالمی از جمل ــت اس مقاوم
ــود. ــنگتن ب ــداف واش ــا اه ــاد ب ــح در تض صل
شــاید بــه همیــن دلیــل بــود کــه آمریکایــی 
ــش  ــودی داع ــه ناب ــی ب ــا کمک ــه تنه ــا ن ه
ــت آن  ــتای تقوی ــه در راس ــد بلک ــی کردن نم
و مقابلــه بــا نیروهــای مردمــی حرکــت مــی 
کردنــد و ایــن بــه گــواه برخــی رســانه هــا و 
ــه  ــی اســت ک ــای عراق برخــی شــخصیت ه
آمریکایــی هــا هــرگاه داعــش در نقطــه 
ــرای  ــت ب ــی گرف ــرار م ــار ق ــت فش ای تح
ــی  ــاب م ــی پرت ــی و غذای ــک نظام آن کم
کردنــد و در برخــی مــوارد نیــز مواضــع 
نیروهــای مردمــی را هــدف قــرار مــی 
ــه  ــد ک ــی کردن ــالم م ــپس اع ــد و س دادن

ــت. ــوده اس ــتباهی ب ــی اش ــن اقدام ای
در  مردمــی  نیروهــای  کــه  هنگامــی 
ــه  ــا علی ــه ه ــد توطئ ــروی بودن ــال پیش ح
نیروهــای مردمــی شــروع شــد و دقیقــا 
همــان گروههایــی کــه در رشــد داعــش 
ــک  ــا کم ــز ب ــار نی ــن ب ــتند ای ــش داش نق
ــت از داعــش  ــا در راســتای حمای خارجــی ه
برآمدنــد. مردمــی  نیروهــای  تضعیــف  و 

ــود کــه نیروهــای  ــن ب ــه هــا شــامل ای توطئ

دســت  شــده  آزاد  مناطــق  در  مردمــی 
ــازل  ــد و من ــی زنن ــاول م ــارت و چپ ــه غ ب
ســاکنان را مــی ســوزانند. در ایــن میــان 
ــه  ــان منطق ــا و همپیمان ــی ه ادوات آمریکای
ــد  ــی زدن ــن م ــوع دام ــه موض ــز ب ای آن نی
و ســازمان هــای آمریکایــی ماننــد دیــده 
بــان حقــوق بشــر کــه در قبــال جنایــت 
در بســیاری از کشــورها از جملــه بحریــن 
و یمــن ســکوت اختیــار کــرده و نقــش 
ــد  ــات را تایی ــن اتهام ــد ای ــه ای دارن منفعالن

ــد. ــی کردن م
ــی  ــای مردم ــه نیروه ــود ک ــی ب ــن در حال ای
ــت  ــی تح ــد عراق ــئوالن ارش ــواه مس ــه گ ب
ــی  ــت م ــوا حرک ــی کل ق ــارت فرمانده نظ
ــه  ــف بودج ــاص در ردی ــه خ ــد و بودج کردن
ــون دالر  ــه 60 میلی ــک ب ــال ۲0۱5 نزدی س

ــد. دارن
ــای  ــه نیروه ــه علی ــات و هجم ــل تبلیغ دالی
مردمــی را مــی تــوان بــه مــوارد زیــر 

خالصــه کــرد:
-خنثــی کــردن اهــداف آمریکایــی و بــر 
ــنگتن  ــدد واش ــلط مج ــای تس ــاد دادن روی ب

ــراق. ــر ع ب
ــروی  ــری نی ــکل گی ــات ش ــی از تبع -نگران
آمریــکا  از  نیســت  مردمــی کــه حاضــر 

کنــد. فرمانبــرداری 
- نگرانــی برخــی کشــورهای همپیمــان 
ــا  ــعودی ه ــه س ــه از جمل ــکا در منطق آمری
ــداری از  ــی طرف ــود را مدع ــواره خ ــه هم ک

ــد. ــان داده ان ــا نش ــنی ه س
ــره ای  ــزار و ُمه ــن اب ــه از دســت رفت -واهم
کــه آمریکایــی هــا بــا آن بــازی مــی کردنــد 

ــی داعــش. یعن
ــال  ــی عم ــای مردم ــای نیروه ــروزی ه -پی
ناکامــی و عجــز ائتــالف تحــت رهبــری 
ــد. ــی کن ــان م ــان نمای ــه جهانی ــکا را ب آمری
قــوی  پیوســتگی  و  ارتبــاط  از  -نگرانــی 
ــوری  ــا جمه ــی ب ــای مردم ــن نیروه ــه ای ک

ــد. ــران دارن ــالمی ای اس
ــه  ــتمدارانی ک ــگاه سیاس ــن پای ــن رفت -از بی
ــازی  ــرای آزادس ــد ب ــته بودن ــال نتوانس عم
مناطــق تحــت اشــغال داعــش کاری انجــام 
ــده  ــی نقشــی در آین ــور طبیع ــه ط ــد و ب دهن

ــد. ــا کنن ــی ایف ــد سیاس ــد در رون ــی توانن نم
ایــن نیروهــا بــه عنــوان بــازوی قــوی 
ــت  ــه دول ــه ب ــد در ادام ــی توانن ــی م نظام
عــراق بــرای آزادســازی مناطــق تحــت 
ــتان  ــده اس ــق باقیمان ــه مناط ــغال از جمل اش
اشــغال  تحــت  مناطــق  الدیــن،  صــالح 
داعــش در االنبــار و نینــوا کمــک شــایانی 
کننــد. از رو دولــت عــراق بایــد بــه طــور قــوی 
از ایــن نیروهــا هماننــد مرجعیــت حمایــت بــه 
ــموم  ــات مس ــر تبلیغ ــت تاثی ــل آورد و تح عم
ــس  ــج آن پ ــه نتای ــی ک ــرد. تبلیغات ــرار نگی ق
ــه نیروهــای مردمــی  از افزایــش حمــالت علی
در تکریــت بــا جــان گرفتــن دوبــاره داعــش و 
اشــغال پاالیشــگاه بیجــی مــی تــوان مشــاهده 

ــرد. ک
هــای  پتانســیل  از  بایــد  عــراق  دولــت 
ــت  ــوش نهای ــود ج ــروی خ ــن نی ــراوان ای ف
ــادی از  ــق زی ــوز مناط ــرد. هن ــتفاده را بب اس
ــش  ــغال داع ــت اش ــوا تح ــز نین ــار و نی االنب
اســت و تکفیــری هــا در غــرب عــراق 
جــوالن مــی دهنــد. حیــدر العبــادی بــه 
مســلح  نیروهــای  کل  فرمانــده  عنــوان 
عــراق بایــد بــا تدبیــر الزم برخــی تــک 
ــه در  ــژه ک ــه وی ــد ب ــار کن ــا را مه روی ه
ــتورات  ــل از دس ــی از عوام ــی برخ ــر جنگ ه
تبعیــت نمــی کننــد و برخــی از طرفــداران 
ــه نیروهــای  ــه زدن ب ــرای ضرب ــز ب داعــش نی
مردمــی وارد عمــل مــی شــوند و مــی کوشــند 
کــه عملکــرد نیروهــای مردمــی را زیــر 
ــد  ــدام هوشــمندانه مــی توان ــد. اق ســئوال ببرن
جلــوی انــدک بــی نظمــی هایــی کــه پــس از 
آزادســازی برخــی مناطــق از ســوی نیروهــای 

ــرد. ــز بگی ــد را نی ــی ده ــی رخ م مردم
العبــادی بایــد توجــه داشــته باشــد کــه 
ــود  ــای خ ــده ه ــر در وع ــا اگ ــی ه آمریکای
صــادق بودنــد 36 جنگنــده اف۱6 خریــداری 
شــده از عــراق کــه بغــداد پــول آنهــا را 
ــم  ــد آنه ــی دادن ــل م ــت تحوی ــه اس پرداخت
در شــرایطی کــه عــراق بــه آنهــا نیــاز مبــرم 
ــال مهــار  ــه دنب ــی هــا شــاید ب دارد. آمریکای
ــا منافــع آنهــا را در منطقــه  داعــش باشــند ت
ــال  ــه دنب ــا ب ــا قطع ــد ام ــر نیاندازن ــه خط ب

ــتند. ــودی آن نیس ناب
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در صحنــه عملیاتــی عربســتان و ائتــالف 
بــه  اســت  نتوانســته  آمریکایی-اســرائیلی 
ــم  ــا قاس ــو ب ــد. در گفتگ ــت یاب ــی دس موفقیت
بــه  لبنانــی  قصیــر نویســنده و تحلیلگــر 
بررســی دالیــل تجــاوز نظامــی عربســتان 
ــه را  ــر مناســبات منطق ــر آن ب ــه یمــن و تأثی ب
مــورد بررســی قــرار داده ایــم کــه در ادامــه از 

ــذرد. ــی گ ــر م نظ

|| حملــه اخیــر ائتــاف ده کشــور 
عربــی- اســامی بــه یمــن را چگونــه 
ــادالت  ــا مع ــد؟ آی ــی کنی ــی م ارزیاب
قــدرت در منطقــه در حــال تغییــر 

ــت؟ اس
حملــه نظامــی ای کــه عربســتان بــه همــراه 
ــن  ــه یم ــود علی ــان خ ــم پیمان ــدادی از ه تع
ــرای  ــت ب ــی اس ــع تالش ــرده در واق ــاز ک آغ
تشــکیل یــک ائتــالف عربــی جدیــد در 
ــی  ــر م ــه نظ ــا ب ــت ام ــه مقاوم ــر جبه براب
ــن  ــات بی ــروز اختالف ــه ب ــه ب ــا توج ــد ب رس
ایــن  در  کننــده  مشــارکت  کشــورهای 
ــی و سیاســی  ــای نظام ــی ه ــالف و ناکام ائت

عملیــات »توفــان کوبنــده«، تجربــه عربســتان 
ــد. ــوده باش ــز نب ــت آمی ــه موفقی ــن زمین در ای

ــی  ــه نظام ــما حمل ــر ش ــه نظ ــا ب || آی
ــع  ــه نف ــا ب ــن نهایت ــه یم ــر علی اخی
کشــورهای عربــی مشــارکت کننــده و 

ــت؟ ــه اس منطق
کــه  اســت  بــار  نخســتین  بــرای  ایــن 
جنــگ  یــک  وارد  ســعودی  عربســتان 
ــی- اســالمی  ــک کشــور عرب ــا ی ــتقیم ب مس
عربســتان  قبــال  چراکــه  اســت،  شــده 
مســتقیما وارد درگیــری هــای نظامــی نمــی 
ــی و  ــای مال ــتیبانی ه ــه پش ــا ب ــد و صرف ش
ــا  ــای تســلیحاتی اکتف ــا کمــک ه سیاســی ی
ــده  ــرای آین ــگ ب ــن جن ــذا ای ــرد. ل ــی ک م
عربســتان و جایگاهــش در منطقــه بســیار 
ــود  ــا وج ــت و ب ــده اس ــن کنن ــم و تعیی مه
اینکــه عربســتان از هیــچ تالشــی بــرای 
تثبیــت حضــور سیاســی و نظامــی اش در 
یمــن دریــغ نکــرده امــا بــه نظــر مــی رســد 
ایــن جنــگ عمــال یــک بــازی باختــه بــرای 
ســعودی هاســت و بــرای منطقــه نتیجــه 

ــی  ــه مذهب ــات و فتن ــدید اختالف ــز تش ای ج
ــت. ــته اس نداش

|| آیا حمــات ائتــاف کشــورهای 
ــا را از  ــی ه ــت حوث ــادر اس ــی ق عرب
ــد  ــذف کن ــن ح ــی یم ــه سیاس صحن
یــا صرفــا مــی توانــد در عرصــه چانه 
ــری  ــی و امتیازگی ــای سیاس ــی ه زن
در میــز مذاکــرات کاربــرد داشــته 

ــد؟ باش
ــه نتیجــه  ــت ک ــوان گف ــی نمــی ت ــه راحت ب
ــا مســلما  ــن جنــگ چــه خواهــد شــد. ام ای
ــوان  ــی ت ــرف نم ــی ص ــالت هوای ــا حم ب
حــذف  یمــن  از صحنــه  را  هــا  حوثــی 
کــرد و ائتــالف کشــورهای عربــی بــه 
تحقــق  بــرای  عربســتان  فرماندهــی 
اهدافــش نیازمنــد وارد شــدن بــه فــاز 
ــن  ــر م ــه نظ ــا ب ــت. ام ــی اس ــگ زمین جن
ــگ  ــن جن ــدازی ای ــی از راه ان ــدف اصل ه
میــز  پشــت  در  رقیــب  از  امتیازگیــری 
ــگ  ــک جن ــه ی ــت ن ــوده اس ــرات ب مذاک
ــه  ــا غلب ــه نهایت ــرا ک ــترده. چ ــی گس زمین

کامــل بــر حوثــی هــا یــا حذفشــان از 
یمــن غیــر ممکــن اســت.

|| موضعگیــری ســید حســن نصــراهلل 
ــاوز  ــاره تج ــزب اهلل درب ــر کل ح دبی
ائتــاف کشــورهای عربــی بــه یمــن را 
چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟ آیــا جنگ 
ــان هــم  ــه سیاســی لبن یمــن در صحن

ــود؟ تاثیرگــذار خواهــد ب
ــید  ــه س ــی ک ــع قاطع ــا مواض ــزب اهلل ب ح
حســن نصــراهلل علیــه عربســتان اتخــاذ 
ــوی  ــانه ای ق ــگ رس ــک جن ــع ی ــرد در واق ک
ــتان  ــه ای عربس ــای منطق ــت ه ــه سیاس علی
را کلیــد زده و حمایتــش از ملــت یمــن را 

ــت. ــرده اس ــالم ک ــی اع ــکل علن بش
روشــن اســت کــه  ایــن جنــگ بــرای حــزب 
ــه  ــت منطق ــه سرنوش ــت چراک ــم اس اهلل  مه
ــن  ــید حس ــذا س ــرد، ل ــد ک ــن خواه را تعیی
ــان  ــن زم ــی را بهتری ــت کنون نصــراهلل موقعی
ــای  ــت ه ــه سیاس ــه ب ــرای حمل ــن ب ممک
ــعود  ــام آل س ــردن نظ ــوا ک ــتان و رس عربس

ــت. ــده اس دی

دالیل مواضع قاطع نصراهلل مقابل عربستان/
بازی باخته سعودیها در یمن

تجاوز عربستان سعودی به یمن در حالی ادامه دارد که این تجاوز منجر به شهادت و زخمی شدن کودکان و زنان یمنی شده است.
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هــر چنــد جامعه ملــل متحد نتوانســت عربســتان 
را بــه عنــوان متجــاوز معرفــی کنــد امــا ســوال 
اصلــی اینجاســت کــه چــرا عربســتان بــا وجــود 
حمــالت هوایــی مکــرر بــه یمــن نتوانســت بــه 

اهــداف از پیــش تعییــن شــده خــود برســد.
رویکــرد عربســتان در تحــوالت یمــن نشــان از 
رویکــرد پارادوکســیکال ایــن کشــور بــه مقولــه 
ــاختار  ــه دارای س ــتان ک ــت. عربس ــت اس امنی
ــی  ــت نم ــی اس ــف سیاس ــر منعط ــته و غی بس
ــه  ــد ک ــل کن ــن را تحم ــی در یم ــد حکومت توان

ــد. ــرده ان ــاب ک ــی، آن را انتخ ــت مردم اکثری
عربســتان در واقــع حکومتــی مســتقل در یمن را 
برنمــی تابــد. دالیــل ایــن امــر ایــن اســت کــه 
یمن از جنبــه ژئوپلیتیــک و ژئواســتراتژیک برای 
ایــن کشــور حائــز اهمیــت اســت و امنیــت تنگه 
بــاب المنــدب و نظــم امنیتــی دریــای ســرخ کــه 
ــن  ــرای ای ــارس اســت ب ــج ف ــا خلی ــاط ب در ارتب
کشــور جنبــه حیاتــی دارد و همــواره تــالش دارد 
ایــن نظــم، مبتنــی بــر خواســته هــای آن باشــد.
دقیقــاً نکتــه پارادوکســیکال همینجاســت. چــرا 
ــتان در  ــر عربس ــورد نظ ــی م ــم امنیت ــه نظ ک
ــی  ــارس زمان ــج ف ــه خلی ــرخ و منظق ــای س دری
حاصــل مــی شــود کــه حکومــت هــای دســت 
نشــانده ایــن کشــور و غــرب بــر ســر کار باشــند.
حتــی اگــر بــا منطــق » طــرح خاورمیانــه 
بــزرگ« نیــز بــه موضــوع بنگریــم و حســن نیت 

آنــرا بپذیریــم! بــاز هــم حکومتــی دموکراتیک در 
یمــن نمــی توانــد پیــش برنــده منافــع غــرب و 

ــد. ــه باش ــش در منطق متحدان
ــه  ــرد ب ــگ س ــگاه جن ــا ن ــتان ب ــع عربس در واق
امنیــت و تقریــر رئالیســتی از آن کــه مبتنــی بــر 
حفــظ امنیــت دولتی)دولــت دســت نشــانده خود( 
ــر  ــه خط ــن و ب ــردم یم ــرکوب م ــا س ــت ب اس

انداختــن امنیــت واقعــی ایــن کشــور کــه همانــا 
امنیتــی انســانی اســت ســعی در روی کار آوردن 

ــانده دارد. ــی دســت نش حکومت
پــر واضــح اســت کــه ایــن رویکــرد نمــی توانــد 
موفــق باشــد. چــرا کــه واقعیتهــای دموگرافیــک 
ــانده  ــت نش ــی دس ــد حکومت ــی توان ــن نم یم
ــر  ــر کار آورد و اگ ــر س ــن ب ــتان را در یم عربس

ــازد  ــق س ــری را محق ــن ام ــرکوب چنی زور و س
نتیجــه آن اعتراضــات مردمــی خواهــد بــود کــه 
ایــن کشــور ســالیان متمــادی بــا آن دســت بــه 

ــوده اســت. ــان ب گریب
یکــی از نــکات جالب توجــه در تالش عربســتان 
بــرای تشــکیل نیــروی نظامــی مشــترک عربــی 
بــه ابتــکار اتحادیــه عــرب نشــان از ایــن اســت 
کــه نظــم امنیتــی خلیج فــارس مــورد توجــه این 
کشــور، تمامــاً مــورد پذیــرش همــه کشــورهای 

حاشــیه ایــن پهنــه آبــی نبــوده اســت.
چــرا کــه تــالش بــرای مجــاب کــردن 
ــارس در ایجــاد  ــج ف کشــورهای حاشــیه خلی
برخــی  مخالفــت  بــا  مشــترک  نیــروی 
کشــورها از جملــه عمــان مواجــه بــوده 
و خواهــد بــود. بــه عبــارت دیگــر همــه 
ــه  ــن هزین ــه پرداخت ــن کشــورها حاضــر ب ای
ــتان در  ــای عربس ــی ه ــا و ماجراجوی رقابته

منطقــه نیســتند.
ــکار  ــا ابت ــالش دارد ب ــن رو عربســتان ت از ای
اتحادیــه عــرب کــه مســلمًا بــه دالیــل 
گونــاگان ایــن ابتــکار شکســت خــورده 
اســت، نیــروی مشــترک عربــی تشــکیل 
ــم  ــه رغ ــن ب ــه یم ــاوز ب ــه در تج ــد ک ده
یــک  ایجــاد  بــرای  عربســتان  تــالش 
ــود  ــداف خ ــت در اه ــی نتوانس ــالف عرب ائت

موفــق باشــد.

منطق عربستان در تجاوز به یمن/ 
نگاه جنگ سرد در عصر پساجنگ

حمله عربستان به یمن از منظر حقوق بین الملل »تجاوز« محسوب می شود. بر اساس 
مفاد قطعنامه  ۳۳۱۴  مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ م. مجمع عمومی سازمان ملل اقدام 
عربستان در حمله به یمن از مصادیق تجاوز مورد حمایت جامعه ملل به شمار می رود.

گزارش: جواد حیران نیا
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ــاوزان  ــت متج ــز شکس ــی ج ــت حاصل ــه در نهای ــی ک عملیات
ــراه  ــا هم ــه یمــن دســتاوردی دیگــری نداشــت، عربســتان ب ب
ســاختن هشــت کشــور عربــی از جملــه امــارات، قطــر، بحریــن، 
ــت  ــتن حمای ــا داش ــرب و ب ــودان و مغ ــر، اردن، س ــت، مص کوی
آمریکایــی هــا و اســرائیلی هــا بــا آغــاز تجــاوز بــه یمــن تصــور 
مــی کــرد کــه طــی چنــد روز مــی توانــد یمنــی هــا را ســرکوب 
کنــد امــا بــا مقاومــت گســترده مــردم مواجــه شــد، مســئله ای 

ــر هــم زد. ــادالت ائتــالف ضــد یمــن را ب کــه تمــام مع
 شکســتی کــه ســعودیها در این عملیــات متحمــل شــدند آنها را 
بــر آن داشــت ایــن طوفــان را خامــوش کننــد و بــرای دور نــگاه 
داشــتن خــود از خطــر و نــا امنــی هایــی کــه در مرزهــای خــود 

بــا آن مواجــه شــده بودنــد، بــه آن خاتمــه دهنــد.
ــان  ــه طوف ــوم ب ــالف موس ــری« ســخنگوی ائت ــد عصی  »احم
ــش  ــن آت ــه ای ــت ک ــود گف ــارات خ ــن اظه ــده در آخری کوبن
بــس بــه معنــای پایــان فعالیــت نظامــی در یمــن نیســت بلکــه 
ــوان »بازگشــت  ــا عن ــس ب ــن پ ــده از ای ــان کوبن ــات طوف عملی

ــت. ــد داش ــه خواه ــن ادام ــد« در یم امی
وی افــزود کــه عملیــات بازشــگت امیــد در دو عرصــه سیاســی 
ــالف در  ــات ائت ــن عملی ــد داشــت. در ای ــه خواه ــی ادام و نظام
ــت مشــروع در یمــن  ــق دول عرصــه سیاســی در راســتای تحق
ــن  ــی در یم ــای سیاس ــن فعالیته ــرد و ای ــد ک ــت خواه فعالی

ــت. ــد داش ــی خواه ــی را در پ ــری نظام ــتیبانی و پیگی پش

|| هادی ملک سلمان
ــت  ــن بازگش ــه یم ــگ علی ــن جن ــاز ای ــه آغ ــداف اولی از اه
ــه منصــور هــادی« رئیــس جمهــوری مســتعفی یمــن  »عبدرب

کــه هــم اکنــون در ریــاض بــه ســر مــی بــرد و همچنیــن عقب 
ــا و دیگــر شــهر  نشــینی انصــاراهلل و نیروهــای مردمــی از صنع

ــود. ــی اعــالم شــده ب هــای یمن
ــه  ــالت علی ــت حم ــس و محدودی ــش ب ــالم آت ــا اع ــالف ب ائت
ــده  ــن ش ــش تعیی ــداف از پی ــه اه ــد ب ــی کن ــالم م ــن، اع یم
ــاال  ــه و ح ــگ در یمــن دســت یافت ــن جن ــاز ای ــرای آغ ــود ب خ
پــس از یــک روز کــه از اعــالم ایــن اظهــارات و آتــش بــس در 
یمــن مــی گــذرد، ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه آیــا هــادی بــه 

ــز بازگشــتند؟ ــه تع ــدرت و انصــار اهلل ب ق

|| حمات عربستان به مناطق غیرنظامی یمن
ــر  ــردم و غی ــتار م ــا کش ــگ تنه ــن جن ــل ای ــع حاص در واق
ــه یمــن  ــود کــه طبــق آمــار طــی ۲۷ روز تجــاوز ب نظامیانــی ب
حــدود 944 نفــر شــهید و  348۷ دیگــر زخمــی شــدند کــه اغلب 

ــد. ــودک و زن بودن ــا ک آنه

ــان  ــات طوف ــان عملی ــه پای ــران ب ــش ای || واکن
قاطعیــت

ــتان  ــری عربس ــت رهب ــالف تح ــالت ائت ــف حم ــران توق ای
ــرد. ــی ک ــت ارزیاب ــی مثب ــن را تحول ــه یم ــعودی ب س

محمــد جــواد ظریــف وزیــر خارجــه ایــران در خصــوص پایــان 
ایــن عملیــات تأکیــد کــرد: اکنــون نیــاز بــه ارســال کمک هــای 
ــا  ــی ب ــای یمن ــان جناح ه ــرات می ــاز مذاک ــتانه و آغ انسان دوس

هــدف تشــکیل دولــت فراگیــر در ایــن کشــور اســت.
وزیــر امــور خارجــه در پیامــی کــه در توئیتــر خود منتشــر کــرد تصریح 

کــرد: ایــران آمــاده اســت تــا بــه آغــاز ایــن رونــد کمــک کند.

ــد  ــن بای ــت یم ــوالت مثب ــت: تح ــده اس ــام آم ــن پی در ای
بــا کمک هــای انسان دوســتانه فــوری، مذاکــرات درون 
ــاده  ــود. آم ــری ش ــر، پیگی ــت فراگی ــکیل دول ــی و تش یمن

ــتیم. ــک هس کم
ــتقبال  ــا اس ــم ب ــران ه ــه ای ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
از توقــف حمــالت هوایــی علیــه یمــن گفــت: مــا پیــش از 
ایــن نیــز اعــالم کــرده بودیــم کــه بحــران یمــن راه حــل 

ــدارد . ــی ن نظام
مرضیــه افخــم« از توقــف حمــالت نظامــی ائتــالف 
ــان  ــا بی ــرد. وی ب ــتقبال ک ــن اس ــردم یم ــه م ــی علی عرب
ایــن مطلــب افــزود: بــه طــور قطــع برقــراری آتــش بــس 
ــی  ــاه و ب ــی گن ــای ب ــان ه ــدن انس ــته ش ــف کش و توق

ــت. ــش اس ــه پی ــی ب ــاع گام دف
وی ابــراز امیــدواری کــرد در اســرع وقــت اقدامــات برای ارســال 
ــرای  ــرایط ب ــود و ش ــام ش ــتانه انج ــان دوس ــای انس ــک ه کم
گفتگوهــا میــان همــه احــزاب و گروههــای یمنــی بــه منظــور 

تشــکیل دولــت فراگیــر از ســر گرفتــه شــود.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه همچنیــن ابــراز امیــدواری کــرد 

همــه طــرف هــا بــرای پیشــرفت اوضــاع کمــک کننــد.

طوفانی که دامنگیر خود سعودیها شده بود/
آیااهداف ائتالف تحقق یافت؟

عملیات طوفان کوبنده پس از انجام ۲۴۱۵ عملیات هوایی در آسمان یمن طی بیست و هفت روز به پایان رسید.
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ــس  ــن پ ــه یم ــعودی علی ــالف س ــان ائت توف
ــردم  ــه م ــه ب ــه جانب ــالت هم از ۲۷ روز حم
ــش  ــرانجام فروک ــور س ــن کش ــاع ای ــی دف ب
عملیــات  ایــن  کــردن  فروکــش  کــرد. 
ــط  ــی توس ــان تبلیغات ــک توف ــا ی ــی ب نظام
مقامــات ســعودی همــراه شــد. مقامــات 
تجــاوز  کــه  شــدند  مدعــی  ســعودی 
ــد  ــب ش ــن موج ــه یم ــان ب ــی آشکارش نظام
تــا تمامــی تهدیــدات علیــه آل ســعود و 
همســایگان آن را در نطفــه خفــه شــود. 
وحشــیانه  حمــالت  توجیــه  بــرای  آنهــا 
خــود حتــی مدعــی شــدند کــه ســالح 
ــود کــرده  هــای اســتراتژیک انصــاراهلل را ناب
ــه و  ــر رفت ــم فرات ــن ه ــعود از ای ــد. آل س ان
ــن  ــه یم ــاوز آن ب ــه تج ــد ک ــی کن ــا م ادع
ــور  ــن کش ــردم ای ــت از م ــتای حمای در راس
ــورت  ــش در آن ص ــح و آرام ــراری صل و برق

ــت. ــه اس گرفت
پــس از پایــان هــر جنگــی کــه رخ مــی 
دهــد، طــرف هــای درگیــر بــه ارزیابــی 
در  البتــه  کــه  پردازنــد  مــی  آن  نتایــج 
طــرف  تنهــا  گفــت  بایــد  یمــن  مــورد 
بودنــد  درگیــر عربســتان و متحــدان آن 
ــن  ــت ای ــن. عل ــردم یم ــاراهلل و م ــه انص ن
ارزیابــی هــم پــی بــردن بــه نتایــج و 

اســت. جنــگ  آن  پیامدهــای 
شــعارهای  بررســی  بــه  کــه  هنگامــی 
ــات  عربســتان ســعودی در زمــان آغــاز عملی
»توفــان کوبنــده« علیــه یمــن از جملــه 
مــی  ایــن کشــور  مــردم«  از  »حمایــت 
ــای بســیاری  ــی ه ــض گوی ــا تناق ــم ب پردازی
ــت  ــن اس ــور ممک ــویم. چط ــی ش ــه م مواج
رژیمــی طــی ۲۷ روز بــه صــورت دائــم مردم 
بــی دفــاع یــک کشــور را هــدف قــرار داده و 
ــودک  ــا زن و ک ــه ده ه ــر از جمل ــزاران نف ه
را بــه خــاک و خــون بکشــد و در نهایــت بــا 
کمــال وقاحــت ادعــا کنــد کــه بــرای یــاری 
ــن  ــه چنی ــت ب ــور دس ــه آن کش ــاندن ب رس

ــت؟  ــیانه ای زده اس ــه و وحش ــدام ظالمان اق
ــاران کــردن زیرســاخت هــای یمــن  ــا بمب آی
ــتان  ــاجد، بیمارس ــکونی، مس ــق مس از مناط
ــا و  ــه ه ــا و کارخان ــا کارگاه ه ــه ت ــا گرفت ه
ــت  ــه مل ــک ب ــرق و گاز کم ــوط آب و ب خط
مقامــات  مقصــود  شــاید  اســت؟  یمــن 
ــه آور«  ــده و گری ــعار »خن ــن ش ــاض از ای ری
ــردم  ــر م ــوده اســت کــه تنهــا درد فق ــن ب ای

ــت. ــان اس ــتار آن ــن، کش یم
بــا وجــود نتایــج منفــی تجــاوز آشــکار 
عربســتان ســعودی بــه یمــن، امــا ایــن 
ــز  ــد نی ــای مفی ــه ه ــی از تجرب ــاوز خال تج
از  ســعودی  عربســتان  مقامــات  نبــود. 
ــکاری  ــدم هم ــن و ع ــه یم ــود ب ــاوز خ تج
ــه  ــا از جمل ــا آنه ــم ب ــورهای مه ــی کش برخ
ــد  ــه بای ــد ک ــن درس را گرفتن ــتان ای پاکس
ــالح  ــورها را اص ــر کش ــا دیگ ــود ب ــط خ رواب
کننــد؛ روابطــی کــه بــر اســاس احتــرام 
ــت.  ــده اس ــا ش ــوازن بن ــل و مت ــر متقاب غی
ــه  ــد ک ــی آی ــش م ــؤال پی ــن س ــون ای اکن
ــاده  ــده و آم ــل آم ــا ســر عق ــا ســعودی ه آی
اصــالح روابــط خــود بــا دیگــران بــر مبنــای 

احتــرام متقابــل هســتند؟
همچنیــن از مهــم تریــن تجربــه هــای 
ــی  ــاوز نظام ــن تج ــی ای ــه در پ ــری ک دیگ
ــت  ــه دس ــاض ب ــد ری ــات جدی ــرای مقام ب
ــه  ــکا ب ــل آمری ــاداری کام ــدم وف ــد، ع آم
ــد  ــی توان ــس نم ــچ ک ــون هی ــود. اکن آن ب
ــه واشــنگتن،  ــد ک ــکار کن ــت را ان ــن واقعی ای
ریــاض را در گــرداب یمــن گرفتــار کــرد، بــه 
همیــن دلیــل ریــاض انتظــار داشــت ایــاالت 
متحــده آمریــکا تمــام قــد از آن حمایــت 

کنــد، امــا بــا ایــن وجــود از اظهــارات 
ــه  ــا روزنام ــو ب ــه در گفتگ ــا ک ــاراک اوبام ب
ــر  ــد، غافلگی ــرح ش ــن« مط ــاس فریدم »توم
ــه  ــن روزنام ــا ای ــو ب ــا در گفتگ ــد. اوبام ش
خطــاب بــه کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس 
ــت:  ــعودی گف ــتان س ــا عربس و در رأس آنه
»آمریــکا خــود را ملــزم بــه حمایــت از 
همپیمانانــش در مقابــل هرگونــه تجــاوز 
خارجــی مــی دانــد امــا تمامــی شــرکا و 
ــان مــا نیــز بایــد در ابتــدا اوضــاع  هــم پیمان
ــیده و  ــامان بخش ــود را س ــور خ ــی کش داخل
ــن  ــد«. بنابرای ــالح کنن ــان را اص سیاستهایش
ــان آن  ــم پیمان ــز و ه ــن عبدالعزی ــلمان ب س
بایــد درک کننــد کــه جهــان »تــک قطبــی« 
ــعودی  ــتان س ــدارد و عربس ــی ن ــر معنای دیگ
ــا  بایــد سیاســت خارجــی و داخلــی خــود را ب
ــکا  ــه منافــع آمری ــه منافــع خــود و ن توجــه ب

ــد. ــازی کن بازس
ــم  ــه تصمی ــی ک ــعودی هنگام ــتان س عربس
بــه نابــودی انصــاراهلل در یمــن گرفــت 
ــتباه  ــا و اش ــار خط ــود دچ ــبات خ در محاس
ــالت  ــه حم ــه تجرب ــاض ب ــات ری ــد. مقام ش
رژیــم صهیونیســتی بــه لبنــان و غــزه و 
ــس از  ــت پ ــور مقاوم ــدن مح ــر ش قدرتمندت
ایــن حمــالت هیــچ توجهــی نکردنــد. از 
ــن  ــعودی همچنی ــتان س ــر عربس ــوی دیگ س
بســیاری از دوســت داران و هــم پیمانــان 
ــت داد؛  ــز از دس ــن را نی ــل یم ــود در داخ خ
ــه  ــاوز ب ــل از تج ــا قب ــه ت ــی ک ــم پیمانان ه

ــد. ــتاده بودن ــاض ایس ــار ری ــن در کن یم
ــچ  ــعودی تحــت هی ــتان س ــبات عربس محاس
شــرایطی دقیــق نبــود و بــه نظــر مــی رســد 

بســیار عجوالنــه اتخــاذ شــده بــود. بســیاری 
از تحلیلگــران معتقدنــد کــه مقامــات ریــاض 
بــه دلیــل شکســت هــای مفتضحانــه در 
ــن  ــه چنی ــن دســت ب ســوریه، عــراق و بحری
اقــدام عجوالنــه و حســاب نشــده ای در 
یمــن زده انــد؛ اقدامــی کــه موجــب شــد تــا 
ــه  ــف در منطق ــطوح مختل ــا در س ــوذ آنه نف
بیــش از پیــش کاهــش پیــدا کنــد. شکســت 
هــای پیشــین عربســتان ســعودی در منطقــه 
ــل  ــن کام ــه آن در یم ــت مفتضحان ــا شکس ب
ــن  ــلمان ب ــک س ــای مل ــام آرزوه ــد و تم ش
عبدالعزیــز را بــر بــاد داد. اکنــون هیــچ 
ــه  ــته ب ــی وابس ــای تبلیغات ــانه ه ــک از رس ی
ــز  ــن عبدالعزی ــلمان ب ــک س ــعود و مل آل س
ــد  ــاه جدی ــگ پادش ــن جن ــد اولی ــی توانن نم
ــه و  ــی گرایان ــداف مل ــا اه ــی ب ــود را جنگ خ

ــد. ــی کنن ــه معرف عزتمندان
ایــن نکتــه  بایــد بــه  از ســوی دیگــر 
توجــه داشــت کــه هــر دولتــی کــه در 
بــدون شــک  آیــد  کار  بــر ســر  یمــن 
پیمانــان  هــم  و  ســعودی  عربســتان  از 
آن متنفــر خواهــد بــود. جنایــت هــای 
ــال  ــای س ــال ه ــا س ــعودی ت ــتان س عربس
ــان  ــد کــه زن در ذهــن مردمــی خواهــد مان
دادنــد.  دســت  از  را  خــود  کــودکان  و 
عربســتان ســعودی در جنــگ نابرابــری 
ــط  ــت توس ــه راه انداخ ــن ب ــه یم ــه علی ک
مصــر، ترکیــه و پاکســتان تنهــا رهــا شــد و 
ایــن مــی توانــد یکــی از عوامــل مهــم تــن 
دادن آنهــا بــه کاهــش حجــم حمــالت بــه 
ــر  ــد منتظ ــال بای ــن ح ــا ای ــد. ب ــن باش یم
مؤلفــه  چــه  حقیقــت  در  دیــد  و  مانــد 
ــم  ــعود تصمی ــا آل س ــد ت ــب ش ــی موج های
بــه کاهــش حجــم حمــالت گســترده و 
ــا  ی ــرد و آ ــن بگی ــه یم ــود ب ــیانه خ وحش
عملیــات  نهایــت  در  ریــاض  مقامــات 
»توفــان کوبنــده« را بــه طــور کامــل 

متوقــف مــی کننــد یــا خیــر؟

ماجراجویی آل سعود در یمن؛ 
نتایج و پیامدها

خاورمیانه و شمال آفریقا
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یورش به گذرگاه طریبیل؛ پایان ماه 
عسل اردن و داعش

اردن کشوری است در خاورمیانه که از شمال با سوریه، از شمال شرقی با 
عراق، و از شرق و جنوب با عربستان سعودی و از غرب با رژیم صهیونیستی و 
کرانه باختری رود اردن همسایه است، که مجموع خطوط مرزی اردن با این 

می رسد. کیلومتر   ۱۶۱۹ به  کشورها 

گزارش: فرزاد فرهاد توسکی

اردن از جنــوب بــه خلیــج عقبــه ممــاس 
اســت و از آن رو حــدود ۲6 کیلومتــر نیــز مــرز 
ــی  ــان کشــورهای عرب ــی دارد؛ و ایــن در می آب

ــی رود. ــمار م ــه ش ــی ب ــرز آب ــن م کمتری
مســاحت کشــور اردن بــه طــور عمــده از 
صحراهــای خشــک و بایــر تشــکیل شــده  
ــی  ــی ارتفاعات ــا در قســمت های غرب اســت. ام
ــی اردن،  ــرز غرب ــوار م ــود دارد. در ن ــز وج نی
رود اردن جــاری اســت کــه ایــن کشــور 
می کنــد.  جــدا  صهیونیســتی  رژیــم  از  را 
ــل رم )۱۷34  ــه جب ــه اردن، قل ــن نقط بلندتری
ــای  ــه آن دری ــت ترین نقط ــت و پس ــر( اس مت
ــرزمین اردن  ــت. س ــت( اس ــر المی ــرده )البح م
ــدن بشــریت  ــواره تم ــی را بخشــی از گه کنون

ند. نســته ا دا
شــهرهای عمــده اردن امــان )پایتخــت( در 
شــمال باختــری و شــهرهای اربــد و الزرقــا در 

ــتند. ــمال هس ش
ــه قســمت اعظــم اردن صحراســت  از آنجــا ک
آب و هــوای آن نیــز خشــک و بیابانــی اســت.

|| رویکرد سیاسی امان
ــت  ــرده اس ــالش ک ــواره ت ــور هم ــن کش ای
کــه اینگونــه القــا کنــد کــه در پرونــده 
ــه  ــت. نمون ــرف اس ــی ط ــه ای ب ــای منطق ه
ــوان  ــی ت ــض را م ــت متناق ــن سیاس ــارز ای ب
ــه از  ــرده ک ــاهده ک ــوریه مش ــوع س در موض
ســویی اعــالم بــی طرفــی بــه ظاهــر دخالــت 
ــا  ــد ام ــی کن ــوادث م ــتن در اوضــاع و ح نداش
از ســوی دیگــر عمــال مجــری سیاســت هــای 
غربــی هــا و آمریــکا و همپیمانــان منطقــه ای 
ــه  ــه ب ــات مشــترکی ک ــاق عملی آنهاســت و ات
ــی  ــرویس جاسوس ــد و س ــهرت دارن ــوک ش م
ــام  ــه نظ ــی در آن علی ــورهای عرب ــی کش برخ

ســوریه فعالیــت مــی کننــد گــواه ایــن 
مدعاســت.

