
مجله بین امللل مهر| شامره 5 | 8 تیـــر 94
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آسیای میانه؛ حوزه جدید فعالیت داعش

هدف از سفر طالبان به تهران

بازی ژئوپولیتیک آمریکا و انگلیس در زمین فیفا

نحوه حل اختالفات ایران و آمریکا
 بعد از توافق
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 آیا طالبان به تهران سفر کرد
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 ایــران در جهـان
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ایران در جهان

ــده  ــیخ« نماین ــد الش ــماعیل ول || »اس
ــس  ــن پ ــور یم ــل در ام ــازمان مل س
بــه  عربســتان   از  بازگشــت  از 
ــی  ــما توال ــر ش ــه نظ ــد، ب ــران آم ای
ــر  ــی را در ب ــه پیام ــفر چ ــن دو س ای
ــران  ــه ای ــفر وی ب ــدف از س دارد و ه

چیســت؟
ــدرت  ــک ق ــران ی ــه ای ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
منطقــه ای تاثیــر گــذار اســت یکــی از اهــداف 
ــود.  ــران ب ــک از ای ــت کم ــفر درخواس ــن س ای
ولــد الشــیخ با ایــن اعتقــاد کــه ایران کشــوری 
مهــم و تاثیــر گــذار در منطقــه محســوب مــی 
شــود بــرای چــاره جویــی و اســتمداد از ایــران 

ــه تهــران ســفر کــرد. ب

|| بــا توجــه بــه اینکــه »خالــد 
ــتعفی  ــر مس ــت وزی ــاح« نخس بح
کــه  کــرد  اعــام  اخیــرا  یمــن 
ــوان  ــه عن ــی ب ــن جنوب ــتقال یم اس
ــران  ــل بح ــای ح ــی از راهکاره یک
موضــع  اســت  مطــرح  یمــن 
عربســتان در قبــال ایــن طــرح 

؟ چیســت
عربســتان از ســالهای پیــش تــا کنــون در 
ــف  ــی و تضعی ــه، فروپاش ــرای تجزی ــالش ب ت
ــرح  ــتای ط ــرح در راس ــن ط ــت. ای ــن اس یم
ــت  ــودی ام ــرای ناب ــی ب ــتی انگلیس صهیونیس
عربــی اســت کــه بــا حمایــت و نظــارت 

ــرد. ــی پذی ــام م ــکا انج آمری

ــاول«  ــن پ ــه »کالی ــه اینک ــر ب || نظ
وزیــر خارجــه اســبق آمریــکا، از 
ــاد  ــن انتق ــه یم ــتان ب ــاوز عربس تج
ــه  ــد ب ــی توان ــر م ــن ام ــا ای ــرد آی ک
ــتان و  ــان عربس ــاف می ــه اخت منزل
آمریــکا در خصــوص یمــن محســوب 

ــود؟ ش
ایــن امــر نمــی توانــد نشــان گــر وجــود 
ــد،  ــکا باش ــتان و آمری ــان عربس ــالف می اخت
نــه تنهــا اختالفــی میــان ریــاض و واشــنگتن 
ــاوز  ــه تج ــدارد بلک ــود ن ــه وج ــن زمین در ای
عربســتان بــه یمــن بــا موافقــت آمریــکا 
ــاز  ــالم آغ ــه اع ــرد. چنانک ــی گی ــورت م ص
ــتان  ــفیر عربس ــق س ــن از طری ــه یم ــاوز ب تج
در آمریــکا صــورت گرفــت، بــا ایــن حــال اگــر 
ــت. ــی اس ــیار جزئ ــد بس ــی باش ــم اختالف ه

ــود  ــاوز خ ــر تج ــتان ب ــرا عربس || چ
ــاری  ــت و پافش ــر اس ــن مص ــه یم ب

ــد؟ ــی کن م
عربســتان بــر تجــاوز خــود بــه یمــن همچنــان 
پافشــاری مــی کنــد چــرا کــه مــی دانــد اگــر 
یمــن آزاد باشــد و از ســیطره عربســتان خــارج 
شــود خطــری بــرای عربســتان محســوب مــی 
شــود و بــه همیــن دلیــل ریــاض تــالش مــی 

کنــد تــا یمــن را بــه یــوغ اســارت خــود بکشــد 
تــا بــه یمــن اجــازه اســتقالل نــداده باشــد.

|| چــرا شــورای همــکاری خلیــج 
از زمــان  ایــن برهــه  فــارس در 
عبدربــه  دولــت  پیوســتن  از 
ــکاری  ــورای هم ــه ش ــادی ب منصوره
ــد؟ ــی کن ــت م ــارس حمای ــج ف خلی

ــکاری  ــورای هم ــه ش ــن ب ــتن یم ــرح پیوس ط
ــن  ــت،  ای ــش نیس ــی بی ــارس دروغ ــج ف خلی
ــان  ــود و بی ــی ش ــق نم ــز محق ــاق هرگ اتف
ــدف  ــا ه ــا ب ــن خصــوص تنه ــی در ای اظهارات
ــه  ــب مــردم یمــن و بســتن چشــم آنهــا ب فری
ــا  ــردن آنه ــراه ک ــود و گم ــت موج روی حقیق

ــود. ــی ش ــام م انج

ــه یمــن را  ــداز جنــگ علی || چشــم ان
ــه پیــش بینــی مــی کنیــد؟ چگون

عربســتان در تــالش اســت تــا رنجهــای مــردم 
ــگ  ــن جن ــداوم ای ــد، ت ــش ه ــن را افزای یم
ــتان  ــان عربس ــات می ــق اختالف ــب تعمی موج
و یمــن خواهــد شــد و همچنیــن افزایــش 
تنفــر نســلهای آتــی یمنــی از عربســتان  را در 
ــه  ــگ علی ــالم جن ــا اع ــتان ب ــی دارد.  عربس پ
یمــن در واقــع قــدم در راه نابــودی امــت عربی 
همانطــور کــه در عــراق و ســوریه و لیبــی 

ــت. ــته اس ــده، گذاش ــب ش مرتک
تجــاوز بــه یمــن بــه عنــوان ابــزاری از 
و  صهیونیســتی  رژیــم  مطــرح  ابزارهــای 
انگلیــس بــرای تغییــر ســاختار منطقــه و 
ــن  ــود و ای ــی ش ــوب م ــی  محس ــت عرب ام
جنــگ هیــچ دســتاوردی جــز افزایــش تنفــر از 
عربســتان نخواهــد داشــت، چــه بســا در آینــده 
ــتان  ــی عربس ــل اراض ــه داخ ــگ ب ــن جن ای

ــود. ــل ش منتق

نماینده پارلمان یمن مطرح کرد:

هدف از سفر ولد شیخ به تهران کسب 
کمک بود/ اعراب فریبکاری می کنند

گفتگو از فاطمه درخشان

انتشــار خبــر ســفر هیئتــی از طالبــان افغانســتان بــه ایــران هــر چنــد تکذیــب شــده امــا بازتــاب 
هایــی در رســانه هــای جهــان داشــته کــه در همیــن رابطــه یــک روزنامــه انگلیســی بــه تحلیــل 

ــه اســت. ــی آن پرداخت چرای
گاردیــن گــزارش خــود را بــا اشــاره بــه تحــوالت ســال هــای نــه چنــدان دور یعنــی ســال هــای 
ابتدایــی بــه قــدرت رســیدن طالبــان در افغانســتان و اینکــه در آن ســال هــا ایــران و حکومــت وقت 
افغانســتان بــا یکدیگــر دشــمن بودنــد آغــاز کــرده و در ادامــه بــه حمایــت ایــران از ســقوط حکومت 

طالبــان در حملــه نیروهــای ائتــالف بــه رهبــری آمریــکا بــه افغانســتان مــی پــردازد. 
در ادامــه ایــن گــزارش امــا بــه تحلیــل اینکــه چــرا هیئتــی از طالبــان به ایــران ســفر کــرده پرداخته 
شــده و در بیــان دالیــل آن ابتــدا بــه موضــوع فعالیت گــروه تروریســتی داعش در افغانســتان اشــاره 

شــده است.
ــا عضــو گیــری درحــال  داعــش از چنــد مــاه قبــل فعالیــت خــود را در افغانســتان آغــاز کــرده و ب
گســترش دامنــه فعالیــت ونفــوذ خــود اســت کــه البتــه در ایــن رابطــه بــا مخالفــت طالبــان مواجــه 
ــان  ــدید می ــای ش ــری ه ــاره درگی ــددی درب ــار متع ــر اخب ــای اخی ــاه ه ــن رو در م ــده و از همی ش

نیروهــای طالبــان و داعــش در افغانســتان منتشــر شــده اســت. 
گاردیــن در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه در شــرایط فعلــی داعــش یــک تهدیــد مشــترک بــرای ایران 
و طالبــان محســوب مــی شــود یکــی از دالیــل ســفر هیئــت طالبــان بــه ایــران را تــالش متشــرک 

ایــن دو بــرای مقابلــه بــا داعــش عنــوان کــرده اســت.
بــه گــزارش مهــر، دلیــل دومــی کــه از نــگاه روزنامــه گاردیــن موجــب ســفر هیئتــی از طالبــان بــه 
ایــران شــده، خــروج نظامیــان خارجــی از افغانســتان اســت. بــه اعتقــاد گاردیــن ایــران و طالبــان 
خواســتار تســریع خــروج نظامیــان خارجــی از افغانســتان هســتند. در ایــن میــان هــر چنــد ایــران 
ــا از حضــور ایــن گــروه در  ــان در افغانســتان نیســت ام ــاره طالب ــه قــدرت رســیدن دوب خواهــان ب
قــدرت و اینکــه طالبــان بخشــی از قــدرت سیاســی حاکــم در افغانســتان باشــد حمایــت مــی کنــد 
زیــرا در ایــن صــورت دلیــل اصلــی نزدیکــی ایــران و طالبــان بــه هــم یعنــی مقابلــه بــا داعــش، 

شــکل جــدی تــری بــه خــود مــی گیــرد. 
ــع مشــترک  ــد مناف ــی توان ــا م ــه تنه ــران و داعــش ن ــی نویســد: اتحــاد ته ــه م ــن در ادام گاردی
آنهــا در مبــارزه بــا داعــش را فراهــم کنــد بلکــه مــی توانــد عاملــی باشــد تــا ایــران اهرمــی بــرای 
کنتــرل رفتــار دولــت جدیــد افغانســتان در دســت داشــته باشــد. دولــت جدیــد افغانســتان از حمالت 

عربســتان بــه یمــن حمایــت کــرده و ایــن موضوعــی نیســت کــه ایــران آن را نادیــده بگیــرد.

یک سفر تائید نشده و تحلیل های آن؛
 چرا طالبان به تهران سفر کرد

»سلطان السامعی« ضمن بیان چرایی تجاوز عربستان به یمن به بررسی ابعاد 
مختلف این تهاجم نظامی پرداخت.

تجاوز عربستان به یمن از ششم فروردین ماه سال جاری تحت عنوان طوفان 
کوبنده آغاز و  با مشارکت ۱۲ کشور با تغییر عنوان فوق به عنوان »بازگشت 

امید« همچنان ادامه دارد.
حمالت ائتالف ضد یمن به مناطق مختلف این کشور تاکنون بیش از چهار هزار شهید 
و زخمی برجا گذاشته و منجر به آواره شدن صدها هزار شهروند یمنی شده 
است، زیرساختهای شهری یمن نیز در جریان حمالت همه جانبه ائتالف ضد یمن به 
کلی ویران شده است، این در حالی است که غرب و کشورهای داعیه حقوق بشر 
از این حمالت حمایت می کنند، در همین راستا خبرنگار مهر گفتگویی را با »سلطان 
السامعی« عضو مجلس نمایندگان یمن و رئیس جبهه انقاذ الثوره و رئیس جنبش 

ضد فساد یمن ترتیب داده است که مشروح آن به شرح زیر است.

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 5 |  شماره 5 |  8 تیـــر 94

ایران در جهان

استاد دانشگاه آکسفورد:

آینده برجام روشن است/
کنگره توانایی وتوی توافق هسته ای را ندارد

استاد دانشگاه آکسفورد مصوبه »بازنگری توافق هسته ای ایران« را اقدامی برای حفظ آبروی کنگره آمریکا و تضمینی محکم برای 
عدم لغو توافق جامع هسته ای می داند.

اصرار کنگره آمریکا به اعمال نظر درباره توافق احتمالی با ایران و در نهایت مهر تایید »باراک اوباما« رئیس جمهوری آمریکا در پای 
الیحه ضد ایرانی بازنگری توافق هسته ای این دغدغه را به وجود آورد که مبادا رای خصمانه کنگره همه نتایج حاصل از مذاکره بین ایران 
و کشورهای ۱+۵ را بر باد دهد. تغییر ناگهانی موضع کاخ سفید که تا چندی پیش دم از وتوی قطعنامه ضد ایرانی می زد و کاوش 
پیرامون حد و مرز توانایی کنگره به تحقق خواسته های نامعقول، ما را بر آن داشت تا سؤاالت خود را با پروفسور »فرهنگ جهان 
پور« در میان بگذاریم و همراه با وی به ارزیابی تاثیرات مثبت و منفی الیحه کنگره آمریکا بر روند مذاکات هسته ای ایران بپردازیم.

جهان پور استاد پیشین و رئیس دانشکده زبان های دانشگاه اصفهان بوده که در حال حاضر به تدریس در دانشگاه های کمبریج 
و آکسفورد مشغول است. وی استاد دوره های آنالین دانشگاه های آکسفورد، ییل و استنفورد است. جهانپور بورس یک ساله 
فرصت مطالعاتی در دانشگاه هاروارد را داشته و طی ۲۸ سال گذشته به تدریس در رشته سیاست های خاورمیانه در بخش 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه آکسفورد مشغول بوده است.    
این مصاحبه به شرح زیر است:

ــره  ــد کنگ ــی دانی ــه م ــو ک || همانط
آمریــکا الیحــه ای را بــا موضــوع 
بازنگــری توافــق هســته ای ایــران بــه 
ــرات  ــد مذاک ــاند. در رون ــب رس تصوی

ــت؟ ــه چیس ــن الیح ــدف از ای ه
)آمریــکا،  و کشــوهای 5+1  ایــران  توافــق 
روســیه،چین، انگلســتان، فرانســه و آلمــان( 
ــه در  ــو ک ــترک ژن ــدام مش ــه اق ــر برنام ــر س ب
ــه برخــی از  ــر ســال 2013 حاصــل شــد، ب نوامب
ــاله ای  ــای 34 س ــت ه ــا و خصوم ــی ه نامهربان
پایــان داد کــه بیــن ایــران و غــرب -بــه ویــژه بــا 

ــت. ــود داش ــکا- وج آمری
ــود چــرا  ــدام مشــترک بســیار مهــم ب ــه اق برنام
کــه بــرای نخســتین بــار طــی یــک دهــه گفتگو 
هــا و مذاکــرات فشــرده غــرب پذیرفتــه بــود کــه 
ایــران مــی توانــد غنــی ســازی محــدود در خاک 
خــود داشــته باشــد و در مقابــل ایــران هــم وعده 
داده بــود کــه ابعــاد غنــی ســازی خــود را محدود 
ــه هســته ای  ــودن برنام ــز ب ــح آمی ــا صل ــد ت کن

خــود را بــه اثبــات برســاند.
ــو همچنیــن موجــب کاهــش  موافقــت نامــه ژن
ــم هــای اعمــال شــده از ســوی  برخــی از تحری

غــرب و آزادی بخشــی از ســرمایه بلوکــه شــده 
ایرانــی هــا در بانــک هــای غربــی شــد. الزم بــه 
یــادآوی اســت کــه اصلــی تریــن مــورد اختــالف 
ــت  ــه شکس ــر ب ــه منج ــرب ک ــران و غ ــن ای بی
مذاکــرات قبلــی شــد عــدم آمادگــی غــرب برای 
ــوم در داخــل  پذیــرش حــق غنــی ســازی اورانی

ــود. خــاک ایــران ب
بعــد از یــک سلســله گفتگوهــای فشــرده بیــن 
وزرای خارجــه ایــران و کشــورهای غربــی و 
همچنیــن صحبــت دربــاره مســائل تکنیکــی که 
بیــن کارشناســان ایرانــی بــه سرپرســتی »علــی 

ــی  ــژی اتم ــازمان ان ــس س ــر صالحــی« رئی اکب
ایــران و »ارنســت مونیــز« وزیــر انــرژی آمریــکا 
صــورت گرفــت، طرفیــن مذاکــره در تاریــخ دوم 
ــق  ــوب تواف ــر روی چارچ ــال 2015 ب ــل س آوری
جامــع -کــه بایــد تــا آخــر ژوئــن 2015 حاصــل 

شــود- بــا یکدیگــر بــه تفاهــم رســیدند.
 ناگفتــه نمانــد کــه برنامــه اقــدام مشــترک ژنــو و 
تفاهــم نامــه لــوزان بــا مخالفــت شــدید »بنیامیــن 
ــتی و  ــم صهیونیس ــر رژی ــت وزی ــو« نخس نتانیاه
بســیاری از حامیانــش در آمریــکا- به ویــژه اعضای 
ــن رابطــه، »جــان  کنگــره- مواجــه شــد. در همی
بینــر« ســخنگوی مجلــس نماینــدگان آمریــکا از 
ــترک  ــت مش ــا در نشس ــرد ت ــوت ک ــو دع نتانیاه
ــور  ــس جمه ــا« رئی ــاراک اوبام ــه »ب ــره علی کنگ
ــت  ــردازد و مخالف ــراد ســخنرانی بپ ــه ای ــکا ب آمری
خــود را بــا توافــق احتمالــی هســته ای اعــالم کند.

 در ایــن میــان، بســیاری از اعضــای برجســته 
ــواه  ــوری خ ــناتورهای جمه ــه س ــره از جمل کنگ
وعــده ممانعــت از تصویــب توافقــی را ســر دادنــد 
کــه قــرار اســت بیــن ایــران و غــرب حاصل شــود. 
آنهــا شــماری قطعنامــه دســت و پاگیــر ارایــه دادند 
کــه در صــورت تصویــب مــی توانســت آینــده هــر 
ــودی  ــه ناب ــران را ب ــا ای ــی ب ــق احتمال ــه تواف گون
بکشــاند. بــه همیــن دلیل بــود کــه اوبامــا در ابتدای 
کار تهدیــد کــرد کــه اگــر مجلــس ســنای آمریــکا 
قطعنامــه ای را مبنــی بــر ممانعت از حصــول توافق 
هســته ای با ایــران بــه تصویــب برســاند، وی آن را 

وتــو خواهــد کــرد.

ــر داد  ــا نظــر خــود را تغیی || چــرا اوبام
و بــا امضــای الیحــه بازنگــری توافــق 

ــران موافقــت کــرد؟ هســته ای ای
اگرچــه اوبامــا در ابتــدا بــا قطعنامــه ضــد ایرانــی 
ســنای آمریــکا مخالفــت کــرد، کار بــا وســاطت 
برخــی از دموکــرات هــا بــه مصالحــه و ســازش 
ــل  ــه طــور قاب ــنا ب ــه س کشــید و لحــن قطعنام
ــری  ــون بازنگ ــد. قان ــر ش ــرم ت ــه ای ن مالحظ
ــت آراء  ــا اکثری ــه ب ــران ک ــته ای ای ــق هس تواف
در هــر دو مجلــس نماینــدگان و ســنای آمریــکا 
بــه تصویــب رســید در جهــت مخالفت بــا توافق 
هســته ای ایــران نیســت.  ایــن الیحــه اقدامــی 
بــرای حفــظ آبــروی مجالــس قانونگــذاری 
آمریــکا بــود و از کشــمکش احتمالــی بیــن آنهــا 
جلوگیــری کــرد.  ایــن الیحــه فقــط بــه کنگــره 
آمریــکا بــی آنکــه حــق وتــو داشــته باشــد تــوان 
بازنگــری توافــق احتمالــی بــا ایــران را مــی دهد. 
بــه موجــب ایــن الیحــه بایــد توافــق نهایــی بــا 
ایــران را بــرای اعمــال نظــر بــه ســنای آمریــکا 
بفرســتد و ســنا هــم 30 روز فرصــت دارد کــه آن 
را بازنگــری کنــد. در پایــان ایــن دوره، ســنا مــی 
توانــد توافــق را مطابــق میــل اوبامــا تاییــد کنــد 
ــا  ــود دوم، اوبام ــد. در م ــه آن را رد کن ــا اینک و ی
ــق  ــه از ح ــت ک ــد داش ــت خواه ــه فرص دو هفت
ــرای لغــو تصمیــم ســنا اســتفاده  وتــوی خــود ب

ــد. کن
از آنجــا کــه تعــداد مخالفــان حــق وتــوی اوبامــا 
ــا  ــت ب ــرا مخالف ــد، ظاه ــی رس ــوم نم ــه دو س ب

ــر ممکــن اســت. ــم رئیــس جمهورغی تصمی
 بنابرایــن، سازشــی کــه بیــن ســنا و کاخ ســفید 
ــه  ــز اســت چــرا ک ــه منفعــت آمی صــورت گرفت
بــه ایــن ترتیــب هــم کنگــره در توافــق نهایــی 
ایــران )برجــام( مشــارکت مــی کنــد و هــم اوباما 
از عــدم توانایــی کنگــره بــه وتــوی توافــق امضــا 

شــده از ســوی او مطمئــن مــی شــود.

گفتگو از جواد حیران نیا- مریم خرمایی
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|| تاثیــر ایــن الیحــه بــر روی مذاکرات 
جــاری بیــن ایــران و کشــورهای 
ــی  ــه م ــن الیح ــا ای ــت؟ آی 1+5 چیس
ــر  ــی ب ــر منف ــو تاثی ــک س ــد از ی توان
ــر روی  ــران و از ســوی دیگــر ب روی ای
اســتقال و یکپارچگی کشــورهای 5+1 

ــد؟ ــته باش داش
ــر  ــی ب ــر مثبت ــن الیحــه تاثی ــن، ای ــده م ــه عقی ب
ــه  ــه مداخل ــت. اگرچ ــد داش ــره خواه ــد مذاک رون
کنگــره حصــول توافــق نهایــی را چنــد هفتــه بــه 
تاخیــر مــی انــدازد، تضمیــن محکــم تــری را برای 
ایــران بــه همــراه خواهــد داشــت مبنــی براینکــه 
توافــق از حمایــت کنگــره آمریــکا هــم برخــوردار 
شــده و قانونگــذاران آمریکایــی در آینــده آن را لغــو 
نخواهنــد کــرد. هــر توافقــی کــه فقــط بیــن ایران 
و رئیــس جمهــور آمریــکا حاصــل شــود بــر مبنای 
توانایــی اوبامــا بــه کاهــش تحریــم هــا بــرای یک 
مــدت محــدود منعقــد خواهد شــد حــال آنکــه اگر 
ــت  ــد، از وضعی ــت آن باش ــره پش ــت کنگ ضمان

ــود. ــد ب ــوردار خواه ــری برخ ــی محکمت قانون
ــا  ــن معن ــه ای ــور ب ــه مذک ــن الیح ــر ای ــالوه ب ع
ــه اعضــای 5+1  ــر کاخ ســفید و بقی ــه اگ اســت ک
ــه  ــره ب ــد، کنگ ــران را بپذیرن ــا ای ــی ب ــق نهای تواف

ســختی مــی توانــد آن را رد کنــد چراکــه در صورت 
ــه شکســت  ــی مســؤول ب ــن تصمیم اتخــاذ چنی

ــرات شــناخته خواهــد شــد. کشــاندن مذاک
لــذا در مجمــوع، تاثیــر الیحــه کنگــه بــر 
ــود و  ــی ش ــی م ــت ارزیاب ــران مثب ــرات ای مذاک
ایــن تضمیــن را هم بــه دیگــر مذاکــره کنندگان 
غربــی مــی دهــد کــه توافــق از حمایــت کنگــره 

ــت.   ــوردار اس برخ
در هــر صــورت، یــک تاخیــر چنــد هفتــه ای در 
اجــرای توافــق نهایــی هســته ای چنــدان مهــم 
ــد  ــی توان ــم م ــد ه ــی مفی ــه نوع ــت و ب نیس
باشــد. ایــران خواهــان لغــو یکجــای تحریــم هــا 
ــا اجــرای توافــق اســت حــال آنکــه  همزمــان ب
غــرب بــر لغــو مرحلــه ای تحریــم هــا پافشــاری 
مــی کنــد.  ایــران بــرای از کار انداختــن تعــدادی 
ــر  ــا تغیی ــق و ی ــورد تواف ــانتریفیوژهای م از س
عملکــرد برخــی از تاسیســات هســته ای خــود به 
چنــد مــاه )شــاید دو تــا ســه مــاه( زمــان نیــاز داد.

بنابرایــن، چنانچــه طرفیــن مذاکــره در پایــان ماه 
ــه توافــق برســند مــی تواننــد  میــالدی ژوئــن ب
ــد موکــول  ــاه بع ــه ســه م ــد اجــرای آن ب بگوین
خواهــد شــد. چنیــن برنامــه ریــزی بــرای اجرای 
توافــق هــای بیــن المللــی امــر کامــال معمولــی 

اســت و دربــاره برنامــه اقئــام مشــترک ژنــو هــم 
صــدق مــی کــرد.

ایــن برنامــه ریــزی بــه کنگــره فرصــت 
ــران را  ــق هســته ای ای ــد تواف بازنگــری و تایی
ــکان  ــن ام ــم ای ــران ه ــرای ای ــد و ب ــی ده م
را فراهــم مــی کنــد کــه تغییــرات مــورد 
تفاهــم را در ســاختار تاسیســات هســته ای 
ــز،  ــن دوره نی ــان ای ــد. در پای ــال کن ــود اعم خ
ــه اجــرا در مــی آیــد و همــه تحریــم  توافــق ب

ــد. ــد ش ــده خواه ــا برچی ه
لــذا بــه نظــر مــی آیــد کــه در نهایــت همــه چیــز 
در مســیر درســت حرکــت مــی کنــد. ایــن حقیقت 
کــه اوبامــا ســران کشــورهای شــورای همــکاری 
خلیــج فــارس را بــرای تضمیــن حمایــت آمریــکا 
ــی از  ــرد حاک ــوت ک ــنگتن دع ــه واش ــراب ب از اع
ــه  ــی وی ب ــوش بین ــال خ ــن ح ــت و در عی جدی

حصــول توافــق جامــع هســته ای اســت.
ــه همیــن دلیــل هــم هســت کــه اوبامــا مــی  ب
ــرای  ــی را ب ــرارداد احتمال ــات ق ــت جزئی خواس
ــد علیرغــم حصــول  ایشــان شــرح دهــد و بگوی
توافــق بــا ایــران قصــد رهــا کــردن کشــورهای 

ــدارد. ــارس را ن ــج ف ــرب خلی ع
نتیجــه نشســت کمــپ دیویــد هــم بســیار مثبت 

بــود چــرا کــه بیانیــه پایانــی بــر حمایــت همــه 
اعضــای حاضــر در نشســت از توافــق هســته ای 
تاکیــد داشــت. توافــق هســته ای ایــران در راس 
ــرار  ــد ق ــپ دیوی ــث در کم ــورد بح ــائل م مس
داشــت. در ایــن بیانیــه آمــده اســت: »آنهــا 
ــران و 5+1  ــن ای ــاری بی ــرات ج ــت مذاک وضعی
ــزوم حصــول  ــر ل ــرار داده و ب ــی ق ــورد ارزیاب را م
ــل راســتی آزمایــی  توافــق جامــع )برجــام( و قاب
ــن  ــای بی ــه ه ــه دغدغ ــخگوی هم ــه پاس ک
ــت  ــع امنی ــه نف ــد ب ــه ای باش ــی و منطق الملل
ــارس و  ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ــای ش اعض
همچنیــن آمریــکا و جامعــه بیــن الملــل اســت.«

ــت و  ــی اس ــرفت مهم ــه پیش ــن بیانی ــدور ای ص
نشــان مــی دهــد کــه علیرغــم همــه مخالفــت 
هــای اولیــه اعــراب بــا توافــق هســته ای ایــران، 
همــه آنهــا بــه طــور رســمی بــر لــزوم حصــول 
آن در جهــت تامیــن منافــع امنیتــی خــود تاکیــد 
مــی وزنــد. در نتیجــه، فــی الحــال اســرائیل تنها 
رژیمــی اســت کــه همچنــان بــا توافــق هســته 
ای ایــران مخالــف اســت و ایــن امــر بــه انــزوای 
ــت  ــده موفقی ــت، آین ــد. در نهای ــی انجام آن م
ــش  ــع هســته ای پی ــق جام ــرای تواف ــزی ب آمی

بینی می شود. 

تحلیل بین الملل/

»دبه مرگ« برای 
رضایت به »تب لوزان«

آمریــکا بــا علــم بــه اینکــه بیانیــه لــوزان بــا مختصــات کنونــی 
زمینــه حصــول یــک توافــق خــوب را بــرای آنــان فراهــم خواهــد 

آورد، خواســته هایــی فراتــر از لــوزان را مطــرح ســاخته انــد.
ــه ضــرب االجــل مقــرر  ــه واســطه نزدیــک شــدن ب ایــن روزهــا ب
بــرای تنظیــم و امضــای توافــق نهایــی هســته ای میــان جمهــوری 
اســالمی ایــران و کشــورهای 1+5، عــالوه بــر تــالش بــی وقفه تیم 
مذاکــره کننده در پشــت میــز مذاکــره، در داخل کشــورهای دو ســوی 

میــز هــم تکاپــوی فراوانــی مشــاهده مــی شــود.
ــا  ــد ت ــکا در تــالش ان ــژه آمری ــه وی از ســویی؛ کشــورهای 1+5 ب
ــرای خــود  ــن شــرایط را ب ــوان بهتری ــام ت ــری از تم ــره گی ــا به ب
رقــم بزننــد، چنانچــه کنگــره ایــاالت متحده مســتقیما به مســئله 
ــون مهــم، تاییــد نهایــی توافــق  ورود کــرده و تصویــب یــک قان
احتمالــی را منــوط بــه تاییــد و تصویــب نماینــدگان کنگــره نمــود. 
از ســوی دیگــر هــم در داخــل کشــورمان موافقیــن و مخالفیــن بــا 
ــر رســمی و رســانه  اظهــار نظــرات خــود در مجامــع رســمی، غی
ــدگان  ــرده و نماین ــال ک ــرد را دنب ــن رویک ــی همی ــای عموم ه
مجلــس شــورای اســالمی نیــز بــا کســب اطــالع از رونــد تدویــن 
ــی را  ــه توافق ــدن هرگون ــرا ش ــد و الزم االج ــی، تایی ــند نهای س

ــد. ــه تصویــب مجلــس دانســته ان مطابــق قانــون، منــوط ب
ــا  ــه ب ــوزان در رابط ــه ل ــار بیانی ــی انتش ــای ابتدای ــان روزه  از هم
راهکارهــای عملیاتــی حصــول توافــق نهایــی امــا، بحــث هــای 
ــل  ــور در داخ ــه مذک ــی بیانی ــتی و چرای ــون چیس ــادی پیرام زی
کشــورمان شــکل گرفــت و از ســوی نیروهــای سیاســی و صاحب 
نظــران، ســه رویکــرد کلــی در مواجهــه بــا آن اتخــاذ شــد. گروهی 
بــه طــور کلــی بیانیــه لــوزان را تاییــد کــرده و آن را گامــی جهــت 
نیــل بــه یــک توافــق خــوب ارزیابــی کردنــد. در مقابــل گروهــی 
ــه اول  ــه کــه مرحل ــک بیانی ــه ی ــه را ن ــن بیانی ــی ای ــه طــور کل ب
ــرادات بســیار  ــا وارد دانســتن ای توافــق نهایــی ارزیابــی کــرده و ب
بــر آن، خواســتار تغییــر مشــی تیــم مذاکــره کننــده در ایــن رابطــه 

ــمردن  ــر ش ــن ب ــم ضم ــی ه ــا، گروه ــان ام ــن می ــدند. در ای ش
نــکات مثبت بیانیــه مذکــور، ایــرادات و ابهامــات آن را برشــمرده و 

خواســتار رفــع ایــرادات و شــفاف ســازی ابهامــات آن شــدند.
از ســویی؛ مجموعــه دولــت و تیــم مذاکــره کننده آنچنــان کــه باید و 
شــاید در مقــام توضیــح و تبییــن شــفاف آنچــه در لوزان بســته شــده 
بــر نیامــده و عمال بــا گاردی بســته با منتقدیــن برخــورد کردنــد. این 
مســئله تــا آنجــا پیــش رفــت کــه نهایتــا و در جریــان نشســت های 
کارشناســی طرفیــن در ویــن، علــی اکبــر صالحــی رییــس ســازمان 
انــرژی اتمــی و عضــو فنــی تیــم مذاکــره کننــده کشــورمان بــدون 
ــه  ــا در رابط ــی ه ــه در آوردن غرب ــات، ســخن از دب ــه جزیی ــاره ب اش
بــا بیانیــه لــوزان بــه میــان آورد. جزییاتــی کــه پــس از آن از گوشــه 
و کنــار شــنیده شــد و معلــوم شــد کــه آمریکایــی هــا در مــورد چهــار 
مقولــه ظرفیت فــردو، بحــث تحقیــق و توســعه، رژیــم بازرســی ها و 
چگونگــی رفــع تحریــم هــا حــرف هــای تــازه ای زده و پــا را از بیانیه 

لــوزان فراتــر گذاشــته انــد.
ــه  ــه اضاف ــور ب ــات مذک ــا جزیی ــاق ب ــن اتف ــدن ای ــانه ای ش رس
تصمیــم کنگــره آمریــکا، عمــال نیروهــای سیاســی داخلــی را در 
ــرار داد. اول موضعــی کــه از ســوی  دو موضــع کامــال متفــاوت ق
ــا ســخنان اعضــای  ــرات اتخــاذ و ب ــی مذاک ــد کنون ــان رون حامی
تیــم بــر آن تصریــح شــد. ایــن موضــع بــر آن اســت کــه اساســا 
بــه دلیــل دســت برتــر بــودن جمهــوری اســالمی ایــران در بیانیــه 
لــوزان، نیروهــای داخلــی کشــورهای غربــی و بــه ویــژه آمریــکا 
ــذاری  ــل گ ــر ری ــرای تغیی ــه کار شــده و کاخ ســفید را ب دســت ب

لــوزان زیــر فشــار قــرار داده انــد. در مقابــل امــا، منتقدیــن لــوزان 
معتقدنــد کــه آمریــکا از همیــن جــای کار دســت فریــب کار خــود 
ــب  ــری از عق ــره گی ــا به ــرون آورده و ب ــرات بی را از آســتین مذاک
نشــینی دولــت ایــران، تــالش دارد تــا حداکثــر فشــار خــود را برای 

تضمیــن یــک توافــق بهتــر بــه کار گیــرد.
ــن دو  ــر از ای ــل فرات ــک تحلی ــد، ی ــر ش ــه ذک ــاس آنچ ــر اس ب
نــگاه نیــز وجــود دارد کــه بــه نظــر مــی رســد دولــت جمهــوری 
اســالمی ایــران و تیــم مذاکــره کننــده بایــد بیــش از پیــش بــدان 
توجــه داشــته باشــند و آن اینکــه؛ ایــاالت متحــده آمریــکا اتفاقــا 
ــه  ــی زمین ــا مختصــات کنون ــوزان ب ــه ل ــه اینکــه بیانی ــم ب ــا عل ب
ــان فراهــم خواهــد آورد،  ــرای آن حصــول یــک توافــق خــوب را ب
ــره  ــا به ــا ب ــاخته ت ــرح س ــوزان را مط ــر از ل ــی فرات ــته های خواس
ــد جمهــوری خواهــان و  ــی قدرتمن گیــری از فشــار کنگــره و الب
صهیونیســت هــا، بتواننــد ایــران را بــه پذیــرش و تمکیــن بــه هــر 
آنچــه در لــوزان رخ داده مجــاب کننــد. بــه بیــان بهتــر؛ بــه نظــر 
می رســد کــه طــرف مقابــل با اتخــاذ یــک تاکتیــک هوشــمندانه 
و پیچیــده در فاصلــه انتشــار بیانیــه لــوزان تــا ضــرب االجــل پایان 
ژوئــن، مــی خواهــد اصطالحــا بــه مــرگ بگیــرد تــا ایــران را بــه 
تــب لــوزان راضــی کنــد و از ایــن رهگــذر توافــق نهایــی بــدی را 
بــه مــا تحمیــل کنــد بــه گونــه ای کــه هــم در مقابــل منتقدیــن 
داخلــی اش ســربلند باشــد و هــم بــا ایجــاد یــک فضــای دوقطبی 
در داخــل ایــران بهــره بــرداری هــای بعــدی خــود را از آن داشــته 

باشــد.

محمد قادری)کارشناس حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل(
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ایران در جهان

یادداشت میهمان؛

تسلیم بازی 1+5 در اتاق آینه ها نشویم/
تأکید برخطوط قرمز توسط ایران

حنیف غفاری در تحلیلی به بررسی مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵ می پردازد و 
تأکید می کند اصرار تیم هسته ای کشورمان بر خطوط قرمز می تواند راهکاری برای 

مقابله با نیرنگهای طرف مقابل باشد.

ــه اي  ــه گان ــه« س ــر« و » آین ــم«، » تصوی »جس
هســتند کــه محاســبه ارتبــاط میــان آنهــا از اصلي 
ــب  ــدان و صاح ــه من ــاي عالق ــه ه ــن دغدغ تری
نظــران علــم فیزیــک اســت. در حالتــي کــه یــک 
جســم صــاف در مقابل آینــه اي صــاف قــرار گیرد، 
فاصلــه جســم و تصویــر از آینــه یکســان خواهــد 
بــود و محاســبه ایــن فاصلــه نیــز در نهایت دشــوار 
و ســخت نیســت! بــا ایــن حــال کافــي اســت ایــن 
آینــه یــا همــان ســطح صــاف بــه آینــه محــدب 
یــا مقعــر تبدیــل شــود و در نهایــت پــاي تصویــر 
مجــازي نیــز در کنــار تصویــر حقیقــي بــه ماجــرا 
کشــیده شــود! در آن صورت فرمولهاي محاســباتي 
مــا نیــز بــه طــور طبیعــي پیچیــده تــر خواهد شــد. 
در برخــي مــوارد مرز تشــخیص و محاســبه تصاویر 
ــه اي مخــدوش مــي  ــه گون حقیقــي و مجــازي ب
شــود کــه ذهــن بــه طــور ناخــودآگاه معادلــه را رها 

کــرده و بــه کنــاري مــي گــذارد.
حــال تصــور کنیــد در اتاقــي قــرار داریــم کــه در آن 
ده هــا، صدهــا و یا هــزاران آینــه وجــود دارد و هزاران 
تصویر مجــازي بــه گونه اي بــا یکدیگــر ادغام مي 
شــوند کــه مخاطــب اصلــي را در وضعیت ســکون 
ــي دارد. در آن  ــگاه م ــردرگمي ن ــي و س و بالتکلیف
صــورت تکلیــف چیســت؟ بــي دلیــل نیســت کــه 
»اتــاق آینــه هــا » بــراي کــودکان یــک ســرگرمي 
و بــراي بزرگســاالن یــک »مصیبــت« محســوب 
ــا،  ــرز، مبن ــه هــا اساســا م ــاق آین مــي شــود! در ات
قانــون و قاعــده اي وجــود نــدارد کــه بتــوان با اســتناد 
بــه آن عالــم ذهــن را آمــاده تمرکــز بــر یــک کانــون 
و نقطــه محــوري کــرد. در این اتــاق حتي قــدم زدن و 
نفس کشــیدن نیــز دشــوار اســت، چه رســد بــه آنکه 
بخواهیــم دانــه دانــه تصاویــري کــه در ظاهــر مــي 

بینیــم را مــورد تجزیــه و تحلیل قــرار دهیــم ...
ــران و اعضــاي 5+1  ــاق مذاکــرات هســته اي ای ات
همــان اتــاق آینه هاســت! ایــن اتــاق پــر از تصاویر 
مجــازي و کاذبــي اســت کــه تــک تــک اعضــاي 
1+5 در ایجــاد و بــازي بــا آنهــا نقــش مســتقیمي 
ایفــا مــي کننــد. در کنــار تکثــر تصاویــر کــه همان 
تکثــر دغدغــه هــاي منطقــه اي و فرامنطقــه اي و 
غیــر حقوقــي هــر یــک از اعضــاي 1+5 در منطقه 
و نظــام بیــن الملــل محســوب مــي شــود، بــا تنوع 
تصاویــر نیــز مواجه هســتیم! تلفیق این »تکثــر » و 
»تنــوع »همــواره بــراي تیــم مذاکره کننده هســته 
اي کشــورمان  و هــر تیمــي کــه در مقابــل اعضاي 
1+5 و در رأس آنهــا ایــاالت متحــده آمریــکا قــرار 
ــره  ــم مذاک ــاي تی ــت. اعض ــده اس ــرد  آزاردهن گی
کننــده هســته اي جمهــوري اســالمي ایــران از 12 
ســال پیــش تــا کنــون بــا هــزاران تصویــر ســیال 
ــي لحظــه  ــد کــه حت ــوده ان و متحــرک  مواجــه ب
اي در جــاي خــود ثابــت نبــوده انــد. رویکــرد هــر 
ــک دور از  ــاي 1+5 در ی ــران و اعض ــک از بازیگ ی
ــاوت  ــي آن متف ــا قبل ــدي ی ــا دور بع ــرات ب مذاک
ــازي غیــر قابــل پیــش بینــي در  بــوده و همیــن ب

ــه  ــقط)مذاکراتي ک ــرات مس ــد مذاک ــواردي مانن م
ســال گذشــته صــورت گرفــت( و مذاکــرات آذرمــاه 
ــه  ــت ماه ــد هف ــه تمدی ــه ب ــراتي ک 1393)مذاک
دوبــاره توافــق ژنــو منجــر شــد( تبلــوري تــام و کامل 
پیــدا کــرد. بي دلیل نیســت کــه همــه اعضــاي 5+1 
و در رأس آنهــا ایــاالت متحــده و فرانســه بایــد دســت 
بــه دعــا بردارنــد تــا ریــز مذاکــرات و محتــواي آنهــا 
ــازه زمانــي  12 ســال گذشــته  و خصوصــا  طــي ب
یکســال و نیــم اخیــر منتشــر نشــود! در صورتي که 
ایــن اقــدام صــورت گیــرد، هیــچ یــک از اعضــاي 
1+5 کمتریــن آبرویــي در نــزد ملــت ایــران و افکار 

عمومــي دنیــا نخواهنــد داشــت. 
ــک از  ــر ی ــه و ه ــکا، فرانس ــده آمری ــاالت متح ای
ــن  ــد چندی ــه مول ــاق آین ــن ات ــاي 1+5 در ای اعض
ــر  ــر س ــه ب ــن اینک ــا در عی ــتند. آنه ــر هس تصوی
موضــوع حســاس و تعییــن کننــده بازرســي هــاي 
نظامــي، اساســا مرزبنــدي و تفکیکــي میــان 
ــي و  ــي، دسترس ــد بازرس ــي مانن ــم حقوق مفاهی
نظــارت و... و. قائــل نمــي شــوند و همــه را در ذیــل 
گــزاره »خطرنــاک« بازرســي بــدون قیــد و شــرط 
مکانــي و زمانــي از تاسیســات نظامــي و هســته اي 
ایــران تعریــف مــي کننــد، بــر ســر  فــردو و تعــداد 
ســانتریفیوژهاي آن و همچنیــن حــوزه تحقیــق و 
توســعه و برداشــته شــدن فــوري تحریمها نیــز دبه 
در آورده و بــا خلــط تصاویــر کاذب  در صدد تحمیل 
ــه کشــورمان  ــران ب ــل جب ــر قاب ــه هــاي غی هزین
هســتند. در چنیــن شــرایطي چهــره شــیطان بیش 
از هــر زمــان دیگــري شــفاف، گویــا و البتــه منفــور 

بــه نظــر مــي رســد.
ایــاالت متحــده آمریــکا در مــاوراي مذاکــرات 
هســته اي بــه دنبال حفــظ هندســه تحریمها علیه 
ایــران، گریز از شکســتهاي خاورمیانــه اي  و تحقق 
ــه اســت.  ــدت خــود در منطق ــد م راهبردهــاي بلن
روســها در حالــي کــه ظاهرا خــود را بازیگــري فعال 
در مذاکــرات هســته اي نشــان مــي دهنــد، به فکر 
چگونگــي بــرون رفــت از بحــران اوکراین و ارســال 
غیــر مســتقیم و مســتقیم  ســیگنالهاي مربــوط به 
ممنوعیــت رقابــت گازي تهــران و مســکو پــس از 
رفــع احتمالــي تحریمها هســتند. فرانســوي هــا در 
ســاعاتي  کــه پشــت میــز مذاکــره مــي نشــینند، 
بــه فکــر شــمارش دالرهــاي نفتــي اعــراب پــس 
از معامــالت تســلیحاتي کالن و همچنیــن تولیــد 
بحرانهــاي تروریســتي تــازه در خاورمیانــه جهت پر 

رونــق تــر کــردن بــازار ســالح خــود هســتند.
چیني هــا به شــدت از شــیفت راهبــردي آمریــکا از 
خاورمیانــه بــه خــاوردور نگــران هســتند و از همین 
ــاوراي مذاکــرات ظاهــري هســته اي  جهــت در م
بــه دنبــال جلوگیــري از تمرکززدایــي واشــنگتن از 

ــتند. خاورمیانه  هس
انگلیســي هــا بنــا بــه توصیــه تاریخــي  چرچیــل، 
تابعــي از متغیــر سیاســت خارجــي آمریــکا هســتند 
ــذاري  ــع از تاثیرگ ــا مان ــد ت ــر از آن، در صددن و فرات

مذاکــرات هســته اي بــر راهبردهــا و اهــداف  تفرقه 
ــش  ــوند. بخ ــالم ش ــان اس ــود در جه ــه خ افکنان
ــي  ــي و قوم ــات مذهب ــدید منازع ــي از تش اعظم
در خاورمیانــه طــي یکســال و نیــم اخیــر مرهــون 

همیــن رویکــرد انگلیســي هاســت.
آلمانــي هــا نیــز از یــک ســو بــه فکر ایجــاد تــوازن 
در بــازي اروپایــي و خاورمیانــه اي خــود و از ســوي 
ــري خــود در  ــه فکــر تقویــت نقــش رهب دیگــر ب
منطقــه یــورو و اتحادیــه اروپــا از طریــق و مجــراي 
مذاکــرات هســتند. برخــي ژســتهاي اشــتاین مایــر 
ــر امــور خارجــه آلمــان کــه بعضــا ســعي دارد  وزی
خــود را در کســوت ســخنگوي اعضاي 1+5 نشــان 
دهــد، ناشــي از همیــن رویکــرد اســت. بنابــر ایــن 
ــا نیــت  ــا 6 بازیگــري طــرف هســتیم کــه ب مــا ب
واقعــي حــل و فصــل یــک بحــران ســاختگي کــه 
خــود نیــز نســبت بــه دروغیــن بــودن آن آگاهنــد، 
ــد. بدیهــي اســت کــه از دل  ــدان نیامــده ان ــه می ب
ــر  ــزاران تصوی ــرد کالن، ه ــگاه و رویک ــن 6 ن ای
ــود و  ــي ش ــاد م ــاوت ایج ــک متف ــزرگ و کوچ ب
ترکیــب  چنیــن تصاویــري، اتــاق مذاکــرات را بــه 
جهنمــي ظاهــرا آرام تبدیــل مــي کنــد! از ایــن رو 
واقعــا  بایــد بــراي تیــم مذاکــره کننــده هســته اي 

ــر و اســتقامت  کــرد. کشــورمان  آرزوي صب
اعضــاي 1+5 در اتــاق آینــه هــا بــه گونــه اي بــاز 
مــي کننــد کــه تصاویــر آنهــا ابعــاد و انــدازه هــاي 
متفاوتــي داشــته و هــر یــک از آنهــا بــراي بــر هــم 
زدن تمرکــز تیــم مذاکــره کننــده کافــي باشــد. در 
ــختي کار  ــي و س ــد پیچیدگ ــرایطي بای ــن ش چنی
دیپلماتهــاي زحمتکــش کشــورمان را درک کــرد و 
ــري در  ــام معظــم رهب در اطاعــت از  فرمایــش مق
خصــوص حمایــت از تیــم مذاکــره کننــده هســته 
اي کــه در مقابــل مجموعــه اي  غیــر قابــل اعتماد 
قــرار گرفتــه، حتــي  ذره اي تامــل و تردیــد نکــرد. 
ــه اســتمرار  ــت اصــرار اعضــاي 1+5 نســبت ب عل
مذاکــرات در اتــاق آینــه هــا ایــن اســت کــه آنها به 
هیــچ عنــوان در حالــت عــادي و طبیعــي  قصد لغو 
یــا تعلیــق تحریمهــا )بــه عنــوان ابزارهــاي فشــار 
خــود علیــه ایــران(  را در حالــت طبیعــي ندارنــد. در 
چنیــن شــرایطي اعضــاي 1+5 در فاصلــه یک مــاه 
مانــده بــه ضــرب االجــل تیرمــاه قصــد دارنــد مــا 
ــاق  ــرات، وارد ات ــي مذاک ــط واقع ــه جــاي محی را ب
آینــه هــا نمــوده و بــه صــورت همزمــان محیــط و 
ــواي مذاکــرات را تحــت نظــارت و مدیریــت  محت
خــود قــرار دهنــد. ایــاالت متحــده آمریــکا از یــک 
ســو در صــدد اســت »تحریمهــا« را به عنــوان یک 
ابــزار فشــار راهبــردي علیه کشــورمان حفــظ کند و 
از ســوي دیگــر، ایــران را وادار بــه پذیــرش بازرســي 
هــاي غیــر متعــارف نمــوده و در نهایــت، بــه توافق 
ــه  ــد. رســیدن ب ــز دســت یابن ــران نی ــا ای ــي ب نهای

چنیــن کمپلکــس و ترکیبــي مرهــون تحقــق دو 
عامــل اســت:

1-اینکــه بــازي آمریــکا و دیگــر اعضــاي 1+5 بــه 
همیــن روال در اتــاق آینــه هــا حفــظ شــود. 

ــت  ــران در نهای ــالمي ای ــوري اس ــه جمه 2-اینک
تســلیم ایــن بــازي پیچیــده و یــا پرداخــت هزینــه 
ــي  ــود. یعن ــرات ش ــاق مذاک ــه ات ــرک یک جانب ت
ــه  ــار ب ــه و ناچ ــرار گرفت ــن دوراهــي ق ــران در ای ای

ــه نخســت شــود.  انتخــاب گزین
ــده هســته  ــره کنن ــم مذاک ــه تی بدیهــي اســت ک
اي کشــورمان مــي توانــد در هــر دوي ایــن مــوارد 
خلــل ایجــاد کنــد، بــا ایــن تفســیر کــه ابتــدا بایــد 
از مــورد دوم آغــاز کــرد! آنچــه مســلم اســت اینکــه 
بایــد ضمــن اجتنــاب از تــرک اتــاق مذاکــرات، بــه 
جــاي قــرار گرفتــن در میــان آینــه هــاي متعــدد و 
تصاویــر مجــازي منبعــث از آنهــا، خودمــان حکــم 
ــزاران  ــته و ه ــرات« را داش ــي مذاک ــر واقع »تصوی
تصویــر مجــازي و تــو در تــو را بــه متغیري وابســته 
بــه تصویــر واقعــي خودمــان تبدیــل کنیــم. ایــن 
ــي، همــان خطــوط قرمــز  ــر واقعــي و مبنای تصوی
نظــام در مذاکــرات هســته اي اســت کــه بایــد بــا 
صدایــي گویــا  و محکــم در اتــاق مذاکــرات فریــاد 
زده شــود. در ایــن صــورت، نــه تنها تصاویــر متعدد 
و پراکنــده و هزارالیــه، مــا را ســردرگم نمــي ســازد، 
بلکــه در نهایــت ایــن تصاویــر مجــازي ناچارنــد در 
مقابــل تصویــر واقعــي ترســیم شــده از ســوي مــا 
ســر تعظیــم فــرود آورنــد. هــر انــدازه اصــرار مــا بر 
روي خطــوط قرمــز محکــم تــر و بیشــتر باشــد، در 
هــم شکســتن آینــه هــا و تصاویــر مجــازي متعلق 

بــه آنهــا نیــز آســان تــر خواهــد بــود. 
بدیهــي اســت کــه در ایــن صــورت، غــرب ناچــار 
اســت »اتــاق آینــه هــا« را با هزینــه اي ســنگین از 
بین ببــرد و آینــه هایي کــه در اســتقرار و اســتخراج 
تصاویــر غیــر واقعــي از هــر یــک از آنهــا    مدتهــا 
ــه  صــرف کــرده را در هــم شــکند.  زمــان  و هزین
در ایــن صــورت اعضــاي 1+5 چــاره اي جــز 
تبدیــل اتــاق آینــه هــا بــه اتــاق واقعــي مذاکــرات 
نخواهنــد داشــت. تنهــا در چنیــن شــرایطي اســت 
کــه توافــق واقعــي و نهایــي بــا اعضــاي 1+5، بــا 
ــران حاصــل خواهــد شــد.  ــي ای ــع مل ــظ مناف حف
بدیهــي اســت کــه اگــر اعضــاي 1+5 و مخصوصا 
دو کشــور آمریــکا و فرانســه بخواهند همچنــان در 
اتــاق آینــه هــا بــه بــازي خــود ادامــه دهنــد، بایــد 
مســئولیت ســنگین شکســت مذاکــرات و عواقب و 
تبعــات ناشــي از آن را بپذیرنــد. از این رو بهتر اســت 
اعضــاي 1+5 قبــل از رســیدن بــه این نقطــه بازي 
فعلــي خــود را تغییــر داده و خطــوط قرمز غیــر قابل 
تغییــر و عقالنــي ترســیم شــده از ســوي ایــران را 

پذیــرا باشــند.
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ایران در جهان

»پل پیالر« تحلیلگر پیشین سیا گفت: طرح بازنگری توافق هسته ای ایران تاثیر مستقیمی بر مذاکرات ندارد اما می تواند اختیارات 
رئیس جمهور برای ارائه هرگونه لغو تحریم در چندماه ابتدایی حصول توافق را کاهش دهد.

مذاکرات ایران و ۱+۵ برای رسیدن به توافق جامع هسته ای در جریان است اما به نظر می رسد در فاصله باقی مانده تا مهلت 
تعیین شده، طرح بازبینی توافق در کنگره آمریکا یکی از چالش های اصلی رسیدن به نتیجه باشد.

دور جدید مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا از آغاز هفته جاری در وین شروع شده است. هر چند طرفین مذاکرات در 
تالش هستند که تا مهلت تعیین شده یعنی پایان ماه ژوئن به توافق هسته ای برسند اما رویکرد برخی از مقامات امریکایی و 
سرسپردگی آنها به رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای عربی که مخالف حصول این توافق هستند موجب شده تا طرف 

آمریکایی اقداماتی را انجام بدهد که این عملکرد از طرف مذاکره کننده ایران با تعبیر »دبه درآوردن« توصیف شود. 
یکی از این اقدامات که می تواند مسیر رسیدن به توافق جامع و اجرایی شدن آن را با مشکل مواجه کند تصویب طرح بازبینی 
توافق هسته ای در کنگره امریکاست، در همین رابطه با »پل پیالر«کارشناس مبارزه با تروریسم و پژوهشگر پیشین سازمان سیا، 

در مورد طرح بازبینی توافق هسته ای و تاثیرات احتمالی آن بر مذاکرات هسته ای به گفتگو نشستیم. 
پروفسور پل پیالر در سال ۲۰۰۵ میالدی پس از ۲۸ سال حضور در سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )CIA( بازنشسته شد. 
آخرین پست وی در سازمان سیا افسر اطالعات ملی در امور شرق نزدیک و جنوب آسیا بود. البته پیالر پیش از این پست 
مسئولیت های متعددی را در اختیار داشت که از جمله آنها می توان بر ریاست واحدهای تحلیل عملیات های سیا در شرق 
نزدیک، خلیج فارس و جنوب آسیا اشاره کرد. پیالر سابقه حضور در شورای امنیت ملی امریکا به عنوان یکی از اعضای اصلی آن را 

نیز دارد. پیالر از جمله متخصصان بنام موضوع هسته ای ایران است که آثار او مورد توجه است.
متن این گفتگو به شرح زیر است: 

|| همانطــور کــه مطلــع هســتید کنگــره 
آمریــکا طــرح بازبینــی توافق هســته ای 
ایــران را تصویــب کــرده و ایــن مصوبــه 
ــس  ــا« رئی ــاراک اوبام ــای »ب ــه امض ب
ــدف  ــید. ه ــز رس ــکا، نی ــور آمری جمه
ــرایطی  ــرح در ش ــن ط ــب ای از تصوی
ــال  ــورهای 1+5 در ح ــران و کش ــه ای ک
ــق  ــه تواف ــیدن ب ــرای رس ــره ب مذاک

ــت؟ ــتند چیس ــته ای هس ــع هس جام
رویکــردی قــوی در آمریــکا وجــود دارد مبنــی بر 
اینکــه بــه محــض اینکــه مذاکــرات هســته ای 
بــه پایــان رســید و توافــق حاصــل شــد کنگــره 
ایــاالت متحــده بایــد در تائیــد و یــا عــدم تائیــد 
ــد. و  ــا کن ــش ایف ــران نق ــته ای ای ــق هس تواف
طــرح تصویــب شــده در کنگــره برنامــه و رویــه 

ــد  ــا بتوان ــی آورد ت ــود م ــره بوج ــرای کنگ ای ب
چنیــن نقشــی را ایفــا کنــد. ایــن طــرح همچنین 
بــه نماینــدگان کنگــره آمریــکا اجــازه مــی دهــد 
تــا ظــرف 30 روز بعــد از حصــول توافــق جامــع 

ایــن توافــق را تائیــد  و یــا رد کننــد.

|| بــاراک اوبامــا در ابتــدا بــا ایــن طرح 
ــاره  ــه یکب ــرا ب ــا چ ــود ام ــف ب مخال
موضــع خــود را تغییــر داده و بــا طــرح 

ــرد؟ ــت ک ــره موافق کنگ
رئیــس جمهــور اوبامــا ترجیــح مــی داد کــه کــه 
چنیــن طرحــی وجــود نمــی داشــت چــون آن را 
غیــر الزم مــی دانســت. امــا برخــی از مخالفــان 
توافــق بــا ایــران ایــن طــرح را بــه عنــوان یــک 
راه ممکــن بــرای بــه شکســت کشــاندن توافــق 

مــی دانســتند. ایــن اختالفــات بــا مذاکراتــی کــه 
میــان اعضــای کنگــره انجــام گرفــت تــا حــدی 
از بیــن رفــت و موجــب شــد تــا طــرح پیشــنهاد 
شــده بــه کنگــره نرمتــر شــود بطوریکــه طــرح 
ــه  ــی ب ــرح اصل ــا ط ــه ب ــه در مقایس ــر یافت تغیی
هیــچ وجــه »ویرانگــر« نیســت و برخــی »مــوارد 
ــرگ  ــب م ــتند موج ــی توانس ــه م ــمی« ک س
توافــق شــوند از طــرح بازبینــی حــذف شــده انــد. 
ــت  ــه در حقیق ــد ک ــان معتقدن ــی کارشناس برخ
ــق  ــی تواف ــرح بازبین ــده ط ــل ش ــه تعدی نمون
ــر اســاس رویکــرد رئیــس جمهــور  هســته ای ب

ــا تنظیــم شــده اســت. اوبام
یکــی دیگــر از تفــاوت هــای طــرح تعدیل شــده 
ــل  ــرح تعدی ــه ط ــت ک ــی آن اس ــرح اصل ــا ط ب
شــده تــالش برخــی از مخالفــان توافــق را کــه 

ســعی داشــتند تبصــره موافقــت دو ســوم اعضای 
ــا ایــران را در  ــی ب ــرای تائیــد توافــق احتمال ســنا ب
طرح بازبینــی بگنجاندند را نقــش بر آب کــرده و در 
طــرح تعدیــل شــده، کاخ ســفید بــرای آنکــه توافق 
احتمالــی را از گزنــد هــر آســیبی از جانب کنگــره در 
امــان نگــه دارد فقــط نیازمنــد کســب نظــر موافــق 

یــک ســوم اعضــای کپیتــال هیــل اســت.

ــی  ــرح بازبین ــب ط ــرات تصوی || تاثی
ــرات در  ــر مذاک ــته ای ب ــق هس تواف
حال انجــام میــان ایــران و گــروه 5+1 

ــت؟ چیس
ــر  ــتقیمی ب ــر مس ــرح تاثی ــن ط ــد ای ــر چن ه
مذاکــرات نــدارد امــا مــی توانــد اختیــارات رئیس 
ــم در  ــو تحری ــه لغ ــه هرگون ــرای ارائ ــور ب جمه
چندمــاه ابتدایــی حصــول توافــق را کاهــش دهد. 
عــالوه بــر آن ممکــن اســت ایــن طــرح آنچــه را 
کــه طرفیــن مذاکــرات مــی خواهنــد بــر روی آن 

توافــق کننــد از بیــن ببــرد.

ــک  ــد از ی ــی توان ــرح م ــن ط ــا ای || آی
ــارات 5+1  ــش اختی ــب کاه ــو موج س
و از ســوی دیگــر موجــب کاهــش 

ــود؟ ــران ش ــور ای ــدرت مان ق
ــن طــرح مــی  ــوه آن اســت کــه ای احتمــال بالق
ــران در  ــای ای ــش تردیده ــب افزای ــد موج توان
مــورد حســن نیــت آمریــکا بــرای رســیدن 
ــه  ــب ب ــی موج ــرح بازبین ــود. ط ــق ش ــه تواف ب
ــال  ــه اص ــود ک ــی ش ــه م ــن نکت ــاد آوردن ای ی
مهــم نیســت کــه دولــت اوبامــا بــا چــه چیــزی 
موافقــت مــی کند زیــرا ایــن احتمــال وجــود دارد 
کــه ممکــن اســت کنگــره توافــق حاصــل شــده 

ــرد. ــن بب را از بی

رئیس پیشین تحلیل عملیات سیا؛

نکات مثبت و منفی طرح 
بازبینی توافق هسته ای/

مصوبه کنگره کشنده نیست
گفتگو: عبدالحمید بیاتی
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ایران در جهان

ــاره  ــود درب ــزارش خ ــکا در گ ــاع آمری وزارت دف
قــدرت نظامــی ایــران مدعــی شــد کــه ایــران 
همچنــان بــه ســاخت موشــک هــای قــادر بــه 
ــم  ــته ای، علیرغ ــای هس ــک ه ــل کاله حم
ــدام  ــه اق ــود در برنام ــدات خ ــه تعه ــدی ب پایبن

ــد. ــه می ده ــترک ادام ــع مش جام
وزارت دفــاع آمریــکا در گــزارش ســاالنه خــود 
دربــاره قــدرت نظامــی ایــران مدعــی شــد کــه 
ــای  ــک ه ــاخت موش ــه س ــان ب ــران همچن ای
ــته ای،  ــای هس ــک ه ــل کاله ــه حم ــادر ب ق
علیرغــم پایبنــدی بــه تعهــدات خــود در برنامــه 

ــدام جامــع مشــترک ادامــه مــی دهــد. اق
در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه اگرچــه ایران 
برخــی پیشــرفت هــا در برنامــه هســته ای خود 
را متوقــف کــرده و بــه تعهــدات خــود در برنامــه 
ــت،  ــرده اس ــل ک ــترک عم ــع مش ــدام جام اق
ــی  ــای فن ــدی ه ــال توانمن ــه دنب ــاکان ب کم
اســت کــه مــی تواننــد در ســاخت ســالح هــای 

هســته ای نیــز بــه کار رونــد.
ایــن نشــریه آمریکایــی در خالصــه یــک 
ــای  ــاهد ادع ــزارش، ش ــن گ ــه ای از ای صفح
ــران  ــک های ای ــرد موش ــیدن ب ــود را »رس خ
بــه خــاک آمریــکا تــا ســال 2015« و »آزمایش 
ــفیر« و  ــر س ــک ماهواره ب ــز موش ــت آمی موفقی

ــوده اســت. ــراز نم ــون اب ــی پنتاگ ــه نگران مای
ــون  ــزارش پنتاگ ــریه، گ ــن نش ــزارش ای ــه گ ب
ــود در  ــرار ب ــکا ق ــن آمری ــر اســاس قوانی ــه ب ک
مــاه ژانویه بــه کمیتــه نیروهــای مســلح کنگره 
ارائــه شــود، بــه دلیــل آنچــه تأثیرگــذاری 
احتمالــی بــر مذاکــرات در جریــان 1+5 بــا 

ایــران گفتــه شــده اســت بــه تأخیــر افتــاده بود.
پنتاگــون در ادامــه گــزارش خــود در خصــوص 
ــرای  ــالش ب ــه ت ــران، ب آب هــای ســرزمینی ای
تســلط ایــن کشــور بــه تنگــه هرمــز اشــاره کرد 
و ادامــه داد: ایــران تــالش مــی کنــد توانمنــدی 
خــود در کنتــرل تنگــه هرمــز را افزایــش دهــد 

ــه از  ــن منطق ــش در ای ــروز تن ــا در صــورت ب ت
ــردی در  ــاب راهب ــدرت انتخ ــوان ق ــه عن آن ب

تصمیــم گیــری هــای خــود اســتفاده نمایــد.
ــودن  ــی ب ــه دفاع ــان ب ــا اذع ــزارش ب ــن گ ای
برنامــه نظامــی ایــران گفــت: تهــران بــه 
افزایــش قابلیــت سیســتم هــای دفاعــی خــود 

در زمینــه ســالح هایی از قبیــل مین هایــی 
پیشــرفته ضدنــاو، زیردریایی هــای کوچــک 
ــار  ــلح، آتش ب ــای مس ــد، پهپاده ــی توانمن ول
موشــکی پدافنــد ســاحلی کــروز، شــناورهای 
ــه  ــتی ادام ــک های ضدکش ــی و موش تهاجم

داده است. 

گزارش ساالنه پنتاگون/ اذعان به دفاعی بودن برنامه نظامی ایران

||  تحــوالت کنونــی منطقــه ضــرورت اتحــاد 
ــه  ــت. ب ــرده اس ــتر ک ــام را بیش ــت اس ام
نظــر شــما چــرا غــرب مانــع ایجــاد اتحــاد 

ــان امــت اســام شــده اســت؟ می
یکــی از مهمتریــن موانــع اتحــاد در میــان امــت اســالم 
ــت.  ــت اس ــام جاهلی ــه ن ــری ب ــر عنص ــان حاض در زم
جهــل برخــی افــراد موجــب مــی شــود امــت اســالم از 
ایــن موهبــت الهــی کــه همــان اتحــاد اســت محــروم 

شــوند.
عامــل دوم در ایــن خصــوص، ســرمایه گذاری دشــمنان 
ــام  ــه ن اســالم در ابعــاد مختلــف اســت. آنهــا قانونــی ب
»تفرقــه بینــداز و حکومــت کــن« را در دســتور کار خــور 
ــد  ــه تنهــا نمــی گذارن ــن راســتا ن ــد و در ای ــرار داده ان ق
مــا مســلمانان به هــم نزدیــک شــویم، بلکــه بــرای دور 
نگــه داشــتن مــا از یکدیگــر نیــز تــالش همه جانبــه ای 

را آغــاز و دنبــال مــی کننــد.
یکــی از ابزارهــای دشــمنان اســالم بــرای عملــی کردن 
ایــن نقشــه، افتــرا بــه مذاهــب اســالمی دربرابــر مذاهب 
دیگــر اســت، مثــاًل ایــن تهمــت را بــه اهــل تشــیع می 

زننــد کــه قــرآن شــیعیان دارای 40 جزء اســت.
از دیگــر ابزارهــا در ایــن راه، پیشــنهادهایی اســت کــه 

بــه افــراد ذی نفــوذ داده تــا از آنهــا بــه عنــوان حربــه 
ای در اجــرای اهــداف خــود اســتفاده کنــد؛ پرداخــت 
ــف در  ــب مختل ــزرگان مذاه ــه ب ــت ب ــغ هنگف مبال
ــف را  ــای مختل ــه ه ــه بهان ــالم ب ــت اس ــان ام می
ــت.  ــورد دانس ــن م ــه ای در ای ــوان نمون ــی ت ــز م نی
ــر اســاس احادیــث ائمــه، حــب دنیــا در رأس همــه  ب
ــرای  ــدان ب ــنهادات معان ــذا پیش ــت، ل ــا اس ــا ه خط

روحانی پاکستانی مطرح کرد:

»ایران هراسی« موجب پیشبرد 
سیاست های جنگ افروزانه غرب در منطقه

گفتگو: مهدی ذوالفقاری

»عابد حسین شاکر« استاد علوم دینی پاکستانی پافشاری غرب 
بر پروژه »ایران هراسی« را عامل پیشبرد سیاست غربی ها در 

منطقه و جهان اسالم دانست.
یکی از مؤثرترین راهکارهای مقابله با دسیسه های غرب علیه 
اسالم تالش منسجم برای ایجاد امت واحد اسالمی به دور از 
اختالفات مذهبی است، چرا که سیر تاریخی تفرقه افکنی در 
میان مسلمانان به وضوح مؤید این نکته بوده است که دشمنان 
اسالم از راه های گوناگون برای تسلط به منابع و ذخایر عظیم 
مادی و معنوی جهان اسالم، حربه »تفرقه افکنی« را به صورت 
دائمی مستمسک خود قرار داده و برای تحقق نیات شوم خود از 
ابزارهای متنوعی از قبیل شایعه افکنی، صرف هزینه های گزاف 
در ایجاد انحرافات مختلف، آموزش عوامل خود، جلوگیری از 
گفتمان در میان علماء فراق مختلف اسالمی و ... دامن می زنند.

آنها آشکارا از اتحاد بیش از ۷/۱ میلیارد مسلمان در هراس 
بوده و تمامی همت خود را مصروف تفرقه میان مسلمانان 
می کنند. به گواهی تاریخ، تنها برخی از منافذ جبهه استکبار برای 
ورود و برهم زدن یکپارچگی ملت های مسلمان را می توان 
عواملی از قبیل جذب عوامل نفوذی از میان مسلمانان، تالش 
برای عدم گفتگو و تعامل میان علماء دینی اسالم از مذاهب 
گوناگون، ساخت مذاهب و گروه های جعلی اسالمی مانند 
وهابیت، ایجاد پروژه هایی مانند ایران هراسی و هالل شیعی، 
اغفال افکار عمومی با روش هایی مانند ائتالف ضد داعش و ... 

