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خط و نشان اسپارتها برای خانم صدراعظم

گفتگو با »دانیل سرور« مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا

کبوترهای سیاه بالی جان اوباما

گفتگو با »شیخ نعیم قاسم« معاون دبیر کل حزب اهلل لبنان

پرواز کبوتر ها در آشیانه بازها
اجرای برجام از سوی آمریکا قطعی شد
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توافق هسته ای ایران؛ از نرمش قهرمانانه تا سوءبرداشت مغرضانه
 گفتگو با وزیر سابق دولت لبنان

 توافق هسته ای عبارت »اجازه به ایران« را به »حق ایران« تغییر داد
 استقالل سیاسی ایران امکان روابط متوازن با شرق و غرب را می دهد

 ایــران در جهـان
دبیران : پیمـان یزدانـی
فریدون ناعـمی
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ایران در جهان

و  کـش  وجـود  بـا  ایـران  ای  هسـته  توافـق 
قـوس هـای فـراوان به سـرانجام رسـید امـا با 
ایـن وجود تفسـیرهای مرتبـط آن ادامـه دارد و 
در ایـن میـان برخـی بـا اهدفـی خـاص در پی 
القـاء برداشـت های مـورد نظر خود بـه دیگران 

هسـتند.
ایران پس از 12 سـال پافشـاری بر حق مسـلم 
خود و پیش گرفتن مسـیر دیپلماسـی توانسـت 
سـرانجام حقانیـت خـود را بـه جهانیـان ثابـت 

 . کند
ایـن امـر موجـب شـده تـا تهـران در روزهـای 
اخیر شـاهد رفـت و آمد گسـترده مقامـات طراز 
اول غربـی باشـد و از همیـن رو برخـی تـاش 
دارنـد تا حضـور این افـراد در تهـران را به تغییر 
اصـول اساسـی سیاسـت خارجـی ایران تفسـیر 

. کنند

| تغییر تاکتیک و نرمش قهرمانانه 
بـر اسـاس اصـول حاکـم بـر دیپلماسـی وقتی 
کشـورها قصـد حـل موضعـی کـه بـه نوعـی 
تبدیـل بـه مشـکل میـان دو و یـا چنـد کشـور 
شـده را دارنـد، طرفیـن دعوا بـرای رسـیدن به 
توافـق مجبور بـه نوعی نرمـش در مقابل طرف 
مقابـل خـود هسـتند زیـرا بـر اسـاس فضـای 
موجـود در جهـان و تغییـرات ایجـاد شـده در 
عرصـه دیپلماسـی دیگـر نمـی توان کشـوری 
را در مذاکـرات برنـده و یـا بازنـده تمـام عیـار 

توصیـف کـرد. 
از همیـن رو بـود کـه رهبـر معظـم انقـاب در 
زمـان اوج مذاکـرات با تحلیل صحیـح وضعیت 
موجـود در جهـان واژه »نرمـش قهرمانانـه« را 
وارد ادبیـات سیاسـی و دیپلماتیک ایـران کردند 
و همیـن امـر بابـی شـد تـا مذاکـره کننـدگان 
ایرانـی بـا بهـره گرفتـن از آن مسـیر مذاکرات 

را طـی کنند.
از نرمـش قهرمانـه مـی تـوان بـه عنـوان تغییر 
تعبیـر  نیـز  هـا  ارزش  از  دفـاع  در  تاکتیـک 
کـرد. بـه ایـن معنـا کـه کشـوری با نرمـش در 
موضوعـی خـاص در دیگـر موضوعـات موجود  
مـی توانـد امتیازهـای خاصـی از طـرف مقابل 

خـود بگیـرد. 

| اصول تغییر ناپذیر
پـس از حصـول توافـق هسـته ای میـان ایران 
و کشـورهای 1+5 برخـی از تحلیلگـردان ایـن 
توافـق را بـه عنـوان آغـازی بـرای نزدیکـی 
بیشـتر ایـران و کشـورهای غربی بویـژه آمریکا 
توصیـف کـرده و عنوان داشـتند که بـه موجب 
ایـن توافق همـکاری هـای تهران و واشـنگتن 
بویـژه در مسـائل منطقـه ای افزایـش خواهـد 

 . فت یا
اصلـی  هـای  قـدرت  از  یکـی  ایـران  اینکـه 
در  موجـود  هـای  چالـش  و  بـوده  خاورمیانـه 
منطقـه در صـورت کمـک گرفتـن از تهـران 
بـا سـرعت و اطمینـان بیشـتری حـل و فصـل 
می شـوند شـکی نیسـت و همیـن امـر یکی از 
دالیـل اصلی کشـورهای غربـی بـرای مذاکره 
بـا ایـران بـرای حـل موضـوع هسـته ای بـود. 
و  خاورمیانـه  در  اکنـون  غربـی  کشـورهای 
مشـکاتی  بـا  آسـیا  از  هایـی  بخـش  حتـی 
بـدون  ایـران  کمـک  کـه  هسـتند  مواجـه 
شـک مـی توانـد آنهـا را از ایـن مشـکات 
خـاص کنـد. یکـی از مهمتریـن مشـکات 
حـال حاضـر در خاورمیانـه کـه رفتـه رفته در 
حـال تبدیـل شـدن بـه یـک مشـکل جهانی 
رابطـه  همیـن  در  و  اسـت  داعـش  اسـت 
»جـان کـری« وزیـر امـور خارجـه آمریـکا، 
از  ضمنـی  بطـور  خـود  اخیـر  اظهـارات  در 

ایـران  نظـر  جلـب  بـرای  واشـنگتن  تـاش 
بـرای حضـور در ائتـاف ضـد داعـش خبـر 

اسـت.  داده 

| تفسیر مغرضانه 
نبایـد ایـن نکتـه را فرامـوش کـرد کـه نیـاز 
کشـورهای غربـی بـرای همـکاری با ایـران با 
توجـه بـه شـرایط منطقـه ای بیـش از تهـران 
برخـی  حقیقـت،  ایـن  وجـود  بـا  امـا  اسـت 
کـه  کننـد  مـی  تفسـیر  اینطـور  تحلیلگـران 
ایـران بـرای همکاری بـا غرب اصول سیاسـت 

خارجـی خـود را تغییـر مـی دهـد.
در حقیقـت هـدف ایـن افـراد از ارائـه ایـن 
و  یـاس  نوعـی  بـه  کـه  اسـت  آن  تحلیـل 
القـا کـرده  بـه محـور مقاومـت  را  ناامیـدی 
و  ایـران  هـای  همـکاری  بزرگنمایـی  بـا  و 
غـرب اینطـور وانمـود کننـد کـه تهـران در 
ازای ایـن همـکاری هـا دوسـتان قدیـم خود 
را فرامـوش کـرده تـا از ایـن طریـق بتواننـد 
بـه آرزوی چندیـن سـاله خـود یعنـی ایجـاد 
شـکاف در محـور مقاومـت دسـت پیـدا کنند.

ایـن وضعیـت در حالی اسـت کـه رهبـر معظم 
انقـاب پـس از حصـول توافـق هسـته ای، در 
روز عید سـعید فطـر تأکیـد کردند که سیاسـت 
ایـران در مقابـل دولـت مسـتکبر آمریـکا هیـچ 
تغییـری نخواهـد کـرد و همـان طور کـه بارها 
تکـرار کردیـم مـا بـا آمریـکا در مـورد مسـائل 

نداریم. گوناگـون مذاکـره 
ایشـان دربـاره توافـق هسـته ای اخیـر میـان 
ایـران و کشـورهای 1+5 نیـز تصریـح کردنـد: 
چـه ایـن متـن تصویـب شـود و چـه نشـود، 
بـه حـول و قـوه الهـی اجـازه هیـچ گونه سـوء 
اجـازه  نخواهـد شـد.  داده  آن  از  ای  اسـتفاده 
خدشـه در اصـول اساسـی نظـام اسـامی بـه 

کسـی داده نخواهـد شـد. قابلیت هـای دفاعی 
و حریـم امنیـت کشـور بـه فضـل الهـی حفـظ 
خواهد شـد. جمهـوری اسـامی در زمینه حفظ 
قابلیـت هـای دفاعـی و امنیتـی خـود هرگـز 

تسـلیم زیـاده خواهـی دشـمن نمـی شـود.
مقـام معظـم رهبـری در ادامـه افزودنـد: چـه 
ایـن متـن تصویب شـود و چـه تصویب نشـود، 
مـا از حمایـت دوسـتانمان در منطقـه دسـت 
نخواهیـم کشـید، از ملـت مظلـوم فلسـطین، از 
ملـت مظلوم یمـن، از ملـت و دولت سـوریه، از 
ملـت و دولـت عـراق، از مردم مظلـوم بحرین و 
مجاهـدان صـادق مقاومت در لبنان و فلسـطین 

همـواره مـورد حمایـت مـا خواهنـد بود.
در همین رابطه »سـید حسـن نصـراهلل« دبیرکل 
حـزب اهلل لبنان، روز شـنبه سـوم مردادمـاه تاکید 
کـرده که ایـران پس از توافق هسـته ای با شـش 
قـدرت جهانـی همچنـان از همپیمانـان خـود در 

منطقـه حمایت خواهـد کرد.
کـه  کسـانی  از  خـود  سـخنرانی  در  نصـراهلل 
معتقـد بودنـد ایران پـس از توافق هسـته ای به 
حمایـت از حـزب ااهلل پایـان خواهـد داد، انتقـاد 
کـرد و گفـت: رابطه ایـران بـا همپیمانـان خود  
مبانـی ایدئولوژیـک دارد و چنیـن رابطـه ای بر 

منافـع سیاسـی متقدم اسـت.
بر ایـن اسـاس بایـد در نظر داشـت کـه اصول 
ایـران  اسـامی  جمهـوری  خارجـی  سیاسـت 
دولتهـا  تغییـر  و  تغییرناپدیـر هسـتند  اصولـی 
باعـث تحـول در اصـول نمـی شـود. اساسـًا 
اصـول سیاسـت خارجـی هـر کشـوری تغییـر 
تغییـرات معمـوال در عرصـه  و  اسـت  ناپذیـر 
در  وقتـی  واقـع  در  دهـد.  مـی  رخ  تاکتیکهـا 
سیاسـت خارجـی بحـث از »تغییـر« و »تداوم« 
می شـود ناظـر بـه تغییـر در تاکتیکهـا و تداوم 

در اصـول اسـت.

تحلیل بین الملل؛

توافق هسته ای ایران؛ از نرمش قهرمانانه تا سوءبرداشت مغرضانه
عبدالحمید بیاتی

http://mehrnews.com
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ایران در جهان

گفتگو با وزیر سابق لبنان:

آمریکا به کمک ایران برای حل مسائل منطقه نیاز دارد/
عدم درک یک فتوا

رئیــس حــزب التوحیــد لبنــان بــا بیــان 
ــوزه  ــی ح ــورهای عرب ــرب و کش ــه غ اینک
خلیــج فــارس از نفــوذ ایــران در دوران پــس 
ــرب در  ــت: غ ــد، گف ــراس دارن ــم ه از تحری
ــای  ــه آرمانه ــران ب ــتیابی ای ــت از دس ممانع

ــت. ــورده اس ــت خ ــود شکس خ
»وئــام وهــاب« وزریــر پیشــین لبنانــی و 
ــن  ــت: ای ــان گف ــد لبن ــزب التوحی ــس ح رئی
ادعــا کــه ایــران از برنامــه هــای خــود در 
زمینــه هســته ای عقــب نشــینی کــرده 
ــت  ــورده اس ــت خ ــه شکس ــک نظری ــت ی اس
کــه بــرای گــول زدن خــود  راوی ایــن 
ادعاهــا مطــرح مــی شــود چــرا کــه هرکــس 
ــت اهلل  ــران و آی ــامی ای ــوری اس ــه جمه ک
خامنــه ای رهبــر عالیقــدر انقــاب اســامی را 
ــم  ــدا ه ــران از ابت ــه ای ــد ک ــی دان ــد م بشناس
بــه دنبــال دســتیابی بــه تســلیحات هســته ای 

نبــوده و نیســت.
چنانکــه رهبــر انقــاب نیــز در فتوایــی تولیــد 
و در اختیــار داشــتن تســلیحات هســته ای را از 
لحــاظ شــرعی حــرام اعــام کــرد امــا برخــی 

حقیقــت ایــن مســئله را درک نمــی کننــد.
 وهــاب افــزود: امــا مــا در واقــع ایــن 
روی  و  کنیــم  مــی  درک  را  حقیقــت 
ــم  ــران  شــناخت داری ــوری اســامی ای جمه
ــه دنبــال  و مــی دانیــم کــه ایــران از ابتــدا ب
ــوده  ــته ای نب ــلیحات هس ــه تس ــتیابی ب دس
ــئله  ــرب از مس ــه غ ــم ک ــی دانی ــت  و م اس
ــرای  ــوان دروغــی ب ــه عن بمــب هســته ای ب
و  منطقــه  در  ایــران  نفــوذ  از  جلوگیــری 
ــران در برنامــه هایــش اســتفاده  پیشــروی ای

ــی مــی  ــه خوب ــد، چــرا کــه غــرب ب مــی کن
دانــد ایرانــی کــه در محاصــره و تحریــم 
ــترده ای  ــی گس ــش آفرین ــی نق ــد توانای نباش
ــروی  ــن پیش ــی دارد، و ای ــطح جهان را در س
ــت  ــی  نیس ــی و نظام ــه سیاس ــا در عرص تنه
ــاری  ــادی و تج ــای اقتص ــه ه ــه در زمین بلک
ــده  ــم ش ــران تحری ــه ای ــت، چنانک ــز هس نی
ــد  ــی فروش ــرق م ــور ب ــج کش ــه پن ــروز ب ام
و احتیاجــات حــدود 80 میلیــون شــهروند 

ایــن  بــا  کنــد،  مــی  مرتفــع  را  ایرانــی 
ــن  ــه چنی ــده ک ــره ش ــران محاص ــاب ای حس
اســت، بایــد دیــد کــه ایــران در حالــت غیــر 
ــد و  ــد باش ــه بای ــره چگون ــم و محاص تحری
ایــن دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه رژیــم 
صهیونیســتی،  آمریــکا و همپیمانــان آنهــا 
در جهــان عــرب از آن واهمــه دارنــد، همــان 
کســانی کــه نــه خودشــان کاری انجــام مــی 
ــد کســی کاری  ــه اجــازه مــی دهن ــد و ن دهن

ــد. ــام ده انج
ــی از  ــتان یکـ ــت: عربسـ ــه گفـ وی در ادامـ

ـــی  ـــترین نارضایت ـــه بیش ـــت ک ـــورهایی اس کش
ـــه  ـــرا ک ـــران دارد. چ ـــته ای ای ـــق هس را از تواف
ـــه و  ـــر فتن ـــه ب ـــت ک ـــوری اس ـــتان کش عربس
ـــت  ـــایه حمای ـــت و در س ـــتوار اس ـــری اس اغواگ
ــان  ــت در جهـ ــهای مقاومـ ــران از جنبشـ ایـ
ـــی  ـــهای مذهب ـــن گرایش ـــر گرفت ـــدون درنظ ب
و طایفـــه ای ایـــن امـــر طبیعـــی بـــه نظـــر 
مـــی رســـد کـــه ایـــن کشـــور از گســـترش 
نفـــوذ ایـــران در منطقـــه کـــه ثابـــت کـــرده 
ـــام  ـــرب، اس ـــد غ ـــاف عقای ـــه برخ ـــت ک اس
ـــراس  ـــت، ه ـــعه اس ـــرفت و توس ـــه پیش ـــادر ب ق
دارد و بـــرای جلوگیـــری از گســـترش نفـــوذ 
ایـــران در منطقـــه بـــه انجـــام تحریـــکات و 
ـــی روی آورده  ـــه ای و مذهب ـــای طایف ـــه ه فتن

اســـت.
وهــاب در پاســخ بــه ســوالی درخصــوص 
مداخلــه و البــی گــری رژیــم اســرائیل در 
کنگــره آمریــکا بــرای تصویــب نکــردن  
توافقنامــه وی تصریــح کــرد: »بــاراک اوبامــا« 
ــن  ــه ای ــتر ب ــکا پیش ــوری آمری ــس جمه رئی
ــت  ــرده اس ــام ک ــخ داده و اع ــدات پاس تهدی
کــه بــه عنــوان رئیــس جمهــوری رای منفــی 

ــرد. ــد ک ــو خواه ــره را وت کنگ
وی اعــام کــرد کــه معتقــد اســت اســرائیل 
ــارس  ــج ف ــیه خلی ــی حاش ــورهای عرب و کش
هــر دو  در حــال تــاش بــرای تحقــق 
ــن در کنگــره  ــه وی ــب نشــدن توافقنام تصوی
ــتقبال  ــا اس ــا ب ــی ه ــن الب ــا ای ــتند ام هس
دولــت آمریــکا مواجــه نشــده و محکــوم 
ــکا پــس  ــه شکســت اســت. چــرا کــه آمری ب
از شکســت و خــروج از خاورمیانــه بــرای 

ــه  ــد مصالح ــه نیازمن ــات در منطق ــق ثب تحق
ــه  ــه از جمل ــزرگ خاورمیان ــورهای ب ــا کش ب

ــت. ــران اس ای
ــل  ــل و فص ــکان ح ــوص ام ــاب درخص وه
ــایه  ــه در س ــاری در خاورمیان ــای ج بحرانه
توافــق هســته ای ایــران گفــت: هــم اکنــون 
ــوص زود  ــن خص ــر در ای ــار نظ ــرای اظه ب
اســت. چــرا کــه توافــق صــورت گرفتــه تنهــا 
ــکا در  ــا آمری ــت. ام ــته ای اس ــه هس در زمین
هــر صــورت مجبــور اســت کــه بــا ایــران در 
خصــوص مســئله لبنــان، فلســطین، ســوریه، 
ــیند.  ــره بنش ــز مذاک ــر می ــراق س ــن و ع یم
ــر اســت و طــی چنــد  امــا ایــن امــر زمــان ب
روز و چنــد هفتــه آتــی صــورت نخواهــد 

ــت. گرف
ــت  ــور اس ــورت مجب ــر ص ــکا در ه ــا آمری ام
ــان،  ــئله لبن ــوص مس ــران درخص ــا ای ــه ب ک
ــز  ــر می ــراق س ــن و ع ــوریه، یم ــطین، س فلس
ــر  ــان ب ــر زم ــن ام ــا ای ــیند، ام ــره بنش مذاک
ــی  ــه آت ــد هفت ــد روز و چن ــی چن ــت و ط اس

صــورت نخواهــد گرفــت.
ــوص  ــان در خص ــد لبن ــزب التوحی ــس ح رئی
ــن  ــد یم ــاف ض ــگ ائت ــن و جن ــران یم بح
بــه رهبــری عربســتان بــه ایــن کشــور 
ــته  ــاه گذش ــار م ــی چه ــتان ط ــت: عربس گف
ــت  ــرده اس ــاز ک ــن را آغ ــه یم ــه ب ــه حمل ک
ولــی  کــرده  هزینــه  دالر  میلیــارد   120
دســتاورد خاصــی را در ایــن زمینــه به دســت 
نیــاورده اســت. در حالــی کــه اگــر ایــن 
ــای  ــع نیازه ــرفت و رف ــرای پیش ــه را ب هزین
ملــت مظلــوم یمــن بــه کار مــی بــرد، 
ــت یمــن را دوســت خــود مــی  عربســتان مل

ــت. یاف
ــران در دوره  ــرد: ای ــد ک ــان تاکی ــاب در پای وه
ــت  ــته اس ــترده ای داش ــرفت گس ــر پیش اخی
ــه  ــادی  ب ــاظ اقتص ــه از لح ــت ک ــد نیس و بعی
ــران  ــردم ای ــود. م ــن ش ــه چی ــبیه ب زودی ش
مردمــی خــاق و توانــا هســتند و مردمــی 
کــه توانســتند ۳0 ســال در محاصــره و تحریــم 
پایــداری کننــد قطعــا در دوران پســاتحریم 
ــده ای  ــران در آین ــوند و ای ــی ش ــر م قدرتمندت
نزدیــک کشــوری بزرگتــر از یــک کشــور 

ــود. ــد ب ــه ای خواه منطق

 رهبر انقالب در فتوایی 
تولید و در اختیار داشتن 

تسلیحات هسته ای را
 از لحاظ شرعی حرام 

اعالم کرد اما برخی 
حقیقت این مسئله را 

درک نمی کنند|

 اسرائیل و کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس 

هر دو  در حال تالش 
برای تحقق تصویب 

نشدن توافقنامه وین در 
کنگره هستند اما این 

البی ها با استقبال دولت 
آمریکا مواجه نشده و 

محکوم به شکست است. 
چرا که آمریکا پس 

از شکست و خروج از 
خاورمیانه برای تحقق 
ثبات در منطقه نیازمند 

مصالحه با کشورهای 
بزرگ خاورمیانه

 از جمله ایران است|
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ایران در جهان

»امیــر طــال ارســان« بــا بیــان اینکــه 
کشــورهای 1+5 مجبــور بــه امضــای توافقنامــه 
هســته ای بــا ایــران شــدند، تصریــح کــرد: امــروز 
غربی هــا بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه از 
ــران  ــه ته ــی علی ــه نظام ــه گزین ــاذ هرگون اتخ

ــتند. ــز هس عاج
حــزب  رئیــس  ارســان«  طــال  »امیــر 
ــورهای  ــه کش ــان اینک ــا بی ــان ب ــرات لبن دموک
ــق  ــه تواف ــور ب ــکا مجب ــژه آمری ــه وی ــی ب غرب
هســته ای بــا جمهــوری اســامی ایــران بودنــد، 
ــس از آن حاصــل  ــق پ ــن تواف ــح کــرد: ای تصری
ــد  ــدا کردن ــان پی ــن کشــورها اطمین شــد کــه ای
ــه  ــی علی ــه نظام ــه گزین ــاذ هرگون ــه از اتخ ک
ــوده و هیــچ راهــی جــز مذاکــره  ــران عاجــز ب ای

ــد. ــور ندارن ــن کش ــا ای ــو ب و گفتگ
ــق  ــا تحق ــران ب ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
پیشــرفت های چشــمگیر خــود علــی رغــم 
ــش،  ــالها پی ــه آن از س ــا علی ــال تحریم ه اعم
ــادالت  ــزرگ در مع ــی ب ــه قدرت ــرده ک ــات ک اثب
منطقــه ای و جهانــی اســت، تصریــح کــرد: 
امــروز، ایــران از یــک کشــور منطقــه ای عــادی 
بــه یــک کشــور منطقــه ای بــزرگ و دارای 
ــدرت را  ــن ق ــده و ای ــل ش ــی تبدی ــدرت جهان ق
در عرصــه جهانــی بــه نمایــش گذاشــته اســت.

ــه داد: از  ــان ادام ــرات لبن ــزب دموک ــس ح رئی
ــن  ــه ای ــی ب ــن رو، نیروهــای ائتــاف جهان همی
ــره  ــق مذاک ــز از طری ــه ج ــیدند ک ــه رس نتیج
ــادر  ــران ق ــامی ای ــوری اس ــا جمه ــو ب و گفتگ
ــیا و  ــطح آس ــده ای در س ــچ پرون ــل هی ــه ح ب

ــتند. ــه نیس خاورمیان
وی بــا تأکیــد بــر مواضــع گذشــته خــود در 
ــرات  ــران و مذاک ــته ای ای ــده هس ــوص پرون خص
ایــن کشــور بــا گــروه 1+5، اظهــار داشــت: پیشــتر 

نیــز گفته بــودم کــه تــاش برخــی کشــورها برای 
عــدم تحقــق موفقیــت مذاکــرات هســته ای ایران 

ــا شکســت مواجــه خواهــد شــد. و 1+5 ب
طــال ارســان افــزود: توافــق هســته ای ایــران 
و غــرب پــس از پیمــودن راهی ســخت و دشــوار 

محقق شــد.
ــاره تصویــب  ــه ســؤالی درب ارســان در پاســخ ب
ــکا  ــره آمری ــران در کنگ ــته ای ای ــه هس توافقنام
و خشــم اســرائیل از ایــن توافقنامــه گفــت: 
بزرگتریــن دلیــل موفقیــت ایــران در ایــن 
مذاکــرات، موضــع اســرائیل در قبــال توافقنامــه 
ــت  ــن اس ــی از ای ــه حاک ــوده ک ــده ب ــا ش امض
ــن  ــیاری را در ای ــازات بس ــی امتی ــم ایران ــه تی ک

ــت. ــت آورده اس ــه دس ــه ب توافقنام
در ارتبــاط بــا آمریــکا نیــز، امیــر طــال ارســان 
تصریــح کــرد: آمریکایــی هــا هیــچ راهــی جــز 
پذیــرش ایــن توافقنامــه ندارنــد، بــه ویــژه اینکه 
بــدون شــک ایــن قــدرت ایــران بــود کــه موجب 
شــد تا اوبامــا مواضــع خــود در قبــال ملــت ایران 
ــر داده و  ــی تغیی ــه کل ــور را ب ــن کش ــدن ای و تم
اعــام کنــد کــه در صــورت رد توافقنامــه توســط 

ــد. ــو می کن ــره آن را وت کنگ
ــعودی  ــتان س ــم عربس ــه خش ــاره ب ــا اش وی ب
ــادآور  ــرب، ی ــران و غ ــته ای ای ــه هس از توافقنام
شــد: بســیار جــای تأســف وجــود دارد کــه برخی 
کشــورهای منطقــه فاقــد عقانیــت و دیدگاهــی 
ــا امــور و مســائل  روشــن و شــفاف در برخــورد ب

منطقــه ای هســتند.
ــن  ــزود: ای ــاط اف ــن ارتب ــان در همی ــر ارس امی
ــرا  ــه چ ــود ک ــی ش ــادر م ــن متب ــه ذه ــؤال ب س
ــا ایــران وارد مذاکــره شــود،  ــد ب غــرب مــی توان
ــارس  ــج ف ــوزه خلی ــی و ح ــورهای عرب ــا کش ام
ــوع مــی  ــرای خــود ممن ــا تهــران را ب مذاکــره ب

داننــد؛ در حالــی کــه آنهــا بیــش از غربی هــا بــه 
ــزون  ــدات روزاف ــا تهدی ــه ب ــرای مقابل ــدت ب وح
اســرائیل علیــه اعــراب و مســلمانان نیــاز دارنــد.

وی خطــاب بــه کشــورهای عربــی گفــت: اعراب 
بایــد از توافقنامــه هســته ای امضــا شــده میــان 
ایــران و غــرب درس گرفتــه و بداننــد کــه تفاهم 
بــا جمهــوری اســامی ایــران بــه مصلحــت آنها 
ــن  ــق چنی ــران در تحق ــروزی ای ــرا پی ــت، زی اس
توافقــی در واقــع بــه مثابــه پیــروزی همــه مــا در 

منطقــه اســت.
رئیــس حــزب دموکــرات لبنــان بــا تأکیــد بــر لزوم 
غنیمــت شــمردن فرصــت هــای بــه وجــود آمــده 
پــس از توافق هســته ای ایــران، افــزود: اگــر ندانیم 
ــرده  ــت ک ــق حمای ــن تواف ــد از ای ــور بای ــه چط ک
ــا بســیاری از مواضــع  و آن را غنیمــت بشــماریم، ب
نادرســت در قبــال آن مواجــه مــی شــویم؛ مواضعی 
کــه موجب گسســتگی وحــدت اعراب و گســترش 

تهدیــدات علیــه آنهــا مــی شــود.
ــران  ــت ای ــاره وضعی ــه ســؤالی درب وی در پاســخ ب
پــس از توافــق هســته ای، تصریــح کــرد: ایــران در 
مســیر شــکوفایی هرچه بیشــتر قــرار دارد و معتقدم 
کــه بیانــات آیــت اهلل خامنــه ای )مــد ظلــه العالــی( 
مبنــی بــر عــدم اعتمــاد ایــران بــه آمریــکا پــس از 
ایــن توافــق بســیار »حکیمانــه« بــود، زیــرا ایشــان 
از زمــان برپایــی نظــام جمهــوی اســامی در ایران 
طــی ســالهای گذشــته تجربــه هــای بســیاری را از 

رفتارهــای غربــی هــا اندوختــه انــد.
ــا  ــه ب ــان در رابط ــرات لبن ــزب دموک ــس ح رئی
ــه  ــان ب ــوریه و لبن ــای س ــت دروزی ه سرنوش
ــان  ــه آن ــا علی ــال هجــوم گســترده تکفیریه دنب
گفــت: دروزی هــا در لبنــان و ســوریه دارای 
روابــط سرشــار از دوســتی و محبــت بــا یکدیگــر 

ــد. ــر ندارن ــا یکدیگ ــی ب ــچ تفاوت ــتند و هی هس

وی ادامــه داد: دروزی هــا در ســوریه جزئــی 
جدایــی ناپذیــر از بافــت ملــیـ  اجتماعی ســوریه 
در مقابلــه بــا گروه هــای تکفیــری و تروریســتی 
هســتند؛ تروریســت هایــی کــه وحــدت ســوریه 
ــزرگ  ــدی ب ــی تهدی ــد و حت ــرار دادن را هــدف ق

بــرای صلــح جهانــی بــه شــمار مــی رونــد.
امیر طــال ارســان تصریــح کــرد: امــروز، دروزی 
هــا در ســوریه تحــت رهبــری بشــار اســد در حــال 

مبــارزه بــا گــروه هــای تکفیری هســتند.
ــاد از  ــا انتق ــان ب ــرات لبن ــزب دموک ــس ح رئی
اســتفاده از عبــارت »وقــوع انقــاب« در ســوریه 
ــه  ــی کــه از یــک ســو ترکی ــادآور شــد: در حال ی
ــرای  ــود را ب ــای خ ــی مرزه ــورت علن ــه ص ب
ــر  ــی از سراس ــلیحات نظام ــا و تس ورود تکفیریه
جهــان بــه ســوریه بازگذاشــته و از ســوی دیگــر 
اســرائیل اقــدام بــه معالجــه تکفیریهــای مجروح 
در بیمارســتان هــای ســرزمین های اشــغالی مــی 
ــوریه  ــاب در س ــوع انق ــوان از وق ــی ت ــد، نم کن

علیــه بشــار اســد ســخن گفــت.
وی تأکیــد کــرد: بــه اعتقــاد مــن هیــچ نیرویــی 
جز جمهوری اســامی ایــران و همپیمانــان آن از 
جملــه چیــن و روســیه و همچنیــن جنبــش های 
مقاومــت در عــراق و ســوریه و لبنــان در مبــارزه 

بــا داعــش جــدی نیســت.
در رابطــه بــا دخالــت نظامــی ترکیــه در ســوریه 
ــار  ــان اظه ــرات لبن ــزب دموک ــس ح ــز رئی نی
ــدون پشــتیبانی کشــورهای  داشــت: اردوغــان ب
ــتقیم در  ــی مس ــت نظام ــه دخال ــادر ب ــی ق غرب
ســوریه نیســت، از همیــن رو وقــوع چنیــن 

ــد. ــی رس ــر م ــه نظ ــد ب ــأله ای بعی مس
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود با اشــاره 

ــرنگونی  ــوص س ــاط در خص ــع جنب ــه مواض ب
ــا جنبــاط  ــح کــرد: ب ــت بشــار اســد، تصری دول
ــرا وی  ــاف دارم، زی ــیار اخت ــه بس ــن زمین در ای
بــه خوبــی مــی دانــد کــه بشــار اســد مقاومــت 
خواهــد کــرد و باقــی خواهــد مانــد. همه بایــد در 

مبــارزه بــا تکفیریهــا در کنــار اســد باشــیم.
رئیــس حــزب دموکــرات لبنــان در پایــان بــا 
اشــاره بــه تحــوالت داخلــی لبنــان گفــت: جریــان 
المســتقبل، تحــوالت داخلــی کشــور را بــه اتفاقات 
منطقــه ای گــره مــی زنــد و تــا زمانــی کــه ایــن دو 
مســأله بــا هــم گــره بخورنــد، نمــی تــوان توقــع 
هیچگونه وقوع تحولی را در کشــور داشــته باشــیم، 
زیــرا موضــوع خــاء ریاســت جمهــوری موضوعی 
نیســت کــه بتــوان بــا حســاب بــاز کــردن بــر روی 

تحــوالت منطقــه ای آن را حــل کــرد.

گفتگو با رئیس حزب دموکرات لبنان:
تفاهم با ایران به مصلحت کشورهای عربی است/

بایدکنار بشار اسد ایستاد
 ایران در مسیر شکوفایی 
هرچه بیشتر قرار دارد و 

معتقدم که بیانات آیت اهلل 
خامنه ای )مد ظله العالی( 
مبنی بر عدم اعتماد ایران 

به آمریکا پس از این توافق 
بسیار »حکیمانه« بود، زیرا 

ایشان از زمان برپایی 
نظام جمهوی اسالمی در 
ایران طی سالهای گذشته 

تجربه های بسیاری را 
از رفتارهای غربی ها 

اندوخته اند|
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ایران در جهان

ــت  ــاره جدی ــاوت درب ــه قض ــان اینک ــا بی ــران« ب ــالم زه »س
توافقنامــه هســته ای ایــران و غــرب زود اســت، تصریــح 
ــران  ــه ای ــوم »ب ــت مفه ــران توانس ــته ای ای ــم هس کرد:تی
ــق دارد«  ــران ح ــوم »ای ــه مفه ــود« را ب ــی ش ــازه داده م اج

ــد. ــل کن تبدی
»ســالم زهــران« تحلیلگــر سیاســی و رســانه ای لبنانــی 
ــورهای  ــران و کش ــان ای ــته ای می ــق هس ــه تواف ــاره ب ــا اش ب
ــه  ــت توافقنام ــاره جدی ــرای قضــاوت درب ــت: ب ــروه 1+5 گف گ
ــرا  ــم، زی ــر کنی ــی صب ــد کم ــرف بای ــان دو ط ــده می امضــا ش
ــد  ــی گفته ان ــی آمریکای ــی و حت ــات ایران ــه مقام ــه ک همانگون

ــت. ــده اس ــاز نش ــوز آغ ــق هن ــن تواف ــرای ای اج
ــان  ــی در جری ــدگان ایران ــره کنن ــه مذاک ــان اینک ــا بی وی ب
ــرده  ــه کار ب ــه ب ــی ک ــاظ و عبارت های ــوع الف ــه ن ــرات ب مذاک
می شــد، توجــه ویــژه ای داشــتند، اظهــار داشــت: تیــم ایرانــی 
ــه  ــود« را ب ــی ش ــازه داده م ــران اج ــه ای ــوم »ب ــت مفه توانس
ــه  ــی ک ــد؛ دو عبارت ــل کن ــق دارد« تبدی ــران ح ــوم »ای مفه

ــد. ــر دارن ــا یکدیگ ــیاری ب ــای بس ــاوت ه تف
ایــن تحلیلگــر سیاســی و رســانه ای لبنــان در ارزیابــی نتیجــه 
توافــق هســته ای گفــت: مکتــوب شــدن توافــق هســته ای بــه 
نفــع ملــت ایــران و جمهــوری اســامی ایــران بــوده و اجــرای 

آن بــه میــزان جدیــت جامعــه جهانــی بســتگی دارد.
ســالم زهــران همچنیــن ضمــن موفــق ارزیابــی کــردن 
ــان ایــن مذاکــرات، تصریــح کــرد: مخالفتهــای  ایــران در جری

ــر  ــواه ب ــن گ ــعودی بهتری ــتان س ــرائیل و عربس ــترده اس گس
ــت. ــرات اس ــن مذاک ــران در ای ــت ای موفقی

ــمنتان  ــه دش ــد ک ــرگاه دیدی ــزود: ه ــاط اف ــن ارتب وی در همی
ــید. ــحال باش ــد خوش ــت، بای ــت اس ــمگین و ناراح خش

ــرب  ــران و غ ــته ای ای ــق هس ــه تواف ــان اینک ــا بی ــران ب زه
ــت،  ــادی اس ــه اقتص ــیاری در زمین ــت بس ــاط مثب ــاوی نق ح
ــق  ــن تواف ــت و ای ــی اس ــور صنعت ــک کش ــران ی ــت: ای گف
ــده  ــی صادرکنن ــک کشــور صنعت ــه ی ــا ب ــی شــود ت موجــب م

ــود. ــل ش تبدی
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود تصریــح کــرد: ایــاالت 
متحــده آمریــکا، ســعودیها را تحــت فشــار شــدید قــرار داده و 
اقــدام بــه غــارت ثــروت آنهــا می  کنــد؛ واشــنگتن خطــاب بــه 
ــت و  ــی شماس ــمن اصل ــران دش ــه ای ــد ک ــعودیها می گوی س
مــا از تبدیــل شــدن آن بــه یــک قــدرت هســته ای در منطقــه 

ممانعــت می کنیــم.
ــروز  ــعودی ام ــتان س ــه داد: عربس ــی ادام ــر لبنان ــن تحلیلگ ای
ــا  ــت، ام ــورده اس ــکا را خ ــب آمری ــه فری ــد ک ــاس می کن احس
ــا ایــن موضــوع  ــه ب ــرای مقابل در حــال حاضــر قــادر نیســت ب

ــد. ــی صــورت ده اقدام
وی در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره تصویــب توافقنامــه هســته ای 
در کنگــره آمریــکا اظهــار داشــت: بــر اســاس قوانیــن موجــود 
در ایــاالت متحــده آمریــکا، حتــی اگــر کنگــره ایــن توافقنامــه 
ــا  ــود ب ــد ب ــادر خواه ــکا ق ــوری آمری ــس جمه ــد رئی را رد کن

ــو کنــد. اســتفاده از اختیــارات خــود، آن را وت
ــتی در  ــی صهیونیس ــر الب ــه تأثی ــان اینک ــا بی ــران ب ــالم زه س
کنگــره آمریــکا بــر هیچکــس پوشــیده نیســت، تصریــح کــرد: 
ایــن تأثیــر اخیــرا زمانــی آشــکار شــد کــه نتانیاهــو در کنگــره 
آمریــکا حاضــر شــد و اعضــای کنگــره بارهــا بــرای او دســت 
ــاون وی در  ــی مع ــا و حت ــود کــه اوبام ــی ب ــن در حال ــد؛ ای زدن

ــره حاضــر نشــدند. نشســت کنگ
ــر  ــت تغیی ــان عل ــانه ای در بی ــیـ  رس ــر سیاس ــن تحلیلگ ای
ــی،  ــدن ایران ــران و تم ــال ای ــا در قب ــع اوبام ــمگیر مواض چش
ــردد؛  ــی گ ــط بازم ــی غل ــه دیدگاه ــر ب ــن ام ــت ای ــت: عل گف
ــه صفــوف  ــا نفــوذ ب ــوان ب ــل اســت مــی ت دیدگاهــی کــه قائ
داخلــی ایــران، در میــان جامعــه ایرانــی شــکاف ایجــاد کــرده 

ــد. ــیم کن ــمت تقس ــه دو قس و آن را ب

گفتگو با تحلیلگر لبنانی:

توافق هسته ای عبارت »اجازه به ایران« را
 به »حق ایران« تغییر داد

»فـــاروق لـــوغ اغلـــو« بـــا اشـــاره بـــر 
ـــدی  ـــوک بن ـــه بل ـــران ب ـــتگی ای ـــدم وابس ع
ـــت:  ـــل گف ـــن المل ـــام بی ـــی نظ ـــای سیاس ه
اســـتقال سیاســـی جمهـــوری اســـامی 
ایـــران امـــکان روابـــط متـــوازن بـــا شـــرق 

و غـــرب را مـــی دهـــد.
هفتـــه گذشـــته مشـــاور ســـه رئیـــس 
ـــکان  ـــور »ول ـــه پروفس ـــین ترکی ـــور پیش جمه
ـــداهلل گل،  ـــرژی عب ـــاور ان ـــه مش ـــر« ک ایدگی
احمـــد نجـــدت ســـزر و تورگـــوت اوزال 
بـــوده اســـت در مصاحبـــه ای بـــا روزنامـــه 
ـــت  ـــار داش ـــه اظه ـــاپ ترکی ـــان چ ـــودی زم ت
ــق  ــه توافـ ــتیابی بـ ــا دسـ ــکا بـ ــه آمریـ کـ
ــع از  ــت مانـ ــران توانسـ ــا ایـ ــته ای بـ هسـ
اتحـــاد اســـتراتژیک منطقـــه ای ایـــران، 

ــود. ــیه شـ ــن و روسـ چیـ
در همیـــن راســـتا دکتـــر »عثمـــان فـــاروق 
لـــوغ اوغلـــو« نماینـــده حـــزب جمهـــوری 
ــه  ــخ بـ ــه در پاسـ ــان ترکیـ ــق در پارلمـ خلـ
ایـــن ســـوال کـــه بـــا توجـــه بـــه اینکـــه 
ـــد  ـــن قص ـــیه و چی ـــت روس ـــا حمای ـــران ب ای
ـــانگهای  ـــکاری ش ـــازمان هم ـــت در س عضوی
را دارد آیـــا مـــی تـــوان گفـــت کـــه توافـــق 
ـــران و قـــدرت هـــای  ـــن ای ـــر بی هســـته ای اخی
جهانـــی نمـــی توانـــد بـــه هزینـــه روابـــط 
ـــم  ـــران ه ـــت: ای ـــد، گف ـــرق باش ـــا ش ـــران ب ای
ـــت  ـــوری اس ـــش مح ـــه دارای نق ـــل ترکی مث

امـــا بـــا ایـــن تفـــاوت کـــه ترکیـــه عضـــو 
ـــا  ـــک اســـت ام ـــا و آتانتی ـــه اروپ ـــوک جامع بل
ایـــران بـــه هیـــچ بلـــوک و گـــروه خاصـــی 
ــران  ــدارد. بـــه همیـــن دلیـــل ایـ تعلـــق نـ
مـــی توانـــد روابـــط نزدیـــک و برابـــری بـــا 

غـــرب و شـــرق برقـــرار کنـــد.
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــو بـ ــوغ اوغلـ ــن لـ همچنیـ
تغییـــر سیاســـت آمریـــکا و تغییـــر تمرکـــز 
سیاســـت آمریـــکا از خاورمیانـــه بـــه آســـیا 
ــه و  ــدرت در منطقـ ــه موجـــب خـــاء قـ کـ
تـــوازن قـــوای جدیـــد در منطقـــه خواهـــد 

شـــد دربـــاره نقـــش احتمالـــی ایـــران 
و ترکیـــه در پـــر کـــردن ایـــن خـــاء 
گفـــت: تغییـــر تمرکـــز سیاســـت آمریـــکا از 
ــتراتژیک اســـت  ــه ای اسـ ــه گزینـ خاورمیانـ
ـــور  ـــس جمه ـــا رئی ـــاراک اوبام ـــط ب ـــه توس ک
ـــر  ـــن ام ـــن کشـــور انتخـــاب شـــده اســـت. ای ای
ـــدرت هـــای  ـــرای ق ـــا ب موجـــب شـــده اســـت ت
ـــش  ـــتر و نق ـــای بیش ـــئولیت ه ـــه ای مس منطق
هـــای برجســـته تـــری در امـــور منطقـــه در 

نظـــر گرفتـــه شـــود.
ـــدرت  ـــل ق ـــه تمای ـــاره ب ـــا اش ـــه ب وی در ادام

هـــای بـــزرگ دربـــاره نقـــش ایـــران و 
ــت: در  ــه گفـ ــده منطقـ ــرای آینـ ــه بـ ترکیـ
ایـــن پـــروژه تمایـــات قـــدرت هـــای 
ـــه را  ـــران و ترکی ـــه ای ـــت ک ـــن اس ـــزرگ ای ب
رو در روی هـــم قـــرار دهنـــد و بـــه عنـــوان 
ــه  ــد. بـ ــر گیرنـ ــه ای در نظـ ــای منطقـ رقبـ
ــع دو  ــه منافـ ــران و ترکیـ ــن ایـ ــاد مـ اعتقـ
ـــاد  ـــترکی در ایج ـــوی و مش ـــیار ق ـــه بس جانب
ـــران  ـــر ای ـــد. اگ ـــه دارن ـــات منطق ـــت و ثب امنی
ــکاری  ــه همـ ــم در منطقـ ــا هـ ــه بـ و ترکیـ
ـــرد و  ـــد ب ـــود خواهن ـــور س ـــم دو کش ـــد ه کنن

ــه. ــم کل منطقـ هـ
ـــق  ـــوری خل ـــزب جمه ـــده ح ـــن نماین همچنی
ـــاز  ـــرای آغ ـــه ب ـــت ترکی ـــم دول ـــاره تصمی درب
حمـــات نظامـــی علیـــه گـــروه تروریســـتی 
داعـــش بعـــد از ســـال هـــا حمایـــت از 
ایـــن گـــروه گفـــت: داعـــش یـــک گـــروه 
و ســـازمان تروریســـتی اســـت و دولـــت 
ـــهر  ـــای ش ـــد از انفجاره ـــرانجام بع ـــه س ترکی
ـــش  ـــدن بی ـــته ش ـــب کش ـــه موج ـــوروج ک س
از ۳0 نفـــر شـــد بـــه ایـــن نتیجـــه رســـید 

کـــه ایـــن گـــروه تروریســـتی اســـت.
ــدام  ــد اقـ ــر چنـ ــزود: هـ ــه افـ وی در ادامـ
اقـــدام  یـــک  داعـــش  علیـــه  ترکیـــه 
دیرهنـــگام اســـت امـــا انجـــام دیرهنـــگام 
کاری هـــم بـــاز بهتـــر از ایـــن اســـت کـــه 

آن کار اصـــا انجـــام نشـــود.

گفتگو با نماینده پارلمان ترکیه:

استقالل سیاسی ایران امکان روابط متوازن با شرق و غرب را می دهد
گفتگو: پیمان یزدانی
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ایران در جهان

ــران  ــد ای ــی دانی ــه م ــور ک || همانط
ــرای  ــدی را ب ــرح جدی ــیه ط و روس
بــه ســوریه  بازگردانــدن صلــح 
ــن تــاش  ــد، شــما ای ــره ان ــاز ک آغ
مــی  ارزیابــی  چطــور  را  جدیــد 

ــد؟  کنی
در حــال حاضــر بــرای ارزیابــی ایــن تــاش 
زود اســت. طــرح چهــار مــاده ای ایــران 
ــه  ــوریه ک ــه س ــح ب ــدن صل ــرای بازگردان ب
ــرف  ــد ص ــده نیازمن ــام ش ــت اع ــی اس مدت
زمــان و اطــاع بیشــتر از جزئیــات اســت تــا 
ــم.  ــرار دهی ــی ق ــورد ارزیاب ــم آن را م بتوانی
ســوال اصلــی در ایــن رابطــه آن اســت کــه 
انتقــال )انتقــال از ایــن دوران بــه دوران 
بعــد( چگونــه انجــام خواهــد شــد. بــه 
ــد  ــد بع ــرار باش ــر ق ــه اگ ــد ک ــی رس ــر م نظ
از دوران انتقــال همچنــان بشــار اســد در 
ــای  ــروه ه ــن صــورت گ ــدرت باشــد در ای ق
معــارض ســوری همچنــان بــه جنــگ ادامــه 

ــد.  ــی دهن م

|| بــا توجــه بــه پیشــقدم بــودن 
ــی  ــح برخ ــرح صل ــن ط ــران در ای ای
کارشناســان معتقدنــد کــه بعــد از 
توافــق هســته ای ایــران و کشــورهای 
1+5، کشــورهای غربــی بویــژه آمریکا 
ــران در  ــا ای ــکاری ب ــه هم ــروع ب ش
ــوریه  ــون س ــه ای همچ ــال منطق مس
کــرده انــد و بدیــن ترتیــب دوران 
ــده  ــاز ش ــه آغ ــدی در خاورمیان جدی
ــه  ــن رابط ــما در ای ــر ش ــت. نظ اس

چیســت؟ 
مــن شــخصا امیــدوارم کــه چنیــن اتفاقــی بیافتد 
امــا حقیقــت اینگونه نیســت. برخــی در ایــران در 
ــران از  ــای ته ــت ه ــه حمای ــتند ک ــی آن هس پ
ــراق،  ــان، شــیعیان ع بشــار اســد، حــزب اهلل لبن
ــا  ــد ام ــش بدهن ــا را افزای ــی ه ــاس و حوث حم
ــزی  ــن چی ــی چنی ــورهای اروپای ــکا و کش آمری
ــر  ــادی ب را نمــی پســندند از همیــن رو فشــار زی
روی دولــت آمریــکا وجــود دارد تــا ایــن توافــق را 
بــه هــم بزنــد و حتــی فشــار بــر ایــران وارد مــی 

شــود تــا ارتبــاط خــود بــا گــروه هایــی کــه نــام 
بــرده شــد را کاهــش بدهــد. ایــن فشــار بــه ویژه 

در مــورد حــزب اهلل بیشــتر اســت. 

|| در شــرایطی کــه تــاش هایــی 
ــه ســوریه  ــح ب ــدن صل ــرای بازگردان ب
در جریــان اســت ترکیــه حمــات 
ــراق را  ــمال ع ــوریه و ش ــه س ــود ب خ
ــن  ــاب چنی ــت. انتخ ــرده اس ــاز ک آغ
ــع  ــه نف ــکارا ب ــوی آن ــردی از س رویک
رونــد صلــح در خارمیانــه اســت یــا بــه 

زیــان آن؟ 
ــتر  ــک بیش ــه کم ــد ک ــی کن ــر م ــکا فک آمری
ــا داعــش امــری ضــروری  ترکیــه در مبــارزه ب
اســت. ترکیــه و آمریــکا نظــر متفاوتــی دربــاره 
ــود  ــن وج ــا ای ــا ب ــد ام ــوریه دارن ــای س کرده
حملــه بــه مواضــع حــزب کارگــران کردســتان 
ــی در  ــام حمات ــب انج ــه موج )پ ک ک( ک
ــی  ــی ب ــت موضوع ــده اس ــه ش ــل ترکی داخ

ــت.  ــط اس رب

ــه  ــد ک ــان معتقدن ــی کارشناس || برخ
دلیــل اصلــی حملــه ارتــش ترکیــه بــه 
ــتی  ــل شکس ــه دلی ــع پ ک ک ب مواض
ــت و  ــم عدال ــزب حاک ــه ح ــوده ک ب
ــده  ــل ش ــات متحم ــعه در انتخاب توس
ــن  ــه ای ــد ک ــر معتقدن ــی دیگ و برخ
ــدرت  ــری از ق ــر جلوگی ــات بخاط حم
ــوند.  ــی ش ــام م ــا انج ــن کرده گرفت
ــت؟ ــه چیس ــن رابط ــما در ای ــر ش نظ

اقــدام پ ک ک در پایــان دادن بــه توافــق 
ــه  ــود ک ــتباهی ب ــه کار اش ــا ترکی ــس ب ــش ب آت
بــا واکنــش تنــد آنــکارا مواجــه شــد. برخــی فکر 
مــی کننــد کــه ایــن امــر نتیجــه اختافــی بــوده 
ــی(  ــاخه سیاســی و نظام ــا )ش ــان کرده ــه می ک
بوجــود آمــده، اختــاف میــان آنهایــی کــه 
ــان  ــد و رقیب ــل کردن ــی عم ــات بخوب در انتخاب
ــن  ــم ای ــه فکــر مــی کن ــه البت ــا، ک ــی آنه نظام

ــد.  ــی باش ــی معن ــورد ب م

شــاید بــرای تــرک هــا بهتــر باشــد کــه مبــارزه 
بــا کردهــا را آرام تــر پیــش ببرنــد. برخــی 
ــال کســب  ــد کــه اردوغــان بدنب فکــر مــی کنن
محبوبیــت از دســت رفتــه ای اســت کــه در زمان 
انتخابــات از دســت داده اســت. امــا بــا ایــن وجود 
ــه  ــت ک ــتی اس ــروه تروریس ــک گ پ ک ک ی
بــه حاکمیــت ترکیــه حملــه مــی کنــد. بنابرایــن 
نمــی توانــد انتظــار داشــته باشــد کــه در داخــل 
ســوریه و یــا عــراق از جایگاهــی امــن بهــره مند 

ــود.  ش
ــن  ــه موثرتری ــت ک ــن اس ــر در ای ــی ام پیچیدگ
مبارزیــن ســوری در نبــرد علیــه داعــش کردهای 
مرتبــط بــا پ ک ک بــوده انــد. اولویــت آمریــکا 
مبــارزه بــا داعــش اســت کــه یــک تهدیــد بیــن 
المللــی محســوب مــی شــود در حالیکــه اولویــت 
ــک  ــه ی ــت ک ــا پ ک ک اس ــارزه ب ــه مب ترکی

ــی محســوب مــی شــود ــد داخل تهدی

|| یــک ســال از تشــکیل ائتــاف ضــد 
داعــش بــه رهبــری آمریــکا مــی 
گــذرد. شــما عملکــرد ایــن ائتــاف را 
ــا ایــن  ــی مــی کنیــد؟ آی چطــور ارزیاب
ائتــاف بــه اهــداف خــود رســیده 

ــت؟  اس
ائتــاف ضــد داعــش بــه اهــداف خــود نرســیده 
اســت. ائتــاف ضــد داعــش بایــد یــک 
اســتراتژی ویــژه در مــورد داعــش داشــته باشــد 
ــس  ــش پ ــه از داع ــی ک ــه در مناطق و آن اینک
ــخصی  ــا ش ــروه و ی ــه گ ــوند چ ــی ش ــه م گرفت
بایــد حکمرانــی کنــد بــدون وجــود چنیــن 
اســتراتژی مــن پیــروزی خاصــی را بــرای 

ــتم. ــور نیس ــش متص ــد دع ــاف ض ائت

گفتگو با مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا:

طرح ایران برای صلح سوریه نیاز به زمان دارد

مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا با اشاره به تالش های ایران و روسیه برای بازگرداندن صلح به سوریه، عنوان داشت که 
آمریکا و ترکیه در مورد کردهای سوری اختالف نظر دارند و همین امر موجب پیچیدگی اوضاع شده است.

ایران طرحی چهار مرحله ای را برای بازگرداندن صلح به سوریه در دست اجرا دارد و سفرهای »محمد جواد ظریف« وزیر 
امور خارجه ایران، به کشورهای منطقه با همین هدف انجام می شود. این طرح چهار ماده ای با همکاری روسیه در حال اجرا 
است اما وضعیت موجود در سوریه و اقدام ترکیه در حمله به عراق و سوریه موجب پیچیدگی اوضاع شده است از همین رو 

برای تشریح بهتر اوضاع با »پروفسور دانیل سرور« مشاور سابق وزارت امرو خارجه آمریکا به گفتگو نشستیم. 
پروفسور دانیل سرور از معروف ترین کارشناسان حاضر در مبحث مدیریت جنگ، و از کارشناسان ارشد موسسه روابط دو 
سوی آتالنتیک و از اساتید دانشگاه جان هاپکینز که سابقه فعالیت گسترده در مورد جنگ های عراق، افغانستان و بالکان را دارد و 
از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امر میانجیگری میان مسلمانان و کروات های یوگسالوی فعالیت کرده 

است. متن این گفتگو به شرح زیر است.

 برخی در ایران در پی 
آن هستند که حمایت 

های تهران از بشار اسد، 
حزب اهلل لبنان، شیعیان 

عراق، حماس و حوثی ها 
را افزایش بدهند اما 
آمریکا  و کشورهای 

اروپایی چنین چیزی
 را  نمی پسندند|
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ایران در جهان

ــه در دوره  ــی ک ــرزاده یکــی از ایرانیان یوســف پی
تحریــم حقوقــش در کشــور آلمــان پایمــال 
ــوز هــم اهتمــام  ــه اینکــه هن ــا اشــاره ب شــده ب
جــدی بــرای احقــاق حقــوق پایمــال شــده افــراد 
در دوران تحریــم و کســانی کــه خــط شــکن دور 
زدن تحریــم هــا بودند از ســوی نهادهــای ذیربط 
ــدارد گفــت: اول بایــد توجــه  و مســئول وجــود ن
ــه  ــق اولی ــک ح ــرای ی ــا ب ــرا م ــه چ ــت ک داش
ــم و  ــرد بگذاری ــد میزگ ــهروندی بای ــلم ش مس
ــن دوران انتظــار مــی رود  ــم. در ای ــری کنی پیگی

ــع شــود. ــن مشــکل مرتف ــه ای ک
وی افــزود: مســئله تحریــم هــا اگرچــه در ایــن 
ــت  ــکل گرف ــته ای ش ــون هس ــال پیرام 12 س
ولــی ملــت مــا ایســتاد و از حقمــش دفــاع کــرد. 
ــد،  ــه دادن ــرادی هزین ــه اف ــن رابط ــه در ای البت
ــی  هــم آنهایــی کــه شــهید شــدند و هــم آنهای
ــارت  ــت اس ــد و در غرب ــکنی کردن ــط ش ــه خ ک

ــیدند. کش
پیــرزاده ادامــه داد: نکتــه مهــم ایــن کــه در ایــن 
بــاره عــاوه بــر ظلمــی کــه از ســوی بیگانــگان 
ــم  ــی ه ــاح داخل ــع ذیص ــت، مراج ــا رف ــر م ب
متاســفانه عملکــرد خوبــی نداشــته انــد و آنگونــه 
کــه بایــد از حقــوق اتبــاع ایرانــی در برابــر ظلــم 
بیگانــگان دفاعــی صــورت نگرفــت. این مســئله 
ــی از  ــا اتفاقات ــه دارد، مث ــان ادام ــه همچن البت
جملــه بــی حرمتــی اخیــر بــه مســافران ایرانــی 
در ترکیــه نشــان دهنــده ایــن اســت کــه هنــوز 
ــا  ــرت خــود را ب ــت و غی ــی حرم پاســپورت ایران

ــدارد. ــده ن ــعارهای داده ش ــود ش وج
ــدود  ــن ح ــه شــخص م ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

ــوق  ــوع حق ــر موض ــه پیگی ــت ک ــال اس 10 س
ــفانه  ــی متاس ــتم ول ــود هس ــه خ ــت رفت از دس
هیــچ حمایتــی در ایــن بــاره از مــا نشــده اســت، 
تصریــح کــرد: ایــن بــی مهــری هــا بــه حــدی 
اســت کــه ده هــا نامــه بــرای یــک موضــوع زده 
مــی شــود ولــی نتیجــه ای گرفتــه نمــی شــود. 
ــارج  ــان خ ــی ایرانی ــورای عال ــه، ش وزارت خارج
از کشــور، معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری، 
ــن  ــس و... در ای ــی مجل ــت مل ــیون امنی کمیس

ــد. ــد احقــاق حــق کنن ــه بای زمین
پیــرزاده بــا بیــان اینکــه طــی دو ســال گذشــته 
بــا وجــود ده هــا بــار درخواســت، حتــی یــک بــار 
هــم نتوانســته بــا خانــم امیــن زاده ماقــات کند، 
گفــت: طبــق قانــون اساســی آیــا دفــاع از حقوق 
ــت!  ــت نیس ــده دول ــه عه ــردم ب ــوس م و نام
تحریــم هــم از آنجــا کــه یــک جنــگ خامــوش 
و مبــارزه بــوده آیــا خــط شــکنان آن نبایــد 
مشــمول حمایــت ویــژه قــرار بگیرنــد؟ در واقــع 
ایــن موضــوع بیشــتر بــه عــدم همراهــی دولــت 
بــر مــی گــردد. کســانی کــه در دوران تحریــم به 
دولــت بــرای دور زدن تحریــم هــا کمــک کردند 

بــا ریســک بــاال اقــدام بــه ایــن کار کردنــد.
در ادامــه ایــن نشســت جمشــید قاســمی یکــی 
دیگــر از افــرادی کــه حقوقــش در دوره تحریــم 
ــع شــده اســت گفــت: در ســال 85 توســط  ضای
ــط  ــه توس ــی ک ــیا و FBI و مدارک ــازمان س س
ــه  ــض ورود ب ــه مح ــود ب ــده ب ــس داده ش انگلی
ــن  ــرم م ــدم. ج ــت ش ــد بازداش ــرودگاه تایلن ف
ــکا،  ــلیحات از آمری ــی تس ــر قانون ــروج غی را خ
ــوان  ــول و پولشــویی عن ــی پ ــر قانون ــال غی انتق

ــم  ــه حک ــدان ب ــال زن ــاً 45 س ــرده و مجموع ک
دادگاه ســانتیاگو و در زنــدان گوانتانامــو بــرای من 

ــود. ــن شــده ب تعیی
ــن  ــه م ــود ک ــی ب ــن در حال ــد: ای ــادآور ش وی ی
ــن  ــن تامی ــودم و کار م ــه ب ــکا نرفت ــاً امری اساس
ــانها  ــان انس ــات ج ــرای نج ــا ب ــات هواپیم قطع
بــود. 2 ســال در زنــدان بانکــوک بازداشــت 
ــه  ــرد ک ــک ک ــه کم ــه البت ــودم. وزارت خارج ب
مــا برگشــتیم امــا در ایــن چنــد ســال مــا چــون 
ــتیم از  ــان هس ــام جه ــه تم ــورود ب ــوع ال ممن

ــدیم. ــی نش ــه حمایت ــچ گون ــل هی داخ
قاســمی بــا اشــاره بــه اینکــه پرونــده مــن هنــوز 
ــه  در  ــا وجــود تبرئ ــوح اســت و ب ــکا مفت در امری
بانکــوک بــرای مــن از ســوی امریکائیهــا جایــزه 
ــل  ــا تحم ــا ب ــه داد: م ــت، ادام ــده اس ــن ش تعیی
ــک  ــرای کم ــا را ب ــم ه ــکات تحری ــن مش ای
بــه ملــت و دولــت دور زدیــم و کشــور روی پــای 
خــود ایســتاد تــا غــرب مجبــور شــد پــای میــز 
ــرای مــن ســوال  مذاکــره بنشــیند. حــال ایــن ب
ــکا  ــه امری ــود اینک ــا وج ــه ب ــت ک ــی اس مهم
بایــد غرامــت مــرا بدهــد چــرا معاونــت حقوقــی 
ریاســت جمهــوری اساســاً ایــن موضــوع را 

ــد. ــری نمــی کن پیگی
ــاده  ــا اع ــای م ــه تقاض ــان اینک ــا بی ــمی ب قاس
ــت  ــوق از دس ــری حق ــی و پیگی ــوق اجتماع حق
ــه مــان در خــارج از کشــور اســت، گفــت: 5  رفت
میلیــون دالر دولــت امریــکا در خصــوص پرونده 
ــا پیگیــری  ــت م ــی دول ــده محکــوم شــده ول بن

ــول را بگیــرد. ــا ایــن پ نمــی کنــد ت
ــی  ــن خارج ــه محکومی ــی ک ــزود: در حال وی اف

در ایــران در کمــال احتــرام محاکمــه مــی شــود 
ــا  ــی و ب ــاس زندان ــا لب ــر و ب ــا زنجی ــن ب ــی م ول
توهیــن بــر دادگاه مــی رفتــم امــا هیــچ اعتراضی 
از ســوی دولــت مــا بــه ایــن رفتارهــای خــاف 

حقــوق بشــری بــه آنهــا نشــد.
در ادامــه ایــن بحــث، یوســف پیــرزاده نیــز گفت: 
وزارت خارجــه آنگونــه کــه بایــد حمایــت نکــرده 
ــب  ــا مرتک ــر م ــه اگ ــت ک ــه آنجاس ــت. نکت اس
ــز  ــورت نی ــه در آن ص ــم )ک ــده بودی ــرم ش ج
بایــد متناســب بــا جــرم مجــازات مــی شــدیم نه 
بیشــتر( شــاید ایــن رفتــار دولــت توجیــه داشــت، 
ــرا  ــت چ ــاک اس ــا پ ــده م ــه پرون ــی االن ک ول
دولــت حاضــر بــه پیگیــری بــرای اعــاده حیثیت 
گرفتــن غرامــت نیســت. ایــن در حالی اســت که 
بافاصلــه پــس از دســتگیری یــک امریکایــی و 
بازداشــت او در ایــران، ایــن می شــود مســئله دنیا 
و همــه جــا در مــورد آن صحبــت مــی شــود. مــا 
ــم  ــکنی کنی ــط ش ــم خ ــه در تحری ــرای اینک ب
هــم موقعیــت خــود را از دســت داده ایــم و هــم 

ــان را. پولم
در ادامــه ایــن نشســت مجیــد کاکاونــد نیــز بــه 
تشــریح وضعیــت خــود پرداخــت و گفــت: ســال 
ــلیحات و  ــاق تس ــرم قاچ ــه ج ــه ب 88 در فرانس
ــته ای  ــات هس ــه تاسیس ــک ب ــویی و کم پولش
ــور  ــال ت ــن در ح ــدم. م ــتگیر ش ــی دس و نظام
ــتور  ــه دس ــه ب ــودم ک ــواده ب ــا خان ــتی ب توریس
ــاه  ــس از 14 م ــدم و پ ــت ش ــا بازداش آمریکائه
ــرا مســترد  ــد و فرانســه م ــت کنن نتوانســتند ثاب
ــت  ــا نتوانس ــتندات امریکائیه ــون مس ــرد چ نک
ــاق  ــن اتف ــد. ای ــت کن ــن را ثاب ــودن م ــرم ب مج

ــوم. ــه ش ــن تبرئ ــا م ــد ت ــث ش باع
وی افــزود: بعــد از بازگشــت بــه ایران در شــورای 
عالــی ایرانیــان تشــکیل پرونــده دادیــم. صحبت 
مــا ایــن بــود کــه امریــکا بــه مــا لطمــات روحی، 
ــدود 2  ــزی ح ــت. چی ــی و... زده اس ــی، مال روان
ــدن  ــته ش ــخصی، بس ــه ش ــون دالر هزین میلی
حســابهایم و اینکــه در حــال حاضــر نیــز امــکان 
کار کــردن نــدارم، از جملــه ایــن مــوارد اســت اما 
ــت رخ  ــاره از ســوی دول ــن ب ــی در ای ــچ اتفاق هی

ــداده اســت. ن

کاکاونــد یــادآور شــد: در حــال حاضــر دولــت بــا 
ــت  ــان از مــن حمای ــن فشــارها همچن وجــود ای
نمــی کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه بــه دولــت 
گفتــه ام کــه پرونــده مــن قابلیــت پیگیــری بین 
ــت و  ــود درخواســت غرام ــی ش ــی دارد و م الملل
اعــاده حیثیــت کــرد. در همــان دوران در فرانســه 
ــس« در  ــم »کلوتیدری ــه خان ــی ک ــا زمان ــم ت ه
ایــران دســتگیر نشــده بــود خیلــی از مــن 

میزگرد حقوق ایرانیان خارج از کشور؛

دولت پیگیر حقوق اتباع خود نیست/
 پاسپورت ایرانی همچنان حرمت ندارد

تحریم ها اگرچه این سالها پیرامون هسته ای شکل گرفت ولی ملت ایستاد و از حقش دفاع کرد. البته در این رابطه افرادی هزینه 
دادند، هم آنهایی که شهید شدند و هم آنهایی که خط شکنی کرده و در غربت اسارت کشیدند.

میزگرد »بررسی حقوق از دست رفته ایرانیان خارج از کشور در دوران تحریم« با حضور تنی چند از افرادی که حقوق آنها در 
دوره تحریم پایمال شده در خبرگزاری مهر برگزار شد.
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ایران در جهان

حمایــت صــورت نمــی گرفــت و شــورای 
صیانــت از شــهروندی و شــورای عالــی ایرانیــان 
نیــز در ایــن زمینــه هیــچ حمایتــی انجــام نــداد.

ــس  ــح کــرد: کلوتیدریــس پ ــه تصری وی در ادام
از آزادی در کاخ الیــزه مــورد اســتقبال ســارکوزی 
ــد!؟  ــاری ش ــه رفت ــا چ ــا م ــی ب ــت ول ــرار گرف ق
ــال  ــوز دنب ــکا هن ــی اســت کــه امری ایــن در حال
مــن اســت و طبــق مصوبــه مجلــس دولــت باید 
از حقــوق مــا صیانــت مــی کــرد کــه نکــرد. در 
ایــن رابطــه بایــد عــرض کنــم کــه بوروکراســی 
اداری یکــی از مهمتریــن مشــکاتی اســت کــه 

کار مــا را گیــر انداختــه اســت.
ــوی  ــر مهــدی دهن ــن نشســت دکت ــه ای در ادام
ــوع  ــن موض ــه ای ــه ب ــرزی ک ــان مب از حقوقدان
ــن دوســتان ســه  اشــراف کامــل دارد، گفــت: ای

ــده  ــکل ش ــار مش ــی دچ ــاع ایران ــداق از اتب مص
ــوان ســربازان  ــه عن ــه هــر ســه ب هســتند و البت
خــط مقــدم کشــور در حــال خدمــت بــه کشــور 
ــه هیــچ وجــه مســتحق ایــن رنجهــا  ــد و ب بودن

ــد. نبودن
ــی در  ــاع ایران ــورد اتب ــه در م ــه داد: آنچ وی ادام
ــه دو صــورت اســت.  ــد ب ــی افت ــاق م خــارج اتف
یکــی اینکــه تبعــه ایرانــی جرمــی مرتکــب مــی 
ــش  ــفارت و بخ ــورت س ــن ص ــه در ای ــود ک ش
کنســولی موظــف )طبــق کنوانســیون ویــن 
ــه  ــاع هســتند و هرگون ــه حمایــت از اتب 196۳( ب
کمکــی الزم اســت. ایــن بــه دلیــل عــدم 
احســاس بــی پناهــی اســت و اینکــه تبعــه بیش 

ــود. ــه نش ــت جریم ــش هس ــه جرم از آنچ
ــوط  ــت دوم مرب ــزود: حال ــدان اف ــن حقوق ای
ــه  ــت ک ــه ای اس ــه و فرهیخت ــاع نخب ــه اتب ب
ــه واردات برخــی کاالهــا در  در حــال کمــک ب
ــه  ــد. نکت ــه بودن ــای ظالمان ــم ه دوران تحری
ــه اتفــاق ایــن پرونــده هــا  اینکــه؛ در قریــب ب
ــرای  ــذا فضــا ب ــوده و ل ــی ب ــام واه اصــل اته
دفــاع از تبعــه بســیار بازتــر بــوده اســت. نکتــه 
ــن  ــا در ای ــفارتخانه ه ــار س ــه رفت ــدی اینک بع
ــورد  ــًا در م ــوده اســت. مث ــوارد یکســان نب م
آقــای پیــرزاده ســه مــاه طــول کشــیده تــا نفــر 

ــد. ــی کن ــه سرکش مربوط
وی تصریــح کــرد: مســئله بعــدی اینکــه در 
دوران بازداشــت واقعــاً چــه کســی بایــد از 
ــه در  ــون مربوط ــد؟ قان ــت کن ــراد حمای ــن اف ای
ــس شــورای اســامی  ــرداد 1۳89 در مجل 26 خ

ــنامه  ــرای بخش ــه ب ــت ک ــده اس ــب ش تصوی
شــدن بــه جــای ســه مــاه زمــان تعییــن شــده، 
19 مــاه در دولــت طــول کشــید!! در ایــن قانــون 
ــون در  ــن قان اشــاره شــده اســت کــه بودجــه ای
ذیــل بودجــه وزارت خارجــه دیــده شــده اســت.

ــد  ــدی تائی ــه بع ــزود: نکت ــوی اف ــدی دهن مه
ــی  ــت م ــک دول ــت ی ــه حمای ــی اســت ک مهم
توانــد از اتبــاع داشــته باشــد و مــی توانــد روحیــه 
ــاده اســت  ــاق نیفت ــن اتف ــه ای ــد، ک بخــش باش
در حالــی کــه پرونــده هــای مکــرری بــوده کــه 
مثــا فــان کشــور غربــی حتــی از یــک تبعــه 
ــژه کــرده اســت.  ــت وی ــی جاســوس، حمای ایران
ــرد  ــاره ک ــدان اش ــد ب ــه بای ــی ک ــه مهم نکت
ــری  ــت و پیگی ــرات، حمای ــه در دوران مذاک اینک
ــران همــواره  ــاع خودشــان در ای جاسوســان و اتب

ــت. ــوده اس ــتور کار ب در دس
وی یــادآور شــد: بــه نظــر مــن بــه لحــاظ قانونی 
ــا وجــود تصریــح قانــون اساســی،  و حقوقــی و ب
هیــچ خائــی بــرای پیگیــری ایــن مــوارد نبــوده 
و مــی توانســته بــه بهتریــن شــکل حقــوق ایــن 
افــراد پیگیــری شــود. نکتــه دیگــری که هســت 
اینکــه طبــق نظــام حقــوق بیــن الملــل برخــی 
مواقــع اساســاً یــک تبعــه بــه صــورت شــخصی 
نمــی توانــد پرونــده ای را پیگیــری کنــد و 

اینجاســت کــه دولــت متبــوع بایــد ورود کنــد.
چنــد  طــرح  بــا  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
ــرایط،  ــن ش ــا ای ــرد: ب ــح ک ــنهاد تصری پیش
در حــال حاضــر بایــد در کمتریــن زمــان 
خســارت ایــن افــراد جبــران شــود. در دوران 

ــع  ــًا قان ــوان منطق ــی ت ــق نم ــس از تواف پ
ــکل  ــان ش ــه هم ــت ب ــرا دول ــه چ ــد ک ش
ــه  ــه ناجوانمردان ــورهایی ک ــا کش ــول ب معم

ــد. ــی کن ــار م ــد رفت ــار کردن ــا رفت ــا م ب
دهنــوی در ادامــه یــادآور شــد: ایــن در حالــی اســت 
کــه همیــن کشــورها در مــورد اتبــاع خــود مطابــق 
حقوق بیــن الملل، بســیار پیگیرنــد و غرامــت های 
ســنگینی مــی گیرنــد ولی مــا پیگیــر ایــن تألمات 
روحــی وارد شــده بــه اتبــاع خــود نیســتیم. در ایــن 
مــورد پیشــنهاد مشــخص ایــن اســت کــه دولــت 
بایــد یک ســازوکاری داشــته باشــد مبنی بــر اینکه 
ــر از  ــار فرات ــر رفت ــه ازای ه ــی ب ــورهای غرب کش
مقــررات بیــن المللی مجبــور بــه پرداخــت غرامت 

و اعــاده حیثیــت شــوند.
ــد  ــم بای ــس در دوره تحری ــرد: پ ــد ک وی تأکی
ــورها  ــن کش ــه ای ــی ک ــا رفتارهای ــب ب متناس
ــن  ــا ای ــود و ب ــار ش ــد رفت ــام دادن ــا انج ــا م ب
شــرکت هــا و کشــورها مثــل خودشــان 
رفتــار شــود. بــه ویــژه اینکــه بســیاری از ایــن 
تحریــم هــا و بــی اخاقــی هــا تاثیــر مســتقیم 
روی کار و زندگــی مــردم و مــواردی ماننــد 
ــوزی  ــه ت ــتر از کین ــه بیش ــت ک دارو و... داش

ــود. ــران ب ــت ای ــمنان مل دش
ــم  ــاوی در محاک ــرح دع ــان ط ــوی در پای دهن
ــرح  ــنهاد مط ــک پیش ــوان ی ــه عن ــی را ب داخل
کــرد و گفــت: ایــن افــراد بایــد بتواننــد در محاکم 
داخلــی اقامــه دعــوی کــرده و از طریــق سیســتم 
ــه کشــورهای مــورد نظــر فشــار  قضایــی نیــز ب

ــرد. وارد ک

معــاون رئیــس پارلمــان لبنــان ضمــن اشــاره بــه جایــگاه پیشــتاز 
ایــران در منطقــه، بــر تأثیــر مثبــت توافــق هســته ای ایــران بــر 

تحــوالت منطقــه تاکیــد کــرد.
ــوری  ــت جمه ــاء ریاس ــال از خ ــک س ــش از ی ــت بی ــا گذش ب
لبنــان، گــروه هــای سیاســی ایــن کشــور همچنــان در دســتیابی 
بــه توافقــی درخصــوص انتخــاب گزینــه مشــترکی جهت ریاســت 
جمهــوری لبنــان ناتــوان مانــده انــد و ایــن مســئله همچنــان بــه 

ــوان یــک بحــران در ایــن کشــور ادامــه دارد. عن
»خلیــل حمــدان « معــاون رئیــس پارلمــان لبنــان، در ایــن 
خصــوص بــه خبرنگار مهــر گفــت: لبنــان پیوســته درصــدد حل و 

ــوری اســت. فصــل مســاله خــاء ریاســت جمه
ــان  ــت و همچن ــده اس ــدا نش ــه ج ــان از منطق ــت: لبن وی گف
بخشــی قابــل توجــه در منطقــه خاورمیانــه اســت. مســئله خاء 
ریاســت جمهــوری در لبنــان ناشــی از درگیــری و تنــش میــان 
گــروه هــای سیاســی نیســت، بلکــه اختافاتــی در ایــن زمینــه 
ــرای  ــان ب ــا در لبن ــی ه ــه رایزن ــت ک ــد گف ــود دارد و بای وج

ــه دارد. ــح ادام ــوری اصل ــت جمه ــاب ریاس انتخ
حمــدان افــزود: مــا همچنــان صحنــه را تــرک نکردیــم و در حــال 

تقویــت نهادهــای دولتی هســتیم.
وی تاکیــد کــرد: خــاء ریاســت جمهــوری در لبنــان امــری اســت 
ــذا  ــت، ل ــول اس ــل قب ــر قاب ــا غی ــروه ه ــه گ ــب هم ــه از جان ک

ــه دارد. ــوری ادام ــس جمه ــرای انتخــاب رئی ــا ب ــی ه رایزن
حمــدان در خصــوص جمــع بنــدی نهایــی مذاکــرات هســته ای 
ویــن میــان ایــران و 1+5 گفــت: وضعیــت ایــران در ســطح جهانی 
بــا ایــن توافــق بــه طــور قابــل توجهــی ارتقــا پیــدا کــرده اســت. 
جایــگاه ایــران در ســطح جهانــی پــس از توافــق، بــا جایــگاه آن، 

پیــش از توافــق هســته ای بســیار متفــاوت اســت.

ــج بســیار مثبتــی در  ــد کــرد: توافــق حاصــل شــده، نتای وی تاکی
منطقــه داشــت؛ نتایجــی کــه حتــی در شــرایط ســخت و پیچیــده 

کنونــی نیــز قابــل لمــس اســت.
معــاون رئیــس پارلمــان لبنــان در ادامــه افــزود: ایــران از موضــع 

قــدرت در مذاکــرات و توافــق ویــن حاضــر شــد.
ــز  حمــدان گفــت: نتایجــی کــه از طریــق فعالیــت مســالمت آمی
هســته ای ایــران بــه دســت آمــده نتایــج مثبتــی اســت کــه بــه 
ــرار  ــه ق ــتاز منطق ــگاه کشــورهای پیش ــران در جای ــب آن ای موج
ــت،  ــه حکم ــر ب ــت مگ ــده اس ــر نش ــن میس ــت و ای ــه اس گرفت

ــی. ــئوالن ایران ــاب و مس ــر انق ــی رهب ــی و کاردان تیزهوش
معــاون رئیــس پارلمــان لبنــان تاکیــد کــرد: ایــران بــه همــه دنیــا 
اثبــات کــرده کــه در راســتای عدالــت جهانــی تــاش مــی کنــد.

وی بــه فتــوای رهبــر معظــم انقــاب اســامی درخصــوص حرام 
ــرد تســلیحات هســته ای اشــاره و تصریــح  بــودن ســاخت و کارب
کــرد: ایــران بــر صلــح آمیــز بــودن انــرژی هســته ای تاکیــد دارد، 
ــز اســتفاده از تســلیحات هســته ای را  ــر انقــاب نی چنانکــه رهب

حــرام اعــام کــرده اســت.
ــع  ــاس مجم ــمین اج ــرکت در شش ــرای ش ــه ب ــدان ک حم
ــور دارد،  ــران حض ــت در ای ــل بی ــی اه ــع جهان ــی مجم عموم
ــت در  ــن نشس ــت: ای ــت گف ــن نشس ــزاری ای ــوص برگ درخص
یــک زمــان مناســب برگــزار شــده اســت. در واقــع مــی تــوان 
گفــت ایــن نشســت در شــرایطی برگــزار مــی شــود کــه حجــم 
ــی  ــت و یک ــاد اس ــیع زی ــه تش ــز علی ــک آمی ــوان تحری فراخ
ــه  ــن هجم ــا ای ــه ب ــت مقابل ــن نشس ــزاری ای ــداف برگ از اه

ــت. ــی اس تبلیغات
ــد شــده اســت کــه شــیعیان  ــن نشســت تاکی ــزود: در ای وی اف
ــه  ــتند ک ــیعیان هس ــن ش ــه ای ــتند بلک ــت نیس ــی تروریس حام
ــر  ــف سرســخت تفک ــت اســامی و مخال ــتار وحــدت ام خواس

ــتند. ــان هس ــتی در جه ــری و تروریس تکفی
ــن روش  ــدس(، ای ــی )ق ــام خمین ــان ام ــرد: از زم ــد ک وی تاکی
پیشــتازانه ایــران در خصــوص مقابلــه بــا تفکــر تکفیــری و دعوت 
ــز  ــه ای نی ــت اهلل خامن ــان آی ــته و در زم ــود داش ــدت وج ــه وح ب
ادامــه دارد. چنانکــه رهبــری در همــه ســخنرانی هــای خــود بــر 
ــا دشــمن مشــترک و جنگهــای  ــه ب ــزوم مقابل وحــدت کلمــه و ل

ــد. ــرده ان ــد ک ــه ای تاکی طایف
ــه صراحــت  ــا ب ــزار شــده ت ــن نشســت برگ ــت: ای ــدان گف حم
بــه همــه دنیــا بگویــد راهــکار حقیقــی مقابلــه بــا تروریســم از 
طریــق دعــوت بــه مذاکــره، گفتگــو و  وحــدت کلمــه صــورت 

مــی گیــرد.

گفتگو با معاون رئیس پارلمان لبنان:

ایران از موضع قدرت در مذاکرات حاضر شد/ تأثیر مثبت توافق بر منطقه
گفتگو: فاطمه درخشان
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ایران در جهان

ــران  ــته ای ای ــق هس ــان تواف ــی از مخالف || برخ
ــچ  ــه هی ــران ب ــه توافــق هســته ای ای ــد ک معتقدن
وجــه توافــق خوبــی بــرای غــرب نیســت و بهتــر 
بــود کــه کشــورهای 1+5 میــز مذاکــره بــا ایــران 
ــن  ــاره ای ــما درب ــر ش ــد، نظ ــی کردن ــرک م را ت

ــت؟  ــدگاه چیس دی
ــود  ــزی نب ــران آن چی ــا ای ــده ب ــق هســته ای حاصــل ش تواف
کــه آمریــکا و متحــدان اروپائیــش بــه دنبــال آن بودنــد 
ــه  ــا فاصل ــای آنه ــده آل ه ــا ای ــق ب ــن تواف ــت ای در حقیق
ــران  ــه ای ــد ک ــال آن بودن ــا( بدنب ــکا و اروپ ــا )آمری دارد. آنه
ــا بازرســی هــای  برنامــه هســته ای خــود را متوقــف کــرده، ب
ــود  ــکی خ ــای موش ــه ه ــد و از برنام ــت کن ــدود موافق نامح
ــزب اهلل و  ــون ح ــی همچ ــروه های ــا گ ــاط ب ــن ارتب و همچنی
ــی  ــا م ــوارد را تنه ــن م ــا ای ــد. ام ــی کن ــم پوش ــاس چش حم
ــی  ــاظ نظام ــه لح ــه ب ــرد ک ــل ک ــوری تحمی ــر کش ــوان ب ت
ــر همیــن اســاس دو ســوال اصلــی  شکســت خــورده باشــد. ب
در ایــن رابطــه وجــود دارد و آن اینکــه اوال آیــا 1+5 بــه 
ــر  ــه اســت و از آن مهمت ــود دســت یافت ــق موج ــن تواف بهتری
اینکــه اگــر کشــورهای 1+5 میــز مذاکــره بــا ایــران را تــرک 

ــد؟  ــی ش ــان م ــری نصیبش ــج بهت ــا نتای ــد آی ــی کردن م

ایــن کامــا بعیــد اســت کــه 1+5 بــه بهتریــن توافــق 
ــا ایــران دســت یافتــه باشــد. بخشــی از دلیلــی کــه  ممکــن ب
ــدان  ــه منتق ــه ک ــه همانگون ــت ک ــاد را دارم آن اس ــن اعتق ای
ــی  ــم م ــکا، را مته ــور آمری ــس جمه ــا« رئی ــاراک اوبام »ب
ــی  ــوذش را کاهــش م ــه نف ــرده ک ــدی ک ــق ب ــد وی تواف کنن
ــه در  ــت ک ــد اس ــا بعی ــن کام ــه ای ــر آنک ــه مهمت ــد. نکت ده
یــک معاملــه یــک طــرف بــه همــه همــان چیــزی کــه مــی 
ــه  ــرف ب ــک از دو ط ــچ ی ــورد هی ــن م ــد. در ای ــد برس خواه
ــد و در عــوض برخــی  تمــام خواســته هــای خــود نرســیده ان
ــر  ــه ه ــدان معناســت ک ــن ب ــد و ای ــم پوشــانی دارن ــوارد ه م
یــک از دو طــرف نیــاز بــه شــانس و اطاعــات زیــادی دارنــد 

ــوند.  ــاص ش ــل خ ــرف مقاب ــار ط ــد از فش ــا بتوانن ت
اگرچــه ایــن پرســش وجــود دارد کــه آیــا ایــن امــکان وجــود 
ــا ایــران برســد، امــا  ــه قــرارداد بهتــری ب نداشــت کــه 1+5 ب
از آن ســوال مهمتــر ایــن اســت کــه ایــن توافــق بهتــر اســت 
ــا  ــا تــرک کــردن میــز مذاکــره در پاســخ بایــد گفــت کــه ب ی

فاصلــه زیــادی توافــق بهتــر از تــرک میــز مذاکــره اســت. 