از جملــه  در دیگــر مناســبات منطقــه ای 
نــزاع اعــراب و اســرائیل همــواره در کنــار 
سازشــکاران بــوده اســت و بــه عبارتــی مایــل 
نیســت کــه خــود را بــه مخاطــره انــدازد. 
ــال  ــار آن در قب ــان و رفت ــی ام ــت خارج سیاس
کشــورهای منطقــه ای را مــی تــوان سیاســت 
لــرزان کــه همــواره بــه ســوی طرفهــای 
ــت. ــد دانس ــی کن ــدا م ــش پی ــد گرای قدرتمن

|| سیر تقابل اردن و داعش
کشــورهای  بــا  اردن  تعامــل  بــر  عــالوه 
ــه  ــی ک ــم موضوع ــکل مبه ــه ش ــایه ب همس
اردن  تقابــل  رونــد  مــورد بحــث ماســت 
ــکل  ــوه ش ــدای از نح ــت. ج ــش اس ــا داع ب
گیــری و قــدرت یافتــن گروهــک داعــش 
ــورها از  ــی از کش ــا برخ ــار آن ب ــه رفت ــد ب بای
جملــه اردن و عربســتان اشــاره کــرد کــه هــر 
ــران کالن در  ــم گی ــردان و تصمی ــد دولتم چن
ظاهــر دم از مخالفــت بــا داعــش و برخــی 
ــا  ــد ام ــی زنن ــی م ــای افراط ــر از گروهه دیگ
ــن  ــع ریشــه هــای تفکــر افراطــی در ای در واق
ــان اســت و بســترهای  ــه شــدت نمای کشــور ب
ــق  ــی مناط ــژه برخ ــه وی ــری در اردن ب تکفی
الکــرک و مناطــق دیگــر مهیاســت. بــر همیــن 
اســاس بــود کــه گروهــک داعــش شــاه اردن 
را تهدیــد کــرد و اردن را بخشــی از قلمــرو 

ــرد. ــی ک ــود معرف ــی خ خیال
ــمار  ــی ش ــای ب ــه ه ــوریه و توطئ ــث س از بح
ــر  ــه ه ــا ب ــکا ی ــا تحــت فشــار آمری ــی ه اردن
ــم  ــه بگذری ــق ک ــه دمش ــری علی ــل دیگ دلی
بایــد روابــط داعــش بــا اردن را در ســه مرحلــه 
بررســی کنیــم؛ نخســت مرحلــه ای اســت 

ــد  ــاه اردن را تهدی ــد ش ــر چن ــش ه ــه داع ک
و از حضــور قریــب الوقــوع خــود در ایــن 
کشــور خبــر مــی داد امــا عمــال تمایلــی بــرای 
نزدیــک شــدن بــه مرزهــای اردن نداشــت هــر 
چنــد کــه بعضــًا حمــالت پراکنــده انجــام مــی 

داد.
ــان در  ــه ام ــت ک ــی اس ــه دوم زمان ــا مرحل ام
ائتــالف بیــن المللــی ضــد داعــش بــه همــراه 
امــارات و برخــی کشــورهای دیگــر مشــارکت 
کــرد. ایــن مرحلــه نهایتــا بــه ســقوط جنگنــده 
معــاذ الکساســبه خلبــان اردنــی و گرفتــار 
شــدن وی در دســت داعــش و اعــدام آن 
از ســوی ایــن گروهــک بــود. تبعــات آن 
حمــالت انتقــام جویانــه هوایــی اردن بــه 

ــود. ــوریه ب ــراق و س ــش در ع ــز داع مراک
ــه مرزهــای اردن نزدیــک  ــا اینجــا داعــش ب ت
ــوان  ــی ت ــوم را م ــه س ــا مرحل ــود ام ــده ب نش
ــا انفجــار ســه خــودرو  دوره ای دانســت کــه ب
ــا  ــرز اردن ب ــی م ــده در نزدیک ــذاری ش بمبگ
عــراق آغــاز مــی شــود و دقیقــا همــان مرحلــه 
ای کــه از آن مــی تــوان بــه پایــان مــاه عســل 

ــرد. ــاد ک اردن و داعــش ی
ــه  ــا ســه خــودرو بمبگــذاری شــده ب داعــش ب
مرزهــای اردن نزدیــک شــد. حســین المجالــی 
ــه  ــت ک ــاره گف ــن ب ــور اردن در ای ــر کش وزی
ــرز  ــرزی در نزدیکــی م ــه نقطــه م ــه ب در حمل
ــی  ــت نظام ــراق و اردن هف ــان ع ــل می طریبی
ــی شــده  ــر زخم ــر دیگ ــراق کشــته و ۱3 نف ع

ــد. ان
بــه گفتــه وی در ایــن حمــالت داعــش از یــک 
ــر  ــودرو هم ــل کاال و دو خ ــژه حم ــون وی کامی
یعنــی ســه خــودرو بمبگــذاری شــده اســتفاده 
شــد و ایــن یــورش در نزدیکتریــن مرکــز 
ــت.  ــراق و اردن صــورت گرف ــان ع ــرزی می م
زخمــی شــدگان بــه داخــل اردن بــرای مــداوا 

ــد. ــال یافتن انتق
ــورش اردن گــذرگاه مــرزی  ــن ی ــال ای ــه دنب ب
طریبیــل را بســت و هــزاران کامیــون در پشــت 
مرزهــا باقــی ماندنــد. اردن تعــداد زیــادی نیــرو 

و تجهیــزات مســتقر کــرد.
امــا ایــن تدابیــر و تمهیــدات نماینــدگان 
پارلمــان اردن را قانــع نکــرد زیــرا آنهــا اقدامات 
کنونــی را بــرای حفاظــت اردن از شــر داعــش 

ــد. ــی نمــی دانن ــرد رو در رو کاف در صــورت نب
ــی  ــل را م ــای طریبی ــال انفجاره ــر ح ــه ه ب
ــه  ــت ک ــش دانس ــوی داع ــی از س ــوان پیام ت
ــه  ــل و اردن حمل ــه طریبی ــه ب ــه ای ک مرحل
ــت. اردن  ــده اس ــام ش ــر تم ــرد دیگ ــی ک نم
گرچــه پــس از ایــن یــورش داعــش نــه تنهــا 
در طریبیــل بلکــه در ۱80 کیلومتــر مــرز 
ــی  ــی نظام ــر امنیت ــراق تدابی ــا ع ــترک ب مش
ــا  ــه اجــرا درآورده اســت ام ــی ســابقه ای ب ب
ــه  ــرآغاز مرحل ــن س ــران ای ــاد ناظ ــه اعتق ب
ــان اردن و  ــری می ــد درگی ــدی از قواع جدی
ــن  ــر بدتری ــد منتظ ــت و اردن بای ــش اس داع
ســناریوی ممکــن باشــد؛ بــه ویــژه کــه اگــر 
داســتان وحشــتناک هجــوم داعــش بــه 
ــا  ــتار آنه ــر و کش ــورش ویرانگ ــل و ی موص
ــال  ــش قب ــم. داع ــرار دهی ــه ق ــورد توج را م
ــود  ــالت خ ــوج حم ــل را از م ــذرگاه طریبی گ

ــود. ــرده ب ــتثنی ک مس
نزدیکــی  در  انتحــاری  حمــالت  حادثــه 
ــز اردن را  ــادی نی ــر اقتص ــرز اردن از نظ م
تحــت فشــار قــرار مــی دهــد زیــرا پــس از 
ــه  ــوریه گرچ ــا س ــب ب ــذرگاه نصی ــتن گ بس
را  بــه طــور رســمی گــذرگاه طریبیــل 
ــال بــا توجــه بــه  ــا عم ــت ام نبســته اس
ــده  ــال ش ــای اعم ــت ه ــر و محدودی تدابی
ــاری، اردن  ــط تج ــا و خ ــون ه ــه کامی علی
از نقطــه نظــر اقتصــادی نیــز در تنگنــا 
ــکالت  ــک مش ــدون ش ــرد. ب ــی گی ــرار م ق
ــته  ــا بس ــی اردن ب ــی کنون ــادی و مال اقتص
ــاری  ــذرگاه تج ــدن گ ــد ش ــدن و تهدی ش

ــد. ــد ش ــده خواه فزاین
ــورش هــای  ــن پس از ی ی ز ا ــه اردن ا عقب
ــژه کــه  ــه وی ــود ب داعــش در امــان نخواهــد ب
اوضــاع االنبــار عــراق کــه پیوندهــای زیــادی 
میــان آنهــا و اردنــی هاســت را در نظــر 
ــش  ــه داع ــن منطق ــه در ای ــن ک ــم و ای بگیری
ــت. ــام داده اس ــود انج ــع خ ــه نف ــرکات ب تح

ــی  ــل و مانع ــر حائ ــال حاض ــع در ح در واق
ــار  ــش در االنب ــای اردن و داع ــان مرزه می
وجــود نــدارد و داعــش طریبیــل را وارد 
معــادالت خــود کــرده و امــان در حــال 
حاضــر در برابــر موقعیــت جدیــدی قــرار 

گرفتــه اســت.

خاورمیانه و شمال آفریقا
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گفتگو با عضو شورای سیاسی انصاراهلل:

عربستان با هدف حفظ امنیت 
اسرائیل به یمن حمله کرد

جنایت هاي سعودی علیه ملت مظلوم و بی دفاع یمن که با چراغ سبز ایاالت 
متحده آمریکا و در سایه بی  تحرکی جامعه بین الملل همچنان ادامه دارد، بیش 

از یک ماه است که ادامه دارد.

ســخنگوي عربســتاني عملیــات »طوفــان 
کوبنــده« بــا حضــور در یــک کنفرانــس 
ــتان و  ــه عربس ــدن حمل ــف ش ــري از متوق خب
ــت  ــا واقعی ــر داد ام ــه یمــن خب همدســتانش ب
ــه رغــم اعــالم توقــف  امــر ایــن اســت کــه ب
حملــه، حمــالت جنگنــده هــاي هوایــي 
ــه  ــن ادام ــه یم ــان ب ــعودي همچن ــش س ارت
ــیدن  ــهادت رس ــه ش ــث ب ــر روز باع دارد و ه
ــاه  ــي گن ــهروند ب ــا ش ــدن صده ــي ش و زخم

ــود. ــي ش ــي م یمن
تجــاوز ائتــالف متجــاوز ســعودی از ششــم 
فرودیــن  مــاه بــه دســتور مســتقیم پادشــاه جدید 
ــز آل  ــن عبدالعزی ــلمان ب ــک س ــتان »مل عربس
ــدرت  ــدن ق ــدف بازگردان ــا ه ــاز و ب ــعود« آغ س
بــه رئیــس  جمهــور مســتعفی یمــن »عبــد ربــه 
ــورای  ــکوت ش ــان س ــادي«، در می ــور ه منص
ــل متحــد و ســازمان هــای  امنیــت ســازمان مل

ــه دارد. ــر ادام ــوق بش حق

ــود در  ــاب خ ــن از انق ــت یم || مل
مقابــل تجــاوز ســعودیها دفــاع 

ــد ــی کن م
ــي«   ــین الحوث ــید »حس ــتا س ــن راس در همی
شــورای  عضــو  و  انصــاراهلل  رهبــران  از 
ــد  ــی تاکی ــش در گفتگوی ــن جنب ــی ای سیاس
ــا تظاهــرات  ــوم یمــن ب کــرد کــه ملــت مظل
ــان  ــه جهانی ــود ب ــکوه خ ــا ش ــگي و ب همیش
نشــان داده انــد کــه دســت از حمایــت 
انقالبیــون بــر نداشــته و بــا همــه مشــکالت 
تجــاوز  برابــر  در  انقــالب  از  موجــود، 

ــد. ــی کنن ــت م ــعودی حمای س
الحوثــی در ادامــه گفتگــوی خــود گفــت: ملــت 
یمــن بــه مرحلــه دفــاع از خویشــتن رســیده و 
ــران  ــالب و رهب ــت انق ــت از حمای ــز دس هرگ
ــیانه آل  ــاوز وحش ــر تج ــود در براب ــالب خ انق
ــه  ــه ک ــر آنچ ــی  دارد و در براب ــر نم ــعود ب س
دشــمنان ظالــم در حــق انقالبیــون شــریف آن 

مرتکــب می شــود، ســاکت نمی ماننــد.

یمــن  بــه  ســعود  آل  || تجــاوز 
تأمیــن کننــده منافــع اســرائیل 

ست ا
وي در ادامــه در پاســخ بــه پرسشــي مبنــي 
انصــاراهلل  جنبــش  نظــر  از  اینکــه،  بــر 
ــر کیســت  ــگ نابراب ــن جن ــی ای ــم اصل مته
ــن  ــردم یم ــد م ــی توان ــعود م ــا آل س و آی
را بــه زانــو درآورد، گفــت: ایــن جنــگ 
نــام  هــا  ســعودی  اراده  طوفــان  کــه 
دارد در راســتای منافــع اســرائیل اســت. 
هــای  تروریســت  از  ســعودی  دولــت 

ــه  ــن ب ــردم یم ــر م ــه ب ــرای غلب ــده ب القاع
هــر قیمــت ممکــن اســتفاده مــی کنــد 
تــا یمــن مســتعمره ایــن رژیــم باشــد. 
دسترســی نیروهــای مقاومتــی انصــاراهلل 
ــا بســیار  ــق دری ــم اســرائیل از طری ــه رژی ب
ــدی  ــدی ج ــان اســت و انصــاراهلل تهدی آس
بــرای امنیــت اســرائیل بــه شــمار مــی 
رود. لــذا یکــی از دالیلــی کــه نماینــده 
یعنــی  منطقــه  در  صهیونیســتی  رژیــم 
عربســتان، بــه جنبــش انصــاراهلل حملــه 
ــت اســرائیل اســت. ــاع از امنی ور شــده، دف
یمــن  مقاومــت  هــای  گــروه   ||

هســتند ملــت  نماینــده 
»حســین الحوثــي«  افــزود: رژیــم آل ســعود 
ســابقه جنــگ بــا انصــاراهلل را داشــته اســت. 
در شــش درگیــري قبلــي ســعودی هــا 
نتوانســتند انصــاراهلل و مقاومــت را از بیــن 
ببرنــد. اکنــون گــروه هــای مقاومتــی در یمــن 
ــده مــردم یمــن محســوب مــی شــوند و  نماین
بــه امیدخــدا ایــن طوفــان علیــه ســعودی هــا 
ــردن  ــن ب ــت یمــن باعــث از بی منعکــس و مل

ــد. ــد ش ــم منحــوس خواه ــن رژی ای
ــار اهلل در  ــزي أنص ــوراي مرک ــو ش ــن عض ای
ــالش  ــت ت ــاره عل ــي درب ــه پرسش ــخ ب پاس
آل ســعود بــراي رشــد اندیشــه تکفیــری 
ــاي آل  ــي ه ــت: مفت ــالم گف ــان اس در جه
ــق  ــه طب ــتند ک ــش نیس ــی بی ــعود درباران س
ــلیقه  ــد و س ــی دارن ــر م ــدم ب ــا ق ــلیقه آنه س
آنهــا یــک ســلیقه صهیونیســتی اســت. 
آتــش جنگــی کــه شــاهزادگان ســعودی 
ــر  ــترش تکفی ــب گس ــد، موج ــن کردن روش
ــه  ــه  ای ک ــه گون ــده ب ــی ش ــراط  گرای و اف
پایگاه هــای  جمعــه،  نمــاز  تریبون هــای 
شــبکه های اجتماعــی و منابــع رســانه ای 
ــا  ــی تکفیری ه ــه تبلیغات ــه جبه ــف ک مختل
ــت  ــه فعالی ــر دامن ــزودن ب ــرای اف ــتند ب هس

خــود تحریــک شــده اند.
دیــن  ســعودی  شــیوخ  داد:  ادامــه  وي 
ــور  ــان دیکتات ــای حاکم ــا معیاره ــود را ب خ
بافته انــد، بــه گونــه ای کــه بــا فتواهــای 
دروغیــن نقــش بــازی مــی  کننــد و در 
ــب  ــروان مذاه ــه پی ــاز جمع ــای نم خطبه ه
ــه  ــیعیان را ب ــرده و ش ــر ک ــالمی را تکفی اس
پرســتش قبــور و بت هــا متهــم می کننــد. 
ــن تالشــند  ــر ای ــا ب ــون ســعودی ه هــم اکن
کــه آتــش جنــگ شــیعه و ســنی را در یمــن 
ــوریه  ــد س ــن همانن ــا یم ــد ام ــعله ور کنن ش
و عــراق بــرای عربســتان نخواهــد شــد. 
ــعودی و  ــای س ــانه ه ــات رس ــالف تبلیغ برخ
ــا و  ــی ه ــه حوث ــتان ب ــه عربس ــی، حمل غرب

ــتان  ــر عربس ــالت اخی ــت. حم ــیعیان نیس ش
بیشــتر در مناطــق ســنی نشــین صــورت 
ــه  ــنت ب ــل س ــهدای اه ــار ش ــه و آم گرفت

ــت. ــا اس ــی ه ــترین از حوث ــب بیش مرات

ــارس  ــج ف || شــورای همــکاری خلی
ــی  ــچ طرح ــن هی ــودی یم ــز ناب ج

ــته ــون نداش تاکن
ســید »حســین الحوثــي«  دربــاره نقــش 
شــورای همــکاری خلیــج فــارس در حــل 
بحــران یمــن گفــت: شــورای همــکاری خلیــج 
فــارس جــز نابــودی یمــن و ملــت یمــن هیــچ 
ــی آن  ــرح کنون ــته و ط ــون نداش ــی تاکن طرح
ــن اســت  ــت یم ــر مل ــعود ب ــلطه آل س ــز س نی
ــه  ــد. ناگفت ــی پذیرن ــا آن را نم ــی ه ــه یمن ک
ــرم  ــکا و رأس ه ــده آمری ــاالت متح ــد ای نمان
ــه در طــول حمــالت عربســتان  ــر در منطق کف
بــه یمــن، بــه حمایــت از کشــتارهای آن 
پرداختــه و شــریک ایــن جنایــات اســت و 

ــود. ــه ش ــد محاکم ــعود بای ــد آل س مانن
ــه  ــا ب ــکا واقع ــر آمری ــت: اگ ــن گف او همچنی
ــدارد  ــی ن ــکار سیاســی اســت، دلیل ــال راه دنب
ــت  ــرا مل ــه آل ســعود مجــری آن باشــد. زی ک
ــرا  ــی را اج ــکار سیاس ــود راه ــدا خ ــن از ابت یم
کــرده و دخالــت آل ســعود و چنــد کشــور 
عربــی دیگــر مانــع آن بــوده اســت. اســتعفای 
ــرای  ــاراهلل ب ــش انص ــادی« و نق ــور ه »منص
اجــرای مطالبــات مردمــی نتیجــه همــان 
راهبــرد سیاســی بــوده کــه همــه ملــت یمــن 
ــعود آن  ــن آل س ــد لیک ــته ان ــول داش آن را قب
ــه  ــود علی ــیانه خ ــات وحش ــد و عملی را برنتابی

ــرد. ــاز ک ــن را آغ ــت یم مل

ــه  ــن ب ــی یم ــای انقاب ــروه ه || گ
نیــاز  خــارج  از  ســاحی  هیــچ 

ــدارد ن
دربــاره  أنصــاراهلل  ارشــد  عضــو  ایــن 
علیــه  امنیــت  شــورای  اخیــرا  قطعنامــه 
انقالبیــون  بــر  تأثیــر  و  یمــن  مقاومــت 
یمــن گفــت: صــدور قطعنامــه شــورای 
ــن  ــم تســلیحاتی یم ــر تحری ــی ب ــت مبن امنی
هیچگونــه تأثیــری بــر گــروه هــای انقالبــی 
ــی  ــرا گــروه هــای انقالب نخواهــد داشــت زی
ــد و تســلیحات  ــه ای بودن ــن حمل ــاده چنی آم
و مهمــات را بــرای ایــن جنــگ آمــاده کــرده 
بودنــد. گــروه هــای انقالبــی بــه هیــچ 

ــد. ــاز ندارن ــارج نی ــالحی از خ س
رفتارهــای  نمانــد  ناگفتــه  افــزود:  وي 
خصمانــه کشــورهای عربــی و عربســتان 
ــدور  ــب ص ــکا موج ــته آمری ــش برجس و نق

ــن  ــت یم ــه مل ــه علی ــه ظالمان ــن قطعنام ای
ــروه  ــه گ ــد ک ــعود بدان ــت. آل س ــده اس ش
هــای مقاومتــی مبــارزه بــا مــزدوران و 
تروریســت هــا را متوقــف نخواهــد کــرد 
و هرچــه ســریعتر آمــاده پاســخگویی بــه 
حملــه متجــاوزان خواهــد شــد. دشــمنان 
ــت یمــن کشورشــان را  ــد کــه مل یمــن بدانن
بــه تروریســت هــای القاعــده و آنهایــی کــه 
از ســوی عربســتان و رژیــم صهیونیســتی 
ــد. ــی کنن ــلیم نم ــوند، تس ــی ش ــت م حمای

ــن  ــه یم ــال تجزی ــرائیل بدنب || اس
ــت اس

ــالش  ــاره ت ــی« درب ــین الحوث ــید »حس س
اســتقالل  بــراي  یمــن  ملــت  دشــمنان 
اســرائیل  گفــت:  کشــور  ایــن  جنــوب 
ــن  ــرا یم ــت زی ــن اس ــه یم ــال تجزی بدنب
ــرای  ــی ب ــتراتژیک خاص ــه اس ــک منطق ی
ــورهای  ــی رود. کش ــمار م ــه ش ــرائیل ب اس
ــتند  ــان هس ــرائیل همپیم ــا اس ــه ب ــی ک عرب
هــم اکنــون بــه بهانــه از بیــن بــردن 
ــا  ــرائیل ب ــدند. اس ــن ش ــم وارد یم تروریس
ــای  ــان ه ــی جری ــتیبانی کشــورهای عرب پش
تکفیــری را در منطقــه بــه راه انداختنــد و 
بــا ایــن بهانــه قصــد اشــغال کشــورها را کــرده انــد. 
عربســتان و کشــورهای عربــی در حــال انجام نقشــه 

صهیونیســت هــا در خــاک یمــن هســتند.
وی دربــاره کشــته شــدن چندیــن نیــروی 
ارتــش مصــر و بازداشــت تعــدادي از آنــان  بــه 
رغــم ادعــاي رئیــس جمهــور مصــر مبنــي بــر 
عــدم وجــود نیــروي مصــري در خاک یمــن گفت: 
ــکاری  ــا هم ــاراهلل ب ــت انص ــای مقاوم ــروه ه گ
ــروي  ــته 40 نی ــنبه گذش ــن روز دوش ــش یم ارت
نظامــی مصــری را در ســاحل »ابیــن« بــه هالکت 
رســاندند. متجــاوزان بــا چهــار قایــق کــه هــر کدام 
ــن  ــاک یم ــه خ ــود را ب ــود خ ــرباز ب ــل ۱0 س حام
رســاندند امــا با گــروه هــای مقاومــت روبرو شــدند. 
نیروهــای انصــاراهلل موفــق شــدند کــه ایــن 40 تن 
را اســیر یــا بــه هالکــت برســانند. طبــق بازجویــي 
هــاي انجــام شــده بــا اســرای مصــری مشــخص 
شــد کــه آنهــا مــزدور دســتگاه اطالعاتــی مصــر 
بودنــد که بــا عکــس بــرداری و مطالعــه جغرافیای 
مناطــق مختلــف یمــن، چگونگــی مداخلــه زمینی 
را بررســی مــي کردنــد. همچنین جنبــش انصاراهلل 
چنــد روز پیــش توانســت بیــش از ۱0 جاســوس را 
کــه بــرای عربســتان و اســرائیل در یمــن فعالیــت 
هــای جاسوســی انجــام مــی دادنــد، دســتگیر کند. 
ایــن جاســوس هــا که قصــد فــرار بــه عربســتان را 
داشــتند با هوشــیاری گــروه هــای امنیتی فعــال در 

انصــاراهلل دســتگیر شــدند.
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ــت  ــای موافق ــا امض ــال ۲004 ب ــیر در س البش
نامــه ای بــه جنــگ داخلــی بیــن جنوب و شــمال 
ــود  ــش خ ــر نق ــه خاط ــان داد. او ب ــودان پای س
ــر پاکســازی  ــر اث ــی کــه ب ــور، جای ــزاع دارف در ن
ــر عــرب، ۲00 هــزار نفــر نفــر  ــراد غی ــژادی اف ن
کشــته شــدند مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه اســت.

|| زندگینامه
عمــر حســن احمــد البشــیر ســال ۱944در 
ــد  ــا آم ــه دنی ــاگا ب روســتای کوچــک هــوش بن
ــه  ــت و ب ــودان پیوس ــش س ــه ارت ــی ب و در جوان
ــریعًا  ــت. او س ــره رف ــی در قاه ــه ای نظام مدرس
مــدارج ترقــی در ارتــش  را طــی کــرد و از 
ســربازان چتربــاز شــد. بعدهــا و در جریــان جنگ 
ــش  ــه ارت ــتی در ۱9۷3 او ب ــم صهیونیس ــا رژی ب
ــودان  ــه س ــس از بازگشــت ب مصــر پیوســت. پ
او بــه یکــی از مقامــات ارتــش در نیمــهٔ 
جنوبــی کشــور منصــوب شــد و مســئول 
عملیــات نظامــی علیــه ارتــش آزادی بخــش 
ــهٔ ۱980  ــا ده ــه ت ــد. او ک ــودان ش ــق س خل
ــال ۱989  ــود، در س ــیده ب ــی رس ــه ژنرال ب
بــا حمایــت جبهــه قومــی اســالمی بــه 
رهبــری حســن ترابــی کودتایــی نظامــی 
تــدارک دیــد و نخســت وزیــر منتخــب وقت، 
ــیر  ــرد. البش ــرنگون ک ــدی را س صــادق المه
ــت تمــام احــزاب سیاســی را  ــه فعالی بالفاصل
ــرد و  ــل ک ــریات را تعطی ــرد، نش ــوع ک ممن
ــپس  ــرد. او س ــالم ک ــل اع ــس را تعطی مجل
خــود را بــه عنــوان رئیــس »شــورای رهبــری 
ــن  ــرد. ای ــوب ک ــی« منص ــات مل ــالب نج انق
شــورا نهــادی بــود کــه او تأســیس کــرده بــود 
ــذاری و  ــدرت قانون گ ــام ق ــورا تم ــن ش و ای
اجرایــی در سراســر کشــور را در اختیــار داشــت. 
او ســمت های ریاســت جمهــوری، نخســت 
ــلح و وزارت  ــای مس ــدهٔ نیروه ــری، فرمان وزی
ــت. ــار گرف ــخصًا در اختی ــودان را ش ــاع س دف

|| اتحاد با اسام گرایان
البشــیر ســپس خــود را بــا حســن الترابــی رهبــر 
جبهــهٔ اســالمی ملــی متحــد کــرد و شــروع بــه 
ــودان  ــمال س ــق آن ش ــه طب ــرد ک ــه ای ک برنام
ــد. او  ــدل کن ــالمی ب ــدیداً اس ــی ش ــه دولت را ب
قانــون شــریعه را اجبــاری کــرد و در ۱99۱ قانون 
جنایــی جدیــدی در شــمال ســودان اعــالم شــد 
ــی داد.  ــری م ــدرت بیش ت ــس ق ــه پلی ــه ب ک
ــالل  ــس از انح ــیر پ ــر ۱993 البش در ۱6 اکتب
ــی  ــرای رهایــی مل ــی ب شــورای فرمــان انقالب
ــوب  ــور منص ــور کش ــس جمه ــوان رئی ــه عن ب

ــش داد. ــش را افزای ــد و قدرت ش

ــورت  ــه در ص ــرده ک ــالم ک ــیر اع ــر البش عم
ــمالی آن  ــش ش ــی از بخ ــودان جنوب ــی س جدای
ــر خواهــد  ــون اساســی ســودان تغیی کشــور، قان
ــی  ــان عرب ــد زب ــی جدی ــون اساس ــرد و در قان ک
تنهــا زبــان، اســالم تنهــا دیــن و قوانین شــریعت 

ــود. ــد ب ــودان خواه ــون در س ــا قان تنه

|| البشیر در سطح بین المللی
ــی  ــره ای جنجال ــی چه ــطح جهان ــیر در س البش
اســت. او مدت هــا بــه دلیــل کمــک و پنــاه دادن 
بــه تروریســت ها و افراطیــون اســالمی محکــوم 
ــج  ــدت پن ــه م ــن الدن ب ــامه ب ــت. اس شده اس
ســال در ســودان زندگــی و کار می کــرد و تنها در 
مــی۱996 بــود کــه از ایــن کشــور اخــراج شــد.

|| صدور حکم بازداشت بین المللی
ــه  ــتقر در اله ــری مس ــی کیف ــوان بین الملل دی
ــی  ــالدی و در اقدام ــال ۲009 می ــه س در 4 فوری
ــه  ــر البشــیر را ب ــم بازداشــت عم ــابقه حک بی س
اتهــام ارتــکاب »جنایــات جنگــی و جنایــت علیه 
بشــریت« در دارفــور، صــادر کــرد. این نخســتین 
بــار بــود کــه دادگاه رســیدگی بــه جرائــم جنگــی 
ــوز در راس  ــه هن ــری را ک ــت رهب ــم بازداش حک
کار اســت، صــادر می کــرد. او در واکنــش بــه این 
حکــم گفتــه بــود: »حکــم را در کــوزه بگذاریــد.« 
دولــت ســودان هــم »ســیزده« ســازمان عمــده 
را کــه در منطقــه  امدادرســانی  بین المللــی 
دارفــور بــه کمــک  رســانی بــه مــردم جنــگ  زده 

ــرد. ــراج ک ــور اخ ــد، از آن کش می پرداختن
ــن  ــی در ای ــگ داخل ــال جن ــش س ــی ش در ط

منطقه ســیصد هــزار نفــر کشــته شــده و بیــش از دو 
میلیــون نفــر آواره شــده اند. اقلیــت دارفــوری برخالف 
اکثریــت عــرب و مســلمان ســودان از تبــار آفریقایی و 
مســیحی هســتند. رســانه های غربــی شــبه نظامیان 
ــل و تجــاوز  ــه قت ــت ســودان را متهــم ب ــوادار دول ه

ــد. ــان کرده ان ــه کــودکان و زن جنســی ب

|| حمایت اتحادیه عرب
ــارس ۲009، ســران کشــورهای  ــخ 30 م در تاری
عضــو اتحادیــه عــرب، در پایان نشســت ســاالنه 
خــود در دوحــه، پایتخــت قطــر، بــا صــدور 
بیانیــه ای از عمــر البشــیر، رئیس جمهــور تحــت 
تعقیــب ســودان، در برابــر حکــم بازداشــت 
بین المللــی کــه توســط دیــوان بین المللــی 
ــت،  ــادر شده اس ــترداد او ص ــرای اس ــری، ب کیف

ــد. ــت کردن حمای

|| تجزیه سودان
در نهــم ژانویــه ۲0۱۱ طــی همه پرســی ســودان 
کــه بزرگتریــن کشــور آفریقایــی بــه شــمار مــی 
رفــت تجزیــه شــد و ســودان جنوبــی متولد شــد.