. نست ا د
در همین راستا گفتگویی با »عابد حسین شاکری«، مدرس علوم 
الشهید عارف  امام جمعه و جماعت مدرسه جامعه  اسالمی، 
حسینی پیشاور کشور پاکستان انجام شده است که مشروح آن 

به قرار زیر است:

http://mehrnews.com
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پرداخــت مبالــغ هنگفــت پــول بــه بهانــه 
هــای مختلــف، در همیــن راســتا قلمــداد مــی 

ــود. ش
ــوم  ــد ش ــه مقاص ــیدن ب ــرای رس ــمنان ب دش
ــادی را  ــالش زی ــی ت ــالف افکن ــود در اخت خ
مصــروف »عــدم گفتگــو« میــان فــرق اســالم 
مــی کننــد، چــرا کــه تعامــل و گفتمــان میــان 
ــری  ــه جلوگی ــه تفرق ــترش دامن ــا از گس آنه

ــود. ــد نم خواه
ــع  ــالم را مان ــت اس ــدت ام ــه وح ــانی ک کس
ــه نیــات شــوم خــود مــی داننــد، در  رســیدن ب
ــت و همبســتگی  ــه قراب ــود هرگون ــات خ تبلیغ
ــد در  ــع خ ــا مناف ــالمی را ب ــرق اس ــان ف می
ــد.  ــی کنن ــارزه م ــا آن مب ــده و ب ــارض دی تع
نمونــه ای در ایــن مــورد، افــکار منحــط 
ــه آن،  ــک نمون ــا ی ــه تنه ــت ک ــت اس وهابی
عــدم اجــازه ازدواج میــان اهــل تســنن و 

ــت. ــیع اس تش
مســلمانان ممکــن اســت حتــی ندانســته در دام 
ــش  ــتن دان ــل نداش ــه دلی ــد و ب ــمنان بیفتن دش
کافــی از اســالم، ســخنانی را علیــه دیگــر 
ــد  ــه مســلمانان بای ــد. هم ــان کنن مســلمانان بی
بداننــد کــه در ایــن صــورت آب در آســیاب 

ــت. ــد ریخ ــمنان خواهن دش

|| نقــش علمــاء دیــن بــرای جلوگیــری 
از اختــاف افکنــی میــان امــت اســام 

چیســت؟
نبــی مکــرم اســالم)ص( مــی فرماینــد: اگــر دو 
ــد  ــالح خواهن ــه اص ــدند هم ــالح ش ــروه اص گ

ــکام. ــاء و ح ــد؛ علم ش
ــر  ــود اگ ــد ب ــاء خواهن ــر از علم ــز متأث ــکام نی ح
ــخ  ــرا تاری ــان بایکدیگــر متحــد باشــند؛ زی عالم
ــوذ  ــل نف ــه دلی ــاء ب ــه علم ــت ک ــان داده اس نش
ــتری  ــذاری بیش ــدرت اثرگ ــردم از ق ــوب م در قل
ــو و  ــم تنباک ــأله تحری ــتند. مس ــوردار هس برخ

ــدور  ــیرازی در ص ــرازای ش ــت اهلل می ــش آی نق
ــه  ــودی توطئ ــود و ناب ــاز خ ــخ س ــوای تاری فت
انگلیســی هــا را مــی تــوان مشــتی از خــروار در 

ــت. ــن راه دانس ای

|| نقــش جمهــوری اســامی ایــران در 
ــه را  ــی منطق ــوالت کنون ــت تح مدیری

چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟
ــه  ــل اینک ــه دلی ــران ب ــالمی ای ــوری اس جمه
ــواره  ــته و هم ــی نداش ــابقه تهاجم ــگاه س هیچ
در پــی دفــاع از مســلمانان بــوده اســت، از 
ــذا  ــه برخــوردار اســت و ل ــادی در منطق ــوذ زی نف
ــه دارد. ــز در منطق ــذاری را نی ــترین تأثیرگ بیش

ــوق  ــا از حق ــه تنه ــران ن ــوری اســالمی ای جمه
ــن در  ــوق مظلومی ــه از حق ــود بلک ــع خ و مناف

ــت. ــرده اس ــاع ک ــز دف ــان نی ــر جه سراس
مثالــی برجســته از دیــدگاه بلنــد و جامــع نگــری 
ــوالت  ــت تح ــالمی در مدیری ــور اس ــن کش ای
منطقــه را مــی تــوان از دفــاع جمهوری اســالمی 
ایــران از جنبــش مقاومــت اســالمی حمــاس که 

ــت  ــار حمای ــرادران تســنن هســتند درکن جــزء ب
ــه دارای  ــان ک ــزب اهلل لبن ــوی از ح ــای معن ه

مذهــب تشــیع هســتند دانســت.
ــت  ــالمی در مدیری ــور اس ــن کش ــت ای مدیری
ــه  ــت ک ــه ای اس ــه گون ــه ب ــوالت منطق تح
بــه عنــوان یــک پاکســتانی اذعــان مــی کنــم 
ایــران علمــاء ســنی پاکســتان را هماننــد 
ــته و در  ــور دانس ــن کش ــیعه در ای ــان ش عالم
تعامــالت بــا آنهــا تســاوی رفتــاری را رعایــت 

ــت. ــرده اس ک
از دیگــر نقــاط قــوت مدیریــت ایــران در 
ــای  ــی ه ــا و گردهمای ــس ه ــوالت، کنفران تح
ــرای  ــالش ب ــدف ت ــا ه ــه ب ــت ک ــف اس مختل
»تقریــب مذاهــب اســالمی« انجــام مــی شــود.

|| چــرا غــرب دائمــاً بــه پــروژه ایــران 
هراســی دامــن مــی زنــد؟

ــول  ــل از اص ــان اص ــه هم ــز ب ــأله نی ــن مس ای
ــی  ــن برم ــت ک ــداز و حکوم ــه بین اساســی تفرق

ــد. ــاره ش ــه آن اش ــاال ب ــه در ب ــردد ک گ
ایــران کشــوری اســالمی اســت کــه دارای اکثریت 
ــود  ــات خ ــرب در تبلیغ ــیعه اســت. غ ــت ش جمعی
ــر  ــیعه ب ــن »تســلط ش ــل دروغی ــر طب ــواره ب هم
ســنی« یــا »تفــوق فــارس بــر عــرب« مــی کوبــد 
تــا هــراس کاذبــی را درســت کــرده  از ایــن آب گل 

آلــود ماهــی تفرقــه صیــد نمایــد.
ــروزی  ــران هراســی موجــب جنــگ اف ــروژه ای پ
غربــی  کشــورهای  تســلیحات  فــروش  و 
شدهاســت. چــون ایــن امــر منافــع کشــورهای 
ــد،  ــی را از لحــاظ گوناگــون تأمیــن مــی کن غرب
ــاد  ــا ابع ــت ت ــالش اس ــواره در ت ــرب هم ــذا غ ل
ــی  ــی و اجرای ــروژه را طراح ــن پ ــی از ای مختلف

ــازد. س

ــش  ــد داع ــاح ض ــه اصط ــاف ب || ائت
ــت  ــدی اس ــکا چن ــری آمری ــه رهب ب
تشــکیل شــده اســت. بــه نظــر شــما 
ــودی  ــی ناب ــاً در پ ــکا واقع ــا آمری آی

ــت؟ ــش اس داع
ســوابق تاریخــی بیشــمار دولــت آمریــکا در اتخاذ 
ــه  ــی ب ــه در مســائل جهان سیاســت هــای دوگان
ــه باعــث شــده اســت  ــور خــاور میان ــژه در ام وی
کــه همــگان درمقابــل ادعــا هــای ایــن کشــور 
در امــور بیــن الملــل موضــع عقالیــی را در پیش 

گیرنــد.

حضــرت امــام )ره( فرمودنــد کــه آمریکا شــیطان 
بــزرگ اســت. اکنــون همــه ملــت هــا بــه نقشــه 
ــرده و  ــی ب ــوص پ ــن خص ــکا در ای ــای آمری ه

ــد. مفهــوم فــوق را درک کــرده ان
آمریــکا از ســویی ادعــای قــدرت بــزرگ 
بــودن را مطــرح و از ســوی دیگــر مبــارزه 
ــد  ــرای محــو داعــش را مســتلزم صــرف چن ب
ــه  ــن دونکت ــا ای ــد. آی ــی دان ــان م ــال زم س

»نقیضــه« نیســت؟
ــای  ــزارش ه ــی گ ــه گواه ــر، ب ــوی دیگ از س
منتشــره از مجامــع بیــن المللــی ســرویس 
هــای جاسوســی آمریــکا برنامــه ریــزی بــرای 
ــدود  ــتی را از ح ــروه تروریس ــن گ ــکیل ای تش
ــرد  ــا هلیب ــم ب ــون ه ــاز و اکن ــال 2006 آغ س
تســلیحات بــرای ایــن گــروه تمامــی حمایــت 
ــا  ــی آورد. آی ــل م ــه عم ــای الزم را از آن ب ه
چنیــن دولتــی مــی توانــد حتــی ادعــای 

ــد؟ ــرح نمای ــش را مط ــا داع ــارزه ب مب
ــکا  ــه رهبــری آمری ــان تجــاوز ائتــالف ب در جری
بــه عــراق در ســال 2003 و درحملــه ایــن کشــور 
ــاری  ــرای برکن ــتان ب ــه افغانس ــال 2001 ب در س
طالبــان، چــه مــدت زمانــی صــرف شــد؟ چگونه 
اســت  کــه ایــن کشــور ادعــای مبــارزه طوالنــی 
مــدت بــا گــروه تروریســتی داعــش را ســرلوحه 

کارهــای خــود قــرار داده اســت؟

ادعــای آمریــکا در تــالش بــرای تشــکیل 
»دولــت مردمــی« در ســوریه را چطــور مــی 
تــوان بــا ابــزار قــرار دادن یــک گــروه تروریســتی 

ــود؟ ــه نم ــش توجی ــام داع ــه ن ب
ــت  ــن اس ــوص ای ــن خص ــردر ای ــب دیگ مطل
ــی  ــعودی، خوکامگ ــتان س ــر در عربس ــه مگ ک
و نقــض حقــوق بشــر وجــود نــدارد؟ پــس چــرا 
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــالش را ب ــا ت ــه تنه ــکا ن آمری
دولــت عربســتان در برنامــه خــود نــدارد، بلکــه 
بــرای حفــظ منافــع خــود و کســب دالر هــای 
نفتــی عربســتان همــواره در راســتای تحکیــم 

ــا آن کشــور قــدم گذاشــته اســت؟ روابــط ب
ــه حــذف داعــش  ــل ب ــًا تمای ــکا واقع گــر آمری
داشــت، طــی چنــد روز ایــن گــروه تروریســتی 
ــع  ــن مناف ــن تأمی ــود؛ لیک ــی نم ــذف م را ح
آمریــکا مســتلزم نگــه داشــتن داعــش در 
منطقــه اســت و ادعــا در مبــارزه علیــه آن 
حتــی در پوشــش ائـــتالف ســرابی بیــش 

نیســت.

ــی در  ــران کنون ــه بح ــه ب ــا توج || ب
یمــن پــس از تهاجــم عربســتان 
ــای  ــاد ه ــرا نه ــور، چ ــن کش ــه ای ب
ــل از  ــازمان مل ــد س ــی مانن ــن الملل بی
محکومیــت صریــح تجــاوز عربســتان 
خــودداری کــرده و هیــچ اقــدام عملــی 
را بــرای توقــف ایــن تجاوزهــا انجــام 

ــد؟ ــی دهن نم
ســازمان ملــل متحــد و منشــورهای نگاشــته آن 
ــر  ــه ای تنظیــم شــده اســت کــه در اکث ــه گون ب
ــی  ــم ارتکاب ــرای جرائ ــی ب ــش خوب ــوارد پوش م

ــکا محســوب مــی شــود. آمری
آیــا اگــر مثــاًل یمنــی هــا بــه عربســتان حملــه 
مــی کردنــد، ســازمان ملــل همیــن طــور 

ــرد؟ ــی ک ــار م ــکوت اختی س
ــه  ــن در مضیق ــت یم ــت مل ــل اس ــکا مای آمری
ــی  ــدور برخ ــا ص ــم ب ــل ه ــازمان مل ــد، س باش
بیانیــه هــا کــه غیــر الــزام آور نیــز هســتند، تنهــا 
ــًا  ــه غالب ــود ک ــات خ ــر اقدام ــه را ب ــام اعالمی ن

ــد. ــی ده ــرار م ــتند ق ــز هس ــو نی دوپهل
ــون  ــل چ ــازمان مل ــه س ــت ک ــی اس طبیع
ــر  ــری اوام ــت، مج ــکا اس ــیطره آمری در س

ــود. ــد ب خواه

ایران در جهان

حضرت امام )ره( 
فرمودند که آمریکا 

شیطان بزرگ است. 
اکنون همه ملت ها به 

نقشه های آمریکا در 
این خصوص پی برده 
و مفهوم فوق را درک 

کرده اند.
آمریکا از سویی ادعای 
قدرت بزرگ بودن را 
مطرح و از سوی دیگر 

مبارزه برای محو داعش 
را مستلزم صرف چند 
سال زمان می داند. 

آیا این دونکته
 »نقیضه« نیست؟|

ایران کشوری اسالمی 
است که دارای اکثریت 

جمعیت شیعه است. غرب 
در تبلیغات خود همواره بر 
طبل دروغین »تسلط شیعه 
بر سنی« یا »تفوق فارس بر 
عرب« می کوبد تا هراس 
کاذبی را درست کرده  از 

این آب گل آلود ماهی 
تفرقه صید نماید.

پروژه ایران هراسی 
موجب جنگ افروزی 

و فروش تسلیحات 
کشورهای غربی 

شدهاست. چون این امر 
منافع کشورهای غربی 

را از لحاظ گوناگون 
تأمین می کند، لذا 

غرب همواره در تالش 
است تا ابعاد مختلفی از 
این پروژه را طراحی و 

اجرایی سازد|
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در مــورد ریشــه هــای شــکل گیــری و تــداوم 
ــث  ــه بح ــاری در خاورمیان ــای ج ــران ه بح
هــای متفاوتــی وجــود دارد. یــک بحــث 
مربــوط بــه وجــود مرزهــای سیاســی شــکننده 
اســت کــه زمینــه هــای آن در قــرارداد مخفــی 
ــه در  ــس و فرانس ــن انگلی ــایکس-پیکو بی س
ــد. در  ــم ش ــالهای 1915-1916 فراه ــی س ط
ــای  ــت ه ــا و رقاب ــر جغرافی ــث عنص ــن بح ای
ژئوپلتیــک بیــن کشــورها عامــل اصلــی 
اصلــی بحــران در نظــر گرفتــه مــی شــود کــه 
ــور  ــرزمین کش ــت در س ــک مل ــت ی گاه جمعی

ــد. ــی یاب ــه م ــر ادام دیگ
بحــث دیگــر رقابــت هــای ایدئولوژیــک و 
ــال  ــا مث ــت ه ــا و مل ــت ه ــن دول ــی بی مذهب
بیــن شــیعه و ســنی، یــا بیــن کردهــا و اعــراب 
ــکل  ــای ش ــا را مبن ــارس ه ــا و ف ــرک ه و ت
ــد. مثــال  ــداوم بحــران هــا مــی دان گیــری و ت
ــه  ــن را ب ــوریه و یم ــراق، س ــای ع ــران ه بح

ــد. ــی ده ــط م ــئله رب ــن مس ای
ــی  ــر خارج ــش بازیگ ــر نق ــث دیگ ــک بح ی
ــن  ــرای تامی ــا ب ــه عمدت ــد ک ــی دان ــم م را مه
منافــع خــود اعــم از امنیــت انــرژی، مبــارزه بــا 
تروریســم و تثبیــت منافــع اقتصــادی سیســتم 
ــه  ــه منطق ــم را ب ــر رژی ــوی تغیی ــگ و الگ جن
وارد کــرده و همیــن مســئله شــرایط مدیریــت 

ــت. ــرده اس ــده ک ــه پیچی ــه را در منطق منازع
ــه  ــم ریش ــیک ه ــث کالس ــک بح ــا ی  نهایت
ــی  ــعه سیاس ــدم توس ــه ع ــران را ب ــای بح ه
و اقتصــادی در منطقــه و یــا بــه عبارتــی 
ــاط  ــدن ارتب ــی ش ــیر جهان ــه مس ــدم ورود ب ع
ــی  ــود حکمران ــال خ ــه دنب ــه ب ــد ک ــی ده م
ــه  ــازی، طبق ــی س ــف دموکراس ــد، ضع ناکارآم
بشــر،  حقــوق  نقــض  ضعیــف،  متوســط 
رســاناهای غیرموثــر و غیــره بــه همــراه 
ــای  ــک تقاض ــرح ی ــر ط ــا در اث ــته و بعض داش
سیاســی یــا اقتصــادی تبدیــل بــه بحــران مــی 

ــود.   ش
 مســائل سیاســی-امنیتی بعــد از تحــوالت 
تقاضاهــای  از جملــه رشــد  بهــار عربــی 
تضعیــف  هــا،  تــوده  سیاســی-اجتمایی 
حاکمیــت ســنتی حکومــت هــا و مهمتــر از همه 
ــه  ــم  در منطق ــی و تروریس ــراط گرای ــروز اف ب
ــه  ــار زمین ــر چه ــتگی در ه ــم پیوس ــی به نوع
فــوق بوجــود آورده کــه ایــن خــود بــر پیچیدگــی 
ــرای  ــل ب ــردن راه ح ــدازه پیداک ــان ان ــه هم و ب

ــد. ــی افزای ــه م ــای خاورمیان ــران ه بح
 واقعیــت ایــن اســت کــه ریشــه اصلــی بحران 
ــدی  ــه شــکل جدی ــه ب ــاری در منطق ــای ج ه
ــت« و ضــروت شــکل  ــر ماهیــت »دول در تغیی
ــد  ــی جدی ــی و امنیت ــگ سیاس ــری فرهن گی
مربــوط مــی شــود. ایــن مســئله البتــه از 
یــک کشــور بــه کشــور دیگــر )مثــال در مــورد 
ــرایط  ــای ش ــر مبن ــن( ب ــوریه و یم ــراق، س ع
جغرافیایــی، تاریــخ، هویــت و بطــور کلــی 
زمینــه ای اقتصــادی و اجتمایــی و نقــش 

ــد. ــی کن ــرق م ــی ف ــران خارج بازیگ
ــی  ــت بیشــتر درون ــت دول ــر در ماهی ــن تغیی ای
اســت و الزامــا بــه معنــای فروپاشــی کشــورها 
ــه  ــه ب ــود، چــون کشــورها در منطق نخواهــد ب
دالیــل متعــدد سیاســی و اجتمایــی به ســادگی 
ــور و  ــچ کش ــا هی ــد. تقریب ــی رون ــن نم از بی
ــای  ــت در مرزه ــر وضعی ــان تغیی ــی خواه ملت
سیاســی فعلــی در منطقــه نیســت. حتــی ملــت 
ــدی  ــای ج ــش ه ــم چال ــی رغ ــوریه، عل س

ــور  ــی کش ــان یکپارچگ ــد، خواه ــت اس حکوم
ــع  ــگاه واق ــک ن ــت. از ی ــرایطی اس ــر ش در ه
گرایانــه، حکومــت هــا بهتریــن راه حفــظ خــود 
و قدرتمنــد باقــی مانــدن را در یکپارچگــی 
ــی  ــی م ــت مل ــوب امنی ــرزمینی و در چارچ س

ــد. دانن
ــزرگ  ــای ب ــدرت ه ــی و ق ــن الملل ــه بی جامع
اعــم از آمریــکا، کشــورهای اروپایــی و روســیه 
و چیــن نیــز همگــی خواهــان یــک ســرزمین 
ــک  ــه ی ــتند. البت ــد هس ــت واح ــک سیاس و ی
اســتثنا وجــود دارد و آن دولــت منطقــه ای 
ــت  ــه صراح ــه ب ــت ک ــراق اس ــتان ع کردس
خواهــان اســتقالل اســت و ایــن بــا یــک 
ــین  ــه کردنش ــن منطق ــی در ای ــل عموم تمای
حمایــت مــی شــود. امــا همیــن مســئله نیــز به 
ــه  ــی منطق ــه سیاســت داخل ــی بســتگی ب نوع
اقلیــم کردســتان، توقعــات مختلــف نیروهــای 
ــه  ــوره در رابط ــای متص ــک ه ــی و ریس سیاس
اربیــل و بغــداد و بطــور کلــی چگونگــی و 
ــوص  ــه خص ــث و ب ــن بح ــه ای ــان ورود ب زم
واکنــش هــا و سیاســت هــای دو دولــت ایــران 
و ترکیــه دارد. تجربــه نشــان داده کــه ایــن دو 
ــای  ــت ه ــری دول ــکل گی ــان ش ــت خواه دول
ــتند  ــود نیس ــای خ ــراف مرزه ــر در اط کوچکت
ــری  ــد کــه آســیب پذی چــون خــوب مــی دانن

ــود. ــی ش ــا بیشــتر م آنه
در ایــن شــرایط چــه بایــد کــرد؟ چشــم انــداز 
وضعیــت بحــران هــا و راه حــل هــا در منطقــه 
ــا  ــران ه ــداوم بح ــناریو ت ــک س ــت؟ ی چیس
ــای  ــت ه ــش رقاب ــی و افزای ــکل فعل ــه ش ب
ــورها  ــقوط کش ــرز س ــا م ــی ت ــی و مذهب قوم
اســت. ایــن وضعیــت کمــی غیرمحتمــل 
ــا  اســت، چــون بــی ثباتــی از ایــن نــوع کــه ب
ــتقیم  ــاط مس ــم ارتب ــم ه ــونت و تروریس خش
ــت هــا را  ــه هــای مشــروعیت دول ــه و پای یافت
ــت  ــی امنی ــه نوع ــد و ب ــی ده ــرار م ــدف ق ه
ــه  ــترک ب ــور مش ــی را بط ــه ای و جهان منطق
خطــر انداختــه بــه هرحــال در یــک مرحلــه ای 

ــی رســد. ــان م ــه پای ب
 ســناریوی دوم امیــد بــه بازیگــر خارجــی 
ــه  ــت. تجرب ــا اس ــران ه ــن بح ــل ای ــرای ح ب
ــا از  ــی ی ــر خارج ــه بازیگ ــد ک ــی ده نشــان م
ــی  ــگ وارد م ــتقیم و جن ــت مس ــق دخال طری
شــود مثــل جنــگ هــای آمریــکا در افغانســتان  
ــر  ــق غی ــد از طری ــا ســعی مــی کن و عــراق، ی
مســتقیم و تشــویق سیســتم تــوازن قــوا 
بیــن بازیگــران منطقــه ای بــه اصطــالح 
خــود امنیــت منطقــه ای را تامیــن کنــد. 
ــوده و  ــد ب ــوق ناکارآم ــت ف ــردو سیاس ــا ه ام
ــای  ــران ه ــدت بح ــا و ش ــی ه ــر پیچگیدگ ب

ــد. ــزوده ان ــه ای اف منطق
 یــک راه حــل هــم توســل بــه نهادهــای بیــن 
المللــی و جهانــی شــدن اســت. ایــن هــم البته 
در شــرایط فعلــی، فرصــت هــا و چالــش هــای 
ــادل  ــی تع ــم چگونگ ــئله مه ــود را دارد. مس خ
 human(ــانی ــت انس ــوم امنی ــن دو مفه بی
 state(کشــور امنیــت  و   )security
ــان  ــه همزم ــی توج ــت. یعن security( اس
بــه مســئله دموکراســی ســازی و  امنیــت 
ملــی. ایــن تجربــه در مصــر وعــراق و ســوریه 
و یمــن و بحریــن نتیجــه متفاوتــی داده اســت. 
ــژه  ــگاه وی ــا ن ــی ب ــن الملل ــی نهادهــای بی یعن
ــد. مثــال  ــه ایــن وضعیــت نگریســته ان خــود ب
ــن و  ــای بحری ــران ه ــت در بح ــورای امنی ش
ــردم  ــک م ــای دمکراتی ــته ه ــه خواس ــن ب یم

ــرد. ــادی نک ــه زی توج
در اینجــا راه حــل منطقــی تــر و واقــع گرایانــه 
تــر افزایــش همــکاری هــای منطقــه ای 
ــت  ــد امنی ــگ جدی ــه فرهن ــاز ب ــای نی ــر مبن ب
ــا حمایــت جامعــه بیــن المللــی و  اســت کــه ب
بازیگــران خارجــی همــراه باشــد. دولــت هــای 
ــر و  ــد ت ــج قدرتمن ــه تدری ــه ب ــزرگ منطق ب
مســتقل تــر از لحــاظ پیــروی از جریــان هــای 
ــود  ــادی خ ــی اقتص ــی و حت ــی و امنیت سیاس
مــی شــوند. حتــی مــی تــوان گفــت کــه نقــش 
ــر  ــت تاثی ــم تح ــی را ه ــای خارج ــدرت ه ق
ــی  ــرار م ــود ق ــه ای خ ــای منطق ــته ه خواس
ــر اســاس ضــرورت و  ــز ب ــا نی ــت ه ــد. مل دهن
تحــوالت سیاســی-اجتماعی جدید در کشــورها 
خواهــان مســئولیت و اســتقالل بیشــتر دولــت 
ــی  ــا م ــران ه ــا بح ــه ب ــود در مواجه ــای خ ه
شــوند. در واقــع، پویایــی هــای مســائل منطقه 
ای حرکــت بــه ایــن ســمت را اجتنــاب ناپذیــر 

ــت. ــرده اس ک
ــا تقویــت همــکاری هــای منطقــه ای هــم  ام
ــت  ــه نیس ــود را دارد و اینگون ــای خ ــش ه چال
ــه ســرعت انجــام شــود.  ــه ســادگی و ب ــه ب ک
و  ایــران  نزدیکــی  خواهــان  همــه  مثــال 
ــل  ــه ای مث ــائل منطق ــل مس ــتان در ح عربس
بحــران هــای ســوریه و یمــن و بــه تبــع 
ــه  ــی منطق ــی ثبات ــم و ب ــا تروریس ــارزه ب مب
ای هســتند امــا عمــال ایــن مســئله همچنــان 
ــای دو  ــت ه ــه دول ــت. البت ــاده اس ــاق نیافت اتف
ــد  ــی پذیرن ــکاری را م ــن هم ــق ای ــور منط کش
ــه ای و  ــی و منطق ــی داخل ــرایط سیاس ــا ش ام
چشــم انــداز نقــش بازیگــر خارجــی مثــال آینــده 
ــه آنهــا اجــازه  نفــوذ آمریــکا در منطقــه شــاید ب
ــد. ــی ده ــی را نم ــرایط فعل ــکاری در ش هم

ــخ و  ــش عــدم برگشــت از مســیر تاری ــک چال ی
تصمیــم گیری قــدرت هــای بــزرگ منطقــه ای 
ــران، ترکیــه، عربســتان و مصــر( در مواجهــه  )ای
ــا مســائل منطقــه ای اســت. فرهنــگ امنیــت  ب
ــا نقــش بازیگــر خارجــی  ــا ب موجــود کــه عمدت
ــدرت  ــن ق ــوازن بی ــرورت ت ــالح ض ــه اصط و ب
ــه  ــود ب ــده خ ــر ش ــده ت ــه ای پیچی ــای منطق ه
یــک مانــع همــکاری هــای منطقــه ای تبدیــل 
شــده اســت. مثــال جنــگ ائتــالف ضــد داعــش 
بــه رهبــری آمریــکا بــر شــکاف میــان ایــران و 
عربســتان افــزوده اســت.  چالــش دیگــر اینکــه 
ــه  ــد مشــترک منطق ــام »تهدی ــه ن مســئله ای ب
ــه  ــال هم ــه اســت. مث ــوز شــکل نگرفت ای« هن
ــه  ــرای منطق ــش ب ــترک داع ــد مش ــه تهدی ب
ــی  ــزه کاف ــئله انگی ــن مس ــا ای ــد ام ــان دارن اذع
بــرای همــکاری بیــن دولــت هــای منطقــه برای 

رئیس گروه روابط بین الملل دانشگاه علوم و تحقیقات گفت: روند بحران 
های موجود درمنطقه خاورمیانه نیاز به ارائه تعریف جدیدی از فرهنگ 
امنیت مبتنی بر تقویت همکاری های منطقه ای را اجتناب ناپذیر کرده است.

دکتر کیهان برزگر در کنفرانس بین المللی »مبارزه با تروریسم و ضرورت 
بحرانهای منطقه  ابعاد مختلف  بررسی  به  امنیت« رومانی  ایجاد فرهنگ 
خاورمیانه پرداخت و رفع این بحرانها را در سایه ارائه تعریف جدید از امنیت 

دانست. منطقه  در 
)میپی(  اقتصادی خاورمیانه  و  با مشارکت موسسه سیاسی  کنفرانس  این 
)یوریسک(  ارتباطات  مدیریت  و  امنیت  ریسک،  برای  اروپایی  موسسه  و 
بخارست و سفارت جمهوری اسالمی ایران در بخارست رومانی  برگزار شد.

آنچه در ادامه می آید متن کامل سخنرانی دکتر کیهان برزگر مدیر گروه روابط 
بین الملل واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران در این همایش است.
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ــد بشــری ایجــاد نکــرده  ــن تهدی ســرکوب ای
ــت. اس

ــت  ــگ امنی ــر »فرهن ــد ب ــل تاکی ــک راه ح ی
ــر  ــاس آن ب ــر اس ــه ب ــت ک ــه ای« اس منطق
ــت  ــن مل ــه ای بی ــکاری منطق ــرورت هم ض
هــا، نهادهای غیــر حکومتــی، فضــای مجازی 
ــوع  ــن ن ــق ای ــا منط ــود ت ــد ش ــره تاکی و غی
ــت هــا  ــه دول همــکاری از ســوی ملــت هــا ب
ــان  ــول زم ــن تح ــه ای ــردد. اگرچ ــل گ تحمی
بــر اســت امــا بــر یــک مبنــای درســت اســت 
ــزرگ  ــت هــای ب ــری دول ــم گی ــه در تصمی ک
تاثیرگــذاری پایــدار خواهــد داشــت. بایــد توجه 
ــه ای،  ــوالت منطق ــو تح ــه در پرت ــت ک داش
مســئله امنیــت یــک مســئله جمعــی شــده و 
تنهــا در حــوزه مســئولیت دولــت هــا تعریــف 
نمــی شــود بلکــه وارد حــوزه عمومــی شــده و 
بــر جنبــه هــای مختلــف بشــری یــک جامعــه 

ــذارد. ــی گ ــر م تاثی
ــی  ــران خارج ــه بازیگ ــر اینک ــل دیگ راه ح
ــای  ــت ه ــی سیاس ــن الملل ــای بی و نهاده
اتخــاذ کننــد کــه در چارچــوب دســتیابی بــه 
»امنیــت جامــع« باشــد، یعنــی همزمــان بــر 
جنبــه هــای امنیــت انســانی و امنیــت دولــت 
ــف  ــر تعری ــد ب ــد. تاکی ــی کن ــه م ــا توج ه
ــر شــکاف بیــن  ــه شــکل ســنتی ب امنیــت ب
دولــت هــا مــی افزایــد چون حــس دســتیابی 
ــه بهــای  ــه ای را ب ــی منطق ــع جمع ــه مناف ب
ــا  ــت ه ــردی دول ــع ف ــه مناف ــی ب دسترس

ــد. ــی کن ــف م تضعی
در فرهنــگ امنیــت جدیــد، تاکیــد بــر شــکل 
گیــری »دولــت فراگیــر« در کشــورهای 
بــا  جمعــی«  »تــالش  خیــز،  بحــران 
ــا و  ــران ه ــل بح ــرای ح ــه ب ــارکت هم مش
ــی«  ــای نظام ــالف ه ــه »ائت ــدم ورود ب ع
ــتان در  ــری عربس ــه رهب ــالف ب ــل ائت )مث
ــش  ــد داع ــالف ض ــا ائت ــن ی ــاران یم بمب
بــه رهبــری آمریــکا( کــه بیــن دولــت هــا و 
ملــت هــا قــرار مــی گیرنــد ضــروری اســت.

همچنیــن یــک توافــق هســته ای بیــن 
ایــران و قــدرت هــای بــزرگ بــه خصــوص 
ــری  ــر شــکل گی ــی ب ــرات مثبت ــکا تاثی آمری
ــه ای خواهــد  ــت منطق ــد امنی ــگ جدی فرهن
ــی  ــی ناش ــس ناامن ــول ح ــن تح ــت. ای داش
ــران  ــگاه ای ــکا را در ن از سیاســت هــای آمری
ــدود  ــا ح ــه ای ت ــائل منطق ــه مس ــبت ب نس
زیــادی تغییــر مــی دهــد و همزمــان توجیــه 
ــرای  کشــورهای مثــل عربســتان ســعودی ب
ــود در  ــوای خ ــوازن ق ــت ت ــروی از سیاس پی
ــران در مســائل منطقــه ای را  ــا ای مواجهــه ب
از بیــن مــی بــرد. ایــن خــود همزمــان نقــش 
ــزرگ مثــل آمریــکا  پررنــگ قــدرت هــای ب
ــگ  ــم رن ــه ای را ک ــائل منطق ــل مس در ح
ــا آن را  ــازی ب ــالف س ــج ائت ــرده و بتدری ک

ــد. ــی کن ــروری م غیرض
نکتــه آخــر اینکــه مبــارزه بــا افــراط گرایــی 
یــک  توســعه  مبنــای  بــر  تروریســم  و 
ــا  ــه ای ب ــم منطق ــد تروریس ــتراتژی ض اس
ــن  ــه آغازی ــد نقط ــی بای ــن الملل ــت بی حمای
ــت  ــگ امنی ــت فرهن ــف و تثبی ــرای تعری ب
منطقــه ای باشــد، چــون ایــن مســئله 
ــا را  ــت ه ــا و مل ــت ه ــت دول ــان امنی همزم
ــی کشــد و مشــکل مشــترک  ــش م ــه چال ب

ــت. ــان اس ــه و جه منطق

از  یکــی  شــانگهای  همــکاری  ســازمان 
ــیه  ــت روس ــا محوری ــه ب ــاختارهایی اســت ک س
و چیــن در ســال 1996 میــالدی شــکل گرفــت 
ــری  ــه درگی ــی آن خاتمــه دادن ب و هــدف ابتدای
هــای بیــن ایــن دو کشــور بــا همســایگان 
شــان در آســیای مرکــزی بــود. امــا، بعدهــا ایــن 
ــرش اعضــای ناظــر در جهــت  ــا پذی ســازمان ب
ــه ای  ــه منطق ــک اتحادی ــه ی ــدن ب ــل ش تبدی
قدرتمنــد پیــش رفــت. ســازمان همــکاری 
شــانگهای ترکیبــی از اهــداف سیاســی، امنیتــی 
و اقتصــادی را بــه صــورت همزمــان دنبــال 
ــی  ــی طلب ــم، جدای ــا تروریس ــارزه ب ــرده و مب ک
ــی  ــداف اصل ــی را از اه ــراط گرای ــن اف و همچنی
خــود مــی دانــد. در ایــن میــان، مبــارزه بــا نفــوذ 
غــرب و ناتــو در منطقــه آســیای مرکــزی نیــز از 
جملــه مســائل راهبــردی اســت کــه کشــورهای 
ــه آن  ــانگهای ب ــکاری ش ــازمان هم ــو س عض

ــد. ــژه ای دارن ــه وی توج
در حــال حاضــر ایــران بــه عنــوان عضــو 
ناظــر در ایــن ســازمان حضــور دارد امــا انتظــار 
مــی رود کــه ایــن وضعیــت، حالــت دائــم بــه 
ــا فاصلــه گرفتــن روســیه  ــرا ب خــود بگیــرد زی
ــور در  ــن کش ــکا، ای ــا و آمری ــه اروپ از اتحادی
ــک  ــوان ی ــه عن ــود را ب ــا خ ــت ت ــالش اس ت
قــدرت غیــر غربــی نشــان دهــد کــه مشــتاق 
ــم  ــک نظ ــا ی ــد و طبع ــای جدی ــن راه ه یافت
ــار  ــن روی، انتظ ــت. از ای ــد اس ــی جدی جهان
مــی رود کــه بــا برداشــته شــدن تحریــم هــای 
ــکو  ــران، مس ــه ای ــد علی ــل متح ــازمان مل س
نقــش پررنــگ تــری را بــه ایــران در ســازمان 

ــد. ــانگهای بده ــکاری ش هم
ایــن در حالــی اســت کــه عضویــت ایــران مــی 
توانــد دایــره توانمنــدی هــای ایــن کشــور را در 
ابعــاد مختلــف سیاســی، فرهنگی و حتــی نظامی 
افزایــش دهــد کــه ایــن موضــوع را در گفتگــو با 
پروفســور نــادر انتصــار مورد بررســی قــرار گرفته 
ــس  ــوم سیاســی و رئی اســت. انتصــار اســتاد عل
ــای  ــگاه آالبام ــی دانش ــوم سیاس ــکده عل دانش
جنوبــی در آمریــکا و نویســنده کتــاب »سیاســت 

ــه« اســت. ــا در خاورمیان کرده

همــکاری  ســازمان  اجــاس   ||
شــانگهای در مســکو روســیه برگــزار 
ــه  ــر خارج ــرگئی الوروف وزی ــد. س ش
روســیه در حاشــیه این اجــاس عنوان 
ــازمان  ــای س ــه اعض ــه هم ــته ک داش
ــران  ــم ای ــت دائ ــا عضوی شــانگهای ب
در ایــن ســازمان پــس از حصــول 
ــتند.  ــق هس ــته ای مواف ــق هس تواف
ــران  ــرای ای ــازمان ب ــن س ــت ای اهمی

چیســت؟
ســازمان همــکاری شــانگهای )SCO( قابلیــت 
ــن ســازمان  ــه یکــی از مهمتری ــل شــدن ب تبدی
هــای بیــن المللــی قــرن 21 ام را دارد. عــالوه بر 
6 عضــو دائــم کــه چیــن و روســیه را هم شــامل 
مــی شــود، شــماری از کشــورهای دیگــر نظیــر 
ایــران و هنــد هــم هســتند کــه  عضــو ناظــر در 
ایــن ســازمان بــه شــمار مــی رونــد. در مجمــوع، 
ــازمان  ــم در س ــت دائ ــرای عضوی ــور ب 12 کش
همــکاری شــانگهای تمایــل از خــود نشــان داده 
انــد. بــا افزایــش اعضــا، ایــن ســازمان بــه یکــی 
از توانمنــد تریــن بلــوک هــای جهــان بــه لحاظ 
ــل  ــردی تبدی ــت راهب ــدرت اقتصــادی و اهمی ق
ــد  ــه بای ــت ک ــد اس ــن بع ــد و در ای ــد ش خواه
ــران در ســازمان  ــم ای ــه احتمــال عضویــت دائ ب

همــکاری شــانگهای نــگاه کــرد.

|| ایــران در حــال حاضــر عضــو ناظــر 
ایــن ســازمان اســت، عضویــت دائــم 
ایــران در ایــن ســازمان چــه مزایایــی 
مــی توانــد بــرای تهــران داشــته 

ــد؟ باش
ــه  ــی ک ــرح بزرگ ــای کار، دو ط ــن ج ــه ای ــا ب ت
ــرا  ــت اج ــانگهای در دس ــکاری ش ــازمان هم س
ــه  ــم« و »اتحادی ــای »راه ابریش ــروژه ه دارد پ
اقتصــادی اوراســیا« اســت. هــردوی ایــن پــروژه 
هــا مــی توانــد در صــورت عضویــت دائــم ایــران 
تاثیــر عظیمــی بــر روی اقتصــاد کشــور داشــته 
ــد  ــه رش ــه ب ــا توج ــن، ب ــر ای ــالوه ب ــد. ع باش
ســازمان همــکاری شــانگهای، مزایــای عضویت 
در آن مــی توانــد بــه صــورت تصاعــدی افزایش 

ــود  ــورت بهب ــن، در ص ــن بی ــد. در ای ــدا کن پی
همــکاری در زمینــه مســائل امنیتــی، عضویــت 
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــز بس ــد نی ــن بع ــران از ای ای

تلقــی مــی شــود.

ــه  ــی ب ــل چندان ــا تمای ــیه قب || روس
حضــور ایــران در این ســازمان نشــان 
نمــی داد و یــا حداقــل حمایــت جــدی 
هــم از حضــور ایــران نمــی کــرد. چــرا 
در حــال حاضــر از عضویــت دائــم 
ایــران در ایــن ســازمان حمایــت مــی 

ــد؟ کن
یکــی از بزرگتریــن دالیــل روســیه بــرای عــدم 
ــران  ــم ای ــت دائ ــن عضوی ــه پذیرفت ــل ب تمای
شــرایط بیــن المللــی بــود کــه از تحریــم هــای 
ــن کشــور ناشــی مــی شــد.  ــه ای گوناگــون علی
امــا چنانچــه ایــن تحریــم هــا رفــع شــده یــا بــه 
حــال تعلیــق دربیاینــد، یکــی از بزگتریــن موانــع 
ــازمان  ــران در س ــم ای ــت دائ ــر راه عضوی ــر س ب

همــکاری شــانگهای برداشــته خواهــد شــد.

ــادر  ــازمان ق ــن س ــای ای ــا اعض || آی
ــان  ــی می ــد همگرای ــود رون ــد ب خواهن
خــود را گســترش داده و ســایر حــوزه 
ــل  ــی را ذی ــائل امنیت ــون مس ــا چ ه
ــب  ــن و در قال ــای فیمابی ــکاری ه هم
یــک همــکاری جمعــی تعریــف کننــد؟

بــه طــور قطــع برخــی از دغدغــه هــای 
امنیتــی در ابعــاد گســترده وجــود دارد کــه بیــن 
ــانگهای  ــکاری ش ــازمان هم ــای س ــه اعض هم
ــه  ــه ب ــا توج ــال، ب ــن ح ــا ای مشــترک اســت. ب
تنــوع اعضــای احتمالــی ســازمان، مدتــی طــول 
خواهــد کشــید کــه تدابیــر امنیتــی مشــابه 
آنچــه کــه بیــن کشــورهای عضــو ناتــو وجــود 
ــر  ــد. در ه ــرا باش ــل اج ــم قاب ــا ه دارد، در اینج
ــادی و  ــای اقتص ــکاری ه ــبرد هم ــال پیش ح
ــکاری  ــازمان هم ــای س ــن اعض ــی بی فرهنگ
شــانگهای از پرداختــن بــه مســائل بحــث 
برانگیــز نظیــر همــکاری هــای امنیتــی و 

ــت. ــانتر اس ــی آس نظام

استاد دانشگاه آالباما:

مزایای اقتصادی 
عضویت ایران در 
سازمان شانگهای 

چشمگیر است

معتقد  انتصار«  »نادر  پرفسور 
است سازمان همکاری شانگهای 
بلوک  از قدرتمندترین  یکی  به 
های جهانی تبدیل شده و مزایای 
عضویت دائم ایران در آن حالت 
تصاعدی به خود خواهد گرفت.

گفتگو: مریم خرمائی
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ســفیر نــروژ در تهــران اظهــار داشــت کــه کامــال به امــکان رســیدن بــه توافــق جامع 
و نهایــي هســته اي بیــن ایــران و گــروه 1+5 خــوش بین اســت.

ــران در  ــروژ در ته ــفیر ن ــم« ))Aud Lise Norheim س ــزه نورهای ــم »اود لی خان
پاســخ بــه ســوالی در خصــوص پیــش بینــی وی از نتیجــه مذاکــرات هســته ای بیــن 
ایــران و گــروه 1+5 گفــت: امیــدوارم دو طــرف بــه ضــرب االجــل تعییــن شــده پایبند 

بماننــد امــا امــکان تاخیــر در رســیدن بــه توافــق نیــز وجــود دارد.
ــه  ــا ایــن حــال خــوش بیــن هســتم کــه دو طــرف پیــش از رســیدن ب وي افــزود: ب

ــه توافــق نهایــي برســند. ضــرب االجــل تعییــن شــده در روز 11 تیرمــاه ب
ایــران و گــروه 1+5 متشــکل از آمریــکا، روســیه، انگلیــس، فرانســه، چیــن و آلمــان توافق 
کــرده انــد کــه تــا روز 11 تیرمــاه نــگارش متــن توافــق جامــع هســته اي را براســاس راه 
حــل هــاي بدســت آمــده در روز 13 فروردیــن در لوزان ســوئیس به پایــان برســانند. این در 

حالــی اســت کــه دو طــرف امــکان تمدیــد زمــان مذاکــرات را نیــز رد نکــرده انــد.
ایــن دیپلمــات نــروژي بــا بیــان اینکــه رســیدن بــه توافــق بــراي ایــران و گــروه 5+1 
از اهمیــت بســیار باالیــي برخــودار اســت، تصریــح کــرد: تمــام کســاني کــه درگیــر 
ــا ایــن توافــق حاصــل شــود زیــرا  ایــن مذاکــرات هســتند بایــد ســخت کار کننــد ت
هــم بــرای ایــران و هــم بــراي دنیــا تاثیــرات بســیار مثبتــي بــه همــراه خواهد داشــت.

ســفیر نــروژ در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه اگــر تحریــم هــاي اقتصــادي علیــه ایــران 
برداشــته شــوند، چــه تاثیــري بــر روابــط دو کشــور خواهــد داشــت، گفــت: اگــر تحریم 
هــاي اقتصــادي اعمــال شــده علیــه ایــران برچیــده شــوند، کار، تجــارت و همــکاري 
اقتصــادي آســان تــر خواهــد شــد و ایــن موضــوع بــه افزایــش ســطح روابــط تجــاری 
و اقتصــادي بیــن کشــورهاي دیگــر بــا ایــران از جملــه روابــط ایــران بــا نــروژ کمــک 
مــي کنــد. خانــم نورهایــم گفــت کــه شــرکت هــاي نــروژي عالقمنــد بــه حضــور در 

بــازار ایــران هســتند.

 قیمت نفت پایین است
ســفیر نــروژ در پاســخ بــه ســوال دیگــر خبرنــگار مهــر دربــاره بهــاي کنونــی نفــت در 
بازارهــاي جهانــي گفــت: البتــه قیمــت نفــت پاییــن اســت و ایــن موضــوع بــر اقتصاد 

ایــران و مــا تاثیــر مــي گــذارد.
وي بــا بیــان اینکــه کشــورش اقتصــادی قــوي دارد، تصریــح کــرد: اگرچــه اقتصــاد 
مــا قــوي اســت امــا بــا ایــن حــال دولــت نــروژ در حــال بازطراحــي اقتصــادي )بــراي 

مواجهــه بــا کاهــش قیمــت هــاي جهانــي نفــت( اســت.
ایــن دیپلمــات نــروژي در عیــن حــال از هرگونــه اظهــار نظــر دربــاره قیمــت مناســب 

نفــت در بازارهــاي جهانــي خــودداری کــرد.
ــرژي دارد و  ــه ان ــران در زمین ــه ای ــه بیشــتري نســبت ب ــروژ تجرب ــت: ن ــم گف نورهای
تصــور مــي کنــم عالقمنــدي باالیــي بــراي همــکاري بیــن شــرکت هــاي ایرانــي و 

ــوژي نفــت و گاز و پاالیشــگاه هــا وجــود داشــته باشــد. نــروژي در زمینــه تکنول
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ــون از  ــه اکن ــد ک ــی کنن ــان م ــی اذع ــات غرب مقام
هــر زمــان دیگــری بــه توافــق هســته ای بــا ایــران 
ــا  ــان ب ــو همچن ــان نتانیاه ــن می ــد و در ای نزدیکترن
ــه ای را  ــب هــدف دوگان ــوارد عجی مطــرح کــردن م

ــد. ــی کن ــال م ــوص دنب ــن خص در ای
ــورهای  ــران و کش ــر 2013 ای ــه در نوامب ــس از آنک پ
ــه  ــام« )برنام ــو »برج ــاه گفتگ ــد م ــس از چن 1+5 پ
اقــدام مشــترک( را امضــا کردنــد »بنیامیــن نتانیاهو« 
نخســت وزیــر رژیــم صهیونیســتی، بــا حمالتــی تند 
ــد  ــرن نامی ــه ق ــن معامل ــق آن را بدتری ــن تواف ــه ای ب
ــر  ــران ه ــق ای ــن تواف ــا ای ــه ب ــت ک ــوان داش و عن
آنچــه را کــه از برنامــه هســته ای خــود مــی خواســت 

ــت.  ــت آوده اس بدس
بعــد از آن توافــق مذاکــرات طــرف ایرانی و گــره 5+1 
بــرای رســیدن بــه توافــق جامــع آغــاز شــد و اکنــون 
ــا نرســیدن  ــه نتیجــه رســیدن و ی ــا ب تنهــا 20 روز ت

ایــن گفتگوهــا فرصــت باقــی مانــده اســت. 
در ایــن مــدت نتانیاهــو و دیگــر مقامــات رژیــم 
صهیونیســتی بطــور مرتــب بــا بیــان صحبــت هــای 
ــی  ــای ب ــردن ادعاه ــرح ک ــب و مط ــب و غری عجی
ــر نحــو ممکــن از  ــه ه ــا ب اســاس ســعی داشــتند ت
حصــول توافــق میــان ایــران و کشــورهای 5+1 
جلوگیــری کننــد و البتــه در ایــن راه صهیونیســت هــا 
بــا کشــورهایی برخــورد کردنــد کــه آنهــا نیــز نگرانی 
ــته ای  ــع هس ــق جام ــوص تواف ــترکی را در خص مش
داشــتند و ایــن کشــورها کســی نبودنــد جــز اعــراب 

ــارس.  ــج ف ــیه خلی حاش
در همیــن رابطــه نتانیاهــو شــب گذشــته در اظهارتــی 
ــم  ــن رژی ــه ای ــران علی ــد ای ــه تهدی ــد ک ــی ش مدع
تنهــا تهدیــد هســته ای نیســت بلکــه شــامل 5 الیــه 

مختلــف مــی شــود.
نتانیاهــو که شــامگاه ســه شــنبه در کنفرانــس امنیتی 
هرتزلیــا ســخنرانی مــی کــرد، مدعــی شــد: تهدیــد 
هســته ای تنهــا تهدیــدی نیســت کــه تهــران بــا آن 
مــا را تهدیــد مــی کنــد بلکــه ایــن کشــور متحــدان 
ــلیحات  ــرده، تس ــلح ک ــرائیل مس ــه اس ــود را علی خ
پیشــرفته تولیــد مــی کنــد، حمــالت ســایبری انجــام 
مــی دهــد و از حــزب اهلل کــه عواملــش در سرتاســر 

جهــان پراکنــده انــد، حمایــت مــی کنــد.
وی در ادامــه مدعــی شــد کــه تهدیــد اصلــی ایــران، 
تهدیــد هســته ای اســت و ایــن تهدیــد بــا مذاکــرات 

کنونــی و توافــق احتمالــی آن برطــرف نخواهــد شــد. 
نتانیاهــو تصریــح کــرد کــه هرگونــه توافــق احتمالــی 
ــل 150  ــده و حداق ــا ش ــم ه ــع تحری ــه رف ــر ب منج
میلیــارد دالر از امــوال بلوکــه شــده را در اختیــار تهران 

قــرار خواهــد داد.

ــراب و  ــا اع ــا ب ــرد اوبام ــر ب ــازی دو س ب
ــا  ــت ه صهیونیس

ــی مشــترک اعــراب و اســرائیل  ــان نگران ــن می در ای
از توافــق هســته ای موجــب شــد تــا آمریــکا فرصــت 
جدیــدی را بــرای نیازمندتــر ســاختن آنهــا بــه خــود 
بیایــد از همیــن رو اعــالم کــرد کــه حاضــر اســت در 
صــورت موافقــت اعــراب و صهیونیســت ها بــا توافق 
ــا  ــه آنه ــدی را ب ــلیحات جدی ــته ای، تس ــع هس جام
فروختــه و پیمــان هــای امنیتــی بیشــتری را نیــز بــا 

آنهــا بــه امضــا برســاند. 
ــکا  ــد از ســوی آمری فــروش تجهیــزات نظامــی جدی
ــه  ــر آنک ــالوه ب ــا ع ــت ه ــراب و صهیونیس ــه اع ب
میلیاردهــا دالر را نصیــب ایــاالت متحــده کــرده 
ــن  ــوان بزرگتری ــه عن ــان ب ــور را همچن ــن کش و ای
ــگاه مــی دارد موجــب  فروشــنده ســالح در جهــان ن
مــی شــود تــا اوبامــا درصــورت حصــول توافــق جامع 
یــک موفقیــت بــزرگ را در پرونــده سیاســت خارجــی 

ــد. ــت کن خــود ثب
مذاکــرات هســته ای ایــران و توافــق احتمالــی تهران 
بــا کشــورهای غربــی فرصتــی شــده تــا از یــک ســو 
ــردن  ــر ک ــته ت ــرای وابس ــدی ب ــه جدی ــکا بهان آمری
ــوی  ــد و از س ــدا کن ــود پی ــه خ ــرائیل ب ــراب و اس اع
دیگــر موجــب شــده تــا نتانیاهــو بــا کوفتــن بــر طبل 
ــم  ــرای خــود و رژی ــازت بیشــتری را ب مخالفــت امتی

صهیونیســتی کســب کنــد.
ــوزه  ــرب ح ــران کشــورهای ع ــه س ــن رابط  در همی
خلیــج فــارس بــه کمــپ دیویــد دعــوت شــدند. البته 
هــر چنــد برخــی از ســران از جمله پادشــاه عربســتان 
از ســفر بــه واشــنگتن خــودداری کردنــد امــا نشســت 
ــا  ــد موجــب شــد ت ــا اعــراب در کمــپ دیوی ــا ب اوبام
مواضــع آنهــا در خصــوص توافــق هســته ای ایــران 
بــا وعــده هایــی کــه از اوبامــا دریافــت کــرده بودنــد 

تعدیــل شــود. 
ــات  ــان مقام ــز می ــی نی ــه دیدارهای ــن رابط در همی
آمــکا بــا ســران رژیــم صهیونیســتی انجــام شــد کــه 

تحلیل بین الملل؛

همه ادعاهای بی بی؛
 از بدترین توافق قرن تا تهدید 5 الیه

گزارش: عبدالحمید بیاتی
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|| در طـول زمـان حضور شـما در ایـران به عنوان سـفیر 
اندونـزی چه گام هایـی را در راسـتای توسـعه روابط دو 

کشـور ایران و اندونزی برداشـتید؟
من سالهاسـت که در ایران هسـتم امـا باید صادقانه بگویم که توسـعه 
روابـط ایران و اندونزی کار بسـیار سـختی اسـت. چراکـه ذهنیت های 
متفاوتـی بیـن مـا وجـود دارد. مـردم در اندونـزی خیلـی دربـاره ایران 
چیـزی نمـی دانند و هـر آنچه کـه می داننـد را از رسـانه هـای غربی  
گرفتـه انـد. اطالعاتی که آنهـا از ایـران دریافت کرده اند بسـیار غلط و 
اشـتباه اسـت. آنها فکر نمی کنند ایـران مانند بقیه کشـورهای منطقه 
اسـت. آنهـا فکـر مـی کننـد ایـران خیلـی بی ثبـات اسـت و بـا خطر 
جنـگ داخلـی مواجـه اسـت. اینهـا چیـزی اسـت کـه در ذهـن مردم 
اندونزی نقش بسـته اسـت. من در سـالهای گذشـته خیلی سعی کردم 
که به مـردم اندونـزی بگویم که ذهنیتشـان کامال غلط اسـت و ایران 
یـک کشـور بسـیار بـا ثبـات اسـت. در 3 سـال گذشـته بـرای متقاعد 
کـردن مردم اندونـزی و مقامـات دولتـی اندونزی تالش هـای زیادی 
کـردم تـا در ایـران کارهایی بکننـد زیرا مـا ظرفیت های زیـادی داریم 
امکانـات و داریـی های مـا مکمل همدیگر هسـتند. ما نیاز به نفـت و گاز 
و محصـوالت پتروشـیمی شـما داریم و شـما هم بـه کاغذ، روغـن پالم و 
السـتیک ما نیـاز دارید. ایرانـی ها هم ذهنیت مناسـبی از اندونـزی ندارند 
آنهـا فکر مـی کنند کـه اندونزی یـک کشـور دور افتاده اسـت امـا امروزه 
فاصله دیگر مسـئله و مشـکل محسـوب نمی شـود. امروز خوشحالم که 
بگویم بعد از سـال ها توجهات دو طرف نسـبت بـه هم در حـال افزایش 
اسـت تا همکاری هـا و تعامـالت رادر تمامـی عرصه ها بیشـتر کنند. 
اخیـراً وزیر اقتصـاد اندونزی دیـداری از ایـران داشـت و گفتگوهایی با 
مقامـات عالیرتبـه ایرانی دربـاره چگونگی غلبـه بر تحریم ها داشـت.

|| همانطـور که مـی دانید مذاکرات هسـته ای بیـن ایران و 
گـروه 1+5 در جریان اسـت. با توجه به اختافات و شـکاف 
هـای موجـود بین دو طرف بر سـر نحوه بازرسـی هـا و لغو 
تحریـم ها، آینده ایـن مذاکرات را چگونه مـی بینید آیا فکر 

می کنیـد بتوانیم به توافق دسـت یابیـم یا خیر؟
بـه سـوال شـما از دو جنبـه جـواب مـی دهـم. اول بـه عنـوان یـک 
دیپلمـات مـن بایـد خـوش بیـن باشـم زیـرا در دیپلماسـی همـه چیز 
امـکان پذیر اسـت. امـا به عنـوان یک شـهروند عـادی من بایـد واقع 
گرا باشـم. بله شـما درسـت می گویید شـکاف بین ایران و گـروه 5+1 
بسـیار زیـاد اسـت و حـل و فصـل ایـن اختالفات کار آسـانی نیسـت. 
همینطـور در کنـار ایـن اختالفـات افـرادی تنـد رو در آمریـکا و اروپـا 

هسـتند که نمـی خواهنـد شـاهد دسـتیابی به ایـن توافق باشـند.
بـه اعتقـاد من بـا وجود تحریـم هـا زندگی بایـد ادامه داشـته باشـد و 
اندونـزی در ایـن خصوص بایـد کاری بکنـد تـا بتواند روابـط متقابلی 
بـا ایران داشـته باشـد. بلـه تحریـم ها یـک مانع هسـتند اما مـا برای 
خـروج از آنهـا بایـد راهـی پیـدا کنیـم. مـن نمـی خواهـم بگویـم که 
مذاکرات هسـته ای در آینـده نزدیک به نتیجه خواهند رسـید و ما باید 

بـرای توسـعه روابط دو جانبـه راه پیـدا کنیم.

|| اگـر توافقی بیـن ایران و غرب به دسـت آیـد تاثیر آن 
بر روابـط ایـران و اندونزی چـه خواهد بود؟

ایـن مسـئله ای اسـت کـه مـن را نگـران مـی کنـد. تحریم بـرای ما 

فرصـت زیـادی ایجـاد مـی کنـد. مـا دو کشـور 
بـزرگ اسـالمی هسـتیم و اقتصادمـان مکمـل 
هم هسـتند. ما قبـل از اینکه تحریم ها برداشـته 
شـوند باید کاری بکنیـم در غیر اینصـورت ایران 
و اندونـزی نخواهنـد توانسـت کاری بکننـد و 
اندونزی بطور خودکار پشـت سـر گذاشته خواهد 
شـد. من معتقد هسـتم ایـران به خاطر پتانسـیل هایـی کـه دارد مورد 

عالقـه و توجه بسـیاری از کشـورها اسـت.

|| ایـن روزهـا خبرهایی از تـاش این گروه تروریسـتی 
بـرای جذب نیـرو در کشـورهای آسـیای جنوب شـرقی 
و اندونـزی بـه گوش مـی رسـد. دولـت اندونـزی برای 
ممانعـت از این تـاش داعش چـه اقداماتی انجـام داده 

؟ ست ا
اندونـزی بزرگتریـن کشـور اسـالمی جهـان اسـت و بطـور کلی یک 
کشـور میانـه روی اسـالمی اسـت. امـا مشـکل اینجـا اسـت کـه مـا 
شـماری عناصر رادیـکال داریم. جمعیت زیـادی از این افـراد داریم که 
بیشـتر آنها بی سـواد هسـتند و در مناطـق دورافتاده روسـتایی زندگی 
مـی کنند و چیـزی در برنامه تحـوالت جدید جهان نمـی دانند و وقتی 
آمـوزه ای رادیـکال بـه آنها می رسـد و آنهـا را تحت آمـوزش قرار می 
دهـد آنها باور مـی کنند که ایـن یک آمـوزه واقعی اسـت و کورکورانه 
بـه آن آمـوزه هـا عمل مـی کننـد زیـرا آنهـا چیـزی از اسـالم واقعی 
نمـی دانند. بله داعش در تالش اسـت اما خوشـبختانه دولـت اندونزی 
برخـورد محکمی در این خصوص داشـته اسـت زیرا داعـش یک گروه 
تروریسـتی اسـت و مـا باید با آن مبـارزه کنیـم و اجـازه ورود داعش به 
اندونـزی را نخواهیـم داد. امـا بـا اینحـال برخی اتبـاع اندونـزی برای 

جنگیـدن بـرای این گـروه به سـوریه، ترکیـه و عراق رفتـه اند.

||در روزهـای آتی شـاهد اولین کنفرانـس گفتگوهای صلح 
یمـن خواهیم بـود. آیا فکر مـی کنید ایـن کنفرانس منجر 

به حـل و فصل بحـران یمن خواهد شـد؟
مشـکل یمـن و دیگرکشـورهای منطقه مداخلـه قدرت هـای خارجی 
در ایـن کشـورها اسـت و این مداخـالت خیلی عمیـق اسـت. راه حل 
بحـران یمن بایـد بر اسـاس عزم یمنـی ها باشـد یعنی یمنی هـا باید 
خودشـان در میـان خودشـان و برادرانشـان به گفتگـو بپردازنـد و نباید 
تحت تاثیر کشـورهای دیگر باشـند. تحـت نفوذ دیگران بـودن موجب 
موفقیت نخواهد شـد. به شـمال آفریقا نـگاه کنید از زمـان آغاز انقالب 
هـای عربـی هیـچ یـک از ایـن کشـورها به ثبـات دسـت نیافتـه اندو 

علـت آن مداخله کشـورهای خارجی اسـت.

|| در هفته های گذشـته »اسـماعیل ولد الشـیخ« نماینده 
سـازمان ملل در امـور یمن صحبـت هایی دربـاره نقض 
حقوق بشـر توسـط ائتاف سـعودی در یمن کرده است. 
آیا فکـر می کنید سـازمان ملـل بتوانـد گزارشـی درباره 
نقض حقوق بشـر در یمن توسـط سـعودی ها تهیه کند 
با توجه به اینکه سـعودی هـا حامی قوی مثـل آمریکا در 

سـازمان ملل دارند؟
سـازمان ملل در بسـیاری از موارد اسـتاندارهای دوگانـه دارد به ویژه در 
خصوص مسـائل حقوق بشـر. پشـت گـرم بـودن به حل مسـئله یمن 
توسـط سـازمان ملل جوابی بـرای این بحران نیسـت. جـواب در میان 
خـود مردم یمن اسـت. نقـض حقوق بشـر معانی مختلفی بـرای مردم 
مناطـق مختلـف دارد. اکثـر وقت هـا آمریـکا و سـازمان ملـل در این 
خصـوص اسـتانداردهای دوگانه بکار گرفتـه اند. تعریف آنهـا از حقوق 

بشـر بر اسـاس هنجارها و منافع خودشـان اسـت.

آخریــن مــوارد آن مربــوط به ســفر »جــان برنــان« رئیس 
ســازمان ســیا، و ژنــرال »مارتیــن دمپســی« رئیــس ســتاد 

مشــترک آمریــکا، بــه ســرزمین هــای اشــغالی اســت. 
محــور اصلــی گفتگوهــای برنــان و دمپســی در تــل آویــو 
ــه  ــن رابط ــود و در همی ــران ب ــته ای ای ــرات هس مذاک
ــور  ــس جمه ــت: رئی ــی نوش ــز در گزارش ــورک تایم نیوی
ــش  ــت کاه ــا در جه ــرد ت ــعی ک ــر س ــار دیگ ــکا ب آمری
مخالفــت رژیــم صهیونیســتی بــا توافــق هســته ای ایران 
گام بــردارد. در همیــن رابطــه، ژنــرال »مارتین دمپســی« که 
در ســمت ریاســت ســتاد مشــترک ارتــش رهبــری نظامــی 
آمریــکا را بــر عهــده دارد، اطمینــان خاطــر داد که واشــنگتن 
زرادخانــه هــا، نــاوگان هواپیماهــای جنگــی و توان ســایبری 

تــل آویــو را بیــش از پیــش تقویــت خواهــد کــرد.
ــه ســرزمین هــای اشــغالی کــه تحــت  ســفر دمپســی ب
عنــوان گفتگــو دربــاره همــکاری هــای مشــترک نظامــی 
ــه  ــورت گرفت ــو ص ــل آوی ــنگتن - ت ــن واش ــی بی و دفاع
ــم  ــی رژی ــری نظام ــظ برت ــده حف ــن کنن ــت تضمی اس
صهیونیســتی نســبت بــه رقبــای منطقــه ای اســت و نــه 
تنهــا شــامل تجهیــز ارتــش ایــن کشــور بــه ســالح های 
ــر افزایــش شــمار تســلیحات و  ــر مــی شــود بلکــه ب بهت
نحــوه آمــوزش بــه نظامیان صهیونیســت نیــز تاکیــد دارد.

ــمار  ــش ش ــه افزای ــا ب ــت ه ــرار صهیونیس ــع، اص در واق
تســلیحات نظامــی بیــش از آنکــه از بابــت توافــق هســته 
ــه  ــروش هرچ ــاره ف ــا درب ــرس آنه ــد از ت ــران باش ای ای
ــرب  ــه کشــورهای ع ــی ب ــای آمریکای ــتر ســالح ه بیش
منطقــه ناشــی مــی شــود. چراکــه علیرغــم رقابــت اعراب 
بــا ایــران و بــاج خواهــی از واشــنگتن بــرای کنار آمــدن با 
تــوان هســته ای تهــران، آنهــا بــه نوعــی رقیــب دیرینــه 

رژیــم صهیونیســتی نیــز محســوب مــی شــوند.
بــه عبــارت دیگــر آمریــکا بــا فــروش تجهیــزات 
نظامــی پیشــرفته بــه اعــراب موجــب تحریــک 
ــی  ــای نظام ــد قرارداده ــرای عق ــا ب ــت ه صهیونیس

ــود.  ــی ش ــنگتن م ــا واش ــد ب جدی

اهــداف دوگانــه نتانیاهــو از مخالفــت بــا 
توافــق هســته ای 

امــا چــرا نتانیاهــو تــا ایــن حــد بــا توافــق هســته ای ایران 
ــات  ــه مقام ــرایطی ک ــم در ش ــد آنه ــی کن ــت م مخالف
ــه  ــد ب ــد متعه ــرده ان ــالم ک ــت اع ــه صراح ــی ب آمریکای
ــرایطی  ــر ش ــتی در ه ــم صهیونیس ــت رژی ــن امنی تامی

ــتند؟  هس
یکــی از دالیــل مخالفــت سرســختانه نتانیاهــو بــا توافــق 
ــورت  ــد در ص ــی دان ــه م ــت ک ــران آن اس ــته ای ای هس
حصــول ایــن توافــق بخشــی از تنــش هــای میــان ایــران 
بــا کشــورهای اروپایــی و آمریــکا از بیــن مــی رود و بــا از 
بیــن رفتــن ایــن اختالفــات تهــران از قــدرت دیپلماتیــک 
ــود از  ــی ش ــد م ــره من ــرائیل به ــر اس ــتری در براب بیش
همیــن رو نزدیکــی ایــران بــا غــرب بــه هیــچ وجــه بــه 

نفــع رژیــم صهیونیســتی نیســت. 
هــدف دوم آنکــه، نتانیاهــو بــا مخالفــت خــود قــدرت چانه 
زنــی تــل آویــو بــا کشــورهای غربــی و کســب امتیــاز از 
آنهــا را بــاال مــی برد. ایــن بــدان معناســت کــه نتانیاهو در 
صــورت کنــار آمــدن بــا توافق هســته ای ایــران امتیــازات 
ــد  ــکا خواه ــه آمری ــی از جمل ــورهای غرب ــادی از کش زی
گرفــت کــه عقــد قراردادهــای جدیــد نظامــی فقــط یــک 

مــورد از آنهاســت. 
ــران و  ــته ای ای ــرات هس ــه مذاک ــخن آنک ــه س خالص
ــا کشــورهای غربــی فرصتــی  توافــق احتمالــی تهــران ب
ــرای  ــدی ب ــه جدی ــکا بهان ــو آمری ــک س ــا از ی ــده ت ش
وابســته تــر کــردن اعــراب و اســرائیل بــه خــود پیــدا کنــد 
و از ســوی دیگــر موجــب شــده تــا نتانیاهــو بــا کوفتــن بر 
طبــل مخالفــت امتیــازت بیشــتری را بــرای خــود و رژیــم 

صهیونیســتی کســب کنــد.

سفیر اندونزی:
ایران و اندونزی اقتصاد مکملی دارند/

زمینه های همگرایی میان دو کشور
گفتگو: پیمان یزدانی

»دیان ویرنجوریت« ایران را کشوری با ثبات و متفاوت از کشورهای 
دیگر منطقه دانسته و تصریح کرد ایران و اندونزی دارای اقتصادهای 

مکملی هستند.
در همین راستا گفتگویی با »دیان ویرنجوریت« سفیر اندونزی در ایران 
درباره تحوالت منطقه در حوزه یمن و مذاکرات هسته ای ایران و قدرت 
های جهانی و همچنین روابط دو کشور ایران و اندونزی داشته ایم که 

مشروح آن در زیر آمده است.

ایران در جهان
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یکــی از مســئوالن پیشــین وزارت جنــگ رژیــم صهیونیســتی از جزئیــات مخالفــت های خصمانــه این 
رژیــم علیــه برنامــه صلــح آمیــز هســته ای ایران پــرده برداشــت.

یکــی از مســئوالن پیشــین وزارت جنــگ رژیــم صهیونیســتی بــا انتشــار مقالــه ای از جزئیــات مخالفت 
هــای خصمانــه ایــن رژیــم علیــه برنامــه صلح آمیــز هســته ای ایــران پــرده برداشــت. 

ــر کل ســابق  ــات اطالعــات نظامــی وزارت جنــگ و دبی »یوســی کوپرواســر« رییــس اســبق تحقیق
وزارت امــور راهبــردی رژیــم صهیونیســتی گفــت: در صــورت حصــول توافــق هســته ای با ایــران، این 
رژیــم تــالش هــای اطالعاتــی خــود را بــه منظــور مانیتورینــگ تحــوالت ایــران بیشــتر کــرده تــا در 

صــورت لــزوم بتوانــد هشــدارهای الزم را در ایــن خصــوص اطــالع رســانی نمایــد.
ایــن ژنــرال رژیــم صهیونیســتی بــا انتقــاد از عملکــرد دولــت آمریــکا در مذاکــرات هســته ای بــا ایــران 
ــن  ــه ای ــا ب ــه م ــرات هســته ای، نگــرش بدبینان ــان مذاک ــل ناخشــنودی از جری ــت: یکــی از دالی گف
مذاکــرات اســت. هرقــدر هــم کــه ایــن مذاکــرات ادامــه بابــد، اســراییل بایــد بــا تــالش هــای همــه 

جانبــه خــود، مانــع از رســیدن بــه یــک توافــق بــد بــا ایــران شــود.
ــته ای  ــرات هس ــورد مذاک ــم در م ــن رژی ــئولین ای ــراری مس ــای تک ــرار ادعاه ــا تک ــه ب وی در ادام
ــا  ــا، توافــق هســته ای ب ــزود: اگــر علیرغــم تــالش هــای مضاعــف م ــران اف ــا ای کشــورهای 1+5 ب
ایــران محقــق شــود، اســراییل بایــد بــه تقویــت جمــع آوری اطالعــات از ایــران، تســریع تــالش هــا 
بــا هــدف تقویــت بنیــه نظامــی خــود بــرای مقابلــه احتمالی بــا ایــران و باالخــره ایجــاد ائتــالف منطقه 
ای)ائتــالف در منطقــه خلیــج فــارس( بــرای جلوگیــری از تبدیــل دســتاوردهای هســته ای ایــن کشــور 

بــه عنــوان یــک عامــل تأثیرگــذار در منطقــه مبــادرت نمایــد.
کوپرواســر در آســتانه موعــد 30 ژوئــن بــه مقاصــد ایــن رژیــم در مخالفــت بــا برنامــه صلح آمیز هســته 
ای اشــاره کــرد و افــزود: بطــور خالصــه بگویــم درحالیکــه واشــنگتن بــه دنبــال جلوگیــری از تــوان 
تســلیحات هســته ای ایــران اســت، مــا تــالش مــی کنیــم تــا رســیدن ایــران بــه توانمنــدی و دانــش 

بومــی برنامــه هســته ای را از بیــن ببریــم.
او در ادامــه اذعــان کــرد: اســراییل معتقــد اســت کــه توافــق هســته ای بــرای ایــران چنــان پیــروزی را بــه 
دنبــال خواهــد داشــت کــه بســترهای الزم بــرای تبدیــل ایــن کشــور بــه قطــب قــدرت منطقــه ای را مهیا 

خواهــد نمــود و ایــن دلیــل دیگــری بــرای مقابلــه بــا ایــران توســط اســراییل محســوب مــی شــود.
روز گذشــته، روزنامــه صهیونیســتی هاآرتــص گفتــه بــود نتانیاهو در جلســه کابینــه رژیم صهیونیســتی 
اعــالم کــرده کــه بــا نزدیک شــدن بــه پایــان موعــد مقــرر مذاکــرات هســته ای میــان 1+5 و ایــران در 

30 ژوئــن، کشــوهای مذکــور »در حــال تســریع امتیازدهــی« بــه ایران هســتند.
نتانیاهــو کــه همــواره یــرای تحریک کشــورهای غربــی جهت اتخــاذ موضعــی تندتر در قبــال ایــران تالش 
مــی کنــد، در جلســه دیــروز کابینــه رژیم صهیونیســتی گفته بــود: گــزارش هایــی کــه از طرف کشــورهای 
مذاکــره کننــده بــا ایــران بــه من رســیده نشــان مــی دهــد که بــا نزدیــک شــدن بــه تاریــخ 30 ژوئــن برای 
اتمــام توافــق هســته ای بــا ایــران، ایــن کشــورها بــا شــتاب بیشــتری بــه ایــران امتیــاز می دهنــد. هــر روز 
ایــن توافــق شــکل بدتــری بــه خــود مــی گیــرد. هنــوز دیــر نشــده اســت، بهتــر اســت بــا کمــک یکدیگر 

ایــن توافــق را رهــا کنیــد و بــه توافــق بهتــری بــا ایــران بپردازید.
وی در ادامــه بــا تکــرار ســخنان همیشــگی خــود افــزوده بــود: مــا رونــد مذاکــرات را بــه دقــت دنبــال 

مــی کنیــم و خــود را بــرای توافــق احتمالــی کشــورهای 1+5 بــا ایــران آمــاده خواهیــم کــرد.
ایــن روزنامــه صهیونیســتی ســخنان دیــروز نتانیاهــو را در ادامــه ســخنان 2 روز گذشــته »جــان کری« 
وزیــر امــور خارجــه آمریــکا در اولیــن مصاحبــه خــود پــس از ترخیــص از بیمارســتان دانســت. کــری در 
ســخنان خــود گفتــه بــود: برخــی مســائل پیچیــده تــر شــده و در برخی از مســائل هم پیشــرفت داشــته 
ایــم. مــن هرگــز نگفتــه ام کــه خوشــبین هســتم؛ بلکــه همیشــه دم از امیــد زده ام. مــن امیدوار هســتم 
.از مــن مــی پرســید کــه امــکان توافــق بــا ایــران وجــود دارد؟ بلــه قطعــا. ایــن مذاکــره خیلــی دشــوار 

اســت. ایــران و آمریــکا بیــش از 35 ســال اســت کــه بــا یکدیگــر گفتگــو نکــرده انــد.