ــوی  ــق جل ــن تواف ــه ای ــد ک ــان معتقدن || مخالف
پیشــرفت هســته ای ایــران را نمــی گیــرد و حتــی 
ممکــن اســت تهــران در پــی ســاخت تســلیحات 
هســته ای باشــد. آیــا چنیــن امــری بــا توجــه بــه 
توافــق بوجــود آمــده و جزئیــات آن آمــکان پذیــر 

ــت؟  اس
 از دیــد مخالفــان، ایــران هنــوز مــی توانــد بــه دنبــال ســاخت 
ــل  ــی از عم ــه راحت ــد ب ــی توان ــور م ــن کش ــرود. ای ــب ب بم
ــد، و  ــراج کن ــان را اخ ــد، بازرس ــی کن ــانه خال ــق ش ــه تواف ب
ــد  ــرای تولی ــود ب ــده خ ــی ش ــته ای معرف ــات هس از تاسیس
اورانیــوم بــا غنــای بــاال اســتفاده کنــد و ایــن مــوارد از 
ــه اســت.  ــرار گرفت ــادی ق ــورد توجــه زی ــا م ســوی رســانه ه
ــه  ــران ب ــد اســت ای ــد کــه بعی ــا اغلــب کارشناســان معتقدن ام
ســراغ ســاخت بمــب بــرود چــون بــا تبعاتــی همچــون حملــه 
ــه  ــا توج ــه ب ــر اینک ــود و از آن مهمت ــی ش ــه م ــوری مواج ف
ــران  ــق در ای ــه تواف ــه ب ــا توج ــه ب ــا ک ــی ه ــام بازرس ــه نظ ب

ــت.  ــن اس ــن کار پائی ــکان ای ــود ام ــی ش ــال م اعم

ــی  ــات آمریکای ــه مقام ــی ک ــخ های ــی از پاس || یک
ــران  ــق هســته ای ای ــدان تواف ــه منتق در پاســخ ب
ــی  ــورت تخط ــه در ص ــت ک ــن اس ــد ای ــی دهن م
ایــران از تعهــدات خــود تحریــم هــا بــه ســرعت 
مجــدداً اعمــال مــی شــوند. بــا توجــه بــه رونــدی 
کــه کشــورهای غربــی بویــژه اروپایــی بعــد 
ــش  ــران در پی ــال ای ــته ای در قب ــق هس از تواف
ــر  ــکان پذی ــری ام ــن ام ــا چنی ــد آی ــه ان گرفت

ــت؟  اس
در مــورد امــکان بازگشــت تحریــم نیــز بایــد گفــت تــا 
ــن موضــوع  ــا ای ــه کشــورهای حاضــر در 1+5 ب زمانیکــه هم
ــا گذاشــته  ــر پ ــران توافقــات خــود را زی توافــق نکننــد کــه ای
ــود. در پاســخ  ــران میســر نخواهــد ب ــه ای ــم علی اعمــال تحری
ــاران  ــی همچــون بمب ــد راه های ــی گوین ــه م ــی ک ــه منتقدان ب
ایــران و یــا شــدیدتر کــردن تحریــم هــا علیــه ایــران وجــود 
داشــت بایــد گفــت کــه نــه اوبامــا راضــی بــه بمبــاران ایــران 
ــران را راضــی  ــا ای ــم ه ــه اینکــه تشــدید تحری ــی شــد و ن م
ــدان باشــد.  ــت منتق ــورد رضای ــه م ــرد ک ــی ک ــی م ــه توافق ب

ــته ای  ــق هس ــه تواف ــد ک ــان معتقدن ||کارشناس
ــرب  ــا غ ــران ب ــط ته ــود رواب ــب بهب ــران موج ای
ــی  ــل نگران ــن امــر یکــی از دالی مــی شــود و همی
ــق  ــن تواف ــا ای ــرائیل ب ــراب و اس ــت اع و مخالف
ــود  ــا ممکــن اســت بهب ــه نظــر شــما آی اســت. ب
روابــط ایــران بــا غــرب بــه زیــان همســایگان آن 

ــد؟  باش
 بهبــود رابطــه ایــران بــا غــرب بــه معنــای افزایــش اطمینــان 
ــت.  ــرائیل اس ــران و اس ــب ای ــنی مذه ــایگان س ــرای همس ب
اگــر چــه کارشناســان نمــی تواننــد بگوینــد کــه چنیــن 
ــورها  ــن کش ــود ای ــن وج ــا ای ــا ب ــت ام ــام اس ــری خ تفک
ــری  ــه بهت ــتی[ گزین ــم صهیونیس ــی و رژی ــورهای عرب ]کش
بجــای ایــن توافــق و یــا همــکاری بــا آمریــکا ندارنــد و ایــن 
ــد در  ــن ح ــا ای ــد ت ــورها نبای ــن کش ــه ای ــت ک ــدان معناس ب
ــاب  ــد خط ــان بای ــند. در پای ــر باش ــخت گی ــران س ــر ای براب
ــم در  ــی مــی توانی ــه راحت ــن توافــق گفــت ب ــان ای ــه مخالف ب
ــا در  ــم ام ــور کنی ــر را تص ــق بهت ــک تواف ــود ی ــرات خ تفک
دنیــای واقعیــت ایــن توافقــی کــه حاصــل شــده بســیار هــم 

ــت. ــوب اس خ

گفتگو با رئیس پیشین انجمن علوم سیاسی آمریکا:

بهبود رابطه ایران با غرب به سود اعراب است/ 
بازگشت تحریمها سخت است

رئیس پیشین انجمن علوم سیاسی آمریکا با اشاره به 
بی مورد بودن مخالفت هایی که با توافق هسته ای 
ایران در جریان است از مشکل بودن اعمال دوباره 

تحریم ها علیه تهران سخن گفت.
با وجود توضیحاتی که کارشناسان و دولتمردان 
ای  توافق هسته  آمریکایی در مورد مفید بودن 
ایران می دهند مخالفت ها با این توافق همچنان 
ادامه دارد و در این میان رژیم صهیونیستی پرچم 
دار مخالفان است و سعی دارد تا با همراه کردن 
توافق  تصویب  از  خود،  با  آمریکایی  قانونگذاران 
هسته ای ایران و ۱+۵ در کنگره آمریکا جلوگیری 

 . کند
در همین رابطه برای تشریح بهتر این وضعیت با 
نشستیم.  گفتگو  به  جرویس«  »رابرت  پروفسور 
رابرت جرویس رئیس پیشین انجمن علوم سیاسی 
آمریکا بوده و هم اکنون استاد سیاست بین الملل 
دانشگاه کلمبیا و عضو موسسه مطالعات جنگ و 
صلح سالتزمن است. متن این مصاحبه به شرح زیر 

 : ست ا

توافق هسته ای حاصل شده با ایران 
آن چیزی نبود که آمریکا و متحدان 

اروپائیش به دنبال آن بودند در 
حقیقت این توافق با ایده آل های 

آنها فاصله دارد. آنها )آمریکا و اروپا( 
بدنبال آن بودند که ایران برنامه هسته 

ای خود را متوقف کرده، با بازرسی 
های نامحدود موافقت کند و از برنامه 
های موشکی خود و همچنین ارتباط 

با گروه هایی همچون حزب اهلل و 
حماس چشم پوشی کند|
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ایران در جهان

|| ایــران و کشــورهای 1+5 بــه توافــق 
هســته ای دســت یافتنــد ارزیابــی 

ــت؟ ــق چیس ــن تواف ــما از ای ش
ــه  ــن ب ــران و 1+5 در وی ــته ای ای ــق هس تواف
عنــوان یــک روز تاریخــی در تاریــخ روابــط بیــن 
الملــل محســوب مــی شــود. موفقیــت مذاکــرات 
هســته ای بــا ایــران نمونــه ای از اهمیــت و 
پافشــاری نســبت بــه سیاســت و دیپلماســی بین 

ــه شــمار مــی رود. ــی ب الملل
اجــرای کامــل توافــق هســته ای میــان ایــران و 
1+5 اهمیــت بســیار حیاتــی بــرای صلــح و ثبات 
در منطقــه دارد و مــن امیدوارم همــکاری عملی و 
کامــا شــفافی میان ایــران، مصــر و کشــورهای 
منطقــه در نظــارت بــر اجــرای توافــق هســته ای 

وجــود داشــته باشــد.
ــران و 5+1  ــته ای ای ــق هس ــدم تواف ــن معتق م
ــات و  ــت ثب ــتای تقوی ــم در راس ــتاوردی مه دس
ــی  ــوب م ــان محس ــه و جه ــکاری در منطق هم
شــود و دســتیابی بــه توافــق هســته ای بــا 
کشــورهای 1+5 بــه تقویــت تفاهــم و همــکاری 
در بســیاری از پرونــده هــای امنیتــی در خاورمیانه 

منجــر خواهــد شــد.
ــورهای  ــران و کش ــان ته ــته ای می ــق هس تواف
ــود و  ــد ب ــه خواه ــات در منطق ــاس ثب 1+5 اس
ــرای  مــی تــوان ایــن توافــق را یــک پیــروزی ب
دیپلماســی توصیــف کــرد. در پــی ایــن توافــق، 
ــه  ــا توجــه ب بســیاری از طــرف هــا در منطقــه ب
اشــتراکات جغرافیایــی، فرهنگــی و تاریخــی 
ــا  ــط ب ــران از عــادی ســازی رواب ــا ای مشــترک ب
ــی را  ــادی و فرهنگ ــتاوردهای اقتص ــران دس ای

ــرد. ــد ک ــب خواهن کس
توافــق هســته ای ایــران و 1+5 در صــورت 
ــی در  ــه عطف ــای آن نقط ــی بنده ــرای تمام اج
ــد  ــی خواه ــی تلق ــه جهان ــران و جامع ــط ای رواب
شــد امــری کــه زمینــه ایجــاد همــکاری میــان 

ــرد. ــد ک ــم خواه ــان را فراه ــران و جه ته
انتظــار مــی رود توافــق هســته ای اخیــر در 
برقــراری ثبــات در منطقــه ســهیم باشــد و مــی 
ــان  ــتای یکس ــم در راس ــی مه ــوان آن را گام ت

ســازی تــاش هــا در زمینــه مبــارزه بــا 
تروریســم دانســت بــه ویــژه در رابطــه بــا ائتاف 
مقابلــه بــا داعــش ایــران مــی توانــد در عرصــه 

ــد. ــته باش ــتیک داش ــت لجس ــی حمای میدان
ــان  ــون زم ــاد دارم اکن ــه خــود اعتق ــه نوب ــن ب م
ــاره  ــی درب ــه جهان ــه جامع ــت ک ــیده اس آن رس
ــام و دو  ــک ب ــت ی ــته ای سیاس ــوع هس موض
ــار  ــال فش ــال اعم ــذارد و در قب ــار بگ ــوا را کن ه
ــع  ــه معاهــده من ــرای پیوســتن ب ــر اســرائیل ب ب
ــئولیت  ــته ای مس ــای هس ــاح ه ــترش س گس
ــات  ــد تاسیس ــرائیل را وادار کن ــد و اس ــر باش پذی
هســته ای خــود را تحــت نظــارت پادمانــی 
ــرژی اتمــی قــرار دهــد. آژانــس بیــن المللــی ان

ــر  ــری ب || توافــق هســته ای چــه تاثی
ــا کشــورهای حاشــیه  ــران ب ــط ای رواب

ــت؟ ــد گذاش ــارس خواه ــج ف خلی
ــه  ــن توافــق عربســتان ســعودی ب ــدای ای در ابت
طــور رســمی اعــام کرد کــه توافــق هســته ای 
ــه خواهــد  ــرای منطق ــی ب ــران و 1+5 روز خوب ای
ــه  ــران را از دســتیابی ب ــق ای ــن تواف ــود اگــر ای ب
ســاح هســته ای بــازدارد امــا ایــن توافــق اگــر 
ــزد  ــه هــم بری ــه را ب باعــث شــود تهــران منطق
توافــق بــدی خواهــد بــود. ریــاض معتقــد اســت 
ــران  ــه ای ــی ب ــته ای امتیازات ــق هس ــر تواف اگ
ــیاری  ــرات بس ــا خط ــه ب ــد منطق ــیده باش بخش

مواجــه خواهــد شــد.
عربســتان ســعودی معتقــد اســت حمایــت ایران 
ــای  ــی ه ــان و حوث ــزب اهلل لبن ــوریه و ح از س
یمــن دلیلــی بــر هژمونــی ایــران بــر خاورمیانــه 
ــا  ــاراک اوبام ــه ب ــی اســت ک ــن در حال اســت ای
ــر  ــکا و جــان کــری وزی رئیــس جمهــوری آمری
ــی را  ــن های ــور تضمی ــن کش ــه ای ــور خارج ام
دربــاره توافــق هســته ای با ایــران به کشــورهای 
حاشــیه خلیــج فــارس داده انــد و آخریــن آنهــا در 

ــود. ــی 2015 ب ــد در م ــپ دیوی نشســت کم
بــا نگاهــی بــه عناویــن روزنامــه هــای 
عربســتان ســعودی و کشــورهای حاشــیه 
ــل  ــق تحلی ــه عم ــوان ب ــی ت ــارس م ــج ف خلی
ــق هســته ای  ــا تواف ــل ب ــن کشــورها از تعام ای
ــه  ــال روزنام ــوان مث ــه عن ــرد. ب ــی ب ــران پ ای
ــی  ــاره م ــن ب ــتان در ای ــاپ عربس ــاض چ الری
ــد چــراغ  ــران مــی توان ــر ای ــق اخی نویســد تواف

ســبزی بــرای پیشــبرد برنامــه هســته ای 
ــژه  ــه وی ــارس ب ــج ف ــیه خلی ــورهای حاش کش
عربســتان باشــد و ایــن کشــورها بتواننــد از ایــن 
ــار  ــته ای را در اختی ــوخت هس ــه س ــس چرخ پ
داشــته باشــند امــری کــه بازدارندگــی را محقق 
ــد. ــی کن ــن م ــوا را تضمی ــه ق ــات در موازن و ثب

در رابطــه بــا تاثیــر توافــق اخیــر ایــران بــر روابــط 
تهــران با دوحــه نیز مــی تــوان از اظهــارات مقامات 
قطــری نتیجــه گیــری کــرد، ایــن مقامــات ابــراز 
ــرای  ــی ب ــق عامل ــن تواف ــد ای ــرده ان ــدواری ک امی
ــابقه  ــد و مس ــه باش ــات در خاورمیان ــراری ثب برق
تســلیحاتی میان کشــورهای منطقه را پایــان دهد. 
بنــا بــر اعــام رســانه هــای قطــر، نزدیــک شــدن 
ــی  ــب اقدام ــان مناس ــیه در زم ــتان و روس عربس
درســت بــود و بنابرایــن کشــورهای حاشــیه خلیــج 
ــی اســت  ــد قطب ــه چن ــد در دوره ای ک ــارس بای ف
)دوره ای کــه اوبامــا و دولــت آن در برابــر ایــن 
مســئله تســلیم شــده انــد( در ائتــاف هــای خــود 

تنــوع داشــته باشــند.
روزنامــه »الخلیــج االماراتیــه« در یکــی از 
ــته  ــق هس ــاره تواف ــود درب ــای خ ــرمقاله ه س
ای ایــران نوشــته اســت: »نگرانــی اصلــی 
ــت  ــته ای نیس ــران هس ــه ای ــورهای منطق کش
ــور  ــت در ام ــرای دخال ــران ب ــاش ای ــه ت بلک

داخلــی همســایگانش اســت.«
ــرمقاله  ــز در س ــر نی ــرام« مص ــه »االه روزنام
ای نوشــته اســت: »ایــران بازیگــر اصلــی 
ــد  ــیاری معتق ــت و بس ــی اس ــائل عرب در مس
ــی خــود  ــع مل ــران در راســتای مناف هســتند ای
ــذا  ــرب ل ــان ع ــه زی ــه ب ــد ن ــی کن ــاش م ت
ــیار  ــد هوش ــراب بای ــدگاه اع ــن دی ــق ای طب
ــواره از  ــکا هم ــه آمری ــم اینک ــند و از توه باش

ــوند.« ــارج ش ــد خ ــی کن ــت م ــا حمای آنه
ــی از  ــز در یک ــت نی ــه« کوی ــه »السیاس روزنام
مقــاالت خــود از ایــران خواســته اســت سیاســت 
هــای خویــش را در منطقــه تغییــر دهــد، در ایــن 
مقالــه آمــده اســت: »ایــران بایــد ایــن موضــوع 
ــه عرصــه  ــرد کــه بازگشــت واقعــی آن ب را بپذی
ــق هســته ای نیســت  ــا امضــای تواف ــی ب جهان
بلکــه با چشــم پوشــی از ایفــای نقش شــرارت در 
روابــط بیــن الملــل اســت. ایــران بایــد از توهــم 

ــر منطقــه بیــرون بیایــد.« ســیطره ب
بــا نگاهی بــه مطالــب مقــاالت و ســرمقاله های 

مطبوعــات کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس می 
ــط  ــر رواب ــته ای ب ــق هس ــر تواف ــه تاثی ــوان ب ت
ایــران و ایــن کشــورها پــی بــرد واکنــش هایــی 
کــه یــا مثــل قطــر مبتنــی بــر اســتقبال بــوده اند 
یــا همچــون عربســتان بــا مخالفــت مواجه شــده 
ــر  ــت و مص ــارات، کوی ــون ام ــا همچ ــت و ی اس

همــراه بــا تردیــد بــوده اســت.

||چــه کشــورهایی از ایــن توافــق 
بیشــتر متضــرر مــی شــوند؟

ــاره بندهــای توافــق هســته ای  ــدگاه هــا درب دی
ــوب و  ــی خ ــرب آن را توافق ــت، غ ــف اس مختل
ــه توصیــف کــرده اســت و ایــران معتقــد  عادالن
اســت ایــن توافــق در پاســخ بــه خواســته ملــت 
صــورت گرفتــه اســت امــا اســرائیل ایــن توافــق 
را به رســمیت نشــناخته اســت و بنیامیــن نتانیاهو 
ــک  ــق را ی ــن تواف ــرائیل ای ــر اس ــت وزی نخس
ــیه  ــورهای حاش ــت، کش ــی دانس ــتباه تاریخ اش
خلیــج فــارس نیــز ابــراز نگرانــی کــرده انــد کــه 
ایــن توافــق نوعــی پوشــش بیــن المللــی بــرای 

ــران اســت. ــت هــای هســته ای ای فعالی
واکنــش هــا بــه ایــن توافــق مختلــف اســت در 
شــرایطی کــه بســیاری از کشــورهای جهــان از 
آن اســتقبال کــرده انــد اســرائیل به شــدت بــا آن 
مخالفــت و عربســتان نســبت بــه آن ابــراز تردید 

کــرده اســت.
اســرائیل در راس کشــورهای متضــرر از ایــن 
توافــق اســت، مســئوالن اســرائیلی معتقــد 
ــزه  ــق جای ــن تواف ــا ای ــران ب ــه »ای ــتند ک هس
ــه  ــزه ای ک ــه دســت آورده اســت جای ــی ب بزرگ
حجــم آن صدهــا میلیــارد دالر اســت و ایــران بــا 
چنیــن جایــزه ای مــی توانــد بــه هژمونــی خــود 
ــک  ــن ی ــد و ای ــه ده ــان ادام ــه و جه در منطق

ــت.« ــی اس ــتباه تاریخ اش
ــز  ــادا نی برخــی کشــورهای دیگــر همچــون کان
ــران  ــته ای ای ــق هس ــا تواف ــمی ب ــور رس ــه ط ب
ــته  ــداف هس ــد اه ــرده ان ــام ک ــت و اع مخالف
ــرای صلــح  ای ایــران همــواره تهدیــد بزرگــی ب
ــی  ــز برخ ــکا نی ــود. در آمری ــی ش ــوب م محس
سیاســتمداران از امضــای توافــق هســته ای 
ایــران خرســند نیســتند و معتقدنــد رفــع تحریــم 
ــارد دالر  ــا میلی ــل صده ــران و تحوی ــای ای ه
بــه تهــران در راســتای اهــداف هســته ای 
ــای شــیعه در  ــروه ه ــت از گ ــرای حمای ــران ب ای

ــد. ــد ش ــه خواه ــه هزین خاورمیان
از ســوی دیگــر برخــی کشــورهای حاشــیه خلیج 
فــارس نیــز از توافــق هســته ای ایــران متضــرر 
شــده انــد و معتقدنــد ایــن توافــق احتمــاال تاثیــر 
بســیاری بــر قیمــت نفــت دارد و تهدیــدی بــرای 
قیمــت نفــت در کشــورهای حاشــیه خلیــج 

فــارس و جهــان محســوب مــی شــود.
بــه طــور کلــی بایــد گفــت کشــورهایی کــه خود 
را متضــرر مــی داننــد نگرانی هایشــان بــه خاطر 
ــورها  ــن کش ــه ای ــت بلک ــق نیس ــای تواف بنده
ــی  نگــران منافعشــان در منطقــه هســتند، نگران
ــای  ــت و ضرره ــت نف ــاره قیم ــه درب ــی ک های
ــای  ــی ه ــر نگران ــه خاط ــا ب ــت ی ــی آن اس مال
ــترش  ــه از گس ــتان ک ــون عربس ــی همچ مذهب

ــد. ــی هراس ــه م ــیعه در منطق ــوذ ش نف

گفتگو با استاد و پژوهشگر مصری:

توافق هسته ای ایران یک پیروزی دیپلماتیک بود/ چرایی نگرانی اعراب

استاد دانشگاه بنی سویف مصر توافق 
هسته ای ایران را یک پیروزی دیپلماتیک 
توصیف کرد و به تشریح چرایی نگرانی 

پرداخت. اعراب 
ایران و کشورهای گروه ۱+۵ روز ۲۳ 
تیرماه پس از مذاکراتی فشرده در وین 
مذاکرات  خصوص  در  بندی  جمع  به 
رسیدند. توافق حاصل در شورای امنیت 
به تصویب رسید و اتحادیه اروپا نیز آن 
را به تصویب رساند. در این خصوص 
علوم  استاد  حلمی«  »نادیه  با  گفتگویی 
مصر،  سویف«  »بنی  دانشگاه  سیاسی 
و شرق  جنوب  مطالعات  مرکز  مدیر 
آسیا و پژوهشگر مرکز مطالعات الشرق 
االوسط انجام شده که در ادامه می آید.

گفتگو: سمیه خمارباقی
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ایران در جهان

باتکلیفـی مونیـز بـا توجـه بـه عقـب نشـینی از رجزخوانـی های قبلـی جالـب توجه اسـت و نشـان از 
اسـتیصال کابینـه اوبامـا در مواجهه بـا »برجـام« دارد، همان مسـئله ای که بیش از پیـش احتمال نقض 

عهـد آمریـکا را افزایش داده اسـت.
وزیـر انـرژی ایاالت متحـده آمریکا این روزها در جلسـات و نشسـت هـای متعددی با حضور سـناتورها، 
استراتژیسـت هـا و کارشناسـان آمریکایـی حضور پیدا مـی کند تا ابعـاد فنی برجـام )برنامه جامـع اقدام 

مشـترک( را برای آنها تشـریح کند.
ارنسـت مونیز سـه روز قبل به همـراه جان کری در گفت و گویی مشـترک با شـبکه فاکس نیـوز حضور پیدا 
کـرد. در این نشسـت جـان کری اظهار داشـت: »ما درباره روند دسترسـی بـه هر جا و هر زمـان گفتگو نکرده 
ایـم. مـن هرگز در چهار سـال گذشـته درباره بازرسـی از هر زمـان و هر مکان گفتگو نکـرده ام. وی )ارنسـت 
مونیـز( نیـز این کار را در مذاکرات انجام نداد. اساسـا در هیچ جایی در این جهان بازرسـی هر زمانی و هر مکانی 

انجام نمی شـود و چنین اسـتانداردی در بازرسی های کنترل تسـلیحاتی وجود ندارد...«
ایـن اظهـارات کـری البتـه با تاییـد کامـل ارنسـت مونیز همـراه شـد، آنجا کـه وزیر انـرژی آمریـکا در 
نشسـت اسـتماع سـنا از دسترسـی روزانـه آژانـس به تاسیسـات هسـته ای ایران گفـت اما از دسترسـی 

نامحـدود زمانـی و مکانـی بـه همه تاسیسـات ایران سـخنی بـه میان نیـاورد.
ایـن در حالـی اسـت که همـگان به یـاد دارند وزیـر انرژی ایـاالت متحـده آمریکا پـس از قرائـت بیانیه 
لـوزان، دسترسـی نامحـدود زمانـی و مکانی به همه تاسیسـات ایـران را اصلـی ترین پیش شـرط توافق 
نهایی دانسـته بـود. این اظهـارات مونیز البتـه در آن زمان جنجال زیـادی بر پا کرد و جمهوری اسـامی 
ایـران نیـز صراحتا از این سـخنان بـه عنوان نمـاد دبه کردن آمریـکا از توافقـات صورت گرفته خبـر داد.

در هـر حال، فارغ از اختافات شـدید داخلی در کاخ سـفید که منجر به نوعی سـردرگمی در میـان اوباما، 
مشـاورین و وزرایش شـده اسـت، باتکلیفی مونیز با توجه به عقب نشـینی از رجزخوانی های قبلی خود 
نیز جالب توجه اسـت و نشـان از اسـتیصال کابینه اوباما در مواجهه با »برجام« دارد، همان مسـئله ای که 

بیـش از پیش احتمال نقض عهـد آمریکایی ها را افزایش داده اسـت.

مونیز دیگر از بازرسی های نامحدود سخن نمی گوید؛

بالتکلیفی دکتر ارنست!/
 آیا »برجام« سر سالم به در می برد؟

|| ارزیابــی شــما از توافــق هســته ای بیــن ایــران 
و کشــورهای گــروه 1+5 چیســت؟

ــت در  ــک دول ــوان ی ــه عن ــران را ب ــگاه ای ــق جای ــن تواف ای
ــم  ــازی اورانی ــی س ــدار غن ــت پای ــا ظرفی ــته ای ب ــتانه هس آس
ــرای پشــتیبانی از آن مــورد  و زیرســاختهای الزم و ضــروری ب

ــت. ــرار داده اس ــد ق تأکی
ــرض  ــران در مع ــته ای ای ــه هس ــق برنام ــن تواف ــب ای متعاق
ــارت  ــرض نظ ــت و در مع ــد گرف ــرار خواه ــی ق محدودیتهای
ــرژی اتمــی و سیســتم راســتی  ــی ان شــدید آژانــس بیــن الملل

ــود. ــد ب ــش رو خواه ــالهای پی ــرای س ــی آن ب آزمای
در خصــوص ابعــاد احتمالــی نظامــی برنامــه هســته ای 
ایــران آژانــس پرسشــهایی را خواهــد داشــت کــه ایــن 
پرسشــها بایــد پاســخ داده شــود. همچنیــن در خصــوص 
ــی  ــس بازرســی های ــز آژان ــه نی ــی ســازی اضاف تأسیســات غن
خواهــد داشــت. بعــد از رفــع ایــن موضوعــات شــاهد کاهــش 
تحریمهــا خواهیــم بــود. از نقطــه نظــر راســتی آزمایــی 
ــن  ــس بی ــه آژان ــت ک ــن اس ــوری ای ــوع مح ــن موض مهمتری
المللــی انــرژی اتمــی صلــح آمیــز بــودن تمــام برنامــه هســته 
ای ایــران را مــورد تأکیــد قــرار دهــد کــه ایــن موضــوع مــی 

ــرد. ــت بگی ــال وق ــج س ــد پن توان
ایــن توافــق همچنیــن دسترســی ایــران بــه تکنولــوژی هــای 
مــدرن هســته ای و فراهــم شــدن زمینــه دســتیابی ایــران بــه 

همــکاری اتمــی بیــن المللــی را میســر مــی ســازد.

|| تأثیــر ایــن توافــق بــر روابــط ایــران بــا 
ــه کشــورهای حاشــیه  کشــورهای همســایه از جمل

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــارس چ ــج ف خلی
ــه عربســتان  ــارس از جمل ــج ف برخــی کشــورهای حاشــیه خلی
ســعودی نگرانــی خــود را در خصــوص ماهیــت برنامــه هســته 
ــه  ــن از مداخل ــد. عربســتان همچنی ــران اعــام کــرده ان ای ای
ایــران بــه زعــم خــود در لبنــان، ســوریه، عــراق و یمــن ابــراز 
نگرانــی کــرده اســت. تصــور نمــی کنــم کــه عربســتان 
ــران و  ــان ای ــته ای می ــق هس ــرای تواف ــاز پذی ــوش ب ــا آغ ب

ــد. ــورهای 1+5 باش کش
نــوع کنــش عربســتان بــه توافــق هســته ای ایــران بــه 
ــه ایــن کشــور  ــکا ب ــاالت متحــده آمری تضمینهــای امنیتــی ای
بســتگی خواهــد داشــت. بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه 
آمریــکا چــه تضمینهــای امنیتــی بــه ایــن کشــور در خصــوص 

ــد. ــی ده ــش م ــی های ــتن از نگران کاس

ــران و  ــط ای ــد رواب ــی توان ــق م ــن تواف ــا ای ||  آی
ــازد؟  ــد س ــاز جدی ــی را وارد ف ــورهای غرب کش

ایــن تــازه یــک آغــاز و شــروع اســت. در نظــر داشــته باشــید 
کــه ایــن توافــق فقــط در خصــوص برنامــه هســته ای ایــران 

اســت و صرفــًا یــک توافــق هســته ای اســت.
ــی  ــنگ بنای ــد س ــی توان ــق م ــن تواف ــال ای ــر ح ــه ه ــا ب ام
ــر  ــی. اگ ــورهای غرب ــران و کش ــان ای ــط می ــرای رواب ــد ب باش
ــرای  ــه ای ب ــد زمین ــی توان ــت اجــرا شــود م ــا موفقی ــق ب تواف

ــد. ــن باش ــان طرفی ــازی می اعتمادس
توافــق  بازنــدگان اصلــی  ||چــه کشــورهایی 
ــروه 5+1  ــورهای گ ــران و کش ــان ای ــته ای می هس

هســتند؟ 
ــخص  ــده ای را مش ــده و بازن ــا برن ــد در اینج ــرم نبای ــه نظ ب
ــدگان مجلــس  ــن هســتم کــه برخــی نماین ــم. مــن مطمئ کنی
ایــران خواهنــد پرســید کــه ایــن توافــق از جنبــه اقتصــادی و 
ــرح  ــن پرســش مط ــه اســت. ای ــل توجی ــه قاب تکنیکــی چگون
مــی شــود کــه چگونــه برنامــه غنــی ســازی اورانیــم بــا توجــه 
ــد  ــدنی خواه ــران ش ــم در ای ــر اورانی ــت در ذخائ ــه محدودی ب

ــود. ب

گفتگو با معاون پیشین آژانس:

توافق وین ایران را به عنوان کشوری هسته ای به رسمیت شناخت
»اولی هاینونن« رئیس سابق بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: توافق هسته ای جایگاه ایران را به 

عنوان یک دولت در آستانه هسته ای با ظرفیت پایدار غنی سازی اورانیم به رسمیت شناخت.
ایران و کشورهای گروه ۱+۵ در روز ۲۳ تیرماه توانستند به جمع بندی در خصوص مذاکرات دست یابند. توافق 

حاصل برای تبدیل شدن به قانون مستلزم بررسی در مجالس و پارلمانهای کشورهای متعهد است.
ایران با رعایت خطوط قرمز در خصوص بازرسی ها برای نشان دادن حسن نیت خود بازرسی هایی را بر اساس 

پروتکل الحاقی پذیرفته است.
طرف مقابل سعی دارد چنین وانمود سازد که ایران تحت فشار مجبور شده تا نظام بازرسی ها و نظارتهایی 
فراتر از آنچه معمول بوده را بپذیرد! در این خصوص گفتگویی با پروفسور اولی هاینونن انجام شده است که در 
ادامه می آید. هاینونن رئیس سابق بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و معاون امور پادمان های آژانس 
بین المللی انرژی اتمی تا سال ۲۰۱۰ میالدی بود و اکنون در مرکز روابط و علوم بین المللی دانشگاه هاروارد 

می کند. تدریس 

گفتگو:جواد حیران نیا
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ایران در جهان

گفتگو: جواد حیران نیا-مریم خرمائی

دکتر »علی فتح اهلل نژاد« با اشاره به اینکه سازمان همکاری شانگهای به انجمنی 
طراز اول در اوراسیا تبدیل می شود گفت: ایران می تواند از این موقعیت در 

زمینه های اقتصادی و سیاسی بهره برداری کند.
سازمان همکاری شانگهای یکی از ساختارهایی است که با محوریت روسیه و چین 
در سال ۱۹۹۶ میالدی شکل گرفت و هدف ابتدایی آن خاتمه دادن به درگیری 
های بین این دو کشور با همسایگان شان در آسیای مرکزی بود. اما، بعدها این 
سازمان با پذیرش اعضای ناظر در جهت تبدیل شدن به یک اتحادیه منطقه ای 
قدرتمند پیش رفت. سازمان همکاری شانگهای ترکیبی از اهداف سیاسی، امنیتی 
و اقتصادی را به صورت همزمان دنبال کرده و مبارزه با تروریسم، جدایی طلبی 
و همچنین افراط گرایی را از اهداف اصلی خود می داند. در این میان، مبارزه با 
نفوذ غرب و ناتو در منطقه آسیای مرکزی نیز از جمله مسائل راهبردی است 

که کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به آن توجه ویژه ای دارند.
در حال حاضر ایران به عنوان عضو ناظر در این سازمان حضور دارد اما انتظار 
می رود که این وضعیت، حالت دائم به خود بگیرد زیرا با فاصله گرفتن روسیه 
از اتحادیه اروپا و آمریکا، این کشور در تالش است تا خود را به عنوان یک قدرت 
غیر غربی نشان دهد که مشتاق یافتن راه های جدید و طبعا یک نظم جهانی 
جدید است. از این روی، انتظار می رود که با برداشته شدن تحریم های سازمان 
ملل متحد علیه ایران، مسکو نقش پررنگ تری را به ایران در سازمان همکاری 

بدهد. شانگهای 
این در حالی است که عضویت ایران می تواند دایره توانمندی های این کشور را 
در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی افزایش دهد. چرایی تغییر رفتار 
اخیر روسیه و چین در قبال ایران و همچنین جهت گیری آتی کشور در مواجهه 
با جهان چند قطبی را در گفتگو با دکتر »علی فتح اهلل نژاد« مورد بررسی قرار 
دادیم. فتح اهلل نژاد کارشناس شورای روابط خارجی آلمان و پژوهشگر مرکز 

تحقیقات توسعه همکاری های بین المللی دانشگاه آزاد بروکسل است. ــران  ــم ای ــت دائ ــیه از عضوی || روس
ــت  ــا حمای ــانگهای قب ــازمان ش در س
ــن و  ــع چی ــرد. در واق ــی ک ــدی نم ج
روســیه بیــم ایــن را داشــتند تــا مبــادا 
عضویــت ایران کــه دارای سیاســتهای 
ضــد آمریکایی اســت ایــن ســازمان را 
بــه نوعــی در تقابــل با ناتــو قــرار دهد. 
امــا شــرایط ظاهرا عوض شــده اســت 
ــت  ــران حمای ــت ای ــیه از عضوی و روس
ــر چیســت؟ ــن ام ــل ای ــد. دلی ــی کن م

ــته، مســکو  ــه گذش ــک ده ــت، طــی ی در حقیق
سیاســت مغرضانــه ای را در ایــن خصــوص 
دنبــال کــرده اســت. بــه دنبــال قطعنامــه ســال 
ــد  ــل متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی 2010 ش
ــران  ــای ای ــم ه ــدید تحری ــه تش ــر ب ــه منج ک
شــد، روســیه اعــام کــرد کــه یکــی از قوانیــن 
ــع  ــانگهای )SCO( مان ــکاری ش ــازمان هم س
از عضویــت دائــم اعضایی می شــود که مشــمول 
ــن  ــت هســتند. ای ــه هــای شــورای امنی قطعنام
موضــع گیــری جــای تعجــب داشــت چــرا کــه 
ایــن خــود روســیه بــود کــه بــه عنــوان یکــی از 
اعضــای دائــم شــورای امنیــت بــه نفــع اعمــال 
ایــن قطعنامــه رای داد- قطعنامــه ای کــه حــال 
ــران از  ــگاه ای ــود جای ــت از بهب ــت ممانع در جه
ــم  ــه یــک عضــو دائ ــام یــک عضــو ناظــر ب مق
در ســازمان همــکاری شــانگهای مــورد اســتفاده 

ــت. ــی گرف ــرار م ق
امــا اخیــرا بــه نظــر می آیــد کــه تمایــل تــازه ای 
از جانــب روســیه بــرای حمایــت آزادانــه و البتــه 
محتاطانــه از ایــران بــرای تبدیــل ایــن کشــور به 
عضــو دائــم ســازمان همــکاری شــانگهای وجود 
ــد  ــده مــن دو دلیــل مــی توان ــه عقی دارد. ایــن ب
داشــته باشــد. یکــی از آنهــا همانطــور کــه شــما 
ــد ایــن اســت کــه یکــی از اهــداف  اشــاره کردی
ــه  ــانگهای موازن ــکاری ش ــازمان هم ــی س اصل
قــدرت بــرای مقابلــه بــا تســلط غــرب بــر نظــام 
جهانــی اســت. بــا ایــن حــال در گذشــته روســیه 
علیرغــم مزایــای آشــکاری کــه مشــارکت کامل 
ــردی  ــه راهب ــش موازن ــتای افزای ــران در راس ای

ــت،  ــد داش ــرب خواه ــا غ ــدرت ب ــی ق و سیاس
ــا،  ــرد. ام ــی ک ــودداری م ــر خ ــن ام ــق ای از تحق
ــاهد  ــن ش ــران اوکرای ــال بح ــه دنب ــه ب ــال ک ح
ــن روســیه و غــرب هســتیم –  تنــش شــدید بی
ــه خــروج روســیه  ــوان ب ــج آن مــی ت کــه از نتای
ــدرت  ــت ق ــی – 8 )هش ــروه ج ــت گ از عضوی
اقتصــادی جهــان( در ســال 2014 اشــاره کــرد-  
ــر  ــن ب ــایه انداخت ــال س ــدی در ح ــق جدی منط

روابــط روســیه اســت.
عــاوه بر ایــن، چین نیــز به عنــوان دیگــر بازیگر 
کلیدی ســازمان همکاری شــانگهای مورد هجمه 
چرخــش سیاســت های آمریــکا به ســمت منطقه 
آســیا – پاســیفیک قرار گرفته اســت که با رعایت 
حســن تعبیــر، ادامــه همــان سیاســت مهــار پکن 

از ســوی واشــنگتن اســت.
ــی  ــمنی ژئوپلیتیک ــن دش ــه ای ــد ک ــه نمان ناگفت
غــرب کــه در ســالهای اخیــر بــه طــور همزمــان 
علیــه مســکو و پکــن علــم شــده اســت، بــه گونه 
ای قابــل پیــش بینــی راه را بــرای نزدیکــی روابط 

ایــن دو کشــور همــوار مــی کنــد.
ــر ایــن ادعــا مــی  ــوان شــاهد دیگــری ب ــه عن ب
ــرای  ــن و روســیه ب ــی چی ــه فعل ــه برنام ــوان ب ت
تجمیــع پــروژه هــای اقتصــادی منطقــه ای 
اشــاره کــرد کــه از آن میــان مــی تــوان اتحادیــه 
اقتصــادی اوراســیا و کمربنــد اقتصــادی راه 
ابریشــم را نــام برد کــه عاوه بــر مزایــای تجاری 
متقابل، که به کاهش هزینه تجارت در حوزه اوراسیا 
ــاد  ــد، از ابع ــد ش ــر خواه ــا منج ــیا – اروپ و آس

ژئوپلیتیــک هــم برخــوردار اســت.
ــن  ــو بی ــد گفتگ ــه رون ــت ک ــل دوم آن اس دلی
ایــران و کشــورهای 1+5 طــی یــک مــاه و نیــم 
گذشــته – کــه البتــه چیــن و روســیه را نیــز بــه 
عنــوان دو قــدرت بــزرگ اوراســیا بــه پــای میــز 
مذاکــره آورده بــود- ایــن حقیقــت را آشــکار کرد 
کــه نتیجــه نهایــی بــه نزدیکــی میــان ایــران و 
ــب،  ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــد ش ــکا منجــر خواه آمری
بــه نفــع روســیه و چیــن خواهــد بــود کــه از راه 
ــران در ســازمان  ــه ای ــم ب ــت دائ اعطــای عضوی
ــه عنــوان نهــادی کــه  همــکاری شــانگهای- ب

بــه وضــوح از ســوی مســکو و پکــن کنتــرل می 
شــود-  ایــن چشــم انــداز را بــا  نزدیــک کــردن 

ایــران بــه مــدار دوســتی خــود تغییــر دهنــد.
ــبات  ــه محاس ــر صحن ــان ب ــن دو جری ــود ای وج
ژئوپلیتیــک بــه طــور قطــع بر نحــوه محاســبات 
ــران در  ــم ای ــت دائ ــرش عضوی ــیه در پذی روس
ــته  ــر گذاش ــانگهای تاثی ــکاری ش ــازمان هم س
اســت. بــه بیــان دیگــر، هرچه تنــش بین روســیه 
و چیــن بــا غــرب یــا ناتو بیشــتر مــی شــود، روند 
ــکاری  ــازمان هم ــران در س ــم ای ــت دائ عضوی
شــانگهای ســرعت بیشــتری به خــود مــی گیرد. 
ــی اجــرای  ــه طــور رســمی، هنگامــی کــه در پ ب
ــم هــای شــورای  ــران، تحری توافــق هســته ای ای
ــران  ــم ای امنیــت برداشــته شــود، راه عضویــت دائ
در ســازمان همــکاری شــانگهای بــاز خواهــد شــد.

ــه  ــر حســب آنچــه کــه گفت ــن ترتیــب، ب ــه ای ب
ــت  ــود وضعی ــرای بهب ــی ب ــم نهای ــد، تصمی ش
ایــران در ســازمان همــکاری شــانگهای ماهیتــی 
ژئوپلیتیــک خواهــد داشــت. اگرچــه انتظــار 
ــط  ــود رواب ــاهد بهب ــده ش ــه در آین ــی رود ک م
ژئوپلیتیــک باشــیم، هیــچ پیــش بینــی قاطعی در 
بــاره واقعیــت روابــط آتــی بیــن غــرب - ایــران 

ــدارد. ــود ن ــرب وج ــیه - غ ــا روس ی

|| برخــی معتقــد هســتند اساســا 
دغدغــه هــای امنیتــی ایــران در حــوزه 
ــر  ــرق. ب ــه ش ــت و ن ــه اس خاورمیان
ایــن اســاس عضویــت ایــران در ایــن 
ــا  ــد. آی ســازمان را مناســب نمــی دانن
شــما بــا ایــن دیــدگاه موافق هســتید؟

تردیــدی وجــود نــدارد کــه امنیــت ملی ایــران در 
درجــه نخســت بــه کشــورهای همســایه محدود 
ــم کــه در عصــر  ــا خاصــه بگوی مــی شــود. ام
ــوان از  ــی ت ــی را نم ــت مل ــازی، امنی ــی س جهان
رفــاه اقتصــادی مجــزا دانســت چــرا کــه نقصــان 
ــج ســنگینی را  ــد نتای ــن مــورد آخــر مــی توان ای

بــرای ثبــات داخلــی و همچنیــن قابلیــت هــای 
ــال  ــه دنب ــی ب ــت خارج ــوزه سیاس ــور در ح کش
داشــته باشــد. از ایــن منظــر، ایــران نمــی توانــد 
ایــن بــه قــول شــما »شــرق« را نادیــده بگیــرد 
ــل  ــز ثق ــه مرک ــیا ب ــه آس ــل آنک ــن دلی و کمتری

اقتصــاد جهــان بــدل شــده اســت.

ســازمان  در  ایــران  عضویــت   ||
ــا  ــرای م ــی ب ــه مزیتهای ــانگهای چ ش

دارد؟
ــران در  ــت ای ــه عضوی ــدارد ک ــود ن ــکی وج ش
ــه طــور بالقــوه  ســازمان همــکاری شــانگهای ب
مزایــای زیــادی را در خــود گنجانــده اســت. 
ــد  ــم هن ــت دائ ــل عضوی ــدن مراح ــی ش ــا ط ب
ــانگهای،  ــکاری ش ــازمان هم ــتان در س و پاکس
ــراز اول  ــی ط ــه انجمن ــک ب ــی ش ــاد ب ــن نه ای
در حــوزه وســیع اوراســیا تبدیــل مــی شــود. بــه 
ایــن ترتیــب، ایــران مــی توانــد از ایــن موقعیــت 
در زمینــه هــای مختلــف چــه در بعــد اقتصــادی 
ــا  ــد. ب ــرداری کن و چــه در بعــد سیاســی بهــره ب
ایــن حــال، هنــوز خیلــی زود اســت کــه مزایــای 

ــرد. ــی ک ــش بین ــن مســئله را پی محســوس ای
ــیه  ــه روس ــت ک ــبهه ای نیس ــورت، ش ــر ص در ه
و چیــن همــواره بازیگــران اصلــی ســازمان 
ــد و  ــد مان ــی خواهن ــانگهای باق ــکاری ش هم
تصمیــم گیرنــده اصلــی در جهــت دادن بــه 
ســمت و ســوی ایــن نهــاد خواهنــد بــود. از ایــن 
ــور  ــه ط ــان ب ــا همچن ــی آنه ــع مل ــت، مناف باب
ــت. ــوردار اس ــتری برخ ــت بیش ــبی از اولوی نس

|| برخــی معتقــد هســتند در سیاســت 
ــگاه  ــد ن ــر بای ــال حاض ــی در ح خارج
ــه  ــگاه ب ــن ن ــرب را جایگزی ــه غ ب
ــتر  ــا بیش ــع م ــا مناف ــم ت ــرق کنی ش
ــوازن را  ــز ت ــی نی ــود. برخ ــن ش تأمی
ــی  ــت خارج ــب سیاس ــرد مناس رویک

گفتگو با کارشناس شورای روابط خارجی آلمان؛

اهمیت عضویت دائم ایران در سازمان 
شانگهای/ چرایی حمایت روسیه
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ــت؟ ــما چیس ــر ش ــد. نظ ــی دانن م
بــه ماننــد دیگــر کشــورها، ایــران نیــز مکاتــب 
فکــری متنوعــی را در خــود جــای داده اســت. 
ــه  ــب ب ــان فکــری غال در دولــت پیشــین، جری
ــرق«  ــه ش ــش ب ــت »گرای ــداری از سیاس جانب
ــم  ــر ه ــرز تفک ــن ط ــه ای ــت. البت ــل داش تمای
ــه  ــبت ب ــران نس ــی ای ــس بیگانگ ــول ح معل
غــرب بــود کــه  در پــی شکســت دور نخســت 
مذاکــرات هســته ای بــا اروپــا بــه ایــران 
ــا  ــه ایــن دلیــل کــه اروپ دســت داد، آن هــم ب
ــل  ــو کام ــر لغ ــی ب ــکا مبن ــع آمری ــه موض ب

ــت داد. ــران رضای ــازی ای ــی س ــاز غن امتی
در واقــع، بــا تصــور زوال قریــب الوقــوع 
آمریــکا و گرایــش مشــهود نظــم جهانــی 
ــا  ــه ت ــی – ک ــد قطب ــرش سیســتم چن ــه پذی ب
ــران در  ــود- ای ــده ب ــراه کنن ــادی گم ــد زی ح
ــش  ــت گرای ــای 2000، سیاس ــال ه ــه س نیم

ــن،  ــر ای ــرد. عــاوه ب ــه شــرق را انتخــاب ک ب
ــر  ــو ناظ ــران عض ــه ای ــود ک ــال 2005 ب در س
ســازمان همــکاری شــانگهای شــد. البتــه 
دیــری نپاییــد کــه ایــران بــه بیهودگــی 
ــه  ــه ب ــرا ک ــرد چ ــی ب ــن سیاســت پ ــل ای کام
رغــم انتظــار ایــران در پاســخ بــه فشــار غــرب، 
ــه قــدرت در شــرق محقــق نشــد. دلیــل  موازن
ــن  ــیه، چی ــط  روس ــه رواب ــود ک ــده آن ب عم
ــه  ــادی از رابط ــد زی ــا ح ــران ت ــا ای ــد ب و هن

ــد. ــی ش ــر م ــکا متأث ــا آمری ــا ب ــبی آنه نس
ــه  ــری ک ــب فک ــی، مکت ــت فعل ــا در دول ام
سیاســت خارجــی ایــران بــه آن متکــی اســت 
تفســیر بســیار متفاوتــی از نحــوه توزیــع قدرت 
در سیســتم بیــن الملــل ارایــه مــی دهــد. 
ایــران اکنــون بــه درســتی دریافتــه اســت کــه 
ــادی  ــد زی ــا ح ــوز ت ــل هن ــن المل ــتم بی سیس
تحــت ســیطره قــدرت هــای غربــی اســت. در 

واقــع، یــک نمونــه بــارز از قــدرت تــک قطبــی 
آمریــکا را مــی تــوان در توانایــی واشــنگتن بــه 
ــای  ــم ه ــترده ای از تحری ــم گس ــال رژی اعم
ضــد ایرانــی از ســال 2004 بــه ایــن ســو 

ــرد. ــتجو ک جس
ــا ایــن وجــود، مشــکل ایــن مکتــب فکــری  ب
ــد  ــه از رون ــت ک ــی اس ــر امیدبخش ــز تصوی نی
ــژه  ــه وی ــد و ب ــی ده ــه م ــازی ارائ ــی س جهان
متکــی بــه مفهــوم نئولیبرالــی اســت کــه 
تاثیــری همــه گیــر و در عیــن حالــی تدریجــی 
ــه تنهــا توســعه  دارد – تاثیــری مخــرب کــه ن
ــع از  ــه مان ــدارد بلک ــال ن ــه دنب ــداری را ب پای
درس گرفتــن از تجربیاتــی اســت کــه بســیاری 
ــا در  ــه ی ــعه نیافت ــوب )توس ــورهای جن از کش
حــال توســعه( طــی دهــه هــای گذشــته 

ــد. ــته ان ــر گذاش ــت س پش
اســت  قــرار  چنانچــه  میــان،  ایــن  در   

ــای  ــش ه ــه چال ــا دار ب ــه ای معن ــه گون ب
پرداختــه  ایــران  اقتصــادی   – اجتماعــی 
ــن  ــم و در عی ــیر مه ــک تفس ــه ی ــود، ارائ ش
ــی  ــازی ب ــی س ــه از جهان ــع گرایان ــال واق ح

نهایــت ضــروری مــی نمایــد.
هرچنــد، ناگفتــه نمانــد کــه در قــرن 21 ام نمــی 
ــن  ــک را جایگزی ــش ژئوپلیتی ــک گرای ــوان ی ت
نــوع دیگــری از آن کــرد. شــاید بهتــر آن اســت 
کــه بــه جــای ائتــاف هایــی از نــوع آنچــه کــه 
ــی  ــده م ــرد دی ــگ س ــی جن ــان دو قطب در جه
ــال تشــکیل  ــه دنب ــروزی ب شــد، کشــورهای ام
ــن منظــر و در  ــه باشــند. از ای ــد گان ــی چن ائتاف
جهانــی کــه بــه شــدت بــه ســمت چنــد قطبــی 
شــدن پیــش مــی رود، یــک کشــور می بایســت 
ــگاه  ــزان ن ــه یــک می ــه همــه جوانــب خــود ب ب
بیانــدازد؛ حــال مــی خواهــد غرب و شــرق باشــد 

ــا شــمال و جنــوب. ی

ســماجت ایالــت هــای آمریــکا بــه حفــظ تحریــم هــای ضد 
ــرای  ــان ب ــوری خواه ــه جمه ــت ک ــه ای اس ــی گزین ایران
بــه چالــش کشــاندن توافــق هســته ای ایــران بــر روی آن 

حســاب بــاز کــرده انــد.
تعطیــات تابســتانی کنگــره بهانــه ای بــود بــرای بــه درازا 
ــته ای  ــق هس ــر تواف ــر س ــری ب ــان رای گی ــاندن زم کش
ایــران کــه طبــق جــدول زمانــی از پیــش تعییــن شــده بــه  
17 ســپتامبر برابــر بــا 26 شــهریور موکــول شــده اســت. اما 
ایــن گونــه بــه نظــر مــی آیــد کــه مجالــس قانونگــذاری در 
برخــی از ایالــت هــای آمریــکا از وقفــه ایجــاد شــده راضــی 
ــق  ــا تواف ــود ب ــت خ ــان دادن مخالف ــرای نش ــتند و ب نیس
هســته ای ایــران منتظــر بازگشــایی کنگــره نخواهنــد بــود.

از ایــن رو، ایالــت »میشــیگان« بــا طــرح دو قطعنامــه ضــد 
ایرانــی اهــرم فشــار خــود را بــر دولــت واشــنگتن ســنگین 
تــر کــرده تــا بــه ســهم خــود مانــع از تصویــب »برجــام« در 
کنگــره آمریــکا شــود. عــاوه بــر ایــن، مجلــس نماینــدگان 
ــورت  ــی در ص ــه حت ــی رود ک ــش م ــی پی ــی در جهت ایالت
موافقــت کنگــره بــا توافــق هســته ای ایــران، ایالــت 
ــرای ادامــه تحریــم  میشــیگان از اختیــارات قانونــی خــود ب

ــد. ــه ایــن کشــور اســتفاده کن هــا علی
»تیــم کلــی« نماینــده ایالتــی میشــیگان از حــزب جمهوری 
خــواه کــه یکــی از دو قطعنامــه ضــد ایرانــی را مطــرح کرده 

اســت ایــن اقــدام را بــه منزلــه قــوت قلبــی بــرای مخالفیــن 
توافــق هســته ای در کنگــره آمریــکا توصیــف کرد.

بــه ادعــای وی، از آنجــا کــه توافــق هســته ای بــه دســت 
آمــده در شــمار معاهــدات آمریــکا نیســت، میشــیگان مــی 
ــد بــه تحریــم هایــی کــه در ســال 2012 علیــه ایــران  توان
وضــع شــده ادامــه دهــد و مانــع از فعالیــت تجــاری شــرکت 

هــای ایالتــی بــا ایــران شــود.
ایــن ادعــا ریشــه در قانونــی دارد کــه بــه موجــب آن نمــی 
ــدات و  ــرای معاه ــه اج ــکا را ب ــای آمری ــت ه ــوان ایال ت
توافقــات بیــن المللــی ملــزم نمــود، مگــر آنکــه ماحظــات 
جدیــدی از ســوی کنگــره بــرای واداشــتن آنهــا بــه تبعیت از 

ــون فــدرال تعریــف شــود. یــک قان
ــای  ــت ه ــد ایال ــنگتن بای ــت واش ــه دول ــد ک ــه نمان ناگفت
آمریــکا را ملــزم بــه تبعیــت از توافــق هســته ای ایــران کنــد 
ــر  ــری« وزی ــان ک ــه »ج ــود ک ــی ش ــه م ــه گفت ــال آنک ح
ــکا در آخریــن جلســه اســتماعی کــه در  امــور خارجــه آمری
حضــور کمیتــه روابــط خارجــی مجلــس نماینــدگان داشــت 
حــق ایالــت هــای آمریــکا بــه تــداوم تحریم هــای ایرانــی را 

ــرار داد. ــد ق مــورد تایی
پیشــتر نیــز دو ایالــت »نیویــورک« و »کالیفرنیــا« از قصــد 
خــود بــرای تــداوم تحریــم هــای ضــد ایرانــی علیرغــم رای 

نهایــی کنگــره آمریــکا ســخن گفتــه بودنــد.

تداوم تحریم های ضد ایرانی در
 میشیگان آمریکا فارغ از رأی کنگره

لیندسی گراهام:

توافق هسته ای کنونی، 
گزینه نادرستی بود

»لیندســی گراهــام« ســناتور تنــدرو جمهوریخــواه و نامــزد انتخابــات 
ــاد از برجــام آن را  ــا انتق ــکا ب ــده ریاســت جمهــوری در آمری ســال آین

ــد. ــه ای نادرســت خوان گزین
»لیندســی گراهــام« ســناتور تنــدرو جمهوریخــواه و نامــزد انتخابــات 
ســال آینــده ریاســت جمهــوری در آمریــکا بــا انتقــاد از توافــق هســته 
ــران  ــا ای ــورهای 1+5 ب ــان کش ــاه( می ــر م ــوالی )2۳ تی ای 14 ج
موســوم بــه برجــام، مدعــی شــد کــه مبالــغ آزاد شــده حاصــل از محل 
لغــو تحریــم هــا علیــه ایــران صــرف جنــگ افــروزی در خــاور میانــه 

صــرف خواهــد شــد.
ــی  ــب سیاس ــپ« رقی ــد ترام ــا »دونال ــدت ب ــه ش ــه ب ــام ک گراه
جمهوریخــواه خــود بــرای جلــب حمایــت رأی دهنــدگان بــه ویــژه در 
ایالــت کارولینــای جنوبــی رقابــت مــی کنــد، در برنامــه »نیــو ِدی« در 
شــبکه تلویزیونــی ســی ان ان شــرکت و بــه انتقــاد از دولــت کنونــی 

ــران پرداخــت. ــا ای ــق هســه ای ب ــکا در تواف آمری
وی در ایــن بــاره گفــت: حتــی اگــر ایــران در ایــن توافــق فریبــکاری 
هــم نکنــد، تــا 15 ســال آینــده بــه ســاح هســته ای دســت خواهــد 

یافــت.
ایــن ســناتور تنــدرو ادامــه داد: بــه دوســتان خــود کــه مــی گوینــد، یــا 
ایــن توافــق و یــا جنــگ بایــد بگویــم کــه گزینــه توافــق کنونــی یک 

انتخــاب ناصحیــح بوده اســت.
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خاورمیـانه  و شمال افریقا 
دبیران :     سمیه خمارباقی  
رامین حسین آبادیان

عراق در مسیر اصالحات

گفتگو با »شیخ نعیم قاسم« معاون دبیر کل حزب اهلل

اردن طعمه جدید داعش؛ هزینه بازیگری در جغرافیای شیعه

 فاجعه انسانی در کفریا و فوعه
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خاورمیانه و شمال آفریقا

گفتگو با »شیخ نعیم قاسم«:

مقاومت حزب اهلل در سوریه توطئه 
خاورمیانه بزرگ را به شکست کشاند

معــاون دبیــر کل حــزب اهلل لبنــان اظهار داشــت 
کــه مقاومــت حــزب اهلل لبنــان در ســوریه توطئه 
تشــکیل خاورمیانــه بــزرگ را بــا شکســت مواجه 

کــرد.
ــزب اهلل  ــر کل ح ــاون دبی ــم مع ــم قاس ــیخ نعی ش
لبنــان دربــاره رونــد گفتگوهــای جریان المســتقبل 
و حــزب اهلل لبنــان اظهــار داشــت: ایــن گفتگوهــا 
ادامــه دارد و باعــث جلوگیری از بســیاری اختافات 

و کینــه هــای مذهبــی شــده اســت.
وی در ادامــه افــزود: در حقیقــت نشســت هــای 
نماینــدگان حــزب اهلل و جریــان المســتقبل 
گفتگوهــای مهمــی بــه شــمار مــی رود. صحیح 
اســت کــه مــا دربــاره موضوعــات مختلــف مورد 
مناقشــه تاکنــون بــه توافقــی دســت نیافتــه ایــم 
امــا خــود ایــن گفتگوهــا اختافــات مذهبــی در 

کشــور را کاهــش داده اســت.
شــیخ نعیــم قاســم بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: 
ــری از  ــرای جلوگی ــواره ب ــان هم ــزب اهلل لبن ح
تفرقــه و اختــاف در لبنــان تــاش مــی کنــد و 
همــواره بــر وحــدت اســامی و همــکاری گــروه 
هــا و جریــان هــای مختلــف تاکیــد کــرده اســت 
لــذا بر ایــن مبنــا گفتگوهــا بــا جریان المســتقبل 

تــا زمــان دســتیابی بــه نتایــج ادامــه دارد.
معــاون دبیــر کل حــزب اهلل لبنــان دربــاره 
ــان  ــزب اهلل لبن ــت ح ــای مقاوم ــت نیروه وضعی
در نبــرد بــا تروریســت های تکفیــری در ســوریه 
ــزب  ــامی ح ــت اس ــرد: مقاوم ــح ک ــز تصری نی
ــی  ــت خوب ــون در وضعی ــم اکن ــوریه ه اهلل در س
ــرد و حامــی ارتــش ســوریه اســت،  بســر مــی ب
ــت  ــا تروریس ــه ب ــه مقابل ــت ب ــای مقاوم نیروه

هــای تکفیــری در ســوریه مــی پردازنــد و در این 
زمینــه دســتاوردهای بســیاری کســب کــرده اند.

شــیخ نعیــم قاســم عنــوان کــرد: اگــر وضعیــت 
کنونــی ســوریه را بــا چنــد ســال قبــل مقایســه 
کنیــم مــی بینیــم اوضــاع بــه طــور کامــل فــرق 
کــرده اســت و مــا توانســتیم مرحلــه ســرنگونی 
نظــام ســوریه را از بیــن ببریــم و توطئه تشــکیل 

خاورمیانــه بــزرگ کــه تحقــق آن از ســوریه مــی 
گــذرد را بــا شکســت مواجــه کنیــم.

ــر  ــد ه ــد بدانن ــمنان بای ــار داشــت: دش وی اظه
ــود  ــی ش ــوریه طوالن ــگ در س ــه جن ــدازه ک ان
راهــی جــز پذیــرش راهــکار سیاســی بــرای حل 
بحــران ســوریه وجــود نــدارد لــذا آنهــا بایــد بــه 

ــد. ــن موضــوع بازگردن ای

گفتگو: سمیه خمارباقی

گفتگو با خطیب جمعه نجف:

»مرجعیت« عراق را از 
سقوط نجات داد/ نقش 

بارز نیروهای مردمی

خطیــب نمــاز جمعــه نجــف اشــرف بــا بیــان اینکــه تاکنــون 25 
درصــد از مناطــق تحــت اشــغال داعش بــا کمتریــن شــرایط موجود 
بــه دســت نیروهــای مردمــی عــراق پاکســازی شــده اســت، تاکیــد 
ــوای مرجعیــت، عــراق را از ســقوط حتمــی نجــات داد. کــرد: فت

 خــرداد مــاه ســال گذشــته تروریســتهای داعــش شــهر موصــل، 
ــد و  ــزرگ عــراق را تحــت اشــغال خــود در آوردن دومیــن شــهر ب
ــا وجــود تشــکیل ائتافــی نمایشــی از ســوی  ــه بعد،ب از آن روز ب
آمریــکا علیــه ایــن گــروه تروریســتی، دامنــه فعالیتهــای داعش در 

عــراق و حتــی ســوریه گســترده تــر شــد.
ــه نجــف اشــرف در  ــب جمع ــن قبانچــی« خطی »ســید صدرالدی
ــن  ــی در ای ــای مردم ــش نیروه ــراق و نق ــران ع ــوص بح خص
بحــران گفــت: داعــش در حــال تــاش بــرای برانــدازی و ســقوط 
عــراق جدیــد اســت. در واقــع ایــن پدیــده نماینــده گروهــی اســت 
کــه در حــال تــاش بــرای ایجــاد هیمنــه در منطقــه و تحمیــل 
نقشــه سیاســی جدیــد طبــق دســتور کار خارجــی اســت کــه بــه 

ــرده همــه ایــن مســائل قــرار دارد. اعتقــاد مــن آمریــکا پــس پ
وی گفــت: داعــش در تــاش اســت بــا نفــوذ در منطقــه و ایجــاد 
ــا عنــوان دولــت اســامی عــراق و شــام  آنچــه کــه خــود از آن ب
ــه ایــن  ــاد مــی کنــد، »اســام تروریســتی« را نشــان دهــد و ب ی
ترتیــب تصویــری اشــتباه و تحریــف شــده از اســام بــه نمایــش 

بگــذارد.
ســید قبانچــی افــزود: بــا ایــن حــال داعــش در ادامــه لشگرکشــی 
هــای خــود بــه نیروهــای مردمــی کــه در عــراق »حشــد شــعبی« 
نامیــده می شــود برخــورد کــرد. حشــد شــعبی در واقع برخاســته از 
فتــوای مرجعیــت عــراق در نجف اشــرف و اعــام بســیج عمومی 
و جهــاد کفایــی در عــراق صــورت گرفــت. لــذا نیروهــای مردمــی 
ســد مســتحکمی را مقابل پیشــروی و نفــوذ تروریســتهای داعش 

در عــراق ایجــاد کردنــد، تروریســت هایــی کــه ســودای ســقوط 
بغــداد و ســیطره بــر پایتخــت را در ســر مــی پروراندنــد.

ــم  ــی بینی ــوح م ــه وض ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــت:  ای وی گف
کــه حشــد شــعبی ایــن روزهــا بــه شــکل آشــکاری در حــال وارد 
کــردن ضربــات ســنگین به تروریســت هــای داعــش و برانــدازی 
ــاهد  ــروز ش ــش ام ــع، داع ــت. درواق ــراق اس ــده در ع ــن پدی ای
شکســت تدریجــی خود بــه دســت نیروهــای مردمــی در عــراق و 

چــه بســا در دنیــا اســت.
خطیــب نمــاز جمعــه نجــف گفــت: امــروز شــاهد آن هســتیم کــه 
طــرح داعــش در عــراق بــا شکســت مواجــه شــده اســت. برخــی 
خیــال واهــی آن را دارنــد کــه داعــش در منطقــه مانــدگار اســت. 
کارزار کنونــی میــان داعــش و عــراق یــک جنگ سرنوشــت ســاز 
اســت کــه بــه لطــف خــدا، بــا پیــروزی عــراق و نیروهــای مردمی 

پایــان خواهــد یافــت.
ــه  ــرای مقابل ــدرت الزم را ب ــراق ق ــش ع ــرد: ارت ــح ک وی تصری
بــا داعــش نــدارد. ایــن ارتــش نیازمنــد آمــوزش هــای نظامــی و 
بازنگــری در ســاختار خــود اســت چــرا کــه بــه دنبــال خیانــت هــا 

ــه ســبب حضــور عوامــل  و ســوء اســتفاده هــای بســیاری کــه ب
رژیــم گذشــته عــراق در درون ارتــش ایــن کشــور وجــود داشــت، 

مقدمــات ضعــف و شکســت ایــن ارتــش فراهــم شــد.
ســیدقبانچی در ادامــه تصریــح کــرد: حشــد شــعبی در واقــع قوی 
تریــن نیــروی نظامی عــراق و همچنیــن از قــوی تریــن نیروهای 

ــی منطقه اســت. مردم
وی افــزود: حشــد شــعبی بــرای کامــل شــدن نیــاز بــه آمــوزش، 
ســاماندهی بیشــتر و کمــک تســلیحاتی دارد کــه تحقــق همــه 
اینهــا طبیعتــا بــه زمــان نیــاز دارد. امــا مــا در زمــان بســیار کوتــاه 
توانســتیم 25 درصــد از مناطقــی  را کــه تحــت ســیطره داعــش 
بــود آزاد کنیــم  و ایــن امــر درحالــی صــورت گرفــت کــه آمریــکا 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــان ب ــال زم ــه 20 س ــه ب ــود ک ــرده ب ــام ک اع

ــاز دارد. ــش نی داع
حجــت االســام ســید قبانچــی در پاســخ بــه ســوالی درخصــوص 
ــات  ــم و اصاح ــا تروریس ــه ب ــراق در مقابل ــت ع ــش مرجعی نق
سیاســی در ایــن کشــور گفــت: مرجعیــت دینــی در نجــف اشــرف 
ــا  ــف عــراق ایف نقــش هــای متعــددی را در عرصــه هــای مختل
کــرده اســت؛ در وهلــه اول، مرجعیــت بحــران و جنــگ را در عراق 
در مســیر درســتی هدایــت کــرد. همــواره تاشــهایی بــرای ایجاد 
ــود  ــراق وج ــنی در ع ــیعه و س ــان ش ــه ای می ــای طایف ــه ه فتن
ــادی در  ــال 2005 می ــه در س ــی ک ــه اتفاق ــته و دارد. چنانک داش
ــا  ــارگاه امامیــن عســگریین رخ داد، ب ــد ب خصــوص تخریــب گنب
هــدف بــر افروختــن آتــش درگیریهــای طایفــه ای و مذهبــی بود، 
امــا مرجعیــت همــواره ضمــن اعــام هشــدار در ایــن خصــوص، 

توانســت آتــش فتنــه هــای خارجــی را خامــوش کنــد.
ــه  ــی ک ــن در زمان ــراق همچنی ــت ع ــت: مرجعی ــار داش وی اظه
ــه اشــغال خــود درآورد  ــوا را ب داعــش وارد ایــن کشــور شــد و نین
وارد صحنــه شــد. از آنجــا کــه ارتــش عــراق توانایــی الزم بــرای 
مقابلــه بــا داعــش را نداشــت، مرجعیــت بــا اعــام جهــاد کفایــی، 
ــاد  ــش ایج ــر داع ــن را در براب ــی ممک ــترین آمادگ توانســت بیش
ــدای  ــه ن کــرده و شــمار زیــادی از نیروهــای مردمــی در پاســخ ب
ــدند و  ــش ش ــه داع ــاد علی ــاده جه ــه و آم ــک گفت ــت لبی مرجعی

ــد. نقشــه هــای ایــن گــروه تروریســتی را خنثــی کردن
ــت  ــوای مرجعی ــرد: فت ــد ک ــف تاکی ــه نج ــاز جمع ــب نم خطی

ــد. ــات ده ــی نج ــقوط حتم ــراق را از س ــت ع توانس
ــه  ــترده ای را چ ــش گس ــت نق ــزود: مرجعی ــان اف وی در پای
ــا  ــارزه ب ــه مب ــه در زمین ــی و چ ــات سیاس ــه اصاح در زمین

ــد. ــی کن ــا م ــم، ایف تروریس

گفتگو: فاطمه درخشان
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خاورمیانه و شمال آفریقا

»فــؤاد الســویدی« بازنشســته نظامــی بــا 
ــره  ــری النش ــگاه خب ــه ای در پای ــار مقال انتش
ــده  ــای آین ــر و برنامه ه ــرکات اخی ــان، تح لبن
گروهــک تروریســتی تکفیــری داعــش را 

ــرد. ــی ک بررس
نویســد:  مــی  مقالــه  ایــن  در  ســویدی 
بی تردیــد فــاز جدیــد عملیــات نیروهــای 
همــکاری  بــا  عــراق  و  ســوریه  ارتــش 
ــدی  ــوالت جدی ــی، تح ــاع مردم ــای دف نیروه
اســت،  زده  رقــم  میدانــی  صحنــه  در  را 
مدت هــا  از  بعــد  مقاومــت  ارتش هــای 
ــروز  ــا، ام ــاف در عملیات ه ــتگی و اخت گسس
بــه یــک وحــدت نســبی رســیده اند و ضربــات 
ــد  ــر پیکــر داعــش وارد ســاخته ان ســختی را ب
ــروه مســلح  ــن گ ــگاه ای ــه جای ــه ای ک ــه گون ب
ــف شــده و اعضــای  در ســوریه و عــراق تضعی

ــد.  ــه ان ــود را باخت ــه خ ــش روحی داع
نویســنده بــا تأکیــد بــر اینکــه داعــش 
تغییــر  را  خاورمیانــه  سیاســی  جغرافیــای 
ــغال  ــا اش ــه ب ــی ک ــت: داعش ــد اس داد، معتق
بخشــی از ســرزمین یــک کشــور، اقتــدار 
ــوذ  ــید و نف ــش کش ــه چال ــی آن را ب حاکمیت
دولــت را در آن پهنــه جغرافیایــی از بیــن 
بــرد، امــروزه دریافتــه کــه بازیگــری در 
جغرافیــای شــیعه کار بســیار پرهزینــه ای 

اســت و توانایــی باالیــی الزم دارد.
مناطــق  در  داعــش  ســرکردگان  اکنــون 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــراق ب ــوریه و ع ــف س مختل
رســیده اند کــه بــرای خــروج از رکــود و 
ــه  ــردن روحی رشــد مضاعــف و همچنیــن باالب
ــد.  ــاز دارن ــد نی ــی جدی ــه فضای ــربازان، ب س
فتــح جبهــه جدیــد، فضــای سیاســی جدیــدی 
ــا را  ــزه نیروه ــه و انگی ــد و روحی ــاد می کن ایج
ــرعت  ــربازگیری را س ــد س ــش داده و رون افزای

 . می بخشــد
ــا طــرح ایــن ســوال کــه  نویســنده در ادامــه ب
ــد  ــه جدی ــح جبه ــرای فت ــد ب ــن مقص بهتری
ــا،  ــه آنج ــدرت ب ــگ و ق ــال جن ــش و انتق داع
ــر  ــرض ب ــر ف ــت:  اگ ــته اس ــت، نوش کجاس
ــه  ــی در خاورمیان ــچ دولت ــه هی ــد ک ــن باش ای
تهدیــدات  از  ضعیــف  دولت هــای  بویــژه 
داعــش مصــون نخواهــد مانــد، ایــن بــار اردن 
می توانــد مقصــد جدیــدی بــرای یــورش 

ــد.  ــش باش ــای داع ــرق آس ب
ــن  ــه ای ــخ ب ــی در پاس ــته نظام ــن بازنشس ای
ســوال کــه چــرا داعــش ممکــن اســت اردن را 
ــه نقــل از فرماندهــان میدانــی  اشــغال کنــد، ب
داعــش 19 دلیــل بــرای ایــن حادثــه برشــمرده 
کــه مــورد تاییــد دســتگاههای اطاعاتــی 
ــه  ــه ب ــور خاص ــه بط ــت. ک ــز اس ــه نی منطق

ــل اســت:  ــرح ذی ش
حملــه بــرق آســای داعــش بــه اردن می توانــد 
ــی  ــت اجتماع ــبی بخشــی از باف ــال نس ــا اقب ب
اردن همــراه شــود. بنابرایــن تجربــه داعــش در 
اشــغال موصــل از یکطــرف، ضعــف جمعیتــی، 
نظامــی و امنیتــی اردن از طــرف دیگــر، فشــار 
روز افــزون نیروهــای مقاومــت در عــراق و 
ســوریه بــر گروههــای شــبه نظامــی از ســوی 
دیگــر، فتــح جبهــه جدیــد اردن توســط داعش 

را در اذهــان محتمــل کــرده اســت.
ــه  ــی ب ــان اردن ــیاری از جوان ــش بس 1-گرای
»داعــش«، فضایــی مناســب بــرای فعالیــت در 
ایــن کشــور فراهــم کــرده اســت. جوانانــی کــه 
ــردان خــود ســرخورده شــده اند  ــار دولتم از رفت

بهتریــن انگیــزه را بــرای فعالیــت در ایــن 
ــد.  ــروه دارن گ

ــکاری،  ــاالی بی ــرخ ب ــادی، ن ــران اقتص 2-بح
بــاال رفتــن میــزان بدهــی اردن، افزایــش 
ــی  ــی، شــرایط داخل ــر و غن ــان فقی شــکاف می
ــه  ــکار عمومــی ب ــش اف اردن، همگــی در گرای
ــرای  ــوده و فضــای عمومــی ب ــر ب داعــش موث

ــت.  ــرده اس ــا ک ــرش آن را مهی پذی
ــای  ــی جبهه ه ــه راحت ــد ب ــش می توان ۳-داع
ــد و  ــاز کن ــغال اردن ب ــرای اش ــی را ب مختلف
ــه  ــروه ب ــن گ ــرای ای ــاز ب ــک امتی ــر ی ــن ام ای
ــوب  ــه محس ــای منطق ــایر دولت ه ــبت س نس

می شــود.
4-داعــش انگیــزه کافــی بــرای مبــارزه 
و انتقــام از حکومــت اردن دارد، اردن بــا 
ــر از  ــزار نف ــش از 7 ه ــی بی ــات هوای حم
اعضــای داعــش را کشــته و بســیاری از 
ــت.  ــرده اس ــن ب ــا را از بی ــای آنه توانایی ه
ــز  ــود نی ــی خ ــام ویدیوئ ــز در پی ــش نی داع
ــی از خــاک  ــه تل ــه اردن را ب ــرد ک ــد ک تهدی
تبدیــل خواهــد کــرد، حتــی تصاویــری 
ــان را  ــتان مع ــود در اس ــم خ ــزاز پرچ از اهت
ــع  ــرد. مناب ــر ک ــتا منتش ــن راس ــز در همی نی
ــدادی  ــر البغ ــتور ابوبک ــز از دس ــی نی اطاعات
تحــت  نیروهــای  بــه  داعــش  ســرکرده 
ــدارک  ــرای ت فرمانــش در عــراق و ســوریه ب
ســرنگونی  و  اردن  بــه  گســترده  حملــه 
ایــن  و  می دهنــد  خبــر  دوم  عبــداهلل 
ــد.  ــاق بیفت ــک اتف ــده نزدی ــد در آین می توان
5-شــرایط جغرافیایــی و طبیعــی اردن، بیابانــی 
ــدان  ــم آن و فق ــمت اعظ ــودن قس ــت ب و دش
موانــع طبیعــی، امتیــازی دیگــر بــرای داعــش 
ــروی  ــه پیش ــه ب ــرا ک ــود چ ــوب می ش محس
ســریعتر ایــن ســازمان در اردن کمــک خواهــد 

ــرد.  ک
ــن  ــن تامی ــا، اردن دومی ــاس آماره ــر اس 6-ب
ــن  ــت. ای ــش اس ــانی داع ــروی انس ــده نی کنن
ــن  ــرای ای ــری ب ــف دیگ ــه ضع ــز نقط ــر نی ام
کشــور در رویارویــی بــا داعــش محســوب 
می شــود. داعــش بــا بکارگیــری از ایــن 
از  را  ظرفیــت می توانــد ضربــات مهلکــی 

درون بــه اردن وارد و شــرایط را بــرای حملــه از 
ــد. ــم کن ــرون فراه بی

7- جنــگ در عراق و ســوریه فرسایشــی شــده 
و کارایــی داعــش را پاییــن آورده و تحقــق 
ــخت  ــور س ــا در دو کش ــرای آنه ــروزی را ب پی
کــرده اســت. یکــی از فاکتورهــای اصلــی 
داعــش بــرای پیــروزی در نبردهــا، اصــل 
غافلگیــری اســت و بــا فرسایشــی شــدن 
ــی و  ــای عراق ــارت نیروه ــه و مه ــگ تجرب جن
ــش  ــرای داع ــری را ب ــل غافلگی ــوری، اص س
بــه مشــکل تبدیــل کــرده و در نتیجــه کســب 
پیــروزی را ســخت تر از گذشــته نمــوده اســت. 
8- اردن یکــی از 10 کشــوری بــود کــه 
ــگ  ــارکت در جن ــرای مش ــود را ب ــی خ آمادگ
ــه  ــر کین ــن ام ــرد و ای ــام ک ــش اع ــا داع ب
طرفــداران داعــش را در اردن را برانگیختــه 

ــت.  اس
9- در ســالهای اخیــر، اســتان معــان در جنــوب 
اردن شــاهد رشــد چشــمگیر جریان هــای 
ــته  ــال گذش ــی س ــوده و در راهپیمای ــدرو ب تن
ــش  ــگ داع ــیاه رن ــم س ــش پرچ ــاهد نمای ش
بودیــم. شــرکت کننــدگان بــا در دســت 
شــعار  ســردادن  و  پرچــم  ایــن  داشــتن 
برداشــتن مرزهــای ســایکس پیکــو، مهــر 
تاییــدی بــر تفکــرات و اقدامــات داعــش زدنــد. 
10- ســرنگونی حکومــت عبــداهلل دوم بــه 
ــت.  ــده اس ــل ش ــش تبدی ــرای داع ــی ب هدف
11- نیروهــای نظامــی ســوریه و عــراق از 
مرزهــای اردن فاصلــه گرفته انــد و شــرایط 
ــا  ــل مهی ــش از قب ــه اردن بی ــه ب ــرای حمل ب

ــت.  ــده اس ش
12- ســرقت خــودرو دســتگاه اطاعاتــی 
اردن در شــهر معــان و بــه آتــش کشــیدن 
ــش در اردن  ــوذ داع ــزان نف ــه ای از می آن نمون

ــت.  اس
برآینــد فشــار نیروهــای مقاومــت و مردمــی در 
ــور  ــراق، داعــش را مجب ــوریه و ع 2 کشــور س
ــدی  ــتراتژیک جدی ــق اس ــال عم ــاخته بدنب س
در منطقــه باشــد کــه بتوانــد عقبــه خــود 
ــت اردن  ــن جه ــه همی ــد. ب ــترش ده را گس

مناســب ترین گزینــه مطــرح اســت. 

طرفــداران  از  نفــر   600 دســتگیری   -1۳
ــر از  ــه 150 نف ــلفی و محاکم ــای س جریان ه
ــای  ــوذ جریان ه ــری از نف ــانه دیگ ــان، نش آن

تنــدرو در اردن اســت.  
ــای  ــترش مرزه ــه گس ــم اینک ــه مه 14- نکت
داعــش و نزدیکــی آن بــه مرزهــای اســرائیل، 
تأمیــن کننــده امنیــت داعــش اســت. در 
ــا اســرائیل هم مــرز  صورتیکــه ایــن ســازمان ب
ــم  ــش فراه ــرای داع ــکان ب ــن ام ــود، ای ش
ــورهای  ــه کش ــورت حمل ــه در ص ــود ک می ش
غربــی بــه مواضــع داعــش، نیروهــای داعــش 
نیــز بــه منافــع غــرب از جملــه اســرائیل 
آســیب برســانند، و از ایــن طریــق عاملــی 
ــی کشــورهای  ــرای حمــات هوای ــده ب بازدارن

ــد.  ــم کنن ــی فراه غرب
ــی  ــا مانع ــوریه ب ــراق و س ــش در ع 15- داع
ــده و در  ــرو ش ــی« روب ــای مردم ــام »نیروه بن
دو جبهــه شــیعی و کــردی فشــارهای زیــادی 
بــر ایــن گــروه وارد شــده و بــا توجــه بــه اینکه 
ــت  ــوریه از جمعی ــراق و س ــبت ع ــه نس اردن ب
ــر  ــش راحت ت ــت، داع ــوردار اس ــری برخ کمت
ــی  ــت مردم ــد، مقاوم ــی کن ــد خودنمای می توان
اردن هــم از شــدت کمتــری برخــوردار اســت. 
ــه اردن  ــی ب ــی و ایدئولوژیک ــه عقیدت 16-حمل
از جانــب داعــش صــورت گرفتــه و ایــن گــروه 
در شــرق اردن از طرفــداران زیــادی برخــوردار 
اســت و ایــن ماجــرا حملــه نظامــی را آســان تر 

می کنــد. 
17- تســلط داعــش بــر االنبــار در عــراق 
ــرای  ــی را ب ــرایط خوب ــوریه، ش ــر در س و تدم

ــت. ــرده اس ــم ک ــه اردن فراه ــه ب حمل
ــرف  ــرای تص ــی ب ــزه باالی ــش انگی 18- داع
ــه  ــن منطق ــه ای ــرا ک ــان« دارد چ ــه »مع منطق
ــای  ــذب نیروه ــرای ج ــی ب ــتعداد باالی از اس
جنبش هــای  اســت.  برخــوردار  ســلفی 
ــه  ــن منطق ــل ای ــا از تبدی ــز باره ــادی نی جه
ــد  ــلفی تأکی ــای س ــذب جریان ه ــز ج ــه مرک ب

نــد.  کرده ا
19- داعــش بعــد از تســلط بــر تجهیــزات 
نظامــی ارتــش عــراق از جملــه 6 تانــک و 100 
ماشــین زره پــوش از الرمــادی و همچنیــن 
دریافــت مقادیــر زیــادی ســاح از ترکیــه پــس 
از عقب نشــینی ارتــش ســوریه از تدمــر، از 
شــرایط خوبــی بــرای جنــگ بــا اردن برخــودار 

ــت.  اس
ــود آورده  ــه خ ــه مقال ــویدی در ادام ــؤاد الس ف
اســت: برآینــد فشــار نیروهــای مقاومــت و 
مردمــی در 2 کشــور ســوریه و عــراق، داعــش 
ــال عمــق اســتراتژیک  ــور ســاخته بدنب را مجب
ــه  ــد عقب ــه بتوان ــد ک ــه باش ــدی در منطق جدی
ــت  ــن جه ــه همی ــد. ب ــترش ده ــود را گس خ

اردن مناســب ترین گزینــه مطــرح اســت. 
حملــه بــرق آســای داعــش بــه اردن می توانــد 
ــی  ــت اجتماع ــبی بخشــی از باف ــال نس ــا اقب ب
اردن همــراه شــود. بنابرایــن تجربــه داعــش در 
اشــغال موصــل از یکطــرف، ضعــف جمعیتــی، 
نظامــی و امنیتــی اردن از طــرف دیگــر، فشــار 
روز افــزون نیروهــای مقاومــت در عــراق و 
ســوریه بــر گروههــای شــبه نظامــی از ســوی 
دیگــر، فتــح جبهــه جدیــد اردن توســط داعش 
ــش  ــت. داع ــرده اس ــل ک ــان محتم را در اذه
ــا و  ــه اعض ــت، روحی ــن حرک ــا ای ــد ب می توان
حامیــان خــود را بــاال بــرده و بــر قلمــرو خــود 

ــد. ــز بیافزای نی

النشره تحلیل کرد:

اردن طعمه جدید داعش/ هزینه 
بازیگری در جغرافیای شیعه
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بـا وجود گذشـت چهـار مـاه از محاصره دو شـهر 
شیعه نشـین »فوعـه« و »کفریـا« ادلـب سـوریه 
توسط تروریسـت های تکفیری، سـکوت سازمان 
ملـل و نهادهـای جهانـی حقـوق بشـری در این 

خصـوص همچنـان ادامـه دارد.
چهار ماه از محاصره دو شـهر شـیعه نشین »فوعه« 
و »کفریـا« واقع در اسـتان ادلب سـوریه مـی گذرد، 
اما خبری حتـی درباره احتمال شکسـته شـدن این 
محاصـره و امدادرسـانی به زنان و کـودکان بی گناه 
سـاکن در این شـهرها مخابره نمی شـود. عاوه بر 
این، سـازمان ملل و نهادهای جهانی حقوق بشـری 
چشـمان خـود را بـر وضعیـت فاجعـه بـار 50 هزار 
سـاکن این شـهرها بسـته و از انجام هرگونـه اقدام 
برای پایان دادن به محاصره آنها توسـط تروریسـت 

های تکفیـری امتنـاع می کنند.
شـهرهای شـیعه نشـین »کفریا« و »فوعـه« در 
اسـتان ادلـب در شـمال غرب سـوریه قـرار دارند. 
اسـتان ادلـب هم مـرز بـا ترکیـه بـوده و فاصلـه 
فوعـه و کفریـا بـا مرزهـای ترکیـه نیـز تنهـا ۳0 
کیلومتر اسـت. از سـوی دیگر، این دو شهر شیعه 
نشـین حدود ۳ کیلومتر بـا یکدیگر فاصلـه دارند.

شـهر »بنش« کـه از زمـان آغاز بحـران سـوریه از 
جمله مناطق ملتهب و کانون درگیری ها محسـوب 
می شـود، در جنـوب شـهر فوعـه واقع شـده اسـت. 
شـهر کفریـا نیـز در کنـار شـهر »معـره مصرین« 
قرار گرفتـه که مانند شـهر »بنش« تحت سـیطره 
ـ تکفیری اسـت. موقعیت  گـروه هـای تروریسـتی 
جغرافیایی این دو شـهر، تروریست های تکفیری را 
بر آن داشـت تا پس از سلسـله ناکامی های گذشته 
در روسـتاهای شـیعه نشـین »نبل« و »الزهـرا« در 

حلـب، به فکر اشـغال آنهـا بیافتند.
نزدیکی شـهرهای  »کفریا« و »فوعه« به مرزهای 
ترکیه، موجب شـد تا تکفیریها تصرف این دو شـهر 
را چندان سـخت تصور نکنند. با این وجود، مقاومت 

شـدید مردم فوعـه و کفریـا آنهـا را در تحقق هدف 
خود ناکام گذاشـت. شکسـت گروه های تروریستی 
تکفیری د ر تصرف فوعه و کفریا آنها را برآن داشـت 
تا با تحت فشـار قـرار دادن شـیعیان، آنهـا را وادار به 
تسـلیم کنند یـا حداقل با تضعیـف آنان اشـغال این 
شـهرها را تسـهیل کنند. در این راسـتا ایـن گروه ها 
ضمن قطـع کامل خطوط انتقال آب و بـرق و گاز، از 
ورود هرگونـه مواد غذایـی، دارویی و امدادرسـانی به 

شـیعیان  کفریا و فوعـه جلوگیری می کنند.
تروریسـت هـای تکفیـری تحـت حمایـت قطر، 
عربسـتان، ترکیـه، آمریـکا و کشـورهای غربـی 
تاکنـون ثابـت کـرده انـد کـه در جنایـت هـای 
خـود تفاوتـی میـان شـیعیان و اهل تسـنن قائل 
نیسـتند. بر همین اسـاس نمی تـوان علت یورش 
گسـترده آنها به شـهرهای شیعه نشـین »کفریا« 

و »فوعـه« را ایدئولوژیـک دانسـت.
بـه اعتقـاد بسـیاری از کارشناسـان و تحلیلگران 
منطقـه ای انگیـزه تروریسـت هـای تکفیـری از 
یورش گسـترده به این شـهرها، »انتقـام جویانه« 
بـوده اسـت، زیـرا مـردم کفریـا و فوعـه در طول 
چهار سـالی کـه از آغاز بحران سـوریه مـی گذرد 
همـواره در کنـار ارتـش این کشـور بوده انـد و در 
بسـیاری از موارد نیـز در قالب گـروه های مردمی 
بـه مقابله با تکفیریهـا پرداخته انـد. از جمله دیگر 
اهداف تروریسـت هـای تکفیری برای اشـغال دو 
شـهر شـیعه نشـین »کفریـا« و »فوعـه« را مـی 

تـوان در موقعیـت جغرافیایی آن جسـتجو کرد.
بـا توجه به اینکه این دو شـهر در اسـتان ادلب واقع 
شـده اند؛ اسـتانی که از غـرب به اسـتان الذقیه، از 
جنـوب به اسـتان حماه و از شـرق به اسـتان حلب 
می رسـد، تسـلط کامل بر این دو شـهر مـی تواند 
به مثابه تسـط بـر تمامی نقـاط اسـتان ادلب تلقی 
شـود. عـاوه بـر این هم مـرز بـودن اسـتان ادلب 
با ترکیه نیز یکـی دیگر از عوامل جغرافیایی اسـت 

که تکفیریها را مجاب به اشـغال این دو شهر کرده 
اسـت. تکفیریهـا تاش مـی کنند بـرای تضعیف 
مقاومـت مـردم شـیعه نشـین ادلـب از اسـتراتژی 
خـود در تعامـل بـا شـیعیان روسـتاهای »نبـل« و 
»الزهـراء« حلب بهـره ببرند؛ اسـتراتژی کـه البته 
تاکنـون نتیجـه نـداده اسـت و نتوانسـته مقاومت 

شـیعیان را در هم بشـکند.
در حـال حاضـر کمبـود مـواد غذایـی و دارویـی، 
شـهرهای »فوعه« و »کفریا« ادلـب را در معرض 
وقـوع یک فاجعه انسـانی بـزرگ قرار داده اسـت. 
تروریسـت هـای تکفیری تمامـی راه هـای امداد 
رسـانی بـه مـردم سـاکن این شـهرها را مسـدود 
کـرده و اجـازه ورود هیچگونـه مـواد غذایـی و 

دارویـی بـه آن را نمـی دهند.
بـا این وجـود، شـورای امنیـت سـازمان ملل طی 
چهار ماهی که از محاصره شـیعیان ادلب سـوریه 
می گذرد، حتـی یک قطعنامه نیـز در محکومیت 
ایـن اقدام صـادر نکرده اسـت. با توجه بـه اوضاع 
انسـانی ناگـوار حاکـم بـر این دو شـهر مـی توان 
گفـت کـه در حـال حاضر شـاهد مـرگ تدریجی 

شـیعیان در ادلب هستیم. 
در ایـن میـان امـا، نمـی تـوان از نقش گسـترده 
دسـتگاه هـای اطاعاتـی ترکیـه در حمایـت از 
تکفیریها برای اشـغال »کفریـا« و »فوعه« غافل 
شـد. بدون شـک اگـر تروریسـت هـای تکفیری 
از حمایـت های گسـترده ترکیه برخـوردار نبودند، 
قـادر نبودنـد در مقابـل مقاومت تاریخی شـیعیان 

حلـب و ادلـب دوام بیاورند.
کمـک هـای لجسـتیکی آنـکارا موجـب شـده 
اسـت تا تکفیریهـا به جنایـت خود علیه شـیعیان 
سـوری ادامـه دهنـد. بر اسـاس اسـناد موجـودـ  
کـه البته قابل انکار نیسـتندـ  تمامـی عملیاتهای 
گروههای تروریسـتی در استانهای شمالی سوریه 
ماننـد »حلب و ادلـب« به صورت مسـتقیم تحت 

نظـارت و مدیریـت سـرویس اطاعاتـی ترکیـه 
سـازماندهی می شـود.

کارشناسـان بـر ایـن باورنـد کـه حملـه گسـترده 
داعـش بـه ادلب با هـدف اشـغال برخـی از مناطق 
تحت کنترل ارتش سـوریه در این اسـتان به منظور 
تشـکیل امارت به اصطاح اسـامی، مشابه تاش 
تکفیریهـا برای تشـکیل والیتهایـی برای خـود در 
مناطـق مختلف عـراق، یمـن، لیبی و مصر اسـت. 
رژیـم آل سـعود نیـز نقـش بسـزایی در حمایـت 
از تروریسـت هـای تکفیـری برای نسـل کشـی 
شـیعیان اسـتان حلب سـوریه ایفا کرد. ایـن رژیم 
که همواره شـیعیان در سراسـر جهـان را تهدیدی 
بـرای منافـع خـود دانسـته و مـی دانـد، بـا ارائـه 
کمک هـای مالی هنگفـت به تروریسـتها تاش 
کـرد تـا ضربـه مهلکی بـر پیکـره شـیعیان ادلب 
وارد آورد. قطـر نیـز از جملـه دیگـر کشـورهای 
حامـی تروریسـت هـای تفکیـری در شـهرهای 

کفریـا و فوعه اسـت.
سیاسـی  مسـائل  کارشناسـان  و  تحلیلگـران 
خاورمیانـه معقدنـد بـا توجـه بـه تشـدید بحران 
انسـانی در شـهرهای کفریـا و فوعـه از یک سـو 
و گسـترده شـدن دامنه حمات سنگین تکفیریها 
بـه نقـاط مختلـف ایـن دو شـهر از سـوی دیگر، 
فوعـه و کفریا در معرض یک نسـل کشـی بزرگ 
قـرار دارنـد. کانـون اصلـی حمـات تروریسـت 
های تکفیـری در این شـهرها، مـزارع بروما واقع 
در شـرق آنهاسـت. در حـال حاضـر شـمار زیادی 
از تروریسـتهای جبهـه النصـره در حـال نبـرد بـا 

نیروهـای مردمـی کفریـا و فوعه هسـتند.
در هـر صـورت، ادامـه محاصـره شـهرهای کفریـا 
و فوعـه در ادلـب سـوریه موجـب شـده اهالـی این 
شـهرها بـا اوضاع انسـانی و معیشـتی فاجعـه باری 
مواجه باشـند. آنها برای تامین نیازهـای غذایی خود 
به کاشـت سـبزیجات و صیفی جـات روی آورده اند، 
بـا این حـال اگر محاصـره به درازا بکشـد بـا بحران 

تامیـن مـواد غذایی رو بـه رو خواهند شـد.
ارتـش سـوریه اگرچـه تاکنـون تـاش کـرده از 
طریـق هوایـی نیازهـای غذایـی و دارویـی مردم 
را تامیـن کنـد، امـا جمعیـت زیـاد ایـن دو شـهر 
موجـب می شـود تـا ایـن کمک هـا چنـدان موثر 
نباشـد. از آنچه دربـاره وضعیت معیشـتی فوعه و 
کفریـا گفته شـد، می تـوان به وضعیت بهداشـتی 

و درمانـی ایـن دو شـهر نیـز پـی برد.
هـم اکنـون بیمارسـتان تخصصی واقـع در کفریا 
و فوعـه بـه دلیـل ادامـه محاصره بـا کمبـود دارو 
و تجهیـزات پزشـکی مواجـه هسـتند. بـه ایـن 
وضعیـت بایـد مـداوای افـراد آسـیب دیده بـر اثر 
حمـات خمپـاره ای گروه هـای تکفیـری را نیـز 
افـزود کـه نیـاز بـه مـداوای فـوری دارنـد و نبود 
امکانات و تجهیزات پزشـکی و دارویی شـرایط را 

بیـش از پیـش بـرای اهالـی سـخت می کنـد.
صرف نظر از محاصره ای که شـیعیان فوعه و کفریا 
در آن بسـر می برنـد و در صـورت تـداوم فاجعـه ای 
انسـانی بـه بـار خواهـد آورد، تصـرف این دو شـهر 
توسـط تروریسـت های جبهه النصره و جیش الفتح 
نیـز به نوبه خود فاجعه انسـانی در پی خواهد داشـت 
کـه بسـیار بزرگ تـر از فاجعـه اول خواهـد بـود، به 
خصـوص آنکه ایـن دو شـهر دارای جمعیت باالیی 
هستند و دشـمنی تکفیری ها نسـبت به شیعیان بر 
کسـی پوشـیده نیسـت. در چنین شـرایطی الزم به 
نظر می رسـد که اقدامی فوری بـرای نجات نزدیک 
بـه50 هـزار انسـان بی گنـاه صـورت گیـرد، در غیر 
این صـورت و در صورت سـقوط فوعـه و کفریا باید 

در انتظار فاجعه  بشـری بزرگی در سـوریه باشـیم.