ــیر در  ــر البش ــدد عم ــروزی مج || پی
انتخابــات

عمــر البشــیر در انتخاباتــی کــه در روز۲۷ آوریــل 
ــا 95 درصــد  ــا تقریب ــزار شــد ب ســال ۲0۱5 برگ

آراء پیــروز ایــن انتخابــات لقــب گرفــت.

ــران در  ــی مراکــز فرهنگــی ای || تعطیل
ــیر ــای عمرالبش ــودان و ادعاه س

ــی  ــودان ط ــت س ــپتامبر۲0۱4، دول ــل س در اوای
ــی  ــه، تعطیل ــدون مقدم ــب و ب ــی عجی تصمیم
مراکــز فرهنگــی جمهــوری اســالمی در ســودان 
را بــه بهانــه تبلیــغ مذهــب شــیعه، اعــالم 
ــودان،  ــه س ــر خارج ــی« وزی ــی کرت ــرد. »عل ک
ــن  ــی ای ــان ایران ــی و کارکن ــزن فرهنگ ــه رای ب
مراکــز ۷۲ ســاعت فرصــت داد کــه ایــن کشــور 
را تــرک کننــد وی مدعــی شــد: چندیــن مــورد از 
فعالیت هــای مرکــز فرهنگــی ایــران را در برخــی 
دانشــگاه ها  برخــی  و  شیعه نشــین  مناطــق 
رصــد کردیــم و انحــراف فعالیت هــای آن از 
ــا مشــخص شــد. ــر م ــای فرهنگــی ب فعالیت ه
ــئوالن وزارت  ــت مس ــه درخواس ــخ ب  او در پاس
ــر  ــد نظ ــر تجدی ــی ب ــورمان، مبن ــه کش خارج
ــری از  ــم و جلوگی ــن تصمی ــت ســودان در ای دول
ــق دو  ــابقه دار و عمی ــط س خدشــه دار شــدن رواب
کشــور، گفــت کــه رییــس جمهــور ایــن کشــور 
درخواســت ایــران را رد کــرده اســت و هیــچ 

ــدارد! ــود ن ــی وج ــای چانه زن ج
عمــر البشــیر، در مصاحبــه ای بــا الشــرق 

االوســط )۱۱ اکتبــر ۲0۱4(، ضمــن دفــاع از 
ــک  ــران، آن را ی ــی ای ــز فرهنگ ــی مراک تعطیل
ــازه  ــه اج ــت ک ــد و گف ــتراتژیک خوان گام اس
تبلیــغ شــیعه را در ســودان نمی دهــد. او آن 
ــران  ــط اســتراتژیک ای ــاره رواب چــه را کــه درب
ــد را  ــتان می رس ــوش عربس ــه گ ــودان ب ــا س ب
ــام  ــه تم ــرد ک ــا ک ــد و ادع ــده خوان ــراق ش اغ
ــه پادشــاهی  ــه ب ــن زمین ــه در ای ــی ک اطالعات
عربســتان ســعودی رســیده اشــتباه، ســاختگی 
ــوع  ــن موض ــت و ای ــوده اس ــز ب ــه آمی و مبالغ
ــی  ــرای تعطیل ــا ب ــم م ــوح در تصمی ــه وض ب
ــود.  ــان داده می ش ــران نش ــی ای ــز فرهنگ مرک
ــیده  ــات رس ــه اطالع ــعودی ب ــئوالن س .مس
دربــاره رابطــه ایــران بــا ســودان گــوش 
ندهنــد مــا هیــچ روابــط اســتراتژیکی بــا 
ــیار  ــران بس ــا ای ــا ب ــط م ــم. رواب ــران نداری ای
ــی  ــم برخ ــه گفت ــور ک ــان ط ــت. هم ــادی اس ع
ــا  ــاره رابطــه مــا ب طرف هــا و منابــع می خواهنــد درب
ایــران اغــراق کننــد و آن را بیش از چیزی که هســت، 
نشــان دهند. کســانی کــه می خواهنــد روابط ســودان 
را بــا کشــورهای بــرادر حاشــیه خلیج فــارس بــه ویژه 
عربســتان ســعودی تیــره کننــد، دربــاره رابطــه مــا با 
ــد. ــر می کنن ــت منتش ــات نادرس ــران اطالع ای

خاورمیانه و شمال آفریقا

اهداف تشکیل ارتش مشترک عربی

سیاست خارجی سودان در دوران عمر البشیر/ 
از استقالل تا تحت الحمایگی

عمر حسن احمد البشیر رئیس جمهور کنونی سودان و رئیس حزب کنگره سودان است. او در سال ۱۹۸۹ در زمانی که 
یک سرهنگ ارتش سودان بود رهبری کودتای بدون خونریزی را برعهده گرفت و موفق به برکناری صادق المهدی 

نخست وزیر منتخب وقت شد و به قدرت رسید.

گزارش: فرزاد فرهاد توسکی
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ــاوز  ــال تج ــودان در قب ــع س || موض
ــن ــه یم ــا ب ــعودی ه س

ــعودی،  ــی س ــالت هوای ــاز حم ــا آغ ــان ب همزم
موســوم بــه عملیــات »طوفــان قاطعیــت«، 
ــن  ــودان از اولی ــن(، س ــارس)6 فروردی در ۲5 م
کشــورهایی بــود کــه بــه ائتــالف عربــی بــرای 
ــه عربســتان پیوســت. عمرالبشــیر، در  کمــک ب
مصاحبــه بــا الشــرق االوســط در فــردای شــروع 
حمــالت گفــت: مداخلــه نظامــی در یمــن امری 
واجــب بــود کــه دیگــر نبایــد در آن تأخیــر 
می شــد خصوصــا اینکــه امیدهایــی وجــود 
ــج  ــوزه خلی ــورهای ح ــرح »کش ــه ط ــت ک داش
ــه  ــه آن توج ــد ب ــه بای ــا ک ــارس« را برخی ه ف
ــن  ــفانه ای ــا متاس ــد، ام ــه کنن ــد، توج می کردن
اتفــاق نیفتــاد و حوثی هــای بــه نقشــه های 
خــود تــا رســیدن بــه عــدن ادامــه دادنــد و ایــن 
رونــد، گزینــه دیگــری در برابــر دیگــران بــه جــز 

ــت. ــی نگذاش ــی باق ــه نظام مداخل

|| عمر البشیر
»علــی کرتــی«، وزیــر خارجــه ســودان، در پــی 
ــن کشــور از شــرم  بازگشــت رییــس جمهــور ای
ــا  ــاص ب ــط خ ــه رواب ــر گون ــود ه ــیخ، وج الش
ایــران را از اســاس رد کــرد، و گزارش هــا در 
ایــن مــورد را بی پایــه دانســت! او گفــت کــه آن 
چــه کــه ســودان را بــه کشــورهای عربــی پیونــد 
ــت« اســت، و  ــد، »همســایگی« و »عربی می ده
ــک  ــط نزدی ــران رواب ــر ته ــارغ از نظ ــودان ف س
ــد داشــت. ــرب را خواه ــا کشــورهای ع ــود ب خ

بــه عــالوه، »احمــد بــالل عثمــان«، ســخنگوی 
دولــت ســودان بــه شــبکه خبــری »بلومبــرگ« 
گفــت کــه روابــط خارطــوم بــا تهــران تنهــا یک 
رابطــه »عــادی« اســت. بــه عــالوه او از آمادگــی 
ایــن کشــور بــرای در اختیــار گذاشــتن 4 هواپیما 
و 6000 نیــروی پیــاده، در صــورت حملــه زمینــی 
بــه یمــن، خبــر داد! او اضافــه کــرد: مــن مدتــی 
در وزارت خارجــه بــوده ام. هیــچ چیــز مبنــی بــر 

ائتــالف بــا ایــران نشــنیدم.

|| دیدگاه کارشناسان
حســن هانــی زاده کارشــناس مســائل خاورمیانــه 
ــت:  ــیر گف ــر البش ــاره عم ــا درب ــمال آفریق و ش
عمــر البشــیر در ســال ۱989 در حالــی کــه 
درجــه ســرهنگی داشــت علیــه حکومــت مردمی 
ــورای  ــک ش ــرد و ی ــا ک ــدی کودت ــادق المه ص
نظامــی بــرای اداره کشــور ســودان تشــکیل داد.
ــه  ــود را ب ــال ۱993 خ ــیر از س ــزود: البش وی اف
عنــوان رئیــس جمهــوری ســودان اعــالم کــرد و 
از آن زمــان بــود کــه نقــش پنهانــی و مشــکوک 
خــود را آغــاز کــرد. عمر البشــیر کــه در طــول دو 
دهــه گذشــته همــواره در ســطح جهــان عــرب 
ــزوا شــد از ســال ۲009 دادگاه  و اســالم دچــار ان
جنایــات جنگــی وی را بــه اتهــام کشــتار مــردم 

ســودان در دارفــور تحــت تعقیــب قــرار داد.
هانــی زاده تاکیــد کــرد: ایــران از معــدود 
ــش  ــه تحــت پوشــش جنب ــود ک کشــورهایی ب
عــدم تعهــد از عمــر البشــیر حمایــت مــی کــرد.
ــدم  ــش ع ــگاه ریاســت جنب ــران از جای ــا ای باره
تعهــد صــدور حکــم تعقیــب عمــر البشــیر را در 
ــط  ــرد. رواب ــوم ک ــی محک ــه جهان ــطح جامع س
ــه دلیــل نگــرش هــای ضــد  ایــران و ســودان ب
ــوده  ــه رشــد ب صهیونیســتی مــردم ســودان رو ب
ــران کمکهــای اقتصــادی و سیاســی  اســت و ای

ــا  ــت ام ــرده اس ــودان ک ــردم س ــه م ــادی ب زی
عمرالبشــیر ۷۱ ســاله طــی ماههــای اخیــر 
ــر  ــر منطقــی و غی ــه دلیــل اتخــاذ مواضــع غی ب
اصولــی در میــان احــزاب اســالمی ســودان 
دچــار انــزوا شــد و در همیــن هنــگام عربســتان 
ــان  ــر درخس ــابقه غی ــه س ــه ب ــا توج ــعودی ب س
عمــر البشــیر در ســرکوب مــردم وعــده کمــک 
ــیر داد. ــر البش ــه عم ــارد دالری ب ــی ۲ میلی مال

بیــان کــرد: همچنیــن رســانه هــای  وی 
ــته  ــاه گذش ــش م ــی ش ــتان ط ــترده عربس گس
ــدد  ــروزی مج ــرای پی ــترده ای ب ــات گس تبلیغ
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــیر در انتخاب ــر البش عم
ســودان انجــام دادنــد. بــه نظــر مــی رســد کــه 
عمــر البشــیر اکنــون در انتخــاب عربســتان بــه 
عنــوان همپیمــان ســودان بــه کــج راهــه رفتــه و 
انتخــاب وی بــا کمــک مالــی عربســتان صورت 
ــان  ــی در می ــه اســت. عمرالبشــیر جایگاه گرفت
ــن  ــه همی ــدارد ب ــودان ن ــالمی س ــزاب اس اح
ــک  ــا کم ــرا ب ــعودی اخی ــتان س ــل عربس دلی
رژیــم صهیونیســتی و بــا عنــوان پــاداش موافقت 
ــی  ــه جهان ــطح جامع ــودان در س ــه س ــا تجزی ب
دســت بــه تحــرکات دیپلماتیــک زدنــد تــا حکم 
بازداشــت بیــن المللی عمــر البشــیر را لغــو کنند.
هانــی زاده افــزود: اکنــون عمــر البشــیر در یــک 
ــا 94 درصــد رای  ــات فرمایشــی ظاهــرا ب انتخاب
ــا  ــدد انتخــاب دیکتاتوره ــع ع ــه در واق ــردم ک م
تلقــی می شــود انتخــاب شــد. امــا آیا سرنوشــت 
ــد  ــم خواه ــاب رق ــن انتخ ــا ای ــیر ب ــر البش عم
ــوری  ــت جمه ــد ریاس ــا دوره جدی ــورد قطع خ
عمــر البشــیر بــا چالشــهای جــدی روبــرو خواهد 
ــد  ــک و فاق ــخصیت غیرآکادمی ــن ش ــد و ای ش
ــاب  ــا طن ــالح ب ــه اصط ــه ب ــی ک ــش سیاس بین
عربســتان بــه چــاه رفتــه اســت هرگــز نخواهــد 
ــه  ــود را ب ــوری خ ــت جمه ــت دوره ریاس توانس

ــان برســاند. ــه پای ســالمت ب
ــای  ــد کاریزم ــان کــرد: عمــر البشــیر فاق وی بی
یــک سیاســتمدار ســودانی اســت او در مقایســه 
ــا جعفــر النمیــری و ژنــرال عبدالرحمــن ســوار  ب
ــوردار  ــری برخ ــی کمت ــوان سیاس ــب از ت الده
اســت. عمــر البشــیر هیچــگاه بــه فکــر وحــدت 
ســودان نبــود و در مقابــل باقــی مانــدن در راس 
ــودان داد  ــار س ــت ب ــه ذل ــه تجزی ــن ب ــدرت ت ق
ــد ریاســت  ــل تمدی ــع ســودان را در مقاب و در واق
ــودان  ــک س ــرد. این ــه ک ــود تجزی ــوری خ جمه
جنوبــی بــا پایــگاه محکــم رژیــم صهیونیســتی 
ــل شــده اســت و حضــور صهیونیســتها در  تبدی
نیــل علیــا امنیــت آبــی ده کشــور اطــراف نیــل 

ــد. ــی کن ــد م را تهدی
ــمال  ــه و ش ــائل خاورمیان ــناس مس ــن کارش ای
ــا اشــاره بــه نارضایتــی هــا از سیاســت  آفریقــا ب
هــای عمــر البشــیر، صــادق المهــدی و حســن 
ــان سرســخت سیاســت هــای  ــی از مخالف التراب

ــر البشــیر دانســت. عم
دربــاره چرخــش سیاســت خارجــی عمــر البشــیر 
ــی از ورود  ــرا ناش ــوان آن ــی ت ــران م ــال ای در قب
عمــر البشــیر بــه ائتــالف بنــدی هــای جدیــد و 
ــا کشــورهای  ــه ســوی ائتــالف ب حرکــت وی ب
عربــی و کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس و جــدا 
ــت دانســت. از  ــران و مقاوم ــالف ای ــدن از ائت ش
ــه ســودان  ــه تجزی ــوان ب ــی ت ــر م ــل دیگ عوام
ــق  ــی، مناط ــودان جنوب ــرائیلی در س ــوذ اس و نف
مــورد مناقشــه و نیــز موضــوع حــوزه نیــل 
ــی  ــز نم ــر هرگ ــه مص ــژه ک ــه وی ــمرد ب برش

ــه  ــد ک ــودان روی کار باش ــی در س ــد دولت خواه
منافــع آبــی ایــن کشــور را بــه مخاطــره انــدازد.
ســودان بــه دنبــال اســتفاده از مزایــای همراهــی 
ــت.  ــی اس ــورهای عرب ــا و کش ــعودی ه ــا س ب
»بندواگنینــگ«  اصــل  راســتای  در  ایــن 
»BANDWAGONING « یعنــی اصلــی کــه 
کشــوری ضعیــف بــا کشــور قدرتمنــد از خودش 
وارد ائتــالف مــی شــود تــا از مزایــای ایــن 

ــت. ــرد اس ــره بب ــالف به ائت
ــا دادن  ــد ب ــی کن ــعی م ــیر س ــع عمرالبش در واق
امتیازاتــی در ســطح منطقــه بــرای خــود در 
ــا  ــود ب ــی خ ــا همراه ــد وب ــی بیاب ــه حام منطق
ــوردار  ــی برخ ــن همراه ــای ای ــتان از مزای عربس
ــی  ــه همراه ــا در نتیج ــه ب ــن اینک ــد. ضم باش
ــر ضعــف مشــروعیت داخلــی و  ــا مصــر نیــز ب ب
ــه خواهــد  ــوع خــود غلب ژئوپلیتیــک کشــور متب

ــرد. ک
هانــی رســالن مشــاور مرکــز مطالعــات سیاســی 
و اســتراتژکی االهــرام در ایــن بــاره گفــت: تغییر 
در مواضــع سیاســی ســودان از زمانی شــروع شــد 
ــالم  ــوان المســلمین اع ــر البشــیر از اخ ــه عم ک
ــی  ــال لیب ــود را در قب ــع خ ــرد و موض ــت ک برائ
تغییــر داد و از اعــزام نیــرو و ارســال تجهیــزات با 

هماهنگــی قطــر بــه آنجــا کــم کــرد.
وی تاکیــد کــرد: ورود ســودان بــه ائتــالف 
ــر در مواضــع  ــن اوج تغیی ــه انصــاراهلل در یم علی
ســودان و پیوســتن وی بــه اردوگاه دیگــر 
ــی  ــعودی،امارات و برخ ــتان س ــه مصر،عربس ک
کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس در 

ــت. ــد اس ــور دارن آن حض
ــد:  ــی افزای ــرام م ــات االه ــز مطالع ــاور مرک مش
ســودان کــه روابــط حســنه ای بــا ایــران داشــت و 
حامــی اخــوان المســلمین بــود و در لیبــی بــه نفــع 
ــت  ــع دس ــن مواض ــرد از ای ــی ک ــت م ــا فعالی آنه
برداشــت. رژیــم ســودان کــه مواضــع پراگماتیســم 
ــل  ــب تبدی ــت طل ــم فرص ــک رژی ــه ی ــت ب داش
ــال منافــع خــود اســت. ــه دنب شــده اســت کــه ب

ــودان  ــت س ــزب ام ــس ح ــدی رئی صــادق المه
ــدرت  ــیر در ق ــر البش ــدن عم ــی مان ــت: باق گف
ــد  ــی کن ــادی محــروم م ــع زی ســودان را از مناف
و راه بخشــش بدهــی هــای خارجــی ســودان و 

ــدد. ــی بن ــا را م ــم ه ــع تحری رف
ــره  ــزب کنگ ــران ح ــرازق از رهب ــر عبدال ابوبک
مردمــی ســودان گفــت: عمــر البشــیر قصــد دارد 
ــر جامعــه جهانــی و غــرب و  کــه خــود را در براب
کشــورهایی کــه بــا آنهــا در طوفــان موســوم بــه 
ــوی نشــان  ــرده اســت ق ــت مشــارکت ک قاطعی
دهــد و بعیــد نیســت کــه پــس از کســب حمایت 
ــد. عمرالبشــیر  ــا کن ــه داخــل کودت خارجــی علی
ــه  ــدارد و فقــط ب ــان اعتمــادی ن ــه غیــر نظامی ب

ــد. ــان توجــه مــی کن نظامی
هــاری ویرهافیــن اســتاد دانشــگاه جــرج تــاون و 
کارشــناس امــور شــاخه آفریقــا گفــت: آنچــه در 
ــرای رئیــس جمهــوری ســودان  حــال حاضــر ب
اهمیــت دارد بــه دســت آوردن پــول بــرای 
چرخانــدن اقتصــاد ســودان اســت زیــرا ایــن بــه 

ــتگی دارد. ــی اش بس ــت سیاس سرنوش

|| نکته پایانی
اگــر بــه مواضــع عمــر البشــیر نگاهــی بیندازیــم 
ــت  ــه عل ــه ب ــه وی ک ــویم ک ــی ش ــه م متوج
جدایــی جنــوب ســودان بخــش زیــادی را منابــع 
اقتصــادی خــود را از دســت داده اســت در صــدد 

ــه کشــورهایی  ــک شــدن ب ــا نزدی ــه ب اســت ک
ــد  ــد عربســتان و دیگــر کشــورهای ثروتمن مانن
خلیــج فــارس بــه اقتصــاد بحــران زده خــود ســر 
و ســامانی دهــد. پــس یکــی از دالیــل نزدیــک 
شــدن عمــر البشــیر بــه ســعودی هــا و فاصلــه 
گرفتــن از ایــران در همیــن نکتــه نهفتــه اســت.

ــت.  ــب اس ــت طل ــردی فرص ــیر م ــر البش عم
وی کــه هــم اکنــون در جبهــه داخلــی بــا 
ــل اقتصــادی و دیگــر  ــه دالی ــان ب فشــار مخالف
ــی از  ــوخت و انبوه ــه س ــوط ب ــکالت مرب مش
ــه  ــد ک ــی کوش ــت م ــرو اس ــا روب ــواری ه دش
ــای  ــاد و جــذب ســرمایه ه ــول زی ــق پ ــا تزری ب
ــرم  ــن اه ــم ای ــرب ه ــد ع ــورهای ثروتمن کش
فشــار را از دســت مخالفــان خــود خــارج کنــد و 

ــد. ــی کن ــدرت نمای ــر ق ــه ظاه ــم ب ه
در واقــع عمرالبشــیر راه عبدالفتــاح السیســی 
رئیــس جمهــوری مصــر کــه تمــام فکــر و 
ــین  ــیخ نش ــول از ش ــن پ ــه گرفت ــش ب اهتمام
هــای ثروتمنــد شــورای همــکاری خلیــج فارس 
ــم  ــه طــور دائ ــد. السیســی ب اســت را مــی پیمای
ــورها را در  ــن کش ــت ای ــودن امنی ــز ب ــط قرم خ
ــیر  ــد و عمرالبش ــی کن ــرح م ــران مط ــر ای براب
ــز  ــاوری ج ــود ی ــزوای خ ــان ان ــه در زم ــز ک نی
ایــران نداشــت نیــز مــی کوشــد بــا برگــه ایــران 
ــتان  ــی عربس ــران یعن ــه ای ته ــب منطق از رقی
ــژه مســئوالن  ــرد و شــاید دســتور وی ــاز بگی امتی
عربســتانی بــرای کمــک مالــی مشــوق بزرگــی 

ــد. ــی آی ــاب م ــه حس ــرای وی ب ب
ایــن دلبســتگی و در واقــع دلخــوش کــردن بــه 
ــرای عمــر  ســعودی هــا شــاید تبعــات خوبــی ب
ــژه  ــه وی ــد ب ــته باش ــال نداش ــه دنب ــیر ب البش
ــی  ــه زمان ــی ک ــد مرس ــت محم ــه سرنوش ک
ــا  ــعودی ه ــت س ــه خدم ــرض ارادت ب ــرای ع ب
ــه  ــد ک ــرار ده ــد نظــر ق ــت را م ــاض رف ــه ری ب
چگونــه ســعودی هــا در طرفــه العینــی وی را بــه 

ــد. ــی فروختن السیس
ــی  ــراوان داخل ــهای ف ــا چالش ــیر ب ــر البش عم
ــع  ــد و موض ــد ش ــرو خواه ــی روب ــن الملل و بی
ــالم  ــس از اع ــیر پ ــه البش ــا علی ــه اروپ اتحادی
ــه  ــت.در زمین ــن مدعاس ــواه ای ــروزی وی گ پی
داخلــی نیــز بعیــد اســت کــه عمــر البشــیر بتوانــد 
بــر مشــکالت امنیتــی و اقتصــادی و مناطــق مورد 

ــد. ــه کن ــی غلب ــا ســودان جنوب مناقشــه ب
عــالوه بــر ایــن تــوده مــردم ســودان هماننــد انبــار 
باروتــی هســتند کــه منتظــر جرقــه ای هســتند و 
تنهــا از اقدامــات ســرکوبگرانه هــراس دارنــد زیــرا 
تحــرکات مردمــی در ســپتامبر ۲0۱3 بــه شــدت از 

ســوی حکومــت عمــر البشــیر ســرکوب شــد.
ــع  ــاد و رف ــت اقتص ــودای تقوی ــیر در س عمرالبش
تحریــم هــای اعمــال شــده بــا نزدیــک شــدن بــه 
متحــدان آمریــکا در منطقه و بــه دســت آوردن نظر 
مســاعد واشــنگتن اســت امــا بعیــد اســت کــه این 

تــالش هــای عمرالبشــیر پاســخ دهــد.
ــر ســودان  ــع قــرن ب عمــر البشــیر کــه یــک رب
مســلط اســت پــس از تغییــر حکومــت در مصــر 
ــش،  ــه داع ــی علی ــن الملل ــالف بی ــروع ائت و ش
ــودان  ــران در س ــی ای ــز فرهنگ ــتن مراک ــا بس ب
ــعودی  ــی –س ــتی عرب ــب دوس ــال کس ــه دنب ب
برآمــد وی بــرای بقــا در قــدرت بــا برگــه هــای 
ــا  ــوی ب ــط ق ــا واشــنگتن، رواب ــی ب ــط امنیت رواب
ــا محــور آنکارا-دوحــه  ــط محکــم ب ــران، رواب ای
ــوان  ــره و اخ ــور ریاض-قاه ــا مح ــه ب و مصالح

ــد. ــی کن ــازی م المســلمین ب
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یــن  ا در  ســعودی  عربســتان  پادشــاه 
بــن  »محمــد  همچنیــن  تغییــرات 
ــاع و  ــر دف ــاه و وزی ــر پادش ــلمان« پس س
ــن  ــه یم ــتان علی ــات عربس ــده عملی فرمان
ــی  ــد معرف ــین ولیعه ــوان جانش ــه عن را ب
ــه  ــه ب ــل ک لفیص ــعود ا ــن س ــرد. همچنی ک
ــه عربســتان  ــر خارج ــدت 40 ســال وزی م
ــد  ــته ش ــار گذاش ــود کن ــمت خ ــود از س ب
در  ریــاض  ســفیر  الجبیــر«  »عــادل  و 

شــد. وی  جایگزیــن  واشــنگتن 
انجــام شــده، »خالــد  تغییــرات  طبــق 
وزیــر  عنــوان  بــه  لعزیــز«  عبدا بــن 
بــه  لفقیــه«  ا »عــادل  و  بهداشــت 
ــزی  ــه ری ــاد و برنام ــر اقتص ــوان وزی عن
ــر  ــوان وزی ــه عن ــی« ب ــرق الحقبان و »مف
ــد  ــن »حم ــد. همچنی ن ــده ا ــی ش کار معرف
الســویلم« رئیــس دیــوان پادشــاهی و 
سرپرســت  معــاون  لیاســر«  ا »عبــداهلل 
ــد. ن ــده ا ــی ش ــون معرف ــو و تلویزی رادی
تغییراتــی کــه بالفاصلــه پــس از فــوت 
عبــداهلل بــن عبدالعزیــز و روی کار آمــدن 
جدیــد  پادشــاه  عبدالعزیــز  بــن  ســلمان 

داد: رخ  عربســتان 
- »مشــعل بــن عبــداهلل« پســر ششــم 
ــار و  ــه برکن ــارت مک ــابق از عم ــاه س پادش
ــاب  ــای وی انتخ ــه ج ــل« ب ــد الفیص »خال

ــد. ش
ــی  ــورای عال ــلطان« از ش ــن س ــدر ب - »بن

ــد. ــته ش ــار گذاش ــی کن ــت مل امنی
- شــاهزاده »مقــرن بــن عبــداهلل« بــه 
ــه  ــف« ب ــن نای ــد ب ــد و »محم ــوان ولیعه عن

عنــوان ولیعهــد انتخــاب شــدند.
- شــاهزاده »محمــد بــن ســلمان« بــه 
عنــوان وزیــر دفــاع و »متعــب بــن عبــداهلل« 
ــدند. ــن ش ــی تعیی ــر گارد مل ــوان وزی ــه عن ب
- »خالــد العــرج« وزیــر خدمــات مدنــی، 
و  فرهنــگ  وزیــر  الطریفــی«  »عــادل 
ــر بهداشــت،  رســانه، »احمــد الخطیــب« وزی
ــی،  ــور اجتماع ــر ام ــی« وزی ــد القصب »ماج
الصمعانــی« وزیــر دادگســتری و  »ولیــد 
»صالــح آل شــیخ« وزیــر امــور اســالمی 

معرفــی شــدند.
ــه  ــارت منطق ــدر« از عم ــن بن ــل ب - »فیص
ــارت  ــداهلل« از عم ــن عب ــی ب ــم و »ترک قصی
ریــاض و »خالــد بــن بنــدر« از ریاســت 

ــدند. ــار ش ــی برکن ــای اطالعات نهاده
بــه موجــب تغییــرات در ابتــدای روی کار 
ــن  ــتان همچنی ــد عربس ــاه جدی ــدن پادش آم
ــی  ــه عال ــون کمیت ــی همچ ــای مختلف نهاده
سیاســتگذاری آمــوزش، شــورای خدمــات 
ــگاه  ــی دانش ــوزش عال ــورای آم ــی، ش مدن
ــی اقتصــاد حــذف شــدند.  هــا و شــورای عال
شــورای  نهــاد  دو  شــد  قــرار  همچنیــن 
امــور سیاســی و امنیتــی و شــورای امــور 

ــود. ــکیل ش ــادی تش اقتص

|| مغــز متفکــر تغییــرات در عربســتان 
کیســت؟

ــدای روی کار  ــه در ابت ــلمان ک ــن س ــد ب محم
آمــدن ســلمان بــن عبدالعزیــز بــه عنوان پادشــاه 
جدیــد عربســتان تصــدی وزارت دفــاع را برعهده 
گرفــت اکنــون بــا حفــظ ســمت جانشــین 
ولیعهــد شــده اســت و فرماندهــی حمــالت 

ــده دارد. ــر عه ــن را ب ــه یم ــی ب ــی فعل نظام
ــد شــد  وی در 3۱ آگوســت ۱985 میــالدی متول
و پســر ششــم پادشــاه عربســتان محســوب مــی 
شــود. محمــد بــن ســلمان در رشــته حقــوق در 

دانشــگاه ملــک ســعود تحصیــل کــرده اســت.

|| فعالیت های سیاسی
ــوان  ــه عن ــن ســلمان از ســال ۲00۷ ب محمــد ب
مشــاور در هیئــت کارشناســان کابینــه عربســتان 
ــال ۲009  ــرد و در س ــی ک ــت م ــعودی فعالی س

ــاض  ــر منطقــه ری ــژه امی ــوان مشــاور وی ــه عن ب
ــال ۲0۱3  ــا س ــن ت ــالوه برای ــد و ع ــی ش معرف
ــی  ــوب م ــه محس ــاوران کابین ــان از مش همچن

ــد. ش
دبیرکلــی مرکــز الریــاض و مشــاور ویــژه رئیــس 
شــورای اداری دفتــر پادشــاهی عبدالعزیــز از 
دیگــر فعالیــت هــای سیاســی وی بــه 
بــن ســلمان  رود. محمــد  شــمار مــی 
حفــظ  بــا  همزمــان   ۲0۱3 ســال  در 
ــر  ــر دفت ــارت ب ــود نظ ــای خ ــمت ه س

ــز برعهــده داشــت و در  ــاع را نی ــر دف وزی
ــمت  ــاه، س ــتور پادش ــا دس ــال ۲0۱4 ب س
ــمت  ــه س ــز ب ــه نی بین ــاور در کا ــر مش وزی
در  ینکــه  ا تــا  اضافــه شــد  هــای وی 
ــدرش  ــدن پ ــس از روی کار آم ــت پ نهای
عربســتان  جدیــد  پادشــاه  عنــوان  بــه 
۲0۱5 وزارت دفــاع و ســمت  در ســال 
مشــاور ویــژه پادشــاه بــه وی واگــذار 
ــادی  ــور اقتص م ــورای ا ــن ش ــد. همچنی ش
آن  ریاســت  و  تاســیس  نیــز  توســعه  و 

ــد. ــذار ش ــلمان واگ ــن س ــد ب ــه محم ب

|| فرماندهــی حمــات نظامــی بــه 
ــن یم

 ۲6 تاریــخ  در  ســعودی  عربســتان 
مــارس ســال جــاری میــالدی )ششــم 
ــه  ــه جویان ــی مداخل ــن( در اقدام فروردی
ــاوز  ــن تج ی ــرد. در ا ــاوز ک ــن تج ــه یم ب
هــا  ســعودی  ســوی  از  آن  نــام  کــه 
شــده  نامگــذاری  کوبنــده«  »طوفــان 
ــور  ــت ۱0 کش ــا حمای ــتان ب ــت عربس اس
ــه  ــکا و ب ــژه آمری ــه وی ــی ب ــی و غرب عرب
ــور  ــه منص ــد رب ــدن »عب ن ــور بازگردا منظ
مســتعفی  جمهــوری  رئیــس  هــادی« 
ــه  ــور حمل ــن کش ی ــه ا ــدرت ب ــه ق ــن ب یم
مذکــور  عملیــات  فرماندهــی  کــرد. 

برعهــده محمــد بــن ســلمان اســت.
ــام  ــرات انج ــا تغیی ــد ب ــی رس ــر م ــه نظ ب
ســعودی  عربســتان  کابینــه  در  شــده 
احتمــال  بــر  مبنــی  هــا  بینــی  پیــش 
بــن ســلمان  کودتــای داخلــی محمــد 
یابــد.  تحقــق  قــدرت  قبضــه  بــرای 
یــن  ا چرایــی  بــه  ســعودی  مقامــات 
امــا  نــد  ا نکــرده  ای  اشــاره  تغییــرات 
لعزیــز  از زمانــی کــه ســلمان بــن عبدا
دســت  بــه  را  عربســتان  در  پادشــاهی 
ــال  ز احتم ــی ا ــه های ــت زمزم ــه اس گرفت
رتقــاء  ا و  قــدرت  ســاختار  در  تغییــر 
مطــرح  ســلمان  بــن  محمــد  جایــگاه 

شــده اســت.
محمــد  تحلیلگــران،  اعــالم  بــر  بنــا 
عربســتان  پادشــاه  پســر  ســلمان  بــن 
ــی  ت ــام تغییرا ــر تم ــز متفک ــدس و مغ مهن
اســت کــه از زمــان فــوت ملــک عبــداهلل 
ــن 93(  3 بهم ــتان ) ــابق عربس ــاه س پادش
ــه  ــورت گرفت ــور ص ــن کش ی ــون در ا تاکن

ــت. اس
محمــد  پســت،  واشــنگتن  نوشــته  بــه 
بــن ســلمان هفتــه هــا قبــل از فــوت 
بــه دقــت در  لعزیــز  بــن عبدا عبــداهلل 
تغییــرات  بــرای  ریــزی  برنامــه  حــال 
گســترده در ســاختار قــدرت عربســتان 
از وقــوع آشــفتگی و  بــوده اســت تــا 
آل  خانــدان  در  قــدرت  بــرای  جــدال 

کنــد. جلوگیــری  ســعود 
ــه  ــورت گرفت ــرات ص ــه تغیی ــی ب ــا نگاه ب
تــوان  مــی  ســعودی  عربســتان  در 
نصــب  و  عــزل  از  هــدف  کــه  گفــت 
بــط  روا تحکیــم  کشــور  ایــن  در  هــا 
رتبــاط  ریــاض - واشــنگتن و تعمیــق ا
آمریــکا  و  ســعودی  عربســتان  میــان 
ــورد  ــی م ــریک امنیت ــک ش ــوان ی ــه عن ب

اســت. منطقــه  در  اعتمــاد 

خاورمیانه و شمال آفریقا

پشت پرده تغییر در عربستان کیست/ 
تأثیر بر روابط با آمریکا

اقدامی غیر  پادشاه عربستان سعودی صبح امروز در  سلمان بن عبدالعزیز 
تغییرات،  این  به موجب  انجام داد.  این کشور  کابینه  تغییراتی را در  منتظره 
»مقرن بن عبدالعزیز« از ولیعهدی و نائب رئیسی شورای وزیران )کابینه( کنار 

گذاشته شد و »محمد بن نایف« به عنوان ولیعهد جدید معرفی شد.