جروزالم پست گزارش داد

واکنش اسرائیل بعد از توافق 
هسته ای ایران چه خواهد بود؟

ـــر از  ـــران را فرات ـــی ای ـــات نظام ـــی از تاسیس ـــرای بازرس ـــکا ب ـــت آمری ـــن« درخواس ـــتفن لندم »اس
ـــته ای از  ـــرات هس ـــب مذاک ـــرح آن را تخری ـــدف از ط ـــته و ه ـــی دانس ـــکل الحاق ـــدات پروت تعه

ـــرد. ـــوان ک ـــکا عن ـــوی آمری س
ـــق  ـــه تواف ـــتیابی ب ـــرای دس ـــن ب ـــل 30 ژوئ ـــرب االج ـــه ض ـــدن ب ـــک ش ـــا نزدی ـــا ب ـــن روزه ای
ـــیده اســـت. ـــه مراحـــل حساســـی رس ـــرات هســـته ای ب ـــروه 1+5 مذاک ـــران و گ ـــن ای هســـته ای بی

ـــکا  ـــوی آمری ـــدی از س ـــی جدی ـــا زیاده طلب ـــته ب ـــق روال گذش ـــز طب ـــرات نی ـــن دور از مذاک در ای
ـــده  ـــم مذاکره کنن ـــه تی ـــار ب ـــا فش ـــی ه ـــاده خواه ـــن زی ـــرح ای ـــدف از ط ـــه ه ـــم ک ـــده ای ـــرو ش روب
هســـته  ای ایـــران بـــرای دســـتیابی بـــه خواســـته های غیرمنطقـــی آمریـــکا و طـــرف هـــای 

ـــت. ـــی اس غرب
ـــادی  ـــرار زی ـــی اص ـــرف آمریکای ـــه ط ـــرات ک ـــن دور از مذاک ـــود در ای ـــای موج ـــش ه ـــی از چال یک
ـــی  ـــن الملل ـــس بی ـــان آژان ـــط بازرس ـــران توس ـــی ای ـــز نظام ـــی از مراک ـــد بازرس ـــی کن ـــر آن م ب

ـــت. ـــف اس ـــا آن مخال ـــدی ب ـــور ج ـــران بط ـــالمی ای ـــوری اس ـــه جمه ـــت ک ـــی اس ـــرژی اتم ان
ـــن  ـــه ای ـــخ ب ـــر در پاس ـــگار مه ـــا خبرن ـــو ب ـــی در گفتگ ـــرداز آمریکای ـــه پ ـــن نظری ـــتفن لندم اس
ســـوال کـــه آیـــا دیگـــر کشـــورهای جهـــان مثـــل آمریـــکا و انگلیـــس هـــم کـــه پروتـــکل 
ـــود  ـــی خ ـــازه بازرســـی از تاسیســـات نظام ـــد اج ـــی کنن ـــرا م ـــران اج ـــد ای ـــه مانن ـــی NPT را ب الحاق
ـــدود  ـــا ی نامح ـــی ه ـــازه بازرس ـــوری اج ـــچ کش ـــت: هی ـــد گف ـــی دهن ـــس م ـــان آژان ـــه بازرس را ب
ـــه  ـــی ب ـــتی ربط ـــن درخواس ـــن چنی ـــاد م ـــه اعتق ـــد و ب ـــی ده ـــودش را نم ـــی خ ـــن نظام از اماک

ـــدارد. ـــی ن ـــی ت ـــی ان پ ـــکل الحاق ـــات پروت ملزوم
ـــت:  ـــی گف ـــن موضوع ـــرح چنی ـــی از ط ـــرف آمریکای ـــت ط ـــردن نی ـــوال ب ـــر س ـــا زی ـــه ب وی در ادام
ـــب  ـــدف تخری ـــا ه ـــی ب ـــع تراش ـــوم مان ـــه مفه ـــکا ب ـــوی آمری ـــتی از س ـــن درخواس ـــر چنی ـــرار ب اص
ـــکل  ـــنگتن از پروت ـــیر واش ـــده در تفس ـــرح ش ـــی مط ـــائل اضاف ـــن مس ـــت. همچنی ـــرات اس مذاک
ـــادی  ـــاره ع ـــکا درب ـــه آمری ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــت و بیانگ ـــوزان اس ـــه ل ـــق اولی ـــر از تواف ـــی فرات الحاق

ـــد. ـــی کن ـــل م ـــس عم ـــا برعک ـــت و دقیق ـــدی نیس ـــران ج ـــا ای ـــط ب ـــازی رواب س
ـــته  ـــرات هس ـــج مذاک ـــودن نتای ـــت ب ـــه مثب ـــبت ب ـــی نس ـــراز بدبین ـــا اب ـــی ب ـــر آمریکای ـــن تحلیلگ ای
ـــاره اینکـــه مذاکـــرات نتایـــج مثبتـــی داشـــته باشـــد خـــوش بیـــن نیســـتم حتـــی  ای گفـــت: مـــن درب

ـــود. ـــل ش ـــم حاص ـــی ه ـــن توافق ـــده 30 ژوئ ـــالم ش ـــل اع ـــرب االج ـــا ض ـــر ت اگ
ـــتیابی  ـــورت دس ـــی در ص ـــش حت ـــه تعهدات ـــکا ب ـــودن آمری ـــد نب ـــه پایبن ـــاره ب ـــا اش ـــه ب وی در ادام
ـــا  ـــش دارد. ب ـــض تعهدات ـــی در نق ـــابقه ای طوالن ـــنگتن س ـــت: واش ـــته ای گف ـــق هس ـــه تواف ب
ـــت  ـــکا، خصوم ـــل آمری ـــای آن در داخ ـــی ه ـــرائیل و الب ـــنگین اس ـــاد و س ـــارهای زی ـــه فش ـــه ب توج

ـــت. ـــد داش ـــه خواه ـــران ادام ـــه ای ـــنگتن علی ـــای واش ه
ـــاز  ـــود نی ـــتی خ ـــای امپریالیس ـــه ه ـــبرد برنام ـــرای پیش ـــکا ب ـــرد: آمری ـــح ک ـــن تصری وی همچنی
ـــت. در  ـــاس اس ـــزب اهلل و حم ـــوریه، ح ـــران، س ـــمن ای ـــن دش ـــه ای ـــمن دارد. در خاورمیان ـــه دش ب
ـــه  ـــتقل ب ـــورهای مس ـــکا و کش ـــی آمری ـــب اصل ـــن دو رقی ـــیه و چی ـــم روس ـــی ه ـــطح جهان س
ـــن  ـــک ای ـــال خواســـتار تمل ـــت ونزوئ ـــم نف ـــع عظی ـــه خاطـــر مناب ـــکا ب ـــال هســـتند. آمری ـــژه ونزوئ وی

ـــت. ـــور اس کش

نظریه پرداز آمریکایی:
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 با ملزومات پروتکل الحاقی
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ــی  ــوص جاسوسـ ــتر در خصـ ــات بیشـ تحقیقـ
ــرات،  ــل مذاکـ ــای محـ ــل هـ ــراییل از هتـ اسـ
ـــای  ـــروس از کده ـــن وی ـــه ای ـــد ک ـــی ده نشـــان م
ـــت.  ـــرده اس ـــتفاده ک ـــده اس ـــرقت ش ـــی س دیجیتال
ــو و  ــای دوکـ ــروس هـ ــان ویـ ــن میـ همچنیـ

ــانی وجـــود دارد. ــتاکس نـــت« همپوشـ »اسـ
 تحقیقـــات بیشـــتر در خصـــوص ویـــروس رایانـــه 
ــراییل  ــی اسـ ــتفاده در جاسوسـ ــورد اسـ ای مـ
ــته  ــرات هسـ ــل مذاکـ ــای محـ ــل هـ از هتـ
ای، نشـــان مـــی دهـــد کـــه ایـــن ویـــروس از 
ـــرکت  ـــده از ش ـــرقت ش ـــی س ـــای دیجیتال کده
ـــکار  ـــن پیمان ـــوان بزرگتری ـــه عن ـــکان« ب »فاکس
ـــتفاده  ـــان اس ـــک جه ـــات الکترونی ـــد قطع تولی
ـــای  ـــروس ه ـــان وی ـــن می ـــرده اســـت. همچنی ک
ـــم  ـــت« ه ـــتاکس ن ـــو« و »اس ـــایبری »دوک س

پوشـــانی وجـــود دارد.
ــاری بـــود کـــه گـــزارش  ابتـــدای هفتـــه جـ
اولیـــه شـــرکت »کسپراســـکای« دربـــاره 
ــته ای  ــرات هسـ ــرائیل از مذاکـ ــی اسـ جاسوسـ
در بحبوحـــه دور ششـــم مذاکـــرات هســـته ای 
کشـــورهای 1+5 بـــا ایـــران، واکنـــش هـــای 
ــر  ــی در سراسـ ــل سیاسـ ــیاری را در محافـ بسـ

جهـــان بـــه همـــراه داشـــت.
شـــرکت روســـی کسپراســـکای کـــه در حـــوزه 
ــس از  ــد پـ ــت می کنـ ــایبری فعالـ ــت سـ امنیـ
ـــاره  ـــود را درب ـــوری خ ـــاه و ف ـــزارش کوت ـــه گ آنک
ـــم صهیونیســـتی  ـــی رژی جاسوســـی دســـتگاه امنیت

ــا نســـخه   ــرات بـ ــه هتـــل محـــل مذاکـ از سـ
ـــرد،  ـــر ک ـــو« منتش ـــزار »دوک ـــرفته ای از بداف پیش
ــه  ــتری را در ادامـ ــات بیشـ ــز جزئیـ ــروز نیـ امـ
ـــت. ـــوده اس ـــر نم ـــالم و منتش ـــود اع ـــات خ تحقیق

ــاره ایـــن  ــرکت دربـ ــات ایـــن شـ ــه تحقیقـ ادامـ
ـــده اینترنتـــی نشـــان مـــی دهـــد کـــه  ویـــروس پیچی
ـــال  ـــای دیجیت ـــتفاده از کده ـــا اس ـــو ب ـــزار دوک بداف
ــازنده  ــزرگ سـ ــرکت بـ ــروقه از شـ ــر مسـ معتبـ
قطعـــات الکترونیکـــی »فاکســـکان« بـــه جاسوســـی 

از مذاکـــرات هســـته ای پرداختـــه اســـت.
کسپراســـکای امـــروز اعـــالم کـــرد کـــه 
ــده  ــه شـ ــرکت متوجـ ــن شـ ــان ایـ کارشناسـ
انـــد کـــه ویـــروس دوکـــو 0/2 بـــا اســـتفاده 
از کدهـــای معتبـــر نـــرم افـــزاری از شـــرکت 
تایوانـــی »هـــان هـــای« معـــروف بـــه 
ـــر  ـــه ای را تغیی ـــک رایان ـــیر ترافی ـــان مس فاکس
ـــی  ـــداف جاسوس ـــه اه ـــت ب ـــته اس داده و توانس

ــد. ــدام نمایـ ــایبری اقـ سـ
بســیاری از شــرکت هــای بــزرگ ســازنده قطعــات 
الکترونیــک در جهــان ماننــد »اپــل«، »گــوگل«، 
ــری« از  ــک ب ــافت« و »بِل ــوآوی«، »مایکروس »ه
جملــه مشــتریان شــرکت پیمانــکاری فاکســکان 

تایــوان بــه حســاب مــی آینــد.
ـــتند  ـــی هس ـــی کدهای ـــای دیجیتال ـــذرواژه ه  گ
کـــه بـــرای شناســـایی رایانـــه هـــای مجـــاز 
در یـــک شـــبکه اســـتفاده مـــی شـــوند و بـــه 
ـــایر  ـــک و س ـــارت الکترونی ـــای تج ـــوان مبن عن

ـــی  ـــترده جهان ـــبکه گس ـــودکار در ش ـــادالت خ مب
ـــرار  ـــرداری ق ـــره ب ـــورد به ـــوب و م )وب( محس

ـــد. ـــی گیرن م
ــن  ــوه ایـ ــریح نحـ ــان در تشـ ــن کارشناسـ ایـ
جاسوســـی در فضـــای مجـــازی گفتنـــد: 
ــن از  ــره گرفتـ ــا بهـ ــایبری بـ ــان سـ جاسوسـ
ــتم  ــب دادن سیسـ ــروقه و فریـ ــای مسـ کدهـ
ـــه انجـــام  ـــادرت ب ـــع مب ـــری در واق هـــای کامپیوت
ـــا،  ـــتم ه ـــن سیس ـــه ای ـــد ک ـــی کنن ـــی م عمل
مســـروقه بـــودن کدهـــای مذکـــور را متوجـــه 
ـــای  ـــه کده ـــد ک ـــی کنن ـــه تلق ـــده و اینگون نش
ـــری  ـــای کامپیوت ـــتم ه ـــب سیس ـــور از جان مذک
ـــت  ـــان امنی ـــذا کارشناس ـــند. ل ـــی باش ـــر م معتب
ـــی در  ـــد بزرگ ـــوع را تهدی ـــن موض ـــایبری ای س

تبـــادالت اینترنتـــی مـــی داننـــد.
کسپراســـکای روســـی و شـــرکت آمریکایـــی 
»ســـیمنتک کـــراپ« کـــه در زمینـــه مســـائل 
ـــالم  ـــد اع ـــی کنن ـــت م ـــایبری فعالی ـــت س امنی
ـــرم  ـــای ن ـــه ه ـــروس برنام ـــن وی ـــه ای ـــد ک کردن
ـــی  ـــزار جاسوس ـــرم اف ـــا ن ـــترکی را ب ـــزاری مش اف
ـــداف  ـــرای اه ـــابقاً ب ـــه س ـــو دارد ک ـــین دوک پیش
ـــم صهیونیســـتی ســـاخته  جاسوســـی توســـط رژی

ـــود. ـــه ب ـــرار گرفت ـــتفاده ق ـــورد اس و م
در ادامـــه ایـــن گـــزارش آمـــده اســـت: از 
ــاری،  ــال جـ ــه سـ ــاه فوریـ ــه در مـ آنجاییکـ
ــرداری  ــره بـ ــه بهـ ــکا ایـــن رژیـــم را بـ آمریـ
ـــته  ـــرات هس ـــی از مذاک گزینشـــی از بخـــش های

ای بـــرای آســـیب بـــه مذاکـــرات در جریـــان 
ـــب  ـــذا تکذی ـــود، ل ـــرده ب ـــم ک ـــته ای مته هس
ــراییل  ــط اسـ ــزار توسـ ــن بدافـ ــتفاده از ایـ اسـ

فاقـــد صحـــت مـــی باشـــد.
هـــر دو شـــرکت فعـــال روســـی و آمریکایـــی 
)کسپراســـکی و ســـیمنتک کـــراپ( در زمینـــه 
ـــرده  ـــالم ک ـــان اع ـــا اطمین ـــایبری ب ـــت س امنی
ــو و  ــای دوکـ ــروس هـ ــان ویـ ــه میـ ــد کـ انـ

ــود دارد. ــانی وجـ ــتاکس نـــت« همپوشـ »اسـ
ایـــن گـــزارش ادامـــه داد: ویـــروس اســـتاکس 
نـــت در یـــک پـــروژه مشـــترک آمریکایـــی-

اســـراییلی در ســـال 2009 در تـــالش بـــود 
تـــا بـــه 1000 یـــا حتـــی تعـــداد بیشـــتری از 
ســـانتریفیوژهای مـــورد اســـتفاده در غنـــی 
ـــز  ـــته ای نطن ـــایت هس ـــوم در س ـــازی اورانی س

آســـیب رســـانده و آن هـــا را نابـــود کنـــد.
ـــالم  ـــود اع ـــزارش خ ـــان گ ـــکای در پای کسپراس
کـــرد: مهاجمـــان ویـــروس ســـایبری دوکـــو 
ـــا  ـــن کده ـــه ای ـــه ب ـــتند ک ـــزاری هس ـــا بداف تنه
دسترســـی دارنـــد و بنابرایـــن ایـــن فرضیـــه را 
ـــا  ـــا را ب ـــخت افزاره ـــور س ـــان مذک ـــه مهاجم ک
ـــک  ـــانتریفیوژها ه ـــن س ـــه ای ـــیدن ب ـــدف رس ه

ـــت. ـــرده اس ـــی ک ـــد را قطع ـــرده ان ک
ـــود  ـــر خ ـــای اخی ـــه ه ـــس از یافت کسپراســـکای پ
ـــه  ـــکان را ب ـــی فاکس ـــای دیجیتال ـــرقت کده س
اطـــالع ایـــن شـــرکت رســـانده اســـت تـــا از 

ـــود. ـــری ش ـــد جلوگی ـــن رون ـــه ای ادام

از استاکس نت تا شنود مذاکرات؛

افشای جزئیات تازه از جاسوسی سایبری از محل مذاکرات هسته ای ایران

ایران در جهان

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 17 |  شماره 5 |  8 تیـــر 94

تنهـا چنـد روز بـه فرصـت از پیـش تعیین شـده 
برای رسـیدن ایـران و کشـورهای 1+5 به توافق 
جامـع فرصـت باقـی مانـده و در ایـن میـان هم 
شـاهد اظهارات امیـدوار کننده بـرای حصول این 
توافـق هسـتیم و هـم اظهـارات ناامید کننـده در 

خصـوص آن منتشـر می شـود. 
ایـن وضعیت در حالی اسـت که قـرار اسـت از امروز 
چهارشـنبه دور جدیـد مذاکرات هسـته ای ایـران و 
کشـورهای 1+5 در وین با حضور معاونـان وزیر امور 
خارجه کشـورهای حاضـر در مذاکـرات و همچنین 

نمانیده اتحادیـه اروپا آغاز شـود. 
در همیـن رابطه »سـید عباس عراقچـی« معاون 
وزیـر امـور خارجه ایـران، پیـش از آغـاز مذاکرات 
امـروز بـه خبرنـگاران اعالم کـرد که در ایـن دور 
از مذاکـرات کوشـش می شـود اختالف هـا را در 
متـن توافق نهایـی کاهش دهنـد و اضافـه کرده 
اسـت کـه احتمـااًل تعـدادی از اختالفـات کـه 
مقداری کلیدی و اساسـی تر اسـت بـرای روزهای 
آخـر می ماند تـا با حضـور وزیران خارجـه در مورد 

آن هـا تصمیم گرفته شـود.
تیـر(   10( ژوئـن  مهلـت 30  دربـاره  عراقچـی 
هـم گفته اسـت کـه اگرچـه ایـن تاریـخ را برای 
پایـان مذاکـرات در نظـر گرفته انـد امـا بـه تاریخ 
مشـخصی پایبند نیسـتند و اگـر الزم باشـد برای 

یـک توافـق مطلـوب بیشـتر مـی مانند.

کاری با گذشته ایران نداریم 
امـا شـب گذشـته »جـان کـری« وزیـر امـور 
خارجـه آمریـکا، در یـک کنفرانـس خبـری کـه 
البته بصـورت ویدئـو کنفرانس برگزار شـد گفت: 
اعضـای گروه 1+5 در مذاکرات هسـته ای با ایران 
برای دسـتیابی به توافق جامع و نهایی بر مسـئله 
فعالیت هـای   )PMD(احتمالـی نظامـی  ابعـاد 
هسـته ای تهران در گذشـته »متمرکز« نیسـتند.

وزیر امـور خارجه آمریـکا تصریح کرده اسـت که 
نگرانـی گـروه 1+5 بـر فعالیت هـای آینـده ایران 

متمرکز اسـت.
اینکـه آمریـکا در ایـن مرحلـه از مذاکـرات اعالم 
مـی کنـد 1+5 با فعالیت هـای قبلی ایـران کاری 
نـدارد مـی توانـد بـه نوعـی موجـب پیشـرفت 
مذاکـرات شـود چـون تـا کنـون فشـارهای بـی 
دلیـل زیـادی در ایـن رابطـه بـه تهـران وارد می 
شـود و »طـرح سـوال هـای ادعایـی« نیـز بـر 
همین اسـاس از سـوی آژانس شـکل گرفته بود. 
جـان کـری گفته اسـت: »ابعـاد نظامـی احتمالی 
)برنامـه هسـته ای ایـران( در برخـی از مذاکـرات 
مطـرح شـد، مـا روی ایـن فعالیت هـا متمرکـز 
نشـده ایم که به طـور دقیق بررسـی کنیـم و آنها 
توضیح بدهنـد که در یک نقطه زمانی مشـخص 
چـه کاری را انجـام داده انـد. خیلی روشـن اسـت 
دسـتیابی بـه توافقـی مشـروع مسـتلزم پیگیری 

چنین مسـئله ای اسـت.«
وزیر امـور خارجه آمریـکا با این حـال تاکید کرده 
اسـت که به مذاکرات هسـته ای با ایـران در وین 

ملحق خواهد شـد.
پـس از آن که ایـران و گروه 1+5 در سـال 2013 
در ژنـو بـه توافق موقت دسـت یافتنـد، یک مقام 
دولـت بـاراک اوبامـا گفـت کـه روشـن کـردن 
مسـائل باقیمانـده در خصـوص ابعـاد »نظامـی« 
احتمالـی فعالیت هـای هسـته ای ایـران یکـی از 
پیـش شـرط  هـای دسـتیابی بـه توافـق نهایی با 

اسـت. تهران 
این در حالی اسـت که خبرگزاری آسوشـیتدپرس 
هفته گذشـته به نقـل از منابع مطلع خبـر داده بود 
کـه در توافق 30 ژوئـن )10 تیرماه( ایـران به این 
پرسـش ها در ایـن زمینه پاسـخ نمی دهـد. آمریکا 
و اعضـای گـروه 1+5 در حـال تهیه فهرسـتی از 
اقداماتـی هسـتند که ایـران بایـد در آینـده انجام 

دهـد تـا از ایـن طریـق نگرانی هـا در خصـوص 
را  هسـته ایش  برنامـه  احتمالـی  نظامـی  ابعـاد 

برطـرف کند.
بیشـتر  می گویـد،  آسوشـیتدپرس  خبرگـزاری 
فعالیت هـای مربوط بـه »ابعاد نظامـی احتمالی« 
برنامه هسـته ای ایـران به پیش از سـال 2003 بر 
می گـردد، زمانی که برنامه هسـته ای ایران افشـا 

. شد
اینکـه آمریـکا در ایـن مرحلـه از مذاکـرات اعالم 
مـی کنـد 1+5 با فعالیت هـای قبلی ایـران کاری 
نـدارد مـی توانـد بـه نوعـی موجـب پیشـرفت 
مذاکـرات شـود چـون تـا کنـون فشـارهای بـی 
دلیـل زیـادی در ایـن رابطـه بـه تهـران وارد می 
شـود و »طـرح سـوال هـای ادعایـی« نیـز بـر 
همین اسـاس از سـوی آژانس شـکل گرفته بود. 
فرامـوش نکنیـم کـه تائیدیـه آژانس بـر فعالیت 
هسـته ای ایـران و اعالم آنکه تهـران به تعهدات 
خـود در برنامـه اقـدام مشـترک )برجـام( عمـل 
کرده پیش شـرط رسـیدن بـه توافق جامع اسـت 
و در حالـی کـه آژانـس هنـوز پرسـش هایـی در 
خصـوص فعالیت های سـابق ایـران در ذهن دارد 
و بسـیاری از فشـارهای وارده بـر ایـران در سـال 
هـای گذشـته نیز بـه دلیل همیـن مـوارد ادعایی 

اسـت.  بوده 

13 روز پرکار و سیگنال های منفی 
13 روز تـا پایـان ضـرب االجل تعیین شـده برای 
حصـول توافق جامـع باقـی مانـده و در این میان 
وجـود پـاره ای از اختالفـات میـان ایـران و گروه 
1+5 موجـب شـده تـا روزهایـی پـرکار در انتظار 
طرفیـن مذاکـره تـا تاریـخ 30 ژوئـن باشـد و در 
ایـن میـان اخباری منتشـر می شـود کـه موجب 
گسـترده شـدن جـو ناامیـدی نسـبت بـه نتیجه 

بخـش بـودن مذاکـرات می شـود. 

بـرای مثال هـر چند پیشـتر اعالم شـده بـود که 
بـه محـض حصـول توافـق جامـع تحریـم های 
سـازمان ملـل نیـز علیه ایـران لغـو می شـوند اما 
یـک مقام غربـی مدعی شـده که شـورای امنیت 
تصمیم دارد تـا رفع تحریم های سـازمان ملل در 
قبال ایـران را به بعـد از اعالم نظـر قطعی کنگره 

آمریکا موکـول کند.
بـر همیـن اسـاس چنانچـه ایـران و کشـورهای 
1+5 موفـق بـه حصول توافق هسـته ای شـوند، 
شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحد بـه احتمال 
زیـاد وقفـه ای یـک ماهـه را بـرای رفـع تحریم 
هـای ایـران لحـاظ خواهد کرد تـا به ایـن ترتیب 
کنگـره آمریـکا بتوانـد قـرارداد به دسـت آمـده را 

مـورد بررسـی قـرار دهد.
بـه گفتـه ایـن مقـام رسـمی غـرب که نخواسـت 
نامـش فـاش شـود، این تصمیـم چندان خوشـایند 
نیسـت اما بـه لحـاظ سیاسـی از اهمیت برخـوردار 
اسـت چرا که کنگره جمهوری خـواه آمریکا تمایلی 
به پیـش قدمی اعضـای شـورای امنیت بـه اعمال 

نظـر در خصـوص توافـق هسـته ای ایران نـدارد.
مـاه گذشـته، »بـاراک اوبامـا« رئیـس جمهـور 
آمریـکا الیحـه ای را به امضا رسـاند کـه پیش از 
تعلیق تحریـم های کنگـره به این نهـاد فرصتی 
30 روزه را بـرای بازنگـری توافـق هسـته ای می 
دهـد. کل روند بازنگـری با احتسـاب دوره ای که 
بـه حق وتـوی اوبامـا و اعمال نظر مجـدد کنگره 
اختصـاص داده مـی شـود در مجمـوع 60 روز را 

شـامل می شـود.
البتـه بـه ادعـای ایـن مقـام غربـی، اعضـای 15 
نفـره شـورای امنیـت بـرای رفـع تحریـم هـای 
سـازمان ملل متحد بـه رای کنگـره آمریکا نیازی 
ندارنـد اما بـا توجه به کارشـکنی هـای جمهوری 
خواهـان پیـش دسـتی کردن نسـبت به آنهـا کار 

عاقالنـه ای بـه نظر نمـی آید.

سیگنالهای مثبت و منفی همزمان با 
آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای

ای  هسته  مذاکرات  جدید  دور 
آغاز  چهارشنبه  امروز  از  ایران 
می شود و در این میان مقامات 
و  مثبت  های  سیگنال  آمریکایی 
منفی زیادی را مخابره می کنند.

گزارش:عبدالحمید بیاتی

ایران در جهان
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ــرح  ــرای ط ــی ب ــره را راه ــا مذاک ــی ه آمریکای
خواســته هــای خــود و اعمــال فشــار بــر طــرف 
مقابــل تلقــی مــی کننــد حــال آنکــه در مواجــه 
ــا ایــران بــرای نخســتین بــار الگــوی رفتــاری  ب
ــر داده و از در مصالحــه و مــدارا وارد  خــود را تغیی

ــد شــده ان
ــران و کشــورهای  ــن ای ــرات هســته ای بی مذاک
ــن  ــل 30 ژوئ ــرب االج ــه ض ــی ب 1+5 در حال
ــیاری  ــه بس ــود ک ــی ش ــک م ــاه( نزدی )11 تیرم
ــده  ــره کنن ــم مذاک ــی تی ــای آمریکای از تندروه
ایــن کشــور را بــه خلــف وعــده و عقــب نشــینی 
ــن  ــد. ای ــی کنن ــه خــود متهــم م از مواضــع اولی
ــه  ــرد ک ــدا ک ــود بیشــتری پی ــی نم مســئله وقت
هفتــه گذشــته »جــان کــری« وزیــر امــور 
خارجــه آمریــکا شــفاف ســازی »ابعــاد احتمالــی 
نظامــی« فعالیــت هــای هســته ای تهــران را که 
در گذشــته انجــام گرفتــه اســت بــرای  حصــول 
توافــق بــا ایــران غیــر ضــروری دانســت. اینگونه 
بــود کــه نــه تنهــا دولتمــردان بلکــه حتــی برخی 
ــاراک  ــت »ب ــز دول از رســانه هــای آمریکایــی نی
ــن خطــوط قرمــزی  ــده گرفت ــه نادی ــا« را ب اوبام
ــود.  ــرده ب ــیم ک ــود ترس ــه خ ــد ک ــم کردن مته
شــاید بتــوان گفــت مذاکــرات هســته ای ایــران 
اولیــن مــوردی اســت کــه واشــنگتن را در مقــام 
ــده  ــاالت متح ــت. ای ــرار داده اس ــی ق ــه زن چان
ــده ای  ــت ش ــش تثبی ــه نق ــه ب ــا توج ــکا ب آمری
ــت  ــی دارد در حال ــدرت جهان ــه ق ــه در عرص ک
ــاه آمــدن از مواضــع  ــرای کوت معمــول لزومــی ب
ــد کــه  ــر پیــش مــی آی ــد و کمت خــود نمــی بین
ــرف  ــر ط ــار ب ــال فش ــاب و اعم ــای ارع ــه ج ب
مقابــل از در صلــح و مــدارا وارد شــود. در مقابــل 
ایــن ســنگ انــدازی هاســت کــه »پــل پیــالر« 
تحلیلگــر پیشــین ســازمان اطالعــات مرکــزی 
آمریــکا )ســیا( ســعی بــه اصــالح مفهــوم غلطی 
دارد کــه جامعــه سیاســی آمریــکا از واژه مذاکــره 
تعبیــر مــی کنــد. بــه عقیــده وی امتیازدهــی می 
توانــد رویکــرد محتاطانــه ای باشــد بــرای درک 
بهتــر از اهــداف، تمایــالت و حتــی تــرس هــای 

ــل. طــرف مقاب
پیــالر در یادداشــتی کــه پایــگاه تحلیلــی 
»نشــنال اینترســت« منتشــر کــرد، مــی نویســد:

ــه  ــکا ب ــر از آمری ــه غی ــا ب ــه ج ــره در هم مذاک
منزلــه یــک معاملــه تلقــی مــی شــود کــه در پی 
ــدی  ــل، نیازمن ــازات متقاب ــی امتی ــذاری برخ واگ
ــع  ــت رف ــد کفای ــه ح ــروه را ب ــر دو گ ــای ه ه
مــی کنــد. بــه ایــن ترتیــب، آنهــا در نهایــت می 
ــق رســیدن  ــه تواف ــه ب ــد مدعــی شــوند ک توانن

ــق نرســیدن اســت. ــه تواف ــز ب ــر از هرگ بهت
اســتثناگرایی  ناخوشــایند  تبعــات  از  یکــی 
آمریکایــی برداشــت پیچیــده و بســیار ناموزونــی 
ــن  ــد. ای ــره دارن ــا از واژه مذاک ــه آنه ــت ک اس
مفهــوم گنــگ مانــع بزرگــی بــر ســر راه 

ــه  ــود. اگرچ ــی ش ــی م ــر تلق ــی موث دیپلماس
ــن مفهومــی از واژه مذاکــره تنهــا  برداشــت چنی
ــا  ــوع نگــرش ب ــن ن ــکا نیســت، ای ــاص آمری خ
تفکــر اســتثناگرایانه ایــاالت متحــده گــره خورده 
اســت- کشــوری کــه در جایــگاه ابرقــدرت 
نشســته و بــه هــر نحــو ممکــن حــرف خــود را 
بــه کرســی مــی نشــاند. وقتــی پــای مذاکــره بــه 
میــان مــی آیــد اســتثناگرایی آمریکایی در ســاده 
ــی  ــه م ــور ارای ــه از واژه مذک ــی ک ــن مفهوم تری
ــی دیپلماتیــک  ــک رویاروی ــا ی دهــد، آن را صرف
ــت  ــکا فرص ــه آمری ــه ب ــد ک ــی کن ــف م توصی
طــرح خواســته هــا و خطــوط قرمــز خــود را مــی 
ــزم  ــل مل ــرف مقاب ــف، ط ــن توصی ــد. در ای ده
بــه پذیــرش خواســت آمریــکا بــوده و دیپلمــات 
هــا هــم بایــد بــر روی جزئیاتــی کار کننــد کــه 
اجــرای طــر ح هــای واشــنگتن را تضمیــن مــی 
ــل  ــن صــورت، چنانچــه طــرف مقاب ــد. در ای کن
زیــر بــار خواســته هــای آمریکا نــرود، واشــنگتن 
مجبــور اســت بــرای مجــاب کــردن آنهــا فشــار 

ــد. ــال کن ــتری را اعم بیش
ــه ایــن ترتیــب تعریفــی کــه ایــاالت متحــده   ب
آمریــکا از مذاکــره ارایــه مــی دهد کامــال متفاوت 
ــورهای  ــر کش ــه در دیگ ــت ک ــزی اس از آن چی
جهــان رواج دارد. در مذاکــره بــا دیگــر کشــورها، 
ــدارد کــه همــه  هیــچ یــک از طرفیــن انتظــار ن
ــی شــود.  ــزء عمل ــه ج ــزء ب ــش ج ــته های خواس
ــه  ــکا ب ــر از آمری ــه غی ــا ب ــه ج ــره در هم مذاک
منزلــه یــک معاملــه تلقــی مــی شــود کــه در پی 
ــدی  ــل، نیازمن ــازات متقاب ــی امتی ــذاری برخ واگ
ــع  ــت رف ــد کفای ــه ح ــروه را ب ــر دو گ ــای ه ه
مــی کنــد. بــه ایــن ترتیــب، آنهــا در نهایــت می 
ــق رســیدن  ــه تواف ــه ب ــد مدعــی شــوند ک توانن

ــق نرســیدن اســت. ــه تواف ــر از هرگــز ب بهت
سیاســت داخلــی آمریــکا هــم از الگویــی 
ــه ایــن معنــی کــه  ــد ب مشــابه پیــروی مــی کن
ــل سیاســی  ــی در محاف ــزب گرای ــا تشــدید ح ب
کشــور واگــذاری امتیــاز بــه طــرف مقابــل 
نوعــی کثــر شــأن تلقــی مــی شــود. در عــوض، 
آنچــه کــه فــی الحــال عــرف تلقــی مــی شــود، 
ــر روی نحــوه  تعییــن خطــوط قرمــز و تمرکــز ب
فشــارهایی اســت کــه در نهایــت موجب تســلیم 

ــردد. ــی گ ــل م ــرف مقاب ط
ــکا  ــی آمری ــای داخل ــت ه ــه سیاس ــب آنک جال

همــواره آثــار مخــرب خــود را بــر روی سیاســت 
ــت.  ــته اس ــی گذاش ــور  باق ــی کش ــای خارج ه
ــتثناگرایانه  ــر اس ــوع تفک ــن ن ــج ای ــی از نتای یک
ــره غیرضــروری  ــد مذاک ــه مصالحــه را در رون ک
دانســته و آن را نشــانه ای از شــرم و ضعــف تلقی 
مــی کنــد مــی تــوان در  جبهــه گیــری نســبت 
بــه عملکــرد »بــاراک اوبامــا« رئیــس جمهــوری 

ــران مشــاهده کــرد. ــا ای ــکا، در مذاکــره ب آمری
یکــی از ایراداتــی کــه مخالفیــن و عمدتــا 
جمهــوری خواهان دربــاره رویکــرد اوبامــا مطرح 
مــی کننــد عقــب نشــینی وی از مواضعــی اســت 
کــه در مراحــل ابتدایــی مذاکــره بــا ایران داشــته 
اســت. در ایــن میــان مــی تــوان بــه نامــه »بــاب 
کروکــر« رئیــس کمیتــه روابــط خارجــی ســنای 
آمریــکا بــه اوبامــا اشــاره کــرد. در ایــن نامــه وی 
ــد کــه چــرا مســیر مذاکــرات  شــکایت مــی کن
ــکا  ــه آمری ــارات اولی هســته ای از اهــداف و اظه
ــی  ــه حت ــن نام ــر در ای ــت. کروک ــده اس دور ش
ــی هشــدار مــی دهــد کــه  ــاره گــزارش های درب
احتمــال واگــذاری امتیــازات بیشــتر بــه ایــران را 

ــد.    پیــش بینــی کــرده ان
بهتریــن پاســخی کــه مــی تــوان بــه ایــن گونــه 
ادعاهــا داد ایــن اســت کــه بگوییــم: بلــه ایــاالت 
ــذار  ــران واگ ــه ای ــی را ب ــکا امتیازات متحــده آمری
کــرده و مــی کنــد و در مقــام مقایســه امتیازاتــی 
ــتر  ــم بیش ــن ه ــرده از ای ــذار ک ــران واگ ــه ای ک

اســت. اصــوال مذاکــره کــردن یعنــی همیــن.
شــاید آمریکایــی هــا دوســت نداشــته باشــند که 
ــاف  ــد. انعط ــه زدن ببینن ــگاه چان ــود را در جای خ
ناپذیــری رویکــردی اســت کــه مــی تــوان 
بــرای طفــره رفتــن از چانــه زنــی انتخــاب کــرد 
ــت و  ــری نیس ــوب و مؤث ــرد خ ــا رویک ــا لزوم ام
اصــوال نبایــد ایــن قضیــه چانه زنــی را سرســری 

ــت. گرف
سفســطه نامــوزون بــودن نــگاه آمریکایــی وقتی 
ــا  ــل ب ــروه هــای دخی ــه گ ــه بقی ــو مــی رود ک ل
اتخــاذ اقداماتــی ســعی بــه یــادآوری ایــن نکتــه 
داشــته باشــند کــه اصــوال مذاکــره در ذات خــود 

یــک مجاهــدت دو جانبــه را مــی طلبــد.
ــی دولتمــردان  ــه خوب ــی هــم ب دولتمــردان ایران
ــد و  ــارت باخبرن ــن تج ــورها از قوانی ــایر کش س
ــه  ــان ب ــه اقدامش ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــد ب بعی
معنــای عــدم درک آنهــا از لــزوم تعامــل و 

ــردان  ــس، دولتم ــود. برعک ــی ش ــه تلق مصالح
ایرانــی خواهــان آن هســتند تــا در پیامــی واضــح 
ــه  ــد ک ــود بفهمانن ــی خ ــان آمریکای ــه همتای ب
ــه  ــازی مشــابه را ارای ــد یــک ب هــردو مــی توانن
ــاالت متحــده  ــه ای ــد و اینکــه هیچکــس ب دهن
ــوط  ــیم خط ــرای ترس ــژه ب ــوز وی ــکا مج آمری

ــت. ــداده اس ــز ن قرم
ــس  ــای مجل ــه اعض ــت ک ــن روی اس از همی
ــد  ــه دادن ــه ای را ارای ــه الیح ــن هفت ــران ای ای
کــه هــدف از آن حمایــت از تیــم مذاکــره کننــده 
ایــران و حفاظــت از خطــوط قرمــزی اســت کــه 
ــی انقــالب مشــخص شــده  از ســوی رهبــر عال
ــی  ــه موضوعات ــن الیحــه، ب ــه ای اســت. در ادام
از قبیــل بازرســی هــای بیــن المللــی، تحقیــق و 
توســعه هســته ای و زمانبنــدی رفــع تحریــم هــا 

ــه شــده اســت. پرداخت
آنچــه کــه مســلم اســت دولتمــردان ایرانــی هــم 
بــه خوبــی دولتمــردان ســایر کشــورها از قوانیــن 
معاملــه باخبرنــد و بعیــد بــه نظــر مــی رســد کــه 
اقدامشــان بــه معنــای عــدم درک آنهــا از لــزوم 
تعامــل و مصالحــه تلقــی شــود. برعکــس، 
ــا در  ــتند ت ــان آن هس ــی خواه ــردان ایران دولتم
ــود  ــی خ ــان آمریکای ــه همتای ــح ب ــی واض پیام
ــازی  ــک ب ــد ی ــی توانن ــردو م ــه ه ــد ک بفهمانن
ــه  ــس ب ــه هیچک ــد و اینک ــه دهن ــابه را ارای مش
ــرای  ــژه ب ــوز وی ــکا مج ــده آمری ــاالت متح ای

ــت.    ــداده اس ــز ن ــوط قرم ــیم خط ترس
ــل در  ــرات حداق ــه مذاک ــه گون ــت معامل ماهی
ــرد دارد کــه هــر دو طــرف  ــورد کارب یکــی دو م
ــد. در  ــتفاده کنن ــه نحــو احســن اس ــد از آن ب بای
واقــع، ایــن جنبــه از مذاکــرات بــرای جمــع آوری 
ــر اســاس آن  ــه کار مــی رود کــه ب ــی ب اطالعات
هــر یــک از گــروه هــای ذینفــع بــه آنچــه کــه 
ــه آن بیشــتر و یــا حتــی کمتــر  طــرف مقابــل ب
بهــا مــی دهــد پــی خواهــد بــرد و تنهــا بــه ایــن 
ــن  ــز مذاکــره بهتری ــای می وســیله اســت کــه پ
ــرف را  ــر دو ط ــای ه ــته ه ــه خواس ــی ک توافق

ــی شــود. ــد، حاصــل م ــراورده کن ب
ــه ای  ــژه کار معقوالن ــی وی ــه امتیازده ــه ک البت
ــد  ــد، امــا در عــوض مــی توان ــه نظــر نمــی آی ب
ــرای درک بهتــر  ــه ای باشــد ب رویکــرد محتاطان
از اهــداف، تمایــالت و حتــی تــرس هــای طرف 

ــل. مقاب

نشنال اینترست بررسی کرد:

مذاکره به سبک 
آمریکایی/ منطق 

زور به جای معامله

ایران در جهان
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 خاورمیـانه  و شمال افریقا
دبیران :     سمیه خمارباقی  
رامین حسین آبادیان

گفتگو با نماینده سازمان ملل در امور یمن
 یمن؛ سرابی که جوان خام سعودی را فریفت

 علل انتشار خبر درگذشت رییس اقلیم کردستان عراق
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نماینده سازمان ملل در امور یمن؛

نقض حقوق بشر در یمن رصد می شود/
کنفرانس ژنو یمنی-یمنی نخواهد بود

ــان  ــر در زم ــتانه)حقوق بش ــر دوس ــوق بش ــض حق ــوارد نق ــی م ــور کل ــه ط ||  ب
جنــگ( توســط عربســتان ســعودی در یمــن چگونــه و بــه چــه صورتــی توســط 

ســازمان ملــل متحــد پیگیــری مــی شــود؟
همانطــور کــه مــی دانیــد دفاتــر مربــوط بــه حقــوق بشــر وابســته بــه ســازمان ملــل متحــد در یمــن 

ــر همــواره نقــض حقــوق بشــر در ایــن کشــور را از ســوی هــر گروهــی کــه  وجــود دارد، ایــن دفات
صــورت گیــرد رصــد مــی کنــد. ایــن مــوارد بــه صــورت گــزارش هایــی در اختیــار ســازمان ملــل 
متحــد قــرار مــی گیــرد. عــالوه برایــن وزارت حقــوق بشــر یمــن نیــز در ایــن زمینــه فعــال اســت و 

گــزارش هایــی را تهیــه مــی کنــد.

|| چــه کشــورهایی در کنفرانــس ژنــو حضــور خواهنــد داشــت؟ آیــا ایــران جــزء 
شــرکت کننــدگان خواهــد بــود؟

تاکنــون ســطح مشــارکت در کنفرانــس ژنــو مشــخص نشــده اســت، هیــچ کشــوری تاکنــون دعوت 
ــه دنبــال  ــو تنهــا یمنــی - یمنــی باشــد و ب نشــده اســت. قطعــا مــا نمــی خواهیــم گفتگوهــای ژن
حضــور نماینــدگان ســازمان هــای منطقــه ای و بیــن المللــی در ایــن کنفرانــس هســتیم ســازمان 

هایــی کــه در موضــوع یمــن ایفاگــر نقــش هســتند.

ـــه خـــاورمیـانـــ
ـــمال آفــریقا و شــ

|| نقــش عربســتان در انفجارهــای تروریســتی اخیــر 
ــین )ع( در  ــام حس ــی)ع( و ام ــام عل ــجد ام در دو مس

القطیــف و الدمــام عربســتان چیســت؟
ــات تروریســتی و  ــه منشــاء جنای ــت ک ــوان گف ــی ت ــد م ــه تاکی ب
کشــتار غیر نظامیــان کــه مشــابه آن در القدیــح و الدمام عربســتان 
رخ داد سیاســتهای تحریــک و تفرقــه برانگیــز مذهبــی اســت کــه 
ــی  ــی و اطالعات ــای سیاس ــورها و گروهه ــی کش ــوی برخ از س
ــی  ــرای اجرای ــالش ب ــا ت ــه ب ــت ک ــده اس ــال ش ــی اعم عرب
کــردن طرحهــای تفرقــه برانگیــز، ایجــاد فتنــه و تجزیــه امــت 
ــر  ــاعه تفک ــرای اش ــه را ب ــود و زمین ــی ش ــال م ــالمی دنب اس
تکفیــری القائــی کــه جزیــرة العــرب امــروزه تبدیــل بــه خاســتگاه 

ــد. آن شــده، فراهــم مــی کن

|| گــروه تروریســتی داعــش مســئولیت انفجارهــای 
اخیــر را در مســاجد مناطــق شــیعه نشــین عربســتان 
ــده  ــم وع ــتان ه ــت. عربس ــه اس ــده گرفت ــر عه ب
ــاد  ــه اعتق ــت. ب ــات را داده اس ــن حم ــری ای پیگی
ــه  ــزار داعــش دســت ب ــا اب شــما چــرا عربســتان ب

ــد؟ ــی زن ــی م ــن اقدامات چنی
ایــن کــه گروهــی مســئولیت ایــن امــر را برعهــده بگیــرد عوامــل 
ــه  ــن زمین ــود در ای ــئولیت خ ــرده آن را از مس ــت پ ــرک پش مح
توجیــه و تبرئــه نمــی کنــد. عربســتان و هــر کشــور دیگــری کــه 
بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم از جریانهــای تروریســتی 
عامــل بــه چنیــن جنایاتــی حمایــت مــی کننــد قطعــا مســئولیت 
ایــن جنایــات را بــر عهــده دارنــد کــه در نتیجــه سیاســتهای آنــان 

ــت. ــه رخ داده اس ــن زمین در ای

ــای  ــدید درگیریه ــث تش ــوع باع ــن موض ــا ای || آی
ــود؟ ــی ش ــتان نم ــی در عربس ــه ای و مذهب طایف

ــان  ــش تنشــها می ــه افزای ــی منجــر ب ــن جنایات ــا خطــر چنی قطع
ــار شــدن  ــه عربســتان شــده و گرفت ــف در جامع گروههــای مختل
کشــورهای منطقــه در منجــالب تفکــر تکفیــری را در پــی خواهــد 

ــت. داش

ــم آل  ــرای رژی ــات نســنجیده ب ــن اقدام || تبعــات ای
ســعود چیســت؟

ــه  ــن زدن ب ــتگاه آن دام ــه خاس ــات ک ــن جنای ــات ای ــج و تبع نتای
اختالفــات طایفــه ای و مذهبــی اســت قطعــا آثــار بســیار بــدی را 
بــر جهــان اســالم خواهــد گذاشــت و خنجــر تجزیــه و تقســیم را 
بــر روی گلــوی ملــت و دولتهــای منطقــه قــرار مــی دهــد کــه در 

ایــن فتنــه کــور گرفتــار شــده انــد.

رئیس حزب تجمع همبستگی لبنان:

آل سعود مسئول انفجار مساجد شیعیان است/
عربستان خاستگاه تفکر تکفیری

عضو شورای عالی شرعی اسالمی لبنان با تاکید بر اینکه نظام عربستان مسئول جنایات اخیر علیه شیعیان در 
این کشور است اعالم کرد که چنین جنایاتی باعث تشدید درگیریهای طایفه ای در عربستان خواهد شد.

حمله تروریستی به مسجد امام علی)ع( در القدیح و مسجد امام حسین)ع( در الدمام عربستان طی دو 
هفته اخیر منجر به شهادت و زخمی شدن دهها شیعیان عربستانی شد.

گروه تروریستی داعش مسئولیت هر دو انفجار را بر عهده گرفته و مقامات سعودی در اقدامی نمایشی 
این اقدامات را محکوم کردند.

این  در حالی است که آل سعود پیوسته سیاست تبعیض را علیه شیعیان عربستان در پیش گرفته است.
در همین راستا گفتگویی با »شیخ مصطفی ملص« عضو شورای عالی شرعی اسالمی و رئیس حزب تجمع 

همبستگی لبنان انجام شده است که مشروح آن از نظر می گذرد

نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد برای حل بحران یمن با اعالم اینکه نقض 
حقوق بشر در یمن رصد می شود اعالم کرد: کنفرانس ژنو یمنی-یمنی 

نخواهد بود.
»اسماعیل ولد الشیخ« نماینده ویژه بان کی مون دبیر کل سازمان 
ملل متحد برای حل بحران یمن در راستای پایان بخشیدن به به 

ریاض رفت و با مقامات سعودی دیدار و گفتگو کرد.
وی بالفاصله پس از پایان رایزنی های خود در عربستان سعودی به 
تهران سفر کرد و با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و 
حسین امیرعبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه 

کشورمان دیدار کرد.
اسماعیل ولد الشیخ در جریان حضور خود در تهران ۲۸ می را زمان 
برگزاری کنفرانس بین المللی ژنو برای حل بحران یمن اعالم کرده 
بود اما پس از گذشت چند روز از اعالم این تاریخ، سازمان ملل 

متحد از تعویق برگزاری این نشست خبر داد.
در جریان سفر اسماعیل ولد الشیخ به تهران با وی گفتگویی شده 

است که در ادامه از نظر می گذرد:

http://mehrnews.com
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ـــه خـــاورمیـانـــ
ـــمال آفــریقا و شــ

دالیــل حملــه آل ســعود بــه یمــن را مــی تــوان 
از یــک ســو ناشــی از تغییــرات در ســاختار داخلی 
ــج  قــدرت ســعودی و از ســوی دیگــر عــدم نتای

مطلــوب آل ســعود در منطقــه دانســت.
ایــن روزهــا یکــی از بزرگترین جنایات انســانی در 
منطقــه خاورمیانــه در حــال وقوع اســت. حکومت 
ــعودی  ــتان س ــرور عربس ــی و تروریســت پ وهاب
بــا ائتالفــی صــوری بیــش از دو مــاه اســت کــه 
حمــالت وحشــیانه خــود را به یمــن آغاز کــرده و 
با تجــاوزی آشــکار، هــزاران تــن از مــردم مظلوم 
ایــن کشــور اعــم از کــودکان و زنــان را بــه جــرم 
ــه،  ــور بیگان ــم و ج ــی ظل ــی و نف ــتقالل طلب اس

قتــل عــام کــرده اســت.
ایــن رفتــار وحشــیانه کــه مطابــق مفــاد منشــور 
بیــن المللــی حقــوق بشــر هیچگونــه توجیهــی 
ــن  ــای بی ــات نهاده ــا احساس ــه تنه ــدارد، ن ن
المللــی از جملــه شــورای امنیــت ســازمان 
ملــل متحــد را بــر نیانگیخــت، کــه حتــی پــا را 
ــه تشــویق ســعودی و ائتــالف  ــر نهــاده و ب فرات

ــد. ــت گماردن ــاخته اش هم خودس
ــر  ــه از ظواه ــری چنانچ ــد بش ــداد ض ــن رخ  ای
امــر پیداســت و البتــه از قبــل هــم پیــش بینــی 
ــه  ــت مفتضحان ــی و شکس ــا زبون ــد ب ــی ش م
ــک  ــود نزدی ــان خ ــه پای ــم ب ــالف متخاص ائت
شــده و شکســت ســنگین دیگــری را بر دســتگاه 
حکومتــی ســعودی تحمیــل خواهــد کــرد. برای 
ــه در  ــر آنچ ــق ت ــق و دقی ــم عمی ــی و فه بررس
ایــن دو مــاه اتفــاق افتــاد هــم از جهــت چرایــی 
ــت  ــن حماق ــرای ای ــعودی ب ــزه س ــرا و انگی ماج
ــده  ــک کنن ــش تحری ــم از جهــت نق ــزرگ، ه ب
ــر در فضــای  ــده دیگــر بازیگــران موث ــا بازدارن ی
ــه  ــروری ب ــر ض ــکات زی ــه ن ــه ب ــی، توج بیرون

ــد: ــی رس ــر م نظ

ــه  ــتان ب ــل ورود عربس ــن دالی مهمتری
ــاک ــازی خطرن ــن ب ای

ــل شکســت  ــه دلی ــت ســعودی ب ــف( حکوم   ال
ــس از  ــر و پ ــالیان اخی ــی در س ــی در پ ــای پ ه
ــر از  ــی متاث ــوی انقــالب هــای عرب ــاز دومین آغ
بیــداری اســالمی منطقه، بــرای رهایــی از تحقیر 
ــژه در ســوریه، عــراق  ــه وی ایــن شکســت هــا ب
و بحریــن، بــر اســاس یــک اشــتباه محاســباتی 
ناشــی از خامــی و ناپختگــی شــاهزادگان جــوان 
ــار  ــر ب ــن از زی ــه یم ــه ب ــا حمل ــرد ب ــالش ک ت
ایــن فشــار روانــی خالصــی پیــدا کنــد، غافــل از 
اینکــه بدتریــن شــیوه را بــرای رســیدن بــه ایــن 

ــرده اســت. ــدف انتخــاب ک ه
ــک گســترده حــکام ســعودی توســط  ب( تحری
ــرم  ــدف گ ــا ه ــکا ب ــتی و آمری ــم صهیونیس رژی
نــگاه داشــتن اوضــاع بحرانــی منطقــه و 
جلوگیــری از تثبیــت موقعیــت انقالبیــون یمنــی 
ــر  ــود را ب ــی خ ــرات روان ــواه اث ــواه ناخ ــه خ ک
انقالبیــون بحرینــی و محــور مقاومت در ســوریه 

ــت. ــته اس ــراق گذاش و ع
ــی در مذاکــرات هســته  ج( ایفــای نقــش تخریب
ای علیــه کشــورمان از طریــق ایجــاد فشــار بــر 

ــوری اســالمی. جمه
د( جلوگیــری از کامــل شــدن حلقــه محــور 
ــه  ــی ک ــدام انقالبیون ــه و انه ــت در منطق مقاوم
ــری از انقــالب اســالمی  ــه صراحــت از الگوگی ب

ــد. ــی رانن ــان م ــر زب ــخن ب ــران س ای

جمهــوری  اقتــدار  موثــر  نقــش 
ــه ــت منطق ــران در مدیری ــامی ای اس

از همــان ابتــدای شــروع تجــاوز ســعودی 
و دیگــر نیروهــای ائتــالف بــه یمــن، ایــن 
جمهــوری اســالمی ایــران بــود کــه بــا توجــه به 
مشــغولیت در بحــث مذاکــرات هســته ای تمــام 
ــه کار  ــوان دیپلماتیــک و مستشــاری خــود را ب ت
بســت تــا از گســترش ماجــرا جلوگیــری کــرده و 
در کوتــاه تریــن مــدت ممکــن قضیــه را فیصلــه 
دهــد. در همیــن راســتا مرتضــی ســرمدی قائــم 
ــژه  ــده وی ــوان نماین ــه عن ــام وزارت خارجــه ب مق
ریاســت جمهــوری بالفاصلــه بــه منطقــه اعــزام 
شــد و در مذاکــرات دو جانبــه بــا برخــی کشــورها 

ــه بحــث گذاشــت. موضــوع را ب
در همیــن حــال حســین امیــر عبداللهیــان معاون 
عربــیـ  آفریقایــی وزارت خارجــه تحــرکات 
ــه  ــاز و زمین ــه آغ ــود را در منطق ــک خ دیپلماتی
ــر  ــورهای حاض ــی کش ــراف برخ ــرای انص را ب
ــواد  ــپس محمدج ــاخت. س ــا س ــالف مهی در ائت
ــوزان  ــت از ل ــس از بازگش ــه پ ــف بالفاصل ظری
ــرح  ــرد و ط ــفر ک ــاد س ــالم آب ــقط و اس ــه مس ب
ــن  ــام ای ــرای اتم ــورمان ب ــاده ای کش ــار م چه
ماجــرا را بــا همتایــان خــود در ایــن کشــورها در 
ــان گذاشــت. از ســویی رویکــرد اســتراتژیک  می
ــدار  ــر اقت ــی ب ــران مبن ــالمی ای ــوری اس جمه
ــه  ــان ب ــفر اردوغ ــی در س ــح طلب ــا صل ــوام ب ت
تهــران فضــا را بــه گونــه ای دیگــر رقــم زد و در 
پایــان ایــن تــالش گســترده دیپلماتیــک و موثــر 
کشــورمان، پاکســتان و تــا حــدود زیــادی ترکیــه 
عمــال از ائتــالف مذکــور کنــار کشــیده و عرصــه 
ــد. در  ــر کردن ــر عربســتان و امــارات تنــگ ت را ب
ــده  ــم و کوبن ــخنان مه ــه س ــتا البت ــن راس همی
رهبــر معظــم انقــالب مبنــی بــر خطــای فاحش 
و از پیــش شکســت خــورده ســعودی هــم 
موجــب تقویــت انقالبیــون و هــم موجــب واهمه 
ــه  ــی کــه بالفاصل ــا جای حــکام ســعودی شــد ت
ــب وزارت  ــوز در منص ــه هن ــعودالفیصلـ  ک س
ــعی  ــخنانی س ــتـ  در س ــور داش ــه حض خارج
ــدگان ایــن  ــم گیرن ــره تصمی کــرد خــود را از دای
ــع  ــار بکشــد. در واق ــا کن ــعودی ه نابخــردی س
مــی تــوان گفــت »توفــان قاطعیــت« ســعودی 
هــا علیــه یمــن عمــال از واقعیــت منطقــه یعنــی 

ــت  ــران و هزیم ــالمی ای ــوری اس ــدار جمه اقت
ــرد. ــی ک ــار عربســتان رونمای ــت ب ذل

نقــش ویــژه رهبــری معنــوی جنبــش 
ــون انصــاراهلل در انســجام انقابی

از ســویی رفتــار هوشــمندانه »ســید عبدالملــک 
الحوثــی« رهبــر جنبش انصــاراهلل یمــن، چنانچه 
از ابتــدای حرکــت انقالبــی علیــه علــی عبــداهلل 
ــا  ــی ه ــده یمن ــرنگون ش ــور س ــح دیکتات صال
مشــهود بــوده در ایــن برهــه و در جریــان تجــاوز 
ســعودی بــه خــاک یمــن نیــز تــا حــدود زیــادی 
معــادالت نیروهــای ائتــالف و به ویژه عربســتان 
را بــه هــم زده اســت. وی در قامــت رهبــر 
انقالبیــون یمنــی بارهــا در اظهــارات خــود بهانه 
ــاوز  ــرای تج ــی ب ــیـ  عرب ــت قوم ــاع از امنی دف
ــی باطــل و عــاری از صحــت  ــه یمــن را ادعای ب
و تمســخر آمیــز دانســته و گفتــه اســت: »آمریکا 
و اســرائیل در رأس تجــاوز بــه یمــن قــرار دارنــد 
ــا  ــادم آمریکایی ه ــرباز و خ ــعودی س ــام س و نظ
اســت و هــر منطقــه ای کــه در یمــن هــدف قرار 
مــی گیــرد، از ســوی آمریکایی هــا تعییــن شــده 
و بــا نظــارت آنــان بمبــاران می شــود و لــذا آنــان 
ــریک  ــن ش ــردم یم ــون م ــن خ ــم در ریخت ه

ــتند.« هس

تبلــور ذلــت ســعودی در برابــر حــزب 
ــت ــور مقاوم اهلل و مح

نکتــه مهــم دیگــری کــه در خــالل ایــن تجــاوز 
ــن  ــوم یم ــردم مظل ــه م آشــکار و وحشــیانه علی
ــد  ــای ض ــع نیروه ــت، تجمی ــی اس ــال ارزیاب قب
صهیونیســتی، ضــد آمریکایــی و ضــد ســعودی 
در منطقــه زیــر لــوای جمهــوری اســالمی ایــران 
و بــازوان قدرتمنــد آن از جملــه حــزب اهلل لبنــان 
اســت کــه بیــش از پیــش حاکمیــت عربســتان و 
ــا  ــت ه ــزد مل ــه را ن ــای منطق ــر دیکتاتوره دیگ
ــاره  ــن ب ــت. در همی ــاخته اس ــل س ــون و ذلی زب
روزنامــه »الســفیر« چــاپ لبنــان چنــدی پیــش 
در مطلبــی تأکیــد کــرد: »عربســتان مســتقیماً با 
ــق  ــه از طری ــی شــود، بلک ــر نم حــزب اهلل درگی
متحــدان خــود خصوصــاً تشــّکل سیاســی 

ــه  ــرا ک ــود چ ــی ش ــل م ــتقبل« وارد عم »المس
ــت  ــی اس ــن در حال ــدارد. ای ــن کار را ن ــوان ای ت
کــه حــزب اهلل علنــاً بــه انتقــاد از عربســتان مــی 
ــد و  ــی گوی ــه نم ــش را در لفاف ــردازد و انتقادات پ
مســتقیماً بــه آل ســعود حملــه مــی کنــد. ســید 
حســن نصــراهلل دبیــر کل حــزب اهلل لبنــان 
یــک بــار هنــگام انتقــاد از عربســتان گفــت کــه 
ســخنانش را مــی گویــد هــر چنــد ایــن ســخنان 
ــه نصــراهلل  ــن گفت ــته باشــد. ای ــی داش پیامدهای
ــتان  ــوص عربس ــه درخص ــد ک ــی ده ــان م نش
ــن  ــاهان ای ــته و از پادش ــار  گذاش ــارف را کن تع
ــذار  ــز بنیانگ ــک عبدالعزی ــاً مل ــور خصوص کش
ــی  ــتقیم و علن ــور مس ــه ط ــعود ب ــام آل س نظ

ــد«. ــی کن ــاد م انتق
ــعود،  ــام آل س ــال نظ ــزب اهلل در قب ــع ح در واق
سیاســت  مقتدرانــه  البتــه  و  هوشــمندانه 
»شکســتن هیبــت و عظمــت« را در پیــش 
ــالش  ــته ت ــال گذش ــد س ــرا در چن ــه زی گرفت
ــت  ــای مقاوم ــف محوره ــرای تضعی ــی ب های
منطقــه یعنــی لبنــان، ســوریه و ایــران خصوصــًا 
ــزب  ــا ح ــت. گوی ــه اس ــام گرفت ــزب اهلل انج ح
اهلل مــی خواهــد ایــن پیــام مســتقیم را بــه 
عربســتان برســاند کــه زمــان ســکوت طوالنــی 
در قبــال اقدامــات خصمانــه آل ســعود در لبنــان 
و همچنیــن ضــد لبنانــی هــای مقیم کشــورهای 
حاشــیه خلیــج فــارس پایــان یافتــه اســت. ســید 
حســن نصــراهلل در ســخنرانی هــای اخیــر خــود 
ــعود  ــش از آل س ــاد صریح ــل انتق ــل و عوام عل
ــار  ــام عی ــا وارد جنگــی تم ــرده و گوی ــان ک را بی
ــط  ــه فق ــی ک ــت؛ جنگ ــده اس ــتان ش ــا عربس ب

ــم دارد. ــلحه ک اس

ســقوط و حــذف حاکمیــت وهابــی هــا 
از ســرزمین وحــی

بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد؛ پیــش بینــی هــا و 
ارزیابــی عمــوم صاحبنظــران مســائل سیاســی و 
نظامــی منطقــه نشــان از آن دارد کــه عربســتان 
ــدن در  ــرق ش ــال غ ــج در ح ــه تدری ــعودی ب س
شــن هــای روان و داغ یمــن اســت و ایــن 
ــا یمــن مــی جنگــد  ــه ظاهــر ب روزهــا گرچــه ب
ــتان  ــی عربس ــای نظام ــخنگوی نیروه ــا س ام
هــر روز از تلفــات ارتــش ایــن کشــور در جنــگ 
ــی  ــازه ایــن در حال ــد و ت یمــن ســخن مــی گوی
ــرای پاســخگویی  ــروه انصــاراهلل ب ــه گ اســت ک
ــا و  ــک ه ــوز از موش ــعودی هن ــالت س ــه حم ب
تــوپ هــای دوربــرد خــود اســتفاده نکرده اســت! 
ــای  ــخنرانی ه ــی در س ــون یمن ــر انقالبی و رهب
ــا طرحــی  ــوان بحــث ی ــچ عن ــه هی ــز ب خــود نی
ــچ  ــه هی ــاورده و ب ــان نی ــه می ــازش ب ــرای س ب
ــود  ــع خ ــه از مواض ــازی داده و ن ــه امتی ــه ن وج
عقــب نشــینی کــرده اســت و البتــه هیــچ نشــانه 
ای هــم از تــرس در او بــه دلیــل حمــالت شــدید 
هوایــی ضــد یمــن قابــل مشــاهده نبــوده اســت. 
او در تمــام ایــن ســخنرانی هــا بــه آیــات قرآنــی 
ــت  ــد درخواس ــا از خداون ــرده و تنه ــهاد ک استش
یــاری کــرده و از ســتم و تجاوزهــا در حــق 
مــردم یمــن ســخن گفتــه و خواســتار پایــداری 
ــه  ــه تکی ــت ک ــرده اس ــد ک ــده و تاکی ــردم ش م
گاهــش تنهــا خداونــد اســت امــا دشــمنان یمــن 
ــا  ــن ه ــد. ای ــی کنن ــه م ــا تکی ــی ه ــر آمریکای ب
همــه نشــانه هایــی اســت از آنچــه رهبــر معظــم 
ــز در ســخنرانی چنــدی پیــش خــود  انقــالب نی
بــدان اشــاره کــرده و فرمودنــد: »در ایــن ماجــرا 
بینــی عربســتان بــه خــاک مالیــده خواهد شــد«.

تحلیلی بر چرایی و نتیجه تجاوز عربستان به همسایه جنوبی
یمن؛ سرابی که

 جوان خام سعودی را فریفت
محمد قادری)کارشناس حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل(
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منطقــه »جــرود عرســال« لبنــان از زمــان آغــاز 
بحــران ســوریه بــه یکــی از پناهگاه هــای 
تبدیــل  تکفیــری  تروریســت های  اصلــی 
ــرای  ــت ب ــای مقاوم ــون نیروه ــد و هم اکن ش
تــالش  تکفیریهــا  لــوث  از  آن  پاکســازی 

. می کننــد
ــای  ــه ه ــان و دامن ــال« در لبن ــتای »عرس روس
اطــراف آن از جملــه مناطقــی اســت کــه تعــداد 
بیشــماری از اعضــای گــروه هــای تروریســتی 
ــن  ــا ای ــتند. ب ــتقر هس ــا مس ــری در آنج و تکفی
وجــود، دســتاوردها و پیــروزی هــای اخیــر 
ــری  ــای تکفی ــروه ه ــه گ ــان علی ــش لبن ارت
ــد  ــب ش ــون« موج ــرزی »القلم ــه م در منطق
ــال«  ــتقر در »عرس ــای مس ــت ه ــا تروریس ت
ــراف آن  ــق اط ــاع« و مناط ــه »البق ــه منطق ب
ــتی در  ــای تروریس ــروه ه ــود گ ــد. وج بگریزن
روســتای »عرســال« و مناطــق اطــراف آن 
ــهر  ــدید در ش ــای ش ــری ه ــوع درگی ــه وق ب
»القصیــر« و یــا منطقــه »القلمــون« بــاز نمــی 
ــان  ــری از زم ــای تکفی ــروه ه ــه گ ــردد، بلک گ
آغــاز بحــران ســوریه و تشــدید جنــگ در ایــن 
کشــور بــه تدریــج وارد عرســال شــده و در آنجــا 
ــال  ــل س ــتا در اوای ــن روس ــدند. ای ــتقر ش مس
ــور  ــرای عب ــن ب ــذرگاه ام ــک گ ــه ی 2012 ب
ــور  ــه منظ ــری از آن ب ــای تکفی ــت ه تروریس
ــه ســوریه و انجــام اقدامــات تروریســتی  ورود ب

ــد. ــل ش تبدی
در حــال حاضــر، اوضــاع امنیتــی روســتای 
عرســال پــس از عقــب نشــینی جبهــه النصــره 
ــه هــای آن بیــش  ــه دامن ــردن ب ــاه ب از آن و پن
از پیــش ملتهــب شــده اســت. البتــه هــم اکنون 
نیــز تعــدادی از اعضــای جبهــه النصــره در 
اردوگاه هــای واقــع در عرســال مســتقر هســتند. 
از همیــن ســو، پاکســازی کامــل ایــن روســتا از 
لــوث تروریســت هــای جبهــه النصــره از اهمیت 
ــاط،  ــن ارتب ــت. در همی ــوردار اس ــی برخ باالی
ســید حســن نصــراهلل دبیــرکل حــزب اهلل لبنــان 
اخیــرا در ســخنرانی خــود بــه صراحــت بــر لزوم 
ــت:  ــرده و گف ــد ک ــتا تأکی ــن روس پاکســازی ای
»وزیــر کشــور لبنــان و جریــان المســتقبل ) کــه 

وزیــر کشــور هــم عضــو آن اســت( مــی گوینــد 
کــه »جــرود عرســال« توســط تکفیریها اشــغال 
ــا ایــن حــال ســؤال ایــن اســت  شــده اســت. ب
ــازی  ــأله پاکس ــرح مس ــت از ط ــرا دول ــه چ ک
ــی  ــی م ــانه خال ــود ش ــات خ ــال در جلس عرس
کنــد؟ دولــت بایــد بــه مســئولیت خــود در قبــال 

ــد باشــد«. ایــن موضــوع پایبن
ــال«  ــتای »عرس ــه روس ــت ک ــح اس ــر واض پ
ــت  ــل باف ــه دلی ــراف آن ب ــای اط ــه ه و دامن
ــق  ــر مناط ــا دیگ ــا ب ــود در آنج ــی موج جمعیت
ــب  ــاوت موج ــن تف ــد. همی ــاوت دارن ــان تف لبن
ــری  ــتی و تکفی ــای تروریس ــروه ه ــا گ ــده ت ش
ــده و  ــه دوان ــه ریش ــن منطق ــه روز در ای روز ب
ــای  ــروه ه ــع ورود گ ــد. در واق ــترش یابن گس
ــن  ــت گرفت ــه دس ــال و ب ــه عرس ــتی ب تروریس
زمــام امــور در آنجــا بــه دلیــل برخــی همــکاری 
هــای صــورت گرفتــه بــا آنهــا توســط ســاکنان 

ــید. ــول نکش ــادی ط ــدت زی ــه م ــن منطق ای

انفجار از داخل؛
»انفجــار از داخــل«؛ واقعیتــی اســت کــه 
ــود  ــایه وج ــال« در س ــی »عرس ــاع کنون اوض
ــا را  ــری در آنج ــتی و تکفی ــای ترویس ــروه ه گ
تشــریح مــی کنــد. داعــش نیــز در کنــار جبهــه 
النصــره فعالیــت کوچکــی در عرســال دارد. ایــن 
ــه ای  ــات جنایتکاران ــروه تروریســتی اقدام دو گ
علیــه ســاکنان ایــن منطقــه انجــام مــی دهنــد. 
داعــش در عرســال بــه خــود اجــازه مــی دهــد 
تــا درســت ماننــد جنایــت هایــی کــه در ســوریه 
و عــراق مرتکــب می شــود، علیــه مردم ســاکن 
ــا شــالق  ــدان و ی »عرســال« حکــم اعــدام، زن
صــادر کنــد. ایــن جنایــت هــا موجــب شــده تــا 
مــردم عرســال از تــرس مجــازات حتــی جــرأت 
بیــان عقیــده خــود را هــم نداشــته باشــند 
ــا و  ــر تکفیریه ــه ایســتادن در براب چــه برســد ب

ــت. ــا محــور مقاوم ــکاری ب هم

چالش ها و گزینه ها؛
ــا  ــون ب ــم اکن ــال« ه ــرود عرس ــه »ج منطق
چالــش هــای فــراوان اقتصــادی و امنیتــی 

ــن  ــن ای ــم تری ــه مه ــه از جمل ــوده ک ــه ب مواج
ــت؛  ــل اس ــرح ذی ــه ش ــا ب ــش ه چال

»جــرود  منطقــه  جغرافیایــی  موقعیــت  1ـ 
ــن  ــه در دورتری ــت ک ــه اس ــه گون ــال« ب عرس
ــان  ــوریه و لبن ــترک س ــای مش ــه از مرزه نقط
واقــع شــده اســت. برخــی گــروه هــای لبنانــی 
همــواره اعــالم مــی کننــد کــه جــرود عرســال 
ــا  ــت. آنه ــده اس ــغال ش ــا اش ــط تکفیریه توس
ــه  ــه را ب ــن منطق ــا ای ــد ت ــی کنن ــالش م ت
صــورت یــک »بمــب ســاعتی« کــه هــر لحظه 
ــد.  ــوه دهن ــود دارد، جل ــار آن وج ــال انفج احتم
ایــن اقــدام بــا هــدف تحقــق اهــداف سیاســی 
آنهــا صــورت مــی گیرد. ســید حســن نصــراهلل، 
دبیــرکل حــزب اهلل لبنــان در جریــان ســخنرانی 
خــود بــا خطــاب قــرار دادن وزیــر کشــور لبنــان 
بــه عنــوان یکــی از اعضــای جریــان المســتقبل 
از وی بــه دلیــل اعــالم مکــرر اشــغال عرســال 

ــرد. ــاد ک ــه شــدت انتق ب
2ـ  همــکاری برخــی ســاکنان »جرود عرســال« 
بــا گــروه هــای تروریســتیـ  تکفیــری مســتقر 
ــال  ــاکنان عرس ــی از س ــه. برخ ــن منطق در ای
ــه را در  ــات جنایتکاران ــام اقدام ــابقه انج ــه س ک
ــز  ــون نی ــم اکن ــد و ه ــی بینن ــود م ــده خ پرون
توســط نیروهــای امنیتــی لبنــان تحــت تعقیــب 
ــا  ــط تنگاتنــگ خــود ب ــل رواب ــه دلی هســتند، ب
ــت  ــی و تروریس ــای لبنان ــان ه ــی از جری بعض
هــای تکفیــری بــا آنهــا همــکاری کامــل 

ــد. دارن
3ـ  ارتــش لبنــان خــود را از مقابلــه با تروریســت 
ــال«  ــرود عرس ــتقر در »ج ــری مس ــای تکفی ه
ــچ گاه  ــل هی ــن دلی ــه همی ــد، ب ــی بین عاجــز م
بــه انجــام عملیــات علیــه آنهــا مبــادرت نمــی 
کنــد. از ســوی دیگــر، جریــان المســتقبل لبنــان 
ــت  ــا دخال ــه ای، ب ــا ســر دادن شــعارهای فرق ب
حــزب اهلل در ایــن منطقــه و تــالش بــرای 

ــد. ــی کن ــت م ــازی آن مخالف آزادس
هــای  تروریســت  گســترده  نفــوذ  ـ   4
پناهنــدگان  هــای  اردوگاه  در  تکفیــری 
ســوری در عرســال. منابــع امنیتــی آگاه در 
ــای  ــماری از اعض ــداد بیش ــوذ تع ــان از نف لبن

جبهــه النصــره و داعــش در اردوگاه هــای 
ــی  ــر م ــال خب ــوری در عرس ــدگان س پناهن
دهنــد و از آن بــه عنــوان یــک »بمــب 

خامــوش« یــاد مــی کننــد.
ــنگین  ــای س ــش ه ــود چال ــم وج ــی رغ عل
کنونــی در »جــرود عرســال« بــه دلیــل 
جنایــت هــای وحشــیانه و بــی رحمانــه 
ــن  ــره در ای ــه النص ــش و جبه ــای داع اعض
منطقــه، گزینــه هــای زیــادی در مقابــل 
ــن  ــا ای ــه ب ــور مقابل ــه منظ ــال ب ــردم عرس م
ــی  ــود دارد. تمام ــای تروریســتی وج ــروه ه گ
گزینــه هــا در همــکاری ســاکنان عرســال بــا 
ــه  ــت و ورود ب ــور مقاوم ــان و مح ــش لبن ارت
ــای  ــت ه ــا تروریس ــی ب ــرد حقیق ــدان نب می

ــوند. ــی ش ــه م ــری خالص تکفی
ســید حســن نصــراهلل اخیــرا خطــاب بــه 
ــرد:  ــالم ک ــت اع ــه صراح ــال ب ــردم عرس م
ــه  ــت هم ــرای حمای ــل ب ــی کام ــا از آمادگ »م
ــار  ــتیم و در کن ــوردار هس ــما برخ ــه از ش جانب
ــه  ــد، امــا دولــت نیــز بایــد ب شــما خواهیــم مان
ــد.  ــد باش ــما پایبن ــال ش ــود در قب ــئولیت خ مس
ــئولیت  ــام مس ــت از انج ــه دول ــی ک در صورت
خــود شــانه خالــی کنــد، مــردم البقــاع، بعلبــک 
و هرمــل اجــازه نخواهنــد داد حتــی یــک 
ــد«. در  ــی بمان ــال باق ــم در عرس ــت ه تروریس
همیــن حــال بســیاری از مــردم عرســال ضمــن 
ــر  ــان ب ــزب اهلل لبن ــرکل ح ــد ســخنان دبی تأیی
ــوث  ــه از ل ــن منطق ــل ای ــازی کام ــزوم پاکس ل

ــد. ــد دارن ــا تأکی ــت ه تروریس
ــال«  ــرود عرس ــر در »ج ــی اخی تحــوالت میدان
ــه  ــن منطق ــردم ای ــه م ــد ک ــی دهن ــان م نش
تنهــا در ســایه معادلــه »ارتــش، ملــت و 
ــت  ــگ تروریس ــد از چن ــی توانن ــت« م مقاوم
هــای تکفیــری رهایــی یابنــد. در ایــن زمینــه نه 
جریــان المســتقبل و نــه حتی ســاکنان عرســال 
ــور  ــش و مح ــای ارت ــری از نیروه ــق جلوگی ح
مقاومــت بــه این منطقــه بــرای آزادســازی آن را 
ندارنــد، زیــرا خطــر تروریســت هــای مســتقر در 
عرســال تنهــا بــه ایــن منطقــه محــدود نبــوده و 

ــد. ــی کن ــد م ــان را تهدی ــاک لبن ــی خ تمام

نبرد »جرود عرسال«؛ 
چالش ها و گزینه ها

ـــه خـــاورمیـانـــ
ـــمال آفــریقا و شــ
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علل انتشار خبر 
درگذشت رییس اقلیم 

کردستان عراق

ــی ریاســت مســعود  یــک کارشــناس مســائل عــراق گفــت: دوره قانون
بارزانــی بــر اقلیــم کردســتان عــراق تــا یــک مــاه دیگــر بــه پایــان مــی 

رســد.
برخــی پایــگاه هــای خبــری عــراق از درگذشــت مســعود بارزانــی رئیس 
منطقــه کردســتان عــراق خبــر دادنــد کــه ایــن خبــر توســط نماینــده 

اقلیــم کردســتان عــراق در ایــران تکذیــب شــد.
ــه  ــود ک ــرده ب ــالم ک ــری اع ــون« در خب ــراق القان ــری »ع ــگاه خب پای
ــه  ــس منطق ــی، رئی ــعود بارزان ــه مس ــت ک ــی اس ــا حاک ــی خبره برخ
کردســتان عــراق، در یکــی از بیمارســتان هــای اربیــل بــه علــت ســکته 

ــه اســت. ــزی جــان باخت مغ
ایــن پایــگاه خبــری افــزوده بــود کــه برخــی از رســانه هــای محلــی خبر 

مــرگ مســعود بارزانــی را اعــالم کردند.
ــی منتشــر  ــای اجتماع ــبکه ه ــن خصــوص در ش ــه در ای ــی ک خبرهای
ــه  ــس منطق ــی رئی ــعود بارزان ــه مس ــت ک ــی اس ــت حاک ــده اس ش
کردســتان بــه علــت ســکته مغــزی در یکــی از بیمارســتانی هــای اربیل 

ــه اســت. ــان باخت ج
البتــه ایــن خبــر توســط رســانه هــای اصلــی و مهــم عراقــی و رســانه 

هــای بیــن المللــی منتشــر نشــده اســت.
ناظــم دبــاغ نماینــده اقلیــم کردســتان عــراق نیــز در گفتگویــی اخبــار 
برخــی رســانه هــای عراقــی مبنــی بــر اینکــه مســعود بارزانــی رئیــس 

اقلیــم کردســتان عــراق فــوت شــده اســت را تکذیــب کــرد.
ــل انتشــار  ــار کارشــناس مســائل عــراق در خصــوص عل محمــد بختی
ــر کســالت  ایــن خبــر گفــت: در روزهــای اخیــر هیــچ خبــری مبنــی ب
مســعود بارزانــی مخابــره نشــده اســت. تنهــا خبــر مرتبــط بــا کســالت 

ــاز مــی گــردد. حــال ایشــان بــه حــدود یــک مــاه و نیــم قبــل ب
وی افــزود: در آن زمــان ایشــان قــرار بــود در مراســم افتتاحیه نمایشــگاه 
ــت کســالت  ــه عل ــی ب ــد ول ــل ســخنرانی کن ــاب اربی ــی کت ــن الملل بی

نتوانســت ســخنرانی کنــد و از حضــور در ادامــه مراســم بــاز مانــد.
بختیــار تصریــح کــرد: متعاقــب ایــن موضــوع خــود دفتــر ریاســت اقلیم 
کردســتان عــراق بیانیــه ای رســمی منتشــر کــرد و از کســالت ایشــان 

خبــر داد.
ــم  ــر اقلی ــی ب ــای بارزان ــت آق ــدت ریاس ــد: م ــادآور ش ــه ی وی در ادام
ــق  ــان مــی رســد. مطاب ــه پای ــاه دیگــر ب ــا یــک م کردســتان عــراق ت

ــتند. ــم نیس ــس اقلی ــدت ریی ــن م ــد از ای ــان بع ــون ایش قان
بختیــار افــزود: در حــال حاضــر نیــز یــک بحــران در خصــوص جانشــینی 
ایشــان بــه وجــود آمــده اســت. هــر چنــد برخــی در اقلیــم معتقــد هســتند 
بــا توجه بــه مــرز مشــترک منطقه کردســتان عــراق بــا داعــش در شــرایط 

فعلــی آقــای بارزانــی نبایــد تغییــر کنــد و بایــد ایشــان باقــی بماند.
وی یــادآور شــد: در مقابــل برخــی نیــز معتقــد هســتند کــه موضــوع داعش 
نبایــد دســتاویزی بــرای باقــی مانــدن مســعود بارزانی شــود چرا که ایشــان 

بیــش از 10 ســال اســت کــه در ایــن ســمت بوده اســت.