گزارش بین الملل؛

نسل کشی تدریجی شیعیان سوری در ادلب/
 فاجعه انسانی در کفریا و فوعه

خاورمیانه و شمال آفریقا
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عالء الدین بروجردی در گفتگو با العهد:

درخواست برکناری بشار اسد 
خالف رأی مردم سوریه است

ــا  ــو ب ــورای اســامی در گفتگ ــس ش ــی مجل ــت مل ــس کمیســیون امنی رئی
ــر اینکــه بشــار اســد برآمــده از آرای ملــت  ــا تأکیــد ب یــک رســانه عربــی ب
ــر  ــد ب ــری اس ــاره گی ــرای کن ــت ب ــرد: درخواس ــح ک ــت، تصری ــوریه اس س

ــت. ــی اس ــول دموکراس ــاف اص خ
»عــاء الدیــن بروجــردی« رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس 
ــرد:  ــد ک ــد« تأکی ــی »العه ــگاه لبنان ــا پای ــو ب ــامی در گفتگ ــورای اس ش
ــل  ــه ح ــواره ب ــوریه هم ــران س ــاز بح ــران از آغ ــامی ای ــوری اس جمه
ــن کشــور  ــی در ای ــه راه حــل نظام ــا هرگون ــاد داشــته و ب سیاســی آن اعتق

ــت. ــوده اس ــف ب مخال
وی ادامــه داد: آمریــکا بــه همــراه هم پیمانــان منطقــه ای خــود و همچنیــن 
ــی و تســلیحاتی از تروریســت هــا  ــه حمایــت هــای مال ــدام ب ــی هــا اق غرب

در ســوریه کــرده و مــی کننــد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــس شــورای اســامی ب ــی مجل ــت مل ــس کمیســیون امنی رئی
شکســت برنامــه هــای نظامــی آمریــکا و غــرب در ســوریه اظهــار داشــت: 
ــوریه  ــه س ــی علی ــدام نظام ــام اق ــش در انج ــکا و هم پیمانان ــت آمری شکس
موجــب شــده تــا آنهــا امــروز از مواضــع پیشــین خــود عقــب نشــینی کــرده 

ــر راه حــل نظامــی ترجیــح دهنــد. و راه حــل سیاســی در ایــن کشــور را ب
ــد  ــز بای ــی ســوریه نی ــان داخل ــان اینکــه مخالف ــا بی ــن ب بروجــردی همچنی
ــح  ــند، تصری ــت بکش ــد دس ــار اس ــری بش ــاره گی ــرای کن ــت ب از درخواس
ــر خــاف اصــول  ــدرت ب ــری اســد از ق ــاره گی ــرای کن ــرد: درخواســت ب ک

ــت. ــردم اس ــده از آرای م ــرا وی برآم ــت، زی ــی اس دموکراس
ــران  ــرای بح ــل ب ــه راه ح ــن هرگون ــد: یافت ــادآور ش ــز ی ــان نی وی در پای
ــوان  ــرد، چــرا کــه نمــی ت ــن کشــور صــورت گی ــد در داخــل ای ســوریه بای
ــرد. ــن ک ــری تعیی ــکان دیگ ــر م ــا ه ــو ی ــوریه را در ژن ــت س سرنوشــت مل

گفتنــی اســت، اعضــای شــورای امنیــت روز دوشــنبه بعــد از پایــان نشســت 
ــرح  ــا ط ــود را ب ــت خ ــه ای موافق ــدور بیانی ــا ص ــوریه ب ــورد س ــود در م خ
ــورای  ــند ش ــن س ــه اولی ــن بیانی ــد. ای ــام کردن ــتورا اع ــتفان دی میس اس
ــورد حــل و فصــل بحــران ســوریه اســت کــه تمــام اعضــای  ــت در م امنی

ــد. ــی کنن ــت م ــا آن موافق شــورا ب
در ایــن بیانیــه آمــده اســت: شــورای امنیــت از راهــکار ارائــه شــده توســط 
ــرات  ــر مذاک ــی ب ــکار مبتن ــن راه ــد، ای ــی کن ــت م ــژه حمای ــتاده وی فرس
ــق  ــو از طری ــه ژن ــاس بیانی ــر اس ــی ب ــات سیاس ــرای اصاح ــی و اج سیاس
ــوریه، 29  ــه س ــل ب ــازمان مل ــژه س ــتاده وی ــت. فرس ــروه اس ــاد 4 کارگ ایج
ــت  ــورای امنی ــه ش ــی را ب ــور اصل ــر 4 مح ــی ب ــنهادی مبتن ــوالی پیش ج

ــود. ــرده ب ــه ک ارائ
ــان  ــامل پای ــامت ش ــت و س ــد از امنی ــنهاد عبارتن ــن پیش ــای ای محوره
بخشــیدن بــه محاصــره و تضمیــن رســیدن کمــک هــای پزشــکی، مســائل 
ــی و  ــورای انتقال ــکیل ش ــل تش ــی مث ــون اساس ــه قان ــوط ب ــی و مرب سیاس
برگــزاری انتخابــات، مســائل نظامــی و امنیتــی شــامل مبــارزه بــا تروریســم 
ــز  ــا تمرک ــت ایجــاد نهادهــای عمومــی و توســعه ب ــس و در نهای ــش ب و آت

ــر بازســازی ســوریه. ب

ــای  ــا در مرزه ــن ُکرده ــدرت یافت ــکارا از ق ــراس آن ه
ســوریه و ترکیــه و همچنیــن نگرانــی رژیــم آل ســعود از 
ــه دســت نیروهــای  ــش -یمــن- ب ــاط خلوت ــادن حی افت
مردمــی، موجــب شــده تــا حمایتهــای ایــن دو از تکفیریها 

ــد. در ســوریه کاهــش یاب
بیــش از چهــار ســال پیــش بحــران ســوریه بــا حمایــت 
ــه،  ــتان، ترکی ــر عربس ــورهایی نظی ــترده کش ــای گس ه
قطــر و امــارات آغــاز شــد. بحرانــی کــه هــم اکنــون نیــز 
ادامــه دارد و بســیاری از کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس 
ــام  ــه آن تم ــرای ادام ــی ب ــورهای غرب ــن کش و همچنی
تــوان خــود را بــه کار بســته انــد. در ایــن میــان آنچــه که 
بــه چشــم مــی خــورد کاهــش حمایــت هــای دو عامــل 
اصلــی بــروز بحــران ســوریه یعنــی عربســتان و ترکیــه و 
تــداوم آن اســت. کشــورهایی کــه از هیــچ حمایتــی اعــم 
ــای  ــت ه ــتیکی از تروریس ــلیحاتی و لجس ــی، تس از مال
تکفیــری داعــش دریــغ نکردنــد. دولت آنــکارا از یک ســو 
بــا بــاز نــگاه داشــتن مرزهــای خــود بــه روی تروریســت 
هــای تکفیــری و از ســوی دیگــر از طریــق ارســال 
ــرای آنهــا در ســوریه تمــام تــاش خــود را  تســلیحات ب
ــی بشــار اســد  ــت مشــروع و قانون ــرای ســرنگونی دول ب
انجــام داد. عربســتان ســعودی نیــز کــه همــواره محــور 
مقاومــت را در تضــاد کامــل بــا منافــع و مصالــح خــود در 
منطقــه دیــده و مــی بینــد، از فرصــت بــه دســت آمــده در 
ســوریه اســتفاده کــرده و کمــک هــای مالــی فراوانــی را 
بــه تروریســت هــای مســتقر در ایــن کشــور ارائــه کــرد.

امــا اکنــون، نگاهــی گــذرا بــه آخریــن تحــوالت ســوریه 
ــای  ــت ه ــری از حمای ــر خب ــه دیگ ــد ک ــی ده نشــان م
گســترده و همــه جانبــه ترکیــه و عربســتان از تروریســت 
هــای تکفیــری داعــش در ســوریه نیســت. نــه حمایــت 
ــه  ــد و ن ــی آی ــم م ــه چش ــکارا ب ــتیکی آن ــای لجس ه
ــی گاه  ــه گاه و ب ــی عربســتان ســعودی ک ــای نفت دالره
ــه  ــد. البت ــی ش ــتاده م ــوریه فرس ــا در س ــرای تکفیریه ب
ــور  ــای مح ــت ه ــل حمای ــف کام ــای توق ــه معن ــن ب ای
ــه و قطــر از تروریســت هــای تکفیــری  عربســتان، ترکی
در ســوریه نیســت و بســیار ســاده انگارانــه بــه نظــر مــی 
رســد کــه کســی گمــان کنــد ایــن حمایــت هــا بــه طــور 
کامــل قطــع شــده انــد. چراکــه از یــک ســو منافــع بلنــد 
مــدت آنــکارا و ریــاض در منطقــه بــه ســقوط دولت بشــار 

ــه هایــی کــه  اســد بســتگی دارد و از ســوی دیگــر هزین
ــر  ــن ام ــق ای ــرای تحق ــال ب ــد س ــن چن ــی ای ــا ط آنه
ــه  ــه ادام ــش ب ــش از پی ــان را بی ــد، آن ــده ان ــل ش متحم

ــد. ــد، مصمــم مــی کن راهــی کــه انتخــاب کردن
پــس از تحــوالت شــهر ُکردنشــین عیــن العــرب ســوریه 
)کوبانــی(، زنــگ خطــر زمانــی بــرای دولــت ترکیــه بــه 
صــدا در آمــد کــه نیروهــای ُکــرد شــهر اســتراتژیک تــل 
ابیــض را از کنتــرل داعــش خــارج کــرده و بــر آن مســلط 
شــدند. همیــن مســأله موجبــات نگرانــی دولــت آنــکارا از 
ــوریه و  ــترک س ــای مش ــا در مرزه ــن ُکرده ــدرت یافت ق
ترکیــه را فراهــم آورد. »رجــب طیــب اردوغــان« رئیــس 
ــوادث شــهر  ــی از ح ــراز نگران ــن اب ــه ضم ــور ترکی جمه
اســتراتژیک تــل أبیــض تصریــح کــرد، جامعــه جهانــی 
ــکارا در  ــت آن ــای دول ــیت ه ــا و حساس ــی ه ــد نگران بای

ــد. ــل أبیــض را درک کن ــال تحــوالت ت قب
نگرانــی و هــراس دولــت آنــکارا از قــدرت یافتــن کردهــا 
در مرزهــای مشــترک ســوریه و ترکیــه موجــب شــد کــه 
ایــن دولــت تــا حــدود زیــادی از حمایــت های تروریســت 
هــای تکفیــری در ســوریه دســت کشــیده و تــاش خــود 
را بــر روی ســرکوب کردهــا در مرزهــای ســوریه و عــراق 
متمرکــز کنــد. بــه عبــارت دیگــر، دولــت آنــکارا بیــش از 
آنکــه از بقــای دولــت بشــار اســد احســاس خطــر کنــد، 
قــدرت یافتــن کردهــا و تشــکیل اقلیــم مســتقل توســط 
ــد.  ــی کن ــی م ــود تلق ــرای خ ــزرگ ب ــری ب ــا را خط آنه
بدیــن ترتیــب طبیعــی بــه نظــر مــی رســد کــه سیاســت 
هــای اردوغــان کــه همــواره طــی ایــن چهــار ســال بــر 
پایــه حمایــت از داعش برای ســرکوب بشــار اســد اســتوار 
بــود اخیــرا بــر مبنــای ســرکوب کردهــا پایــه ریزی شــده 
باشــد. درســت بــه همیــن دلیــل دولــت ترکیــه تــا حــدود 
ــری  ــود از تکفی ــتیکی خ ــای لجس ــت ه ــادی از حمای زی
ــه و مشــغول ســر و ســامان  ــه گرفت هــای ســوریه فاصل
دادن بــه وضعیــت ُکردهــا بــا تکیــه بــر »سیاســت هــای 

ــی« اســت.  اردوغان
انفجــار تروریســتی اخیــر در شــهر کردنشــین »ســوروج« 
واقــع در مرزهــای مشــترک ســوریه و ترکیــه مــی توانــد 
ــا  ــرکوب کرده ــرای س ــه ب ــاش ترکی ــه ای از ت نمون
ــود از  ــای خ ــت ه ــه حمای ــن آن از ادام ــه گرفت و فاصل
تروریســت هــا در ســوریه باشــد. در جریــان ایــن انفجــار 
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ــه  ــر ب ــن دیگ ــته و 100 تَ ــر کش ــش از ۳0 نف بی
ــه داعــش  ــت ترکی شــدت مجــروح شــدند. دول
را عامــل ایــن حملــه معرفــی کــرده و بــه بهانــه 
ــی در  ــکار مناطق ــاوزی آش ــا آن در تج ــارزه ب مب
ســوریه را بمبــاران کــرد. تحــوالت اخیــر ترکیــه 
ــا  ــه ُکرده ــان داد ک ــار نش ــن انفج ــس از ای پ
ــای  ــت ه ــه تروریس ــود اینک ــا وج ــد ب معتقدن
تکفیــری داعــش مســئولیت ایــن انفجــار را بــر 
ــی  ــر نم ــه نظ ــد ب ــا بعی ــد، ام ــه ان ــده گرفت عه
ــه،  ــی ترکی ــای اطاعات ــتگاه ه ــه دس ــد ک رس
خــود عامــل وقــوع ایــن اقــدام تروریســتی بــوده 
باشــند. آنهــا بــر ایــن باورنــد که ترکیــه بــا برنامه 
ریــزی بــرای وقــوع ایــن انفجــار دو هــدف اصلی 

ــت؛  ــرده اس ــال ک را دنب
ــگاه   ــف جای ــا و تضعی ــه کرده ــه زدن ب 1ـ ضرب
آنهــا بــه ویــژه در زمانــی کــه »احمــد داود اوغلو« 
ــواه  ــرد »جمهوریخ ــزب ک ــت ح ــب رضای در جل
ــاکام  ــی ن ــت ائتاف ــرای تشــکیل دول ــق« ب خل

ــت. ــده اس مان
ــکار  ــاوز آش ــه تج ــیدن ب ــروعیت بخش 2ـ مش
ــا  ــارزه ب ــوان »مب ــت عن ــوریه تح ــه س ــود ب خ

داعــش«.
دولــت ترکیــه هــم اکنــون از محبوبیــت یافتــن 
ُکردهــا نیــز بســیار هــراس دارد و احســاس 
نگرانــی مــی کنــد. ایــن موضــوع آنجــا آشــکار 
ــا  ــا ُکرده ــام همبســتگی ب ــه اع ــود ک ــی ش م
ــه  ــی ب ــوروج حت ــار س ــوع انفج ــال وق ــه دنب ب
پایتخــت ترکیــه یعنــی آنــکارا هــم رســید؛ 
جایــی کــه مــردم در حمایــت از کردهــا و 
اعــام همبســتگی بــا آنهــا تظاهــرات گســترده 
برپــا کردنــد. ایــن بــه معنــای بــه صــدا درآمــدن 
زنــگ خطــر بــرای دولــت آنــکارا اســت. از همین 
ــوان گفــت کــه نگرانــی هــای حــزب  رو مــی ت
عدالــت و توســعه ترکیــه و شــخص رجــب طیب 
ــا  ــه گوی ــا ک ــن ُکرده ــدرت یافت ــان از ق اردوغ
خــواب را از چشــمان وی گرفتــه، بیــش از پیــش 
افزایــش یافتــه اســت. اردوغــان هیچــگاه تصــور 
ــت هــای گســترده وی از  نمــی کــرد کــه حمای
تروریســت هــای تکفیــری بــه جایــی برســد که 
کردهــا را در مســیر تشــکیل یــک اقلیم مســتقل 
در مرزهــای ترکیــه قــرار دهــد. بــه همیــن دلیل 
ــاع  ــا اط ــی ت ــا حت ــده ت ــر ش ــروز، وی حاض ام
ثانــوی چشــم بــه روی توافــق خــود بــا آمریــکا 
ــور  ــه منظ ــلح ب ــای مس ــوزش نیروه ــرای آم ب
اعــزام آنهــا بــه ســوریه ببنــدد تــا تدبیــری بــرای 

ــا بیاندیشــد. حــل معضــل کرده
ــت و توســعه پــس  از ســوی دیگــر، حــزب عدال
ــی  ــات پارلمان ــان انتخاب ــه در جری ــی ک از نتایج
اخیــر بــه دســت آوردـ  نتایجــی کــه طــی 

12 ســال گذشــته بــی ســابقه بــود و بــه منزلــه 
شکســت بــرای ایــن حــزب تلقــی شــدـ  بســیار 
ــه  ــژه اینک ــه وی ــد؛ ب ــی کن ــف م ــاس ضع احس
ــه  ــق ترکی ــواه خل ــزب جمهوریخ ــل، ح در مقاب
ــد آراء  ــدود 1۳ درص ــب ح ــا کس ــد ب ــق ش موف
ــو  ــون داود اوغل ــد و اکن ــدا کن ــه پارلمــان راه پی ب
ــه اســت راهــی جــز  ــور تشــکیل کابین ــه مأم ک
ائتــاف بــا کردهــا نــدارد. بنابرایــن رجــب طیــب 
اردوغــان رئیــس جمهــور ترکیــه هم اکنــون خود 
را تحــت محاصــره سیاســی و نظامــی کردها می 
ــزی جــز ســرکوب  ــه چی ــد ب ــد و نمــی توان ببین
آنهــا بیاندیشــد؛ حتــی اگــر ایــن دلمشــغولی وی 
بــه قیمــت دســت کشــیدن از حمایت تروریســت 
هــای تکفیــری داعــش در ســوریه و بقــای بشــار 

اســد تمــام شــود.
ــا توجــه بــه ایــن مســائل تجاوزهــای نظامــی  ب
دولــت آنــکارا بــه خــاک ســوریه کــه پیشــتر بــا 
هــدف ضربــه زدن بــه ارتــش این کشــور صورت 
ــه  ــازه ای ب ــوی ت مــی گرفــت، امــروز رنــگ و ب
خــود گرفتــه اســت. زیــرا جنگنــده هــای ارتــش 
ترکیــه چنــدی پیــش بــار دیگــر اقــدام بــه نقض 
ــی آن  ــت ارض ــوریه و تمامی ــی س ــم هوای حری
ــت اســد  ــرنگونی دول ــرای س ــه ب ــا ن ــد، ام کردن
بلکــه بــا هدفــی دیگــر و آن هــدف چیــزی نبــود 
ــش  ــای ارت ــده ه ــا. جنگن ــرکوب ُکرده ــز س ج
ــه حــدود 400 نقطــه از مناطقــی در عــراق  ترکی
و ســوریه کــه کردهــا در آنجــا مســتقر هســتند 
را بمبــاران کردنــد؛ اقدامــی کــه اعتــراض اقلیــم 
کردســتان عــراق و دولــت ســوریه را در پــی 
داشــت. بنابرایــن مــی تــوان گفــت دولــت ترکیه 
تــا اطــاع ثانــوی مبــارزه بــا دولــت بشــار اســد و 
حمایــت از تکفیریهــا را تــا حــد زیــادی محــدود 
ــی  ــرای رهای ــی ب ــال راه نجات ــه دنب ــاخته ب س
یافتــن از منجابــی اســت کــه گرفتــار آن شــده 

ــت. اس
اقدامــات عجیــب دولــت ترکیــه در تجــاوز 
آشــکار بــه خــاک ســوریه و عــراق کــه ناشــی از 
دســتپاچگی آن در مقابــل ُکردهاســت بــا واکنش 
صریــح مقامــات عراقــی و ســوری مواجــه شــد. 
ــاون  ــداد« مع ــل المق ــاط »فیص ــن ارتب در همی
وزیــر خارجــه ســوریه در ســخنانی ضمــن 
ــه  ــرد ک ــد ک ــات تأکی ــن حم ــت ای محکومی
ــق در  ــا دمش ــی ب ــچ هماهنگ ــکارا هی ــت آن دول
ــوریه  ــاک س ــه خ ــود ب ــات خ ــوص حم خص
انجــام نــداده اســت. وی همچنین اظهار داشــت: 
ــده هــای  ــاران خــاک ســوریه توســط جنگن بمب
ــض  ــش، نق ــا داع ــارزه ب ــه مب ــه بهان ــی ب ترک
تمامیــت ارضــی ســوریه اســت. از ســوی دیگــر 
ایــن اقدامــات دولــت ترکیــه حتــی در نــزد 

مخالفــان دولــت دمشــق نیــز بــدون پاســخ نماند 
تاجایــی کــه »رامــی عبدالرحمــن« رئیــس دیــده 
بــان حقــوق بشــر ســوریه کــه از جملــه مخالفان 
ــه  ــات ترکی ــه حم ــی رود ب ــمار م ــه ش ــد ب اس
واکنــش نشــان داده و گفــت: ایــن حمــات 
ــا  عامــت هــای ســوال بســیاری را در رابطــه ب
ــه داد:  ــت. وی ادام ــود آورده اس ــداف آن بوج اه
ــه  ــات ترکی ــرا مقام ــه چ ــت ک ــؤال اینجانس س
ــکوت  ــش س ــرکات داع ــال تح ــون در قب تاکن
کــرده و منتظــر ماندنــد تــا ایــن گــروه بــه خطــر 
ــام  ــن مق ــل شــود. ای ــه تبدی ــه ترکی جــدی علی
ــه  ــه ای ک ــد: نکت ــی افزای ــن م ــوری همچنی س
بیــش از هرچیــز دیگــری قابــل تأمیــل بــه نظــر 
ــده  ــن اســت کــه حمــات جنگن مــی رســد، ای
هــای ترکیــه بــه مناطــق تحــت ســیطره کردها 
ــا  ــی دارد ت ــرآن م ــا را ب ــرد و م ــی گی صــورت م
از جامعــه جهانــی ســؤال کنیــم اقدامــات نظامی 
ارتــش ترکیــه در مبــارزه بــا داعــش صــورت می 

ــوریه؟  ــای س ــا ُکرده ــرد ی گی
در آن ســو نیــز »نــوری المالکــی« معــاون رئیس 
جمهــور عــراق در ســخنانی ضمــن محکومیــت 
ایــن حمــات خواســتار توقــف هرچــه ســریعتر 
ــد.  ــراق ش ــمال ع ــه در ش ــی ترکی ــدام نظام اق
ــز در تمــاس  ــم کردســتان عــراق نی رئیــس اقلی
ــر  ــو« نخســت وزی ــد داوود اغل ــا »احم ــی ب تلفن
ترکیــه از وی خواســت تــا حمــات بــه مواضــع 
»پ ک ک« در مرزهــای عــراق متوقــف شــود.

در کنــار ترکیــه کــه از حامیــان اصلــی تروریســم 
ــه شــمار مــی رود، رژیــم آل ســعود  در ســوریه ب
ــته از  ــال گذش ــار س ــی چه ــه ط ــرار دارد ک ق
ــی  ــژه حمایــت هــای مال ــه وی ــی ب ــچ حمایت هی
ــت.  ــرده اس ــغ نک ــوریه دری ــا در س از تکفیریه
رژیــم آل ســعود کــه ســرمایه هنگفتــی را 
ــرای ســرنگونی دولــت بشــار اســد اختصــاص  ب
ــه  ــرد ک ــی ک ــور نم ــگاه تص ــت، هیچ داده اس
ــا  ــود ت ــور ش ــار و مجب ــن گرفت ــاق یم در بات
ــا در  ــود از تکفیریه ــای خ ــت ه ــدودی حمای ح
ســوریه را کاســته و بــه تحقــق اهدافــش در یمن 
مشــغول شــود. در حــال حاضــر دیگــر تردیــدی 
در ایــن مــورد کــه آل ســعود در تحقــق اهــداف 
ــود  ــت، وج ــورده اس ــت خ ــن شکس ــود در یم خ

ــدارد. ن
ــه  ــعودیها ب ــات س ــه حم ــت ک ــوان گف ــی ت م
ــورت  ــدف ص ــه ه ــق س ــور تحق ــا تص ــن ب یم

ــت؛  گرف
1ـ  ســرکوب نیروهــای انصــاراهلل یــک بــار برای 
همیشــه در تاریــخ یمــن؛ 2ـ  بازگردانــدن منصور 
هــادی رئیــس جمهــوری مســتعفی و فــراری به 

یمــن؛ ۳ـ  تســلط نســبی بــر اســتان عدن
ــاه  ــار م ــا وجــود چه ــن جــود، آل ســعود ب ــا ای ب
بمبــاران پــی در پــی یمــن نــه تنهــا هیــچ یــک 
از اهــداف خــود در یمــن را محقــق نکــرد، بلکــه 
ــری در  ــای تکفی ــت ه ــر تروریس ــرل آن ب کنت
ــوری  ــه ط ــرد ب ــدا ک ــش پی ــز کاه ــوریه نی س
کــه مشــاهده مــی شــود طــی مــاه هــای اخیــر 
ارتــش ســوریه موفــق شــد در بســیاری از مناطق 
ــد.  ــته باش ــی داش ــل توجه ــای قاب ــروی ه پیش
نمونــه هایــی از ایــن پیشــروی هــا را مــی تــوان 
ــه  ــع در حوم ــی واق ــتراتژیک الزبدان ــهر اس در ش
ــهر  ــر ش ــل ب ــلط کام ــن تس ــق و همچنی دمش
الحســکه جســتجو کــرد. بــه گفتــه کارشناســان 
ایــن پیشــروی هــا کــه طــی حداقــل یــک ســال 
گذشــته بــی ســابقه بــوده اســت نمــی توانــد بــا 
ــا  ــعود از تکفیریه ــای آل س ــت ه ــش حمای کاه

ــاط باشــد. ــی ارتب ب
ــش  ــی آت ــه حت ــد ک ــان معقدن ــی کارشناس برخ
بــس هایــی کــه گاهــی توســط مقامــات 
ــرای  ــود، ب ــی ش ــام م ــن اع ــعودی در یم س
ــود  ــای خ ــت ه ــه سیاس ــعود ب ــیدگی آل س رس
ــرد. در هــر صــورت  در ســوریه صــورت مــی گی
ــی  ــن برم ــر یم ــوالت اخی ــه از تح ــه ک آنگون
آیــد، بــا توجــه بــه مقاومــت مــردم ایــن کشــور 
و همچنیــن نیروهــای انصــاراهلل، عربســتان 
ــود و  ــد ب ــن خواه ــگ یم ــار جن ــان گرفت همچن
تنهــا مــی توانــد بــه دنبــال راهــی بــرای خــروج 
آبرومندانــهـ  کــه البتــه غیرممکــن بــه نظــر می 
رســدـ  باشــد. در آن ســوی میــدان نیــز مقامــات 
ســعودی نتیجــه حمایت های چهارســاله خــود از 
تروریســت هــای تکفیــری ســوریه را بر بــاد رفته 
مــی بیننــد و بــی شــک بــه ایــن نتیجــه رســیده 
انــد کــه ایــن حمایــت هــا نتیجــه ای جز کشــته 
شــدن هرچــه بیشــتر عــده ای مــردم بی دفــاع و 

ــد داشــت. ــته و نخواه ــاه را نداش ــی گن ب
بــه گفتــه تحلیلگــران، یمــن همچنــان اولویــت 
ــی  ــعودی باق ــتان س ــی عربس ــت خارج سیاس
ــرای  ــر بســتر مناســبی را ب ــن ام ــد و ای مــی مان
ــدون  ــا ب ــد ت ــی کن ــم م ــوریه فراه ــش س ارت
ــا  ــا تکفیریه ــارزه ب ــه مب ــعودیها ب ــت س حمای
ــت و توســعه  بیاندیشــد. در آن ســو، حــزب عدال
ترکیــه نیــز تــا هــدف خــود در تضعیــف جایــگاه 
ُکردهــا راـ  بــه ویــژه پــس از نتایــج ناامیــد کننده 
انتخابــات پارلمانــی اخیــرـ  محقــق نکند، دســت 
از اقداماتــش علیــه آنهــا نخواهــد کشــید و این به 
معنــای آن اســت کــه آنــکارا نابــودی نیروهــای 
کــرد را بــر ادامــه سیاســت هــای جنــگ طلبانــه 

ــد. ــی ده ــح م خــود در ســوریه ترجی
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ــدف  ــه ه ــد ک ــران معتقدن ــیاری از تحلیلگ بس
ــس  ــام آتش ب ــعودی از اع ــات س ــی مقام اصل
اخیــر در یمــن ســاماندهی بــه گروه هــای 
ــدن« اســت. ــژه در اســتان »ع ــه وی ــری ب تکفی

ــاوز  ــاه از تج ــار م ــش از چه ــت بی ــس از گذش پ
ــردم  ــه م ــعود ب ــم آل س ــترده رژی ــی گس نظام
بــی دفــاع یمــن و زیرســاخت هــای ایــن 
ــاره از  ــک ب ــه ی ــم ب ــن رژی ــات ای ــور، مقام کش
تصمیــم داوطلبانــه خــود بــرای برقــراری آتــش 
بــس انســانی 5 روزه در یمــن خبــر دادنــد. ایــن 
تصمیــم عربســتان ســعودی کــه در طــی چهــار 
مــاه گذشــته از هیــچ جنایتــی علیــه مــردم یمــن 
از کــودکان گرفتــه تــا پیرمردهــا و پیــرزن هــای 
یمنــی فروگــزار نکــرده اســت، موجــب تعجــب 
ــران سیاســی  ــان و تحلیلگ ــیاری از کارشناس بس
ــعود  ــم آل س ــان رژی ــاد کارشناس ــه اعتق ــد. ب ش
ــرده  ــداف پشــت پ ــق اه ــه منظــور تحق ــا ب تنه
ــان  ــه آن ــی ک ــه مردم ــه امدادرســانی ب خــود و ن
را بــه خــاک و خــون کشــیده چنیــن تصمیمــی 
ــزاب  ــز اح ــتر نی ــرا پیش ــرده اســت، زی ــاذ ک اتخ
ــرای  ــش انصــاراهلل ب ــا جنب ــی و در رأس آنه یمن
ــراری  ــور برق ــه منظ ــی ب ــه راه حل ــتیابی ب دس
ــد امــا  آتــش بــس در ایــن کشــور تــاش کردن
ســعودیها در ایــن راه بیشــترین مانــع تراشــی هــا 

ــد. ــام دادن را انج
مقامــات عربســتان ســعودی در حالــی از برقراری 
آتــش بــس در یمــن بــا اهــداف انســان دوســتانه 
ســخن مــی گوینــد کــه بــا هرگونــه پیشــنهاد در 
خصــوص برقــراری آتــش بــس در ایــن کشــور 
در طــول مــاه مبــارک رمضــان و یــا حداقــل عید 
ــد، بلکــه  ــا مخالفــت کردن ــه تنه ســعید فطــر ن
ــاع  ــی دف ــردم ب ــه م حمــات وحشــیانه خــود ب
ــش  ــش از پی ــدت را بی ــن م ــول ای ــن در ط یم

تشــدید کردنــد.
بــر همیــن اســاس مــی تــوان گفــت کــه 
ــش  ــام آت ــعود از اع ــدف آل س ــن ه مهمتری
بــس 5 روزه در یمــن کــه از روز دوشــنبه هفتــه 
جــاری آغــاز شــده اســت، ســاماندهی بــه 
ــن  ــری در یم ــای تکفی ــت ه ــت تروریس وضعی
بــه ویــژه در اســتان عــدن بــوده اســت. هرچنــد 

کــه ســعودیها، خــود مدعــی هســتند کــه تنهــا 
بــرای امدادرســانی بــه مــردم یمــن آتــش بــس 
5 روزه اعــام کــرده انــد، امــا ایــن رژیــم پیشــتر 
ــت از  ــه حمای ــف ب ــرق مختل ــه ط ــا ب ــز باره نی

ــت. ــه اس ــده پرداخت ــای القاع تکفیریه
ــن  ــون چندی ــا تاکن ــعودی باره ــای س هواپیماه
مرتبــه بــه ارســال کمــک هــای تســلیحاتی بــه 
تروریســت هــای القاعــده بــه منظــور ســرکوب 
ارتــش و نیروهــای مردمــی یمــن مبــادرت کرده 
ــی و  ــای تبلیغات ــه ه ــه هجم ــس از آنک ــد. پ ان
جنــگ روانــی اخیــر نیروهــای حامــی »منصــور 
ــتان  ــغال اس ــای اش ــا الق ــه ب ــادی« در رابط ه
ــات  ــاد، مقام ــر نیافت ــا کارگ ــط آنه ــدن توس ع
ــا خــود وارد عمــل  ــد ت ــم گرفتن ســعودی تصمی
ــدف  ــن ه ــق ای ــرای تحق ــر الزم ب ــده و تدابی ش

ــند. را بیاندیش
بدیــن ترتیــب اقــدام بــه اعــام آتــش بــس 5 
ــب کمــک  ــا از یــک ســو در قال ــد ت روزه کردن
هــای انســان دوســتانه، کمــک هــای مالــی و 
تســلیحاتی خــود بــه تروریســت هــای القاعــده 
را بــه دســت آنهــا برســانند، و از ســوی دیگــر 
ایــن فرصــت را بــرای تکفیریهــا فراهــم کننــد 
ــدرت  ــا ق ــرده و ب ــوا ک ــد ق ــد تجدی ــا بتوانن ت
ــای  ــش و نیروه ــا ارت ــارزه ب ــه مب ــتری ب بیش
ــه  ــدن ب ــهر ع ــغال ش ــد. اش ــی بپردازن مردم
دلیــل اهمیــت اســتراتژیک آن بــرای مقامــات 

ــت اســت. ــز اهمی ــاض بســیار حائ ری
از ســوی دیگــر اعــام آتــش بــس 5 روزه 
ــس  ــد روز پ ــات ســعودی تنهــا چن توســط مقام
ــی  ــهر تاریخ ــه ش ــا ب ــیانه آنه ــه وحش از حمل
»المخــاء« واقــع در نزدیکــی تنگــه بــاب المندب 
در اســتان تعــز صــورت گرفــت. در جریــان ایــن 
تجــاوز وحشــیانه حــدود 100 شــهروند یمنــی به 
ــه  ــز ب ــر نی ــن دیگ ــا تَ ــیده و ده ه ــهادت رس ش
شــدت مجــروح و بــه بیمارســتان منتقــل شــدند.

اغلــب قربانیــان ایــن حملــه از زنــان و کــودکان 
یمنــی بودنــد. اعــام ایــن آتــش بــس تنهــا بــا 
ــت  ــن جنای ــکاب چنی ــد روز از ارت ــت چن گذش
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــی حاک ــه خوب ــی ب هولناک
ــی و  ــکار عموم ــب اف ــال فری ــه دنب ــعودیها ب س

ــم در  ــن رژی ــتند. ای ــاختن آن هس ــرف س منح
صــدد اســت تــا پــس از سلســله جنایــت هایــی 
ــود را  ــده، خ ــب ش ــا مرتک ــی ه ــه یمن ــه علی ک

ــد. ــی کن ــا معرف ــی آنه ــی و حام ناج
ــه هــر جهــت  ــون ب ــع آل ســعود کــه اکن در واق
مــی نگــرد، نمــی توانــد راه نجــات خــود از 
باتــاق یمــن را بیابــد، در قامــت حامیــان ملــت 
یمــن برآمــده تــا از یــک طــرف چهــره خــود در 
ــد و از  ــم کن ــکار عمومــی جهــان را ترمی ــزد اف ن
ــن را  ــروج از یم ــج راه خ ــه تدری ــر ب ــرف دیگ ط
بــرای خــود همــوار ســازد. ایــن رژیــم بــه خوبــی 
مــی دانــد کــه نتوانســته اهــداف خــود از حملــه 

ــه  ــت ب ــی توانس ــم م ــت ک ــه دس ــن ک ــه یم ب
اشــغال اســتان عــدن بیانجامــد را محقــق کنــد. 
ــی  ــود پ ــت خ ــه شکس ــه ب ــون ک ــن اکن بنابرای
ــر  ــر را در س ــناریویی دیگ ــا س ــت، گوی ــرده اس ب

ــد. ــی پروران م
ــن حــال برخــی از تحلیلگــران سیاســی  در همی
برایــن باورنــد از آنجایــی کــه برگردانــدن »عبــد 
ربــه منصــور هــادی« نخســت وزیــر مســتعفی و 
فــراری یمــن یکــی از اهــداف اصلــی عربســتان 
ســعودی بــوده و خواهــد بــود، بنابرایــن مقامــات 
ــه  ــس 5 روزه ب ــش ب ــام آت ــا اع ــم ب ــن رژی ای
دنبــال ایــن هســتند تــا بــه نوعــی چهــره وی را 
ــد بازگشــتش  ــزد مــردم یمــن ترمیــم و رون در ن

ــه ایــن کشــور را تســریع کننــد. ب
ایــن در حالــی اســت کــه مــردم یمــن منصــور 
هــادی را از عامــان تجــاوز آشــکار آل ســعود 
ــات  ــرا مقام ــد. زی ــی دانن ــود م ــور خ ــه کش ب
ســعودی ـ هرچنــد بــرای توجیــه تجــاوز 
وحشــیانه خــودـ  امــا بارهــا اعــام کردنــد کــه 
بــا حملــه آنهــا بــه یمــن بــا درخواســت هــادی 
بــه عنــوان رئیــس جمهــور آن صــورت گرفتــه 
اســت. بنابرایــن، بــا توجــه بــه مخالفــت هــای 
ــا منصــور هــادی کــه  گســترده مــردم یمــن ب
ــه چشــم یــک مــزدور  ــه وی تنهــا ب ــون ب اکن
بــرای رژیــم ســعودی مــی نگرنــد، نمــی تــوان 
انتظــار داشــت کــه ســعودیها بتواننــد بــه ایــن 
ــان  ــر اهدافش ــد دیگ ــز مانن ــود نی ــدف خ ه

ــانند. ــه عمــل بپوش جام
از ســوی دیگــر بــا نگاهــی بــه آمارهــای تــکان 
ــر  ــری در سراس ــوق بش ــای حق ــده نهاده دهن
ــات  ــاک حم ــج هولن ــا نتای ــه ب ــان در رابط جه
وحشــیانه ســعودیها بــه یمــن مــی تــوان دریافت 
ــتی و  ــان دوس ــی از انس ــچ بوی ــه هی ــی ک رژیم
ــرای  حقــوق بشــر نبــرده اســت، اکنــون تنهــا ب
ــدم  ــط مق ــود در خ ــیطانی خ ــع ش ــق مناف تحق
ــه مردمــی ایســتاده کــه مــاه هــا  امدادرســانی ب
ــت. ــوده اس ــان رب ــواب را از چشمانش ــت خ اس

گــزارش هــای نهادهــای حقــوق بشــری حاکــی 
از آن هســتند کــه در جریــان حــدود چهــار مــاه 
ــف  ــاط مختل ــه نق تجــاوز وحشــیانه ســعودیها ب
ــاء  ــده و صنع ــای صع ــتان ه ــه اس ــن از جمل یم
حــدود ۳00 هــزار واحــد مســکونی هــدف قــرار 
گرفــت و بیــش از ۳00 مدرســه نیــز توســط 
ــا  ــاران و ب ــعود بمب ــم آل س ــای رژی ــده ه جنگن

ــاک یکســان شــد. خ
بیــش از 400 مســجد نیــز هــدف ســنگین 

تریــن حمــات هوایــی جنگنــده هــای ســعودی 
ــله  ــد از سلس ــان نبای ــن می ــت. در ای ــرار گرف ق
انفجارهــای تروریســتی وحشــتناک کــه در 
ــاجد  ــژه مس ــه وی ــی ب ــاجد یمن ــدادی از مس تع
ــرا  ــد. زی ــل ش ــت، غاف ــوع پیوس ــه وق ــاء ب صنع
ایــن انفجارهــا هــم توســط عامــان و مــزدوران 

ــد. ــاق افتادن ــعود اتف آل س
ــرودگاه  ــژه ف ــه وی ــا ب ــرودگاه ه ــیاری از ف بس
هــای بیــن المللــی عــدن و صنعــاء طــی چندین 
نوبــت بــه صــورت روزانــه توســط جنگنــده های 
ســعودی مورد شــدیدترین حمات قــرار گرفتند. 
ــات  ــان از حم ــن می ــز در ای ــا نی ــتان ه بیمارس
وحشــیانه جنگنده هــا در امــان نبودنــد. نهادهای 
ــا صــدور  ــا ب ــی باره ــن الملل ــوق بشــری بی حق
ــت  ــه وضعی ــبت ب ــه نس ــای جداگان ــه ه بیانی
ــزات  ــود تجهی ــال کمب ــه دنب انســانی در یمــن ب
پزشــکی و مــواد دارویــی در بیمارســتان هــا 

ــد. ــدار دادن هش
بــر همیــن اســاس ایــن ســؤال بــه ذهــن متبــادر 
مــی شــود کــه چگونــه رژیمــی کــه در ارتــکاب 
جنایــت هــای هولنــاک علیــه ملتــی بــی دفــاع 
ــا صهیونیســت هــا رقابــت مــی کنــد، اکنــون  ب
بــه فکــر امــداد رســانی بــه مجروحــان و آســیب 
دیــدگان افتــاده اســت؟ ایــن ســؤالی اســت کــه 
ــان پاســخ آن را  ــی جه ــکار عموم ــی شــک اف ب
بــه خوبــی مــی دانــد و فریــب اقدامات نمایشــی 

ســعودیها را نخواهــد خــورد.

گزارش بین الملل؛

اهداف سعودیها از اعالم آتش بس در یمن/ 
ساماندهی وضعیت تکفیریها
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ــی  رئیــس شــورای سیاســت خارجــی و دفاعــی روســیه در تحلیل
بــا اشــاره بــه وضعیــت موجــود در خاوورماینــه عنــوان داشــته کــه 

»پایــه هــای« ســنتی موجــود در منطقــه جابجــا شــده انــد.
ــورای  ــس ش ــوف« رئی ــودور لوکیان ــه »فئ ــن مقال ــنده ای نویس
ــه  ــن مقال سیاســت خارجــی و دفاعــی روســیه اســت. وی در ای
ــه  ــدا ب ــت ابت ــرده اس ــر ک ــکایا منتش ــه روسیس ــه در روزنام ک
ــی  ــکل م ــن ش ــه ای ــه را ب ــر در خاورمیان ــوادث اخی ــار ح اختص
ــور  ــوریه مجب ــت س ــه دول ــرد ک ــراف ک ــد اعت ــار اس آورد: بش
ــه  ــاع از مناطــق کلیــدی کشــور تمرکــز کــرده و ب اســت در دف
علــت کمبــود نظامیــان از برخــی قســمت هــای کشــور عقــب 

ــد. ــینی کن نش

ــنایی«  ــدی س ــر »مه ــایت دکت ــه در س ــل ک ــن تحلی ــه ای در ادام
ســفیر ایران در روســیه، منتشــر شــده آمــده اســت: حــزب کارگران 
ــام  ــه را اع ــا ترکی ــس ب ــش ب ــان آت ــتان )پ ک ک( پای کردس
کــرد کــه ایــن پاســخ بــه ضربــات هوایــی بــه نیروهــای کــردی 
ــرده و  ــه ک ــکارا مقابل ــا آن ــا ب ــن نیروه ــراق اســت. ای ــاک ع در خ
همزمــان بــا داعــش مــی جنگنــد. داعــش خــود را مســئول عمــل 
ــا ســوریه  ــرز ب ــک شــهر ترکــی هــم م ــن در ی تروریســتی خونی

ــرده اســت. ــام ک اع
عربســتان ســعودی بــدون موفقیــت بــزرگ ولــی بــا ویرانــه هــای 
ــن  ــا در یم ــی ه ــه حوث ــی علی ــات جنگ ــه عملی ــه ب ــل توج قاب
ادامــه مــی دهــد و مصــر رســماً اعــام کــرده اســت کــه بــا شــبه 
نظامیــان شــبه جزیــره ســینا در حالــت جنــگ بــه ســر مــی بــرد.

ــت  ــادی از موفقی ــه ش ــه، ادام ــن منطق ــوب از ای ــر خ ــا خب تنه
مذاکــرات دربــاره برنامــه هســته ای ایــران اســت کــه یکــی از علل 
ایــن موفقیــت، تشــدید وخامــت اوضــاع در منطقــه پیرامــون ایران 
اســت. دولــت ایــاالت متحــده بــا مشــاهده ناکامــی سیاســت چهل 
ــه رفــع بــن بســت از  ســاله واشــنگتن در منطقــه، مجبــور شــد ب

روابــط بــا ایــران تــن دهــد.
ــه  ــه اســت ک ــن کشــور منطق ــدار تری ــران پای ــن شــرایط ای در ای

شــاید برخــی پایتخــت هــای منطقــه ای از ایــن وضــع ناراضــی 
باشــند. بــی ثباتــی منطقــه بــه نفــع داعــش اســت ولــی شــرکت 
کننــدگان در سیاســت منطقــه ای از خطــر داعــش برداشــت هــای 
ــن  ــا در ای ــل آنه ــیوه عم ــت ش ــن عل ــه همی ــد و ب ــی دارن متفاوت

زمینــه نیــز یکســان نیســت.
نویســنده در ادامــه یــادآوری مــی کنــد کــه در تاریــخ معاصــر فقط 
دو ائتــاف واقعــی بیــن المللــی بــرای وادار کــردن صــدام حســین 
ــرای حمایــت  ــه تــرک کویــت در ســال 1991 و ده ســال بعــد ب ب
از حملــه آمریــکا بــه افغانســتان تشــکیل شــده انــد. هــر دو مــورد 
پیشــین روشــن بودنــد ولــی پدیــده داعــش اینقــدر پیچیــده اســت 

کــه کســی بــرای مقابلــه بــا آن نســخه آمــاده ای نــدارد.
در واقــع خاورمیانــه ای کــه در قــرن 20 طراحــی و ســاخته شــد، از 
بیــن مــی رود و بایــد از نــو ســاخته شــود ولــی معلــوم نیســت چــه 
کســی معمــار آن خواهــد شــد. در گذشــته قــدرت های اســتعماری 
ــا  ــش را ایف ــن نق ــوروی ای ــاد ش ــده و اتح ــاالت متح ــپس ای و س

مــی کردنــد.
نویســنده در پایــان از کشــور هــای جهــان بــه درک ابعــاد چالــش 
ــان در راه  ــی پای ــارزه ب ــتن منطــق مب ــار گذاش ــد و کن ــای جدی ه

نفــوذ دعــوت مــی کنــد.

رئیس شورای سیاست خارجی و دفاعی روسیه تحلیل کرد:

تغییر ستونهای قدرت در خاورمیانه/ 
معمار آتی منطقه کیست؟

ــه  ــد تحــوالت یمــن شــتاب بیشــتری گرفت رون
اســت در حالــی کــه ســعودی هــا دســت نشــانده 
ــد  ــی چن ــن عکــس تبلیغات ــرای گرفت ــود را ب خ
ســاعتی بــه عــدن فرســتاده انــد در جبهــه 
ــار  ــره و ت ــعودی تی ــان س ــمالی روزگار نظامی ش

ــت. ــده اس ش
ــه  ــا و هفت ــی روزه ــن ط ــوالت یم ــد تح رون
هــای گذشــته وارد مرحلــه جدیــدی شــده 
اســت. در حالــی کــه محاصــره ظالمانــه 
ملــت یمــن ادامــه دارد و جنگنــده هــای 
ــان  ــتار غیرنظامی ــه کش ــان ب ــعودی همچن س
ــی  ــای میدان ــه ه ــد در جبه ــی دهن ــه م ادام
نیروهــای کمیتــه هــای مردمــی و ارتــش یمن 
ــده و  ــه القاع ــمگیری علی ــتاوردهای چش دس
ــد. ــت آورده ان ــه دس ــا ب ــعودی ه ــان س حامی

ــر  ــود را ب ــز خ ــام تمرک ــعودی تم ــتان س  عربس
عــدن گذاشــته اســت. رســانه هــا اعــام کــرده 
انــد کــه القاعــده و طرفــداران ســعودی -کــه در 
حــال حاضــر بــا هــم همســویی قابــل توجهــی 
دارنــد- بــر عــدن مســلط هســتند امــا واقعیــت 
ــه شــکلی کــه رســانه هــای حامــی ســعودی  ب

اعــام مــی کننــد، نیســت.
اگــر بخواهیــم گــواه روشــنی از شــکننده بــودن 
ــد  ــفر خال ــه س ــد ب ــم، بای ــن بیابی اوضــاع در یم
ــد  ــاون عب ــر مســتعفی و مع بحــاح نخســت وزی
ربــه منصــور هــادی رئیــس جمهوری مســتعفی 

ــه عــدن اشــاره کنیــم. ب
ــد  ــی ده ــان م ــفر نش ــن س ــق ای ــی دقی بررس
ــه دنبــال ایــن هســتند کــه  کــه ســعودی هــا ب

ــرداری کننــد. ــه نفــع خــود بهــره ب از حــوادث ب
ســعودی هــا پــس از مدتهــا جنــگ فقــط تنهــا 
دستاوردشــان کشــتار غیرنظامیــان بــود از همین 
ــا  ــا ب ــدار آنه ــای طرف ــه نیروه ــی ک رو هنگام
ــر  ــتند ب ــی توانس ــی و هوای ــای دریای ــک ه کم
ــره  ــه به ــد ک عــدن مســلط شــوند ســعی کردن
ــه  ــوع ب ــن موض ــه ای از ای ــه جانب ــرداری هم ب

ــد. ــل آورن عم
ســعودی هــا نخســت بــا اســتفاده از ابــزار رســانه 
ــه  ــای ب ــک ه ــود از کم ــه خ ــته ب ــای وابس ه
ظاهــر انســان دوســتانه بــه عــدن خبــر دادنــد و 
ــد  ــه خال ــد و در ادام ــا کردن ــوق و کرن آن را در ب
ــدن  ــی ع ــود را راه ــانده خ ــت نش ــاح دس بح
کردنــد تــا فقــط از نظــر رســانه ای از آن اســتفاده 
کننــد زیــرا وی فقــط ســه ســاعت در عــدن ماند 

ــراوان. ــرس و دلهــره ف ــا ت آنهــم ب
ــن  ــرداری از ای ــره ب ــا به ــعودی ه ــدف س ه
موضــوع بــود امــا ایــن خــود شکســتی بــرای 
ســعودی هــا بــود زیــرا توقــف کوتــاه بحــاح در 
ــی شــمار نشــان  ــا محافظــان ب عــدن آنهــم ب
ــه  ــت و آنگون ــاع اس ــکنندگی اوض ــده ش دهن
ــدن  ــد ع ــی کنن ــا م ــا ادع ــعودی ه ــه س ک
ــط  ــاح فق ــت. بح ــرل نیس ــت کنت ــا تح کام
ــانه ای  ــش رس ــن و نمای ــس گرفت ــرای عک ب

ــود. ــه ب ــدن رفت ــه ع ب
منابــع آگاه اعــام کــرده انــد کــه بحــاح از 
طریــق دریــا بــه عــدن رفتــه و از همــان راه نیــز 
برگشــته اســت و ایــن کــه در رســانه هــا اعــام 
شــده بــود کــه بــا هواپیمــای نظامــی رفتــه ، بی 

ــود. اســاس ب
امــا در عرصــه تحــوالت میدانــی بمبــاران مــردم 
ــوده  ــا ب ــعودی ه ــتاورد س ــا دس ــاع تنه ــی دف ب
ــبک  ــد و س ــگرد جدی ــه ش ــی ک ــت در حال اس
ــا ســعودی آغــاز شــده  ــی هــا ب ــه یمن ــو مقابل ن
اســت. ایــن ســبک جدیــد تســلط مراکــز نظامی 

ــت. ــعودی هاس س
ــا از  ــعودی ه ــات س ــه جنای ــد ب ــش جدی واکن
ــا فتــح مرکــز نظامــی جــاح در  صبــح امــروز ب
ــد و  ــاز ش ــور آغ ــرز دو کش ــازان در م ــه ج منطق
ارتــش و کمیتــه هــای مردمــی یمنــی موفــق به 
ــر ایــن مرکــز و تعــدادی از تپــه هــای  تســلط ب

مجــاور شــدند.
ــادی از  ــماری زی ــق ش ــات موف ــن عملی در ای
نظامیــان ســعودی کشــته شــدند و تجهیــزات 
ــی  ــکل جمع ــه ش ــدم و ب ــا منه ــی آنه نظام
ــد. ایــن مرکــز  بقیــه نظامیــان نیــز فــرار کردن
همچنــان تحــت کنتــرل نیروهــای مردمــی و 

ــت. ــن اس ــش یم ارت
همچنیــن ارتــش و کمیتــه هــای مردمــی یمــن 
بــر مرکــز نظامــی وادی جــاره در منطقــه جــازان 

در داخــل عربســتان مســلط شــده انــد و نظامیان 
ــرار  ــه ف ــا ب ــد پ ــده ان ــده مان ــه زن ــعودی ک س

ــد. گذاشــته ان
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه ایــن اولیــن 
بــاری اســت کــه ارتــش و کمیتــه هــای 
ــرده  ــح ک ــه فت ــع ک ــی در مواض ــی یمن مردم
ــا  ــه قب ــی ک ــد در حال ــی مانن ــی م ــد باق ان
ــتحکامات  ــودی اس ــس از ناب ــز را پ ــن مراک ای
و انهــدام تجهیــزات نظامــی موجــود در آن 

ــد. ــی کردن ــرک م ت
توپخانــه ارتــش و کمیتــه هــای مردمــی قصــر 
ــرد و در  ــود ک ــیر را ناب ــران عس ــاره در ظه االم
ــر  ــعودی را زی ــش س ــز ارت ــران مراک ــهر ظه ش

ــد. ــدید گرفتن ــش ش آت
بــه هــر حــال ایــن را مــی تــوان تحقــق وعــده 
عبدالملــک الحوثــی رهبــر انصــاراهلل یمــن -که 
اخیــرا و همزمــان بــا بحــث آتــش بس ســعودی 
هــا ضمــن ابــراز بدبینــی نســبت بــه آن اعــام 
کــرده بــود کــه اگــر حمــات ســعودی هــا ادامه 
یابــد، اســتراتژی هــا یمنــی هــا علیــه عربســتان 

تفــاوت خواهــد کرد-دانســت.

تحلیل بین الملل؛
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پایــگاه خبــری النشــره در مقالــه ای بــا عنــوان 
ــف  ــم »حنی ــه قل ــاوان داد« ب ــت ت ــرا کوی »چ
ــت و  ــکات کوی ــی مش ــه بررس ــداهلل« ب عب
عربســتان و اختافــات آنهــا بعــد از بمبگــذاری 
ــادق)ع(  ــام ص ــجد ام ــعودی در مس ــه س تبع

ــت. ــه اس ــت پرداخت ــهر کوی ش
»حنیــف عبــداهلل« در ایــن یادداشــت آورده 
کــه  حالــی  در  پیــش  روز  چهــل  اســت: 
ــه  ــرای ادای فریض ــان ب ــان روزه دارم هموطن
ــادق)ع( در  ــام ص ــجد ام ــه در مس ــاز جمع نم
منطقــه الصوابــر حاضــر شــده بودنــد، دســتان 
ــدت  ــمنان وح ــتین دش ــض از آس ــه و بغ کین
مســلمین بیــرون آمــد و در یــک کشــور 
نســبتًا بــا ثبــات عربــی خلیــج فــارس، بیــش از 
ــه خــاک و خــون کشــید. وزارت  250 نفــر را ب
کشــور کویــت تعــداد تلفــات ایــن حادثــه 
ــر  تروریســتی را 27  کشــته و بیــش از 227 نف

ــرد. ــام ک ــروح اع مج
ــد  ــه ی ــل عــام مــردم منطق داعــش کــه در قت
طوالیــی دارد، بافاصلــه بــا انتشــار بیانیــه ای 
ــئولیت  ــار، مس ــا افتخ ــی ب در صفحــات اینترنت
ایــن حادثــه را بــر عهــده گرفــت. انفجــار 
مســجد شــیعیان کویــت، اولیــن و شــدیدترین 
ــال  ــول س ــت در ط ــتی در کوی ــدام تروریس اق

ــر اســت. ــای اخی ه
رســانه هــای منطقــه و دنیــا بــا پخــش 
ــن  ــده از ای ــط ش ــای ضب ــم ه ــر و فیل تصاوی
اقــدام ضدانســانی، انگشــت اتهــام را به ســوی 
حکومــت عربســتان نشــانه گرفتنــد. چــرا کــه 
عامــل انتحــاری حادثــه یک شــهروند ســعودی 
ــرات  ــا تفک ــد« ب ــلمان الموح ــام »ابوس ــه ن ب
ــراف برخــی  ــر اســاس اعت ــوده و ب ــری ب تکفی
اســرای داعــش مبنــی بــر ارتبــاط مســتقیم بــا 
ــن  ــاض، ای ــی ری ــی و اطاعات ــات نظام مقام
ــتی  ــه تروریس ــف اول حادث ــم ردی ــور مته کش

ــت. ــده اس ــداد ش ــت قلم کوی
ــرا  ــه چ ــت ک ــن اس ــی ای ــوال اساس ــا س ام
کویــت بایــد هزینــه »خودبــزرگ بینــی« 
ــات و  ــا تصمیم ــد؟ آی ــت کن ــعودی را پرداخ س
ــل  ــد عام ــت می توان ــه ای کوی ــات منطق اقدام
ــعودی  ــوان س ــد و ج ــران جدی ــت س عصبانی
از ایــن کشــور باشــد، چــرا بــرادر بــزرگ 
ــی  ــود را قربان ــر خ ــرادر دیگ ــارس ب ــج ف خلی
کــرد، دیــدگاه هــای زیــادی بــرای پاســخ بــه 
ــه  ــور خاص ــه ط ــا ب ــود دارد ام ــواالت وج س

می تــوان چنیــن گفــت:
اول: در میــان کشــورهای خلیــج فــارس، 
ــی  ــد سیاس ــی و رش ــت از آگاه ــردم کوی م
ــایر  ــه س ــبت ب ــی نس ــی خوب ــطح علم و س
وجــود  برخوردارنــد.  عــرب  کشــورهای 
ــد  مطبوعــات گوناگــون، امــکان اظهــار عقای
مختلــف  گروه هــای  وجــود  مختلــف، 
گرایش هــای  بــا  مذهبــی  و  سیاســی 
متفــاوت، فضــای نســبتًا بــاز سیاســی در 
کویــت ایجــاد کــرده کــه از بیــن کشــورهای 
منطقــه بــه الگــوی سیاســی دموکراســی 

اســت. نزدیک تــر  غربــی 
برهمیــن اســاس کویــت در کنــار عمــان 
تــاش کــرده در منازعــات منطقــه ای خــود را 

بــه عنــوان میانجــی بــی طــرف معرفــی کنــد. 
ــازمان  ــان و س ــه جه ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ضــد  اقدامــات  از  بشــری  حقــوق  هــای 
ــعودی  ــی س ــته سیاس ــاختار بس ــری و س بش
منطقــه  ملت هــای  و  آمــده  ســطوح  بــه 
نیــز از دخالت هــای آنهــا در امــور داخلــی 

شــده اند. خســته  کشورهایشــان 
جــزو  ترکیــه  همــراه  بــه  قطــر  دوم: 
ــت  ــترین حمای ــه بیش ــتند ک کشــورهایی هس
ــوان  ــروه اخ ــن گ ــدرت گرفت ــرای ق ــا را ب ه
المســلمین در منطقــه انجــام داده انــد و ایــن 
حمایــت هــا همــواره مــورد اعتــراض برخــی 
کشــورهای منطقــه بــه ویــژه ســعودی و 
ــت.   ــی گرف ــرار م ــی ق ــده عرب ــارات متح ام
بعــد از ســرنگونی محمــد مرســی رئیــس 
ــت  ــدن دول ــر و روی کار آم ــوری مص جمه
نظامیــان و ارتشــبد عبدالفتــاح السیســی و 
تــداوم حمایــت هــای مالــی، رســانه ای، 
سیاســی قطــر از اخوانــی هــا، تنــش در 
ــارات  ــعودی و ام ــا س ــور ب ــن کش ــط ای رواب
ــراه  ــه هم ــورها ب ــن کش ــت و ای ــاال گرف ب
ــفرای  ــدن س ــه فراخوان ــم ب ــن تصمی بحری

ــد. ــه گرفتن ــود از دوح خ
ــودن  ــد نب ــم را پایبن ــن تصمی ــت ای ــا عل آنه
ــج  ــکاری خلی ــورای هم ــات ش ــه توافق ــر ب قط
فــارس اعــام کردنــد ولــی قطــر اعــام 
کــرد فراخــوان ســفرا خــارج از چارچــوب 
شــورای همــکاری اســت. ایــن درحالــی اســت 
کــه عمــان و کویــت قاطعانــه بــا مســاله 
ــط  ــع رواب ــا قط ــر ی ــفرا از قط ــدن س فراخوان
ــد.   ــا ایــن کشــور مخالفــت کردن دیپلماتیــک ب
برخی هــا نیــز معتقدنــد کــه عــدم فــرا خوانــدن 
ســفیر کویــت از قطــر اقدامــی هماهنــگ شــده 
ــش  ــه نق ــان ب ــد همچن ــت بتوان ــا کوی ــوده ت ب
میانجی گــری خــود میــان دوحــه بــا ریــاض و 
دیگــر پایتخت هــای عربــی ادامــه دهــد. ایــن 
ــه  ــرادران از جمل ــی ب ــی برخ ــم نارضایت تصمی
عربســتان ســعودی در شــورای همــکاری را در 

ــت. ــته اس ــی داش پ
ــن،  ــه یم ــعودی ب ــه س ــدای حمل ــوم: از ابت س
ــه همراهــی  ــز حاضــر ب برخــی کشــورها هرگ
ــل  ــورهایی مث ــدند. کش ــه نش ــن برنام ــا ای ب
ــت  ــه درخواس ــت ب ــان و کوی ــتان، عم پاکس

بــرای  ســعودی  جــوان  مقامــات  برخــی 
پاســخ منفــی  ایــن جنــگ  مشــارکت در 
دادنــد. امــا گویــا ایــن عــدم همراهــی بــا خــود 
هزینه هایــی درپــی داشــته کــه کــم کــم 
ــه  ــبت ب ــعودی نس ــت و س ــروز اس ــال ب در ح
مشــارکت حداقلــی کویــت در حملــه بــه یمــن 

ــت. ــی اس ــدت ناراض ــه ش ب
ــد الصبــاح«  وزیــر خارجــه  شــیخ »صبــاح خال
کویــت نیــز در جلســه اســتیضاح خــود در 
ــاد  ــارهای زی ــل فش ــه دلی ــت ب ــان گف پارلم
ســعودی مجبــور بــه مداخلــه در جنــگ علیــه 
ــی محــدود  ــن مشــارکت خیل یمــن شــده و ای
ــرواز خاصــه شــده اســت. ــد پ ــه چن و تنهــا ب

از ســوی دیگــر، کویــت در اعــزام نیــروی 
نظامــی بــه بحریــن جهــت کمــک بــه 
حکومــت آل خلیفــه در چارچــوب نیروهــای 
ــته  ــره« مشــارکت محــدودی داش ــپر جزی »س
اســت. عمــان نیــز هیچــگاه در موضــوع 
ــور  ــه مح ــرد بلک ــت نک ــن دخال ــن و یم بحری
عمــان، آمریــکا و انصــاراهلل را در موضــوع 
یمــن پایــه ریــزی کــرد. عــدم همراهــی فّعــال 
ایــن دو کشــور بــا سیاســت های ســعودی 
ــارس، موجــب  ــج ف ــکاری خلی ــورای هم در ش
ــعودی در  ــدرت س ــوذ و ق ــدید نف ــش ش کاه
ایــن شــورا شــده و ایــن یکــی از عوامــل 
ــود  ــان خ ــا از همپیمان ــی آنه ــدی نارضایت ج

ــت. اس
چهــارم: حــدود 10 مــاه پیــش نشــریات کویتی 
از وقــوع اختــاف جــدی نفتــی دیگــری بیــن 
دولــت کویــت بــا دولــت ســعودی در خصــوص 
مالکیــت یکــی از حــوزه هــای نفتــی مشــترک 
بیــن دو کشــور خبــر دادنــد. فعالیــت در حــوزه 
نفــت و گاز »الــدره« از نزدیــک بــه یــک ســال 
ــات 2  ــل اختاف ــه دلی ــروز ب ــه ام ــا ب ــل ت قب

کشــور متوقــف شــده اســت.
از ســوی دیگــر اقــدام مقامــات ســعودی 
ــدان  ــیعی از می ــق وس ــرف مناط ــت تص جه
کویــت  اعتــراض  بــا  »خفجــی«  نفتــی 
ــال ها  ــتان از س ــت و عربس ــد. کوی ــه ش مواج
ــاف  ــی اخت ــدان نفت ــن می ــاره ای ــش درب پی
داشــته اند. کویــت و عربســتان در 2 حــوزه 
نفتــی »خفجــی« و »وفــره« بــه مســاحت 
پنــج هــزار کیلومتــر مربــع و بــا تولیــد روزانــه 

500 هــزار بشــکه نفــت دارای ســهم مشــترک 
هســتند و بــر اســاس توافقنامــه ای پنجــاه 

ــد. ــی کنن ــرداری م ــره ب ــاله از آن به س
نشــریه »جریــده« بــه نقــل از مقامــات کویــت 
بــا  مذاکــرات  نوشــت: »درپــی شکســت 
ســعودی و تشــدید اختافــات میــان دو کشــور،  
کویــت رســمًا خواســتار ارجــاع اختافــات 
ــده  ــه ش ــی اله ــن الملل ــه دادگاه بی ــی ب نفت

ــت. اس
ســایت خبــری »رای الیــوم« پیشــتر بــه نقــل 
از منابــع آگاه نفتــی نوشــته بــود کــه بــار دیگــر 
بحــران نفتــی میــان دو کشــور ســعودی و 
ــدان  ــا ب ــیده ت ــه انفجــار رس ــه مرحل ــت ب کوی
جــا کــه مقــام هــای کویتــی از شــرکت نفتــی 
ــا  ــعودی ه ــا س ــه ب ــورون« ک ــی »ش آمریکای
در ایــن دو حــوزه نفتــی همــکاری مــی کنــد، 
خواســته انــد تجهیــزات خــود را جمــع کننــد.«

پنجــم: در خصــوص تحــوالت منطقــه و 
سیاســت خارجــی نیــز کویــت بــا برخــی 
ــه  ــارس ب ــج ف ــوزه خلی ــی ح ــورهای عرب کش
ویــژه ســعودی و قطــر در اتحادیــه عــرب 
ــوریه  ــت س ــو عضوی ــرح لغ ــد و ط ــگام ش هم
در ایــن اتحادیــه را امضــا کــرد و طــی 4 ســال 
از مخالفــان ســوریه حمایــت کــرد امــا اینــک 
ــدد از  ــی درص ــور عرب ــن کش ــوان اولی ــه عن ب
ــده  ــوریه برآم ــا س ــود ب ــط خ ــرگیری رواب س

ــت. اس
بــا توجــه بــه تغییــر اولویــت آمریــکا از 
ــف آن و  ــه تضعی ــوریه ب ــام س ــرنگونی نظ س
ــی از  ــای افراط ــر گروه ه ــه عم ــان دادن ب پای
جملــه داعــش، دولــت کویــت بــه ایــن نتیجــه 
رســیده کــه از تصمیــم خــود مبنــی بــر بســتن 
ســفارت در دمشــق عقب نشــینی و ســفارت 
ســوریه را در کویــت بازگشــایی کنــد زیــرا 
بیــش از 1۳0 هــزار ســوری مقیــم کویــت 

ــتند. هس
حــال در شــرایطی کــه ســعودی بــرای ســاقط 
ــه  ــا دالر هزین ــوریه میلیاره ــام س ــردن نظ ک
جدیــدی  مســلح  گروه هــای  و  می کنــد 
کویــت  می نماینــد،  تجهیــز  و  تشــکیل  را 
ــوریه  ــا س ــط ب ــازی رواب ــادی س ــغول ع مش
ــه کویــت  اســت، طبیعــی اســت خشــونت علی

ــود. ــی ش طراح
ــی  ــت خارج ــه سیاس ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
رئالیســتی ســران کویــت بــه تحــوالت منطقــه 
در حــال تغییر اســت و ایــن مخالف دیپلماســی 
برخــی بــرادران خلیــج فارس اســت. اما ســوال 
ایــن اســت کــه بــرای مخالفــت و تعدیــل ایــن 
سیاســت بایــد خانــه خــدا را منفجــر کــرد، آیــا 
ضــرورت دارد روزه داران را قربانــی و در ماهــی 
ــرد،  ــف ک ــگ را متوق ــام جن ــر اس ــه پیامب ک

ــرادران دینــی خــود را بریزیــم. خــون ب
ــه  ــت ک ــه اس ــای اندیش ــاف ج ــن اوص ــا ای ب
بپرســیم آیــا کویــت از ایــن بــه بعــد بــاز 
ــی  ــر باق ــرادر بزرگت ــر ب ــایه چت ــر س ــم زی ه
کــه  اســت  ســواالتی  اینهــا  می مانــد؟ 
ــا  ــر تدبیره ــد منتظ ــه آن بای ــخ ب ــرای پاس ب
واقع بینانــه دولــت کویــت  و تصمیم هــای 

باشــیم.

»النشره« لبنان تشریح کرد؛
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ــاه جــاری  ــان م ــه عــرب در پای ــی اتحادی در حال
عربــی  نیــروی  تشــکیل  طــرح  میــادی 
ــازن از  ــه ابوم ــد ک ــی کن ــی م ــترک را نهای مش
تشــکیل چنیــن نیرویــی اســتقبال کــرده اســت.

طــرح تشــکیل ارتــش عربــی بــه ابتــکار مصــر 
ــتقبال  ــا اس ــرح ب ــن ط ــت. ای ــده اس ــرح ش مط
عربســتان همــراه بــود و ایــن دو کشــور در 
ــه  همسوســازی ســایر متحــدان خــود در اتحادی
ــروی  ــن نی ــی کــردن ای عــرب ســعی در عملیات

ــد. ــترک دارن مش
ــه عــرب پیشــتر  ــی دبیــر کل اتحادی نبیــل العرب
ــا روســای ســتاد مشــترک ارتــش  در نشســتی ب
ــرب در  ــه ع ــر اتحادی ــی در مق ــورهای عرب کش
قاهــره تاکیــد کــرده بــود کــه بر اســاس منشــور 
ــرایط  ــا و ش ــی ه ــد ویژگ ــل متح ــازمان مل س
ــق  ــه ح ــت ک ــه ای اس ــه گون ــی ب ــه عرب منطق

ــد. ــی کن ــا م ــه آن اعط ــش را ب ــاع از خوی دف
نکتــه قابــل توجــه در ســخنان نبیــل عربــی این 
اســت کــه ایــن نیــروی مشــترک عربــی را یــک 
ائتــاف نظامــی جدیــد مــی خوانــد و مــی گویــد 
ایــن ائتــاف علیــه هیــچ طرفــی نیســت و ایــن 
ــرای  ــه واکنــش ســریع ب ــادر ب ــرو بایســتی ق نی

حمایــت از امنیــت کشــورهای عضــو باشــد.
نبیــل عربــی بــا اســتناد بــه اساســنامه اتحادیــه 
عــرب مــی گویــد نمــی تــوان امنیــت ملــی را از 
امنیــت قومــی و امنیــت دیگــر کشــورهای عربی 

تفکیــک کــرد.
بــه رغــم ادعــای طرحــان این نیــروی مشــترک 
امــا ایــن ارتــش بــرای حمایــت از ملتهــای عرب 
ــی  ــه عربســتان و کشــورهای عرب نیســت.  حمل
بــه یمــن و حملــه قبلــی بــرای ســرکوب انقاب 
ــی  ــات نظام ــد اقدام ــی ده ــان م ــن، نش بحری
عربــی مشــترک بــرای حفــظ امنیت کشــورهای 
عربــی در برابــر تهدیدهــای خارجــی و یــا 

حمایــت از ملــت هــا نیســت.
ــه  ــابق وزیرخارج ــاون س ــاف« مع ــی خ »هان
ــه  ــود ک ــته ب ــان داش ــتی اذع ــه درس ــر ب مص
تحــول آشــکاری در نظریــه امنیــت ملــی 
عربــی بــه وجــود آمــده اســت. از نظــر تاریخی 
ــت کشــورهای  ــرای امنی ــدی ب ــرائیل تهدی اس
عربــی اســت، ایــن در حالــی اســت کــه 
نیرویــی کــه بایــد بــرای همیــن منظــور ایجــاد 
شــود، ضــد اســرائیل کاری انجــام نمــی دهــد؛ 
ــت  ــوم امنی ــر مفه ــای تغیی ــه معن ــر ب ــن ام ای
ملــی اســت. ایــن نیــرو طبیعتــا بایــد در 
ــت  ــرب فعالی ــه ع ــنامه اتحادی ــوب اساس چارچ
کنــد؛ اساســنامه ای کــه تأکیــد دارد نبایــد 
ــا  ــرد و ی ــت ک ــی کشــورها دخال ــور داخل در ام
ــؤال  ــن س ــا ای ــر داد؛ در اینج ــا را تغیی نظام ه
ــرای  ــرو ب ــن نی ــا ای ــه آی ــد ک ــه وجــود می آی ب
ــکیل  ــر تش ــر تغیی ــا در براب ــت از رژیم ه حمای
ــت. ــه ای اس ــؤالی ریش ــن س ــت؛ ای ــده اس ش

در واقــع هــدف تشــکیل چنیــن ارتشــی را 
ــات کشــورهایی چــون  ــد در ســرکوب مطالب بای
بحریــن، عربســتان، مصر و .... ســایر کشــورهای 
دیکتاتــوری دانســت کــه بــا هزینــه و نــام 
»ملتهــای عــرب« درصــدد ســرکوب مطالبــات 

ــتند. ــود هس ــردم خ م
ــاً تشــکیل ایــن ارتــش کــه در »شــدن«  مطمئن
آن هــم چــون و چرای زیــادی وجــود دارد نشــان 
 state(»دهنــده این اســت کــه »امنیــت دولــت
ــرکوبگر  ــای س ــرای رژیمه ــم ب security( ه
ــت  ــر »امنی ــح ب ــان آن ارج ــم حامی ــی و ه عرب

انســانی«)human security( اســت.
ــردم  ــات م ــت و مطالب ــه خواس ــا ک ــن معن بدی
کشــورهای تحــت ظلــم حاکمــان ســرکوبگر بــه 
ــد و  ــد ش ــرکوب خواه ــت س ــت دول ــه امنی بهان
اینبــار »ارتــش مشــترک عربــی« بــازوی اجرایی 

ــود. ــن امــری خواهــد ب چنی
ــاس  ــود عب ــتقبال محم ــان اس ــن می ــا در ای ام

رئیــس تشــکیات خودگــردان فلســطین از 
ــی  ــه م ــب توج ــی جال ــن ارتش ــکیل چنی تش
ــا در ایــن  نمایــد. در واقــع عبــاس تــاش دارد ت
قافلــه از دوســتان خــود عقــب نیافتــد. ایــن اقدام 
عبــاس را مــی تــوان در همســویی بیشــتر او بــا 
ــا  ــی کــرد. ام مصــر و عربســتان ســعودی ارزیاب
ایــن تــاش بــرای ابومــازن مخاطــرات چنــدی 
ــای  ــر شــدن گروهه ــد داشــت. درگی ــز خواه نی
فلســطینی در مناقشــات منطقــه ای نشــان داده 
ــی باالســت و  ــن اقدامات ــای چنی ــه ه ــه هزین ک
از ســوی دیگــر باعــث تشــدید بدبینــی ملتهــای 
منطقــه در خصــوص ایــن ماجراجویــی هــا 

ــود. ــد ب خواه
ورود عبــاس بــه چنیــن ماجراجویــی هایــی مــی 
ــال  ــه دنب ــرای او ب ــاری« ب ــه اعتب ــد »هزین توان
داشــته باشــد. البتــه قبــا هــم تشــکیات 
خودگــردان چنیــن هزینــه هایــی داده اســت امــا 

ــت. ــه اس ــخ درس نگرفت ــا از تاری گوی

تحلیل بین الملل؛

خوش خدمتی ابومازن به مصر و 
عربستان؛ استقبال از ارتش مشترک 

شــهر شــیعه نشــین »فوعــه« در شــمال ســوریه ماههاســت کــه 
خــواب از چشــم خــون آشــامان تکفیــری گرفتــه و تروریســت هــا 
جــرأت نزدیــک شــدن بــه آن را ندارنــد، ایــن در حالــی اســت کــه 
اخبــار مقاومــت ایــن شــهر در رســانه هــای غربــی بایکــوت شــده 

اســت.
جنــگ نیابتــی تروریســت هــای تکفیــری علیــه دولــت و ملــت 
ــه  ــد ک ــی کن ــپری م ــود را س ــم خ ــال پنج ــی س ــوریه در حال س
دســتگاه رســانه ای نظــام ســلطه از تمــام ابــزار و امکانــات خــود 
بــرای جنــگ روانــی و تبلیغاتــی بــه نفــع تروریســت هــا و علیــه 

مــردم اســتفاده مــی کنــد.
ــه  ــق انتشــار صحن ــردم از طری ایجــاد رعــب و وحشــت در دل م
ــانه  ــا و پوشــش رس ــام ه ــل ع ــای وحشــتناک کشــتارها و قت ه
ــک  ــری از ی ــر تکفی ــوردی عناص ــای م ــروی ه ــل پیش ای کام
ســو و بایکــوت کامــل خبــری پیــروزی هــای محــور مقاومــت در 
ســوریه متشــکل از ارتــش ســوریه، نیروهــای مردمــی، داوطلبــان 
غیــر ســوری مدافــع حــرم و نیروهــای حــزب اهلل از ســوی دیگــر، 
ــی  ــی و تبلیغات ــات روان ــن عملی ــای ای ــاخص ه ــن ش مهمتری

هســتند.

ــیعه نشــین  ــن شــهرهای ش ــال یکــی از مهمتری ــوان مث ــه عن ب
ــهر  ــمال ش ــه« در ش ــام »فوع ــه ن ــی ب ــهر کوچک ــوریه، ش س
»ادلــب« اســت کــه 25 هــزار نفــر جمعیــت در آن زندگــی مــی 
کننــد و در چنــد ده کیلومتــری مرزهــای ســوریه بــا ترکیــه واقــع 
شــده اســت. ایــن شــهر کــه در مجــاورت شــهر »بنــش«ـ  مرکــز 
اصلــی تکفیــری هــاـ  در شــمال ســوریه قــرار دارد، مــاه هاســت 
ــه و ایــن در  کــه خــواب از چشــم خــون آشــامان تکفیــری گرفت
ــورد آن در  ــی در م ــار و اطاعات ــن اخب ــه کمتری ــت ک ــی اس حال

رســانه هــای غربــی منتشــر نمــی شــود.
شــهر »فوعــه« بــا وجــود اینکــه کامــا در معــرض خطر بــوده اما 
جوانانــش همــواره در دفــاع از حــرم حضــرت زینــب)س( حضــور 
ــن از جوانانــش در درگیــری هــای  ــد و ده هــا ت مــداوم داشــته ان

حومــه دمشــق بــه شــهادت رســیده انــد.
ــرار  ــل ق ــی اســت در محاصــره کام ــار ماه ــه چه ــهر ک ــن ش ای
ــودن تمــام مردانــش، تکفیــری  ــه مســلح ب ــا توجــه ب دارد، امــا ب
هــا جــرات نزدیــک شــدن بــه آن را نداشــته و بیشــتر بــه موشــک 
انــدازی روی آورده انــد. ایــن تــرس از نزدیــک شــدن بــه فوعــه 
آنقــدر جــدی اســت کــه عناصــر تکفیــری رفتــن بــه ســمت آن را 
بــرای خــود چــون کابوســی وحشــتناک مــی پندارنــد، چــون مــی 

داننــد کــه عزیمــت بــه فوعــه همــان و کشــته شــدن همــان!
بــر اســاس ایــن گــزارش؛ ایــن شــهر شــیعه نشــینـ  که بــه دلیل 
مقاومــت مثــال زدنــی اش شــاید بتــوان از آن بــا عنوان »شــهری 
در آســمان« یــاد کــردـ  در عیــن مضیقــه مــادی و غربــت رســانه 
ای، همچنــان مقــاوم ایســتاده و نیــاز بــه کمــک از بیــرون دارد و 
ایــن در حالــی اســت کــه نیروهــای ائتــاف بــه اصطــاح ضــد 
ــه  ــود ب ــتیکی خ ــی و لجس ــای اطاعات ــک ه ــا کم ــش، ب داع
تروریســت هــای تکفیــریـ  نیابتــی، تمــام تــاش خــود را بــرای 

شکســتن ایــن ســنگر مقاومــت بــکار گرفتــه انــد.

آخرین شرایط »فوعه« در سوریه؛

شهری در آسمان که 
تکفیری ها جرأت نزدیک 

شدن به آن را ندارند!

خاورمیانه و شمال آفریقا
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رســانه هــای وابســته بــه رژیــم ســعودی 
و همپیمانــان آن ایــن روزهــا مــی کوشــند 
ــه  ــه مثاب ــدن را ب ــاوزان در ع ــور متج ــه حض ک
ــا  ــا آنه ــا گوی ــد ام ــوب کنن ــتاوردی محس دس

مــردم یمــن را نمــی شناســند.
در حالــی کــه تحــوالت یمــن بــا شــتاب بیشــتری 
حرکــت مــی کنــد، رونــد تحــوالت ایــن کشــور در 
دو جبهــه سیاســی و میدانــی دنبــال مــی شــود: در 
جبهــه سیاســی ســلطان نشــین عمــان بــه تاش 
ــه خــود ادامــه مــی دهــد و  هــای میانجــی گرایان
ــد  ــده ان ــل ش ــا وارد عم ــی ه ــا و آمریکای روس ه
ــه  ــه جانب ــاهد نشســت س ــته ش ــر روز گذش و قط
ســرگئی الوروف وزیــر خارجه روســیه، جــان کری 
وزیــر خارجــه آمریــکا و عــادل الجبیــر وزیــر خارجه 
ســعودی هــا، بــود. هــر چنــد کــه از محتــوای ایــن 
جلســات اطاعــات کاملــی بیــرون نیامــده اســت.

امــا در رونــد تحــوالت میدانــی روز گذشــته 
ــان  ــده و حامی ــان القاع ــنگینی می ــای س نبرده
ــوری  ــس جمه ــادی رئی ــور ه ــه منص ــد رب عب
ــا نیروهــای ارتــش و  فــراری مقیــم عربســتان ب
کمیتــه هــای مردمــی یمــن درگرفــت و رســانه 
هــای وابســته بــه ســعودی بــا هیاهــوی فــراوان 
از تســلط نیروهــای حامــی ســعودی هــا بــر ایــن 
ــار ضــد و نقیضــی در  ــد و اخب ــر دادن ــگاه خب پای

ــود. ــی ش ــره م ــاره مخاب ــن ب ای
در حــال حاضــر یمــن عرصــه تحــرکات و 
ــد  ــور خال ــت. حض ــف اس ــای مختل ــک ه تاکتی
البحــاح نخســت وزیــر مســتعفی و معــاون رئیس 
جمهــوری مســتعفی بــرای ســاعاتی در عــدن از 
ــه  ــای ب ــک ه ــن کم ــت. همچنی ــه آنهاس جمل
ظاهــر بشردوســتانه ســعودی ها نیــز در راســتای 
همیــن تحــرکات و تاکتیــک هــا بــرای از میــدان 

ــت. ــف اس ــردن حری ــه در ک ب
ــه  ــوم ب ــات موس ــا عملی ــه ب ــا ک ــعودی ه س
و  امیــد«  »بازگشــت  قاطعیــت«،  »توفــان 
ــد و  ــی نبردن ــه جای ــران« راه ب ــیرهای ب »شمش
محمــد بــن ســلمان جانشــین ولیعهد عربســتان 
ــادی و  ــه ه ــرد ک ــراف ک ــل اعت ــه قب ــد هفت چن

شــبه نظامیــان آن از محاســبات عربســتان خارج 
ــه از  ــند ک ــی کوش ــر م ــال حاض ــتند در ح هس
عــدن بــه عنــوان بــرگ برنــده ای در تحــوالت 
ــود  ــل خ ــتادن عام ــد و فرس ــرداری کنن ــره ب به

ــت. ــن راستاس ــاح در ای ــد بح خال
رســانه هــای حامــی عربســتان از طــرح تجزیــه 
ــی و  ــمالی و جنوب ــای ش ــش ه ــه بخ ــن ب یم
ســناریوهای دیگــری مبنــی بــر وارد شــدن 
ســازمان ملــل و عقــب نشــینی نیروهــای ارتــش 
و کمیتــه هــای مردمــی یمــن نیــز ســخن مــی 
ــیدن  ــن از رس ــا همچنی ــانه ه ــن رس ــد. ای گوین
ــه  ــعودی ب ــزدور س ــای م ــوع نیروه ــب الوق قری

ــد. ــی زنن ــده دم م ــا آین ــی روزه ــا ط صنع
ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــی یم ــت میدان ــا واقعی ام
ســعودی هــا همچنــان از هــوا و دریــا مــردم بــی 
گنــاه را هــدف قــرار مــی دهنــد و در پایــگاه العند 
نیــز جنگنــده هــای ســعودی بــا تمــام تــوان وارد 
ــه نفــع حامیــان  ــد تــا جبهــه را ب عمــل شــده ان

خــود رقــم زننــد.
قیقــت این اســت کــه ارتش یمــن و کمیتــه های 
مردمــی جهنمــی را به روی ســعودی هــا در جازان 
و عســیر گشــوده انــد. مناطــق هــم مــرز بــا یمــن 
در جنــوب عربســتان به مناطــق خالــی از جمعیت 
تبدیــل شــده و موشــک هــا و توپخانــه یمنــی ها 

ایــن مناطــق را بــه مناطق خالــی از ســکنه تبدیل 
کــرده اســت. همزمــان نیروهــای ارتــش و کمیته 
هــای مردمــی یمــن اقــدام بــه پیشــروی زمینــی 
ــه  ــازان از جمل ــی در ج ــر مناطق ــد و ب ــرده ان ک
مراکــز نظامی ســعودی دســت یافتــه انــد و ادوات 

نظامــی را بــه غنیمــت گرفتــه انــد.
یکشــنبه گذشــته عبدالملــک حوثــی رهبــر 
ــرکات  ــه تح ــرد ک ــام ک ــن اع ــاراهلل یم انص
ســعودی-آمریکایی در یمــن بــه ســدی بــه نــام 
ــاکام  ــن کشــور برخــورد کــرده و ن ــت ای اراده مل
ــه عبدالملــک  ــه گفت ــده اســت. یمنــی هــا ب مان
حوثــی در نبــرد شــرف، اســتقال و دفــاع 

ــد. ــی دهن ــام م ــروع انج مش
رهبر انصــاراهلل حــوادث عــدن را پیشــروی محدود 
ــتاوردی  ــرکات دس ــن تح ــه ای ــد و اینک ــی دان م
بــرای دشــمن محســوب نمــی شــود بلکــه آنهــا 
را بــه باتــاق یمــن فــرو مــی بــرد. وی همچنیــن 
گفــت کــه یمنــی هــا تــن بــه خــواری و بندگــی 
ــه مفهــوم  ــا ب ــد و هــر شکســتی لزوم نمــی دهن
برنــده شــدن طــرف مقابــل در جنگ نیســت بلکه 

نشــانه فــرو رفتــن بیشــتر دشــمن اســت.
ــده داده  ــی وع ــک الحوث ــه عبدالمل ــور ک همانط
ــود  ــد ب ــدن بهشــت متجــاوزان نخواه اســت ع
ــود  ــمن را در خ ــه دش ــت ک ــی اس ــه باتاق بلک
فــرو مــی بــرد. کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس 
کــه در ائتــاف تحــت ســرکردگی ســعودی هــا 
بــه ســر مــی برنــد در ایــن باتــاق فــرو خواهنــد 
ــت  ــن و ماهی ــخ یم ــه تاری ــی ک ــت. بیگانگان رف
ــه ای در  ــند در مهلک ــی شناس ــن را نم ــت یم مل
ــار  ــزاران ب ــه ه ــوند ک ــی ش ــور وارد م ــن کش ای
ــردم  ــرا م ــرد زی ــد ک ــرگ در آن خواهن آرزوی م
ــه، شــهر و  ــاک هســتند و هــر محل ــی ب یمــن ب
قصبــه یمــن جبهــه ای علیــه متجــاوزان خواهند 

شــد.
ــدن  ــوالت ع ــت از تح ــه سرمس ــاوزان ک متج
ــا جنگجویــان وابســته  ــه زودی ب هســتند بایــد ب
ــه الحــراک الجنوبــی و ارتــش و کمیتــه هــای  ب
مردمــی یمــن در جنــگ خیابانــی بجنگنــد. 
ــرکردگی  ــت س ــاف تح ــو ائت ــورهای عض کش
ســعودی هــا و عوامــل وابســته بــه حــزب اصاح 

اگــر فکر مــی کننــد کــه شکســت ارتــش یمن و 
کمیتــه هــای مردمــی حالت تفریــح و ســرگرمی 
ــن  ــت یم ــه مل ــد ک ــد بدانن ــا دارد بای ــرای آنه ب
ــی رود. ــت نم ــاوز و قیمومی ــار تج ــر ب ــز زی هرگ

ــوان نتیجــه گرفــت  ــه شــد مــی ت از آنچــه گفت
کــه اســتراتژی جدیــد یمنــی هــا اســتفاده 
از تاکتیــک هــای نظامــی جنــگ شــهری و 
ــاوزان  ــع متج ــت.در واق ــی اس ــگ فرسایش جن
مــورد حمایــت ســعودی هــا بایــد جنــگ خیابانی 
شــدیدی داشــته باشــند و از ســویی ســعودی هــا 
بایــد بــا ارتــش و کمیتــه هــای مردمــی کــه بــر 
ــا  ــی ســعودی ه ــته مواضــع نظام خــاف گذش
ــد و آنهــا  ــرار مــی دهن ــر آتــش ســنگین ق را زی
ــرو  ــد روب ــی دهن ــرار م را تحــت تســلط خــود ق
ــای دو  ــه مرزه ــت ک ــی اس ــن در حال ــوند. ای ش
کشــور حــدود 2000 کیلومتــر اســت کــه بیــش 
از 450 کیلومتــر از آن را کوههــای صعــب العبــور 
ــگ  ــن جن ــوب یم ــد. در جن ــی ده ــکیل م تش
فرسایشــی دشــمن را نابــود مــی کنــد و در 
جنــوب عربســتان ارتــش و کمیتــه هــای مردمی 

ــی آورد. ــو در م ــه زان ــعودی را ب ــان س نظامی
از ســوی دیگــر نبایــد فرامــوش کــرد کــه یمنــی 
ــاف ضــد  ــه در کشــورهای عضــو ائت ــی ک های
ــاوزان روی  ــه متج ــد ب ــی کنن ــی م ــن زندگ یم
خوشــی نشــان نخواهنــد داد. همچنیــن نبایــد از 
ــا  ــران ب ــته ای ای ــق هس ــس از تواف تحــوالت پ
ــات  ــر تفاهم ــرات آن را ب ــود و اث ــل ب 1+5 غاف
ــژه کــه طــی  ــه وی ــده گرفــت ب منطقــه ای نادی
روزهــای گذشــته آثــار آن را مــی تــوان در 
تحرکاتــی کــه عمــان دنبــال مــی کنــد و وزیران 
ــع  ــم جم ــزرگ را دور ه ــورهای ب ــه کش خارج

ــرد. ــاهده ک ــرده اســت، مش ک
ــتند و  ــا هس ــی ه ــع آمریکای ــا مطی ــعودی ه س
خود بــه تنهایــی اراده مســتقلی ندارنــد و چنانچه 
تصمیمــات در ســطح کان بیــن المللــی دربــاره 
ــد دســت  ــا بای ــه تنه ــا ن یمــن اتخــاذ شــود آنه
ــا وضعیــت  ــد بلکــه ب ــرک کنن ــی یمــن را ت خال
جدیــد در مرزهــای خــود در جنــوب ایــن کشــور 
ــی  ــه ای ب ــته منطق ــرا ناخواس ــوند زی ــرو ش روب

ــد. ــرده ان ــاد ک ــود ایج ــای خ ــات در مرزه ثب
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ــی از  ــواره یک ــته هم ــالیان گذش ــی س ــراق ط ع
ــدای از  ــت ج ــوده اس ــورها ب ــازترین کش خبرس
تحــوالت داعــش ایــن روزهــا بحــث اعتراضــات 
ــن  ــادی در ای ــدر العب ــات حی ــی و تصمیم مدن

ــت. ــرح اس ــور مط کش
ــه  ــردم ب ــادات م ــراق شــاهد انتق ــا ع ــن روزه ای
ــط  ــت. فق ــوده اس ــانی ب ــات رس ــت خدم وضعی
بایــد در عــراق بــود تــا گرمــای بــاالی 50 درجــه 
ــا  ــرق ی ــود ب ــردم عــراق از نب ــرد. م را تحمــل ک
ــد؛ از اینکــه  ــده ان ــه تنــگ آم قطــع مکــرر آن ب
ــه  ــات بهداشــتی ب ــد و خدم آب آشــامیدنی ندارن
شــکل مناســب بــه آنهــا ارائه نمــی شــود ناراضی 
ــل  ــار عوام ــری در کن ــکات دیگ ــتند. مش هس
یــاد شــده ســبب شــد تــا اعتراضــات مردمــی در 
شــهرهای مختلــف مرکــزی و جنوبــی عــراق از 
نجــف و کربــا گرفتــه تــا بصــره و برخــی دیگــر 

ــرد. از اســتانها شــدت بگی
ــه  ــت ک ــوع نیس ــی موض ــای مردم ــته ه خواس
کســی بتوانــد بــا آن مقابلــه کنــد بــه ویــژه کــه 
عراقــی هــا در حــال جنــگ بــا داعــش هســتند 
ــش  ــر داع ــه در براب ــرادی ک ــای اف ــواده ه و خان
مــی جنگنــد مــورد بــی مهــری قــرار گرفتــه اند.