گزارش: سمیه خمارباقی
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در ایــن مصاحبــه کــه مشــروح آن در زیــر آمــده 
اســت ســفیر ترکیه بــه تببیــن مواضع کشــورش 
در قبــال توافــق احتمالــی هســته ای پرداخــت و 
نتایــج و تاثیــرت آن بــر روابــط ایــران و ترکیــه را 

مــورد بررســی قــرار داد.
وی همچنیــن از وجــود برخــی اختــالف نظرهــا 
بیــن دو کشــور دوســت ایــران و ترکیــه خبــر داد 
و در عیــن حــال تاکیــد کــرد کــه ترکیــه خواهان 
ــران اســت و از نقــش  ــا ای تعامــل و همــکاری ب
آفرینــی ســازنده ایــران در منطقــه حمایــت مــی 

کنــد.

ــروه 5+1  ــران و گ ــتیابی ای ــا دس || آی
ــادی  ــته ای و ع ــق هس ــک تواف ــه ی ب
ــی  ــرب م ــران و غ ــط ای ــدن رواب ش
توانــد بــر روابــط ایــران و ترکیــه تاثیر 

ــد؟ ــذار باش گ
بلــه مــی توانــد تاثیــر گــذار باشــد امــا تاثیــرات 
فقــط مثبــت خواهنــد بــود. مــا کامــال از چنیــن 
توافقــی حمایــت مــی کنیم زیــرا ایــن توافــق به 
نفــع هــر دو طــرف ایــران و ترکیــه خواهــد بــود 

. مــا در گذشــته هــم در ایــن مذاکــرات از ایــران 
ــران در دســتیابی  ــم و حــق ای ــت کــرده ای حمای
ــول  ــته ای را قب ــز هس ــح آمی ــرژی صل ــه ان ب
ــم  ــم و امیدواری ــرده ای ــح ک ــم و آن را تصری داری
ــه هیــچ وجــه  کــه ایــن اتفــاق رخ دهــد و مــا ب
نمــی خواهیــم در دســتیابی ایــران بــه ایــن حــق 
خــود ممانعتــی بــه وجــود آوریــم. مــا معتقدیــم 
اگــر ایــران بــه جایــگاه واقعــی خــود در جامعــه 
جهانــی برســد ایــن موضــوع بــه نفــع همــه مــا 
ــد  ــه خواه ــات منطق ــب ثب ــود و موج ــد ب خواه
ــق  ــن تواف ــد کــه ای ــم هــر چن ــا معتقدی شــد. م
فقــط دربــاره مســئله هســته ای اســت امــا آثــار 

ــود. ــد ب ــائل هســته ای خواه ــر از مس آن فرات

اظهــارات  مقایســه  بــا  برخــی   ||
»رجــب طیــب اردوغــان« رئیــس 
ــدارش از  ــل از دی ــه، قب ــور ترکی جمه
ــدیدی را  ــای ش ــه انتقاده ــران ک ته
متوجــه سیاســت هــای ایــران در قبال 
یمــن کــرده بــود بــا اظهــارات وی بعد 
ــد  ــن باورن ــران برای ــدارش از ته از دی

کــه رئیــس جمهــور ترکیــه در جریــان 
ایــن ســفر بــه حقایقــی پــی بــرد. نظر 

ــت؟ ــوص چیس ــن خص ــما در ای ش
نــه مــن چنیــن بــاوری نــدارم. رئیــس جمهــور 
مــا همــه مــی داننــد بــه صریــح گویــی 
معــروف اســت چــه وقتــی کــه بــا رســانه هــا 
صحبــت مــی کنــد چــه وقتــی کــه در مالقــت 
ــور  ــان حض ــران جه ــا رهب ــه ب ــد جانب ــا چن ه
ــدارش از  ــل از دی دارد. وی آن حــرف هــا را قب
تهــران زد کــه بیانگــر نگرانــی هــای واقعــی و 
مشــروع مــا بــود و درجریــان از دیــدار از تهران 
هــم همــان حــرف هــا را تکــرار کردیــم امــا ما 
نمــی خواهیــم دیــدگاه و نظــر خودمــان را بــه 
هیــچ کشــور و طرفــی تحمیــل کنیــم از جملــه 
ــل  ــران تعام ــا ای ــم ب ــی خواهی ــا م ــران. م ای
ــیم.  ــته باش ــازنده داش ــای س ــم و گفتگوه کنی
ــه  ــویم ک ــن ش ــع از ای ــم مان ــی خواهی ــا نم م
ــا  ــد . م ــته باش ــه نداش ــران نقشــی در منطق ای
مــی خواهیــم کــه نقــش ایــران ســازنده باشــد 
و بــه ثبــات بیشــتر در منطقــه کمک کنــد و در 
عیــن حــال ممکــن اســت مــا اختالفاتــی هــم 

ــی  ــراز برخ ــت اب ــیم و عل ــته باش ــم داش ــا ه ب
نگرانــی هــا از ســوی رئیــس جمهــور مــا ایــن 
ــتیم  ــت هس ــت دوس ــا دو مل ــت. م ــوده اس ب
و دوســتان بایــد در بیــن خــود صحبــت از 

ــد. ــا بکنن ــت ه ــق و واقعی حقای

|| مهمتریــن زمینــه هایــی کــه ایــران 
و ترکیــه مــی تواننــد بــا هــم همــکاری 
ــواردی  ــه م ــما چ ــر ش ــه نظ ــد ب کنن

ــتند؟ هس
وجــود  زیــادی  بســیار  هــای  زمینــه 
دارنــد. مــن خــودم زمینــه ای را متصــور 
ــا  ــه ب ــم در آن زمین ــا نتوانی ــه م ــتم ک نیس
همدیگــر همــکاری کنیــم. اینکــه مــا از 
ــتیم  ــایه هس ــم همس ــا ه ــی ب ــر جغرافیای نظ
ــا هــم  ــاط نزدیکــی ب و از نظــر تاریخــی ارتب
ــا  زمینــه  داشــته ایــم موجــب شــده اســت ت
ــته  ــود داش ــا وج ــکاری م ــرای هم ــادی ب زی
ــل اقتصــاد، تجــارت، فرهنــگ،  باشــند از قبی
و  ای  منطقــه  امنیــت  گــذاری،  ســرمایه 

بســیاری از زمینــه هــای دیگــر.

گفتگو با سفیر ترکیه در ایران:

از حق هسته ای ایران حمایت می کنیم/توافق هسته ای به نفع منطقه است
در حالی که مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه ۱+۵ برای دستیابی به توافق هسته ای جامع در جریان است گفتگویی با »رضا هاکان تکین« سفیر ترکیه در ایران، در 

خصوص موضع آنکارا در قبال این توافق و آثار توافق احتمالی آن بر روابط دو کشور ایران و ترکیه انجام شد.
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»ســفید پوســت، ســیاه پوســت.. همــه مــا 
ــش از  ــه بی ــود ک ــعاري ب ــتیم« ش ــان هس انس
هــزار شــهرک نشــین صهیونیســتي اتیوپــي تبار 
ــام »فالشــا« شــناخته مــي شــوند، در  ــا ن کــه ب
تظاهــرات اعتــراض آمیــز خــود در تــل آویو ســر 
ــات و دســتگاه هــاي  ــگاه مقام ــان از ن ــد. آن دادن
صهیونیســتي، شــهروند درجــه 3 بــه شــمار مــي 
رونــد و همیــن امــر آزارشــان مــي دهــد و باعــث 
مــي شــود کــه همــواره از ســوي دیگــر شــهرک 
ــتگاه  ــات و دس ــرف مقام ــي از ط ــینان و حت نش
هــاي دولتــي صهیونیســتي مــورد تبعیــض و بي 

مهــري قــرار گیرنــد.
البتــه اصلــي تریــن عامــل تظاهــرات یهودیــان 
ــورد  ــل و برخ ــیوه تعام ــه ش ــراض ب ــا، اعت فالش
پلیــس اســرائیل بــا فالشــاها بــوده اســت. 
پلیــس اســرائیل تنهــا بخاطــر اینکــه آفریقایــی 
ــدي دارد و  ــورد ب ــان برخ ــا آن ــتند، ب ــار هس تب
میــان آنها بــا دیگــر شــهرک نشــینان اســرائیلي 

ــود. ــي ش ــل م ــض قائ تبعی
اخبــار رســیده از ســرزمین هــاي اشــغالي حاکــي 
ــه رغــم  ــدگان ب ــن تظاهــرات کنن اســت کــه ای
ــدند  ــق ش ــا موف ــود ام ــم ب ــان ک ــه تعدادش اینک
ــه  ــه ب ــو ک ــل آوی ــاي ت ــان ه ــدادي از خیاب تع
منطقــه »کریــات همشــااله« منتهــي مــي شــود 

ــل  ــن مح ــي تری ــه اصل ــن منطق ــد. ای را ببندن
تمرکــز ســاختمان هــاي دولتــي و اداري در تــل 
ــي از  ــن رو یک ــي رود از همی ــمار م ــه ش ــو ب آوی
مهــم تریــن خیابــان هــاي تــل آویــو به حســاب 

ــد. مــي آی
در همیــن حــال ســفارت ایــاالت متحــده آمریکا 
در تــل آویــو کــه در نزدیکــي ایــن منطقــه قــرار 
دارد نیــز بــا صــدور بیانیــه اي نســبت بــه نزدیک 
ــفارت  ــه س ــدگان ب ــرات کنن ــن تظاه ــدن ای ش
ــود  ــی ب ــن در حال ــدار داد. ای ــور هش ــن کش ای
ــز در  ــش از 300 پلیــس صهیونیســتي نی ــه بی ک
محــل برگــزاري تظاهــرات فالشــا حضــور یافته 
بودنــد تــا مراقــب اوضــاع باشــند. شــاهدان مــی 
گوینــد در میــان تظاهــرات کننــدگان تعــدادي از 
نماینــدگان ســابق کنیســت )پارلمــان اســرائیل( 

نیــز حضــور داشــته انــد.
بــه گفتــه شــاهدان عینــي، تظاهــرات کننــدگان 
ــه  ــد ک ــمگین بودن ــس خش ــدري از پلی ــه ق ب
ــه  ــه انتفاض ــبیه ب ــتر ش ــان بیش ــی ش راهپیمای
ــي  ــا پالکاردهای ــود. آنه ــده ب ــار ش ــام عی اي تم
ــعارهاي  ــر روي آن ش ــه ب ــتند ک ــت داش در دس
مختلفــي ماننــد »تبعیــض و نــژاد پرســتي بــس 
ــایه  ــر س ــتي زی ــژاد پرس ــض و ن ــت«، »تبعی اس

ــود. ــده ب ــته ش دولت«نوش

صهیونیســتي  روزنامــه  حــال  همیــن  در 
ــا انتشــار گزارشــي در وب ســایت  »هاآرتــص« ب
ایــن روزنامــه، بــه شــرح ماجــرا و اتفاقــات ایــن 
تظاهــرات پرداخــت و بــه نقــل از »نافــي تیــکا« 
ــرات  ــن تظاه ــدگان در ای ــرکت کنن ــي از ش یک
نوشــت: بــه مــا خبــر داده انــد کــه پلیــس 
تصمیــم گرفتــه از ایــن پــس تعامــل و برخــورد 
ــا فالشــا شــدید تــر از گذشــته کنــد از  خــود را ب
همیــن رو مــا بــه تظاهــرات و اعتراضــات خــود 
ــا  ــا م ــه اي ب ــه گون ــا ب ــم. آنه ــي دهی ــه م ادام
برخــورد مــي کننــد کــه گویــا جنایتکار هســتیم. 
ــي  ــا را از اتیوپ ــیار م ــاي بس ــده ه ــا وع ــا ب آنه
بیــرون کشــانده و بــه اینجــا آوردنــد امــا اکنــون 

ــد. ــا دارن ــا م ــدي ب ــورد بســیار ب برخ
وي افــزود: نزدیــک بــه 30 ســال اســت کــه مــا 

ــچ یــک از  ــه هی ــا ب ــد ام ــه اســرائیل آورده ان را ب
وعــده هایشــان عمــل نکردنــد. چــه چیــزي گیر 
مــا آمــده اســت؟ فقــط از جوانــان مــا در ارتــش 
اســتفاده کردنــد و بــه خــط مقــدم جنــگ اعــزام 
کردنــد. آنهــا حتــي جوانــان اتیوپیایــی را در 
صفــوف نخســتین پلیــس قــرار مــي دهند تــا در 

درگیــري هــا بیشــتر آســیب ببیننــد.
ــن  ــزاري ای ــي برگ ــت، در پ ــر اس ــه ذک الزم ب
تظاهــرات، تصاویــر و اخبــار آن در فضــاي 
مجــازي بــه ســرعت منتشــر شــد کــه واکنــش 
هــای متفــاوت کاربــران اســرائیلی را بــه همــراه 
داشــت. گروهــي ســر ســختانه مدافــع تظاهــرات 
ــا  ــت ب ــس و دول ــار پلی ــوده و رفت ــدگان ب کنن
فالشــا را مــورد انتقــاد قــرار دادنــد امــا گروهــي 

ــد. ــس دادن ــه پلی ــق را ب ــر ح دیگ

انتفاضه »شهرک نشینان درجه 3« در 
سرزمین های اشغالی
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ــاد شــدید اللحــن از  ــن گفتگــو ضمــن انتق ــه ای وی در ادام
رژیــم آل ســعود بــه خاطــر حملــه بــه ملــت مظلــوم یمــن، 
گفــت: بــه نظــر مــن آل ســعود بــا حملــه بــه یمــن، دســت 
ــن  ــت. ای ــه اي زده اس ــاک و ماجراجویان ــدام خطرن ــه اق ب
اقــدام آنهــا، یــک اشــتباه اســتراتیژیکي بــه شــمار مــي رود. 
بــه نظــر بنــده حملــه هوایــي ارتــش عربســتان ســعودي و 
ــه شکســت ســنگیني منتهــي خواهــد شــد. همدســتانش ب

ــزود: عــدم پاســخ دادن  ــي اف ــال رســانه اي بحرین ــن فع ای
یمنــي هــا بــه حملــه عربســتان و همدســتانش نیــز نوعــي 
ــع  ــي رود. در واق ــمار م ــه ش ــتان ب ــراي عربس ــت ب شکس
ــالت  ــه حم ــار اهلل ب ــه أنص ــت ک ــل داش ــتان تمای عربس
ــاز  ــي و آغ ــه زمین ــه حمل ــا بهان ــد ت ــخ ده ــاوزان پاس متج
ــدم  ــا ع ــان ب ــا آن ــت آورد ام ــار را بدس ــام عی ــگ تم جن

ــد. ــي کردن ــا را خنث ــعودي ه ــه س ــخ دادن، توطئ پاس
ــود  ــداف خ ــه اه ــن ب ــا همچنی ــت: آنه ــه گف وي در ادام
ــف  ــالم توق ــا اع ــن رو ب ــد از همی ــت نیافتن ــن دس در یم
موقــت حملــه و آغــاز عملیاتــي بــه نــام »عملیــات 
ــه  ــد و ب ــرو کنن ــظ آب ــد حف ــالش کردن ــد« ت ــت امی بازگش
ــه  ــه اول حمل ــه در مرحل ــد ک ــاء کنن ــي الق ــکار عموم اف

ــرده  ــاز ک ــه دوم را آغ ــن رو مرحل ــد از همی ــق شــده ان موف
ــم  ــت ه ــه نخس ــي در مرحل ــا حت ــه آنه ــي ک ــد در حال ان

ــدند. ــان نش ــه اهدافش ــیدن ب ــه رس ــق ب موف
»جــواد عبدالوهــاب« یــادآور شــد: پاســخ منفــي پاکســتان 
ــه  ــي ب ــه زمین ــاز حمل ــراي آغ ــرو ب ــزام نی ــه در اع و ترکی
ــه  ــود. البت ــر نب ــي تأثی ــتان ب ــم در شکســت عربس ــن ه یم
ــرو را  ــزام نی ــراي اع ــود ب ــل خ ــت کام ــم موافق ــر ه مص
اعــالم نکــرد از همیــن رو عربســتان خــود را در ایــن 
ــت  ــه نخس ــان مرحل ــح داد پای ــد و ترجی ــا دی ــه تنه حمل

ــد. ــالم کن را اع
ایــن فعــال مخالــف رژیــم آل خلیفــه افــزود: ناگفتــه 
ــودن ارتــش عربســتان کــه بخشــي از آن  ــد ضعیــف ب نمان
بــه دلیــل برگــزار نشــدن مانــور در یــک دهــه اخیــر بــوده، 
ــوده  از دیگــر عوامــل شکســت ارتــش ســعودي در یمــن ب
ــه  ــادي« ب ــور ه ــه منص ــد رب ــت »عب ــدم بازگش ــت. ع اس
ــتان در  ــي عربس ــت سیاس ــه شکس ــه منزل ــم ب ــدرت ه ق

ــرد اســت. ــن نب ای
»جــواد عبدالوهــاب« در ادامــه در پاســخ بــه پرســش 
ــر  ــر تأثی ــي ب ــر مبن ــل مه ــن المل ــرویس بی ــگار س خبرن

ــت:  ــن، گف ــالب بحری ــر انق ــن ب ــه یم ــتان ب ــه عربس حمل
ــن در همســایگي  ــه اینکــه بحری ــه ب ــا توج ــدون شــک ب ب
عربســتان اســت و ســعودي هــا نقــش مســتقیمي در 
ســرکوب انقالبیــون در بحریــن دارنــد، هرگونــه اتفاقــي در 
ــر انقــالب بحریــن  ــه طــور مســتقیم ب نبــرد علیــه یمــن، ب
ــع شکســت عربســتان  ــر خواهــد گذاشــت. در واق هــم تأثی
در حملــه بــه یمــن، موضــع ایــن کشــور در بحریــن را نیــز 

ــرد. ــد ک ــف خواه تضعی
وي در پایــان گفــت: بــه نظــر بنــده منطقــه خاورمیانــه در آینــده 
شــاهد تغییــرات دراماتیکــي خواهــد بــود و انشــااهلل کــه انقــالب 
بحریــن هــم کــه چهــار ســال اســت ادامــه دارد، بــه ثمر برســد.

گفتگو با فعال بحرینی:

حمله به یمن اشتباه راهبردی عربستان/شکستی 
سنگین در انتظار ریاض است

»جواد عبدالوهاب« فعال سیاسي و رسانه اي و از مخالفان رژیم آل خلیفه پیش بیني کرد با توجه به تحوالت جاري در 
منطقه، خاورمیانه در آینده شاهد تغییرات دراماتیکي خواهد بود.
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ــته  ــالح هس ــده س ــا دارن ــه تنه ــم ک ــن رژی ای
ــام  ــا اتخــاذ سیاســت ابه ــه اســت ب ای خاورمیان
هســته ای  تــا بــه حــال از امضــای NPTطفره 

ــه اســت. رفت
یــک مقــام ارشــد ایــن رژیــم کــه نــام وی فــاش 
ــی  ــرز مدع ــا رویت ــی ب ــت در گفتگوی ــده اس نش
ــم از شــرکت  ــن رژی ــه هــدف ای شــده اســت ک
در ایــن کنفرانــس نشــان دادن حســن نیــت خود 
بــه کشــورهای عربــی بــا هــدف آغــاز مذاکــرات 
بــرای حــل نگرانــی هــای مشــترک در منطقــه 

اســت.
در همیــن راســتا گفتگویــی بــا پروفسور»آرشــین 
ــل و  ــن المل ــط بی ــتاد رواب ــدم« اس ــب مق ادی
ــگاه  ــطین دانش ــات فلس ــروه مطالع ــس گ رئی
ــدن انجــام شــده اســت کــه متــن کامــل آن  لن

ــت. ــده اس ــر آم در زی

ــرده  ــت پ ــل پش ــما دلی ــر ش ــه نظ || ب
ــن  ــرای ای ــدس ب ــغالگر ق ــم اش رژی

ــت؟ ــم چیس تصمی
دولــت نتانیاهــو بطــور واضحــی از رویکــرد 
ــت  ــی اس ــکا عصبان ــران و آمری ــک  ای دیپلماتی
و تصمیــم اســرائیل بــرای شــرکت در ایــن 
ــد. اســرائیل  ــن راســتا دی ــد درای ــس را بای کنفران
ــرب  ــته ای در غ ــالح هس ــده س ــا دارن ــه تنه ک
آســیا و شــمال آفریقــا مــی باشــد یــک حقیقــت 
ــراب  ــه اســت. ایجــاد س ــز در منطق ــرت انگی نف
ــا هــدف  ــران در حقیقــت ب ســالح هســته ای ای
ــرائیل صــورت  ــه هســته ای اس ــه زراد خان توجی
ــا هــدف شــفاف ســازی  ــران ب ــه اســت. ای گرفت
ــح  ــش صل ــته ای ــه هس ــه برنام ــه ک ــن نکت ای
ــایش  ــدف گش ــا ه ــن ب ــت و همچنی ــز اس آمی

ــد.  ــی کن ــره م ــش مذاک ــک در روابط دیپلماتی
ــران باعــث شــده اســت  ــدام مناســب ای ــن اق ای
تــا مقامــات صهیونیســتی صحبــت از گفتگــوی 
امنیتــی منطقــه ای بکنــد امــا بــرای دســتیابی به 
ایــن هــدف اســرائیل بایــد بــه اشــغال ســرزمین 
هــای  فلســطینیان پایــان دهــد و هیــچ یــک از 
کشــورهای عربــی حــق نــدارد تــا دربــاره حقــوق 
فلســطینیان مذاکــره کنــد و از آنهــا صــرف نظــر 
ــی در  ــع مدن ــه ای از جوام ــاد مجموع ــد. ایج کن
ــن امــر خواهــد شــد و ادامــه  ــع از ای منطقــه مان
ــی  ــای عرب ــت ه ــر دول ــی ب ــارهای اجتماع فش
ــری  ــه پیگی ــا ب ــا آنه ــد ت ــد ش ــب خواه موج
موضــوع فلســطین بپردازنــد. اساســا صحبــت از 
دیپلماســی و همگرایــی منطقــه ای امــری خوب 
ــود  ــل از خ ــرائیل در عم ــران اس ــا رهب ــت ام اس

ــد. ــداده ان ــت نشــان ن حســن نی

  NPT رژیــم صهیونیســتی هنــوز ||
را امضــاء نکــرده اســت و در قبــال 
تســلیحات اتمــی خــود هــم سیاســت 
ــد.  ــی کن ــال م ــته ای را دنب ــام هس ابه
بــه نظــر شــما چــه زمانــی ایــن رژیــم 
ــاره  ــازی درب ــفاف س ــه ش ــروع ب ش
ــد  ــودش خواه ــته ای خ ــه هس برنام

ــرد؟ ک
ــروری  ــر الزم و ض ــال حاض ــه در ح ــه ک  آنچ
اســت  اقدامــات دیپلماتیــک هماهنــگ منطقــه 
ای اســت  کــه بایــد مــورد حمایــت موسســات و 
نهادهــای بیــن المللــی قــرار گیرنــد وگرنــه تا به 
حــال هــم فشــارهای بیــن المللــی بــر اســرائیل 
وجــود داشــته انــد. ایــن اقدامــات هماهنــگ باید 
بــه کشــورهایی کــه عضــو ان پــی تــی نیســتند 

ــت  ــاره فعالی ــد درب ــه بای ــد ک ــام را ده ــن پی ای
ــر باشــند.   هــای هســته ای خودشــان شــفاف ت
ــی کشــورهایی  ــی ت ــر اســاس ان پ ــن ب همچنی
ــی  ــای اتم ــه ســالح ه ــه دارای زراد خان ــم ک ه
هســتند بایــد تــالش کننــد تــا خودشــان را خلــع 
ســالح اتمــی کننــد. روشــنفکران، رهبــران 
ــی  ــگاران میدان ــه ن ــی و روزنام ــع اجتماع جوام
ــادآوری کننــد کــه جهــان عــاری  ــا ی ــد مرتب بای
از ســالح هــای اتمــی و کشــتار جمعــی بســیار 
بهتــر از وضــع موجــود هــرج و مرجــی 
کنونــی اســت. در غــرب آســیا و شــمال 
آفریقــا نیــاز بــه ســازمان هــای دایمــی 
امنیتــی  اســت تــا زیــر ســایه ســازمان ملــل 
ــو  ــت گفتگ ــدف تقوی ــا ه ــد ب ــکاری کنن هم
ــا  ــر دنی ــق دیگ ــی مناط ــی. تمام و دیپلماس
حتــی آمریــکای التیــن کــه تحــت اســتعمار 
ــته  ــت توانس ــوده اس ــزرگ ب ــای ب ــدرت ه ق
انــد نظــم و امنیــت را در منطقــه خــود ایجــاد 
کننــد. در ســوریه و عــراق منازعــات منطقــه 
ــد.  ــرده ان ــن ب ــل را از بی ــک نســل کام ای ی
مــن بارهــا گفتــه ام از آنجائیکــه ایــران خــود 
ــک  ــن ی ــت و همچنی ــگ اس ــان جن از قربانی
اســت  منطقــه  بــزرگ  قدرتمنــد  کشــور 
وظیفــه انســانی ویــژه ای در حمایــت از 
صلــح و دیپلماســی در منطقــه دارد. بــه ایــن 
ــتن  ــه داش ــاز ب ــه نی ــران و منطق ــور ای منظ
بــرای  بیشــتری  تحقیقاتــی  موسســات 
صلــح، و همچنیــن روشــنفکران بیشــتری 
الملــل ، قوانیــن  کــه بــه روابــط بیــن 
ــرات  ــه دارای تفک ــرادی ک ــل و اف ــن المل بی
ــود  ــه وج ــن ب ــد. همچنی ــند، دارن ــی  باش جهان
موسســات کــه بــر دیپلماســی منطقــه ای 
متمرکــز باشــند نیــاز اســت . همچنیــن منطقــه 
نیازمنــد دیپلمــات هــای فرهنگــی اســت 
بتواننــد تبــادل فرهنگــی بیــن مــردم منطقــه را 
بــدون پرداختــن بــه مســایل مذهبــی، قومیتــی 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــد. ب ــام دهن ــژادی انج و ن
ایــن هــدف تمامــی گزینــه هــا بایــد روی میــز 
ــد در  ــه بای ــورهای منطق ــی کش ــند و تمام باش

ــند. ــل باش ــر دخی ــن ام ای

ــک  ــل ژئوپولتی ــی مث ــا موضوعات || آی
ــدب  ــاب المن ــه ب ــرخ و تنگ ــای س دری
ــی  ــی برخ ــب نزدیک ــد موج ــی توان م
ــتان  ــل عربس ــی مث ــورهای عرب کش
ــا  ــود؟ و آی ــتی ش ــم صهیونیس و رژی
در  رژیــم  ایــن  شــرکت  اساســا 
ــه  ــی ب ــاح اتم ــع س ــس خل کنفران
عنــوان ناظــر بعــد از 20 ســال را مــی 
ــرد؟ ــه ک ــتا توجی ــن راس ــوان در ای ت
زمانــی کــه ایــران بتوانــد بــه توافقی اســتراتژیک 
بــا آمریــکا و اتحادیــه اروپــا دســت یابــد تمامــی 
را خواهنــد  ایــن موضوعــات جــای خــود 
ــاهد  ــم ش ــه بتوانی ــم ک ــی کن ــر نم ــت. فک یاف
ــرائیل  ــا اس ــی ب ــاد کشــورهای عرب ــی زی نزدیک
اعــراب  اجتماعــی  جوامــع  زیــرا  باشــیم 
و  کننــد  نمــی  حمایــت  مســئله  ایــن  از 
اگــر کشــورهای عربــی بخواهنــد روابــط 
ــرائیل  ــت اس ــا دول ــی ب ــتراتژیک نزدیک اس
ــری  ــی دیگ ــار عرب ــاهد به ــد ش ــته باش داش
ــت و  ــطین اس ــطین فلس ــود. فلس ــم ب خواهی
ــی  ــت کنون ــد وضعی ــی توان ــی نم ــچ کس هی
اشــغال ســرزمین هــای فلســطینی را بپذیــرد 
و روی کــردن اســرائیل بــه عربســتان و 
ــر  ــدم تکثی ــس ع ــرکت در کنفران ــر و ش مص
ــت.  ــد داش ــت نخواه ــن وضعی ــری در ای تاثی
ــی  ــام هــای عرب ــاب قی ــه در کت همانطــور ک
ــه ام مســئله فلســطین  ــران گفت ــالب ای و انق
ــذا  ــد ل ــده ان ــده اســرائیل در هــم پیچی ــا ای ب
ــد  ــی رســیم نبای ــن موضــوع م ــه ای ــی ب وقت
ــی  ــم. زمان ــر کنی ــی فک ــاره آن دو وجه درب
ــش را  ــته ای ــئله هس ــد مس ــران بتوان ــه ای ک
ــات   ــیاری از موضوع ــد بس ــل کن ــل و فص ح
منطقــه ای مثــل موضوعــات ســوریه، عــراق 
ــری  ــک بهت ــای دیپلماتی ــت ه ــن حمای و یم
بــرای حــل و فصــل شــدن خواهنــد داشــت. 
ایــن کــه اســرائیل در کنفرانــس عــدم تکثیــر 
ــک  ــت دیپلماتی ــرده بیانگــر موفقی شــرکت ک
سیاســت خارجــی ایــران اســت. یعنــی اینکــه 
ــک  ــدرت دیپلماتی ــا  ق ــو نهایت ــت نتانیاه دول

ــت. ــرده اس ــق ک ــران را تصدی ای

گفتگو با استاد دانشگاه لندن:

نتانیاهو به موفقیت سیاست خارجی 
ایران اذعان کرد

در روزهای اخیر شاهد شرکت رژیم صهیونیستی در کنفرانس عدم تکثیر سالح های هسته ای به 
میزبانی سازمان ملل متحد برای اولین بار بعد از ۲۰ سال بودیم.
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ــق،  ــهر دمش ــوب ش ــری جن ــت کیلومت در هف
ــع  ــوریه واق ــدگان در س ــپ پناهن ــن کم بزرگتری
ــی  شــده اســت کــه پیــش از آغــاز جنــگ داخل
 ۱60000 ســرپناه   ۲0۱۱ ســال  در  ســوریه 
فلســطینی بــود. اردوگاه آوارگان یرمــوک در 
ــی  ــای نظام ــروه ه ــدید گ ــالت ش ــه حم نتیج
ــه  ــته ب ــال گذش ــول 4 س ــت در ط ــف دول مخال
ــته  ــدل گش ــوس وار ب ــی کاب ــهر ارواح و زندان ش
اســت. دولــت ســوریه اعــالم داشــته اســت کــه 
تنهــا 6000 تــن در ایــن اردوگاه باقــی مانــده انــد 
کــه به شــدت نیازمنــد کمک هــای بشردوســتانه 
و آتــش بســی فــوری انــد. وضعیــت ایــن اردوگاه 
را در گفتگــو بــا »یــان انگلنــد« دبیــر کل انجمن 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــروژ )NRC( م ــدگان ن پناهن

ــد. ــی آی ــه م ــه در ادام ــم ک داده ای
ــن  ــای انجم ــت ه ــئول فعالی ــد مس ــان انگلن  ی
پناهنــدگان نــروژ -بــزرگ تریــن ســازمان بشــر 
ــش از ۲0  ــروژ - در بی ــی در ن ــتانه غیردولت دوس
ــا ۲006،  ــان اســت. از ســال ۲003 ت کشــور جه
ــازمان  ــر کل س ــاون دبی ــوان مع ــه عن ــد ب انگلن
ملــل متحــد در امــور بشردوســتانه و هماهنــگ 
ــات  ــراری، اقدام ــای اضط ــک ه ــده کم کنن
جهانــی بســیاری را بــرای رســیدگی بــه 
ســونامی آســیا و بحــران هــای مختلفــی نظیــر 
جنــگ دارفــور، جمهــوری دموکراتیــک کنگــو 
و لبنــان هماهنــگ کــرده اســت. مجلــه تایمــز 
در ســال ۲006 از او بــه عنــوان یکــی از ۱00 
ــای مــا را شــکل مــی دهنــد«  نفــری کــه »دنی

ــرده اســت. ــام ب ن

|| اردوگاه یرمــوک در دمشــق، کــه 
پناهنــدگان فلســطینی را در خــود جای 
ــا  ــود. ام ــن ب ــی ام ــدا مکان داده در ابت
ــه دلیــل حمــات تروریســت  اکنــون ب
هــای داعــش و جبهــه النصره وابســته 
ــوس وار  ــی کاب ــه زندان ــده ب ــه القاع ب
بــرای ســاکنین باقــی مانــده اش بــدل 
گشــته اســت. اوضــاع تــا چــه انــدازه 

ــم اســت؟ وخی
ــوان در حــال حاضــر بدتریــن  یرمــوک را مــی ت
ــش  ــی پی ــت. حت ــن دانس ــر روی زمی ــکان ب م
ــن اردوگاه  ــه النصــره ای ــه داعــش و جبه از حمل
ــپ  ــل کم ــراد داخ ــود و اف ــره ب ــت محاص تح
هــای  کمــک  بــه  محــدودی  دسترســی 
بشردوســتانه داشــته انــد. ســخنان غیــر نظامیان 

ــده  ــرای زن ــا ب ــه آنه ــت ک ــن اس ــی از ای حاک
مانــدن مجبــور بــه مصــرف پوســت درخــت یــا 
ــد. وخامــت اوضــاع در ایــن کمــپ  علــف شــده ان
ســبب شــده تــا بســیاری از آن جا فــرار کننــد. »ان 
ــر  ــران وضــع ۱8000 غی ــه شــدت نگ آر ســی« ب
نظامی فلســطینی و ســوری باقــی مانــده در اردوگاه 
اســت کــه 3500 نفــر آنــان کــودکان هســتند. آنها 
در خرابــه هــای کمــپ، بــدون امکانات بهداشــتی، 

غــذای کافــی یــا آب ســالم زندگــی مــی کننــد.