ارتــش ســوریه در نبــرد بــا تروریســت هــای تکفیــری در 
ــب  ــتاوردهایی را کس ــور دس ــن کش ــف ای ــق مختل مناط

ــرد. ک
ــت  ــا تروریس ــرد ب ــه نب ــوریه در ادام ــش س ــای ارت نیروه
هــای تکفیــری در مناطــق مختلــف ایــن کشــور موفقیــت 
هایــی را در عرصــه میدانــی کســب کردنــد. ایــن نیروهــا 
در حومــه حمــص، ادلــب، حلــب، درعــا و قنیطــره 
ــه  ــش و جبه ــای داع ــروه ه ــه گ ــی را ب ــات مهلک ضرب

ــد. ــره وارد کردن النص
در حمــالت هوایــی ارتــش ســوریه بــه مواضع تروریســت 
ــه  ــلح ب ــرد مس ــتکم 40 ف ــور دس ــق مذک ــا در مناط ه
ــه  ــز ب ــی مجه ــودروی زره ــد خ ــیدند و چن ــت رس هالک
ــی الحســکه منهــدم  تیربارهــای ســنگین در حومــه جنوب

ــد. ش
در حومــه شــهر تدمــر نیــز یــگان هــای ارتــش ســوریه بــا 
داعشــی هــا در منطقــه الصمامــات و روســتاهای البیضــاء 
و ام التبابیــر درگیــر شــدند. تروریســت هــا در ایــن 
ــدند. ــنگینی ش ــای س ــل خســارت ه ــز متحم مناطــق نی

در روســتاهای رجــم القصــر و ام صهریــج در شــرق 
حمــص شــماری از تروریســت هــا کشــته و زخمــی 
و تجهیــزات نظامــی شــان منهــدم شــد. در غوطــه 
شــرقی دمشــق نیــز حملــه بــه مواضــع تروریســت هــای 
تکفیــری هالکــت چنــد تروریســت را در پــی داشــت کــه 

ــتند. ــی داش ــت اردن ــا تابعی ــی از آنه برخ
تروریســت هــای تکفیــری در ایــن منطقــه تحــت تاثیــر 

گــروه هــای تروریســتی جبهــه النصــره و جیــش االســالم 
ــت  ــتان حمای ــه و عربس ــوی ترکی ــه از س ــد ک ــرار دارن ق

ــوند. ــی ش ــلیحاتی م ــی و تس مال
نیروهــای ارتــش ســوریه همچنیــن بــا همــکاری 
مقاومــت لبنــان در نبــرد بــا تکفیــری هــا در مرزهــای دو 
کشــور توانســتند کنتــرل برخــی مناطــق جــرود الجراجیــر 
در القلمــون را برعهــده بگیرنــد و تروریســت هــای جبهــه 

ــد. ــع کنن ــع و قم ــه را قل ــن منطق النصــره در ای
ارتــش ســوریه در درعــا نیــز 3 دســتگاه خــودروی 
ــم  ــه اردن و رژی ــق ب ــه متعل ــتی ک ــای تروریس ــروه ه گ
ــده  ــا ش ــق اردن وارد درع ــد و از طری ــتی بودن صهیونیس
بودنــد منهــدم کردنــد. درعــا کــه مــرز میــان اردن 
و ســوریه بــه شــمار مــی رود یکــی از نقــاط نفــوذ 
تروریســت هــا از خــاک اردن محســوب مــی شــود.

تروریســت هــا پــس از آمــوزش نظامــی در اردن و 
بــا هماهنگــی موســاد )ســرویس جاسوســی رژیــم 
صهیونیســتی( و نهادهــای اطالعاتــی ترکیــه، قطــر، 
عربســتان، آمریــکا، انگلیــس و فرانســه وارد اراضــی 

ــوند. ــی ش ــوریه م س
ــگان  ــه ی ــد ک ــی رس ــر م ــز خب ــویداء نی ــتان الس از اس
هــای ارتــش ســوریه بــا همــکاری گــروه هــای مردمــی 
ــد و  ــتادگی کردن ــا ایس ــی ه ــالت داعش ــل حم در مقاب
توانســتند چنــد خــودروی زرهــی ایــن گــروه تروریســتی 
را منهــدم کننــد. تروریســت هــا در ایــن اســتان نیــز دچــار 

ــدند. ــی ش ــات جان تلف

گزارش خبری/

دستاوردهای میدانی ارتش سوریه 
در نبرد با تکفیری ها

سرکرده بحرینی داعش تهدید کرد که جمعه هفته جاری نوبت هدف قرار دادن مساجد بحرینی است.
ترکــی البنعلــی ســرکرده بحرینــی داعــش اعــالم کــرد: عملیات آتــی پــس از انفجــار مســجدی درکویــت -کــه روز جمعه رخ 

داد و بــه شــهادت 37 نمازگــزار انجامیــد- جمعــه آتــی در بحریــن خواهــد بود.
منابــع عربــی بیــان کردنــد: ایــن تهدید مســتقیم کــه از ســوی ایــن ســرکرده داعــش در صفحــه تویترش منتشــر شــد موجی 
از نگرانــی در میــان بحرینــی هــا ایجــاد کــرد و مســئوالن امنیتــی بحریــن تدابیــر پیشــگیرانه ای بــه عمــل آوردنــد و مراکــز 
ایســت بازرســی ودوربیــن هــای نظارتــی در خیابانهــای منتهــی بــه برخــی مســاجد کــه احتمــال حملــه بــه آنهــا مــی رود را 

افزایــش داده انــد.
بــه گفتــه ایــن منابــع اهمیــت ایــن تهدیــد از آنجاســت از ســوی یــک ســرکرده مهــم گروهــک تروریســتی داعــش مطــرح 

مــی شــود.

داعش بحرین را تهدید کرد

ـــه خـــاورمیـانـــ
ـــمال آفــریقا و شــ
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تحلیل بین الملل؛

فراز و فرود روابط عراق-عربستان؛ 
بررسی علل خصومت ورزی آل سعود محافظه کار

فرزاد فرهاد توسکی

عربســتان و عــراق بــا داشــتن 808 کیلومتــر مــرز 
مشــترک، در تاریــخ مناســبات نــه چنــدان طوالنی 

خــود دوران پــر فــراز و نشــیبی داشــته انــد.

ــکاری  ــرآغاز هم ــر س ــده العقی معاه
ــا ــعودی ه ــا س ــن ب ــراق نوی ع

معاهــده العقیــر یــا نشســت العقیــر را مــی تــوان 
ــان دو  ــرزی می ــکاری م ــند هم ــن س معتبرتری
ــر در دوم  ــه العقی ــه در منطق ــت ک ــور دانس کش
دســامبر ســال 1922 میــان ســلطان نشــین 
ــن  ــز ب ــا حضــور ســلطان نجــد عبدالعزی نجــد ب
ــر  ــک« وزی ــح ب عبدالرحمــن آل ســعود و »صبی
ــک  ــی از مل ــه نمایندگ ــاغل ب ــات و مش ارتباط
ــب  ــه موج ــد. ب ــته ش ــراق بس ــاه ع ــل ش فیص
ایــن معاهــده مرزهــای ســلطان نشــین نجــد بــا 
عــراق و کویــت ترســیم شــد و ایــن معاهــده در 
واقــع الحاقیــه معاهــده ُمحمــره )خرمشــهر( بود.

ــی   ــر پرس ــه در آن »س ــر ک ــت العقی ــی نشس ط
کوکــس« و ژنــرال مــور نماینــده سیاســی 
انگلیــس در کویــت و »صبیــح بــک« وزیــر 
بــه همــراه  کویــت  و مشــاغل  ارتباطــات 
ســعود  آل  الرحمــن  عبــد  بــن  عبدالعزیــز 
حضورداشــتند، مرزهــای دو کشــور ترســیم شــد. 
بــا ایــن حــال طرفیــن بــر مواضــع خــود 
ــراق  ــه ع ــه طــوری ک ــد ب ــی کردن پافشــاری م
ــی از  ــد 12 مایل ــش در بع ــت مرزهای ــی خواس م
ــدوی  ــن ســعود کل مناطــق ب ــاض باشــد و ب ری
نشــین شــمال از حلــب تــا رود العاصــی در کرانــه 
راســت فــرات و حتــی بصــره را طلــب مــی کــرد 
ــای  ــه ج ــه ای ب ــای قبیلی ــتار مرزه وی خواس
ــس  ــار کوک ــا فش ــا ب ــود ام ــت ب ــای ثاب مرزه
ــود  ــای خ ــته ه ــعود از خواس ــن س ــی ب انگلیس
ــه ســاکن در نزدیکــی  ــر ک ــل الظفی ــاره قبای درب
فــرات بــود صــرف نظــر کــرد امــا بــه خواســته 

ــه داد. ــر ادام ــل دیگ ــاره قبای ــود در ب ــای خ ه
مذاکــرات پنــج روز بــه طــول انجامیــد عبدالعزیز 
خواســتار در نظــر گرفتــن منــازل قبایــل حامــی 
ــای نقشــه راه  ــه ج ــا ب ــیم مرزه ــرای ترس وی ب
ــر  ــه کمت ــی ک ــی مرزهای ــرف عراق ــود و ط ب
ــورد  ــد را م ــرات نباش ــوب ف ــری جن از 200 مت
تاکیــد قــرار مــی داد. در روز ششــم کوکــس خط 

قرمــز مــرزی را میــان ســه طــرف ترســیم کــرد 
و مقــرر شــد کــه منطقــه ای حائــل میــان کویت 
ــود.  ــاد ش ــتان ایج ــراق و عربس ــتان و ع و عربس
ــز  ــرات فشــرده و ســخت عبدالعزی ــس از مذاک پ
ســلطان آن زمــان نجــد کــه بعدهــا حاکــم شــبه 
ــر آن  ــعودی ب ــتان س ــام عربس ــد و ن ــره ش جزی
نهــاد بــا دخالــت انگلیســی هــا مرزهــای میــان 

دو کشــور ترســیم شــد.
جــان ویلکنســون پژوهشــگر انگلیســی در کتاب 
ــه  ــه ب ــره العربی ــای الجزی ــام مرزه ــا ن ــود ب خ
ــاره  ــا اش ــیم مرزه ــا در ترس ــی ه ــش انگلیس نق
مــی کنــد و مــی نویســد: عــراق خواســتار 
ــود  ــاض ب ــری ری ــد کیلومت ــا چن ــی ت مرزهای
زیــرا آن را تابــع والیــت بصــره مــی دانســت امــا 
ســعودی هــا خواســتار حاکمیــت بــر کل قبایلــی 
بودنــد کــه در اراضــی واقــع در غــرب رود فــرات 
تــا شــهر حلــب کنونــی در ســوریه زندگــی مــی 
ــه  ــا اینک ــت ت ــه داش ــدل ادام ــن ج ــد. ای کردن
نماینــده انگلیــس پرســی کوکــس دخالــت کــرد 

ــود. ــیم نم ــا را ترس و مرزه
ایــن معاهــده بــا معاهــده بحــره در ســال 1925 
ــل مــرزی مــی شــد  ــع از حمــالت قبای کــه مان
ــر  ــا ب ــعودی ه ــه س ــی ک ــد. هنگام ــم ش تحکی
حجــاز مســلط شــدند منطقــه ای کــه به شــریف 
ــدر ملــک فیصــل شــاه عــراق تعلــق  حســین پ
ــت  ــه نهای ــور ب ــان دو کش ــران می ــت بح داش
ــه  ــای قبیل ــان نیروه خــود رســید و شــبه نظامی
ای موســوم بــه اخــوان بــه عنــوان ســتون فقرات 
نظامــی ملــک عبدالعزیــز حمالتــی انجــام دادند. 
ــاد  ــدی اعتق ــرز بن ــه م ــان ب ــبه نظامی ــن ش ای
ــی  ــکار دین ــاد و اف ــر جه ــت تاثی ــتند و تح نداش
بودنــد، چنیــن هجمــه هایــی بــه تیرگــی روابــط 

ــراق منجــر شــد. ــان عربســتان و ع می

روابــط ســعودی و عــراق در دوران 
ــث بع

ــه  ــا ب ــی ه ــه انگلیس ــال 1969 ک ــدای س از ابت
ــرق  ــود از ش ــای خ ــردن نیروه ــارج ک ــال خ دنب
کانــال ســوئز بودنــد عراقــی هــا بــه فکــر ایفــای 
نقــش در منطقــه خلیــج فــارس افتادنــد بــه ویژه 
ــکای.  ــت آمری ــا حمای ــران ب ــوذ ای ــس از نف پ

عراقــی هــا اصــرار داشــتند کــه بــا ســعودی هــا 
بایــد بــه تفاهمــی دربــاره امنیــت خلیــج فــارس 
ــعودی  ــا س ــی ب ــای سیاس ــی ه ــند و رایزن برس
هــا را آغــاز کردنــد امــا ســعودی هــا مشــکالت 
مــرزی و حــل آنهــا را بــر هــر موضــوع دیگــری 

ــد. ــح مــی دادن ترجی
ایــن مواضــع ســعودی هــا بــه مــذاق بعثــی هــا 
ــی  ــس از مل ــد. پ ــوش نیام ــدام خ ــژه ص ــه وی ب
ــدام  ــراق ص ــال 1972 در ع ــت در س ــدن نف ش
عمــال اعــالم کــرد که نمــی خواهــد به ســعودی 
هــا مدیــون باشــد. در اکتبــر ســال 1973 
اختالفــات ســعودی و عراقــی بــه اوج خود رســید 
ــان جنــگ  و احمــد حســن البکــر بعثــی در جری
نیروهــای مصــری و ســوری با اســرائیل بــا همه 
ــا مقامــات ســعودی رایزنــی  رایزنــی کــرد امــا ب

ــاورد.  ــه عمــل نی ب
در یــک برهــه کوتــاه روزنامــه هــای عراقــی بــه 
ویــژه روزنامــه الثــوره در مقالــه هایــی بــا عنــوان 
ــای  ــده ه ــاخت جنگن ــی در س ــای عرب »پوله
فانتــوم تاثیــر گــذار اســت« اقــدام بــه تحریــک 
ــکا  ــع آمری ــه مناف ــه زدن ب ــرای ضرب ــراب ب اع
ــی و قطــر  ــی و ابوظب ــت، دوب در عربســتان، کوی
ــال 1973 در  ــر س ــده اکتب ــد. در هف ــی کردن م
پایــان نشســت کشــورهای تولیــد کننــده نفــت 
ــت در  ــالح نف ــتفاده از س ــی اس ــاره چگونگ درب
جنــگ در جبهــه هــای ســوریه و مصــر، عــراق 
طرحــی مبنــی بــر ملــی کــردن ســهم شــرکت 
ــا طــرح  ــی داشــت و ســعودی ه ــای آمریکای ه
دیگــری داشــتند کــه طــرح عــراق بــا مخالفــت 
روبــرو شــد. طــی ایــن نشســت تنهــا تصمیــم به 
کاهــش صــادرات نفــت بــه آمریــکا بــه میــزان 

پنــج درصــد گرفتــه شــد.
چنــد ماهــی بیشــتر نگذشــت تــا ایــن حمــالت 
ــه نغمــه هــای دوســتی  رســانه هــای عراقــی ب
بــدل شــد و صــدام درجلســات خــود بر ضــرورت 
ــرد.  ــی ک ــاره م ــا اش ــعودی ه ــا س ــکاری ب هم
ــا فهــد شــاه وقــت  ــط صــدام ب ــاره رواب ــه یکب ب
ــال  ــعودی در س ــاه س ــد و ش ــرم ش ــعودی گ س
ــد از  ــال بع ــز یکس ــدام نی ــداد و ص 1974 از بغ
ــن  ــد ای ــای بع ــرد. در ســال ه ــدن ک ــاض دی ری

ــد. ــتر ش ــات بیش ــا و ارتباط دیداره
ــود کــه انقــالب  ــی ب ــط بعثــی هــا زمان اوج رواب
اســالمی در ایــران پیــروز شــد. گویــا ایــن 
انقــالب زمینــه را بــرای تحکیــم روابــط دو 
ــال  ــه از س ــوری ک ــه ط ــم آورد. ب ــور فراه کش
1980 تــا یــک دهــه بعــد شــاهد کمــک هــای 
نظامــی و مالــی همــه جانبــه ســعودی هــا 
ــتیم،  ــران هس ــه ای ــراق علی ــث ع ــم بع از رژی
ــت  ــراق را پرداخ ــای ع ــی ه ــا بده ــعودی ه س
ــی از  ــوط نفت ــال خط ــازه انتق ــد و اج ــی کردن م
خــاک خــود را در عــراق ســرمایه گــذاری کردند.

تیرگی روابط سعودی ها با عراق
ــه طــول  ــاه عســل یــک دهــه بیشــتر ب ــن م ای

نیانجامیــد زیــرا در ســال 1990 صــدام جــاه 
ــرد.  ــت ک ــه کوی ــود را متوج ــای خ ــی ه طلب
ــران  ــه ای ــگ علی ــه از جن ــراق ک ــور ع دیکتات
طرفــی نبســته بــود و بــا مقــروض کــردن 
عــراق ماشــین جنگــی عظیمــی درســت کــرده 
بــود، ایــن ماشــین جنگــی را روانــه کویــت کــرد. 
ســعودی هــا بــه دنبــال تجــاوز صــدام بــه کویت 
خواســتار خــروج نظامیــان عراقــی شــدند امــا بــا 
مخالفــت صــدام روبــرو شــدند ایــن امــر ســبب 
شــد کــه ســعودی هــا مرزهــای خــود را بــه روی 

ــد. ــاز کنن ــور ب ــکل از 34 کش ــالف متش ائت
ــه  ــکاد ب ــکهای اس ــا موش ــدام ب ــل ص در مقاب
عربســتان شــلیک کــرد کــه ایــن موشــک های 
ــا پاتریــوت خنثــی شــد. متعاقــب آن نظامیــان  ب
ــغال  ــتان را اش ــی عربس ــهر الخفج ــی ش عراق
ــد، اقدامــی کــه خشــم ســعودی هــا را بــه  کردن

ــت. ــال داش دنب

روابــط ســعودی و عــراق پــس از 
ــراق ــه ع ــگ علی جن

ــراد  ــراق ط ــا در ع ــعودی ه ــفیر س ــن س آخری
ــال  ــه در س ــود ک ــی ب ــین الحارث ــداهلل الحس عب
1983 تعییــن شــده بــود. وی تــا ســال 1990 در 
ایــن ســمت بــود و از آن هنــگام روابــط ســعودی 
هــا بــا عــراق قطــع شــد. ســفارت عربســتان در 
عــراق تعطیــل شــد و ســعودی هــا تصمیــم بــه 
احــداث اردوگاهــی بــرای آوارگان عراقــی گرفتند 

ــن اردوگاه در ســال 2008 بســته شــد. کــه ای
در جنـــگ ســـال 2003 ســـعودی هـــا اعـــالم 
ـــد داد  ـــرار نخواهن ـــه عـــراق را هـــدف ق ـــد ک کردن
ـــرای  ـــود ب ـــای خ ـــگاه ه ـــتفاده از پای ـــازه اس و اج
ـــبب  ـــن س ـــد. ای ـــی دهن ـــراق نم ـــه ع ـــه ب حمل
ـــود  ـــی خ ـــای نظام ـــگاه ه ـــکا پای ـــه آمری ـــد ک ش
ـــد در  ـــگاه العدی ـــه پای ـــدد و ب ـــتان ببن را در عربس

ـــد. ـــل کن ـــر منتق قط

سعودی ها و دوره نوری المالکی
ـــه  ـــور ن ـــط دو کش ـــی رواب ـــوری المالک در دوره ن
ـــر  ـــی ت ـــه بحران ـــت بلک ـــود نرف ـــه بهب ـــا رو ب تنه
ـــه  ـــم ب ـــا را مته ـــعودی ه ـــی س ـــرا مالک ـــد زی ش
ــازی در  ــران سـ ــم و بحـ ــت از تروریسـ حمایـ
ـــی  ـــز مالک ـــا نی ـــعودی ه ـــرد و س ـــی ک ـــراق م ع
ـــم  ـــراق مته ـــا در ع ـــنی ه ـــار زدن س ـــه کن را ب
مـــی کردنـــد. از آغـــاز دوره نخســـت وزیـــری 
ـــفارت  ـــا س ـــعودی ه ـــان آن، س ـــا پای ـــی ت مالک
ـــط  ـــد و رواب ـــایی نکردن ـــراق بازگش ـــود را در ع خ
دو کشـــور از 2006 تـــا ســـال 2014 بحرانـــی 

ـــد. مان

روابط کنونی 
ــراق روی  ــادی در ع ــدر العب ــه حی ــی ک از زمان
ــا  ــاز ب کار آمــد کوشــید کــه سیاســت درهــای ب
ــبت  ــرد و در مناس ــش بگی ــایگان را در پی همس
هــای مختلــف بــر ضــرورت تقویــت روابــط بــه 

سوی  از  عراق  حاکمیت  نقض 
سفیر  انتخاب  و  سعودی  هواپیماهای 
تا  بهانه ای شد  جدید ریاض در بغداد 
سیر روابط تاریخی دو کشور و چرایی 
همسایه  با  عربستان  ورزی  خصومت 
شمالی اش را مورد بررسی قرار دهیم.

ـــه خـــاورمیـانـــ
ـــمال آفــریقا و شــ
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ویــژه بــا همســایگان تاکیــد کــرد. در ایــن مــدت 
ابراهیــم جعفــری وزیــر خارجــه و فــواد معصــوم 
بــه عربســتان ســفر کــرده انــد. بــه ایــن ترتیــب 
روابــط طرفیــن اندکــی بهتــر شــد و جعفــری از 
افتتــاح قریــب الوقــوع ســفارت ســعودی هــا در 
ــداهلل  ــک عب ــرگ مل ــس از م ــر داد. پ ــداد خب بغ
ــه  ــادی ب ــدر العب ــوی حی ــی از س ــام تلگراف پی

ــا فرســتاده شــد. ســعودی ه
ــاب  ــا از انتخ ــعودی ه ــر س ــای اخی ــی روزه ط
ثامــر الســبهان بــه عنــوان ســفیر خــود در 
عــراق خبــر داده انــد. وی یــک نظامــی بــا 
درجــه ســرتیپ اســت کــه قبــال وابســته نظامــی 
ــت. ــوده اس ــان ب ــا در لبن ــعودی ه ــفارت س س

ــور دیپلماســی  ــرای ام ــی ب ــک نظام انتخــاب ی
ســبب جنجالهــا و مخالفــت هایــی شــده اســت 
ــی  ــی عراق ــای پارلمان ــخصیت ه ــی از ش و برخ
ــه  ــاوی رئیــس تشــکل وابســته ب ــه العری از جمل
عمــار حکیــم، قاســم االعرجــی رئیــس تشــکل 
بــدر در پارلمــان و برخــی شــخصیت هــای 
وابســته بــه ائتــالف دولــت قانــون خواســتار عدم 
ــاد  ــه اعتق ــد. ب ــر الســبهان شــده ان ــرش ثام پذی
ــرده  ــت پ ــی در پش ــداف خاص ــراد اه ــن اف ای
ــه  ــاز ب ــه نی ــه اســت ک ــبهان نهفت انتخــاب الس

ــتر دارد. ــای بیش ــی ه بررس
همزمــان جنجــال دیگــری بــه راه افتاده اســت و 
آن موضــوع تجــاوز جنگنــده هــای ســعودی بــه 
ــن رابطــه  ــراق اســت. در همی ــی ع ــم هوای حری
ــاع  ــه امنیتــی و دف ــی رئیــس کمیت حاکــم الزامل
پارلمــان عــراق اعــالم کــرد کــه نیــروی هوایــی 
ــه  ــتانی را ک ــای عربس ــراق جنگنده ه ــش ع ارت
ــب  ــه النخی ــراق در منطق ــی ع ــم هوای ــه حری ب
در جنــوب شــرقی اســتان االنبــار نزدیــک شــده 

ــد از ایــن منطقــه دور کــرده اســت. بودن
ــه  ــی ترکی ــزاری آناتول ــا خبرگ ــو ب وی در گفتگ
ــک روز  ــا ی ــه تنه ــن منطق ــه ای ــرد ک ــالم ک اع
بعــد از ایــن حادثــه به وســیله خمپــاره و کاتیوشــا 
ــی  ــت. الزامل ــه اس ــرار گرفت ــت ق ــورد اصاب م
ــتان در  ــای عربس ــه جنگنده ه ــرد ک ــالم ک اع
حــال پــرواز بــر فــراز منطقــه النخیــب در اســتان 
االنبــار بودنــد کــه بــا وارد عمــل شــدن نیروهای 
ــب نشــینی  ــه عق ــراق، وادار ب ــش ع ــی ارت هوای

ــدند. ش
ــی  ــراق پیام ــدام ع ــن اق ــد از ای ــزود بع وی  اف
ــور  ــن کش ــرده و از ای ــال ک ــتان ارس ــه عربس ب
داعــش  بــا  مقابلــه  آمریکایــی  ائتــالف  و 
توضیحاتــی در ایــن زمینــه خواســته کــه دلیــل 
پــرواز جنگنده هــای ســعودی در منطقــه ای 
ــود  ــام نمی ش ــی انج ــات نظام ــه در آن عملی ک

چیســت.
پارلمــان  دفــاع  و  امنیتــی  رئیــس کمیتــه 
عــراق تأکیــد کــرد کــه عربســتان در پــی ایــن 
اعتراض هــا عذرخواهــی کــرده امــا دولــت 
عــراق پیــام رســمی اعتــراض خــود را بــه 
ــی و عربســتان ارســال خواهــد  ائتــالف آمریکای
ــورد  ــب یکــی از مناطــق م ــه النخی ــرد. منطق ک
نــزاع اســتان االنبــار و کربالســت کــه از لحــاظ 

ــت. ــار اس ــتان االنب ــه اس ــته ب اداری وابس
ــی  ــتان بررس ــراق و عربس ــط ع در واکاوی رواب
چنــد نکتــه حائــز اهمیــت اســت در واقــع دالیل 
خصومــت روابــط میــان دو کشــور را بــه عوامــل 

چنــدی مــی تــوان مربــوط دانســت؛

دالیل طایفه ای
ــخه  ــه نس ــی ک ــه وهاب ــعودی از فرق ــم س رژی

ــروی  ــت پی ــی اس ــب حنبل ــی از مذه ای افراط
ــراق  ــردم ع ــتر م ــه بیش ــی ک ــد در حال ــی کن م
ــد. شــیعیانی کــه  را شــیعیان تشــکیل مــی دهن
ــم  ــد و حک ــی دانن ــر م ــا را کاف ــا آنه ــی ه وهاب
قتــل آنهــا را واجــب مــی داننــد. وهابیــت از بطن 
ــره  ــبه جزی ــف در ش ــی آب و عل ــای ب صحراه

ــت.  ــکل گرف ــتان ش عربس
ــای  ــر صحراه ــت تاثی ــه تح ــن فرق ــروان ای پی
ــد  ــه ان ــرورش یافت ــر پ ــوزان و فق ــک وس خش
ــه  ــدن رابط ــا تم ــینی ب ــرا نش ــهای صح و ارزش
ــر  ــی کــه تحــت تاثی ــی های ــدارد. وهاب ــی ن خوب
صحــرا هســتند جنــگ و کشــتار و غــارت را مورد 
ــه اســالم  ــی ک ــد. هنگام ــی دهن ــرار م توجــه ق
ــدا و  ــام خ ــه ن ــم را ب ــرای کســب غنای ــارت ب غ
بــه بهانــه اشــاعه دیــن منــع کــرد، وهابــی هــا 
تکفیــر را برگزیدنــد و کســانی که مطابــق تعالیم 
ــر شــمردند.  ــد را کاف ــت نمــی کردن آنهــا فعالی

محمــد بــن عبدالوهــاب فرقــه وهابیــت را تنهــا 
راه درســت اســالمی مــی دانســت و مدعــی 
بــود ماموریــت وهابیــون جنــگ بــرای بازگشــت 
ارزشــهای صــدر اســالم و زمــان پیامبــر اســت. 
ــیعه و  ــر ش ــه تکفی ــروان وی ب ــن رو پی از همی
ــنی  ــای س ــروه ه ــر گ ــپس دیگ ــه و س اباضی
ــری  ــرای غارتگ ــی ب ــا پوشــش دین ــد ت پرداختن
هــای خــود بیابنــد و بــه مســلمانان دیگــر 
ــخ  ــرای  اطــالع بیشــتر از تاری ــد )ب ــورش ببرن ی
ــاب  ــه کت ــا تروریســم ب ــاط آن ب ــت و ارتب وهابی
احمــد صبحــی منصــور بــا عنــوان ریشــه هــای 
ــد(. ــه کنی ــی مراجع ــب وهاب ــم در مذه تروریس

ایــن فرقــه بــرای اینکــه بــه اهــداف خــود برســد 
ــت )در  ــش گرف ــعود را در پی ــا آل س ــاد ب راه اتح
ایــن زمینــه کورتیــن وینــزر ســفیر ســابق آمریکا 
ــدل  ــه می ــی در مجل ــی مطلب ــتاریکا ط در کاس
ایســت مانیتــور شــماره ژوئن-جــوالی 2007 به 
تاریــخ شــکل گیــری وهابیــت و نقــش محمــد 
بــن عبدالوهــاب در ترکیــب سیاســت بــا مذهــب 

ــه اســت(. وهابیــت پرداخت
اولیــن قربانــی ایــن همپیمانــی شــیعیان عــراق 
بودنــد و وهابــی هــا بــه کربــال و نجــف و 
ــراق در  ــهرهای  ع ــر ش ــیوخ و دیگ ــوق الش س
دوره عثمانــی یــورش بردنــد. عثمــان بــن بشــر 
ــد در  ــوان مج ــا عن ــود ب ــاب خ ــدی در کت النج
ــال در  ــتار در کرب ــه موضــوع کش ــخ نجــد ب تاری

ــت.  ــه اس ــال 1801 پرداخت س
ــی  ــاد م ــار ی ــه افتخ ــتار ب ــن کش ــدی از ای النج
ــم و  ــال را گرفتی ــا کرب ــد: م ــی نویس ــد و م کن
ســاکنان آن را ذبــح کردیــم و از ایــن بابــت 
پشــیمان نیســتیم و حــرف مــا بــا کافــران همین 

ــت. اس
وهابــی هــا بــه یــورش هــای خــود بــه عــراق تا 
اویــل قــرن بیســتم یعنــی اویــل شــکل گیــری 
عــراق جدیــد ادامــه دادنــد. ســفیر ســابق آمریــکا 
ــت  ــاره وهابی ــود درب ــاب خ ــتاریکا در کت در کاس
مــی نویســد: وهابیــون در ســال 1801 میــالدی 
بــه عــراق حملــه کردنــد و ضمــن غــارت 
ــاکنان آن را  ــر از س ــزار نف ــار ه ــش از چه آن بی

کشــتند.
علـــی الـــوردی متفکـــر معـــروف عراقـــی در 
ـــراق  ـــای عربســـتان و ع ـــن مرزه ـــا تعیی رابطـــه ب
ــعود  ــز آل سـ ــک عبدالعزیـ ــد: ملـ ــی نویسـ مـ
ـــه  ـــی قصـــد داشـــت ک موســـس عربســـتان کنون
ـــراق  ـــتان و ع ـــل عربس ـــد فاص ـــرات را ح رود ف
ـــی  ـــا پرس ـــده انگلیســـی ه ـــا نماین ـــد ام ـــرار ده ق
کوکـــس مرزهـــا را ترســـیم کـــرد و ســـعودی 

ـــه  ـــه ب ـــول آن کـــرد )مراجع ـــه قب ـــور ب هـــا را مجب
ـــات، ج6، ص160- ـــوردی لمح ـــی ال ـــاب عل کت
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ــه دوره  ــراق در هم ــا ع ــا ب ــعودی ه ــمنی س دش
هــا بــه غیــر از دوره صــدام حســین ادامه داشــت 
ــرای  ــب ب ــی مناس ــدام را حاکم ــا ص ــرا آنه زی
تمایــالت خــود در ویرانــی عــراق و کشــتار مردم 
آن مــی دانســتند از همیــن رو وی را تشــویق بــه 
راه انداختــن جنــگ علیــه ایــران کــردد و حمایت 
مالــی و رســانه ای و نظامــی قــوی از وی کردنــد. 
پــس از ســقوط صــدام آنهــا ملــت شــیعه عــراق 
را مجــازات کردنــد و بدهــی هــا را از عــراق طلب 

ــد.  کردن
آنهــا بیســت میلیــارد دالری را کــه بــرای کمــک 
بــه صــدام هزینــه کــرده بودنــد بــه عــالوه ســود 
ــت از  ــه حمای آن مــی خواســتند. ســعودی هــا ب
ــراق  ــه ع ــا ب ــت ه ــزام تروریس ــم و اع تروریس
ادامــه دادنــد تــا عراقی هــا را بکشــند و نظــام آن 
را براندازنــد. نقــل شــده اســت کــه ملــک عبداهلل 
بــن عبدالعزیــز گفتــه بــود: مــن بیســت میلیــون 
ــد،  ــگ کن ــران جن ــه ای ــا علی ــدام دادم ت ــه ص ب
بیــش از هشــتاد میلیــارد دالر برای خــروج صدام 
از عــراق هزینــه کردیــم و آمــاده ایم که دویســت 
ــیعیان از  ــردن ش ــارج ک ــرای خ ــارد دالر ب میلی

قــدرت در عــراق هزینــه کنیــم.

دالیل سیاسی
ــخت  ــا از سرس ــعودی ه ــه س ــت ک ــکی نیس ش
ــر در  ــوق بش ــی و حق ــمنان دموکراس ــن دش تری
ــه  ــیطره موسس ــود س ــا وج ــتند و ب ــان هس جه
ــگ کشــور،  ــوزش و فرهن ــر آم ــی ب ــی وهاب دین
بــه دلیــل وقــوع انقــالب اطالعاتــی و ارتباطی و 
نهضــت اقتصــادی تحــول بزرگــی در بیــن ملت 

عربســتان ایجــاد شــده اســت. 
امـــروز روشـــنفکران بســـیاری هســـتند کـــه 
خواســـتار رژیمـــی دموکراتیـــک بـــر اســـاس 
ـــتان  ـــدن در عربس ـــک و تم ـــهای دموکراتی ارزش
ـــی  ـــعودی رژیم ـــم س ـــه رژی ـــی ک ـــتند درحال هس
ـــان معاصـــر  ـــی اســـت. در جه پادشـــاهی و خاندان
ـــه  ـــی المملک ـــام خاندان ـــه ن ـــتان ب ـــا عربس تنه
الســـعودیه نامیـــده مـــی شـــود. از همیـــن رو 
ســـعودی هـــا حمایـــت گســـترده ای از گـــروه 
هـــای افراطـــی بـــرای اشـــاعه فرهنـــگ 
ـــا دموکراســـی  ـــت ب ـــراط و در ضدی خشـــونت و اف

در کشـــورهای عربـــی انجـــام مـــی دهنـــد.
از زمـــان ســـقوط رژیـــم بعـــث در عـــراق 
تاکنـــون ســـعودی هـــا حامـــی بـــزرگ 
ــده  ــامل القاعـ ــدگان آن شـ ــم و نماینـ تروریسـ
و بازمانـــدگان بعـــث و داعشـــی هـــا بـــه نـــام 
ـــر  ـــا از ه ـــد. آنه ـــوده ان ـــت از اهـــل ســـنت ب حمای
ـــد  ـــاندن رون ـــت کش ـــه شکس ـــرای ب ـــی ب فرصت
ـــعله  ـــا ش ـــد ت ـــرده ان ـــتفاده ک ـــراق اس ـــی ع سیاس
ـــه عربســـتان  ـــای عـــراق ب هـــای دموکراســـی نوپ

ــد. ــاور آن نرسـ ــورهای مجـ ــعودی و کشـ سـ

دالیل اقتصادی
عربســتان ســعودی بزرگتریــن صادرکننــده 
ــت  ــت نف ــن قیم ــاال رفت ــت.با ب ــت در دنیاس نف
ــور  ــک کش ــه ی ــتان ب ــر، عربس ــالهای اخی در س
ثروتمنــد در منطقــه تبدیــل شــده اســت. آمریکا، 
ــع  ــرای رف ــتان ب ــت عربس ــه نف ــن ب ــا و ژاپ اروپ
نیازهــای خــود روی آورده انــد از همیــن رو اســت 
ــر و  ــوق بش ــه دم از حق ــورها ک ــن کش ــه ای ک
جنبــش هــای دموکراتیــک مــی زننــد از جنایات 

ــعودی  ــتبدادی س ــطایی و اس ــرون وس ــم ق رژی
ــد. ــی کنن چشــم پوشــی م

رژیــم ســعودی نمــی خواهــد کــه در ایــن 
ــی داشــته باشــد  ــازار نفــت رقیب ــی ب ــه یعن زمین
ــد  ــراق باش ــب ع ــن رقی ــر ای ــه اگ ــژه ک ــه وی ب
ــی در  ــوری مالک ــه ن ــی ک ــن رو هنگام و از همی
دوران حکومــت خــود بحــث بازســازی و تقویــت 
زیــر ســاخت هــای نفتــی عــراق را مطــرح کــرد 
ــا  ــه 10 ت ــراق ب ــت ع ــش صــار نف و طــرح افزای
12 میلیــون بشــکه را مطــرح کــرد بــه خصومت 
ــی  ــبب م ــرح س ــن ط ــرا ای ــد زی ــا آن پرداختن ب
شــد کــه درآمــد عــراق بــه شــکل چشــمگیری 
بــاال بــرود و بتوانــد از آن بــرای ســرمایه گــذاری 
ــن  ــت ای ــای مل ــع نیازه ــراق و رف و بازســازی ع
ــن  ــه ای ــای اینک ــه ج ــد ب ــتفاده کن ــور اس کش
ــر  ــای ویرانگ ــگ ه ــرف جن ــا را ص ــرمایه ه س

ــد. ــدام کن ــابه دوران ص مش
ــال  ــعودی و عم ــای س ــانه ه ــن رو رس از همی
آنهــا درداخــل و خــارج در راســتای ایجــاد جنــگ 
طایفــه ای در بیــن مــردم عــراق حرکــت کردنــد 
و طرحهــای مالکــی را ایرانــی و دولــت عــراق را 

وابســته بــه ایــران نامیدنــد.
در حالــی کــه اگــر دولــت عــراق موفــق بــه پیاده 
ــم  ــور حت ــه ط ــد ب ــی ش ــرح م ــن ط ــردن ای ک
آمریــکا و کشــورهای اروپایــی از نفــت عربســتان 
ســعودی بــی نیــاز مــی شــدند و بــه نفــت عــراق 
تکیــه مــی کردنــد و ایــن در مواضــع آنهــا تاثیــر 
داشــت و ســبب مــی شــد کــه غربــی هــا زبــان 
ــر  ــتان و دیگ ــی در عربس ــد از دموکراس ــاز کنن ب
ــد.  ــاد کنن ــارس انتق ــج ف کشــورهای حــوزه خلی
ــتناک  ــی وحش ــه کابوس ــه مثاب ــئله ب ــن مس ای
بــرای خانــدان ســعودی بــود از همیــن رو تمــام 
ــش  ــرح افزای ــودی ط ــرای ناب ــود را ب ــالش خ ت

ــه کار بســتند. صــادرات نفــت عــراق ب

دالیل و منازعات مرزی
همانطـــور کـــه گفتـــه شـــد از ســـال 1922 
تاکنـــون درگیـــری هـــای مـــرزی بیـــن 
عـــراق و عربســـتان ادامـــه داشـــته اســـت و 
طـــی ایـــن مـــدت تکلیـــف منطقـــه حائـــل 
ــغ  ــاحت آن بالـ ــه مسـ ــور کـ ــان دو کشـ میـ
ـــی  ـــع م ـــر مرب ـــزار و 44 کیلومت ـــت ه ـــر هف ب
شـــود، مشـــخص نشـــده اســـت.بر اســـاس 
بندهـــای معاهـــده العقیـــر طرفیـــن در ایـــن 
ــات  ــداث تاسیسـ ــق احـ ــل حـ ــه حائـ منطقـ
ــدوی  ــا بـ ــد امـ ــی ندارنـ ــا دائمـ ــی یـ نظامـ
هـــای دو کشـــور حـــق اســـتفاده از منطقـــه 
ـــای  ـــه ه ـــا و واح ـــاه ه ـــان و چ ـــرای چارپای ب

آن را دارنـــد. 
ــی در  ــه توافقـ ــور بـ ــال 1975 دو کشـ در سـ
ــیدند و  ــه رسـ ــیم اداری منطقـ ــه تقسـ زمینـ
ـــد  ـــا ش ـــرزی امض ـــده م ـــال 1981 معاه در س
ـــده  ـــن معاه ـــگاه ای ـــی هیچ ـــه دالیل ـــا ب ـــا بن ام
ــات  ــد. جزییـ ــت نشـ ــل ثبـ ــازمان ملـ در سـ
ـــد و در  ـــکار نش ـــده آش ـــود آم ـــه وج ـــرات ب تغیی
ـــده  ـــر معاه ـــده و دیگ ـــن معاه ـــال 1991 ای س
هـــای امضـــا شـــده بـــا ســـعودی هـــا لغـــو 
شـــد و در مقابـــل ســـعودی هـــا اقـــدام بـــه 
ثبـــت همـــه توافقنامـــه هـــای مـــرزی بـــا 
عـــراق در ســـازمان ملـــل کردنـــد، اتفاقـــی 
ــدون  ــن 1991 رخ داد. بـ ــاه ژوئـ ــه در مـ کـ
ـــکل  ـــز در ش ـــرزی نی ـــات م ـــن منازع ـــک ای ش
ــت  ــور از اهمیـ ــط دو کشـ ــه روابـ ــی بـ دهـ

بســـزایی برخـــوردار اســـت.

ـــه خـــاورمیـانـــ
ـــمال آفــریقا و شــ
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ارتــش ســوریه و نیروهــای مقاومــت لبنــان 
ــیاری  ــتاوردهای بس ــر دس ــای اخی ــی هفته ه ط
ــرزی  ــه م ــا در منطق ــا تکفیریه ــارزه ب را در مب
»القلمــون« محقــق کردنــد تــا جایــی کــه برخی 
ــوع را  ــن موض ــتند ای ــی نتوانس ــانه های غرب رس

ــد. ــده بگیرن نادی
منطقــه »القلمــون« در غــرب ســوریه قــرار دارد 
ــوه  ــه »ک ــودن آن، ب ــتانی ب ــل کوهس ــه دلی و ب
ــای  ــوه ه ــت. ک ــروف اس ــون« مع ــای القلم ه
ــای  ــوه ه ــله ک ــه سلس ــه ب ــن منطق ــع در ای واق
ــه  واقــع در مرزهــای لبنــان وصــل مــی شــود ب
ــترک  ــای مش ــون در مرزه ــل القلم ــن دلی همی
ســوریه و لبنــان قــرار دارد. از جملــه مهــم تریــن 
ــوان  ــی ت ــه م ــن منطق ــع در ای ــتاهای واق روس
ــرود«، »رأس  ــوال«، »یب ــال«، »معل ــه »عرس ب
ــه از  ــرد ک ــورد« اشــاره ک ــره« و »عســال ال المع
اهمیــت اســتراتژیک باالیــی برخــوردار هســتند. 
در میــان روســتاهایی کــه ذکــر شــد »عرســال« 
ــتراتژیکی  ــی و اس ــت جغرافیای ــل موقعی ــه دلی ب
کــه دارد از اهمیــت ویــژه ای بــرای گــروه هــای 
تکفیــری و همچنیــن محــور مقاومــت برخــوردار 
ــری  ــواره آبســتن درگی ــه هم ــن منطق اســت. ای
هــای گســترده میــان نیروهــای محــور مقاومــت 
ــوارد  ــب م ــه در اغل ــت ک ــوده اس ــا ب و تکفیریه
محــور مقاومــت توانســته برتــری خــود در آنجــا 

ــد. ــه کن ــه دشــمن دیکت را ب

امــا اهمیــت اســتراتژیک منطقــه 
چیســت؟ در  القلمــون 

ــاختار  ــتن س ــل داش ــه دلی ــون« ب ــه »القلم منطق
کوهســتانی همــواره مــکان مناســبی بــرای 
تحــرکات گــروه هــای تکفــری بــوده اســت بدیــن 
ــه  ــوان منطق ــه عن صــورت کــه تکفیریهــا از آن ب
ــه  ــدن و ادام ــان ش ــرای پنه ــور ب ــب العب ای صع
ــد. تحــرکات تروریســتی خــود اســتفاده مــی کنن

ــه  ــات منطق ــی از ارتفاع ــر، بخش ــوی دیگ از س
ــری از آن در  ــش دیگ ــوریه و بخ ــون در س القلم
لبنــان قــرار دارد، بــه همیــن دلیــل هــر گروهــی 
کــه موفــق بــه ســیطره بــر ایــن منطقــه شــود، 
مــی توانــد اشــراف کاملــی بــر تحــوالت دمشــق 

ــروت داشــته باشــد. ــی بی ــا حت و ی

ــی  ــت مردم ــوریه و مقاوم ــش س ــای ارت نیروه
لبنــان طــی هفتــه هــای گذشــته پیــروزی هــای 
بزرگــی را در مبــارزه بــا تکفیریهــا در القلمــون به 
دســت آورده انــد کــه حتــی برخــی رســانه هــای 
ــن  ــته از ای ــز نتوانس ــرز نی ــه رویت ــی از جمل غرب
پیــروزی هــا بــه ســادگی عبــور کنــد و از آن بــه 
عنــوان »دســتاورد« یــاد کردنــد. محــور مقاومت 
موفــق شــد طــی چنــد عملیــات گســترده و پــی 
در پــی بــر تمامــی مراکــز وابســته به تروریســت 
هــای داعــش و جبهــه النصــره در مناطــق غربی 
ــات  ــان عملی ــد. در جری ــیطره یابن ــون س القلم
ــش و  ــت داع ــا تروریس ــت ده ه ــور مقاوم مح
جبهــه النصــره بــه هالکــت رســیده و بســیاری 
ــی ایجــاد  ــه شــدت مجــروح شــدند. در پ ــز ب نی
شــکاف گســترده در صفــوف تروریســت هــا در 
القلمــون بخشــی از آنهــا فــرار را بــر قــرار ترجیح 
ــیدن  ــه پوش ــف از جمل ــکال مختل ــه اش داده و ب
ــی  ــتند و برخ ــرار گذاش ــه ف ــا ب ــان پ ــاس زن لب
دیگــر نیــز بــه اردوگاه هــای پناهنــدگان ســوری 
ــاه  ــا پن ــد و در آنج ــان گریختن ــای لبن در مرزه
گرفتنــد. در جریــان فــاز اول درگیــری هــا میــان 
ــری  ــای تکفی ــت ه ــت و تروریس ــور مقاوم مح
جبهــه النصــره، برجســته تریــن ســرکرده هــای 
ایــن گــروه بــه هالکــت رســیدند بــه طــوری که 
ضربــه روحــی مهلکی بــه اعضــای آن وارد شــد. 
آنچــه کــه در ایــن زمینــه حائــز اهمیــت بــه نظر 
مــی رســد، ســکوت دولــت هــای غربــی حامــی 
تکفیریهــا در القلمــون در قبــال تحــوالت اخیر در 

ایــن منطقــه اســت.
ــرد »القلمــون« در ایــن  ــر نب اهمیــت نتایــج اخی
اســت کــه ایــن نتایــج پــس از سلســله تحــوالت 
ــی  ــوریه ط ــی س ــه میدان ــر در صحن ــم اخی مه
هفتــه هــای گذشــته محقــق شــدند. ایــن نتایــج 
و دســتاوردهای علیــه تکفیریهــا در ســایه جنــگ 
ــق  ــوریه محق ــت س ــه مل ــترده علی ــی گس روان
ــه از پیشــروی  شــدند. برخــی رســانه هــا عامدان
گســترده گــروه تروریســتی موســوم بــه »جیــش 
الفتــح« در حومــه اســتان ادلــب بــا حمایــت همه 
جانبــه ترکیــه، عربســتان و قطــر خبــر دادنــد تــا 
بدیــن صــورت روحیــه دولــت و ملــت ســوریه در 

جریــان مبــارزه بــا تروریســم تضعیــف شــود.

دســتاوردهای اخیــر محــور مقاومــت در منطقــه 
القلمــون خــط بطالنــی بــر شــایعات مبنــی بــر 
ــق«  ــزرگ دمش ــرد ب ــاز »نب ــودن آغ ــک ب نزدی
کشــید. رســانه هــای منطقــه ای و بیــن المللــی 
ــا  ــه الق ــری اینگون ــای تکفی ــروه ه ــی گ حام
ــح«  ــد کــه تروریســت هــای »جیــش الفت کردن
ــون در  ــب اکن ــب و ادل ــروی در حل ــس از پیش پ
ــلط  ــق و تس ــزرگ دمش ــرد ب ــاز نب ــه آغ اندیش
ــق  ــا از تواف ــتند. آنه ــهر هس ــن ش ــر ای ــل ب کام
ــرای  ــر ب ــتان و قط ــه، عربس ــرده ترکی ــت پ پش
ــه  ــد تحــوالت میدانــی در ســوریه و ب تغییــر رون

ــد. ــر دادن ــق خب ــژه دمش وی
ــور  ــر مح ــتاوردهای اخی ــت دس ــوان گف ــی ت م
مقاومــت در القلمــون و ســیطره نیروهــای 
ــه  ــیعی از آن ن ــای وس ــش ه ــر بخ ــت ب مقاوم
ــرد،  ــف ک ــنده را متوق ــایعات کش ــوج ش ــا م تنه
ــا حــد  بلکــه روحیــه ارتــش و ملــت ســوریه را ت
زیــادی بــاال بــرده و ایــن موضــوع در تحــوالت 
ــت. ــکار اس ــح و آش ــال واض ــر کام ــی اخی میدان

ـ  جغرافیایــی  موقعیــت  دیگــر،  ســوی  از 
اســتراتژیکی منطقــه القلمــون، موجــب حســاس 
تــر شــدن نبردهــا در ایــن منطقــه شــد. بــه گفته 
بســیاری از تحلیلگــران ارتش ســوریه و نیروهای 
ــا ســیطره کامــل بــر  مقاومــت مردمــی لبنــان ب
منطقــه القلمــون دســتاوردهای بســیاری را برای 
ــن  ــه ای ــال خواهــد داشــت. از جمل ــه دنب ــا ب آنه
دســتاوردها، تنــگ شــدن عرصــه بــر تروریســت 
هــا در منطقــه اســتراتژیک »الزبدانــی« در جنوب 
ــن  ــرزی، تأمی ــوار م ــت ن ــن امنی ــون، تأمی القلم
ــروت و قطــع کــردن راه  امینــت راه دمشــقـ  بی
هــای ارتباطــی میــان تروریســت هــای مســتقر 
در القلمــون و تروریســت هــای مســتقر در 

الغوطــه الشــرقیه هســتند.
ــه  ــری ک ــتاوردهای اخی ــا و دس ــروزی ه ــا پی ب
ــت  ــای مقاوم ــوریه و نیروه ــش س ــان ارت نظامی
مردمــی لبنــان در مبــارزه بــا تکفیریهــا در 
منطقــه اســتراتژیک القلمــون بــه دســت آوردند، 
تمــام نقشــه هــای ترکیــه، عربســتان و قطــر در 
ــد.  ــر آب ش ــش ب ــتراتژیک نق ــه اس ــن منطق ای
ــور  ــه کش ــن س ــه ای ــه ای ک ــن ضرب بزرگتری
ــکاف  ــاد ش ــدند، ایج ــل ش ــون متحم در القلم

ــای  ــت ه ــوف تروریس ــترده در صف ــای گس ه
جبهــه النصــره اســت. ترکیــه، عربســتان و 
ــی و  ــان مال ــه بزرگتریــن حامی قطــر کــه از جمل
تســلیحاتی تروریســت هــای تکفیــری از جملــه 
جبهــه النصــره محســوب مــی شــوند، از طریــق 
حمایــت هــای همــه جانبــه خــود از تکفیریهــا در 
القلمــون تــالش کردنــد تــا با یــک تیر دو نشــان 
بزننــد؛ آنهــا ســعی کردنــد از یــک ســو با تســلط 
تروریســت هــا بــر القلمــون اســتان های دمشــق 
ــرار  ــد مســتقیم خــود ق ــورد تهدی و حمــص را م
داده و از ســوی دیگــر، لبنــان را در حالــت تهدیــد 

ــد. ــی بگذارن ــرقی آن باق ــای ش ــم در مرزه دائ
ــی  ــائل سیاس ــان مس ــال، کارشناس ــن ح ــا ای ب
ــت  ــه سیاس ــد ک ــن باورن ــر ای ــران ب و تحلیلگ
ــود  ــا وج ــوریهـ  ب ــن ســه کشــور در س ــای ای ه
فرسایشــی شــدن جنــگ در آنجــاـ  بــا شکســت 
ــی و  ــای مال ــت ه ــت. حمای ــده اس ــه ش مواج
تســلیحاتی ایــن ســه کشــور از تکفیریهــا تاکنون 
هیچیــک از اهــداف آنهــا کــه در رأس آنهــا 
ســرنگونی بشــار اســد بــوده و هســت را محقــق 
ــار  ــران اخب ــه تحلیلگ ــه گفت ــت. ب ــرده اس نک
ــر  ــی ب ــا مبن ــانه ه ــی رس ــده در برخ ــر ش منتش
آمادگــی ترکیــه بــرای انجــام اقــدام نظامــی زمینی 
در ســوریه دروغــی بیــش نیســت. آنها معتقدنــد در 
شــرایط کنونــی دولــت آنــکارا بــه دلیــل سیاســت 
ــادات  ــاج انتق ــوریه آم ــود در س ــه خ ــای خصمان ه
ــه  ــا اتخــاذ هرگون ــه اســت و ب ــرار گرفت ــی ق داخل
ــوریه  ــتقیم در س ــی مس ــت نظام ــه دخال گزین

ــرد. ــد ک ــا خواه ــود را امض ــرگ خ ــم م حک

نگرانــی صهیونیســت هــا از تحــوالت 
ــر در القلمــون اخی

ــات  ــون، مقام ــه القلم ــر در منطق ــوالت اخی تح
رژیــم صهیونیســتی کــه ایــن تحــوالت را لحظه 
بــه لحظــه از نزدیــک دنبــال مــی کننــد، بســیار 
نگــران ســاخته اســت. رژیــم صهیونیســتی 
ــره در  ــه النص ــت جبه ــدن هیب ــته ش از شکس
القلمــون توســط نیروهــای مقاومــت بســیار 
ــرای ســناریوهای دیگــر در  ــوده و ب خشــمگین ب
ایــن منطقــه بــرای ضربــه وارد کــردن بــه محور 
ــر  ــوی دیگ ــد. از س ــی کن ــالش م ــت ت مقاوم
ــر  ــتی ب ــم صهیونیس ــی رژی ــان نظام کارشناس
ــرد سرســختانه و تنگاتنــگ  ــد کــه نب ــن باورن ای
ــه نظامــی حــزب  ــه و اندوخت ــه تجرب القلمــون ب
ــش  ــز افزای ــی آن را نی ــدرت نظام ــزود و ق اهلل اف
ــه هــای  ــر تپ داد. ســیطره نیروهــای مقاومــت ب
بلنــد و اســتراتژیک در القلمــون موجــب شــده تــا 
ایــن نیروهــا بتواننــد در هرگونــه جنــگ احتمالی 
ــا  ــه ه ــن تپ ــم صهیونیســتی از ای ــا رژی ــده ب آین
ــه ســمت مواضــع  ــاب موشــک ب ــرای پرت ــه ب ب

ــد. ــا اســتفاده کنن صهیونیســت ه

تحلیل بین الملل؛

نبرد »القلمون« 
چگونه توازن قوا 

را به نفع محور 
مقاومت تغییر داد

ـــه خـــاورمیـانـــ
ـــمال آفــریقا و شــ
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|| دادگاه جنایـی مصر حکم تروریسـتی 
خوانـدن حمـاس را لغو کرد. ایـن اقدام 
بـا اسـتقبال حمـاس مواجه شـد و این 
جنبـش اعـام کـرد کـه سـیگنالهای 
بـرای عـادی  از سـوی مصـر  مثبتـی 
سـازی روابط  بـا حمـاس دریافت کرده 
و بـرای گسـترش روابـط بـا قاهـره در 
تـاش اسـت. بـه اعتقـاد شـما چـرا 
قاهـره اخـوان المسـلمین را یـک گروه 
تروریسـتی مـی نامـد و همزمـان حکم 
تروریسـتی خوانـدن حمـاس را لغو می 

؟ کند
ــان  ــه ای میـ ــوالت منطقـ ــوب تحـ در چارچـ
ـــارس  ـــج ف ـــیه خلی ـــورهای حاش ـــی از کش برخ
و دولـــت داود اوغلـــو در ترکیـــه توافقاتـــی 
ــا  ــود بـ ــری در روابـــط خـ درخصـــوص بازنگـ
جریـــان اخـــوان المســـلمین مصـــر صـــورت 

ــت. گرفـ
بـــر اســـاس توافقـــات صـــورت گرفتـــه پـــس 
از برکنـــاری اخـــوان المســـلمین از قـــدرت در 
مصـــر و تروریســـتی خوانـــدن ایـــن جریـــان 
توســـط دولـــت جدیـــد، نقـــش جدیـــدی 
بـــه ایـــن جریـــان اعطـــا شـــد بویـــژه آنکـــه 
ـــری  ـــر همفک ـــی دوره اخی ـــلمین ط ـــوان المس اخ

و همکاریهایـــی را بـــا برخـــی گروههـــا و 
ــوالت  ــوص تحـ ــی در خصـ ــورهای عربـ کشـ
اخیـــر منطقـــه بـــه ویـــژه در ســـوریه و یمـــن 

صـــورت مـــی دهـــد.
ـــاس  ـــره و حم ـــان قاه ـــط می ـــرگیری رواب از س
بـــه قاهـــره در زمینـــه ســـرکوب گروههـــای 
ـــه  ـــی ک ـــد. تکفیریهای ـــی کن ـــری کمـــک م تکفی
از تنشـــهای بوجـــود آمـــده در روابـــط مصـــر و 
ـــد.  ـــی کنن ـــتفاده را م ـــوء اس ـــت س ـــاس نهای حم
ــه  ــه در منطقـ ــتهایی کـ ــژه تروریسـ ــه ویـ بـ
ـــگاه  ـــا پای ـــوار ب ـــر و همج ـــمال مص ـــیناء در ش س

ـــد. ـــرار دارن ـــزه ق ـــاس در غ ـــی حم اصل
عـــالوه بـــر ایـــن حمـــاس از بحرانهـــای سیاســـی 
ــود  ــرایط موجـ ــه  شـ ــه در نتیجـ ــی کـ و مالـ
ـــرد.  ـــی ب ـــج م ـــت رن ـــده اس ـــا ش ـــر آنه گریبانگی
شـــاید بازگشـــت حمـــاس بـــه ســـمت کشـــورهای 
ـــط  ـــع رواب ـــرای قط ـــالش ب ـــدف ت ـــا ه ـــی ب عرب
آن بـــا جمهـــوری اســـالمی ایـــران صـــورت 
ـــطین از  ـــئله فلس ـــواره مس ـــه هم ـــرد ک ـــی گی م

اولویتهایـــش بـــوده اســـت.

اعــدام  حکــم  بازتــاب صــدور   ||
ــوری  ــس جمه ــی« رئی ــد مرس »محم
برکنــار شــده مصــر از ســوی دســتگاه 
قضایــی ایــن کشــور چیســت؟ آیــا بــه 
ــه  ــب دامن ــر موج ــن ام ــما ای ــر ش نظ
دارتــر شــدن فعالیتهــای زیــر زمینــی 

ــد؟ ــد ش ــلمین نخواه ــوان المس اخ
تجربــه نشــان داده کــه ســرکوب و قلــع و قمــع 
نتیجــه عکــس بــر روی اخــوان المســلمین دارد 
ــوان  ــذار اخ ــا بنیانگ ــن البن ــرور حس ــس از ت پ
المســلمین در ســال 1946 و اعــدام ســید قطــب 
ــه  ــلمین ن ــوان المس ــان اخ ــال 1966 جری در س
ــش از  ــر بی ــه در مص ــد بلک ــوش نش ــا خام تنه
پیــش ریشــه گرفــت و تفکــرات ایــن جریــان به 

ــا صــادر شــد. مناطــق دیگــری در دنی
ــوان  ــدام مرســـی اخـ ــا پـــس از اعـ ــه بسـ چـ
ـــلحانه  ـــات مس ـــونت و اقدام ـــه خش ـــلمین ب المس
ـــی  ـــد مضاعف ـــر تهدی ـــن ام ـــه ای ـــاورد ک روی بی
بـــرای امنیـــت ملـــی مصـــر محســـوب مـــی 
ــرض  ــز در معـ ــون نیـ ــم اکنـ ــه هـ ــود کـ شـ

عملیاتهـــای تروریســـتی متعـــدد قـــرار دارد.

|| آیا مرسی اعدام می شود؟
ـــی و  ـــارهای خارج ـــل فش ـــه دلی ـــی ب ـــدام مرس اع
ـــر  ـــه نظ ـــد ب ـــیار بعی ـــود دارد بس ـــه وج ـــی ک داخل
ـــی  ـــر السیس ـــارات اخی ـــاید اظه ـــد و ش ـــی رس م
ــم  ــود »حکـ ــرده بـ ــالم کـ ــه اعـ ــن کـ در برلیـ
ـــوان  ـــران اخ ـــن از رهب ـــد ت ـــی و چن ـــدام مرس اع
المســـلمین تنهـــا احـــکام قضایـــی بدوی)ابتدایـــی( 
هســـتند« تالشـــی بـــود در راســـتای آنکـــه وی 
ایـــن اطمینـــان را بدهـــد کـــه احتمـــال اعـــدام 

نشـــدن مرســـی وجـــود دارد.

|| مقامــات مصــری بارهــا اعــام کرده 
انــد کــه امنیــت خلیــج فــارس و مصــر 
بــه هــم مرتبــط اســت بــه نظــر شــما 
چــرا مصــر تــاش مــی کنــد کــه وارد 
ــه  ــن منطق ــده و در ای ــه ش خاورمیان

نقــش آفرینــی کنــد؟
ــر  ــی، مصـ ــائل سیاسـ ــر از مسـ ــرف نظـ صـ
پایتخـــت تاریخـــی عربیـــت محســـوب مـــی 
ـــی  ـــع اصل ـــر منب ـــن مص ـــر ای ـــزون ب ـــود، اف ش
ـــی و  ـــگان علم ـــه ای، نخب ـــانی حرف ـــروی انس نی
ـــری  ـــی و هن ـــی، ادب ـــای فرهنگ ـــز فعالیته مرک

در جهـــان عـــرب محســـوب مـــی شـــود.
ـــک  ـــارس ی ـــج ف ـــوزه خلی ـــی ح ـــورهای عرب کش
ـــمار  ـــه ش ـــر ب ـــرای مص ـــی ب ـــم مال ـــع مه منب
ـــه  ـــی چ ـــای مال ـــن کمکه ـــال ای ـــد؛ ح ـــی آین م

ـــوض.  ـــای بالع ـــه کمکه ـــد چ ـــق وام باش از طری
بنابـــر ایـــن قاهـــره ناگزیـــر بـــه همراهـــی و 
ـــی  ـــورهای عرب ـــا کش ـــو ب ـــع همس ـــاذ مواض اتخ
ــی  ــه جهانـ ــارس در عرصـ ــج فـ ــوزه خلیـ حـ
اســـت و حتـــی گاهـــی مجبـــور بـــه رعایـــت 
برخـــی مالحظـــات و محافظـــه کاری هـــا در 
تحـــوالت و بحرانهـــای موجـــود مـــی شـــود.

ــش  ــکیل ارتـ ــرح تشـ ــره طـ || قاهـ
ــرده  ــه کـ ــی را ارائـ ــترک عربـ مشـ
اســـت بـــه عقیـــده شـــما اهـــداف 
ــن  ــت از ایـ ــه و حمایـ ــر از ارائـ مصـ

ــت؟ ــرح چیسـ طـ
ـــای  ـــک روی ـــی ی ـــترک عرب ـــش مش ـــاد ارت ایج
ــی از  ــورهای عربـ ــه کشـ ــت کـ ــی اسـ قدیمـ

دیربـــاز ســـودای آن را در ســـر دارنـــد.
ـــرب و  ـــه ع ـــاد اتحادی ـــان ایج ـــرح از زم ـــن ط ای
ـــترک  ـــی مش ـــامانه دفاع ـــاد س ـــر ایج ـــق ب تواف
میـــان کشـــورهای عربـــی مطـــرح شـــد امـــا 
ـــی  ـــی- عرب ـــای عرب ـــود درگیریه ـــال وج ـــه دنب ب
و بـــه دنبـــال تهدیـــد »عبدالکریـــم قاســـم« 
ـــه  ـــت ب ـــام کوی ـــر انضم ـــی ب ـــراق مبن ـــر ع رهب
ـــال  ـــن کشـــور در س ـــتقالل ای ـــس از اس ـــراق پ ع
1961، ایـــن طـــرح تنهـــا در حـــد نوشـــته ای 

ـــد. ـــی مان باق
ـــواره  ـــی و فلســـطینیها هم ـــردم کشـــورهای عرب م
ـــه  ـــرح علی ـــن ط ـــدن ای ـــی ش ـــه اجرای ـــدوار ب امی
رژیـــم صهیونیســـتی بودنـــد کـــه کشـــورهای 
عربـــی جـــز بـــا برگـــزاری نشســـتها و صـــدور 
ـــال  ـــم عم ـــن رژی ـــت ای ـــای در محکومی ـــه ه بیانی

ـــد. ـــداده ان ـــام ن ـــتا انج ـــن راس ـــی در ای اقدام
بــا توجــه وجــود اختــالف در منافــع کشــورهای 
ــن  ــات موجــود ای ــن توافقنامــه و تباین عضــو  ای
طــرح نمــی توانــد عملــی شــود و تاکنــون نیــز 
ــدن  ــی ش ــه عمل ــق ب ــی موف ــورهای عرب کش
ــی نشــده  طــرح تشــکیل ارتــش مشــترک عرب
انــد چنانکــه طبــق برخــی دســتور العملهــا آغــاز 
جنــگ جــز در چارچــوب اقدامــات ملــی ســخت 
و پیچیــده امــکان پذیــر نیســت. افــزون بــر ایــن 
بایــد گفــت کــه ائتالفهــا و فشــارهای منطقه ای 
اجــازه اســتقالل در عملکــرد را بــه هیــچ نهــاد و 

ــی نمــی دهــد. گــروه عرب

وزیر مشاور اسبق کویت:

طرح ارتش مشترک عربی قابل اجرا نیست/علل عادی سازی روابط حماس و مصر
وزیر مشاور اسبق کویت در امور پارلمان با بیان اینکه عادی سازی روابط میان 
مصر و حماس به قاهره در سرکوب گروههای تکفیری کمک می کند گفت: 

طرح تشکیل ارتش مشترک عربی صالحیت و توانایی اجرایی شدن ندارد.
مصر با گذشت یک سال از ریاست جمهوری »عبدالفتاح السیسی« وزیر دفاع 
سابق و رئیس جمهوری کنونی این کشور تحوالت مختلفی را به خود دیده است.