ــا مشــاهده کننــد کــه  ــد ت همــگان منتظــر بودن
موضــع مرجعیــت چیســت. احمــد الصافــی، 
نماینــده آیــت  اهلل سیســتانی، در خطبه هــای 
نمــاز جمعــه گذشــته در کربــا از احزاب سیاســی 
ــا تروریســم یکدیگــر  عــراق خواســت در نبــرد ب

متحــد باشــند.
ــت  ــادی، نخس ــدر العب ــه از حی ــی در ادام الصاف
وزیــر عــراق خواســت در مبــارزه بــا فســاد مالــی 
ــدون  و اداری شــجاعت بیشــتری نشــان داده و ب
ــه در  ــی را ک ــئوالن بی کفایت ــی مس ــچ ترس هی
رونــد مقابلــه بــا تروریســم کارشــکنی می کننــد 
نــام بــرده و بــا دســتی آهنیــن مفســدانی کــه از 
ــد،  ــتفاده می کنن ــوء اس ــی س ــای مل ــی  ه دارای

ــود کنــد. ناب
نماینــده مرجعیــت دینــی در ادامــه بــا اشــاره بــه 

ــی  ــه اقدامات ــادی مجموع ــات العب ــه اقدام اینک
ــت از  ــتند از وی خواس ــی هس ــه اصل ــوی و ن ثان
ــد و تمــام  ــی دوری کن ســهمیه بندی  هــای حزب
امکانــات خــود را بــرای حمایــت از ارتــش و 

ــرد. ــه کار گی ــی ب ــان مردم داوطلب
ایــن اقــدام کافــی بــود تــا حیــدر العبــادی 
ــرد و در صفحــه  ــم جســورانه خــود را بگی تصمی
فیــس بــوک خــود منتشــر کنــد. مفــاد آن 

عبارتنــد از:
ــان  ــداد محافظ ــوری تع ــر و ف ــش فراگی -کاه
همــه مســئوالن دولتــی از جملــه رؤســای 
قــوای مجریــه و مقننــه و دســتگاه قضایــی، وزرا، 
ــای  ــتانداران، اعض ــران کل، اس ــدگان، مدی نماین
شــوراهای اســتان و هــم طرازهایشــان و تحویــل 
ــاع و  ــای دف ــه وزارت خانه ه ــازاد ب ــای م نیروه
کشــور بــه منظــور آمــوزش و آمــاده  ســازی آنهــا 
بــرای انجــام مأموریت هــای ملیشــان در دفــاع از 

ــهروندان. ــت از ش ــور و محافظ کش
ــا،  ــا، اداره  ه ــه رؤس ــژه هم ــازات وی ــو امتی ـ لغ
ــاس  ــر اس ــتگان ب ــی و بازنشس ــات دولت مؤسس
ــادر  ــت وزیر آن را ص ــه نخس ــنامه هایی ک بخش
ــص و  ــت، تخص ــه عدال ــن زمین ــد و در ای می کن

ــرد. ــرار می گی ــار ق ــه ای معی ــول حرف اص
ـ  حــذف همــه ســمت های عالــی اعــم از 
هیئت هــای مســتقل، معاونــان وزارتخانه هــا، 
مشــاوران و مدیــران کل کــه بر اســاس ســهمیه 
ــد.  ــکل گرفته ان ــه ای ش ــی و طایف ــدی حزب بن
یــک کمیتــه حرفــه ای از ســوی نخســت وزیــر، 
ــا  ــر اســاس شایســتگی، لیاقــت و ب نامزدهــا را ب
توجــه بــه تجــارب ملــی و بیــن المللــی در ایــن 
زمینــه انتخــاب می کنــد و کســانی کــه شــرایط 

ــوند. ــته می ش ــار گذاش ــد کن الزم را ندارن
ــه  ــا ب ــا و هیئت ه ــردن وزارتخانه ه ــدود ک ـ مح
ــت و کاهــش  منظــور شایســته ســاالری در دول

هزینه هــا.
ــور و  ــس جمه ــان رئی ــب معاون ــذف مناص ـ ح

ــر. ــت وزی نخس

ــت  ــی تح ــابق و کنون ــاد س ــای فس ـ پرونده ه
نظــارت کمیســیون عالــی مبــارزه با فســاد کــه از 
افــراد متخصــص تشــکیل شــده، بــاز می شــود و 
دارایی هــای آنهــا مــورد بررســی قــرار می گیــرد. 
ــه  ــتار تکی ــی خواس ــتگاه قضای ــن دس همچنی
کــردن بــر حکــم تعــدادی از قضــات متخصــص 
و معــروف به ســامت اخاقــی بــرای تحقیق در 
ــود. ــد می ش ــراد فاس ــه اف ــه و محاکم ــن رابط ای

 - درخواســت از شــورای وزیــران بــرای موافقــت 
ــس  ــده و از مجل ــرح ش ــوق مط ــات ف ــا مصوب ب
نماینــدگان نیــز خواســته می شــود تــا آن را 
ــد  ــت وزیر بتوان ــا نخس ــاند ت ــب برس ــه تصوی ب
اصاحاتــی کــه مرجعیــت عالــی دینــی خواســتار 
ــهروندان  ــه ش ــرا ک ــد. چ ــال کن ــده اعم آن ش
ــت  ــق عدال ــاد و تحق ــا فس ــارزه ب ــتار مب خواس

اجتماعــی شــده اند.
حیــدر العبــادی اعــام کــرد کــه ایــن تصمیمات 
را بــا اســتناد بــه مــاده 78 قانــون اساســی عــراق 
اتخــاذ کــرده اســت کــه مفــاد ایــن مــاده عبارتند 

از:
شوراي وزیران حائز اختیارات ذیل است:

ــزي و اجــراي سیاســتها و برنامــه  1ـ  برنامــه ری
هــاي کلــي دولــت و نظــارت بــر عملکــرد 
ــا  ــط ب ــر مرتب ــه هــا و دســتگاههاي غی وزارتخان

وزارت.
2ـ  ارائه لوایح قانوني.

۳ـ  صــدور دســتورات و تصمیــم گیــري بــا 
هــدف اجــراي قوانیــن.

4ـ  آمــاده کــردن پیــش نویــس بودجــه عمومي، 
تــراز نهایــي و برنامــه هاي توســعه.

5ـ  توصیــه بــه مجلــس نماینــدگان بــه منظــور 
موافقــت بــا تعییــن کفیــل وزارتخانــه ها، ســفرا، 
ــتاد  ــس س ــژه، رئی ــاي وی ــه ه ــان درج صاحب
ارتــش و معاونــان او، مناصــب فرماندهــي لشــکر 
و مافــوق آن، رئیــس دســتگاه اطاعــات ملــي و 

ــي. روســاي دســتگاههاي امنیت
6ـ  گفتگــو دربــاره معاهــدات و توافقنامــه هــاي 

ــه  ــا رســیدگي ب ــا ی ــي و امضــاي آنه ــن الملل بی
ــه. ــور محول ام

ــر  ــت وزی ــادی نخس ــدر العب ــم حی ــن تصمی ای
ــراق  ــه ع ــب کابین ــه تصوی ــد ب ــدا بای ــراق ابت ع
ــم  ــن مه ــل ای ــاعاتی قب ــه س ــید ک ــی رس م
ــید و  ــاق آراء رس ــه اتف ــر ب ــب ۳1 وزی ــا تصوی ب
همچنیــن ایــن طــرح بایــد در صحــن پارلمــان 

ــود. ــرح ش ــراق مط ع
ــدر  ــی حی ــس بوک ــه فی ــار بیانی ــال انتش ــه دنب ب
ــش  ــه آن واکن ــی ب ــای مختلف ــادی گروهه العب
نشــان دادنــد و از آن حمایــت کردنــد کــه جریان 
صــدر، اســامه النجیفــی و ایــاد عــاوی معاونــان 
رئیــس جمهــوری و برخــی نماینــدگان پارلمــان 
ــاره  ــا اش ــه ب ــا هســتند. هم ــه آنه ــراق از جمل ع
بــه اینکه ایــن طــرح در راســتای بــرآورده شــدن 
خواســته هــای مردمــی اســت از آن حمایــت بــه 

ــد. عمــل آوردن
ارشــد الصالحــی رئیــس جبهــه ترکمــن عــراق 
ضمــن حمایــت از العبــادی خواســت کــه پرونــده 
ــا  ــون را برم ــال 200۳ تاکن ــاد از س ــای فس ه

ــد. کن
ــز  ــون نی ــکل الصادق ــس تش ــالم رئی ــن س حس
ــه  ــی ب ــاع کامل ــادی دف ــدر العب از تصمیمــات حی
عمــل آورد و اعــام کــرد: مــا از اصاحــات 

ــم. ــی کنی ــتقبال م ــی اس دولت
ــوه در  ــکل الدع ــس تش ــد رئی ــف عبدالصم خل
پارلمــان عــراق گفــت: مــا از تصمیمــات حیــدر 
ــض  ــه مح ــم و ب ــی کنی ــتقبال م ــادی اس العب
رســیدن ایــن طــرح بــه مجلــس آن را تصویــب 
خواهیــم کــرد و از همــه فراکســیون هــا نیــز می 

ــد. ــب کنن ــن طــرح را تصوی ــم ای خواهی
محمــد الکربولــی رئیــس تشــکل الحــل در 
ــراق  ــان ع ــرد: پارلم ــام ک ــراق اع ــان ع پارلم
بــه شــکل عــام و تشــکل مــا بــه شــکل خــاص 

ــتیم. ــادی هس ــات العب ــی تصمیم حام
نــوری المالکــی معــاون رئیــس جمهــوری 
عــراق نیــز گفــت: مــا از مواضــع در حمایــت از 
اصاحــات رونــد سیاســی حمایــت مــی کنیــم.

حــزب اســامی عــراق اعــام کــرد: وزیرانــی 
ــاری  ــتار برکن ــدگان خواس ــرات کنن ــه تظاه ک
آنهــا هســتند بایــد کنــار برونــد تــا بــه خواســته 
ــر  ــود. ه ــته ش ــرام گذاش ــی احت ــای مردم ه
ــردم  ــای م ــته ه ــن خواس ــده گرفت ــه نادی گون
بــه شــعله ور شــدن بحــران منجــر مــی شــود.

احمــد الجبــوری رئیــس ائتــاف العــراق 
ــده  ــاذ ش ــات اتخ ــتقبال از تصمیم ــن اس ضم
ــن  ــرد: ای ــان ک ــادی بی ــدر العب ــوی حی از س
تصمیمــات جســورانه بــود. مــا حامــی العبــادی 
ــئوالن را  ــاد مس ــای فس ــده ه ــتیم و پرون هس

ــم. ــی کنی ــاش م ف
ــز  ــتان نی ــاف کردس ــعدون از ائت ــن الس محس
ــرد  ــت ک ــادی حمای ــدر العب ــات حی از تصمیم
و آن را در راســتای تحقــق خواســته هــای 

ــت. ــدگان دانس ــرات کنن تظاه
اســامه  ریاســت  بــه  متحــدون  تشــکل 
اعــام  ای  بیانیــه  صــدور  بــا  النجیفــی 
ــران و  ــه وزی ــه هم ــی ب ــامه النجیف ــرد: اس ک
ــتور  ــن تشــکل دس ــه ای ــته ب ــدگان وابس نماین
ــادی  ــدر العب ــات حی ــه از تصمیم ــت ک داده اس

حمایــت کننــد.
همــام حمــودی معــاون رئیــس پارلمــان 

فرزاد فرهاد توسکیعراق در مسیر اصالحات؛ اعتراضات نرم تا بسته غافلگیر کننده العبادی

خاورمیانه و شمال آفریقا
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عبدالباری عطوان بررسی کرد؛

اهداف آمریکا از 
ترساندن کشورهای حوزه 

خلیج فارس از ایران

ــاش  ــه ت ــاره ب ــا اش ــرب ب ــان ع ــرح جه ــران مط ــی از تحلیلگ یک
ــد  ــارس از تهدی ــج ف ــوزه خلی ــاندن کشــورهای ح ــرای ترس ــکا ب آمری

ــت. ــه اس ــداف آن پرداخت ــه اه ــران ب ای
ــکا  ــهای آمری ــه تاش ــاره ب ــا اش ــی ب ــوان در مطلب ــاری عط عبدالب
ــوزه  ــورهای ح ــژه کش ــه وی ــی ب ــورهای عرب ــاندن کش ــرای ترس ب
خلیــج فــارس از ایــران و ترغیــب آنهــا بــه امضــای قــرار دادهــای 
ــرکات  ــه در تح ــل توج ــه قاب ــت: نکت ــلیحاتی آورده اس ــد تس جدی
ــرای  ــفید ب ــاش کاخ س ــراب ت ــه اع ــان ب ــراز اطمین ــکا و اب آمری
تســریع در فــروش ســاح هــای جدیــد و پیشــرفته بــه کشــورهای 

ــت. ــارس اس ــج ف ــوزه خلی ح
مفهــوم آن تزریــق میلیاردهــای دالر بــه شــرکت هــای اســلحه ســازی 
آمریــکا و نجــات آنهــا از حالــت رکــود کنونــی اســت.این در شــرایطی 
ــه در  ــود بودج ــت و کمب ــده اس ــن آم ــت پایی ــت نف ــه قیم ــت ک اس

ــارس خــود را نشــان داده اســت. ــج ف کشــورهای حــوره خلی
جــان کــری وزیــر خارجــه آمریــکا در نشســت خبــری بــا خالــد العطیــه 
ــج  ــه حمایــت کشــورهای حــوزه خلی ــای قطــری خــود متعهــد ب همت
فــارس در برابــر هجــوم ایــران شــد امــا دلیــل ایــن هــراس از ایــران 
ــه  ــژه ک ــه وی ــت؟ ب ــت چیس ــرده اس ــا ک ــق امض ــه تواف ــی ک در حال
ــرای همســایگان  ــران توافــق هســته ای را ب ــر خارجــه ای ظریــف وزی
ــت  ــه حال ــه ب ــم ک ــتاوردی مه ــه آن را دس ــت بلک ــار ندانس ــان ب زی

ــت. ــان داد، دانس ــاله پای ــران 12 س بح
ــج  ــوزه خلی ــورهای ح ــئوالن کش ــی مس ــد: برخ ــی نویس ــوان م عط
ــوع  ــرای موض ــه ب ــد ک ــی کنن ــام م ــم اع ــور دائ ــه ط ــارس ب ف
ــن  ــر همــه کمــک هــای ای ــا اگ ــد ام ــول خــرج کــرده ان فلســطین پ
ــال  ــل س ــول چه ــطین در ط ــش فلس ــازمان آزادی بخ ــورها از س کش
ــت  ــه قیم ــرد ک ــم ک ــه خواهی ــم ماحظ ــرار دهی ــه ق ــورد توج را م
ــران  ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــکی ک ــامانه موش ــد س ــا خری ــر ب آن براب
خریــداری مــی شــود، نیســت.البته اگــر صدهــا جنگنــده جدیــد و رادار 
ــه  ــط در س ــارد دالر فق ــه از 1۳0 میلی ــلیحاتی ک ــای تس ــرار داده و ق

ــم. ــاب نیاوری ــه حس ــت را ب ــه اس ــر رفت ــته فرات ــال گذش س
ــج  ــوزه خلی ــورهای ح ــاح کش ــد س ــه خری ــا ب ــد: م ــی نویس وی م
ــای  ــن خریده ــه ای ــرط اینک ــه ش ــا ب ــم ام ــکلی نداری ــارس مش ف
ــد  ــی را تهدی ــت عرب ــم امنی ــری مه ــد و خط ــح باش ــیر صحی در مس
ــود از  ــا ب ــی ه ــد آمریکای ــرض تهدی ــه در مع ــی ک ــران هنگام کند.ای
قراردادهــای تســلیحاتی کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس ترســی بــه 

ــداد. ــود راه ن خ
ــا  ــی ه ــری و آمریکای ــان ک ــدف ج ــد: ه ــی نویس ــان م ــوان در پای ط
ــت  ــای آنهاس ــن دالره ــن آخری ــرای گرفت ــراب ب ــردن اع ــه ک وسوس
ــی  ــاح های ــا س ــه ب ــرفته- در مقایس ــای غیرپیش ــاح ه ــه س و اینک
ــه آنهــا  کــه ارتــش آمریــکا و رژیــم اســرائیلی اســتفاده مــی کنــد- ب

ــت. ــه اس ــر و خدع ــت تحقی ــن نهای ــد و ای بفروش

ــراق  ــس ع ــده مجل ــه آین ــرد: جلس ــام ک ــراق اع ع
ــب  ــادی و تصوی ــدر العب ــاره بررســی تصمیمــات حی درب

ــت. ــی اس ــون اساس ــاس قان ــر اس آن ب
ــق  ــات منطب ــه تصمیم ــی هم ــان حام ــزود: پارلم وی اف
ــر  ــات و تغیی ــه از اصاح ــت ک ــی اس ــون اساس ــر قان ب
حمایــت مــی کنــد. مقابلــه بــا مفســدان الزم و ضــروری 

اســت.
اما این تصمیم از نظر حقوقی چه وضعیتی دارد؟

ــن  ــراق در ای ــی ع ــان حقوق ــرب از کارشناس ــارق ح ط
زمینــه گفــت: تصمیمــات اتخــاذ شــده از ســوی حیــدر 
العبــادی کامــا قانونــی و منطبــق بــر قانــون اساســی و 
ــون اساســی  ــاده 78 قان ــارات وی در م در راســتای اختی
ــت  ــتقیم سیاس ــئول مس ــه مس ــار اینک ــه اعتب ــراق ب ع

ــی کشــور اســت. هــای کل
وی افــزود: برکنــاری معاونــان رئیــس جمهــوری عــراق 
ــوری  ــت جمه ــم ریاس ــه حک ــود ب ــای خ ــمت ه از س
ــر حــق حضــور در  ــان نخســت وزی ــا معاون ــاز دارد ام نی

ــد. ــات را ندارن جلس
ــس  ــی مجل ــیون حقوق ــو کمیس ــی عض ــام الهال ابتس
عــراق نیــز گفــت: تصمیــم حیــدر العبــادی در برکنــاری 
معاونــان رئیــس جمهــوری و نخســت وزیری شــجاعانه 
بــود. ایــن از اختیــارات نخســت وزیــر اســت کــه چنیــن 
تصمیمــی اتخــاذ کنــد. تصمیــم بــه تصویــب در داخــل 

صحــن مجلــس نیــاز دارد.
جــدای از اینکــه تصمیمــات حیــدر العبــادی در راســتای 
تحقــق خواســته هــای مردمــی صــورت گرفتــه اســت و 
مرجعیــت نیــز حامــی آن اســت امــا نکتــه ای کــه بایــد 
ــس  ــان رئی ــه معاون ــوط ب ــد مرب ــورد بن ــژه در م ــه وی ب
جمهــوری عــراق بــه آن توجــه داشــت ایــن اســت کــه 
بــر اســاس قانــون ســال 2011 مربــوط بــه نماینــدگان 
ریاســت جمهــوری، رئیــس جمهــوری عــراق مــی توانــد 
ــد و  ــته باش ــاون داش ــه مع ــر س ــا حداکث ــود ت ــرای خ ب
ــون اساســی عــراق  ــواد 61،69،7۳ قان ــن براســاس م ای

اســت.
بــر اســاس قانــون ســال 2011 ، مــدت معــاون رئیــس 
جمهــور از زمــان ســوگند خــوردن وی در مجلــس 
ــوری  ــت جمه ــان دوران ریاس ــا پای ــروع و ت ــراق ش ع

ــد. ــی یاب ــه م ادام
بنــا بــر ایــن قانــون اگــر رئیــس جمهــوری بــه هــر دلیلــی 
نتوانــد بــه وظایــف خــود عمــل کنــد معــاون وی جایــش 
ــس  ــاه رئی ــدت یکم ــرف م ــس ظ ــرد و مجل ــی گی را م

ــد. ــد را انتخــاب مــی کن جمهــوری جدی
ــا اســتعفای  ــون رئیــس جمهــوری ب ــن قان ــر اســاس ای ب
معــاون خــود موافقــت مــی کنــد و مجلــس را در جریــان 
قــرار مــی دهــد تــا ظــرف مــدت 15 روز از تاریــخ قبــول 

اســتعفا شــخص دیگــری معرفــی شــود. رئیــس 
جمهــوری درخواســت برکنــاری معــاون خــود را مطــرح 
ــق آن  ــر اســاس اکثریــت مطل ــا مجلــس ب ــد ت مــی کن

ــد. ــب کن را تصوی
از ســوی دیگــر مــاده 69 قانــون اساســی بــرای رئیــس 
ــا  ــرده و لزوم ــخص ک ــاون مش ــراق مع ــوری ع جمه

ــد. ــته باش ــاون داش ــد مع ــوری بای ــس جمه رئی
امــا بــه نظــر مــی رســد بــا توجــه بــه همیــن موضــوع 
مجلــس عــراق مــی توانــد در ایــن زمینــه یعنــی 

ــد. ــراق ورود کن ــوری ع ــس جمه ــان رئی معاون
ــات  ــوادث و اعتراض ــه ح ــه ب ــا توج ــه ب ــه ای ک نکت
مردمــی در روزهــای اخیــر در عــراق رخ داده اســت 
ــن  ــرد ای ــاره ک ــه آن اش ــوان ب ــی ت ــروز م ــم ام و تصمی
اســت کــه حیــدر العبــادی شــروع کننــده یــک تحــول 
بــزرگ در عــراق اســت. از ســال 200۳ تاکنــون عــراق 
ــدی  ــهمیه بن ــک س ــاس ی ــر اس ــده ب ــور عم ــه ط ب
سیاســی و طایفــه ای اداره شــده اســت بــه ایــن ترتیــب 
ــمت  ــک س ــر ی ــیعیان ه ــا و ش ــنی ه ــا و س ــه کرده ک
ــیم  ــود تقس ــان خ ــدرت می ــه ق ــن چرخ ــی را در ای های

ــد. ــرده ان ک
ــودن  ــر ب ــی نخســت وزی ــی یعن ــاختار باالی ــاال س احتم
شــیعه حفــظ خواهــد شــد امــا اینکــه رئیــس جمهــوری 
ــا  ــود ی ــاب ش ــراب انتخ ــان اع ــا از می ــای ُکرده ــه ج ب
ــته  ــت داش ــا در دس ــس را کرده ــت مجل ــه ریاس اینک

ــل تصــور اســت. ــند قاب باش
ــروز  ــه ام ــی ک ــد تصمیمات ــادی بتوان ــدر العب ــر حی اگ
اتخــاذ کــرده اســت را اجرایــی کنــد گام مهمــی 
برداشــته اســت بــه ویــژه کــه اگــر توجــه شــود 
ــت  ــات حمای ــن تصمیم ــوان از ای ــام ت ــا تم ــت ب مرجعی

ــد. ــی کن م
البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه ســنگ انــدازی هایــی 
ــژه  ــه وی ــت ب ــد داش ــود خواه ــرا وج ــیر اج ــز در مس نی
ــد و از  ــه ان ــه وضعیــت موجــود خــو گرفت کــه ُکردهــا ب
ســویی عاقــه ای بــه تقویــت دولــت مرکــزی ندارنــد. 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــا در داخــل گروههــای شــیعی ب ام
بحــث از وضعیــت و خواســته هــای مردمــی و حمایــت 
مرجعیــت دینــی اســت، قاعدتــا نبایــد مخالفتــی وجــود 

داشــته باشــد.
ــدر  ــه حی ــک ب ــع نزدی ــک منب ــه کــه ی ــا آنگون ــا گوی ام
العبــادی اعــام کــرده اســت العبــادی قصــد دارد 
ــه  ــه گفت ــد. ب ــی بزن ــات واقع ــه اصاح ــت ب ــه دس ک
ــوده اســت و  ــات ب ــن بســته اول اصاح ــع، ای ــن منب ای
اصاحــات دیگــری در عــراق در راه اســت کــه شــامل 
مبــارزه بــا فســاد، پارتــی بــازی، بهبــود خدمــات خواهــد 

ــود. ب
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ــراق  ــی در ع ــات مردم ــدید اعتراض ــس از تش پ
بــه وضعیــت معیشــتی و تأکیــد مرجعیــت عالــی 
ایــن کشــور بر لــزوم بهبــود شــرایط اقتصــادی و 
مبــارزه بــا فســاد، حیــدر العبــادی، نخســت وزیــر 
ــی  ــره طرح ــی غیرمنتظ ــور در اقدام ــن کش ای
ــه کــرد کــه  ــا فســاد ارائ ــارزه ب ــه منظــور مب را ب
ــه  ــه ب ــای کابین ــط اعض ــت آراء توس ــا اکثری ب
ــن  ــادی در ای ــه العب ــی ک ــد. طرح ــب رس تصوی
ــر  ــل را در ب ــاد ذی ــه کــرده اســت، مف ــه ارائ زمین

ــرد: ــی گی م
ــان  ــداد محافظ ــوری تع ــر و ف ــش فراگی -کاه
همــه مســئوالن دولتــی از جملــه رؤســای 
قــوای مجریــه و مقننــه و دســتگاه قضایــی، وزرا، 
ــای  ــتانداران، اعض ــران کل، اس ــدگان، مدی نماین
شــوراهای اســتان و هــم طرازهایشــان و تحویل 
ــاع و  ــای دف ــه وزارت خانه ه ــازاد ب ــای م نیروه
کشــور بــه منظــور آمــوزش و آمــاده  ســازی آنهــا 
ــاع از  ــی در دف ــای مل ــام مأموریت ه ــرای انج ب

ــهروندان. ــت از ش ــور و محافظ کش
ــا،  ــا، اداره  ه ــه رؤس ــژه هم ــازات وی ــو امتی ـ لغ
ــاس  ــر اس ــتگان ب ــی و بازنشس ــات دولت مؤسس
ــادر  ــت وزیر آن را ص ــه نخس ــنامه هایی ک بخش
ــص و  ــت، تخص ــه عدال ــن زمین ــد و در ای می کن

ــرد. ــرار می گی ــار ق ــه ای معی ــول حرف اص
ـ حــذف همــه ســمت های عالــی اعــم از 
هیئت هــای مســتقل، معاونــان وزارتخانه هــا، 
مشــاوران و مدیــران کل کــه بر اســاس ســهمیه 
ــد.  ــکل گرفته ان ــه ای ش ــی و طایف ــدی حزب بن
یــک کمیتــه حرفــه ای از ســوی نخســت وزیــر، 
ــا  ــر اســاس شایســتگی، لیاقــت و ب نامزدهــا را ب
توجــه بــه تجــارب ملــی و بیــن المللــی در ایــن 
زمینــه انتخــاب می کنــد و کســانی کــه شــرایط 

ــوند. ــته می ش ــار گذاش ــد کن الزم را ندارن
ــه  ــا ب ــا و هیئت ه ــردن وزارتخانه ه ــدود ک ـ مح
ــت و کاهــش  منظــور شایســته ســاالری در دول

هزینه هــا.
ــور و  ــس جمه ــان رئی ــب معاون ــذف مناص ـ ح

ــر. ــت وزی نخس
ــت  ــی تح ــابق و کنون ــاد س ــای فس ـ پرونده ه
نظــارت کمیســیون عالــی مبــارزه بــا فســاد کــه 
از افــراد متخصــص تشــکیل شــده، بــاز می شــود 
قــرار  بررســی  مــورد  آنهــا  دارایی هــای  و 
می گیــرد. همچنیــن دســتگاه قضایــی خواســتار 
فعالیــت تعــدادی از قضــات متخصــص و معروف 
ــن  ــق در ای ــرای تحقی ــی ب ــامت اخاق ــه س ب

ــود. ــد می ش ــراد فاس ــه اف ــه و محاکم رابط
 - درخواســت از شــورای وزیــران بــرای موافقــت 
ــس  ــده و از مجل ــرح ش ــوق مط ــات ف ــا مصوب ب

نماینــدگان نیــز خواســته می شــود تــا آن را 
ــد  ــت وزیر بتوان ــا نخس ــاند ت ــب برس ــه تصوی ب
اصاحاتــی کــه مرجعیــت عالــی دینی خواســتار 
ــهروندان  ــه ش ــرا ک ــد. چ ــال کن ــده اعم آن ش
ــت  ــق عدال ــاد و تحق ــا فس ــارزه ب ــتار مب خواس

اجتماعــی شــده اند.
در همیــن ارتبــاط بــا »زیــن العابدیــن حیــدری« 
فعــال رســانه ای و تحلیلگــر عراقــی گفتگویــی 
انجــام شــده کــه مشــروح آن از نظــر مــی گــذرد:

|| چــه عواملــی موجــب شــد تــا 
العبــادی، نخســت وزیــر عــراق دســت 

ــد؟ ــات بزن ــه اصاح ب
ــه  ــا ب ــوان از آنه ــی ت ــه م ــی ک ــه عوامل از جمل
عنــوان دالیــل اصاحــات اخیــر حیــدر العبــادی، 
ــل  ــرد، نقــش قبای ــاد ک ــر عــراق ی نخســت وزی
عراقــی اســت. بــه خوبــی مــی دانیــم کــه قبایل 
ــگاه  ــان از جای ــوب کشــور همچن ــی در جن عراق
ارزشــمندی برخــوردار هســتند. بــه ویــژه قبایــل 
شــهر ناصریــه کــه یک شــهر شــیعه نشــین بوده 
ــی  ــی غن ــی و فرهنگ ــی، سیاس ــخ ادب و از تاری
برخــوردار اســت، نقــش مهمــی را در ایــن راســتا 
ایفــا کردنــد.در واقــع قبایــل شــهر ناصریــه نقش 
ــال 1920 و از  ــراق را از س ــوالت ع ــود در تح خ
ــد؛  ــا کردن ــه عــراق ایف ــه انگلیــس ب زمــان حمل
ــک  ــت لبی ــت وق ــدای مرجعی ــه ن ــه ب ــی ک زمان
ــن  ــاد برخواســتند. تاریخچــه ای ــه جه ــه و ب گفت

ــد نظــر اســت. ــان م شــهر از آن زم
چنــدی پیــش ســران برخــی از قبایــل عراقــی از 
جملــه قبایــل شــهر ناصریــه در جریــان نشســت 
ــکات  ــل مش ــرای ح ــت، ب ــا دول ــترکی ب مش
ــانی در  ــات رس ــود خدم ــود و بهب ــتی خ معیش
ــانی و  ــه آب رس ــف از جمل ــای مختل ــه ه عرص
بــرق رســانی بــرای دولــت ضــرب االجــل تعیین 
کردنــد. آنهــا معتقــد بودنــد کــه شــیوه خدمــات 
ــه طــور کلــی و ریشــه  رســانی در عــراق بایــد ب
ای بــا ســالهای گذشــته متفــاوت باشــد. در ایــن 
میــان، ســؤالی کــه بــه ذهــن متبــادر مــی شــود، 
ــات  ــان خدم ــی می ــه ارتباط ــه چ ــن اســت ک ای

ــن  ــه ای رســانی و فســاد وجــود دارد؟ در پاســخ ب
ــال  ــراق از س ــد ع ــه درآم ــت ک ــد گف ــؤال بای س
200۳ از زمــان ســرنگونی دیکتاتــور معــدوم 
ایــن کشــور 140 تریلیــون دالر بــوده اســت کــه 
ــغ  ــن مبل ــک دهــم ای ــا ی ــا صــرف تنه شــاید ب
ایــن امــکان وجــود داشــت کــه تمامــی خدمــات 
مــورد نظــر مــردم در ســطح عالــی تأمیــن شــود. 
امــا این اتفــاق هیچــگاه رخ نــداد و علــت آن هم 
مشــخص اســت؛ فســاد. مســئولین کشــور دچــار 
فســاد شــدند و بــه همیــن دلیــل بودجــه ای کــه 
گفتــه شــد در راه بهبــود وضعیــت معیشــتی 
مــردم و بهبــود وضعیــت خدمــات رســانی 

مصــرف نشــد.
ضــرب االجــل قبایــل عراقــی در روز پنجشــنبه 
هفتــه گذشــته بــه راهپیمایــی گســترده مردمــی 
ــاز و  ــت س ــدان سرنوش ــه می ــی ب ــل و حت تبدی
مهــم پایتخــت عــراق یعنــی میــدان »التحریــر« 
نیــز کشــیده شــد؛ میدانــی کــه از لحــاظ اهمیتی 
ــدان آزادی  ــوان آن را مشــابه می ــی ت ــه دارد م ک
در تهــران دانســت. همیــن عوامــل دســت 
ــج  ــه تدری ــت عــراق ب ــا دول ــد ت ــه دســت دادن ب

ــرد. ــه اتخــاذ طــرح اصاحــات بگی ــم ب تصمی

ــراق در  ــی ع ــت عال ــش مرجعی || نق
اتخــاذ ایــن اصاحــات از ســوی دولت 
عــراق را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟

ــردم  ــری م ــزاران نف ــرات ه ــال تظاه ــه دنب ب
ــت  ــور مرجعی ــف کش ــاط مختل ــراق در نق ع
ــل  ــته وارد عم ــه گذش ــه هفت ــراق روز جمع ع
ــود  ــده خ ــق نماین ــان را از طری ــده و پیامش ش
از کربــا بــه گــوش مــردم رســاندند. نماینــده 
مرجعیــت عالــی عــراق در خطبــه هــای نمــاز 
جمعــه کربــا بــه صراحــت اعــام کردنــد کــه 
ــوص مبــارزه بــا  ــی در خص مطالبــات مردم
ــد  ــزوم ایجــاد اصاحــات مــورد تأیی فســاد و ل
ــا پــس از ســخنان  کامــل ایشــان اســت. دقیق
ــام  ــادی در پی ــود کــه العب ــده مرجعیــت ب نماین
ــرای  ــود ب ــد خ ــرح جدی ــود از ط ــری خ توئیت

ــر داد. ــات خب ــراری اصاح برق

ــی  ــن هدف ــما مهمتری ــر ش ــه نظ || ب
ــن  ــال اجــرای ای ــه دنب ــادی ب کــه العب
اصاحــات بــه دنبــال تحقــق آن 

اســت، چیســت؟
مهمتریــن هــدف حیــدر العبادی بــرای برقــراری 
ایــن اصاحــات پایــان دادن بــه »نظــام ســهمیه 
ــن  ــا ای ــادی ب ــت اســت. العب ای« در شــاکله دول
طــرح خــود خواســت تــا بــه تشــکیل دولــت بــر 
مبنــای ســهمیه احــزاب و طایفــه هــا در عــراق 
پایــان دهــد. نکتــه قابــل تأمــل اینجاســت کــه 
ــهمیه  ــام س ــای »نظ ــر مبن ــت ب ــکیل دول تش
ــت.  ــراق اس ــا در ع ــی ه ــوروث آمریکای ای« م
ــد  ــب ش ــه موج ــود ک ــه ای ب ــوروث، تل ــن م ای
وزیــران در عــراق بــر اســاس قومیــت و احزابــی 
کــه در آن عضــو هســتند، انتخــاب شــوند و نــه 
بــر اســاس لیاقــت هــا و شایســتگی هــای خــود. 
بدیــن ترتیــب العبــادی عــزم خــود را جــزم کــرد 
ــه فرقــه  ــه دور از هرگون ــا دولتــی منســجم و ب ت
گرایــی تشــکیل دهــد. نقشــه راه العبــادی ایــن 
ــه  ــم از جمل ــای مه ــه ه ــه در وزارتخان اســت ک
وزارت هــای امنیتــی و مالــی ماننــد وزارت هــای 
ــرادی دارای  ــی اف ــت و دارای ــاع، نف ــور، دف کش
شایســتگی و لیاقــت بــر ســر کار آینــد و انتخــاب 
ــه  ــای طایف ــر مبن ــا ب ــه ه ــن وزارتخان وزرای ای
گــری صــورت نگیــرد. ایــن بدیــن معناســت که 
از ایــن پــس شایســتگی عامــل انتصــاب وزیران 
خواهــد بــود حتــی اگــر همگی آنها ســنی باشــند 
ــک  ــث چاب ــر، بح ــوی دیگ ــیعه. از س ــا ش و ی
ســازی دولــت نیــز از دیگــر اهــداف العبــادی در 
انجــام ایــن اصاحــات بــه شــمار مــی رود. وی 
بســیاری از پســت هــای بــی اهمیــت در دولــت 
را لغــو کــرد و تصمیــم گرفــت کــه بودجــه را بــه 
صــورت عادالنــه بیــن اســتان هــا تقســیم کنــد.

|| برخــی صداهــا در مخالفــت بــا طــرح 
ــراق  ــارج از ع ــل و خ ــادی در داخ العب
ــی  ــزی م ــه چی ــود. چ ــی ش ــنیده م ش
توانــد عامــل ایــن مخالفــت هــا باشــد؟

ــارج از  ــل و خ ــی در داخ ــت های ــا مخالف طبیعت

گفتگو با تحلیلگر عراقی؛

العبادی به دنبال »شایسته ساالری«/ نقش مهم مرجعیت در اجرای اصالحات

فعال  حیدری«  العابدین  »زین 
رسانه ای و تحلیلگر عراقی با اشاره به 
طرح جدید نخست وزیر این کشور 
عوامل،  از  اصالحات،  اجرای  برای 
اهداف و آینده این طرح سخن گفت.

گفتگو: رامین حسین آبادیان

خاورمیانه و شمال آفریقا
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ــر واضــح  ــن طــرح شــده اســت. پ ــا ای کشــور ب
ــرح  ــن ط ــا ای ــل ب ــه در داخ ــانی ک ــت کس اس
مخالفــت مــی کننــد، خــود از فاســدان اقتصــادی 
هســتند کــه حتــی بــا تشــکیل کمیســیونی برای 
ــه امــوال و دارایــی هــای مســئولین  رســیدگی ب
تحــت عنــوان »از کجــا آورده ای« مخالفنــد. آنها 
افــرادی هســتند کــه در طــول مــدت مســئولیت 
خــود درآمدهــای نامشــروعی را بــه دســت آورده 
انــد. از ســوی دیگــر مخالفــت هــای خارجــی بــا 
ایــن طــرح نیــز وجــود دارد. علــت ایــن مخالفــت 
هــا ایــن اســت کــه برخــی کشــورهای منطقــه 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــه ای ب ــی فرامنطق ــا حت ای و ی
رســیده انــد کــه مأموریــت داعــش در عــراق بــه 
پایــان رســیده اســت و بایــد از آن خــاص شــد. 
آنهــا معتقدنــد کــه رهایــی از داعــش نبایــد بــه 
گونــه ای باشــد کــه عــراق و ســوریه پیــروز جلوه 
ــژه پــس از توافــق هســته ای  ــه وی داده شــوند ب
ایــران. بدیــن ترتیــب بــه دنبــال ســناریوی دیگر 
هســتند تــا بــه وجــود داعــش همــراه بــا حفــظ 
ــد  ــد. آنهــا مــی خواهن ــان دهن ــروی خــود پای آب
ــش  ــودی داع ــی در ناب ــه نقش ــد ک ــود کنن وانم
داشــته انــد. از همیــن روی، آنهــا بــا ایــن طــرح 
کــه در مرحلــه اول موجــب انســجام عــراق و در 
ــی  ــش م ــودی داع ــب ناب ــدی موج ــه بع مرحل

شــود، مخالــف هســتند.

|| نقــش پارلمــان در تصویــب یــا عدم 
ــده از  ــام ش ــات اع ــب اصاح تصوی
ــه  ــر عــراق چگون ســوی نخســت وزی

ــا پارلمــان مــی  ــد باشــد؟ آی مــی توان
ــرح  ــن ط ــا ای ــی ب ــه راحت ــد ب توان

ــد؟ ــرده و آن را رد کن ــت ک مخالف
در پاســخ بــه ایــن ســؤال باید گفــت کــه العبادی 
ــات  ــی« در انتخاب ــاف مل ــان »ائت ــزد جری نام
ــب  ــت اغل ــه توانس ــی ک ــود؛ ائتاف ــی ب پارلمان
ــا  ــد. بن ــود کن ــان را ازآن خ ــای پارلم ــی ه کرس
ــر عــراق پیــش از اعــام  ــن نخســت وزی ــر ای ب
ــطح  ــه در س ــه جانب ــترده و هم ــرح گس ــن ط ای
ــو  ــان گفتگ ــود در پارلم ــان خ ــا همپیمان ــی ب مل
کــرده و موافقــت آنهــا را به دســت آورده اســت و 
اینگونــه نیســت کــه بــه تنهایــی چنیــن تصمیم 

ــه باشــد. ــی گرفت بزرگ

|| »ســلیم الجبــوری« رئیــس پارلمــان 
اعــام کــرده اســت کــه طــرح 
ــا  ــت ام ــوب اس ــیار خ ــادی بس العب
کافــی نیســت. اظهــار نظــر وی را 

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب چگون
در هــر صــورت الجبــوری مــی توانــد بــه 
ــوان رئیــس پارلمــان نظــر خــود را مطــرح  عن
کنــد. امــا آنچــه کــه بــه نظــر مــی رســد ایــن 
ــت. وی  ــخصی اس ــر وی ش ــار نظ ــت اظه اس
ــادی  ــه طــرح العب ــرده ک ــز اعــام ک ــرا نی اخی
عــراق  در  خــاص  گــروه  یــک  مختــص 
ــد  ــی ده ــان م ــر نش ــار نظ ــن اظه ــت. ای نیس
کــه الجبــوری هــم بــا طــرح العبــادی موافــق 
ــه نظــر  ــد ب اســت. در هــر صــورت بســیار بعی
ــت  ــود موافق ــا وج ــان ب ــه پارلم ــد ک ــی رس م

ــردم  ــن م ــراق و همچنی ــی ع ــت عال مرجعی
ــد. ــادی را رد کن ــرح العب ــد ط بتوان

|| بــه نظــر شــما عکــس العمــل 
ــن  ــب ای ــه تصوی ــراق ب ــای ع ُکرده

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــرح چ ط
ــادی  ــه طــرح العب ــگاه ســهمیه ای هــم ب اگــر ن
بیاندازیــم، ُکردهــا در ایــن میــان چیــزی را 
از دســت نــداده انــد، زیــرا پســت ریاســت 
جمهــوری بــرای آنهــا بــوده و خواهــد بــود. تنهــا 
ــتند،  ــه هس ــا آن مواج ــا ب ــه ُکرده ــکلی ک مش
ــت  ــراق اس ــتان ع ــم کردس ــه اقلی ــث بودج بح
کــه در ایــن زمینــه هــم هــدف العبــادی چابــک 
ــوده  ــه ب ــت و تقســیم بودجــه عادالن ســازی دول
اســت، بــه همیــن دلیــل معتقــدم کــه در صورت 
ــم  ــبتری ه ــه مناس ــم، بودج ــن مه ــق ای تحق

ــد. ــد ش ــان خواه نصیبش

|| العبــادی همــواره تأکیــد کرده اســت 
ــون  ــات از قان ــام اصاح ــه در انج ک
اساســی تخطــی نمــی کنــد. بــه نظــر 
شــما اصاحــات اعام شــده از ســوی 
ــون  ــواد قان ــا م ــدی ب ــه ح ــا چ وی ت

ــق دارد؟ ــراق تطاب ــی ع اساس
بــر اســاس بنــد 78 قانــون اساســی عــراق، صراحتا 
ــه عنــوان  قیــد شــده اســت کــه نخســت وزیــر ب
رئیــس دولــت ایــن اختیــار را دارد که شــاکله دولت 
را عــوض کنــد. در بحــث بودجــه دولت نیــز، قانون 
اساســی اختیــار را بــه دولــت واگــذار کــرده اســت. 

بنابرایــن در هیــچ کجــای طــرح العبــادی فراتــر از 
قانــون اساســی عمــل نشــده اســت. حتــی تصمیم 
العبــادی برای تشــکیل کمیســیون موســوم بــه »از 
کجــا آورده ای« در دولــت بــه منظــور رســیدگی به 
امــوال و دارایــی هــای مســئوالن مخالــف قانــون 

اساســی نیســت.

||اخیــرا برخــی رســانه هــا بــا انتشــار 
ــد  ــام کردن ــمی اع ــر رس ــاری غی اخب
ــه  ــراض ب ــی در اعت ــوری المالک ــه ن ک
ــه  ــم ب ــده تصمی ــام ش ــات انج اصاح
ــا  ــت. آی ــته اس ــور داش ــروج از کش خ

ــت دارد؟ ــأله صح ــن مس ای
ــانه  ــت و رس ــک اس ــیار مضح ــر بس ــن خب ای
ــه  ــدام ب ــرده و اق ــر ک ــه آن را منتش ــی ک های
ــد  ــوع جوســازی علیــه المالکــی کــرده ان ایــن ن
معلــوم الحــال هســتند. ایــن رســانه هــا، رســانه 
هــای وابســته بــه بعثــی هــا هســتند و در واقــع 
بــه نوعــی ســخنگوی آنها محســوب می شــوند. 
اینکــه در ایــن رســانه هــا مقصــد المالکــی برای 
ــت  ــده اس ــوان ش ــوریه عن ــور، س ــروج از کش خ
ــر  ــودن خب ــر دروغ ب ــی نمایانگ ــه خوب ــود ب خ
آنهاســت. در مــورد آقــای نــوری المالکــی گفتــن 
ــی  ــه ایشــان حت ــه ضــروری اســت ک ــن نکت ای
ــوان  ــه عن ــمتش ب ــو س ــب لغ ــورت تصوی در ص
ــوان  ــه عن ــان ب ــور، همچن ــس جمه ــاون رئی مع
ــی  ــان باق ــن فراکســیون پارلم ــده بزرگتری نماین
ــه وی  ــات و تجرب ــراق از خدم ــد و ع خواهــد مان

ــرد. ــد ک ــتفاده خواه اس

ــار  ــنا در اختی ــه س ــی ک ــن، در حال ــرات آذر 9۳ در وی در مذاک
دموکراتهــا بــود و قانــون نظــارت کنگــره بــر توافــق نهایــی بــه 
ــی آل ســعود  ــا تســلیم طــرح نفت ــود، اوبام ــب نرســیده ب تصوی

ــه ضــرر ایــران شــد. ــازار نفــت ب ــر هــم زدن ب ــرای ب ب
ــده  ــاالت متح ــور ای ــس جمه ــا رئی ــاراک اوبام ــا ب ــن روزه ای
آمریــکا در ظاهــر ســعی دارد خــود را فــردی طرفدار دیپلماســی، 
ــوری  ــر جمه ــت در براب ــر صاب ــره و پ ــر کنگ ــاوم در براب مق
خواهــان و مخالفــان توافــق هســته ای بــا ایــران نشــان دهــد.

ــر  ــا ب ــر باره ــای اخی ــز طــی روزه ــی نی ــای آمریکای ــانه ه رس
روی منازعــه »کنگــرهـ  کاخ ســفید« بــر ســر توافــق هســته ای 
تاکیــد کــرده و بــر اختــاف دو دیــدگاه در تعامــل یــا تقابــل بــا 
تهــران صحــه گذاشــته انــد. بــا ایــن حــال بــه نظــر مــی رســد 
ــورت  ــه ص ــی ب ــای آمریکای ــانه ه ــفید و رس ــات کاخ س مقام

ــد! ــور کــرده ان ــار موضــوع مهمــی عب ــه از کن عامدان

در جریــان مذاکــرات هســته ای آذرمــاه ســال گذشــته در 
ــار اکثریــت  ویــن، در حالــی کــه هنــوز ســنای آمریــکا در اختی
ــی  ــق نهای ــر تواف ــره ب ــارت کنگ ــون نظ ــود و قان ــرات ب دموک
ــلیم  ــا تس ــود، اوبام ــیده ب ــناتورها نرس ــب س ــه تصوی ــز ب نی
طــرح نفتــی ارائــه شــده توســط آل ســعود بــرای بــر هــم زدن 
ــرح  ــن ط ــد. ای ــیه ش ــران و روس ــه ضــرر ای ــت ب ــای نف بازاره
توســط ســعود الفیصــل وزیــر امــور خارجــه ســابق عربســتان و 

ــد. ــه ش ــری ارائ ــان ک ــه ج ــن ب ــرودگاه وی در ف
ــرح و  ــن ط ــت ای ــس از دریاف ــکا پ ــه آمری ــور خارج ــر ام وزی
ــی  ــری نهای ــم گی ــت تصمی ــا جه ــه اوبام ــش، آن را ب جزئیات
ارائــه کــرد. هــر چنــد منابــع آگاه مــی گوینــد حتــی کــری نیــز 
تصــور نمــی کــرد بــه واســطه ایــن معاملــه نفتــی اوبامــا حاضــر 
بــه بــر هــم زدن میــدان مذاکــرات هســته ای و تمدیــد هفــت 
ــا ایــن حــال رئیــس جمهــور منفعــت طلــب  ماهــه آن شــود. ب

ــا »دیپلماســی«،  ــه »نفــت« ب ــکا در نهایــت ضمــن معامل آمری
ــاه  ــت م ــدت هف ــه م ــرات را ب ــا مذاک ــتور داد ت ــری دس ــه ک ب

ــد. ــد کن تمدی
در همــان زمــان کــری و برخــی استراتژیســت هــای آمریکایــی 
ــات  ــد مــدت و تبع ــد نســبتا بلن ــن تمدی ــب ای ــه عواق نســبت ب
ــا  ــد ام ــدار دادن ــره هش ــان در کنگ ــوری خواه ــور جمه حض

ــن هشــدارها را نشــنید. ــک از ای ــچ ی ــا هی اوبام
ایــن تصمیــم اوبامــا شــوک ســختی بــه همــه اعضــای 1+5 وارد 
کــرد امــا آنهــا ترجیــح دادنــد بــرای جلوگیــری از تخریــب رونــد 
مذاکــرات از اعــام ایــن نارضایتــی خــودداری کننــد. حتــی خــود 
جــان کــری نیــز خبــر تمدیــد هفــت ماهــه مذاکــرات و جلوگیری 

از جمــع بنــدی آن را بــا نارضایتــی بــه دیگــران ابــاغ کــرد.
ــور  ــدرت مان ــش ق ــا، افزای ــه ام ــه وقیحان ــن معامل ــه ای نتیج
ــر  ــارت ب ــرح نظ ــب ط ــره و تصوی ــان در کنگ ــوری خواه جمه
ــن  ــه در چنی ــت ک ــی اس ــود و بدیه ــته ای و... ب ــق هس تواف
ــق  ــوردن تواف ــم خ ــر ه ــی ب ــر اصل ــا مقص ــه ای اوبام معادل
هســته ای بــود، زیــرا وی در دو گلــوگاه زمانــی حســاس یعنــی 
ــان تســلط  ــاه ســال 1۳9۳ و در زم ــاه ســال 1۳9۳ و آذرم تیرم
دموکــرات هــا بــر ســنا، تصمیــم واقعــی خــود را بــرای رســیدن 
ــی را  ــاط اختاف ــل نق ــرد و ح ــاذ نک ــی اتخ ــق نهای ــه تواف ب
ــرد. ــود ک ــه ای خ ــادی و منطق ــای اقتص ــت ه ــی سیاس قربان

ــردی  ــت ف ــد ژس ــی توان ــا نم ــروز اوبام ــیر، ام ــن تفاس ــا ای ب
مظلــوم را در برابــر جمهــوری خواهــان کنگــره بگیــرد. 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــل ب ــعود الفیص ــد س ــه جس ــن اینک ضم
ــی«  ــر »دیپلماس ــت« در براب ــرح »نف ــان ط ــن بانی ــی تری اصل
ــن  ــت. در چنی ــده اس ــان ش ــاک پنه ــا خ ــر خرواره ــز در زی نی
ــه  ــر گون ــتقیم ه ــئولیت مس ــه مس ــی اســت ک ــرایطی طبیع ش
رفتــار جمهــوری خواهــان کنگــره با شــخص بــاراک اوباماســت 
و مســلما ضجــه هــای جــان کــری و نفریــن هــای وی بــر ســر 
خــاک ســعود الفیصــل دیگــر فایــده ای بــه حــال اوباما، ســوزان 
ــاه  ــرات آذرم ــوردن مذاک ــم خ ــر ه ــان ب ــر بانی ــس و دیگ رای

ــت. ــد داش 1۳9۳ نخواه

اوباما نتیجه معامله »نفت« با »دیپلماسی« را می بیند؛

نفرین های بی فایده کری بر قبر سعود الفیصل!

خاورمیانه و شمال آفریقا
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|| یمــن در مــاه هــای اخیــر بــا 
ــا  ــوده ام ــه ب ــی مواج ــرایط بحران ش
کشــورهای غربــی اقــدام مناســبی را 
بــرای پایــان دادن بــه ایــن وضعیــت 
ــما  ــر ش ــه نظ ــد، ب ــی دهن ــام نم انج
چــرا کشــورهای غربــی در ایــن 

ــد؟   ــرده ان ــکوت ک ــورد س م
شــرایط مشــکل موجــود در یمــن توســط 
عواملــی همچــون مشــکات داخلــی از جملــه 
شــرایط بــد اقتصــادی و جنــگ داخلــی، و 
و  بمبــاران  همچــون  خارجــی  مشــکات 
ــرب در گذشــته  ــد. غ ــده ان ــود آم ــم بوج تحری
ــه یمــن  ــون هــا دالر کمــک اقتصــادی ب میلی
ــن  ــگ در ای ــوع جن ــا وق ــرد ام ــی ک ــه م ارائ
ــا  ــک ه ــه کم ــا ارائ ــده ت ــب ش ــور موج کش
ــرای  ــی ب ــچ قدرت ــرب هی ــوند. غ ــف ش متوق
ــا  ــی در یمــن و ی ــگ داخل ــف کــردن جن متوق

ــاران ایــن کشــور و  حتــی متوقــف کــردن بمب
پایــان دادن بــه تحریــم هــا نــدارد. ایــن مــوارد 
)بمبــاران و وضعیــت بــد مــردم یمــن( همگــی 
ــکا و دیگــر کشــورهای  ــرل آمری ــارج از کنت خ

ــتند.   ــی هس غرب
ــه  ــوان ب ــی ت ــه م ــه چگون ــه اینک ــخ ب در پاس
ــم  ــد بگوی ــان داد بای ــن پای ــگ یم ــن جن ای
ــه ایــن وضعیــت تنهــا  ــان دادن ب کــه اراده پای
زمانــی ممکــن خواهــد بــود کــه تمامــی گــروه 
ــی  ــان خارج ــراه حامی ــه هم ــی ب ــای یمن ه
خــود بــا یــک راه حــل سیاســی مناســب 
موافقــت کننــد. کشــورها و قــدرت هــای 
ــی  ــه یمن ــی را ب ــد راه حل ــی توانن ــی نم خارج
ــور  ــان حض ــن می ــد و در ای ــل کنن ــا تحمی ه
میانجیــان بــی طــرف همچــون ســازمان ملــل 
ــه تســهیل راه حــل  ــد ب ــا عمــان مــی توان و ی

ــد.   ــک کن ــح کم صل

|| شــما بــه ایــن نکتــه اشــاره کردیــد 
کــه کشــورهای غربــی قدرتــی بــرای 
تغییــر وضعیــت موجــود در یمــن 
ندارنــد، آیــا حقیقــت ماجــرا بــه 
همیــن شــکل اســت یــا آنکــه رابطــه 
خــاص عربســتان بــا کشــورهای 
ــا در  ــا آنه ــده ت ــب ش ــی موج غرب

ــد؟   ــکوت کنن ــن س ــورد یم م
ــی  ــود آمریکائ ــه خ ــردم از جمل ــیاری از م بس
ــرای  ــده ب ــاالت متح ــدرت ای ــورد ق ــا در م ه
کشــورهای  تحــوالت  در  گــذاری  تاثیــر 
ــی  ــت فعل ــد. وضعی ــی کنن ــو م ــی غل خارج
ــور  ــن کش ــردم ای ــاب م ــه انتخ ــن نتیج یم
و عواملــی اســت کــه ریشــه در تحــوالت 
داخلــی یمــن دارنــد. عربســتان ســعودی 
از همســایگان یمــن اســت و در تمامــی 
ــا  ــت ب ــر اس ــور قویت ــن کش ــا از ای ــه ه زمین
ــه نظامــی ســعودی هــا در  ایــن وجــود مداخل
ــه  ــادی ب ــور ه ــت منص ــب بازگس ــن موج یم
ــا  ــی ه ــرکات حوث ــان تح ــا پای ــدرت و ی ق
ــت  ــوان گف ــی ت ــن رو م ــده اســت از همی نش
ــر گــذاری  ــرای تاثی ــی عربســتان ب کــه توانای

ــت.   ــدود اس ــن مح ــوالت یم در تح
در  مســتقیم  بطــور  تاکنــون  آمریــکا 

و  نداشــته  نظامــی  ورود  یمــن  تحــوالت 
ــت  ــات نظامــی عربســتان حمای ــط از عملی فق
ــکا در  ــع آمری محــدودی را کــرده اســت. مناف
ــده  ــا القاع ــارزه ب ــه مب یمــن اساســا کمــک ب
ــاالت  ــع ای ــتقیم مناف ــور مس ــه بط ــت ک اس
متحــده را تهدیــد مــی کنــد و واشــنگتن 
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف )مبــارزه 
ثبــات  بازگردانــدن  پــی  القاعــده( در  بــا 
ــن  ــز در یم ــا نی ــی ه ــت. حوث ــن اس ــه یم ب
ــد  ــا بای ــد ام ــی کنن ــت م ــده فعالی ــه القاع علی
ــرار  ــن برق ــات در یم ــه ثب ــا زمانیک ــم ت بگوی
نشــود هیــچ شــریک و همپیمــان قدرتمنــدی 
ــه  ــکا علی ــا آمری ــکاری ب ــرای هم ــن ب در یم
ــن  ــد ای ــت. بای ــد داش ــود نخواه ــده وج القاع
ــل  ــه دلی ــه ب ــد ک ــر ش ــز متذک ــه را نی نکت
ــال  ــده در ح ــن القاع ــود در یم ــت موج وضعی

ــت.   ــور اس ــن کش ــن در ای ــدرت گرفت ق
گذشــته از ایــن موضــوع آمریــکا منافــع 
زیــاد دیگــری در منطقــه دارد کــه ربطــی 
ــی همچــون  ــد منافع ــن ندارن ــه موضــوع یم ب
ــوریه،  ــران س ــران، بح ــته ای ای ــق هس تواف
داعــش و مشــکات داخلــی عــراق، کــه البتــه 
ــد  ــی توان ــتان م ــوارد عربس ــن م ــی ای در تمام
بــه آمریــکا کمــک کنــد امــا تــا کنــون چنیــن 

ــت.   ــاده اس ــاق نیافت ــزی اتف چی

گفتگو با سفیر اسبق آمریکا در یمن:

غرب هیچ قدرتی برای پایان دادن 
به وضعیت غیر انسانی در یمن ندارد

سفیر اسبق آمریکا در یمن دلیل سکوت کشورهای غربی در مورد بحران یمن را 
قدرت نداشتن آنها برای تاثیرگذاری در تحوالت این کشور عربی دانست.

بحران یمن و حمالت عربستان به یمن وارد پنجمین ماه خود شده و در این میان با 
وجود ثبت جنایات گسترده علیه مردم یمن از سوی عربستان سعودی جوامع غربی 

و مدافعان حقوق بشر در برابر این فجایع سکوت اختیار کرده اند.  
در همین رابطه برای اطالع بهتر از موضع کشورهای غربی در مورد بحران یمن با 

»ویلیام روو« سفیر اسبق آمریکا در یمن به گفتگو نشستیم.  
ویلیام روو از سال ۱۹۶۴ تا ۱۹۹۵ کارمند وزارت خارجه آمریکا بوده و در این مدت 
در ۹ کشور عربی از جمله یمن، امارات و سوریه به عنوان سفیر و یا دیپلمات  حضور 

داشته است.  
روو هم اکنون از اساتید دانشگاه تافتز است و به تدریس دیپلماسی عمومی در 
این دانشگاه اشتغال دارد. وی همچنین به عنوان کارشناس ارشد در »موسسه 

دارد.   حضور  نیز  واشنگتن  خاورمیانه« 
متن این گفتگو به شرح زیر است: 

خاورمیانه و شمال آفریقا

جزئیات طرح دی میستورا 
برای حل بحران سوریه

نماینــده ســازمان ملــل متحــد بــرای حــل بحــران ســوریه اخیــرا راهــکاری را بــرای 
حــل بحــران ســوریه ارائــه کــرده اســت.

ــوریه  ــران س ــل بح ــرای ح ــد ب ــل متح ــازمان مل ــده س ــتورا نماین ــتفان دی میس اس
ــرد. ــرح ک ــور مط ــن کش ــران در ای ــل بح ــل و فص ــرای ح ــدی را ب ــکار جدی راه

ایــن راهــکار شــامل ۳ مرحلــه اســت: مذاکــره، مرحلــه انتقالــی و تشــکیل دولــت. طرح 
ــل و  ــی کام ــارات اجرای ــا اختی ــی ب ــت انتقال ــک هیئ دی میســتورا شــامل تشــکیل ی
شــورای نظامــی مشــترک اســت شــورایی کــه گــروه هــای نظامــی مخالفــان و ارتش 
ــی ســوریه  ــر اصــاح و بازســازی دســتگاه امنیت ــا یکدیگــر هماهنگــی و ب ســوریه ب

نظــارت داشــته باشــند.
عــاوه برایــن بــه موجــب طــرح مذکــور، یــک کنگــره ملــی بــا هــدف فراهــم کــردن 
مقدمــات برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری و پارلمانــی تحــت نظــارت ســازمان 

ملــل متحــد تشــکیل شــود.
ــرای حــل بحــران ســوریه در حــال  ــل متحــد ب ــده ســازمان مل ــی اســت نماین گفتن
حاضــر در حــال رایزنــی بــا طــرف هــای مختلــف ســوری و منطقــه ای دربــاره طــرح 

مذکــور اســت.
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مصــر بــه دلیــل بــروز تحــرکات و تحــوالت اخیــر داخلــی از یــک 
بــــی ثباتــی سیاســی - مذهبــی رنــج می بــرد کــــه می توانــد در 
شــکل دهــی تحــوالت آینــده ایــن کشــور ســهیم باشــد و قطعــا 

اگــر تدابیــر خردمندانــه و موشــکافانه ای اتخــاذ نگــردد...
ایــران و مصــر بــی تردیــد دو قطــب عمــده جهــان اســام هســتند 
کـــه از دیربــاز جایــگاه رفیــع و اثربخشــی در  جهــت دهــی جریان 
ــبب اندیشــه  ــه س ــران ب ــد. ای ــته ان ــرات اســامی داش ــا و تفک ه
ــه قــم و مرجعیــت  ــر انقــاب اســامی، وجــود حــوزه علمی فراگی
تشــیع و مصــر بــه ســبب وجــود جامــع االزهــر، تاثیربخش بـــودن 
ــاوای االزهــر در بیــن عامــه اهــل ســنت  و ســبقه تــــاریخی  فت
راهبــری فکــری اســامی، همــواره از کنــش گــران اصلــی جهــان 

ــد. ــوده ان اســام ب
 هرچنــد در ایــن میــان پادشــاهی ســعودی بــا زر و زور خــود مــی 
خواهــد فرقــه ضالــه وهابیــت را در ایـــن راســتا قــرار دهــد لیکــن 
اقبـــال عمومـــی و نگاه های تاریخی به ایــــن دو کشــور معطوف 
بـــوده  و ایــن در حالی اســت کـــه میــان ایــن دو قطب شــاهد یک 

واگرایــی فکــری و مذهبــی هســتیم.
مصــر بــه دلیــل بــروز تحــرکات و تحــوالت اخیــر داخلــی از یــک 
بــــی ثباتــی سیاســی - مذهبــی رنــج می بــرد کــــه می توانــد در 
شــکل دهــی تحــوالت آینــده ایــن کشــور ســهیم باشــد و قطعــا 
ــردد ای بســا  ــه و موشــکافانه ای اتخــاذ نگ ــر خردمندان ــر تدابی اگ
کــه مصــر هــم ماننــد عــراق و ســوریه دچــار بحــران هــای عمیق 

تــری گــردد.
ــم  ــا عل ــه ب ــش کـ ــتی داع ــریـ  تروریس ــروه تکفی ــویی؛ گ از س
ــد در دو  ــی کن ــازماندهی م ــود را س ــورات خ ــت اســامی ام خاف
ــی را  ــام های ــر پی ــلمین مص ــوان المس ــت اخ ــرای جماع ــت ب نوب
صــادر کــرده اســت کــه در صــورت قبــول ایــن پیـــام هــا از ســوی 
اخوانــی هــا و ایجــاد تعامــل میان آنـــان شــاهد هرچه جـــدی تـــر 

ــود. ــم ب ــه خواهی شــدن بحــران داعــش در منطق

 ایــن سیاســت داعشــی هــا بــا هــدف جــذب اخوانــی هـــا و اینکــه 
ــه ای  ــد نکت ــه اخــوان المســلمین مصــر توجــه کــرده ان ــرا ب چــ
ظریــف اســت، چراکــه اخــوان المســملین از مصــر ظهــور کــرد و 
کـــم کـــم از ایــن نقطــه بــود کــه بــه یــک جنبــش تــوده ای در 
میــان عامــه اهل ســنت مبـــدل گردیــد و امــروز هــم از بـــاورهای 
اساســی آنـــان تاســیس خافــت و حکومــت اســامی اســت کــه 

ــود. شــهید حســن البنــاء آن را تدبیــر کــرده ب
 هرچنــد اصــول اخــوان المســلمین و روش رهبــران اصیـــل ایـــن 
جـــریان در ادوار مختـــلف همچون  حســن البناء، حســن الهضیبی، 
عمــر التلمســانی و... بــا نــوع رفتارهــای داعشــیون هیــچ ســنخیتی 
نــدارد لکــن عــدم وجـــود رهبــران خردمنــد و کاریزمای پیشــین در 
میــان اخوانــی هــا ســبب تشــدید نگرانــی هــا شــده اســت. ایــن 
در حالــی اســت کــه گــروه تروریســتی انصــار بیــت المقــدس، در 
ــا داعــش اعــام بیعــت کــرده و احتمــال رشــد و  شــمال مصــر ب

نفــوذ داعــش را در مصــر قــوی تــر مــی کنــد.
از ســوی دیگــر؛ ایــران بــا توجــه بـــه جایــگاه رفیــع و اثربخشــی 
انقابــی خــود از همــان ابتــدای امــر در مقابــل فرقــه هــا و جریــان 
هــای نوظهــور مــوازی بــا اســام کــه هــدف غایــی آنــان ارائـــه 
یــک چهــره منفــور و خشــن از اســام اســت، به شــدت ایســتادگی 
و بــه تقابــل در ســطوح سیاســی، فکــری و فرهنگــی برخواســت. 
یکــی از اقدامــات اساســی ایــران برقــراری روابــط حســنه بــا قطب 
هــای اســامی و تعامــل میــان اندیشــمندان،   موسســات و مراکــز 
علمــی و فرهنگــی جهــان اســام اســت کــه در جوامــع اســامی 

دارای  وجــه و وقــار باالیــی هســتند.
بــه طــور مشــخص در ایــن مــوارد جامــع االزهــر مصــر اســت 
ــط  ــع االزهــر رواب ــم و جام ــه ق ــان حــوزه علمی کــه از قضــا می
ــدم  ــل ع ــه دلی ــا ب ــوده ام ــرار ب ــر برق ــرن معاص ــی در ق خوبـ
گســتردگی ارتباطــات گذشــته، عـــدم وجـــود حکـــومت هــای 
اســامی در دو کشــور، مســئله ایــران هراســی و شــیعه هراســی 

و... ایــن مهــم بــه تدریــج رنــگ باختــه و مـــجالی را بــرای خود 
ــری  ــور تکفی ــای نوظه ــروه ه ــه و گ ــای ضال ــه ه ــی فرق نمای

ــرده اســت. ایجــاد ک
ــته  ــال گذش ــران، س ــوی ایـ ــر از س ــوق الذک ــد ف ــتای رون در راس
بـــه دعــوت »شــیخ احمــد طیــب«، رئیــس جـــامع االزهــر مصــر، 
ــب  ــگاه مذاه ــس دانش ــی«، رئی ــد مبلغ ــام احم ــت االس »حج
ــی هــای  ــه مصــر ســفر کــرد کــه در ایــن ســفر رایزن اســامی ب
ارزنــده ای جهــت از ســرگیری روابــط علمــی و فرهنگــی ایـــن دو 

قطــب مـــهم جهــان اســام صــورت گرفــت.
ــر  ــن ب ــد طرفی ــدود تاکی ــل مح ــن تعام ــه ای ــل عرض ــه قاب  نکت
همگرایــی بــود چــرا کـــه هــر دو طــرف بــر ایــن مســئله اذعــان 
نمــوده کــه در صــورت واگرایــی و ناهمســازگرایی، عرصــه بــرای 
ظهــور و تاخــت و تــاز جریــان هــای تکفیــری وســیع خواهــد شــد.

 گام دوم ایــن مهــم، انتشــار مواضــع شــیخ احمــد طیــب پیرامــون  
تشــیع و رفــع ابهامــات وارده بــود کــه در واکنــش بــه ایشــان آیــت 
ــدی  ــی و مقت ــد مبلغ ــیرازی، حجــت االســام احم ــکارم ش اهلل م

صــدر پیــام هــای مهمــی صــادر کردنــد.
بــر ایــن اســاس؛ آنچــه مشــخص اســت اینکــه رهبــران و 
اندیشــمندان شــیعه خواســتار تعامــل و همگرایــی بــا جامــع االزهر 
بــوده و شــیخ االزهــر نیــز شــخصا بــه ایــن مــورد تمایــل دارد امـــا 
در این میـــان جـــریان های رادیـــکال و تندرویی وجود دارند کـــه 
خواهــان عــدم برقــراری ایــن رابطــه تاریخــی مـــی باشــند کــه 

غالبــا جریـــان هایــی وابســته هســتند.
 بــه هــر روی واقعیــت جـــامعه امــروز مصــر، ایــن جامعــه غنــی و 
متمــدن اســامی را بــر ســر دو راهــی قــرار داده  که مـــی بایســت 
ــی  ــات تاریخ ــی آن تصمیم ــران مذهب ــان و رهب ــوی متولی از س
اتخــاذ گــردد. خطــر نفــوذ گــروه هــای تکـــفیری در مصــر جــدی 
بــوده و در صــورت غفلــت از ایــن مهــم شــاهد بــروز بحــران هــای 
عقیدتــی و حتــی بـــحران هــای امنیتــی در ایــن کشــور خواهیــم 
ــران  ــمندان و رهب ــا، اندیش ــه علم ــت ک ــی اس ــن در حال ــود و ای ب
دینــی مصــر مــی تواننــد ایــن آینــده مبهــم را بــه مســیری صــاح 

رقــم بزننــد، آینــده ای بــا تعامــل یــا چالــش!؟

رضا خصالی اللویسیمای آینده مصر؛ تعامل یا چالش؟!

خاورمیانه و شمال آفریقا
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اروپـــــا
دبیر:عبدالحمید بیاتی

خط و نشان اسپارت ها برای خانم صدر اعظم!

کودتای »بیوتروریسم«

 فابیوس درپی نزدیک کردن فرانسه به ایران با استفاده از مشترکات است

چرایی تغییر تاکتیک ترکیه در قبال داعش و پ ک ک
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اروپـــــــا

ــزی دارد  ــت طرح ری ــه ای را در دس ــان برنام یون
ــروج  ــه خ ــن ب ــردن آت ــورت وادار ک ــه در ص ک
از منطقــه یــورو، اقــدام علیــه طرف هــای 
وام دهنــده بــه ایــن کشــور از جملــه آلمــان را در 

دســتور کار قــرار می دهــد.
ــی  ــود را قربان ــان خ ــی همچن ــهروندان یونان ش
اجــرای سیاســت هــای ریاضتــی در کشورشــان 
ــگا  ــاس، آن ــه حس ــن بره ــد. در ای ــی دانن م
ــخصیت  ــه ش ــان ب ــم آلم ــدر اعظ ــرکل ص م
ــا  ــی و خصوص ــهروندان یونان ــزد ش ــوری ن منف
طرفــداران حــزب ســیریزا بــه عنــوان مخالفــان 
اجــرای طــرح هــای ریاضتــی اروپــا تبدیل شــده 

ــت. اس
طــی هفته هــای اخیــر زمزمــه هــای دوبــاره ای 
ــان از منطقــه  ــی یون در خصــوص اخــراج احتمال
یــورو بــه گــوش مــی رســد، زمزمــه هایــی کــه 

اگرچــه بــه صــورت رســمی و از ســوی مقامــات 
ارشــد اروپایــی مطــرح نشــده، امــا مصــدر آنهــا 
مــی توانــد حــزب دموکــرات مســیحی آلمــان و 
جریــان حامــی صــدر اعظــم ایــن کشــور باشــد.

ــت  ــه ای را در دس ــان برنام ــتا؛ یون ــن راس در ای
طرح ریــزی دارد کــه در صــورت وادار کــردن 
ــه  ــدام علی ــورو، اق ــه ی ــروج از منطق ــه خ ــن ب آت
طرف هــای وام دهنــده بــه ایــن کشــور از جملــه 

ــد. ــرار می ده ــتور کار ق ــان را در دس آلم
ــن قصــد  ــه نظــر مــی رســد آت ــن حــال ب ــا ای ب
ــی  ــادی و ریاضت ــات اقتص ــال اقدام ــدارد در قب ن
ــد، بلکــه قصــد دارد  ــن ســاکت بمان ســلبی برلی
در صــورت اخــراج ایــن کشــور از منطقــه یــورو، 
ــی و  ــات آلمان ــه مقام ــختی ب ــرت س درس عب
ــن  ــرکل صــدر اعظــم ای ــگا م ــا ان در راس آنه

ــد. ــور بده کش

در ایــن بــاره؛ منابــع خبــری از جملــه خبرگــزاری 
ــا در  ــی ه ــه یونان ــد ک ــرده ان ــام ک ــه اع فرانس
حــال پیــش بینــی واکنــش حقوقــی و اقتصــادی 
ســخت خــود در قبــال برلیــن، در صــورت اخــراج 
از منطقــه یــورو هســتند. ایــن اقــدام ســلبی مــی 
ــد شــرکت هــای آلمانــی زیمنــس، لیــدل و  توان

آلیانــس را هــدف قــرار دهــد.
همچنیــن مقامــات یونانــی در صــورت خــروج از 

یــورو مــی تواننــد در رونــد بازپرداخــت وام هــای 
قبلــی ارائــه شــده بــه ایــن کشــور خلــل ایجــاد 
کننــد. همیــن مســئله منجر بــه ترس و وحشــت 
آنــگا مــرکل و هــم حزبــی هایــش نســبت بــه 
ــان  ــر یون ــت وزی ــپیراس« نخس ــیس س »الکس
و حــزب ســیریزا شــده و بــر ضریــب رفتارهــای 
ــن  ــال آت ــان در قب ــم آلم ــدر اعظ ــه ص محتاطان

ــزود. ــد اف خواه

یونان در صورت اخراج از یورو ساکت نمی ماند؛

خط و نشان اسپارت ها
 برای خانم صدر اعظم!

اســتاد دانشــگاه اســکودار اســتانبول ضمــن تأکیــد بــر اهمیــت 
ــه  ــران در زمین ــامی ای ــوری اس ــا جمه ــه ب ــکاری ترکی هم
انــرژی، حمــات پ.ک.ک بــه خطــوط انتقــال انــرژی را مایــه 

ــی دانســت. نگران
ــا  ــروه 1+5 و ب ــران و گ ــته ای ای ــق هس ــا تواف ــان ب همزم
ــه  ــران در زمین ــه ای ــا  علی ــتن تحریم ه ــوز برداش ــدور مج ص
انــرژی از طــرف ایــاالت متحــده آمریــکا، فضــای الزم 
ــران  ــرژی ای ــع ان ــادرات مناب ــد و ص ــش تولی ــرای افزای ب
فراهــم شــده اســت. امــا آنچــه کــه بیــش از همــه اهمیــت 
ــی از  ــی برخ ــام آمادگ ــود اع ــا وج ــه ب ــت ک ــن اس دارد، ای
ــاینوپک«  ــرکت »س ــه ش ــی از جمل ــزرگ جهان ــرکت های ب ش
ــیا و  ــاره آس ــن و ق ــده چی ــش کنن ــرکت پاالی ــن ش بزرگتری
ــرژی  ــع ان ــه مناب ــورها در زمین ــر کش ــکاری دیگ ــام هم اع
ــایه  ــور های همس ــا کش ــران آی ــامی ای ــوری اس ــا جمه ب
ــر؟  ــا خی ــد برداشــت و ی ــن راســتا خواهن ــی را در ای ــز گام نی
یکــی از کشــورهایی کــه احتمــاال  بیشــتر از همــه خواهــان 
ــه  ــود، ترکی ــرژی خواهــد ب ــه ان ــران در زمین ــا ای همــکاری ب

ــت. اس
ــش  ــئول بخ ــه واراول )Tuğçe Varol( مس ــر توغچ دکت
انــرژی موسســه ترکیــه قــرن بیســت ویکــم و عضــو هیئــت 
ــات  ــوص حم ــتانبول در خص ــکودار اس ــگاه اس ــی دانش علم
ــرژی موجــود میــان ایــران و  ــه خطــوط ان گــروه پ.ک.ک ب
ــن  ــه و همچنی ــال گاز ایران-ترکی ــه انتق ــه خــط لول ــه ب ترکی
خــط لولــه نفــت کرکوک-یومورتالیــک و تأثیــر آن بــر 
اجــرای طرح هــای مربــوط بــه انــرژی گفــت: حمــات 

گــروه پ.ک.ک، ، پــروژه  هــای دیگــری کــه در ایــن زمینــه 
ــرار  ــر ق ــوط مــی  شــود، را تحــت تأثی ــه مرب ــه خــاک ترکی ب

ــد داد. خواه
وی تصریــح کــرد: احــداث ایــن خطــوط لولــه  کــه هزینه  هــای 
زیــادی را دربــر دارد، ایــن مســئله را ایجــاب می کنــد کــه خــط 
ــور  ــت بیشــتری دارد، عب ــات و امنی ــه ثب ــی ک ــا از مناطق لوله  ه
ــال  ــتان )پ.ک.ک( س ــران کردس ــه کارگ ــزب منحل ــد. ح کن
ــت  ــا حکوم ــت ب ــه مخالف ــه بهان ــه ب ــادی اســت ک ــای متم ه
ــورد  ــن کشــور را م ــه خــط لوله  هــای موجــود درشــرق ای ترکی
ــت  ــر امنی ــم ب ــئله ه ــن مس ــد. ای ــرار می  ده ــود ق ــات خ حم
ــای  ــرمایه گذاری  ه ــر روی س ــن ب ــه و همچنی ــرژی در ترکی ان
ــات  ــی دارد. حم ــرات منف ــوص تأثی ــن خص ــی در ای بین  الملل
گــروه پ.ک.ک بــه خــط لولــه  گاز ایــران و ترکیــه طبعــًا 
ــکاتی  ــا مش ــه را ب ــن زمین ــر در ای ــای دیگ ــداث پروژه  ه اح

ــرد. ــد ک مواجــه خواه
ــخنانش در  ــه س ــتانبول در ادام ــکودار اس ــگاه اس ــتاد دانش اس
مــورد توافــق هســته  ای ایــران و تأثیــر آن در خصــوص اقتصــاد 
انــرژی در منطقــه نیــز گفــت: بــه اســتثنای رژیــم صهیونیســتی 
ــته  ای  ــق هس ــر از تواف ــورهای دیگ ــعودی کش ــتان س و عربس
میــان جمهــوری اســامی ایــران و گــروه 5+1  احســاس 
ــران دارای  ــد ای ــچ کشــوری همانن ــا هی ــد. در دنی ــت دارن رضای
منابــع غنــی انــرژی نیســت. از ایــن رو بازارهــای جهانــی کــه 
بــه نفــت ایــران احتیــاج دارنــد، خبــر توافــق هســته  ای ایــران و 

ــد. ــی کردن ــت ارزیاب ــروه 5+1  را مثب گ
ــرب،  ــا غ ــران ب ــته ای ای ــق هس ــس از تواف ــزود: پ وی اف
ــم  ــد و ه ــش یاب ــت کاه ــت نف ــم قیم ــی  رود ه ــار م انتظ
ــه  ــی ک ــدت زمان ــا م ــاال ت ــود. احتم ــتر ش ــد آن بیش تولی
ــدود  ــردد، ح ــادی برگ ــت ع ــه حال ــران ب ــت ای ــادرات نف ص
ــد  ــاهده نخواه ــری مش ــت تغیی ــت نف ــال در قیم ــک س ی
ــز در نظــر داشــت کــه افزایــش  ــه را نی ــن نکت ــد ای شــد. بای

تولیــد نفــت ایــران و همچنیــن آزادشــدن ســرمایه  های 
ــران  ــاد ای ــادی در اقتص ــر زی ــور تأثی ــن کش ــده ای ــه ش بلوک
خواهــد داشــت. امــا آنچــه کــه بیشــتر از همــه این هــا مــورد 
ــا  ــت. ب ــران اس ــت، گاز ای ــد گرف ــرار خواه ــان ق ــه جه توج
ــه  ــوط لول ــت خط ــن اس ــران، ممک ــد گاز در ای ــش تولی افزای
بــه منظــور صــادرات گاز در شــرق و غــرب ایــن کشــور نیــز 
احــداث شــود. بــه عبارتــی دیگــر ایــران از ســمت غــرب بــه 
ــادرات گاز  ــتان ص ــه پاکس ــز ب ــرق نی ــمت ش ــه و از س ترکی

ــت. ــد داش خواه
وی در خصــوص حکومــت آتــی ترکیــه و موضــع ایــن 
ــز  ــرژی نی ــه ان ــران در زمین ــا ای ــال همــکاری ب کشــور در قب
ــد،  ــه روی کار آی ــه در ترکی ــی ک ــر حکومت ــرد: ه ــد ک تأکی
ــکاری  ــرژی هم ــرو و ان ــش نی ــران در بخ ــا ای ــت ب می  بایس
ــل اول را  ــت: دلی ــل اس ــه دو دلی ــر ب ــن ام ــد. ای ــته باش داش
ــرد.  ــوان ک ــرژی عن ــع ان ــه مناب ــه ب ــاز ترکی ــوان نی ــی ت م
دلیــل دوم را نیــز مــی تــوان ایــن امــر دانســت کــه 
هنگامــی کــه شــرکت های جهانــی بــا ایــران در زمینــه 
ــز  ــرک نی ــرکت  های ت ــند، ش ــته باش ــکاری داش ــرژی هم ان

ــود. ــد ب ــتثنی نخواهن مس
مســئول بخــش انــرژی موسســه ترکیــه قــرن بیســت 
ویکــم در پایــان ســخنانش گفــت: هرگونــه تفاهمنامــه 
همــکاری در زمینــه انــرژی بیــن ایــران و ترکیــه و یــا 
ایجــاد زمینــه الزم بــرای صــادرات منابــع انــرژی ایــران بــه 
ــه  ــد ک ــود. هرچن ــد ب ــیه خواه ــی روس ــب نگران ــا، موج اروپ
ــد  ــه خواه ــیه ادام ــران و روس ــتانه ای ــن و دوس ــط دیری رواب
داشــت، امــا از ایــن پــس احتمــال دارد کــه ایــران در زمینــه 
انــرژی بــه بزرگتریــن رقیــب روســیه در بــازار جهانــی 
تبدیــل شــود. از ایــن رو ترکیــه می  بایســت در مثلــث 
ایــران، آذربایجــان و روســیه سیاســت های حساســی را در 

ــد. ــال کن ــرژی دنب ــه ان زمین

گفتگو با استاد دانشگاه استانبول:

دولت آتی ترکیه دربخش انرژی با ایران همکاری 
کند/ رقابت تهران و مسکو
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اروپـــــــا

کلیپــی کــه بــه نــام نوع 
دوســتی و کمــک بــه 
کــودکان ســرطانی در 
ــواره  ــای ماه ــبکه ه ش
هــای  رســانه  و  ای 
مجــازی بــا بهــره گیری 
احساســی  الفــاظ  از 
هنرمندنمــای خــارج نشــین کلیــد خــورد، نقشــه 
کودتــای آرام »بیوتروریســم« را افشــا نمــود.
ــوم  ــروژه »ژن ــام پ ــا اع ــوگل ب ــتجوگر گ جس
ــی  ــوگل»)Google Genomics(  رقابت گ
جــدی را بــا شــرکت آمــازون درخصــوص ذخیره 
ســازی اطاعــات ژنتیــک انســان هــا آغــاز کرده 
ــا  ــا میلیون ه ــه تنه ــق ن ــن طری ــا از ای ــت ت اس
ــریع  ــل س ــکان تحلی ــک را ایجــاد و ام داده ژنتی
اطاعــات ژنتیکــی را فراهــم نماینــد، بلکــه ایــن 
اطاعــات را در ســرورهای خــود بــه شــکل 
ــه  ــان ب ــرور زم ــه م ــا ب ــد ت ــره نمای ــن ذخی آنای
»بانــک هــای وراثتــی انســان« مبــدل شــوند. پر 
واضــح اســت کــه در عصــر خصوصــی ســازی و 
تجــاری ســازی اطاعــات و تحقیقــات، اینگونــه 
دیتــا بانــک هــا ممکــن اســت در اختیــار بنــگاه 
هــای تحقیقاتــی قــرار داده شــوند که فعالیتشــان 
خــارج از حــوزه حقــوق بشــریت و مســائل 

انســانی باشــد.
در ایــن مســیر، گــوگل و آمــازون در حــال 
ــا آن  ــکاری ب ــرای هم ــر ب ــا یکدیگ ــت ب رقاب
دســته از مراکــز پژوهشــی ژنتیــک، محققــان و 
شــرکت های خصوصــی  هســتند کــه تــا کنــون 
ــی  ــات فراوان ــان« مطالع ــوم انس ــروژه »ژن در پ
ــان،  ــوم انس ــروژه ژن ــد. پ ــوده ان ــروف نم مص
طرحــی اســت کــه بــرای اولیــن بــار بــا حمایــت 
ســازمان بهداشــت ملــی آمریــکا )NIH( و 
ســازمان  هــای مشــابه در اتحادیــه اروپــا از ســال 

ــورد. ــد خ 1984 کلی
ــق و  ــین عم ــات پیش ــمندانه ادبی ــی هوش بررس
ــوری  ــدان جمه ــداوت معان ــون ع ــاد گوناگ ابع

ــا  ــن آن ه ــرا و بازتدوی ــی، اج ــامی در طراح اس
ــن حقیقــت آشــکار اســت  ــد ای ــه وضــوح مؤی ب
ــی،  ــای نظام ــای کودتاه ــروژه ه ــی پ ــه وقت ک
تفرقــه افکنــی قومی-نــژادی، جنــگ تحملیلــی، 
تحریــم اقتصــادی، شــبیخون فرهنگــی، راه 
ــه  ــا نمون ــن و ده ه ــدازی انقــاب هــای رنگی ان
ــه  ــد، ن ــه ش ــت مواج ــا شکس ــر ب ــابه دیگ مش
ــرم«، بلکــه  ــری ادوات »جنــگ ن ــه کارب تنهــا ب
ــتور کار  ــوع آن در دس ــای متن ــه ه ــی گون طراح
ــی دشــمنان  ــی و امنیت ســرویس هــای اطاعات
ــمنان  ــن دش ــه ای ــرا ک ــت؛ چ ــرار گرف ــران ق ای
ــا  هــم بــه دنبــال کــم هزینــه نمــودن مقابلــه ب
نفــوذ رو بــه گســترش جمهــوری اســامی ایران 
در اقصــی نقــاط جهــان هســتند و هــم بــا درس 
گرفتــن از شکســت هــای پیشــین خــود، مایلنــد 
اثرگــذاری مقابلــه خــود را به روز رســانی کــرده و 

ــد. ــاء دهن ــره ارتق باالخ
از ایــن رو جبهــه جدیــدی را بــا عنــوان »کودتای 
ــا  ــرده و ب ــاز ک ــران ب ــه ای ــم« علی بیوتروریس
پیگیــری ســناریوهای مختلفــی مــی کوشــند تــا 
در توهــم خــود بــه آینــده ای برســند کــه بــدون 
ــور  ــا کش ــد ب ــی بتوانن ــروی نظام ــتفاده از نی اس
ــرای رســیدن  ــارزه نماینــد. ب ــران مب اســامی ای
بــه ایــن هــدف، کلیپــی را تدویــن کردنــد کــه در 
آن، یکــی از بــه ظاهــر هنرمنــدان خــارج نشــین 
ایرانــی بــا بهره گیــری از الفــاظ احساســی تاش 
مــی کنــد ایرانــی هــا را متقاعــد کنــد تــا بــرای 
ــات ژنتیکــی  ــاران ســرطانی، اطاع ــان بیم درم
ــه  ــود ب ــان خ ــزاق ده ــه ب ــا ارائ ــی ب ــود را حت خ

ــد. ــه هایــی ناشــناس تحویــل دهن غریب
دلیــل دیگــری را نیــز مــی تــوان بــرای انتخــاب 
ایرانیــان در تحقــق رؤیــای شــوم آن هــا ملحوظ 
نمــود. ایــران بــا وجــود قومیــت هــای مختلــف 
یــک کشــور موســوم بــه »هتــروژن« بــوده کــه 
باعــث مــی شــود ســرقت هــا و جاسوســی هــای 
آن هــا از ایرانیــان متنــوع بــوده و لــذا ســودمندی 
بیشــتری را نیــز نصیــب دشــمنان ایــران نمایــد.

ــه  ــت ک ــاس اس ــن اس ــر ای ــا ب ــناریوی آن ه س
بــا روش هــای مختلفــی در گام اول بتواننــد بــه 
ــادرت  شناســایی »نقشــه ژنتیکــی ایرانیــان« مب
ــود  ــداف خ ــه اه ــر ب ــای دیگ ــوده و در گام ه نم

ــد: ــران دســت یابن ــا ای ــارزه ب در مب

ــال  ــت نرم ــه و بررســی جمعی ــاز اول: مطالع ف
ــیر  ــاز مس ــار، آغ ــروه بیم ــا گ ــرل( ب ــروه کنت )گ
ــی  ــوب م ــا« محس ــی ه ــوم ایران ــف »ژن کش
شــود؛ چــرا کــه از طریــق مقایســه گــروه 
ــوان متوجــه شــد  کنتــرل و گــروه بیمــار مــی ت
کــه تغییــرات ایجــاد شــده ممکــن اســت عامــل 
بیمــاری باشــد. لــذا، گام اول ایــن جاسوســی نرم 
ــا دو  ــان« ب ــی ایرانی ــات ژنتیک ــت اطاع در »ثب

ــود: ــی ش ــداد م ــر قلم ــت زی اولوی
- تهیــه بانــک هــای اطاعــات ژنتیکــی 
فــارغ  شــامل  برجســتگان  و  نخبــگان 
التحصیــان، ورزشــکاران، اســاتید و هنرمندانــی 
ــل،  ــه تحصی ــابقات، ادام ــرای مس ــه ب ــت ک اس
ارائــه پــروژه هــا و امثالهــم بــه کشــورهای 
ــد؛  ــی کنن ــفر م ــر« س ــه پذی ــه »نخب ــوم ب موس
بــه گونــه ای کــه اطاعــات ژنتیکــی آن هــا در 

بــدو ورود و یــا در طــول اقامــت بــه بهانــه هایــی 
ــذ و  ــکاران اخ ــگ ورزش ــش دوپین ــد آزمای مانن

ــردد. ــی گ ــره م ذخی
- در مرحلــه دوم، نوبــت بــه مســافران یــا 
مهاجرانــی اســت کــه شــاید زمینــه هــای 
ــای  ــب ه ــا در قال ــد، ام ــری دارن ــی کمت نخبگ
ــی  ــامت، بررس ــِت س ــل توریس ــی مث مختلف
ــی و  ــذاری، کاریاب ــرمایه گ ــای س ــت ه ظرفی
ــه »ژن- ــد تهی ــورهای مترص ــه کش ــم ب امثاله

بانــک هــا« ســفر کــرده و اطاعــات زیســتی و 
ژنتیکــی آن هــا مــورد ســرقت قــرار مــی گیــرد.