دارنــد  آن  از  نشــان  گزارشــات   ||
ــده  ــزاران پناهن ــذای ه ــن غ ــه تامی ک
ــد  ــوریه نیازمن ــطینی کــه در س فلس
کمــک هســتند بــه حــد کافــی نیســت 
ــل  ــه دلی ــب ب ــا اغل ــه ه ــن محمول و ای
ــی  ــراد نم ــن اف ــت ای ــه دس ــگ ب جن
ــتانه  ــای بشردوس ــازمان ه ــد. س رس
ــی  ــی م ــه طریق ــه چ ــی ب ــن الملل بی
ــکی  ــای پزش ــک ه ــذا و کم ــد غ توانن
ــه ایــن  ــا ســهولت بیشــتر ب خــود را ب

ــانند؟ ــق برس مناط
غیرنظامیــان یرمــوک بــه کمــک هــای نجــات 
ــورای  ــتند. ش ــد هس ــدت نیازمن ــه ش ــش ب بخ
ــای  ــرف ه ــی ط ــل از تمام ــازمان مل ــت س امنی
ــت  ــوریه درخواس ــی س ــگ داخل ــر در جن درگی
کــرد کــه بــه مــدت یــک هفتــه اجــازه کمــک 
رســانی بــه یرمــوک را بدهنــد. ایــن حــق مســلم 
غیرنظامیــان اســت کــه بــه کمــک هــای 
ــزون  ــند. اف ــته باش ــی داش ــتانه دسترس بشردوس
بــر ایــن، الزم اســت اطمینــان حاصــل کــرد کــه 
افــرادی کــه قصــد تغییر مــکان دارنــد بتواننــد در 

ــد. ــام دهن ــن کار را انج ــل ای ــت کام امنی

فلســطینی  پناهنــدگان  آژانــس   ||
توقــف  تقاضــای  ملــل  ســازمان 
درگیــری هــا بــه منظــور انتقــال 
ــت. از  ــته اس ــوک را داش ــراد از یرم اف
ــی  طــرف دیگــر، گزارشــات نشــان م
ــری از  ــداد کثی ــه از ورود تع ــد ک دهن
فلســطینیان کــه قصد عبــور از ســوریه 
بــه مقصــد لبنــان را داشــته انــد 
ــی  ــا اقدام ــت. آی ــده اس ــری ش جلوگی
ــه  ــن قطعنام ــازی ای ــاده س ــت پی جه
ــه اســت؟  ــل انجــام گرفت ســازمان مل
آیــا راهــی وجــود داد تــا جامعــه 

جهانــی کشــورهایی از جملــه لبنــان را 
بــر آن دارنــد تــا مرزهــای خــود را بــه 
طــور کامــل بــر پناهنــدگان فلســطینی 
ــد؟ ــد نبندن ــی آین ــوریه م ــه از راه س ک
ــاالت متحــده و  ــه و ای ــن از کشــورهای منطق م
روســیه درخواســت دارم تــا بــا همــکاری یکدیگر 
ــود در  ــدان خ ــته و متح ــاع کاس ــت اوض از وخام
ســوریه را بــه احتــرام بــه غیرنظامیــان وادارنــد.

بحــران اخیــر یرمــوک یــادآور ضــرورت امنیــت 
ــتم  ــر خشــونت و س ــه در خط ــرادی اســت ک اف
ــاه مــی ۲0۱4 از ورود بیشــتر  ــد. از م ــرار گرفتن ق
فلســطینیانی که قصــد داشــتند از طریق ســوریه 
ــده  ــل آم ــه عم ــری ب ــوند جلوگی ــان ش وارد لبن
ــات ورود  ــی الزام ــه تمام ــی ب ــخ گوی ــرا پاس زی
پناهنــدگان بــرای لبنــان کاری تقریبــا ناممکــن 
اســت. فلســطینیان ســاکن ســوریه همچنیــن به 
هنــگام دسترســی بــه ســایر کشــورهای منطقــه 

ــا دشــواری مواجــه هســتند. هــم ب
تمامــی کشــورهای منطقــه بایــد مرزهــای 
ــه  ــی ک ــه های ــردان و بچ ــان، م ــر زن ــود را ب خ
از خشــونت هــای ســوریه فــراری و در پــی 
امنیــت هســتند بــاز کننــد. بــا ایــن حــال، جامعــه 
ــه  ــود را از منطق ــای خ ــت ه ــد حمای ــی بای جهان
افزایــش دهــد، هــم از لحــاظ کمــک هــای مالــی 
و هــم از نظــر راه دادن پناهنــدگان بیشــتر بــه داخل 
کشورشــان. نمــی توانیــم انتظار داشــته باشــیم که 
کشــورهای همســایه بــه تنهایــی بتواننــد از پــس 
هجــوم پناهنــدگان بــه داخــل مرزهایشــان برآیند.

فلســطینی  پناهــدگان  آژانــس   ||
ســازمان ملــل خواســتار پرداخــت هــر 
چــه ســریعتر 30 میلیــون دالر بــه 
ــه 18000  ــانی ب ــک رس ــور کم منظ
غیرنظامــی یرمــوک کــه شــامل 3500 
ــت. از  ــده اس ــود، ش ــی ش ــودک م ک
ــی  ــک م ــار کم ــورهایی انتظ ــه کش چ
ــند؟  ــته باش ــی داش ــای مال رود کمکه
آینــده ایــن کمکهــای مالــی را چگونــه 

ــد؟ ــی بینی م
ــه  ــی رود ک ــار م ــد انتظ ــورهای ثروتمن از کش
حمایــت فراوانــی کننــد، نــه تنهــا کمــک هــای 
ــی در  ــن غیرنظام ــه ۱8000 ت ــش ب ــات بخ نج
یرمــوک، بلکــه بــه بیــش از ۱6 میلیــون نفــری 
کــه در ســوریه و کشــورهای همســایه بــه 
ایــن کمکهــا نیــاز مبــرم دارنــد. ســال گذشــته، 

ــی پاســخ گفتــه شــد  ــه 58 نیازهــای مال تنهــا ب
کــه ایــن امــر خــود باعــث کاهــش کمکهــا بــه 
غیرنظامیان ســوری شــد. بایــد اطمینــان حاصل 
ــت  ــه دس ــتری ب ــای بش ــک ه ــه کم ــم ک کنی
نیازمنــدان در ســوریه و کشــورهای همســایه مــی 
رســد. آن ها بایــد بــه غــذا، آب آشــامیدنی، خدمات 
ــند.  ــته باش ــی داش ــرپناه دسترس ــتی و س بهداش
همچنیــن بایــد بــرای کــودکان امکان تحصیــل را 

فراهــم کنیــم و امیــدوار بــه آینــده باشــیم. 

|| یرمــوک تقریبــا دو ســال اســت 
ــت و  ــاده اس ــا دور افت ــه دنی ــه از بقی ک
ــروه  ــدید گ ــات ش ــت حم ــاال تح ح
تروریســتی داعــش قــرار گرفتــه 
ــازمان  ــه س ــت ک ــه اس ــت. چگون اس
ملــل اینقــدر در حفاظــت از جــان 
ــد اســت؟  ــاه، ناکارآم شــهروندان بیگن
ــرای  ــه ب ــت ک ــی نیس ــا راه ــا واقع آی
ــدگان  ــه پناهن ــدیدی ک ــج ش درد و رن
بــه دام افتــاده در یرمــوک مــی کشــند 

ــت؟ ــوری یاف ــی و ف ــی قطع پایان
ــال  ــوریه در ح ــه در س ــیانه ای ک ــگ وحش جن
ــت  ــورای امنی ــای ش ــتی ه ــت کاس ــوع اس وق
ــل را آشــکار کــرده اســت. گــزارش  ســازمان مل
تــازه ای کــه از انجمــن پناهنــدگان نــروژ و چنــد 
ســازمان دیگــر منتشــر شــده بــه طــور مشــروح 
ــورای  ــور ش ــه چط ــت ک ــرده اس ــخص ک مش
امنیــت در اجــرای یــک ســری قطعنامــه در 
ســال گذشــته کــه قــرار بــود امنیــت شــهروندان 
ســوری و دسترســی شــان بــه کمــک را تامیــن 

ــده اســت. ــاکام مان ــد ن کن
ــه  ــن زدن ب ــد از دام ــد بای ــورهای قدرتمن کش
ــای  ــرف ه ــند و ط ــت بکش ــری دس ــن درگی ای
ــل  ــک راه ح ــمت ی ــه س ــگ را ب ــال جن در ح
سیاســی ســوق دهنــد. کشــورهایی ماننــد 
ایــران، عربســتان، ترکیــه، روســیه و آمریــکا بــه 
خصــوص وظیفــه دارنــد بــرای برقــراری صلــح و 
آرامــش در ســوریه بــا یکدیگــر همــکاری کننــد.

ــج  ــگ و درد و رن ــه جن ــان دادن ب ــا راه پای تنه
غیرنظامیــان ایــن اســت کــه طــرف هــای درگیر 
و کشــورهای منطقــه کــه دارای نفــوذ هســتند با 
یکدیگــر وارد مذاکــره شــوند. در آینــده نزدیــک 
ــن  ــرای تامی ــگ ب ــه در جن ــس و وقف ــش ب آت
دسترســی امــن آژانــس هــای بشردوســتانه 

ــت. ــی اس الزام
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خبرهــای زیــادی در ایــن مــورد منتشــر 
ــام  ــی انج ــل اصل ــی از دالی ــه یک ــده ک ش
ــدی  ــای کلی ــت ه ــترده در پس ــرات گس تغیی
اعضــای  از  برخــی  مخالفــت  عربســتان، 
ــوده  ــه یمــن ب ــه ب ــا حمل ــدان ســلطنتی ب خان
ــش  ــن بی ــه یم ــتان ب ــالت عربس ــت. حم اس
ــا  ــا ب ــاز شــده ام ــه آغ ــاه اســت ک ــک م از ی
ــه از  ــی ک ــه اهداف ــعود ب ــود آل س ــن وج ای
ــرده  ــیم ک ــود ترس ــرای خ ــالت ب ــن حم ای

ــت.  ــیده اس ــود نرس ب
همیــن اوامــر موجــب شــده تــا ملــک 
ــوار  ــدای راه دش ــوز در ابت ــه هن ــلمان ک س
پادشــاهی عربســتان اســت بــا چالــش هــای 
ــه  ــود ک ــه ش ــادی مواج ــان زی ــدا و پنه پی
ــدان  ــا در خان ــراس از کودت ــا ه ــی از آنه یک

ســلطنتی اســت. 
ملــک  بــرای  حالــی  در  وضعیــت  ایــن 
ــک  ــدود ی ــه از ح ــده ک ــش آم ــلمان پی س
ــورد  ــترده ای در م ــات گس ــل تبلیغ ــاه قب م
ــور  ــس جمه ــا« رئی ــاراک اوبام ــت »ب نشس
آمریــکا، بــا رهبــران کشــورهای عضــو 
شــورای همــکاری خلیــج فــارس آغــاز 
ــت روز  ــرار اس ــت ق ــن نشس ــت. ای ــده اس ش
ــل  ــال هی ــاری در کپیت ــه ج ــنبه هفت چهارش
ــی  ــا م ــانه ه ــه رس ــود و آنطورک ــزار ش برگ
ــال  ــای کپیت ــث ه ــی بح ــور اصل ــد مح گوین
هیــل توافــق هســته ای ایــران و احیانــا 

ــود.  ــد ب ــن خواه ــوع یم موض
ــارس کــه  ــج ف کشــورهای عــرب حــوزه خلی
رهبــری آنهــا در دســت عربســتان اســت 
ــورهای  ــا کش ــران ب ــق ای ــدت از تواف ــه ش ب
ــران  ــته ای نگ ــوع هس ــورد موض ۱+5 در م
ــه  ــرای ب ــی ب ــزار و روش ــر اب ــتند و از ه هس
نتیجــه نرســیدن مذاکــرات اســتفاده مــی 
ــای  ــانه ه ــات و رس ــن رو مقام ــد از همی کنن
آمریکایــی چنــدی پیــش فــاش کردنــد 
ــراب  ــت اع ــب حمای ــا در ازای جل ــه اوبام ک
ــای  ــان ه ــران، پیم ــته ای ای ــق هس از تواف
ــترده  ــلیحاتی گس ــای تس ــی و قررداده امنیت

ــد.  ــی کن ــا م ــا امض ــا آنه ای را ب
ــوز  ــروز دوشــنبه فاکــس نی ــن رابطــه ام در همی
در خبــری مــی نویســد: اوبامــا ســعی مــی کنــد 
ــو  ــورهای عض ــران کش ــا رهب ــدار ب ــا در دی ت
ــه  ــا را ب ــارس آنه ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ش
نوعــی متحــد کــرده و از تــرس آنهــا در خصوص 

ــد.  ــران بکاه ــته ای ای ــق هس تواف
ــه  ــن ب ــاه عربســتان از رفت ــه پادش ــا در حالیک ام
ــه  ــن درج ــا ای ــتی ب ــور در نشس ــکا و حض آمری
از اهمیــت خــودداری مــی کنــد آیــا دیگــر 
ــی  ــارس م ــج ف ــوزه خلی ــرب ح ــورهای ع کش
تواننــد تصمیمــی واحــد در ایــن خصــوص 

ــد.  بگیرن
ــن  ــود ای ــی ش ــرح م ــا مط ــه در اینج ــوالی ک س
ــور در  ــلمان از حض ــک س ــرا مل ــه چ ــت ک اس
چنینــی نشســت مهمــی خــودداری مــی کنــد؟ 

ــا  ــرز ب ــره و رویت ــون الجزی ــی همچ ــانه های رس
اشــاره بــه ادامــه جنــگ یمــن و وضعیــت پیچیده 
ای کــه ایــن حمــالت پیــدا کــرده، علــت اصلــی 
خــودداری ســلمان از ســفر بــه آمریــکا را همیــن 
امــر دانســته انــد امــا نگاهــی بــه تحــوالت اخیــر 
ــودداری از  ــه خ ــد ک ــی ده ــان م ــتان نش عربس
ســفر بــه آمریــکا بــه دلیــل جنــگ یمــن دلیــل 

چنــدان قانــع کننــده ای نمــی توانــد باشــد. 

|| احتمال کودتا
ــوان  ــه عن ــلمان ب ــک س ــی مل ــان معرف از زم
و  هــا  بحــث  عربســتان  جدیــد  پادشــاه 
مــورد  در  فراونــی  هــای  زنــی  گمانــه 
ــر  ــتان منتش ــا در عربس ــوع کودت ــال وق احتم
ــلمان در  ــوی س ــه از س ــی ک ــده  تغییرات ش
ــده  ــام ش ــتان انج ــی عربس ــتگاه حکومت دس
ــدی را در  ــن فراین ــوع چنی ــال وق ــز احتم نی

ســرزمین حجــاز افزایــش مــی دهــد. 
البتــه تــالش بــرای کودتــا در عربســتان 
ــدان  ــای خان ــوی اعض ــط از س ــعودی فق س
هــای  ســال  در  و  نیســت  ســلطنتی 
تــالش  مــورد  در  خبرهایــی  گذشــته 
ــا در  ــرای کودت ــی ب ــورهای عرب ــی کش برخ
عربســتان منتشــر شــده بــود بــرای مثــال در 
ــورد  ــی در م ــته خبرهای ــال گذش ــن س فرودی
ــر در  ــی قط ــای جاسوس ــتگاه ه ــف دس کش
ــان  ــا فرمانده ــه ب ــاط دوح ــتان و ارتب عربس
ارتــش و برخــی از اعضــای خانــدان ســلطنتی 
ــا  ــا ب ــام کوت ــتای انج ــه در راس ــتان ک عربس
یکدیگــر همــکاری مــی کردنــد منتشــر 
ــر و  ــط قط ــه رواب ــود ک ــس از آن ب ــد و پ ش

ــد.  ــره ش ــی تی ــرای مدت ــتان ب عربس

ــروق از  ــه الش ــال روزنام ــرای مث ــان ب در آن زم
قــول منابــع آگاه در منطقــه خلیــج فارس نوشــت 
کــه دلیــل خشــم ریــاض از دوحــه کشــف 
ارتباطــات پنهانــی دســتگاه اطالعاتــی قطــر بــا 
برخــی نیروهــای ارتــش و گارد ملــی عربســتان 
و درخواســت از آنهــا بــرای اجــرای کودتــا علیــه 

ســعودی ها اســت.
ــر  ــه قط ــه ک ــع آگاه گفت ــن منب ــن ای همچنی
ــا نیروهــای امنیتــی در کشــورهای امــارات  ب
ــام  ــرای انج ــی ب ــم ارتباط های ــن ه و بحری
کودتــا در ایــن کشــور ها برقــرار کــرده 

ــت. اس
وزارت  در  آگاه  منبــع  یــک  همزمــان 
ــه  ــه ک ــه الشــروق گفت ــم ب ــه مصــر ه خارج
قاهــره بــه وعده هــای قطــر در نشســت 
اخیــر وزرای خارجــه کشــورهای شــورای 
همــکاری خلیــج فــارس دربــاره پایــان دادن 
بــه دخالت هایــش در کشــورهای منطقــه 

مشــکوک اســت.
ــک  ــز مل ــاری نی ــال ج ــاه س ــن م در فرودری
ــران  ــت س ــرکت در نشس ــرای ش ــلمان ب س
ــود  ــه ب ــر رفت ــیخ مص ــرم الش ــه ش ــرب ب ع
ــه ســرعت ایــن محــل را تــرک کــرده  امــا ب
ــت  ــس از بازگش ــت. پ ــاض برگش ــه ری و ب
پادشــاه عربســتان بــه کشــورش رســانه 
ــا  ــرس از کودت ــه ت ــد ک ــالم کردن ــای اع ه
دلیــل اصلــی بازگشــت ســریع ســلمان از 

ــت.  ــوده اس ــر ب مص
در آن زمــان پایــگاه خبــری »االتجــاه 
علــت  نوشــت:  گزارشــی  در  پــرس« 
ــز  لعزی ــن عبدا ــلمان ب ــریع س ــت س بازگش
ــالس  ز اج ــتان ا ــاه عربس ــعود پادش آل س

ــیخ  لش ــرم ا ــرب در ش ــه ع ــران اتحادی س
ــن  ی ــا در ا ــرای کودت ــالش ب ــت ت ــه عل ب
یــن  ا گفتــه  بــه  اســت.  بــوده  کشــور 
لعزیــز  عبدا بــن  مقــرن  عربــی،  منابــع 
ــداهلل  ــن عب ــب ب ــد و متع ــین ولیعه جانش
و  عربســتان  ســابق  پادشــاه  فرزنــد 
شــاهزاده ولیــد بــن طــالل در کودتــا 
دســت  لعزیــز  عبدا بــن  ســلمان  علیــه 

. شــتند ا د
ــار  ــتان در برکن ــد عربس ــاه جدی ــدام پادش اق
کــردن گســترده شــاهزادگان و منصــوب 
کــردن نزدیــکان خــود بــه ویــژه فرزنــد 
ــادات و  ــا انتق ــف ب ــب مختل ــش در مناص جوان
ــرو  ــور روب ــن کش ــترده در ای ــات گس اعتراض
شــده بــود. منابــع عربــی پیــش از ایــن فــاش 
کــرده بودنــد تجــاوز عربســتان ســعودی 
ــن  ــدید بی ــالف ش ــروز اخت ــث ب ــن باع ــه یم ب

ــت. ــده اس ــعود ش ــدان آل س خان
ــابق،  ــاه س ــد پادش ــداهلل فرزن ــن عب ــب ب متع
ــاله  ــاع ســی س ــر دف ــلمان وزی ــن س ــد ب محم
ــد کــرد گارد ملــی  ــد را تهدی ــد پادشــاه جدی و فرزن
اقدامــات الزم را بــرای متوقــف کــردن ماجراجویــی 

ــاک در یمــن انجــام خواهــد داد. خطرن
ــای  ــاه ه ــا از م ــرای کودت ــالش ب ــه ت البت
ــه  ــدام ب ــه اق ــد ک ــک فه ــات مل ــی حی پایان
ــاز  ــرد آغ ــود ک ــد خ ــی ولیعه ــر ناگهان تغیی
شــده بــود و در آن زمــان خبرهایــی در مــورد 
تــالش بنــدر بــن ســلطان بــرای ایجــاد 

ــود.  ــده ب ــر ش ــر منتش ــن ام ای
وجــود ایــن وضعیــت خطرنــاک در داخــل 
عربســتان و وجــود اختالفــات گســترده در 
میــان اعضــای خانــدان ســلطنتی بــدون 
ــک  ــش روی مل ــش پی ــن چال ــک مهمتری ش
ــه وی  ــت ک ــن رو اس ــت و از همی ــلمان اس س
ــه هــر  ــاض و کاخ پادشــاهی را ب ــدن در ری مان
ــه آغــوش  ــردن ب ــاده ب ــی پن ــر دیگــری حت ام
ــح  ــکا ترجی ــی آمری ــود یعن ــی خ ــد قدیم متح

ــد. ــی ده م

آل سعود و کابوس تمام نشدنی کودتا/
چرا ملک سلمان به آمریکا نمی رود

هنوز فضای داخلی عربستان بواسطه تغییرات 
گسترده ای که »ملک سلمان« در پست های 
کلیدی عربستان ایجاد کرده ملتهب است و 
اخبار حکایت از حبس خانگی ولیعهد سابق این 
کشور که چندی پیش از مقام خود برکنار شد 

دارد. 

خاورمیانه و شمال آفریقا

گزارش: عبدالحمید بیاتی
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گفتگو با عضو انصاراهلل یمن  

حمله به یمن همدستی عربستان با 
القاعده و داعش را اثبات کرد

گفتگو: فاطمه درخشان

خاورمیانه و شمال آفریقا

تجــاوز آشــکار عربســتان ســعودی بــه یمــن کــه 
ــم  ــر از روز شش ــور دیگ ــد کش ــی چن ــا همراه ب
فروردیــن مــاه ســال جــاری  آغــاز شــد، همچنان 
ــه  ــی ب ــالف عربی-غرب ــات ائت ــه دارد. جنای ادام
ســرکردگی عربســتان بــا بــه جــا گذاشــتن 
ــان  ــب از می ــه اغل ــی ک ــهید و زخم ــا ش صده
ــن  ــان در یم ــتند همچن ــودکان هس ــان و ک زن
ــتار  ــه کش ــت ک ــی اس ــن در حال ــه دارد و ای ادام
مــردم مســتضعف یمــن در ســایه ســکوت 
مجامــع جهانــی و داعیــان حقــوق بشــر صــورت 

ــرد. ــی گی م
در همیــن رابطــه »حســام رمیمــه« عضــو 
ــا  ــو ب ــانی در گفتگ ــال انس ــن  فع ــاراهلل یم انص
ــه تجــاوز عربســتان  ــا اشــاره ب ــگار مهــر ب خبرن
به یمــن گفــت: رژیــم آل ســعود در تالش اســت 

تــا بــر یمــن و کل منطقــه تســلط پیــدا کنــد امــا 
ایــن مســئله امــری کامــال غیــر ممکــن اســت. 
وی افــزود: ایــن جنــگ سرنوشــت آینــده منطقه 

ــد زد. ــم خواه را رق
ــرد:  ــح ک ــن تصری ــاراهلل یم ــو انص ــن عض  ای
ــذر  ــا از رهگ ــد ت ــی کن ــالش م ــتان ت عربس
تســلط بــر یمــن بــر ســایر مناطــق در 
ــیطره  ــراق س ــوریه و ع ــه س ــه از جمل خاورمیان
پیــدا کنــد کــه ایــن امــر در نهایــت بــه 
ناکامــی و شکســت عربســتان در تحقــق 

اهدافــش منجــر خواهــد شــد.
و  تغییــر  هرگونــه  شــد:  یــادآور  رمیمــه 
ــن  ــه ای ــار اینک ــه اعتب ــن ب ــی در یم تحول
ــت و  ــتراتژک اس ــت اس ــور دارای موقعی کش
ــر  ــلط دارد تاثی ــدب تس ــاب المن ــه ب ــر تنگ ب

فزاینــده ای بــر اوضــاع منطقــه مــی گــذارد.
ــل  ــوص دلی ــؤالی درخص ــه س ــخ ب وی در پاس
ــس موقــت در  ــا آتــش ب موافقــت عربســتان ب
یمــن گفــت: درخواســت آتــش بــس عربســتان 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ب
ــم آل  ــن و رژی ــل یم ــان قبای ــی می درگیریهای
ســعود در مرزهــای مشــترک درجریــان اســت 
ــم آل  ــاوزات رژی ــل تج ــل در مقاب ــن قبای و ای

ســعود دســت بســته نخواهنــد مانــد و در کنــار 
انصــاراهلل بــا تجــاوزات رژیــم آل ســعود مقابلــه 

ــد. مــی کنن
رمیمــه همچنیــن تاکیــد کــرد کــه ایــن جنــگ 
دســت آل ســعود را در ارتبــاط بــا گروهکهــای 
ــر  ــش ب ــده و داع ــه القاع ــتی از جمل تروریس
ــاط  مــال کــرد و نشــان داد کــه آل ســعود ارتب

ــد. ــای تروریســتی دارن ــا جریانه تنگاتنگــی ب

بــا وجــود برقــراری آتــش بــس در یمــن، تجــاوز آشــکار 
ــم  ــه از روز شش ــور ک ــن کش ــه ای ــعودی ب ــتان س عربس
فروردیــن مــاه ســال جــاری آغــاز شــد، همچنــان ادامــه 
ــع  ــکوت مجام ــه س ــه ب ــا توج ــاوزات ب ــن تج دارد و ای
ــا  ــه ب ــن رابط ــت. در همی ــان اس ــی در جری ــن الملل بی
محمــد القبلــی، یکــی از اعضــای شــورای سیاســی 

ــتیم.  ــو نشس ــه گفتگ ــاراهلل، ب انص
»محمــد القبلــی« عضــو شــورای سیاســی انصــاراهلل 
ــردم یمــن  ــگار مهــر گفــت:  م ــا خبرن یمــن در گفتگــو ب
ــی  ــق کس ــی را در ح ــد و ظلم ــی ندارن ــا کس ــی ب عداوت
ــن  ــع شــوند، ای ــم واق ــد کــه مــورد ظل مرتکــب نشــده ان
ــا  ــه در اینج ــئله ای ک ــا مس ــت ام ــی اس ــر طبیع ــک ام ی
ــق  ــه در ح ــت ک ــی اس ــد ظلم ــی نمای ــی م ــر طبیع غی

ــت. ــده اس ــال ش ــن اعم ــردم یم م
وی افزود:عربســتان یــک کشــور متجــاوز اســت کــه حمــالت 
بــی هــدف هوایــی، دریایــی و زمینــی ایــن کشــور بــه یمــن 

بــه هیــچ وجــه قابــل توجیــه نیســت.
القبلــی درپاســخ بــه ســؤالی درخصــوص حمایــت  »اســماعیل 
ولــد الشــیخ« نماینــده ســازمان ملــل در امــور یمــن در دیــدار 
اخیــر خــود بــا »عبدربــه منصــور هــادی« رئیــس جمهــوری 
مســتعفی یمــن تصریــح کــرد کــه ایــن خبــر را نشــنیده امــا 
در ایــن صــورت مــی تــوان گفــت کــه چنیــن مســائلی نشــانه 

هــای مثبتــی نیســتند.
ــه ســؤالی درخصــوص راهــکار  وی همچنیــن در پاســخ ب
ــالم  ــن اع ــران یم ــل بح ــرای ح ــاراهلل ب ــنهادی انص پیش
ــره و  ــکار مذاک ــی راه ــدا حام ــاراهلل از ابت ــه انص ــرد ک ک

ــی اســت. ــکار سیاس ــاذ راه اتخ
ــوص  ــر درخص ــگار مه ــؤال خبرن ــخ به س ــی در پاس القبل
ســطح هماهنگــی و همــکاری میــان کمیتــه هــای مردمــی و 
ارتــش یمــن گفــت: ارتــش و کمیتــه هــای مردمــی همچــون 
یــک پیکــره واحد هســتند و نهایــت هماهنگــی و همــکاری را 
بــا یکدیگــر دارنــد و در یــک جبهــه مشــترک حضــور دارنــد.

وی افــزود: هرگونــه عداوتــی علیــه مــردم و ارتــش عــداوت و 
تجــاوز علیــه انصــاراهلل محســوب مــی شــود. انصــاراهلل یــک 
جنبــش فکــری هســتند کــه از شــمال تــا جنــوب یمــن را در 

بــر گرفتــه انــد.
القبلــی در خاتمــه تاکیــد کــرد کــه نتیجــه ایــن 
ــعودی  ــتان س ــه عربس ــت مفتضحان ــه شکس ــگ ب جن

ــود. ــی ش ــر م منج

گفتگو با عضو شورای سیاسی 
انصاراهلل یمن

راهکار انصاراهلل برای 
حل بحران یمن/ 

نتیجه تجاوز عربستان 
روشن است

گفتگو: فاطمه درخشان
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آسیــــــا
دبیران :    فاطمه درخشان -  فریدون ناعمی

تصمیم وزارت دفاع آمریکا مبنی بر امکان اعزام هواپیماها و کشتی های جنگی به 
دریای چین جنوبی برای تضمین کشتیرانی آزاد پیرامون جزایر مصنوعی ساخت 
پکن و به دنبال آن سفر »جان کری« وزیر امور خارجه آمریکا به پکن و خواست وی 
در راستای کاهش تنش ها در منطقه مورد مناقشه موجب شد تا بار دیگر موضوع 
مداخله واشنگتن در منازعات داخلی کشورهای آسیای شرقی بر سر زبان ها بیافتد.

اگرچه رسانه ها سفر کری به چین را مثبت ارزیابی کردند و علیرغم دعوت پکن از 
واشنگتن به تالش بیشتر برای تقویت روابط دو جانبه و همکاری های منطقه ای، ریشه 
های بی اعتمادی بین دو کشور به حدی عمیق است که برخی از کارشناسان را به اعالم 
هشدار و تالش برای ترغیب واشنگتن به تغییر رویکردهای دیپلماتیک خود واداشت.

تالش آمریکا برای حضور جدی تر در آسیا و مهار چین از اینرو حائز اهمیت است که 
بدانیم این تالشها می تواند به بلوک بندیهای سیاسی در این قاره منجر شود؛ امری که 
اگر محقق شود می تواند بر ساختار نظام بین الملل نیز تأثیر زیادی بگذارد. ولی به 
هر حال با توجه به روابط متقابل طرفین تحقق چنین امری در آینده نزدیک متصور 

. نیست

  حضور گسترده آمریکا در دریای چین جنوبی

  آیا عقاب اژدها را مهار می کند؟

  خروج پاکستان از محور عربستان
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ــکان  ــر ام ــی ب ــکا مبن ــاع آمری ــم وزارت دف تصمی
ــه  ــی ب ــای جنگ ــتی ه ــا و کش ــزام هواپیماه اع
دریــای چیــن جنوبــی بــرای تضمیــن کشــتیرانی 
آزاد پیرامــون جزایــر مصنوعــی ســاخت پکــن و به 
دنبــال آن ســفر »جــان کــری« وزیــر امــور خارجــه 
آمریــکا به پکــن و خواســت وی در راســتای کاهش 
تنــش هــا در منطقــه مــورد مناقشــه موجب شــد تا 
بــار دیگــر موضــوع مداخلــه واشــنگتن در منازعات 
داخلــی کشــورهای آســیای شــرقی بــر ســر زبــان 

ــا بیافتد. ه
ــن را  ــه چی ــری ب ــفر ک ــا س ــانه ه ــه رس اگرچ
مثبــت ارزیابــی کردنــد و علیرغــم دعــوت پکــن از 
واشــنگتن بــه تــالش بیشــتر بــرای تقویــت روابط 
ــه  ــه ای، ریش ــای منطق ــکاری ه ــه و هم دو جانب
ــدی  ــه ح ــن دو کشــور ب ــادی بی ــی اعتم ــای ب ه
ــه  ــان را ب ــی از کارشناس ــه برخ ــت ک ــق اس عمی
اعــالم هشــدار و تــالش بــرای ترغیــب واشــنگتن 
بــه تغییــر رویکردهــای دیپلماتیک خــود واداشــت.
در ایــن میــان »نشــنال اینترســت« در گزارشــی به 
قلــم »تــد گالــن کارپنتــر«، عضــو ارشــد موسســه 
ــه  ــش از 600 مقال ــاب و بی ــنده 9 کت ــو و نویس کات
در حــوزه مطالعــات سیاســی و امــور بیــن المللــی 
نوشــت: اوضــاع خطیــر و پرتنشــی کــه بــر دریــای 
چیــن جنوبــی حاکــم اســت ظاهــرا بیــش از پیش 
ــوادث  ــی ح ــش بین ــی رود. پی ــت م ــه وخام رو ب
ناگــوار بیــش تــر بــا تکیــه بــر گزارشــاتی صــورت 
مــی گیرد کــه از تصمیــم آمریکا بــه افزایش شــمار 
کشــتی هــای نظامــی و هواپیماهــای گشــت زنی 
در ایــن منطقــه بــی ثبــات خبــر مــی دهنــد. جالب 
آنکــه پکــن حتــی در پــی تحقیــق دربــاره صحــت 
و ســقم ایــن خبــر برنیامــد و بالفاصلــه نارضایتــی 
عمیــق خــود از اتخــاذ چنیــن اقدامــی را بــه گــوش 

واشــنگتن رســاند.
اگــر ایــن تصمیــم جامــه عمــل به خــود بپوشــد، 
آمریــکا بیــش از پیــش خــود را درگیــر کشــمکش 
ــر  ــر س ــه ب ــد ک ــی کن ــی م ــه و تلخ ــد جانب چن
تقســیمات ارضی دریــای چین جنوبــی وجــود دارد.  
ــتناد  ــا اس ــن ب ــفتگی، پک ــای آش ــن وانفس در ای
بــه دالیــل تاریخــی و قانونــی مدعــی مالکیــت بر 
80 درصــد از محیــط آبــی دریــای چیــن جنوبــی و 
جزایــر کوچــک واقــع در آن اســت و در ایــن راســتا 
عــالوه بــر افزایــش گشــت هــای هوایــی و دریایی 
اقــدام بــه ســاخت یک ســری جزایــر مصنوعــی در 

منطقــه تحت مناقشــه کــرده اســت.
ــایه  ــورهای همس ــی از کش ــان، برخ ــن می در ای
نظیــر ویتنــام، مالــزی و فیلیپیــن نــه تنهــا ادعای 
چیــن را بــه چالــش مــی کشــند بلکــه مطالبــات 
ــال  ــی دنب ــن جنوب ــای چی ــابهی را در دری مش
مــی کننــد. جالــب آنکــه ویتنــام در اقدامــی بــه 
ــی  ــر مصنوع ــاخت جزای ــر س ــب محدودت مرات

ــرده اســت. ــاز ک ــابهی را آغ مش
ــی  ــن را نم ــات چی ــنگتن اقدام ــل، واش در مقاب
پذیــرد و ایــن ابــدا تعجــب آور نیســت چــرا کــه 
ــار  ــه ب ــت مناقش ــه تح ــی منطق ــوط دریای خط
بخــش عظیمــی از تجــارت جهانــی را بــه دوش 
ــه لحــاظ  ــی ب ــن جنوب ــای چی ــی  کشــد. دری م
ــت  ــکا اهمی ــرای آمری ــردی ب ــادی و راهب اقتص
دارد و نمــی تــوان انتظــار داشــت کــه از تبدیــل 
ــد. ــت کن ــوزه کشــتیرانی پکــن حمای ــه ح آن ب

در ایــن بیــن، مــروری بــر تاریــخ تحــول دیــدگاه 
ــی  ــن جنوب ــای چی ــه دری ــبت ب ــنگتن نس واش
ــن  ــای اولی ــت: رد پ ــف نیس ــی از لط ــم خال ه
اشــاره مســتقیم بــه پیگیــری مطالبــات آمریــکا 

ــوان در ســخنان »هیــالری  در منطقــه را مــی ت
ــکا  ــر امــور خارجــه پیشــین آمری کلینتــون« وزی
جســتجو نمــود کــه در ســال ۲0۱0 در اجــالس 
آ ســه آن ایــراد کــرد. در پــی آن، اشــارات لفظــی 
ــتراتژی  ــه اس ــا ارای ــد ب ــارن ش ــنگتن مق واش
»موازنــه قــوا« و یــا »گــردش بــه ســمت آســیا 
ــان  ــاد پیم ــاهد انعق ــه، ش ــیفیک«. در ادام – پاس
دفاعــی بــا فیلیپیــن و افزایــش همــکاری هــای 