ارائه و حمایت از طرح تشکیل ارتش مشترک عربی، تروریستی خواندن جریان 
اخوان المسلمین و حماس و پس از آن لغو تروریستی خواندن حماس، صدور 
حکم اعدام برای »محمد مرسی« رئیس جمهوری برکنار شده و بیش از یکصد 
نفر  از رهبران اخوان المسلمین مصر، از جمله مهمترین تحوالت اخیر مصر 
محسوب می شود. در همین راستا با »عبدالهادي الصالح« وزیر مشاور اسبق 

کویت به گفتگو نشستیم که مشروح آن از نظر می گذرد.

گفتگو: فاطمه درخشان

اعدام مرسی به دلیل 
فشارهای خارجی و 

داخلی که وجود دارد 
بسیار بعید به نظر می رسد 

و شاید اظهارات اخیر 
السیسی در برلین که 

اعالم کرده بود »حکم 
اعدام مرسی و چند 

تن از رهبران اخوان 
المسلمین تنها احکام 

قضایی بدوی)ابتدایی( 
هستند« تالشی بود در 
راستای آنکه وی این 
اطمینان را بدهد که 
احتمال اعدام نشدن 

مرسی وجود دارد|

ـــه خـــاورمیـانـــ
ـــمال آفــریقا و شــ
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ــال  ــی در ح ــتی کنون ــروه تروریس ــن گ بزرگتری
ــه  ــزارش ب ــن گ ــت، در ای ــود اس ــترش خ گس
ایــن گــروه در  چرایــی ســلطه روزافــزون 

کشــورهای منطقــه پرداختــه مــی شــود.
ــن  ــون یکــی از بزرگتری ــروه داعــش هــم اکن گ
ــای تروریســتی در  ــن ســازمان ه و مخــوف تری
جهــان بــه شــمار مــی رود کــه تاریخچــه ظهــور 

ــه ســال 2013 بازمــی گــردد. آن ب

داعش چگونه متولد شد
بــرای شــناخت بهتــر شــکل گیــری ایــن گــروه 
تروریســتی بایــد بــه عقب بازگشــت و نســبت آن 
را بــا القاعــده عــراق بررســی کــرد. ســال 2003 
میــالدی پــس از اشــغال عــراق توســط آمریــکا 
ــد، در  ــل ش ــراق منح ــش ع ــث و ارت ــزب بع ح
نتیجــه بــه وجــود آمــدن خــأ قــدرت و ناامنــی 
در ایــن کشــور زمینــه رشــد شــبکه تروریســتی 
القاعــده در عــراق و نفــوذ آن به ســاختار سیاســی 

شــکننده ایــن کشــور فراهــم شــد.
هالکــت »ابومصعــب الزرقــاوی« ســرکرده 
ــی  ــه عطف ــال 2006 نقط ــراق در س ــده ع القاع
ــتی  ــروه تروریس ــن گ ــف ای ــه تضعی ــه ب ــود ک ب
ــال  ــال در س ــدود 4 س ــس از ح ــد، پ ــر ش منج
2010 میــالدی »ابوبکــر البغــدادی« بــه عنــوان 

ــد. ــی ش ــراق معرف ــده ع ــرکرده القاع س
ــان  ــه در زم ــا ک ــن ادع ــا ای ــدادی ب ــر البغ ابوبک
نخســت وزیــری »نــوری المالکــی« اهــل 
ــت  ــده اس ــده ش ــیه ران ــه حاش ــراق ب ــنن ع تس
ــرد و  ــی ک ــا معرف ــنی ه ــدار س ــود را پرچم خ
ســپس افســران ارتــش و بعثــی در رژیــم منحــل 
ــژه گارد ریاســت جمهــوری  ــه وی شــده صــدام ب
را جــذب کــرد افســرانی کــه توانســتند علیرغــم 
اختالفــات ایدئولوژیــک بــا گــروه هــای رادیکال 
اســالمی امــا صرفــا بــه دلیــل هــدف مشــترک 
ــا القاعــده و دیگــر گــروه هــای افراطــی یــک  ب
ــر  ــا ب ــد. بن ــه راه بیندازن ــی ب ــین آدم کش ماش
ــدادی  ــر البغ ــی، ابوبک ــع آگاه عراق ــالم مناب اع

دارای یــک شــورای نظامــی متشــکل از 8 تــا 13 
ــت. ــراق اس ــش ع ــابق ارت ــر س افس

مناطق تحت نفوذ داعش
ــال 2011،  ــوریه در س ــران س ــاز بح ــس از آغ پ
بغــدادی یکــی از اعضــای خــود بــه نــام 
ــتاد  ــوریه فرس ــه س ــی« را ب ــد جوالن »ابومحم
تــا حلقــه هــای جهــادی را در ایــن کشــور 
تشــکیل دهــد، در خــالل ایــن ماموریــت گــروه 
ــاخه  ــوان ش ــه عن ــره ب ــه النص ــتی جبه تروریس
ای از القاعــده در ســوریه شــکل گرفــت. ســوریه 
ــکان  ــری م ــلیحات و عضوگی ــن تس ــرای تامی ب
مناســبی بــود امــا در ســال 2013 اختــالف میــان 

ــت. ــاال گرف ــده ب ــرکردگان القاع س
ابوبکــر البغــدادی قصــد داشــت القاعــده عــراق و 
جبهــه النصــره در ســوریه زیــر پرچــم موجودیتی 
ــر  ــا یکدیگ ــش« ب ــوان »داع ــت عن ــد تح جدی
متحــد شــوند، جوالنــی بــا ایــن اتحــاد مخالــف 
بــود و در نهایــت ایمــن الظواهــری رهبــر القاعده 
ــری  ــا الظواه ــی ب ــرد و جوالن ــت ک از وی حمای
ــا  ــا ب ــادی ه ــی جه ــگ داخل ــرد. جن ــت ک بیع
ــال  ــش در س ــروه داع ــد و گ ــاز ش ــر آغ یکدیگ
2013 بــه طــور مســتقل اعــالم موجودیــت کرد.

ــال 2013  ــش در س ــور داع ــالم ظه ــس از اع پ
ابوبکــر البغــدادی اهمیت بحــران ســوریه را درک 
ــرای گســترش  ــن کشــور ب ــرد و از اوضــاع ای ک
ــکیل  ــود تش ــم خ ــه زع ــه ب ــود و آنچ ــوذ خ نف

ــرد. ــد بهــره ب ــی نامی ــت اســالمی م دول
برخــی شــهرهای ســوریه و عــراق از جملــه رقه، 
تدمــر، موصــل و الرمــادی هــم اکنــون بــه طــور 
کامــل در کنتــرل داعــش قــرار دارد و در برخــی 
ــوذ داعــش  ــا حــدودی نف ــز ت ــر نی مناطــق دیگ
ــال  ــش در ح ــی داع ــور کل ــه ط ــود دارد. ب وج
حاضــر یــک ســوم از خــاک کشــورهای عــراق 
و ســوریه را در کنتــرل خــود دارد. تروریســت 
ــر مرزهــای ســوریه  ــا اســتیال ب هــای داعــش ب
ــی و  ــای مال ــه و اردن عمــال کمــک ه ــا ترکی ب

ــه و  ــاض، دوح ــکارا، ری ــیاری از آن ــی بس نظام
ــد. ــی کنن ــت م ــان دریاف ام

ــدد  ــوریه درص ــراق و س ــر ع ــالوه ب ــش ع داع
گســترش نفــوذ خــود در دیگــر کشــورهای 
فرمانــده  اســت، »جــان کمپــل«  منطقــه 
ــه  ــن رابط ــتان در ای ــو در افغانس ــای نات نیروه
از رشــد و گســترش داعــش در ایــن کشــور 
ــه هــم  ــا توجــه ب ــی کــرده اســت. ب ــراز نگران اب
ــیای  ــا کشــورهای آس ــتان ب ــودن افغانس ــرز ب م
ــه نگرانــی هایــی از نفــوذ گــروه داعــش در  میان
ــون  ــه همچ ــن منطق ــلمان ای ــورهای مس کش
ترکمنســتان،  ازبکســتان،  )تاجیکســتان، 
قزاقســتان و قرقیزســتان( وجــود دارد. افغانســتان 
بــا ایــن کشــورها هــزاران کیلومتر مرز مشــترک 
دارد و کنتــرل مرزهــای صعــب العبــور آن دشــوار 
اســت. بــه عنــوان مثــال بنــا بــر اعــالم مقامــات 
تاجیکســتان، شــمار شــهروندان ایــن کشــور کــه 
ــی  ــرآورد م ــر ب ــتند 400 نف ــش پیوس ــه داع ب

ــود. ش

ــت  ــش؛ محبوبی ــترش داع ــل گس دالی
ــی ــی - عرب ــا حمایــت غرب ی

بــا نگاهی بــه جنایــات و اقدامــات هولنــاک گروه 
ــته  ــال گذش ــد س ــی چن ــش ط ــتی داع تروریس
جنایاتــی کــه هــر انســان دارای وجدان بیــدار آنها 
را محکــوم مــی کنــد و حاضــر بــه پذیــرش آنهــا 
نیســت ایــن فرضیــه کــه محبوبیــت، نــزد افــکار 
عمومــی عامل گســترش داعــش در کشــورهای 
مختلــف اســت را رد مــی کنــد، در مــورد اینکــه 
چــرا گــروه تروریســتی داعــش علیرغــم مخــوف 
بــودن در حــال گســترش و ایجــاد حــوزه هــای 
جدیــد فعالیــت در مناطــق مختلــف جهان اســت 
ــه  ــی وجــود دارد ک ــل مختلف ــا و دالی ــزه ه انگی

بــه مهمتریــن آنهــا اشــاره مــی شــود:
1- پاییــن بــودن ســطح زندگــی، فقر و بیــکاری: 
ــکاری و  ــر، بی ــا فق ــه ب ــان ک ــیاری از جوان بس
بیســوادی دســت و پنجــه نرم مــی کننــد و آینده 

خوبــی را بــرای خــود متصــور نمــی کننــد جــذب 
گــروه هــای افراطــی مــی شــوند. از جهتــی مــی 
ــیعه  ــد ش ــوژی ض ــر از ایدئول ــت فرات ــوان گف ت
تروریســت هــای داعــش، ایــن گــروه بــه نوعــی 
بــه دنبــال جنگــی اقتصــادی - اجتماعــی اســت. 
در واقــع داعــش آســیب پذیرتریــن بخــش هــای 
ــات محــروم شــهری و روســتایی  ــه و طبق جامع
را بــرای عضوگیــری خــود انتخــاب کــرده اســت 
ــوند  ــی ش ــروه م ــن گ ــذب ای ــه ج ــرادی ک و اف

انگیــزه هــای اقتصــادی و اجتماعــی دارنــد.
ــور  ــی: همانط ــران بعث ــری افس ــه کارگی 2- ب
کــه بــاال اشــاره شــد افســران بعثــی رژیــم منحلــه 
ــا گــروه  ــا وجــود اختــالف ایدئولوژیــک ب صــدام ب
ــل  ــه دلی ــا ب ــا صرف ــالمی ام ــکال اس ــای رادی ه
هــدف مشــترک بــه ویــژه در عــراق بــا تروریســت 
هــای تکفیــری همــکاری دارنــد و آمــوزش نظامی 
و عملیاتــی داعــش و پیشــتر القاعــده بر عهــده این 
ــه خاطــر  ــه ب ــوده اســت. افســران بعثــی ن افــراد ب
ــای  ــرای احی ــه ب ــی بلک ــوژی اســالم گرای ایدئول
ــا تکفیــری  رژیــم دیکتاتــوری بعــث در عــراق ب

ــد. هــا همــکاری مــی کنن
3- ناآگاهــی سیاســی: فقــدان آگاهــی سیاســی 
ــش  ــروه داع ــه گ ــتن ب ــل پیوس ــی از عوام یک
ــراد  ــی اف ــش از ناآگاه ــرکردگان داع ــت، س اس
نســبت بــه وضعیــت سیاســی کشــورهای تحت 
ــا فریــب ایــن افــراد  ــرده و ب نفــوذ خــود بهــره ب
ــه  ــا خــود و شــورش علی ــه همراهــی ب آنهــا را ب
نظــام هــای سیاســی حاکــم دعــوت مــی کننــد.

4- فســاد در نهادهــای دولتــی: »آندره ســرنکو« 
کارشــناس مرکــز مطالعــات افغانســتان معاصــر 
ــروه داعــش در  ــوذ گ ــا گســترش نف در رابطــه ب
ــه پیوســتن ســرهنگ تاجیــک  ــه ب آســیای میان
بــه ایــن گــروه اشــاره و اعــالم کــرد: افســران و 
مقامــات بلندپایــه نظامــی تاجیکســتان مجبورند 
یا بــه دایــره فســاد بپیوندند و بخشــی از سیســتم 
فاســد شــوند یــا اینکــه بــه گــروه هایــی بپیوندند 
کــه انگیــزه هــای غیــر از رشــوه خــواری دارنــد و 
ســرهنگ تاجیــک ترجیــح داده اســت بــه گــروه 

داعــش بپیونــدد.
ــی کشــورها  ــش اســالمی: در برخ ــدم دان 5- ع
ــی از  ــه یک ــیای میان ــورهای آس ــون کش همچ
ــه  ــان ب ــژه جوان ــه وی ــردم ب ــش م ــل گرای دالی
ــش  ــراد دان ــن اف ــه ای ــت ک ــن اس ــش ای داع
ــروه  ــی را از گ ــات دین ــد و اطالع ــالمی ندارن اس
ــال  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــی گیرن ــی م ــای افراط ه
در تاجیکســتان عمــال گرفتــن معلومــات دینــی 
ــن  ــات داعــش در ای ــده اســت. تبلیغ ــوع ش ممن
ــر  ــی تاثی ــی ب ــای اجتماع ــبکه ه ــه در ش رابط
ــم  ــن شــعر« تحلیلگــر مقی ــوده اســت. »موم نب
شــهر دوشــنبه در ایــن رابطــه مــی گویــد: تنهــا 
ــروه  ــه گ ــک ب ــان تاجی ــتن جوان ــل پیوس عام
داعــش تنهــا فقــر، بیــکاری و مهاجــرت نیســت 
بلکــه مشــاهده شــده اســت جوانانــی کــه زندگــی 
ــته  ــروه داعــش پیوس ــه گ ــتند ب ــم داش ــی ه خوب
انــد. ایــن افــراد تحــت تاثیــر تبلیغــات داعــش قرار 
گرفتنــد و ممنوعیــت حجــاب و رفتــن جوانــان زیر 
18 ســال بــه مســجد را علــت پیوســتن بــه گــروه 

ــد. ــرده ان ــالم ک ــی اع ــای افراط ه
اطالعاتــی  هــای  ســازمان  حمایــت   -6
ــده  ــد« نماین ــد فری ــه: »ناهی ــورهای منطق کش
ــد  ــتان معتق ــان افغانس ــرات در پارلم ــردم ه م
اســت پاکســتان در اکثــر ناامنــی های افغانســتان 
دســت دارد، داعــش در پیشــاور ســربازگیری مــی 
کنــد و حتــی یــک نشــریه نیــز در ایــن والیــت 

تحلیل بین الملل/

دالیل گسترش داعش/
 محبوبیت یا حمایت غربی - عربی-عبری
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ــود؛  ــی ش ــاپ م ــان اردو چ ــه زب ــه ب دارد ک
ــازه  ــش اج ــه داع ــود ب ــاک خ ــتان در خ پاکس
فعالیــت داده اســت و اگــر داعــش در افغانســتان 
نیــز فعالیــت دارد در نتیجه اجــازه ای اســت که 

ــت. ــا داده اس ــه آنه ــتان ب ــت پاکس دول
ــی: اگرچــه  ــی - غرب ــی عرب ــت مال 7- حمای
اطالعــات بســیار دقیقــی دربــاره تعــداد 
ــود  ــان وج ــش در جه ــروه داع ــای گ اعض
نــدارد امــا آنچــه عیــان اســت هزینــه هــای 
ــود  ــای خ ــرای اعض ــروه ب ــن گ ــزاف ای گ
اســت. العربیــه یکــی از رســانه هــای حامــی 
گــروه تروریســتی داعــش در گزارشــی درباره 

ــد: ــی نویس ــش م ــای داع ــوق اعض حق
- پرداخــت هــزار و 200 دالر هدیــه ازدواج به 

اعضــای بومــی داعش در ســوریه
ــه 400 دالر  ــت ماهان ــوق ثاب -  پرداخــت حق
ــد و 100  ــرای هــر فرزن ــه اضافــه 50 دالر ب ب

ــرای هــر همســر دالر ب
ــودرو  ــوخت خ ــن س ــکن و تامی ــق مس - ح
ــه  ــی ب ــت 400 دالر اضاف ــن پرداخ و همچنی
عنــوان حــق مهاجــرت بــرای اعضــای غیــر 

ــی بوم
ــن 10  ــه بی ــداد عناصــر داعــش را ک ــر تع اگ
تــا 80 هــزار نفــر در عــراق و ســوریه تخمیــن 
ــن  ــن تامی ــم بنابرای ــر بگیری ــد در نظ زده ان
ــر  ــزار نف ــرای 10 ه ــوق 400 دالر ب ــه حق پای
ــاه اســت  ــون دالر در م رقمــی حــدود 4 میلی
و اگــر بیشــترین تعــداد یعنــی 80 هــزار نفــر 
ــذاری و  ــه بمبگ ــم و هزین ــر بگیری را در نظ
ــرار  ــر ق ــد نظ ــای انتحــاری را م ــات ه عملی
دهیــم چــه بســا رقمــی معــادل بودجــه یــک 
ــن  ــد. ای ــوم باش ــان س ــور جه ــد کش ــا چن ی
پرســش مطــرح مــی شــود کــه ایــن هزینــه 
هــای گــزاف توســط چــه گــروه، ســازمان یــا 

ــن مــی شــود؟ کشــورهایی تامی
ــه ایــن پرســش  ــدون شــک اولیــن پاســخ ب ب
ــارس  ــج ف ــیه خلی ــد حاش ــورهای ثروتمن کش
ــای  ــروه ه ــت از گ ــرای حمای ــه ب ــت ک اس
ــزه  ــی و انگی ــوان مال ــری از ت ــی و تکفی افراط
ــتند  ــوردار هس ــی برخ ــی و سیاس ــای مذهب ه
ــر  ــودی نظــام هــای سیاســی غی ــای ناب و روی
دلخــواه خــود در منطقــه را در ســر مــی پرورانند.

بــه طــور کلــی حامیــان مالــی داعــش بــه دو 
دســته تقســیم مــی شــوند:

1- منابــع مالــی آشــکار و مســتقیم 2- منابــع 
مالــی غیــر مســتقیم و پنهان

گروه اول خود به 3 دسته تقسیم می شود:
ــی  ــای افراط ــخصیت ه ــا و ش ــروه ه 1- گ
کــه بــا جریــان ســلفی - تکفیــری همراهــی 
ــا جمــع آوری کمــک  و تــالش مــی کننــد ب

ــاری برســانند. ــه گــروه داعــش ی ب
ــات و  ــخاص، موسس ــری از اش ــاج گی 2- ب
دولــت هــا کــه از طریــق آدم ربایــی صــورت 
ــی  ــل توجه ــر قاب ــوال مقادی ــه و معم گرفت
ــی  ــرازیر م ــش س ــوی داع ــه س ــول را ب پ
ــار  ــگاران، تج ــری خبرن ــروگان گی ــد. گ کن
ــه  ــل متحــد از جمل ــدان ســازمان مل و کارمن

ــتند. ــوارد هس ــن م ای
3- غــارت امــوال عمومــی مناطــق بــه 
اشــغال درآمــده همچــون غــارت ذخایــر 
طــالی موجــود در بانــک هــا و چپــاول 
420 میلیــون دالر از بانــک مرکــزی موصــل 
ــیطره  ــن س ــالوه برای ــاری. ع ــز تج و مراک
ــت  ــق تح ــی مناط ــن نفت ــر میادی ــش ب داع

نفــوذ خــود در عــراق و ســوریه و قاچــاق آثــار 
ــع  ــر مناب ــورها از دیگ ــن کش ــتانی در ای باس
ــروه تروریســتی محســوب  ــن گ ــدی ای درآم

ــود. ــی ش م
دســته دوم منابــع مالــی غیــر مســتقیم 

داعــش:
1- کشــورهای تشــکیل دهنــده داعــش کــه 
در گذشــته نیــز حامــی مالــی و فکــری گــروه 
ــد  ــوده ان هــای افراطــی همچــون القاعــده ب

کــه در راس آنهــا عربســتان قــرار دارد.
2- کشــورهایی کــه حضــور و فعالیــت 
داعــش را در منطقــه در راســتای منافــع خــود 
ــا کمــک  ــد ب ــد و تــالش مــی کنن مــی بینن
ــود در  ــداف خ ــه اه ــروه ب ــن گ ــی از ای مال
منطقــه دســت یابنــد، ترکیــه در ایــن زمینــه 

ــت. ــی اس ــال خوب مث
3- کشــورهایی کــه از بیــم حمــالت داعــش 
ــا اختصــاص  ــن گــروه تســامح دارد و ب ــا ای ب
ــه  ــی ب ــه نوع ــه آن ب ــی ب ــای مال ــک ه کم
ایــن گــروه تروریســتی حــق الســکوت 
پرداخــت مــی کننــد کــه اردن یکــی از ایــن 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــورها ب کش
آمریــکا،  از عربســتان،  در حــال حاضــر 
امــارات، قطــر و ترکیــه بــه عنــوان مهمترین 
ــی  ــاد م ــروه داعــش ی ــی گ کشــورهای حام
شــود و کشــورهایی همچــون اردن، کویــت، 
تونــس و چنــد کشــور عربــی دیگــر و حتــی 
همچــون  اســالمی  کشــورهای  برخــی 
ــه  ــه نوعــی ایــن کمــک هــا را ب پاکســتان ب
ــروه  ــه گ ــاج ب ــکوت و ب ــق الس ــوان ح عن
ــرای  ــل ب ــا حداق ــرده ی ــت ک ــش پرداخ داع
درامــان مانــدن از حمــالت ایــن گروه چشــم 
خــود را بــه روی کمــک هــای ارســال شــده 

ــد. ــی بندن ــش م ــه داع ب
از ســوی دیگــر کمــک هــای مالــی و 
اطالعاتــی غــرب بــه ویــژه آمریــکا از داعش 
ــدت  ــاه م ــداف کوت ــوب اه ــز در چارچ را نی
ــده  ــد نادی ــه نبای ــود در منطق ــدت خ و بلندم
گرفــت. بســیاری از عناصــر داعش بــه هزینه 
دولــت آمریــکا در اردن و چنــد کشــور دیگــر 
در منطقــه آموزش نطامــی می بیننــد. آمریکا 
ــت  ــرنگونی دول ــال س ــه دنب ــن ب ــش از ای پی
نــوری المالکــی در عــراق بــه عنــوان هــدف 
ــم  ــه 3 اقلی ــراق ب ــه ع ــدت و تجزی ــاه م کوت
بــه عنــوان هــدف بلندمــدت در عــراق اســت 
لــذا داعــش بــا کمــک آمریــکا و کشــورهای 
ــار دارد  ــه در اختی ــی ک ــع مال ــور و مناب مذک
ــه مخــوف تریــن و ثروتمندتریــن ســازمان  ب
ــت. ــده اس ــل ش ــان تبدی ــتی در جه تروریس

ــی  ــت مال ــن حجــم از حمای ــه ای ــا توجــه ب ب
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــش ب ــی از داع و تبلیغات
ــه  ــتی در وهل ــروه تروریس ــن گ ــودی ای ناب
نخســت نیازمنــد اراده سیاســی و درک خطــر 
ــه در  ــی اســت خطــری ک ــده جهان ــن پدی ای
ــی  ــورهای حام ــود کش ــان خ ــت گریب نهای
ــورت  ــت. در ص ــد گرف ــز خواه ــش را نی داع
ــورهای  ــوی کش ــی از س ــق اراده سیاس تحق
دنیــا مؤثرتریــن راه نابــودی داعــش نــه 
ــا  ــه ب ــالح مقابل ــه اصط ــالف ب ــکیل ائت تش
ــی و  ــع مال ــکاندن مناب ــه خش ــش بلک داع
تبلیغاتــی ایــن گــروه و برقــراری ثبــات 
ــق  ــه از طری ــورهای منطق ــی در کش سیاس
ــل و فصــل سیاســی بحــران کشــورهای  ح

ــت. ــه اس ــر در منطق درگی

نماینده پارلمان یمن:

حضور انقالبیون درنشست ژنو نشان
 به رسمیت شناختن انقالب یمن است

گفتگو: فاطمه درخشان

عضـو مجلـس نماینـدگان یمن بـا تاکید بـر اینکه 
عبدربه منصور هادی مهره سـوخته است و جایگاهی 
در یمـن ندارد اعالم کـرد که حضور انقالبیون یمن در 
نشست ژنو نشـانگر به رسمیت شناختن انقالب یمن 

از سـوی جامعه جهانی است.
نشسـت ژنـو بـرای حـل بحـران یمـن کـه قـرار 
اسـت 14 ژوئـن )24 خـرداد( برگـزار شـود به مدت 
سـه روز ادامه خواهد داشـت و گروه هـای یمنی در 
حـال تعیین نماینـدگان خود بـرای شـرکت در این 

نشسـت هستند.
این نشسـت با اسـتقبال گروههـای مختلف یمنی 
مواجـه شـده  و »عبدربـه منصـور هـادی« رئیـس 
جمهوری مسـتعفی یمن و انصـاراهلل یمن که پیش 
از بـه تعویـق افتـادن این نشسـت در مـاه میالدی 
گذشـته شـروطی را بـرای مشـارکت در آن تعییـن 
کـرده بودند، برای مشـارکت در نشسـت ژنـو بدون 

پیش شـرط اسـتقبال کردند.
»سـلطان السـامعی« عضو مجلس نمایندگان یمن 
و رئیـس جبهـه انقـاذ الثـوره و رئیـس جنبش ضد 
فسـاد یمـن در خصـوص این نشسـت بـه خبرنگار 
مهـر گفـت: تاکیـد و تکیـه زیـادی روی نشسـت 
ژنـو نداریـم، ایـن نشسـت یـک مرحلـه جدیـد در 

درگیریهـا و اختالفـات یمنـی -یمنی اسـت.
 وی افـزود: از آن رو کـه تجـاوز عربسـتان به یمن 
اختالفات داخلی را داخل خانواده آل سـعود تشـدید 
کـرده و آنهـا به نوعـی خواسـتار خـروج از باتالقی 
هسـتند که خـود را در آن گرفتار کرده اند؛ چه بسـا 
نشسـت ژنـو تالشـی باشـد بـرای نجـات و بـرون 
رفت عربسـتان از دامی که به دسـت خود گسـترده 

و خـود نیز گرفتار آن شـده اسـت.
السـامعی در ادامـه افزود: پس از شکسـت عربسـتان 
و همپیمانانـش در حمله بـه یمن و عدم دسـتیابی به 
هرگونـه دسـتاوردی در ایـن زمینه نشسـت ژنو یک 

مرحلـه جدید در مسـئله یمن محسـوب می شـود.
وی تصریـح کـرد: نشسـت ژنـو یـک نشسـت 
مشـورتی اسـت که تنها با هـدف ایجـاد مکانیزمی 
بـرای اجـرای نتایـج بـه دسـت آمـده در مذاکـرات 
پیشـین گروههای یمنـی و تصمیمات بیـن المللی 

برگـزار می شـود.
عضـو مجلـس نماینـدگان یمـن در ادامـه تاکیـد 
کرد: نشسـت ژنـو درخصـوص یمن دسـتاورد قابل 
توجهی نخواهد داشـت چنانکه ما تجربه مشـابهی 
درخصوص نشسـت ژنو یـک و دو دربـاره تحوالت 

سـوریه را پیـش از این شـاهد بـوده ایم.
عمـان  میانجیگـری  بـه  همچنیـن  السـامعی 
درخصـوص تحوالت یمـن اشـاره و تصریـح کرد: 
عمـان نقـش میانجیگـر را میـان انصـاراهلل یمن و 
طرفهـای خارجـی درگیـر در مسـئله یمـن ایفا می 
کنـد کـه ایفـای چنیـن نقشـی از سـوی مسـقط 

شایسـته قدردانـی اسـت.
 وی در ادامـه اظهـار داشـت:  عمـان بـه لطـف 
وجود تـوازن در سیاسـتهایش، مقبولیتـش در میان 
کشـورها و تـداوم روابط حسـنه با همه کشـورها از 
جملـه ایـران و عربسـتان مـی تواند نقـش مؤثری 
در ذوب شـدن یـخ روابـط میـان برخـی کشـورها 
داشـته باشـد و چشـم انداز جدیـدی را پیـش روی 
حـل مشـکالت موجـود درخصوص یمن بگشـاید.

السـامعی در پاسـخ بـه سـؤالی درخصـوص ادعای 
منصـور هـادی مبنی بـر بازگشـت به یمـن اعالم 
کرد: هادی تنها دسـتاویزی برای عربسـتان است که 
تجـاوز خود را بـه یمن توجیه کند و مهره سـوخته ای 

اسـت که هرگز به یمـن بازنخواهد گشـت.
وی گفـت: هـادی پـس از درخواسـت از عربسـتان 
بـرای آغـاز حمله بـه یمن و کشـتار مردم بـی گناه 
ایـن کشـور و تخریـب زیر سـاختها هیـچ جایی در 
یمـن نـدارد و تحت هیـچ شـرایطی به این کشـور 

گشـت. بازنخواهد 
السـامعی تاکید کرد که یمن به لطـف انقالب مبارک 
خود و پایداری اسـطوره ای مردمانش از بحران کنونی 
کـه تجـاوز وحشـیانه عربسـتان بـا همراهـی رژیـم 
صهیونیسـتی و آمریکا آن را رقـم زده اند، خارج شـده 

و به کشـوری مسـتقل تبدیل خواهد شـد.
 وی در پایـان تاکید کرد که حضـور انقالبیون یمن 
در نشسـت ژنو نشـانگر آن اسـت که همـه دنیا این 
انقالب و پایـداری آن را در مقابل عـداوت و خیانت 

به رسـمیت می شناسند.

ـــه خـــاورمیـانـــ
ـــمال آفــریقا و شــ
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اقــدام رژیــم آل خلیفه در ســلب تابعیــت مخالفان 
خــود و در مقابــل، اعطــای تابعیــت بحرینــی بــه 
اتبــاع خارجــی بــه یــک سیاســت روزمــره ایــن 
ــر بافــت جمعیتــی کشــور  ــا هــدف تغیی رژیــم ب

تبدیــل شــده اســت.
ــی  ــاز نهضــت مردم ــال از آغ ــار س ــدود چه ح
در بحریــن مــی گــذرد. در طــی ایــن ســال هــا 
ــا برگــزاری تظاهــرات  ــن بارهــا ب مــردم بحری
مســالمت آمیــز در نقــاط مختلــف ایــن کشــور، 
ــود  ــه خ ــز علی ــض آمی ــات تبعی ــف اقدام توق
ــده  ــتار ش ــه را خواس ــات آل خلیف ــط مقام توس
ــالمت  ــی مس ــرات مردم ــاز تظاه ــا آغ ــد. ب ان
آمیــز علیــه رژیــم آل خلیفــه در بحریــن، 
ــه  ــرای مقابل ــیاری را ب ــر بس ــم تدابی ــن رژی ای
بــا مخالفــان خــود اتخــاذ کــرده اســت. هــدف 
ــه  ــد آنهــا ب ــازل مخالفــان، تهدی قــرار دادن من
بازداشــت و در مــواردی تجــاوز جنســی و ... از 
ــه  ــه آل خلیف ــی اســت ک ــه سیاســت های جمل
ــرای  ــون ب از حــدود چهــار ســال گذشــته تاکن
ــی در  ــزش مردم ــاندن خی ــت رس ــن بس ــه ب ب
ــا  ــت. ام ــده اس ــل ش ــا متوس ــه آنه ــن ب بحری
ــر  ــش از ه ــان بی ــن می ــه در ای ــتی ک سیاس
چیــز دیگــری بــه چشــم مــی خــورد، سیاســت 
»ســلب تابعیــت بحرینی هــا« و در مقابــل، 
ــاع خارجــی« اســت  ــه اتب ــت ب »اعطــای تابعی
کــه بــا هــدف تغییــر بافــت جمعیتــی بحریــن 

ــرد. ــی گی ــورت م ص
ــه از  ــم آل خلیف ــه رژی ــته ب ــای وابس دادگاه ه
ســال 2012 میــالدی تاکنــون تابعیــت ده هــا 
شــهروند بحرینــی را ســلب کــرده و بــه ده هــا 
تبعــه خارجــی تابعیــت بحرینــی اعطــاء کــرده 
انــد. نکتــه قابــل تأمــل ایــن اســت کــه بیــش 
از 90 درصــد از کســانی کــه تابعیــت آنهــا 
توســط آل خلیفــه ســلب شــده از شــیعیان 
هســتند. بــر اســاس آخریــن آمارهــای منتشــر 
شــده توســط نهادهــای حقــوق بشــری در 
بحریــن، دادگاه هــای آل خلیفــه از ســال 
ــیعی  ــته ش ــم برجس ــون، 15 عال ــا کن 2012 ت

ــد. ــرده ان ــت ک ــلب تابعی را س
ــه احــکام صــادره خــود  ــن دادگاه هــا در توجی ای

ــه  ــا ب ــه آنه ــد ک ــی کنن ــا م ــیعیان ادع ــه ش علی
ــور  ــه در کش ــات خرابکاران ــام اقدام ــال انج دنب
ــی  ــرح م ــی مط ــا در حال ــن ادع ــد. ای ــوده ان ب
شــود کــه از چهــار ســال گذشــته تاکنــون هیــچ 
اقــدام خرابکارانــه ای توســط مخالفــان آل خلیفه 
در هیچیــک از مناطــق بحرین صــورت نگرفته و 
حتــی تمامــی تظاهــرات هــای ضــد دولتــی نیــز 
بــه صــورت مســالمت آمیــز برگــزار شــده اســت. 
ــان آل  ــیعی مخالف ــران ش ــر، رهب ــوی دیگ از س
خلیفــه نیــز بارها بــر لــزوم مســالمت آمیــز بودن 
هرگونــه تحــرکات علیــه رژیــم آل خلیفــه تأکید 

ــد. کــرده ان
اکنــون رژیــم آل خلیفــه سیاســت تغییــر بافــت 
جمعیتــی بحریــن را در رأس اولویــت هــای خــود 
ــت.  ــرار داده اس ــش ق ــا مخالفان ــه ب ــرای مقابل ب
ــه  ــران آل خلیف ــیاری از تحلیلگ ــاد بس ــه اعتق ب
بــه دنبــال پیــاده کــردن سیاســت انگلیســی هــا 
در فلســطین اســت. آنهــا معتقدنــد کــه مقامــات 
آل خلیفــه بــا لغــو تابعیــت شــهروندان بحرینــی، 
ــاع خارجــی و  ــه اتب ــی ب ــت بحرین اعطــای تابعی
اخــراج بحرینی هــا از ســرزمین خــود اســتراتژی 
انگلیــس در ســرزمین هــای اشــغالی را بــه اجــرا 

ــد. درآورده ان
رژیــم صهیونیســتی از ســال 1967 میــالدی بــر 
ــه صــورت  اســاس طرحــی از دولــت انگلیــس ب
کامــال مخفیانــه سیاســت تغییــر بافــت جمعیتی 
ــول  ــت. در ط ــش گرف ــغالی را در پی ــدس اش ق
ــه  ــدس ب ــهر ق ــی ش ــت جمعیت ــال باف ــن س ای
گونــه ای بــود کــه حــدود هفت هــزار فلســطینی 
در آن زندگــی مــی کردنــد و هیــچ شــهروند 
صهیونیســتی در آنجــا وجــود نداشــت امــا امــروز 
در کنــار حــدود ســیصد هــزار فلســطینی ســاکن 
قــدس اشــغالی، دویســت هــزار صهیونیســت نیز 
در ایــن شــهر ســاکن هســتند. مقامــات آل خلیفه 
نیــز بــا الگوبــرداری از ایــن طــرح بــه دنبــال آن 
ــد  ــر اســاس یــک برنامــه هدف من ــا ب هســتند ت
ــه  ــنـ  ک ــی بحری ــت جمعیت ــدت، باف ــد م و بلن
ــی  ــکیل م ــیعیان تش ــاکنان آن را ش ــب س اغل
ــر  ــود تغیی ــته خ ــل و خواس ــق می ــدـ  را طب دهن

ــد. دهن

ایــن سیاســت آل خلیفــه انتقــادات شــدید 
داخلــی و بیــن المللــی را بــه دنبــال داشــته 
اســت. جمعیــت الوفــاق کــه بزرگتریــن جمعیــت 
ــود،  ــی ش ــوب م ــه محس ــیون آل خلیف اپوزیس
ــن سیاســت،  ــدن ای ــار« خوان ــه ب ــن »فاجع ضم
اعــالم کــرد کــه آن را از نظــر حقوقــی پیگیــری 
ــلمان«  ــی س ــیخ »عل ــی ش ــرد. حت ــد ک خواه
دبیــرکل ایــن جمعیــت اعــالم کــرد که سیاســت 
تغییــر بافــت جمعیتــی در بحریــن بــا ایــن 
ــاهده نشــده  ــچ کشــوری مش ــتردگی در هی گس

ــت. اس
از ســوی دیگــر، ســازمان هــا و نهادهــای 
حقــوق بشــری بیــن المللــی نیــز در قبــال ایــن 
سیاســت خصمانــه ســکوت نکــرده و خواســتار 
ــازمان  ــدند. س ــریعتر آن ش ــه س ــف هرچ توق
ــن  ــای بی ــه نهاده ــل از جمل ــن المل ــو بی عف
المللــی بــه شــمار مــی رود کــه تاکنــون بارهــا 
در محکومیــت ایــن سیاســت آل خلیفــه بیانیــه 

ــرده اســت.  صــادر ک
کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه عامــل 
اصلــی توســل بــه سیاســت تغییــر بافــت 
جمعیتــی توســط مقامــات آل خلیفــه، ســرکوب 
ــه  ــی ک ــت. از آنجای ــور اس ــن کش ــیعیان ای ش
شــیعیان حــدود 80 درصــد از جمعیــت بحریــن 
را تشــکیل مــی دهنــد، خطــری جــدی بــرای 
رژیــم آل خلیفــه و سیاســت هــای خصمانــه آن 

ــه کارشناســان  ــه گفت محســوب مــی شــوند. ب
اگــر رژیــم آل خلیفــه بخواهــد رونــدی را کــه 
ــده  ــای آین ــال ه ــا س ــه ت ــش گرفت ــون پی اکن
ــش از 70  ــا ســال 2050 بی ــه دهــد ت ــز ادام نی
ــنن  ــل تس ــن از اه ــت بحری ــد از جمعی درص

ــود. ــد ب خواهن
ــاع  ــه آن دســته از اتب ــا ب ــه تنه ــم آل خلیف رژی
خارجــی کــه سیاســت هــای آن را تأییــد 
ــن  ــا ای ــی ب ــوارد حت ــیاری از م ــرده و در بس ک
ــت  ــد، تابعی ــی کنن ــی م ــا همراه ــت ه سیاس
ــا  ــم ت ــن رژی ــد. ای ــی کن ــاء م ــی اعط بحرین
ــردم  ــرکوب م ــی در س ــچ اقدام ــون از هی کن
ــت.  ــرده اس ــذار نک ــن فروگ ــاع بحری ــی دف ب
ــاع  ــه اتب سیاســت اعطــای تابعیــت بحرینــی ب
ــل و  ــازمان مل ــکوت س ــایه س ــی در س خارج
مجامــع بیــن المللــی همچنــان ادامــه دارد بــه 
ــا در  ــن گام ه ــی از آخری ــه در یک ــی ک صورت
ــت حــدود  ــه تابعی ــه، دادگاه آل خلیف ــن زمین ای
ــرد. ــلب ک ــی را س ــیعه بحرین ــهروند ش 70 ش

بــر خــالف آنچــه کــه ادعــا مــی شــود، صــدور 
ــی  ــهروندان بحرین ــت ش ــلب تابعی ــکام س اح
ــی آل  ــن عیس ــد ب ــتقیم »حم ــتور مس ــا دس ب
خلیفــه« پادشــاه بحریــن صــورت مــی گیــرد، 
ــطح کالن  ــن س ــی در ای ــاذ تصمیم ــرا اتخ زی
جــز بــا فرمــان مســتقیم پادشــاه امــکان پذیــر 

ــت. نیس
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بــه گفتــه بســیاری از مقامــات عالیرتبــه دولــت 
ــی  ــت عال ــی مرجعی ــاد کفای ــوای جه ــراق فت ع
دینــی در ایــن کشــور طــی ســال گذشــته 
میــالدی نقــش بســزایی در جلوگیــری از تجزیه 

ــت. ــراق داش ع
ــی  ــن روزهای ــت در چنی ــل درس ــال قب ــک س ی
ــی  ــی دین ــت عال ــتانی، مرجعی ــت اهلل سیس آی
عــراق بــا صــدور فتــوای کفایــی خواســتار 
مشــارکت آن دســته از جوانــان عراقــی کــه 
قــادر بــه حمــل ســالح هســتند در میــدان نبــرد 
علیــه داعــش شــد. فتــوای آیــت اهلل سیســتانی 
ــع در اســتان  ــس از ســقوط شــهر موصــل واق پ
نینــوا بــه دســت داعــش صــادر و توســط »شــیخ 
ــان در  ــده ایش ــی« نماین ــدی الکربالئ عبدالمه
ــدی  ــیخ عبدالمه ــد. ش ــالم ش ــه اع ــاز جمع نم
ــوا  ــن فت ــدور ای ــل ص ــان عل ــی در بی الکربالئ
توســط آیــت اهلل سیســتانی پــس از نمــاز جمعــه 
ســال گذشــته در کربــالء گفــت: اوضــاع کنونــی 
عــراق بســیار خطرنــاک بــوده و مســؤولیت 
ــر  ــی ب ــه کنون ــی در بره ــی بزرگ ــرعی و مل ش
ــا  ــت و کشــور عــراق ب ــرار دارد. مل ــا ق عهــده م
ــه  ــتند ب ــه هس ــی مواج ــر بزرگ ــش و خط چال
ــه هــدف  ــا ب ــا تنه ــه تروریســت ه ــه ای ک گون
قــرار دادن اســتان هــای نینــوا و صــالح الدیــن 
بســنده نکــرده بلکــه همــه اســتان هــا بــه ویــژه 
بغــداد، کربــال و نجــف اشــرف را در تیــررس قرار 
داده انــد. وی همچنیــن ادامه داد: بر شــهروندانی 
کــه توانایــی حمل ســالح و مبــارزه با تروریســت 
ــاع  ــه دف ــت ب ــی اس ــب کفای ــد، واج ــا را دارن ه
از کشــور، ملــت و مقدســات پرداختــه و بــه 

ــد. ــی بپیوندن ــای امنیت نیروه
پــس از صــدور ایــن فتــوای »تاریخــی« توســط 
آیــت اهلل سیســتانی، موجــی از تــرس و وحشــت 
در صفــوف تروریســت هــای داعــش رخنــه 
کــرد. تکفیریهــای داعــش با انتشــار مطالبــی در 
ــای  ــبکه ه ــود در ش ــه خ ــوب ب ــات منس صفح
ــوا  ــن فت ــال ای ــود در قب ــی خ ــی از نگران اجتماع
پــرده برداشــتند. در همیــن رابطــه یکــی از 
ــاده  ــام »ابوقت ــه ن ــای عضــو داعــش ب تکفیریه
المغربــی« در صفحــه منســوب بــه خــود در 
ــر نوشــت: شــیعیان عــراق از مــرگ نمــی  توئیت

هراســند. مــا یــک نفــر از آنهــا را مــی کشــیم اما 
هــر یــک از آنهــا 100 نفــر از مــا را بــه قتــل مــی 
رســانند. اگــر همیــن رونــد ادامــه داشــته باشــد، 

ــت. ــد داش ــی نخواه ــراق جای ــش در ع داع
در شــرایطی کــه داعــش پیــش بینــی مــی کــرد 
کــه تنهــا شــیعیان عراقــی از فتــوای مرجعیــت 
عالــی دینــی عــراق اســتقبال کننــد، امــا هــزاران 
ــه فتــوای آیــت  نفــر از اهــل تســنن در عــراق ب

اهلل سیســتانی لبیــک گفتنــد.
ــس از  ــده پ ــر ش ــای منتش ــاس آماره ــر اس ب
صــدور فتــوای آیــت اهلل سیســتانی هــزاران 
ــا  ــه ت ــیعیان گرفت ــی از ش ــان عراق ــر از جوان نف
ــره،  ــداد، بص ــای بغ ــتان ه ــنن در اس ــل تس اه
االنبــار، نینــوا، دیالــی، ُمثنــی، ذی قــار و صــالح 
الدیــن بــرای بــه دســت گرفتن ســالح و مبــارزه 
بــا تروریســت هــای تکفیــری داعــش داوطلــب 
شــدند. در کنــار شــیعیان و اهــل تســنن عشــایر 
و قبایــل عراقــی نیــز نقــش بســزایی را در 
ــا تروریســت هــای داعــش بــه دنبــال  مبــارزه ب
صــدور فتــوای جهــاد کفایــی ایفــا کردند. شــمار 
داوطلبــان مردمــی مبــارزه بــا داعــش در عــراق 
ــای  ــه ه ــه کمیت ــت ک ــی گســترش یاف ــا جای ت
نــام نویســی از ایــن افــراد، رونــد نــام نویســی را 

ــد. ــف کردن ــت متوق ــی موق ــرای مدت ب
فتــوای جهــاد کفایــی موجــب شــد تــا نیروهــای 
بســیج مردمــی در عــراق شــکل گرفتــه و 
ــا  ــش ب ــان ارت ــا دوش نظامی ــا دوش ــن نیروه ای
تروریســتهای داعــش بجنگنــد. پــس از ورود 
ــا  ــرد ب ــه نب ــه صحن ــراق ب ــی ع ــای مردم نیروه
ــا  ــارزه ب ــش در مب ــای ارت ــروی ه ــش، پیش داع
ایــن گــروه تروریســتی تســریع شــد. ســیطره بــر 
ــع در  ــر« واق ــرف الصخ ــتراتژیک »ج ــه اس منطق
شــرق اســتان دیالــی و پاکســازی شــهر تکریــت، 
ــش از  ــوث داع ــراق از ل ــابق ع ــور س زادگاه دیکتات
جمله مهــم تریــن دســتاوردهای نیروهــای مردمی 
در همــکاری بــا ارتــش بــه شــمار مــی رود. پیــش 
از ورود نیروهــای مردمــی عــراق بــه میدان نبــرد با 
داعــش، این گــروه تروریســتی کنتــرل بســیاری از 
میدان هــای نفتی مهــم عراق را در دســت داشــت، 
امــا اکنــون تســلط آنهــا بــر ایــن میــدان هــا بــه 

ــت. ــده اس ــدود ش ــدت مح ش

نیروهای مردمی عراق
تأثیرگــذاری ورود نیروهــای مردمــی بــه میــدان 
نبــرد بــا داعــش بــه دنبــال فتــوای جهــاد کفایی 
ــالم  ــد س ــه »محم ــت ک ــش رف ــی پی ــا جای ت
ــه  ــن زمین ــراق در ای ــور ع ــر کش ــان«، وزی الغب
گفــت: تشــکیل نیروهــای مردمــی یــک تجربــه 
موفــق بــرای عــراق محســوب مــی شــود، 
ــی  ــش اصل ــده نق ــا کنن ــا ایف ــن نیروه ــرا ای زی
در آزادســازی بســیاری از مناطــق اشــغال شــده 

ــتند. ــش هس ــط داع توس
وی همچنیــن ادامــه داد: پــس از اشــغال موصل، 
نیروهــای مردمــی بــا همــکاری هــای گســترده 
بــا نظامیــان ارتــش موفــق شــدند دســتاوردهای 
بســیاری را در مبــارزه بــا گــروه هــای تکفیــری 

محقــق کننــد.
پایــگاه »صــوت العــراق« در تحلیــل نتایــج 
ــه داعــش  ــی علی ــای مردم ــی نیروه ــاد کفای جه
مــی نویســد: نیروهــای امنیتــی نقــش مهمــی را 
در تأمیــن امنیــت بســیاری از اســتان هــای مهــم 
ماننــد بغــداد و دیالــی ایفــا کردنــد. آنچــه کــه بیش 
از هرچیــز دیگــری همــگان را بــه حیــرت درآورده 
اســت، شکســتن محاصره شــهر آمرلی اســت. این 
شــهر مــاه هــا تحــت محاصــره تروریســت هــای 
ــای  ــت نیروه ــرانجام دخال ــا س ــود ام ــش ب داع
مردمــی و همــکاری آنهــا بــا ارتــش به شکســته 

ــن محاصــره منجــر شــد. شــدن ای
ــی  ــوای کفای ــم فت ــتاوردهای مه ــی از دس یک
آیــت اهلل سیســتانی، آشــکار شــدن نقــش 
ــم  ــا تروریس ــارزه ب ــی در مب ــای مردم نیروه
ــرای  ــی ب ــد الگوی ــی توان ــوا م ــن فت ــت. ای اس
هــر کشــور دیگــری باشــد کــه در حــال 
ــت.  ــم اس ــا تروریس ــارزه ب ــر مب ــر درگی حاض
همیــن مســأله موجــب شــد تــا »حیــدر 
العبــادی« نخســت وزیــر عــراق دســتور 
تســلیح نیروهــای مردمــی اســتان االنبــار 
ــهر  ــازی ش ــات پاکس ــاز عملی ــور آغ ــه منظ ب
ــوث تروریســت هــای داعــش را  ــادی از ل الرم
صــادر کنــد. در واقــع دولــت عــراق در نهایــت 
ــن نتیجــه رســید کــه پاکســازی خــاک  ــه ای ب
ایــن کشــور از تروریســت هــای داعــش بــدون 
مشــارکت نیروهــای مردمــی محقــق نخواهــد 

شــد. بــر همیــن اســاس، حیــدر العبــادی حتــی 
ــه ســاختن نیروهــای  ــرای روان از عــزم خــود ب
بســیج مردمــی بــه ســمت شــهر موصــل واقــع 
ــات  ــاز عملی ــور آغ ــه منظ ــوا ب ــتان نین در اس

پاکســازی آن خبــر داد.
امــا نکتــه ای کــه ذکــر آن در اینجــا حائــز 
ــه  ــت ک ــن اس ــود، ای ــوب می ش ــت محس اهمی
فتــوای جهــاد کفایــی آیــت اهلل سیســتانی بــرای 
ــادر  ــار ص ــی اقش ــراق از تمام ــردم ع ــی م تمام
ــی  ــه خاص ــروه و فرق ــه گ ــدود ب ــده و مح ش
نمــی شــود. بســیاری بــه دنبــال آن هســتند تــا 
نیروهــای مردمــی را بــه شــیعیان عراقــی محدود 
کننــد امــا ایــن فتــوا خطــاب بــه تمامــی مــردم 
ــه شــد  ــه گفت ــه ک ــراق صــادر شــد. همانگون ع
اهــل تســنن در کنــار شــیعیان بخــش وســیعی 
تشــکیل  را  مردمــی  نیروهــای  اعضــای  از 
ــی از  ــان یک ــه کارشناس ــه گفت ــد. ب ــی دهن م
دســتاوردهای دیگــر ایــن فتــوا کــه شــاید زیــاد 
بــه چشــم نخــورد افزایــش وحــدت میان اقشــار 
ــا  ــه ب ــود؛ اقشــاری ک ــراق ب ــه ع ــف جامع مختل
ــالف  ــه اخت ــه دور از هرگون ــدت و ب ــظ وح حف
ــک  ــق ی ــه منظــور تحق دوشــادوش یکدیگــر ب
ــش وارد  ــتن داع ــان برداش ــی از می ــدف یعن ه

ــدند. ــرد ش ــدان نب می
ــالروز صــدور  ــی در س ــات عراق بســیاری از مقام
ــی  ــت عال ــی توســط مرجعی ــوای جهــاد کفای فت
ــد از  ــر و تمجی ــن کشــور، ضمــن تقدی ــی ای دین
ــوان  ــراق عن ــات ع ــل نج ــوا آن را عام ــن فت ای
کردنــد. بــه همیــن مناســبت »حیــدر العبــادی« 
نخســت وزیــر عــراق بــا صــدور بیانیــه ای 
ــوای  ــردن فت ــف ک ــی« توصی ــن »تاریخ ضم
ــوا  ــن فت ــرد: ای ــد ک ــتانی تأکی ــت اهلل سیس آی
عــراق را از توطئــه شــومی کــه بــرای آن طراحی 

ــات داد. ــود، نج ــده ب ش
العبــادی همچنیــن افــزود: داعــش پــس از 
اشــغال موصــل بــه دنبــال نفــوذ در دیگــر 
مناطــق عــراق بــود کــه فتــوای بــه موقــع آیــت 
اهلل سیســتانی تمــام نقشــه هــای آن را نقــش بــر 

ــرد. آب ک
»خالــد العبیــدی« وزیــر دفــاع عــراق نیــز ضمن 
تمجیــد از فتــوای جهــاد کفایــی در خصــوص آن 
مــی گویــد: ایــن فتــوا، موجــب افزایــش وحــدت 
ــد. وی  ــه آن ش ــری از تجزی ــراق و جلوگی در ع
ادامــه داد: ایــن فتــوا تمامــی طــرح هــای آمــاده 
ــا  ــراق را ب ــرای ع ــمنان ب ــوی دش ــده از س ش

شکســت مواجــه ســاخت.
»ســید عمــار حکیــم« رئیــس مجلــس اعــالی 
اســالمی عــراق هــم در ســالروز صــدور فتــوای 
ــار  ــوا ب ــن فت ــرد: ای ــح ک ــی تصری ــاد کفای جه
دیگــر ثابــت کــرد کــه مرجعیــت ســوپاپ 

ــت. ــراق اس ــان ع اطمین
ــچ  ــوا تحــت هی ــن فت ــم اظهــار داشــت: ای حکی
ــوده و اهــل تســنن  ــه نب ــه گرایان شــرایطی فرق
را هــم در کنــار شــیعیان بــه میــدان هــای نبــرد 

کشــاند.
ــت اهلل  ــده آی ــی« نماین ــدی الکربالئ »عبدالمه
ــار داشــت:  ــاط اظه ــن ارتب ــز در ای ــتانی نی سیس
ــاد  ــوای جه ــدور فت ــال از ص ــک س ــس از ی پ
ــاهده  ــتانی مش ــت اهلل سیس ــط آی ــی توس کفای
مــی کنیــم کــه ایــن جهــاد توانســت ارزش هــا 

ــد. ــظ کن ــراق را حف ــات ع و مقدس
وی افــزود: جهــاد مــردم عــراق علیــه داعــش از 
نفــوذ ایــن گــروه تروریســتی در نقــاط مختلــف 

جلوگیــری کــرد.

گزارش بین الملل؛

نقش فتوای جهادی آیت اهلل 
سیستانی در جلوگیری از 

تجزیه عراق

ـــه خـــاورمیـانـــ
ـــمال آفــریقا و شــ
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اروپـــــا
دبیر:عبدالحمید بیاتی

 گفتگو با عضو حزب جمهوریخواه خلق ترکیه
گفتگو با رابرت هانتر سفیر سابق آمریکا در ناتو

 همه پرسی جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا؛
 تهدید یا فرصت
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اروپـــــــا

گفتــه مــی شــود کــه حــزب   ||
ــا  ــره ب ــال مذاک ــق در ح ــوری خل جمه
حــزب حاکــم عدالــت و توســعه بــرای 
ــا  ــت. آی ــی اس ــت ائتاف ــکیل دول تش
شــما ایــن مســئله را تاییــد مــی کنید؟

ــق در  ــوری خل ــزب جمه ــه ح ــم ک ــر بگویی اگ
حــال مذاکــره بــا حــزب عدالــت و توســعه بــرای 
ایجــاد دولــت ائتالفــی اســت ایــن ســخن حرفی 
ناپختــه خواهــد بــود. ائتالف ایــن دو حــزب یکی 
ــن  ــل تری ــه محتم ــا ن ــت ام ــا اس ــول ه از فرم
ــو  ــای قلیچداراوغل ــزب آق ــس ح ــول. رئی فرم

ــا  ــت ام ــرده اس ــالف را رد نک ــن ائت ــال ای احتم
بــه نظــر مــی رســد کــه بــه توافــق رســیدن بــا 
دو حــزب کوچکتــر دیگــر یعنــی حــزب حرکــت 
ــا  نســبت  ــق ه ــک خل ــزب دموکراتی ــی و ح مل
بــه حــزب عدالــت و توســعه ســهل الوصــول تــر 
ــوری  ــزب جمه ــان ح ــداران و حامی ــت. طرف اس
ــی  ــه ائتالف ــزب ب ــن ح ــر ای ــق اگ ــواه خل خ
ــدد  ــعه بپیون ــت و توس ــزب عدال ــری ح ــه رهب ب

ــد. ــد ش ــی خواهن ــت و ناراض ناراح
||دربــاره چــه موضوعاتــی در حــال 
ــی  ــت ائتاف ــاد دول ــرای ایج ــر ب حاض

ــد؟ ــی کنی ــره م مذاک
بــه اعتقاد مــن بــرای تمامــی احــزاب سیاســی زود 
اســت کــه دربــاره شــریک احتمالــی خــود در دولت 

ائتالفــی آینــده دربــاره موضوعاتــی مذاکــره کنند.

|| اگــر حــزب شــما وارد دولــت ائتافی 
شــود سیاســت هایــش در قبــال 
ســوریه و عــراق چــه خواهــد بــود؟ آیــا 
ــا سیاســت خارجــی منطقــه  اساســاً ب
ــی  ــان همراه ــای اردوغ ــی آق ای فعل

ــرد؟ ــد ک خواه
ــود. در  ــد ب ــس خواه ــال برعک ــا کام ــت م سیاس
ــوری  ــزب جمه ــت، ح ــه دول ــتن ب ــورت پیوس ص
خــواه خلــق درخواســت بازنگــری کامــل سیاســت 
خارجــی جــاری حــزب عدالــت و توســعه را 
ــاره رویکرهایــش در  ــژه درب ــه وی خواهــد داشــت ب
موضوعات منطقــه ای. در راس لیســت درخواســت 

هــای مــا تغییــر سیاســت خارجــی ترکیــه در قبال 
ســوریه، عــراق، مصــر، لیبــی و یمــن خواهــد بــود. 
ــای  ــتار راهکاره ــق خواس ــوری خل ــزب جمه ح
ــه  ــای منطق ــری ه ــرای درگی ــز ب مســالمت آمی
اســت و همچنیــن عــدم مداخلــه در امــور 
همســایگان اســت و از دیگــر قــدرت هــای 
منطقــه هــم همیــن درخواســت را داریــم. از 
ــات و آســایش  ــرای امنیــت، ثب ــران و مصــر ب ای
خاورمیانــه درخواســت همــکاری خواهیــم کــرد.

خلــق  خــواه  جمهــوری  ||حــزب 
خواســتار چــه وزاتخانــه هایــی در 

ائتافــی اســت؟ دولــت 
بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد منتظــر بمانیم 
و بینیــم در هفتــه هــای آینــده چــه تمــاس هــا 
ــی  ــت ائتالف ــاد دول ــرای ایج ــی ب ــاط های و ارتب

صــورت خواهنــد گرفــت.

عضو حزب جمهوریخواه خلق:

خواهان بازنگری در سیاست منطقه ای 
اردوغان هستیم/ احتمال ائتالف

عضو حزب جمهوری خواه خلق ترکیه و نماینده این حزب در پارلمان ترکیه معتقد 
است به توافق رسیدن حزب متبوعش با احزاب »حرکت ملی« و »دموکراتیک خلق 

ها« نسبت به حزب عدالت و توسعه سهل الوصول تر است.
انتخابات پارلمانی ترکیه در حالی به پایان رسید که حزب حاکم عدالت و توسعه در 
اندیشه تغییر نظام سیاسی این کشور نه تنها آرای الزم برای این امر را به دست نیاورد 

بلکه اکثریت مطلق برای تشکیل دولت مستقل و غیر ائتالفی را نیز کسب نکرد.
نتایج آراء شمارش شده نشان داد که حزب حاکم عدالت و توسعه توانست ۴۰.۸ 
درصد، حزب جمهوریخواه خلق ۲۵ درصد، حزب حرکت ملی ۱۶.۳ درصد و حزب 
دموکراتیک خلق ها ۱۳.۱ درصدآرای شمارش شده را به خود اختصاص دهند. در 

همین حال ۴.۶ درصد آرا نیز به احزاب و نامزدهای دیگر تعلق یافت.
یکی از احزابی که بحث ائتالف با آن از سوی حزب عدالت و توسعه مطرح شد حزب 
جمهوری خواه خلق ترکیه است. خبرهایی مبنی بر رایزنی حزب عدالت و توسعه با 
این حزب برای تشکیل دولت ائتالفی منتشر شده است. با اینکه دبیر کل این حزب 
اعالم کرده بود با حزب عدالت و توسعه ائتالف نخواهد کرد ولی روندها نشان 
از آن دارد این حزب وارد رایزنی برای تشکیل دولت ائتالفی شده است. آنچه در 
ادامه می آید گفتگو با »عثمان فاروق لوغ اوغلو« نماینده حزب مخالف جمهوری 
خلق در پارلمان ترکیه و منتقد سیاست های حزب حاکم و دولت این کشور است.

گفتگو: پیمان یزدانی

اشپیگل گزارش داد؛
فریب کاری آمریکا در قبال 

اروپا/گسترش همکاری با 
مسکو به رغم تحریم

ــی  ــدات مال ــادی را از عای ــهم زی ــی س ــار اروپای ــه تج در حالیک
ــی از  ــای ضــد روس ــم ه ــر تحری ــه خاط ــیه را ب ــای روس و بازاره
دســت داده انــد، آمریــکا در خفــا روابــط تجــاری خــود با روســیه را 

ــت. ــترش داده اس گس
ــی  ــدات مال ــادی را از عای ــهم زی ــی س ــار اروپای ــه تج در حالیک
ــی از  ــای ضــد روس ــم ه ــر تحری ــه خاط ــیه را ب ــای روس و بازاره
دســت داده انــد، آمریــکا در خفــا روابــط تجــاری خــود با روســیه را 

ــت. ــترش داده اس گس
ــوان  ــا عن ــی ب ــان در مطلب ــاپ آلم ــپیگل چ ــه اش ــه نام هفت
»اروپــا در وضعیــت هشــدار« نوشــت: اروپــا خــود را در معــرض 
ــر  خطــر مــی بینــد. شــرکت هــای تجــاری و تجــار اروپایــی ب
ــت  ــا و تح ــه اروپ ــده اتحادی ــال ش ــای اعم ــم ه ــاس تحری اس
ــی در  ــع مال ــی از مناف ــل توجه ــًا ســهم قاب ــکا دائم فشــار آمری
همــکاری هــای اقتصــادی بــا روســیه را از دســت مــی دهنــد. 

امــا بــه نظــر مــی رســد آمریــکا بــا اســتفاده از خــالء بــه وجــود 
ــال  ــه دنب ــی، ب ــادی اروپای ــاالن اقتص ــاب فع ــده و در غی آم

ــیه اســت. ــا روس ــط تجــاری ب ــش رواب افزای
ایــن هفتــه نامــه حجــم معامــالت میــان اتحادیــه اروپــا و روســیه 
را در دو مــاه اول ســال 2015 دارای 10% کاهــش بیــان کــرده و در 
ادامــه گفــت که آمارهای منتشــره روســیه به وضوح نشــان می دهد 
ــکا و روســیه در مــدت مشــابه از  ــان آمری ــزان تجــارت می کــه می

رشــد 6% برخــوردار بــوده اســت.
ــته  ــه گذش ــا در هفت ــت: تنه ــده اس ــزارش آم ــن گ ــه ای در ادام
شــرکت آمریکایــی »بـِـل هلیکوپتــر« توافق نامــه ای را با شــرکت 
صنعــت هوانــوردی روســیه بــه امضــاء رســاند کــه بــر اســاس آن 
مونتــاژ آخریــن مــدل تغییــر یافتــه بالگــرد »بـِـل 407 جــی ایکس 

پــی« توســط ایــن شــرکت روســی انجــام خواهــد شــد.
اهمیــت ایــن تفاهــم آنجــا بیشــتر نمایــان مــی شــود کــه بدانیــم 
اواًل شــرکت آمریکایــی بِــل بــرای اولیــن بــار اســت کــه مونتــاژ 
ــرده  ــذار ک ــی واگ ــور خارج ــک کش ــه ی ــود را ب ــای خ بالگرده
ــا  ــور در فهرســت شــرکت ه ــاً شــرکت روســی مذک اســت و ثانی
و بازرگانانــی قــرار دارد کــه توســط اتحادیــه اروپــا مــورد تحریــم 

ــه اســت. ــرار گرفت ق
ــن خصــوص  ــود در ای ــل خ ــات دالی ــرای اثب ــه ب ــه نام ــن هفت ای
بــا محکومیــت اقــدام »شــرکت بویینــگ« مــی افزایــد: شــرکت 
بویینــگ هــم از تحریــم هــای اعمــال شــده اروپــا علیــه روســیه 

ــه ســرمایه گــذاری مشــترک  ــه نکــرده و ب هیــچ آســیبی را تجرب
خــود بــا روســیه بــر اســاس توافــق مــاه آوریــل ادامــه مــی دهــد.

ــتای  ــان در راس ــس« آلم ــرکت »زیمن ــه ش ــت ک ــن در حالیس ای
ــال  ــارد دالری ارس ــرارداد 2 میلی ــی ق ــد روس ــای ض ــم ه تحری
قطارهــای پیشــرفته و ســاخت خطــوط ریلــی قطارهای پرســرعت  
از مســکو بــه شــهر کازان را از دســت داد؛ قــراردادی کــه چیــن بــه 

ــده آن شــد. جــای آلمــان برن
اشــپیگل بــه نقــل از »فرنــک شــف« رئیــس انجمــن تجــارت و 
کســب  و کار اروپــا در مســکو نوشــت: آمریکایــی هــا بــرای اعمال 
تحریــم هــای شــدید علیــه روســیه بــه اروپــا فشــار آوردنــد، ولــی 
ــا  ــه مبــادالت تجــاری خــود را ب بهتــر اســت بدانیــم کــه مخفیان

روســیه افزایــش دادنــد.
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اروپـــــــا

اجالس سـالیانه بیلدربرگ در سـکوت رسـانه ای 
و بـا حضور شـخصت هـای اقتصادی، سیاسـی و 
چهـره هـای دانشـگاهی در اقامتگاه کوهسـتانی 

اتریـش بـه کار خود پایـان داد.
از  شـماری  سـال  هـر  بیلدربـرگ  کنفرانـس 
پرنفوذتریـن افـراد را از اروپـا و آمریـکای شـمالی 
گردهـم مـی آورد تا دربـاره مهم ترین مشـکالت 
جهان بـا یکدیگـر گفتگو کننـد. این نشسـت ها 
غیررسـمی اسـت و میهمانـان سـوگند یـاد مـی 
کنند تـا مباحـث سـری باقی بمانـد. خبرنـگاران 
اجـازه ورود و حضـور در این کنفرانـس را ندارند و 

در پایـان آن نیـز بیانیـه ای صـادر نمـی شـود.
پایـگاه اینترنتی کنفرانس بیلدربـرگ هدف اصلی 
آن را اینگونـه بیـان مـی کنـد: رشـد و تقویـت 
گفتگو و مباحثه. بر این اسـاس هیـچ نتیجه مورد 
نظری وجـود نـدارد و هیـچ بیانیـه ای و قطعنامه 
ای در پایـان صـادر نخواهد شـد و پیشـنهادی به 
رای گذاشـته نخواهـد شـد. کنفرانـس بیلدربرگ 
نخسـتین بـار در سـال 1954 و بـرای بررسـی 
مسـائل عاجـل و بغرنـج کـه روابـط بیـن اروپـا و 
آمریـکا را از خـود متاثـر می کرد، تشـکیل شـد.

علـت محرمانـه بـودن ایـن کنفرانـس آن اسـت 
کـه شـرکت کننـدگان اطمینـان داشـته باشـند 
مـی تواننـد آزادانه سـخن بگویند و نگران انتشـار 
اظهاراتشـان در رسانه ها نباشـند. اما در عین حال 
محرمانـه بـودن باعث شـده تـا نظریـات تئوری 
توطئـه زمینه ای برای رشـد داشـته باشـند و این 
گـروه را متهـم بـه برنامـه ریـزی برای سـلطه بر 
جهـان کننـد. همچنین ایـن کنفرانـس معموال با 
تظاهـرات ضـد سـرمایه داری روبه رو می شـود.

امسـال شـصت و سـومین کنفرانـس بیلدربـرگ 
طـی روزهـای یازدهـم تـا چهاردهـم ژوئـن در 
شـهر »تلفـس بوخـن« واقـع در ایالـت تیـرول 

اتریـش برگـزار می شـود. بنا بـر اعالم رسـانه ها 
افـراد سرشـناس و مقامـات حاضـر در کنفرانـس 
بـرای  فراوانـی  موضوعـات   2015 بیلدربـرگ 
گفتگـو بـا هم دارنـد کـه از جملـه آنها مـی توان 
بـه حمـالت سـایبری، یونـان، ایـران، روسـیه، 
تروریسـم، انتخابـات آمریـکا و انگلیـس و آینـده 

اروپـا اشـاره کـرد.
بیلدربـرگ  اینترنتـی  پایـگاه  اعـالم  بـر  بنـا 
محـور  عنـوان  بـه  رسـما  کـه  موضوعاتـی 
شـده  معرفـی  امسـال  کنفرانـس  گفتگوهـای 

از: عبارتنـد 
- هـوش مصنوعـی؛ امنیـت سـایبری؛ تهدیـد 
سـالح های شـیمیایی؛ مباحث اقتصـادی جاری؛ 
راهبـرد اروپایـی؛ جهانـی سـازی؛ یونـان؛ ایـران؛ 
خـاور میانـه؛ ناتـو؛ روسـیه؛ تروریسـم؛ انگلیـس؛ 

آمریـکا و انتخابـات آمریـکا.
اگرچـه قـرار داشـتن در فهرسـت میهمانـان این 
کنفرانـس بـرای یـک مرتبـه بـه معنـای دعوت 
مجـدد از فرد نیسـت اما بـرای کنفرانس امسـال 
140 نفـر از 22 کشـور جهـان دعـوت شـده انـد.  
هیـچ قانونـی بـرای دعـوت از افـراد وجود نـدارد 
و هیـچ رونـدی بـرای درخواسـت حضور نیسـت 
و همیـن طـور نمـی تـوان بـرای حضـور در این 
کنفرانـس بلیـط خریـداری کـرد. دعوتنامـه ها از 
طریـق یک کمیتـه فرمـان بـه ریاسـت »هنری 
دی کاسـتریس« مدیرعامل گروه AXA ارسـال 

شـود. می 
از جملـه افـراد بـازرگان، تاجـر و ثروتمنـد دعوت 
شـده بـه کنفرانـس امسـال می تـوان بـه اریک 
اشـمیت مدیرعامل شـرکت گوگل، بن ون بوردن 
مدیرعامـل شـرکت نفتـی رویـال داچ شـل، جـو 
کایسـر مدیرعامـل شـرکت زیمنـس، دیوید مک 
کـی رییس بانک سـلطنتی کانـادا، تومـاس اندرز 

مدیرعامل شـرکت ایربـاس و پیتر ثیـل میلیارد و 
طرفـدار مشـهور سـرمایه داری اشـاره کرد.

از جملـه سیاسـتمداران حاضـر نیـز مـی تـوان 
بـه »یـرون رنـه ویکتـور آنتـون دایسـیل بلـوم« 
سیاسـتمدار هلنـدی که ریاسـت او بـر دیدارهای 
منطقـه یـورو وی را بـه مرکـز توجهـات دربـاره 
همچنیـن  بـود.  کـرده  تبدیـل  یونـان  بحـران 
جرج آزبـورن وزیـر خزانـه داری انگلیـس، مارک 
روتـه نخسـت وزیـر هلنـد و هاینتز فیشـر رئیس 
جمهـوری اتریش از دیگر مقامات سیاسـی حاضر 

هسـتند.
از دیگـر سیاسـتمداران مـی تـوان بـه تومـاس 
آهـرن کیـل رئیـس سـرویس امنیتی دانمـارک، 
جان آلن فرسـتاده ویـژه رئیس جمهـوری آمریکا 

در ائتـالف ضـد داعـش، خـوزه مانوئـل باروسـو 
کمیسـیر اتحادیه اروپـا و رئیس سـابق آن، ویلیام 
برنز معـاون سـابق وزیر خارجـه آمریـکا و رئیس 
کنونـی بنیـاد کارنگـی بـرای صلـح بیـن المللی، 
ملـی  امنیـت  دانیلـون مشـاور سـابق  تومـاس 
آمریکا، پرنسـس بئاتریـس از هلند، ریچـارد پرل 
از موسسـه آمریکایی اینترپرایـزر، دیوید پترائوس 
رئیـس سـابق سـازمان سـیا، رابـرت روبیـن وزیر 
سـابق خزانـه داری آمریکا، کریم سـجادپور عضو 
بنیـاد کارنگی بـرای صلح بین الملل، جان سـاورز 

رئیـس سـابق MI-6 اشـاره کرد.
ایـن در حالـی اسـت کـه علیرغـم عـدم حضـور 
رسـانه هـا در کنفرانـس هـای بیلدربـرگ، »زنی 
مینتـون بدونـس« سـردبیر مجله اکونومیسـت و 
»جـان میکل ویـث« سـردبیر بلومبـرگ از جمله 
افرادی هسـتند که اجـازه دارند در ایـن کنفرانس 
حاضر باشـند. فهرسـت کامـل شـرکت کنندگان 
در کنفرانـس بیلدربـرگ را مـی توانیـد در اینجـا 

کنید. مشـاهده 
»ویلـی کالس« دبیـرکل اسـبق ناتـو و از اعضـای 
بیلدربـرگ، سـال 2010 دربـاره این نشسـت گفت: 
حاضران در بیلدربرگ، دسـتور می گیرند تصمیمات 
سیاسـی و اقتصـادی را کـه در این نشسـت مخفی 
گرفته می شـود، اجرایـی کنند. شـرکت کنندگان در 
این گردهمایی معموال 10 دقیقه فرصت سـخنرانی 
دارنـد و سـپس خالصـه ای از موضوعـات بحـث 
شـده را دریافـت می کنند تـا در حوزه های سیاسـی 
و اقتصادی تحت فعالیت خود از آن ها اسـتفاده کنند. 
هر چند محل برگزاری، فهرسـت شـرکت کنندگان 
موضوعـات کنفرانـس رسـما منتشـر می شـود، اما 
مفاد نشسـت ها کامـال محرمانه اسـت بـه طوری 
کـه بارهـا خبرنگارانی که تـالش کرده انـد از بحث 

های جلسـات آگاهـی یابند، بازداشـت شـده اند.