نکتــه مهــم در ایــن رابطــه ایــن اســت که شــیوه 
ــه  ــی، ب ــای ژنتیک ــه ه ــع آوری نمون ــای جم ه
ــراد محــدود نیســت،  ــه خــون از اف گرفتــن نمون
ــی کــه دارای هســته  بلکــه از همــه ســلول های
باشــند مــی تــوان دی اِن اِی یــا مــاده وراثتــی را 
اســتخراج کــرد. بنابرایــن مــی تــوان بــرای نمونه 
گیــری عــاوه بــر خــون از گلبــول هــای ســفید، 
ــم  ــدن ه ــحات ب ــر ترش ــی دیگ ــا حت ــزاق و ی ب

اســتفاده نمــود.
ــه  ــوان جامع ــی ت ــارج را م ــم خ ــان مقی - ایرانی
ــه  ــدگان نقش ــت کنن ــرای ثب ــومی ب ــدف س ه

ــت. ــی هادانس ــی ایران ــع ژنتیک جام

ــاش  ــات، ت ــت اطاع ــس از ثب ــاز دوم:  پ ف
ــی  ــه ژنتیک ــه »نقش ــیدن ب ــرای رس ــد ب هدفمن
ایرانیــان« بــا اســتفاده از ژنتیــک اقــوام مختلــف 
ــران هدفگــذاری مــی گــردد. از نقــاط متعــدد ای

ــوم: دانشــمندان رشــته بیوتروریســم  ــاز س ف
پــس از دســتیابی بــه مخــازن نمونه هــای 
ژنتیکــی و زیســتی جوامــع هــدف، بــا تمرکــز بر 
نقــاط ضعــف ژنتیکــی و زیســتی بــه دســت آمده 
از طــرف مقابــل مــی کوشــند تــا بــه دســتکاری 
ــد.  ــدام کنن ــا اق ــط زیســت آنه تروریســتی محی
خصوصیــت ایــن کار کــه مــی تــوان آن را 
»بمبــاران هوشــمند« نامیــد ایــن اســت کــه در 
ــا اطــاع از الگــوی  ــرزی دو کشــور و ب ــاط  م نق
ژنتیکــی مــردم یکــی از آن کشــور هــا، می تــوان 
ــع، دام و ...  ــاک، آب، مرات ــردن خ ــوده  ک ــا آل ب
بــه مبــارزه بــا اهدافــی پرداخــت کــه نقــص یــا 
خصوصیــت ژنتیکــی خاصــی داشــته باشــند و از 
ایــن طریــق در حالیکــه بــه ســاکنان ایــن ســوی 
مــرز لطمــه وارد مــی شــود، آســیبی به مــردم آن 

ــرز وارد نشــود. طــرف م

کودتای »بیوتروریسم«/ سرقت ژنتیکی از ایرانیان؛ راهبرد یا جنگ نرم

مهدی ذوالفقاری
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اروپـــــــا

ــک  ــه بان ــا دسترســی ب ــارم: چــون م ــاز چه ف
ــم،  ــم نداری ــورهای متخاص ــی کش ــای اطاعات ه
در صــورت آغــاز اقدامــات مخــرب آن هــا، گزینــه 
ــه  ــی البداه ــورت ف ــه ص ــز ب ــری را نی ــای کمت ه

ــم داشــت. ــان خواهی ــا آن ــه ب ــرای مقابل ب
برخــی از مخاطــرات تحقــق رؤیای شــوم دشــمنان 

در کودتــای بیوتروریســم عبارتند از:
- بــا آناتومــی ژن-بانــک حاصــل از دزدی اطاعــات 
بومــی و ملــی، مهندســی نســل هــای آینــده ایرانیان 
را در دســت گیرنــد تــا از ایــن طریــق تعــداد متولدیــن 
ایرانــی را بــر اســاس معیارهــای خاصــی تغییــر دهند، 
مثــًا تولدهــای دختــر یا پســر را بــه صــورت هدفمند 
تغییر دهنــد، تولــد هایــی را کاهش یــا افزایــش دهند 
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــی م ــب هوش ــه ضری ــه در نتیج ک

انجــام برخــی امــور را دگرگــون نماینــد.
- بــرای کدهــای ژنتیکــی خاصــی ماننــد نخبــگان 
برنامــه ریــزی ویــژه ای کننــد تــا بــه عنــوان نمونــه 
فراوانــی نخبــگان در برخــی رشــته هــا کاهــش یابد؛

ــرای  ــژه ای را ب ــتی وی ــای بیوتروریس ــروژه ه - پ
افــراد خــاص تدویــن نماینــد تــا بــه عنــوان مثــال 
آن هــا را بــه آلــرژی هــا یــا برخــی بیمــاری هــای 

ناشــناخته یــا مهلــک مبتــا نماینــد؛
ــه  ــا توج ــددی را ب ــای ویروســی متع ــاری ه - بیم
ــودن برخــی ژن هــای کشــف  ــر ب ــه آســیب پذی ب
ــه گســترش  ــک ناحی ــژاد خاصــی در ی ــا ن شــده ی
دهنــد. برخــی اهــداف آن هــا در ایــن حــوزه 
ــات زیســتی در  ــر حی ــا تغیی ــب ی ــد از تخری عبارتن
یــک منطقــه یــا شــهر، شــیوع فــراوان حشــرات یا 
حیوانــات مخــرب و ناقــل بیمــاری هــای واگیــردار 
در یــک منطقــه، بیمــاری هــای نابــود کننــده دام و 

ــی. ــد سیســتم غذای ــور، تهدی طی
- بــا ارســال اطاعــات تحلیــل شــده بــه شــرکت 
هــای دارویــی خــود، درمــان بیمــاری هایــی را کــه 
ــه  ــد ارائ ــه آن را شــیوع داده ان ــک منطق خــود در ی
دهنــد و در نتیجــه بــرای شــرکت هــای خــود کــه 
در حــوزه درمــان و دارو فعالیــت مــی کننــد منافــع 
ــا  ــن تنه ــد. ای ــان آورن ــه ارمغ ــادی ب ــت اقتص مثب
ــر  ــر، اگ ــوی دیگ ــت. از س ــکه اس ــک روی س ی
بــرای مثــال بدانیــم اســتعداد ژنتیکــی افــراد در یک 
ــم در خصــوص  ــه اســت، مــی توانی ــه چگون منطق
اثرگــذاری محصــوالت و داروهــای پیشــنهادی بــه 
ــت  ــرای آن جمعی ــری ب ــب ت ــرف مناس ــازار مص ب

ــم. ــدا کنی دسترســی پی
ــن  ــا کمتری ــد ب ــه بتوان ــی ک - تســلیحات نامتعارف
ــا  ــراد ب ــترین اف ــی، بیش ــودی فیزیک ــدرت ناب ق
ژنتیــک خــاص را متأثــر و یــا نابــود کنــد بســازند؛

ــل  ــا اســتفاده از عوام - بیمــاری هــای خــاص را ب
ــدون  ــا و ب ــان ه ــا و طوف ــل باده ــی از قبی طبیع
اینکــه کشــوری بــه عنــوان مهاجــم شــاخته شــود، 

ــد، ــیوع دهن ش
ــد  ــد رش ــی مانن ــردی مل ــای راهب ــه ه - در برنام
ــاروری اختــال هایــی  ــرخ ب جمعیــت و افزایــش ن
ــد  ــش تول ــب افزای ــًا موج ــا مث ــد ت ــاد نماین ایج

ــوند، ــی ش ــه خاص ــص در منطق ــای ناق ه
- تغییراتــی بــا هــدف خرابــکاری ژنتیکــی در 
محصوالتــی ماننــد پســته و زعفــران کــه پــس از 
بســته بنــدی هــای مجلــل دوبــاره بــه بــازار داخــل 

ــد. ــد اعمــال کنن ــاز مــی گردن ــران ب ای
بــا توجــه بــه ایــن مســائل بایــد گفــت عــاوه بــر 
نظــارت هــای دقیــق اطاعاتــی، امنیتــی، علمــی و 
بهداشــتی کشــور، همانطــور کــه از گــذرواژه هــای 
ــم،  صفحــات شــخصی خــود محافظــت مــی کنی
الزم اســت مراقــب اطاعــات هویــت ژنتیــک خود 

نیــز بــوده و از آن صیانــت نماییــم.

آشــکار شــدن جدی نبــودن دولتمــردان ترکیه 
ــترده  ــات گس ــش و حم ــا داع ــه ب در مقابل
ــی  ــه زن ــروه پ ک ک، گمان ــه گ ــان ب همزم
ــی  ــی انتخابات ــاره اهــداف احتمال ــی را درب های
و خارجــی حــزب حاکــم ایــن کشــور مطــرح 

ــت. ــرده اس ک
چنــد هفتــه از تغییــر مواضــع دولتمــردان آنکارا 
در قبــال داعــش و اعــام شکســت مذاکــرات 
صلــح بــا کردهــای ایــن کشــور و به دنبــال آن 
اغــاز حمــات گســترده بــه گــروه پ ک ک و 

داعــش بطــور همزمــان مــی گــذرد.
ــان و انتشــار  ــا گذشــت هــر چــه بیشــتر زم ب
ــودن  ــدی نب ــر ج ــی ب ــی مبن ــزارش های گ
ــن  ــش و همچنی ــه داع ــگ علی ــه در جن ترکی
گــزارش هایــی از بــن بســت در مذاکــرات دولت 
ــا دیگــر احــزاب  ــن کشــور ب و حــزب حاکــم ای
مخالــف بــرای تشــکیل دولــت ائتافــی بــا مانع 
ــا  ــی ه ــه زن ــان«، گمان ــای »اردوغ ــی ه تراش
دربــاره اهــداف پشــت پــرده وی و حــزب حاکــم 

ــه اســت. ــاال گرفت ــت و توســعه ب عدال

علــت تغییــر تاکتیکــی مواضــع 
ترکیــه در قبــال داعــش

ــکیل  ــال از تش ــدود یکس ــت ح ــس ازگذش پ
ــکا،  ــری آمری ــه رهب ــش ب ــد داع ــاف ض ائت
ــی  ــود ول ــراه ب ــا آن هم ــه ب ــا آن ک ــه ب ترکی
ــا گــروه  بــه علــت اتحــاد اســتراتژیک خــود ب
ترورریســتی داعــش بــه آن نپیوســت و در 
ــرای  ــکا ب ــواره از ســوی آمری ــدت هم ــن م ای

ــود. ــار ب ــت فش ــا آن تح ــکاری ب هم
بــا اینحــال عوامــل متعــددی از جملــه مانــدن 
ــی رغــم خواســت  ــدرت عل ــر ق بشــار اســد ب
دولتمــردان ترکیــه و تغییــر نــگاه غربــی 
ــه موضــوع ســوریه و افشــای هــر چــه  ــا ب ه
بیشــتر حمایــت هــا و کمــک هــای ترکیــه از 
ــه  ــردان ترکی ــا دولتم ــد ت ــب ش ــش موج داع
بــه دنبــال تغییــر تاکتیــک در قبــال ســوریه و 
ــه همیــن منظــور همــواره  داعــش باشــند و ب
مترصــد فرصــت و فرصــت ســازیی بودنــد. لذا 
ــه انتحــاری در شــهر مــرزی »ســوروج«  حمل
ــر  ــش از 1۳0 نف ــدن بی ــی ش ــته و زخم و کش
در ایــن عملیــات کــه بــه داعــش نســبت داده 
شــد فرصــت مناســبی بــرای دولــت ترکیــه به 
وجــود آورد تــا مواضــع خــود در برابــر داعــش 
ــروه  ــه گ ــب آنک ــه جال ــد. نکت ــر ده را تغیی
ــوی  ــا از س ــال ه ــه س ــش ک ــتی داع تروریس
دولتمــردان تــرک حمایــت مــی شــده اســت 
تــا کنــون دربــاره پذیــرش رســمی مســئولیت 
ــرده  ــکوت ک ــور س ــاری مذک ــات انتح عملی

ــت. اس
ــای  ــت ه ــای حمای ــت افش ــوان گف ــاید بت ش
دولتمــردان ترکیــه از داعــش در محافــل 
داخلــی و بیــن المللــی و همچنیــن نــوع 
ــکا و  ــا آمری ــور ب ــن کش ــردی ای ــط راهب رواب
غــرب و فشــارهای آنهــا بــر دولتمــردان ایــن 
کشــور، ترکیــه را بــه تغییــر تاکتیــک در برابــر 
ــور کــرده اســت  ــن گــروه تروریســتی مجب ای

ــی  ــن کشــور عل ــا ای و موجــب شــده اســت ت
ــک  ــگاه اینجرلی ــی اش  پای ــل باطن ــم می رغ
را در اختیــار آمریــکا و دیگــر متحــدان غربــی 

ــد. ــرار ده ــود ق خ
هــر چنــد بســیاری معتقدنــد ترکیــه در قالــب 
نیروهــای ائتــاف نیــز قــادر خواهــد بــود بــه 
حمایــت هــای خــود از گــروه تروریســتی 
ــیاری  ــال بس ــا اینح ــد، ب ــه ده ــش ادام داع
معتقــد هســتند کــه ادعــای حمــات ترکیــه 
ــات  ــرای حم ــه داعــش پوششــی اســت ب ب
ــه  ــروه پ ک ک. بطوریک ــه گ ــور ب ــن کش ای
ــدان  ــه از متح ــوریه ک ــمال س ــای ش کرده
ــه  ــش ب ــه داع ــگ علی ــکا در جن ــی آمری اصل
ــچ  ــد هی ــته ان ــام داش ــد اع ــی رون ــمار م ش
ــه  ــای ترکی ــده ه ــوی جنگن ــه ای از س حمل
علیــه  مواضــع داعــش صــورت نمــی گیــرد.

اهــداف احتمالــی داخلــی و خارجــی حمــات 
ــه پ ک ک ــه ب ترکی

ــم  ــزب حاک ــت ح ــی شکس ــن در پ همچنی
عدالــت و توســعه در انتخابات پارلمانــی در این 
ــزب و رجــب  ــن ح ــدن ای ــاکام مان کشــور و ن
طیــب اردوغــان در پیگیــری اهــداف خــود که 
اصلــی تریــن آنهــا تغییــر نظــام پارلمانــی این 
کشــور بــه  نظــام ریاســت جمهــوری بــود، بــه 
نظــر مــی رســد کــه ایــن حــزب و دولتمــردان 
ترکیــه بــه دنبــال جبــران شکســت انتخاباتــی 
خــود و بازســازی خــود بــرای پیگیــری اهداف 
ــرار  ــار ق ــت فش ــذف و تح ــق ح ــود از طری خ
ــه  ــه ب ــا ک ــق ه ــک خل ــزب دموکراتی دادن ح
کردهــای ایــن کشــور نزدیک اســت، هســتند.

ــد از  ــی کــه موجــب شــد بع ــن علت ــی تری اصل
ــه اکثریــت خــود  12 ســال حــزب حاکــم ترکی
در انتخابــات پارلمانــی را از دســت دهــد و اولیــن 
شکســت خــود در عرصــه سیاســت داخلــی این 
کشــور را تجربــه کنــد کســب حــدود 1۳ درصــد 
آرای ریختــه شــده بــه صنــدوق هــا در انتخابات 
پارلمانــی این کشــور توســط حــزب دموکراتیک 
خلق هــا کــه نزدیــک بــه کردهــای این کشــور 

اســت بــود.
حــزب  دموکراتیــک خلق هــا و طرفــداران آن در 
ســایه رونــد مذاکــرات صلــح کــه بیــن کردهــا و 
دولــت ترکیــه در جریــان بود توانســتند بــا قدرت 
ــت  ــه موفقی ــی ترکی ــه سیاس ــری در عرص گی

هــای مناســبی را بــه دســت آورنــد.
ــزب  ــان ح ــیاری از کارشناس ــاد بس ــه اعتق ب

حاکــم عدالــت و توســعه و رجــب طیــب 
ــا راه  ــه تنه ــور ترکی ــس جمه ــان رئی اردوغ
پیگیــری مجــدد اهــداف خــود در عرصــه 
داخلــی ترکیــه را بــه شکســت کشــاندن 
مذاکــرات بــا احــزاب دیگــر ایــن کشــور 
ــزب  ــق و ح ــوری خل ــزب جمه ــه ح از جمل
حرکــت ملــی بــرای ایجــاد دولــت ائتافــی و 
برگــزاری انتخابــات پارلمانــی دیگــر جســتجو 
مــی کننــد، انتخاباتــی کــه در آن حــزب 
کــردی دموکراتیــک خلــق هــا و اصلــی 
تریــن عامــل ناکامــی رجــب طیــب اردوغــان 
و حــزب حاکــم، مهــار شــود و کنــار زده شــود.

بهتریــن راه مهــار احــزاب نزدیــک بــه کردهــا 
ــردن  ــی ک ــل امنیت ــای قب ــون دوره ه همچ
ــذا  ــا اســت. ل ــر آنه فضــای کشــور و فشــار ب
بهتریــن بهانــه بــرای اینــکار کشــته شــدن دو 
مامــور راهنمایــی و رانندگــی ترکیه در شــانلی 
اورفــا بــود کــه گفتــه شــد ایــن دو پلیــس در 
ــروه پ  ــه از ســوی گ ــی جویان ــی تاف عملیات
ک ک )گــروه مســلح کــرد( بــه علــت عملیات 

انتحــاری ســوروج کشــته شــدند.
در پــی ایــن اقــدام منتســب بــه پ ک ک آنــکارا 
ــا کردهــا را اعــام  شکســت مذاکــرات صلــح ب
کــرد و حمــات هوایــی خــود علیــه مواضــع پ 
ک ک در داخــل ترکیــه، ســوریه و شــمال عــراق 
را آغــاز کــرد. نکتــه جالــب اینجاســت کــه گروه 
پ ک ک بطــور شــفاف مســئولیت ایــن قتل ها 

را بــر عهــده نگرفتــه اســت.
از ســوی دیگــر امــروز شــاهد هســتیم کــه بــا 
گذشــت بیــش از 4 ســال از تحــوالت ســوریه 
ــدرت  بشــار اســد ســاقط نشــده اســت و در ق
باقــی مانــده اســت و دامنــه تهدیــدات نــا امنی 
هــای ســوریه و عــراق کــه نتیجــه سیاســت 
ــا  ــن ســال ه ــکارا در طــول ای ــط آن هــای غل
ــز  ــور نی ــن کش ــود ای ــه خ ــت متوج ــوده اس ب

ــه آن اســت. شــده و در حــال ســرایت ب
ــوریه  ــمال س ــا در ش ــن کرده ــدرت گرفت ق
یکــی از بزرگتریــن تهدیداتــی اســت کــه 
ــت  ــه اس ــا آن مواج ــر ب ــال حاض ــکارا در ح آن
ــه  و مــی تــوان گفــت کــه حمــات ترکیــه ب
کردهــا و گــروه پ ک ک در شــمال ســوریه و 
عــراق بــا هــدف جلوگیــری از قــدرت گرفتــن 
ــد کانتــون هــای کــردی صــورت مــی  و پیون
ــد  ــم جدی ــکیل اقلی ــه تش ــر ب ــا منج ــرد ت گی

ــود. ــوریه نش ــمال س ــردی در ش ک

چرایی تغییر تاکتیک ترکیه در قبال داعش
 و پ ک ک/ اهداف داخلی و خارجی

پیمان یزدانی
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اروپـــــــا

ــر  ــه منج ــی ک ــام مذاکرات ــدت انج ــه در م || فرانس
بــه توافــق هســته ای شــد موضعــی ســخت داشــت 
و حتــی برخــی از مواقــع ســختگیری فرانســه بیــش 
ــی  ــه م ــن رابط ــکا در ای ــای آمری ــختگیری ه از س
ــل اتخــاذ ایــن رویکــرد از ســوی پاریــس  شــد، دلی
در زمــان انجــام مذاکــرات چــه بــود؟ آیــا تمــام ایــن 
ــود  ــه ب ــع فرانس ــطه مناف ــا بواس ــری ه ــخت گی س
ــون  ــر همچ ــورهای دیگ ــع کش ــس از مناف ــا پاری ی
عربســتان ســعودی و یــا اســرائیل دفــاع مــی کــرد؟

بلــه ظاهــرا فرانســه در دوران مذاکــرات هســته ای مواضــع ســخت 
ــران  ــا ای ــده ب ــره کنن ــورهای مذاک ــایر کش ــه س ــبت ب ــری نس ت
داشــت و ایــن بــه آن دلیــل بــود کــه فرانســه از جملــه کشــورهای 
پیشــرو در مذاکــرات هســته ای اســت و از تجــارب بســیار زیــادی 
در زمینــه ســاخت تاسیاســت هســته ای در مناطــق مختلــف جهان 
برخــوردار اســت از همیــن رو ســعی پاریــس در ایــن مذاکــرات بــر 
آن بــود کــه بــه یــک توافــق مســتحکم برســند. توافقــی کــه بــه 
گفتــه لــوارن فابیــوس، وزیــر خارجــه فرانســه، مســتحکم و قابــل 

دفــاع و ارزیابــی باشــد.
ــق  ــن تواف ــه ای ــم ک ــرض کنی ــرض محــال ف ــوان ف ــه عن ــر ب  اگ
در آمریــکا رد شــود گمــان نمــی کنــم کــه اروپــا از ایــن تصمیــم 
ــق  ــه تواف ــدان خاطــر اســت ک ــن ب ــد. و ای ــروی کن واشــنگتن پی
ــز  ــا نی ــود اروپ ــول خ ــران و 1+5 محص ــان ای ــده می ــت آم بدس
هســت. شــکی در ایــن نیســت کــه امریــکا در بــه نتیجــه رســیدن 
مذاکــرات نقــش اساســی داشــته امــا نبایــد نقــش اتحادیــه اروپــا و 

ــرد.  ــگ ک ــم رن ــی را در آن ک کشــورهای اروپای
ــس  ــه پاری ــود ک ــه آن ب ــای فرانس ــخت گیره ــر س ــت دیگ عل
ــران  ــته ای ای ــم موضــوع هس ــی خواهی ــر م ــاد داشــت اگ اعتق
ــق و  ــه تواف ــد ب ــم بای ــل کنی ــه ح ــرای همیش ــار ب ــک ب را ی
ــد  ــورد تائی ــرار داد م ــن ق ــه ای ــیم ک ــران برس ــا ای ــراردادی ب ق
ــه  ــوص ک ــد.  بخص ــی باش ــع جهان ــورها و مجام ــت کش اکثری
ــه  ــق چ ــن تواف ــا ای ــی ب ــت های ــت مخالف ــی دانس ــه م فرانس
ــت؛  ــد داش ــود خواه ــه وج ــارج از منطق ــه در خ ــه و چ در منطق
ــا ایــران  کشــورهایی وجــود داشــتند کــه بــا هــر نــوع توافــق ب
ــازه  ــران اج ــه ای ــه ب ــراردادی را ک ــوع ق ــر ن ــوده و ه ــف ب مخال
مــی داد تــا برنامــه هســته ای خــود را حفــظ کــرده و بــه غنــی 
ســازی اورانیــوم ادامــه بدهــد تحمــل نمــی کردنــد.  کشــورهایی 
همچــون عربســتان ســعودی و دیگــر کشــورهای عربــی حاشــیه 
خلیــج فــارس و یــا حتــی از آن مهمتــر اعضای کنگــره آمریــکا که 
هــم اکنــون در اختیــار محافظــه کاران اســت و آنهــا نیــز تــا حــد 
زیــادی تحــت البــی هــای اســرائیل قــرار دارنــد نیــز مخالــف هــر 
ــی شــرایطی  ــد. در چنین ــران بودن ــر ای ــوع عقــب نشــینی در براب ن
ــر  ــوان از آن در براب ــه بت ــید ک ــی رس ــه توافق ــد ب ــی ش ــه م چگون
ــن  ــرد؟ ای ــاع ک ــا دف ــت ه ــن مخالف ــر ای ــی و در براب ــکار جهان اف
در صورتــی امــکان پذیــر مــی شــد کــه بــه توافقــی برســیم کــه 

هیچگونــه نقصــی نداشــته باشــد. مجمــوع ایــن عوامــل بــود کــه 
فرانســه را وادار مــی کــرد تــا در مذاکــرات ســخت گیــر باشــد و در 
یــک یــا دو مــورد خواســته هایــی بیشــتر از آمریــکا و دیگــر طــرف 

ــا ایــران داشــته باشــد. هــای گفتگــو ب

ــای  ــال ه ــه در س ــی ک ــم های ــب تحری ــه موج || ب
ــای  ــرکت ه ــد ش ــال ش ــران اعم ــه ای ــته علی گذش
ــای  ــان ه ــا زی ــژو ب ــو و پ ــه رن ــوی از جمل فرانس
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــدند آی ــه ش ــادی مواج ــی زی مال
ــتقلی  ــد و مس ــرد جدی ــه رویک ــت فرانس ــن وضعی ای
ــا آنکــه هماننــد  ــال ایــران آغــاز مــی کنــد ی را در قب
گذشــته پاریــس دنبالــه رو آمریــکا بــوده و سیاســت 
خارجــی فرانســه تابعــی از سیاســت هــای آمریــکا و 

ــود؟ ــد ب ــرائیل خواه اس
بعــد از تصویــب قطعنامــه در شــورای امنیــت ســازمان ملــل علیــه 
ــن کشــور،  ــه ای ــه علی ــد جانب ــای چن ــم ه ــال تحری ــران و اعم ای
فرانســه کــه یکــی از مهمتریــن شــرکای تجــاری ایــران بویــژه در 
ــود متضــرر شــد بطوریکــه در عــرض دو  ــد خــودرو ب بخــش تولی
ســال میــزان مبــادالت تجــاری دو کشــور از چهــار میلیــارد یــورو 
ــر شــد و  ــر کمت ــورو رســید یعنــی هشــت براب ــه 500 میلیــون ی ب
شــرکت هــای فرانســوی زیــان زیــادی را در ایــن میــان متحمــل 
شــدند. اتخــاذ ایــن سیاســت نمــی توانــد صرفــا بــه دلیــل دنبالــه 
روی از آمریــکا بــوده باشــد. امــا فرانســه در قبــال متحــدان خــود 
ــران و پیــروی از آن در  ــه ای تعهداتــی را دارد و اعمــال تحریــم علی

ایــن راســتا انجــام شــده اســت.

ــران،  ــه ای ــوس ب ــوران فابی ــه ســفر ل ــا توجــه ب ||  ب
ــور  ــران را چط ــس و ته ــط پاری ــده رواب ــما آین ش
ــرای  ــود ب ــای موج ــه ه ــد و زمین ــی کنی ــی م ارزیاب
گســترش روابــط ایــران و فرانســه را در چه مــواردی 

ــد؟ ــی بینی م
 یکــی از ویژگــی هــای ســفر آقــای فابیــوس بــه ایــران در 
ــاه  ــد م ــرف چن ــد ظ ــی دانن ــه م ــت. هم ــه اس ــت آن نهفت ماهی
ــن کشــور  ــران برداشــته شــوند ای ــم هــای ای ــی تحری ــده وقت آین
بــه عــاوه آنکــه از لحــاظ سیاســی جهــش چشــمگیری مــی کنــد 
ــن شــریک  ــه یکــی از مهمتری ــل ب ــز تبدی از لحــاظ اقتصــادی نی
هــای تجــاری اروپــا مــی شــود و البتــه ایــن شــرایط بــرای ســایر 
کشــورها نیــز وجــود دارد. امــا علیرغــم ایــن مســائل ســفر فابیوس 
ــان  ــود و از مقامــات تجــاری و صاحب ــران کامــل سیاســی ب ــه ای ب
صنایــع فرانســه هیچکــس فابیــوس را در ایــن ســفر همراهی نمی 
کــرد. علــت ایــن امــر آن اســت کــه اگر مــا بــه تاریــخ روابــط ایران 
ــگاه کنیــم متوجــه مــی شــویم کــه پــس از انقــاب  و فرانســه ن
ایــران روابــط تهران-پاریــس عمدتــا سیاســی بــوده البتــه در یکــی 
ــن  ــا ای ــا ب ــد ام ــان دو کشــوور بوجــود آم ــی می ــورد اختافات دو م

ــوده اســت. وجــود روابــط بیشــتر سیاســی ب
بعــد از تصویــب قطعنامــه در شــورای امنیــت ســازمان ملــل علیــه 
ــن کشــور،  ــه ای ــه علی ــد جانب ــای چن ــم ه ــال تحری ــران و اعم ای
فرانســه کــه یکــی از مهمتریــن شــرکای تجــاری ایــران بویــژه در 
ــود متضــرر شــد بطوریکــه در عــرض دو  ــد خــودرو ب بخــش تولی
ســال میــزان مبــادالت تجــاری دو کشــور از چهــار میلیــارد یــورو 
ــر شــد و  ــر کمت ــورو رســید یعنــی هشــت براب ــه 500 میلیــون ی ب
شــرکت هــای فرانســوی زیــان زیــادی را در ایــن میــان متحمــل 

شــدند.
عــاوه بــر آن فابیــوس سیاســتمدار باتجربــه ای اســت و در ســال 
هــای ابتدایــی انقــاب ایــران وی نخســت وزیــر فرانســه بــوده و از 
اهمیــت رابطــه بــا ایــران آگاه اســت. وی از ایــن موضــوع نیــز آگاه 
ــر کــردن  ــرای بــی اث اســت کــه در ســال هــای گذشــته ایــران ب
ــه  ــران، روی ب ــردن ته ــزوی ک ــرای من ــکا ب ــای آمری سیاســت ه
همــکاری بــا پاریــس آورده بــود و همانطور کــه فابیــوس در تهران 
ــی  ــال م ــژه ای را دنب ــدف وی ــفر دو اه ــن س ــرد وی در ای ــان ک بی
کــرد ؛ و هــدف اصلــی ادامــه رونــد اعتمــاد ســازی بیــن طرفیــن 
کــه در نتیجــه توافــق هســته ای بدســت آمــده اســت بطوریکــه 
خــود فابیــوس اعــام کــرده مــا نمــی توانیــم اعتمــاد میــان خــود 
ــر  ــا یکدیگ ــرام ب ــع احت ــه از موض ــر اینک ــم مگ ــترش دهی را گس
برخــورد کنیــم. از همیــن رو بــود کــه دیدیــم فابیــوس در تهــران 
تــاش کــرد تــا بــه مــردم ایــران ایــن پیــام را بدهــد کــه فرانســه 
ــوده و آنهــا مشــترکات  ــران یــک کشــور قدیمــی ب ــد ای ــز مانن نی
فرهنگــی و زبانــی بــا  یکدیگــر دارنــد و ههماننــد هــم از تاریخــو 
ــه و  ــط ادام ــن رواب ــد ای ــد و بای ــان و .... قدیمــی بهــره مــی برن زب
گســترش بیابنــد. و همچنیــن اینکــه فرانســه احتــرام زیــادی بــه 
تمــدن ایــران مــی گــذارد. فابیــوس بــه رابطــه بــا ایــران بــه هیــچ 
وجــه نــگاه صرفــا اقتصــادی نــدارد و نــگاه وی سیاســی و یــا حتی 

ــوان گفــت سیاســی-فرهنگی اســت. مــی ت
و در مــورد زمینــه هــای موجــود بــرای افزایــش همــکاری هــای میان 
دو کشــور، فابیــوس بیــش از انجــام ســفر بــه ایــران در مقالــه ای کــه 
در روزنامــه ایــران چــاپ تهــران منتشــر شــد بــر روی چنــد موضــوع 
تاکیــد کــرد و البتــه ایــن موضوع مــورد تاکیــد رئیــس جمهور نیــز بود 
و آن اینکــه اوال همــکاری میــان فرانســه و ایــران در تمامــی زمینه ها 

گفتگو با عضو بنیاد مطالعات بین المللی و استراتژیک فرانسه

فابیوس درپی نزدیک کردن فرانسه به ایران
 با استفاده از مشترکات است

عضو موسسه روابط بین الملل و بنیاد مطالعات بین المللی و استراتژیک فرانسه با اشاره به تاثیرات سفر »لوران 
فابیوس« به ایران، اوضاع موجود در خاورمیانه را از عوامل تاثیرگذار در حصول توافق هسته ای دانست.

ایران این روزها شاهد حضور گسترده دیپلمات های ارشد اروپایی است بطوریکه در هفته گذشته ابتدا »فدریکا 
موگرینی« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و پس از آن »لوران فابیوس« وزیر امور خارجه فرانسه، میهمان 

مقامات ایرانی بودند.
حضور این افراد سرشناس در تهران به دلیل گشایشی است که به موجب حصول توافق هسته ای میان ایران و 
کشورهای ۱+۵ به وجود آمده از همین رو کشورهای غربی در تالش هستند تا با پیشی گرفتن از یکدیگر عالوه بر 

ترمیم و احیای روابط دیپلماتیک خود با تهران ارتباط تجاری و اقتصادی خود با ایران را نیز مجددا احیا کنند.
در همین رابطه برای تحلیل دقیق تر دلیل تغییر رفتار کشورهای غربی در قبال ایران با دکتر »کریم پاکزاد« عضو 

موسسه روابط بین الملل و بنیاد مطالعات بین المللی و استراتژیک فرانسه به گفتگو نشستیم.
متن این مصاحبه به شرح زیر است.  

گفتگو از عبدالحمید بیاتی
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اروپـــــــا

افزایــش بیابــد و دوم آنکــه فرانســه ایــران را بــه عنــوان یــک قــدرت 
منطقــه ای مــی شناســد و پاریــس اهمیــت ویــژه ای بــه ایــن امر می 
دهــد و تاکیــد مــی کند کــه ایــران مــی توانــد نقــش مهمــی در ثبات 
منطقــه ایفــا کنــد و ایــن امــری اســت کــه در رابطــه فرانســه بــا دیگر 

کشــورها کمتــر بــه چشــم می خــورد.
ایــران وقتــی مــی توانــد نقــش بیشــتری در منطقــه ایفــا کنــد کــه 
اعتمــاد میــان ایــن کشــور و کشــورهای دیگــر افزایــش پیــدا کنــد 
و از همیــن رو بــود کــه مشــاهده کردیــم کــه فابیــوس در اظهارات 
خــود در تهــران یــک نــوع بازگشــت در اظهــارات خــود داشــت و 
بطــور ضمنــی از دردهــا ورنــج هــای مــردم ایــران در ســال هــای 

گذشــته بویــژه دوران جنــگ ایــران و عــراق یــاد کــرد.

ــران  ــق هســته ای ای ــا تواف ــکا ب ــر کنگــره آمری || اگ
ــال  ــا در قب ــه اروپ ــرد اتحادی ــد، رویک ــت نکن موافق
ــه  ــن اتحادی ــا ای ــود؟ آی ــد ب ــه خواه ــران چگون ای
سیاســت مســتقلی را در مــورد ایــران خواهــد داشــت 
یــا آنکــه بدنبــال اقــدام کنگــره آمریــکا، برکســل نیز 

ــد؟ ــه هــم مــی زن ــران را ب ــا ای توافقــات خــود ب
ــر  ــورهای دیگ ــا کش ــی قطع ــن وضعیت ــوع چنی ــورت وق در ص
ــن امــر وجــود  ــرای ای ــا احتمــال کمــی ب ناراحــت خواهندشــد. ام
ــم  ــر ه ــای اخی ــه در رزوه ــرا اول آنکــه شــاهد هســتیم ک دارد زی
ــایر وزرای  ــم س ــکا و ه ــه آمری ــور خارج ــر ام ــری« وزی ــان ک »ج
دولــت آمریــکا بــه کنگــره رفتــه انــد و از توافق هســته ای بدســت 
ــه وزاری  ــتیم ک ــاهد هس ــی ش ــد. حت ــرده ان ــاع ک ــز دف ــده نی آم
ــاالی حمایــت از ایــن  ــرای نشــان دادن درجــه ب ــکا ب ــت آمری دول
توافــق بــه فرانســه اشــاره کــرده و مــی گوینــد کــه پاریــس از ایــن 
توافــق هســته ای حمایــت مــی کنــد. اینکــه در زمــان مذاکــرات 

ــان موضــع ســخت  ــک هم فرانســه مواضــع ســختی داشــت این
تبدیــل بــه نقــات قــوت توافــق شــده اســت و جــان کــری بــرای 
متقاعــد کــردن اعضــای کنگــره از موضــوع فرانســه اســتفاده کرده 
و مــی گویــد بــا وجــود آنکــه در دوران مذاکــرات شــاهد سرســختی 
پاریــس بودیــم اکنــون فرانســه از ایــن توافــق حمایــت مــی کنــد.

دوم آنکــه آمریــکا نیــز هماننــد فرانســه  اعتقــاد دارد کــه ایــران می 
توانــد نقــش مثبــت تــری در منطقــه ایفــا کند.

ســوم آنکــه آمریکایــی هــا مــی داننــد جایگزیــن دیگــری بــرای 
ایــن توافــق وجــود نداشــت و جنــگ نیــز راه حــل موضــوع نبــود.

امــا آنچــه کــه موجــب مــی شــود تعــداد زیــادی از اعضــای کنگره 
ــن  ــر ای ــه اگ ــت ک ــد آن اس ــت کنن ــق حمای ــن تواف ــکا از ای آمری
توافــق در کنگــره رد شــود آمریــکا را در ســطح بیــن المللــی دچــار 
ــان  ــق می ــط تواف ــق حاصــل شــده فق ــرا تواف ــد زی ــی کن ــزوا م ان
ــه  ــزو قطعنام ــروز ج ــق ام ــن تواف ــه ای ــت بلک ــران و 1+5 نیس ای
ــر  ــه غی ــی شــود و ب ــت محســوب م ــای رســمی شــورای امنی ه
ــات  ــن توافــق حمی ــا دو کشــور تمامــی کشــورها از ای از یــک و ی
مــی کننــد و مــن فکــر نمــی کنــم کــه کنگــره ایــن توافــق را رد 
کنــدو حتــی اگــر ایــن توافــق در کنگــره رد شــود اوبامــا مــی توانــد 
ــوان فــرض  ــه عن ــا اگــر ب ــد. ام ــوی خــود اســتفاده کن از حــق وت
محــال فــرض کنیــم کــه ایــن توافــق در آمریــکا رد شــود گمــان 
نمــی کنــم کــه اروپــا از ایــن تصمیــم واشــنگتن پیــروی کنــد. و 
ایــن بــدان خاطــر اســت کــه توافــق بدســت آمــده میــان ایــران و 
1+5 محصــول خــود اروپــا نیــز هســت. شــکی در ایــن نیســت که 
امریــکا در بــه نتیجــه رســیدن مذاکــرات نقــش اساســی داشــته اما 
نباید نقــش اتحادیــه اروپــا و کشــورهای اروپایــی را در آن کم رنگ 
کــرد. در ایــن رابطــه حتــی شــاید برخــی کشــورها همچــون چیــن 
ــا بازهــم نمــی  ــق داشــته باشــند ام ــن تواف ــری در ای نقــش کمت

ــد و مــن  ــوده ان ــر ب ــی اث ــوان گفــت کــه آنهــا در ایــن توافــق ب ت
فکــر نمــی کنــم کــه ایــن کشــور بــه خاطــر رای کنگــره آمریــکا 
بــا توافــق حاصــل شــده مخالفــت کننــد، بــه هیــچ وجــه چنیــن 
چیــزی امــکان پذیــر نیســت و ایــن بــدان خاطــر اســت کــه همــه 

جهــان تابــع یــک کشــور یعنــی آمریــکا نیســت.

|| آیــا اروپــا سیاســت خاصــی بــرای کاهــش 
مخالفــت هــای اعــراب بــا توافــق هســته ای ایــران 
ــوع  ــن موض ــی از ای ــورهای غرب ــه کش ــا آنک دارد ی
ــه ای  ــوان بهان ــه عن ــرده و از آن ب ــتفاده ک سوءاس
ــورهای  ــه کش ــود ب ــلیحات خ ــروش تس ــرای ف ب

ــد؟ ــی کنن ــتفاده م ــی اس عرب
صــرف نظــر از ابعــاد فنــی و سیاســی یکــی از عوامــل تاثیــر گــذار 
در بــه نتیجــه رســیدنن توافــق هســته ای ایــران اوضــاع منطقــه 
خاورمیانــه بــود. بعــد از پیدایــش داعــش کــه یــک تهدیــد امنیتــی 
بــرای تمــام جهــان محســوب مــی شــود مــا شــاهد گســترش بــی 
ســابقه بــی ثباتــی در منطقــه بودیــم و بــرای آنکــه کل منطقــه و 
جهــان گرفتــار ایــن بــی ثباتــی نشــوند شــاهد بودیــم کــه آمریکا و 
حتــی اروپــا تــاش زیــادی را بــرای جلوگیــری از حمایــت اعــراب 
ــد. هیــچ شــکی نیســت کــه  خلیــج فــارس از داعــش انجــام دادن
یکــی از دالیــل رشــد داعــش حمایــت همیــن کشــورهای عربــی 
ــکا  ــه »فدری ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــت و ب ــوده اس ــا ب از آنه
ــا، و برخــی  ــه اروپ ــی« مســئول سیاســت خارجــی اتحادی موگرین
ــن  ــه ای ــران، ب ــه ته ــفر ب ــش از س ــی، بی ــات غرب ــر از مقام دیگ
ــر  ــاوه ب ــفرها ع ــن س ــد. ای ــی کنن ــفر م ــی س ــورهای عرب کش
موضــوع داعــش بــه خاطــر فشــار بــر عربســتان ســعودی بــرای 

تغییــر رفتــار خــود در مــورد ایــن توافــق اســت.

ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــره ترکی ــگاه مرم ــتاد دانش اس
ــرای  ــعه ب ــت و توس ــزب عدال ــار ح ــه رفت اینک
تشــکیل دولــت ائتافــی دوگانــه اســت گفــت: 
رئیــس جمهــوری ترکیــه تمایــل دارد کــه کار به 

ــود. ــیده ش ــگام کش ــات زودهن انتخاب
ــعه و  ــت و توس ــزاب عدال ــان اح ــرات می مذاک
ــت  ــک دول ــرای تشــکیل ی ــق ب ــوری خل جمه
ائتافــی ادامــه دارد. در همیــن راســتا دو هیئــت 
یکــی بــه ریاســت »هالــوک کــوچ« ســخنگوی 
ــه  ــز ب ــری نی ــق و دیگ ــوری خل ــزب جمه ح
رهبــری »عمــر چلیــک« وزیــر فرهنــگ و 
توریســت ترکیــه بــه نمایندگــی از حــزب عدالت 

و توســعه تشــکیل شــد.
 »Barış Doster« دکتــر باریــش دوســتر
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه مرمــره در رابطــه 
ــا یکدیگــر  ــا دیدارهــای احــزاب ایــن کشــور ب ب
در راســتای تشــکیل یــک دولــت ائتافــی 
و همچنیــن در خصــوص احتمــال برگــزاری 
ــت:  ــور گف ــن کش ــگام در ای ــات زود هن انتخاب
حــزب عدالــت و توســعه طــی دیدارهــای خــود 
ــه  ــار دوگان ــرای تشــکیل دولــت ائتافــی، رفت ب

ــد. ــی ده ــان م ــود نش ای از خ
وی افــزود: در یــک طــرف نخســت وزیــر احمــد 
داود اغلــو قــرار دارد کــه خواهــان تشــکیل یــک 
ــق  ــوری خل ــزب جمه ــا ح ــی ب ــت ائتاف دول
اســت. همچنیــن قدرت هــای امپریالیســتی جهان 
ــا  ــه اروپ ــکا، اتحادی ــاالت متحــده آمری چــون ای
ــزرگ  ــای ب ــازمان  ه ــی از س ــن برخ و همچنی
بیــن  المللــی نظیــر صنــدوق بیــن  المللــی پــول 
ــاالت  ــرل ای ــت کنت ــه تح ــی ک ــک جهان و بان

متحــده آمریــکا قــرار دارند نیــز طرفدار تشــکیل 
ــی  ــا از طرف ــتند. ام ــی هس ــت ائتاف ــک دول ی
ــور  ــس جمه ــان رئی ــب اردوغ دیگــر رجــب طی
ترکیــه  بیشــتر تمایــل دارد کــه کار بــه انتخابات 

ــود. ــیده ش ــگام کش زودهن
ــی  ــه چندان ــان عاق ــرد: اردوغ ــح ک وی تصری
ــدارد  ــق ن ــا حــزب جمهــوری خل ــاف ب ــه ائت ب
و در صــورت اجبــار بــرای تشــکیل یــک دولــت 
ــزب  ــا ح ــاف ب ــه ائت ــتر ب ــز بیش ــی نی ائتاف
حرکــت ملــی آن هــم بــه صــورت کوتــاه مــدت 
گرایــش دارد. حــزب جمهــوری خلــق نیــز هــر 
چقــدر بــه تشــکیل یــک دولــت ائتافــی تمایل 

ــا مقاومــت طرفــداران  نشــان دهــد، ایــن امــر ب
ــه  ــور مواج ــوع مذک ــر موض ــزب دربراب ــن ح ای

ــد شــد. خواه
ــه ســخنان خــود  ــره در ادام  اســتاد دانشــگاه مرم
ــه تروریســتی شــهر ســوروچ و  در خصــوص واقع
پــس از آن نیــز حمــات بــه عناصر حــزب منحله 
ــن  ــس ای ــه پلی ــران کردســتان) پ.ک.ک( ب کارگ
ــه خوبــی  کشــور اذعــان داشــت: ایــن موضــوع ب
ــاظ  ــم از لح ــه ه ــه ترکی ــد ک ــی  ده ــان م نش
سیاســت داخلــی و هــم از لحــاظ سیاســت خارجی 

ــی اداره مــی  شــود. ــه صــورت نامطلوب ب
ــت  ــه سیاس ــس از آن ک ــرد: پ ــح ک وی تصری

خارجــی جمهــوری ترکیــه در قبــال ســوریه بــا 
ــن  ــی ای ــت داخل ــد، سیاس ــه ش ــت مواج شکس
کشــور نیــز در موضــوع فرآینــد صلــح کــه باعث 
قــدرت یافتــن گروهــک پ.ک.ک مــی  شــد، به 

نتیجــه  ای نرســید.
باریــش دوســتر در ادامــه ســخنان خــود گفــت: 
تنهــا بــا تکیــه بــر ســاح نمی  تــوان بــه مبــارزه 

بــا تروریســم پرداخــت.
ــه  ــرد: پ.ک.ک ب ــوان ک ــتر عن ــش دوس باری
ــکا  ــزاری در دســتان امپریالیســم آمری ــوان اب عن
اســت کــه نــه تنهــا در ترکیــه بلکــه در عــراق، 
ــم  ــت امپریالیس ــز در خدم ــران نی ــوریه و ای س
اســت. ایــن گــروه کــه امــروز بــا نــام 
»پ.ک.ک« در ترکیــه، بــا عنــوان »پ.ی.د« در 
ســوریه و بــا نام»پــژاک« در ایــران شــناخته می  
ــت.  ــه اس ــم در خاورمیان ــزار امپریالیس ــود، اب ش
هــدف آن تجزیــه منطقــه و خدمت به تشــکل-

ــت. ــتی اس ــتی و صهیونیس ــای امپریالیس ه
ــی  ــن در ارزیاب ــره همچنی ــگاه مرم ــتاد دانش اس
ــه  ــه ب ــش ترکی ــی ارت ــات هوای ــود از حم خ
مواضــع گــروه تروریســتی داعــش اظهــار کــرد: 
ــر  ــادی در براب ــان زی ــدت زم ــه م ــت ترکی دول
ــان داد،  ــدال نش ــش اعت ــتی داع ــروه تروریس گ
ــه  ــد ک ــانی بودن ــات کس ــان مقام ــی در می حت
ــه کار  ــرای داعــش ب ــام گــروه تروریســتی را ب ن
نمــی  بردنــد. امــا در طــی زمــان هــم بــه دلیــل 
فشــارهای بیــن  المللــی و همچنیــن بــه ســبب 
اعتراضــات داخــل کشــور حتــی اگــر برخــاف 
میــل آنــان هــم بــود، دولــت ترکیــه مجبور شــد 
کــه اقداماتــی را در مقابلــه بــا گــروه تروریســتی 
داعــش انجــام دهــد. در رابطــه بــا ایــن امــر می  
ــه  ــه را ب ــلح ترکی ــای مس ــه نیروه ــوان مداخل ت
جــا دانســت، امــا اینکــه ایــن اقــدام تــا چــه حــد 
ــاز دارد. ــان نی ــه زم موفــق و مثمرثمــر باشــد، ب

گفتگو با استاد دانشگاه مرمره استانبول:

اردوغان به برگزاری انتخابات زودهنگام تمایل دارد
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داعش یک گروه اسامی نیست
گــروه موســوم بــه داعــش از لحــاظ موجودیــت 
ــم و  ــرآن کری ــه ق ــامی ک ــا اس ــش ب و اهداف
ــچ  ــان آورده اســت هی ــه ارمغ ــان )ص( ب پیامبرم
ارتباطــی نــدارد. داعــش بــرای افزایــش اعضــای 
خــود و جمــع آوری پــول، اســام را آلــت دســت 
ــتفاده  ــوء اس ــام س ــرده و از اس ــود ک ــال خ امی
ــت،  ــت، عقانی ــن رحمانی ــام دی ــد. اس می کن

ــت اســت. ــر و مرحم صب
ــود را  ــدار روز خ ــن و دین ــلمانان مؤم ــام مس تم
ــاز  ــم« آغ ــن الرحی ــم اهلل الرحم ــن »بس ــا گفت ب
می کننــد و ایــن واژه را در دعاهــا و نمازهــای 
ــا  ــد ت ــرار می نماین ــات تک ــه دفع ــود ب ــه خ روزان
ــای وی  ــن ویژگی ه ــال و مهمتری ــد متع خداون
ــای  ــه راهنم ــی را ک ــای اخاق ــی ویژگی ه یعن
بنــدگان خداونــد در این دنیا و وســیله سعادتشــان 
در حیــات اخــروی اســت پیوســته یــادآوری 

ــد. کنن

با اسام بیگانه هستند
رفتارهــای ظالمانــه و جنایتکارانــه داعــش 
ــوریه  ــراق و س ــی در ع ــای دین ــه اقلیت ه علی
ــره  ــوره بق ــه 256 س ــد در آی ــم خداون ــا حک ب
دارد.  تناقــض  نیســت«  اجبــار  دیــن  »در 
ــن  ــر ای ــژه ب ــه وی ــن ب ــم همچنی ــرآن کری ق
ــری  ــس، دیگ ــر ک ــد: »ه ــد می کن ــه تأکی نکت
ــته  ــاص داش ــه قص ــازی ب ــه نی ــدون اینک را ب
ــاد  ــن فس ــه در روی زمی ــی آنک ــا ب ــد و ی باش
ــن  ــل ای ــاند مث ــل برس ــه قت ــد ب ــام ده انج
ــت«  ــته اس ــان ها را کش ــام انس ــه تم ــت ک اس
ــن  ــل همی ــه دلی ــه ۳2(. ب ــده آی ــوره مائ )س
ــال  ــلمانان، اعم ــر مس ــه اکث ــت ک ــاد اس اعتق
داعــش و حامیــان آن هــا را بــه کلــی با اســام 
و ارزش هــای اخاقــی متضــاد و بســیار ننگیــن 
ــف  ــا را مخال ــه فعالیت ه ــن گون ــد و ای می بینن
ــا  ــه میلیارده ــی ک ــامی و اعمال ــدگاه اس دی
مســلمان در طــول تاریــخ انجــام داده و در 

ــد. ــی می کنن ــتند تلق ــام هس ــال انج ح
ادیــان  دیگــر  بــه  معتقــدان  و  مســلمانان 
ــر  ــار یکدیگ ــان در کن ــت در منطقه م قرن هاس
ــق  ــار تاریخــی متعل ــد. وجــود آث زندگــی کرده ان
بــه مســلمانان و دیگــر ادیــان و مذاهــب از زمــان 
ــر از آن در  ــیار قبل ت ــی بس ــام و حت ــور اس ظه
هــر گوشــه ای از خاورمیانــه، گواهــی بــر زندگــی 

مســالمت آمیز ملــل مختلــف در منطقــه ماســت.
ــی  ــت تاریخ ــیار ذیقیم ــار بس ــن آث ــب ای تخری
از ســوی عناصــر افراطــی نشــان می دهــد 
ــد  ــام و رون ــن اس ــا دی ــدر ب ــا چق کــه آن ه
ــتند. ــه هس ــام بیگان ــای اس ــز دنی موفقیت آمی

ــم  ــرآن کری ــات در ق ــه دفع ــه ب ــور ک ــان ط هم
تأکیــد  محمــد)ص(  حضــرت  و  ســنت  و 
گردیــده، اســام دینــی اســت کــه بنیــان خــود 
ــه اســت.  ــت گرفت ــت، عشــق و مرحم را از رحم
ــی کــه اصــول اساســی اســام را نقــض  آن های
تحریف شــده  روایت هــای  بــا  می کننــد 
ــرای  ــرده و ب ــرف ک ــام را منح ــد اس درصددن
ــوان  ــه عن ــود از آن ب ــداف خ ــه اه ــتیابی ب دس

ــد. ــتفاده کنن ــزاری اس اب

صادقانه نیست
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع، حداقــل می توانیــم 
بگوییــم کــه متهــم نمــودن اســام بــا توجــه به 
ــری و خشــونت، از  ــان افراطــی گ ــت حامی فعالی
ــن  ــت. همچنی ــه دور اس ــت ب ــه صداق ــر گون ه
نکتــه دیگــر قابــل توجــه این اســت که بســیاری 
ــای  ــات گروه ه ــل اقدام ــه دلی ــه ب ــانی ک از کس
ــام  ــردن اس ــوم ک ــال محک ــه دنب ــی ب افراط
هســتند همان هایــی هســتند کــه از حملــه 
ــوده و  ــت نم ــراق حمای ــه ع ــکا ب ــت آمری دول

ــدند. ــه ش ــن حمل ــاز ای زمینه س

فرقه مخرب
ــد از  ــار می کنن ــه رفت ــن گون ــه ای ــی ک آن های
یــک ســو می خواهنــد نقــش خــود در بــه وجــود 
ــان  ــونت را پنه ــی خش ــای حام ــدن گروه ه آم
ــت  ــل وضعی ــه دلی ــر ب ــوی دیگ ــوده و از س نم
ــبب آن  ــان مس ــه خودش ــی ک ــم و دردناک وخی
ــد قصــد  ــر از آن بوده ان ــه و فرات ــراق، منطق در ع

ــد. ــان دهن ــم نش ــام را مته ــد اس دارن

بــه طــور کلــی هــر گــروه حامــی خشــونت ورای 
ــه اوج قــدرت خــود  ــاور خــود، هنگامــی کــه ب ب
ــرب  ــی مخ ــه قدرت ــل ب ــد تبدی ــد می توان برس
شــود. داعــش هــم از ایــن قاعــده مســتثنا 
نیســت. منتهــا بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن گــروه 
ــه ای  ــش فرق ــود آمدن ــه وج ــتین روز ب از نخس
مخــرب بــود کــه بــر رهبــری خودکامــه، 
ــن  ــران ای ــه دارد. رهب ــلط تکی ــور و مس دیکتات
ــرای جمــع آوری عضــو، کنتــرل ذهنــی  گــروه ب
ــه انجــام  ــور نمودنشــان ب اعضــای خــود و مجب
ــی را  ــیوه های مخصوص ــت، ش ــوع جنای ــر ن ه
بــه کار می برنــد و جهــت حفــظ مناطــق تحــت 
ــد و  ــونت بی ح ــه خش ــت ب ــود، دس ــرل خ کنت
ــاد  ــوف ایج ــان ها خ ــا در انس ــد ت ــرز می زنن م

ــد. کنن

در طــول یــک ســال گذشــته مباحثاتــی دربــاره 
ــش در  ــش و موفقیت ــدن داع ــزرگ ش ــل ب دالی
ــوریه  ــراق و س ــی از ع ــرل بخش ــرف و کنت تص
صــورت گرفــت. از جملــه دالیــل ایــن موفقیــت، 
ضعــف دولــت مرکــزی، حمایــت نظامــی و مالی 
برخــی از کشــورها و مقامــات منطقــه و عناصــر 
تکفیــری ثروتمنــد از داعــش، ضعــف عامدانــه و 
یــا غیرعمــدی در کنتــرل مرزهایــی کــه اعضای 

ــا  ــروه از آن ه ــن گ ــه ای ــتن ب ــد در پیوس جدی
ــات  ــای مهم ــد، تصــرف انباره ــتفاده می کنن اس
ــارب  ــراق، تج ــوریه و ع ــزرگ در س ــی ب نظام
ــه  ــه دســت آمــده از جنــگ علی طوالنی مــدت ب
آمریکاییــان در عــراق و درآمــد ناشــی از فــروش 

ــرد. ــام ب ــوان ن ــاق را می ت ــت و قاچ نف
تمــام عوامــل فوق الذکــر علیرغــم اینکــه 
مؤلفه هــای مهــم تقویــت جایــگاه داعــش 
ــه  ــش -و ن ــن داع ــدرت گرفت ــا در ق ــت ام اس
ــن گــروه-  فقــط تصــرف ســرزمین از ســوی ای
ــا  ــه در اینج ــود دارد ک ــم وج ــری ه ــل دیگ عام
بهتــر اســت بــه ایــن عامــل مربــوط بــه ســاختار 

ــم. ــش بپردازی ــکیاتی داع تش

منفعت محور
ایــن عامــل همــان نقــش مهــم اعضــای قدیمی 
حــزب بعــث عــراق و فرماندهــان ارتــش صــدام 
ــای  ــش و گروه ه ــی داع ــرل و فرمانده در کنت

مشــابه آن در عــراق و ســوریه اســت.
ــدام  ــه ص ــادار ب ــر وف ــا عناص ــش ب ــاد داع اتح
ــروه در  ــن گ ــت ای ــی موفقی ــل اصل حســین، دلی
ــک  ــل آن از ی ــز تبدی ــا و نی ــی از درگیری ه برخ
گــروه انجام دهنــده اعمــال تروریســتی بــه 
تشــکیاتی تروریست-شورشــی و کنتــرل برخی 

ــت. ــروه اس ــن گ ــوی ای ــق از س از مناط
ــر منفعــت باعــث توســعه  ایــن اتحــاد مبتنــی ب
ــق  ــش از طری ــوی داع ــرور از س ــیوه های ت ش
اخــذ مهارت هــای نظامــی ســنتی گردیــده 
ــی  ــارب نظام ــال تج ــه انتق ــا ب ــت. بعثی ه اس
خــود بــه داعــش بســنده نکردنــد بلکــه شــبکه 
تحریم هــای  زدن  دور  بــرای  کــه  قاچاقــی 
ــراق در دهــه 1990 ایجــاد  ــه ع اعمال شــده علی
ــرار  ــش ق ــت داع ــم در خدم ــد را ه ــرده بودن ک

ــد. دادن
بعثی هــا بــا حمایــت از داعــش بــر ایــن امیدنــد 

متن کامل مقاله دکتر ظریف در روزنامه جمهوریت ترکیه؛

لزوم مبارزه فرهنگی و ایدئولوژیک با افراطی گری
ای  مقاله  در  ظریف  جواد  محمد 
داعش  گروه  ظهور  یابی  ریشه  به 
و  پرداخته  آن  با  مقابله  راههای  و 
ضرورت همکاری های منطقه ای و 
جهانی برای از بین بردن این گروه را 

است. شده  یادآور 
محمد  دکتر  یادداشت  کامل  متن 
جمهوری  خارجه  ویر  ظریف  جواد 
اسالمی ایران در روزنامه جمهوریت 
ترکیه به شرح زیر است. پیشتر نیز 
این  در  یادداشت  این  اول  بخش 

بود. شده  منتشر  روزنامه 

اروپـــــــا

آشکار است که جنگ 
موجود در یمن سبب 

شده که القاعده و دیگر 
گروه های افراطی در 
شبه جزیره عربستان و 

کشور عربستان سعودی 
جسورتر شوند و عرصه 

بیشتری برای فعالیت 
داشته باشند|
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ــراق روی کار  ــی را در ع ــم بعث ــاره رژی ــه دوب ک
ــت در  ــکار اس ــه آش ــور ک ــان ط ــد. هم بیاورن
دوره صــدام، شــیعیان، کردهــا و گروه هــای 
قومــی و دینــی دیگــر جامعــه و حتــی اکثریــت 
ــا  ســنی ها هــم از ســوی یــک مشــت مافیــا و ب
سیاســت های فشــار و ســرکوب اداره می شــدند.

ــروز از  ــه ام ــی ک ــه جنایت های ــن رو از اینک از ای
ســوی داعــش انجــام می شــود یــادآور جنایــات 
رژیــم بعــث در دوره صــدام اســت نبایــد متعجب 
ــاختار  ــوا و س ــوازن ق ــه ت ــه ب ــا توج ــویم. ب ش
ــه  ــد ب ــس نبای ــچ ک ــش، هی ــکیاتی داع تش
اســتفاده ابــزاری داعــش از بعثی هــا بــرای 
ــاه و ســپس دور انداختنشــان شــک  ــی کوت مدت

ــد. کن

استراتژی
بنابــر دیــدگاه رایــج در ســطح بین المللــی، 
و  اســت  جنایتــکار  گــروه  یــک  داعــش 
ــان  ــود شــده و حامی ــروه ناب ــن گ می بایســتی ای
آن محاکمــه شــوند. ایــن دیــدگاه نشــان 
دارای  بین المللــی  جامعــه  کــه  می دهــد 
یــک منفعــت مشــترک در نابــودی داعــش 
اختافــات  دهنــده  گروه هــای گســترش  و 

اســت. قومیت گرایــی  و  مذهبــی 
ایــن دیــدگاه رایــج اگرچــه مزیتــی بــزرگ اســت 
ــر و دارای  ــی مؤث ــه گام ــل آن ب ــرای تبدی ــا ب ام
ــه  هــدف، جلویمــان راهــی مهــم وجــود دارد ک

بایــد در پیــش گرفتــه شــود.

ــرای  ــه ای ب ــد بهان ــری نبای افراطی گ
ــد ــمنان باش ــه دش حمل

جامعــه بین المللــی هنــوز از نبــود یک اســتراتژی 
جامــع و هماهنــگ بــرای مبــارزه بــا افراط گرایی 
مــروج خشــونت رنــج می بــرد. بایــد یــک 
اســتراتژی کــه ایــن مســأله را بــا تمــام ابعــادش 
بررســی می کنــد تعریــف شــود، اســتراتژی 
تعریف شــده هــم بایــد دارای عناصــر زیــر باشــد:

1- ایــن اســتراتژی بایــد جــدی و جهانــی باشــد، 
ــه دور  ــرد، از تبعیــض ب ــون بگی قدرتــش را از قان
ــیوه های  ــد و از ش ــارکت جویانه باش ــوده و مش ب
ــاوی  ــای ح ــر الگوه ــی ب ــه مبتن ــی ک جایگزین
بازی هــای قدیمــی قــدرت اســت اجتنــاب 

ــد. نمای
در ایــن وضعیــت، تمــام بازیگــران بایــد 
و  افراطی گــری  نابــودی  بــر  متمرکــز 
شــده  آن  بنیان هــای  کــردن  ریشــه کن 
و از اولویــت دادن بــه ماحظــات سیاســی 
اســتراتژی ای  چنیــن  نماینــد.  خــودداری 
ــام  ــه تم ــود ک ــث می ش ــال باع ــن ح در عی
ــل  ــدم تبدی ــه ع ــد ب ــود را متعه ــران خ بازیگ
ــرای  ــزاری ب ــه اب ــری ب ــا افراطی گ ــارزه ب مب
اهــداف سیاســی خــود و گزینشــی رفتــار 
نکــردن در مبــارزه بــا عناصــر افراطــی و عــدم 
ــد و ایــن هــم  ــه بدانن اجــرای اســتاندارد دوگان
ــازد. ــم می س ــی را فراه ــر پارادایم ــه تغیی زمین

فرهنگ و ایدئولوژی
ــا و  ــه هنجاره ــر پای ــد ب ــتراتژی بای ــن اس 2- ای
ــازمان  ــور س ــل و منش ــوق بین المل ــول حق اص
ملــل متحــد بــه ویــژه مــواد مربــوط به ضــرورت 
اجتنــاب از کاربــرد تهدیــد و یــا زور در برابــر دیگر 

کشــورها باشــد.
ــه  ــی ک ــا اقدامات ــوان ب ــدی را نمی ت ــچ تهدی هی
منجــر بــه اســتحکام پایه هــای آن شــده و 

ــد  زمینــه کســب حمایــت از آن را فراهــم می کن
ــود. ــن نم ریشــه ک

ــا افراطی گــری،  ــارزه ب ۳- در ایــن اســتراتژی مب
ــک  ــد در عرصــه فرهنگــی و ایدئولوژی ــدا بای ابت
مبــارزه نمــود. چــرا کــه یــک اســتراتژی موفــق 
اســتراتژی ای اســت کــه رهبــران دینــی و 
اجتماعــی، مطبوعــات، دانشــگاه ها، شــبکه های 
ــیر  ــم آورده و تفاس ــرد ه ــره را گ ــی و غی اجتماع
خشــونت آمیز علیــه ادیــان و مذاهــب را کــه 
ــان  ــام ادی ــی تم ــای متعال ــا آموزه ه ــل ب در اص
تعــارض دارد نقــد و رد نمایــد و فلســفه های 
حــاوی نفــرت و خشــونت را بــرای افــکار 

ــازد. ــا س ــی افش عموم
رهبــران دینــی و مذهبــی بایــد در صــف 
نخســت افشــای اندیشــه های ســاختگی عناصــر 
افراطــی در تمــام دنیــا قــرار گیرنــد و حملــه بــه 
اقلیت هــای دینــی و ترویــج اختافــات مذهبی را 

ــد. ــوم کنن ــبهه محک ــک و ش ــدون ش ب
در ایــن خصــوص پیــام حضــرت آیــت اهلل 
خامنــه ای خطــاب بــه جوانــان اروپایــی و 
آمریکایــی، گامــی مهــم و جــدی برای گشــایش 
مفاهیــم  بــاب  در  روشــنگری  دروازه هــای 

فرهنگــی و اعتقــادی اســت.

اقدامات تبعیض آمیز
ــد  ــی مانن ــه عوامل ــد ب ــتراتژی بای ــن اس 4- ای
دیکتاتــوری، فقــر، فســاد، پوســیدگی اجتماعــی 
ــش  ــرای افزای ــه مناســب ب ــه زمین و تبعیــض ک
ــت  ــز اهمی ــد نی ــم می کنن ــری را فراه افراطی گ
بدهــد. بایــد بــه مســأله دور نگــه داشــته شــدن 
جوانــان از اقتصــاد، سیاســت و فرهنــگ در غرب 
ــران  ــه مهاج ــز علی ــات تبعیض آمی ــز اقدام و نی
خارجــی مقیــم غــرب کــه دارای اثراتــی مشــابه 

ــم. ــه نمایی اســت توج
تداوم اشــغال فلســطین و شــرایط بســیار ســختی 
کــه مــردم فلســطین بــا آن روبــرو هســتند یکی 
ــد  ــر در اســتفاده عناصــری مانن از ابزارهــای مؤث
داعــش در جــذب عضــو بــوده و بایــد ایــن 

مســأله حل وفصــل شــود.
5- در ایــن اســتراتژی بایــد تدابیــری علیــه 
اسام هراســی کــه عناصــر افراطــی خشــونتگرا 
ــته و  ــان پنداش ــی یکس ــلمانان حقیق ــا مس را ب
ــری  ــای تکفی ــش و گروه ــرای داع ــی ب فرصت

ــود. ــاذ ش ــد اتخ ــابه می ده مش
وقتــی ما ضــرورت محکــوم نمــودن نژادپرســتی 
و یهودســتیزی را بــر زبــان آورده و در واقــع 
ــم،  ــرا می کنی ــل اج ــت را در عم ــن محکومی ای
ــد اسام هراســی و  ــا آن همــگان بای ــان ب همزم
اقداماتــی کــه بــه ارزش هــا، باورهــا و مقدســات 
توهیــن  آشــکار  صورتــی  بــه  مســلمانان 
ــه عنــوان جــرم  می کننــد را محکــوم نمــوده و ب

ــد. ــه آن بنگرن ب
اسام هراســی بایــد بــه عنــوان گونــه ای از 
افراطی گــری کــه انســان ها را بــه خشــونت 
ــق  ــن طری ــود و بدی ــف ش ــد تعری ــوق می ده س
ــونت  ــر خش ــی ب ــری مبتن ــوع افراطی گ ــر ن ه

ــردد. ــوم و رد گ محک
ــای  ــام دولت ه ــد تم ــتراتژی بای ــن اس 6- ای
بــه  را  بین المللــی  بازیگــران  و  منطقــه ای 
ــری  ــرای جلوگی ــه ب ــد ک ــوق ده ــمتی س س
پــول،  بــه  افراطــی  عناصــر  دســتیابی  از 
ــرای  ــع الزم ب ــر مناب ــد و دیگ ــای جدی اعض
گســترش تــرور در منطقــه و ورای منطقــه، 
رفتــار و موضــع مشــترکی اتخــاذ کننــد. 

در ایــن چارچــوب، قطــع حمایــت مــادی 
و معنــوی و مالــی بخش هــای خصوصــی 
ــه از  ــارج منطق ــل و خ ــراد داخ ــی و اف و دولت
ــی در  ــر امنیت ــش تدابی ــی، افزای ــر افراط عناص
ــان  ــور آس ــری از عب ــدف جلوگی ــا ه ــا ب مرزه
تروریســت ها از مرزهــا و همــکاری در ایــن 
ــده  ــبکه های تأمین کنن ــودی ش ــوص، ناب خص
و  ترویســت ها  بــرای  لجســتیک  حمایــت 
ــوع  ــدی در موض ــر ج ــاد تدابی ــن اتخ همچنی
تبــادل اطاعــات دربــاره فعالیــت عناصــر 
بــه  در  حیاتــی  اهمیــت  دارای  افراطــی، 

ــت. ــارزه اس ــن مب ــیدن ای ــت رس موفقی
در چارچــوب ایــن اســتراتژی، جامعــه بین المللــی 
ــه  ــاً ب ــر واقع ــی )اگ ــورهای غرب ــه کش و از جمل
ــرط  ــه ش ــتند( ب ــش هس ــودی داع ــال ناب دنب
تعهــد مبــارزه حقیقــی بــا داعــش و دیگــر عناصر 
ــت نظامــی و سیاســی از  ــه حمای خشــونت گرا، ب

کشــورهای منطقــه تشــویق شــوند.

باید متحد شویم
ــه  ــام کشــورها را ب ــد تم ــن اســتراتژی بای 7- ای
حمایــت از کشــورهایی کــه بــه صورت مســتقیم 
بــا عناصــر افراطــی خشــونت گرا در حــال مبــارزه 
فعالیت هــای  از  و  نمــوده  تشــویق  هســتند 
معطــوف بــه تقویــت اتحــاد ملــی ایــن کشــورها 
ــت  ــرزمینی حمای ــی س ــت از یکپارچگ و محافظ

ــد. کن
چنیــن راه حلــی بایــد مهــار قدرت هــای گریــز از 
مرکــز و عــدم مداخلــه در روابــط بیــن نژادهــا و 
مذاهــب مختلــف در ایــن کشــورها را در دســتور 

کار خــود قــرار دهــد.
هــر شــیوه ای کــه باعــث ضعیــف شــدن 
ــای در  ــا گروه ه ــورها و ی ــن کش ــات ای مقام
حــال مبــارزه بــا عناصــر افراطــی شــود باعــث 
ــان  ــا داعــش و حامی ــارزه ب ــت مب ــدم موفقی ع

ــد. ــد ش آن خواه
8- ایــن اســتراتژی، متمرکــز شــدن بــر مبــارزه 
ــژه  ــه وی ــابه و ب ــای مش ــش و گروه ه ــا داع ب
خــودداری از اقدامــات منجــر بــه تضعیــف جبهه 
ــه را  ــری در خاورمیان ــف افراطی گ ــد مخال متح

ضــروری می ســازد.
آشــکار اســت کــه جنــگ موجــود در یمن ســبب 
شــده کــه القاعــده و دیگــر گروه هــای افراطــی 
ــتان  ــور عربس ــتان و کش ــره عربس ــبه جزی در ش
ــتری  ــه بیش ــوند و عرص ــورتر ش ــعودی جس س

ــرای فعالیــت داشــته باشــند. ب
ــای  ــهرها و فرودگاه ه ــه ش ــای آن ک ــه ج ــا ب م
یکدیگــر را بمبــاران نماییــم بایــد در برابــر 
داعــش متحــد شــویم. توافــق در بیــن کشــورها 
ــا  ــارزه ب و جبهه هــای مخالفــی کــه در حــال مب
داعــش و حامیــان آن هســتند شــرایط مناســبی 
در مبــارزه علیــه عناصــر افراطــی فراهــم 

مــی آورد.
ــا  ــارزه ب ــه در مب ــف کســانی ک ــن تضعی همچنی
ــانده و در  ــات رس ــه اثب ــود را ب ــزم خ ــش ع داع
ــن راه از  ــه در ای ــانی ک ــا کس ــاد ب ــل، اتح مقاب
ــف  ــر از ضعی ــد غی ــان نداده ن ــات نش ــود ثب خ
ــا  ــارزه ب ــه مب ــوف ب ــای معط ــودن فعالیت ه نم
افراطی گــری و ریشــه کن کــردن آن ســود 

ــدارد. ــری ن دیگ

دعوت به گفتگو
ــان از هــر ســن و دیدگاهــی کــه باشــند  ایرانی
ــی  ــای افراط ــان آن، گروه ه ــژه جوان ــه وی و ب

ماننــد طالبــان و القاعــده در افغانســتان گرفتــه 
ــن،  ــابه آن در یم ــای مش ــش و گروه ه ــا داع ت
عــراق و ســوریه و از ایــن رو خشــونت و 
افراطی گــری را پیوســته رد نمــوده و بــا آن 

مخالفــت کرده انــد.
ــای  ــت از نیروه ــار حمای ــه در کن ــران از اینک ای
ــی  ــش بزرگ ــان، نق ــا طالب ــارزه ب ــال مب در ح
در جلوگیــری از قدرت یابــی دولــت طرفــدار 
خشــونت در افغانســتان در دهــه 1990 ایفــا کرده 

ــد. ــود می بال ــه خ ب
ــت از  ــوص حمای ــود در خص ــع خ ــران موض ای
دولــت عــراق و تمــام کســانی کــه در معــرض 
ــدی  ــی ج ــا عزم ــتند را ب ــش هس ــد داع تهدی
پیگیــری کــرده اســت. هنگامــی کــه داعش در 
ماه هــای ژوئــن و جــوالی 2014 بــه صورتــی 
غیرمنتظــره وارد عمــل شــده و دیگــران هنــوز 
ــرای  ــران ب ــد، ای ــه بودن ــن حادث ــوک ای در ش
ــن بحــران قبــل از همــگان وارد  ــا ای ــارزه ب مب
صحنــه شــد و بــا فرســتادن تجهیــزات و 
مشــاوران نظامــی، در عقــب نشــاندن داعــش 
از پیشــروی بــه ســوی بغــداد، اربیــل و آمرلــی 

ــرد. ــش ک ــای نق ایف
ــی  ــای عراق ــه نیروه ــوزش و مشــاوره دادن ب آم
ــز در عقب نشــینی  ــته نی ــای گذش در طــی ماه ه
داعــش از برخــی از مناطــق تحــت تصــرف خود 

در غــرب عــراق مؤثــر بــود.
مــا همچنیــن مبــارزه خــود بــا مشــکات موجود 
ــا  ــک را ب ــی و ایدئولوژی ــای فرهنگ در عرصه ه

ــم. ــه می دهی ــدی ادام ــی ج عزم
ــی  ــال 2001 جنگ ــی در س ــه برخ ــی ک هنگام
ــکل دهی  ــال ش ــه دنب ــوده و ب ــاز نم ــرب آغ مخ
ــا را  ــران دنی ــد ای ــه بودن ــه منطق ــی ب اجتماع
دعــوت بــه »گفتگــوی تمدن هــا« نمــوده و 
ــی  ــان ســال در مجمــع عموم ــن دعــوت هم ای

ــد. ــه ش ــل پذیرفت ــازمان مل س
ــت  ــش از موفقی ــیار پی ــر و بس ــای اخی در دوره ه
ســخنان  افراطــی،  گروه هــای  نظامــی 
ســازمان  مقــر  در  روحانــی  رئیس جمهــور 
ــه دور از خشــونت و  ــی ب ــر »دنیای ــل مبنــی ب مل
ــا  ــه کل دنی ــری«، هشــداری آشــکار ب افراطی گ
دربــاره ایــن تهدیــد جدیــد بــود. ایــن اقــدام کــه 
در ســال 201۳ در مجمــع عمومــی ســازمان 
ــونت  ــا خش ــارزه ب ــرای مب ــد ب ــد ش ــل تأیی مل
و افراطی گــری، شــیوه ای آشــکار نشــان داد. 
ــری  ــت پیگی ــا دق ــر ب ــم اگ ــدام و تصمی ــن اق ای
اجرایــی شــود مبــارزه خلق هــای  شــده و 
منطقــه و دیگــر خلق هــا بــا ایــن مســأله جــدی 

می شــود. امکان پذیــر 
ــود  ــات خ ــارب و اقدام ــه تج ــکا ب ــا ات ــران ب ای
در خصــوص متوقــف نمــودن ایــن وبــای 
افراطیگــری حامــی خشــونت و نابــودی آن آماده 
همــکاری بــا تمــام فعالیت هــای حقیقــی و جامع 
در ایــن خصــوص در ســطح دوجانبــه، منطقــه ای 

می باشــد. بین المللــی  و 
بلــی بایــد داعــش، القاعــده، النصــره و گروه های 
وابســته را نابــود کــرده و در تمــام ایــن زمینه های 
ــن  ــه ای ــرا ک ــم. چ ــکاری نمایی ــر هم فوق الذک
حرکــت نــه تنهــا جوامــع منطقــه بلکــه 
ــیار  ــران بس ــن بح ــز ای ــه از مرک ــی را ک جوامع
ــم  ــد. امیدواری ــد می کن ــز تهدی ــتند نی دور هس
ــه از  ــان و منطق ــه در جه ــی ک ــام طرف های تم
ــیت الزم  ــد حساس ــود می برن ــکاری س ــن هم ای
ــه در  ــان داده و بافاصل ــن خصــوص را نش در ای

ــد. ــرکت نماین ــا ش ــن فعالیت ه ای
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اســتاد دانشــگاه اســتانبول رئیس جمهور ترکیه و 
رهبــران حــزب حاکــم ایــن کشــور را بــه »جعــل 
سیاســت« متهــم کــرده و گفــت: اردوغــان از اول 
ــه تشــکیل  ــود ن ــات زودرس ب ــال انتخاب ــه دنب ب

دولــت ائتافــی.
مذاکــرات حــزب حاکــم ترکیــه بــا حــزب 
ــی  ــت مل ــزب حرک ــق و ح ــواه خل ــوری خ جمه
ــت  ــا شکس ــی ب ــت ائتاف ــکیل دول ــرای تش ب
مواجــه شــد و بــا ایــن ترتیــب ترکیــه یــک قــدم 
ــی  ــگام عموم ــات زودهن ــزاری انتخاب ــه برگ ب

ــد. ــر ش نزدیکت
ــان  ــب اردوغ ــب طی ــن رج ــیاری از منقدی بس
رئیــس جمهــور ترکیــه را بــه کار شــکنی بــرای 

ــد. ــی کنن ــم م ــی مته ــت ائتاف ــاد دول ایج
مخالفــان و منتقــدان رجــب طیــب اردوغــان بــر 
ــه  ــای هفت ــاش ه ــی ت ــه تمام ــد ک ــن باورن ای
ــت و  ــم عدال ــزب حاک ــوی ح ــر از س ــای اخی ه
ــا  ــی صرف ــت ائتاف ــرای تشــکیل دول توســعه ب
یــک بــازی طراحــی شــده از ســوی اردوغــان و 
ــوده اســت. ــرای حفــظ ظاهــر ب حــزب حاکــم ب

گفتــه مــی شــود هــدف رئیــس جمهــور ترکیــه 
ــه  ــور ب ــاندن کش ــش کش ــی های ــم حزب و ه
برگــزاری انتخاباتــی زود هنــگام در فضــای 
امنیتــی ایجــاد شــده در هفتــه هــای اخیر اســت، 
ــت  ــام شکس ــی اع ــه در پ ــی ک ــای امنیت فض
مذاکــرات صلــح بــا کردهــا از ســوی اردوغــان با 
حمــات ارتــش بــه مواضــع گــروه پ ک ک در 
عــراق و ســوریه و داخــل ترکیــه و همچنیــن بــه 

ــا داعــش ایجــاد شــده اســت. ــه ب ــه مقابل بهان
ــد کــه وی در  ــن باورن ــر ای ــان اردوغــان ب مخالف
ــا  ــد ب ــدوار اســت بتوان ــی امی ــن فضــای امنیت ای
کنــار گذاشــتن احــزاب نزدیــک بــه کردهــا کــه 
عامــل شکســت وی و حزبــش در انتخابــات مــاه 
ژوئــن بودنــد، بــار دیگــر پیــروز انتخابــات باشــد 
ــود در  ــه خ ــه آرزوی دیرین ــق ب ــن طری ــا از ای ت
ــه  ــه جام ــام سیاســی ترکی ــر نظ خصــوص تغیی

عمــل بپوشــاند.

اردوغــان و حــزب حاکــم ترکیــه بیــش از یــک 
ــی  ــام سیاس ــا نظ ــد ت ــوده ان ــاش ب ــه در ت ده
ــام ریاســت  ــه نظ ــی ب ــام پارلمان ــه را از نظ ترکی
جمهــوری تغییــر دهنــد، هدفــی کــه قــرار بــود با 
کســب اکثریــت کرســی هــای پارلمــان توســط 
حــزب عدالــت و توســعه محقــق شــود، اما نشــد.

در همیــن راســتا گفتگویــی داشــته ایــم بــا دکتر 
ــتاد  ــی و اس ــر سیاس ــرت «تحلیلگ ــورای م »ن
ــه کــه  ــوم سیاســی دانشــگاه اســتانبول ترکی عل

ــت. ــده اس ــر آم ــروح آن در زی مش

ــر  ــارات اخی ــما از اظه ــی ش || ارزیاب
رئیــس جمهــور ترکیــه اردوغــان مبنی 
بر محــدود نبــودن بــر مســئولیتهایش 

ــون اساســی چیســت؟ در قان
رئیــس جمهــور ترکیــه چنــد روز پیــش گفــت از 
زمانــی کــه در ســال گذشــته توســط مــردم بــه 
ــر  ــده دیگ ــاب ش ــور انتخ ــس جمه ــوان رئی عن
ــای  ــئولیت ه ــه مس ــودش را ب ــد خ ــی توان نم
ــون اساســی محــدود ســازد. ایــن  منــدرج در قان
ــازی  ــد ب ــه قواع ــد ک ــی ده ــارات نشــان م اظه
عــوض شــده اســت. در حقیقــت اظهــارات 
ــررات  ــط مق ــن فق ــه ای ــان داد ک ــان نش اردوغ
ــا  ــد و اساس ــرده ان ــر ک ــه تغیی ــتند ک ــازی نیس ب
ــرای  ــر وی ب ــه دیگ ــان داد ک ــارات وی نش اظه
ــی پایبنــد  ــه هیــچ قانون ــازی هــای سیاســی ب ب

ــت. نیس

|| آیــا واقعــا وی بــه اســتناد اینکــه بــا 
رأی مســتقیم مــردم روی کار آمــده 
ــه  ــور را آنگون ــد کش ــی توان ــت م اس

ــد؟ ــت اداره کن ــرش اس ــد نظ ــه م ک
در حقیقــت انتخــاب رئیــس جمهــور توســط رای 
ــام  ــزرگ در نظ ــر ب ــک تغیی ــردم ی ــتقیم م مس
ــف  ــه تعاری ــاز ب ــا نی ــت ام ــور اس ــی کش سیاس
ــد  ــای جدی ــئولیت ه ــا و مس ــش ه ــد از نق جدی
ــوان  ــی ت ــور م ــن منظ ــرای ای ــود دارد.  ب وج

نظــام سیاســی را بــه یــک نظــام نیمــه ریاســت 
ــرای ایــن منظــور هــم  ــر داد و ب جمهــوری تغیی
ــان الزم  ــدگان پارلم ــق رأی نماین ــت مطل اکثری
اســت. هــدف حــزب حاکــم تغییــر نظام سیاســی 
ــن  ــرای ای ــود و ب ــتی ب ــام ریاس ــه نظ ــور ب کش
ــد  ــق عمــل کن منظــور قصــد داشــت از دو طری
یکــی از طریــق کســب اکثریــت کرســی هــای 
پارلمــان در انتخابــات عمومــی و دیگــر از طریــق 
رســیدن بــه یــک توافــق بــا کردهــا تــا از نظــام 
ــر دو روش  ــا ه ــد. ام ــت کنن ــتی وی حمای ریاس

ــورد. ــت خ شکس

||آیــا شکســت حــزب حاکــم عدالــت 
ــاه  ــی م ــات پارلمان و توســعه در انتخاب
ژوئــن، بیانگــر لــزوم برخــی تغییــرات 
ــزب را  ــن ح ــا در ای ــی ه ــه تکان و خان

ــان نمــی کــرد؟ بی
نتایــج انتخابــات مــاه ژوئــن بیانگــر ایــن نکتــه 
ــد  ــود کــه حــزب حاکــم و رئیــس جمهــور بای ب
تغییراتــی را در برنامــه هــا و عملکــرد خــود 
ــور و  ــس جمه ــفانه رئی ــا متاس ــد ام ــاد کنن ایج
ــرات  ــن تغیی ــرای ای ــازی ب ــر نی ــت وزی نخس
سیاســی نمــی بیننــد. بــه جــای تغییــرات، آنهــا 
شــروع بــه یــک ســری تــاش هــای جعلــی و 
دروغیــن بــرای تشــکیل دولــت ائتافــی کردنــد 
ــواه  ــوری خ ــزب جمه ــا ح ــی را ب و گفتگوهای
ــد  ــی کردن ــی طراح ــت مل ــزب حرک ــق و ح خل
کــه هــر دوی آنهــا بــا شکســت مواجــه شــد. بعد 
ــن مذاکــرات صــوری، حــاال بطــور شــفاف  از ای
مشــخص شــده اســت کــه اقدامــات آنهــا کاما 
دروغیــن و جعلــی بــوده اســت زیــرا ایــن احــزاب 

ــاده مصالحــه هســتند. ــه آم ــد ک اعــام کردن

ــف  ــزاب مخال ــران اح ــی از رهب ||برخ
در جریــان مذاکــرات از تمایــل »احمــد 
ــت  ــکیل دول ــرای تش ــو« ب داوود اوغل
ائتافــی خبــر مــی دادنــد و تنهــا 

ــع تراشــی هــای شــخص رئیــس  مان
را عامــل بــن بســت در  جمهــور 
مذاکــرات مــی دانســتند. نظــر شــما در 

ــت؟ ــاره چیس ــن ب ای
گفتــه مــی شــود کــه نخســت وزیــر احمــد داوود 
اوغلــو خواســتار تشــکیل دولــت ائتافــی اســت 
ــس  ــارهای رئی ــر فش ــد در براب ــی توان ــا نم ام
جمهــور مقاومــت کنــد. ایــن مســئله هــم 
ــد از  ــه بع ــون ک ــط چ ــم غل ــت و ه ــت اس درس
انتخــاب رئیــس جمهــور جدیــد بــا رای مســتقیم 
مــردم و تنــزل جایــگاه نخســت وزیــر بــه یــک 
شــخصیت تشــریفاتی ایــن مســئله بــا آنچــه که 
ــا آنچــه کــه  نخســت وزیــر فکــر مــی کنــد و ب

ــدارد.  ــازگاری ن ــد س ــی کن ــال م وی دنب

ــه بهــره  ــن شــرایطی اردوغــان شــروع ب در چنی
ــات و  ــاذ اقدام ــق اتخ ــی از طری ــرداری سیاس ب
سیاســت هــای دروغیــن و جعلــی کــرده اســت. 
رفتــار اردوغــان طــوری اســت که گویی نخســت 
ــکار  ــد دارای ابت ــه او بخواه ــع ک ــر موق ــر ه وزی
عمــل اســت و اگــر او نخواهــد ایــن تذکــر 
ــت.  ــودش اس ــه کاره خ ــه هم ــد ک ــی ده را م
ــم  ــودش ه ــو« خ ــر »داوود اوغل ــت وزی نخس
نیــاز بــه سیاســت هــای جعلــی و دروغیــن 
ــش سیاســی  ــد از نق دارد چونکــه وی نمــی توان
ــد  ــرود و مــی خواهــد وانمــود کن ــره ب خــود طف
کــه دارای ابتــکار عمــل اســت و ایــن در حالــی 
ــای  ــه چیزه ــد ب ــه متعه ــه وی ناامیدان اســت ک
اســت کــه رئیــس جمهــور بــه وی دیکتــه مــی 
کنــد. نتیجــه اینکــه در حــال حاضــر بــازی های 
سیاســی فاقــد هرگونــه قانــون و قاعــده و منبــع 
مشــروعی اســت و تنهــا منبــع و قاعــده  توطئــه 

ــت. ــدل اس ــی مب ــای سیاس ه

ــی  ــه سیاس ــی در عرص ــکل اصل ||مش
ترکیــه در حــال حاضــر بــه نظــر شــما 

ــت؟ چیس
مشــکل اصلــی برخــورد اشــخاص یا شــخصیت 
مســتبد رئیــس جمهــور نیســت بلکــه مهمتریــن 
مســئله فهــم سیاســی رئیــس جمهــور و حــزب 
وی اســت. ایــن روزهــا رهبــران فکــری حــزب 
ــه جــای حــزب  ــر اســت ب ــا شــاید بهت حاکــم ی
ــت و  ــم، برداش ــوژی حاک ــم ایدئول ــم بگویی حاک
فهــم خــود از سیاســت را بــه وضــوح و شــفافیت 
ــد. در سیاســت مــد نظــر حــزب  ــان مــی کنن بی
ــده آل  ــا ای ــت ب ــور اولوی ــس جمه ــم و رئی حاک
هــای مذهبــی مــد نظــر آنهــا اســت تــا منافــع 
ملــی. در فضــای کنونــی حتــی اعضــای حــزب 
ــازی  ــای ب ــه ج ــم ب ــش ه ــم و طرفداران حاک
ــی  ــد سیاس ــول و قواع ــر اص ــی ب ــی مبتن سیاس
ــی مــی  ــن و جعل ــازی هــای دروغی ــه ب ــدام ب اق

ــد. کنن
در حــال حاضــر آنچــه در ترکیــه در جریــان 
اســت »سیاســت« نیســت بلکــه »جعــل 

اســت. سیاســت« 

گفتگو با استاد دانشگاه استانبول:

اردوغان از اول به دنبال انتخابات زودرس بود نه تشکیل دولت ائتالفی

اروپـــــــا

 آنچه در ترکیه در جریان 
است »سیاست« نیست بلکه 

»جعل سیاست« است|
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»فــاروق لــوغ اوغلــو« عضــو حــزب جمهــوری خلــق ترکیــه هدف 
ــرای مصــون  ــاش ب ــی دیگــر را ت ــزاری انتخابات ــان از برگ اردوغ
ــش و  ــود و اطرافیان ــی خ ــاد مال ــر فس ــه بخاط ــدن از محاکم مان

همچنیــن تغییــر نظــام سیاســی اداره کشــور دانســت.
مذاکــرات حــزب حاکــم ترکیــه بــا حــزب جمهــوری خــواه خلــق و 
حــزب حرکــت ملــی بــرای تشــکیل دولــت ائتافــی بــا شکســت 
ــزاری  ــه برگ ــدم ب ــک ق ــه ی ــب ترکی ــن ترتی ــا ای مواجــه شــد و ب

انتخابــات زودهنــگام عمومــی نزدیکتــر شــد.
بــا صــرف نظــر کــردن نخســت وزیــر ایــن کشــور »داوود اوغلــو« 
ــت ائتافــی بعــد از شکســت مذاکــرات ائتــاف و  از تشــکیل دول
ــال  ــردن »کم ــور ک ــه مام ــان ب ــل اردوغ ــدم تمای ــن ع همچنی
ــن  ــه بزرگتری ــق ک ــر حــزب جمهــوری خل ــو« رهب قلیچــدار اوغل
ــن  ــیاری از منقدی ــت، بس ــان اس ــت و اردوغ ــف دول ــزب مخال ح
ــه کارشــکنی  ــه را ب رجــب طیــب اردوغــان رئیــس جمهــور ترکی

ــد. ــی متهــم مــی کنن ــت ائتاف ــرای ایجــاد دول ب
مخالفــان و منتقــدان رجــب طیــب اردوغــان بــر ایــن باورنــد کــه 
تمامــی تــاش هــای هفتــه هــای اخیــر از ســوی حــزب حاکــم 
ــک  ــا ی ــی صرف ــت ائتاف ــکیل دول ــرای تش ــعه ب ــت و توس عدال
ــرای  ــم ب ــزب حاک ــان و ح ــوی اردوغ ــده از س ــی ش ــازی طراح ب

ــوده اســت. ــر ب ــظ ظاه حف
ــی  ــم حزب ــه و ه ــور ترکی ــس جمه ــدف رئی ــود ه ــی ش ــه م گفت
ــگام در  ــی زود هن ــه برگــزاری انتخابات هایــش کشــاندن کشــور ب
فضــای امنیتــی ایجــاد شــده در هفتــه هــای اخیــر اســت؛ فضــای 
امنیتــی کــه در پــی اعــام شکســت مذاکــرات صلــح بــا کردهــا از 
ســوی اردوغــان بــا حمــات ارتش بــه مواضــع گــروه پ ک ک در 
عــراق و ســوریه و داخــل ترکیــه و همچنیــن بــه بهانــه مقابلــه بــا 

داعــش ایجــاد شــده اســت.
مخالفــان اردوغــان بــر ایــن باورنــد کــه وی در ایــن فضــای امنیتی 
امیــدوار اســت بتوانــد بــا کنــار گذاشــتن احــزاب نزدیــک بــه کردها 
کــه عامــل شکســت وی و حزبــش در انتخابــات مــاه ژوئــن بودند، 
ــه آرزوی  ــق ب ــن طری ــا از ای ــد ت ــات باش ــروز انتخاب ــر پی ــار دیگ ب
ــه  ــه جام ــی ترکی ــام سیاس ــر نظ ــوص تغیی ــود در خص ــه خ دیرین

عمــل بپوشــاند.
ــاش  ــک دهــه در ت ــش از ی ــه بی ــم ترکی ــان و حــزب حاک اردوغ
بــوده انــد تــا نظــام سیاســی ترکیــه را از نظــام پارلمانــی بــه نظــام 
ریاســت جمهــوری تغییــر دهنــد، هدفــی کــه قــرار بــود بــا کســب 

اکثریــت کرســی هــای پارلمــان توســط حــزب عدالــت و توســعه 
محقــق شــود، امــا نشــد.