ــام هســتیم. ــا ویتن نظامــی ب
ــی  ــواره مدع ــنگتن هم ــه واش ــن، اگرچ بنابرای
اتخــاذ رویکــردی بــی طرفانــه در منازعــات 
حاکــم بــر دریــای چیــن جنوبــی اســت، در 
عمــل رفتــار متفاوتــی را ارایــه داده اســت و اگــر 
چینــی هــا ادعــا کننــد کــه سیاســت آمریــکا بــر 
پایــه طــرح دوســتی بــا همــه بــه اســتثنای پکن 
اســت نبایــد بــر آنهــا خــرده گرفــت. به ویــژه که 
اخیــرا ژاپــن هــم وارد معــادالت موازنه قدرت شــده 
اســت. توکیــو نــه تنهــا در راســتای تضعیــف قانون 
اساســی ژاپــن مبنــی بر پایبنــدی بــه صلــح گام بر 
مــی دارد بلکــه با صــدور مجــوز حضــور در عملیات 
هــای خارجی بــه بهانــه دفــاع از منافع کشــورهای 

ــی پکــن  همســایه بیــش از پیــش موجــب نگران
ــد کــه اوایــل ایــن مــاه  ــه نمان شــده اســت. ناگفت
ــور  ــی مان ــن جنوب ــای چی ــن در دری ــن و فیلیپی ژاپ
ــرار  ــو ق ــد و توکی ــزار کردن ــترک برگ ــی مش دریای
اســت پیونــد هــای دریانــوردی خــود بــا ویتنــام را 

گســترده تــر کنــد.
ــای  ــنگتن از رقب ــر واش ــان ناپذی ــت کتم حمای
پکــن آنهــا را تشــویق مــی کنــد تــا تظاهــر کنند 
بــدون دخالــت نظامــی آمریــکا قــادر بــه انجــام 
ــاره  ــژه درب ــه وی ــن ب ــتند و ای ــچ کاری نیس هی
فیلیپیــن صــدق مــی کنــد. از همیــن روی اســت 
کــه در پاســخ بــه تحریــکات واشــنگتن، دولــت 
ــگاه  ــه ســاخت یــک پای مانیــل از قصــد خــود ب
دریایــی بــزرگ  در ســاحل غربــی خود و درســت 
در نزدیکــی جزایــر مــورد مناقشــه بــا چیــن خبــر 
ــر  ــش ه ــب افزای ــا موج ــه قطع ــی ک داد – اقدام

چــه بیشــتر تنــش هــا مــی شــود.
امــا توصیــه مــی شــود بــه جــای آنکــه آمریــکا 
ــن  ــای چی ــه ای دری ــای منطق ــود را در دعواه خ
ــه  ــر اســت گامــی ب ــد بهت ــی محصــور کن جنوب
ــت  ــری از موقعی ــی بهت ــا ارزیاب ــردارد ت ــب ب عق

ــده  ــای نادی ــه معن ــدام ب ــن اق ــد. ای ــته باش داش
ــت  ــح اس ــت و واض ــا نیس ــت ه ــن واقعی گرفت
کــه چیــن مــی دانــد آمریــکا هرگــز بــه اینکــه 
80 درصــد از محیــط آبــی دریــای چیــن جنوبــی 
ــد داد  ــت نخواه ــد رضای ــن درآی ــک پک ــه تمل ب
ــل  ــن و تبدی ــای چی ــی از رقب ــا حمایــت ضمن ام
شــدن بــه یک شــریک نظامــی قابــل اعتمــاد در 
درگیــری هــای منطقــه ای موضوعــی اســت که 
نبایــد اتفــاق بیافتــد. بــا ایــن حــال، بــه نظــر مــی 
ــا قــرار گرفتــن در مســیری  آیــد کــه واشــنگتن ب
اشــتباه به هــر دو مــورد اخیــر تــن داده اســت. ادامه 
ایــن رویکــرد، نتیجــه ای جــز تشــدید مخاطــرات 
در محیــط پرتنــش امنیتــی و اتخــاذ ژســت جنــگ 
طلبانــه را نــدارد – ژســتی کــه چشــم انــداز تقابــل 

نظامــی مســتقیم بیــن ایــاالت متحــده آمریــکا و 
چیــن را بــه رخ مــی کشــد و قطعــا حصــول چنین 

نتیجــه ای بــه نفع هیچکــس نخواهــد بود.
زمــان حال اتخــاذ دیپلماســی خالقانــه تــر و انعطاف 
ــر روی حفاظــت از  ــد کــه ب ــری را مــی طلب ــر ت پذی
منافــع دریانــوردی آمریــکا و گریز از تحقــق مطالبات 
ارضــی کشــورهای شــمال شــرق آســیا )فیلیپیــن، 
ویتنــام و مالزی( متمرکز باشــد. شــاید بهتر باشــد که 
بــه عنــوان راه حل جایگزیــن، واشــنگتن به جــای رد 
ادعاهــای چیــن، در ابعــادی بــه مراتــب کمتــر تملک 
پکــن را بــر بخــش هایــی از دریــای چیــن جنوبــی 
ــان کشــورهای کوچــک  ــه طــور همزم ــرد و ب بپذی
آســیای شــرقی را قانع کنــد که مابقــی منطقه تحت 
ــن  ــای بی ــمار آب ه ــرای همیشــه در ش مناقشــه  ب

المللــی باقــی خواهــد ماند.
اگرچــه در پایــان تضمینــی بــرای بــه نتیجه رســیدن 
ایــن رویکــرد دیپلماتیــک بــه ویــژه در کوتــاه مــدت 
وجــود نــدارد، پیگیــری آن بــه مراتــب بهتــر از حضور 
ــکا در منطقــه و تشــدید تنــش هــا در  نظامــی آمری
منطقــه ای اســت کــه در حــال حاضــر هــم اوضــاع 

بحرانــی را تجربــه مــی کنــد.

»نشنال اینترست« تحلیل کرد:

مناقشه واشنگتن و پکن در دریای 
چین جنوبی/ 

راهی برای مهار چین
منافع دریانوردی آمریکا در گرو پرهیز از درگیری های منطقه ای دریای چین 
نظامی  تعهدی است که الزمه آن رویارویی  به هرگونه  پا زدن  جنوبی و پشت 

باشد. واشنگتن-پکن 

آسیـــــــا
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المانیتور تحلیل کرد؛

دالیل خروج پاکستان از محور 
عربستان/تأثیر رابطه با چین

یک رسانه غربی با تحلیل روابط پاکستان و عربستان و افزایش مناسبات پکن با اسالم 
آباد، اقدامات اخیر پاکستانی ها را نشانه ای برای دور شدن آنها از محور عربستان 

سعودی توصیف کرد.

آسیـــــــا

المانیتــور در تحلیلــی بــه قلــم »بــروس ریــدل« 
مــی نویســد: اکثریــت پاکســتانی ها همچنــان از 
موضــع عــدم مداخلــه در ایــن منازعــه پشــتیبانی 
می کننــد و حتــی بــا صراحتــی بی ســابقه از 
پادشــاهی عربســتان و متحــدان ایــن کشــور در 

ــد. ــاد می کنن ــارس انتق ــج ف خلی
پاکســتان،  وزیــر  نخســت  شــریف،  نــواز 
بــه همــراه فرمانــده ارشــد ارتــش ایــن 
ــری  ــی دیگ ــام رایزن ــور انج ــه منظ ــور ب کش
ــتیبانی  ــرای پش ــاض ب ــت ری ــاره درخواس درب
ــه  ــی علی ــات نظام ــتان از عملی ــی پاکس نظام
بــه  گذشــته  هفتــه  یمــن،  حوثی هــای 
عربســتان ســعودی ســفر کردنــد. شــریف پــس از 
پایــان ســفر گفــت کــه درخواســت های خاصــی از 
او نشــده اســت، امــا او بــر تعهــد کشــورش بــرای 
دفــاع از پادشــاهی ســعودی در صورتــی کــه مــورد 
ــت.  ــرده اس ــاره ک ــد دوب ــود، تاکی ــع ش ــه واق حمل
امــا رهبــری پاکســتان هیچگونــه کمــک نظامــی 

ــت. ــرده اس ــنهاد نک ــی پیش ملموس
ــز در  ــر، نی ــت وزی ــرادر نخس ــریف، ب ــهناز ش ش
ــران  ــه رهب ــب دادن ب ــوت قل ــرای ق ــالش ب ت
ــه   ــارس ب ــج ف ــی خلی کشــورهای حاشــیه جنوب
طــور جداگانــه از عربســتان دیــدار کــرده اســت، 
ــط  ــش در رواب ــت از تن ــته اس ــز نتوانس ــا او نی ام
ــی خــودداری پاکســتان از  ــن کــه در پ ــی مابی ف
ــده  ــان کوبن ــات طوف ــی از عملی ــت نظام حمای
ایجــاد شــده اســت، بکاهــد. دولــت نــواز شــریف 
ــورهای  ــه کش ــن ب ــه گفت ــح از ن ــور واض ــه ط ب
حاشــیه خلیــج فــارس کــه وامــدار آنــان اســت، 
ناراحــت اســت امــا مخالفت هــای شــدید داخلــی 
ــگ، عمــال  ــن جن ــا مشــارکت پاکســتان در ای ب
ــری را از  ــم دیگ ــه تصمی ــاذ هرگون ــکان اتخ ام

ــت. ــرده اس ــلب ک ــریف س ش
از نقشــی کــه  مفســران پاکســتانی هــم 
ــته  ــال گذش ــل س ــعودی در چه ــتان س عربس
ــی  ــالمی افراط ــای اس ــت از جنبش ه در حمای
ــر  ــت آزرده خاط ــرده اس ــا ک ــتان ایف در پاکس
هســتند. ایــن مفســران، بخــش عمــده ای 
از خشــونت های فرقــه ای بیــن ســنی ها و 
ــعودی ها  ــول س ــه پ ــتان را ب ــیعه ها در پاکس ش
ــه  ــاز مداخل ــش از آغ ــا پی ــد. ت ــط می دهن رب
نظامــی عربســتان در یمــن، ایــن گونــه از 
تفســیرها در پاکســتان بــه نــدرت دیــده 
ــای  ــه لفاظی ه ــن ب ــگ یم ــا جن ــد، ام می ش
ضــد ســعودی کــه اغلــب نیــز زبانــی طنزآمیــز 

دارنــد در مطبوعــات پاکســتانی دامــن زد.
از تصمیــم پارلمــان پاکســتان مبنــی بــر 
کــه  یمــن  جنــگ  در  مانــدن  بی طــرف 
بــه اتفــاق آرا تصویــب شــد، بــه طــور 
قدردانــی  داخــل کشــور  در  گســترده ای 
هودبــوی،  پرویــز  مثــال  بــرای  شــد. 
اســتاد برجســته فیزیــک، ســرمقاله ای بــا 

غضبنــاک  ســعودی  »بگذاریــد  عنــوان 
شــود« نوشــت و از دولــت نــواز شــریف 
ــورای  ــه ش ــور گون ــه دیکتات ــرای رد »امری ب
ــه  ــن ب ــه گفت ــارس« و ن ــج ف ــکاری خلی هم
»یــک پادشــاه کهنســال تحریــک شــده 
و شــاهزادگان عصبانــی« ســتایش کــرد. 
نویســنده در ایــن مقالــه بــه پاکســتانی ها 
اطمینــان می دهــد کــه کشــورهای عضــو 
ــد  ــارس نمی توانن ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ش
ــتانی را از کشــورهای  ــان پاکس ــران مهم کارگ
ــی  ــورهای نفت ــا »کش ــد ی ــراج کنن ــود اخ خ
ــد.« ــرای لحظــه ای در فشــار بگذارن ــود را ب خ
ــن موضــوع را  ــه، همچنی ــن مقال ــوی در ای هودب
ــه تبانــی هســته ای بالقــوه  ــه طــور مســتقیم ب ب
بیــن عربســتان و پاکســتان پیونــد می زنــد، 
ــانه ها  ــول در رس ــور معم ــه ط ــه ب ــی ک موضوع
بــه آن پرداختــه نمی شــود. ایــن فیزیکــدان 
هســته ای بــه ســعودی ها یــادآوری می کنــد 
ــری در  ــته ای دیگ ــنده هس ــچ فروش ــه »هی ک
دســترس نیســت« و این کــه در مقابلــه بــا تهدید 
ایــران، »پاکســتان تنها کشــوری اســت کــه می تواند 
در کوتــاه مــدت به طــور بالقوه ســالح های هســته ای 
و یا چتر هســته ای محافظتی به عربســتان ســعودی 
ارائــه کنــد.« نتیجه گیــری نویســنده مقاله این اســت 
کــه پاکســتان نبایــد هرگز بــه پادشــاهی عربســتان 

بمــب بدهــد.

بــازی  نقــش  درام  ایــن  در  نیــز  چیــن 
ــی  ــن، ش ــور چی ــس جمه ــت. رئی ــرده اس ک
اســالم  از  گذشــته  مــاه  در  جین پینــگ، 
آبــاد دیــدن کــرد و قــول داد کشــورش در 
ــتان  ــارد دالر در پاکس ــه، 46 میلی ــد مرحل چن
دهــد.  انجــام  جدیــد  ســرمایه گذاری 
یــک  ســاختن  بــه  کــه  ســرمایه گذاری 
کریــدور اقتصــادی منجــر خواهــد شــد و 
ــه خلیــج  غــرب چیــن را از طریــق پاکســتان ب
ــدر  ــن، بن ــرد. چی ــد ک ــط خواه ــارس مرتب ف
گــوادر در بلوچســتان پاکســتان را توســعه داده 

و بــه بنــدری پیشــرفته بــدل خواهــد کــرد تــا 
ــه  ــد پروازان ــتراتژی بلن ــک اس ــوب ی در چارچ
همچــون یــک قطــب اقتصــادی منطقــه ای بــا 

ــد. ــت کن ــه رقاب ــا دوح ــی ی ــدر دوب بن
ــاص  ــی خ ــای امنیت ــتان چالش ه ــه پاکس البت
ــی  ــه ش ــریف ب ــرادران ش ــم دارد. ب ــود را ه خ
ــک  ــتان ی ــه پاکس ــد ک ــول داده ان ــگ ق جین پین
ــرای  بخــش ویــژه جدیــد در ارتــش پاکســتان ب
حفاظــت از کارگــران و مهندســان چینــی شــاغل 

ــد. ــاد کنن ــتان ایج در پاکس
پاکســتانی ها تضمین هــای الزم را از چینی هــا 
دریافــت کرده انــد کــه سیاســت بی طرفــی 
آن هــا در یمــن اتحــاد آن هــا بــا پکــن را بــه هیچ 
ــه  ــتناد ب ــا اس ــرد. ب ــد ک ــف نخواه ــه تضعی وج
اطالعاتــی کــه از طــرف پاکســتانی نشــت کرده 
اســت، چینی هــا قاطعانــه اعــالم کرده انــد 
ــتان  ــه پاکس ــدم مداخل ــرد ع ــا رویک ــه آن ه ک
در جنــگ نیابتــی در یمــن را درک می کننــد. 
ــواز  ــه ن ــه می شــود کــه شــی جین پینــگ ب گفت
شــریف گفتــه اســت کــه اگــر روابــط پاکســتان 
بــا عربســتان ســعودی و امــارات متحــده عربــی 
ــب پاکســتان را  دچــار مشــکل شــود، چیــن جان

ــت. ــد گرف خواه
»بخــش امنیتــی ویــژه« ده هــزار ســرباز و درجه 
ــرال دو  ــک ژن دار را شــامل می شــود و توســط ی
ســتاره فرماندهــی می شــود. نیمــی از نیروهــای 
ــره  ــای خب ــم از کماندوه ــژه ه ــش وی ــن بخ ای
پاکســتان، »گــروه ســرویس های مخصــوص«، 
ــژه  ــروی وی ــن نی ــه ای ــود و البت ــن می ش تامی
ــم  ــود ه ــاص خ ــی خ ــتیبانی هوای ــد از پش جدی
بهــره خواهــد بــرد. ایــن نیــرو البتــه تنهــا وظیفه 
محافظــت از چینی هــای شــاغل در پاکســتان را بر 
عهــده خواهــد داشــت و بــرای جنــگ راه انداختــن 

ــوند. ــتفاده نمی ش ــن از آن اس در یم
پاکســتانی ها تضمین هــای الزم را از چینی هــا 
ــد کــه سیاســت بی طرفــی آن هــا  دریافــت کرده ان
در یمــن اتحــاد آن هــا بــا پکــن را بــه هیــچ وجــه 
تضعیــف نخواهــد کــرد. بــا اســتناد بــه اطالعاتــی 
ــت،  ــرده اس ــت ک ــتانی نش ــرف پاکس ــه از ط ک
ــا  ــه آن ه ــد ک ــالم کرده ان ــه اع ــا قاطعان چینی ه
رویکــرد عــدم مداخلــه پاکســتان در جنــگ نیابتی 
ــه  ــه می شــود ک ــد. گفت ــن را درک می کنن در یم
ــواز شــریف گفتــه اســت  ــه ن شــی جین پینــگ ب
کــه اگــر روابط پاکســتان بــا عربســتان ســعودی و 
امــارات متحــده عربــی دچــار مشــکل شــود، چین 

جانــب پاکســتان را خواهــد گرفــت.

البتــه برخــی افــراد و گروه هــا در پاکســتان، 
جانــب عربســتان ســعودی و خواســته های آن را 
گرفته انــد. از پــر ســر و صــدا تریــن ایــن گرو هــا 
می تــوان بــه شــاخه سیاســی گــروه تروریســتی 
لشــکر طیبــه )جماعــت الدعــوه( اشــاره کــرد که 
بدنامیــش ناشــی از حملــه بــه بمبئی هندوســتان 
ــن  ــر ای ــت. رهب ــال ۲008 اس ــر س ــاه نوامب در م
گــروه، حافــظ ســعید، از دولت پاکســتان خواســته 
اســت تــا نیروهــای نظامــی خــود را بــرای حفاظت 
از امــکان مقــدس مســلمانان در مکــه و مدینــه 
ــده،  ــا خوان ــه حوثی ه ــه او حمل ــل آنچ در مقاب
ــی از  ــه ائتالف ــد. او ک ــزام کن ــه عربســتان اع ب
گروه هــای ســنی را بــرای دفــاع از امــکان 
ــا  ــت، ادع ــکیل داده اس ــر تش ــدس در خط مق
حوثی هــا   از  امریــکا  و  اســرائیل  می کنــد 
ــدس در  ــن مق ــن اماک ــه خطــر انداخت ــرای ب ب

ــد. ــرداری می کنن ــره ب ــه به ــه و مدین مک
در اوایــل مــاه مــارس هــم، حافــظ ســعید مدعــی 
ــن  ــل دام ــودی« عام ــه یه ــود »توطئ ــده ب ش
زدن بــه شــورش حوثی هــا در یمــن اســت. 
ــی کــه از  ــا کمک هــای مال ــه کــه ب لشــکر طیب
پادشــاهی ســعودی می رســد رشــد کــرده اســت، 
ــن تبلیغــات و شــعارها را راهــی  ــدون شــک ای ب
ــردن خــودش در کشــورهای  ــوب ک ــرای محب ب
جنوبــی حاشــیه خلیــج فــارس می بینــد. لشــکر 
ــرویس  ــا س ــی ب ــات نزدیک ــه ارتباط ــه البت طیب
دارد  هــم  ،آی اس آی،  پاکســتان  اطالعاتــی 
ــا  ــط بســیار نزدیکــی ب ــه خــود رواب ــه نوب کــه ب

ــود دارد. ــعودی خ ــای س همت
نبــرد بــرای حمایت پاکســتان از عملیات عربســتان 
در یمــن، وجود درجــه ای از دشــمنی با کشــورهای 
حاشــیه جنوبــی خلیــج فــارس را در دومیــن 
کشــور مســلمان جهــان آشــکار کــرده اســت که 
تــا پیــش از ایــن بــه ایــن روشــنی دیــده نشــده 
بــود. بــا توجــه بــه ســرمایه گذاری عظیمــی کــه 
ــرت  ــا معاش ــول دهه ه ــی در ط ــاض و ابوظب ری
بــا پاکســتان و سیاســت مداران آن، در ایــن 
ــن  ــت ممک ــن وضعی ــد، ای ــام داده ان ــور انج کش
ــدی در  ــی های ج ــی بررس ــب برخ ــت موج اس
ــن  ــن ای ــی طرفی ــای واقع ــات و انگیزه ه احساس

رابطــه شــود.
ــات«  ــروژه اطالع ــر »پ ــدل مدی ــروس ری ب
اســت.  آمریــکا  بروکینگــز  موسســه 
نبــرد  از  »پرهیــز  او  کتــاب  آخریــن 
و  آمریــکا  چالشــبرانگیز  روابــط  نهایــی: 

دارد. نــام  پاکســتان«  و  هنــد 

پاکستانی ها 
تضمین های الزم را 
از چینی ها دریافت 

کرده اند که سیاست 
بی طرفی آن ها در 
یمن اتحاد آن ها با 
پکن را به هیچ وجه 

تضعیف نخواهد 
کرد.
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معــاون اول پارلمــان افغانســتان در بیــان علــل ناامنــی هــا بــه کــم شــدن کمک هــای خارجی 
اشــاره کــرد و گفــت: کاهــش کمــک هــای خارجــی بــه دولــت افغانســتان در حالــی صــورت 

مــی گیــرد کــه کمــک هــا و تجهیــز نیروهــای دشــمن افزایــش داشــته اســت.
ظاهــر قدیــر، معــاون اول پارلمــان افغانســتان گفــت: مســئوالن امنیتــی بــرای پاســخگویی به 
مجلــس احضــار شــدند و بــا نماینــدگان مــردم گفتگــو کردنــد امــا شــخصا پاســخ قانــع کننده 

ای بــرای افزایــش ناامنــی هــا نیافتــم.
وی در بیــان دلیــل افزایــش ناامنــی هــای اخیــر مناطــق شــمالی افغانســتان تصریــح کــرد: 

اولیــن دلیلــش ایــن اســت کــه مــا نیــروی هوایــی نداریــم.
وی افــزود: توجــه داشــته باشــید صــد و پنجــاه هــزار نیــروی خارجــی از افغانســتان خارج شــده 

انــد و مســئولیت امــور امنیتــی کامــال بــه نیروهــای داخلــی واگذار شــده اســت.
معــاون اول پارلمــان افغانســتان همچنیــن بــه کــم شــدن کمــک هــای خارجی اشــاره کــرد و 
گفــت: کاهــش کمــک هــای خارجــی بــه دولــت افغانســتان در حالــی صــورت مــی گیــرد کــه 

کمــک هــا و تجهیــز نیروهــای دشــمن افزایــش داشــته اســت.
گفتنی است که جلسات بررسی اوضاع امنیتی افغانستان در این روزها ادامه دارد.

ــاد از  ــا انتق ــتان ب ــان افغانس ــده پارلم نماین
سیاســت هــای پاکســتان گفــت ایــن کشــور 
ــه ای در  ــای صادقان ــت ه ــگاه سیاس هیچ

ــت. ــته اس ــتان نداش ــر افغانس براب
ــا و  ــردم پکتی ــده م ــگل« نماین ــواب من »ن
ــان  ــی پارلم ــت داخل ــیون امنی ــو کمس عض
ــچ  ــتان هی ــت پاکس ــت: دول ــتان گف افغانس
وقــت سیاســت هــای شــفاف و صادقانــه ای 
در برابــر افغانســتان نداشــته اســت و همــواره 
بــا سیاســت هــای متضــاد در حــرف و عمــل 

ــا افغانســتان برخــورد کــرده اســت. ب
ــود  ــداف خــاص خ ــزود: پاکســتان اه وی اف
ــران  ــه رهب ــن ب ــد و م ــی کن ــتجو م را جس
ــا هــم  ــم آنه ــی کن ــه م ــی توصی ــت مل دول
منافــع ملــی افغانســتان را در نظــر بگیرنــد و 
بــا توجــه بــه آن روابــط خــود بــا کشــورهای 

ــد. ــم کنن همســایه را تنظی
ایــن نماینــده پارلمــان افغانســتان بــا انتقــاد 

شــدید از سیاســت هــای پاکســتان در قبــال 
ــچ  ــار داشــت: پاکســتان هی افغانســتان اظه
وقت نمــی خواهــد افغانســتان دارای ارتشــی 
ــتان در  ــرا پاکس ــد زی ــد باش ــوی و قدرتمن ق
ــن  ــه همی ــادی دارد و ب ــع اقتص ــا مناف اینج
جهــت نمــی خواهــد منافعــش در افغانســتان 

تحــت الشــعاع قــرار بگیــرد.
مقامــات  داشــت: ســفرهای  اظهــار  وی 
پاکســتانی بــه کابــل نتیجــه ای در پــی نخواهد 
ــتی  ــای تروریس ــروه ه ــزود: گ ــت. وی اف داش
ــز مــی شــوند، در  ــت و تجهی در پاکســتان تقوی
عملیــات هــای اخیــر نیــز بــه بهانــه مبــارزه بــا 
برخــی گــروه هــای تروریســتی جمعیــت زیادی 
از تروریســت ها را به خاک افغانســتان فرســتادند.
عضو کمســیون امنیــت داخلی پارلمان افغانســتان 
در ادامــه از رهبــران دولــت وحــدت ملــی خواســت 
در روابــط خارجــی بــا همــه کشــورها منافــع ملــی 

افغانســتان را مــد نظر داشــته باشــند.

گفتگو با معاون اول پارلمان افغانستان؛

دالیل ناامنی  مناطق شمالی 
افغانستان /

نیروی هوایی نداریم

گفتگو باعضو کمسیون امنیت داخلی پارلمان 
افغانستان:

پاکستان خواهان ارتش قوی 
برای افغانستان نیست/

عدم صداقت اسالم آباد

آسیـــــــا

نماینــده پارلمــان و عضــو شــورای عالــی صلــح 
افغانســتان در خصــوص مذاکــرات صلــح گفــت: 
ــرات  ــاز مذاک ــرای آغ ــان ب ــری طالب ــوز رهب هن
ــم  ــا امیدواری ــرده اســت و م ــی نک ــالم آمادگ اع
ایــن اتفــاق هرچــه زودتــر بیفتــد و گفتگوهــای 

صلــح پیگیــری شــود.
محمــد اکبــری، نماینــده مــردم بامیــان در 
پارلمــان افغانســتان و عضــو شــورای عالــی صلح 
گفــت: رهبــران طالبــان تــا کنــون آمادگــی خود 
ــرده  ــالم نک ــح اع ــرات صل ــاز مذاک ــرای آغ را ب

ــد. ان
وی در خصــوص رونــد مذاکــره دولت افغانســتان 
بــا گــروه طالبــان گفــت: رئیــس جهمــور جدیــد 

تــالش هــای زیــادی در ایــن زمینــه انجــام داده 
ــا کشــورهای همســایه  و گفتگوهــای موثــری ب
داشــته اســت. خصوصــا کشــورهای پاکســتان، 
عربســتان ســعودی، چیــن و ترکیــه کــه رئیــس 
جمهــور طــی ســفرهایی، از نزدیــک بــا مقامــات 
ایــن کشــورها گفتگــو کــرده اســت و آنهــا نیــز 
بــرای ایجــاد صلــح و ثبــات در افغانســتان اعــالم 

ــد. آمادگــی کــرده ان
نماینــده پارلمــان افغانســتان و عضو شــورای عالی 
صلــح در ادامــه افــزود: هنوز رهبــری طالبــان برای 
ــت و  ــرده اس ــی نک ــالم آمادگ ــرات اع ــاز مذاک آغ
مــا امیدواریــم ایــن اتفــاق هرچــه زودتــر بیفتــد و 

گفتگوهــای صلــح پیگیــری شــود.

افغانســتان  مــردم  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــن  ــتند و در ای ــات هس ــح و ثب ــان صل خواه
ــرد  ــر رویک ــه تغیی ــد، ب ــی کنن ــالش م راه ت
ــتان  ــت: پاکس ــرد و گف ــاره ک ــتان اش پاکس
آغــاز  بــرای  خوبــی  هــای  همــکاری 

اســت. داشــته  صلــح  گفتگوهــای 
ــان  ــح از طالب ــی صل ــورای عال ــو ش ــن عض ای
افغانســتان خواســت تــا مــوارد مــورد نظرشــان 
را از طریــق گفتگــو و مذاکــره بیــان کننــد نــه 
جنــگ و خونریــزی. وی ابــراز امیــدواری کــرد 
در صــورت اعــالم آمادگــی طالبــان بــرای 
ــر  ــه زودت ــح هرچ ــای صل ــره، گفتگوه مذاک

ــد. ــد ش ــام خواه انج

گفتگو با نماینده پارلمان و عضو شورای عالی صلح افغانستان؛

رهبران طالبان تاکنون آمادگی خودرابرای مذاکرات صلح اعالم نکرده اند
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دبیر :     پیام یزدانی

حزب محافظه کار انگلستان به رهبری »دیوید کامرون« نخست وزیر فعلی این کشور پیروز 
پارلمانی شد. انتخابات 

در این انتخابات حزب محافظه کار به رهبری »دیوید کامرون« نخست وزیر فعلی انگلستان ۳۳۱ 
کرسی، کارگر   ۲۳۲ کرسی ، ملی اسکاتلند ۵۶ کرسی کسب کردند.

به این ترتیب دیوید کامرون بار دیگر نخست وزیر انگلستان شد و دولت خود را بر خالف 
پیش بینی ها بدون نیاز به ائتالف با احزاب دیگر تشکیل داد.

وی بعد از پیروزی در انتخابات راهی کاخ باکینهام برای دیدار با ملکه الیزابت شد. از اولین 
موضوعاتی که وی در آنجا مجددا تکرار کرد به همه پرسی گذاشتن ادامه عضویت انگلستان در 
اتحادیه اروپا بود؛ امری که موجب نگرانی صاحبان صنایع و بازرگانان انگلیسی و اعضای اتحادیه 

اروپا شده است.
فروپاشی اتحادیه اروپا از جنبه نظری و تئوریک به معنای شکست نظریه های همگرایی منطقه ای 

و آنچه »ارنست هاس« در تالشهای نظری خود در قالب نوکارکردگرایی بر آن تأکید داشت.

  چرا دیوید کامرون پیروز شد؟

  بازی انگلیس با برگ اتحادیه اروپا

  اختالفات ترکیه و عربستان
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ــاد  ــا اســتفاده از اوضــاع ح ــن حــزب ب ســران ای
و خــاص آنموقــع امپراطــوری توانســتند تــا 
ــای اول  ــد. جنگه ــه کنن ــدرت را قبض ــی ق تمام
ــز  ــرب نی ــس غ ــگ طرابل ــکان و جن و دوم بال
ــر وخامــت اوضــاع امپراطــوری افــزود. کشــته  ب
ــلمان و  ــون مس ــش از 5 میلی ــدن بی ــد ش و تبعی
ــته  ــه توانس ــکان ک ــالف بال ــط ائت ــرک توس ت
ــی  ــت عثمان ــر دول ــد شکســت ســختی را ب بودن
وارد کننــد، احساســات ملــی گرایانــه را در 

ــید.  ــدت بخش ــی ش عثمان
ــی اول ســران  ــی جنــگ جهان ــا شــروع ناگهان ب
ــت  ــا، طلع ــور پاش ــه ان ــی ک حــزب اتحــاد و ترق
ــتند  ــرار داش ــا در راس آن ق ــال پاش ــا و جم پاش
راه چــاره را در ورود بــه جنــگ بــه همــراه متحــد 
ســنتی عثمانــی یعنــی آلمــان دیدنــد. به جــز انور 
ــت پاشــا  ــود، طلع ــد اســتانبول ب ــه متول پاشــا ک
ــی در بلغارســتان امــروزی و  ــد شــهر کارجل متول
جمــال پاشــا نیز متولــد موتیلنــه در یونــان کنونی 
بودنــد و خاطــره خوشــی از رفتــار مردم مســیحی 
بالــکان بــا مســلمانان به یــاد نداشــتند و ایــن نیز 
ــراد  ــن اف ــی ای ــی و سیاس ــوگیریهای نظام در س
تاثیــر بســیاری گذاشــت. هــر چقــدر کــه جنــگ 
بــه پایــان نزدیــک مــی شــد و بــا شکســت های 
ســختی کــه انــور پاشــا در جنــگ هــای ســاری 
قمیــش، کانــال ســوئز و عــراق متحمــل شــد و 
ــگ،  ــان در جن ــز آشــکار شــدن شکســت آلم نی
ــای  ــه رویاه ــن حــزب ک ــداران ای ســران و طرف
خــود را بــر بــاد رفتــه و امپراطــوری را در معــرض 
ســقوط مــی دیدنــد، در افــکار خــود نیــز افراطــی 

تــر مــی شــدند.
ــوری  ــرق امپراط ــه در ش ــن بره ــی همی در ط
ــه در  ــه ای از ارامن ــل مالحظ ــت قاب ــه جمعی ک
ــد  ــان مانن ــیاری از آن ــتند و بس ــکونت داش آن س
ــام  ــه مق ــا ب ــد ت ــته بودن ــدی توانس ــل افن گابری
ــد، از  ــت یابن ــز دس ــی نی ــه عثمان وزارت خارج
ــام  ــه اته ــده و ب ــب نمان ــی نصی ــائل ب ــن مس ای
ــه  ــاری ب ــد اجب ــه تبعی ــها ب ــا روس ــکاری ب هم
ــن  ــی ای ــدند. در ط ــور ش ــان مجب ــوریه و لبن س
مهاجــرت هــای اجبــاری بســیاری از ارامنــه جان 
ــد. ــت دادن ــف از دس ــای مختل ــه انح ــود را ب خ

غــم  واقعــه  ایــن  بزرگداشــت  مراســم 
انگیزمصــادف بــا صدمیــن ســالگرد آن روز 
ــان از  ــاط جه ــیاری نق ــل در بس ــه ۲4 آوری جمع
جملــه خــود ترکیــه برگــزار شــد و رئیــس جمهور 
ترکیــه در پیامــی کــه خطــاب بــه ارامنــه ترکیــه 
ــه وی را در  ــت ک ــان خواس ــرد، از آن ــر ک منتش
مصیبــت خودشــان شــریک کننــد. ولــی طبیعتــا 
بزرگتریــن ایــن مراســم در ایــروان برگــزار شــد 
ــتان و  ــیه، صربس ــور روس ــای جمه و در آن روس

ــتند. ــور داش ــز حض ــه نی فرانس
همچنیــن در طــی روزهــای گذشــته پــاپ 
فرانســیس دوم رهبــر مســیحیان کاتولیــک 
ــام  ــل ع ــدن قت ــی خوان ــل کش ــا نس ــان ب جه
ارامنــه در ســالهای پایانــی دولــت عثمانــی 
خشــم مقامــات ترکیــه را برانگیخــت. ترکیــه بــه 
خاطــر عواقــب حقوقــی کــه مــی توانــد در پــی 
داشــته باشــد و همچنیــن پرداخــت غرامــت بــه 
بازمانــدگان ارامنــه اســتفاده از واژه نســل کشــی 
را قبــول نــدارد. از دیگــر پیــش شــرطهایی 
کــه ترکیــه بــرای عــادی ســازی روابــط 
ــای دو  ــردن مرزه ــاز ک ــتان و ب ــا ارمنس ــود ب خ
ــاغ  ــره ب ــئله ق ــرده اســت، مس ــالم ک کشــور اع
کوهســتانی اســت کــه بیــش از ۲0 ســال از 

ــذرد. ــی گ ــتان م ــط ارمنس ــغال آن توس اش
ــش  ــر باری ــا دکت ــی ب ــه گفتگوی ــن رابط در همی
ــگاه  ــات دانش ــتاد ارتباط ــنده و اس ــتر نویس دوس
مرمــره اســتانبول و منتقــد سیاســت هــای حزب 
حاکــم عدالــت و توســعه انجــام شــده اســت کــه 