گزارش/

نگاهی به ساختار بیلدربرگ؛ مدعوین و 
محور مذاکرات کنفرانس ۲۰15

علت محرمانه بودن 
این کنفرانس آن است 

که شرکت کنندگان 
اطمینان داشته باشند 

می توانند آزادانه سخن 
بگویند و نگران انتشار 

اظهاراتشان در رسانه ها 
نباشند. اما در عین حال 

محرمانه بودن باعث 
شده تا نظریات تئوری 
توطئه زمینه ای برای 

رشد داشته باشند و این 
گروه را متهم به برنامه 

ریزی برای سلطه بر 
جهان کنند|
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دکتــر »رابــرت هانتــر« مشــاور پیشــین معــاون 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــکا ب ــور آمری ــس جمه رئی
ــود  ــد ب ــو نخواه ــز عضــوی از نات ــن هرگ اوکرای
گفــت: کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس نیازمند 

ــتند. ــی هس ــات سیاس اصالح
ــو( کــه در ســال  پیمــان آتالنتیــک شــمالی )نات
1949 و بــه منظــور ایجــاد ســپر دفاعــی در برابــر 
ــکا و  ــوی آمری ــوروی از س ــر ش ــاد جماهی اتح
کشــورهای متحــد اروپایــی آن کشــور تشــکیل 
شــد، در تمامــی دوران جنــگ ســرد بــا اتحادیــه 
نظامــی رقیــب خــود -پیمــان ورشــو- در 
ــه  ــد ک ــر چن ــرار داشــت، ه ــی ق ــت رویاروی حال
ــی  ــورد نظام ــه برخ ــچ گاه ب ــی هی ــن رویاروی ای
منتهــی نشــد. بــا ایــن حــال، از همــان نخســتین 
روزهــای پــس از فروپاشــی شــوروی و انحــالل 
ــورد  ــو م ــای نات ــرورت ابق ــو، ض ــان ورش پیم
ــک  ــی-نظامی و آکادمی ــل سیاس ــث محاف بح
ــه  ــود ک ــن ب ــگان ای ــار هم ــت. انتظ ــرار گرف ق
ــه  ــو ب ــودی نات ــل وج ــن دالی ــان رفت ــا از می ب
فعالیــت ایــن ســازمان نظامــی نیــز خاتمــه داده 
ــه  شــود، امــا تحــوالت بعــدی در دهــه 1990، ب
ــه  ــد ک ــب ش ــکان موج ــای بال ــژه درگیری ه وی
نــه تنهــا ایــن پیمــان کمــاکان بــه حیــات خــود 
ادامــه دهــد، بلکــه در ســال 1999 بــا الحاق ســه 
کشــور چــک، مجارســتان و لهســتان گســترش 
ــت  ــک حرک ــب آن در ی ــد و متعاق ــدا کن ــز پی نی
دیگــر در خصــوص گســترش بــه ســمت 
شــرق در ســال 2004 هفــت کشــور بلغارســتان، 
ــی، اســلواکی و  ــی، رومان ــی، لیتوان اســتونی، لتون

ــرد. ــود بپذی ــت خ ــه عضوی ــلونی را ب اس
گســترش ناتــو بــه ســمت شــرق و ارائــه تعریــف 
ــان  ــن پیم ــای ای ــف و برنامه ه ــدی از وظای جدی
واکنــش شــدید روســیه را برانگیخــت، امــا وقــوع 
حوادث 11 ســپتامبر و همســویی روســیه بــا آمریکا 
ــه  ــل، روســیه را ب ــا تروریســم بین المل ــارزه ب در مب
ــا پیمــان ناتــو در چارچــوب »شــورای  همــکاری ب
روســیه و ناتــو« ســوق داد. بــه ایــن ترتیــب ، 
ــیای  ــورهای آس ــوزه کش ــو در ح ــای نات فعالیت ه
ــر  ــد. تحــول مهمت ــاز تســهیل ش ــزی و قفق مرک
ــو در  ــای نات ــترش فعالیت ه ــه، گس ــن رابط در ای
افغانســتان و پذیــرش فرماندهی نیروهای ســازمان 
ملل متحد »ایســاف« در ســال 2003 در آن کشــور 
بــود. در واقــع، ایــن اقــدام نخســتین فعالیت ناتــو در 
منطقــه ای خــارج از حــوزه ســنتی ایــن پیمــان در 

ــت. ــمار می رف ــه ش ــا ب اروپ
متعاقــب بحــران اوکرایــن روابــط روســیه و ناتــو 
ــن بحــران  ــب ای ــه تیرگــی گذاشــت. متعاق رو ب
دولــت اوکرایــن بارهــا از تمایــل کشــورش 
بــرای ورود بــه ایــن پیــان دفــاع مشــترک 
نظامــی ســخن گفتــه اســت؛ موضوعــی کــه بــا 
ــت. ــوده اس ــراه ب ــیه هم ــد روس ــنهای تن واکش

ــل  ــت »بی ــه در دول ــر« ک ــز ادواردز هانت »رابرت
ــا 1998  ــن ســال هــای 1993 ت ــون« و بی کلینت
میــالدی، نماینــده و ســفیر ویــژه آمریــکا در ناتــو 
ــوص  ــود در خص ــمالی( ب ــک ش ــان آتالنتی )پیم
ایــن موضــوع کــه آیــا اوکرایــن بــه ناتــو خواهــد 
پیوســت گفــت: اوکرایــن هرگــز عضــوی از ناتــو 
ــن  ــرح ای ــرای ط ــی ب ــذا جای ــود و ل ــد ب نخواه

ــد. پرســش باقــی نمــی مان

ایــاالت متحــده آمریــکا آمــاده تضمین 
امنیــت کشــورهای عــرب خلیــج 

ــت ــو نیس ــطح نات ــارس در س ف
وی در خصــوص ایــن موضــوع کــه اگــر اوکراین 

بــه عضویــت ناتــو دربیایــد، آیا روســیه بــه دنبال 
ــا  ــد خواهــد رفــت و ی ــوک بنــدی هــای جدی بل
ــده  ــه معاه ــانگهای را ب ــکاری ش ــازمان هم س
امنیــت جمعــی ترغیــب خواهــد کــرد نیــز 
تصریــح کــرد: پاســخ همــان اســت کــه پیشــتر 
گفتــم امــا روســیه ممکــن اســت بــه هــر حــال 
ــن  ــد بی ــوک جدی ــک بل ــکیل ی ــال تش ــه دنب ب

ــد. ــی باش الملل
مشــاور سیاســت خارجــی ســناتور ادوارد ام. 
ــرا  ــه چ ــوع ک ــن موض ــوص ای ــدی در خص کن
ــای  ــه امض ــر ب ــد حاض ــپ دیوی ــکا در کم آمری
ــو  ــورهای عض ــا کش ــی ب ــاع جمع ــان دف پیم
ــح  ــارس نشــد تصری ــج ف شــورای همــکاری خلی
ــن  ــاده تضمی ــکا آم ــده آمری ــاالت متح ــرد: ای ک
امنیــت کشــورهای عــرب خلیج فــارس در ســطح 
ــن موضوعــی را  ــو نیســت و کنگــره هــم چنی نات
ــت از  ــرای حمای ــکا ب ــه آمری ــرد. البت ــی پذی نم
امنیــت ایــن کشــورها تــالش خواهــد کــرد امــا 

ــزام آور. ــرارداد ال ــک ق ــوان ی ــت عن ــه تح ن

کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس 
ــتند ــی هس ــات سیاس ــد اصاح نیازمن

ــر از  ــی دیگ ــی در برخ ــکا و حت ــل آمری در داخ
کشــورها انتقادهایــی بــه دلیــل حمایــت آمریــکا 
ــج  ــکاری خلی ــورای هم از کشــورهای عضــو ش
ــر  ــه اگ ــد ک ــی معتقدن ــود دارد. برخ ــارس وج ف
ــت  ــه سیاس ــکا در ادام ــی آمری ــت خارج سیاس
ــن کشــور اســت و چنانچــه سیاســت  ــی ای داخل
داخلــی از ارزش هــای لیبــرال پیــروی مــی 

ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــور ممک ــس چط ــد، پ کن
ــتم  ــا سیس ــورهایی ب ــی از کش ــت خارج سیاس
هــای سیاســی بســته دفــاع کنــد؟ هانتــر در ایــن 
ــران  ــوع ای ــردن موض ــط ک ــا مرتب ــوص ب خص
ــن کشــورها  ــا ســنخ نظــام سیاســی بســته ای ب
گفــت: اگــر مــا در پــی حصــول توافق هســته ای 
بــا ایــران یقیــن حاصــل کنیــم کــه ایــن کشــور 
تهدیــدی بــرای اعــراب خلیــج فــارس محســوب 
ــد  ــس تاکی ــم از آن پ ــی توانی ــود، م ــی ش نم
ــردن  ــزه ک ــرورت مدرنی ــر روی ض ــتری ب بیش
سیســتم هــای سیاســی کشــورهای حــوزه خلیج 
ــن کشــورها در  ــه ای ــارس داشــته باشــیم. هم ف
ــد  ــی مردمشــان نیازمن ــع آت ــن مناف جهــت تامی

ــر هســتند. ــن تغیی ای

ــه توافــق جامــع  ــادر ب ــران و 1+5 ق ای
هســته ای هســتند

ــارس در  ــج ف ــر در خلی ــن کارت ــراح دکتری ط
ادامــه ایــن گفتگــو در خصــوص ایــن موضــوع 
ــه  ــادر ب ــورهای 1+5 ق ــران و کش ــا ای ــه آی ک
ــته ای  ــع هس ــق جام ــک تواف ــه ی ــتیابی ب دس
ــوال  ــن س ــه ای ــخ ب ــت: پاس ــود گف ــد ب خواهن

ــت. ــت اس ــما مثب ش
ــس  ــا پ ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــکا  ــت آمری ــی، سیاس ــق احتمال ــول تواف از حص
نســبت بــه منطقــه خلیــج فــارس تغییــر خواهــد 
کــرد نیــز تصریــح کــرد: در ایــن خصــوص بایــد 
ــرای برقــراری  ــات جدیــدی ب بگویــم کــه امکان
ــا  ــا ایــران وجــود خواهــد داشــت کــه ت رابطــه ب

حــد زیــادی بــه عملکــرد ایــن کشــور بســتگی 
دارد و مســلما شــامل عملکــرد ایــران در رابطــه با 

ــا اســرائیل نیــز مــی شــود. حــزب اهلل و ب

برخــی کشــورها مخالــف هرگونــه 
تغییــر در روابــط ایــران و آمریــکا 

هســتند
ــوری  ــت جمه ــفید در دوره ریاس ــو کاخ س عض
»لینــدون جانســون« بــا اشــاره بــه اینکــه برخی 
کشــورها مخالــف هرگونــه تغییــر در روابــط بین 
ایــران و آمریــکا هســتند تأکیــد کــرد: امــا قطعــا 
ــا  ــا ب ــوزه ه ــی از ح ــور در برخ ــع دو کش مناف
ــی  ــه م ــه از آن جمل ــت ک ــازگار اس ــر س یکدیگ
تــوان بــه افغانســتان، تســهیل تجــارت در خلیــج 
فــارس و تنگــه هرمــز، مقابلــه بــا داعش و شــاید 
ــراق  ــات در ع ــراری ثب ــرای برق ــالش ب ــم ت ه

ــرد. ــاره ک اش
ــز  ــد مرک ــو ارش ــر« عض ــرت ادواردز هانت »راب
»روابــط ترانــس آتالنتیــک« در دانشــگاه »جانــز 
هاپکینــز« اســت. وی در کارنامــه خــود ســوابقی 
ــات اســتراتژیک  چــون مدیریــت مرکــز »مطالع
ــی  ــاع مل ــگاه دف ــک« در دانش ــس آتالنتی تران
آمریــکا و ســمت مشــاور ارشــد اندیشــکده 
ــوی  ــت جمه ــان ریاس ــد« را دارد. وی در زم »رن
ــا  ــای 1977 ت ــال ه ــن س ــر« بی ــی کارت »جیم
1979 میــالدی مدیریــت امــور اروپــای غربــی و 
ســپس در ســال هــای 1979 تــا 1981 میــالدی 
ــت  ــورای امنی ــه در ش ــور خاورمیان ــت ام مدیری

ــت.  ــر عهــده گرف ــی را ب مل
هانتــر در دولــت »بیــل کلینتــون« و بیــن ســال 
هــای 1993 تــا 1998 میــالدی، نماینده و ســفیر 
ویــژه آمریــکا در ناتــو )پیمــان آتالنتیک شــمالی( 
ــار و  ــوان معم ــه عن ــن دوره ب ــود. از وی در ای ب
مذاکــره کننــده اصلــی »ناتــوی جدیــد« در دوره 
ــود. وی در  ــی ش ــاد م ــرد ی ــگ س ــس از جن پ
زمــان »لینــدون جانســون« بــه عنــوان 36 امین 
رئیــس جمهــور آمریــکا از کارمنــدان کاخ ســفید 
بــود. وی از ســال1981 تــا 1993 در ســمت های 
مختلــف از جملــه، مشــاور ویــژه رئیــس مجلــس 
ــاور  ــان و مش ــور لبن ــکا در ام ــدگان آمری نماین
ــکای  ــی آمری ــی دو حزب ــیون مل ــد کمیس ارش
ــی  ــت م ــزی )کمیســیون کیســینجر( فعالی مرک

ــرد.  ک
از ســمت ها و مســئولیت هــای دیگــر وی در دوه 
هــای مختلــف مــی تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره 
کــرد: مشــاور سیاســت خارجــی ســناتور ادوارد ام. 
کنــدی )از ســال1973 تــا1977(، محقــق ارشــد 
شــورای توســعه خارجی )از ســال1970 تا1973(، 
المللــی مطالعــات  بیــن  محقــق مؤسســه 
تــا1969،  ســال1967  )IISSاز  اســتراتژی)  
ــرت  ــی هیوب ــی و خارج ــت داخل ــاور سیاس مش
هامفــری )Hubert Humphrey( معــاون 
رئیــس جمهــور، فعالیــت در بخــش هــای 
گوناگــون کاخ ســفید از جملــه بهداشــت، آموزش 
و تحصیــل، رفــاه اجتماعــی و کار در زمــان 
ــوری جانســون )1964 و 1965( و  ریاســت جمه
ــی،  ــروی دریای ــروژه پوالریــس )Polaris( نی پ
عضو هیأت سیاســت دفاعی »ویلیام کوهن« وزیر 
دفــاع بیل کلینتون )رئیس جمهور ســابق آمریکا(، 
معــاون انجمن پیمــان آتالنتیــک )از ســال1998 
تا 2001(، محقق مرکز علوم و امور بین الملل بلفر 
در دانشگاه هاروارد، عضو شــورای روابط خارجی و 
ــن  ــلیحات و انجم ــرل تس ــن کنت ــو انجم عض

ــکا. ــوم سیاســی آمری عل

سفیر پیشین آمریکا در ناتو:

اوکراین هرگز عضوی از ناتو نخواهد 
بود/ ایران و 1+5 قادر به توافقند

اروپـــــــا

گفتگو:جواد حیران نیا-مریم خرمایی
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اروپـــــــا

پیــروزی حــزب »دمکراتیــک خلــق هــا« 
ــه از  ــعه ک ــت و توس ــزب عدال ــد ح ــب ش موج
ــم  ــی حاک ــک حزب ــورت ت ــه ص ــال 2002 ب س
ترکیــه بــود بزرگتریــن شکســت تاریخــی خــود 

ــد. ــه کن ــور تجرب ــن کش ــات ای را در انتخاب
ــون  ــر قان ــرای تغیی ــدگان الزم ب ــداد نماین از تع
ــدگان  ــداد نماین ــم، تع ــه بگذری ــم ک ــی ه اساس
حــزب عدالــت و توســعه در پارلمــان ایــن کشــور 
ــه  ــی ب ــک حزب ــت ت ــک دول ــکیل ی ــرای تش ب
ــن  ــک مهمتری ــی ش ــید. ب ــاب الزم نرس حدنص
ــب  ــور رج ــس  جمه ــت رئی ــن شکس ــل ای دلی
ــا ت  ــس از انتخاب ــه پ ــان اســت ک ــب اردوغ طی
ــه  ــود ک ــوی خ ــزار ت ــر ه ــد  روز از قص ــا چن ت
ــب  ــک ش ــزار و ی ــتانهای ه ــده داس تداعی کنن

ــد. ــرون نیام ــت، بی اس
ــم  ــات ه ــتانه انتخاب ــان در آس ــه اردوغ ــرا ک زی
ــوگند  ــه س ــن ب ــی و همچنی ــون اساس ــه قان ب
ــه  ــی کــرد. وی ب ــی اعتنای ریاســت جمهــوری ب
طــور علنــی از رأی دهنــدگان مــی خواســت کــه 
ــن کار ضمــن  ــرای ای ــی ب ــد. حت ــه او رأی دهن ب
برگــزاری میتینگهــای انتخاباتــی در مراســم 
ــی  ــرکت م ــز ش ــی نی ــای عمران ــاح طرحه افتت
کــرد. رجــب طیــب اردوغــان، ســعی داشــت تــا  
رســانه هــا را تحــت تأثیــر لحــن خشــمگین خود 
قــرار دهــد. حــزب عدالــت و توســعه در انتخابات 
ــه انتخابــات سراســری ســال  7 ژوئــن نســبت ب
2011 بــا کاهــش 10 درصــدی در آراء خــود 
مواجــه شــد. درصــدی از ایــن آراء از دســت رفتــه 
ــه  ــل توج ــش قاب ــی و بخ ــت مل ــزب حرک را ح
دیگــری از آراء مذکــور را حــزب دموکراتیک خلق 
ــن  ــن حــزب ای ــق تری ــد موف ــی تردی هــا کــه ب
انتخابــات بــود، کســب کــرد. حــزب دموکراتیک 

خلــق هــا توانســت، از ســد انتخاباتــی حدنصــاب 
ــی ضــد دموکراســی و  ــه قانون 10 درصــد آراء ک
بــه جــای مانــده از یــک کودتــای نظامی اســت، 
عبــور کنــد. ایــن موفقیــت حتــی بیــش از انتظار 
ــه  ــرا ک ــود، زی ــا ب ــق ه ــک خل ــزب دموکراتی ح
ایــن حــزب توانســت در پارلمــان ترکیــه صاحب 

ــده شــود. 80 نماین
احــزاب مخالــف در ترکیــه انتخابــات سراســری 
7 ژوئــن را بــه عنــوان نقطــه آغــاز افــول حــزب 
ــد. در اصــل،  ــی کنن ــی م ــعه تلق ــت و توس عدال
نقطــه آغــاز ایــن زوال را مــی تــوان بــا حــوادث 
»پــارک گــزی« در ســال 2013 مرتبــط دانســت. 
در ســال 2013 میــالدی میلیونهــا نفــر از مــردم 
ترکیــه در اعتــراض بــه تصمیــم نخســت وزیــر 
وقــت رجــب طیــب اردوغــان، مبنــی بــر احــداث 
یــک مرکــز تجــاری در پــارک گــزی کــه یکــی 
ــن شــهر اســتانبول  ــن میادی ــت و آمدتری از پررف
ــس از  ــه پ ــد. اگرچ ــا ریختن ــه خیابانه ــت، ب اس
ــته  ــی کاس ــات خیابان ــدت اعتراض ــی از ش مدت
ــت و  ــزب عدال ــل ح ــل توس ــه دلی ــا ب ــد، ام ش
ــز پلیــس،  ــه  رفتارهــای خشــونت آمی توســعه ب
8 نفــر جــان خــود را ازدســت داده و صدهــا 
ــن  ــدگان در ای ــرکت کنن ــز از ش ــر نی ــن دیگ ت
تظاهــرات اجتماعــی زخمــی شــدند. ایــن 
ــگاه  ــار، جای ــونت ب ــی و خش ــای افراط برخورده
حــزب عدالــت و توســعه را در میــان انبــوه مــردم 

ــرد. ــزل ک ــه شــدت متزل ب
ــل فســاد  ــه دلی ــاه دســامبر همــان ســال ب در م
ــورد  ــی و رشــوه خــواری هــای موجــود در م مال
برخــی از وزرا و نماینــدگان مجلــس کــه در 
حکومــت ســمت هــای مهمــی را تصاحــب کرده 
بودنــد، بازجویــی هایــی بــه عمــل آمــد. اردوغان 

رهبــر حــزب حاکــم عدالــت و توســعه کــه حتــی 
افــراد خانــواده اش نیــز در لیســت مظنونــان قرار 
ــه مســتقیم  در کار دادســتان  ــا مداخل داشــتند، ب

ــرد. ــا و قضــات موضــوع را برطــرف ک ه
عــالوه برآنچــه گفته شــد، ماجــرای انقــال منابع 
ملــی بــه افــراد دولتــی و شــرکتهای وابســته بــه 
حکومــت نیــز افشــا شــد. رأی دهنــدگان حــزب 
ــی از  ــر مهم ــن قش ــعه و همچنی ــت و توس عدال
ــن  ــر ای ــتن ب ــرپوش گذاش ــل س ــه دلی ــردم ب م
ــی  ــی قانون ــدن ب ــه ش ــده گرفت ــادها و نادی فس
ــی  ــی م ــود بشــدت احســاس ناراحت ــای موج ه
کردنــد. پــس از انتخابــات ســال 2014  میــالدی 
رجــب طیــب اردوغــان بــه عنــوان رئیــس 
ــات 7  ــا انتخاب ــا وی ت ــور انتخــاب شــد. ام جمه
ژوئــن هماننــد یکــی از اعضــای حــزب قدیمــی 
ــی از رأی  ــور علن ــه ط ــرده و ب ــار ک ــود رفت خ
ــون اساســی و ایجــاد  ــرای تغییــر قان دهنــدگاه ب
یــک نظــام سیاســی آمریکایــی 400 نماینــده را 

ــه نمــود. مطالب
ــت و توســعه در حکومــت 13 ســاله  حــزب عدال
ــی  ــی مهم ــود تحــوالت اقتصــادی و اجتماع خ
ــرای مثــال »فرآینــد  را در ترکیــه ایجــاد کــرد. ب
ــمی  ــور رس ــه ط ــال 2009 ب ــه در س ــح« ک صل
ــاد شــد،  ــددی از آن ی ــی متع ــا عناوین اعــالم و ب
یکــی از برگهــای برنــده ایــن انتخابــات به شــمار 
مــی رود. طبــق ایــن فرآینــد دولــت از راههــای 
ــران  ــا س ــردن ب ــدار ک ــیله دی ــه وس ــی ب قانون
ــر  ــاالن رهب ــداهلل اوج ــن عب پ.ک.ک و همچنی
ــی  ــی زندان ــره ایمرال ــه در جزی ــروه ک ــن گ ای
ــزاع در  ــری و ن ــای درگی ــه ه ــه زمین ــت، ب اس
کشــور پایــان داد. بدیــن ترتیــب کردهــا کــه در 
30 ســال اخیــر بــه صــورت مســلحانه به مبــارزه 

برخاســته بودنــد خلــع ســالح شــده و در فضایــی 
تــوأم بــا صلــح، فرصــت یــک مبــارزه سیاســی را 

ــد. ــه دســت آوردن ب
ــه  ــا حمل ــد ب ــن فرآین ــه ای ــا ک ــه بس ــا، چ ام
گروهکهــای وابســته بــه داعــش به مناطــق کرد 
نشــین شــمال ســوریه، اعتبــار خــود را از دســت 
ــر و  ــرا منتش ــه اخی ــی ک ــای ویدئوی داد. کلیپ ه
مســتند ســازی شــده اســت، حاکــی از آن اســت 
ــور  ــه ط ــعه ب ــت و توس ــم عدال ــزب حاک ــه ح ک
علنــی از گروههــای توریســتی فعــال در ســوریه 

ــد. ــی کن ــای تســلیحاتی م حمایته
خصوصــا درگیریهایــی کــه در شــهر کوبانــی بــه 
وقــوع پیوســت بــه جمعیــت کــرد ســاکن ترکیــه 
آســیبهایی را  نیــز وارد کــرد. اردوغــان طــی 
ســخنرانی خــود در یکــی از شــهرهای نزدیــک 
ــد  ــقوط خواه ــی س ــه »کوبان ــوریه جمل ــرز س م
ــان  ــن بی ــه ای ــود، ک ــان آورده ب ــه زب ــرد« را ب ک
کردهــا را بــه شــدت متأثــر کــرد. در تظاهراتــی 
کــه همزمــان بــا حملــه گروهکهــای داعشــی به 
کوبانــی برگــزار شــد، 50 نفــر از شــهروندان ایــن 
ــع  ــد. در واق ــت دادن ــود را ازدس ــان خ ــور ج کش
ــعه در  ــت و توس ــزب عدال ــی ح ــت خارج سیاس
ــای  ــا کرده ــود ب ــرات خ ــر روی مذاک ســوریه، ب

ــرات منفــی داشــت. ــه تأثی ترکی

ــا و  ــک خلق ه ــزب دموکراتی ــار ح گفت
ــا ــروزی ضعف پی

چارچــوب اصلــی حــزب دموکراتیــک خلــق هــا 
از مخالفــان ســازمان یافتــه کــرد و همچنیــن از 
اجتمــاع بســیاری از گروههــای مخالف برخاســته 
از اقشــار مختلــف جامعــه تشــکیل شــده اســت. 
حــزب دموکراتیــک خلــق هــا کــه در انتخابــات 

تحلیل بین الملل؛

پیروزی »دموکراتیک خلق ها« 
زمینه ساز ناکامی 
»عدالت و توسعه«

)Turan Keskin( دکتر توران کسکین*
 استاد دانشگاههای ترکیه
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اروپـــــــا

سراســری پیشــین بــه ســبب قانــون حدنصــاب 
10 درصــد آراء فقــط بــه وســیله نامزدهــای 
مســتقل در پارلمــان ایــن کشــور اعــالن 
ــا  ــات ب ــن انتخاب ــرد، در ای ــی ک ــت م موجودی
ــه  قشــرهای وســیع اجتماعــی متحــد شــده و ب
عنــوان یــک حــزب در انتخابــات شــرکت کــرد.

ــه وســیله ایــن  حــزب دموکراتیــک خلــق هــا ب
کثــرت گرایــی برنامــه ای را ترتیــب داد کــه 
تمــام گروه هــای اجتماعــی دور رانــده شــده 
را دربرمی گرفــت. ایــن حــزب پیــش از هــر 
اقدامــی ضمــن تاکیــد بــر تغییــر قانــون اساســی 
ایــن کشــور کــه حاصــل کودتــای نظامــی 
ســال 1980 اســت، طــرح نــگارش یــک قانــون 
ــا و  ــق هویته ــناخت ح ــر ش ــق ب ــی منطب اساس
تعلقــات و همچنیــن یــک قانــون اساســی پیــرو 
دموکراســی و حــق مســاوات را در موضــوع کاری 
خــود قــرار داد. حــزب دموکراتیــک خلــق 
ــد،  ــی قدرتمن ــت گرای ــل مرکزی ــا، در مقاب ه
ــده  ــگ کنن ــز هماهن ــک مرک ــر ی ــد ب ــا تاکی ب
و ســاختارهای مدیریــت محلــی تقویــت شــده 
ــن  ــای ای ــم اندازه ــرد. در چش ــتادگی ک ایس
حــزب، بــه طــور مشــخص اکولــوژی و اقتصاد 
ــی  ــه سرچشــمه م ــع عادالن ــک توزی ــه از ی ک
ــپس از  ــت. س ــرار گرف ــد ق ــورد تأکی ــت، م یاف
میــان گروههایــی کــه تــا کنــون در انتخابــات 
نمایندگــی پارلمــان نادیــده گرفتــه مــی 
شــدند، برخــی اســامی برجســته را بــه عنــوان 

ــرد. ــی ک ــی معرف ــای انتخابات نامزده
حــزب دموکراتیــک خلــق هــا، همچنیــن 
نمایندگانــی از اقلیتهایــی همچــون ایــزدی هــا و 
آشــوری هــا کــه در مدیریتهــای محلــی اقتــدار 
ــی در  ــای انتخابات ــوان نامزده ــه عن ــد را ب دارن
لیســت خــود گنجانــد. حــزب دموکراتیــک خلق 
هــا دیگــر از یــک حزبــی کــه پیرامــون مســائل 
کردهــا فعالیــت مــی کــرد فراتــر رفتــه و توجــه 
ــوف  ــه معط ــائل ترکی ــی مس ــود را روی تمام خ
ــه  کــرد. حــزب مذکــور ضمــن تبدیــل شــدن ب
ــه  ــود گرفت ــه خ ــی ب ــی ترک ــه هویت ــی ک حزب
ــا،  ــرک ه ــان، ت ــان، جوان ــران، زن ــت؛ فقی اس
کردهــا و قومیــت هــای دیگــر را که در 13 ســال 
دوره اقتــدار حــزب عدالــت و توســعه بــه وضعیت 
ــت. ــر گرف ــد را در ب ــی دچــار شــده بودن نامطلوب

ــتم  ــری سیس ــه کار گی ــا ب ــن ب ــر ای ــالوه ب ع
ــار  ــزب، در کن ــطوح ح ــترک در س ــری مش رهب
هــر مــردی کــه مســئولیت اداره ســمت مهمــی 
ــوان  ــه عن ــز ب ــک زن را نی ــده داشــت ی را برعه
ــن ترتیــب ضمــن ایجــاد  ــد. بدی مســئول برگزی
ــای  ــان در دنی ــارکت زن ــرای مش ــای الزم ب فض
سیاســت، وظایــف نیــز بیــن رؤســا و مســئوالن 

ــدی شــد. تقســیم بن
حــزب دموکراتیــک خلــق هــا بــا شــعار 
»اردوغــان را بــه عنــوان رئیــس انتخــاب 
ــات  ــت انتخاب ــدان رقاب ــم کــرد« وارد می نخواهی
ــرا در صورتــی کــه حــزب دموکراتیــک  شــد. زی
ــب  ــد آراء را کس ــاب 10 درص ــا حدنص ــق ه خل
ــداد  ــعه تع ــت و توس ــزب عدال ــرد، ح ــی ک نم
نماینــدگان الزم بــرای تشــکیل حکومــت تــک 
ــی در  ــه پرس ــزاری هم ــن برگ ــی و همچنی حزب
میــان مــردم بــرای تغییــر قانــون اساســی را مــی 

ــرد. ــار بگی ــت در اختی توانس
ــت و  ــزب عدال ــت ح ــت سرنوش ــن وضعی در ای
توســعه بــه کســب و یــا عــدم کســب آرای الزم 
توســط حــزب دموکراتیــک خلــق هــا بســتگی 
داشــت. صــالح الدیــن دمیرتــاش رهبــر جــوان 

ــی  ــا ط ــق ه ــک خل ــزب دموکراتی ــال ح و فع
ــراز یــک ســخن صــرف  ــات از اب مراحــل انتخاب
نظــر نکــرد: »تــو را بــه عنــوان رئیــس انتخــاب 
نخواهیــم کــرد.« وقتی بــه نتایــج انتخابــات می 
ــن ســخن  ــه ای ــم ک ــم مشــاهده مــی کنی نگری
ــه اســت.  ــرار گرفت ــز ق ــرش مــردم نی مــورد پذی
ــت  ــزب عدال ــان ح ــی از حامی ــر مهم ــرا قش زی
ــه  ــورد نظــام سیاســی ای ک ــز در م و توســعه نی
ــی  ــرش مثبت ــرد، نگ ــی ک ــل م ــان تحمی اردوغ
ــده  ــای مان ــه ج ــه ب ــن نتیج ــتند. مهمتری نداش
ــام  ــر در نظ ــه تغیی ــت ک ــن اس ــات ای از انتخاب
ــود، از  ــان ب ــار اردوغ ــورد انتظ ــه م ــی ک سیاس
ــا مدتــی  میــان موضوعــات روز خــارج شــده و ت

ــاد. ــر افت ــه تأخی ــی ب طوالن
از طرفــی دیگــر، درگیریهــای شــدید میــان 
کردهــا و گروههــای افراطــی در شــمال ســوریه 
کــه از ســال 2013 میــالدی ادامــه دارد نیز باعث 
شــد کــه میــزان آرای حــزب دموکراتیــک خلــق 
ــین  ــت کردنش ــق پرجمعی ــل در مناط ــا حداق ه
افزایــش یابــد. کردهــای ســاکن ترکیــه بــه طور 
آشــکار شــاهد حمایــت اردوغــان و حــزب حاکــم 
ــی بــه  ــای افراط ــت و توســعه از گروهه عدال

ــد. ــوریه بودن ــت در س ــر دول منظــور تغیی
اگرچــه هــم اکنــون از شــدت درگیریهــا در 
شــمال ســوریه کاســته شــده اســت، امــا هنــوز 
ــان از  ــازه دههــا تــن از جوان هــم هــر هفتــه جن
ســوریه وارد ترکیــه مــی شــود.در نتیجــه خشــم 
اذهــان عمومــی کــه بــه دنبــال وضعیــت مذکور 
ــعه  ــت و توس ــزب عدال ــود، ح ــده ب ــاد ش ایج
ــزان آرای  ــر می ــن از نظ ــات 7 ژوئ ــی انتخاب ط
کســب شــده شکســت ســختی را در شــهرهای 
پرجمعیــت کردنشــین ایــن کشــور متحمل شــد. 
حــزب دموکراتیــک خلــق هــا کــه در 14 شــهر 
ــزان آراء را  ــترین می ــزب اول بیش ــوان ح ــه عن ب
بــه خــود اختصــاص داده بــود، در برخــی از ایــن 
شــهرها و اســتانها بیــش از 70 درصد آراء کســب 
کــرد. ایــن درحالــی اســت کــه حــزب عدالــت و 
توســعه در همــان شــهرها و مناطــق بــا کاهــش 

ــد. ــه ش ــود مواج 20 درصــدی آراء خ
پــس از آن کــه در انتخابــات سراســری 7 ژوئــن 
میــزان آراء حــزب دموکراتیــک خلــق هــا از 
نظرســنجی هــای بــه عمــل آمــده و تخمینهای 
ــت  ــت، حمای ــر رف ــی فرات ــرکتهای تحقیقات ش
و همبســتگی هــای برخــی از شــبکه هــا و 
ــا حــزب دموکراتیــک  ــی ب ــن الملل نهادهــای بی
ــز  خلــق هــا آشــکار شــد. از طرفــی دیگــری نی
ــادالت  ــام مع ــه تم ــات ک ــن انتخاب در نتیجــه ای
ــاس در  ــود، از حم ــم زده ب ــر ه ــه ای را ب منطق
ــان و  ــا حــزب چپگــرای یون ــه ت فلســطین گرفت
از نماینــدگان منطقــه باســک اســپانیا تــا حــزب 
ــات  ــروزی در انتخاب ــور پی ــن کش ــوس ای پودم
ــا  ــق ه ــک خل ــزب دموکراتی ــه ح ــور را ب مذک
ــدرت  ــی و ق ــای نئوعثمان ــد. روی ــک گفتن تبری
ــت  ــزب عدال ــان و ح ــدن اردوغ ــه ای ش منطق
ــه  ــردم ترکی ــت م ــا سالهاس ــه تنه ــعه، ن و توس
ــه  ــایه دور نگ ــد همس ــت و متح ــل دوس را از مل
ــا  ــان را ب ــدت آن ــن م ــی ای ــه در ط ــته، بلک داش
مــردم کشــورهای همســایه نیــز دشــمن ســاخته 
ــه  ــعه ک ــت و توس ــزب عدال اســت. شکســت ح
بخــش عظیمی از رســانه هــا، تشــکیالت پلیس، 
ســازمانهای اطالعاتــی و تقریبــا همــه نهادهــای 
دولتــی را در راســتای اهــداف خــود بــه کار گرفته 
بــود، بــرای تمامــی مــردم مظلــوم خاورمیانــه به 

ــود. ــد ب ــدی خواه ــه امی ــه روزن منزل

پایگاه اینترنتـي المانیتور درباره حضـور نیروهاي 
نظامي ترکیه در قطر نوشـته اسـت بدنبال سـفر 
مـاه مـارس رجـب طیـب اردوغـان بـه ریاض، 
همـکاري بیـن آنـکارا و کشـورهاي شـوراي 
همـکاري خلیـج فـارس افزایـش یافته اسـت.

در جریان سـفر ماه مـارس رجب طیـب اردوغان 
بـه ریـاض، وي با ملـک سـلمان پادشـاه جدید 
عربسـتان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار اعالم 
شـد که همـکاري بین آنـکارا و ریـاض در زمینه 

مسـائل امنیتي نیز آغاز شـده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه همـکاري هـاي 
عربـی  کشـورهای  و  ترکیـه  بیـن  نظامـي 
موضـوع جدیدی نیسـت. این مسـئله پیشـتر 
در مناسـبات ترکیه و قطر مطرح شـده اسـت. 
در جریان سـفر دسـامبر سـال گذشـته شـیح 
حمـد بـن خلیفـه بـن آل الثانـي امیر قطـر به 
آنـکارا وي بدنبـال راه هایـي بـراي تقویـت 
همکاري هاي نظامـي و امنیتي بـا ترکیه بود. 
رویکـردی کـه در جریـان بازدیـد اردوغـان از 
قطـر در مـاه مارس سـال جـاري ادامـه یافت.

بدنبـال ایـن مذاکـرات، توافقنامـه همـکاري 
هـاي امنیتـي بیـن ترکیـه و قطـر با سـرعتي 
در  مـارس   22 تاریـخ  در  ابتـدا  غیرمعمـول 
پارلمـان و سـپس در روز 27 مـارس توسـط 
اردوغـان تاییـد شـد و از روز 28 مـارس بـا 
انتشـار در روزنامـه قانوني کشـور اجرایي شـد. 
در حالي که از 19 آگوسـت سـال 1915 ترکیه 
هیچ گونـه حضور نظامي در کشـورهاي خلیج 
فارس نداشـت، توافقنامـه جدید بیـن ترکیه و 
قطـر بـر تبـادل اطالعـات و همـکاري هـاي 
نظامـي به همراه اسـتقرار نیروهـاي نظامي در 

خـاک دو کشـور تاکیـد مـي کند.
المانیتـور مـي نویسـد در جریـان تصویب این 
توافقنامـه در پارلمـان ترکیـه، مخالفـان حزب 
حاکم عدالت و توسـعه از جملـه اعضاي حزب 
جمهوریخـواه خلـق مخالفـت هـاي جـدي 
بـا ایـن توافقنامه داشـتند. علـي اوزگونـدوز از 
اعضـاي این حـزب در کمیتـه روابـط خارجي 
پارلمـان ترکیـه گفـت: آیا قطـر بـه نیروهاي 
تـرک براي آمـوزش نیروهایش نیـاز دارد؟ نیاز 
ندارد زیـرا سـربازان آمریکایـي در پایگاه هاي 
نظامـي ایـن کشـور در قطر مسـتقر هسـتند. 

واقعـا نیـروي نظامي ما بـراي چه بـه قطر مي 
رونـد؟ آیا قرار اسـت آنهـا از قطـر در برابر یک 

کشـور دیگـر دفـاع کنند؟
آیتـوک آیتیـک یکـي دیگـر از اعضـاي حـزب 
جمهوریخـواه با مخالفت شـدیدتري این سـوال 
را مطـرح کـرده اسـت کـه »آیا کسـي مـي داند 
کـه نیروهـاي نظامـي ترکیه بـراي چـه به قطر 
مـي روند؟ آنهـا با آمریـکا پیماني بـراي آموزش 
و تجهیـز نیروهـاي خـود دارنـد. من مـي گویم 
که سـربازان مـا به قطـر فرسـتاده مي شـوند تا 

مخالفـان سـوري را در قطـر آمـوزش دهند.
مـاه گذشـته دولـت آمریکا بـا کشـورهاي ترکیه، 
عربسـتان سـعودي و قطر به توافقي براي آموزش 
و تجهیز بخشـي از نیروهاي به اصطـالح میانه رو 
از بین مخالفان بشـار اسـد رییس جمهوری سوریه 
رسـید تا آنها را در ظاهر براي مقابله با داعش در این 

کشـور آموزش دهند.
با این حال کمیتـه روابط خارجـي پارلمان ترکیه 
در بیانیـه اي اعالم کـرد که هیچ گونـه ارتباطي 
بین آمـوزش و تجهیز نیروهاي مخالف سـوري 
کـه درباره آنها بـا آمریکا توافق شـده و توافقنامه 
اي که بیـن آنکارا و دوحه امضا شـده وجود ندارد. 
ایـن بیانیـه خاطرنشـان کرده کـه براسـاس این 
توافقنامـه نیروهـاي قطري نیـز مي تواننـد وارد 
خـاک ترکیـه شـوند که ایـن مسـاله مـي تواند 
به الگویي براي سـایر کشـورهاي حاشـیه خلیج 

فـارس براي همـکاري بـا آنکارا تبدیل شـود.
المانیتـور مـي نویسـد قطـر نگـران هرگونـه 
توافـق احتمالـي بیـن آمریـکا و ایـران بر سـر 
موضـوع هسـته اي و نفـوذ بیشـتر تهـران در 
منطقـه به همـراه نقـش فزاینـده تري اسـت 
که چیـن در منطقـه خاورمیانه برعهـده گرفته 
اسـت و از این رو بدنبال تقویـت ظرفیت هاي 
نظامـي خود اسـت. همچنین قطر مـي تواند با 
اتحاد نظامـي با ترکیـه، از اتـکاي دفاعي خود 
به آمریکا کاسـته و بـراي مقابله با نفـوذ ایران 

به شـرکاي دیگـري اتـکا کند.
منابـع امنیتي بـا این حـال گفته انـد نیروهاي 
نظامـي تـرک که قـرار اسـت در قطر مسـتقر 
شـوند، شـامل یـک گروهان بـه همـراه یگان 
هـای کوچکـي از نیـروي دریایي، مهندسـین 

رزم و نیروهـاي ویـژه خواهنـد بود.

المانیتور بررسی کرد:

علل حضور نیروهای نظامی ترکیه 
در قطر/ پاسخ ایران چه خواهد بود
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اروپـــــــا

ــا  ــه اروپ ــس در اتحادی ــور انگلی ــتمرار حض اس
ــی ثباتــی افــکار عمومــی،  ــر ب ــه ب مســتلزم غلب
برقــراری ارتبــاط ســازنده بیــن اتحادیــه و مــردم 
ایــن کشــور و بــه رخ کشــیدن مزایــای عضویــت 

ــت. ــد اس ــای واح در اروپ
در  )تــوری(  کار  محافظــه  حــزب  پیــروزی 
انتخابــات پارلمانــی انگلســتان گویــای بــه 
ــن  ــر ای ــای نخســت وزی ــتن روی ــت پیوس حقیق
ــه رای  ــر ب ــی ب ــرون« مبن ــد کام ــور »دیوی کش
گذاشــتن حــق بریتانیا در جدایــی از اتحادیــه اروپا 
اســت. رویایــی کــه هنــوز نتوانســته اکثریــت آراء 
را بــه خــود جــذب کنــد امــا فکــر تعبیــر آن نیــز 
ــوان  ــه عن ــاره ســبز را ب ــران ق ذهــن دیگــر رهب
ــد. ــی کن ــفته م ــان آش ــاد جه ــن اقتص بزرگتری

ــس  ــه انگلی ــر آن اســت ک ــی ب ــاق نظــر کل  اتف
ــه ایــن وعــده را  ــه هیــچ وجــه قصــد عمــل ب ب
ــا  ــرت ب ــی در مغای ــرد گرای ــوال ف ــدارد و اص ن
ــت. در  ــدن اس ــت لن ــی دول ــداف مال ــن اه تامی
واقــع، کامــرون خواهــان اعمــال تغییراتــی 
ــده از  ــل ش ــای تحمی ــد و بنده ــه قی ــت ک اس
ــرده و  ــت ک ــدی سس ــا ح ــه را ت ــوی اتحادی س
ــتری  ــل بیش ــو آزادی عم ــورهای عض ــه کش ب
بدهــد. امــا نتیجــه انتخابــات پارلمانــی انگلیــس 
ایــن حقیقــت را بــه اثبــات رســاند کــه بــی ثباتی 
افــکار عمومــی ایــن کشــور پیــش بینــی نتایــج 
ــازد.  ــی س ــری را ناممکــن م ــه رای گی ــر گون ه
از همیــن رو »واشــنگتن پســت« بــا انتشــار 
ــرون  ــی کام ــل احنمال ــه واکاوی دالی ــی ب مطلب
ــای  ــش ه ــه پرســی و چال ــزاری هم ــرای برگ ب
پیــش روی احــزاب چــپ بــرای ادامــه عضویــت 
ــردازد. در ایــن گــزارش  ــای واحــد مــی پ در اروپ

ــت: ــده اس آم
ــدم  ــه برگــزاری رفران چرایــی اصــرار کامــرون ب

ــا ــه اوپ جدایــی انگلســتان از اتحادی
ــی  کامــرون وعــده داده کــه همــه پرســی جدای
ــش  ــا پی ــد داد ام ــام خواه ــا انج ــا را قطع از اروپ
از آن خواهــان امتحــان شــانس خــود بــرای 
اعمــال برخــی اصالحــات در قوانیــن اتحادیــه از 
ــا دیگــر رهبــران اروپــا اســت.  طریــق رایزنــی ب
در واقــع، هنگامــی کــه کامــرون برای نخســتین 
ــه کار  ــزب محافظ ــر ح ــال 2005 رهب ــار در س ب
ــا  ــت ت ــزب خواس ــای ح ــد از اعض ــس ش انگلی
موضــوع تکــراری اتحادیــه اروپــا را به فراموشــی 
بســپارند. امــا، وقتــی حــزب محافظــه کار مجددا 
ــیاری از  ــید بس ــدرت رس ــه ق ــال 2010  ب در س
دولتمــردان انگلیســی همچنــان درگیــر دغدغــه 

ــد. ــا بودن ــه اروپ اتحادی
در دو ســال نخســت رهبــری کامــرون، 93 نفــر 
ــزب  ــای ح ــد از اعض ــی 30 درص ــه عبارت ــا ب ی

محافظــه کار دســت کــم در مقابــل 1 رای از 
ــد و  ــم کردن ــد عل ــا ق ــه اروپ ــر 29 رای اتحادی ه
از ایــن تعــداد نماینــده ناراضــی، یــک پنجــم 10 
بــار یــا بیشــتر بــه مخالفــت بــا آراء اتحادیــه اروپا 
اقــدام کردنــد. بســیاری از ایــن نماینــدگان خروج 
ــا را خواســتار هســتند،  ــه اروپ ــس از اتحادی انگلی
ــن  ــا ریشــه گرفت ــده ای کــه بیــش از همــه ب ای
ــا اســتقالل پادشــاهی متحــد  ــپ ی حــزب یوکی
تقویت شــده اســت. اگرچــه یوکیــپ در انتخابات 
عمومــی مــاه گذشــته بنــا بــر ســاختار پارلمانــی 
انگلیــس تنهــا یــک کرســی را از آن خــود کــرد، 
ــون  ــب  4 میلی ــه کس ــق ب ــت موف ــا در حقیق ام
رای یــا بــه عبارتــی 12.6 درصــد از کل آراء 

ــوذه شــد. مأخ
اســتراتژی یوکیــپ بــر جــذب همزمــان محافظه 
ــمال  ــزده ش ــای دل ــپ گراه ــی و چ کاران ناراض
انگلیــس بــود کــه از وعــده هــای حــزب کارگــر 
بــه ســطوح آمــده بودنــد. در ایــن میــان، مضرات 
اتحادیــه اروپــا محــور تمرکــز نبــود بلکــه نتایــج 
ــرار  ــد ق ــورد تردی ــتان م ــت انگلس ــه عضوی ادام
ــود  ــه خ ــی ب ــه وطن ــوع جنب ــا موض ــت ت داش
ــته  ــی از هس ــپ یک ــت، یوکی ــرد. در حقیق بگی
ــرار داد  ــا را هــدف ق ــه اروپ ــی اتحادی ــای اصل ه
کــه بــا عــرق ناسیونالیســتی مــردم انگلیــس در 
ــف  ــورهای ضعی ــرت از کش ــود و مهاج ــاد ب تض
ــی  ــامل م ــور را ش ــن کش ــه ای ــا ب ــه اروپ اتحادی
ــروز  ــه ام ــان، مشــکالت جامع ــن می ــد. در ای ش
انگلیــس نظیــر دســتمزد نامناســب، گرانــی 
مســکن و کاســتی هــای بخــش خدمــات 
ــرورش  ــر بهداشــت و آمــوزش و پ عمومــی نظی
هــم بــه حضــور مهمــان هــای ناخوانــده نســبت 

ــد. داده ش
ــه  ــزاری هم ــه برگ ــرون ب ــده کام ــع، وع  در واق
ــی از رای  ــدن برخ ــدف بازگردان ــا ه ــی ب پرس
دهنــدگان دلــزده بــه حلقــه حــزب محافظــه کار 
-کــه در آن برهــه شــکننده بــه نظــر مــی آمــد- 
صــورت گرفــت. عــالوه بــر ایــن، تکــرار چنیــن 
الف گزافــی موجــب تمایــز وی از رهبــران 
ــه وی  ــو ک ــن نح ــه ای ــد ب ــف ش ــزاب مخال اح
شــعار خــود را از قالــب تمایــالت شــخصی خارج 

کــرده و گفــت »بگــذار ببینیــم مــردم انگلیــس 
ــد«. چــه تصمیمــی مــی گیرن

ــرای  ــی ب ــه پرس ــزاری هم ــب برگ ــا و معای مزای
ــه ــور در اتحادی ــه حض ــداران ادام طرف

با همــه ایــن تفاســیر، قصــه همــه پرســی دیوید 
کامــرون دقیقــا همــان چیزیســت کــه مخالفــان 
وی یعنــی طرفــداران ادامــه حضــور در اتحادیــه 
بــه آن نیــاز دارنــد. شــاید بــه همیــن دلیــل هــم 
هســت کــه رهبــران احــزاب مخالــف یــک بــه 
ــده و  ــاه آم ــود کوت ــین خ ــع پیش ــک از مواض ی
طــی هفتــه هــای پــس از انتخابــات با برگــزاری 

رفرانــدوم عمومــی موافقــت کردنــد.
ناگفتــه نمانــد در همــان حالــی کــه حــزب 
یوکیــپ عقایــد ضــد اتحادیــه خــود را بــه خــورد 
مــردم انگلیــس مــی داد، احــزاب چــپ گــرا هیچ 
کار اساســی بــرای حفــظ موقعیــت خــود نکردنــد 
و تبلیغاتشــان هــم از چارچــوب صفحــات فیــس 
بــوک فراتــر نرفــت. امــا، احتمــال تحقــق وعــده 
همــه پرســی طــی ســال هــای 2016 تــا 2017 
ســرانجام آنهــا را بــرای بهبــود وجهــه خــود بــه 
ــای  ــان، نیروه ــن می ــی دارد. در ای ــو وا م تکاپ
ــش  ــه چال ــا س ــه ب ــور در اتحادی ــدار حض طرف

ــتند: ــی روبروهس اساس
همــه پرســی بــر مبنــای توافقــی صــورت مــی 
گیــرد کــه کامــرون بعــد از مذاکــره بــا رهبــران 
اروپــا بــه دســت مــی آورد. البتــه، وی نیــز بایــد 
تمــام ســعی خــود را بــه خــرج دهــد تــا امتیازاتی 
ــی از  ــا در برخ ــه اروپ ــش اتحادی ــه نق ــه ب را ک
حــوزه هــای تصمیــم گیــری پایــان مــی دهــد 
اخــذ کنــد و حقــوق شــهروندی مهاجریــن را هم 
ــتی  ــای ناسیونالیس ــه ه ــکین دغدغ ــرای تس ب
ــی محــدود  ــل قبول ــد قاب ــا ح محافظــه کاران ت

ــد. نمای
پــس مــی تــوان گفــت ایــن مذاکــره منجــر بــه 
ارایــه بســته انتخاباتــی مــی شــود کــه نیروهــای 
موافــق حضــور در اتحادیــه علیرغــم میــل 

ــتند. ــت از آن هس ــه حمای ــور ب ــی مجب باطن
نیروهــای طرفــدار اتحادیــه مجبــور خواهنــد بود 
ــوس  ــان و نامحس ــای پنه ــت مزای ــه سرنوش ک
عضویــت در اروپــای واحــد را بــه دســت مردمــی 

ــی  ــایل سیاس ــته ای از مس ــه سررش ــپارند ک بس
ــات  ــه اقدام ــه ب ــا توج ــوع ب ــن موض ــد. ای ندارن
مؤثــر احــزاب مخالــف در بــه رخ کشــیدن 
ــدا مــی  ــا اهمیــت پی مضــرات عضویــت در اروپ
ــد کــه بســیاری از طرفــداران  کنــد. ناگفتــه نمان
ــازار  ــک ب ــت در ی ــت عضوی ــر مزی ــه ب اتحادی
ــن  ــه ای ــال آنک ــد ح ــی کنن ــز م ــد تمرک واح
موضــوع بــرای رای دهنــدگان ماهیتــی انتزاعــی 

و نامحســوس دارد.
در ایــن مقطــع، شــاید بهتــر باشــد که طرفــداران 
اتحادیــه از تجربــه همه پرســی جدایی اســکاتلند 
درس بگیرنــد مبنــی بــر اینکــه وعــده تغییــرات 
مثبــت مــی تواند بــه منزلــه مشــوقی بــرای رای 
دهنــدگان باشــد حــال آنکــه پیــام فعلــی آنهــا بر 
محــور تمدیــد وضعیــت موجــود مــی چرخــد. از 
ســوی دیگــر، مشــکلی کــه مزیــد بــر علــت می 
ــه  ــا اتحادی ــکاری ب ــه هم ــدن ادام ــود برگزی ش
ــت دارد  ــه قدم ــک ده ــط ی ــه فق ــت ک اروپاس
حــال آنکــه قدمــت نظــام پادشــاهی انگلســتان 

ــاز مــی گــردد. بــه ســه قــرن ب
ــداران  ــش روی طرف ــه پی ــری ک ــش دیگ چال
ــاک  ــوم و خطرن ــت نامعل ــت ماهی ــه اس اتحادی
همــه پرســی هاســت. نظرســنجی هــای فعلــی 
ــه باقــی  حاکــی از تمایــل 55 درصــدی مــردم ب
ــدار  ــن مق ــه ای ــت ک ــه اروپاس ــدن در اتحادی مان
در صــورت موفقیــت رایزنــی کامــرون بــا دیگــر 
رهبــران اروپایــی بــه 65 درصــد مــی رســد. امــا، 
ــای  ــئله اروپ ــه مس ــس ب ــردم انگلی ــرد م رویک
متحــد طــی 40 ســال گذشــته در نوســان کامــل 
ــز در  ــی نی ــات عموم ــوال در انتخاب ــوده  و معم ب
شــمار دغدغــه هــای اصلــی رای دهنــدگان بــه 

ــده اســت. حســاب نمــی آم
ــدم  ــی، ع ــکار عموم ــی اف ــی ثبات ــن ب بنابرای
ــا  ــه و مــردم بریتانی ــاط ســازنده بیــن اتحادی ارتب
و نامحســوس بــودن مزایــای عضویــت در 
اروپــای واحــد چالــش ســه جانبــه ای اســت کــه 
ــتند و در  ــرو هس ــا آن روب ــه ب ــداران اتحادی طرف
واقــع چشــم انــداز حضــور انگلســتان در اتحادیــه 
اروپــا هــم در گــروی توانایــی احــزاب چــپ گــرا 

ــت. ــش اس ــن چال ــل ای در ح

الفی که رنگ مردم ساالری 
به خود گرفت؛

همه پرسی 
جدایی انگلیس 
از اتحادیه اروپا؛ 
تهدید یا فرصت
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اروپـــــــا

تمرکـز روسـیه، ترکیـه و در نهایـت کشـورهای 
غربی به ویـژه آمریکا بـر منطقه بالکان شایسـته 
توجـه بیشـتری اسـت. نگاهی بـه برنامه فشـرده 
سـفر مقامات کشـورهای یـاد شـده در چهارماهه 
نخسـت سـال میالدی جاری از وزای امور خارجه 
انگلسـتان و آمریکا گرفته تـا رئیس جمهور ترکیه 
و وزیر امور خارجه روسـیه نشـان می دهـد که در 
محاسـبات قدرت های جهانی، کشـورهای حوزه 

بالـکان از اهمیت ویژه ای برخوردارهسـتند.

سـرمایه گـذاری راهبـردی کشـورهای 
غربـی در منطقـه بالکان

غـرب دو هـدف اصلـی را در بالـکان دنبـال مـی 
کنـد که شـامل تضمیـن ثبـات در بخـش غربی 
منطقـه و کاهـش خطر روسـیه مـی شـود. برای 
نیـل بـه ایـن اهـداف، آمریـکا و اتحادیـه اروپا در 
پـی جنـگ بوسـنی و درگیـری هـای کـوزوو بـا 
برخـورداری از حضـور ناتـو موفـق بـه دخالت در 

مسـائل داخلـی کشـورهای ایـن منطقه شـدند.
بودجـه  از  برخـورداری  غـرب  مزیـت  واقـع  در 
ایسـت که بـرای اهـداف دفاعی و توسـعه طلبانه 
اختصـاص یافتـه و مـی توانـد بیـن کشـورهای 
بـه شـدت در پـی رشـد  بالـکان کـه  منطقـه 

اقتصـادی هسـتند تقسـیم شـود. 
کشـورهایی مثـل مقدونیـه و صربسـتان بعیـد 
اسـت کـه بتواننـد بـه دلیـل مشـکالت داخلـی 
طـی یـک دهـه آتـی بـه اتحادیـه اروپـا بپیوندند 
بـا ایـن حـال مـی تواننـد از مزایـای اقتصـادی 
کـه برقـراری روابـط نزدیـک بـا اروپـا برایشـان 
بـه ارمغـان مـی آورد نهایـت اسـتفاده را ببرند. به 
عنـوان مثـال اتحادیـه تصمیـم دارد تـا در فاصله 
سـال هـای 2014 تـا 2020 مبلـغ 1.4 میلیـارد 
یـورو بـه صربسـتان وام بدهـد و یـا حاضر شـده 
به بلغارسـتان به عنـوان یکی از اعضـای اتحادیه 
کمک هـای نظامـی ارایـه دهد بـه ایـن امید که 
شـمار نیروهای ناتـو را در خطوط مرزی مشـترک 

بـا روسـیه افزایـش دهد.
 در ایـن میـان، بحـران اوکرایـن بهانه ای شـد 
بـرای آمریـکا تـا تدابیـر نظامـی را در امتـداد 
شـمار  بـر  و  داده  افزایـش  شـرقی  مرزهـای 
همـان  در  بیافزایـد.  ناتـو  ضربـت  نیروهـای 
حـال، اوضـاع اوکرایـن اتحادیه اروپـا را به فکر 
تمرکـز بر کوریـدور جنوبی گاز طبیعی واداشـت 
کـه مـی توانـد وابسـتگی بـازار انـرژی اروپا به 
گاز روسـیه را تـا حـد چشـمگیری بکاهـد. در 
ایـن بیـن، غـرب بلغارسـتان را تشـویق به عدم 
مشـارکت در پـروژه جنوبـی خطوط انتقـال گاز 
طبیعـی روسـیه کرد تـا آنجا که در پـی انصراف 
بلغارسـتان ایـن پـروژه از مـاه دسـامبر گذشـته 

بالتکلیـف رها شـده اسـت.

پاسخ روسیه به کارشکنی های غرب
در قبال مشـکل تراشـی هـای غرب، روسـیه هم 
از تاثیـرات فرهنگـی و تاریخـی خـود به ویـژه در 
رابطـه بـا کشـورهایی مثـل یونـان و صربسـتان 
بهـره برد تـا منافـع غـرب را در منطقه بالـکان با 
چالـش مواجـه کنـد. در ایـن میان، هدف مسـکو 
ممانعـت از افزایـش نیروها و سـاختارهای نظامی 
غرب در منطقـه و در عین حال حفـظ قدرت خود 
به پیشـبرد پروژه هـای راهبردی در حـوزه امنیت 

اسـت. انرژی 
 اگرچـه کشـورهای غربـی در مجمـوع از منابـع 
مالـی بیشـتری بـرای سـرمایه گـذاری در بالکان 
برخـوردار هسـتند، در عـوض روسـیه در حـال 

حاضـر چندین منبع انرژی منطقـه ای را در اختیار 
داشـته و وام هـای کالنـی را هم به برخـی دولت 
های بالکان داده اسـت. اگرچه فشـار غـرب پروژه 
خط لولـه جنوبی را متوقـف کرد، پـروژه خط لوله 
ترکیه از پشـتوانه کافی بـرای عبور گاز روسـیه از 
دریای سـیاه و رسـاندن آن به مرز ترکیـه و یونان 

اسـت. برخوردار 
ناگفتـه نمانـد که عـالوه بر ترکیـه، چهار کشـور 
یونان، مقدونیه، صربسـتان و مجارسـتان در مرکز 
توجهـات دیپلماتیـک روسـیه قـرار دارنـد. اگرچه 
نبایـد از نظر دور داشـت که به هـر حال خصومت 
فعلـی میان غـرب که منجـر به اعمـال تحریم بر 
دولـت مسـکو و در نتیجـه چالـش های سیاسـی 
و مالی شـده اسـت توان مانـور روسـیه در منطقه 

بالـکان را نسـبتا محدود کرده اسـت.

منافع ترکیه در منطقه بالکان
ترکیـه نیـز بـه نوبـه خـود پیوندهـای فرهنگی با 
کشـورهای حـوزه بالـکان دارد و منافـع اقتصادی 
را در آنهـا جسـتجو مـی کند. امـا در حـال حاضر 
از منابـع و قـدرت نظامـی کافـی بـرای رقابـت با 

روسـیه و غـرب برخوردار نیسـت.
یکـی از اهـداف کلیدی آنـکارا حفظ قـدرت در 
دریـای سـیاه از طریـق مدیریت ارتباط سـازنده 

بـا کشـورهای واقـع در ایـن حـوزه اسـت. امـا 
ترکیـه در عین حـال خواهـان تحکیـم پیوند با 
بوسـنی و هرزگویـن نیز هسـت. پیشـینه قومی 
مهاجران بوسـنیایی که در قـرن 17 ام میالدی 
بـه ترکیـه مهاجـرت کردنـد بهانه خوبـی برای 
انکارا اسـت تا سـرمایه گـذاری خـود را افزایش 
اصلـی  گـذار  سـرمایه   5 از  یکـی  بـه  و  داده 

بوسـنی تبدیل شـود.
درسـت اسـت کـه ترکیـه نمـی توانـد بـه لحاظ 
منابـع مالـی بـا غـرب و روسـیه رقابـت کنـد، اما 
بـه عنـوان دروازه ای بـرای ورود بـه دریای سـیاه 
و در قالـب یکـی از اعضـای ناتو نقش کلیـدی را 
در بحبوحـه تـالش بلغارسـتان و رمانی بـه بهبود 
پیمـان های دفاعـی خـود از بیم عواقب ناشـی از 

بحـران اوکرایـن ایفـا مـی کند. 
سـاخت خط لوله ترکیـه بی هیچ تردیـدی قدرت 
مانـور دولت آنـکارا را افزایش می دهـد تا از نقش 
خـود بـرای بهبـود رابطـه بـا کشـورهایی مثـل 
مقدونیـه و صربسـتان بهـره ببـرد که قرار اسـت 

از ایـن منبـع انـرژی اسـتفاده کنند.

بـر  مقدونیـه  هـای  آشـفتگی  تاثیـر 
اقتصـادی  و  پتانسـیل هـای سیاسـی 

بالـکان منطقـه 

علیرغـم بـذل توجـه قـدرت هـای خارجـی به 
منطقـه بالـکان، کشـورهای ایـن حـوزه اغلـب 
بـه لحاظ سیاسـی بـی ثبات هسـتند و ایـن امر 
مـی تواند منافـع روسـیه و غرب را بـه مخاطره 
بیانـدازد. بـه عنـوان مثـال، درگیـری خونبـار 
دولـت مقدونیه با شـبه نظامیـان آلبانیایـی تبار 
کـه در اوایـل مـاه میـالدی گذشـته منجـر بـه 
زخمـی شـدن 40 نیـروی پلیـس و دسـتگیری 
30 مهاجم شـد و در پی آن اعتراضات گسـترده 
نظـام  دولـت  مخالـف  هـای  گـروه  و  مـردم 
سیاسـی حاکـم بـر مقدونیه را بسـیار بـی ثبات 

جلـو مـی دهد.
حـال دقـت کنیـد کـه روسـیه در پـی عبـور خط 
لولـه ترکیـه از کشـور مقدونیـه و رسـاندن آن به 
آسـیای مرکـزی اسـت و شـرایط فعلـی تهدیدی 
بـرای پـروژه محسـوب مـی شـود. از سـویی بـا 
توجـه بـه فشـارها و تفرقـه افکنـی هـای غرب، 
کشـورهای اطـراف نظیر بلغارسـتان هـم پذیرای 

عبـور ایـن خـط انتقـال گاز نخواهنـد بود.
بـه هـر حـال، دولـت ضعیفـی مثـل مقدونیـه نه 
می تواند یـک متحد کلیـدی برای آمریـکا و ناتو 
قلمداد شـود و نه یک شـریک قابل اعتمـاد برای 

روسیه.
تـوازن قـدرت در بالـکان؛ دولـت هـای ضعیـف 

محلـی در همراهـی بـا قـدرت هـای خارجـی
درگیـری هـای اخیـر مقدونیـه بـار دیگـر قصـه 
دیرینـه تنش هـای قومی و خشـونت هـای رایج 
در منطقـه بالـکان را بـر سـر زبـان هـا انداخـت. 
آنچـه کـه در مقدونیـه اتفـاق افتاد دغدغـه حاکم 
بـر تمامی منطقه اسـت. بـه همین دلیـل هم بود 
که صربسـتان و بلغارسـتان تدابیر امنیتـی خود را 

بـه ویـژه در مرزهـا افزایـش دادند.
بنابرایـن، اصـال مهم نیسـت کـه حجم سـرمایه 
گـذاری قدرتهـای غربـی در بالـکان تا چـه اندازه 
اسـت چراکـه توفیـق آنها تا حد بسـیار زیـادی در 
گـرو ثبـات و قـدرت دولـت هـای حاکـم بـر این 

اسـت. منطقه 
آشـفتگی حاکـم بـر فضـای سیاسـی بالـکان 
موجـب یکـه تـازی قـدرت هـای خارجـی می 
شـود تا بـه مـدد حمایـت مالـی از دولـت های 
منطقـه دایـره نفـوذ خـود را گسـترده تـر کنند. 
امـا شـکنندگی این دولـت هـا مانـع از گرایش 
محـض آنهـا به یـک قـدرت خارجی می شـود. 
ماننـد همـه ملت هایـی کـه در خطـوط مرزی 
اروپـا واقع شـده انـد، کشـورهای حـوزه بالکان 
نیـز ترجیـح می دهنـد حالت خنثـی و بی طرف 
خـود را حفـظ کننـد. در ایـن میـان، اسـتراتژی 
موازنـه قـدرت بـه ایـن معنـا خواهـد بـود کـه 
دولـت های بالـکان مـی توانند از مزیـت توافق 
هـای اقتصـادی، بسـته هـای کمـک مالـی و 
حمایـت سیاسـی قـدرت هـای خارجـی متعدد 

برخـوردار شـوند.  
در طـول تاریـخ بالـکان، رقابت هـای ژئوپلیتیک 
و جـدال بر سـر مسـائل منطقه ای ترکیب بسـیار 
خطرناکـی را بـه وجـود آورده و به درگیـری های 
نظامی نظیـر جنگ جهانـی اول دامن زده اسـت. 
امروزه نیـز با حضور قـدرت های خارجـی رقابتی 
بـه مراتب خـاص تر در جریان اسـت که ابـزار آن 
نفـوذ اقتصادی، همـکاری های دفاعـی و حمایت 

سیاسـی از کشـورهای منطقه است.
نتیجه آنکـه وقتی روسـیه، ترکیه و غرب مشـتاقانه 
سـرمایه های عظیـم خود را بـه بالکان سـرازیر می 
کننـد، دولت های ضعیف منطقه هـم در همراهی با 

آنها بـه موازنه قـدرت ادامه مـی دهند.

اندیشکده استراتفور بررسی کرد؛

صف آرایی روسیه و غرب بر سر 
توازن قدرت در منطقه بالکان

رقابت های ژئوپلیتیک همواره موجب تنش در حوزه بالکان بوده است. در عین 
حال حضور قدرت های خارجی به این رقابت ها شکل ویژه ای داده که ابزار آن 

نفوذ اقتصادی، همکاری دفاعی و حمایت سیاسی از کشورهای منطقه است.
بی ثباتی سیاسی منطقه بالکان چالش مشترک میان ترکیه، روسیه و غرب است. 
با قرار گرفتن در حوزه تالقی سه امپراطوری تاریخی جهان، سرزمین هایی که 
مابین دو دریای مدیترانه و سیاه قرار گفته اند همواره نقطه تمرکز و رقابت 
قدرت های جهانی بوده است و در حال حاضر نیز به عرصه صف آرایی غرب 
و روسیه در مقابل هم بدل شده است. در این میان ترکیه هم اگرچه توان هم 
نفسی با آنها را ندارد منافع مشابهی را در بالکان جستجو می کند. با این حال، 
چالش های منطقه ای و عرض اندام دولت های ضعیف محلی می تواند در جهت 
خنثی کردن تالش های این سه کشور برای تغییر فضای سیاسی بالکان عمل کند.