در همیــن راســتا گفتگویــی انجــام شــده بــا »عثمــان فــاروق لــوغ 
اوغلــو« عضــو ارشــد حــزب جمهــوری خلــق کــه مشــروح آن در 

زیــر آمــده اســت.

ــت  ــم عدال ــزب حاک ــن ح ــرات بی ــت مذاک || شکس
ــکیل  ــرای تش ــف ب ــزاب مخال ــر اح ــعه و دیگ و توس
ــزاب  ــای اح ــش ه ــود نرم ــا وج ــی ب ــت ائتاف دول
مخالــف نشــان داد کــه رجــب طیــب اردوغــان عاقه 
ای بــرای تشــکیل دولــت ائتافــی بــا احــزاب رقیــب 

ــرا؟ ــدارد. چ ن
ــرای  ــود ب ــل خ ــفاف تمای ــور ش ــار بط ــن ب ــان چندی  اردوغ
ــت  ــه تشــکیل دول ــگام را نســبت ب ــات زود هن برگــزاری انتخاب
ــق محاســبات خــودش  ــی اعــام داشــته اســت. وی طب ائتاف
ــم  ــه حــزب حاک ــد ک ــات کاری کن ــرار انتخاب ــا تک قصــد دارد ب
عدالــت و توســعه بتوانــد آرایــی را کــه در انتخابــات 7 ژوئــن از 
دســت داده را مجــددا کســب کنــد و دوبــاره اکثریــت پارلمــان را 
بــه دســت گیــرد تــا از ایــن طریــق هــم نظــام پارلمانــی کشــور 
ــظ  ــا حف ــم ب ــد و ه ــر ده ــوری تغیی ــام ریاســت جمه ــه نظ را ب
ــب  ــع از تعقی ــد مان ــدرت بتوان ــعه در ق ــت و توس ــزب عدال ح
ــی  ــه خاطــر فســادهای مال ــی خــودش و برخــی دیگــر ب قضای

ــود. ش

|| چــرا اردوغــان بطــور مســتقیم و غیــر مســتقیم در 
ــگام  ــات زودهن ــرای انتخاب ــا راه را ب تــاش اســت ت
ــر  ــات دیگ ــزاری انتخاب ــا برگ ــا ب ــد؟ آی ــوار کن هم
ــود  ــه آرزوی خ ــا ب ــود ت ــد ب ــادر خواه ــان ق اردوغ
ــه  ــی ب ــه از پارلمان ــی ترکی ــام سیاس ــر نظ ــه تغیی ک
ــاند؟ ــل بپوش ــه عم ــت جام ــوری اس ــت جمه ریاس

در انتخابــات 7 ژوئــن مــردم ترکیــه بــه نظــام ریاســت جمهــوری 
ــا  ــد ب »نــه« گفتنــد. از اینــرو بعیــد اســت کــه حــزب حاکــم بتوان
تکــرار انتخابــات کرســی هــای الزم بــرای تغییــر قانون اساســی را 
در پارلمــان بــه دســت آورد. اردوغــان اخیــرا ادعــا کــرده اســت کــه 
نظــام سیاســی ترکیــه تغییــر کــرده اســت. بــرای اردوغــان تنهــا 
چیــزی کــه باقــی مانده ااســت ایــن اســت که بــه وضعیــت کنونی 

مشــروعیت ببخشــد و وضــع موجــود کنونــی را بــه یــک وضعیــت 
ــا اینحــال چنیــن چیــزی رخ نخواهــد داد  ــد. ب ــی تبدیــل کن قانون
ــام  ــاد نظ ــرای ایج ــت وی ب ــا خواس ــه قب ــردم ترکی ــه م چونک

ــد. ــار زده ان ریاســتی را کن

|| تغییــر نظــام پارلمانــی بــه نظــام ریاســتی تــا چــه 
ــر  ــتقیم و غی ــوذ مس ــه نف ــد در ادام ــی توان ــدی م ح

ــد؟ ــذار باش ــدرت تاثیرگ ــان در ق ــتقیم اردوغ مس
نتیجــه انتخابــات آتــی هــر چــه کــه باشــد اردوغــان هنــوز رئیــس 
ــم طــورری  ــن االن ه ــود و همی ــد ب ــی خواه ــه باق ــور ترکی جمه
ــه در نظــام  ــی او رئیــس جمهــور ترکی ــد کــه گوی عمــل مــی کن
ریاســت جمهــوری اســت. عملکردهــا و اقدامــات او همچنــان بــه 
ــه منجــر  ــه تنــش هــا و جــدل هــا در عرصــه سیاســی ترکی ادام

خواهــد شــد.

ــه  ــه ک ــر ترکی ــت وزی ــد داوود اوغلو«نخس || »احم
ــی  ــت ائتاف ــکیل دول ــرای تش ــان ب ــوی اردوغ از س
مامــور شــده بــود از ادامــه تــاش هــا بــرای تشــکیل 
ــوپ در  ــاال ت ــرد. ح ــر ک ــرف نظ ــی ص ــت ائتاف دول
ــش روی  ــای پی ــه ه ــت. گزین ــان اس ــن اردوغ زمی

ــتند؟ ــه هس ــان چ اردوغ

طبــق قانــون اساســی رئیــس جمهــور اردوغــان مــی توانــد اعــام 
انتخابــات زود هنــگام کنــد و یــا اینکــه »کمــال قلیچــدار اوغلــو« 
رهبــر بزرگتریــن حــزب مخالــف را مامــور تشــکیل دولــت ائتافی 
کنــد. امــا بــا توجــه بــه تجربیــات هفتــه هــای گذشــته حقیقــت 
ایــن اســت کــه احتمــال تشــکیل دولــت انئتافــی بســیار ناچیــز 
اســت. 2۳ آگوســت مهلــت 45 روزه بــرای تشــکیل دولــت ائتافی 
پایــان مــی یابــد و بدیــن ترتیــب اردوغــان ایــن اختیــار را خواهــد 
داشــت تــا انتخابــات زودهنــگام اعــام کنــد. لــذا ترکیــه تــا مــاه 

نوامبــر امســال شــاهد تکــرار انتخابــات خواهــد بــود.

گفتگو با عضو ارشد حزب جمهوری خلق:

اهداف اردوغان از انتخابات زودرس/فرار از محاکمه و تغییر نظام سیاسی

شــورای ناتــوـ  روســیه در ســال 2002 میــادی 
ــال 2014  ــا س ــات آن ت ــد و جلس ــکیل ش تش
ــا وقــوع و تشــدید  میــادی ادامــه داشــت امــا ب
بحــران اوکراین،ایــن شــورا تعطیــل شــد و 

ــد. ــق در آم ــت تعلی ــه حال ــت آن ب فعالی
ــمی  ــورت رس ــه ص ــرا ب ــی اخی ــات آلمان مقام
ــیهـ   ــط روس ــورای رواب ــای ش ــتار احی خواس
ناتــو شــده و نســبت بــه مواضــع منفــی برخــی 
اعضــای ناتــو نســبت بــه احیــای دوبــاره ایــن 
ــن رویکــرد  ــد! ای ــراز تاســف کــرده ان شــورا اب
ــاص  ــرد خ ــه رویک ــه ب ــا توج ــا ب ــی ه آلمان
مــرکل در قبــال بحــران اوکرایــن قابــل توجــه 

ــت. اس
ــده آلمــان در ســازمان  ــن اردمــان« نماین »مارتی
ناتــو در ســخنانی تاکیــد کــرده اســت کــه برلین 
از فعالیــت مجــدد شــورای ناتــوـ  روســیه حمایت 

مــی کنــد.
شــورای ناتــوـ  روســیه در ســال 2002 میــادی 
ــال 2014  ــا س ــات آن ت ــد و جلس ــکیل ش تش
ــا وقــوع و تشــدید  میــادی ادامــه داشــت امــا ب
ــد و  ــل ش ــورا تعطی ــن ش ــن، ای ــران اوکرای بح

ــد. ــق در آم ــت تعلی ــه حال ــت آن ب فعالی
تاکنــون »آنــگا  میــادی  از ســال 2014 
مــرکل«  نقــش موثــری در حــل بحــران 
اوکرایــن ایفــا نکــرده و حتــی با دفــاع از اســتقرار 
ــا  ــرق اروپ ــو در ش ــی نات ــژه و دائم ــای وی نیروه
ــات کاخ  ــت مقام ــم و عصبانی ــه خش ــر ب منج

ــت.   ــده اس ــن گردی کرملی
ــرات  ــیال دموک ــور سوس ــال حض ــن ح ــا ای ب
ــر« و »زیگمــار  ــتاین مای ــد »اش ــی مانن های
ــبب  ــرکل س ــی م ــه ائتاف ــل« در کابین گابری
شــده اســت تــا حرکــت تقابلــی مــرکل و 

ــه  ــال ب ــود. ح ــد ش ــادی کن ــد زی ــیه تاح روس
ــدرت  ــز ق ــود نی ــرکل خ ــد م ــی رس ــر م نظ
ــن  ــال کرملی ــود در قب ــلبی خ ــازی س ــه ب ادام

را از دســت داده اســت.
اصــرار آلمــان مبنــی بــر تشــکیل دوباره شــورای 

ــه نوعــی نمــاد عقــب نشــینی  ــوـ  روســیه ب نات
ــال  ــود در قب ــده خ ــردی بازدارن ــرکل از راهب م
مســکو محســوب مــی شــود. موضوعــی کــه از 
ســوی تحلیلگــران مســائل اســتراتژیک و امنیتی 

ــد. ــا پنهــان نخواهــد مان در اروپ

اصرار آلمان برای احیای شورای روسیهـ  ناتو نشانه چیست؟

دنده معکوس مرکل در »پوتین گراد«!

اروپـــــــا
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|| در روزهــای گذشــته بــا وجــود 
ــان  ــات شــدید ایدئولوژیــک می اختاف
ــه  ــکیل دو کمیت ــاهد تش ــن ش طرفی
ــعه و  ــت و توس ــزب عدال ــوی ح از س
حــزب جمهــوری خلــق بــرای پیشــبرد 
ــور  ــه منظ ــرف ب ــن دو ط ــرات بی مذاک
ــم،  ــوده ای ــی ب ــت ائتاف ــکیل دول تش
ــه  ــا ب ــن گفتگوه ــما ای ــر ش ــه نظ ب
نتیجــه خواهــد رســید و دو طــرف 
خواهنــد توانســت دولــت ائتافــی 

ــد؟ ــکیل دهن تش
ــگام  ــات زودهن ــه انتخاب ــی رســد ک ــه نظــر م ب
ــزب  ــاف ح ــه ائت ــد. چراک ــر باش ــل ت محتم
ــا عدالــت و توســعه موضــوع  جمهــوری خلــق ب
ــن  ــت و مهمتری ــختی اس ــده و س ــیار پیچی بس
ــت  ــوع سیاس ــم موض ــئله ه ــن مس ــورد در ای م
خارجــی و مخصوصــا بحــران ســوریه و حمایــت 
ــت.  ــتی هس ــری و تروریس ــای تکفی ــروه ه از گ
یعنــی مســئله اصلــی سیاســت خارجــی اســت و 

بــرای اینکــه امــکان تشــکیل حکومــت ائتافی 
میــان حــزب عدالــت و توســعه و جمهــوری خلق 
فراهــم شــود بایــد سیاســت خارجــی کــه عدالت 
و توســعه در چنــد ســال گذشــته در پیــش گرفته 
180 درجــه تغییــر یابــد و بــه ســمت همــکاری 
بــا ایــران پیــش بــرود. تــا زمانــی کــه ایــن اتفاق 
ــز  ــی نی ــت ائتاف ــکان تشــکیل دول ــاده ام نیافت

ــدارد. وجــود ن
بایــد کمــک هــای لجســتیک و تعلیــم مخالفان 
ســوریه از ســوی ترکیــه پایــان یابد. مســئله مهم 
تــر از آن نیــز موضــوع مقــام رئیــس جمهــوری 
و شــخص اردوغــان اســت. تــا زمانــی کــه 
ــری هــای خــود در رابطــه  اردوغــان از موضعگی
بــا موضوعــات سیاســی جــاری دســت نکشــد و 
ــا مقــام ریاســت  ــردازد کــه ب ــه موضوعاتــی بپ ب
جمهــوری در تضــاد اســت، امــکان رســیدن بــه 
نقطــه مشــترک بــرای تشــکیل دولــت ائتافــی 

متصــور نیســت.
مســئله ســوم هــم موضــوع فســاد مالــی حــزب 

ــر ایــن حــزب  عدالــت و توســعه و مســاله 4 وزی
اســت. در ایــن بــاره نیــز بایــد بــه مبــارزه جــدی 
بــا فســاد مالــی و مخصوصــا فســاد مالــی 
منســوبین بــه حــزب عدالــت و توســعه  پرداختــه 
شــود. نکتــه بعــدی نیــز اســتقال نظــام قضائی 
کشــور اســت. البتــه آقــای قلیچداراوغلــو در ایــن 
مــورد بیانیــه 14 مــاده ای را منتشــر کرده اســت.

ــزب  ــم ح ــه تصمی ــا ب ــز م ــر نی ــوی دیگ از س
عدالــت و توســعه اطمینــان زیــادی نداریــم. 
ــن حــزب در صــدد  ــه ای ــی رســد ک ــه نظــر م ب
ــه  ــی ک ــدت کوتاه ــس از م ــه پ ــت ک آن هس
ــم  ــر ه ــد، آن را ب ــکیل ش ــی تش ــت ائتاف دول
زده و انتخابــات زودرس برگــزار کنــد. امــا حــزب 
جمهــوری خلــق معتقــد اســت کــه اگــر بنــا بــر 
تشــکیل یــک دولــت ائتافــی باشــد بایــد عمــر 
ایــن دولــت 4 ســاله و بلنــد مــدت باشــد. وقتــی 
ایــن موضوعــات را در نظــر مــی گیریــم احتمــال 
اینکــه در نوامبــر انتخابــات زودرس برگــزار شــود 

ــاد اســت. بســیار زی

|| هفتــه گذشــته شــاهد انفجــار 
تروریســتی توســط گروهــک داعــش 
ــم و در  ــه بودی ــوروچ ترکی ــهر س در ش
ــود را از  ــان خ ــر ج ــان آن 32 نف جری
دســت دادنــد. پــس از آن نیــز حمــات 
ــی  ــنل امنیت ــه پرس ــروه پ ک ک ب گ
ــان آن  ــد و در جری ــروع ش ــه ش ترکی
چندیــن پلیس کشــته شــدند. در مقابل 
ارتــش هــم بــه بهانــه مبــارزه بــا گروه 
هــای تروریســتی بــه بمبــاران مواضــع 
ــدگاه  ــت. دی ــش و پ ک ک پرداخ داع
ــه  ــبت ب ــق نس ــوری خل ــزب جمه ح

ــت؟ ــر چیس ــای اخی رویداده
ــای  ــروه ه ــورد گ ــق در م ــوری خل ــزب جمه ح
تکفیــری و مخصوصــا داعــش از همــان روز 
ــن  ــت. ای ــوده اس ــنی ب ــدگاه روش اول دارای دی
حــزب از همــان 4 ســال پیــش دائمــا تکــرار می 
ــرورش  ــار پ ــد در آســتین خــود م ــه نبای ــرد ک ک
داد. بنــده خــودم هــم بــه شــخصه چندیــن بــار 
ــا در  ــدار دادم. ام ــان هش ــورد در پارلم ــن م در ای
آن زمــان کــه مــا ایــن هشــدارها را مــی دادیــم 
ــه طرفــداری از  حــزب عدالــت و توســعه مــا را ب
بشــار اســد متهــم مــی کــرد و غیــره. همانطــور 
کــه مــی دانیــد حتــی قبــل از انفجــار ســوروچ، 
داعــش در ریحانلــی ترکیــه نیــز دســت بــه اقدام 
تروریســتی زده بــود و انفجــار ســوروچ نشــان داد 
کــه ایــن گــروه هــای تکفیــری در داخــل ترکیه 

هــم نفــوذ کــرده انــد.
ــر  ــای اخی ــه در روزه ــورد پ ک ک ک ــا در م ام
ــه  ــت ک ــت زده اس ــس دس ــد پلی ــرور چن ــه ت ب
حتــی یکــی از ایــن پلیــس هــا افســر راهنمایــی 
و رانندگــی بــوده اســت، هیــچ گــروه و یــا حــزب 
ــی را  ــن اقدامات ــه چنی ــل ترکی ــی در داخ سیاس
ــروه هــا و  ــد. بعضــی گ ــد تحمــل کن نمــی توان
قــدرت هــای داخلــی و خارجــی هــم بــه دنبــال 
ایــن هســتند کــه پ ک ک آتــش بــس را نقــض 
ــکل  ــل مش ــوع ح ــب موض ــن ترتی ــد و بدی کن
اقلیــت هــا در ترکیــه بــا شکســت مواجــه شــده 
ــی  ــان برخ ــن می ــی در ای ــود. حت ــف ش و متوق
کشــورهای خارجــی هــم فعالیــت هایــی دارنــد 
و اگــر کمــی بــا دقــت بــه موضــوع نــگاه کنیــم 
ــن  ــرور چندی ــم شــد کــه روش ت متوجــه خواهی
ــای  ــا روش ه ــروه پ ک ک ب ــس توســط گ پلی
ــد.  ــازگاری ندارن ــی س ــروه خیل ــن گ ــداول ای مت

دادستان کل سابق استانبول و نماینده پارلمان ترکیه با اشاره به این که احتمال ائتالف 
میان حزب عدالت و توسعه و جمهوری خلق بسیار کم است، گفت: احتمال انتخابات 

زودهنگام پارلمانی در ماه نوامبر وجود دارد.
بعد از آنکه حزب عدالت و توسعه نتوانست اکثریت مطلق آراء را در انتخابات 
پارلمانی ترکیه به دست آورد رایزنی برای تشکیل دولت ائتالفی با سایر احزاب راه 

یافته به پارلمان این کشور شروع شد.
در میان احزاب »جمهوری خلق«، »حرکت ملی« و »دموکراتیک خلقها« به نظر می 
رسد که حزب »عدالت و توسعه« همگرایی بیشتر با جمهوری خلق داشته باشد و 

بتواند با این حزب ائتالف برگزار کند.
 )Ali Özgündüz( البته این احتمال با توجه به اخبار موجود کم شده است. علی اُزگوندوز
دادستان کل سابق استانبول و نماینده مردم استانبول در پارلمان ترکیه به بررسی این 

موضوع پرداخته که در ادامه می آید.

گفتگو با نماینده پارلمان ترکیه؛

ماری که اردوغان در آستین پروراند/ 
احتمال انتخابات زودهنگام
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مثــا دو نفــر از ایــن پلیــس هــا در تخــت 
خــواب و موقــع خــواب بــه قتــل رســیدند و یکی 
دیگــر از پلیــس هــا هــم کــه مامــور راهنمایــی و 
رانندگــی بــود و اینهــا حتــی بــا اصــول پ ک ک 

ــد. ــازگاری ندارن س

|| دیــدگاه حــزب جمهــوری خلــق 
نســبت بــه حــل مشــکل اقلیــت 
ــت  ــر در دول ــی اگ ــت؟ یعن ــا چیس ه
ائتافــی شــرکت داشــته باشــید رونــد 
ــه  ــه ادام ــرح چگون ــن ط ــرای ای اج

خواهــد داشــت؟
در ایــن مــورد حــزب جمهــوری خلق هــم حداقل 
تــا انــدازه حــزب عدالــت و توســعه مایــل بــه حل 
موضــوع اســت. امــا مایــل بــه حــل و فصــل آن 
ــتفاده از روش  ــا اس ــک و ب ــی دمکراتی ــه روش ب
دیپلماتیــک اســت. یعنــی مــا در روش اختــاف 
داریــم. حــزب عدالــت و توســعه در حــال مذاکره 
و گفتگــو بــا آپــو )عبــداهلل اوجــاالن( اســت کــه 
بــه نظــر مــا یــک تروریســت غیــر قابــل گفتگــو 
اســت. یعنــی ایــن روشــی کــه حــزب عدالــت و 
ــت.  ــتباه اس ــت اش ــه اس ــش گرفت ــعه در پی توس
ــه  ــت ک ــد هس ــق معتق ــوری خل ــزب جمه ح
ــره و  ــا مذاک ــان و ب ــد در پارلم ــن موضــوع بای ای
گفتگــوی دیپلماتیــک و مدنــی حــل شــود؛ مانند 
آنچیــزی کــه در اســپانیا و کانــادا اتفــاق افتــاد و 

ــر  ــاه اخی ــد م ــه در چن ــان اســت. البت ــا در جری ی
حــزب عدالــت و توســعه هــم در ایــن مــورد بــه 
چیــزی کــه مــا از همــان اول تکــرار مــی کردیم 
ــدا  ــاد پی ــم اعتق ــا ه ــت و االن آنه ــیده اس رس
کــرده انــد کــه راه حــل ایــن مشــکل نــه مذاکره 
ــدان،  ــا در زن ــا و ی ــوه ه ــا در ک ــا تروریســت ه ب
بلکــه مذاکــره بــا نماینــدگان دیپلماتیــک مــردم 

ــان اســت. ــس و پارلم در مجل
ــا  ــعه دائم ــت و توس ــزب عدال ــه ح ــی ک در حال
ــراد  ــا و اک ــت ه ــکل اقلی ــل مش ــل و فص از ح
ــاهد  ــون ش ــی زد، اکن ــرف م ــود ح ــا روش خ ب
ــه  ــت مواج ــا شکس ــن روش ب ــه ای ــتیم ک هس
ــای  ــه پ ک ک ســاح ه ــرا ک ــده اســت. چ ش
خــود را تحویــل نــداده بــود و منتظــر یــک 
ــا بــه اقدامــات تروریســتی  شــوک جدیــد بــود ت
خــود ادامــه دهــد. اشــتباهی کــه حــزب عدالــت 
ــاالن و پ ک ک  ــه اوج ــاد ب ــا اعتم ــعه ب و توس
انجــام داد بــه همــه ثابــت کــرد کــه اعتمــاد بــه 
هــر تروریســتی اشــتباه و بــی فایــده اســت. چــرا 
کــه ایــن گــره هــا نــه بــه دنبــال حــل مشــکل 
بلکــه بــه دنبــال عمیــق تــر کــردن آن هســتند. 
دولــت ترکیــه در مقابــل حمــات پ ک ک  
ــزب  ــت و ح ــد پرداخ ــدی خواه ــه ج ــه مقابل ب
ــراه  ــئله هم ــن مس ــم در ای ــق ه ــوری خل جمه

ــت. ــردم اس ــت و م دول
ــه در  ــت ک ــن اس ــار ای ــف ب ــم و تاس ــه مه نکت

ــه  ــروه پ ک ک ب ــه گ ــته ک ــال گذش ــول س ط
ــوده اســت، هموطنــان کــرد  فعالیــت مشــغول ب
ــده  ــن موضــوع دی ــا را از ای بیشــترین آســیب ه
انــد. درگذشــته در رابطــه بــا اقلیــت هــا و کردهــا 
مشــکاتی وجــود داشــت ولــی اکنــون بســیاری 
از آنهــا حــل شــده اســت. اکنــون تدریــس زبــان 
کــردی در مــدارس و دانشــگاه هــا آزاد اســت، ده 
ــه  ــی ب ــی و خصوص ــون دولت ــو و تلوزی ــا رادی ه
ــی در  ــد و حت ــی کن ــش م ــه پخ ــردی برنام ک
خــود کابینه حــزب عدالــت و توســعه بســیاری از 
وزیــران کــرد هســتند و ده هــا حــزب کــردی بــه 
فعالیــت مشــغولند. همانطــور کــه مــی دانیــد  در 
انتخابــات 7 ژوئــن 81 نفــر از حــزب دموکراتیک 
ــر  ــه اگ ــد. البت ــس راه یافتن ــه مجل ــا ب ــق ه خل
مشــکلی وجــود دارد کــه بــه احتمــال زیــاد نیــز 
ــل آن  ــیدگی و ح ــکان رس ــا م ــود دارد، تنه وج
ــکلی  ــه ش ــی ب ــت؛ یعن ــان اس ــس و پارلم مجل
دموکراتیــک و متمــدن. همانطــور کــه مــی دانید 
ــن  ــرور از اولی ــه ت ــخ ب ــا پاس ــای دنی ــه ج در هم

ــت اســت. ــک دول ــف ی ــن وظای تری

ــه عنــوان ســوال آخــر نظرتــان در  || ب
ــه  ــران و ترکی ــط ای ــده رواب ــورد آین م

ــت؟ چیس
ایــن توافــق کــه حــق اســتفاده صلــح آمیــز ایران 
از انــرژی هســته ای را بــه رســمیت نیــز شــناخته 

ــیار  ــتاورد بس ــه دس ــران و منطق ــرای ای ــت ب اس
بزرگــی اســت. بــه نظــر مــی رســد  کــه پــس از 
برداشــته شــدن تحریــم هــا و بــا توجــه بــا منابع 
سرشــار نفــت و گازی کــه ایــران دارد این کشــور 
بــه ســتاره درخشــان منطقــه تبدیــل خواهد شــد. 
ایــران و ترکیــه بــه عنوان دو کشــوری کــه دارای 
تاریــخ قدیمــی و بســیار مشــترکی هســتند و باید 
پــس از ایــن هم بــه دوســتی خــود ادامــه دهند و 
ایــن دوســتی به نفــع دو ملــت و دو دولــت خواهد 
بــود. ایــران و ترکیــه بایــد بــرای حل مشــکات 
منطقــه و پاکســازی منطقــه از تروریســت هــا بــا 

هــم بــه همــکاری نزدیــک بپردازنــد.
ــه  ــن زدن ب ــا دام ــتی ب ــای امپریالیس ــدرت ه ق
ــژادی درصــدد دامــن  اختــاف هــای مذهبــی و ن
ــه  ــا ب ــتند و ب ــه هس ــات در منطق ــه اختاف زدن ب
وجــود آوردن گــروه هــای تروریســتی همچــون پ 
ک ک و پــژاک در صــدد ضربــه زدن به کشــورهای 
منطقــه و تجزیــه عــراق، ســوریه، ایــران و ترکیــه 
ــه  ــور ب ــد دو کش ــم بای ــوارد ه ــن م ــت. در ای اس
همــکاری بپردازنــد. زمانــی کــه مــرز میــان ایــران 
و ترکیــه بــا معاهــده قصرشــیرین تعیین شــد حتی 
آمریکایــی تشــکیل نشــده بــود  و بــه ایــن دلیــل 
اگــر ایــران و ترکیــه بــرای حــل مشــکات منطقه 
بــا یکدیگــر همــکاری کنند نــه آمریــکا و نــه حتی 
تمــام دنیا قــادر بــه انجــام کاری برخــاف منافع دو 

کشــور نخواهنــد بــود.

ــتفاده حــزب  ــزوم اس ــر ل ــد ب ــا تاکی ــتانبول ب ــتاد دانشــگاه اس اس
حاکــم ترکیــه از فرصــت توافــق هســته ای بــا ایــران تاکیــد کرد: 
غــرب و آمریــکا تــا بــه حــال بیــش از حــد بــه متحــدان ســنتی 

ــد. ــه کــرده ان منطقــه ای خــود تکی
ایــران و گــروه کشــورهای 1+5 بعــد از مذاکــرات فشــرده و نفــس 
ــدی در خصــوص  ــع بن ــه جم ــاه ب ــنبه 2۳ تیرم ــه ش ــر روز س گی
ــد در  ــه بای ــدی حاصل ــع بن ــد. جم ــت یافتن ــن دس ــرات وی مذاک
پارلمانهــای کشــورهای متعهــد مــورد بررســی قــرار گیــرد 
ــن  ــی بی ــوان یــک ســند حقوق ــه عن ــا ب ــب برســد ت ــه تصوی و ب

ــد. ــی باش ــده( دارای ارزش حقوق المللی)معاه
دکتــر »نــورای مــرت« اســتاد علــوم سیاســی دانشــگاه اســتانبول و 
تحلیلگــر مســائل منطقــه در ارزیابــی خــود از توافــق هســته ای بین 
ــران و غــرب  ــن ای ــران و گــروه1+5 گفــت: توافــق هســته ای بی ای
یــک تحــول دوران ســاز بــرای انســان هــای صلــح دوســت اســت. 
ــرب  ــران و غ ــل ای ــران تقاب ــاب اســامی ای ــروزی انق ــان پی از زم
تاثیــرات زیــادی در سیاســت هــای منطقــه ای داشــته اســت و بیش 
از ۳5 ســال اســت کــه تقریبا تمامــی تقابل هــای منطقــه ای از تقابل 
بــزرگ و کلــی ایــران و غــرب نشــات گرفتــه اســت کــه مــی تــوان 
درگیــری هــای جــاری ســوریه را آخریــن ایــن درگیــری ها دانســت 

کــه ناشــی از تــاش غــرب بــرای مقابلــه بــا ایــران اســت.
ــا  ــه تنه ــته ای ن ــق هس ــون تواف ــرد: اکن ــد ک ــه تاکی وی در ادام
ــرب گشــوده اســت بلکــه  ــران و غ ــوب ای ــط خ ــرای رواب راه را ب
امیدهــای بیشــتری را بــرای ثبــات و صلــح در منطقــه خاورمیانــه 

ــه همــراه داشــته اســت. ب
نــورای مــرت در تبییــن تأثیــر توافــق هســته ای اخیــر بــر روابــط 
ایــران و غــرب و روابــط ایــران و کشــورهای حاشــیه خلیــج فارس 
ــا و  ــه ه ــه هزین ــرب متوج ــه غ ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــت: ب گف
تبعــات تمایــل بیــش از حــد خــودش بــه ســه دســته از متحدانش 

ــی حکومــت هــای پادشــاهی عــرب، اســراییل و  ــه یعن در منطق
گــروه هــای اســام گــرای افراطــی شــده اســت.

ــه تبعــات سیاســت هــای  ــا اشــاره ب اســتاد دانشــگاه اســتانبول ب
غلــط کشــورهای غربــی بــرای مــردم منطقــه گفــت: متاســفانه 
ایــن مــردم منطقــه بــوده انــد کــه تــا بــه حــال بــا گرفتــار شــدن 
ــای  ــت ه ــای سیاس ــه ه ــونت هزین ــگ و خش ــری، جن در درگی
غــرب را پرداختــه انــد. حمایــت هــای نامتعــارف آمریــکا از رژیــم 
هــای منطقــه موجــب شــده اســت تــا ایــن رژیــم هــای ناعــادل 
ــه ســرکوب  ــد و ب ــر مردمــان خودشــان فشــار وارد کنن ــد ب بتوانن

ــد. آنهــا بپردازن
ــرای  ــی ب ــران و 5+1 را حت ــته ای ای ــق هس ــرت تواف ــورای م ن
مــردم منطقــه مفیــد دانســته و گفــت: از آنجائیکــه بعــد از توافــق 
ــوازن قــوا« در منطقــه بهتــر خواهــد شــد  هســته ای مســئله »ت
ــذا مــن فکــر مــی کنــم ایــن مســئله موجــب خواهــد شــد تــا  ل
سیاســت هــای منطقــه ای و داخلــی تمامــی کشــورهای منطقــه 

بهتــر و متــوازن تــر شــود.
ــدواری  ــراز امی ــه اب ــم ترکی ــزب حاک ــای ح ــت ه ــد سیاس منتق
کــرد تــا تمامــی آنهایــی کــه از سیاســت هــای ایجــاد درگیــری 
در منطقــه و دامــن زدن بــه خصومــت هــای قومیتــی درراســتای 

ــد. ــه هــای آن را بپردازن ــد هزین ــرده ان اهــداف خــود ســود ب
نــورای مــرت در ادامــه بــه تشــریح علــت تــاش هــای غــرب و 
آمریــکا بــرای معرفــی ایــران بــه عنــوان محــور شــرارت پرداخت 
و گفــت: ســالیان ســال ایــن افــراد ســعی مــی کردنــد ایــران را به 
عنــوان »شــرور« معرفــی کننــد و بــا تمامــی امکانــات بــه مقابلــه 
بــا ایــران مــی پرداختنــد تــا بــه ایــن بهانــه حمایــت هایشــان از 
رژیــم هــای ســرکوبگر و تندروهــای قومیــت گــرا انــواع ریــاکاری 
را مشــروع جلــوه بدهنــد. تــا بــه اینجــا سیاســت هــای ایــران در 
ــرای سیاســت هــای منطقــه ای بســیار خــوب و  ــال توافــق ب قب

مفیــد بــوده اســت و امیــدوارم کــه همیــن رونــد ادامــه پیــدا کند و 
ایــران در دام تحریــکات برخــی هــا نیافتــد.

همچنیــن ایــن تحلیلگــر تــرک توافــق هســته ای اخیــر قــدرت 
ــا ایــران را فرصتــی بــرای سیاســتمداران آنــکارا  هــای جهانــی ب
ــش  ــه از چال ــران و ترکی ــط ای ــه رواب ــت: از آنجائیک ــد و گف خوان
هــای زیــادی جــان ســال بــه در بــرده اســت، ترکیــه بیشــتر از هر 
کشــور دیگــری مــی توانــد از توافــق هســته ای ایــران ســود ببرد.

وی همچنیــن سیاســت هــای آنــکارا در قبــال تحوالت ســوریه را 
از دالیــل تنــش هــای ســال هــای اخیــر در روابــط ایــران و ترکیه 
خوانــده و تصریــح کــرد: سیاســت هــای ترکیــه در قبــال تحوالت 
ســوریه موجــب بــی اعتمــادی بیــن ایــران و ترکیه شــد. همچنین 
اقــدام اخیــر ترکیــه در نزدیــک شــدن بــه محــور اتحــاد قطــری- 
ــه  ــیک ترکی ــی کاس ــت خارج ــدگاه سیاس ــز از دی ــعودی نی س
مــوج بزرگــی بــود ولــی یکــی ازغلــط تریــن مســیرهای سیاســت 
خارجــی ترکیــه بــوده اســت. ایــن اقــدام غلــط بــود چــون موجب 
ویرانــی ســوریه شــد. غلط بــود چــون ایــران مشــترکات فرهنگی 
و تاریخــی بیشــتری بــا ترکیــه دارد تــا ترکیــه و اعــراب. غلــط بود 
چــون روابــط ترکیــه و عربســتان بیشــتر بــر پایــه پول و سیاســت 

هــای قومیتــی اســت تــا چیــزی دیگــر.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه فرصــت بــه دســت آمده گفــت: امیــدوارم 
ترکیــه زمــان را بــرای تغییــر سیاســت هــای از دســت ندهد زیــرا این 
امــر نــه تنها موجــب خواهــد شــد بیشــترین ســود را از توافق هســته 
ای ایــران بــه دســت آورد بلکــه موجــب خواهــد شــد تا ترکیه نقشــی 

در برقــراری ثبــات و امنیت منطقه داشــته باشــد.

گفتگو با استاد دانشگاه استانبول:

ترکیه از اشتباهات گذشته خود درس بگیرد/ 
تغییر توازن قوای منطقه

گفتگو: پیمان یزدانی

اروپـــــــا
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ــک ســلمان،  ــرک فرانســه توســط مل ــی ت درپ
اخبــار تأییــد نشــده حاکیســت دولــت فرانســه 
ــه  ــی، محترمان ــکار عموم ــار اف ــل فش ــه دلی ب
ــی  عــذر ســلمان را خواســته اســت. شــبکه »ب
اف ام« هــم میزبانــی ســرد فرانســویها را دلیــل 

ــوان کــرد. ــرک فرانســه عن ت
در حالــی کــه قــرار بــود شــاه ســعودی 
ــه در  ــه هفت ــدت س ــه م ــود را ب ــات خ تعطی
ــد  ــا بع ــد، ام ــه بگذران ــوب فرانس ــواحل جن س
از گذشــت تنهــا هشــت روز از اقامتــش در 
ســواحل »نیــس«، »ملــک ســلمان« بــه یــک 
ــرده و  ــرک ک ــی را ت ــور اروپای ــن کش ــاره ای ب
ــی  ــد. وی در حال ــا ش ــش در آفریق ــازم مراک ع
بــه تعطیــات خــود در فرانســه پایــان داد کــه 
یــک هــزار نفــر از افــراد خانــدان ســلطنتی او را 

ــد. ــی کردن ــی م ــفر همراه ــن س در ای
ایــن اتفــاق غیــر منتظــره در حالــی رخ داد کــه 
از هفتــه گذشــته و بــه دلیــل مزاحمــت هایــی 

کــه خانــدان ســعودی در ســواحل نیــس واقــع 
ــردم ایجــاد  در منطقــه »ریوریــرا« بــرای م
ــا بیــش از  ــد، تومــاری اعتراضــی ب کــرده بودن
100 هــزار امضــا در رســانه هــا منتشــر شــده 

ــود. ب
ــح  ســفیر ســعودی در پاریــس هــم کــه از صب
ــرار  ــگاران ق ــرض ســواالت خبرن ــروز در مع ام
ــم  ــن تصمی ــی ای ــه چرای ــخ ب ــت، در پاس داش
»ملــک  گفــت:  ســعودی  شــاه  ناگهانــی 
ــت و  ــی اس ــج و حساس ــرد زود رن ــلمان ف س
ــی  ــار اعتراض ــرای توم ــا ب ــع آوری امض از جم
داده  ترجیــح  لــذا  شــده،  خاطــر  رنجیــده 
ــد.« ــرک کن ــرب ت ــد مغ ــه مقص ــه را ب فرانس

در ایــن بــاره امــا؛ اخبــار تأییــد نشــده ای 
هــم در برخــی رســانه هــا منتشــر شــد مبنــی 
ــار  ــل فش ــه دلی ــه ب ــت فرانس ــه دول ــر اینک ب
افــکار عمومــی، محترمانــه عــذر ســلمان 
و همراهانــش را خواســته اســت. از ســویی 

ــی  ــم میزبان ــه ه ــی اف ام« فرانس ــبکه »ب ش
ســرد فرانســوی هــا را دلیــل نارضایتــی 
ــن  ــرک ای ــر ت ــی ب ــم وی مبن ســلمان و تصمی

ــت. ــرده اس ــوان ک ــور عن کش
ــرق  ــد ق ــی رس ــر م ــه نظ ــال ب ــر ح ــه ه ب
ــواحل  ــری س ــد کیلومت ــاحت چن ــدن مس ش
تحمــل  بــه  اجبــار  و  فرانســه  جنــوب 
مزاحمــت هــای یــک هــزار اشــراف زاده 
ــم  ــی کــه ایــن رژی ســعودی، آن هــم در حال

ــر  ــن ســلمان« وزی ــا فرماندهــی »محمــد ب ب
دفــاع بــی تجربــه و جویــای نــام خــود، 
ــیانه  ــتار وحش ــت از کش ــاه اس ــش از 4 م بی
ــوم و مقــاوم یمــن ـ اعــم از زن و  ملــت مظل
ــش  ــدارد، آت ــی ن ــچ ابای ــرد و کــودک ـ هی م
ــعله ور  ــه را ش ــی فرانس ــکار عموم ــم اف خش
ــار  ــا فش ــلمان را ـ ب ــت س ــرده و در نهای ک
الیــزه یــا داوطلبانــه ـ مجبــور بــه تــرک 
ــت. ــرده اس ــی ک ــور اروپای ــن کش ــاک ای خ

در حاشیه ترک ناگهانی فرانسه توسط شاه سعودی؛

عیاشی پدر باآدمکشی پسر جمع نشد/
آیا الیزه عذر سلمان را خواسته است؟

رفته رفتــه  اکنــون  آذربایجــان  جمهــوری 
ــل  ــران تبدی ــرای ته ــک ب ــتی نزدی ــه دوس ب
ــه  ــن در مقابل ــت های پوتی ــه سیاس ــود ک می ش
ــتاید و در موضــع  ــرب را می س ــا فشــارهای غ ب
ــردی و  ــر از س ــی اش دیگ ــای خارج ــری ه گی

ــت. ــری نیس ــران خب ــه ای ــت ب ــدم رغب ع
جمهــوری آذربایجــان بــه عنــوان یــک 
ــی  ــزر، ط ــای خ ــیه دری ــم حاش ــور مه کش
ــای  ــراز و فروده ــواره ف ــته هم ــالیان گذش س
ــایگانش  ــا همس ــود ب ــبات خ ــادی در مناس زی
ــط دو  ــبات و رواب ــن مناس ــت. ای ــته اس داش
جانبــه، البتــه پــس از »حیــدر علــی اف« 
بیشــتر بــه ســمت همگرایــی بــا غــرب 
ــا  ــی اف« ب ــام عل ــرد و »اله ــدا ک ــل پی تمای
ــکا و  ــرر آمری ــبزهای مک ــراغ س ــه چ ــه ب توج
متحــد اســتراتژیکش در منطقــه یعنــی رژیــم 
صهیونیســتی، عمــا آذربایجــان را بــه حیــاط 

ــرد. ــل ک ــه تبدی ــرب در منطق ــوت غ خل
ــوری  ــوان کش ــه عن ــن دوره ب ــان در ای آذربایج
ــت  ــرژی و موقعی ــی ان ــع غن ــم و دارای مناب مه
ژئواســتراتژیک در همســایگی ایــران، نقــش 
مهمــی در سیاســت های ضدایرانــی و ضدروســی 
واشــنگتن ایفــا کــرد، امــا بــه دالیــل متعــددی که 
ــی  ــه تحلیــل و بررســی مفصــل دارد، مدت ــاز ب نی
ــت  ــود را در سیاس ــری خ ــت گی ــه جه ــت ک اس

ــت. ــر داده اس ــی تغیی خارج
غربــی جمهــوری  یــن همســایه شــمال 
اســامی ایــران اکنــون رفته رفتــه بــه دوســتی 
ــه  ــود ک ــل می ش ــران تبدی ــرای ته ــک ب نزدی
ــارهای  ــا فش ــه ب ــن در مقابل سیاســت های پوتی
ــای  ــری ه ــتاید و در موضــع گی ــرب را می س غ
خارجــی اش دیگــر از ســردی و عــدم رغبــت به 

ــری نیســت. ــران خب ای
ایــن کشــور کامــا ســکوالر، ســال هــای 

متمــادی بــا ایــران بــر ســر مســایل مذهبــی و 
مرزهــای خــزر جــدل داشــت. بــه ایــن ترتیــب 
ــه یــک بازیگــر مشــتاق  دولــت باکــو تبدیــل ب
بــرای اجــرای اســتراتژی غــرب در قبــال 
ایــران شــد، تــا جایــی کــه حتــی در ایــن مســیر 
ــا رژیــم صهیونیســتی، تبدیــل  ضمــن اتحــاد ب
ــه  ــرب در منطق ــی های غ ــگاه جاسوس ــه پای ب

ــد. گردی
ــوان  ــاره مــی ت ــن ب ــه دیگــری کــه در ای نکت
بــدان اشــاره کــرد اینکــه؛ آذربایجــان، دیگــر 
آن کشــور جــوان نفتــی دهــه 2000 میــادی 
نیســت و گرچــه در ســال 2010 بــه اوج تولیــد 
خــود رســید، امــا حــاال بــا توجــه بــه کاهــش 
ــه نازلتریــن ســطح،  بی ســابقه قیمــت نفــت ب
ــرو  ــا یــک رکــود ثابــت روب تولیــد نفــت آن ب
ــدان گاز  ــد می ــه تولی ــود آن ک ــا وج ــده و ب ش
ــی  ــه بین الملل ــه جامع ــز دوم« توج ــاه دنی »ش
را بــه خــود جلــب کــرده اســت، بــاز هــم ایــن 
ــت و  ــد نف ــود تولی ــران رک ــوان جب ــور ت کش
ــر  ــت. ب ــد داش ــت آن را نخواه ــقوط قیم س
ــتر از  ــزی بیش ــان چی ــاس، آذربایج ــن اس ای
یــک بازیگــر کوچــک در میــان منابــع انــرژی 

ــود. ــا نخواهــد ب ــاز اروپ ــورد نی م
ــه عنــوان یــک پایــگاه  از ســویی؛ آذربایجــان ب
امنیتــی علیــه ایــران و روســیه، هیــچ گاه 
ــی  ــت. در حال ــود نگرف ــه خ ــی ب ــکل واقع ش

کــه برخــی تحلیلگــران معتقدنــد اکنــون 
ــه  ــبت ب ــیه نس ــرد روس ــه رویک ــه ب ــا توج ب
اوکرایــن، آذربایجــان از حیــث ایدئولوژیــک بــه 
ــت  ــه عل ــا ب ــد، ام ــد ش ــر خواه ــرب نزدیکت غ
حساســیت های خــود ایــن کشــور در مــورد 
اشــغال تاریخــی اراضــی اش توســط ارمنســتان، 

ــت. ــده اس ــوس ش ــرا معک روال ماج
آنچــه امــا ایــن روزهــا شــاهد آن هســتیم 
ــادی  ــر، گــروه زی اینکــه؛ طــی یــک ســال اخی
ــال های 2011  ــه در س ــی ک ــون ایران از روحانی
تــا 2012 از آذربایجــان اخــراج شــده بودنــد، بــه 
ــژه  ــه وی ــته اند، ب ــور بازگش ــن کش ــاجد ای مس
ــرکوب  ــن س ــان ضم ــت آذربایج ــه حکوم آنک
ــه  ــی ب ــه روزافزون ــری، توج ــای تکفی تندروه
اکثریــت شــیعه دارد کــه می توانــد پالــس 

ــد. ــران باش ــا ای ــتی ب ــرای دوس ــی ب مثبت
بــر ایــن اســاس بــه نظــر مــی رســد کــه تغییــر 
ــرد  ــده عملک ــان، زایی ــرد آذربایج ــروز رویک ام
ــی  ــی و آمریکای ــذاران غرب ــت  گ ــتباه سیاس اش
ــرات  ــن تغیی ــوان درک ای ــران ت ــوده و البی گ ب
وارونــه را نداشــته اند، امــا در هــر صــورت آنچــه 
ــد محمــل  کــه در حــال وقــوع اســت مــی توان
مناســبی بــرای گســترش روابــط میــان دو 
کشــور باشــد، بــه ویــژه آنکــه بــه احتمــال زیاد، 
غــرب حیــاط خلــوت خــود را در ایــن منطقــه از 

ــد داد.   ــت خواه دس

چرخش آذربایجان به سمت ایران؛

راهبرد جدید علی اف در مورد 
همسایگان/ حیاط خلوت غرب از

دست رفته است؟
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یــک هفتــه از آغــاز حمــات ترکیــه بــه 
مواضــع داعــش و حــزب کارگــران کردســتان 
ــت روز  ــن هف ــذرد و در ای ــی گ )پ ک ک( م
شــهرهای مختلــف ایــن کشــور صحنــه 
عملیــات هایــی هســتند کــه حاصــل آن 
ــرک  ــهروندان ت ــر از ش ــدن 20 نف ــته ش کش

ــت. ــوده اس ب
ــاری  ــن آم ــت روز. ای 20 کشــته در ظــرف هف
ــات هــای تروریســتی انجــام  اســت کــه عملی
گرفتــه در داخــل ترکیــه از روز جمعــه گذشــته 

تــا کنــون ثبــت کــرده انــد. 
ــی  ــه تاف ــه بهان ــه گذشــته و ب ــه از جمع ترکی
ــاران  ــوروچ بمب ــهر س ــتی ش ــات تروریس عملی
مواضــع پ ک ک در شــمال عــراق و همچنین 
داعــش در داخــل خــاک ســوریه را آغــاز کــرد 
ــه اذعــان اغلــب رســانه هــا در ایــن  ــه ب و البت
ــدف  ــرای ه ــه ب ــتر ترکی ــز بیش ــدت تمرک م
قــرار دادن مواضــع پ ک ک بــوده و نــه 

ــش.  داع
داعــش  مواضــع  علیــه  ترکیــه  عملیــات 
موجــب تعجــب بســیاری از کارشناســان شــد 
ــکارا از  ــته آن ــال گذش ــه س ــول س ــون در ط چ
ــردن نظــام  ــرای ســرنگون ک ــچ تاشــی ب هی
ســوریه فروگــذار نکــرده بــود و اکنــون حملــه 
ــمنان  ــن دش ــی تری ــی از اصل ــع یک ــه مواض ب
ــی  ــر م ــه نظ ــب ب ــد عجی ــار اس ــت بش حکوم

ــد. رس
ــی  ــون اصل ــته کان ــال گذش ــه س ــه در س ترکی
انتقــال ســاح و تروریســت بــه ســوریه 
ــت  ــی از تروریس ــوزش برخ ــی آم ــوده و حت ب
ــز در  ــه داخــل ســوریه نی هــای اعــزام شــده ب
ــه انجــام مــی شــود. حضــور، آمــوزش و  ترکی
ــه  ــا از ترکی ــت ه ــلیحات و ترویس ــال تس انتق
ــب  ــون اغل ــت چ ــا نیس ــک ادع ــوریه ی ــه س ب
ــزارش  ــز گ ــی نی ــای غرب ــات و رســانه ه مقام
هــا و تصاویــر متعــددی را در ایــن رابطــه 

ــد.  ــرده ان ــر ک منتش

ــه پاکســتان ســال  ــه ب شــباهت ترکی
ــای دور  ه

بــه اعتقــاد برخــی کارشناســان وضعیــت 
ــت  ــه وضعی ــادی ب ــباهت زی ــه ش ــی ترکی فعل
پاکســتان در زمــان حملــه اتحــاد جماهیــر 
شــوروی بــه افغانســتان دارد. بــه اعتقــاد 
ــوریه  ــفانه س ــان  متاس ــده از کارشناس ــن ع ای
ــه افغانســتان اســت  ــدن ب ــل ش ــال تبدی در ح
ــش  ــان نق ــن می ــور اســت در ای ــه مجب و ترکی

ــد. ــازی کن ــتان را ب پاکس
ــتان،  ــه افغانس ــوروی ب ــه ش ــان حمل در جری
ــکا مــی توانســت  ــن کشــوری کــه آمری بهتری
از طریــق آن بــه جنگجویــان افغــان در مقابــل 
ــوروی در  ــردن ش ــرق ک ــرای غ ــا ب روس ه
باتــاق افغانســتان کمــک کنــد پاکســتان 
کــه  ســلفی  مســلح  جنگجویــان  بــود. 
ــازم  ــف ع ــورهای مختل ــارزه از کش ــرای مب ب
ــان  ــود افغ ــه خ ــدند و البت ــی ش ــتان م افغانس
ــای الزم را  ــوزش ه ــتان آم ــز در پاکس ــا نی ه
ــدند.  ــی ش ــل م ــتان منتق ــه افغانس ــده و ب دی
ــوروی  ــه ش ــود ک ــن ب ــر در ای ــم ت ــئله مه مس

ــد  ــان مان ــا طالب ــد ام ــارج ش ــتان خ از افغانس
ــل  ــی، غیرقاب ــدت زمان ــت م ــس از گذش و پ
ــتراتژیک  ــدی اس ــه تهدی ــل ب ــرل و تبدی کنت
بــرای پاکســتان شــد. اکنــون شــما بــا در 
نظــر گرفتــن ایــن مســائل نگاهــی بــه ســوریه 
داشــته باشــید. ضریــب امنیتــی ترکیــه بدلیــل 
حضــور هســته هــای ســلفی بشــدت کاهــش 
یافتــه اســت. پــول، ســاح و جنگجــو در ایــن 
ــکان  ــه ام ــر لحظ ــده و ه ــته ش ــه انباش منطق
فعــال شــدن علیــه ترکیــه وجــود دارد. جریــان 
ــازمان  ــته س ــه توانس ــود در ترکی ــلفی موج س
ــات ســلفی کشــورهای  ــا جریان ــد و ب ــی کن یاب
مختلــف عربــی، اروپایــی و قفقــاز ارتبــاط 
ســازنده و مســتمر برقــرار کنــد. همچنیــن 
ــه دارای  ــز در ترکی ــی نی ــای خارج ــلفی ه س

ــد. ــده ان ــوذ ش ــاخه و نف ش
ــه  ــت و البت ــن وضعی ــن ای ــر گرفت ــا در نظ ب
طبیعتــا تفــاوت هــای موجــود در دو مــدل 
ــرد  ــا ک ــوان ادع ــی ت ــوریه م ــتان و س افغانس
کــه ترکیــه روز بــه روز بــه ســوی پاکســتانیزه 
ــن  ــه ای ــور اســت هزین ــی رود و مجب شــدن م

ــد. ــم بده ــدن را ه ــتان ش پاکس
بــر همیــن اســاس در حالــی کــه هــم اکنــون 
تعــدادی از گــروه هــای شورشــی ســوری 
ــع  ــه مواض ــه ب ــد حمل ــگاه دارن ــه پای در ترکی
تروریســت هــا در ســوریه، مــی توانــد موجــب 
ــده و  ــه ش ــا در ترکی ــروه ه ــن گ ــک ای تحری
ــد  ــه همانن ــرای ترکی ــی را ب ــت وخیم وضعی
ــوده  ــاهدش ب ــر ش ــه اخی ــک هفت ــه در ی آنچ

ــاورد.  ــود بی ــم بوج ای

انتقام از کردها با اهداف انتخاباتی 
ترکیــه در حالــی حمــات خــود را بــه عــراق 
و ســوریه آغــاز کــرد کــه ایــن کشــور درگیــر 
ــات  ــود. در انتخاب ــی ب ــت ائتاف ــی دول معرف
اخیــر بــه دلیــل آنکــه حــزب عدالــت و 
آرای  از  توجهــی  قابــل  بخــش  توســعه 
ــت  ــین را از دس ــرد نش ــق ک ــود در مناط خ
ــته  ــای گذش ــال ه ــد س ــت همانن داد نتوانس
ــس را تصاحــب  ــای مجل ــت کرســی ه اکثری
ــه  ــه ائتــاف ب ــور ب ــد و از همیــن رو مجب کن

ــت.  ــزاب اس ــایر اح س
ــش از 10 ســال  ــه بی ــت و توســعه ک ــا عدال ام

حکومــت و قــدرت را در ترکیــه در اختیــار 
داشــته بــه هیــچ وجــه حاضــر نیســت قــدرت 
را بــا ســایر احــزاب و گــروه هــا بویــژه کردهــا 
ــات  ــی اتخاب ــروز اصل ــا را پی ــه بســیاری آنه ک
ــد. از  ــیم کن ــد، تقس ــی کنن ــف م ــر توصی اخی
همیــن رو برخــی معتقدنــد کــه دولــت ترکیــه 
ــا دو هــدف انجــام  عملیــات نظامــی خــود را ب
مــی دهــد. هــدف اول تحریــک ملــی گرایــان 
ایــن کشــور علیــه جریــان هــای کــرد و هــدف 
ــات  ــرد در انتخاب ــان ک ــش آرای جری دوم کاه
زودهنــگام  بــا متهــم کــردن حــزب پ ک ک 

ــور. ــن کش ــکاری در ای ــه خراب ب
آنچــه کــه در رخــداد اخیــر بایــد بــدان 
ــرد  ــر رویک ــه، تغیی ــن اســت ک ــرد ای ــه ک توج
سیاســی- نظامــی دولــت ترکیــه فراینــد 
ــه  ــی ترکی ــات پارلمان ــد از انتخاب ــوالت بع تح
در ژوئــن امســال بــوده اســت. چــرا کــه 
نتیجــه بــه دســت آمــده و آرایــش جدیــد 
ــی را  ــس نگرانی های ــی در مجل ــزاب سیاس اح
ــت  ــه و حــزب عدال ــم ترکی ــت حاک ــرای دول ب

و توســعه فراهــم آورد.
ــا  ــک خلق ه ــای دموکراتی ــزب نوپ ــور ح حض
ــی  ــد از کل آرا و پراکندگ ــب 1۳ درص ــا کس ب
حــزب  دو  میــان  در  جامعــه  آرای  ســایر 
و  ترکیــه،  ملی گــرای  و  خلــق  جمهــوری 
کاهــش محســوس و تکان دهنــده میــزان 
ــدم  ــار ع ــعه در کن ــت و توس ــزب عدال آرای ح
موفقیــت در احــراز کرســی های پارلمانــی، 

دلواپســی اردوغــان را دوچنــدان کــرد.
حــزب  تمایــل  عــدم  دیگــر،  ســوی  از 
دمکراتیــک خلق هــا بــه تشــکیل دولــت 
بــه  اردوغــان  کــردن  متهــم  و  ائتافــی 
ــاز  ــه آغ ــر ب ــدرت؛ منج ــی و ق ــدی سیاس آزمن
ــان  ــا اردوغ ــور ب ــزب مذک ــان ح ــش می چال
جانــب  از  چندگانــه  شــروط  طــرح  شــد. 
رهبــران احــزاب مخالــف نیــز راه را بــر 

بســت. ائتافــی  دولــت  تشــکیل 
ــادی  ــای زی ــروز رایزنی ه ــه ام ــا ب ــه ت گرچ
ــزب  ــا ح ــعه ب ــت و توس ــزب عدال ــان ح می
جمهــوری خلــق در حــال انجــام اســت 
تشــکیل  آخریــن شــانس  عنــوان  بــه  و 
دولــت ائتافــی بــه شــمار مــی رود، بــه نظــر 
ــان  ــاف می ــوارد اخت ــود م ــه وج ــد ک می رس

ــی،  ــون اساس ــر قان ــه تغیی ــزب از جمل دو ح
رعایــت قانــون آزادی هــای مدنــی، اســتقال 
تغییــر  از همــه  قــوه قضائیــه و مهم تــر 
ــر  ــی منج ــت خارج ــود در سیاس ــیوه موج ش
بــه شکســت مذاکــرات در آینــده خواهــد 

ــود. ب
ــت  ــه دول ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن ب ــر ای بناب
ــکان تشــکیل  ــدم ام ــه ع ــوف ب ــا وق ــه ب ترکی
دولــت ائتافــی، زمینــه را بــرای انتخابــات زود 
هنــگام فراهــم مــی آورد و چنیــن مقصــودی را 
ــان  ــارات اردوغ ــهولت در اظه ــه س ــوان ب می ت
ــرای کســب  ــه ب ــرد. بدیهــی اســت ک درک ک
موفقیــت در ایــن مســیر نیازمنــد افزایــش آرای 
ــد  ــی خواه ــت پارلمان ــب اکثری ــه و کس جامع

ــود. ب
بدیــن منظــور، دولــت ترکیــه بــا بــروز حادثــه 
ــه دســت آورده  ســوروچ فرصــت مغتنمــی را ب
و بــا مستمســک قــرار دادن حملــه بــه مواضــع 
ــروه  ــع گ ــر مواض ــه ب ــش از هم ــش، بی داع
شورشــیان پ ک ک در داخــل و خــارج از 

ــت. ــار آورده اس ــه فش ترکی
ــه  ــل ب ــرای نی ــه ب ــت ترکی ــن دول همچنی
زودهنــگام  انتخابــات  در  مطلــق  قــدرت 
ــره ای  ــر مخاط ــی پ ــار سیاس ــه قم ــت ب دس
زده اســت و ضمــن درز اخبــار متناقــض، 
ابــراز  از  برانگیــز،  مناقشــه  و  حســاس 
ــدارد.  ــی ن ــز ابای ــز نی ــای تحریک آمی ادعاه
حــس  تحریــک  بــرای  بیــن  ایــن  در 
عمومــی  افــکار  جلــب  و  ناسیونالیســتی 
در  شــده  پراکنــده  آرای  کســب  بــرای 
ــل  ــه بحــران در داخ ــی از ادام ــات قبل انتخاب

کشــور نیــز چنــدان بیمنــاک نیســت.
بــه همیــن خاطــر رفتــار سیاســی کنونــی 
و  برانگیــز  چالــش  می تــوان  را  ترکیــه 
شــتاب زده تلقــی کــرد. بــه طــوری کــه 
ــم  ــای مقی ــده ترک ه ــر« نماین ــم اوزدمی »ج
آلمــان از حــزب ســبز در پارلمــان ایــن کشــور 
نیــز ضمــن انتقــاد شــدید از سیاســت های 
ــی  ــئوالن سیاس ــه مس ــان، ب ــه اردوغ تک تازان
ترکیــه هشــدار داده اســت کــه وضعیــت 
موقعیــت  ســمت  بــه  را  ترکیــه  موجــود، 
ــری  ــرد. چنانچــه تدبی پاکســتان کوچــک می ب
ــگ  ــگاه جن ــه در پرت ــود، ترکی ــیده نش اندیش

ــد. ــد ش ــیر خواه ــی اس داخل
ــا داعــش  ــر همــکاری مســجل ترکیــه ب وی ب
صحــه نهــاده و معتقــد اســت کــه ترکیــه 
روزی در آســتانه پیوســتن بــه اروپــا بــود 
ــا  ــارزه ب ــه مب ــه بهان ــروز ســعی دارد ب ــی ام ول
ــب دهــد. ــی را فری داعــش، کشــورهای اروپای

ــای  ــه رفتاره ــت ک ــرایطی اس ــن ش در چنی
بــرای دســت  شــتاب زده دولــت ترکیــه 
از  سیاســی  قــدرت  هــدف  بــه  یافتــن 
ــران  ــادات رهب ــف و انتق ــای مختل واکنش ه
کشــورهای  حتــی  و  جهــان  سیاســی 
ــی،  ــعود بارزان ــادی، مس ــم از العب ــه اع منطق
ــده و  ــز دور نمان ــران نی ــرکل و دیگ ــگا م آن
ــرای  ــا« ب ــب پاش ــه »رج ــای متوهمان آرزوه
ــی  ــوری عثمان ــبیه امپرات ــزی ش ــق چی تحق

روز بــه روز بیشــتر رنــگ مــی بــازد.

در حاشیه تحوالت بحرانی ترکیه؛

گامهای سریع برای پاکستانیزه شدن/وقتی توهمات رجب پاشا رنگ می بازد!
عبدالحمید بیاتی

اروپـــــــا
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ــط تاریخــی تهــران- ــه رواب ــا اشــاره ب ــران در روســیه ب ســفیر ای
مســکو و اهمیــت آن، 10 نکتــه مهــم را در مــورد این روابــط پس از 

حصــول توافــق هســته ای بیــان کــرد.
ــط  ــی نویســد: رواب ــن یاداشــت م ــنایی« در ای ــر »مهــدی س دکت
ــال  ــیه طــی 25 س ــیون روس ــران و فدراس ــوری اســامی ای جمه
گذشــته رو بــه گســترش بــوده اســت. به ویــژه طــی ســالیان اخیر، 
مقامــات عالــی رتبــه دو کشــور مصمــم بــه ایجــاد بنیانــی محکــم 
بــرای گفتگــوی دو جانبــه بــوده انــد. بــا وجــود تــاش هــای بــه 
عمــل آمــده، حجــم روابــط اقتصــادی متناســب بــا ظرفیــت هــای 

دو همســایه نبــوده اســت.  
در ادامــه ایــن یاداشــت کــه در صفحــه فیســبوک ســفیر ایــران در 
روســیه منتشــر شــده آمــده اســت: بــا اعــام توافــق جامــع هســته 
ای بیــن ایــران، و گــروه 1+5، افــق جدیــدی بــرای رســیدگی بــه 
مشــکات جامعــه بیــن المللــی بــاز شــد، و محیــط نوینــی بــرای 
ــم  ــان فراه ــورهای جه ــر کش ــران و دیگ ــی ای ــن الملل ــط بی رواب
ــی  ــارات منف ــای گذشــته، برخــی اظه ــه ه ــا طــی هفت ــود. ام نم
رســانه ای در خصــوص اثــرات ایــن توافــق بــر روابــط جمهــوری 
اســامی ایــران و فدراســیون روســیه مطــرح شــده اســت. مــن بــه 
دالیــل متعــددی معتقــدم کــه چنیــن اظهاراتی نمــی تواننــد مبنا و 
پایــه محکمــی داشــته باشــند و دورنمــای روشــنی بــرای روابط دو 

همســایه قابــل تصــور اســت: 
 1( تحریــم هــا موجــب کاهــش روابــط تجــاری ایــران و روســیه 
بــه ویــژه طــی ســال هــای 2012 و 201۳ شــد. در ســال 2014 که 
ایــن رونــد متوقــف شــد و مبــادالت تجــاری دو کشــور 5 درصــد 
رشــد کــرد، حجــم روابــط به یــک میلیــارد و هفتصــد میلیــون دالر 
رســید. ایــن در حالــی اســت کــه کارشناســان معتقــد هســتند کــه 
ــر از  ــان دو کشــور بســیار بیــش ت ــادالت تجــاری می ــت مب ظرفی
ایــن رقــم اســت. رؤســای جمهــور دو کشــور نیــز در ماقــات اخیر 
در شــهر اوفــا اعتقــاد داشــتند کــه بــا وجــود گســترش همــه جانبه 
همــکاری هــا، امــا مبــادالت تجــاری دو کشــور در حــد ظرفیــت 
هــای موجــود نیســت. توافــق جامــع هســته ای مــی توانــد موجب 
رفــع تحریــم هــای مالــی و اقتصــادی و در نتیجــه آســان تر شــدن 
ــور ملنیکــوف،  ــراً ویکت ــود. اخی ــیه ش ــران و روس ــن ای تجــارت بی
ــی  ــرد اجرای ــام ک ــران اع ــیه و ای ــاری روس ــورای تج ــس ش ریی
شــدن توافقــات انجــام شــده طــی یــک ســال گذشــته، بــا توجــه 
ــادالت را  ــد رقــم مب ــران، مــی توان ــه ای ــه رفــع تحریــم هــا علی ب

طــی ســال هــای آینــده بــه ده میلیــارد دالر افزایــش دهــد.
2( توافــق جامــع هســته ای ایــران و 1+5، تجربــه و ســابقه مثبتی 
ــق  ــی از طری ــن الملل ــم بی ــایل مه ــل مس ــل و فص ــه ح در زمین
مذاکــره و روش هــای دیپلماتیــک ایجــاد نمــود. توافــق ویــن، کــه 
بــا مشــارکت و مســاعدت روســیه بــه نتیجــه رســید، نشــان داد اگر 
زبــان تحریــم و تهدیــد کنــار گذاشــته شــود و بــا در نظــر داشــتن 
دغدغــه هــا و منافــع ملــی طرفیــن، رویکــرد بــرد – بــرد در نظــر 
ــر  ــر، اگ ــق رســید. از ســوی دیگ ــه تواف ــوان ب ــه شــود، می ت گرفت
اختاف ها در مورد برنامه هســته ای ایران شــدت می گرفت و خطر 
جنــگ تقویــت مــی شــد، پیامدهــای اقــدام نظامــی مــی توانســت 

محیــط نزدیــک روســیه را نیــز تحــت تأثیــر قــرار دهــد.
ــاز در  ــه س ــادالت مناقش ــی مع ــد برخ ــن می توان ــق وی 3( تواف
ــه ای و  ــت منطق ــات و امنی ــع ثب ــه نف ــز ب ــه را نی ــه خاورمیان منطق
جهانــی دگرگــون ســازد. رفــع ســوء تفاهم هــا در مناقشــه اتمــی، 
زمینه ســاز دخالــت کمتــر آمریــکا در امــور کشــورهای خاورمیانــه 
اســت. بــه عــاوه، بــا کاهــش فشــارها و حساســیت ها، همــکاری 
ــات  ــراری ثب ــر برق ــری ب ــوی ت ــر ق ــد اث ــران می توان ــیه و ای روس
ــر  ــته باشــد و اگ ــه داش ــا تروریســم در منطق ــارزه ب ــت و مب و امنی

ــن مســیر همراهــی الزم را داشــته  ــز در ای ــه نی کشــورهای منطق
ــر می شــود.  ــه کــم ت ــکا در منطقــه خاورمیان ــت امری باشــند، دخال
ــه  ــز در زمین ــیه نی ــیون روس ــه فدراس ــور خارج ــه وزارت ام در بیانی
پیامدهــای توافــق جامــع هســته ای بــرای منطقــه خاورمیانــه، بــه 
مســایلی چــون »تأثیــر مثبــت بــر ثبــات و امنیــت کلــی جهــان و 
ــبرد  ــرای پیش ــم ب ــتلزمات مه ــری مس ــکل گی ــه«، »ش خاورمیان
ــی در  ــاری از تســلیحات کشــتار جمع ــه ع ــدف تشــکیل منطق ه
خاورمیانــه«، و »بســیج یــک ائتــاف گســترده ضــد تروریســت در 

ــود. منطقــه« تأکیــد شــده ب
4( روســیه تــاش زیــادی بــرای ورود ایــران بــه ســازمان 
همــکاری شــانگهای انجــام داد، ولــی بــه دلیــل تحریــم هــا چنین 
هدفــی تاکنــون محقــق نشــده اســت. بــا رفــع تحریــم هــا، مانــع 
ــران در ســازمان همــکاری شــانگهای برداشــته مــی  عضویــت ای
شــود و بــا تبدیــل همــکاری ایــران بــا ایــن ســازمان از عضــو ناظر 
بــه عضــو کامــل، ارتباطــات ایــران و روســیه در چهارچــوب ایــن 
ســازمان نیــز مــی توانــد قــوی تــر و گســترده تــر از گذشــته تــداوم 

ــد. یاب
5( لغــو تحریم هــا علیــه ایــران می توانــد بــه گســترش 
همکاری هــای روســیه و ایــران در زمینــه انــرژی هســته ای کمــک 
کنــد. در نوامبــر 2014، قــرارداد ســاخت دو نیــروگاه جدیــد اتمی در 
بوشــهر و دو ســند مهــم دیگــر همــکاری بیــن ایــران و روســیه بــه 
امضــا رســید. بــا رفــع مانــع تبــادالت مالــی بیــن دو کشــور، ایــن 
اســناد شــانس قــوی تــری بــرای تحقــق مــی یابنــد. بــه عــاوه 
همــکاری هــای جدیــد هســته ای بیــن ایــران و روســیه در زمینــه 
راه انــدازی مرکــز تولیــد ایزوتــوپ هــای پایــدار در ســایت فــردو و 
تبــادل مــازاد اورانیــوم بــا غنــای کــم بــا اورانیــوم طبیعــی شــکل 

مــی گیــرد.
6( ایــن تصــور کــه توافــق هســته ای موجــب دور شــدن ایــران 
ــه ســوی غــرب مــی شــود، دور از واقعیــت  از روســیه و حرکــت ب
ــه ای و  ــکا در مســایل منطق ــران و آمری اســت. سیاســت هــای ای
ــددی در  ــوارد متع ــدارد و در م ــت ن ــک دیگــر مطابق ــا ی ــی ب جهان
ــا آمریــکا دربــاره  تضــاد اســت. ایــران تصمیمــی بــرای مذاکــره ب
مســایل دو جانبــه، منطقــه ای و جهانی نــدارد و گفتگوهــا صرفاً در 
زمینــه برنامــه هســته ای انجــام شــد. امــا از ســوی دیگــر، مســکو 
ــیای  ــه در آس ــف از جمل ــه ای مختل ــایل منطق ــران در مس و ته
ــع  ــتراک مناف ــه، اش ــتان، و خاورمیان ــزر، افغانس ــاز، خ ــه و قفق میان
ــن  ــا نظــام بی ــط ب ــد، و در خصــوص موضوعــات مرتب جــدی دارن
المللــی در حــال گــذار، یــک جانبــه گرایــی امریــکا، محدودســازی 
ــی  ــور داخل ــا در ام ــی ه ــه غرب ــی و مداخل ــای مل ــت ه حاکمی
کشــورها، گســترش ناتــو، و ســپر موشــکی اشــتراک نظــر وجــود 
دارنــد. در برنامــه سیاســت خارجــی دولــت دکتــر روحانــی، تعمیــق 
ــک  ــوان ی ــه عن ــد ب ــن و هن ــیه، چی ــا روس ــط ب ــترش رواب و گس

ــی ذکــر شــده اســت. ــت اصل اولوی

ــران،  ــل گ ــی تحلی ــوی برخ ــق از س ــای تواف ــی از پیامده 7( یک
افزایــش رقابــت روســیه و ایــران در بــازار انــرژی اســت. ســرگئی 
ــا  ــه ب ــیه در مصاحب ــیون روس ــه فدراس ــور خارج ــر ام الوروف، وزی
ــه  ــن دغدغ ــه ای ــتی ب ــه درس ــیوودنیا«، ب ــیا س ــزاری »راس خبرگ
ــازار خــارج نشــد و  چنیــن پاســخ داد: »نفــت ایرانــی هیــچ گاه از ب
ــی  ــای جهان ــش شــدید آن را در بازاره ــال افزای کارشناســان احتم
بحــث و بررســی مــی کننــد و ایــن حجــم کمــی اســت... ت. گاز 
ــه  ــدام ســخت گیران ــچ اق ــر خــاف نفــت متحمــل هی ــی، ب ایران
ای نشــد و ســال هــای طوالنــی اســت کــه گاز ایرانــی بــه ترکیــه 
ــیه  ــران و روس ــه ای ــت ک ــن اس ــت ای ــود.« حقیق ــی ش ــال م ارس
منافــع مشــترکی در زمینــه نفــت و گاز دارنــد کــه در حفــظ ثبــات 
قیمــت هــای بــازار جهانــی نمــود پیــدا مــی کنــد. ایــران و روســیه 
ــده گاز مــی  ــه در چهارچــوب مجمــع کشــورهای صادرکنن از جمل
تواننــد در مــورد تنظیــم بــازار همــکاری نماینــد. افزایــش ظرفیــت 
ــازار  ــود و ب ــر خواهــد ب هــای صادراتــی نفــت ایــران نیــز زمــان ب
ــه  ــن ک ــن ای ــد داد. ضم ــق خواه ــرایط تطبی ــن ش ــا ای ــود را ب خ
سیاســت ســایر اعضــای ســازمان اوپــک و دیگــر صــادر کننــدگان 

نیــز در مــورد قیمــت نفــت مهــم هســتند.  
8( اگــر چــه لغــو برخــی تحریــم هــای تســلیحاتی علیــه ایــران 
بــه 5 و 8 ســال آینــده موکــول شــده اســت، امــا ایــن توافــق مــی 
توانــد زمینه ســاز گســترش همــکاری هــای فنــی – دفاعــی ایران 
و روســیه نیــز بشــود. ایــران و روســیه از گذشــته همــکاری هــای 
مفیــدی در ایــن زمینــه داشــته انــد و ایــن همــکاری هــا در شــرایط 
جدیــد مــی توانــد بــه صــورت گســترده تــری دنبال شــود. دســتور 
ــامانه  ــل س ــت تحوی ــو ممنوعی ــرای لغ ــن ب ــور پوتی ــس جمه ریی
دفاعــی اس ۳00 بــه ایــران، تغییــر بزرگــی را در ایــن مســیر ایجــاد 

نمــود.
9( رفــع تحریــم هــا، زمینــه ای بــرای کاهــش تأثیــر عامــل ســوم 
ــه  ــیه، ب ــیون روس ــران و فدراس ــامی ای ــوری اس ــط جمه در رواب
عنــوان مانــع تحقــق بســیاری از طــرح هــای مــورد توافــق طرفین 
بــوده اســت. در اعامیــه رییــس جمهــوری روســیه پــس از اعــام 
توافــق نیــز بــر ایــن نکتــه تأکیــد شــد کــه »روابــط دو جانبــه بــا 
ایــران یــک محــرک جدیــد دریافــت کــرد و دیگــر تحــت نفــوذ 
عوامــل خارجــی نخواهــد بــود.« در ایــن شــرایط، تقویــت حضــور 
ــران و افزایــش  ــی ای ــازار رقابت ــزرگ روســی در ب شــرکت هــای ب
ــای  ــه ه ــد زمین ــی توان ــیه م ــازار روس ــی در ب ــوالت ایران محص

ارتقــای قابــل توجــه حجــم روابــط دو کشــور را فراهــم نمایــد.
10( مناســبات دو جانبــه بایــد فراتــر از روابــط تجــاری و اقتصادی 
تعریــف شــود. زمــان تحــرک بیــش تــر در همــکاری هــای علمی 
ــت همــکاری  و آموزشــی، گســترش مناســبات گردشــگری، تقوی
ــری از ابتکارهــای  ــا بهــره گی ــی ب ــن الملل ــه ای و بی هــای منطق
جدیــد اســت و در ایــن شــرایط بایــد تــوان خــود را بــه چگونگــی 
ارتقــای همــکاری هــا بیــن دو شــریک قدیمــی معطــوف نماییــم.

سفیر ایران در مسکو تشریح کرد:

۱۰ نکته درباره اهمیت 
روابط ایران و روسیه 

پس از توافق هسته ای

اروپـــــــا

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 49 |  شماره 7 |  15 شـهریور 94

درســت زمانیکــه کــه برخــی گمــان مــی 
ــب دور  ــران موج ــته ای ای ــق هس ــد تواف کردن
ــی  ــه راه حل ــده، ارائ ــکو ش ــران از مس ــدن ته ش
ــت کــرد کــه روســیه  ــرای بحــران ســوریه ثاب ب
ویــژه در سیاســت  از جایگاهــی  همچنــان 

خارجــی ایــران برخــوردار اســت.
بعــد از حصــول توافــق هســته ای ایــران، تهــران 
شــاهد رفــت و آمــد گســترده مقامــات طــراز اول 
اروپائــی بــود، ایــن رونــد موجــب شــکل گیــری 
ایــن تفکــر در میــان برخــی شــد کــه جمهــوری 
اســامی در دوران پســا توافــق چشــم خــود را بر 
روی متحــد ســال هــای قبــل خــود بســته امــا 
ــن  ــن ای ــگ باخت ــک ســفر موجــب رن انجــام ی

دیــدگاه شــد. 
ــی  ــتدالل م ــی اس ــه برخ ــی ک ــت در زمان درس
کردنــد ایــران روســیه را رهــا کــرده، معــاون وزیر 
امــور خارجــه روســیه وارد تهــران شــد و همزمان 
ــد  ــر رســید کــه »ولی ــران خب ــه ای ــا ورود وی ب ب
ــز وارد  ــوریه، نی ــه س ــور خارج ــر ام ــم« وزی معل

تهــران شــده اســت. 
مذاکــرات ایــن دو در تهــران و گفتگوهایــی کــه 
میــان آنهــا مطــرح شــد ایــن موضــوع را روشــن 
ــه عنــوان  کــرد کــه ایــران و روســیه کمــاکان ب
دو متحــد اصلــی در کنــار یکدیگــر ایســتاده انــد. 
ایــن وضعیــت در حالــی بــود کــه خبــر رســید ایران 
طــرح صلحــی را برای ســوریه پیشــنهاد کــرده که 
مــورد توجــه اغلــب بازیگــران فعــال در تحــوالت 

ایــن کشــور غربــی قــرار گرفتــه اســت. 

ــک  ــردن ی ــش ب ــال پی ــیه در ح ــران و روس ای
اســتراتژی خــاص در مــورد ســوریه هســتند 
چــون عربســتان و ترکیــه هــر یــک بــه نوعــی 
ــم شــدن اوضــاع ســوریه نقــش داشــته  در وخی
انــد و اکنــون تهــران و مســکو درصــدد هســتند 
تــا از طریــق رایزنــی ســعودی هــا و تــرک هــا را 
متقاعــد به قبــول گزینــه دموکراســی بــرای حل 
بحــران ســوریه کننــد. موافقــت آنــکارا و ریــاض 
ــح پیشــنهادی و دســت کشــیدن  ــا طــرح صل ب
آنهــا از سیاســت هــای قبلــی در مــورد ســوریه، 
ــت  ــود وضعی ــه بهب ــایانی ب ــک ش ــا کم مطمئن

ــد.  ــه مــی کن خاورمیان
ــی  ــان اصل ــیه میزب ــدان روس ــوی می در آن س
ــت  ــوریه اس ــت س ــف دول ــروه مخال ــن گ تری
ــن  ــا ای ــکو ب ــات مس ــان مقام ــی می و مذاکرات
گــروه در جریــان اســت. و عــاوه بــر آن »عــادل 
الجبیــر« وزیــر امــور خارجه عربســتان ســعودی، 
روز ســه شــنبه هفتــه جــاری به مســکو مــی رود 

تــا دربــاره بحــران ســوریه بــا مقامــات کرملیــن 
ــد. گفتگــو کن

ــواد  ــد ج ــت »محم ــرار اس ــه ق ــن رابط در همی
ــه  ــران، روز س ــه ای ــور خارج ــر ام ــف« وزی ظری
ــات  ــا مقام ــرده و ب ــفر ک ــکارا س ــه آن ــنبه ب ش
ترکیــه بــه گفتگــو بنشــیند. ظریــف پــس از ایــن 

ــد.  ــد ش ــان خواه ــازم لبن ــدار ع دی
همزمــان بــودن ایــن ســفرها نشــان مــی دهــد 
کــه ایــران و روســیه در حــال پیــش بــردن یــک 
اســتراتژی خــاص در مــورد ســوریه هســتند 
چــون عربســتان و ترکیــه هــر یــک بــه نوعــی 
ــم شــدن اوضــاع ســوریه نقــش داشــته  در وخی
انــد و اکنــون تهــران و مســکو درصــدد هســتند 
تــا از طریــق رایزنــی ســعودی هــا و تــرک هــا را 
متقاعــد به قبــول گزینــه دموکراســی بــرای حل 

بحــران ســوریه کننــد. 
موافقــت آنــکارا و ریــاض بــا طــرح صلــح 
ــا از سیاســت  ــنهادی و دســت کشــیدن آنه پیش
ــا کمــک  ــورد ســوریه، مطمئن ــی در م ــای قبل ه
شــایانی بــه بهبــود وضعیــت خاورمیانه مــی کند. 
ــا وجــود  ایــن موضــوع نشــان مــی دهــد کــه ب
ــدن  ــران و آب ش ــته ای ای ــوع هس ــل موض ح
تدریجــی یــخ هــا میــان تهــران و غرب، روســیه 
همچنــان از جایگاهــی ویــژه در سیاســت خارجی 
ایــران برخــوردار اســت بطوریکــه دکتــر »مهدی 
ــد:  ــی گوی ــکو م ــران در مس ــفیر ای ــنایی« س س
ایــن تصــور کــه توافــق هســته ای موجــب دور 
ــوی  ــه س ــت ب ــیه و حرک ــران از روس ــدن ای ش

غــرب مــی شــود، دور از واقعیت اســت. سیاســت 
ــکا در مســایل منطقــه ای و  ــران و آمری هــای ای
جهانــی با یــک دیگــر مطابقــت نــدارد و در موارد 
متعــددی در تضــاد اســت. ایــران تصمیمــی برای 
ــه،  ــایل دو جانب ــاره مس ــکا درب ــا آمری ــره ب مذاک
ــًا  ــا صرف ــدارد و گفتگوه ــی ن ــه ای و جهان منطق
ــا  ــد. ام ــام ش ــته ای انج ــه هس ــه برنام در زمین
ــایل  ــران در مس ــکو و ته ــر، مس ــوی دیگ از س
ــه  ــه در آســیای میان ــف از جمل منطقــه ای مختل
و قفقــاز، خــزر، افغانســتان، و خاورمیانه، اشــتراک 
منافــع جــدی دارنــد، و در خصــوص موضوعــات 
ــذار،  ــال گ ــی در ح ــن الملل ــام بی ــا نظ ــط ب مرتب
یــک جانبــه گرایــی امریــکا، محدودســازی 
ــا در  ــی ه ــه غرب ــی و مداخل ــای مل ــت ه حاکمی
ــو، و ســپر  ــی کشــورها، گســترش نات امــور داخل
موشــکی اشــتراک نظــر وجــود دارنــد. در برنامــه 
سیاســت خارجــی دولــت دکتــر روحانــی، تعمیق 
و گســترش روابــط بــا روســیه، چیــن و هنــد بــه 
عنــوان یــک اولویــت اصلــی ذکــر شــده اســت.

ــه  ــب اســت ک ــن مطل ــان نشــانگر ای ــن جری ای
ایــران و روســیه از اهمیــت ویــژه ای بــرای 
ــران و مســکو  ــوردار هســتند و ته ــر برخ یکدیگ
ــوان دو متحــد قدیمــی کــه دســت کــم  ــه عن ب
ــا فشــارهای بــی ســابقه  در چهــار ســال اخیــر ب
ای از ســوی غــرب مواجــه بــوده اند همچنــان در 
کنــار یکدیگــر هســتند و یکــی از اولویــت هــای 
مشــترک آنهــا پایــان دادن بــه بحــران ســوریه با 

ــت. ــی اس ــه دموکراس ــتفاده از گرین اس

روسیه و جایگاه آن در سیاست خارجی پسا توافق ایران

اروپـــــــا

با وجود حل موضوع 
هسته ای ایران و آب 
شدن تدریجی یخ ها 

میان تهران و غرب، 
روسیه همچنان از 
جایگاهی ویژه در 

سیاست خارجی ایران 
برخوردار است|
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وزیــر امــور خارجــه ایــران امــروز دوشــنبه راهــی مســکو شــد تــا 
بــا همتــای روس خــود دیــدار کنــد و از ســوی دیگــر »الوروف« در 
روزهــای آینــده بــا وزیــر خارجــه عربســتان رایزنــی خواهــد کــرد.

ــرای  ــران ب ــوی ای ــده از س ــه ش ــاده ای ارائ ــج م ــرح پن ــا ط گوی
صلــح در ســوریه مــورد توجــه اغلــب کشــورهای درگیــر در بحران 
ســوریه قــرار گرفتــه بطوریکــه تهــران و مســکو همچنــان صحنــه 

رایزنــی هــای گســترده در ایــن رابطــه هســتند. 
ــه  ــور خارج ــر ام ــف« وزی ــواد ظری ــد ج ــه »محم ــن رابط در همی
ــر  ــرگئی الوروف« وزی ــا »س ــا ب ــده ت ــکو ش ــی مس ــران، راه ای
خارجــه روســیه، دیــدار و رایزنــی کنــد. نکتــه مهــم در ایــن رابطــه 
آن اســت کــه الوروف هفتــه گذشــته در مســکو میزبــان »عــادل 
الجبیــر« وزیــر امــور خارجــه عربســتان، بــوده و گفتــه می شــود که 
قــرار اســت وزیــر خارجــه عربســتان مجــددا بــه روســیه ســفر و بــا 

ــد.  ــدار کن الوروف دی
ایــن در حالــی اســت کــه الوروف در هفتــه هــای گذشــته بــه قطر 
ســفر کــرده و در مــورد طــرح یــاد شــده بــرای رســیدن بــه صلــح 
در ســوریه بــا مقامــات دوحــه رایزنــی کــرده بــود. در همــان زمــان 
نماینــدگان مهمتریــن گــروه مخالــف دولــت ســوریه نیز در مســکو 
ــا مقامــات کرملیــن در مــورد  ــی ب حضــور داشــته و در حــال رایزن

طــرح صلــح ســوریه بودنــد. 
ــی ایجــاد و تشــدید  ــی آنکــه دو کشــور اصل ــت یعن ــن وضعی ای
بحــران در ســوریه، یعنــی عربســتان و قطــر پــس از چهــار ســال 
ــه  ــان دادن ب ــرای پای ــی ب ــه دیپلماس ــتفاده از گرین ــه اس رو ب

ــد. ــوریه آورده ان ــران س بح

طرح صلح ایران و امید به آینده بهتر 
ــات  ــدن ثب ــرای بازگردان ــران ب ــیه و ای ــد روس ــای جدی ــاش ه  ت
بــه ســوریه از مدتــی قبــل آغــاز و در اجــاس امنیتــی دوحــه کــه 
چنــدی قبــل در قطــر برگــزار شــد و وزیــران امــور خارجــه آمریــکا 
و روســیه نیــز در آن حضــور داشــتند مطــرح شــد. گفتــه مــی شــود 
جــان کــری وزیــر خارجــه آمریــکا در نشســت دوحــه از همتایــان 
ــن  ــا ای ــا ب ــته ت ــارس خواس ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ــود در ش خ

طــرح مخالفــت نکننــد.
 بعــد از ایــن نشســت بــود کــه »ولیــد معلــم« وزیــر امــور خارجــه 
ســوریه، و معــاون وزیــر خارجــه روســیه راهــی تهــران شــدند تــا 
ــده  ــنهاد ش ــران پیش ــوی ای ــه از س ــد ک ــد جدی ــن رون ــاره ای درب
ــران خارجــه  ــه گفتگــو بنشــینند. در نشســت مشــترک وزی ــود ب ب
جمهــوری اســامی ایــران، ســوریه و نماینــده ویــژه دولــت روســیه 
ــران 5۳  ــان بح ــرای پای ــران ب ــده ای ــه روز ش ــرح ب ــران ط در ته

ــت. ــرار گرف ــورد بحــث ق ماهــه ســوریه م

ویژگی های طرح صلح ایران
ــه  ــا گمان ــاش نشــده، ام ــوز ف ــن طــرح هن ــات ای ــد جزئی ــر چن ه
ــی  ــاده ای قبل ــران در طــرح 4 م ــی هــا نشــان می دهــد کــه ای زن
خــود بــر اســاس واقعیــت  هــای موجــود در ســوریه تغییراتــی ایجاد 
کــرده اســت. در ایــن طــرح موضــوع تشــکیل یــک دولــت انتقالی 
بــه ریاســت بشــار اســد تــا ســال 2021 مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
و پــس از آن انتخابــات ریاســت جمهــوری بــا شــرکت همــه طیف  
هــای سیاســی مخالــف دولــت ســوریه بــر گــزار خواهــد شــد. در 
ــری  ــای رای  گی ــدوق ه ــه صن ــه ب ــن طــرح مراجع ــت در ای حقیق
بــرای تعییــن سرنوشــت آینــده ســوریه بــه عنــوان محــوری  تریــن 

بخــش تلقــی شــده اســت.
ــن طــرح را در  ــرار اســت ای ــر خارجــه ســوریه ق ــم وزی ــد المعل ولی
هیئــت دولــت ایــن کشــور مطرح کنــد تــا جزئیــات آن مــورد بحث 
قــرار گیــرد. در صــورت موافقــت دولــت ســوریه، ایــن طــرح بــرای 
ــوان یــک ســند  ــه عن ــل ب ــه شــورای امنیــت ســازمان مل ــه ب ارائ
رســمی بیــن المللــی، در اختیــار بــان کــی مــون دبیــر کل ســازمان 

ملــل قــرار خواهــد گرفــت.