ــر اســت: ــه شــرح زی ب

ــال  ــل امس ــتر 24 آوری ــر دوس || دکت
ــالگرد  ــن س ــا صدمی ــود ب ــادف ب مص
ــه  ــتار ارامن ــال 1915 )کش ــع س وقای
در امپراطــوری عثمانــی(، از داخــل 
ــه  ــئله چ ــن مس ــه ای ــه ب ــود ترکی خ
ــه و  ــرا ترکی ــود دارد؟ چ ــی وج دیدگاه
ارمنســتان علــی رغــم گذشــت ســال 
هــای طوالنــی قــادر بــه حــل و فصــل 

ــتند؟ ــود نیس ــان خ ــات می اختاف
ــه  ــن واقع ــتفاده از ای ــا اس ــی ب امپریالیســم جهان
ــا اســتفاده از اصطالحــی همچــون  تاریخــی و ب
ــم و  ــیار مبه ــی بس ــه معن ــی« ک ــل کش »نس
وســیعی دارد- هنگامــی کــه یــک طــرف قضیــه 
ــی  ــم، کارآی ــند ه ــزرگ باش ــای ب ــود قدرته خ
نــدارد- ســعی دارد تــا بــر ترکیــه فشــار بیــاورد. 
تا جایــی کــه قدرتهــای امپریالیســتی با اســتفاده 
نکــردن از اصطالحاتــی همچــون »مقاتلــه« 
کــه بــه معنــی کشــتار دو طرفــه هســت، نشــان 
ــه دنبــال حــل موضــوع نیســتند  ــد کــه ب داده ان
ــل  ــتفاده از ح ــا اس ــا ب ــد ت ــالش دارن ــه ت بلک
ــود را  ــرل خ ــوذ و کنت ــوع، نف ــن موض ــدن ای نش
ــش  ــه افزای ــر ترکی ــم ب ــر روی ارمنســتان و ه ب

دهنــد. هنگامــی کــه مســئله بیــن المللــی شــد، 
ــرای  ــت ب ــا و فرص ــه ج ــت ک ــع اس ــن موق ای
ــزرگ  ــدرت هــای ب ــدازی ق ــه و دســت ان مداخل
ــل  ــت مث ــود. درس ــی ش ــاز م ــتی ب و امپریالیس
مســئله کشــمیر میــان پاکســتان و هندوســتان، 
مســئله قبــرس میــان ترکیــه و یونــان و 
ــاغ کوهســتانی میــان جمهــوری  مســئله قــره ب

ــتان. ــان و ارمنس آذربایج
اینگونــه موضوعــات یعنــی نســل کشــی و غیره 
ــد و  ــی کنن ــادی م ــدای زی ــر و ص ــرب س در غ
ــر  ــم تجــارت پ ــف ه ــای مختل ــی ه ــرای الب ب
ســودی اســت. در اینجــا بــه خوبــی شــاهد ایــن 
هســتیم کــه هــم پــاپ و هــم آمریــکا و پارلمــان 
اروپایــی از ایــن موضــوع حداکثــر اســتفاده را می 
ــودش  ــه خ ــان ک ــال آلم ــوان مث ــه عن ــد. ب کنن
بزرگتریــن جنایتهــا را در طــول دو جنــگ جهانی 
ــن  ــیاهی در ای ــه س ــت و کارنام ــام داده اس انج
ــا  ــعی دارد ت ــگفتی س ــت ش ــا نهای ــورد دارد، ب م
وقایــع مربــوط بــه ســال ۱9۱5 را الهــام بخــش 
هیتلــر و حــزب نــازی بــرای ارتــکاب جنایتهایش 
نشــان دهــد و بدیــن ترتیــب فرافکنی کنــد. باید 
ــی  ــه غرب ــرد ک ــگاه ک ــئله ن ــه مس ــر ب ــق ت دقی
هــا بــر خــالف بســیاری وقایــع وحشــتناک تــر 
ــار  ــع ســکوت اختی ــورد آن وقای ــه در م ــر ک دیگ
ــاری و  ــرت اجب ــورد مهاج ــرا در م ــد، چ ــرده ان ک
ظلــم و ســتمی کــه در حــق شــهروندان ارمنــی 
امپراطــوری عثمانــی رخ داده، اینقــدر نگــران 
ــی  ــویه سیاس ــت: تس ــن اس ــواب ای ــتند؟ ج هس
امپراطــوری عثمانــی کــه بــا نــام »مــرد بیمــار« 

از آن یــاد مــی بردنــد و همچنیــن تقســیم 
جغرافیــای تحــت حاکمیــت آن میــان غربــی ها 
کــه بــا نــام »قضیــه شــرق« همــه از آن اطــالع 

ــد. دارن

ــت  ــن اس ــما ای ــور ش ــی منظ || یعن
ــن  ــر در ای ــی درگی ــای اصل ــه طرفه ک
ــتند؟ ــتان نیس ــه و ارمنس ــئله ترکی مس

طــرف هــای اصلــی ایــن قضیــه ترکیــه و 
ارمنســتان بــه عــالوه دیاســپورای ارمنی نیســت. 
ــئله  ــن مس ــر در ای ــی درگی ــای اصل ــرف ه ط
ــه و امپریالیســم اســت. ایــن مســئله یــک  ترکی
موضــوع تاریخــی مربــوط بــه صــد ســال پیــش 
هــم نیســت بلکــه موضوعــی امــروزه و معاصــر 
اســت. مســئله اصلــی برخــالف آن چیــزی کــه 
خیلــی هــا ادعــا مــی کننــد، بــر ســر تحقیقــات 
تاریخــی و مشــکل آرشــیو و غیــره نیســت بلکــه 
موضــوع کامــال سیاســی اســت. هــدف غــرب و 
قدرتهــای امپریالیســتی از ســرمایه گــذاری های 
گزافــی کــه بــرای تبلیغــات و غیــره بــرای ایــن 
ــد، قســمت کــردن درد  ــی دهن ــه انجــام م قضی
ــع  ــه وقای ــفافیت دادن ب ــا، ش ــت ه ــج مل و رن
تاریخــی، کمــک بــه صلــح جهانــی و رویارویــی 
ــا تاریــخ خــود نیســت، بلکــه موضــوع  ــه ب ترکی
ــروع  ــر مش ــار و غی ــی اعتب ــکار، ب ــی گناه اصل

ــت.  ــه اس ــوه دادن ترکی جل
چــون در ایــن موضــوع مســئله کامــال سیاســی 
اســت بــه ایــن خاطــر هــم مالقــات و همــکاری 
ــی  ــدن تمام ــاز ش ــر، ب ــا یکدیگ ــان ب ــخ دان تاری
ــچ دردی  ــم هی ــره ه ــندها و غی ــا و س ــیو ه آرش
را دوا نخواهــد کــرد. همانگونــه کــه تاکنــون هم 
ــن موضــوع سیاســی  ــرده اســت. راه حــل ای نک
اســت. بــه ایــن دلیــل اســت کــه طــرح مســائل 
تاریخــی و واقعــی همچــون، جنگهــای صلیبــی 
ــا کشــتار میلیــون هــا مســلمان همــراه  را کــه ب
ــد؛ در اواخــر  ــه راه انداختن ــود را مســیحی هــا ب ب
ــرک  ــون ت ــش از 5 میلی ــی بی ــت عثمان حکوم
ــدند،  ــته ش ــده و کش ــکان ران ــلمان از بال و مس
کلیســاهای مســیحی هــم بــه تشــویق و ترغیب 
ــد و در  ــاک پرداختن ــع هولن ــن وقای ــی ای تمام
طــول جنــگ جهانــی اول ارامنــه بــه همــکاری 
ــد، در  ــیه پرداختن ــه و روس ــغالگران فرانس ــا اش ب
ــت  ــد از پش ــی بودن ــهروند عثمان ــه ش ــی ک حال
ــچ  ــم هی ــد و ... ه ــت کردن ــد و خیان ــر زدن خنج
دردی را دوا نخواهــد کــرد. چونکــه هــدف 
نهایــی غــرب نــه رســیدن بــه نتیجــه ای مفیــد 
و دوســتانه بــرای دو طــرف، بلکــه بیشــتر کــردن 
اختالفــات هســت. ســکوت و تشــویق غــرب در 
ــه  ــات ترکی ــش از 40 دیپلم ــرور بی ــا ت ــه ب رابط
ــت  ــه دس ــه ب ــالهای ۱9۷3-۱985 ک ــن س مابی
گــروه تروریســتی آســاال انجــام گرفــت و بیشــتر 
ــود،  ــی ب ــن ترورهــا هــم در کشــورهای اروپای ای

ــن ماجــرا اســت. ــده ای کامــال مشــخص کنن

|| امــا در روزهــای گذشــته شــاهد 
رهبــران  از  برخــی  کــه  بودیــم 
کشــورهای اروپایــی و مهمتــر از همــه 
پــاپ فرانســیس دوم در مــورد کشــتار 
ــتفاده  ــی اس ــل کش ــه از واژه نس ارامن
ــی  ــه را در پ ــه واکنــش ترکی ــد ک کردن
ــورد  ــن م ــما در ای ــر ش ــت. نظ داش

ــت؟ چیس
ــم نســل کشــی  ــاپ در مراس ــردن پ ــرکت ک ش

اروپـــــــــــا

گفتگو با استاد دانشگاه مرمره ترکیه:

نقش امپریالیسم در دامن زدن به 
اختالفات ترکیه و ارمنستان

روز جمعه ۲۴ آوریل امسال مصادف با صدمین سالگرد کشتار ارامنه در طی جنگ جهانی اول 
در واپسین سالهای حیات امراطوری عثمانی بود. حزب اتحاد و ترقی در سال ۱۹۰۸ توانست 
تا با انقالب )که در برخی منابع از آن با عنوان کودتا یاد می شود(، به سلطنت ۳۲ ساله سلطان 

عبدالحمید دوم پایان داده و مشروطه دوم را در دولت عثمانی برقرار سازد. 
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در ایــن انتخابــات حــزب محافظــه کار بــه 
رهبــری »دیویــد کامــرون« نخســت وزیــر فعلی 
انگلســتان 33۱ کرســی، کارگــر   ۲3۲ کرســی ، 

ــد. ــی اســکاتلند 56 کرســی کســب کردن مل
ــر  ــار دیگ ــرون ب ــد کام ــب دیوی ــن ترتی ــه ای ب
ــد  ــادر خواه ــد و ق ــتان ش ــر انگلس ــت وزی نخس
ــا  ــالف پیش بینی ه ــر خ ــود را ب ــت خ ــود دول ب
بــدون نیــاز بــه ائتــالف بــا احــزاب دیگــر 

ــد. ــکیل ده تش
وی بعــد از پیــروزی در انتخابــات راهــی کاخ 
باکینهــام بــرای دیــدار بــا ملکــه الیزابــت شــد. از 
اولیــن موضوعاتــی کــه وی در آنجا مجــددا تکرار 
کــرد بــه همــه پرســی گذاشــتن ادامــه عضویــت 
ــه  ــری ک ــود؛ ام ــا ب ــه اروپ ــتان در اتحادی انگلس
ــان  ــع و بازرگان ــان صنای ــی صاحب موجــب نگران
انگلیســی و اعضــای اتحادیــه اروپــا شــده اســت.

در خصــوص علــل شکســت بــی ســابقه حــزب 
کارگــر ایــن کشــور در انتخابــات پارلمانــی اخیــر 
و پیــروزی حــزب محافظــه کار بــه رهبــری 
ــا و مضــررات  ــاره مزای ــن درب کامــرون و همچنی
ــا  ــه اروپ ــن کشــور از اتحادی ــی ای ــروج احتمال خ
ــادر انتصــار« اســتاد  ــا پروفســور »ن ــی ب گفتگوی
علــوم سیاســی و رئیس دانشــکده علوم سیاســی 
دانشــگاه آالبامــای جنوبــی در آمریکا و نویســنده 
کتــاب »سیاســت کردهــا در خاورمیانــه« داشــته 

ــده اســت. ــر آم ــم کــه مشــروح آن در زی ای

|| علــت اصلــی شکســت حــزب کارگر 
ــه  ــی چ ــات پارلمان ــس در انتخاب انگلی

بــود؟
ــل  ــال قب ــد س ــر« چن ــی بل ــه »تون ــی ک وقت
ریاســت حــزب کارگــر را در دســت گرفــت ایــن 
حــزب تدریجــا بــه ســمت راســت طیــف هــای 

سیاســی انگلســتان رانــده شــد و هویــت خــود را 
ــده  ــی سیاســی کــه ارتقــاء دهن ــوان حزب ــه عن ب
منافــع طبقــه کارگــر انگلیــس بــود از دســت داد. 
ــزات ایدئولوژیــک بیــن  ــه عبارتــی دیگــر تمای ب
ــا حــدی  حــزب کارگــر و حــزب محافظــه کار ت
ــن  ــگاه ای ــز جای ــه تمیی ــت ک ــه اس ــن رفت از بی
ــت.  ــده اس ــختی ش ــیار س ــر کار بس ــزب دیگ ح
هــر دو حــزب بــرای حــل مشــکالت اجتماعی و 
اقتصادی انگلســتان راهکارهــای نئولیبــرال ارائه 
مــی دهنــد. در ایــن ســال هــا حــزب کارگــر در 
ــت و  ــا دس ــردرگمی ه ــات و س ــی از ابهام دریای
ــا زده اســت و تمایــز هویتــی خــود را از دســت  پ

ــت. داده اس

ــه  ــه ک ــی گرایان ــدگاه مل ــرا دی || چ
و  کارگــر  حــزب  وحــدت  نگــران 
ــد  ــکاتلند بودن ــرای اس ــی گ ــزب مل ح
ــده  ــات برن ــن انتخاب ــتند در ای توانس

ــوند؟ ش
حــزب ملــی گــرای اســکاتلند درایــن دور از 
انتخابــات تنهــا حزبــی بــود کــه توانســت 
جایگزیــن هــای خوبــی بــرای اساســنامه هــای 
حــزب کارگــر و محافظــه کار ارائــه کنــد. نتایــج 
انتخابــات پارلمانــی در اســکاتلند بــه وضــوح بیانگر 
ایــن اســت کــه رای دهنــدگان اســکاتلندی حــزب 
ــع شکســت حــزب  ــد. در واق ــر را رد کــرده ان کارگ
ــت  ــی در شکس ــل مهم ــکاتلند عام ــر در اس کارگ
ایــن حــزب در سرتاســر انگلســتان بــود. طرفــداران 
حــزب ملــی اســکاتلند در ایــن دوره تصمیــم جدی 
بــه نــه گفتــن بــه حــزب کارگــر گرفتنــد زیــرا کــه 
ــته  ــود در گذش ــای خ ــده ه ــه وع ــزب ب ــن ح ای
عمــل نکــرد و بطــور مــداوم ایــن حــزب از اقدامات 

ریاضــت اقتصــادی در انگلســتان حمایــت کــرد.

دولــت  بعــدی  دولــت  در  آیــا   ||
در  تغییراتــی  شــاهد  »کامــرون« 
ــود؟ ــم ب ــی وی خواهی ــت خارج سیاس
ــری را در سیاســت خارجــی  ــچ تغیی ــه مــن هی ن
انگلســتان پیــش بینــی نمــی کنــم. کامــرون و 
ــود را  ــی خ ــی فعل ــت خارج ــان وی سیاس حامی
ادامــه خواهنــد داد و در اکثــر موضوعــات عمــده 
سیاســت خارجــی دنبالــه روی واشــنگتن خواهند 

ــود. ب

ــه  ــرای ادام ــرون ب ــد کام ــرا دیوی || چ
عضویــت انگلســتان در اتحادیــه اروپــا 
بــر برگــزاری همــه پرســی اصــرار می 

کنــد؟
ــت هــای انگلســتان  ــر حمای در دهــه هــای اخی
ــو،  ــورهای عض ــان کش ــا در می ــه اروپ از اتحادی
ضعیــف تریــن حمایــت بــوده اســت. انگلســتان 
یــورو  کشــورهای  حــوزه  بــه  هرگــز 
حفــظ  را  خــود  رایــج  پــول  و  نپیوســت 
کــرد. همچنیــن انگلســتان بــه بســیاری 
و  اقتصــادی  اجتماعــی،  تصمیمــات  از 
سیاســی اتحادیــه اروپــا اعتــراض کــرده 
اســت. همــواره انگلســتان تحــت فشــارهای 
عمومــی زیــر پوســتی و بنیادیــن بــرای 
شــل کــردن روابــط بــا اتحادیــه اروپــا 
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ی ــه ا ــت. ب ــوده اس ب
همــه  ری  برگــزا بــر  کامــرون  دیویــد 
مــه  ا د ا تکلیــف  تعییــن  بــرای  پرســی 
دیــه  تحا ا در  نگلســتان  ا عضویــت 
ــی  ت ر ــه عبا ــد. ب ــی کن ر م ــرا ص ــا ا پ و ر ا
م بــه  قــدا یــن ا مــرون بــا  ا دیگــر کا
کشــورش  در  عمومــی  درخواســت 

دهــد. مــی  نشــان  لعمــل  ا عکــس 

ــرات  ــا و مض ــما مزای ــر ش ــه نظ || ب
ــی انگلســتان از اتحادیه  خــروج احتمال

ــود؟ ــد ب ــه خواهن ــا چ اروپ
ــدن  ــار مان ــی کن ــروج احتمال ــن خ ــای ای از مزای
ــاال و پاییــن  انگلســتان از فــراز و نشــیب هــا و ب
هــای اقتصــادی اســت کــه اتحادیــه اروپــا 
در ســال هــای اخیــر در حــال تجربــه 
کــردن آن بــوده اســت. انگلســتان بــا 
ــرل بیشــتری  ــا کنت ــه اروپ خــروج از اتحادی
ــر  ــت. از نظ ــد داش ــود خواه ــر اقتصــاد خ ب
ــت  ــد توانس ــتان خواه ــم انگلس ــی ه سیاس
و  سیاســی  هــای  سیاســت  پارامترهــای 
در  اینکــه  بــدون  را  خــودش  اجتماعــی 
ــا  ــه اروپ ــای اتحادی ــات نهاده ــن تصمیم ب
و  تریــن  اساســی  کنــد.  تعییــن  باشــد، 
نگلســتان  ا کــه  آســیبی  تریــن  اصلــی 
هــد  خوا روپــا  ا دیــه  تحا ا ز  ا خــروج  ز  ا
یــن اســت کــه دیگــر نمــی  شــت ا دا
و  تجــاری  ترجیحــات  ز  ا نــد  ا تو
قتصــادی کــه اعضــای  فــع ا دیگــر منا
منــد  بهــره  آن  ز  ا روپــا  ا دیــه  تحا ا

کنــد. ده  ســتفا ا هســتند 

گفتگو با رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آالباما آمریکا:

دالیل شکست حزب کارگر انگلستان/
سیاست خارجی دولت جدید تغییر نمی کند

انگلستان به رهبری  حزب محافظه کار 
»دیوید کامرون« نخست وزیر فعلی این 

کشور پیروز انتخابات پارلمانی شد.

و و جانبــداری وی در ایــن خصــوص، باعــث 
پیچیــده تــر شــدن ایــن مســاله گشــت. اســتفاده 
ــک  ــه ی ــاله را ب ــن مس ــی، ای ــل کش از واژه نس
ــن  ــرد. ای ــل ک ــل تبدی ــل ح ــر قاب ــران غی بح
ــتکباری مناســب  ــای اس ــاق، از جهــت نیازه اتف
اســت. مســاله نســل کشــی ارامنــه کــه یکــی از 
مناقشــات میــان ترکیــه و غــرب محســوب مــی 
ــه یــک مــورد  ــاپ، تبدیــل ب ــت پ ــا دخال شــد، ب
ــیحیان  ــلمانان و مس ــان مس ــالف می ــرای اخت ب
شــد. ایــن برخــورد از ســوی چهــره ای هماننــد 
پــاپ کــه عــالوه بــر شــخصیت دینــی، از لحــاظ 
سیاســی نیــز از قــدرت باالیــی برخــوردار اســت، 
بــه خصــوص در زمانــی کــه مبــارزه بــا داعــش 
همچنــان ادامــه دارد و مــدت کوتاهــی از حادثــه 
ــذرد، باعــث  ــی گ ــه فرانســه م تروریســتی مجل
ــاپ  ــه پ ــد. اینک ــد ش ــکالت خواه ــدید مش تش
تاثیــرات ایــن برخــورد را نتوانســته پیــش بینــی 
کنــد، غیــر قابــل تصــور و بــاور اســت. پــاپ کــه 
ســعی در از میــان برداشــتن اختالفــات تاریخــی 
میــان کاتولیــک هــا و ارتدوکــس هــا را دارد، بــا 

ــت  ــا تقوی ــم نســل کشــی و ب ــرکت در مراس ش
ــالم  ــعی در اع ــتان، س ــا ارمنس ــود ب ــط خ رواب
ــای مســیحیت را  ــر تمامــی دنی ــری خــود ب رهب

ــز داشــت. نی
نیروهــای اســتکباری کــه ســالیان ســال ســعی 
در ایجــاد تفرقــه میــان شــیعیان و ســنی هــا را 
ــا پیدایــش بعــد دینــی ایــن مســاله  داشــتند، ب
ــه ای در  ــه واهم ــه هیچگون ــد ک ــان دادن نش
ــلمانان  ــن مس ــه بی ــتفاده از تفرق ــوص اس خص
و مســیحیان نیــز ندارنــد. نیروهــای اســتکباری 
ــنی،  ــیعه و س ــان ش ــه می ــاد تفرق ــرای ایج ب
علــوی و ســنی، عــرب و کــرد، فــارس و عرب، 
ــرف  ــادی مص ــرژی زی ــرد و ... ان ــرک و ک ت

ــت. ــرده اس ک

ــر دوســتر رئیس جمهور روســیه  || دکت
والدیمیــر پوتیــن، در آخریــن لحظــات 
تصمیــم گرفــت کــه در مراســم یادبود 
ــه در  ــتار ارامن ــالگرد کش ــن س صدمی
ایــروان شــرکت کنــد. نظرتــان در 

ــدن  ــده ش ــی خوان ــل کش ــورد نس م
ایــن واقعــه از ســوی رئیــس جمهــور 
ــود  ــم ب ــره ه ــر منتظ ــه غی ــیه ک روس

ــت؟ چیس
هرچنــد کــه پــاپ و اتحادیــه اروپــا از کلمه نســل 
ــود  ــا وج ــا ب ــا اوبام ــد، ام ــتفاده کردن ــی اس کش
ــی و  ــی یونان ــکا، الب ــم آمری ــان مقی فشــار ارمنی
ــه ایــن اقشــار،  جنــاح هــای سیاســی نزدیــک ب
از اســتفاده ایــن کلمــه خــودداری کــرد. از طرفــی 
ــط  ــم رواب ــی رغ ــن عل ــر پوتی ــر والدیمی دیگ
ــا ترکیــه، از کلمــه  اقتصــادی قــوی کشــورش ب
ــه در  ــیه ک ــرد. روس ــتفاده ک ــی اس ــل کش نس
ــه  ــن و کریم ــوریه، اوکرای ــران س ــوص بح خص
ــت،  ــاوت داش ــال متف ــی کام ــه نظرات ــا ترکی ب
ــوزه گاز  ــه در ح ــدی ترکی ــتگی 65 درص از وابس
ــز آگاه اســت. روســیه  ــه کشــورش نی ــی ب طبیع
و ترکیــه قصــد دارنــد در آیــنده ای کوتــاه 
ــور را  ــن دو کش ــاری بی ــادالت تج ــم مب حج
بــه ۱00 میلیــارد دالر برســانند. هــر ســاله 
ــه  ــت روس وارد ترکی ــون توریس ــدود 4 ملی ح

ــته  ــروژه هس ــر پ ــویی دیگ ــوند. از س ــی ش م
ای آق قویــو کــه اولیــن پــروژه هســته ای 
ــد و در  ــپرده ش ــیه س ــه روس ــت، ب ــه اس ترکی
ــرای روســیه  ایــن پــروژه امتیــازات بســیاری ب
ــه  ــد ک ــی دان ــن م ــد. پوتی ــه ش ــر گرفت در نظ
درســت دســت رو نقطــه ضعــف ترکیــه 
ــرس از  ــدون ت ــد ب ــی توان ــت و م ــته اس گذاش
ــش  ــه دل ــرکاری ک ــکارا، ه ــل آن ــس العم عک
مــی خواهــد بکنــد. ایــن موضــوع بــرای 
ترکیــه، بــه خصــوص در ایــن روزهــا کــه بحث 
ــیار  ــت، بس ــرح اس ــیایی مط ــهای اوراس گرایش
نگــران کننــده اســت. پوتیــن بــا این اظهــارات 
بــه ایــروان ایــن پیغــام را مــی دهــد کــه تحت 
ــت و  ــع شماس ــه نف ــودن ب ــیه ب ــلطه روس س
نیــازی بــه اینکــه بــه آمریــکا بیشــتر نزدیــک 
از کلمــه  اوبامــا  ببینیــد،  شــوید نیســت. 
ــه  ــن ب ــا م ــرد، ام ــتفاده نک ــی اس ــل کش نس
بهــای ناراحــت کــردن ترکیــه از ایــن کلمــه 
ــن  ــما م ــی ش ــد اصل ــردم. متح ــتفاده ک اس

ــکا. ــه آمری ــتم و ن هس

گفتگو: پیمان یزدانی
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اروپـــــــــــا

گذشــته  هــای  ســال  در  کــه  مــرون  کا دیویــد 
ــورش  ــروط کش ره ش ــا ب ــدد در ــره مج ک ــده مذا وع
ده  ا ا د ــا ر پ و ر ــه ا ی د تحا ــت در ا ــه عضوی م ا د ــرای ا ب
ــت  ــه عضوی م ا د ــا ا ی ــت نها س ــرده ا ــالم ک ع ــت ا س ا
ا بــه همــه پرســی  دیــه ر تحا یــن ا کشــورش در ا

هــد گذاشــت. خوا
ــروزی  ز پی ــد ا ــروز بع م ــرون ا م ــد کا ــن دیوی همچنی
بــا  ر  دیــدا م  هنــگا بــه  نــی  لما ر پا بــات  نتخا ا در 
دیگــر  ر  بــا م  کینهــا با کاخ  در  بــت  ا لیز ا ملکــه 
ره  بــا نگلیــس در ر کــرد کــه دولــت جدیــد ا تکــرا
ــر  ــا نظ پ و ر ــه ا ی د تحا ــورش در ا ــت کش ــه عضوی م ا د ا

. هــی کــرد خوا
یــن  ردیــن در گــزارش در ا نگلیســی گا مــه ا نا روز
بــه  مــرون  نتخــاب مجــدد کا ا نوشــت:  خصــوص 
ز  ــس ا نگلی ــروج ا ــال خ حتم ــر ا ی ــت وز ــوان نخس عن
ــه  ــری ک م ســت. ا ده ا ا ــش د ی فزا ا ا ــا ر پ و ر ــه ا ی د تحا ا
هــد  نــی کشــور خوا زرگا نــی بخــش با ا موجــب نگر
ر  ا ز ــا ــه ب ــس ب نگلی ــی ا ــت دسترس س ــن ا ــد و ممک ش

ــرد. ــن بب ز بی ا ا ــا ر پ و ر ــزرگ ا ب
مطلبــی  در  شــپیگل  ا نــی  لما آ نشــریه  همچنیــن 

بــد  خبــری  کاکــرون  پیــروزی  عنــوان»  تحــت 
ران  کا فظــه  محا پیــروزی  نوشــت  روپــا«  ا بــرای 
یــن  ا خــروج  ران  طرفــدا ز  ا کــه  نگلســتان  ا در 
بــدی  ثیــر  تا هســتند  روپــا  ا دیــه  تحا ا ز  ا کشــور 
ر  ختا روپــا و حتــی ســا دیــه ا تحا رهای ا ختا بــر ســا

شــت. گذا هــد  خوا نگلســتان  ا خلــی  دا
در  نیــز  تلگــراف  دیلــی  نگلیســی  ا مــه  نا روز
بــه  رای  ا  ر مــرون  کا دیویــد  بــه  رای  مطلبــی 
نســته و  ا روپــا د دیــه ا تحا ز ا یــن کشــور ا خــروج ا
ــه  ــک هم ــا ی ــه م ــرون ب م ــد کا ــاال دیوی ــت ح نوش

ســت. ا ر  بدهــکا پرســی 
بالفاصلــه  نیــوز  ســکای  ا گــزارش  بــه  همچنیــن 
در  مــرون  کا دیویــد  پیــروز  عــالم  ا ز  ا بعــد 
ر«  کا جــر  ا »ر نگلســتان،  ا نــی  لما ر پا بــات  نتخا ا
در   ۱00 -  FTS شــرکت  چندیــن  یــی  جرا ا مدیــر 
ختــن  پردا ر  ســتا خوا شــبکه  یــن  ا بــا  گفتگویــی 
ز  ا نگلیــس  ا لــی  حتما ا خــروج  هــای  آســیب  بــه 
روپــا بــه تجــارت بــه بخــش تجــارت  دیــه ا تحا ا

شــد. کشــور 
یــن  نــدوم در ا ا یــن پیــروزی رفر وی گفــت بــا ا

صاحبــات  مــا  ا ســت  ا پذیــر  نا جتنــاب  ا خصــوص 
حضــور  مــه  دا ا بــه  معتقــد  کــه  کشــور  تجــارت 
ــن  ــه تبیی ــد ب ی ــتند با ــا هس پ رو ــه ا ی د تحا ــور در ا کش

نــد. ز ا بپرد موضــوع 
یــع  صنا صاحبــان  ز  ا دیگــر  شــماری  همچنیــن 
شــبکه  یــن  ا بــا  گفتگویــی  در  نگلیــس  ا مختلــف 
ر«  جــر کا ا نــی »ر ا به نگر نــی مشــا ا ز نگر بــرا بــه ا

نــد. ا ختــه  پردا
روز  روپــا  ا دیــه  تحا ا کــه  اســت  لــی  حا در  یــن  ا
بــا  همــکاری  بــرای  خــود  دگــی  ما آ ز  ا جمعــه 
نگلیــس کــه در  یــر ا مــرون نخســت وز دیویــد کا
ر دیگــر بــه  یــن کشــور بــا نــی ا لما ر بــات پا نتخا ا
صــول  د ا و ــز ف د و ا ا ــر د ســت خب ه ا ــید س ــروزی ر پی
ــت. س ه ا ــر ک ا ــل مذ ب قا ــه غیر ی د تحا ــن ا ی ــدی ا کلی

د  کلــو ن  ا ژ ســخنگوی  شــیناس  تیــس  ا ر گا ر ما
نشســتی  ر  د پــا  و ر ا کمیســیون  ئیــس  ر نکــر  یو
ن  پیمــا ر  د کــه  دی  ا ز آ ر  چهــا گفت: خبــری 
دی  ا ز آ جملــه  ز  ا ( ســت  ا ه  مــد آ پــا  و ر ا یــه  د تحا ا
غیــر   ) یــه د تحا ا یــن  ا خــل  ا د ر  د د  ا فــر ا حرکــت 

ســت. ا ه  کــر ا مذ بــل  قا

پیروزی »دیوید کامرون« نخست وزیر انگلستان در انتخابات پارلمانی این کشور نگرانی ها درباره احتمال خروج این کشور از اتحادیه اروپا را افزایش داده است.