در این راستا اندیشکده »استراتفور« با انتشار مطلبی به تحلیل منافع هر سه 
کشور یاد شده در بالکان می پردازد و تاثیر چالش های منطقه ای بر محاسبات 

سیاسی آنها را به رخ می کشد.
در ادامه به مشروح این گزارش تحلیلی می پردازیم:

http://mehrnews.com
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پروفســور»نادر انتصــار« بــا تبییــن علــل اولیــن 
شکســت سیاســی حــزب حاکــم عدالــت و 
توســعه ترکیــه در انتخابــات پارلمانــی تاثیــر ایــن 
شکســت در اصــول کلــی سیاســت خارجــی این 

کشــور را چشــمگیر ندانســت.
دوره  پنجمیــن  و  بیســت  آرای  شــمارش 
انتخابــات پارلمانــی کــه در ترکیــه بــا نــام 
ــود  ــی ش ــرده م ــام ب ــی از آن ن ــات عموم انتخاب
ــر انتخــاب  ــه ســبب تاثیــر مســتقیمی کــه ب و ب
نخســت وزیــر و ترکیــب کابینــه دارد، مهمتریــن 
و تاثیرگذارتریــن انتخابــات ایــن کشــور نیــز بــه 

ــید. ــان رس ــه پای ــی رود ، ب ــمار م ش
ــت  ــم عدال ــزب حاک ــه ح ــی ک ــی از اهداف یک
ــی  ــال م ــل آن را دنب ــه قب ــک ده ــعه از ی و توس
کنــد تغییــر نظــام پارلمانــی این کشــور بــه نظام 
ریاســت جمهــوری اســت، همیــن امر موجــب دو 
ــات  ــن دوره از انتخاب ــت ای ــدن اهمی ــدان ش چن
ــزب  ــور و ح ــن کش ــور ای ــس جمه ــرای رئی ب

ــده اســت. ــعه ش ــت و توس ــم عدال حاک
در انتخابــات 7 ژوئــن 20 حــزب کوچــک و 
ــت  ــد کــه در آن رقاب ــت پرداختن ــه رقاب ــزرگ ب ب
اصلــی بیــن 4 حــزب اصلــی بــود. حــزب عدالــت 
و توســعه)AKP ( کــه در حــال حاضــر 13 ســال 
ــزب  ــت؛ ح ــت آن اس ــت در دس ــه دول ــت ک اس
ــن  ــی تری ــه اصل ــق)CHP( ک ــوری خل جمه
ــش  ــزب جنب ــت؛ ح ــت اس ــف دول ــزب مخال ح
ملــی )MHP( کــه دومیــن حــزب بــزرگ 
مخالــف دولــت اســت و چهارمیــن حــزب حــزب 
دموکراتیــک خلــق هــا )HDP( اســت کــه بــرای 
اولیــن بــار در انتخابــات پارلمانی توانســت با کســب 
بیــش از 12 درصــد آرای ریختــه شــده بــه صنــدوق 
هــا از قانــون حــد نصــاب 10 درصــدی عبــور کنــد 

ــد. ــه پارلمــان ایــن کشــور راه یاب و ب
ــط  ــدی توس ــاب 10 درص ــد نص ــب ح ــا کس ب
ــدی  ــان بع ــا پارلم ــق ه ــک خل حــزب دموکراتی
ــه  ــری ک ــود ام ــد ب ــی خواه ــن کشــور 4 حزب ای
ــت  ــا حــزب حاکــم عدال موجــب خواهــد شــد ت
ــرای  ــود ب ــای خ ــالش ه ــه ت ــعه در ادام و توس
ــت  ــه ریاس ــی ب ــه از پارلمان ــام ترکی ــل نظ تبدی

ــود. ــه ش ــدی مواج ــش ج ــا چال ــوری ب جمه
بســیاری از کارشناســان و تحلیلگــران ایــن 
ــم در  ــزب حاک ــت ح ــن شکس ــوع را اولی موض
عرصــه سیاســی ترکیــه قلمــداد مــی کننــد کــه 
بیــش از یــک دهــه قــدرت را در ایــن کشــور در 

ــت. ــته اس ــت داش دس
همچنیــن دولــت بعــدی ترکیــه دولتــی ائتالفــی 

خواهــد بــود کــه در صــورت عــدم توافــق 
ــی  ــت ائتالف ــرای تشــکیل دول ــر ب ــزاب دیگ اح
ایــن کشــور ظــرف کمتــر از یــک ســال شــاهد 

ــود. ــد ب ــری خواه ــگام دیگ ــات زود هن انتخاب
ــات  ــج انتخاب ــمی نتای ــر رس ــالم غی ــی اع در پ
ــار«  ــور»نادر انتص ــا پروفس ــی ب ــه گفتگوی ترکی
اســتاد علــوم سیاســی و رئیــس دانشــکده علــوم 
ــکا  ــی در آمری سیاســی دانشــگاه آالبامــای جنوب
انجــام شــد و جویــای نظــرات وی در خصــوص 

ــات حســاس شــدیم. ــن انتخاب ــج ای نتای
ــا  ــا ب ــق ه ــک خل ــزب دموکراتی || ح
آرای  از  کســب حــدود 13 درصــد 
ــرای  ــه صنــدوق هــا ب ــه شــده ب ریخت
اولیــن بــار توانســت در انتخابــات 
ــاب 10  ــد نص ــه از ح ــی ترکی پارلمان
ــد و مجــوز حضــور  ــور کن درصــدی عب
ــه دســت  در پارلمــان ایــن کشــور را ب
بیــاورد. همیــن امــر موجــب مــی شــود 
ــعه  ــت و توس ــم عدال ــزب حاک ــا ح ت
نتوانــد اکثریــت الزم بــرای تغییــر 
نظــام پارلمانــی ایــن کشــور بــه نظام 
ــد.  ــته باش ــوری را داش ــت جمه ریاس
آیــا ایــن یــک شکســت بــرای حــزب 
حاکــم و اردوغــان رئیــس جمهــور 

ــود؟ ــی ش ــوب م ــه محس ترکی
ــاد داشــته باشــیم کــه حــزب حاکــم  ــه ی بایــد ب
عدالــت و توســعه توانســته اســت قســمت عمــده 
ــا را در  ــدوق ه ــه صن ــه شــده ب رای هــای ریخت

ــن  ــا اینحــال ای ــا ب ــه دســت آورد ام ــات ب انتخاب
حــزب مجبــور خواهــد شــد تــا بــرای بــه دســت 
ــت  ــن کشــور دول ــان ای ــت در پارلم آوردن اکثری
ــی  ــن معن ــه ای ــن ب ــد. ای ــکیل ده ــی تش ائتالف
اســت کــه حــزب حاکــم مجبــور خواهــد بــود بــا 
احــزاب دیگــر مصالحــه کنــد احزابــی کــه هیــچ 
ــا اصالحــات مــد نظــر اردوغــان  یــک از آنهــا ب
بــرای قانــون اساســی موافــق نبــوده انــد. از ایــن 
نظــر مــی تــوان گفــت کــه نتایــج ایــن انتخابات  
ــت و  ــزب عدال ــرای ح ــتی ب ــی شکس بطورکل
ــرای  توســعه اســت و بطــور اخــص شکســتی ب

ــان. اردوغ

ــب  ــزان آرای کس ــه می ــه ب ــا توج || ب
ــل  ــرد، تعام ــزاب ک ــط اح ــده توس ش
دولــت حاکــم بعــدی بــا مســئله کردها 
ــود؟ ــد ب ــه خواه ــن کشــور چگون در ای

ــه  ــی ک ــوع ائتالف ــه ن ــتگی ب ــئله بس ــن مس ای
حــزب عدالــت و توســعه قــادر خواهــد بــود ایجاد 
کنــد دارد. مثــال حــزب جنبــش ملــی گراهــا کــه 
از نظــر کســب میــزان آراء در رده ســوم قــرار دارد 
بــا مذاکــرات حــزب عدالــت و توســعه بــا کردهــا 
مخالــف بــوده اســت و بطــور کلــی بــا دادن هــر 
گونــه امتیــازی بــه کردهــا مخالــف اســت. بنابــر 
ــا  ــت و توســعه بخواهــد ب ــن اگــر حــزب عدال ای
ایــن حــزب ائتــالف کنــد ، مجبــور خواهــد بــود 
ــب  ــا عق ــال کرده ــود در قب ــر خ ــع اخی از مواض
ــزب  ــا ح ــد ب ــر بخواه ــا اگ ــد. ام ــینی کن نش
جمهــوری خلــق ائتــالف کنــد آن موقــع مجبــور 
ــال درخواســت هــای کردهــا  ــود در قب خواهــد ب

نرمــش بیشــتری نشــان دهــد.

|| آیــا میــزان آرای کســب شــده 
توســط حــزب دموکراتیــک خلــق 
ــه ای  ــی منطق ــت خارج ــر سیاس ــا ب ه

اردوغــان تاثیرگــذار خواهــد بــود؟
ــه  ــی ترکی ــت خارج ــی سیاس ــای کل پارامتره
تغییــرات زیــادی نخواهــد داشــت امــا در برخــی 
ــک  ــال در ســوریه( حــزب دموکراتی مناطــق )مث
ــی  ــت خارج ــت در سیاس ــن اس ــا ممک ــق ه خل
ــن  ــال ای ــذارد. مث ــر بگ ــکارا تاثی ــه ای آن منطق
ــلیحات  ــالح و تس ــال س ــه ارس ــی ب ــزب خیل ح
بــرای گــروه  تروریســتی داعــش از طریــق خاک 
ترکیــه معتــرض بــوده اســت. حداقــل سیاســت 
خارجــی اردوغــان بــرای پارلمــان جدیــد شــفاف 

ــد. ــد ش ــر خواه ــئولیت پذیرت ــر و مس ت

ــه  ــش در ب ــان و حامیان ــرا اردوغ || چ
دســت آوردن اکثریــت آراء بــرای در 
ــا  ــه ب ــان ترکی ــتن پارلم ــت داش دس
هــدف تغییــر قانــون اساســی و نظــام 
ایــن کشــور بــا شکســت مواجــه 

ــدند؟ ش
ــک  ــزب دموکراتی ــت ح ــل  موفقی ــی از دالی یک
خلــق هــا کــه منجــر بــه ناکامــی حــزب 
ــود کــه ایــن  ــه نظــر مــن ایــن ب حاکــم شــد، ب
ــای گســترده  ــه بخــش ه ــش را ب ــزب نظرات ح
ــور  ــودش را بط ــا خ ــرد و صرف ــه ک ــری متوج ت
اختصاصــی متمرکــز بــر مســائل کــردی نکــرد. 
ــرادی  ــی از اف ــش های ــر بخ ــی دیگ ــه عبارت ب
کــه در انتخابــات پارلمانــی ســال 2011 بــه 
ــد  ــرد رای داده بودن ــرات ک ــق دموک ــزب خل ح
ــی  ــه برخ ــد . البت ــزب رای ندان ــه آن ح ــار ب اینب
ــزب  ــن ح ــه ای ــز ب ــم نی ــزب حاک ــان ح از حامی
ــه  رای ندادنــد و بــه جایــش در ایــن انتخابــات ب
احــزاب مخالــف ایــن حــزب رای دادندتــا بــا تــا 
بــا ایــن کار مانــع از آن شــوند کــه حــزب حاکم و 
اردوغــان رای و کرســی الزم بــرای تغییــر قانــون 
ــق  ــا از آن طری ــد ت ــت آورن ــه دس ــی را ب اساس

ــد. ــاد کنن ــوی ایج ــتی ق ــام ریاس ــک نظ ی

استاد دانشگاه آالبامای جنوبی تحلیل کرد:
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ــه  ــن ب ــا پرداخت ــی ب ــکده آمریکای ــک اندیش ی
انتخابــات  در  کامــرون«  »دیویــد  پیــروزی 
ــه بررســی موضــوع احتمــال خــروج  انگلیــس ب
ایــن کشــور از اتحادیــه اروپــا پرداخــت و کامرون 
را در کســب رای موافــق بــرای عملــی کــردن آن 

ــد. ــق خوان ناموف
ــد  ــروزی دیوی ــه پی ــه ب ــی ک یکــی از اهــرم های
کامــرون در انتخابــات عمومــی انگلیــس کمــک 
ــس  ــی انگلی ــه موضــوع جدای ــن ب ــرد، پرداخت ک
ــان و  ــه موافق ــود؛ طرحــی ک ــا ب ــه اروپ از اتحادی
ــکده  ــن رو اندیش ــادی دارد از همی ــان زی مخالف
ــزی آن در  ــر مرک ــه دفت ــک ک ــورای آتالنتی ش
ــوع  ــن موض ــل ای ــه تحلی ــت ب ــنگتن اس واش

ــت.  پرداخ
شــورای آتالنتیــک در تحلیــل خــود می نویســد: 
ــروج  ــه خ ــد ب ــود را متعه ــرون خ ــد کام دیوی
انگلیــس از اتحادیــه اروپــا می دانــد، ایــده ای که 
هنــوز نتوانســته اکثریــت آراء را بــه خــود جــذب 
ــه  ــون ب ــا کن ــده ت ــه ش ــل ارائ ــرا دالی ــد زی کن
ــد. ــده نبوده ان ــع کنن ــفاف و قان ــی ش ــدازه کاف ان

زمانــی کــه »دیویــد کامــرون« در تجمــع 
انتخاباتــی خــود در شــهر ســویندون، مانیفســت 
حــزب محافظــه کار بــرای انتخابــات هفتــم مــاه 
مــی ایــن کشــور را قرائــت مــی کــرد، عــالوه بر 
ــرای  ــی ب ــت مالیات ــل معافی ــی از قبی ــده های وع
ــرای  ــت ب ــهیالت دول ــد و تس ــم درآم ــار ک اقش
خانــه دار شــدن شــهروندان، بیانیــه انتخاباتی 83 
ــده  ــامل وع ــزب محافظــه کار ش صفحــه ای ح
ــروج  ــوع خ ــتن موض ــی گذاش ــه پرس ــه هم ب
ــز مطــرح کــرد.  ــا را نی ــه اروپ انگلیــس از اتحادی
ــد  ــن وعــده درصــورت تأیی ــی شــدن ای ــا عمل ب
انگلیســی ها، ایــن کشــور کــه از 1973 بــه جمــع 
ــه  ــپس اتحادی ــا و س ــادی اروپ ــه اقتص اتحادی
اروپــا پیوســته، در ســال 2017 از ایــن عضویــت 
صــرف نظــر خواهــد کــرد؛ وعــده ای کــه در گام 
اول بــا پیــروزی او در انتخابــات و ســپس انتخاب 
»جــورج آزبــون« وزیــر اول دولــت و وزیــر دارایی 

ــود. ایــن کشــور دور از انتظــار نخواهــد ب
کامــرون خــود را متعهــد بــه خــروج کشــورش از 
ــد، امــا ایــن ایــده هنــوز  ــا مــی دان اتحادیــه اروپ
نتوانســته اســت اکثریــت آراء را بــه خــود جــذب 
کنــد. مطالــب تــا کنــون ارائــه شــده بــه انــدازه 
ــد  ــا بتوانن ــتند ت ــده نیس ــع کنن ــفاف و قان ای ش
ــل را  ــن و بروکس ــس، برلی ــردم در پاری ــکار م اف
ــه دســت  ــس ب ــر انگلی ــات مدنظ ــرای اصالح ب
آورنــد. مطالبــات انگلســتان مــی توانــد تــا انــدازه 
ای از مقبولیــت کافــی برخــوردار باشــد، امــا اگــر 
ــنامه  ــر در اساس ــا تغیی ــات ت ــن اصالح ــه ای دامن
اتحادیــه باشــد، بایــد بدانیــم کــه در اروپــا 

ــت. ــد داش ــادی نخواه ــدار زی طرف
وی بــرای توجیــه وعــده خــود قصــد دارد خــروج 
ــش  ــال 2016 و پی ــا س ــی را ت ــه اروپای از اتحادی
از انتخابــات مشــابه در آلمــان و فرانســه بــه رأی 
گذاشــته تا شــاید با توجیــه »مطالبــات عمومی« 
بتوانــد بــر بخشــی از انتقادهــای دیگــر متحــدان 
خــود ســرپوش بگــذارد. از ســوی دیگــر آمریــکا 
ــس  ــردی انگلی ــن متحــدان راهب ــه از مهمتری ک
ــرو  ــود را در گ ــع خ ــود، مناف ــی ش ــوب م محس
ــا  ــه اروپ ــد کــه عضــو اتحادی انگلیســی مــی دان

باشــد.
ــی  ــگاه تحلیل ــاون پای ــرِول« مع ــیس ب »فرانس
»شــورای آتالنتیــک« در ایــن بــاره مــی گویــد: 
نــگاه آمریــکا بــه انگلســتان همــواره مبتنــی بــر 
ــا  ــه اروپ کشــوری اســت کــه عضــوی از اتحادی

باشــد. اگــر ایــن کشــور از اتحادیــه اروپــا خــارج 
ــزل  ــکا تن ــا آمری ــط ب ــگاه آن در رواب ــود، جای ش
ــرض  ــور در مع ــر دو کش ــع ه ــذا مناف ــه و ل یافت

ــود. ــد ب آســیب خواه
از ایــن رو»بــرِول« در گفتگــوی خــود بــا 
»آشــیش کومــار ســن« از فصلنامــه »نیــو 
ــف  ــن مختل ــداز و مضامی ــم ان ــس« چش آتالنتی
ــر آن  ــا و تأثی ــه اروپ ــتان از اتحادی ــروج انگلس خ
بــر روابــط بــا آمریــکا را مــورد تجزیــه و تحلیــل 

قــرار داد.
ــاره اهمیــت  ــه ســوالی درب ــرِول« در پاســخ ب »ب
ــی  ــه اروپای ــس در اتحادی ــور انگلی ــه حض ادام
ــک  ــه ی ــس ب ــه، انگلی ــارج از اتحادی ــت: خ گف
ــر  ــذاری کمت ــا اثرگ ــراه ب ــط هم ــدرت متوس ق
ــرای انگلیســی  مبــدل خواهــد شــد. ایــن امــر ب
کــه از قدیــم االیــام داعیــه ایفــای نقــش 
برجســته در سیاســت جهانــی را داشــت ، رخ 
ــس  ــه انگلی ــی ک ــت. ازآنجای ــی اس داد نامبارک
نیــز ماننــد آمریــکا و برخــی از ســایر کشــورهای 
ــع نســبتاً کمــی  ــی از مناب ــه اروپای عضــو اتحادی
برخــوردار اســت و لــذا نمــی توانــد هژمونــی خود 
را در عرصــه جهانــی حفــظ کنــد، بایــد در کنــار 
ــردازی  ــش پ ــه نق ــب اتحادی ــران و در قال دیگ
ــک  ــی از ی ــا بخش ــاز دارد ت ــن نی ــد. بنابرای نمای
کل بــزرگ محســوب شــود کــه در اروپــا همــان 

ــود. ــی ش ــداد م ــی قلم ــه اروپای اتحادی
ــرای  ــت انگلیــس ب ــد ادامــه عضوی ــه فوای وی ب
اتحادیــه اروپــا نیــز اشــاره کــرد و افــزود: انگلیس 
رویکــرد ســختگیرانه کمتــری در قبــال مســائل 
اقتصــادی دارد. از ایــن رو، در قوانیــن و مقــررات 
ایــن اتحادیــه عامــل آزادی گرایانه ای محســوب 
ــوازن در  ــاد ت ــل ایج ــم عام ــذا از قدی ــده و ل ش
ــه  ــر از زاوی ــن تحلیلگ ــت. ای ــوده اس ــه ب اتحادی
ــه  ــه حضــور انگلیــس در اتحادی دیگــری هــم ب
اروپایــی نــگاه کــرده و تصریــح کــرد: از دیــدگاه 
آمریــکا ایــن کشــور تأثیرگــذاری قابــل توجهــی 
در اتحادیــه دارد. در نتیجــه ایــن کشــور در داخــل 
اتحادیــه مــی توانــد شــراکت مفیــدی بــرای مــا 

در آمریــکا ایجــاد کنــد.
وی مهمتریــن خواســته کامــرون از اتحادیــه اروپا 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــرت عن ــأله مهاج را در مس
ــن  ــهروندان ای ــی، ش ــن کنون ــاس قوانی ــر اس ب
اتحادیــه مــی تواننــد در ســایر کشــورهای غنــی 
تــر عضــو بــه زندگــی و یــا کار مبــادرت نماینــد. 

ــوان  ــه مــی ت امــا کامــرون معتقــد اســت چگون
قبــول کــرد کــه شــهروندان مهاجــر از اتحادیــه 
اروپــا بتواننــد بــا هزینــه مالیــات دهنــدگان ایــن 
کشــور در آن ســکونت گزیــده و یا درجســتجوی 
کار باشــند؟ آنهــا بایــد پیــش از ورود بــه بریتانیــا، 
مدارکــی دال بــر پیشــنهاد کاری ارائــه دهنــد. در 
غیــر ایــن صــورت، از حمایــت مالیــات دهندگان 
بریتانیایــی برخــوردار نخواهنــد شــد. آنهــا فقــط 
ــی و  ــای دولت ــک ه ــد از کم ــی توانن ــی م زمان
خانــه هــای ســازمانی بهــره جوینــد کــه چهــار 
ســال کامــل در بریتانیــا کار کــرده باشــند. اینهــا 
ــه  ــه و عادالن ــا عاقالن ــن ام ــی بنیادی اصالحات

اســت.
برخــی کشــورهای عضــو اتحادیــه اعمــال ایــن 
ــض  ــب تبعی ــود را موج ــن موج ــر در قوانی تغیی
ــهروندان  ــر ش ــود در براب ــهروندان خ ــان ش می
ــم  ــذری ه ــرول« گ ــد. »ب ــی دانن ــی م انگلیس
بــه نتایــج نظرســنجی هــای پیــش از انتخابــات 
هفتــم مــاه مــی زد و پیــش بینی کســب کرســی 
ــرح  ــه کاران را مط ــرای محافظ ــدک ب ــای ان ه
ــار  ــالف انتظ ــع وی را خ ــروزی قاط ــرده و پی ک
ــیاری از  ــت بس ــه گرف ــرد. وی نتیج ــف ک توصی
ــتند  ــی هس ــه پرس ــر هم ــدگان منتظ رأی دهن
تــا ادامــه حضــور یــا لغــو عضویــت کشورشــان 
را اتحادیــه اروپــا نظــاره گــر باشــند. بــه عقیــده 
او، کامــرون اکنــون درجایگاهی نیســت تــا بتواند 
در ایــن بــار بحــث کنــد، بلکــه بایــد دیــد تــا چه 
انــدازه ای قــادر اســت از طریــق مذاکــره و رایزنی 
بــا ســایر کشــورهای عضــو، آنهــا را بــرای اعمال 
ــد. اصالحــات مدنظــر کشورشــان متقاعــد کنن

ــس  ــس پ ــاره انگلی ــرِول« درب ــیس ب »فرانس
ــچ  ــت: هی ــی گف ــه اروپای ــروج از اتحادی از خ
ناممکنــی بــرای همیشــه ناممکــن نمــی مانــد. 
اگرچــه تعــداد کرســی هــای حــزب اســتقالل 
تنهــا یــک  اروپــا(  اتحادیــه  )از  انگلیــس 
ــگاه  ــه درصــد آراء ن کرســی اســت، امــا اگــر ب
کنیــم، ایــن تفکــر 12درصــد از رأی هــا را بــه 
ــه  ــذا در هم ــت و ل ــاص داده اس ــود اختص خ
ــد،  ــد آراء باش ــاس درص ــر اس ــه ب ــی ک پرس
ــن را  ــن ناممک ــت ای ــن اس ــروه ممک ــن گ ای
ــر از  ــه فرات ــرده و نتیج ــل ک ــن تبدی ــه ممک ب

ــد. ــب نمای ــوری را کس تص
ــده گان  ــم رأی دهن ــداد ک ــه تع ــاره ب ــا اش وی ب
ادامــه داد:  انتخابــات اخیــر  اســکاتلندی در 

اســکاتلندی هــا بــه جز یــک کرســی، توانســتند 
ــه اســکاتلند را  ــق ب ــای متعل ــی کرســی ه تمام
بــه دســت آورده و عــزم سیاســی خــود را نشــان 
ــی  ــه پرس ــرای هم ــا ب ــکاتلندی ه ــد. اس دادن
اســتقالل هــم نیازمنــد جدایــی از اتحادیــه اروپــا 
هســتند، زیــرا عامــل عــدم اســتقالل اســکاتلند 
از انگلســتان در همــه پرســی اســتقالل پیشــین، 
ــود. ــی ب ــه اروپای ــت انگلســتان در اتحادی عضوی

ــوم  ــا معل ــد ت ــر مان ــد منتظ ــر، بای از طــرف دیگ
ــک و  ــادی کوچ ــای اقتص ــگاه ه ــا بن ــود آی ش
بــزرگ کــه از ارتبــاط تجــاری خــود بــا قــاره اروپا 
از طریــق ایــن اتحادیــه ســود مــی برنــد، بــرای 
مانــدن در اتحادیــه بــه میــدان بحــث و گفتگــو 
وارد مــی شــوند؟ ایــن تحلیلگــر تبعــات خــروج 
انگلیــس از اتحادیــه را نیــز مــورد توجــه قــرار داد 
ــی  ــه اروپای ــس از اتحادی ــروج انگلی ــزود: خ و اف
مــی توانــد راه را بــرای اســتقالل اســکاتلند 
ــر از  ــوی دیگ ــد. از س ــوار کن ــور هم ــن کش از ای
آنجایــی کــه مذاکــرات تجــاری عمــده آمریــکا با 
بروکســل انجــام مــی شــود و مناســبات مهمــی 
ماننــد تحریــم روســیه در بحــران اوکرایــن نیــز 
از طریــق ایــن اتحادیــه میســر اســت، همــکاری 
ــا لنــدن در صــورت خــروج از  هــای واشــنگتن ب
اتحادیــه مذکــور بــه شــدت افــت خواهــد کــرد.

بــه اعتقــاد »بــرول« کامــرون خــود را متعهــد به 
ــد،  ــی دان ــا م ــه اروپ ــورش از اتحادی ــروج کش خ
ــت  ــوز نتوانســته اســت اکثری ــده هن ــن ای ــا ای ام
آراء را بــه خــود جــذب کنــد. مطالــب تــا کنــون 
ارائــه شــده بــه انــدازه ای شــفاف و قانــع کننــده 
نیســتند تا بتوانند افــکار مــردم در پاریــس، برلین 
و بروکســل را بــرای اصالحــات مدنظــر انگلیس 
ــی  ــتان م ــات انگلس ــد. مطالب ــت آورن ــه دس ب
توانــد تــا انــدازه ای از مقبولیــت کافــی برخــوردار 
باشــد، امــا اگــر دامنــه ایــن اصالحــات تــا تغییــر 
در اساســنامه اتحادیــه باشــد، بایــد بدانیــم کــه در 

ــد داشــت. ــادی نخواه ــدار زی ــا طرف اروپ
ــاره  ــک« درب ــورای آتالنتی ــر »ش ــن تحلیلگ ای
تغییــر دراساســنامه اتحادیــه اروپــا بــه ویــژه پس 
از انجــام همــه پرســی و بــا هــدف نگــه داشــتن 
انگلیــس در اتحادیــه گفــت: از اعمــال تغییــر در 
اساســنامه اتحادیــه مطمئنــم ولــی نکتــه مهــم 
ایــن اســت که کســی مایــل نیســت ابتــدا تبعات 
ــپس  ــه و س ــده گرفت ــات را برعه ــن اصالح ای
ــا لغــو عضویــت  ــه حضــور ی نتیجــه نهایــی را ب
انگلســتان موکــول نمایــد. کشــورهای قاره ســبز 
بــر ایــن باورنــد کــه انگلیــس بــا تصمیــم قاطــع 
ــه  ــرای هرگون ــد ب ــه بای ــدن در اتحادی ــرای مان ب

ــد. ــدام کن اظهارنظــر اق
ــرای  ــا ب ــه اروپ ــرک اتحادی ــت ت ــد اس وی معتق
انگلیــس مضــر بــوده و ایــن کشــور را بــا خطــر 
ــری  ــم گی ــازد و در تصمی ــی س ــه م ــزوا مواج ان
هــا بــرای قــاره اروپــا انگلیــس نقشــی نخواهــد 
ــون در نوســازی  ــن کشــور هــم اکن داشــت .  ای
ــا تروریســم  ــارزه ب ــای هســته ای، مب ســالح ه
ــی  ــر حمایت ــر در چت ــائل دیگ ــیاری از مس و بس
قوانیــن اتحادیــه اروپایــی عمــل مــی کنــد. اگــر 
ــات  ــن اقدام ــود، ای ــه جداش ــس از اتحادی انگلی
ــتری  ــواری بیش ــا دش ــی و ب ــه تنهای ــد ب را بای
ــد  ــورها مانن ــیاری از کش ــاند. بس ــام رس ــه انج ب
آمریــکا، روابــط خــود بــا انگلیــس را تنهــا زمانــی 
»روابــط ویــژه« قلمــداد مــی کنند که مشــارکت 
موثــر و فعاالنــه ای را بــا اتحادیــه اروپایی داشــته 
و از جایــگاه قــوی تــری در عرصــه بیــن الملــل 

ــند. ــوردار باش برخ

گزارش تحلیلی »شورای آتالنتیک«؛

زوایای پیدا و پنهان حضور یا لغو 
عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا
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آســـــیا
دبیران : فاطمه درخشان
مریم خرمائی

 سفر خطیر مسلمانان روهینگیا در اقیانوس هند
دالیل تمرکز آمریکا به آسیا

 آسیای میانه؛ حوزه جدید فعالیت داعش
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آ ســـــــیا

تعــداد 25 هــزار نفــر طــی ســال میــالدی جاری 
بــه امیــد تحقــق زندگــی بهتــر راهــی اقیانــوس 
هنــد شــدند کــه نیمــی از ایــن تعــداد را اقلیــت 
مســلمان میانمــار تشــکیل مــی دهنــد، جماعتی 
ــتوه  ــه س ــم ب ــی حاک ــه بودای ــم طبق ــه از ظل ک

آمــده انــد.
ــی  ــد زندگ ــه امی ــه ب ــی ک ــر از مردم ــزاران نف ه
ــرک  ــی ت ــد نامعلوم ــه مقص ــار را ب ــر میانم بهت
ــرگردان  ــا س ــان دری ــون در می ــد اکن ــرده ان ک
ــی  ــم آب ــی از ک ــرگ ناش ــر م ــا خط ــتند و ب هس
و ســوء تغذیــه دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد. 
شــاید بتــوان گفــت کــه نیمــی از ایــن جماعــت 
آواره را بنگالدشــی هــا تشــکیل مــی دهنــد کــه 
ــه آنهــا مهاجــران اقتصــادی نیــز مــی گوینــد  ب
و بــرای رهایــی از فقــر اقــدام بــه تــرک کشــور 
ــینان  ــر از سرنش ــم دیگ ــا، نی ــد. ام ــرده ان ــود ک خ
کشــتی ارواح را اقلیت مســلمانان روهینگیا تشکیل 
مــی دهنــد - جمعــی از مســلمانان رنــج کشــیده 
ــوند و  ــی ش ــته م ــچ انگاش ــه هی ــه ب ــار ک میانم
دولــت حاکــم بــا آنهــا بــه گونــه ای رفتــار مــی 

ــد. ــی اصــال وجــود ندارن ــد کــه گوی کنن

پیشــینه تاریخــی و ریشــه هــای 
میانمــار مســلمانان  نــژادی 

ــا  ــداد آنه ــه تع ــا ک ــلمانان روهینگی ــت مس اقلی
ــتان  ــد و در اس ــی رس ــر م ــون نف ــک میلی ــه ی ب
ــه  ــرای ده ــتند ب ــاکن هس ــن« س ــی »رخی غرب
هــای متوالــی تحــت ظلــم دولــت حاکــم بــوده 
اســت. ایــن مــردم بارهــا بــه زور اســلحه ارتــش 
و چوبدســتی راهبــان افــراط گــرا از خانــه و 
ــت  ــه دول ــد چراک ــده ان ــده ش ــود ران ــانه خ کاش
حــق شــهروندی آنهــا را نمــی پذیــرد و مدعــی 
اســت آنهــا اصالتــا بنگالــی هســتند و بایــد 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــاز گردن ــگالدش ب ــه بن ب
ــور  ــار کش ــماری آم ــا از سرش ــت روهینگی اقلی
میانمــار حــذف شــده، اوراق هویــت شــان ابطــال 
گردیــده، حــق تحصیــل ندارنــد و اغلــب در 
کمــپ آوارگان و بــه دور از دیگــر ســاکنان برمــه 

ــد. ــی کنن ــی م زندگ
مســلمانان  صالحیــت  رد  تاریخــی  ریشــه 
روهینگیــا بــه عنــوان شــهروندان حقیقــی 
میانمــار بــه قــرن 19 ام میــالدی و تســلط 
ــی  ــاز م ــن کشــور ب ــر ای ــا ب ــوری بریتانی امپراط
ــام برمــه  ــه ن گــردد. در آن زمــان میانمــار کــه ب
شــناخته مــی شــد جزئــی از هنــد تلقــی گردیــده 
و پذیــرای کــوچ مســلمانانی بــود کــه فــی الحال 
بــه دلیــل بیــم بودائیــان از حجــم زاد و ولــد آنهــا 
و احتمــال انتشــار دیــن اســالم مــورد خشــونت 
آشــکار واقــع مــی شــوند. جالــب آنکــه در 

ــی  ــت بنگال ــم اصال ــگالدش ه ــان، بن ــن می ای
ــس  ــد. پ ــکار مــی کن ــا را ان مســلمانان روهینگی
مــی تــوان بــه نوعــی ایــن اقیلــت مظلــوم را بــی 

ــرد. ــی ک ــه تلق ــرزمین و ریش س
امــا، ســیل عظیــم مهاجرتــی کــه طــی امســال 
ــی  ــز گذشــته و در پ ــم از پایی ــوده ای شــاهد آن ب
ــن  ــال قوانی ــه اعم ــار ب ــت میانم ــم دول تصمی
ــه  ــر اینک ــی ب ــد مبن ــاز ش ــر آغ ــت و پاگی دس
ــه  ــرط ارای ــه ش ــد ب ــی توان ــا م ــت روهینگی اقلی
ــال  ــا از س ــداد آنه ــکونت اج ــه س ــی ک مدارک
1948 - اســتقالل میانمــار-  را بــه اثبــات 
ــن  ــوان شــهروند درجــه دو در ای ــه عن برســاند ب
کشــور زندگــی کنــد. در غیــر ایــن صــورت، آنهــا 
تــا زمــان اخــراج خــود بایــد در کمپ بــی خانمان 
هــا روزگار بگذراننــد. در حــال حاضــر یکصــد هزار 
مســلمان روهینگیــا در کمپ هــای میانمــار زندگی 
مــی کننــد و دو برابــر ایــن تعــداد هــم در آن ســوی 
مــرز میهمــان ناخوانــده دولــت بنگالدش هســتند.

ــرد،  ــی نک ــود را عمل ــرح خ ــار ط ــه میانم اگرچ
بســیاری از مســلمانان روهینگیــا کــه هیــچ 
ــرار از کشــور  ــه ف ــدام ب ــد اق ــی ندارن اوراق هویت
نمودنــد و تنهــا طــی مــاه هــای اکتبــر و نوامبــر 
ــر  ــزار و 500 نف ــته، 14ه ــالدی گذش ــال می س
ــد اخــذ  ــه امی ــا از آنجــا ب راهــی تایلنــد شــدند ت

ــد.  ــزی برون ــه مال ــی ب پناهندگ

تــاش جامعــه بیــن الملــل بــرای حــل 
ــرق  ــوب ش ــرت در جن ــران مهاج بح

آســیا
شــهر »بانکــوک« پایتخــت کشــور تایلنــد در روز 
جمعــه ایــن هفتــه میزبــان اجالســی بــا حضــور 
ــه  ــرا دغدغ ــه ظاه ــود ک ــور ب ــش از 17 کش بی
ــه ســیل آوارگان  ــان دادن ب ــرای پای مشــترکی ب
ــن  ــان ای ــتند. در پای ــاری داش ــی و میانم بنگال
نشســت کــه بــی نتیجــه بــه پایــان رســید بیانیه 
ای مبنــی بــر ضــرورت  پرداختــن بــه ریشــه هــا و 
ــرض خطــر صــادر  ــع در مع ــی جوام ــود زندگ بهب
شــد. ایــن کشــورها ایجــاد فرصــت هــای شــغلی 
و کمــک بــرای توســعه مناطــق در معــرض خطــر 
را از عوامــل بهبــود زندگــي ایــن جوامــع دانســتند .

در ایــن میــان، نماینــده آژانــس ســازمان ملــل در 

امــور پناهنــدگان دربــاره راه هــای مهــار بحــران 
مهاجــرت در جنــوب شــرق آســیا ســخن گفت و  
تاکیــد کــرد کــه ایــن موضــوع بــدون رفــع علــل 

ریشــه ای حــل و فصــل نخواهــد شــد.
ــرق  ــوب ش ــرت در جن ــران مهاج ــل بح وی ح
آســیا را مســتلزم مســئولیت پذیــری کامــل 
ــال همــه مــردم ســرزمین تحــت  میانمــار در قب
حکومــت خــود دانســت و تاکیــد کــرد کــه 
اعطــای حــق شــهروندی هــدف نهایــی اســت.

ــا اکــراه در ایــن  ــار و ب ــه اجب امــا، میانمــار کــه ب
نشســت حاضــر شــده بــود بــه شــدت اتهامــات 
وارد شــده را رد کــرده و منکــر بدرفتــاری دولــت 
نایپیــداو بــه عنــوان دلیــل اصلــی ارعــاب و گریز 

مســلمانان روهینگیــا شــد.
میانمــاری هــا مدعــی هســتند کــه جامعــه بیــن 
الملــل دربــاره انگیــزه واقعــی خــروج مســلمانان 
روهینگیــا، اطالعــات غلــط دریافــت کرده اســت 
ــای  ــا اعض ــار ب ــت میانم ــورد دول ــیوه برخ و ش
ایــن اقلیــت قومــی در چارچــوب حــوزه قضایــی 

داخلــی ایــن کشــور بــوده اســت.
ــدون یافتــن راه  در هــر صــورت ایــن نشســت ب
حــل ریشــه ای بــرای رفــع مشــکالتی کــه طی 
ــو را  ــزار پناهج ــوع 25 ه ــاری در مجم ــال ج س
از میانمــار و بنــگالدش راهــی ســفر بــی پایــان 

اقیانــوس هنــد کــرده اســت بــه پایــان رســید.
ــوان  ــه عن ــزی ب ــر، مال ــای اخی ــال ه ــی س ط
اصلــی تریــن مقصــد ایــن پناهجویــان، میزبــان 
ــن  ــه از ای ــوده اســت ک ــر ب ــزار و 830 نف 152 ه
ــی  ــار راه ــر از میانم ــزار و 920 نف ــداد 149 ه تع

ــد. ــن کشــور شــده ان ای

ــی  ــرای ب ــار ب ــی میانم ــل سیاس دالی
مســلمانان  بحــران  بــه  توجهــی 

روهینگیــا
دولــت نایپیــداو تنهــا متهمــی نیســت که چشــم 
خــود را بــه روی ســتم اعمــال شــده بــر اقلیــت 
ــی،  ــت. حت ــور بســته اس ــن کش ــلمان ای مس
»آنــگ ســان ســوچی« کــه برنــده جایــزه صلــح 
نوبــل هــم شــده و ســال هــای متمــادی اســت 
ــتبداد  ــا اس ــارزه ب ــان مب ــوان قهرم ــه عن ــه ب ک
ارتــش میانمــار تلقــی مــی شــود، چشــمان خــود 

را بــر روی ســتمی کــه بــر مســلمانان روهینگیــا 
روا مــی شــود بســته اســت.

ــاری  ــان میانم ــر مخالف ــوان رهب ــه عن ــوچی ب س
ــتان  ــکا و انگلس ــژه آمری ــت وی ــورد حمای ــه م -ک
هــم هســت- معمــوال از موضع گیــری صریــح در 
قبــال خشــونت های قومــی کشــورش خــودداری 
مــی کنــد. وی اخیــرا بــه خبرنــگاران گفــت دولــت 
ــخگویی  ــد و از پاس ــل کن ــاله را ح ــن مس ــد ای بای
ــه  ــاره خشــونت ها علی ــا درب ــه پرســش های آنه ب

مســلمانان میانمــار خــودداری کــرد.
ــا حــدی نابخشــودنی اســت  ســکوت ســوچی ت
کــه ایــن هفتــه »داالیــی المــا« رهبــر معنــوی 
بوداییــان، از وی خواســت در موضــع گیــری خود 
تجدیــد نظــر کنــد و بــرای پایــان دادن بــه آزار و 
اذیــت اقلیــت مســلمان روهینگیا که شرایطشــان 
ــر شــده اســت، کاری  ــا بحــران مهاجــرت بدت ب
انجــام دهــد. وی پیشــتر نیــز در دیــدار با ســوچی 

چنیــن خواســته ای را مطــرح کــرده بــود.
نکتــه آنجاســت کــه قــرار اســت در مــاه نوامبــر 
ســال میــالدی جــاری انتخابــات پارلمانــی 
میانمــار انجــام شــود و ســوچی مــی ترســد کــه 
ــی  ــت بودای ــت از مســلمانان رای اکثری ــا حمای ب
ــب آنکــه برخــی  ــد. جال کشــور را از دســت بده
معتقدنــد جنبــش راهبــان طرفدار ســوچی کــه از 
بانیــان انقــالب زعفرانی هســتند بیشــترین نقش 
را در ارعــاب مســلمانان ایفــا مــی کننــد و اصــوال 
ــاس  ــگ خــاص لب ــن انقــالب هــم از رن ــام ای ن
ــت  ــه شــده اســت. از ســویی، دول ــان گرفت راهب
حاکــم هــم کــه بــرای ســالیان متمــادی اســالم 
را دشــمن بــودا خطــاب کــرده اســت نمــی توانــد 
ــل از مواضــع  ــن المل ــه بی ــار جامع ــم فش علیرغ
ــا در نظــر مــردم  ــردارد ت پیشــین خــود دســت ب

ــه بــی ثباتــی متهــم شــود. میانمــار ب
ــزاری  ــا برگ ــه ب ــی رود ک ــار نم ــال، انتظ ــر ح ــه ه ب
انتخابــات میانمــار هــم گــره ای از مشــکالت اقلیــت 
مســلمان ایــن کشــور حــل شــود چــرا کــه منافــع 
ــا  ــد در همراهــی ب ــی آی ــر ســر کار م ــه ب ــی ک دولت
جماعــت بودایی نهفته کــه نامهربانی با مســلمانان در 
وجودشــان نهادینــه شــده اســت و تا وضــع به همین 
منــوال باشــد اقیانــوس هنــد آغوش نــه چنــدان گرم 

ــاز خواهــد کــرد. خــود را بــه روی آنهــا ب

تحلیل بین الملل؛

سفر خطیر 
مسلمانان روهینگیا 

در اقیانوس هند/ 
سکوت برنده

 صلح نوبل!
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|| بــه اعتقــاد برخــی کارشناســان ظهور 
ــد  ــدرت جدی ــک ق ــوان ی ــه عن ــن ب چی
ــه  ــکا ب ــا آمری ــت ت ــده اس ــب ش موج
ــوب و  ــدی در جن ــرکای جدی ــال ش دنب
جنــوب شــرق آســیا باشــد. آیــا ظهــور 
ــم و  ــکا مه ــرای آمری ــدر ب ــن آنق چی
ــد  ــکا بخواه ــه آمری ــت ک ــدی اس ج
صــف آرایــی هــای جدیــدی در منطقــه 

ــد؟ ــاد کن ایج
ــانه  ــای رس ــار نظره ــر خــالف بســیاری از اظه ب
ای مــن معتقــد هســتم کــه هنــوز در روابــط بیــن 
الملــل ایــن دولتهــا هســتند کــه بازیگــران اصلــی 
ــه  ــد ب ــن معتق ــد. م ــی رون ــه شــمار م ــده ب و عم
ایــن نیســتم کــه مــا بعــد از پایــان جنــگ ســرد 
در جهــان قطــب بنــدی هــای جدیــد داشــته ایــم. 
در طــول آن زمــان پــر چالــش مــا بطــور مســتقیم 
در کــره و بطــور غیــر مســتقیم در ویتنــام بــا چین 

ــم. جنگیدی

|| تمرکــز سیاســت آمریــکا از خاورمیانه 
ــرقی  ــوب ش ــی و جن ــیای جنوب ــه آس ب

منتقــل شــده اســت. آیــا مــی تــوان بــه 
ــه  ــرد ک ــگاه ک ــد ن ــن دی ــا ای ــئله ب مس
آمریــکا بــه دنبــال ایجــاد قطــب بنــدی 

ــد در منطقــه اســت؟ جدی
بــه اعتقــاد مــن چالــش عمــده فــرا روی آمریــکا 
ــه  ــان در مجموع ــر در جه ــری موث ــاد رهب ایج
ــه  ــت. اینک ــه اس ــل چندجانب ــن المل ــط بی رواب
ــکا  ــز آمری ــر تمرک ــاره تغیی ــاد درب ــا زی ــن روزه ای
از خاورمیانــه بــه آســیا صحبــت مــی شــود 
ــن  ــکا و چی ــورد آمری ــن و برخ ــور چی ــر ظه بیانگ
نیســت. هــر چنــد مجموعــه وســیعی از ســرمایه 
ــکا از ســال 1943 در  ــی آمری ــروی دریای هــای نی

ــد. ــوده ان ــوس آرام ب اقیان

ــکا  ــتر آمری ــز بیش ــت تمرک ــس عل || پ
ــروز  ــب ب ــه موج ــه ک ــن منطق ــر ای ب
تنــش هایــی بــا چیــن شــده، چیســت؟

تجــارت و ســرمایه گــذاری بطــور مســتمر در حال 
ســرازیر شــدن بــه طــرف آســیا اســت و بــه ایــن 
معنــی اســت که سیاســت هــای آمریــکا بیشــتر از 

قبــل درگیــر ایــن منطقــه خواهــد شــد.

معاون سابق شورای روابط خارجی شیکاگو؛

چالش اصلی آمریکا رهبری در نظام 
بین الملل کنونی است/ تمرکز بر آسیا

گفتگو: پیمان یزدانی

دکتر »آرتور سایر« معاون سابق شورای روابط خارجی شیکاگو سرازیر شدن 
مستمر سرمایه گذاری ها به سمت آسیای میانه را دلیل اصلی افزایش تحرکات 

آمریکا در این منطقه دانست.
دولت آمریکا در ابتدای سال جاری میالدی بازبینی جدید راهبرد دفاعی خود 
برای قرن ۲۱ را اعالم کرد که بخشهائی  از آن در رسانه ها اعالم شد. یکی از 
مهمترین نکات مطرح شده در راهبرد مذکور تاکید بر انتقال تمرکز آمریکا از 
خاورمیانه و خلیج فارس به شرق آسیا و با هدف مهار توان رو به رشد چین در دو 

حوزه نظامی و اقتصادی بود.
جوزف نای از نظریه پردازان روابط بین الملل و واضع نظریه قدرت نرم معتقد 
است که چرخش به آسیا از نوع  pivot to Asia نیست بلکه این چرخش به معنای 
Re-balancing است. یعنی آمریکا در آسیا برای مقابله با چین به موازنه سازی 

مجدد رو خواهد آورد.
اساسًا وقتی از قدرت یابی چین در آسیا صحبت می شود معنای ضمنی آن این 

است که این قدرت یابی اقتصادی به قدرت یابی نظامی تعبیر می شود.
در همین رابطه گفتگویی با دکتر »آرتور سایر« استاد اقتصاد سیاسی و معاون 

سابق شورای روابط خارجی شیکاگو انجام شده است.

ـــت  ـــر امنی ـــال حاض ـــه در ح ـــی ک ـــته از طالبان ـــت: آن دس ـــتان گف ـــان افغانس ـــده پارلم نماین
ـــتان  ـــد و پاکس ـــی رون ـــدن م ـــی ش ـــرف داعش ـــه ط ـــند ب ـــی کش ـــش م ـــه چال ـــور را ب کش

ـــی دارد. ـــه م ـــروه نگ ـــن گ ـــو ای ـــوخته را عض ـــای س ـــره ه ـــط مه فق
ـــز  ـــت: از اول نی ـــتان گف ـــان افغانس ـــخ در پارلم ـــردم بل ـــده م ـــر، نماین ـــاه بح ـــادر ش ـــید ن س
ـــود و  ـــی ش ـــش م ـــه داع ـــل ب ـــان تبدی ـــی طالب ـــین جنگ ـــمتی از ماش ـــه قس ـــود ک ـــوم ب معل
ـــالت  ـــد در تعام ـــی خواه ـــتان م ـــه پاکس ـــان ک ـــوخته طالب ـــای س ـــره ه ـــداد از مه ـــک تع ی

ـــد. ـــی مان ـــی م ـــروه باق ـــن گ ـــو ای ـــد عض ـــتفاده کن ـــا اس ـــتان از آنه ـــا افغانس ب
ـــود را  ـــی کار خ ـــای امنیت ـــت؛ نیروه ـــدن اس ـــن ش ـــال روش ـــاع در ح ـــال اوض ـــزود: فع وی اف
ـــا  ـــی ب ـــای امنیت ـــا داعـــش. نیروه ـــب باشـــد ی ـــه دشـــمن طال ـــدارد ک ـــی ن ـــد و فرق ـــی کنن م
ـــرده  ـــا ک ـــی ایف ـــه خوب ـــود را ب ـــش خ ـــون نق ـــا کن ـــه دارد ت ـــی ک ـــود های ـــه کمب ـــه ب توج

ـــت. اس
عضـــو پارلمـــان افغانســـتان اظهـــار داشـــت: نیروهـــای خارجـــی کـــه در افغانســـتان هســـتند 
ـــی و  ـــای نظام ـــک ه ـــق کم ـــم از طری ـــد؛ ه ـــده بگیرن ـــه عه ـــتری ب ـــئولیت بیش ـــد مس بای

ـــتان. ـــر روی پاکس ـــار آوردن ب ـــق فش ـــم از طری ـــی و ه هوای
ـــان  ـــا طالب ـــد م ـــی گوی ـــه داد: پاکســـتان م ـــان افغانســـتان ادام ـــخ در پارلم ـــردم بل ـــده م نماین
را پـــای میـــز مذاکـــره مـــی کشـــانیم امـــا بایـــد پرســـید تـــا بـــه حـــال کـــدام عضـــو 
ـــاورد و از  ـــار بی ـــان فش ـــر طالب ـــد ب ـــتان بای ـــد؟ پاکس ـــره آورده ای ـــای مذاک ـــه پ ـــان را ب طالب

ـــد. ـــری کن ـــش جلوگی ـــه داع ـــروه ب ـــن گ ـــتن ای پیوس
ـــی  ـــورای عال ـــش ش ـــه داع ـــان ب ـــتن طالب ـــا پیوس ـــه ب ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب وی در پاس
ـــه  ـــان را ب ـــداد از طالب ـــک تع ـــتان ی ـــت: پاکس ـــد گف ـــد ش ـــی خواه ـــتان ملغ ـــح افغانس صل
ـــه آن  ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــا واقعی ـــت ام ـــد داش ـــه خواه ـــروه نگ ـــن گ ـــدگان ای ـــوان نماین عن
ـــه  ـــد ب ـــی کن ـــش م ـــه چال ـــور را ب ـــت کش ـــر امنی ـــال حاض ـــه در ح ـــی ک ـــته از طالبان دس

ـــد. ـــی رون ـــدن م ـــی ش ـــرف داعش ط
ـــدان کار ملمـــوس و نتیجـــه  ـــز چن ـــدای تاســـیس نی ـــح از ابت ـــی صل ـــزود: شـــورای عال وی اف
ـــی  ـــا منتف ـــال کار آنه ـــان عم ـــدن طالب ـــی ش ـــا داعش ـــال ب ـــت و فع ـــته اس ـــی نداش مثبت

ـــد. ـــد ش خواه

نماینده پارلمان افغانستان:

برخی اعضای طالبان در حال 
پیوستن به داعش هستند
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ــه  ــوالم را ب ــن س ــد اولی ــازه بدهی || اج
ــاص  ــن اختص ــران و فیلیپی ــط ای رواب
بدهــم. ســطح کنونــی روابــط ایــران و 
فیلیپیــن را چگونــه ارزیابــی مــی کنید؟

بــه عنــوان یــک دیپلمــات کمتــر از ســطح روابط 
ــم.  ــی داری ــط خوب ــا رواب ــا م ــتم. ام ــی هس راض
ــط  ــالگرد رواب ــن س ــته پنجاهمی ــال گذش ــا س م
دیپلماتیکمــان بــا ایران را پشــت ســر گذاشــتیم. 
مــن دو ســال اســت کــه در ایــران هســتم در این 
ســال ها اتفاقــات خوبــی بیــن دو کشــور رخ داده 
اســت و سیاســت خارجــی مــا رو به رشــد اســت. 
ــه ام تــالش  ــوان ســفیر در تهــران وظیف ــه عن ب
ــران اســت.  ــا ای ــط ب ــتر رواب ــعه بیش ــرای توس ب
ــران و  ــت ای ــطح دو مل ــی در س ــط خوب ــا رواب م
ــت  ــال اس ــش از 30 س ــرا بی ــم زی ــن داری فیلیپی
ــه  ــرای ادام ــه ب ــا ب ــی ه ــیاری از ایران ــه بس ک
ــد  ــی آین ــا م ــای م ــگاه ه ــه دانش ــل ب تحصی
بســیاری از آنهــا در فلیپیــن مانــده اند و بســیاری 
از ایرانــی هــا در فلیپیــن ازدواج کــرده و مانــدگار 
شــده انــد و همــه ایــن مســایل موجــب تقویــت 
روابــط دو ملــت شــده اســت. در تــالش هســتم 
تــا روابــط دو کشــور در زمینــه هــای اقتصــادی را 

هــم توســعه دهــم.

ــع  ــی و مناف ــم گرای ــای ه ــه ه || زمین
ــور  ــه دو کش ــتند ک ــه هس ــترک چ مش
ــعه  ــه توس ــا ب ــه ه ــد در آن زمین بتوانن

ــد؟ ــود بپردازن ــط خ رواب
ــتند.  ــزرگ هس ــور ب ــن دو کش ــران و فیلیپی ای
ــن هــم  ــون و فلیپی ــران حــدودا دارای 80 میلی ای
دارای 100 میلیــون جمعیــت هســتند . هــر 
ــعه  ــال توس ــورهای در ح ــزء کش ــور ج دو کش

ــه  ــد ک ــی دارن ــور نیازهای ــن دو کش ــتند. ای هس
ــال در  ــد مکمــل همدیگــر باشــند. مث ــی توانن م
زمینــه کشــاورزی مــا یــک کشــور اســتوایی بــا 
ــوز  ــل م محصــوالت کشــاورزی گرمســیری مث
هســتیم کــه مــی توانیــم بــه ایــران صــادر کنیم 
ــار  ــوری چه ــه کش ــران ک ــای آن از ای ــه ج و ب
ــورد  ــاورزی م ــوالت کش ــت محص ــل اس فص
نیــاز خودمــان را وارد کنیــم. همچنیــن در زمینــه 
فرهنگــی هــر دو کشــور توانایــی زیــادی در 
ســاخت فیلــم و محصــوالت ســینمایی دارنــد که 
ــی بیــن دو کشــور  ــاط خوب ــاد مــن ارتب ــه اعتق ب
در ایــن خصــوص برقــرار نشــده اســت. یکــی از 
ــن خصــوص  ــط در ای ــن توســعه رواب ــداف م اه
اســت زیــرا ایــن امــر موجــب شــناخت بیشــتر دو 
ملــت از یکدیگــر خواهــد شــد و وقتــی شــناخت 
ــط  در عرصــه هــای سیاســی  بیشــتر شــود رواب
ــدا خواهــد کــرد.  و اقتصــادی هــم گســترش پی
بــه همیــن علــت مــن خیلــی بــه توســعه روابــط 

ــد هســتم. فرهنگــی عالقمن

ــای  ــکاف ه ــن ش ــر گرفت ــا در نظ || ب
ــروه 1+5 در  ــران و گ ــن ای ــود بی موج
مذاکــرات هســته ای، شــما آینــده 
ــا  ــد؟ آی ــی بینی ــه م ــرات را چگون مذاک
احتمــال دســتیابی بــه توافــق هســت؟

همــه امیــدوار هســتند و به عنــوان یــک دیپلمات 
ــر  ــا اگ ــود. ام ــدوار ب ــد امی ــه بای ــم ک ــی گوی م
بخواهیــم واقــع بینانــه صحبــت کنیــم مخالفــت 
ــن  ــیدن ای ــه نتیجــه رس ــرای ب ــادی ب ــای زی ه
مذاکــرات مــی شــود. در ایــران منتقدانــی داریــم 
ــه  ــد ب و در آن طــرف هــم منتقدانــی وجــود دارن
ــده  ــره کنن ــای مذاک ــم ه ــکا. تی ــژه در آمری وی

بایــد اقدامــات تعــادل ســاز را در پیــش بگیرنــد. 
ــدگان هســته  ــره کنن ــه مذاک ــدارم ک ــدی ن تردی
ــتار  ــتند و خواس ــدی هس ــرف ج ــر دو ط ای ه
ــتند.  ــه هس ــق عادالن ــک تواف ــه ی ــتیابی ب دس
ــق  ــا تواف ــه ب ــی ک ــم آنهای ــه گفت ــور ک همانط
مخالــف هســتند مشــاجرات زیــادی را پیــش می 
ــدگان دو  ــره کنن ــرد مذاک ــی از نب ــند.  بخش کش
طــرف در داخــل کشورهایشــان اســت و بخشــی 
ــد  ــل. آنهــا بای ــا طــرف مقاب دیگــر در مذاکــره ب
ــد.  ــره کنن ــم مذاک ــان ه ــور خودش در درون کش
ــرف  ــن دو ط ــی بی ــایل اختالف ــیاری از مس بس
باقــی مانــده اســت کــه بایــد حــل و فصل شــوند 
ــا  ــده ت ــاه باقــی مان امیــدوارم در ایــن زمــان کوت
ــن ایــن اختالفــات حــل  ضــرب االجــل 30 ژوئ
و فصــل شــوند. مــن احســاس مــی کنــم همــه 
ــه  ــتند بلک ــی نیس ــده فن ــی مان ــات باق موضوع
ــتند.  ــی هس ــات سیاس ــا موضوع ــی از آنه برخ
امیــدوارم نهایتــا بتــوان بــه یــک توافــق دســت 

ــت. یاف

یمــن،  بحــران  خصــوص  در   ||
ــای  ــد در روزه ــی دانی ــه م همانطورک
آینــده گفتگوهــای صلــح یمــن در 
ــن  ــا ای ــد. آی ــد ش ــزار خواه ــو برگ ژن
گفتگوهــا مــی توانــد منجــر بــه 
ــرای بحــران  ــی ب ــه راه حل دســتیابی ب

در ایــن کشــور شــود؟
مشــابه تمامی مذاکــرات، گفتگــو تنهــا راه مقدور 
بــرای حــل و فصــل مســئله اســت. بایــد تمامــی 
ــای میــز مذاکــره آورد  طــرف هــای بحــران را پ
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــود م ــای موج ــا راهکاره ت
گیرنــد. ایــران توصیــه هــای خاصــی به شــرکت 

کننــدگان در مذاکــرات داشــته اســت. متاســفانه 
وقتــی بــه مذاکــرات دربــاره دیگــر بحــران هــای 
منطقــه در ســال هــای گذشــته نــگاه مــی کنیــم 
مــی بینیــم بعــد از گذشــت ســال هــا هنــوز بــه 
ــذا پیــش بینــی ایــن  ــد. ل نتیجــه ای نرســیده ان
ــه  ــه نتیج ــن ب ــرات یم ــا مذاک ــه آی ــب ک مطل
خواهنــد رســید کار بســیار ســختی اســت. 
امیــدوارم کــه مــردم یمــن و دولــت ایــن کشــور 
و گــروه هــای مختلــف ایــن کشــور بطــور جدی 
پــای میــز مذاکــره بیاینــد و بــرای کشورشــان به 

یــک توافــق برســند.
ــده  ــیخ« نماین ــد ش ــماعیل ول || »اس
ــرا  ــن اخی ــور یم ــل در ام ــازمان مل س
ــتانه  ــوق بشردوس ــض حق ــاره نق درب
ــن  ــران یم ــتان در بح ــط عربس توس
خبــر داده اســت. بــا توجــه بــه 
ــان  ــعودی حامی ــتان س ــه عربس اینک
ــازمان  ــکا در س ــل آمری ــدی مث قدرتمن
ملــل دارد، آیــا فکــر مــی کنیــد 
ــه  ــد گزارشــی علی ــل بتوان ســازمان مل
ســعودی هــا در ایــن خصــوص تهیــه 

ــرد؟ ک
ــه از  ــت ک ــازمانی اس ــد س ــل متح ــازمان مل س
هــر کشــور خاصــی متمایــز اســت. بــا توجــه بــه 
ــای  ــزارش ه ــه گ ــازمان در تهی ــن س ســوابق ای
حقــوق بشــری در گذشــته مــی بینیــم کــه کــم 
ــد  ــوده ان ــد ب ــا هدفمن ــزارش ه ــن گ ــش ای و بی
ــر  ــوق بش ــاره حق ــادی درب ــای زی ــزارش ه و گ
ــده  ــه ش ــاص تهی ــی کشــورهای خ ــاره برخ درب
ــران و  ــه ای ــو ک ــر ژن ــوق بش ــورای حق ــد. ش ان
فلیپیــن هــم عضــو آن هســتند بطــور مرتــب بــه 
بحــث دربــاره حقــوق بشــر در تمامــی کشــورها 

ــردازد. ــی پ ــادل نظــر م ــه بررســی و تب ب
ــن  ــوادث یم ــاد باشــد ح ــازمان ق ــن س ــر ای اگ
ــن  ــد مطمئ ــازی کن ــه مستندس ــور آزادان را بط
ــان  ــا نش ــرف ه ــی ط ــه تمام ــه ب ــتم ک هس
خواهــد داد کــه چــه اتفاقــی در آنجــا در حــال 
رخ دادن اســت. اگــر چیــزی علیــه کشــورهایی 
کــه در آنجــا درگیــر هســتند ارائــه شــود، 
ــئله ای دو رو  ــر مس ــد. ه ــد ش ــه خواهن پذیرفت
ــم  ــه گفت ــور ک ــت همانط ــن عل ــه همی دارد ب
بایــد مذاکــره کــرد تــا یــک نتیجــه مســالمت 

ــد. ــرون بیای ــرات بی ــز از مذاک آمی

سفیر فیلیپین:

روابطمان با تهران 
خوب است/ 

زمینه های همکاری 
ایران و فیلیپین

»ادواردو منز« سفیر فیلیپین در ایران با تشریح زمینه های گسترش همکاری کشورش با ایران نسبت به دستیابی به 
توافق هسته ای بین ایران و گروه ۱+۵ ابراز امیدواری کرد.

این روزها با نزدیک شدن به ضرب االجل ۳۰ ژوئن که زمان تعیین شده برای دستیابی به توافق هسته ای دائم بین 
ایران و گروه ۱+۵ شاهد در جریان بودن مذاکرات جدی بین طرف ها هستیم. با نزدیک شدن به پایان این ضرب االجل 
مذاکرات از حساسیت بیشتری برخوردار شده و برخی از اختالفات و شکاف ها بین طرفین نمود بیشتری پیدا کرده 

است موضوعاتی از قبیل بازدید از مراکز نظامی ایران که تهران با آن مخالفت کرده است.
همچنین قرار است در روزهای آتی اولین کنفرانس گفتگوهای صلح یمن در ژنو برگزار شود. 

در همین راستا گفتگویی با »ادواردو منز« سفیر فیلیپین در ایران درباره تحوالت منطقه در حوزه یمن و مذاکرات هسته ای 
ایران و قدرت های جهانی و همچنین روابط دو کشور ایران و فلیپین داشته ایم که مشروح آن در زیر آمده است.

گفتگو: پیمان یزدانی
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آسیای میانه؛ حوزه 
جدید فعالیت داعش

پیوســتن یــک ســرهنگ تاجیــک بــه داعــش و انتشــار خبرهایــی 
در مــورد فعالیــت ایــن گــروه در دیگــر کشــورهای آســیای میانــه 
موجــب شــده تــا ایــن منطقــه مهــم جغرافیایــی در آســتانه تبدیــل 

شــدن بــه حــوزه جدیــد فعالیــت تروریســت هــا باشــد.
ــوذ  ــد: نف ــی نویس ــی م ــه در گزارش ــه ول ــه دویچ ــن رابط در همی
گــروه داعــش در کشــورهای مســلمان آســیای میانه )تاجیکســتان 
ازبکســتان، ترکمنســتان، قزاقســتان و قرقیزســتان( در حــال 
گســترش اســت و در ایــن میــان رســانه هــای محلــی از برافراشــته 

ــد. ــر مــی دهن شــدن پرچــم داعــش در تاشــکند و بخــارا خب
در تاجیکســتان هــم مقامــات هشــدار دادنــد کــه در ماههــای گذشــته 
ــش  ــتند، افزای ــروه افراطــی داعــش پیوس ــه گ ــه ب ــرادی ک ــداد اف تع
یافتــه و خطــر نفــوذ داعــش در آســیای میانــه بــا ظهور ایــن گــروه در 
افغانســتان بیشتر شده اســت. افغانســتان با تاجیکســتان، ترکمنستان، 
ازبکســتان و قرقیزســتان هزاران کیلومتر مــرز مشــترک دارد و کنترل 

مرزهــای صعــب العبــور آن دشــوار اســت.
بــه گفتــه مقامــات امنیتــی و قضائــی تاجیکســتان شــمار 
ــر  ــتند 400 نف ــش پیوس ــه داع ــه ب ــور ک ــن کش ــهروندان ای ش
بــرآورد مــی شــود. مقامــات قضائــی تاجیکســتان بــرای 150 تــن 
از شــهروندان خــود بــه اتهــام عضویــت در گروههــای تروریســتی 
پرونــده جنائــی بــاز گردنــد. ایــن افــراد از طــرف اینترپــل )پلیــس 
بیــن الملــل( نیــز تحــت تعقیــب قــرار گرفتــه انــد. تــا کنــون 60 
ــز  ــان تاجیــک در ســوریه و عــراق کشــته و 12 نی تــن از جنگجوی

ــده اند. ــت ش ــر بازداش نف

پیوستن سرهنگ تاجیک به داعش
ــتن  ــل پیوس ــن عام ــتان مهمتری ــور تاجیکس ــات وزارت کش مقام
تاجیــکان بــه گروههــای تروریســتی را ناآگاهــی سیاســی عنــوان 
کردنــد. آنهــا تائیــد مــی کننــد کــه گرایــش بــه گــروه داعــش در 
میــان جوانانــی کــه بــرای یافتــن کار بــه روســیه رفتنــد نیز بیشــتر 
بــوده اســت. امــا کارشناســان حتــی نســبت بــه نفــود گــروه داعش 

ــد. ــم هشــدار می دهن ــن کشــور ه ــت ای ــاختار دول در س
ــد  ــران ارش ــی از افس ــم اف« یک ــراد حلی ــرهنگ »گلم ــرا س اخی
وزارت کشــور تاجیکســتان بــه گــروه تروریســتی داعــش پیوســت. 
ــه(  ــرداد / 27 م ــنبه )6 خ ــی روز چهارش ــای اجتماع ــبکه ه در ش

ــان  ــه جنگجوی ــق ب ــیاه متعل ــاس س ــم اف در لب ــی از حلی ویدیوی
ــکا و  ــه در آمری ــد ک ــی ش ــد. او مدع ــر ش ــش منتش ــروه داع گ
روســیه دوره هــای آموزشــی نظامــی گذرانــده و در دانشــگاه نظامی 

ــرده اســت. ــل ک ــتان تحصی تاجیکس
ایــن ســرهنگ تاجیــک در فیلمــی 12 دقیقــه ای از قوانیــن 
تاجیکســتان، کــه بــه نظــر وی مخالــف شــریعت اســت، انتقــاد می 
کنــد. حلیــم اف خطــاب بــه مهاجــران تاجیــک هــم مــی گویــد: 

ــید!« ــالم اهلل باش ــید و غ ــران نباش ــالم کاف »غ
ــده ســابق نیروهــای ویــژه وزارت کشــور تاجیکســتان   ایــن فرمان

ــه  ــت« ب ــردن »خالف ــرار ک ــدف برق ــا ه ــه ب ــرد ک ــالم ک اع
ــت. ــد گش ــتان بازخواه تاجیکس

خطر نفوذ داعش در ساختار دولتی تاجیکستان
»آنــدره ســرنکو« کارشــناس مرکــز مطالعــات افغانســتان معاصــر 
کــه در رابطــه بــا گســترش نفــوذ گــروه داعــش در آســیای مرکزی 
ــه  ــک ب ــتن ســرهنگ تاجی ــل پیوس ــد دلی ــی کن ــق م ــم تحقی ه
ــودن  گــروه داعــش را گســترش فســاد در تاجیکســتان و پاییــن ب

ســطح زندگــی مــی دانــد.
وی بــر ایــن بــاور اســت کــه افســران و مقامــات بلندپایــه نظامــی 
ــد و بخشــی از  ــه دایــره فســاد بپیوندن ــا ب ــد ی ایــن کشــور مجبورن
ــه  ــد ک ــی بپیوندن ــه گروههای ــه ب ــا اینک ــوند ی ــد ش ــتم فاس سیس
انگیزههایــی غیــر از رشــوه خواری دارنــد. بــه نظــر آقــای ســرنکو 
ســرهنگ تاجیــک ترجیــح داده اســت بــه گــروه داعــش بپیونــدد.

ایــن کارشــناس همچنیــن تاکیــد مــی کنــد کــه یارگیــری گــروه 
ــوده،  ــیه نب ــک در روس ــران کاری تاجی ــان مهاج ــط از می ــش فق داع
ــی  ــی تاجیکســتان هــم طرفداران ــروه در ســاختار دولت ــن گ بلکــه ای
ــگان  ــان نخب ــروه داعــش در می ــه گ ــرد ک ــی گی دارد. وی نتیجــه م
کشــورهای آســیای میانــه بــرای پیوســتن بــه صفــوف خــود تبلیــغ 
مــی کنــد. پیوســتن ســرهنگ تاجیــک بــه گــروه داعــش بــه عقیــده 
ایــن کارشــناس جذابیــت و نفــوذ گــروه داعــش را نشــان مــی دهــد 
و بزرگتریــن پیــروزی آن گــروه در تاجیکســتان شــمرده مــی شــود.

انگیزه پیوستن جوانان تاجیک به داعش
ــزب  ــران ح ــی از رهب ــاف« یک ــان قاصدین ــه »واحدخ ــه گفت ب
ــر 18  ــردان زی ــت ورود م نهضــت اســالمی تاجیکســتان، ممنوعی
ســاله بــه مســجد و ممنوعیــت آمــوزش خصوصــی قــرآن و علــوم 
ــوف  ــه صف ــک ب ــان تاجی ــه جوان اســالمی ســبب شــده اســت ک

ــد. ــی بپیوندن ــای افراط ــروه ه گ
قاصدینــاف مــی گویــد: »دلیــل اصلــی گرایش مــردم بــه خصوص 
جوانــان تاجیــک بــه داعــش ایــن اســت کــه آنــان دانش اســالمی 
ــی  ــی م ــای افراط ــروه ه ــی را از گ ــات دین ــن معلوم ــد و ای ندارن
ــوع  ــی ممن ــات دین ــن معلوم ــال گرفت ــد. در تاجیکســتان عم گیرن
شــده اســت. از ســوی دیگــر نبــود اشــتغال و نــازل بــودن ســطح 
زندگــی جوانــان مــا را مجبــور کــرده اســت بــرای یافتــن کار بــه 
ــه دام  ــد و ب ــب پذیرن ــان آس ــن جوان ــد. ای ــرت کنن ــیه مهاج روس

ــار مــی شــوند.«  گروههــای افراطــی گرفت

تبلیغات داعش در میان جوانان
مومــن شــعر، تحلیلگــر مقیــم شــهر دوشــنبه بــه »تبلیغــات داعش 
و شــبکه هــای اجتماعــی« در میــان جوانــان تاجیــک اشــاره کــرده 
و مــی گویــد: »تنهــا عامــل پیوســتن جوانــان تاجیــک بــه گــروه 
داعــش فقــط فقــر، بیــکاری و مهاجــرت نیســت. مشــاهده شــده 

اســت جوانانــی کــه زندگــی خوبــی هــم داشــتند بــه گــروه داعــش 
پیوســته انــد. اینــان تحــت تاثیــر تبلیغــات داعــش قــرار گفتنــد و 
ممنوعیــت حجــاب و رفتــن جوانــان زیــر 18 ســال بــه مســجد را 

بهانــه مــی کننــد.«
ــک  ــان تاجی ــر جوان ــد: »اکث ــی کن ــان م ــر خاطرنش ــن تحلیلگ ای
کــه در صفــوف داعــش در ســوریه و عــراق مــی جنگنــد پشــیمان 
ــر  ــون ب ــد. چ ــا برگردن ــد از آنج ــی ندارن ــچ امکان ــا هی ــتند ام هس
اســاس قواعــد شــرعی داعــش هــر کســی کــه از جهــاد برگــردد 
قتــل او جایــز اســت. عفــو دولتــی هــم ظاهــرا در میــان کســانی 
کــه در داخــل کشــور قصــد پیوســتن بــه گــروه داعــش را داشــتند، 
ــه در  ــی ک ــت تاجیکان ــا در بازگش ــت. ام ــرده اس ــنگری ک روش
ترکیــب جهادگــران داعــش مــی جنگنــد و اظهــار پشــیمانی کردند 

عمــال کمکــی نکــرده اســت.«
وضعیت دیگر کشورهای آسیای میانه

نفــوذ گــروه داعــش نگرانــی دیگر کشــورهای آســیای میانــه را هم 
برانگیختــه اســت. مقامهــای امنیتــی ازبکســتان تائیــد کردنــد کــه 
تبلیغــات گــروه داعــش و جنبــش اســالمی ازبکســتان بــرای جذب 

جوانــان ایــن کشــور بیشــتر شــده اســت.
مقیــم  تحلیل گــر مســائل سیاســی  بایــری«  »عاشــیرقلی 
عشــق آباد، در ایــن رابطــه مــی گویــد کــه گــروه داعــش بیشــترین 
نیــرو را از میــان تاجیــکان و ازبکهــا جــذب کــرده اســت.  بایــری 
تاکیــد مــی کنــد گرچــه ترکمنســتان بــا افغانســتان مــرز طوالنــی 
دارد و احتمــال نفــوذ تروریســم وجــود دارد ولــی دولــت ایــن کشــور 

احســاس خطــر نمــی کنــد.
ایــن کارشــناس توضیــح مــی دهــد کــه سیاســت خارجــی 
ترکمنســتان بــر مبنــای بــی  طرفــی  اســتوار اســت و در بلوک های 
منطقــه ای حضــور نــدارد. عــالوه بــر ایــن، ترکمنســتان در تامیــن 

ــت. ــرده اس ــک ک ــتان کم ــردم افغانس ــه م ــرق و گاز ارزان ب ب
بایــری اضافــه مــی کنــد: »ترکمنســتان حتــی در زمــان حکومــت 
طالبــان، پشــتیبان مذاکــرات صلــح در افغانســتان بــود. حــال هــم 
ــی  ــه تاپ ــط لول ــتان از خ ــی افغانس ــت کنون ــم دول ــان و ه طالب
ــرار اســت گاز  ــد( کــه ق )ترکمنســتان، افغانســتان، پاکســتان و هن
ــال  ــد انتق ــه پاکســتان و هن ــاک افغانســتان ب ترکمنســتان را از خ

ــد.« ــت مــی کنن دهــد، حمای
ــا  ــه گفتــه ایــن کارشــناس گرچــه مــرز طوالنــی ایــن کشــور ب ب
افغانســتان آســیب  پذیراســت امــا تاجیکســتان کــه ارتش روســیه از 
مرزهــای آن حفاظــت مــی کنــد بیــش از پیــش هــدف گــروه های 

تروریســتی قــرار گرفتــه اســت.
ــروه داعــش در تاجیکســتان هــم  ــه گ ــان ب ــوذ جوان ــی از نف نگران
ــه  ــن رابط ــت. در ای ــه اس ــیای میان ــر آس ــور دیگ ــتر از 4 کش بیش
ــد  ــالم کردن ــما اع ــات وزرات کشــور تاجیکســتان رس ــرا مقام اخی
کــه در صــورت بازگشــت افراطیــون تاجیــک از ســوریه و عــراق به 

ــرار خواهنــد گرفــت. کشــور، مــورد عفــو ق

مقامات وزارت کشور تاجیکستان 
مهمترین عامل پیوستن تاجیکان به 

گروههای تروریستی را ناآگاهی 
سیاسی عنوان کردند. آنها تائید می 
کنند که گرایش به گروه داعش در 
میان جوانانی که برای یافتن کار به 
روسیه رفتند نیز بیشتر بوده است. اما 

کارشناسان حتی نسبت به نفود گروه 
داعش در ساختار دولت این کشور 

هم هشدار می دهند|
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نماینــده مــردم هــرات در پارلمان افغانســتان گفت: پاکســتان 
در خــاک خــود بــه داعــش اجــازه فعالیــت داده اســت و اگــر 
داعــش در افغانســتان نیــز فعالیــت دارد در نتیجــه اجــازه ای 

اســت کــه دولــت پاکســتان بــه آنهــا داده اســت.
ــتان در  ــان افغانس ــرات در پارلم ــردم ه ــده م ــد نماین ــد فری ناهی
خصــوص بازگشــایی دفتر طالبــان در قطــر گفــت: هرگونه عملی 
کــه بــه فرآیند صلــح افغانســتان کمــک بکند مثبــت و پســندیده 
اســت امــا اگــر ایــن دفتــر بــه گــروه طالبان بــه عنــوان یــک دولت 

مشــروعیت ببخشــد بــه هیــچ عنــوان مــورد قبول نیســت.
وی همچنیــن دربــاره تفاهمنامــه اطالعاتــی کابــلـ  اســالم 
آبــاد گفــت: بــه نظــر مــن تفاهمنامــه اطالعاتــی کــه میــان 
امنیــت ملــی افغانســتان و آی اس آی پاکســتان امضــا شــده 
ــد  ــی ده ــرار م ــف ق ــت ضع ــتان را در موقعی ــت افغانس اس
زیــرا جنــگ افغانســتان جنــگ اطالعاتــی اســت و پاکســتان 

بزرگتریــن دشــمن افغانســتان در ایــن زمینــه اســت.
ایــن نماینــده پارلمــان افغانســتان اظهــار داشــت: تفاهمنامــه 
ــح  ــد صل ــر فرآین ــرات منفــی ب ــا پاکســتان تاثی ــی ب اطالعات

خواهــد داشــت زیــرا وقتــی پاکســتان نارضایتــی عمومــی را 
از افغانســتان مــی بینــد بــه ایــن نتیجــه مــی رســد کــه نمی 
توانــد بــا افغانســتان معاملــه کنــد و در این صــورت دوبــاره از 
طالبــان و دیگــر گــروه هــای تروریســتی حمایــت مــی کنــد 

کــه افغانســتان را بیــش از پیــش ناامــن کنــد.
وی عنــوان کــرد: پاکســتان در اکثر ناامنی ها افغانســتان دســت 
دارد؛ داعــش در پیشــاور ســربازگیری مــی کنــد و حتــی یــک 
نشــریه نیــز دارد کــه در پیشــاور بــه زبــان اردو چــاپ مــی شــود؛ 
پاکســتان در خــاک خــود بــه داعش اجــازه فعالیــت داده اســت و 
اگــر داعــش در افغانســتان نیــز فعالیــت دارد در نتیجه اجــازه ای 

اســت کــه دولــت پاکســتان بــه آنهــا داده اســت.
نماینــده مــردم هــرات در پارلمان افغانســتان گفــت: نیروهای 
امنیتــی بایــد بــا انگیــزه بیشــتری بجنگنــد و بایــد قــوی تــر 
شــوند. نبایــد بــه ایــن فکــر کــرد کــه وقتــی فراینــد صلــح 
ــگ  ــم؛ جن ــار بگذاری ــگ را کن ــا جن ــی رود م ــش م ــه پی ب
افغانســتان همــواره بــا کســانی کــه امنیــت کشــور را تهدیــد 

ــه دارد. ــد ادام مــی کنن

نماینده پارلمان افغانستان:

فعالیت داعش در افغانستان 
با مجوز پاکستان است

ــام  ــالح نظ ــه اص ــت در زمین ــت: دول ــتان گف ــان افغانس ــده پارلم نماین
انتخاباتــی ســهل انــگاری کــرده اســت و اگــر بــه ایــن مســاله توجهــی 

ــی رود. ــات از دســت م ــه انتخاب ــردم ب ــاد م نشــود اعتم
ــرپل در  ــردم س ــده م ــی، نماین ــریفی بلخاب ــن ش ــد حس ــید محم س
پارلمــان افغانســتان گفــت: دولــت در زمینــه اصــالح نظــام انتخاباتــی 
ســهل انــگاری کــرده اســت و ایــن امــر مهــم هنــوز بــدون کمتریــن 

ــده اســت. ــن مان توجهــی روی زمی
ــر  ــی ب ــدت مل ــت وح ــران دول ــه رهب ــه ای ک ــزود: در توافقنام وی اف
اســاس آن رئیــس جمهــور و رئیــس اجرایــی شــدند آمــده اســت کــه 
ــی  ــام کشــور نظــام انتخابات ــن زم ــه دســت گرفت ــد از ب ــه بع بالفاصل
بایــد اصــالح شــود امــا در حــال حاضــر کــه عمــال هفــت مــاه از عمــر 
دولــت مــی گــذرد بــه ایــن مســاله مهــم و سرنوشــت ســاز توجهــی 

نشــده اســت.
ایــن نماینــده پارلمــان افغانســتان اظهــار داشــت: انتخابــات زیــر بنای 
ــات اســت کــه مشــروعیت نظــام را  ــن انتخاب دموکراســی اســت و ای

تضمیــن مــی کنــد امــا در ایــن زمینــه ســهل انــگاری شــده اســت.
وی گفــت: اگــر رهبــران دولــت مــی خواهنــد امنیــت و ثبــات دوبــاره 
بــه کشــور برگــردد و اعتمــاد مــردم دوبــاره بازســازی شــود بایــد بــه 
ــد و کمســیون اصــالح  ــه مســائل زیربنایــی بپردازن صــورت فــوری ب

نظــام انتخاباتــی هرچــه ســریعتر صــورت گیــرد.
نماینــده مــردم ســرپل در پارلمــان افغانســتان ادامــه داد: 
ــاع  ــود اوض ــاله کار نش ــن مس ــوری روی ای ــورت ف ــه ص ــر ب اگ
افغانســتان رو بــه وخامــت مــی رود و اعتمــاد مــردم بــه 

انتخابــات از دســت مــی رود

نماینده پارلمان افغانستان:

اصالح نظام انتخابات افغانستان ضرورتی فوری است

ــا  ــی ب ــه امنیت ــت: توافقنام ــان افغانســتان گف ــده پارلم نماین
ــای  ــت و نیروه ــتان اس ــرر افغانس ــه ض ــا ب ــتان مطلق پاکس

ــد. ــی ده ــرار م ــف ق ــت ضع ــا را در موقعی ــی م امنیت
ــان  ــل در پارلم ــردم کاب ــده م ــت نماین ــادر وطندوس عبدالق
ــگ هســتیم و  ــال جن ــا در ح ــت: م ــل گف افغانســتان در کاب
همــه مــی داننــد کــه یکــی از مهــم تریــن عوامــل جنــگ در 

افغانســتان ســازمان اطالعــات پاکســتان )ISI( اســت.
وی گفــت: در چنیــن شــرایطی تفاهمنامــه اطالعاتــی بــا ای 
ــای  ــت و نیروه ــتان اس ــرر افغانس ــه ض ــتان ب اس آی پاکس

امنیتــی مــا را تضعیــف مــی کنــد.
ــن  ــزود: ای ــتان اف ــان افغانس ــل در پارلم ــردم کاب ــده م نماین
تفاهمنامــه روابــط حســنه مــا بــا کشــورهایی نظیــر هنــد را 

ــذار  ــا تاثیرگ ــد و در سیاســت خارجــی م ــی کن خدشــه دار م
ــت. اس

ــی  ــال سیاس ــای رج ــت ه ــن صحب ــت: م ــار داش وی اظه
ــن  ــف ای ــز مخال ــان نی ــه آن ــم ک ــی کن ــد م ــور را تایی کش
توافقنامــه هســتند. در حــال حاضــر همــکاری امنیتــی میــان 

ــت. ــتان اس ــرر افغانس ــه ض ــتان ب ــا و پاکس م
وی عنــوان کــرد: حتــی اگــر ایــن تفاهمنامــه هشــتاد درصــد 
بــه نفــع افغانســتان و بیســت درصــد بــه نفــع پاکســتان بــود 
در شــرایط فعلــی مصلحــت هــا ایجــاب مــی کــرد کــه هیچ 
گونــه توافــق امنیتــی بــا پاکســتان نداشــته باشــیم؛ ایــن در 
صورتــی اســت کــه ایــن توافقنامــه مطلقــا بــه نفع پاکســتان 

و بــه ضــرر افغانســتان اســت.