موافقان و مخالفان طرح
عربســتان و بحریــن مخالــف طــرح ایــران بــرای ســوریه 
ــرب  ــورهای ع ــه کش ــران خارج ــب وزی ــرا اغل ــتند. ظاه هس
حــوزه خلیــج فــارس از جملــه قطــر، امــارات، کویــت و 
پادشــاهی عمــان بــا طــرح صلــح ایــران موافقــت کــرده انــد؛ اما 
عربســتان و بحریــن بــا آن مخالــف هســتند. بــه اعتقــاد برخــی 
ــوریه  ــران س ــان بح ــد پای ــی خواه ــتان نم ــان، عربس کارشناس
ــران ثبــت شــود؛ امــا ســرانجام  ــام جمهــوری اســامی ای ــه ن ب
ــا موضــع  ــکا و روســیه ناچــار خواهــد شــد ت تحــت فشــار آمری

ــد. ــر ده ــوریه تغیی ــران س ــوص بح ــود را در خص خ
ــی در بحــران  ــا تخریب ــه نقشــی کام ــه ک ــر ترکی ــوی دیگ از س

ســوریه ایفــا کــرده اکنــون بــه بهانــه ســرکوب داعــش ارتــش خود 
ــا ســوریه وارد  ــرزی مشــترک ب ــی از مناطــق م ــه بخــش های را ب
کــرده اســت. بــا ایــن حــال بــه نظــر مــی رســد کــه ترکیــه ناچــار 
اســت در برابــر فشــارهای آمریــکا و غــرب تســلیم شــود و طــرح 

ــرد. ــت بپذی ــران را در نهای ــح ای صل
امــا در آن ســوی میــدان بایــد گفــت کــه روســیه، چیــن، عــراق و 
لبنــان بــه عنــوان همپیمانــان مــورد اعتمــاد ســوریه از طــرح آتش 
بــس ایــران در ســوریه اســتقبال کــرده انــد، زیــرا آن را بــه واقعیــت 
هــای میدانــی ســوریه نزدیــک مــی داننــد. دلیــل ایــن امــر ایــن 
ــد کــه ســرنگونی قهــری  اســت کــه روســیه و چیــن اعتقــاد دارن
دولــت بشــار اســد کشــور ســوریه را بــه ســومالی جدیــدی در قلــب 
ــه تبدیــل خواهــد کــرد کــه ایــن امــر امنیــت جهانــی را  خاورمیان

دچــار مخاطــره خواهــد ســاخت.

موضع آمریکا در قبال سوریه 
در ایــن میــان بــه نظــر مــی رســد آمریــکا بــه عنــوان کشــوری که 
در چهــار ســال گذشــته هماهنــگ کننــده اقدامــات ضــد ســوری 
بــوده نیــز با ایــن راهــکار جدیــد موافــق اســت. دلیــل این ادعــا آن 
اســت کــه در دو هفتــه گذشــته ســرگئی الوروف، وزیر امــور خارجه 
ــا جــان کــری، همتــای آمریکایــی خــود، دیــدار  ــار ب روســیه، دو ب

کــرده و بــا وی در خصــوص ایــن طــرح گفتگــو کــرده اســت.
امــا چــرا آمریــکا بــا ایــن طــرح موافــق اســت؟ عوامــل زیــادی چه 
ــه  ــور روی داده ک ــن کش ــارج از ای ــه در خ ــوریه و چ ــل س در داخ
ــه تغییــر نگــرش بازیگــران منطقــه  ای و فرامنطقــه ای بحــران  ب

ســوریه منجــر شــده اســت.
طوالنی شــدن بحــران ســوریه، خــروج گروهــک های تروریســتی 
از ســیطره قــدرت هــای منطقــه ای و فــرا منطقــه  ای و پیــروزی 
هــای اخیــر ارتــش ســوریه در مناطــق اســترتژیک »الزبدانــی« و 
»جســر الشــغور« و همچنیــن تشــدید اختافــات میــان کردهــا بــا 
دولــت ترکیــه و احتمــال بــروز جنــگ داخلــی در ترکیــه، موجــب 
شــد تــا آمریــکا و غــرب راه حــل هــای سیاســی را ترجیــح دهنــد.

ــکا  ــا رئیــس جمهــوری آمری ــاراک اوبام ــی رســد ب ــه نظــر م ب
ــا پــس از توافــق هســته ای ایــران و 5+1  تــاش مــی  کنــد ت
ــوان یــک پروســه  ــه عن ــا ب ــان دهــد ت ــه پای ــه بحــران منطق ب
تبلیغاتــی بــرای حــزب دموکــرات آمریــکا مــورد بهــره بــرداری 
ــه  ــذا از آنجایــی کــه آمریــکا و غــرب ب سیاســی قــرار گیــرد. ل
ایــن نتیجــه رســیده  انــد کــه هیچگونــه گزینــه مناســبی بــرای 
ــبت  ــود را نس ــگاه خ ــدارد، ن ــود ن ــد وج ــار اس ــی بش جایگزین
ــی  ــل سیاس ــد راه ح ــر داده و ناچارن ــوریه تغیی ــران س ــه بح ب

ــد. ــال کنن را دنب

کریدور ایرانی-روسی برای صلح سوریه/ آیا نگاه غرب تغییر کرده است
عبدالحمید بیاتی

اروپـــــــا

 تالش های جدید روسیه و ایران برای 
بازگرداندن ثبات به سوریه از مدتی 
قبل آغاز و در اجالس امنیتی دوحه 
که چندی قبل در قطر برگزار شد و 

وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه نیز 
در آن حضور داشتند مطرح شد|

http://mehrnews.com
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آســـــیا
دبیران : فاطمه درخشان
مریم خرمائی

۲۰15 سال قدرت سایبری چین است

 چین به آمریکا مأمور مخفی می فرستد!

 گفتگو با سفیر اندونزی در ایران
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آ ســـــــیا

رهبــران چیــن مــی داننــد کــه بخــش ســایبری 
ایــن کشــور وابســتگی شــدیدی بــه تکنولــوژی 
هــای خارجــی و ســرمایه گــذاری هــای خارجــی 

در چنــد ســال آینــده خواهــد داشــت.
ــرق- ــه ش ــناس موسس ــتین« کارش ــرج آس »ج

ــایبري  ــت س ــز امنی ــو مرک ــتاد مدع ــرب و اس غ
آکادمــي دفاعــي اســترالیا در مطلبــی کــه بــرای 
ســایت »ایســت آســیا فــارم« نوشــته به بررســی 
ــه  ــه در ادام ــه ک ــن پرداخت ــایبری چی ــدرت س ق

ــد. مــی آی
در فوریــه 2014 شــي جــي پینــگ رئیــس 
ــد  ــه قص ــرد ک ــام ک ــن اع ــق چی ــور خل جمه
دارد بــه هــر قیمتــي چیــن را بــه قــدرت 
ــد  ــه بع ــخ ب ــد. از آن تاری ــل کن ــایبري تبدی س
ــا  ــه ه ــام زمین ــش در تم ــور و دولت ــس جمه رئی
ي سیاســي، قانونــي، اقتصــادي، ســازماني و 
ــراي رســیدن  ــام تاششــان را ب ــک تم دیپلماتی

ــد. ــکار بردن ــدف ب ــن ه ــه ای ب

توجه رهبري چین:
زمانــي کــه ایــاالت متحــده پنــج نظامــي چینــي 
ــرکت  ــز و ش ــایبري از مراک ــي س ــه جاسوس را ب
ــرد  ــم ک ــکا مته ــاي تجــاري مســتقر در آمری ه
ــائل  ــه مس ــتري ب ــه بیش ــن توج ــري چی رهب
ــاب  ــه در کت ــه ک ــا همانگون ــود. ام ــایبري نم س
ــال 2014 آورده  ــن در س ــایبري چی ــت س سیاس
ــا  ــه ه ــي ده ــن در ط ــایبري چی ــت س ام سیاس
ــن از ســال  ــع چی ــوده اســت. در واق ــان ب در جری
ــي  ــب ماندگ ــر عق ــه ب ــور غلب ــه منظ 198۳ ب
تکنولــوژي اقتصــاد اطاعاتــي و از حــدود ســال 
2000 بــراي جنــگ ســایبري بالقــوه تــاش مي 

ــت. ــرده اس ک
ــک  ــه ی ــن ب ــل چی ــراي تبدی ــن ب حکومــت چی
ــي را انجــام داده اســت.  قــدرت ســایبري اقدامات
در دســامبر 2014 »شــي« رئیــس جمهــور 

ــه  ایــن کشــور اعــام نمــود کــه ایــن کشــور ب
ــاز دارد. ــایبري نی ــي س ــتراتژي نظام اس

ــن  ــام قوانی ــه اع ــت ب ــامبر 2014 حکوم در دس
ــه  ــه منظــور کمــک ب ــایبري ب ــت س ــد امنی جدی
ــي  ــایبري داخل ــي س ــع امنیت ــریع صنای ــد س رش
همــت گمــارد. در اســتراتژي جدیــد نظامــي  ایــن 
ــو و  ــاوراي ج ــاي م ــه فض ــد ک ــام ش ــور اع کش
فضــاي مجــازي در رقابــت هــاي اســتراتژیک بین 
قــدرت هــاي جهانــي داراي ارزش باالیي هســتند.

ــن  ــق چی ــوا کنگــره خل ــزارش شــین ه ــه گ ب
ــه  ــي ب ــت مل ــه امنی ــس الیح ــش نوی در پی
امنیــت فضــاي مجــازي در قوانیــن الزم 
جهــت دسترســي بــه تکنولــوژي هــاو ســرمایه 
گــذاري هــاي خارجــي اهمیــت ویــژه اي 
ــوالي 2015  ــه در ج ــن الیح ــد. ای ــي ده م
ــور  ــن کش ــاه ای ــان م ــد. در هم ــب ش تصوی
ــه  ــود ک ــام نم ــبکه را اع ــت ش ــه امنی الیح
در آن مقــررات گســترده اي بــراي کنتــرل 
تکنولــوژي هــاي خارجــي و مدیریــت دیتــا در 

ــت. ــده اس ــده ش آن دی
موفقیــت اخیــر ایــن کشــور در جاسوســي 
ســایبري علیــه ایــاالت متحــده آمریــکا  کــه بــه 
ســرقت اطاعــات شــخصي بیــش از دومیلیــون 
شــهروند آمریکایــي منجــر شــد گــواه پیشــرفت 
ــري  ــایبري رهب ــاي س ــي ه ــاه طلب ــریع و ج س

ــن کشــور اســت. ای
باایــن حــال وقتــي کــه مجمــع جهانــي اقتصــاد 
گزارشــي از آمادگــي شــبکه کشــورها را کــه بــه 
طــور ســالیانه منتشــر مــي شــود را اعــام نمــود 
ــال  ــه س ــبت ب ــن نس ــصت و دوم چی ــه ش رتب
گذشــته تغییــري نکــرد و ایــن رتبــه از رتبه ســي 
و ششــم ایــن کشــوردر ســال 2011 کمتــر بــود 
یعنــي از رتبــه کشــورهایي ماننــد تایلنــد، اردن و 

موریــس و کاســتاریکا نیــز کمتــر بــود.
ــدي  ــاي بلن ــن راه گام ه ــن در ای ــه چی البت
ــره  ــن، ک ــکا، ژاپ ــي آمری ــت ول ــته اس برداش
جنوبــي، ســنگاپور و اروپــا از چیــن جلــو 

ــد. ــاده ان افت
ــایبري در  ــدرت س ــه ق ــا ب ــي ه ــي از چین برخ
ــي  ــگاه م ــوژي ن ــیونال تکنول ــوب ناس چارچ
ــي  ــث رویاروی ــرد باع ــن رویک ــه ای ــد ک کنن
چیــن و قــدرت هــاي غربــي مــي گــردد. 
ــرب از  ــتر از غ ــي بیش ــات چین ــع مقام در واق
نفــوذ خصومــت آمیــز غــرب وحشــت دارنــد و 
ــایبري  ــع س ــازي صنای ــي س ــه بوم ــل ب متمای
ــوژي  ــودن تکنول ــن ب ــر پایی ــه ب ــت غلب جه

ــتند. ــان هس ش
ولــي ایــن سیاســت آرمــان رهبــر چیــن را بــراي 
بــه وجــود آوردن موازنــه بیــن ظرفیــت مســتقل 
ــي را  ــایبري جهان ــع س ــاد صنای ــایبري و ایج س

ــرآورده نمــي ســازد. ب
ــن  ــوص قوانی ــطحي در خص ــه س ــک مطالع ی
جدیــد چیــن و پیــش نویــس الیحــه ســایبري 
نشــان مــي دهــد کــه ایــن کشــور توجــه فــوق 
ــي  ــن الملل ــط اقتصــادي بی ــه رواب ــاده اي ب الع
داشــته اســت. رهبــران ایــن کشــور مــي داننــد 
ــور وابســتگي  ــن کش ــایبري ای ــه بخــش س ک
شــدیدي بــه تکنولــوژي هــاي خارجــي و 
ســرمایه گــذاري هــاي خارجــي در چنــد ســال 
آینــده حتــي حــدود چنــد دهــه خواهــد داشــت.

ــزارش اســنودن  ــي رغــم گ از ســوي دیگــر عل
ــه لیســت ســیاه از شــرکت هــاي مســتقر  و ارائ
در آمریــکا کــه علیــه چیــن جاسوســي ســایبري 

مــي کننــد، چیــن بــه درخواســت ایــن شــرکت 
ــن  ــل ای ــذاري در داخ ــرمایه گ ــراي س ــا ب ه
ــوان  ــه عن ــت. ب ــت داده اس ــخ مثب ــور پاس کش
ــرکت  ــل ش ــر عام ــن 2015 مدی ــال در ژوئ مث
ــرکت ده  ــن ش ــه ای ــرد ک ــام ک ــکو اع سیس
ــي  ــذاري م ــرمایه گ ــن س ــارد دالر در چی میلی
ــه  ــترده ب ــور گس ــه ط ــه ب ــي ک ــد. حرکت کن
عنــوان تــاش بــراي اعتمادســازي بیــن  ایــن 

ــت. ــود یاف ــن نم ــرکت و چی ش
 ایــن کشــور در ســال 2015  اصــول هنجارهــاي 
ــل در  ــازمان مل ــان س ــه کارشناس ــدي راک جدی
ــه در فضــاي  ــط همــکاري جویان خصــوص رواب
مجــازي تدویــن کــرده بودنــد را بــه صــورت غیر 
ــن کشــور  ــه ای ــه طــوري ک ــت ب رســمي پذیرف
موافقــت نامــه اي را بــا روســیه امضــا کــرد کــه 
ــر  ــت غی ــه  از دخال ــد ک در آن دو طــرف پذیرفتن
مجــاز و اســتفاده غیــر قانونــي از منابــع اطاعات 
ــایبري  ــات س ــوص از حم ــه خص ــرف ب دو ط

علیــه یکدیگــر پرهیــز نماینــد.
امنیــت  موضــع رســمي چیــن در حــوزه 
ســایبري بایــد از طریــق نائــل شــدن بــه 
امنیــت از طریــق همــکاري هــاي بیــن 
ــا شــصت کشــور  ــط ب ــه فق ــم ن ــي آن ه الملل
ــا کشــورهاي  ــه ب ــر بلک ــا کشــورهاي همفک ی
ــن و  ــکا، ژاپ ــد آمری ــوژي مانن پیشــرو در تکنول

ــردد. دیگــر شــرکاي اروپایــي محقــق گ

۲۰۱۵ سال قدرت سایبری چین است

ــی  ــوران مخف ــن مام ــت پک ــه دول ــت ک ــی اس ــنگتن مدع واش
ــاع چینــی  ــار اتب ــه اجب ــا ب ــد ت ــکا اعــزام مــی کن ــه آمری خــود را ب
را کــه متهــم بــه فســاد مالــی هســتند بــرای بازگشــت بــه وطــن و 

ــد. ــب کنن ــی ترغی ــه مراجــع قضای پاســخگویی ب
اقدامــات مخفیانــه ســازمان ســیا بــر کســی پوشــیده نیســت بــه 
ــی  ــن نهــاد اطاعات ــژه آنکــه پــس از حــوادث 11 ســپتامبر، ای وی
ماموریــن خــود را بــا حکــم آدم ربایــی یــا قتل بــه شــکار مظنونین 
همــکاری بــا القاعــده فرســتاد و بســیاری از بــه دام افتــادگان را نیز 
بــرای بازجویــی روانــه زنــدان هــای مخفــی خــود در کشــورهایی 
کــرد کــه حاضــر بــه خــوش خدمتــی بــه دولــت واشــنگتن بودنــد.

ــت  ــه از فعالی ــی ک ــل کتمان ــر قاب ــق تاریخــی غی ــود حقای ــا وج ب
هــای جاسوســی و مخفیانــه آمریــکا در دیگــر کشــورهای جهــان 

ــع آگاه  ــل از مناب ــه نق ــز« ب ــورک تایم ــه »نیوی ــود دارد، روزنام وج
دولتــی اعــام کــرد کــه وزارت امــور خارجــه آمریــکا طــی هفتــه 
ــه  ــی ب ــن مخف ــزام ماموری ــه اع ــن را ب ــت پک ــته دول ــای گذش ه
آمریــکا متهــم کــرده تــا بــه زور تهدیــد چینــی هایــی را کــه بــه 
ایــن کشــور پناهنــده شــده انــد بــه بازگشــت بــه وطــن ترغیــب 

ــد. کنن
بــه ادعــای واشــنگتن، ماموریــن مخفــی وزارت امنیــت ملــی چین 
بــا اخــذ ویــزای توریســتی وارد آمریــکا شــده و بــه ســراغ آن دســته 
از چینــی هایــی مــی رونــد کــه از ســوی دولــت پکــن بــه دلیــل 
فســاد مالــی و سیاســی تحــت پیگــرد قانونــی هســتند حــال آنکــه 
ــه منظــور اســترداد  ــون معاهــده ای را ب ــا کن واشــنگتن و پکــن ت

مجرمیــن امضــا نکــرده انــد.
ایــن ماموریــن مخفــی بخشــی از کمپیــن مبــارزه بــا فســاد چیــن 
ــی  ــاه« کمــک م ــات »شــکار روب ــرای عملی ــه اج ــه ب هســتند ک
کننــد و طــی یــک ســال گذشــته موفــق بــه اســترداد 9۳0 مظنون 
ــه  ــر از آنهــا ب ــه 70 نف ــد کــه البت از اقصــی نقــاط جهــان شــده ان

میــل خــود بــه چیــن بازگشــته انــد.
ــه ذکــر اســت دولــت واشــنگتن ســابقه طوالنــی در اتهــام  الزم ب
ــه افزایــش  ــز در ادام ــر نی ــورد اخی ــت پکــن دارد و م ــه دول ــی ب زن
تنــش هــا بیــن آمریــکا و چیــن بــر ســر برخــی از مســائلی اتفــاق 
مــی افتــد کــه از آن میــان مــی تــوان بــه مناقشــات دریــای چیــن 
ــادالت  ــن در مب ــول چی ــد پ ــدی ارزش واح ــش عم ــی، کاه جنوب
تجــاری و نیــز هــک کــردن اطاعــات شــخصی کارکنــان 
ــی  ــن م ــه چی ــی متوج ــر در حال ــام اخی ــاره کرد.اته ــی اش آمریکای
ــده »شــی جیــن پینــگ« رئیــس  ــرار اســت مــاه آین شــود کــه ق
ــود  ــداری خ ــار در دوران زمام ــتین ب ــرای نخس ــن ب ــور چی جمه
ــات رســمی پکــن در  ــون مقام ــا کن ــد. ت ــفر کن ــنگتن س ــه واش ب
ــر توقــف  خصــوص هشــدار وزارت امــور خارجــه آمریــکا مبنــی ب
فعالیــت ماموریــن مخفــی چیــن واکنشــی نشــان نــداده انــد ولــی 
انتظــار مــی رود کــه ایــن موضــوع بــه یکــی از محورهــای گفتگــو 
ــور  ــس جمه ــا« رئی ــاراک اوبام ــگ و »ب ــن پین ــی جی ــان ش می

ــل شــود. ــکا تبدی آمری

اتهام جدید واشنگتن به پکن/ 
چین به آمریکا مأمور مخفی می فرستد

ترجمه: مهدي پورحسني
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آ ســـــــیا

|| ایـران و گـروه 1+5 به توافق هسـته 
ای دسـت یافتنـد و قرار اسـت تحریم 
های ایـران در آینده نزدیک لغو شـوند. 
آسـیای  کشـورهای  عمومـی  دیـدگاه 
جنوب شـرقی از جمله اندونزی نسـبت 

بـه ایران چیسـت؟
یقینــا آنچــه کــه در ویــن رخ داد یــک دســتاورد 
تاریخــی بــود کــه ایــران و گــروه 1+5 توانســتند 
بــه یــک توافــق جامــع برســند. نــه تنهــا ایــران 
و کشــورهای گــروه 1+5 بــه دنبــال ایــن 
ــد بلکــه تمامــی کشــورهای عضــو  توافــق بودن
ــا  ــد ت »آ ســه آ ن« و اندونــزی هــم منتظــر بودن
ــن  ــول ای ــود و از حص ــل ش ــق حاص ــن تواف ای
توافــق خوشــحال هســتند. مــن معتقــد هســتم 
ــا  ــه تنه ــروه 1+5 ن ــران و گ ــن ای ــکات بی مش
مشــکات شــما هســتند بلکــه مشــکات 
منطقــه هســتند و مــی توانــد بــر کل جهــان بــه 

ــند. ــذار باش ــادی تاثیرگ ــه اقتص ــژه در زمین وی

ــادی و  ــترک اقتص ــای مش ــه ه || زمین
ــد موجــب توســعه  ــه بتوان سیاســی ک
همــکاری ایــران و اندونــزی شــوند بــه 

نظــر شــما کدامنــد؟
ایــران و اندونزی دو کشــوری هســتند کــه دارای 
مشــترکات و شــباهت هــای زیــادی هســتند بــه 
ویــژه دیــن اســام یکــی از مشــترکات ایــن دو 
ــزی  ــران و اندون ــی رود. ای ــمار م ــه ش ــور ب کش
دو کشــور بــزرگ مســلمان در جهــان از دیــدگاه 
ــی اســت  ــن در حال ــیعه هســتند و ای ســنی و ش
ــی  ــزم دین ــت از رادیکالی ــان صحب ــه در جه ک
ــش  ــد نق ــی توانن ــزی م ــران و اندون ــت. ای اس
ــر  ــرای تغیی ــا ب ــاش ه ــش ت ــی در کاه مهم
ــن  ــام دی ــند. اس ــته باش ــام داش ــه اس وجه
خشــونت و تروریســم نیســت بلکــه اســام دیــن 
ــا  صلــح اســت. ایــران و اندونــزی مــی تواننــد ب
همــکاری بــا هــم پیــام هایــی را در ایــن برهــه 
ــم  ــی توان ــد. م ــال کنن ــان ارس ــه جه ــاص ب خ
بگویــم که مــا بــه همدیگــر نیــاز داریــم. مــا نیاز 
بــه نفــت، محصــوالت پتروشــیمی و تکنولــوژی 

ــاز  ــران هــم در عیــن حــال نی ــم و ای ــران داری ای
بــه کاغــذ، روغــن پالــم، الســتیک، چــای و قهوه 
اندونــزی داریــد. دارایــی هــای ایــران و اندونــزی 
مکمــل یکدیگــر هســتند. در حــال حاضــر 
ــا دو کشــور نمــی  ــم ه ــود تحری ــه خاطــر وج ب
تواننــد ظرفیــت تجــارت بیــن خــود را بــه ســطح 
حداکثــر برســانند و ظرفیــت تجــارت بیــن آنهــا 

ــز اســت. ــی ناچی خیل

|| اندونــزی بــه کدامیــک از تکنولــوژی 
هــای ایــران نیــاز دارد؟

ایــران دارای تکنولــوژی عالــی در زمینــه نفــت 
ــران  ــوژی ای ــد تکنول ــا نیازمن ــت و م و گاز اس
بــرای ســاخت پاالیشــگاه هســتیم. ایــران 
ــه  ــی در زمین ــوژی خوب ــن دارای تکنول همچنی
ــم  ــزی ه ــرق اســت. اندون ــا و ب ــاخت ه زیرس
ــد  ــت جدی ــروگاه دارد. دول ــه نی ــادی ب ــز زی نی
ــزی  ــه ری ــال برنام ــن در ح ــزی همچنی اندون
بــرای ایجــاد هــر چــه بیشــتر زیــر ســاخت هــا 
و جــاده اســت. ایــران زیرســاخت هــای بســیار 
ــق  ــف از طری ــق مختل ــه مناط ــی دارد و ب خوب
جــاده هــا و راه آهــن متصــل اســت. اندونــزی 
هــم نیــاز بــه همــه ایــن زیرســاخت هــا داد و 

ــوژی آن را دارد. ــران تکنول ای

|| بـا توجه بـه اینکه تحریم هـای ایران 
بـه زودی لغـو خواهنـد شـد آیـا بخش 
دولتـی و خصوصـی اندونـزی برنامـه و 
طـرح جامعی بـرای گسـترش تجارت 
و همـکاری با ایران و توسـعه سـرمایه 

دارند؟ گـذاری 
ــا  ــم ب ــم هــم مــی توانی ــی در دوره تحری ــا حت م
هــم بــه تجــارت بپردازیــم فقــط بایــد راه هــای 
ــم. در حــال حاضــر  ــا را بیابی ــم ه دور زدن تحری
بزرگتریــن مانــع گســترش تجــارت بین ایــران و 
اندونــزی نحــوه پرداخــت هــای مالــی و تحریــم 
هــای بخــش بانکــی اســت. بــا اینحــال برخــی 
کشــورها توانســته انــد بــا وجــود تحریــم هــا بــا 
ایــران تجــارت کننــد مــا هــم مــی توانیــم همان 

ــم. گام هــا را برداری
دولــت اندونــزی در پــی توافــق هســته ای ایــران 
ــات  ــترش تعام ــال گس ــه دنب ــروه 1+5 ب و گ
تجــاری خــود بــا ایــران اســت. مــا در حــال تهیه 
ــران  ــا ای ــرای توســعه تجــارت ب ــرد ب یــک راهب
ــال  ــه دنب ــی ب ــر از بازرگان ــی فرات ــتیم و حت هس
توســعه همــکاری هــای خــود بــا ایــران در زمینه 
ــه  ــم هســتیم ک ــذاری ه ــرمایه گ توریســم و س

ــد. ــه آن اشــاره کردی شــما ب
در پاســخ بــه ســوال شــما بایــد بگویــم مــا یــک 
ــارت  ــش تج ــرای افزای ــع ب ــدام جام ــرح اق ط
ــا  ــاخت ه ــه زیرس ــژه در زمین ــه وی ــران ب ــا ای ب

ــتیم. هس

|| عـاوه بر همـکاری های اقتصـادی و 
فرهنگـی آیا زمینـه های دیگر سیاسـی 
هـم وجـود دارنـد کـه مـورد عاقـه دو 

طـرف برای همـکاری باشـند؟
ایــران و اندونــزی ســال هــا اســت کــه دوســتان 
ــژه در عرصــه ســازمان  ــه وی ــد ب ــوده ان ــی ب خوب
ــه  ــا ب ــم ب ــی توانی ــا م ــی. م ــن الملل ــای بی ه
حداکثــر رســاندن روابــط و همــکاری هــای 
خــود در ســازمانها و عرصــه هــای بیــن المللــی 
ــزی  ــران و اندون ــتیم. ای ــام بفرس ــان پی ــه جه ب
مــی تواننــد از عرصــه هایــی مثــل ســازمان ملل 
متحــد، جنبــش عــدم تعهــد، ســازمان همــکاری 
ــه ای  ــای منطق ــازمان ه ــر س ــامی و دیگ اس
ــی  ــا م ــد. م ــو و آ ســه آن اســتفاده کنن ــل اک مث
توانیــم در ســطوح مختلــف از روابــط دو جانبــه و 
منطقــه ای گرفتــه تــا ســطح بیــن المللــی بهــره 
ــط  ــد و فق ــا موجودن ــه مکانیســم ه ــم. هم ببری
ــق  ــن تواف ــر ای ــرد. اگ ــتفاده ک ــا اس ــد از آنه بای
ــک  ــده نزدی ــود، در آین ــی ش ــته ای اجرای هس
ــد  ــی خواه ــه جهان ــادی جامع ــو ع ــران عض ای

ــد. ش

|| در حـال حاضـر ایـران عضـو ناظـر 
شـانگهای  هـای  همـکاری  سـازمان 
اسـت و در تـاش اسـت تـا عضویـت 

دائـم در ایـن سـازمان را بـه دسـت 
آورد. موضـع اندونـزی در این خصوص 

؟ چیسـت
هــر کشــوری دارای سیاســت خارجــی و اولویــت 
ــاس  ــر اس ــزی ب ــت. اندون ــودش اس ــای خ ه
منافــع ملــی خــودش در حــال حاضــر تمرکــزش 
ــرا  ــت. زی ــه آن اس ــه ای آ س ــازمان منطق ــر س ب
ــه ای  ــمی اتحادی ــور رس ــه آن بط ــال آ س امس
ــر از  ــه غی ــد. ب ــد ش ــا خواه ــه اروپ ــل اتحادی مث
ــی  ــل اقتصــادی، فرهنگ ــل سیاســی عوام عوام
ــب  ــه موج ــد ک ــود دارن ــادی وج ــی زی و اجتماع
ــن ســازمان مــی  انســجام کشــورهای عضــو ای
ــه همیــن دلیــل اولویــت و تمرکــز مــا  شــوند. ب
ــوری  ــران کش ــت. ای ــه آن اس ــزی آ س در اندون
ــد در راســتای منافــع  مســتقل اســت و مــی توان
ملــی اش مســتقانه رفتــار کنــد. اندونــزی هــم 
در حــال حاضــر عضــو ناظــر ســازمان همــکاری 
هــای شــانگهای اســت امــا اولویــت اصلــی مــا 

ــت. ــه آن اس ــر آ س ــال حاض در ح

|| در پایــان اگــر نکتــه ای هســت 
بفرماییــد.

ــاط  ــت دارد ارتب ــن اهمی ــرای م ــه ب ــه ک آنچ
ــوان  ــه عن ــزی ب ــران و اندون ــردم ای ــتقیم م مس
دو ملــت مســلمان اســت. در منطقه شــاهد ســوء 
تفاهــم هــا و ســوء برداشــت هــا دربــاره اســام 
هســتیم. بــه داعــش نــگاه کنیــد آنهــا برداشــت 
ــه  ــی ک ــد گوی ــه داده ان ــام ارائ ــری از اس دیگ
ــر  ــکنجه و س ــرور، ش ــن خشــونت، ت اســام دی
ــتی از اســام اســت  ــن برداش ــت. ای ــدن اس بری
کــه جهــان از داعــش دریافــت مــی کنــد. مــا در 
ــر  ــن برداشــت را تغیی ــد ای ــزی بای ــران و اندون ای
ــش  ــه داع ــزی ک ــام چی ــه اس ــرا ک ــم زی دهی
ــات داعــش  ــان جنای ــد نیســت. قربانی ــی گوی م
نــه تنهــا شــیعیان و اهــل ســنت هســتند بلکــه 
ــران و  ــتند. ای ــم هس ــان ه ــر ادی ــروان دیگ پی
ــر  ــی در تغیی ــش مهم ــد نق ــی توانن ــزی م اندون
ــاره  ــش درب ــوی داع ــده از س ــه ش ــت ارائ برداش

ــند. ــته باش ــام داش اس

گفتگو با سفیر اندونزی:

ایران و اندونزی دارای اقتصاد مکمل هستند/ زمینه های همگرایی دوکشور
گفتگو: پیمان یزدانی

سفیر اندونزی با اشاره به اینکه اقتصاد 
ایران و اندونزی مکمل یکدیگر هستند 
گفت: دو کشور زمینه های سیاسی 
همکاری  برای  مشترکی  اقتصادی  و 

دارند.
متعاقب توافق هسته ای وین شاهد 
موج گسترده سفرهای سیاستمداران، 
دولتمردان و صاحبان صنایع و تجار از 

گوشه کنار جهان به ایران هستیم.
در همین راستا گفتگویی با »ویرینگ 
جوریت« سفیر اندونزی در تهران با 
هدف تببین اهمیت توافق هسته ای 
ایران و گروه ۱+۵ در روابط ایران و 
آسیای  کشورهای  دیگر  و  اندونزی 
که  است  شده  انجام  شرقی  جنوب 

مشروح آن در زیر آمده است.
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آ ســـــــیا

ــد  ــورهای قدرتمن ــران و کش ــان ای ــه می ــق 14 ژوئی ــان تواف از زم
جهــان، یکــی از مهمتریــن موضوعاتــی کــه رســانه های بســیاری 
دربــاره آن بحــث مــی کننــد صنعــت خودروســازی ایــران اســت.

المانیتــور در تحلیلــی بــه بررســی بــازار خــودرو در ایــران و رقابــت 
شــرکت هــای غربــی و چینــی در ایــن بــازار در دوران پســا توافــق 
ــت  ــت صنع ــه اهمی ــردن ب ــی ب ــرای پ ــی نویســد: ب ــه و م پرداخت
ــای گســترده  ــی بحــث ه ــران و چرای خودروســازی در اقتصــاد ای
ــم  ــاد بیاوری ــه ی ــد ب ــر هیجــان در خصــوص ایــن صنعــت، بای و پ
کــه ایــران بزرگتریــن خودروســاز در خاورمیانــه و تا پیــش از اعمال 
تحریــم هــای گســترده اقتصــادی، یازدهمین تولیــد کننــده خودرو 
ــن  ــت بزرگتری ــت نف ــس  از صنع ــه پ ــی ک ــود. صنعت ــان ب در جه
صنعــت در ایــران اســت و بیــش از هفتصــد هــزار کارگــر ایرانی در 

صنایــع مرتبــط بــا خودروســازی ایــران فعالیــت مــی کننــد.
امیــن آزاد روزنامــه نــگار ایرانــی کــه بــه طــور تخصصــی تحوالت 
مربــوط بــه بــازار خــودرو در ایــران را دنبــال مــی کنــد بــه المانیتور 
مــی گویــد : اعمــال تحریــم هــای اقتصــادی علیــه ایــران یــک 
ــود. آنهــم در  ــرای صنعــت خودروســازی ایــران ب ســکته بــزرگ ب
ســالهایی کــه خودروســازی ایــران آمــاده یــک جهــش بــزرگ بود.

ــع پیشــرفت  ــه تنهــا مان  آزاد تاکیــد مــی کنــد کــه تحریــم هــا ن
ایــن صنعــت شــدند بلکــه تولیــد و قیمــت را هــم تحــت تاثیــر قرار 
دادنــد. تحریــم هــا از یــک طــرف موجــب کاهــش شــدید تولیــد 
ــن  ــش شــدید قیمــت ای ــران و از ســوی دیگــر افزای خــودرو در ای
خودروهــا شــدند. افزایــش قیمتــی در حــدود ۳00 درصــد. میــزان 
تولیــد خــودرو در ایــران بعــد از تحریــم هــا از یــک و نیــم میلیــون 
دســتگاه در ســال بــه کمتــر از 700 هــزار دســتگاه رســید. عــاوه 

بــر ایــن کیفیــت خودروهــای ایرانــی نیــز دچــار افــت شــد. 
بــه نظــر مــی رســد کــه شــرکت هــای غربــی همچــون رنــو، پژو، 
ــه  ــین ب ــه صــدور ماش ــد ب ــا عاقمن ــوو تنه ــز و ول مرســدس بنی
ایــران نیســتند بلکــه مــی خواهنــد از ایــران بــه عنــوان یــک هاب 
منطقــه ای اســتفاده کننــد تــا بتواننــد خودروهــای تولیــدی خــود را 
بــه بــازار کشــورهای همســایه ایــران همچــون عــراق، آذربایجان، 

ســوریه و افغانســتان نیــز صــادر کننــد.
واضــح اســت کــه تحریــم هــا اثــر مخربــی بــر ایــن صنعــت مهــم 
ــه نظــر مــی رســد کــه بعــد از گذشــت دو ســال از  ــد. ب داشــته ان
ــه   ــی ب ــت یاب ــت در دس ــوری اش  و موفقی ــت جمه ــروع ریاس ش
توافــق هســته ای، حســن روحانــی در تــاش اســت تــا بــا تقویــت 
دومیــن صنعــت بــزرگ کشــور رونــق را بــه اقتصــاد ایــران بیــاورد.

ــک  ــا ی ــدار ب ــران در دی ــت ای ــر صنع ــاون وزی ــش مع ــد روز پی چن
ــران تصمیــم دارد  ــود کــه ای ــه ب هیئــت اقتصــادی سوئیســی گفت

تــا ســال 2021 میــزان تولیــد خــودروی خــود را بــه ســه میلیــون 
خــودرو در ســال برســاند و بــرای رســیدن بــه چنیــن  هدفــی زمینه 
ــا شــرکت هــای خودروســازی جهانــی فراهــم  هــای همــکاری ب

خواهــد شــد.
ــا  ــده خودروهــای بومــی اســت ام ــد کنن ــران خــود تولی گرچــه ای
ــی  ــردن برخ ــه وارد ک ــاز ب ــود نی ــاخت خ ــای س ــرای خودروه ب
ــرای  ــران ب ــد : ای ــی گوی ــور م ــه المانیت ــن آزاد ب ــات دارد. امی قطع
ســاختن خــودرو نیازبــه برخــی قطعــه هــای حســاس و کامپیوتری 
ــه  ــی را ب ــازهای ایران ــم خودروس ــان تحری ــاز در زم ــن نی دارد. ای

ــاند.  ــی کش ــازان چین ــمت خودروس س
در زمــان تحریــم هــا برخــی از شــرکت هــای خــودرو ســاز چینــی 
ــر،  ــال حاض ــا در ح ــد. ام ــده بودن ــران ش ــودروی ای ــازار خ وارد ب
ــرو هســتند.  ــزرگ روب ــش ب ــک چال ــا ی ــی ب ــازان چین ــودرو س خ
ــادی از  ــا حــد زی ــه ت ــی ک ــزرگ خودروســازی غرب غــول هــای ب
ــازار  ــه ب ــاده بازگشــت ب ــد خــود را آم ــاده بودن ــران دور افت ــازار ای ب
ایــران مــی کننــد. مقامــات و رســانه هــای ایرانــی هــم کامــا از 
ایــن موضــوع بــا خبــر هســتند بــه گونــه ای کــه یکــی از روزنامــه 
ــری را انتخــاب کــرد: اعــام  ــن تیت هــای اقتصــادی تهــران چنی
جنــگ خودروســازان غربــی بــه چینــی هــا، رقابــت بــر ســر بــازار 

ــران. ای
ازار ایــران بــه چندیــن دلیــل بــرای خــودرو ســازان غربــی و چینــی 
ــروه خــودرو  ــاون اقتصــادی گ جــذاب اســت. ســعید موحــدی مع
ســازی بهمــن بــه المانیتــور مــی گویــد: در شــرایط کنونــی صنعت 
خــودرو در جهــان بــا تقاضــای یکنواختــی مواجــه اســت. مــا چنین 
وضعیتــی را در چیــن، ژاپن و کشــورهای بــزرگ صنعتــی غربی نیز 
شــاهد هســتیم. امــا مــی تــوان گفــت تنهــا کشــوری کــه در دنیــا 
از دو امتیــاز تقاضــای بــاالی خریــد از ســوی  مــردم و اراده دولــت 
ــه منظــور نوســازی برخــوردار اســت و از طرفــی شــرکت هــای  ب
خودروســازی آن از درآمــد تقریبــا مناســبی برخــودار هســتند ایــران 
اســت. بــه همیــن خاطــر بــه نظــر می آید کــه اولویــت کشــورهای 
صاحــب تکنولــوژی و شــرکت هــای  بــزرگ تولیدکننــده خــودرو، 
همــکاری بــا شــرکای ایرانــی و صــادر کــردن محصــوالت جدیــد 

خــود  بــه ایــن بــازار بــزرگ باشــد. 
موحــدی در مــورد دورنمــا و آینــده صنعــت خــودرو ســازی 
ــاال در  ــد: احتم ــی گوی ــد و م ــی رس ــر م ــه نظ ــبین ب ــران خوش ای
ــزرگ  ــای ب ــرکت ه ــدت  ش ــای بلندم ــاهد همکاری ه ــده ش آین
خودروســازی جهــان و حتــی ســرمایه گذاری آنهــا در بــازار 
خــودروی ایــران خواهیــم بــود. امــا او محتــاط اســت و پیــش بینی 
میکنــد کــه چــون تحریم هــا قــرار اســت تــا مدتــی پابرجا باشــند، 

ســود دهــی آنــی نخواهــد بــود: "بــه اعتقــاد مــن در 6  تــا 12 مــاه 
ــن  ــکوفایی ای ــاهد ش ــا، ش ــع تحریم ه ــدن رف ــی ش ــس از اجرای پ
ــازی  ــای خودروس ــرکت ه ــتر ش ــودآوری بیش ــه س ــت و البت صنع

ــود.  ــم ب خواهی
 شــرکت هــای ایرانــی اکنــون تــاش دارنــد دانــش فنــی  تولیــد 
خــودرو را از طریــق همــکاری بــا شــرکت هــای غربــی بیامــوزد و 
کیفیــت خودروهــا و برندهــای خودشــان را ارتقــا دهنــد. بــی جهت 
ــور  ــد موت ــرای تولی ــراردادی ب ــرعت ق ــه س ــران ب ــه ای ــت ک نیس
ــی و  ــا اینکــه شــرکت مشــترک ایران خــودرو در اتریــش بســت ی
ــکل  ــه زودی ش ــت ب ــرار اس ــودرو ق ــی خ ــرای طراح ــی ب ایتالیای

ــد. بگیری
ــه آینــده شــرکت هــای خودروســازی  ــا وجــود امیــدواری هــا ب  ب
ایرانــی پــس از رفــع تحریــم هــا، امــا از زمــان توافــق هســته ای 
بــازار خریــد خــودرو در ایــران شــاهد رکــود بــوده اســت. رضــا ۳8 
ســاله کــه دارنــده یــک نمایشــگاه در یکــی از خیابانهــای مرکــزی 
ــردم از  ــل م ــی دلی ــع ب ــن موضــوع  را توق ــل ای تهــران اســت دلی
ــی  ــور م ــه المانیت ــد و ب ــته ای میدان ــرارداد هس ــی ق ــر ناگهان تاثی
ــه زودی  ــه ب ــد ک ــی کنن ــردم تصــور م ــق م ــان تواف ــد : از زم گوی
ــه  ــا اینک ــت و ی ــد یاف ــش خواه ــور کاه ــودرو در کش ــت خ قیم
ــازار  ــر وارد ب ــن ت ــی پائی ــا قیمت ــی و ب ــت غرب ــای باکیفی خودروه

ــد شــد.  ــران خواه ای

بــا در نظــر گرفتــن تاثیــر مخــرب تحریــم هــا و بازار نســبتا بســته 
ــد، حساســیت  ــه وجــود آم ــا ب ــم ه ــن تحری ــه در نتیجــه ای ای ک
هــا و ماحظاتــی وجــود خواهنــد داشــت. امیــن آزاد روزنامــه نــگار 
حــوزه صنعــت خــودرو مــی گویــد : بــه نظــر نمــی رســد کــه ایران 
ــه طــور کامــل  در اختیــار شــرکت  ــازار خودرویــش را ب بخواهــد ب
هــای خارجــی قــرار دهــد حتمــا ســهم عمــده همچنــان در اختیــار 

دو غــول بــزرگ خــودرو ســاز ایرانــی باقــی خواهــد مانــد.
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــان ب ــح ایرانی ــل واض ــه تمای ــن ب آزاد همچنی
ــا دادن ســطح کیفیــت خــودرو هایشــان  ــد و ارتق ــوژی جدی تکنول
ــون  ــی اکن ــای ایران ــرکت ه ــد: ش ــی گوی ــد و م ــی کن ــاره م اش
تــاش دارنــد دانــش فنــی  تولیــد خــودرو را از طریــق همــکاری 
بــا شــرکت هــای غربــی بیامــوزد و کیفیــت خودروهــا و برندهــای 
خودشــان را ارتقــا دهنــد. بــی جهــت نیســت که ایــران به ســرعت 
قــراردادی بــرای تولیــد موتــور خــودرو در اتریــش بســت یــا اینکــه 
شــرکت مشــترک ایرانــی و ایتالیایــی بــرای طراحــی خــودرو قــرار 
اســت بــه زودی شــکل بگیریــد. بــه نظــر مــن اگــر چنیــن طــرح 
هایــی عملــی شــوند و ایــران بتوانــد قطعــه ســازهای خــود را بــه 
زنجیــره قطعــه ســازان جهــان وصــل کنــد، آنــگاه هــم مــی تــوان 

بــه ارتقــای کیفیــت خودورهــای ایرانــی امیــدوار شــد. 
بــه نظــر مــی رســد کــه شــرکت هــای غربــی همچــون رنــو، پژو، 
ــه  ــین ب ــه صــدور ماش ــد ب ــا عاقمن ــوو تنه ــز و ول مرســدس بنی
ایــران نیســتند بلکــه مــی خواهنــد از ایــران بــه عنــوان یــک هاب 
منطقــه ای اســتفاده کننــد تــا بتواننــد خودروهــای تولیــدی خــود را 
بــه بــازار کشــورهای همســایه ایــران همچــون عــراق، آذربایجان، 

ســوریه و افغانســتان نیــز صــادر کننــد.
بــا وجــود چالشــهای بســیار، به نظــر می رســد کــه صنعت خــودرو 
ســازی ایــران بــه تدریــج بــه مســیر رشــد بــاز مــی گــردد. بــا توجه 
ــد اســت کــه  ــه طــرح هــای مشــترکی کــه پیــش روســت، امی ب
ــازاری بــرای محصــوالت خارجــی بلکــه یــک  ــه فقــط ب ایــران ن

تولیــد کننــده و صــادر کننــده خــودرو در منطقــه باشــد.

المانیتور تحلیل کرد:
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آ ســـــــیا

 یک رسـانه غربـی با پرداختـن به تحوالت اخیـر افغانسـتان و مرگ رهبر 
طالبـان، از احتمال بروز انشـعاب در این گـروه خبر داد.

دویچـه ولـه در تحلیـل خود مـی نویسـد: رهبر جدیـد طالبان آماده اسـت 
مذاکـرات صلـح با دولـت افغانسـتان را ادامـه دهد. امـا او بایـد در صفوف 
طالبـان بـا مخالفـان رونـد صلـح نیـز مقابله کنـد. ایـن موضـوع احتمال 

انشـعاب در صفـوف طالبـان را بیشـتر کرده اسـت.
بـا تغییـرات انجـام شـده در رهبـری گـروه طالبـان، امیـد بـه صلـح در 
افغانسـتان بیشـتر شـده اسـت. وزارت امور خارجه افغانسـتان اعام کرده 
کـه این کشـور درهیـچ زمانـی تا ایـن حد بـه صلح نزدیـک نبوده اسـت. 
آمریکاییهـا هـم از بوجـود آمـدن شـانس جدیـد بـرای ادامـه گفت وگوی 

صلـح در افغانسـتان سـخن گفته انـد.
ــت افغانســتان اعــام  ــان یــک روز پــس از ایــن کــه دول گــروه طالب
ــرگ  ــته اســت، م ــان درگذش ــر طالب ــر« رهب ــد عم ــا محم ــرد »م ک
ــون پاکســتان نوشــت کــه  ــد کــرد. روزنامــه اکســپرس تریب او را تایی

ــوده اســت. ــر ب ــا عم ــرگ م ــل م ــاری ســل عام بیم
اگرچـه گـروه طالبـان مـرگ رهبر خـود را بـه دلیل بیمـاری اعـام کرده 
اسـت، ولـی بـه گـزارش رسـانه ها ابهاماتـی هـم دربـاره مرگ مـا عمر 
وجود دارد. احتمال دارد که او توسـط خود طالبان، پاکسـتان، افغانسـتان یا 

پهپادهای آمریکایی کشـته شـده باشـد.

شانس برای صلح در افغانستان
ــاپ  ــتاندارد چ ــه اس ــه روزنام ــی از جمل ــای غرب ــانه ه ــی از رس برخ
ــان  ــری طالب ــوف رهب ــده در صف ــد آم ــکاف پدی ــاره ش ــش درب اتری
ــدرت  ــگ ق ــه جن ــی ب ــه در گزارش ــن روزنام ــد. ای ــزارش دادهان گ
ــر  ــا عم ــرگ م ــه م ــد ک ــی نویس ــه و م ــان پرداخت ــری طالب در رهب
ــا  ــرده و »م ــان را بیشــتر ک ــردی طالب ــر سیاســت راهب شــانس تغیی
ــرات  ــدار مذاک ــان طرف ــد طالب ــر جدی ــور« رهب ــد منص ــر محم اخت

ــت. ــتان اس ــح در افغانس صل
امـا تعـدادی از سـران طالبان جانشـین ماعمر را قبـول ندارنـد و مخالف 
مشـارکت گروه طالبـان در مذاکرات صلح با دولت افغانسـتان هسـتند. در 
نشسـت شـورای رهبـری طالبـان که مـا اختر محمـد منصور بـه عنوان 
سـرکرده جدیـد این گروه معرفی شـد، برخـی از چهره های ارشـد از جمله 

پسـر ارشـد و برادر ما عمـر به عنـوان اعتراض جلسـه را تـرک کردند.

احتمال انشعاب در صفوف رهبری طالبان
مــا حســن رحمانــی عضــو شــورای کویتــه طالبــان و یکــی از نزدیــکان 
ــه اســت کــه او و  ــی گفت ــا رســانه هــای محل ــه ب مــا عمــر در مصاحب
اکثریــت اعضــای شــورای کویتــه از تعییــن مــا اختــر محمــد منصــور 
بــه جانشــینی مــا عمــر ناراضــی انــد و بایــد پســر مــا محمــد عمــر به 

عنــوان رهبــر طالبــان تعییــن مــی شــد.
وی تاکیــد کــرده اســت کــه مــا منصــور در یــک گردهمایــی 
ــران  ــرای دیگ ــی ب ــرده ول ــر اعــام ک ــود را رهب ــان خ کوچــک طالب
ــران  ــت رهب ــی، اکثری ــا رحمان ــۀ م ــه گفت ــت. ب ــول نیس ــل قب قاب
ــرای  ــوی یعقــوب پســر 2۳ ســاله مــا محمــد عمــر را ب طالبــان مول

ــد. ــی دانن ــب م ــت مناس ــن پس ای
حرکـت اعتراضـی در رهبـری طالبـان نشـان مـی دهـد که مـا منصور 
بـرای متحد کـردن گـروه طالبـان با چالش سـختی رو بـه رو اسـت. ما 
منصور 55 سـاله از قوم پشـتون قندهاراسـت. او در دوران حکومت طالبان 

وزیـر بود و بـا سـرنگونی این گـروه به پاکسـتان فـرار کرد.
رهبـر جدیـد طالبـان رابطـه نزدیکـی هـم بـا پاکسـتان دارد و بیـم آن 
مـی رود کـه او عمـا بـه مجـری طرح هـا و سیاسـت های پاکسـتان 
در افغانسـتان تبدیـل شـود. احمـد سـعیدی، تحلیلگر مسـایل سیاسـی 
افغانسـتان بـه دویچـه ولـه گفته اسـت کـه »آی اس آی« یا سـازمان 
اطاعـات پاکسـتان در تـاش تعییـن اختر محمـد منصور بوده اسـت، 
امـا برخـی رهبـران طالبـان از مناطـق جنوبـی افغانسـتان طرفـدار 
انتخـاب محمـد یعقـوب پسـر ماعمر بـه عنـوان جانشـین او بودهاند.

بـه گـزارش روزنامـه پاکسـتانی اکسـپرس تریبـون تعـدادی از سـران 
طالبـان از جملـه پسـر 26 سـاله مـا عمـر مذاکـرات صلـح بـا دولـت 
افغانسـتان را رد مـی کننـد. بـه دلیـل جنگ قـدرت در رهبـری طالبان 
مذاکـرات صلـح این گروه بـا دولت افغانسـتان در روز جمعـه )9 مرداد/ 
۳1ژوئیـه( بـه تعویق افتـاد. احتماال سـران ایـن گروه تاش مـی کنند 

بر سـر یـک خط مشـی واحـد بـه توافق برسـند.
شـکاف در صفـوف طالبـان و احتمـال تبدیـل شـدن آن به چندیـن گروه 
بـرای افغانسـتان کابوسـی وحشـتناک خواهد بـود و روند مذاکـرات صلح 
را بـه خطـر خواهد انداخـت. کارشناسـان همچنین هشـدار مـی دهند که 
در صـورت انشـعاب در رهبـری طالبـان ایـن امـکان نیـز وجـود دارد کـه 
افغانسـتان سرنوشـتی مشـابه سرنوشـت سـوریه، لیبی و یمن پیـدا کند. 

دویچه وله تحلیل کرد:

جنگ قدرت در رهبری طالبان و
 احتمال انشعاب در صفوف آن

گفتگو با وزیر امور 
مهاجرین افغانستان:

زمینه اشتغال 
مهاجران 

بازگشته افغان 
فراهم می شود

وزیــر امــور مهاجریــن افغانســتان گفــت: دولــت 
برنامــه هایــی در دســت دارد کــه زمینــه ای 
اشــتغال مهاجریــن را فراهــم مــی کنــد تــا زمینه 

ــرد. ــر صــورت بگی برگشــت راحــت ت
ســید حســین عالمــی بلخــی وزیــر امــور 
ــرت  ــل مهاج ــت: اص ــتان گف ــن افغانس مهاجری
ــا  ــت ام ــکل اس ــل و مش ــک معض ــودش ی خ
ــف  ــورهای مختل ــتانی در کش ــن افغانس مهاجری

ــد. ــی دارن ــای متفاوت ــت ه وضعی
ــی  ــه م ــم ک ــوزه داری ــه ح ــا س ــت: م وی گف
ــاره آن  ــرت درب ــاله مهاج ــورد مس ــم در م توانی
ــورهای  ــتان و کش ــران، پاکس ــم؛ ای ــرف بزنی ح
غربــی و مهاجریــن در هــر کــدام از این کشــورها 

ــد. ــان را دارن ــاص خودش ــکات خ مش
وزیــر مهاجریــن افغانســتان اظهــار داشــت: 
ــردم  ــال حاضــر مهاجــرت م ــل اینکــه در ح دلی
ــه  ــف از جمل ــورهای مختل ــه کش ــتان ب افغانس
کشــورهای اروپایــی زیــاد شــده ایــن اســت کــه 
ــا  ــا م ــتند ام ــری هس ــی بهت ــال زندگ ــا دنب آنه
برنامــه هــای زیــادی داریــم کــه مهاجرینــی کــه 
بــه کشــور برمــی گردنــد زمینــه هــای اشــتغال 

ــند. ــته باش داش
وزیــر مهاجریــن افغانســتان گفــت: تفاهــم نامــه 
ــود دارد  ــی وج ــورهای اروپای ــا و کش ــن م ای بی
کــه کســانی کــه در خــارج تحصیــل کــرده انــد 
ــورت  ــد در ص ــغلی ندارن ــه ش ــا زمین و در اینج
برگشــت از آنهــا حمایــت شــود تــا زمینــه هــای 

شــغلی آنهــا فراهــم شــود.
وی اظهــار داشــت: برنامــه کلــی مــا ایــن اســت 
ــن را فراهــم  ــه هــای اشــتغال مهاجری کــه زمین
ــد مشــکل  ــی گردن ــه برم ــانی ک ــا کس ــم ت کنی

اشــتغال نداشــته باشــند.
عالمــی بلخــی اضافــه کــرد: مســاله مشــکات 
ــی  ــال بررس ــز در ح ــتان نی ــن در پاکس مهاجری
اســت و صحبــت هایــی بــا طــرف هــای 
پاکســتانی شــده اســت تــا مشــکات مهاجریــن 

ــود. ــاماندهی ش س
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آ ســـــــیا

ــه  ــت صحن ــه در پش ــری ک ــا و عناص ــت: نیروه ــتان گف ــان افغانس ــرات در پارلم ــردم ه ــده م نماین
کارگردانــی طالبــان بودنــد در حــال حاضــر نیــروی جدیــدی را بــه نــام داعــش وارد افغانســتان کــرده 

ــرو در کشــور اســت. ــروه در حــال جــذب نی ــن گ ــد و ای ان
ــر مــرگ ماعمــر در  ــردم هــرات در پارلمــان افغانســتان گفــت: اعــام خب ــده م احمــد بهــزاد نماین
شــرایط فعلــی آن هــم توســط کســانی کــه بــه وجــود آورنــده طالبــان بودنــد بــه نوعــی اســم رمــزی 
اســت تــا پایــان کار گروهــی بــه نــام طالبــان و آغــاز گــروه جدیــدی بــه نــام داعــش را اعــام کننــد.

ــا گــروه  ــا خــود را ب ــود ت ــان ب ــای گــروه طالب ــرای بقای ــه نوعــی هشــدار ب وی گفــت: ایــن مســاله ب
ــن همصــدا ســازند. جایگزی

نماینــده مــردم هــرات در خصــوص برگــزاری مراســم تجلیــل از ماعمــر گفــت: آنچــه کــه در روزهای 

ــات  ــزادار جنای ــردم ع ــرا م ــود، زی ــردم ب ــه م ــه نوعــی دهــن کجــی ب ــاد ب ــاق افت ــل اتف ــر در کاب اخی
طالبــان اســت و برگــزاری ایــن مراســم معنایــی نــدارد.

ــردم  ــه م ــی ب ــی احترام ــر ب ــردن از ماعم ــل ک ــس و تجلی ــی مجل ــزود: برپای ــزاد اف ــای به آق
افغانســتان و خانــواده هــای قربانیــان اســت و کســانی کــه در چنیــن برنامــه هایــی شــرکت مــی 
ــاوت  ــی تف ــان ب ــای قربانی ــوده ه ــه خان ــدازه نســبت ب ــه ان ــا چ ــه ت ــد ک ــی دهن ــان م ــد نش کنن

ــتند. هس
وی اظهــار داشــت: برگــزاری مراســم تجلیــل از ماعمــر از ســوی شــورای عالــی صلــح نشــان مــی 

دهــد کــه ایــن شــورا شــورای صلــح نیســت بلکــه شــورای جنــگ اســت.
ایــن نماینــده پارلمــان افغانســتان در خصــوص ابهامــات مذکــرات صلــح پــس از تأییــد خبــر مــرگ 
ماعمــر عنــوان داشــت: پروســه صلــح مســاله ای بــود کــه از ابتــدا هــم در کارامــدی آن جــای تردیــد 
وجــود داشــت و ایــن رونــدی کــه بــه نــام مذکــرات صلــح در دولــت قبــل ایجــاد شــد فکــر نمــی کنم 

مــا را بــه صلــح برســاند و یــک وقــت کشــی آشــکار اســت.
وی اضافه کرد: ما با چنین برنامه هایی به صلح و امنیت و ثبات نخواهیم رسید.

نماینــده مــردم هــرات گفــت: نیروهــا و عناصــری کــه در پشــت صحنــه کارگردانــی طالبــان بودنــد در 
حــال حاضــر نیــروی جدیــدی را وارد افغانســتان کــرده انــد بــه نــام داعــش و این گــروه در حــال جذب 

نیــرو در کشــور اســت.
وی در پایــان اظهــار داشــت: گــروه هایــی بــه مراتــب خطرنــاک تــر از طالبــان ســر بــر خواهــد آورنــد 

کــه یکــی از آنهــا داعــش اســت. بــه صــورت کلــی وضعیــت خوبــی را نمــی تــوان انتظــار داشــت.

گفتگو با نماینده پارلمان افغانستان:

اعالم مرگ مال عمر اسم رمز آغاز فعالیت 
جدی داعش در افغانستان است

ــده  ــوان پدرخوان ــه عن ــی ب ــد گل« در حال »حمی
طالبــان و حامــی تروریســم شــهرت یافتــه کــه 
بــه خاطــر داشــتن ســه نشــان شــجاعت بــرای 
خدماتــش در ارتــش پاکســتان، قهرمانــی ملــی 

شــناخته مــی شــود.
ــال  ــر 19۳6، در س ــد نوامب ــد گل« متول »حمی
ــدت دو  ــه م ــد و ب ــش ملحــق ش ــه ارت 1954 ب
ــان  ــرد. وی در جری ــت ک ــا خدم ــال در آنج س
ــی  ــگان زره ــی ی ــال 1965 فرمانده ــگ س جن
ــن  ــت. ای ــده داش ــه عه ــتان را ب ــش پاکس ارت
ــروف  ــمیر مع ــگ دوم کش ــه جن ــه ب ــگ ک جن
شــد نقطــه اوج مناقشــات بیــن هند و پاکســتان 
بــود و بــر ســر منطقــه مــورد مناقشــه کشــمیر 
درگرفــت. دو کشــور بــرای اولیــن بــار در 1947 
ــده  ــر ش ــه درگی ــن منطق ــت ای ــر مالکی ــر س ب

ــد. بودن
ــه  ــوم ب ــات موس ــام عملی ــا انج ــرد ب ــن نب ای
ــا  ــه ب ــتان ک ــوی پاکس ــارق« از س ــل الط »جب
ــه  ــو و کشــمیر ب ــه جام ــا ب ــوذ نیروه ــدف نف ه
منظــور تســریع رونــد شــورش علیــه حکومــت 
ــد.  ــاز ش ــود، آغ ــده ب ــر ش ــق ذک ــد در مناط هن
ایــن در حالــی بــود کــه در بیشــتر مراحــل ایــن 
جنــگ، پیــاده نظــام و واحــد هــای زرهــی هــر 
ــی  ــل توجه ــای قاب ــت ه ــا حمای ــرف ب دو ط
از ســوی نیروهــای هوایــی وارد نبــرد بــا 
ــش  ــا آت ــگ ب ــت جن یکدیگــر شــدند و در نهای
بــس ســازمان ملــل و پــس از صــدور اعامیــه 
تاشــکند پایــان پذیرفــت. در ایــن جنــگ حمیــد 
گل بــه دلیــل رشــادت هــای خــود نشــان 

»ســتاره جــورات« را کــه ســومین نشــان مهــم 
ــرد. ــت ک ــت، دریاف ــتان اس ــش پاکس ارت

وی طــی ســال هــای 1968 تــا 1969 دوره 
ویــژه دانشــکده ســتاد کویتــه را گذراند و ســپس 
ــده گــردان  ــوان فرمان ــه عن ــا 1976 ب از 1972 ت
در ارتــش خدمــت کــرد. دو ســال بعــد نیــز بــه 
ــه دارد.  ــود را ادام ــپ کار خ ــده تی ــوان فرمان عن
ــی  ــگر زره ــی لش ــال 1980 فرمانده گل در س

ــد. ــده دار ش ــش را عه ارت
ــی اش دو  ــات نظام ــل خدم ــه دلی ــرال گل ب ژن
ــال  ــی »ه ــش یعن ــر ارت ــم دیگ ــان مه نش
ــاز« و »ســتاره بســات« را دریافــت کــرد.  امتی
ــی  ــا 1989، زمان وی طــی ســال هــای 1987 ت
کــه آمریــکا از مجاهدیــن افغــان بــرای مقابلــه 
ــرد  ــت مــی ک ــش ســرخ شــوروی حمای ــا ارت ب
ریاســت ســرویس اطاعــات داخلــی پاکســتان 
ــای  ــال ه ــا س ــت و ت ــده داش ــه عه )ISI( را ب
پایانــی جنــگ افغانســتان نیــز در ســمت هــای 
مختلــف در دســتگاه اطاعاتــی پاکســتان 

ــود. ــه کار ب ــغول ب مش
بــه  شــوروی  تجــاوز  زمــان  در  کــه  وی 
ــی  ــوزش م ــان را آم ــن افغ ــتان مجاهدی افغانس
داد، بــه عنــوان بنیانگــذار طالبــان شــناخته مــی 
شــود. هــر چنــد وی در ســال 1992 بازنشســته 
ــه کار را  ــرال کهن ــن ژن ــیاری ای ــا بس ــد، ام ش
چهــره اصلــی راهبــرد جنــگ نیابتــی پاکســتان 
بــرای گســترش نفــوذ در کشــورهای همســایه 

ــد. ــی دانن م
در ایــن ســال هــا نظــرات ژنــرال گل بــه 
ــه  ــورد توج ــتان م ــورد افغانس ــوص در م خص
ــاد و واشــنگتن بــوده اســت.  مقامــات اســام آب

ــات  ــه در انتخاب ــت ک ــانی اس ــه کس وی از جمل
ریاســت جمهــوری افغانســتان ضمــن حمایــت 
از انتخــاب »عبــداهلل عبــداهلل«، وی را بخت اول 
بــرای بــه نتیجــه رســاندن مذاکــرات بــا طالبان 
ــور  ــابقه حض ــاد گل س ــه اعتق ــت. ب ــی دانس م
ــی اش  ــوروی و زیرک ــا ش ــگ ب ــداهلل در جن عب
ــرات  ــن مذاک ــدن در ای ــق ش ــت موف ــه او بخ ب

ــد. ــی ده را م
ژنــرال گل در خاطراتــش مــی گویــد بیــن ســال 
هــای 1992 تــا 1995 طــی ســفرهای مکررش 
بــه افغانســتان، مهمــان »احمــد شــاه مســعود« 
بــوده و از نزدیــک بــا »عبــداهلل عبــداهلل« 
آشــنایی دارد. رئیــس ســابق ســازمان اطاعــات 
ــه کســانی  ــن از جمل ــی پاکســتان همچنی داخل
اســت کــه آخریــن ارتباطــات را بــا دولــت 
طالبــان داشــته اســت. وی در آگوســت 2001 و 
تنهــا چند هفتــه پیــش از حمــات 11 ســپتامبر 
ــن  ــان در آخری ــره مهم ــک چه ــوان ی ــه عن ب
ــان شــرکت داشــته اســت. ــت طالب جلســه دول

ــرال  ــت هــای ژن ــر فعالی طــی دهــه هــای اخی
ــان  ــایگان و همپیمان ــای همس ــش ه گل واکن

ــد  ــت هن ــت. دول ــال داش ــه دنب ــتان را ب پاکس
ــا جدایــی طلبــان  ــه همــکاری ب وی را متهــم ب
کشــمیر مــی کــرد و آمریــکا بــه دیــده تردیــد به 
فعالیــت هــای وی مــی نگریســت. در مجمــوع 
ایــن فعالیــت هــا موجــب شــد نــام وی در 
فهرســت تروریســت های بیــن المللی ســازمان 

ــرد. ــرار گی ــل ق مل
ــرال گل را  ــی ژن ــز برخ ــتان نی ــل پاکس در داخ
بــه بزرگنمایــی مســائل منطقــه ای متهــم مــی 
کردنــد. از جملــه مســائلی کــه موجــب می شــد 
ــوان  ــه عن ــش ب ــای حیات ــن روزه ــا آخری وی ت
ــی و  ــائل امنیت ــا در مس ــل اعتن ــره ای قاب چه
ــاط  ــد، ارتب ــمار آی ــه ش ــه ب ــی منطق اطاعات
تنگاتنگــش بــا فرماندهــان عالــی رتبــه ارتــش 

ــود. ــتان ب پاکس
گفتنــی اســت نیمه شــب یکشــنبه رســانه های 
پاکســتانی اعــام کردنــد ژنــرال »حمیــد گل« 
ــی  ــات داخل ــرویس اطاع ــین س ــس پیش رئی
ایــن کشــور کــه بــه دلیــل خونریــزی مغــزی به 
یــک بیمارســتان نظامــی منتقــل شــده بــود، در 

ســن 80 ســالگی درگذشــته اســت.

پدرخوانده طالبان در یک نگاه؛
 قهرمانی ملی  یا  تروریستی بین المللی

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 57 |  شماره 7 |  15 شـهریور 94

آ ســـــــیا

نماینــده پارلمــان افغانســتان در خصــوص رونــد صلــح 
ــن شــرط  ــا اولی ــام دنی ــت: در تم ــان گف ــت و طالب دول
برقــراری صلــح موضــوع »آتــش بس« اســت ولــی در 

افغانســتان متاســفانه جنــگ ادامــه دارد.
غــام حســین ناصــر نماینــده مــردم »میــدان وردک« 
در پارلمــان افغانســتان گفــت: طالبــان بــر مبنــای یک 
انگیــزه سیاســی جبهــه جنــگ را از جنــوب بــه شــمال 

انتقــال داد.
ــه شــمال  ــگ ب ــال جن ــی انتق وی گفــت: هــدف اصل
افغانســتان ایــن اســت کــه کشــورهای آســیای 

مرکــزی را تحــت فشــار قــرار بدهنــد و طبیعتا روســیه 
ــت.  ــد گرف ــرار خواهن ــار ق ــت فش ــز تح ــن نی و اکرای
ــق  ــا مناط ــدت ه ــه م ــت ک ــن اس ــه دوم ای ــا نکت ام
ــود و نقطــه  ــت ب ــح و امنی شــمالی افغانســتنان در صل
قــوت دولــت محســوب مــی شــد؛ انتقــال جنــگ بــه 
ایــن علــت بــود کــه آنهــا بتواننــد در صــورت مذاکــره 

ــد. ــازات را بگیرن ــترین امتی بیش
ــورد  ــفانه برخ ــزود: متاس ــری اف ــین ناص ــام حس غ
ــی  ــورت م ــان ص ــا طالب ــت ب ــوی دول ــی از س ضعیف
گیــرد؛ مصلحــت گرایــی هــا در چاچــوب دولــت نفــوذ 
کــرده و همیــن ســبب شــده تــا جنــگ گســترش پیــدا 

ــود. ــدید ش ــد و تش کن
ایــن نماینــده پارلمــان افغانســتان در خصــوص 
ــت:  ــار داش ــل اظه ــر کاب ــتی اخی ــای تروریس رویداده
بعــد از تاییــد مــرگ ماعمــر، دســتپاچگی در حلقــات 
مدیریــت کننــده جنــگ ایجــاد شــد و ســازمان 
اطاعــات پاکســتان کــه اداره کننــده اصلــی طالبــان 
اســت خواســت ضــرب شــصتی نشــان بدهــد کــه بــا 
ــان  ــگ طالب ــه جن ــر جبه ــرگ ماعم افشــا شــدن م

ــت. ــده اس ــف نش تضعی
وی بــه رونــد صلــح نیــز اشــاره کــرد و گفــت: در تمــام 
ــح موضــوع »آتــش  ــراری صل ــن شــرط برق ــا اولی دنی
ــگ  ــفانه جن ــتان متاس ــی در افغانس ــت ول ــس« اس ب
ادامــه مــی کنــد و رونــد صلــح فقــط درجــا زدن اســت.

ــام  ــت: تم ــار داش ــدان وردک اظه ــردم می ــده م نماین
شــدن جنــگ در صورتــی عملــی مــی شــود کــه نظام 
افغانســتان در دو مرحله قــوی کار کند؛ از بعــد امنیتی و 
نظامــی بایــد حمایــت کامــل صــورت گیــرد و از طرفی 
ــا پاکســتان و ســازمان  بایــد یــک دیپلماســی فعــال ب

ملــل و شــورای امنیــت در پیــش گرفتــه شــود.

ــان در  ــد طالب ــر جدی ــور«، رهب ــر منص ــا اخت ــان »م ــان و موافق ــن از مخالف ــا ت صده
ــد. ــرده ان ــگ ک ــام جن ــم اع ــه ه ــده و ب ــرد آم ــل گ ــت زاب والی

مخالفان و موافقان رهبر جدید طالبان در مقابل یکدیگر صف آرایی کردند.
بــر اســاس گزارشــات، صدهــا تــن از مخالفــان و موافقــان »مــا اختــر منصــور«، رهبــر 

جدیــد طالبــان در والیــت زابــل گــرد آمــده و بــه هــم اعــام جنــگ کــرده انــد.
حامیــان مــا منصــور هشــدار داده انــد کــه در صــورت بیعــت نکــردن بــا رهبــر جدیــد، 

دشــمن محســوب خواهنــد شــد و طالبــان بــا آنهــا خواهنــد جنگیــد.
برخــی از فرماندهــان ارشــد طالبــان از مخالفــان مــا منصــور بــه شــمار مــی رونــد. گفته 
مــی شــود »مــا منصــور داداهلل«، یکــی از فرماندهــان شــاخص طالبــان صدهــا نفــر در 

والیــت زابــل را مســلح و تجهیــز کــرده اســت.
ــد کــه  ــان مهــم مامنصــور هســتند و اعــام کــرده ان ــز از مخالف ــواده ماعمــر نی خان

ــه بیعــت نیســتند. حاضــر ب
ــال  ــه روز در ح ــان روز ب ــی طالب ــات درون ــر، اختاف ــرگ ماعم ــر م ــس از اعــام خب پ

ــت. ــش اس افزای

صف آرایی موافقان و مخالفان رهبر 
جدید طالبان در مقابل یکدیگر

دوستم: رهبر فعلی طالبان 
جاسوس ما در میان این گروه بود

ــرال »عبدالرشــید دوســتم«، معــاون اول ریاســت جمهــوری افغانســتان در ســخنانی  ژن
گفــت رهبــر کنونــی طالبــان زمانــی جاســوس مــا در میــان طالبــان بــود.

معــاون اول »اشــرف غنــی« شــب گذشــته در کنفرانــس خبــری حاضــر شــد و گفــت: 
ــرای او از  ــوده و ب ــی در اســارت وی ب ــان زمان ــی طالب ــر فعل ــر منصــور«، رهب »مــا اخت

ــان جاسوســی مــی کــرده اســت. طالب
وی در قســمت دیگــری از ســخنانش اظهــار داشــت: جنــگ افغانســتان توســط ســازمان 
اطاعــات پاکســتان اداره و رهبــری مــی شــود. دوســتم همچنین عنــوان کرد: پاکســتان 

چنــد بــار اقــدام بــه تــرور مــن کــرده اســت.
معــاون اول ریاســت جمهــوری افغانســتان حــدود دو مــاه اســت لبــاس نظامــی بــه تــن 

کــرده و در خــط مقــدم جنــگ علیــه طالبــان حضــور دارد.
در مــدت حضــور وی در جبهــه هــای جنــگ، طالبــان با شکســت هــای ســنگینی مواجه 

شــده اســت.

اذعان طالبان به مخفی کردن 
خبر مرگ »مالعمر«

طالبــان بــه مخفــی کــردن خبــر مــرگ مــا عمــر ســرکرده ســابق ایــن گروهــک کــه بیــش از دو ســال 
پیــش مــرده بــود، اذعــان کــرد.

طالبــان بــا انتشــار بیانیــه  ای بــرای نخســتین بــار مــرگ مــا عمــر در 2۳ آوریــل ســال 201۳ را تاییــد 
کــرد. ایــن در حالیســت کــه طالبــان تــا اواخــر ژوئیــه گذشــته بــه انتشــار اعامیــه هــای رســمی بــه نــام 
مــا عمــر کــه از ســال 2001 و ســرنگونی طالبــان از قــدرت در کابــل در مــا عــام ظاهــر نشــده بــود، 
ــاع آنهــا  ــی امتن ــد ول ــد کردن ــر مــرگ مــا عمــر را تایی ــه خب ــان ۳0 ژوئی ادامــه مــی داد. مقامــات طالب
از اعــام زمــان دقیــق مــرگ مــا عمــر موجــب تشــدید اختافــات داخلــی میــان اعضــای ایــن گــروه 
شــد و بســیاری از اعضــای طالبــان ســرکردگان گــروه را بــه پنهــان کــردن خبــر مــرگ وی تــا بیــش از 
دو ســال متهــم کردنــد. جزییــات ایــن موضــوع در یــک زندگینامــه دربــاره مــا اختــر منصــور، ســرکرده 

جدیــد طالبــان و معــاون مــا عمــر آورده شــده اســت.
ــه  ــان و تعــدادی از علمــا ب ــی  طالب در ایــن بیوگرافــی آمــده اســت: برخــی اعضــای اصلــی شــورای عال
اتفــاق تصمیــم گرفتنــد تــا خبــر  مــرگ مــا عمــر مخفــی بمانــد و علنــی نشــود و تنهــا تعــداد اندکــی از 

نزدیــکان مــا عمــر از ایــن موضــوع آگاه شــدند.
ایــن بیانیــه مــی افزایــد : یکــی از دالیــل اصلــی اتخــاذ ایــن تصمیــم ایــن بــود کــه ســال 201۳، ســال نهایی 
جنــگ قــدرت میــان مجاهدیــن و متجــاوزان خارجــی محســوب مــی شــد کــه اعــام کــرده بودنــد تــا پایــان 
ســال 2014 همــه عملیــات هــای نظامــی از ســوی نظامیــان خارجــی در افغانســتان بــه پایــان خواهــد رســید. 
طالبــان در ایــن بیانیــه تاکیــد کــرد: مــا اختــر منصــور دارای توانایــی هــای رهبــری و ارشــادی بی نظیری اســت.

برخــی از رهبــران طالبــان از جملــه پســر و بــرادر ماعمــر از بیعــت بــا مــا منصــور ســرباز زده و رونــد 
انتخــاب وی را شــتاب زده ارزیابــی کردنــد.

گفتگو با نماینده پارلمان افغانستان؛

چرا طالبان جنگ را به شمال افغانستان 
کشاند/ علل انفجارهای کابل
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آمریـــکــا
دبیران: فرزاد فرهاد توسکی
مهدی ذوالفقاری

دستکاری هدفمند افکار عمومی آمریکا به امید مخالفت با توافق هسته ای

 ترکیه شریک مناسبی برای آمریکا در جنگ با داعش نیست

 نظم امنیتی آمریکا در خلیج فارس مبتنی بر ناامنی ایران است

گفتگو با سفیر سابق آمریکا در سوریه
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 ترکیه شریک مناسبی برای آمریکا در جنگ با داعش نیست

 نظم امنیتی آمریکا در خلیج فارس مبتنی بر ناامنی ایران است

گفتگو با سفیر سابق آمریکا در سوریه

آمـریـــــکا

البــی هــای ذینفــع بــا دســتکاری افــکار عمومی 
ــه  ــی ب ــای مردم ــان ه ــت جری ــال هدای در ح
ســمت اعضــای کنگــره آمریــکا هســتند تــا بــه 
ــا  ــت ب ــه مخالف ــاب ب ــا را مج ــب آنه ــن ترتی ای

ــد. ــران کنن ــق هســته ای ای تواف
اعــام همزمــان ســه نظرســنجی انجــام گرفتــه 
در زمینــه میــزان حمایــت مــردم آمریــکا از 
ــردرگمی  ــی از س ــران حاک ــته ای ای ــق هس تواف
ــک از  ــر ی ــه ه ــت ک ــی اس ــر تبلیغات ــا در اث آنه
ــه  ــی هفت ــف ط ــا مخال ــق ی ــای مواف ــی ه الب

ــد. ــام داده ان ــر انج ــای اخی ه
ــو«  ــری »پولیتیک ــایت خب ــه، س ــن رابط در همی
ــاب افــکار عمومــی مــردم  گــزارش خــود از بازت
ــاز  ــز آغ ــه آمی ــارات کنای ــن عب ــا ای ــکا را ب آمری
کــرد: بــه گــروه هــای مخالــف و موافــق توافــق 
هســته ای تبریــک مــی گوییــم. مــردم آمریــکا 
ــاف آن  ــه خ ــر اینک ــتند مگ ــما هس ــرف ش ط

ــت شــود. ثاب
ایــن پایــگاه خبــری در ادامــه بــه تحلیــل 
ــک  ــی ی ــه ط ــام گرفت ــای انج ــنجی ه نظرس
هفتــه گذشــته مــی پــردازد و ســردرگمی مــردم 
را ناشــی از فشــاری مــی دانــد کــه البــی هــای 
سیاســی بــا هــدف تغییــر رای کنگــره آمریــکا بر 

ــد. ــی کنن ــل م ــه تحمی ــر جامع جــو حاکــم ب
ــنجی  ــته نظرس ــه گذش ــال، هفت ــوان مث ــه عن ب
»اکونومیســت« نشــان داد کــه 51 درصــد 
مــردم آمریــکا از توافــق هســته ای ایــران 
حمایــت مــی کننــد حــال آنکــه دیــروز دوشــنبه 
مؤسســه نظرســنجی »کوئینــی پیــاک« بــا ارائه 

ادلــه مدعــی شــد کــه 57 درصــد مــردم آمریــکا 
مخالــف توافــق هســته ای ایــران هســتند. جالب 
آنکــه، همــان دیــروز و بــه فاصلــه چنــد ســاعت، 
نظرســنجی مشــترک »وال اســتریت ژورنال/ان. 
بــی. ســی« نشــان داد کــه نســبت آراء مخالــف، 
موافــق و ممتنــع بــه میــزان یــک ســوم در میان 

ــکا یکســان اســت. ــردم آمری م
در ادامــه، پولیتیکــو اختــاف فاحش میــان نتایج 
ــای در  ــد خط ــر از درص ــده را فرات ــت آم ــه دس ب
ــوان  ــنجی عن ــر نظرس ــده در ه ــه ش ــر گرفت نظ
کــرده و آن را ناشــی از اعمــال ســلیقه در نحــوه 
ــه مخاطــب  ــه شــده ب طــرح پرســش هــای ارائ

آمریکایــی مــی دانــد. بــه گفتــه یکــی از 
تحلیلگــران، اگــر در متــن پرســش مطــرح شــده 
توضیــح جامعــی از توافــق هســته ای ایــران داده 
ــت اســت حــال آنکــه طــرح  شــود، نتیجــه مثب
ســؤال بــدون زمینــه چینــی بــه نتیجــه منفــی یا 

ســردرگمی مخاطــب منجــر خواهــد شــد.
پولیتکــو مدعــی اســت کــه شــاید بتــوان نتیجــه 
بــه دســت آمــده از تحقیــق مشــترک »وال 
ــه  ــا توج ــی« را ب ــی. س ــال/ان. ب ــتریت ژورن اس
ــده در دو  ــرح ش ــؤال ط ــودن س ــان ب ــه یکس ب
ــه  ــری، ب ــن مؤسســات خب ــر ای نظرســنجی اخی
ــردم  ــی م ــکار عموم ــنجش اف ــار س ــی معی نوع

ــام مقایســه، ســطح  ــرد. در مق ــی ک ــکا تلق آمری
ــته ای  ــق هس ــکا از تواف ــردم آمری ــت م حمای
ــری نکــرده  ــن تغیی ــاه ژوئ ــه م ــران نســبت ب ای
اســت، امــا ســطح مخالفت بــه طرز چشــمگیری 
افزایــش یافتــه و ایــن مــی تواند هشــداری باشــد 
ــا« رئیــس جمهــور  ــاراک اوبام ــت »ب ــرای دول ب
ــره  ــاعد کنگ ــر مس ــعی دارد نظ ــه س ــکا ک آمری
ــد. ــب کن ــن توافــق جل ــه ای ــکا را نســبت ب امری

پولیتیکــو در نهایــت بــه ایــن نکتــه اذعــان مــی 
کنــد کــه چشــم انــداز سیاســی توافق هســته ای 
ایــران بــه رای کنگــره آمریــکا بســتگی دارد و نه 
مــردم. بــه همیــن دلیــل اســت کــه البــی هــای 
ــان  ــت جری ــال هدای ــق در ح ــا مواف ــف ی مخال
ــره  ــای کنگ ــمت اعض ــه س ــی ب ــای مردم ه
ــراری تمــاس  ــا برق ــا ب ــا مث ــکا هســتند ت آمری
ــر  ــل دفت ــزاری تجمــع در مقاب ــا برگ مســتقیم ی
کار یــک نماینــده، وی را مجــاب بــه اتخــاذ 

ــد. ــخص کنن ــردی مش رویک
پولیتیکــو بــه نقــل از یــک مقــام آگاه مــی 
نویســد: کاخ ســفید بــه دقــت نظرســنجی هــای 
مختلــف را دنبــال مــی کنــد و بــر ایــن حقیقــت 
ــای  ــروه ه ــوی گ ــا از س ــیاری از آنه ــه بس ک
ذینفــع و بــا هــدف دســتکاری نتایــج بــه دســت 

ــراف دارد. ــود، اش ــی ش ــام م ــده انج آم
ایــن منبــع آگاه همچنیــن از تــاش کاخ ســفید 
ــکا  ــردم آمری ــه م ــات الزم ب ــرح جزئی ــرای ش ب
ســخن گفــت و اطمینــان داد کــه بــه ایــن 
ترتیــب آنهــا بــر پایــه یــک قضــاوت آگاهانــه به 
ــد داد. ــران رای خواهن نفــع توافــق هســته ای ای

مردم آمریکا: آری یا خیر؟

دستکاری هدفمند افکار عمومی آمریکا به امید مخالفت با توافق هسته ای

یــک رســانه غربــی از افزایــش تدریجــی شــمار 
ــق  ــکا از تواف ــره آمری ــه در کنگ ــی ک نمایندگان
هســته ای ایــران حمایــت مــی کننــد خبــر داد.

ــس  ــای مجل ــی از اعض ــای برخ ــود ادع ــا وج ب
نماینــدگان آمریــکا مبنــی بــر اینکــه تعــداد آرای 
الزم بــرای رد توافــق هســته ای ایــران را دارنــد 
ــش  ــه افزای ــی از رو ب ــیتدپرس در گزارش آسوش
ــن  ــره از ای ــه در کنگ ــرادی ک ــداد اف ــودن تع ب

ــر داد.  ــد خب ــی کنن ــت م ــق حمای تواف
بــر اســاس ایــن گــزارش، از آنجایــی کــه 
مجلــس  کرســی   246 جمهوریخواهــان 
ــادی  ــال زی ــد احتم ــار دارن ــدگان را در اختی نماین
ــرای  ــد 218 رای را ب ــا بتوانن ــه آنه ــود دارد ک وج
ــق  ــن تواف ــه رد ای ــی در زمین ــت از طرح حمای
ــر راســکام،  ــد کــه از ســوی پیت جمــع آوری کنن
ــه  ــوی، ارائ ــت ایلین ــده جمهوریخــواه از ایال نماین

ــت. ــده اس ش
ــه  ــان ب ــه اســت: »زم ــه ای گفت راســکام در بیانی
ــاء  ــه اعض ــدر ک ــر چق ــت. ه ــق نیس ــود تواف س
)مجلــس نماینــدگان( وقــت صــرف بررســی این 
توافــق می کننــد بیشــتر پــی می برنــد کــه ایــن 

یــک اشــتباه تاریخــی اســت«.
ــان  ــه جمهوریخواه ــوز مشــخص نیســت ک هن
بتواننــد رای کافــی را بــرای بی اثــر کــردن 
ــن  ــال چنی ــا در قب ــاراک اوبام ــی ب ــوی احتمال وت
طرحــی داشــته باشــند. رییــس جمهــوری آمریکا 
ــا  ــا ب ــی دموکرات ه ــه همراه ــت ک ــدوار اس امی
ــره  ــع از رد آن در کنگ ــد مان ــران بتوان ــق ای تواف

ــود. ش
ــو« از  ــا اش ــیف« و »آن ــان »آدام ش ــن می در ای
ــت  ــکا از ایال ــدگان آمری ــس نماین اعضــای مجل
ــال  ــت در ح ــه فهرس ــنبه ب ــا، روز دوش کالیفرنی
گســترش نمایندگانــی اضافــه شــدند کــه 
ــی حمایــت  ــن  الملل ــن معاهــده بی ــد از ای گفته ان

 . می کننــد
ــرات در  ــده دموک ــدترین نماین ــه ارش ــیف ک ش
ــدگان اســت،  ــس نماین ــی مجل ــه اطاعات کمیت
گفتــه کــه توافــق بــا ایــران »بــه شــکلی واقعــی 
ــته ای«  ــاح هس ــه س ــران ب ــتیابی ای ــع دس مان

ــود. ــر می ش ــال دیگ ــا 15 س ــل ت حداق
کنگــره آمریــکا 60 روز فرصــت دارد تــا ایــن توافق 
ــا روز 15  ــه ت ــی رود ک ــار م ــد و انتظ ــی کن را بررس

ســپتامبر برای رد یــا تصویــب آن رای گیــری نماید 
و یــا دربــاره آن رای  گیــری نکنــد.

ــدگان  ــس نماین ــد در مجل ــان ارش جمهوریخواه
دربــاره دالیــل مخالفــت خــود بــا توافــق 
هســته ای ایــران و شــش قــدرت جهانــی 
گفته انــد کــه ایــن توافــق مانــع دســتیابی تهران 
ــه  ــن اینک ــود، ضم ــی نمی ش ــاح اتم ــه س ب
ــران  میلیاردهــا دالر از پول هــای بلوکــه شــده ای
ــرج  ــه خ ــد ک ــا را آزاد می کن ــه تحریم ه در نتیج
ــاس  ــان و حم ــزب اهلل لبن ــر ح ــی نظی گروه های

ــد. ــد ش خواه
ــس  ــواه مجل ــس جمهوریخ ــر« ریی ــان بین »ج

ــود  ــه ب ــاه گفت ــکا، روز ۳1 تیرم ــدگان آمری نماین
کــه او و ســایر اعضــای کنگــره »هــر کاری 
انجــام می دهنــد« تــا از اجــرای توافــق اتمــی بــا 

ــود. ــری ش ــران جلوگی ای
ــال  ــس از دو س ــروه 5+1 پ ــای گ ــران و اعض ای
مذاکــره در شــهرهای مختلــف جهــان ســرانجام 
ــی  ــع و نهای ــق جام ــک تواف ــه ی ــاه ب 2۳ تیرم
ــرای حــل موضــوع هســته ای دســت یافتنــد.  ب
ــل  ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــق در ش ــن تواف ای
ــرار  ــذ و ق ــب ش ــا تصوی ــه اروپ ــد و اتحادی متح
ــدگان و  ــس نماین ــکا )مجل ــره آمری ــت کنگ اس

ــد. ــری کنن ــورد آن رای گی ــز در م ــنا( نی س

آسوشیتد پرس گزارش داد:

شمار نمایندگان حامی توافق ایران 
در کنگره آمریکا رو به افزایش است
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آمـریـــــکا

ضربه مهلک به اوباما/ 
مخالفت مرد شماره ۳ 
دموکرات ها با »برجام«

سـناتور »چاک شـومر« مرد شـماره ۳ دموکرات ها در سنای آمریکا 
با اعـام مخالفت خود بـا توافق هسـته ای 14 جوالی با ایـران، راه 
خـود را از »بـاراک اوباما« رئیس جمهـور هم حزبی خـود جدا نمود.

بـر اسـاس بیانیـه ای کـه پایـگاه »نیویـورک دموکـرات« اوخـر وقت 
دیروز برای سـایت تحلیلی »مدیوم« ارسـال کرد، سـناتور چاک شـومر 
دموکـرات و نماینده ایالت نیویورک مخالفت خود را با توافق هسـته ای 
14 جـوالی )2۳ تیر ماه( کشـورهای 1+5 با ایران موسـوم به »برجام« 

اعام کرده اسـت.