پیروزی »کامرون« و افزایش احتمال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
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دبیر:  عبدالحمید بیاتی

امریکا در ماه گذشته تحوالت بیشماری را پشت سر گذاشت 
که از مهمترین موارد آن می توان به بررسی طرح بازنگری 
دادستان  معرفی  کنگره،  سوی  از  ایران  ای  هسته  توافق 
جدید ایاالت متحده، داغ شدن رقابت های انتخابات ریاست 
جمهوری، ادامه کشتار شهروندان سیاه پوست بدست پلیس 
و اعتراضات مربوط به آن و همچنین نشست کمپ دیوید با 
حضور مقامات کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در آمریکا 

کرد.  اشاره 

  درخواست ریش سفیدان سنا از تندروها

  سرمایه داری و استثمار رنگین پوستان
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بررســی مصوبــه کمیتــه روابــط خارجــی ســنای 
ــر  ــد ب ــی ده ــازه م ــره اج ــه کنگ ــه ب ــکا ک آمری
توافــق احتمالــی کشــورهای ۱+5 بــا ایــران 
نظــارت داشــته باشــند در ســنا آغــاز شــده 
از همیــن رو ســناتور »هــری ریــد« رهبــر 
ــل«  ــک کان ــچ م ــناتور »می ــا، و س ــت ه اقلی
ــا در ســنا از همــکارن خــود  ــت ه ــر اکثری رهب
ــر بیشــتری در مــورد  ــا تدبی ــا ب ــد ت خواســته ان
ایــن طــرح اندیشــه کــرده و از افــزودن متمــم 
ــر  هایــی کــه امــکان دارد از نظــارت کنگــره ب
ــن  ــه ای ــد، ب ــری کن ــته ای جلوگی ــق هس تواف

ــد.  ــاب کنن ــرح اجتن ط
در همیــن رابطــه هــری ریــد بــه عنــوان رهبــر 
ســناتورهای دموکــرات در مجلــس ســنای 
آمریــکا کــه در حــال حاضــر در اقلیــت هســتند، 
ــرح  ــه ط ــا ب ــت ت ــان خواس ــوری خواه از جمه
ــر  ــره ب ــارت کنگ ــه نظ ــوط ب ــنهادی مرب پیش
توافــق هســته ای بــا ایــران رای دهنــد و 
بــه نامزدهــای جمهوریخــواه مقــام ریاســت 
ــه  ــئله ب ــن مس ــدار داد از ای ــز هش ــوری نی جمه
عنــوان ســکوی پرشــی بــرای بلندپــروازی 

ــد. ــتفاده نکنن ــود اس ــی خ سیاس
خبرگــزاری فرانســه در همیــن رابطــه مــی 
نویســد: ســناتور هــری ریــد گفــت تمــام اعضای 
مجلــس ســنا فــارغ از گرایــش حزبــی بایــد بــه 
ــی  ــل حالت ــت مث ــد، درس ــرح رای بدهن ــن ط ای
ــاد و  ــاق افت ــی اتف ــط خارج ــه رواب ــه در کمیت ک

ــوزده  ــام ن ــاق آراء تم ــه اتف ــرح ب ــس ط پیش نوی
ــد. ــب ش ــه و تصوی ــو آن تهی عض

وی افــزود: »برخــی از ســناتورهای جمهوریخــواه 
ــزب  ــن ح ــزدی ای ــب نام ــرای کس ــالش ب در ت
بــرای مقــام ریاســت جمهــوری، تغییــرات مــورد 
نظــر خــود در مــورد ایــن طــرح را بــه طــور علنی 
بیــان کرده انــد. مــن نگــران هســتم کــه آنهــا و 
برخــی دیگــر از افــراد بخواهنــد از ایــن طــرح که 
خیلــی خــوب و غیــر حزبــی تهیــه شــده، بــرای 
بلندپــروازی شــخصی خــود اســتفاده کننــد. ایــن 
ــزار  ــه اب طــرح بســیار مهمتــر از آن اســت کــه ب

ــود«. ــدل ش ــراد ب ــی اف ــای سیاس بازی ه
رهبــر  کانــل،  مــک  میــچ  ســناتور 
جمهوری خواهــان در مجلــس ســنا کــه اکثریــت 
را در اختیــار دارنــد نیــز گفــت: جلوگیــری از 
دســتیابی ایــران بــه ســالح هســته ای نبایــد بــه 

یــک موضــوع حزبــی بــدل شــود.
وی در عیــن حــال پیش بینــی کــرد کــه بحــث 
در مــورد ایــن طــرح بســیار شــدید باشــد و رونــد 
دشــوار و ســختگیرانه ای از طــرح و بحــث در 

ــد. ــاق بیافت ــا اتف ــورد متمم ه م
ســناتور »بــن کاردیــن« عضــو دموکــرات کمیته 
ــن  ــه جایگزی ــنا ک ــس س ــی مجل ــط خارج رواب
ــرح  ــده از ط ــه ش ــن کمیت ــدز در ای ــرت منن راب
متمم هایــی کــه معتقدنــد »پرونــده حقــوق بشــر 
ایــران، دخالــت ایــران در امــور کشــورهای دیگــر 
و یــا برنامه هــای موشــکی آن« بــه ایــن الیحــه 

افــزوده شــوند، ابــراز تاســف کــرد.
ــول  ــزود: »تمــام اعضــای مجلــس ســنا قب او اف
دارنــد کــه حکومــت ایــران بایــد در مــورد تمــام 
ایــن مــوارد پاســخ دهــد. ولــی افــزودن شــروط 
ــث  ــت باع ــن اس ــموم ممک ــای مس و متمم ه
ــر  ــارت ب ــرای نظ ــود ب ــق خ ــره ح ــود کنگ ش
ــا حتــی  توافــق هســته ای را از دســت بدهــد و ی
ــه در حــال حاضــر  گفت وگوهــای حساســی ک
ــت  ــن بس ــه ب ــت ب ــان اس ــران در جری ــا ای ب

ــد«. برس
ــناتور  ــو« س ــو روبی ــال »مارک ــوان مث ــه عن ب
کــه  می خواهــد  جمهوری خــواه  حــزب 
رهبــران ایــران بــه شــکل علنــی حــق 
ــا  ــد. ام ــرائیل را بپذیرن ــور اس ــت کش موجودی
تــد کــروز ســناتور حــزب جمهوری خــواه 
ــن  ــان ای ــه موافق ــت ک ــدوار اس ــزاس امی تگ
ــر  ــد ب ــره بتوان ــا کنگ ــوند ت ــروز ش ــرح پی ط
ــته  ــارت داش ــران نظ ــا ای ــته ای ب ــق هس تواف
باشــد. هــر دو آنهــا از نامزدهــای اعــالم شــده 
ــات  ــرای انتخاب ــواه ب ــزب جمهوری خ ــه ح اولی

ریاســت جمهــوری هســتند.
ــن  ــا ای ــی ب ــور ضمن ــه ط ــا ب ــاراک اوبام ب
طــرح پیشــنهادی موافقــت کــرده اســت. 
ــی آن  ــون فعل ــا مضم ــرح ب ــن ط ــان ای حامی
می کوشــند مجلــس ســنا را قانــع کننــد 
ــره  ــه کنگ ــده ب ــاد ش ــرح ی ــب ط ــه تصوی ک
امــکان خواهــد داد تــا در مــورد یکــی از 

مهمتریــن مســائل امنیــت ملــی آمریــکا، 
ــد. ــر کن ــال نظ اعم

طبــق ایــن طــرح، بــاراک اوبامــا، رییــس 
جمهــوری آمریــکا موظــف خواهد شــد کــه قبل 
ــتکم  ــره دس ــوب کنگ ــای مص ــو تحریم ه از لغ
یــک مــاه بــه مجالــس نماینــدگان و ســنا وقــت 
ــا در مــورد آن بحــث و تصمیــم گیــری  بدهــد ت
کننــد. اگــر شــصت ســناتور بــا توافــق هســته ای 
نهایــی بــا ایــران مخالفــت کننــد رییــس 
جمهــوری اختیــارات خــود بــرای لغــو تحریم هــا 
ــدوار  ــا امی ــاراک اوبام ــد داد. ب ــت خواه را از دس

ــد. ــاق نیافت ــی اتف ــن حالت ــه چنی ــت ک اس
در صــورت مخالفــت کنگــره، رییــس جمهــوری 
ــوی خــود اســتفاده  ــد از حــق وت ــکا می توان آمری
کنــد و در صورتــی کــه یــک ســوم از نماینــدگان 
ــره  ــد، کنگ ــت کنن ــنا از وی حمای ــس س مجل
ــوری را  ــس جمه ــوی رئی ــت وت ــد توانس نخواه

ــد. نقــض کن
ــای  ــه در روزه ــری ک ــای دیگ ــه متمم ه از جمل
ــت  ــه حکوم ــن اســت ک ــده ای ــرح ش ــر مط اخی
ایــران بایــد تمــام شــهروندان آمریکایــی زندانــی 
در آن کشــور را آزاد کــرده و در زمینــه هســته ای 

بــا کــره شــمالی همــکاری نکنــد.
ــر  ــه ه ــد ک ــنهاد می دهن ــری پیش ــروه دیگ گ
ــی  ــده بین الملل ــک معاه ــران ی ــا ای ــی ب توافق
تلقــی شــده و بــرای قطعیــت نهایــی آن رای دو 
ســوم از نماینــدگان مجلــس ســنا الزامــی باشــد.

درخواست ریش سفیدان سنا از تندروهای کنگره آمریکا درباره ایران

همزمان با آغاز بررسی مصوبه کمیته روابط خارجی سنا درباره نظارت بر توافق هسته ای ایران، چهره های قدیمی کنگره از همکاران افراطی خود خواستند تا از این طرح به عنوان 
سکویی برای پرتاب خود استفاده نکنند.
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»جــو بایــدن« معــاون رئیس جمهــور آمریــکا در 
ژوئــن در ســال ۲0۱3 بــا ارائــه طرحــی بــه بهانه 
پایــان دادن بــه درگیــری هــا در عــراق خواســتار 
ایجــاد 3 اقلیــم شــیعی، ســنی و کــردی در عراق 

. شد
در پــی ایــن طــرح سیاســتگذاران جمهوری خــواه 
ــدگان  ــس نماین ــلح مجل ــات مس ــه خدم کمیت
آمریــکا روز دوشــنبه بــا اشــاره بــه نگرانــی 
ــران  ــه نفــوذ ای هــای روزافــزون خــود نســبت ب
در عــراق، خواســتار بــه رســمیت شــناخته شــدن 
ــنی  ــرد و س ــان ک ــبه نظامی ــرای ش ــوری ب کش

ــدند. ــراق ش ع
در ایــن طــرح دفاعــی ســالیانه، کمیتــه خدمــات 
مســلح مجلــس نماینــدگان آمریــکا بودجــه ۷۱5 
ــای  ــه نیروه ــک ب ــرای کم ــون دالری را ب میلی
عراقــی کــه در حــال مبــارزه بــا داعــش هســتند، 
اختصــاص داده اســت. بــر اســاس این طــرح  ۲5 
ــه نیروهــای  ــرار اســت ب ــن بودجــه ق درصــد ای
ــنی و گارد  ــان س ــبه نظامی ــرد، ش ــمرگه ک پیش

ملــی اهــل ســنت اختصــاص یابــد.
ــا  ــد ت ــد ش ــب خواه ــرح موج ــن ط ــرای ای  اج
ایــن نیروهــای امنیتــی کــرد و ســنی بــه صورت 
مســتقیم کمــک هــای آمریــکا را دریافــت کنند، 

امــری کــه بــا مخالفــت دولــت مرکــزی عــراق 
ــت  ــض حاکمی ــد نق ــی توان ــده و م ــه ش مواج
عــراق بــه عنــوان یــک کشــور مســتقل شــمرده 

ــود. ش
ــور»نادر  ــا پروفس ــی ب ــتا گفتگوی ــن راس در همی
انتصــار« اســتاد و رئیــس دانشــکده علــوم 
و  جنوبــی  آالبامــای  دانشــگاه  سیاســی 
کتــاب  کــه  منطقــه  مســائل  تحلیلگــر 
»سیاســت کردهــا در خاورمیانــه« از جملــه 
آثــار او اســت انجــام شــده اســت کــه مشــروح 

آن در زیــر آمــده اســت.

ــکا  ــره آمری ــدام کنگ ــن اق ــا ای || آی
ــت  ــن حاکمی ــده گرفت ــی نادی ــه معن ب
عــراق بــه عنــوان یک کشــور مســتقل 

ــت؟ نیس
ــده  ــی نادی ــه معن ــره ب ــدام کنگ ــن اق ــه ای بل
ــه  ــراق ب ــت ع ــئله حاکمی ــح مس ــن صری گرفت

ــت. ــتقل اس ــور مس ــک کش ــوان ی عن

ــدام  ــن اق ــر ای ــما تاثی ــر ش ــه نظ || ب
آمریــکا در حقــوق بیــن المللــی عرفــی 

ــد؟ ــه خواه چ

ایــن اقــدام کنگــره بــه معنــی کوبیــدن میخــی 
دیگــر بــر تابــوت حقــوق بیــن الملــل عرفــی از 
ســوی آمریــکا اســت حقــوق بیــن المللــی کــه 
ــر  ــرد مگ ــی گی ــدی نم ــز آن را ج ــکا هرگ آمری

ــش باشــد. اینکــه در راســتای منافع

ــه  ــکا ب ــه  آمری ــی ک ــا اهداف || اساس
دنبالــش اســت ابتــدا در عــراق و 

ســپس در منطقــه چــه هســتند؟
ــی  ــور م ــه تص ــود اینگون ــم خ ــه زع ــره ب کنگ
کنــد کــه بــا تصویــب چنیــن الیحــه ای خواهــد 
توانســت منافــع ایــران در عــراق را از بیــن ببــرد 
. جــواب صریــح شــما را مــی تــوان در اقدامــات 
ــل  ــه در تحلی ــران هراســی کنگــره یافــت و ن ای

ــه شــده. هــای اســتراتژیک ارائ

ــه  ــرای تجزی ــکا ب ــرح آمری ــا ط || آی
ــه ســه اقلیــم مــورد حمایــت  عــراق ب

ــت؟ ــیعی اس ــای ش ــیعیان و نهاده ش
آمریــکا  کــه  کنــم  نمــی  فکــر  مــن 
تداعــی  کــه  باشــد  داشــته  چیــزی 
ــی در  ــد. برخ ــه باش ــرح و برنام ــده ط کنن
ــی اســت کــه  ــکا مــدت هــای طوالن آمری
ــم  قلی ــراق بــه ســه ا ــاره تجزیــه ع درب
حــال  ایــن  بــا  کننــد.  مــی  صحبــت 
ــتر  ــره بیش ــوی کنگ ــی از س ــن اقدام چنی
ــی در  ــی ثبات ــه ب ــری ب ــز دیگ ــر چی از ه

عــراق منجــر خواهــد شــد.

|| بــه نظــر شــما کــدام یــک از 
کشــورهای منطقــه از ایــن طــرح 
ــی  ــت م ــراق حمای ــرای ع ــکا ب آمری

کننــد؟
ــاد اســرائیل و عربســتان  ــال بســیار زی ــه احتم ب
ــرح  ــن ط ــان ای ــن حامی ــی تری ــعودی از اصل س

ــتند. ــکا هس آمری

استاد دانشگاه آالباما مطرح کرد

طرح آمریکا میخی بر تابوت حقوق بین 
الملل عرفی/نقض حاکمیت عراق

کمیتــه نیروهــای مســلح در مجلــس نماینــدگان آمریــکا اعطــای 
یــک کمــک نظامــی دیگــر بــه ارتــش اســرائیل را تصویــب کــرد. 
ایــن کمــک نظامــی معــادل ۷4۷ میلیــون دالر اعالم شــده اســت.

روزنامــه هــای چــاپ ســرزمین هــای اشــغالی در ایــن رابطــه مــی 
ــت  ــرای تقوی ــکا ب ــی آمری ــک مال ــن کم ــوم از ای ــند:  دوس نویس
ــه ارتــش  ــرد ب ــرد و دورب ــرد، میان ب ســامانه موشــک هــای کوتاه ب
ــز  ــک نی ــن کم ــون دالر از ای ــود. ۲6۷ میلی ــی ش ــرائیل داده م اس
بــرای تحقیــق بــا هــدف دســتیابی بــه راهــکاری بــرای شناســایی 
»تونــل هــا« در مــرز غــزه بــا اســرائیل اختصــاص یافتــه اســت.

ارزیابــی مــی شــود کــه اعطــای ایــن کمــک در زمــان رای گیــری 
برســر آن در نشســت عمومــی مجلــس نماینــدگان و نیز در ســنای 
آمریــکا، نظــر بــه وجــود اکثریــت جمهوریخــواه و حمایت بســیاری 
از دموکــرات هــا از تــداوم کمــک نظامــی بــه اســرائیل، بــه تاییــد 

نهایــی برســد.
ــرای  ــی، ب ــول اهدای ــرائیل« از پ ــز اس ــزارش »تایم ــاس گ ــر اس ب
تقویــت ســامانه هــای »گنبــد آهنیــن« بــا هــدف مقابلــه بــا راکت 
هــای کوتاه بــرد، ســامانه هــای »فالخــن داوود« بــرای مقابلــه بــا 
ــا موشــک  ــه ب ــرای مقابل ــکان« ب ــرد و »پی ــای میان ب موشــک ه

هــای دوربــرد اســتفاده مــی شــود.

ــرائیل  ــی اس ــط عموم ــه رواب ــک«، کمیت ــال »آیپ ــن ح در همی
ــد را  ــای جدی ــک ه ــا کم ــت ت ــته اس ــره خواس ــکا، از کنگ و آمری
ــز شــامل حــال  ــرای ســال ۲0۱6 نی ــکا ب ــی آمری در بودجــه نظام

ــد. ــرائیل کن اس
کمــک هــای جدیــد بــه ارتــش اســرائیل در حالــی از تصویــب کمیته 
نیروهــای مســلح مجلــس نماینــدگان گذشــته کــه مناســبات دولــت 

هــای اســرائیل و آمریــکا همچنان متشــنج اســت.
ــت  ــر سیاس ــه خاط ــرائیل ب ــر اس ــت وزی ــو نخس ــن نتانیاه بنیامی
آمریــکا در تــالش بــرای دســتیابی بــه توافــق نهایــی هســته ای 

ــده و  ــر ش ــا درگی ــاراک اوبام ــا ب ــران، ب ــا ای ب
آشــکارا و بــه ســختی از او انتقــاد مــی کنــد.
بــاراک اوبامــا نیــز بــه تازگــی گفــت، تــا پایان 
دســتیابی ایــران و قــدرت هــای جهانــی بــه 
توافــق هســته ای نهایــی، بــا نتانیاهــو دیــدار 
نمــی کنــد و او را بــه کاخ ســفید دعــوت 

ــرد. نخواهــد ک
ــت  ــاور امنی ــس، مش ــوزان رای ــن س همچنی
ملــی آمریــکا، روز پنج شــنبه گذشــته و 
ونــدی شــرمن، معــاون وزیــر خارجــه آمریکا، 
دوشــنبه گذشــته تاکیــد کردنــد کــه آمریــکا 
در انتظــار موضــع گیــری دولــت جدیــد 
اســرائیل در خصــوص رونــد راکدمانــده صلح 

ــت. ــطینی اس ــرائیلی و فلس اس

ــد از  ــی توان ــر نم ــه اســت دیگ ــار گفت ــرای نخســتین ب ــکا ب آمری
ــی  ــرائیل در اراض ــغالگری« اس ــه اش ــه »خاتم ــب قطعنام تصوی
فلســطینی و اســتقالل کشــور فلســطین در شــورای امنیــت 

ــد. ــری کن جلوگی
ــران و فلســطین،  ــر ای ــر س ــا ب ــالف ه ــن اخت ــه ای ــود هم ــا وج ب
مقامــات آمریــکا و اســرائیل اجمــاع نظــر دارنــد کــه کمــک نظامی 
و مالــی آمریــکا بــه اســرائیل، در هیــچ زمــان ماننــد ســالهای دوران 

ریاســت جمهــوری بــاراک اوبامــا زیــاد نبــوده اســت.
برخــی ارزیابــی هــا مــی گویــد، آمریــکا از زمــان پیدایــش رژیــم 
ــه تــل آویــو کمــک  صهیونیســتی بیــش از هفتــاد میلیــارد دالر ب
کــرده اســت. ایــن کمک هــا تــا چهــار ســال پیــش دســت کم 6۷ 

میلیــارد دالر بــوده اســت.
ــک  ــارد دالر کم ــه میلی ــش از س ــاالنه بی ــز س ــوز نی ــکا هن آمری

ــذارد. ــی گ ــرائیل م ــار اس ــی در اختی نظام

رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آالبامای جنوبی با اشاره به طرح تجزیه طلبانه 
مجلس نمایندگان آمریکا برای عراق، آن را نقض حقوق بین الملل عرفی با هدف آسیب 

به منافع ایران در عراق دانست.

کمک۷۴۷میلیون دالری آمریکا به ارتش رژیم 
صهیونیستی

جدید  کمک  یک  اهدای  با  آمریکا  نمایندگان  مجلس 
به ارزش ۷۴۷ میلیون دالر به ارتش رژیم صهیونیستی 

کرد. موافقت 

گفتگو: پیمان یزدانی
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بررســی مــوارد تبعیــض نــژادی در ایــاالت متحــده 
آمریــکا مســتلزم بررســی نســبت ســرمایه داری بــا 
تجــارت بــرده و رواداری تبعیــض نــژادی از ســوی 
ــش از  ــرده داری پی ــر چــه ب ــن تفکــر اســت. اگ ای
ــته  ــود داش ــکا وج ــدرن در آمری ــرمایه داری م س
ولــی بــی شــک تجــارت بــرده در ظهــور و تقویــت 
ــته  ــارزی داش ــش ب ــکا نق ــرمایه داری در آمری س

ــت. اس
در واقــع گســترش تفکــر ســرمایه داری و حاکمیت 
آن در نهادهــای سیاســی و اقتصــادی باعــث شــده 
تــا »افزایــش ســود« کــه نهایــت دغدغــه ســرمایه 

داری اســت باعــث اســتثمار پیرامــون شــود.
ایــن پیرامــون در ســطح داخلــی طبقه کارگر اســت 
و در ســطح بین المللی کشــورهای پیرامونی)جهان 

ســوم-جنوب-فقیر-در حال توســعه( است.
ــی  ــکا عمل ــرده داری در آمری ــد توجــه داشــت ب بای
قانونــی بــود کــه بیــن ســده های ۱۷ و ۱9 میالدی 
در ایــاالت متحــده انجــام می شــد. بــرده داری 
ــا انجــام  ــتعمار بریتانی ــز تحــت اس ــش از آن نی پی
می شــد. بعدهــا در مســتعمرات ســیزده گانه در 
زمــان اعالمیــه اســتقالل ایــاالت متحــده در 
ســال ۱۷۷6 میــالدی نیــز بــرده داری رســماً ادامــه 
ــالت  ــی، تمای ــای داخل ــس از جنگ ه ــت. پ یاف
شــمالی  ایــاالت  در  به تدریــج  ضدبــرده داری 
گســترش پیــدا کــرد امــا در جنــوب، توســعه 
ــالدی  ــال ۱800 می ــه از س ــت پنب ــریع صنع س
ــدت  ــه ش ــی ب ــای جنوب ــه ایالت ه ــد ک ــث ش باع
ــا آن را در  ــا شــوند و بکوشــند ت ــه برده ه متکــی ب
ــد.  ــایع کنن ــز ش ــد نی ــی جدی ــرزمین های غرب س
ایــاالت متحده به وســیله خــط میسون-دیکســون 
ــدا  ــیلوانیا )آزاد( را ج ــرده دار( و پنس ــد )ب ــه مریلن ک
می کــرد بــه دو قطــب ایالت هــای بــرده دار و 

ــود. ــده ب ــیم ش ــای آزاد تقس ایالت ه
ــال  ــرده در س ــی ب ــارت بین الملل ــد تج ــر چن ه
۱808 میــالدی ممنــوع شــد امــا تجــارت داخلــی 
ــد  ــث ش ــت و باع ــه یاف ــان ادام ــکا همچن در آمری
تــا جمعیــت برده هــا تــا پیــش از ممنوعیــت 
بــرده داری بــه چهــار میلیــون نفــر برســد. در ســال 
۱860 از میــان ۱،5۱5،605 خانــواده ای کــه آزادانــه 
ــاً یــک  ــد تقریب ــت زندگــی می کردن ــزده ایال در پان
چهــارم بــرده داشــتند کــه مســاوی بــا 8درصد کل 
خانواده هــای آمریکایــی در آن زمــان بــود. هــر چند 
ــی از  ــده برخ ــاالت متح ــکل گیری ای ــس از ش پ
رنگین پوســتان آزاد بودنــد امــا وضعیــت بــرده بودن 
بیشــتر بــا رنــگ پوســت افــرادی شــناخته می شــد 
کــه تبــار آفریقایــی داشــتند. این مســأله باعث شــد 
کــه نظامــی قانونــی بــه وجــود آیــد کــه در آن نژاد 

نقــش اصلــی را بــر عهــده داشــت.
مهاجــران اولیــه جنــوب نیــز، ماننــد نیــو انگلنــد، 
ــادی از  ــد. شــمار زی پروتســتانهای انگلیســی بودن
پروتســتانهای فرانســوی نیز بــه ایــاالت کارولینای 
ــیاری  ــد. بس ــرت کردن ــا مهاج ــی و لوئیزیان جنوب
از فرماندهــان جنگ هــای اســتقالل آمریــکا از 
جنــوب بودنــد و 4 رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده 
آمریــکا از 5 رییــس جمهــور اول آمریکا نیــز ازایالت 

ویرجینیــا بودنــد.
ــاز  ــاختن نی ــرآورده س ــرای ب ــی ب ــاالت جنوب ای
ــوب،  ــزارع جن ــان م ــر، صاحب ــه کارگ ــترده ب گس
بــه برده هــای ســیاه پوســت نیــاز داشــتند. امــا بــا 
ــا  ــا ب ــرده داری، جنوبی ه ــای ب ــون الغ ــالم قان اع
مشــکل بزرگــی روبــرو شــدند، بــه همیــن علــت 
ــکیل  ــا تش ــال ۱86۱ ب ــی در س ــت جنوب ۱۱ ایال
ــه  ــم ب ــکا، تصمی ــورهای آمری ــیون کش کنفدراس
جدایــی از ایــاالت متحــده آمریــکا و تشــکیل یک 

ــمالی،  ــاالت ش ــر ای ــد. از نظ ــد گرفتن کشــور جدی
بــرده داری امــری غیراخالقــی و غیــر انســانی بود، 
امــا از نظر ایــاالت جنوبــی، بــرده داری، تنهــا روش 
ممکــن بــرای ادامه حیــات زندگیشــان بــود. جدایی 
ایــاالت جنوبــی از آمریــکا، منجــر به جنــگ داخلی 
ــا  ــا ب ــن جنگ ه ــت، ای ــه در نهای ــد ک ــکا ش آمری
شکســت ایاالت جنوبــی پایان یافــت و بــرده داری 
ــان رســید. ســال ها طــول  ــه پای ــرای همیشــه ب ب
کشــید تــا صدمــات و ویرانی هــای بــه جــا مانــده 

از ایــن جنــگ، التیــام یابــد.
بررســی نســبت ســرمایه داری و تبعیض)تبعیــض 
نــژادی( را در گفتگو با پروفســور »اســتوارت ســیم« 
مــورد بحث و بررســی قــرار داده ایــم کــه در ادامه از 
نظر می گذرد.اســتوارت ســیم منتقــد ادبی و اســتاد 
ــت. او  ــا اس ــگاه نورثامبری ــی دانش ــات انگلیس ادبی
پژوهشــگری شناخته شــده در حــوزه جهانی شــدن، 
ــاختارگرایی، پسامارکسیسم،  پست مدرنیسم، پساس
فلســفه قــاره ای، نظریه فرهنگــی و نظریــه انتقادی 
ــگاه آزاد  ــن در دانش ــد. او همچنی ــمار می آی ــه ش ب
انگلســتان و دانشــگاه ســاندرلند تدریس کرده است. 
ســیم مؤلــف و ویراســتار بیش از ســی کتاب اســت 

و مقــاالت متعــددی نیــز نگاشته اســت.
ســاختارگرایی و پساســاختارگرایی، نظریــه انتقادی: 
قــدم اول و مارکسیســم و زیبایــی شناســی از جمله 
آثــار این فیلســوف انگلیســی بــه شــمار مــی روند.

|| نظریــه پــردازن چــپ از جملــه 
»ایمانوئــل والرشــتاین« معتقــد هســتند 
ــه  ــم( چ ــرمایه داری)کاپیتالیس ــه س ک
ــی  ــد خارج ــه در بع ــی و چ ــد داخل در بع
بــه اســتثمار »پیرامــون« مشــغول 
ــد  ــر واح ــل ه ــون در داخ ــت. پیرام اس
ــی  ــف م ــر تعری ــه کارگ ــی طبق سیاس
ــورهای  ــی، کش ــد خارج ــود و در بع ش
حــال  ســوم-در  پیرامونی)جهــان 
ــن  ــر ای ــر(. ب ــورهای فقی توسعه-کش
اســاس آیــا مــی تــوان میــان ســرمایه 
ــژه در  ــه وی ــژادی ب ــض ن داری و تبعی

ــد؟ ــبتی دی ــکا نس آمری
در ابتــدا توجــه داشــته باشــید کــه جامعــه 
آمریکایی-آفریقایــی در آمریــکا بــه لحــاظ تاریخی 
در پاییــن تریــن ســطح اجتماعــی و اقتصــادی این 
ــه  ــی ب ــه از دسترس ــن جامع ــرار دارد. ای ــور ق کش
امــوری چــون آموزش)بــا توجــه بــه ایــن موضــوع 
که شــهریه دانشــگاههای آمریکا بســیار باالســت(.
ایــن موضــوع باعث می شــود کــه جامعــه آفریقایی-
آمریکایی شــرایط الزم برای ورود به بازار کار را نداشــته 
باشــند و از اینــرو بــرای یافتن کار با مشــکالتی مواجه 
شــوند. در حالــی که ســفید پوســتان معمــوالً با چنین 

معضلی مواجه نیســتند.
بایــد توجــه داشــت کــه ســرمایه داری بــه دنبــال 

ایــن اســت کــه هزینــه »منابــع« را کاهــش دهــد. 
ایــن امــر بــرای ایــن صــورت مــی گیــرد که ســود 
ــوع در  ــن موض ــد. ای ــش ده ــهامداران را افزای س
رویکــرد نئولیبرالیســم که شــکلی از ســرمایه داری 
اســت و در حــال حاضــر بــر اقتصاد جهانی ســیطره 

دارد قابــل مشــاهده اســت.
ــر ایــن اســاس ایــن امــر بــه تدریــج منجــر بــه  ب
کم شــدن دســتمزدها مــی شــود و نتیجتاً اســتثمار 
بیشــتر طبقــه کارگــری می شــود کــه آن منابــع را 

ــی کنند. ــد م تولی

|| آیــا حاکمیــت ســرمایه داری و تــداوم 
آن در نظــام سیاســی و اقتصــادی آمریکا 
باعــث بــه وجــود آمــدن نوعــی تبعیض 

علیــه ســیاه پوســتان نبوده اســت؟
بلــه همیــن طــور اســت. یکــی از دالیــل تبعیــض 
نــژادی علیه ســیاه پوســتان همین حاکمیت ســرمایه 
داری و تــداوم آن بــوده اســت. امــا توجه داشــته باشــید 
ــرمایه داری  ــوع س ــن موض ــل ای ــل و عام ــا دلی تنه

نیســت ولــی بــی شــک مهمتریــن آن اســت.
تبعیــض نــژادی مبتنــی بر رنگ پوســت متاســفانه 
ــرب  ــخ غ ــگی در تاری ــراری و همیش ــی تک ویژگ
بــه شــمار مــی رود و ثابــت شــده اســت کــه ایــن 
ــع  ــع و قم ــواری قل ــختی و دش ــه س ــوع ب موض
مــی شــود. موضــوع تبعیــض نــژادی در حالــی در 
کشــورهای غربــی و اتحادیــه اروپــا وجــود دارد کــه 
ایــن کشــورها ســخن از کثرتگرایــی مــی زننــد در 
حالــی که هنــوز شــاهد ســیطره فرهنگ ســفیدان 
هســتیم و تبعیــض نــژادی در درون ایــن فرهنــگ 

هنــوز نهفتــه اســت.

ــوان  ــی ت ــا م ــخص آی ــور مش ــه ط || ب
تبعیــض علیــه آفریقایی-امریکایــی هــا 
ــی از  ــکا را ناش ــتان در آمری و سرخپوس

ــت؟ ــرمایه داری دانس ــور س ظه
یــادآور مــی شــوم کــه تبعیــض نــژادی ســابقه ای 
ــارت  ــا تج ــدرن دارد. ام ــرمایه داری م ــش از س پی
بــرده نقش مهمــی در توســعه اقتصــادی آمریکا در 
مراحــل اولیــه آن بــازی کــرد. ایــن در زمانــی بــود 
کــه ســرمایه داری در حــال ظهــور در ایــن کشــور 
بــود. از اینــرو بایــد توجــه داشــت کــه تجــارت برده 
و تبعیــض نــژادی نقش مهمی در توســعه ســرمایه 

داری آمریکایــی ایفــا کــرده اســت.
در حــال حاضــر نیــز جنبشــهای ضــد نــژادی معضل 

بزرگــی بــرای جامعــه آمریــکا بــه شــمار مــی روند.

|| در ابتــدای شــکل گیــری ایــاالت 
ــاد«  ــم »اتح ــه اس ــکا ب ــده آمری متح
ــکا  ــیاهان آمری ــف س ــای مختل ایالته
ــتم  ــم و س ــاهد ظل ــتان ش و سرخپوس
ــی  ــای داخل ــد و در جنگه ــی بودن فراوان
این کشــور بــه اســم اتحــاد بســیاری از 
مــردم قتــل عــام شــدند. چگونــه چنین 

ــد؟ ــه ش ــی توجی موضوع
بــرده داری مبنــا و اســاس شــکوفایی در ایالتهــای 
جنوبــی بــود. بــر همیــن اســاس بــود کــه آنهــا بــا 
ــد  ــیون دادن ــکیل کنفدراس ــرده داری تش ــای ب الغ
ــکا(  ــده آمری ــاالت متح ــه اتحادیه)ای ــاق ب و از الح
ســرباز زدنــد. هنــوز در ایالتهــای جنوبی در مقایســه 
بــا ســایر ایالتهــای این کشــور ذهنیــت بــرده داری 
باقــی مانــده اســت. ایــن موضــوع نشــان مــی دهد 
کــه ذهنیــت بــرده داری تمامــاً از بیــن نرفته اســت. 
بایــد توجــه داشــت کــه تغییــر دادن قانــون آســان 

تــر از تغییــر دادن ذهنیــت اســت.

آمـریـــــکا

گفتگو با فیلسوف انگلیسی:

رشد سرمایه داری در آمریکا مبتنی بر 
استثمار سرخپوستان و سیاهان بود

پروفسور استوارت سیم فیلسوف شهیر انگلیسی معتقد است که رشد سرمایه داری 
در ایاالت متحده آمریکا مبتنی بر تبعیض نژادی و استثمار سرخپوستان و سیاه پوستان 

است. بوده 
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آمـریـــــکا

ــران در  ــته ای ای ــرات هس ــد مذاک ــه دور جدی ــد ک ــر چن ه
ــا ایــن وجــود آزمایشــگاه  آســتانه آغــاز شــدن اســت امــا ب
نکتــه  ایــن  بررســی  حــال  در  آمریــکا  اتمــی  هــای 
ــودن  ــال ب ــود فع ــا وج ــد ب ــی توانن ــه م ــه چگون ــتند ک هس
ــته ای  ــرفت هس ــوی پیش ــران جل ــته ای ای ــات هس تاسیس

ــد.  ــور را بگیرن ــن کش ای
البتــه مقامــات آمریکایــی مدعــی هســتند کــه هــدف 
ــی  ــران و توانای ــان ای ــن می ــه انداخت ــن کار فاصل آنهــا از ای

ــت.  ــران اس ــوی ته ــب از س ــاخت بم س
نیویــورک تایمــز در ادامــه مــی نویســد: بــرای آنکــه 
ــی  ــری از توانائ ــب ت ــر مناس ــی تصوی ــمندان آمریکای دانش
ــی  ــه ای کپ ــند نمون ــته باش ــران داش ــته ای ای ــای هس ه
ــه در  ــران بصــورت مخفیان شــده از تاسیاســت هســته ی ای

ــت.  ــده اس ــاخته ش ــی س ــای تنس ــاق جنگله اعم
ــده،  ــرداری ش ــی ب ــات کپ ــن تاسیس ــر آن در ای ــالوه ب ع

ســانتریفیوژهای بــه کار گرفتــه شــده انــد کــه شــبیه 
ــن  ــکا ای ــتند. آمری ــران هس ــال در ای ــانتریفیوژهای فع س
ســانتریفیوژها را از لیبــی و زمانیکــه ایــن کشــور داری 

ــت.  ــت آورده اس ــود بدس ــته ای ب ــه هس برنام
دانشــمندان هســته ای آمریــکا در همیــن رابطــه بــه 
ــد  ــده داده ان ــکا وع ــور آمری ــس جمه ــا« رئی ــاراک اوبام »ب
ــد  ــی توانن ــه م ــت ک ــی اس ــن راه ــن روش بهتری ــه ای ک

توانایــی واقعــی هســته ای ایــران را بســنجند. 
ــکا  ــته ای آمری ــمندان هس ــی از دانش ــه یک ــن رابط در همی
کــه بــا ایــن برنامــه مخفــی ارتبــاط دارد گفــت: مــا 
چیزهــای زیــادی دربــاره ســانتریفیوژهای ایــران مــی 

ــم.  دانی
بــر اســاس ایــن گــزارش، هــر چنــد ایــن تاسیســات 
ــا  ــده ام ــاخته ش ــی س ــای تنس ــاق جنگله ــی در اعم مخف
بــا ایــن وجــود 9 آزمایشــگاه اتمــی آمریــکا از جملــه 

آزمایشــگاه هــای »اوآک ریــدج«، »لــس آلمــوس« و 
»لیورمــور« در ایــن پــروژه درگیــر هســتند و وظیفــه 
کــردن  متوقــف  بــرای  راهــی  یافتــن  آنهــا  اصلــی 

پیشــرفت هســته ای ایــران اســت. 
ــروژه و  ــن پ ــر ای ــارت ب ــز، نظ ــورک تایم ــته نیوی ــه نوش ب
ــد  ــارکت دارن ــه مش ــن برنام ــه در ای ــی ک ــگاه های آزمایش
ــت  ــرژی آمریکاس ــر ان ــز« وزی ــت مونی ــده »ارنس ــر عه ب
ــته  ــده هس ــره کنن ــم مذاک ــه تی ــل ب ــد دوره قب ــه از چن ک
ای آمریــکا در گفتگوهــای ایــران و ۱+5 اضافــه شــده 

ــت.  اس
مونیــز چنــدی پیــش بــه خبرنــگاران گفتــه بــود کــه 
ــه یــک راه  ــال ارائ ــه دنب ــران ب ــا ای ــکا در مذاکــرات ب آمری
ــه نظــر مــی رســد کــه ایــن راه حــل  حــل فنــی اســت و ب
ــه ای کــه در اعمــاق جنــگل هــای  ــروژه محرمان فنــی از پ

ــد. ــد آم ــت خواه ــت بدس ــام اس ــال انج ــی در ح تنس

نیویورک تایمز:

شبیه سازی تاسیسات هسته ای ایران درجنگلهای تنسی
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