گفتگو با نماینده مردم کابل در پارلمان افغانستان:

توافق امنیتی با پاکستان به ضرر افغانستان 
است/ تأثیر برسیاست خارجی
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آمریـــکــا
دبیران: فرزاد فرهاد توسکی
مهدی ذوالفقاری

 بازی ژئوپولیتیک آمریکا و انگلیس در زمین فیفا
هیالری کلینتون؛ نامزد دموکرات با روحیه جمهوری خواهی

گفتگو با پروفسور نیکالس اونف بنیانگذار مکتب سازه انگاری
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آمـریـــــکا

ــان  ــع می ــق جام ــه تواف ــرای رســیدن ب ــان ب زم
ــان اســت و  ــه پای ــران و کشــورهای 1+5 رو ب ای
در ایــن میــان یــک ســوال جــدی وجــود دارد و 
آن اینکــه در صــورت حصــول توافــق، اختالفات 
ــی  ــل م ــل و فص ــه ح ــن چگون ــی طرفی احتمال

ــوند؟ ش
المانیتــور در تحلیلــی در ایــن رابطه می نویســد: در 
جریــان توافــق موقــت اتمــی میــان ایــران و گــروه 
1+5 آژانــس مرجــع فنــی بــوده و در توافــق جامــع 
همچنــان خواهــد بــود امــا در توافقات بیــن المللی 
کــه آثــار جــدی حقوقــی بــرای طرفیــن بــه همراه 
مــی آورد، مرســوم و الزم اســت کــه مرجعــی برای 
تفســیر و حل اختــالف حقوقی و سیاســی احتمالی 

ــود. تعیین ش
ــر  ــر س ــروه 1+5 ب ــران و گ ــم ای ــس از تفاه پ
مفــاد و کلیــات توافــق نهایــی در لــوزان، دو 
طــرف تفســیری متفــاوت دربــاره زمانبنــدی لغو 
تحریــم هــای یکجانبــه آمریــکا ارائــه کــرده اند. 
دیپلمــات هــای ایرانــی مــی گوینــد لغــو تحریــم 
هــای آمریــکا بایــد یکجــا و در روز اجــرای توافق 
نهایــی صــورت گیــرد در حالــی کــه آمریــکا در 
ــم هــا  ــد لغــو تحری تعبیــری متفــاوت مــی گوی

ــود. ــد ب ــه ای خواه تدریجــی و مرحل
ــق  ــه تواف ــیدن ب ــش از رس ــب پی ــن ترتی ــه ای ب
ــروز کــرده  ــی، اختــالف نظرهــای ب ــع نهای جام
کــه مــی توانــد نشــانی از بــروز احتمالــی 
اختالفــات بیشــتر در طــول دســت کم 10 ســال 
آینــده باشــد کــه حداقــل مــدت زمــان اجــرای 

ــت. ــع اس ــق جام تواف
ــی  ــی م ــدگان ایران ــره کنن ــن مذاک ــش از ای پی
ــه تخطــی از اجــرای توافــق  ــد کــه هرگون گفتن
ــای  ــت ه ــرگیری فعالی ــی از س ــه معن ــی ب نهای
ــازی  ــی س ــون غن ــران )همچ ــده ای ــف ش متوق
ــه معنــی  ــی ب 20 درصــدی( اســت. چنیــن عمل
شکســت در اجــرای توافــق و بازگشــت بــه نقطه 
ــت  ــق موق ــش از تواف ــی پی ــه حت ــت ک ای اس

ــت. ــود داش وج
ــد  ــدگان ارش ــره کنن ــی از مذاک ــاس عراقچ عب
اتمــی ایــران در جریــان یکــی از جلســات مربوط 
ــر  ــی خب ــع اتم ــق جام ــن تواف ــگارش مت ــه ن ب

ــالف  ــل اخت ــزم ح ــک مکانی ــر روی ی از کار ب
احتمالــی خبــر داد و گفــت کــه مراجعــه بــه ایــن 
ســاختار در صــورت بــروز ســوءتفاهم یــا اختالف 
ــه هــم خــوردن  ــری از ب ــرای جلوگی ــی ب احتمال

توافــق مهــم اســت.
ــق  ــروج از تواف ــه خ ــد ک ــی رس ــر نم ــه نظ ب
ــی و  ــا صــرف زمــان بســیار طوالن جامــع کــه ب
ــه  ــرای هــر دو طــرف ب ــاال ب ــه سیاســی ب هزین
دســت آمــده، و بازگشــت بــه دوره ای از تنــش و 
خصومــت، مطلــوب طرفیــن باشــد بــرای همین 
ــیر  ــرای تفس ــی ب ــع حقوق ــک مرج ــن ی تعیی
توافقنامــه و حــل اختالفــات احتمالــی تضمیــن 
پایــداری توافــق اســت و حیاتــی بــه نظــر مــی 

ــد. رس
ــی  ــالف حقوق ــرای حــل اخت ــی ب ــن مرجع تعیی
ــار  ــی از چه ــامل یک ــد ش ــی توان ــی م احتمال
ــراد  ــر باشــد کــه هریــک حســن و ای شــکل زی

ــود را دارد: ــاص خ خ
ــت ســازمان  ــت: شــورای امنی ــورای امنی ش
ملــل بــر اســاس منشــور ملــل متحــد مســئول 
حفاظــت و پاســداری از صلــح بیــن المللــی 
ــالف  ــه اخت ــی ک ــورها در موضوعات ــت. کش اس
سیاســی و حقوقــی دارنــد مــی تواننــد بــا مراجعه 
ــرای  ــک ب ــت کم ــت درخواس ــورای امنی ــه ش ب
ــورا  ــه ش ــی ک ــد )در صورت ــالف کنن ــع اخت رف
موضــوع را در صالحیــت رســیدگی خــود بدانــد( 
ــالف در  ــروز اخت ــورت ب ــه در ص ــن گزین ــا ای ام
اجــرای توافــق جامــع اتمــی ایــراد شــکلی دارد. 
ــم  ــو دای ــروه 1+5 عض ــای گ ــور از اعض 5 کش
ــرف  ــن رو ط ــتند و از همی ــت هس ــورای امنی ش
ــد  ــی توان ــران( م ــا ای ــالف )در اینج ــر اخت دیگ
شــورای امنیــت را بــه عنــوان یــک مرجــع بــی 
ــول  ــالف قب ــه اخت ــیدگی ب ــرای رس ــرف ب ط

ــد. نکن
دیــوان بیــن المللــی دادگســتری: 
ــروه  ــران و گ ــان ای ــع اتمــی می ــق جام ــا تواف ام
ــور و دو  ــک کش ــان ی ــق می ــع تواف 1+5 در واق
ــورای  ــا و ش ــه اروپ ــی  )اتحادی ــن الملل ــاد بی نه
امنیــت ســازمان ملــل( اســت. مطابــق مــاده 34 
اساســنامه دیــوان بیــن المللــی دادگســتری، فقط 

ــوا  ــرح دع ــت ط ــوان صالحی ــا در دی ــت ه دول
ــی. ــن الملل ــای بی ــازمان ه ــه س ــد و ن دارن

بــا ایــن همــه در صــورت بــروز اختــالف 
احتمالــی، مجمــع عمومــی ســازمان ملــل مــی 
ــه  ــوان درخواســت رای مشــورتی )ون ــد از دی توان
رســیدگی بــه دعــوا( کنــد کــه البتــه بــه اجمــاع 
در میــان بیــش از 190 کشــور عضو احتیــاج دارد 

ــر اســت. ــان ب ــدی زم ــده رون ــی القاع و عل
ــوان،  ــورتی از دی ــت رای مش ــر درخواس ــه غی ب
ــی(  ــن الملل ــای بی ــازمان ه ــه س ــورها )و ن کش
ــوان  ــوا در دی ــرح دع ــان ط ــد خواه ــی توانن م
هــم بشــوند امــا الزمــه طــرح دعــوای حقوقــی، 
ــه  ــوان اســت ک ــی دی ــت قطع ــرش صالحی پذی
هــم  آمریــکا و هــم ایــران بــا قیــد تحفــظ و بــه 
صــورت ترافعــی ایــن صالحیــت را پذیرفتــه اند. 
کشــورهای طــرف توافــق مــی تواننــد در ســند 
نهایــی، صالحیــت دیــوان را بــرای تفســیر و حل 
ــای  ــال ادع ــه مث ــورها )و ن ــان کش ــالف می اخت
ایــران و اتحادیــه اروپــا علیــه یکدیگــر( بپذیرنــد 
امــا حتــی در ایــن صــورت هم حــل اختــالف در 
ــر اســت مضافــا  دیــوان رونــدی بســیار زمــان ب
ــا  ــی ب ــالف احتمال ــف اخت ــه تکلی ــن ک ــر ای ب

ــا روشــن نیســت. ــه اروپ اتحادی
ــک  ــیس ی ــا تاس ــژه ی ــزم وی مکانی
دیــوان تــازه: تاســیس یــک مکانیــزم ویــژه 
داوی نظیــر دیــوان داوری دعــاوی ایــران و 
ــه موضــوع مشــخص تفســیر و  ــه ب ــکا، ک آمری
اختالفــات دو طــرف دربــاره توافــق جامــع اتمــی 
ــن  ــاوی طرفی ــه دع ــرای رســیدگی ب ــردازد، ب بپ
)چــه کشــورها و چــه اتحادیــه اروپــا( صالحیــت 

ــت. ــد داش خواه
ــیدگی  ــر از رس ــده کمت ــی القاع ــیوه عل ــن ش ای
توســط دیــوان زمانبــر اســت امــا هزینــه هــای 
تــازه ای را بــه طــرف هــای توافــق تحمیــل می 
ــه رســیدگی  ــن نام ــن قضــات و آئی ــد و تعیی کن
قضایــی آن هــم مــی توانــد محــل اختــالف تازه 

ــران و گــروه 1+5 باشــد. ــان ای ای می
ــر اســاس  تشــکیل کمیتــه زیــر نظــر دبیــرکل: ب
ــس  ــش ب ــه آت ــرش آن ب ــه پذی ــه 598 ک قطعنام
ــگ  ــال جن ــس از 8 س ــراق پ ــران و ع ــان ای می

انجامیــد، شــورای امنیــت، دبیــرکل ســازمان ملــل 
را مامــور کــرد تــا بــا تشــکیل کمیتــه ای، متجــاوز 
جنگ را شناســایی کند. علیرغــم مــواردی از نقض 
بی طرفــی شــورای امنیت در جنــگ ایــران و عراق 
به نفــع صــدام، ایــن کمیته بــه نفــع ایــران رای داد 
و بــر اســاس شــواهد و اســتناد بــه رای ای از دیــوان 
ــگ  ــر جن ــراق را آغازگ ــکا، ع ــران و آمری داوری ای
شــناخت کــه آثارحقوقــی عمــده ای را متوجــه این 

کشــور مــی کنــد.
ــی  ــوان مکانیزم ــی ت ــو م ــتفاده از آن الگ ــا اس ب
ــران و  ــان ای ــالف می ــی اخت ــل احتمال ــرای ح ب
1+5 زیــر نظــر دبیــرکل ســازمان ملــل ترتیــب 

داد.
کمیســیون حــل اختــالف مشــترک: امــکان دارد 
کــه طــرف هــای توافــق جامــع اتمــی تمایلــی 
بــه ایجــاد یــک مکانیــزم حقوقــی حــل اختالف 
مشــابه مــوارد گفتــه شــده بــاال نداشــته باشــند. 
در ایــن صــورت تشــکیل یــک کمیســیون حــل 
ــی از  ــور نمایندگان ــا حض ــترک ب ــالف مش اخت
کشــورهای ایران و گــروه 1+5 و احتمــاال داواران 
ــای  ــدود راه ه ــما مع ــد، در ش ــرف باش ــی ط ب
باقــی مانــده حــل اختــالف احتمالــی اســت کــه 
گرچــه تشــکیل آن بــه ســهولت امکانپذیر اســت 
امــا چــون شــیوه حــل اختــالف در آن عمدتــا بــر 
اراده سیاســی طرفیــن اســتوار اســت، در صــورت 
بــروز اختــالف جدی، شــکننده یــا تغییــر در اراده 
ــدی  ــا، عمــال کارآم سیاســی یکــی از طــرف ه

نخواهــد داشــت.

المانیتور بررسی کرد:

ایران و 1+5 بعد 
از توافق جامع 
اختالفات خود 
را چگونه حل 

می کنند

دیپلمات های ایرانی می 
گویند لغو تحریم های 
آمریکا باید یکجا و در 

روز اجرای توافق نهایی 
صورت گیرد در حالی 

که آمریکا در تعبیری 
متفاوت می گوید لغو 
تحریم ها تدریجی و 

مرحله ای خواهد بود|
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آمـریـــــکا

ــود  ــای خ ــالش ه ــه ت ــس ک ــکا و انگلی آمری
ــال  ــی فوتب ــام جهان ــی ج ــب میزبان ــرای کس ب
ــی  ــا طراح ــد، ب ــی بینن ــورده م ــت خ را شکس
جنجــال هــای اخیــر، اقدامــات خــود را بــر لغــو 

ــد. ــرده ان ــز ک ــیه متمرک ــی روس میزبان
آمریــکا و همپیمانــان اروپایــی اش بــه ویــژه 
انگلیــس وقتــی نتوانســتند میزبانــی جــام جهانــی 
فوتبــال در ســال هــای 2018 و 2022 را بــه دســت 
ــی  ــو میزبان ــرای لغ ــود را ب ــارهای خ ــد، فش آورن
ــازی هــای ســال 2018 بــر »جــوزف  روســیه در ب
ــی  ــر« رییــس فدراســیون بیــن الملل ســیس بالت
ــد و زمانــی کــه از بالتــر  فوتبــال )فیفــا( وارد آوردن
هــم ناامیــد شــدند، تــالش کردنــد اهــداف خــود را 
در قالــب یــک »بــازی ژئوپلوتیــک در زمیــن فیفا« 
بــه انجــام رســانده و او را مجبــور به اســتعفا نمایند.

ــه  ــال ریســرچ در یــک گــزارش تحلیلــی ب گلوب
واکاوی علــل و عوامــل پیــدا و پنهــان در رخ 
دادهــای اخیــر در فیفــا پرداختــه و نوشــته اســت: 
تردیــدی نیســت کــه فســاد در فدراســیون بیــن 
ــا( در دهــه هــای گذشــته  ــال )فیف ــی فوتب الملل
نیــز وجــود داشــته اســت. ســال هاســت رشــوه 
ــی  ــاد متول ــن نه ــرده در ای و معامــالت پشــت پ
ــا وجــود داشــته، امــا  پربیننــده تریــن ورزش دنی
ــات  ــزوم تحقیق ــی از ل ــه تازگ ــکا ب ــرا آمری چ
ــه  ــخن گفت ــا س ــزرگ در فیف ــاد ب ــاره فس درب
و موجــب شــده تــا تحــوالت ویــژه ای در 

ــود؟ ــاد ش ــیون ایج فدراس
ــواهد و  ــاس ش ــر اس ــه ب ــت ک ــت آن اس واقعی
قرائــن بیشــمار، فســاد و دســتگیری هــای اخیــر 
بــا مســائل ژئوپلتیــک در ارتبــاط بــوده اســت. در 
ــرای  ــدی ب ــه جدی ــه جبه ــا ب ــر فیف ــال حاض ح
جنــگ آمریــکا و متحدانش بــا کشــورهایی مانند 

ــه  ــا در عرص ــت. نبرده ــده اس ــدل ش ــیه ب روس
ــازه ای  ــوی ت ــگ و ب ــون رن ــول اکن ــرژی و پ ان
ــارزه در  ــد مب ــب جدی ــه و در قال ــود گرفت ــه خ ب
ــح  ــر واض ــت. پ ــده اس ــی ش ــا علن ــش فیف پوش
اســت کــه »جــوزف بالتــر« نیــز قربانــی بــازی 
ــا  ــن فیف ــس در زمی ــکا و انگلی ــک آمری ژئوپلوتی

ــود. ــی ش ــوب م محس
ــه  ــال ب ــه فوتب ــدان ب ــه من ــتمداران و عالق سیاس
یــاد دارنــد در ســال 2005 بالتــر در بــازی شــطرنج 
ژئوپلوتیــک آمریــکا قــرار نگرفــت؛ به گونــه ای که 
فیفــا درخواســت وزارت امورخارجــه آمریــکا دربــاره 
ممانعــت از شــرکت ایــران در جــام جهانــی ســال 
2006 را نپذیرفــت. نمونه ای دیگر از این دســت، رد 
تقاضــای آمریــکا از فدراســیون برای عــدم پذیرش 

ــیطن است. فلس
ــرای  ــطین ب ــای فلس ــت ه ــراردادن درخواس ق
تعلیــق رژیــم صهیونیســتی بــر مبنــای منطقــی 
تجــاوز ایــن رژیــم بــه فلســطین و قتــل عــالم 
زنــان و کــودکان در بنــد پانزدهم دســتور جلســه 
ــه  ــوان ب ــی ت ــز م ــا را نی ــع فیف ــن مجم 65می
فهرســات قبــل اضافــه نمــود. چنــد روز قبــل از 
تشــکیل ایــن جلســه، بالتــر در یک ســفر کاری 
ــود  ــا »محم ــه ب ــی جداگان ــام مذاکرات ــا انج و ب
خودگــردان  تشــکیالت  رئیــس  عبــاس« 
فلســطین و »بنیامیــن نتانیاهــو« نخســت وزیــر 
ــم اشــغالگر قــدس مســأله را حــل و فصــل  رژی
ــرد و در نتیجــه آن فلســطینیان از درخواســت  ک
تعلیــق فدراســیون فوتبــال ایــن رژیــم صرفنظــر 
کردنــد. بــا ایــن اقدامــات گویــا تحمــل آمریکا و 
متحدانــش از رئیــس فدراســیون جهانــی فوتبال 

ــی خــود رســیده اســت. ــه نقطــه پایان ب
ماجــرا به اینجــا نیز ختــم نشــد. آمریــکا و انگلیس 

نــه تنهــا از عــدم میزبانــی جــام جهانــی فوتبــال در 
ســال هــای 2018 و 2022 ناراحــت هســتند، بلکــه 
تــالش هــای خــود بــرای اعمــال فشــار بر روســیه 
از طریــق فیفــا را نیــز موثــر و کافــی نمی دانســتند. 
آنچــه کمپیــن آمریــکا در درون فیفا و علیــه رئیس 
ــه  ــا علی ــود آورد و نتیجــه آن کودت ــه وج ــا را ب فیف
بالتــر را بــه نتیجــه رســاند، امتنــاع فدراســیون بین 

المللــی فوتبــال از تحریــم روســیه بود.
ــی  ــه م ــی اش چگون ــدان اروپای ــکا و متح آمری
ــی  ــام جهان ــرای ج ــیه ب ــی روس ــد میزبان توانن
ســال 2018 را تحمــل کننــد؟ حملــه واشــنگتن 
بــه فیفــا چگونــه شــکل گرفــت؟ تنهــا چنــد روز 
از انتخابــات مجــدد »جــوزف بالتــر« در 29 مــی 
ســال 2015 بــا رأی اکثریــت نماینــدگان حاضــر 
ــر  ــی غی ــا، وی در اقدام ــه فیف ــن جلس در 65می
ــن ســال جــاری اعــالم کــرد  منتظــره در 2 ژوئ
ــیون  ــن فدارس ــت ای ــا از ریاس ــد دارد ت ــه قص ک

بیــن المللــی کنــاره گیــری کنــد.
محافــل خبــری و تحلیلــی در سراســر جهــان این 
حرکــت را غیــر معمــول و عجیــب دانســتند؛ چــرا 
کــه انتخــاب مجــدد بالتــر در شــرایطی بــه وقــوع 
پیوســت کــه او توانســته بــود در برابــر فشــار هــای 
ــی  ــرکای اروپای ــکا و ش ــوی آمری ــددی از س متع
اش بــرای عــدم اعــالم نامــزدی اش در انتخابــات 
مقاومــت جانانــه ای کــرده و بــرای دوره پنجــم نیز 
ســکان این نهــاد پــر مخاطــب را بــه دســت گیرد.

بالتــر در یــک کنفرانــس خبــری در مقــر فیفــا 
ــل  ــه  دلی ــرد ک ــالم ک ــوییس اع ــخ س در زوری
ــه  ــت ک ــن اس ــتعفا ای ــرای اس ــم اش ب تصمی
دیگــر از حمایــت هــای جمعــی برخوردار نیســت 
و لــذا قصــد نــدارد بــه ریاســت فیفــا ادامــه دهــد.

در انتخابات فیفا چه گذشت؟

133 رأی از مجمــوع 209 نماینــده کنفدراســیون 
فوتبــال کشــورهای حاضــر کــه بــرای رأی دادن 
در دور اول انتخابــات فیفــا در ایــن جلســه حضور 
ــی  ــه معن ــه ب ــد ک ــر رأی دادن ــه بالت ــتند، ب داش
ــاء  ــد از اعض ــدود 64 درص ــت ح ــالم موافق اع
ــن  ــی کــه ای ــرای ریاســت وی اســت. از آنجای ب
عــدد از دو ســوم آرا مــورد نیــاز بــرای اطمینــان از 
پیــروزی قاظــع در دور اول انتخابــات )67 درصد( 
اندکــی کمتــر اســت، دور دوم رأی گیــری در 

دســتور کار قــرار گرفــت.
با ایــن حال علیرغــم کســب اکثریت آراء توســط 
بالتــر، وی کمــاکان بــرای اعــالم اســتعفای خود 
تحــت فشــار بــود. پــس از انتخــاب مجــدد وی، 
تــالش جمعــی از ســوی رســانه هایــی همســو 
ــوز و  ــی نی ــی س ــز، ای ب ــورک تایم ــد نیوی مانن
رویتــرز آغــاز و ســعی شــد تــا بــا انتشــار مطالبی، 
ایــن مطلــب بــه افــکار عمومــی القــاء شــود کــه 
بالتــر توســط مســولین آمریکایــی مــورد تحقیق 

و تفحــص جنایــی قــرار گرفتــه اســت.
در ادامــه ایــن نقشــه و پیــش از تحقیــق از بالتر، 
پلیــس آمریــکا و ســوئیس در اقدامــی مشــترک 
در 27 مــی ســال جــاری بــه دســتگیری 7 
مســئول فیفــا در زوریــخ بــه عنــوان »مظنونین« 
بــه فســاد مبــادرت و ایــن افــراد را بــرای ادامــه 

تحقیقــات بــه آمریــکا فرســتادند.
یــک نکتــه مهــم بــه افشــای حقیقــت در برنامــه 
ریــزی آمریــکا در طراحــی ایــن بــازی ژئوپلوتیــک 
ــرای  ــکا اقدامــات خــود ب ــد. آمری کمــک مــی کن
بازجویــی از »مظنونیــن« را درســت در زمانــی 
شــدت بخشــید کــه تحقیقــات جداگانه ای توســط 
مقامــات ســوئیس درخصــوص اعطــای میزبانــی 
مســابقات جــام جهانــی فوتبــال 2018 بــه روســیه 

جبهه جدید ضدروسی به بهانه فساد در فیفا

بازی ژئوپولیتیک آمریکا و 
انگلیس؛ این بار در زمین فیفا
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آمـریـــــکا

ــود. ــان ب ــه قطــر در جری و 2022 ب
گویــا فیفــا هیــچ عالقــه ای بــه عقــب نشــینی از 
تصمیــم خــود در ایــن میزبانی هــا و اجرای نســخه 
ــه روســیه نشــان نمــی داد.  ــی علی ــازی آمریکای ب
جالــب ایــن اســت بدانیــم کــه زمــان ایــن حمالت 
و دســتگیری هــا دقیقــا 24 ســاعت پیــش از آغــاز 
انتخابــات فیفــا بــود. ایــن امــر بــه این معنی اســت 
ــری از  ــرای جلوگی ــود ب ــای خ ــکا تیره ــه آمری ک

بازانتخــاب بالتــر را شــلیک کــرده بــود.
بالتــر نیــز در واکنــش صراحتــا پاســخ داد: هیــچ 
ــات  ــن اتفاق ــد ای ــاور کن ــه ب ــت ک ــس نیس ک
ــالت  ــت؛ حم ــاده اس ــی س ــان تصادف ــم زم ه
ــش از  ــم پی ــکا آن ه ــای آمری ــتگیری ه و دس

ــت. ــی نیس ــانه خوب ــات نش انتخاب

تــاش بــرای سیاســی ســازی فیفــا و 
تفرقــه در جهــان

ــی  ــیمات ژئوپلوتیک ــا و تقس ــت ه ــیم رقاب ترس
خــود را در فیفــا بهتــر نشــان مــی دهــد. آنچــه 
اکنــون در ورای تحــوالت فدراســیون بیــن 
ــگ  ــادآور جن ــذرد، ی ــی گ ــال م ــی فوتب الملل
ــالوادور و  ــان الس ــال« می ــر فوتب ــاکر در براب »س

هنــدوراس در ســال 1969 اســت.
ــر از اســترالیا، تمامــی 47 عضــو کنفدراســیون  غی
فوتبال آســیا )ای اف ســی(، بــه بالتــر رأی داده و در 
زمــان اعــالم رســوایی در فیفــا نیز بــا انتشــار بیانیه 
ای بــر حمایــت خــود از وی تأکیــد کردنــد. همه 44 
عضــو کنفدراســیون فوتبــال آفریقــا )ســی ای اف( 

هــم بــا حمایــت از بالتــر بــه وی رأی دادنــد.
ــرد:  ــالم ک ــی اع ــت در گزارش ــه اکونومیس روزنام
یــک چهــارم از اعضــاء کنفدراســیون فوتبــال اروپا 
)یــو ای اف ای( بــدون توجــه بــه درخواســت رئیس 
خــود بــه بالتــر رأی دادنــد. جــدا از حمایــت هــای 
ــر، 18  ــه از بالت ــاال فرانس ــپانیا و احتم ــیه، اس روس
ــد ارمنســتان،  ــز مانن ــن کنفدراســیون نی عضــو ای
بــالروس، فنالنــد و قزاقســتان بــه نفــع بالتــر بــه 

میــدان آمــده بودنــد.
ــکا و  ــز آمری ــکا نی ــاره آمری ــیون ق در کنفدراس
ــایر  ــد و س ــر بودن ــان بالت ــا مخالف ــادا تنه کان
کشــورهای آمریــکای مرکــزی و حــوزه کارائیب 
ــا درنظــر گرفتــن ایــن  ــد. ب از وی حمایــت کردن
آمارهــا مــی تــوان از طراحــی یــک نقشــه بــرای 
ــر  ــه نتیجــه رســاندن تــالش هــای ضــد بالت ب

ــت. ــرده برداش پ

دســتگیری هــا در فیفــا؛ اعمــال فشــار بــه 
ــیه ــا روس ــت ب ــرای مخالف ــن ب ــکای التی آمری

تمامــی 7 مســئولی که پیــش از انتخابات دســتگیر 
شــدند از آمــرکای التیــن بودنــد کــه ناخشــنودی و 
واکنش کنفدراســیون آمریکای جنوبــی را به همراه 
ــل هــدف  ــر« دالی ــی »وای ــگاه تحلیل داشــت. پای
قرارگرفتــن مســئولین فیفــا بــا اصالــت آمریــکای 
ــوص  ــن خص ــواالتی درای ــرح س ــا ط ــن را ب التی
افشــا کــرد: چــرا آمریــکا و متحدانش تنهــا مقامات 
ــرا در  ــد؟ و چ ــتگیر کردن ــا را دس ــیون م کنفدراس
ســوئیس؟ چــرا از طریــق پلیــس بیــن الملــل و بــا 
برقــراری تمــاس بــا دولــت هــای آمریــکای التین 

ایــن کار را انجــام ندادنــد؟
تمامــی وقایــع از تالشــی ســازمان یافتــه بــرای 
ــال  ــی س ــام جهان ــی ج ــیه از میزبان ــذف روس ح
2018 حکایــت دارد. ایــن پایــگاه تحلیلــی 
ــی  ــوئیس و برخ ــس س ــی آی، پلی ــور اف ب حض
ــراد  ــتگیری اف ــرای دس ــی ب ــگران غرب از گزارش
مذکــور بــه عــالوه تذکــر بــه هیــأت نمایندگــی 
ــت  ــدم حمای ــوص ع ــن در خص ــکای التی آمری
ــی  ــک طراح ــن از ی ــنادی روش ــر را اس از بالت

ــد. ــی دان ــده م ــاب ش حس

بــر ایــن اســاس از آنجایــی کــه آمریــکا و 
ــب  ــرای کس ــود ب ــای خ ــالش ه ــس ت انگلی
میزبانــی بــازی هــای جــام جهانــی را شکســت 
خــورده دیدنــد، بــا طراحــی جنجــال هــای اخیر، 
اقدامــات خــود را بــر لغــو میزبانــی روســیه و قطر 

ــد. ــز کردن متمرک
رئیــس  کــه  »علی ابن حســین«  شــاهزاده 
ــاه  ــود، از م ــز ب ــال اردن نی ــیون فوتب کنفدراس
هــا قبــل از انتخابــات توســط ائتــالف آمریــکا و 
متحــدان اروپایــی اش بــه عنــوان رقیبــی بــرای 
بالتــر مــورد حمایــت جــدی قــرار گرفــت و ایــن 
ــرای  ــی هــای گســترده ای را ب کشــور هــا رایزن
پیــروزی وی بــه جــای بالتــر انجــام داده بودنــد.

ــود را  ــری خ ــه گی ــی نتیج ــگاه تحلیل ــن پای ای
بــر اســاس حقایــق فــوق چنیــن عنــوان کــرده 
ــای  ــاره رخداده ــا درب ــال ه ــام جنج ــت: تم اس
فیفــا، مســأله فســاد یــا حمایــت از جایــگاه 
ایــن نهــاد نیســت؛ آنچــه مطــرح اســت، بــازی 
ژئوپلوتیــک غــرب بــرای اســتعمار نویــن جهــان 
ــو  ــون از لغ ــر چ ــوزف بالت ــع ج ــت. در واق اس
ــی  ــرای بازیهــای جــام جهان ــی روســیه ب میزبان
2018 خــودداری کــرد، مجبــور بــه اســتعفا شــد.

پروفســور »کویــن ریچــاردز« معتقــد اســت که ســایه نژادپرســتی 
همچنــان بــر ســر اغلــب آمریکایــی هــا ســنگینی مــی کنــد کــه 
از آن میــان مــی تــوان بــه خشــونت پلیــس، ارعــاب مظنونیــن و 
همچنیــن بــی عدالتــی هــای اقتصــادی و اجتماعــی اشــاره کــرد.

بررســی نســبت ســرمایه داری و تبعیــض )تبعیــض نــژادی( را در 
گفتگــو بــا پروفســور »کویــن ریچــاردز« مــورد بحــث و بررســی 
قــرار داده ایــم کــه در ادامــه از نظــر مــی گــذرد. کویــن ریچــاردز 
ــیلوانیای  ــای پنس ــای زیب ــی هنره ــر آکادم ــس دانشــکده هن رئی
ــرن  ــر ق ــات، هن ــا موضوع ــددی ب ــاالت متع ــه مق آمریکاســت ک
ــاب  ــف کت ــره دارد. وی مؤل ــات و غی ــر معاصــر، ادبی نوزدهــم، هن

ــده« اســت. ــدی ش ــوب بن ــاره چارچ ــدای دوب »دری

|| نظریـه پـردازن چپ از جملـه »ایمانوئل والرشـتاین« 
معتقـد هسـتند کـه سـرمایه داری)کاپیتالیسـم( چه در 
بعد داخلـی و چه در بعـد خارجی به اسـتثمار »پیرامون« 
مشـغول اسـت. پیرامـون در داخـل هـر واحد سیاسـی 
طبقـه کارگـر تعریـف مـی شـود و در بعـد خارجـی، 
کشـورهای پیرامونی)جهـان سـوم-در حـال توسـعه-

کشـورهای فقیـر(. بـر این اسـاس آیـا می تـوان میان 
سـرمایه داری و تبعیـض نـژادی بـه ویـژه در آمریـکا 

دید؟ نسـبتی 
ــکل  ــر دو ش ــرمایه داری در ه ــام س ــان نظ ــا هم ــم ی کاپیتالیس
تاریخــی و معاصــر از عنصــر تبعیــض نــژادی بــه طــرق مختلــف 
ــاد  ــر اقتصــادی گــروه هــای اقلیــت در ابع ــرده اســت. فق ســود ب
داخلــی و بیــن المللــی نخســتین مســئله ای اســت کــه در 
کشــورهای در حــال توســعه بــه چشــم مــی خــورد. منافــع ملــت 
هــای ثروتمنــد در هــر دو ایــن ابعــاد بــه بهــره کشــی از قشــر فقیر 

ــر وابســته اســت. ــه کارگ طبق
ــطح  ــک س ــر  ی ــود ب ــی خ ــده آل گرای ــم در ای ــه کاپیتالیس اگرچ
همــوار بــه مثابــه یــک زمیــن بــازی بنــا شــده و مشــوق سیســتمی 
بــا رهبــری نامشــخص اســت کــه صرفــا بــر ســودآوری تکیــه دارد، 
ایــن ایــده آل گرایــی موفــق بــه توضیــح ایــن مطلــب نیســت کــه 
چگونــه ایــن زمیــن بــازی مســطح فقــط بــه ســرگرمی توانگــران و 
رهبرانــی اختصــاص یافته کــه معــرف منافع قشــر ثروتمند هســتند. 
کاپیتالیســم در ایــده آل خــود بــر تبعیــض مالــی یــا متکــی بــر ثروت 
بنــا شــده اســت امــا در عمــل مایــه تشــدید تبعیــض نــژادی اســت.

بــه معنــای دیگــر، نظــام ســرمایه داری از تبعیضــی بهــره مــی برد 
کــه در آن نژادپرســتی مســبب تفرقــه احتمالــی در طبقــه کارگــر 
مــی شــود. بــه ایــن ترتیب، بــه جــای تمرکــز بــر هویــت طبقاتی، 
نژادپرســتی تقســیم بنــدی هــای نامعقوالنــه ای را در بیــن مردمی 
ایجــاد مــی کنــد کــه از منافــع اقتصــادی مشــترکی در رابطــه بــا 

طبقــه حاکــم بــر جامعــه برخــوردار هســتند.
در همــان حــال کــه اقشــار فقیــر جامعــه از ســفید گرفتــه تا ســیاه، 
التیــن تبــار، آســیایی تبــار و عــرب تبار بــه شــیوه ای غیر ســازنده 
بــه دشــمنی بــا هــم مــی پردازنــد، قشــر مرفه مــی توانــد بــا بهره 
گیــری از وضعیــت موجــود بــه غــارت گــری خــود ادامــه دهــد. به 
ایــن طریــق مــی تــوان مســئله تبعیــض اقتصــادی را بــه تبعیــض 
نــژادی تغییــر داد. در عیــن حــال، بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنیم 
ــه از اصــول نظــری  ــود دارد ک ــی وج ــض اساس ــی تبعی ــه نوع ک
کاپیتالیســم ریشــه مــی گیــرد و بــه بهــره کشــی نظــام ســرمایه 
داری دامــن مــی زنــد. بــا احتســاب ایــن مــورد اخیــر، کاپیتالیســم 
بــر  آرمــان بــه حداکثــر رســاندن میــزان ســود بنــا شــده اســت و 
ایــن طبیعتــا موجــب نابرابــری منجــر بــه تبعیــض مــی شــود. بــه 
ایــن ترتیــب، سیســتم بــر پایــه نابرابــری منابــع اقتصــادی و بهــره 

کشــی کالن دولــت حاکــم از همــان منابــع  بنــا شــده اســت. 

|| آیــا حاکمیــت ســرمایه داری و تــداوم آن در نظــام 
سیاســی و اقتصــادی آمریــکا باعــث بــه وجــود آمدن 
نوعــی تبعیــض علیــه ســیاه پوســتان نبــوده اســت؟

در ارتبــاط بــا نــژاد، تاثیــرات اقتصــادی کاپیتالیســم مــی توانــد از 
خــالل عبــارت »دارایــی خالــص« کــه از واژگان کالمــی همیــن 
سیســتم اســت تعریــف شــود. تحقیــق مرکــز آمــار آمریــکا کــه 
در ســال 2011 انجــام شــد میانگیــن دارایــی خالــص مــردم ایــن 
ــر ایــن اســاس،  ــر حســب قومیــت مشــخص کــرد. ب کشــور را ب
شــکاف ثــروت بیــن قشــر ســفید آمریــکا و اقلیــت هــای نــژادی 
ایــن کشــور از افزایــش چشــمگیری نســبت به گذشــته برخــوردار 
بــوده اســت. در ایــن تحقیــق، مشــخص شــد کــه میانــه دارایــی 
خالــص یــک خانــواده ســفید پوســت آمریکایــی تقریبــا 113 هزار 
ــواده  ــک خان ــرای ی ــی ب ــن دارای دالر اســت حــال آنکــه ارزش ای
التیــن تبــار 6 هــزار و ســیصد دالر بــرآورد مــی شــود و ایــن مقدار 
ــه 5 هــزار و 700 دالر مــی  ــواده ســیاه پوســت ب ــک خان ــرای ی ب
رســد. واقعیــت تــکان دهنــده آن اســت کــه میانــه دارایــی خالص 
یــک خانــم مجــرد و ســیاه پوســت یــک دالر اســت. ایــن ارقــام تا 
حــد زیــادی محصــول قــدرت هــای اقتصــادی برخاســته از نظــام 

آشــفته ســرمایه داری اســت.
در توضیــح بیشــتر تاثیــر کاپیتالیســم بــر رفتــار جامعــه آفریقایــی 
ــتوانه  ــی پش ــای ب ــوایی وام ه ــه رس ــوان ب ــی ت ــکا م ــار آمری تب
مســکن اشــاره کــرد کــه بــه رکــود اقتصــادی ســال 2008 دامــن 
زد و بــه ویــژه جامعــه ســیاه آمریــکا را متاثــر کــرد و ایــن همــان 
مطلبــی اســت کــه مطالعه آمــاری بــاال بــا نمایــش ســقوط میزان 
ــکاس آن  ــه انع ــعی ب ــت س ــیاه پوس ــای س ــواده ه ــی خان دارای
داشــت. در ایــن دوره، جامعــه آفریقایــی تبــار آمریــکا در مقایســه 
بــا همــه ادوار تاریــخ بــه اســتثنای زمــان رواج بــرده داری بــا فقــر 
ــای  ــای وام ه ــع، اعط ــود. در واق ــان ب ــه گریب بیشــتری دســت ب
مســکن بــی پشــتوانه بــا انگیــزه بهــره کشــی نژادپرســتانه صورت 
ــد  ــه قی ــک مســکن ب ــا وعــده تمل ــع انســانی را ب ــت و جوام گرف
ــدت  ــاه م ــه در کوت ــده ای ک ــرار داد- وع ــدف ق ــورد ه اقســاط م
جالــب بــود حــال آنکــه عواقــب اقتصــادی بلنــد مــدت آن بســیار 
مخــرب از کار درآمــد. ایــن وام هــا کــه بعدهــا به شــکل مشــتقات 
خطــر آفریــن و قابــل معاملــه در بازارهــای بیــن المللــی عرضــه 

شــد تــا حــد زیــادی مســبب رکــود اقتصــاد جهــان بــود.

فیلسوف آمریکایی:

آمریکا رشد اقتصادی خود را مرهون نظام برده داری است
گفتگو: جواد حیران نیا-مریم خرمائی
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آمـریـــــکا

از هــم اکنــون خیلــی هــا منتظرنــد تــا ببیننــد آیا 
بــر حســب ســنت شــکنی »هیــالری کلینتون« 
ــی  ــش آفرین ــان نق ــه خواه ــی ک ــوان زن ــه عن ب
ــای کاخ  ــت دره ــان اس ــه جه ــتر در عرص بیش
ــه روی  ــی ب ــومین دور متوال ــرای س ــفید را ب س

ــا خواهــد گشــود. دموکراته
ــکا در تاریــخ  ــات ریاســت جمهــوری آمری انتخاب
ــی 2016  ــده یعن ــالدی آین ــال می ــر س 8 نوامب
ــت  ــن رقاب ــای ای ــا دره ــد ام ــد ش ــزار خواه برگ
حســاس تقریبــا از دو مــاه پیــش بــه روی 
نامزدهــای مشــتاقی کــه خواهــان هدایــت 
ــده  ــاز ش ــتند ب ــفید هس ــدرت کاخ س ــکان ق س
ــک شــاهد ورود چهــره  ــه ی ــک ب ــا ی اســت و م
هــای سیاســی آمریــکا بــه گــود انتخابــات 
ریاســت جمهــوری هســتیم تــا در فرصت نســبتا 
طوالنــی کــه پیــش رو دارنــد خــود را بــرای نبرد 

ــد. ــاده کنن ــی آم نهای
تبلیغــات ریاســت  بــودن مســیر  طوالنــی 
جمهــوری آمریــکا کــه تقریبــا دو ســال بــه طول 
مــی انجامــد از پیچیدگــی هــای نظــام انتخاباتی 
ــه در فرصــت  ــی شــود ک ــن کشــور ناشــی م ای
مناســب بــه آن پرداختــه خواهــد شــد؛ امــا فــی 
الحــال تمرکــز مــا بیشــتر بــر روی دو مرحلــه ای 
بــودن انتخابــات و حــذف همــه رقبــا بــه نفــع دو 
نامــزدی اســت کــه از توانمنــدی بیشــتری بــرای 

ــا هــم برخــوردار هســتند. مقابلــه ب
مرحلــه مقدماتــی جنبــه داخلــی دارد و در 
ــه  ــکا ب ــرح آمری ــزاب مط ــک از اح ــر ی آن ه
ــنگ  ــرات، س ــواه و دموک ــوری خ ــژه جمه وی
ــه  ــد؛ ب ــی کنن ــی را وا م ــات درون حزب اختالف
ــزد  ــد نام ــاح چن ــر جن ــه از ه ــب ک ــن ترتی ای
ــا در  ــد ت ــی پردازن ــت م ــه رقاب ــر ب ــا یکدیگ ب
نهایــت نامــزد برنــده را بــرای مواجــه بــا برنــده 
ــدان کارزار  ــه می ــف ب ــزب مخال ــی از ح نهای

ــتند. ــی بفرس اصل
ــوری  ــزد جمه ــر، 10 نام ــای ام ــن ج ــه ای ــا ب ت
ــرای  ــود ب ــت خ ــودن بخ ــدف آزم ــا ه ــواه ب خ
ــال  ــوری س ــت جمه ــت ریاس ــه رقاب ــی ب راهیاب
ــال  ــد و احتم ــته ان ــدان گذاش ــه می ــا ب 2016 پ
مــی رود تعــداد آنهــا بــه 15 نفــر هــم برســد. در 
مقابــل، از حــزب دموکــرات 4 نفــر رســما اعــالم 
ــداد  ــت تع ــن اس ــه ممک ــد ک ــرده ان ــی ک آمادگ

ــد. ــش یاب ــر افزای ــه 6 نف ــز ب ــا نی آنه
ــدی  ــع بن ــدف جم ــا ه ــش رو ب ــزارش پی در گ
وقایعــی کــه تــا بــه حــال در صحنــه انتخاباتــی 
ــا  ــود ت ــی ش ــعی م ــت س ــکا روی داده اس آمری
ــن  ــی ضم ــورت اجمال ــه ص ــش ب ــد بخ در چن
پرداختــن بــه برجســته تریــن شــعارهای احتمالی 
هــر یــک از احــزاب بــه معرفــی مهمتریــن نامزد 
هــای هــر دو حــزب بپردازیــم و نقــاط ضعــف و 
قــدرت آنهــا در نبــرد بــا دیگــر رقبــا را بــه تصویر 

بکشــیم.
در ایــن بخــش تمرکــز مــا بیشــتر بــر روی حزب 
ــام  ــالری رده ــای »هی ــت ه ــرات و قابلی دموک
ــر  ــپ و وزی ــاح چ ــی جن ــزد اصل ــون« نام کلینت
ــت-چهره ای  ــکا اس ــه آمری ــور خارج ــبق ام اس
شــناخته شــده که خواهــان تکیــه زدن بر مســند 
ــس  ــتین رئی ــوان نخس ــه عن ــکا ب ــدرت آمری ق
جمهــور زن در ایــن کشــور اســت و ادعــا می کند 
که مــی تواند ســنت تنــاوب قــدرت در آمریــکا را 
کــه هــر هشــت ســال یــک بــار میــان دو حــزب 
جمهــوری خــواه و دموکــرات دســت بــه دســت 

مــی شــود بشــکند.
ــت  ــرات در رقاب ــزب دموک ــای ح ــیل ه پتانس

ریاســت جمهــوری ســال 2016 آمریــکا
ــرات در  ــای دموک ــه نامزده ــی هم ــام داخل پی
انتخابــات ســال 2016 مبــارزه بــا نابرابــری 
درآمــد و ســامان دادن بــه وضعیــت قشــر 
ــد  ــا در بع ــت. ام ــکا اس ــه آمری ــط جامع متوس
خارجــی، نکتــه ای کــه هیــالری را در ایــن برهه 
از زمــان تــا حــد زیــادی متمایــز از کاندیداهــای 
هــر دو حــزب مــی کنــد روحیــه تهاجمــی 
منحصــر بــه فــردی اســت کــه وی دارد- روحیه 
ای کــه هیــالری را از قالــب ســنتی مــدارا کــه از 
ویژگــی هــای حــزب دموکــرات اســت جداکــرده 
ــی  ــه وی م ــه ب ــوری خواهان ــه ای جمه و جاذب
ــالری  ــن رو انتظــار مــی رود کــه هی دهــد. از ای
ــن  ــی تری ــه اصل ــه سیاســت خارجــی ک در زمین
ــور جمهــوری خواهــان اســت دســت  حــوزه مان

ــد. ــته باش ــا نداش ــی از آنه کم
ــی  ــزد اصل ــون چهــار نام حــزب دموکــرات تاکن
را معرفــی کــرده اســت کــه عبارتنــد از: »برنــی 
ــت  ــرات ایال ــیال دموک ــناتور سوس ــاندرز« س س
ــابق  ــدار س ــی« فرمان ــن اومال ــت، »مارتی ورمون
ــک  ــره ای کاریزماتی ــه از چه ــد ک ــت مریلن ایال
بــرای جــذب جوانــان برخــوردار اســت، »لینکلن 
ــد و  ــت رود آیلن ــین ایال ــدار پیش ــی« فرمان چاف
جمهوریخــواه ســابق کــه از مخالفین سرســخت 
جنــگ عــراق بــود و در نهایــت هیــالری 
ــناخته شــده ای دارد و  ــوابق ش ــه س ــون ک کلینت
ــی  ــا اختالف ــون ب ــم اکن ــت از ه ــوان گف ــی ت م
حــدودا 60 درصــدی از ســایر هــم حزبــی هــای 
خــود پیــش اســت و انتظــار نمــی رود کــه حتــی 
اگــر »جــو بایــدن« معــاون رئیــس جمهــور هــم 
ــه میــدان رقابــت بگــذارد تغییــری در ایــن  ــا ب پ

ــم حاصــل شــود. رق
ــات  ــرات در انتخاب ــزب دموک ــترک ح ــام مش پی
ــرای  ــالش ب ریاســت جمهــوری ســال 2016، ت
ــازه  ــه، مب ــط جامع ــر متوس ــرایط قش ــود ش بهب
ــا نابرابــری دســتمزد، افزایــش ســقف حقــوق،  ب
ترغیــب گرایــش بــه اتحادیــه هــای کارگــری و 
مبــازه بــا بدهــی ناشــی از وام هــای دانشــجویی 

ــوان  ــه عن ــون ب اســت و تمرکــز هیــالری کلینت
ــر روی  ــن دوره ب ــرات ای ــزد دموک ــن نام مهمتری
ــت  ــه وضعی ــامان دادن ب ــد و س ــری درآم نابراب

ــه اســت. قشــر متوســط جامع
پیــام هــای اقتصــادی وی به ویــژه بر روی قشــر 
ــود و شــامل افزایــش  مؤنــث متمرکــز خواهــد ب
ــه منــدی و پوشــش  حداقــل حقــوق، حــق عایل
ــتانی و  ــش دبس ــوزش پی ــی، آم ــارج درمان مخ

ــت. ــودکان اس ــداری از ک ــه نگه هزین
ــات  ــه نظــر نمــی آیــد کــه هیــالری در انتخاب ب
ــرات  ــزب دموک ــن اعضــای ح ــه بی مقدماتی-ک
بــرای تعییــن نامــزد نهایــی صــورت مــی گیرد- 
مشــکلی داشــته باشــد امــا در انتخابــات نهایــی 
ــان  ــت آراء جوان ــذب حمای ــر روی ج ــد ب وی بای
ــین  ــات پیش ــه در دو انتخاب ــتان ک ــیاه پوس و س
ــد تمرکــز  ــاراک اوبامــا« رای دادن ــه »ب ــا ب عمدت

ــد. کن
ــب  ــال جل ــه دنب ــد ب ــن، وی بای ــر ای ــالوه ب ع
ــر  ــه کارگ ــت طبق ــفید پوس ــان س ــت زن حمای
ــاکن در  ــرده س ــل ک ــان تحصی ــور زن و همینط
ــزرگ هــم باشــد. هیــالری  حومــه شــهرهای ب
ــردان ســفید  ــب آراء م ــا جل ــاد ب ــال زی ــه احتم ب
ــد داشــت  ــر مشــکل خواه ــه کارگ پوســت طبق
ــرات  ــزب دموک ــج از ح ــه تدری ــا ب ــه آنه ــرا ک چ
ــا  ــدادی از آنه ــد تع ــد هرچن ــه ان ــه گرفت فاصل
بــه دلیــل عالقــه بــه »بیــل کلینتــون« ممکــن 
اســت بــه هیــالری بــه عنــوان همســر وی رای 

ــد. دهن
جلــب حمایــت جامعــه هیســپانیک یــا التیــن 
تبــار هــم از اهمیــت ویــژه ای بــرای هیــالری 
ــی  ــات مقدمات برخــوردار اســت. آنهــا در انتخاب
ــالری  ــمگیری هی ــور چش ــه ط ــال 2008 ب س
ــی  ــا ف ــد ام ــح دادن ــا ترجی ــاراک اوبام ــه ب را ب
ــه تعلیــق الیحــه تســهیل  ــا توجــه ب الحــال ب
ــد  ــالری بای ــهروندی، هی ــق ش ــرت و ح مهاج
ــای  ــت ه ــا در ایال ــردن آنه ــی ک ــرای راض ب
کلیــدی مثــل کلــورادو و فلوریــدا زحمــت 

ــد. ــتری بکش بیش

ــوری  ــه جمه ــبت ب ــالری نس ــه هی ــری ک  برت
ــه  ــذب جامع ــه ج ــی وی ب ــان دارد توانای خواه
ــت.  ــر اس ــر کارگ ــان قش ــژه زن ــه وی ــان ب زن
عــالوه بــر ایــن، بــا توجــه بــه ضعــف جمهــوری 
خواهــان در بــرآورده کــردن نیازهــای اجتماعــی 
ــوزش  ــل مهاجــرت و آم ــی مث ــردم، موضوعات م
ــی  ــتقل )آنهای ــدگان مس ــد رای دهن ــی توان م
کــه گرایــش سیاســی بــه هیــچ یــک از دو 
ــد  ــرات( را ندارن ــواه و دموک ــوری خ ــزب جمه ح
بــه طرفــداری از وی ترغیــب کنــد. بــا همــه این 
اوصــاف، آنچــه کــه بیــش از همــه مایــه ضعــف 
ــا هیــالری  حــزب جمهــوری خــواه در رقابــت ب
اســت را مــی تــوان در تغییــرات جمعیــت 
ــدی  ــای کلی ــت ه ــیاری از ایال ــی در بس شناس

ــرد. ــتجو ک ــکا جس آمری
نکتــه ای کــه هیــالری را در ایــن برهــه از زمــان 
ــر دو  ــای ه ــز از کاندیداه ــادی متمای ــد زی ــا ح ت
حــزب مــی کنــد روحیــه تهاجمــی منحصــر بــه 
ــه  ــه ای ک ــه وی دارد- روحی ــت ک ــردی اس ف
هیــالری را از قالــب ســنتی مــدارا کــه از ویژگــی 
هــای حــزب دموکــرات اســت جداکــرده و جاذبه 
ــد. از  ــی ده ــه وی م ــه ب ــوری خواهان ای جمه
ایــن رو انتظــار مــی رود کــه هیــالری در زمینــه 
سیاســت خارجــی کــه اصلــی تریــن حــوزه مانور 
جمهــوری خواهــان اســت دســت کمــی از آنهــا 

نداشــته باشــد.
ــد  ــا ببینن ــد ت ــا منتظرن ــی ه ــون خیل از هــم اکن
هیــالری در مقــام کاندیــدای ریاســت جمهــوری 
آمریــکا تــا چــه انــدازه بــا هیــالری کــه زمانــی 
ســمت وزیــر امــور خارجــه دولــت اوبامــا را 
داشــت متفــاوت اســت و پاســخ وی به ســؤاالتی 
نظیــر احتمــال دخالــت نظامــی در ســوریه، 
اعــزام نیــروی زمینــی بــه عــراق، ارســال ســالح 
تهاجمــی بــه اوکرایــن و تحکیــم قــوای آمریــکا 

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــن شــرقی چ ــای چی در دری
بایــد گفــت کــه گمانــه زنــی ها بــه این ســمت و 
ســو پیش مــی رود کــه هیــالری در حــل چالش 
هــای آتــی سیاســت خارجــی آمریــکا بــه مراتب 
از اوبامــا جنــگ طلــب تــر اســت. وی دموکراتــی 
ــان.  ــوری خواه ــوی جمه ــق و خ ــا خل ــت ب اس
البتــه ناگفتــه نمانــد کــه حادثــه حمله به ســفارت 
ــگاری وی  ــی و افشــای ســهل ان ــکا در لیب آمری
ــل  ــق ایمی ــی از طری ــات دولت ــال مکاتب در ارس
ــزب  ــه ح ــت ک ــی اس ــه نکات ــخصی از جمل ش
جمهــوری خــواه بــرای زیــر ســؤال بــردن 
رویکــرد هیــالری در سیاســت خارجــی بــه آنهــا 

ــد. اســتناد مــی کن
البتــه ایــن هــم چالشــی نیســت کــه نتــوان آن 
را مدیریــت کــرد بــه ویــژه در مــورد دوم چراکــه 
از قــرار تصمیــم هیــالری بــه انتشــار مکاتبــات 
ــه  ــرای وی ب ــی را ب ــی مثبت ــار تبلیغات ــود ب خ

ــت.  ــته اس ــراه داش هم
در مقابــل، مشــکلی کــه هیــالری در ایــن 
ــای  ــتر از رویکرده ــش رو دارد بیش ــات پی انتخاب
درونــی حــزب دموکــرات ناشــی مــی شــود. آیــا 
ــی  ــکالت مدیریت ــر مش ــد ب ــی توان ــالری م هی
ــا مبــادا  و راهبــردی کمپیــن خــود غلبــه کنــد ت
مشــکالت ســال 2008 مجــددا تکــرار شــود؟ آیا 
هیــالری کــه حــاال یــک زن ســالخورده اســت 
ــه  ــی را ک ــن جوان ــت مخاطبی ــد حمای ــی توان م
اوبامــا دلشــان را بــا خــوش مشــربی بــرد، جلــب 
کنــد؟ آیــا هیــالری مــی توانــد از حصار گذشــته 
رهــا شــود و آینــده را بــرای مــردم آمریــکا 

ــد؟ ترســیم کن

نامزدهای دموکرات 
ریاست جمهوری آمریکا؛

هیالری کلینتون؛ 
نامزد دموکرات 

با روحیه 
جمهوری خواهی

گزارش: مریم خرمائی 
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آمـریـــــکا

نظریــه  بنیانگــذار  اونــف«  »نیــکالس 
ــازه انگاری(  ــل )س ــط بین المل ــی رواب اجتماع
ــته  ــتاد بازنشس ــل و اس ــن المل ــط بی در رواب
در  او  آمریکاســت.  فلوریــدای  دانشــگاه 
ــتون،  ــون پرینس ــی چ ــگاههای مطرح دانش
ــت.  ــرده اس ــس ک ــا تدری ــن و کلمبی امریک
ــوم  ــازه انگاری را از عل ــوم س ــف« مفه »اون
ــرد  ــی ک ــوزه مطالعات ــن ح ــی وارد ای اجتماع
ــت،  ــاندر ون ــون الکس ــرادی چ ــط اف و توس
کاتزنشــتاین و ســایرین بســط و توســعه داده 
ــماری در  ــای بی ش ــار و کتابه ــد. از وی آث ش
ــیده  ــاپ رس ــه چ ــل ب ــط بین المل ــوزه رواب ح
اســت. کتاب-جهانــی کــه مــا مــی ســازیم- 
ــه  ــار وی اســت کــه حــوزه نظری ــه آث از جمل
ــر  ــل را دچــار تغیی ــن المل ــط بی ــردازی رواب پ

ــرد. ــدی ک ــی ج و تحول
بــه  اجتماعــی  نظریــه ای  ســازه انگاری 
یــک  ســازه انگاری  مــی رود.  شــمار 
ــت  ــه دس ــت ک ــی اس ــناختی قدیم روش ش
ــتا  ــم گیامباتیس ــرن هجده ــار ق ــه آث ــم ب ک
ــوزه  ــه در ح ــن نظری ــردد. ای ــر می گ ــو ب ویک
روابــط بین الملــل نیــز مباحــث جــدی را 

وارد کــرده اســت.

سیاســت  تمرکــز  آمریــکا   ||
ــه  ــه ب ــود را از خاورمیان ــی خ خارج
ــل  ــیه منتق ــیا و اقیانوس ــه آس منطق
تــوان  مــی  آیــا  اســت.  کــرده 
ــر  ــوان تغیی ــه عن ــئله را ب ــن مس ای
در قطــب بنــدی بیــن المللــی در 
ــی  ــه عبارت ــد؟ ب ــک دی ــده نزدی آین
ــدرت  ــن و ق ــور چی ــا ظه ــر آی دیگ
ــده  ــب ش ــور موج ــن کش ــی ای یاب
اســت تــا آمریــکا بــرای مهــار ایــن 

ــد؟ ــاش کن ــور ت کش
اینکــه دولــت آمریــکا تمرکــز خــود را از 
ــت  ــرده اس ــل ک ــیا منتق ــه آس ــه ب خاورمیان

جــواب  و  اســت  گشــوده  ســوال  یــک 
ــه  ــر ک ــک ناظ ــا ی ــدارد.  قطع ــخصی ن مش
در آمریــکا اســت همــواره تحــت تاثیــر 
اعالمیــه هــای مســتمر دولــت آمریــکا و 
رســانه هــای ایــن کشــور دربــاره خاورمیانــه 
اســت. بــه طــور کلــی در خصــوص سیاســت 
خارجــی آمریــکا در زمــان کنونــی بایــد 
ــتند  ــوردی هس ــتها م ــن سیاس ــه ای ــت ک گف
ــا  ــا ب ــاص م ــات خ ــوص موضوع و در خص
نــه  و  مواجــه هســتیم  سیاســتگذاریهایی 
اینکــه یــک سیاســت کالن موجــود باشــد و 
ــم  ــل فه ــرد از رهگــذر آن قاب سیاســتهای خ

ــد. باش
آن  در  کــه  کنونــی  پیچیــده  جهــان  در 
تحــوالت متفاوتــی کــه نیازمنــد پاســخ 
ــات  ــن تصمیم ــود دارد ای ــتند وج ــت هس دول
مــوردی موجــب شــده اســت تــا شــک 
ــت  ــکا دارای سیاس ــت آمری ــه دول ــم ک کنی

اســت. معنــاداری  کالن 

|| برخــی معتقــد هســتند کــه ظهــور 
ــت  ــرده اس ــکا را وادار ک ــن آمری چی
ــدان  ــرکا و متح ــال ش ــه دنب ــا ب ت
جدیــدی در آســیا از قبیــل هنــد 
ــدر  ــن اینق ــور چی ــا ظه ــد. آی باش
ــه  ــت ک ــدی اس ــکا ج ــرای آمری ب
ســعی کنــد صــف آرایــی هــای 
ــد؟ ــاد کن ــه ایج ــدی در منطق جدی

ــت  ــرای سیاس ــد ب ــوب مفی ــک چارچ ــر ی اگ
باشــد،  داشــته  وجــود  آمریــکا  خارجــی 
ممکــن اســت افزایــش نگرانــی هــا در 
خصــوص هژمونــی منطقــه ای باشــد. از 
ــان  ــان پای ــوب از زم ــن چارچ ــن، ای ــگاه م ن
ــا  ــت ام ــوده اس ــان ب ــرد در جری ــگ س جن
ســرعت ناظــران در تشــخیص آن کــم بــوده 

ــت. اس
 قطعــا دولــت آمریــکا نگــران هژمونــی 
هــای منطقــه ای هــم درشــرق آســیا و 
هــم در خاورمیانــه اســت و از نظــر تئوریــک 
ــکا  ــت آمری ــه دول ــم ک ــم بگویی ــی توانی م
در چنیــن مناطقــی یــک سیاســت مهــار 
ــا اینحــال گزینــه  انتزاعی)نــه عملــی( دارد. ب
ــی  ــرایط م ــه ش ــه ب ــا توج ــم ب ــدان ه متح

ــد. ــر باش ــد متغیی توان
 

عصــر  گرفتــن  نظــر  در  بــا   ||
پیچیــده  متقابــل  وابســتگی 
 )complex interdependency(
و روابــط اقتصــادی و تجــاری و مالــی 
ــا  ــا اساس ــن، آی ــکا و چی ــن آمری بی
صــف بنــدی هــای جدیــد مــی توانــد 
بــه نفــع ایــن دو کشــور باشــد؟

ــع متحدالشــکل و  هیــچ کشــوری دارای مناف
عمومیــت یافتــه نیســت. ایــن ســاده ســازی 
ناظــران اســت. هــر کشــوری سیاســت 
هــای متنــوع خــود را کــه کارایــی چنــد 

ــت. ــد دارا اس ــته باش ــوره داش منظ

ســازه  نظریــه  اســاس  بــر   ||
انگارانــه، ظهــور و قــدرت یابــی 
ــه تصــور و ذهنیــت  چیــن بســتگی ب
در  دارد.  کشــور  ایــن  از  آمریــکا 
ــر اســاس تصــورات  حــال حاضــر ب
ــور  ــما ظه ــر ش ــه نظ ــا ب ــود، آی موج
آمریــکا  بــرای  تهدیــدی  چیــن 

اســت؟
ــتی  ــت درس ــاید لغ ــات ش ــر و ذهنی تصوی
بســتر  در  مــردم  نباشــد.  ینجــا  ا در 
فرهنگــی عمــل مــی کننــد کــه تأثیــر 
چشــمگیری در آنچــه کــه آنهــا انجــام 
ــاره  ــئله درب ــن مس ی ــد دارد و ا ــی دهن م
رهبــران دولتــی و عامــه مــردم آنهــا 
اســت  هــا  دهــه  دارد.  کاربــرد  نیــز 
بهــام  کــه چیــن و آمریــکا رفتارهــای ا
نــد.  ا داشــته  هــم  قبــال  در  آمیــزی 
ــن  ی ــه ا ــت ک ــن اس ی ــای ا ــه معن ــن ب ی ا
ز  ا دو کشــور تصویــر شــفاف و مثبتــی 

نــد. ا نســاخته  یکدیگــر 
ــن  ــی بی ــای فرهنگ ــا فض ــت ه ــی وق بعض
ــیاری  ــه بس ــوده اســت) ک ــه ب ــا خصمان آنه
از طرفــداران ســازه انــگاری ایــن موضــوع 
و  »هنجــار«  اصطالحــات  قالــب  در  را 
ــد(.  ــرار داده ان ــورد بررســی ق ــت« م »هوی
تغییــرات در آن فضــا بــه احتمــال زیــاد 
ــور  ــان دو کش ــه می ــتی ک ــط سس در رواب
ــا پیــدا مــی کنــد کــه ایــن  وجــود دارد معن
ــرای  ــن ب ــور چی ــب ظه ــری در قال معناپذی
یابــی(  قــدرت  از  تــرس  آمریکا)یعنــی 

ــت.  ــه اس ــا یافت معن
ــار  ــاری رفت ــی و هنج ــترهای فرهنگ در بس
ــی  ــد نگران ــی توان ــا م ــت ه ــران دول رهب
ــران  ــه رهب ــد. اینک ــی باش ــر آگاه ــی ب مبتن
بخواهنــد  کشــور  دو  آینــده  و  کنونــی 
چنیــن کاری را بکننــد موضوعــی اســت 

ــد. ــد و دی ــر مان ــد منتظ ــه بای ک

بنیانگذار مکتب سازه انگاری روابط بین الملل:

آمریکا سیاست خارجی کالن ندارد/ هراس واشنگتن از قدرت یابی چین
گفتگو:جواد حیران نیا و پیمان یزدانی

پروفسور »نیکالس اونف« معتقد است که بر اساس تصویر و ذهنیتی که آمریکا 
نسبت به چین دارد، ایاالت متحده از قدرت یابی پکن نگران است و هراس دارد.

دولت آمریکا در ابتدای سال جاری میالدی بازبینی جدید راهبرد دفاعی خود 
برای قرن ۲۱ را اعالم کرد که بخشهائی  از آن در رسانه ها اعالم شد. یکی از 
مهمترین نکات مطرح شده در راهبرد مذکور تاکید بر انتقال تمرکز آمریکا از 
خاورمیانه و خلیج فارس به شرق آسیا و با هدف مهار توان رو به رشد چین در 

دو حوزه نظامی و اقتصادی بود.
جوزف نای از نظریه پردازان روابط بین الملل و واضع نظریه قدرت نرم معتقد 
است که چرخش به آسیا از نوع چرخش به آسیا)pivot to Asia( نیست بلکه این 
چرخش به معنای موازنه سازی مجدد)Re-balancing( است. یعنی آمریکا در 
آسیا برای مقابله با چین به موازنه سازی مجدد رو خواهد آورد و در آسیا به 

دنبال شرکایی خواهد بود تا بتوان چین را مهار کند.
اساسًا وقتی از قدرت یابی چین در آسیا صحبت می شود معنای ضمنی آن این 

است که این قدرت یابی اقتصادی به قدرت یابی نظامی تعبیر می شود.
در همین رابطه گفتگویی با پروفسور »نیکالس اونف« بنیانگذار مکتب سازه 
انگاری )جامعه شناسی تاریخی( در روابط بین الملل انجام شده است که در 

ادامه از نظر می گذرد.

مردم در بستر فرهنگی 
عمل می کنند که تأثیر 
چشمگیری در آنچه که 

آنها انجام می دهند 
دارد و این مسئله درباره 

رهبران دولتی و عامه 
مردم آنها نیز کاربرد 

دارد. دهه ها است که 
چین و آمریکا رفتارهای 
ابهام آمیزی در قبال هم 
داشته اند. این به معنای 

این است که این دو کشور 
تصویر شفاف و مثبتی از 

یکدیگر نساخته اند|
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