شـومر در بیانیـه خـود تصریـح کرد کـه مخالفتش بـا برجام بـر این 
اسـاس اسـت کـه اگر کسـی فکر کنـد که ایـران پـس از برقـراری 
روابـط بـا غـرب و کاهـش انـزوای اقتصـادی و سیاسـی، مواضـع 

افراطـی خـود را تعدیـل خواهـد نمـود، آنگاه بایـد توافق هسـته ای 
را مـورد تأییـد قـرار دهد.

وی در ادامـه مدعی شـد: احتمال کمی دارد که ایـران از راهکارهایی 
بـرای عبـور از نظام بازرسـی هـا و تحریـم ها عبـور نکـرده و برای 
تبدیـل خـود بـه قـدرت هسـته ای پـس از 10 سـال تـاش نکند. 
همچنیـن، ایـران از منابـع آزاد شـده اش بـه احتمـال زیـاد بـرای 
ماجراجویـی هـای مداخله جویانـه در منطقه اسـتفاده خواهـد نمود.

گـزاش ها حاکـی اسـت، در صورتیکـه پـس از فرجه آگوسـت رأی 
منفـی بـه توافق هسـته ای داده شـود، این سـناتور دموکـرات قصد 
دارد مواضـع مخالف خود را بـا برجام حتی در رقابـت های انتخاباتی 

آمریـکا نیز حفـظ کند.
اقـدام سـناتور چـاک شـومر که یـک یهـودی از ایالـت نیویورک 
اسـت،  ضربـه محکمـی بـه دولـت بـاراک اوبامـا محسـوب مـی 
شـود؛ زیـرا وی از حامیـان سرسـخت رژیـم صهیونیسـتی بوده و 
نمایندگـی ایالتـی را بـر عهـده دارد که جمعیـت قابـل توجهی از 

یهودیـان آمریـکا را در خـود جای داده اسـت.

لیپمــن در حــال حاضــر از کارشناســان موسســه 
خاورمیانــه در واشــنگتن اســت. وی به مــدت ۳0 
ســال و از نزدیــک سیاســت خارجــی عربســتان و 
همچنیــن روابــط واشــنگتن و ریــاض را زیــر نظر 
ــاره  ــاب درب ــش کت ــن ش ــت. لیپم ــته اس داش
ــه  ــر درآورده ک ــته تحری ــه رش ــای ب سیاســت ه
عبارتنــد عربســتان در لبــه؛ آینــده نامعلــوم 
متحــد آمریــکا، مصر بعــد از ناصــر، فهم اســام، 
ــکا  ــکننده امری ــکاری ش ــراژ؛ هم ــل می در داخ
ــی  ــت و دیپلماس ــن آلبرای ــتان، مادلی ــا عربس ب
جدیــد امریــکا، و شــوالیه عــرب. برخــی از کتــاب 
هــای لیپمــن برنــده جوایــز معتبــر بیــن المللــی 
همچــون جایــزه بنجامیــن فرانکلیــن شــده انــد.

ــه  ــد روزنام ــران ارش ــن از مدی ــن همچنی لیپم
ــن  ــود. مت ــی ش ــوب م ــت محس ــنگتن پس واش

ــت. ــر اس ــرح زی ــه ش ــه ب ــن مصاحب ای

ــای  ــال ه ــران در س ــتان و ای || عربس
ــد  ــر رابطــه ای پرتنــش داشــته ان اخی
ــش و  ــن تن ــه ای ــما ریش ــر ش ــه نظ ب

ــتند؟ ــواردی هس ــه م ــات چ اختاف
ــی  ــتان تاریخ ــران و عربس ــات ای ــه اختاف ریش
ــه ریشــه  ــد ک ــی گوین ــی دارد و برخــی م طوالن
ــاز  ــام ب ــدر اس ــه دوران ص ــات ب ــن اختاف ای

ــران  ــان ای مــی گــردد. یکــی از تنــش هــای می
و عربســتان وضعیــت شــیعیان عربســتان اســت. 
ــب  ــر موج ــای اخی ــال ه ــه در س ــه ک ــا آنچ ام
ــده  ــران ش ــاض و ته ــای ری ــش ه ــدید تن تش
اختــاف دیــدگاه دو کشــور در مــواردی همچون 
ــوالت  ــان، تح ــزب اهلل لبن ــد، ح ــت از اس حمای

ــد. ــوده ان ــن ب ــراق و یم ع

ــه  ــد ک ــان معتقدن ــی کارشناس || برخ
ــت در  ــای نف ــش به ــی کاه ــل اصل دلی
بازارهــای جهانــی، اقدامات عربســتان 
ــد  ــش تولی ــژه افزای ــه وی ــعودی ب س
نفــت از ســوی ایــن کشــور اســت. بــه 
گفتــه ایــن کارشناســان هــدف ریــاض 
از ایــن کار ضربــه زدن بــه کشــورهایی 
ــا  همچــون ایــران و روســیه اســت. آی

شــما بــا ایــن دیــدگاه موافقیــد؟
سیاســت عربســتان در مــورد بــازار نفــت 
ــن  ــه همیــن شــکل اســت. ای سالهاســت کــه ب
درســت اســت کــه بهــای فعلــی نفــت موجــب 
ــردم  ــه م ــادی ب ــای اقتص ــیب ه ــدن آس وارد ش
کشــورهایی کــه عربســتان آنها را دوســت نــدارد 
ــن  ــا همی ــده ام ــا ش ــران و ونزوئ ــه ای از جمل
ــادی را  ــای زی ــان ه ــاض زی ــای ری ــت ه سیاس

بــرای آمریــکا نیــز در پــی داشــته اســت. در مورد 
روســیه بــا وجــود ایــن حقیقــت ریــاض و مســکو 
ــائل  ــی از مس ــای نزدیکــی در برخ ــکاری ه هم
ــط آنهــا  ــد و نفــت در رواب همچــون ســوریه دارن

ــی نداشــته اســت. ــر منف تاثی

|| همانطــور کــه مطلــع هســتید ایــران 
ــرای  ــدی را ب ــاش جدی ــیه ت و روس
ــاز  ــوریه آغ ــه س ــح ب ــدن صل بازگردان
ــا ایــن اقــدام مشــترک  ــد. آی کــرده ان
ــه نتیجــه شــود؟ ــد منجــر ب ــی توان م

عربســتان و آمریــکا یــا هرگونــه طــرح صلحــی 
کــه موجــب ابقــای اســد در قــدرت شــود 

ــتند. ــف هس مخال

|| برخی کارشناسـان معتقدنـد که پس 
از توافـق هسـته ای ایـران کشـورهای 
غربی به دنبـال افزایش همـکاری های 
خود بـا ایـران در موضوعـات منطقه ای 
از جمله سـوریه هسـتند آیا شـما با این 

دیـدگاه موافقید؟
ممکــن اســت ایــن توافــق موجــب آغــاز دوره ای 
جدیــد در خاورمیانــه شــود. اوبامــا خواســتار ایجاد 
ــا  ــت ام ــران اس ــا ای ــتری ب ــازنده بیش ــط س رواب

ایــن امــر بــه مقامــات ایرانــی نیــز بســتگی دارد.

ــد  ــاف ض ــاره ائت ــما درب ــر ش || نظ
داعــش بــه رهبــری آمریــکا چیســت؟ 
ــود  ــداف خ ــه اه ــاف ب ــن ائت ــا ای آی

ــت؟ ــیده اس رس
ایــن ائتــاف تــا کنــون اشــتباهات زیادی داشــته 
اســت. ایــن ائتــاف در حقیقــت فقط متشــکل از 
آمریــکا و عربســتان اســت و ایــن یــک موقعیــت 
غیــر قابــل دفــاع اســت چــون آنهــا مــی خواهند 
بــا داعــش مقابلــه کننــد امــا حاضــر نیســتند بــا 
نیروهــای دواطلــب شــیعه در ایــن راه همــکاری 
کننــد از همیــن رو ایــن ائتــاف موفــق نخواهــد 

بــود.
ــره  ــتید کنگ ــع هس ــه مطل ــور ک همانط
آمریــکا در حــال بازبینــی توافــق 
ــران اســت، اگــر کنگــره  هســته ای ای
ــا چــه  یــن توافــق را رد کنــد جهــان ب

ــود؟ ــی ش ــه م ــی مواج پیامدهای
ــای  ــره پیامده ــوی کنگ ــق از س ــدن تواف رد ش
وحشــتناکی بــه دنبــال خواهــد داشــت کــه قابل 
ــه درســتی نمــی  ــچ کــس ب تصــور نیســت. هی
دانــد چــه اتفاقــی مــی افتــد امــا بــا ایــن وجــود 

ــدام مناســبی نیســت. ــق اصــا اق رد تواف

گفتگو با کارشناس موسسه خاورمیانه آمریکا:

رد توافق هسته ای 
در کنگره آمریکا 

تبعات وحشتناکی 
خواهد داشت

آمریکا  خاورمیانه  موسسه  کارشناس 
توافق  شدن  رد  که  است  معتقد 
هسته ای ایران از سوی کنگره آمریکا 
پیامدهای وحشتناکی به دنبال خواهد 

نیست. تصور  قابل  که  داشت 
تمرکز  غربی  های  رسانه  حالیکه  در 
زیادی بر کشمکش میان کاخ سفید و 
کنگره آمریکا در مورد موضوع هسته 
ای ایران دارند، تهران و مسکو درصدد 
هستند تا از طریق دیپلماسی صلح را به 

بازگردانند.  سوریه 
در همین رابطه در یک ماه اخیر تهران و 
مسکو شاهد حضور مقاماتی از سوریه 
و عربستان بوده اند و رایزنی هایی در 
در  شده  انجام  ایران  طرح  خصوص 
رفتار  بهتر  تحلیل  برای  رابطه  همین 
آمریکا و عربستان به عنوان دو بازیگر 
مهم تحوالت سوریه با »توماس لیپمن« 

به گفتگو نشستیم.
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|| بــه لحــاظ تاریخــی بــرای اولیــن بار 
ایــده نظــم امنیتــی خلیــج فــارس چــه 
زمانــی مطــرح شــد؟ بــه عبــارت دیگر 
از چــه زمانــی مــی توانیــم نظــم امنیتی 
خلیــج فــارس را قابــل تعریــف بدانیم؟

ریشــه هــای نظــم امنیتــی معاصــر خلیــج فارس 
را مــی تــوان در زمــان ریاســت جمهــوری 
ــروع  ــکا ش ــه آمری ــی ک ــون زمان ــارد نیکس ریچ
بــه بســط سیاســت هــای خــود در خلیــج فــارس 
کــرد، پیــدا کــرد. بنیــان ایــن سیاســت در آنچــه 
کــه بــه دکتریــن نیکســون مشــهور اســت 
ــون  ــارد نیکس ــه ریچ ــی ک ــد. وقت ــده ش گنجان
ــکا  ــوری 1968 آمری ــت جمه ــات ریاس در انتخاب
ــر  ــه شــدت درگی ــکا ب ــروزی رســید، آمری ــه پی ب

ــود. ــام ب ــگ ویتن جن
تــا اوایــل ســال 1969 شــمار کشــته هــای 
آمریــکا در جنــگ بــه ۳0 هــزار نفــر رســیده بــود 
ــادی هــم ویتنامــی در طــرف دیگــر  و شــمار زی
ــی کــه  ــا زمان ــن ت ــد. همچنی کشــته شــده بودن
نیکســون دولــت را تحویــل بگیرد افــکار عمومی 
مــردم آمریــکا بــا ادامــه جنــگ ویتنــام مخالــف 
شــده بــود. نیکســون در رقابــت هــای انتخاباتــی 
ــگ  ــه جن ــه ب ــده داد ک ــکا وع ــردم آمری ــه م ب
پایــان دهــد و نیروهــای آمریکایــی را طبــق یک 

ــد. ــارج کن ــگ خ ــی از جن ــدول زمان ج
نیکســون در کنفرانــس مطبوعاتــی خــود در 
ــان دادن  ــده پای ــوام ای ــوالی 1969 در گ 25 ج
ــام  ــه ویتن ــکا در جنــگ پرهزین ــه حضــور آمری ب
را مطــرح کــرد و شــکل گیــری چارچــوب 
جدیــد سیاســت خارجــی آمریــکا را پیــش 
ــماری  ــس ش ــن کنفران ــون در ای ــید. نیکس کش
ــرد.  ــرح ک ــا را مط ــرفصل ه ــات و س از موضوع
ــه نیکســون  ــی ک ــن موضوعات ــی از مهمتری یک
مطــرح کــرد ایــن بــود کــه آمریــکا آمــاده کمک 
و همــکاری دفاعــی بــا متحــدان و دوســتان خود 
ــل آزاد  ــاع از مل ــل دف ــا مســئولیت کام اســت ام

ــت. ــد گرف ــه دوش نخواه ــان را ب جه
ایــن بــه آن معنــی بــود کــه متحــدان آمریــکا در 
ــاع و  ــادی از مســئولیت دف ــد ســهم زی ــیا بای آس
تأمیــن امنیــت خــود را عهــده دار شــوند. یعنــی 
اینکــه از ایــن بــه بعــد متحــدان آمریــکا نیــروی 
نظامــی حاضــر در میــدان را بایــد خودشــان 
تامیــن کننــد و در صــورت درخواســت آنهــا 
آمریــکا نیــز بــا ارائــه »چتــر هســته ای« حمایتی 
ــا  ــون ب ــرد. نیکس ــد ک ــک خواه ــا کم ــه آنه ب
ــت  ــرح سیاس ــرای ط ــه را ب ــخنان زمین ــن س ای
»ویتنامیــزه کــردن« خــود فراهــم مــی کــرد که 
ــا ایــن سیاســت  مســئولیت نبردهــا در هنــد و  ب
چیــن از نیروهــای آمریکایــی بــه ارتــش ویتنــام 

ــی منتقــل مــی شــد. جنوب
وی در ۳ نوامبــر 1969 در ســخنانی تحــت عنوان 
ــام« بیشــتر  ــگ ویتن ــت در جن ــه مل »خطــاب ب
ــش  ــاره نق ــودش درب ــد خ ــدگاه جدی ــاره دی درب
آمریــکا در جهــان توضیــح داد. نیکســون در ایــن 
ــه کمــک  ــکا ب ــه آمری ــرد ک ــان ک ســخنرانی بی
هــای نظامــی و اقتصــادی خــود بــه کشــورهایی 
ــه  ــرار گرفت ــد ق کــه آزادی هایشــان مــورد تهدی
پایــان خواهــد داد و ایــن کشــورها خودشــان باید 
ــده  ــان را عه ــاع از خودش ــه دف ــئولیت اولی مس

ــه  ــت دارد ک ــه اهمی ــن نکت ــر ای ــوند. ذک دار ش
ــکا در  ــه نظامــی مســتقیم آمری نیکســون مداخل
درگیــری هــای جهانــی را رد نکــرد بلکــه تأکیــد 
بیشــتری بــر نقــش متحــدان منطقــه ای آمریکا 
ــا خــروج  ــع خودشــان داشــت. ب ــاع از مناف در دف
ــا  قریــب الوقــوع انگلســتان از خلیــج فــارس و ب
در نظــر گرفتــن ایــن مطلب کــه شــمار نیروهای 
آمریــکا در هنــد و چیــن بســیار زیاد شــده اســت، 
دکتریــن نیکســون در خلیــج فــارس  بــه ســمت 
اســتراتژی جایگزینی یا اســتراتژی »دو ســتونی« 
ــرد  ــت ک ــه حرک ــت منطق ــاع از امنی ــرای دف ب
ــر  ــورد نظ ــی م ــم امنیت ــت. در نظ ــل یاف و تکام
طراحــی شــده آمریکایــی ها،  ایــران و عربســتان 
ســعودی دو رکــن و ســتون امنیــت خلیــج فارس 
بودنــد کــه در ایــن میــان ایــران نقــش مســلط را 
داشــت. البتــه در اینجــا نیــازی نیســت که یــادآور 
شــوم بعــد از انقــاب اســامی ایــران و ســقوط 
پهلــوی در ایــران اســتراتژی دو ســتونی آمریــکا 

در منطقــه بــا تغییــرات بنیادیــن روبــرو شــد.

ــه  ــتان منطق ــال 1971 انگلس || در س
خلیــج فــارس را تــرک کــرد. از منظــر 
ــی، از  ــای اصل ــدرت ه ــوذ ق ــر نف تأثی
آن زمــان بــه بعــد نظــم امنیتــی خلیــج 
فــارس چگونــه شــکل گرفتــه اســت؟

آمریــکا نگــران بــود کــه خــروج انگلیــس 
از منطقــه خلیــج فــارس خــاء امنیتــی  در 
منطقــه ایجــاد کنــد کــه مــورد اســتفاده رقیــب 
دوران جنــگ ســرد واشــنگتن یعنــی اتحــاد 
جماهیــر شــوروی ســابق قــرار گیــرد و بــه نفــع 
آن تمــام شــود. بــه همیــن دلیــل در ایــن فضــا 
آمریــکا تصمیــم بــه اجــرای دکتریــن نیکســون 
ــق  ــن را از طری ــن دکتری ــت و ای ــه گرف در منطق
اســتراتژی موســوم بــه »دو ســتونی« کــه قبــا 
ــرد. دشــوار اســت  ــه آن اشــاره کــردم پیــش ب ب
کــه تصــور کنیــم ایــن اســتراتژی »دو ســتونی« 
ــه کار  ــی چگون ــالیان طوالن ــن س ــول ای در ط
ــامی  ــاب اس ــروزی انق ــود پی ــا وج ــرده و ب ک
ــه  ــرو نریخت ــال 1978- 1979 ف ــران در س در ای

اســت. در حــال حاضــر ایــن امــکان وجــود دارد 
کــه ظهــور رقابــت منطقــه ای بیــن ایــران 
و عربســتان موجــب ناکارآمــد شــدن ایــن 
ــه  ــد. ب ــده باش ــارس  ش ــج ف ــتراتژی در خلی اس
هــر حــال کامــا مشــهود بــوده اســت که بعــد از 
خــروج انگلســتان از منطقــه ایاالت متحــده تعهد 
عمــده ای را در قبــال امنیــت خلیــج فــارس ایفــا 
ــم  ــاد نظ ــری در ایج ــش رهب ــت و نق ــرده اس ک
امنیتــی منطقــه را بــر عهــده گرفتــه اســت. بــر 
اســاس دکتریــن نیکســون ایــاالت متحــده 
آمریــکا ایــن کار را بــا تقویــت متحــدان منطقــه 
ــال  ــال احتم ــن ح ــام داده و در عی ــود انج ای خ
ــواره در  ــه را هم ــود در منطق ــی خ ــه نظام مداخل
ــورت  ــا در ص ــت ت ــرده اس ــظ ک ــد حف ــق دی اف
عــدم انجــام وظایــف محــول شــده بــه متحــدان 
در منطقــه از ســوی آنهــا خــودش مداخلــه 

ــد. ــی کن نظام

ــران در  ــامی ای ــاب اس ــر انق || تاثی
نظــم امنیتــی خلیــج فــارس چــه بــوده 

ــت؟ اس
بــا ســقوط پادشــاهی پهلــوی در ایــران، جیمــی 
ــران  ــکا نگ ــت آمری ــور وق ــس جمه ــر رئی کارت
ــه  ــا ب ــوذ کمونیســت ه ــن و نف ــال راه یافت احتم
ایــران و نهایتــا افزایــش حضــور اتحــاد جماهیــر 
ــال  ــن ح ــا ای ــود. ب ــاس ب ــج ف ــوروی در خلی ش
ــرای  ــت ب ــیگنال مثب ــماری س ــر ش ــت کارت دول
دولــت انقابــی جدیــد ایــران فرســتاد امــا ایــن 
ــار  ــه انتظ ــود ک ــه نب ــع بینان ــر واق ــار کارت انتظ
داشــت همــان نظــم امنیتــی خلیــج فــارس کــه 
ــود  ــران وج ــاهی در ای ــت پادش ــان حکوم در زم
ــفارت  ــرف س ــد. تص ــته باش ــه داش ــت ادام داش
ــوادث  ــر 1979 و ح ــران در نوامب ــکا در ته آمری
متعاقــب آن از جملــه جنــگ ایــران و عــراق بــر 
روابــط ایــران و آمریــکا و نظــم امنیتــی منطقــه 

ــت. ــی گذاش ــرات عمیق تاثی
ــابق بــه  ــوروی س ــر ش ــاد جماهی حملــه اتح
افغانســتان در دســامبر ســال 1979 چهــره ایــن 
ــب  ــوان یــک قــدرت توســعه طل ــه عن کشــور ب
کــه قصــد افزایــش نفــوذ خــود در خلیــج فــارس 
ــن در  ــرد و ای ــت ک ــد را دارد تقوی ــوس هن و اقیان
ــا مشــکل  ــه ب ــکا در منطق ــود کــه آمری ــی ب حال
ــام  ــه ن ــی ب ــد اصول ــک متح ــت دادن ی از دس
ــخنرانی  ــر در س ــود. کارت ــده ب ــه ش ــاه مواج ش
ــه ایالــت هــا در ســال 1980  ــرای اتحادی خــود ب
سیاســت جدیــد آمریــکا در خلیــج فــارس اعــام 
ــن  ــه »دکتری ــه ب ــخنرانی ک ــن س ــرد. در ای ک
ــکا  ــور آمری ــس جمه ــد رئی ــروف ش ــر« مع کارت
گفــت: اجــازه دهیــد موضــع خودمــان را کامــا 
ــوی  ــی از س ــه تاش ــر گون ــم. ه ــفاف کنی ش
نیروهــای خارجــی بــرای کنتــرل منطقــه خلیــج 
ــی  ــع حیات ــه مناف ــه ب ــوان حمل ــه عن ــارس ب ف
ــد  ــد ش ــی خواه ــکا تلق ــده امری ــاالت متح ای
ــم  ــع خواهی ــیله ای آن را دف ــر وس ــه ه ــه ب ک
ــر  ــایان ذک ــی. ش ــروی نظام ــه نی ــرد از جمل ک
اســت کــه بگویــم جیمــی کارتــر اولیــن 
رئیــس جمهــور آمریــکا بــود کــه خلیــج 
فــارس و امنیــت آن را بــه عنــوان »منافــع 

ــرد. ــی ک ــکا معرف ــی« آمری حیات

گفتگو: پیمان یزدانی-جواد حیران نیا

آمـریـــــکا

گفتگو با استاد دانشگاه آالبامای آمریکا:

نظم امنیتی آمریکا در خلیج فارس مبتنی بر ناامنی ایران است

رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آالبامای جنوبی آمریکا تصریح کرد: از 
زمان سقوط صدام آمریکا امنیت خلیج فارس را »ناامنی ایران« تعریف کرده و 

همراه با متحدان خود این سیاست را به طور منسجم پیگیری کرده است.
نظم امنیتی خلیج فارس به ویژه بعد از خروج انگلیس از منطقه خلیج فارس در 
سال ۱۹۷۱ میالدی قابل تعریف است. حضور بریتانیا در این کرانه آبی سبب 
شده بود تا نظم امنیتی این منطقه شکل طبیعی به خود نگیرد. بعد از خروج 

بریتانیا و در جنگ سرد ایاالت متحده آمریکا جای انگلیس را پر کرد.
در دورانی که آمریکا ترجیح می داد نظم این منطقه توسط دولت های همسو 
با آن تأمین شود، ایران و عربستان در قالب استراتژی دو ستونی نیکسون-

کیسینجر تأمین کننده منافع غرب در منطقه بودند. متعاقب انقالب اسالمی، 
ایران از این استراتژی بیرون رفت. در دوره جنگ ایران و عراق سیاست مهار 
توسط آمریکا دنبال شد و دو کشور خارج از نظم امنیتی خلیج فارس قرار 

. فتند گر
تا کنون نیز نظم امنیتی خلیج فارس بدون حضور ایران و عراق و مبتنی بر چتر 
حمایتی آمریکا دنبال می شود. نظمی که نتوانسته امنیت را برای کشورهای 
منطقه به دنبال داشته باشد. چرا که ماهیت این نظم متناسب با نیازهای امنیتی 

آمریکاست. متحده  ایاالت 
بررسی نظم امنیتی خلیج فارس را در رهگذر تاریخ در گفتگو با پروفسور نادر انتصار 
رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آالبامای جنوبی آمریکا مورد بررسی قرار 
داده ایم که در ادامه می آید. کتاب »سیاست کردها در خاورمیانه« از جمله آثار 

انتصار و جزو منابع مرجع در حوزه مطالعات کردی در خاورمیانه است.

http://mehrnews.com
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آمـریـــــکا

||  بعــد از ســقوط صــدام حســین 
پــی  در  عــراق  ســابق  دیکتاتــور 
حمــات آمریــکا،  آیــا تغییــری در 
تعریــف آمریــکا از نظــم امنیتــی خلیــج 

ــد؟ ــاد ش ــارس ایج ف
ــر   ــکا ب ــران، آمری ــاب ای ــروزی انق ــان پی از زم
یافتــن راهکارهایــی پیچیــده و امکانپذیــر بــرای 
»مهــار« ایــران متمرکــز بــوده اســت و کارهــای 
زیــادی هــم در ایــن راســتا انجــام داده از جملــه 
تحمیــل مجموعــه ای از تحریــم هــا کــه تاریــخ 
ــن  ــردد. همچنی ــی گ ــال 1979 برم ــه س ــا ب آنه
بــا نظامــی ســازی منطقــه و فــروش تســلیحات 
ــورهای  ــدان و کش ــه متح ــرفته ب ــی پیش نظام
ــرای  ــکا ب ــی آمری ــه حت ــود در منطق ــرو خ پی
مهــار ایــران در طــول جنــگ ایــران و عــراق بــه 
حمایت هــای مســتقیم و غیــر مســتقیم از صدام 
ــدام،  ــم ص ــقوط رژی ــان س ــم روی آورد. از زم ه
آمریــکا امنیــت خلیــج فــارس را »ناامنــی ایران« 
تعریــف کــرده اســت و همــراه بــا متحــدان خــود 
ایــن سیاســت را بطــور منســجم پیگیــری کــرده 
اســت. سیاســت مبتنــی بــر »ایــران هراســی« و 
نظامــی کــردن منطقــه نتوانســته اســت منجــر 
ــی  ــه ای مطمئن ــی منطق ــم امنیت ــک نظ ــه ی ب
شــود. مثــا بــر اســاس گــزارش »تــوازن 

نظامــی 2015 « کــه توســط موسســه بیــن 
المللــی مطالعات اســتراتژیک انگلســتان منتشــر 
شــده اســت، عربســتان ســعودی بــا داشــتن 80 
ــکا و  ــد از آمری ــی بع ــه دفاع ــارد دالر بودج میلی
چیــن بیشــترین هزینههــای نظامــی را در جهان 
دارد. بــا ایــن حــال  مــی تــوان گفــت کــه هزینه 
ــی عربســتان نتوانســته  هــای سرســام آور نظام
اســت منجــر بــه یــک عربســتان ســعودی امــن 
یــا خلیــج فــارس امــن شــود و حتــی بــر عکس، 
منطقــه در مقایســه بــا 4 دهــه قبــل بــی ثبــات 

ــر اســت. ت

|| بطــور کلــی تعریــف آمریــکا از نظــم 
ــا  ــت؟ آی ــارس چیس ــج ف ــی خلی امنیت
ایــن تعریــف مــی توانــد امنیــت 
ــور را  ــن کش ــه ای ای ــدان منطق متح

ــد؟ ــن کن تضمی
ــارس  ــج ف ــی خلی ــکا از نظــم امنیت تعریــف آمری
شــبیه بــه یــک هــدف متحــرک اســت کــه بــر 
ــرا منطقــه  اســاس دینامیــک هــای منطقــه و ف
ای تغییــر مــی کنــد. در دوران جنــگ ســرد 
دینامیــک هــای دو قطبــی جهانــی و منطقــه ای 
پارامترهــای مجموعــه امنیتــی خلیــج فــارس را 
تعریــف مــی کردنــد. بــا دور شــدن از فضــای دو 

قطبــی جنــگ ســرد و حرکــت بــه ســمت یــک 
ــی را  ــر تبعات ــزی ت ــد مرک ــدرت چن ــاختار ق س
ــی داشــته  ــی دوره دو قطب ــرای برداشــت امنیت ب
ــد  ــکا »تهدی ــاالت متحــده آمری ــرای ای اســت. ب
ایــران« جایگزیــن تهدیــد اتحــاد جماهیــر 
شــوروی شــد کــه تعریفــش هنــوز بطــور کامــل 
توضیــح داده نشــده اســت. ایــن تعریــف نــه تنها 
عــاری از هــر گونــه مبانــی ماهــوی اســت بلکــه 
ــای  ــری ه ــرای درگی ــت ب ــی اس ــتور العمل دس

ــه. ــان منطق ــی پای ــداوم و ب م

|| آمریــکا تاکیــدش بــر »امنیــت 
 )State security( دولتــی« 
متحدانــش در منطقــه اســت. امــا 
عواملــی کــه امنیــت متحدانــش را 
تهدیــد مــی کنــد عوامــل داخلــی 
ــت  ــن اس ــورم ای ــتند. منظ ــم هس ه
ــک  ــر دموکراتی ــای غی ــت ه ــه دول ک
ــده  ــود را نادی ــهروندان خ ــات ش مطالب
ــا در نظــر گرفتــن ایــن  ــد. ب مــی گیرن
حقیقــت آمریــکا چگونــه می توانــد این 
تضاد)حفــظ ثبــات متحــدان در تضاد با 

دموکراســی( را حــل کنــد؟
امنیــت یــک مفهــوم چنــد وجهــی اســت. امنیت 

ــود  ــی ش ــف م ــنتی تعری ــور س ــه بط ــی ک نظام
تنهــا یکــی از اجــزاء پدیــده پیچیــده تــر اســت. 
ــده  ــاالت متح ــرای ای ــرد ب ــگ س ــول جن در ط
ــی  ــاد غیرنظام ــا ابع ــود ت ــر ب ــان ت ــکا آس آمری
ــر روی  ــه ب ــدن اولی ــز ش ــا متمرک ــت را ب امنی
ــورهای  ــه کش ــی ب ــای نظام ــک ه ــن کم تأمی
پیــرو خــود در جهــان ســوم نادیــده بگیــرد. البتــه 
ایــن یــک سیاســت کوتــه بینانــه بــود کــه اثرات 
ــی  ــکا در پ ــرای آمری ــم ب ــددی ه ــب متع متعاق
داشــت. در ســال هــای اخیــر برخــی از رهبــران 
ــان در دوران  ــه اشتباهاتش ــراه ب ــا اک ــکا ب آمری
ــن حــال  ــا ای ــد. ب جنــگ ســرد اذعــان کــرده ان
توبــه گــرگ مــرگ اســت و آمریــکا بــا حمایــت 
هــای لفظــی از حفــظ ارزش هــای دموکراتیــک، 
بــار دیگر بــه سیاســتهای گذشــته خود بازگشــته 
و یــک »مجموعــه امنیتــی« ایجــاد کــرده اســت 
کــه شــدیداً وابســته بــه ســرپا نگهداشــتن نظــام 
ــی  ــک و قدیم ــر دموکراتی ــی غی ــای سیاس ه
ــاالت  ــد ای ــی رس ــر م ــه نظ ــت. ب ــه اس منطق
متحــده آمریــکا نــه تنهــا قابلیــت کنار گذاشــتن 
ــدارد بلکــه قصــد  عــادت هــای قبلــی خــود را ن
ایــن کار را هــم نــدارد. آمریــکا امنیــت را در 
ــتر  ــم در بیش ــای حاک ــم ه ــذرای رژی ــت گ امنی

ــرده اســت. ــف ک ــه تعری ــق خاورمیان مناط

پــس از اعــام مخالفــت رســمی چــاک شــومر بــا توافــق نهایــی، 
چهــار تــن دیگــر از ســناتورهای دموکــرات ماننــد »بــاب مننــدز«، 
»پتــی مــورای«، »بــاب کیســی« و »رون ویــدن« جرات بیشــتری 

بــرای ابــراز مخالفــت بــا برجــام پیــدا کــرده انــد.
رای منفــی ســناتور »چــاک شــومر« بــه توافــق هســته ای ایــران 
ــزب  ــداران ح ــان طرف ــادی را در می ــال زی ــای 1+5، جنج و اعض
دموکــرات آمریــکا ایجــاد کــرده اســت. ســناتور شــومر بــه لحــاظ 
ــن  ــی تری ــره و از اصل ــرات کنگ ــناتور دموک ــومین س ــاری س اعتب
طرفــداران البــی آیپــک محســوب مــی شــود. بــا ایــن حــال کمتر 
ــق  ــا تواف ــود ب ــق خ ــت مطل ــرد وی مخالف ــی ک کســی تصــور م

ــد. ــد نمای ــر روی آن تاکی ــی را اعــام و ب نهای
تــا ایــن لحظــه 16 ســناتور دموکــرات موافقــت مطلــق خــود را بــا 
توافــق نهایــی میــان ایــران و اعضــای 1+5 و متــن برجــام اعــام 
کــرده و بــه دفــاع از آن پرداختــه انــد. بــه نظــر مــی رســد پــس از 
ــا توافــق نهایــی، چهــار  اعــام مخالفــت رســمی چــاک شــومر ب
تــن دیگــر از  ســناتورهای دموکــرات ماننــد »بــاب مننــدز«، »پتی 
مــورای«، »بــاب کیســی« و »رون ویــدن« جــرات بیشــتری بــرای 

ابــراز مخالفــت بــا توافــق صــورت گرفتــه پیــدا کــرده انــد.
ــد اعــام مخالفــت ســناتور  اگرچــه مقامــات کاخ ســفید در صددن
ــد،  ــوه دهن ــادی جل ــی ع ــته ای را موضوع ــق هس ــا تواف ــومر ب ش
ــت  ــات دول ــرس مقام ــن ت ــی تری ــد اصل ــی رس ــر م ــه نظ ــا ب ام
اوبامــا، اســتمرار ایــن رونــد در ســنای آمریــکا و حتــی در مجلــس 

ــت. ــدگان اس نماین
ابــراز مخالفــت ســناتورهای حــزب دموکــرات بــا توافق هســته ای 
هزینــه ســختی بــرای دولــت اوبامــا خواهــد داشــت زیــرا تقریبــا 
کمتــر ســناتور جمهــوری خواهی وجــود دارد کــه قصد پیوســتن به 
حامیــان توافــق نهایی بــا ایــران را داشــته باشــد. در این میــان تنها 
ســناتور »جــف فلیــک« از حــزب جمهــوری خواه نســبت بــه دادن 
رای مثبــت بــه توافــق نهایــی بــا ایــران تمایــل دارد. البتــه او نیــز 

رای مثبــت خــود را هنــوز ابــراز نکــرده اســت.
ــوری  ــزب جمه ــتر ح ــری بیش ــران یارگی ــا نگ ــون اوبام ــم اکن ه
خــواه و البــی آیپــک از دموکــرات هاســت. ایــن یارگیــری مــدت 
هاســت آغــاز شــده اســت. عــدم ابــراز موافقــت قطعــی 28 ســناتور 

ــزوده  ــا اف ــای اوبام ــی ه ــر نگران ــی، ب ــق نهای ــا تواف ــرات ب دموک
اســت. رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده آمریــکا جهــت اســتفاده از 
ــه رای  ــل ب ــر رای منفــی کنگــره، حداق ــوی خــود در براب حــق وت
ــن رو  ــود. از ای ــد ب ــد خواه ــرات نیازمن ــناتور دموک ــت ۳4 س مثب
حداقــل بایــد 18 ســناتور دیگــر حمایــت قاطعانــه خــود را از توافــق 

ــا ایــران اعــام کننــد. هســته ای نهایــی ب
 بــا ایــن حــال تعلــل 28 ســناتور دموکــرات در ابــراز ایــن موافقــت 
بــر دامنــه نگرانــی هــای اوبامــا و جــان کــری افــزوده و از همیــن 
رو طــی روزهــای اخیــر جلســات متعــددی میــان ارنســت مونیــز و 
جــان کــری بــا ســناتورهای حــزب دموکــرات برگــزار شــده اســت. 
البتــه هنــوز از خروجــی ایــن جلســات اخبــاری در دســت نیســت، 
ــه  ــدز نســبت ب ــاب منن ــد ب ــناتورهایی مانن ــادی س ــگاه انتق ــا ن ام

توافــق نهایــی بــه قــوت خــود باقــی مانــده اســت.
در دوران ریاســت جمهــوری جــرج واکــر بــوش نیــز »کبوترهــای 

ــد.  ــل شــده بودن ــرات تبدی ــای جــان حــزب دموک ــه ب ســیاه« ب
یکــی از ایــن ســناتورها »جــو لیبرمــن« بــود. فــردی کــه بــا وجود 
تعلــق خاطــر حزبــی بــه دموکــرات هــا، در همــه تصمیــم گیــری 
هــای خــود تابــع حــزب جمهــوری خــواه و شــخص جــرج بــوش 
بــود. او از جنــگ عــراق، افزایــش بودجــه هــای جنگــی و... حمایت 
ــال  ــی س ــای انتخابات ــت ه ــان رقاب ــی در جری ــرد و حت ــی ک م
2008 ایــاالت متحــده آمریــکا نیــز در کمــال نابــاوری بســیاری از 
دموکــرات هــا، در ســتاد انتخاباتــی »جــان مــک کیــن« مشــغول 
بــه فعالیــت شــد. او رویکــرد جنــگ طلبانــه جــرج بــوش و جــان 
مــک کیــن را بارهــا مــورد حمایــت قــرار داد. هــم اکنــون دیگــر از 
جــو لیبرمــن در ســنای آمریــکا خبــری نیســت امــا افــرادی ماننــد 

ــد. »چــاک شــومر« جــای وی را پرکــرده ان
چــاک شــومر طــی روزهــای اخیــر بــه نمــاد کارشــکنی در حــزب 
دموکــرات آمریــکا تبدیــل شــده و ســران حــزب دموکــرات 
ــه فعالیــت  ــا محــدود کــردن دامن موضــوع اخــراج وی از حــزب ی
هــای سیاســی وی را در دســتور کار قــرار داده انــد. از ســوی دیگــر 
کاخ ســفید صراحتــا اعــام کــرده اســت کــه حمایــت هــای خــود 
از شــومر در انتخابــات ســنای ســال 2016 را متوقــف خواهــد کــرد.

ــا توافــق هســته  ــراز مخالفــت چــاک شــومر ب  در هــر صــورت اب
ای نهایــی موضوعــی نیســت کــه بتــوان بــه ســادگی از کنــار آن 
گذشــت. از دیــد بســیاری از تحلیلگــران مســائل آمریــکا، ســناتور 
شــومر راه را بــرای ابــراز مخالفــت صریــح برخــی دموکــرات هــا در 

قبــال توافــق نهایــی همــوار کــرده اســت.
در نهایــت اینکــه اوبامــا همچنــان نســبت بــه بــازی »کبوترهــای 
ســیاه« در زمیــن »بــاز« هــای آمریــکا احســاس تــرس مــی کنــد. 
ــا زمانــی کــه حداقــل ۳4 ســناتور توافــق  ایــن احســاس تــرس ت
ــی  ــود باق ــوت خ ــه ق ــد ب ــام نکنن ــام اع ــود را از برج ــی خ قطع

ــد. خواهــد مان
ــی  ــع نهای ــی، مواض ــه آت ــک هفت ــی ی ــد ط ــی رس ــر م ــه نظ ب
بســیاری از دموکــرات هــا در قبــال توافــق نهایــی آشــکار شــود. 
در برهــه فعلــی رای هــر یــک از ســناتورهای دموکــرات بــرای 
ــت  ــارغ از رای مثب ــه  ف ــود. البت ــد ب ــده خواه ــن کنن ــا تعیی اوبام
ــاب  ــویه حس ــاهد تس ــده ش ــق، در آین ــه تواف ــنا ب ــی س ــا منف ی
ــیاه  ــای س ــا کبوتره ــرات ب سیاســی ســران ارشــد حــزب دموک

ــود. ــم ب خواهی

کبوترهای سیاه بالی جان اوباما!/ آیا کاخ سفید تسویه حساب می کند؟
حنیف   غفاری
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آمـریـــــکا

مطلــع هســتید  کــه  همانطــور   ||
ایــران و روســیه اقــدام جدیــدی 
ــوریه  ــح در س ــراری صل ــرای برق ب
ــن تــاش  ــد. شــما ای آغــاز کــرده ان
ــور  ــکو را چط ــران و مس ــد ته جدی

ــد؟  ــی کنی ــی م ارزیاب
حمایــت ایــران و روســیه از یــک راه حــل 
سیاســی کــه مــورد حمایــت ســوری هــا بــوده 
ــه شــکل گیــری راهــی  ــد منجــر ب و مــی توان
ــاله  ــار س ــران چه ــه بح ــان دادن ب ــرای پای ب
ــه در  ــت ک ــوز زود اس ــا هن ــود. ام ــوریه ش س
مــورد اینکــه آیــا ایــن تــاش هــا بــه نتیجــه 
ــم. نتیجــه  ــر قضــاوت کنی ــا خی ــند ی ــی رس م
ــن  ــه در ای ــی ک ــا را مذاکرات ــاش ه ــن ت ای
ــد داد.  ــان خواه ــت نش ــان اس ــه در جری رابط

|| یــک ســال از تشــکیل ائتــاف ضــد 
ــی  ــکا م ــری آمری ــه رهب ــش ب داع
ــود  ــا وج ــدت ب ــن م ــذرد و در ای گ
حمــات متعــدد کارشناســان اعتقــاد 
دارنــد کــه ائتــاف ضــد داعــش 
ــد.  ــود برس ــداف خ ــه اه ــته ب نتوانس
ــن رابطــه چیســت؟  نظــر شــما در ای
ــکا، در  ــور آمری ــس جمه ــا« رئی ــاراک اوبام »ب
ــام  ــاف اع ــن ائت ــری ای ــکل گی ــان ش زم
ــر اســت  ــان ب ــه شکســت داعــش زم ــرد ک ک
و رســیدن بــه ایــن هــدف نیازمنــد همــکاری و 
حضــور فعــال کشــورهای عضــو ایــن ائتــاف 
ــه تعهــدات خــود  و اینکــه هــر یــک از آنهــا ب
ــا ایــن اوصــاف  ــد وابســته اســت. ب عمــل کنن
ــن  ــی ای ــورد بازده ــه در م ــوز زود اســت ک هن
ــود  ــن وج ــا ای ــا ب ــم ام ــت کنی ــاف صحب ائت
ــه  ــه خاورمیان ــورهای منطق ــه کش ــدم ک معتق
مــی تواننــد اقدامــات بیشــتری بــرای شکســت 

ــد.  داعــش انجــام دهن

ــه  ــد ک ــان معتقدن ــی کارشناس || برخ
ــته ای  ــق هس ــول تواف ــد از حص بع
و کشــورهای 5+1،  ایــران  میــان 
ــکا  ــه آمری ــی از جمل ــورهای غرب کش
ــران در  ــا ای ــکاری ب ــه هم ــروع ب ش
همچــون  منطقــه ای  موضوعــات 
ســوریه کرده انــد و ایــن موجــب 
شــکل گیــری فضایــی جدیــد در 
خاورمیانــه شــده اســت. آیــا شــما بــا 

ــتید؟  ــق هس ــدگاه مواف ــن دی ای
ــرات  ــدف از مذاک ــه ه ــرده ک ــد ک ــا تاکی اوبام
ــته  ــل موضــوع هس ــرای ح ــط ب ــران فق ــا ای ب
ای بــوده کــه در مــاه گذشــته بــه نتیجــه 
رســید. هــر چنــد اوبامــا هیچــگاه بــه صراحــت 
موضــوع هســته ای ایــران را بــه دیگــر 
موضوعــات موجــود در منطقــه مرتبــط نکــرده 
ــه  ــه ب ــود وی زمانیک ــن وج ــا ای ــا ب ــت ام اس
ریاســت جمهــوری آمریــکا رســید اعــام کــرد 
ــه  ــران رابط ــا ای ــا ب ــت ت ــد اس ــه عاقه من ک
ــده   ــت در آین ــن اس ــن روش ــد و ای ــته باش داش
ــران را در ســایر  ــا ای وی دوســت دارد رابطــه ب

ــد. ــترش ده ــات گس موضوع
ــه  ــدارم ک ــورد ن ــن م ــکی در ای ــچ ش ــن هی م
اگــر اوبامــا بتوانــد، رابطــه آمریــکا بــا ایــران را 
گســترش مــی دهــد امــا ایــن گســترش رابطــه 
بــه تهــران نیــز بســتگی دارد. ابتــدا بایــد توافق 
حاصــل شــده بــه اجــرا گذاشــته شــود آنــگاه ما 
شــاهد خواهیــم بــود کــه آیــا گســترش روابــط 
امــکان پذیــر اســت یــا خیــر. از همیــن رو بایــد 

منتظــر اجــرای ایــن توافقنامــه بــود.

|| یمــن در مــاه هــای اخیــر بــا 
ــا  ــوده ام ــه ب ــی مواج ــرایط بحران ش
کشــورهای غربــی اقــدام مناســبی را 
بــرای پایــان دادن بــه ایــن وضعیــت 

ــما  ــر ش ــه نظ ــد، ب ــی دهن ــام نم انج
چــرا کشــورهای غربــی در ایــن 

ــد؟   ــرده ان ــکوت ک ــورد س م
شــرایط مشــکل موجــود در یمــن توســط 
عواملــی همچــون مشــکات داخلــی از جملــه 
شــرایط بــد اقتصــادی و جنــگ داخلــی، و 
و  بمبــاران  همچــون  خارجــی  مشــکات 
ــرب در گذشــته  ــد. غ ــده ان ــود آم ــم بوج تحری
ــه یمــن  ــون هــا دالر کمــک اقتصــادی ب میلی
ــن  ــگ در ای ــوع جن ــا وق ــرد ام ــی ک ــه م ارائ
ــا  ــک ه ــه کم ــا ارائ ــده ت ــب ش ــور موج کش
ــرای  ــی ب ــچ قدرت ــرب هی ــوند. غ ــف ش متوق
ــا  ــی در یمــن و ی ــگ داخل ــف کــردن جن متوق
ــاران ایــن کشــور و  حتــی متوقــف کــردن بمب
پایــان دادن بــه تحریــم هــا نــدارد. ایــن مــوارد 
)بمبــاران و وضعیــت بــد مــردم یمــن( همگــی 
ــکا و دیگــر کشــورهای  ــرل آمری ــارج از کنت خ

ــتند.   ــی هس غرب
ــه  ــوان ب ــی ت ــه م ــه چگون ــه اینک ــخ ب در پاس
ــم  ــد بگوی ــان داد بای ــن پای ــگ یم ــن جن ای
ــه ایــن وضعیــت تنهــا  ــان دادن ب کــه اراده پای
زمانــی ممکــن خواهــد بــود کــه تمامــی گــروه 
ــی  ــان خارج ــراه حامی ــه هم ــی ب ــای یمن ه
خــود بــا یــک راه حــل سیاســی مناســب 
موافقــت کننــد. کشــورها و قــدرت هــای 
ــی  ــه یمن ــی را ب ــد راه حل ــی توانن ــی نم خارج
ــور  ــان حض ــن می ــد و در ای ــل کنن ــا تحمی ه
میانجیــان بــی طــرف همچــون ســازمان ملــل 
ــه تســهیل راه حــل  ــد ب ــا عمــان مــی توان و ی

ــد.   ــک کن ــح کم صل

|| شــما بــه ایــن نکتــه اشــاره کردیــد 
کــه کشــورهای غربــی قدرتــی بــرای 
تغییــر وضعیــت موجــود در یمــن 
ندارنــد، آیــا حقیقــت ماجــرا بــه 
همیــن شــکل اســت یــا آنکــه رابطــه 
خــاص عربســتان بــا کشــورهای 
ــا در  ــا آنه ــده ت ــب ش ــی موج غرب

ــد؟   ــکوت کنن ــن س ــورد یم م
بســیاری از مــردم از جملــه خــود آمریکائــی ها 
ــرای تاثیــر  در مــورد قــدرت ایــاالت متحــده ب
گــذاری در تحــوالت کشــورهای خارجــی غلــو 
مــی کننــد. وضعیــت فعلــی یمــن نتیجــه 
ــی اســت  ــن کشــور و عوامل ــردم ای انتخــاب م
ــد.  ــی یمــن دارن کــه ریشــه در تحــوالت داخل
عربســتان ســعودی از همســایگان یمــن اســت 
ــر  ــن کشــور قویت ــه هــا از ای و در تمامــی زمین

اســت بــا ایــن وجــود مداخلــه نظامــی ســعودی 
هــا در یمــن موجــب بازگســت منصــور هــادی 
ــا  ــی ه ــان تحــرکات حوث ــا پای ــدرت و ی ــه ق ب
ــت  ــوان گف ــی ت ــن رو م ــت از همی ــده اس نش
کــه توانایــی عربســتان بــرای تاثیــر گــذاری در 

تحــوالت یمــن محــدود اســت.  
در  مســتقیم  بطــور  تاکنــون  آمریــکا 
و  نداشــته  نظامــی  ورود  یمــن  تحــوالت 
ــت  ــات نظامــی عربســتان حمای ــط از عملی فق
ــکا در  ــع آمری محــدودی را کــرده اســت. مناف
ــده  ــا القاع ــارزه ب ــه مب یمــن اساســا کمــک ب
ــاالت  ــع ای ــتقیم مناف ــور مس ــه بط ــت ک اس
متحــده را تهدیــد مــی کنــد و واشــنگتن 
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف )مبــارزه 
ثبــات  بازگردانــدن  پــی  القاعــده( در  بــا 
ــن  ــز در یم ــا نی ــی ه ــت. حوث ــن اس ــه یم ب
ــد  ــا بای ــد ام ــی کنن ــت م ــده فعالی ــه القاع علی
ــرار  ــن برق ــات در یم ــه ثب ــا زمانیک ــم ت بگوی
نشــود هیــچ شــریک و همپیمــان قدرتمنــدی 
ــه  ــکا علی ــا آمری ــکاری ب ــرای هم ــن ب در یم

ــن  ــد ای ــت. بای ــد داش ــود نخواه ــده وج القاع
ــل  ــه دلی ــه ب ــد ک ــر ش ــز متذک ــه را نی نکت
ــال  ــده در ح ــن القاع ــود در یم ــت موج وضعی

ــت.   ــور اس ــن کش ــن در ای ــدرت گرفت ق
گذشــته از ایــن موضــوع آمریــکا منافــع 
زیــاد دیگــری در منطقــه دارد کــه ربطــی 
ــی همچــون  ــد منافع ــن ندارن ــه موضــوع یم ب
ــوریه،  ــران س ــران، بح ــته ای ای ــق هس تواف
داعــش و مشــکات داخلــی عــراق، کــه البتــه 
ــد  ــی توان ــتان م ــوارد عربس ــن م ــی ای در تمام
بــه آمریــکا کمــک کنــد امــا تــا کنــون چنیــن 

ــت. ــاده اس ــاق نیافت ــزی اتف چی

گفتگو باسفیر سابق آمریکا در سوریه:

اوباما اگر بتواند رابطه آمریکا با ایران 
را گسترش می دهد

سفیر اسبق آمریکا در ۹ کشور عربی با اشاره ضمنی به کم کاری کشورهای 
عضو ائتالف ضد داعش در مبارزه با این گروه تروریستی مدعی شد »اوباما« 

اگر بتواند روابط واشنگتن با تهران را افزایش می دهد.
خاورمیانه در حال تجربه کردن فضای جدیدی است زیرا از یک سو ترکیه با 
حمله به عراق و سوریه شرایط جدیدی را بوجود آورده و از سوی دیگر  ایران 
و روسیه تالش های جدیدی را برای پایان دادن به بحران سوریه آغاز کرده 
اند. این شرایط در حالی است که »باراک اوباما« در مصاحبه روز یکشنبه خود 
با شبکه سی ان ان از امکان برقراری همکاری سازنده با تهران به عنوان یکی 
از امتیازات جانبی توافق هسته ای ایران سخن گفت اما مدعی شد که چنین 

همکاری در کوتاه مدت عملی نخواهد شد.
در همین رابطه با »ویلیام روو« )William Rugh( سفیر اسبق آمریکا در 
امارات، یمن و سوریه به گفتگو نشستیم. ویلیام روو از سال ۱۹۶۴ تا ۱۹۹۵ 
کارمند وزارت خارجه آمریکا بوده و در این مدت در ۹ کشور عربی از جمله 
یمن، امارات، عربستان سعودی و سوریه به عنوان سفیر و یا دیپلمات حضور 

است.  داشته 
روو هم اکنون از اساتید دانشگاه تافتز است و به تدریس دیپلماسی عمومی در 
این دانشگاه اشتغال دارد . وی همچنین به عنوان کارشناس ارشد در »موسسه 

خاورمیانه« واشنگتن نیز حضور دارد. متن این گفتگو به شرح زیر است: 

هر چند اوباما هیچگاه 
به صراحت موضوع 
هسته ای ایران را به 

دیگر موضوعات موجود 
در منطقه مرتبط نکرده 

است اما با این وجود 
وی زمانیکه به ریاست 

جمهوری آمریکا رسید 
اعالم کرد که عالقه مند 

است تا با ایران رابطه 
داشته باشد|
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آمـریـــــکا

رجزخوانی خنده دار »اردک لنگ« برای ایران؛

»اوباما« پاسخ »اوباما« را داد!
اوبامــا در آخریــن ســال ریاســت جمهــوری 
ــور سیاســی  ــرای مان ــی ب خــود از قــدرت چندان
در مســائل داخلــی و خارجــی برخــوردار نیســت.

اردک لنــگ )Lame duck( لقبــی اســت 
کــه در ادبیــات سیاســی آمریــکا کاربــردی ویژه 
دارد! اردک لنــگ بــه رئیــس جمهــور گفتــه می 
شــود کــه بــه واســطه حضــور در آخریــن ســال 
ــدرت،  ــود در ق ــور خ ــای حض ــن ماهه و آخری
عمــا قــدرت اتخــاذ تصمیــم هــای اساســی و 
ــی  ــت داخل ــده را در سیاس ــن کنن ــی تعیی اجرای
ــور  ــدرت مان ــدارد و ق ــورش را ن ــی کش و خارج
آن در برابــر مخالفــان سیاســی بــه انــدازه 
ــه  ــدازه ب ــر ان ــت. ه ــده اس ــدود ش ــادی مح زی
مــاه نوامبــر ســال 2016 میــادی )آذرمــاه 
ســال 1۳95( یعنــی زمــان برگــزاری انتخابــات 
ــر  ــک ت ــکا نزدی ــی آمری ــوری آت ــت جمه ریاس
ــا در  ــی اوبام ــور سیاس ــدرت مان ــویم، ق ــی ش م
ــر مــی شــود، خصوصــا اینکــه  کاخ ســفید کمت
ــان  ــکل از جمهوریخواه ــکا متش ــره آمری کنگ

ــت. ــت وی اس ــف دول مخال
ــا،  ــه اوبام ــن دغدغ ــی تری ــون اصل ــم اکن ه
تصویــب جمــع بنــدی نهایــی مذاکــرات هســته 
ای ایــران و اعضای 1+5 در کنگره آمریکاســت. 
ــس از  ــت پ ــده اس ــث ش ــه باع ــه ای ک دغدغ
اعــام جمــع بنــدی مذاکــرات، افــرادی ماننــد 
ــدی شــرمن  ــز و ون ــری، ارنســت مونی ــان ک ج
راهــی کنگــره شــوند و در دفــاع از توافــق 
صــورت گرفتــه بــه بحــث و جدل بــا ســناتورها 

ــد. ــدگان بپردازن و نماین
در ایــن میان، یکــی از اصلــی تریــن ماموریتهای 

درخواســتی اوبامــا از جان کــری، اعــام اطمینان 
بــه کنگــره جهــت حفــظ گزینــه نظامــی در قبال 
ــز  ــکا نی ــه آمری ــور خارج ــر ام ــران اســت. وزی ای
ــا  ــود و مخصوص ــای خ ــخنرانی ه ــر س در اکث
زمانــی کــه فریــاد جمهویخواهــان علیــه برجــام 
ــد مــی شــود،  ــه آســمان بلن و قطعنامــه 22۳1 ب
بــه آنهــا در قبــال امــکان کلــی اســتفاده از گزینه 

نظامــی علیــه ایــران اطمینــان مــی دهــد!
ــرا در  ــده اخی ــاالت متح ــه ای ــور خارج ــر ام وزی
دفتــر خبرگــزاری رویتــرز در نیویــورک حضــور 
یافــت و بــه برخــی ســواالت و ابهامــات در 
ــمتی  ــخ داد. وی در قس ــام پاس ــوص برج خص
از ســخنان خــود مــی گویــد: »مــا گزینــه 
نظامــی را داریــم و اوبامــا بــه مــن گفتــه اســت 
ــت.  ــی اس ــه نظام ــتفاده از گزین ــاده اس ــه آم ک
ــران  ــته ای ای ــق هس ــه تواف ــه ب ــی ک در صورت
رأی منفــی داده شــود دیگــر محدودیــت و 
ــور  ــن کش ــته ای ای ــه هس ــر برنام ــی ب بازرس
وجــود نخواهــد داشــت. مــا بایــد نخســت 
ــل  ــور کام ــران به ط ــا ای ــه دیپلماســی را ب گزین
پیگیــری کنیــم تــا نیــازی بــه اســتفاده از گزینه 
نظامــی نباشــد. گزینه هــا همیشــه در دســترس 
مــا هســتند بــا ایــن حــال بایــد نخســت گزینــه 

ــم.« ــری کنی ــته ای را پیگی ــق هس تواف
ــی  ــر آمادگ ــی ب ــری مبن ــا و ک ــای اوبام ادع
آمریــکا در خصــوص آمادگــی اســتفاده از گزینه 
ــی  ــورت م ــی ص ــران در حال ــه ای ــی علی نظام
گیــرد کــه در تاریــخ پنجــم آگوســت )14 مــرداد 
مــاه(، اوبامــا در نشســتی محرمانــه بــا یهودیــان 
ــران  ــا ای ــه نظامــی ب ــکا در خصــوص حمل آمری

ــا ایــران بــرای آمریــکا  اعــام کــرد: »جنــگ ب
ــد  ــرای اســرائیل می توان ــی بیشــتر از آن ب و حت
ــه  ــا ب ــه م ــی ک ــد... در صورت ــه باش ــک فاجع ی
ایــران حملــه کنیــم، حــزب اهلل اســرائیل را 

ــرد....« ــد ک ــکباران خواه موش
بــه عبــارت بهتــر، اوبامــا خــود پاســخ ادعایــش 
در خصــوص آمادگــی اســتفاده از گزینــه نظامی 
ــن نحــو ممکــن داده  ــه بهتری ــران را ب ــه ای علی

اســت!
ــر اینکــه حتــی اوبامــا در همــان  نکتــه مهــم ت
ــه صــورت تلویحــی  ــکا ب ــان آمری جمــع یهودی
ــوش پســر در خصــوص  گزافــه گویــی هــای ب
حملــه نظامــی بــه ایــران را نیــز رد کــرده و آن 
ــه مقــام  را دروغ دانســته اســت: »وقتــی مــن ب
ریاســت جمهــوری آمریــکا رســیدن و قــدرت را 
ــوش  ــت ب ــار گرفتــم، فهمیــدم کــه دول در اختی
ــران  ــه ای ــی ب ــه نظام ــرای حمل ــی را ب طرح

ــوده اســت.« ــاده نکــرده ب آم
ــتقیمی  ــام مس ــر، پی ــار نظ ــن اظه ــا ای ــا ب اوبام
ــران  ــه ای ــی علی ــه نظام ــداران گزین ــه طرف را ب
ــت  ــی دول ــه حت ــت، اینک ــرده اس ــره ک مخاب
نومحافظــه کار جــرج واکــر بــوش نیــز در عمــل 

ــه ایــران را نداشــته  ــه ب جــرات و جســارت حمل
ــت. اس

ــر  ــی ب ــد کاخ ســفید مبن در هــر صــورت، تهدی
اســتفاده از گزینــه نظامــی علیــه ایــران از یــک 
ــب و  ــه عواق ــبت ب ــا نس ــدار اوبام ــو و هش س
تبعــات چنیــن حملــه ای از ســوی دیگر، نشــان 
دهنــده بحــران فکــری و پارادوکــس آزاردهنــده 
ایســت کــه ذهــن مقامــات آمریکایــی را نســبت 

بــه خــود مشــغول ســاخته اســت.
در اینجــا اساســا اهمیتــی نــدارد کــه جــان کری 
و اوبامــا بــا چــه هدفــی از آمادگــی خــود بــرای 
اســتفاده از گزینــه نظامــی علیــه ایــران ســخن 
مــی گوینــد، بلکــه آنچــه موضوعیــت دارد، 
اســتیصال دو حــزب دموکــرات و جمهوریخــواه 
آمریــکا در مواجهــه بــا »ایــران قدرتمنــد« 
ــده  ــن اســتیصال برآم ــی شــود. ای محســوب م
ــه  ــروزه در خاورمیان ــه ام ــت ک ــی اس از واقعیات
و نظــام بیــن الملــل وجــود دارد. واقعیاتــی کــه 
منجــر بــه حضــور مســتمر آمریــکا و متحــدان 
ــت  ــران و در نهای ــا ای ــره ب ــز مذاک ــای می آن پ
ــتفاده از  ــق اس ــناخته شــدن ح ــه رســمیت ش ب

ــد. ــران ش ــط ای ــته ای توس ــرژی هس ان

یــک خبرگــزاری غربــی مدعــی شــد کــه تحریــم هــای آمریــکا بــه بهانــه ممانعــت از 
ســرقت اینترنتــی تنهــا متوجه تجــار چینــی نخواهــد بــود و احتماال روســیه نیــز از این 

بابــت متضــرر مــی شــود.
ادعــای کاخ ســفید مبنــی بــر آغــاز کمپیــن مبــارزه بــا ســرقت اینترنتــی و جاسوســی 
اقتصــادی یکــی دو روزی اســت کــه بــا درج خبــری در روزنامــه »واشــنگتن پســت« 
مبنــی بــر اعمــال تحریــم علیــه برخــی از شــرکت هــا و تجــار چینــی بــر ســر زبــان 

هــا افتــاده اســت.
امــا خبرگــزاری »رویتــرز« از قــول برخــی منابــع آگاه نوشــت کــه دایــره ایــن تحریم ها 
از کشــور چیــن فراتــر رفتــه و احتمــاال روســیه را نیــز در بــر خواهــد گرفــت کــه ایــن 
خــود مــی توانــد در ادامــه اعمــال فشــار هــای یــک ســال اخیر بــه بهانــه موضــع گیری 
کاخ کرملیــن در قبــال بحــران اوکرایــن و الحــاق منطقه خودمختــار »کریمــه« به خاک 

روســیه، بــه افزایــش تنــش هــا بیــن مســکو و واشــنگتن منجر شــود.
داســتان ایــن تحریــم هــا ریشــه در ســرقت هــای اینترنتــی دارد کــه بــا اعــام رســمی 
دولــت واشــنگتن در اواســط  ژوئــن ســال میــادی جــاری انگشــت اتهــام کاخ ســفید 
را متوجــه هکرهــای خارجــی بــه ویــژه چینــی کــرد. ادعــا مــی شــود کــه در جریــان 
ایــن ســرقت، هکرهــا بــه اطاعــات بیــش از 4 میلیــون کارمنــد فــدرال دسترســی پیــدا 

کــرده انــد.
البتــه احتمــال اینکــه تحریــم هــای مطــرح شــده پیــش از ســفر مــاه ســپتامبر »شــی 
جینپینــگ« رئیــس جمهــوری چیــن، اعمــال شــود بســیار کــم اســت و در مــورد دوم 
نیــز ســفارت روســیه در واشــنگتن حاضــر بــه پاســخگویی بــه خبرگــزاری رویترز نشــد.

»جــاش ارنســت« ســخنگوی کاخ ســفید هــم از تاییــد ایــن مطلــب کــه ممکــن اســت 
شــرکت هــا و تجــار چینــی هــدف تحریــم هــای آمریــکا قــرار بگیرنــد طفــره رفــت بــا 
ایــن حــال تاکیــد کــرد کــه دغدغــه هــای امنیــت ســایبری آمریــکا بــرای پکــن تازگی 

نــدارد و مایــه تعجــب آن نخواهــد بــود.
ــاره اهدافــی کــه  ــه نیســت کــه درب وی در ادامــه صحبــت هــای خــود گفــت: عاقان
احتمــاال مــورد تحریــم واقــع مــی شــوند صحبــت کنیــم چراکــه بــه ایــن ترتیــب بــه 

ــز از آن تحریــم هــا را مــی دهیــم. ــرای گری آنهــا فرصــت اتخــاذ اقدامــات الزم ب

چین تنها نیست؛ تجار روسی هم مراقب 
تحریم های واشنگتن باشند
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آمـریـــــکا

ــن  ــوو آن«ـ  move onـ  در حی ــروه »م ــز گ ــترین تمرک بیش
ــه کنگــره  ــران و اعضــای 1+5، هشــدار ب مذاکــرات هســته ای ای

ــود. ــران ب ــر ســر وضــع تحریــم هــای جدیــد علیــه ای ب
ایــن روزهــا در پــی تکاپــوی کاخ ســفید بــرای گرفتــن تاییــد توافق 
هســته ای بــا ایــران از دو مجــلس کنگره و ســنا، تحــرکات گروهی 
ـ بیــش از هــر زمــان دیگــری   move on ـ موســوم بــه »مــوو آن« 

در معادالت سیاست خارجی آمریکا جلب توجه می کند.
ــراز مخالفــت صریــح  ــران و اب ــا ای  حمایــت از توافــق هســته ای ب
و علنــی بــا مخالفــان توافــق در آمریــکا و ســرزمین هــای اشــغالی 

کارویــژه اصلــی ایــن گــروه اســت.
 در مــاه مــارس ســال 2015 میــادی، زمانی کــه بنیامیــن نتانیاهو 
بــه دعــوت »جــان بینــر« رئیــس مجلــس نماینــدگان و از اصلــی 
تریــن مخالفــان توافــق نهایــی بــا ایــران در کنگــره بــه ســخنرانی 
پرداخــت، گــروه »مــوو آن« بــا صــدور بیانیــه ای بــا 1011 امضــا 
اعــام کــرد: »توافــق نهایــی بــا ایــران هــم اکنــون در دســترس 
ــد اجــازه داد نتانیاهــو و همراهانــش ایــن توافــق  اســت پــس نبای
را آن هــم در حالــی کــه هنــوز متولــد نشــده اســت بــه شکســت 

بکشــانند.«
بیشــترین تمرکــز گــروه »مــوو آن« در حیــن مذاکــرات هســته ای 
ایــران و اعضــای 1+5، هشــدار بــه کنگــره بــر ســر وضــع تحریــم 

هــای جدیــد علیــه ایــران بــود.
ــن«، »لیندســی گراهــام« و  ــد »جــان مــک کی ســناتورهایی مانن
»بــاب مننــدز« اصــرار داشــتند کــه تحریــم هــای تــازه ای علیــه 
برنامــه هســته ای ایــران وضــع شــود، تحریــم هایــی کــه در امتداد 
همــان تحریــم هــای قبلــی وضــع شــده از ســوی ایــاالت متحــده 
ــا  ــو ب ــت ژن ــق موق ــر هــم زدن تواف ــه ب ــف شــده و منجــر ب تعری

ــران گــردد. ای
ــه یارگیــری گســترده ای  در آن زمــان گــروه »مــوو آن« دســت ب
ــای  ــبکه ه ــوذ در ش ــب نف ــراد صاح ــاتید دانشــگاه، اف ــن اس در بی
اجتماعــی، ســرمایه گــذاران ایرانــی مقیــم آمریــکا و... زد تــا بتوانــد 
ــر هــم  افــکار عمومــی آمریــکا را نســبت بــه خطــرات ناشــی از ب

ــوو آن در آن  ــروه م ــد. گ ــران آگاه نمای ــا ای ــی ب ــق نهای زدن تواف
ــار کاخ ســفید  برهــه زمانــی موفــق عمــل کــرد و توانســت در کن
و نهادهــای رســمی آمریــکا، نقــش مهمــی در مهــار کنگــره جهت 

وضــع تحریــم هــای بیشــتر ایفــا کنــد.
ــزب  ــا ح ــتقیمی ب ــاط مس ــوو آن« ارتب ــروه »م ــون گ ــم اکن ه
دموکــرات، کاخ ســفید و البــی »جــی اســتریت«ـ  کــه یــک البــی 
لیبــرال یهــودی حامــی توافــق هســته ای بــا ایــران اســتـ  دارد و 
فعالیــت هــای آن پــس از قرائــت بیانیــه لــوزان در فروردیــن مــاه و 
متعاقبــا جمــع بنــدی مذاکــرات هســته ای در تیرمــاه امســال، وارد 

ــازه ای شــده اســت. فــاز ت
ــاره  روزنامــه »واشــنگتن پســت« در بخشــی از گــزارش خــود درب
ایــن گــروه مــی نویســد: »کار »مــوو آن«، البــی گــری و مدیریــت 
ــران  ــا ای ــته ای ب ــق هس ــود تواف ــه س ــکا ب ــی آمری ــکار عموم اف
اســت. ایــن گــروه در صــدد حفــظ توافــق هســته ای بــا ایــران در 

فضــای عمومــی آمریکاســت.«
بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه بیانیــه هــای صــادر شــده از ســوی 
اعضــای ایــن گــروه، مــی تــوان اهــداف آنهــا را در برهــه فعلــی به 

شــرح زیــر اعــام  کــرد:
ــر کنگــره آمریــکا جهــت تصویــب توافــق  الــف( اعمــال فشــار ب

ــران ــا ای نهایــی ب
ب( افزایــش هزینــه برهــم زدن توافــق نهایــی بــه ضــرر جمهوری 

ــان آمریکا خواه
ج( مهــار بــازی نتانیاهــو و البــی »آیپــک« در مســیر مخالفــت بــا 

توافــق نهایــی
ــا  ــه کــردن دموکــرات هــای مخالــف توافــق هســته ای ب د( ایزول

ــران ای
ه( برگــزاری میتینــگ هــا و تظاهــرات هــای گســترده در حمایت از 

ــا ایران توافــق هســته ای ب
ــدم  ــورت ع ــد در ص ــگ جدی ــوع جن ــه وق ــبت ب ــدار نس و( هش

ــران ــا ای ــی ب ــق نهای ــه تواف ــیدن ب رس
در ایــن میــان، یکــی از اصلــی تریــن مواضــع اتخاذ شــده از ســوی 

گــروه »مــوو آن« اعــام عــدم حمایــت مالــی از »چــاک شــامر« 
ــان توافــق هســته ای  ســناتور حــزب دموکــرات و یکــی از مخالف

بــا ایــران اســت.
ــی دو حــزب دموکــرات  در کمپیــن هــای انتخاباتــی، حمایــت مال
ــاب  ــادی در انتخ ــت زی ــان اهمی ــواه از نامزدهایش ــوری خ و جمه
ــارت  ــه عب ــدگان دارد. ب ــس نماین ــا مجل ــنا ی ــا در س ــاره آنه دوب
ــف  ــای مخال ــوو آن« از نامزده ــت »م ــدم حمای ــام ع ــر، اع بهت
توافــق هســته ای بــا ایــران نقــش مهمــی در بازدارندگــی برخــی 
ــق  ــال تواف ــی در قب ــر منف ــام نظ ــرات در اع ــناتورهای دموک س

ــران دارد. ــا ای ــی ب نهای
در ایــن میــان گــروه »مــوو آن« از ســناتورها و اعضــای مجلــس 
ــخص  ــن مش ــت ضم ــته اس ــرات خواس ــزب دموک ــدگان ح نماین
ــران،  ــا ای ــی ب ــق نهای ــال تواف ــود در قب ــی خ ــردن رای نهای ک
مســئولیت هــای ناشــی از رای منفــی خــود نســبت بــه ایــن توافق 

ــد. ــرات را بپذیرن ــزب دموک ــدن در ح ــه ش و ایزول
پیامهــای  »مــوو آن« در ســایت ایــن گــروه  بــه نشــانی 
ــود.  ــی ش ــر م http://petitions.moveon.org منتش
ــاح  ــن گــروه امــده اســت: »جن ــام هــای ای ــن پی در یکــی از آخری
ــه  ــی و نومحافظ ــان افراط ــوری خواه ــوگـ  جمه ــت ایدئول راس
کارانـ  قصــد دارنــد بــا بــر هــم زدن توافــق هســته ای بــا ایــران 
مــا را بــه ســوی جنــگ تــازه ای بکشــانند. مــا به شــما سیاســتمداران 
آمریکایــی و مــردم ایــن کشــور توصیــه مــی کنیــم که بــا حمایــت از 
توافــق هســته ای مانــع از وقــوع جنگــی تــازه در خاورمیانــه شــوید.«

بــدون شــک طــی روزهــای آتــی گــروه »مــوو آن« نقــش پررنگ 
ــدا خواهــد کــرد  ــکا پی ــادالت سیاســت خارجــی آمری ــری در مع ت
ــت از  ــروه در حمای ــن گ ــه ای ــی ک ــرات های ــزاری تظاه ــا برگ و ب
توافــق هســته ای بــا ایــران ترتیــب خواهــد داد، بــر تعــداد اعضــا 
و هــواداران آن بــه صــورت تصاعــدی افــزوده خواهــد شــد. البتــه 
ایــن فعالیــت و عضــو گیــری ممکــن اســت بــه موضوع هســته ای 
ایــران محــدود نمانــد و دیگــر موضوعــات و حــوزه هــای سیاســت 

خارجــی آمریــکا را نیــز در بــر بگیــرد.

خط و نشان »موو آن« برای مخالفان توافق هسته ای در آمریکا
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|| همانطــور کــه مطلــع هســتید آمریکا 
ــته ای  ــق هس ــی تواف ــال بازبین در ح
ــود  ــکان وج ــن ام ــت و ای ــران اس ای
دارد کــه قانونگــذاران آمریکایــی ایــن 
توافــق را رد کــرده و آن را از بیــن 
ــد  ــی رخ ده ــن اتفاق ــر چنی ــد، اگ ببرن
ــد  ــه خواه ــد از آن چگون ــت بع وضعی

ــود؟  ب
ــران  احتمــال آن )رد شــدن توافــق هســته ای ای
ــد اســت  ــا بعی ــکا( وجــود دارد ام در کنگــره آمری
ــق را از  ــن تواف ــی ای ــذاران آمریکای ــه قانونگ ک
بیــن ببرنــد. اگــر اعضــای ســنا و کنگــره آمریــکا 
ــد  ــد نیازمن ــن ببرن ــن توافــق را از بی ــد ای بخواهن
کســب دو ســوم رای مجلــس نماینــدگان و ســنا 
هســتند کــه البتــه رســیدن بــه ایــن میــزان رای 
ــق  ــکا تواف ــره آمری ــر کنگ ــت. اگ ــکل اس مش
ــران  ــگاه ای ــرد آن ــن بب ــران را از بی ــته ای ای هس
و پنــج کشــور باقــی مانــده یعنــی روســیه، چین، 

انگلیــس، فرانســه و آلمــان تصمیمــات مهمــی 
اتخــاذ خواهنــد کــرد اینکــه آیــا آنهــا ایــن توافق 
ــن  ــا آنکــه ای ــد؟ ی ــی رهــا مــی کنن را بطــور کل
ــی  ــرا م ــکا اج ــور آمری ــدوون حض ــق را ب تواف
ــود  ــا ش ــق ره ــن تواف ــر ای ــه اگ ــد.  و اینک کنن

ــرد؟    ــد ک ــه خواه ــران چ ای

|| »بــاراک اوبامــا« رئیــس جمهــور 
آمریــکا در مصاحبــه روز یکشــنبه خــود 
بــا شــبکه ســی ان ان عنــوان داشــت 
کــه نقــش آمریــکا در سیاســت هــای 
ــق  ــطه تواف ــد بواس ــی توان ــان م جه
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــران تح ــته ای ای هس
ــور  ــت را چط ــن وضعی ــما ای ــرد، ش گی

ــد؟  ــی کنی ــف م توصی
 شکســت ایــن توافق موجــب جدایــی آمریــکا از 
متحدانش شــده و بســیاری از کشــورها را نســبت 
بــه رهبــری آمریــکا بــی اعتمــاد مــی کنــد. ایــن 

امــر ) رای منفــی کنگــره بــه توافــق هســته ای 
ایــران( شــبیه رای منفــی ســنا بــه طــرح »لیــگ 
ــل  ــال قب ــه 100 س ــود ک ــد ب ــا« خواه ــت ه مل
انجــام شــد و منجــر بــه انــزوا و ضعیــف شــدن 

آمریــکا گردیــد.

ــق  ــه تواف ــکا ب ــرره آمری ــر کنگ || اگ
ــد  ــی بده ــران رای منف ــته ای ای هس
آیــا ممکــن اســت کــه ایــاالت متحــده 
ــال  ــی را در قب ــرد متفاوت ــا رویک و اروپ
ــن  ــور ای ــد؟ منظ ــش بگیرن ــران پی ای
ــا  ــت آنه ــن اس ــا ممک ــه آی ــت ک اس
ــته  ــران داش ــا ای ــی را ب ــط متفاوت رواب
باشــند و اروپــا در مــورد ایــران از 

ــد؟  ــروی نکن ــکا پی آمری
ایــن امــر امــکان دارد، اگــر چــه امــکان دارد کــه 
آمریــکا بدنبــال اعمــال تحریــم هــای ثانویــه ای 
ــرکت  ــورها و ش ــب آن کش ــه موج ــه ب ــد ک باش

ــد از  ــی کنن ــه م ــران معامل ــا ای ــه ب ــی ک های
معاملــه بــا ایــاالت متحــدده محــروم مــی شــوند 
امــا ایــن امــر مشــکات زیــادی را میــان آمریکا 

ــی اورد.  ــود م و متحــدان نزدیکــش بوج

|| بــه نظــر مــی رســد کــه کشــورهای 
آمریــکا  بــا  مقایســه  در  اروپایــی 
اشــتیاق بیشــتری بــرای احیــای روابط 
خــود بــا ایــران دارنــد شــما دلیــل کــم 
ــی در  ــای امریکای ــرکت ه ــی ش تحرک
ــش  ــرای افزای ــا راب ــا اروپ ــه ب مقایس
ــی  ــه ارزیاب ــران چگون ــا ای مناســبات ب

ــد؟  ــی کنی م
آمریــکا نیاز بیشــتری بــه نفــت و گاز ایــران دارد. 
شــرکت هایــی آمریکایــی در مقایســه با شــرکت 
هــای اروپایــی عاقــه کمتــری بــرای داد و ســتد 
ــر و سرنوشــتی  ــا تقدی ــد و جغرافی ــران دارن ــا ای ب

اســت کــه مــن از آن مــی ترســم.

گفتگو با مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا:

رای منفی کنگره به »برجام« جهان را به آمریکا بی اعتماد می کند
مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا با اشاره به موافقت ها و مخالفت های موجود در 
کنگره آمریکا با توافق هسته ای ایران، عنوان داشت که رای منفی به برجام موجب 

می شود تا کشورهای زیادی به آمریکا بی اعتماد شوند.
کنگره آمریکا این روزها شاهد بررسی توافق هسته ای ایران است. موضوعی 
که بر اساس اعالم کاخ سفید مهمترین مورد مطرح شده در کپیتال هیل از زمان 
جنگ عراق تا کنون است. همزمان با این بررسی کاخ سفید نیز تالش خود را برای 
افزایش حمایت از این توافق گسترش داده اما با این وجود این احتمال وجود دارد که 

قانونگذاران آمریکایی اقدام به رد این توافق کنند. 
با  توافق در کنگره بر روابط آمریکا  این  احتمالی  تاثیر رد  از  بهتر  برای اطالع 
همپیمانانش با پروفسور »دانیل سرور« مشاور سابق وزارت امور خارجه آمریکا 

کردیم.  گفتگو 
پروفسور دانیل سرور از معروف ترین کارشناسان حاضر در مبحث مدیریت 
جنگ، و از کارشناسان ارشد موسسه روابط دو سوی آتالنتیک و از اساتید دانشگاه 
جان هاپکینز است که سابقه فعالیت گسترده در مورد جنگ های عراق، افغانستان 
و بالکان را دارد و از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امر 
میانجیگری میان مسلمانان و کروات های یوگسالوی فعالیت کرده است. متن این 

مصاحبه به شرح زیر است: 

رویتــرز  در  مطلبــی  در  آمریکایــی  تحلیلگــر 
ــوان  ــه عن ــه ب ــاب ترکی ــکا در انتخ ــم آمری تصمی
ــش را  ــا داع ــارزه ب ــود در مب ــی خ ــریک اصل ش
ــا  ــکا ب ــاف آمری ــظ ائت ــر حف اشــتباه دانســته و ب

ــرد. ــد ک ــا تاکی کرده
ــز  ــم »بل ــه قل ــه ای ب ــرز در مقال ــزاری رویت خبرگ
میســتزال« تحلیلگــر آمریکایــی انتخــاب ترکیــه به 
عنــوان شــریک آمریــکا در جنــگ علیــه داعــش را 

ــد. اشــتباه کاخ ســفید خوان
در ایــن مقالــه بــا اشــاره بــه گذشــت مــدت زمــان 
ــگ  ــه جن ــه ب ــتن ترکی ــام پیوس ــی از اع طوالن
علیــه داعــش آمــده اســت:گمان مــی رفــت 
ــاف ضــد داعــش  ــه ائت ــه ب ــد از پیوســت ترکی بع
ــد.  ــدا کن ــدت پی ــدرو ش ــروه تن ــن گ ــا ای ــگ ب جن
ــد روز مشــخص شــد رجــب  ــا گذشــت چن ــی ب ول
ــه فقــط  ــه ن طیــب اردوغــان رئیــس جمهــور ترکی
ــه  ــد بلک ــی کن ــاران م ــش را بمب ــای داع نیروه
ــار  ــه در مه ــی ک ــا گروه ــش ، تنه ــتر از داع بیش
ــه دســت  کــردن خطــر داعــش موفقیــت نســبی ب

ــد. ــی کن ــاران م ــا را بمب ــی کرده ــود یعن آورده ب
نویســنده بــا اشــتباه خواندن تصمیــم کاخ ســفید در 
انتخــاب ترکیــه بــه عنــوان شــریک اصلی خــود در 
جنــگ علیــه داعــش مــی نویســد: رهبــر دمدمــی 
ــا داعــش بســیار کمتــر  ــه جنــگ ب مــزاج ترکیــه ب
از احیــای حاکمیــت خــود در داخــل ترکیــه اهمیــت 

مــی دهــد.
نویســنده بــا اشــاره بــه همــکاری گســترده کردهــا 
ــکا در مــاه هــای گذشــته در جنــگ علیــه  ــا آمری ب
داعــش خواســتار این شــده اســت کــه اولویــت اول  
ــا گــروه هــای کــرد در  واشــنگتن حفــظ ائتــاف ب

جنــگ بــا داعــش باشــد.
نویســنده همچنیــن معتقــد اســت کــه آمریــکا نباید 
ــردی کاخ  ــدف راهب ــا ه ــد ت ــازه ده ــه اج ــه ترکی ب
ــش  ــای داع ــت دادن تکفیریه ــی شکس ــفید یعن س
را از بیــن ببــرد. بــه همیــن دلیــل از مقامــات 
ــه  ــی قدرتمندان ــا موضع ــد ت ــی خواه ــی  م آمریکای
تــر در برابــر حمــات اردوغــان بــه کردهــا اتخــاذ 

ــد. کنن

ترکیه شریک مناسبی برای 
آمریکا در جنگ با داعش نیست
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رئیــس کمیتــه روابــط خارجــی ســنای آمریــکا مدعــی اســت کــه 
در فقــدان وجــود یــک سیاســت واضــح و جامــع در قبــال منطقــه، 
توافــق هســته ای ایــران بــه رکــن اصلــی اســتراتژی خاورمیانه ای 

ایــاالت متحــده آمریــکا بــدل خواهــد شــد.
ــس  ــوان رئی ــه عن ــر« ب ــاب کورک ــواه »ب ــوری خ ــناتور جمه س
کمیتــه قدرتمنــد روابــط خارجــی ســنای آمریــکا نقــش کلیــدی در 
ــا نمــود.  ــران و کشــورهای 1+5 ایف ــد مذاکــرات هســته ای ای رون
ــرای  ــراط گ ــناتورهای اف ــر س ــت تاثی ــره تح ــه کنگ ــی ک در حال
ــد  ــو« و »ت ــو روبی ــن«، »مارک ــام کات ــر »ت ــواه نظی ــوری خ جمه
ــارج  ــرات و خ ــیر مذاک ــدازی در مس ــنگ ان ــه س ــعی ب ــروز« س ک
ــا  ــارکت ب ــر در مش ــت، کورک ــی را داش ــیر اصل ــردن آن از مس ک
ســناتور دموکــرات »بــن کاردیــن« طــرح بازبینــی توافــق هســته 
ــفید و  ــی کاخ س ــگ داخل ــه جن ــا ب ــرد ت ــی ک ــران را معرف ای ای
کنگــره آمریــکا خاتمــه داده و بــه دولتمــردان واشــنگتن فرصتــی 
ــکا از  ــق ایــن طــرح کنگــره آمری ــراز وجــود بدهــد. مطاب ــرای اب ب
فرصتــی 60 روزه بــرای بررســی تفاهــم هســته ای برخــوردار شــد 
کــه در تاریــخ 2۳ ام تیرمــاه در شــهر »ویــن« اتریــش بین ایــران و 

ــه دســت آمــد. ــن مذاکــره ب دیگــر طرفی
ــی هــای مرتبــط  از زمــان حصــول تفاهــم ویــن، کورکــر و الب
ــز« وزرای  ــات »جــان کــری« و »ارنســت مونی ــه دفع ــا وی ب ب
ــات  ــه توضیح ــه ارای ــکا را وادار ب ــرژی آمری ــه و ان ــور خارج ام
ــز  ــار نی ــک ب ــی ی ــد. وی حت ــوده ان ــره نم ــج مذاک ــاره نتای درب
ــرژی  ــی ان ــن الملل ــس بی ــر کل آژان ــو« مدی ــا آمان ــای »یوکی پ
ــای  ــق ه ــاره تواف ــا از او درب ــرد ت ــاز ک ــره ب ــه کنگ ــی را ب اتم
ــی  ــن الملل ــن نهــاد بی ــن ای ــه ای کــه بی ــه اصطــاح محرمان ب
و ایــران امضــا شــده اســت اعتــراف بگیــرد. وی بعدهــا مدعــی 
شــد کــه توضیحــات آمانــو قانــع کننــده نبــوده و نگرانــی هــای 

ــته اســت. ــراه داش ــه هم ــره ب ــرای کنگ بیشــتری را ب
کورکــر بــر خــاف دیگــر همقطــاران جمهــوری خــواه بــه جــای 
ــود را  ــد خ ــی ده ــح م ــفید ترجی ــه کاخ س ــه ب ــی و حمل ــخ زبان تل
معقــول جلــوه دهــد تــا در ســایه آرامــش و بــه بهانــه خیرخواهــی 
نتیجــه را بــه ســمت و ســویی ســوق دهــد کــه در نهایــت آبــروی 

ــواه را بخــرد. ــوری خ کنگــره جمه
ــه  ــایت روزنام ــه در وبس ــتی ک ــاس، وی در یادداش ــن اس ــر همی ب
ــه  ــون ک ــد: اکن ــی نویس ــد، م ــر ش ــت« منتش ــنگتن پس »واش
»بــاراک اوبامــا« رئیــس جمهــور آمریــکا بــه مقصــود خود رســیده، 
نوبــت کنگــره اســت تــا دربــاره اینکــه توافــق هســته ای در جهــت 
منافــع آمریــکا هســت یــا خیــر تصمیــم گیــری کنــد. حــال آنکــه 
بــه عقیــده مــن توافــق نــه امنیــت بیشــتری را بــرای آمریــکا بــه 
ارمغــان مــی آورد و نــه مانــع از دســتابی ایــران بــه ســاح اتمــی 

مــی شــود.
کورکــر در ادامــه بــر ادعــای خــود مبنــی بــر پنهــان کاری آژانــس 

بیــن المللــی انــرژی اتمــی اشــاره کــرده و مدعــی مــی شــود کــه 
آژانــس، کاخ ســفید و دیگــر اعضــای 1+5 بــرای آنکــه خاطــر رهبر 
ایــران آشــفته نشــود بــه توافــق ســری بــا تهــران رضایــت داده اند.

وی در ایــن بــاره مــی نویســد: ایــن موافقــت نامــه هــا ســری باقی 
مــی مانــد امــا مــا بــه خوبــی از ماهیــت غیــر معمــول آنهــا آگاهــی 
داشــته و ایــن را نشــانه ای از ضعــف گــروه 1+5 در واداشــتن ایــران 

بــه مســؤولیت پذیــری در قبــال فعالیــت هــای خــود مــی دانیم.
ــکا را  ــی آمری ــکل فعل ــود مش ــت خ ــی از یادداش ــر در بخش کورک
بســیار فراتــر از توافــق هســته ای ایــران ارزیابــی مــی کنــد و آن را 
بــه عــدم شــفافیت سیاســت واشــنگتن در قبــال منطقــه خاورمیانه 

نســبت مــی دهــد.
وی در توجیــه ادعــای خــود مــی نویســد: مشــکل بزرگتــری کــه 
بــا آن روبــرو هســتیم از دایــره توافــق هســته ای ایــران فراتــر مــی 
ــال  ــع در قب ــح و جام ــت واض ــک سیاس ــود ی ــدان وج رود. در فق
ــه ای  ــی اســتراتژی خاورمیان ــه رکــن اصل ــق ب ــن تواف ــه، ای منطق
ــه ایــن ترتیــب مــا  ایــاالت متحــده آمریــکا بــدل خواهــد شــد. ب
بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود در عــراق و ســوریه و شــاید هــر 
جــای دیگــر ناگزیــر بــه ایــران تکیــه خواهیــم کــرد. تــوازن قدرت 
ناگهانــی ممکــن اســت دیگــر کشــورهای منطقــه را بــه اقدامــات 

مخاطــره انگیــز واداشــته و بــه بــی ثباتــی منطقــه دامــن بزنــد.
ــی از ایــن  ــه خوب ــران ب کورکــر در ادامــه مدعــی مــی شــود: ای
واقعیــت آگاه بــود و همیــن موجــب شــد کــه توافــق را بــه نفــع 
ــس  ــا پ ــع پ ــوع مان ــن موض ــه ای ــال آنک ــرد ح ــش بب ــود پی خ
ــی  ــی احتمال ــه تخط ــورت هرگون ــق در ص ــا از تواف ــیدن م کش

ــود.      ــد ب ــران خواه ای
ــتراتژی  ــه اس ــده ک ــاالت متح ــاف ای ــر، برخ ــای کورک ــه ادع ب
ــتراتژی  ــران اس ــد، ای ــی کن ــال نم ــه دنب ــی را در خاورمیان واضح
ــته ای  ــق هس ــطه تواف ــه واس ــه ب ــخصی دارد ک ــه ای مش منطق
بیــش از پیــش تقویــت مــی شــود کــه از آن میــان مــی تــوان بــه 
همــکاری بــرای تامیــن امنیــت عــراق، حمایــت از دولت دمشــق و 

ــرد. ــاره ک ــت حــزب اهلل اش تقوی
ــب پیشــین، مدعــی مــی شــود کــه  ــه مطال ــا اســتناد ب کورکــر ب
بهتریــن راهــی کــه پیــش روی کنگــره قــرار دارد لغو توافقی اســت 
ــه  ــای بلوک ــی ه ــارد دالر از دارای ــا میلی ــازی صده ــا آزادس ــه ب ک
شــده ایــران طــی ده ســال آینــده نــه تنهــا موجــب قــدرت گرفتــن 
ــلیحاتی و موشــکی  ــای تس ــم ه ــه تحری ــود، بلک ــی ش ــور م کش
ــی  ــکا غن ــاعد آمری ــر مس ــا نظ ــی ب ــرده و حت ــذف ک ــران را ح ای

ــز میســر مــی ســازد. ــاد اقتصــادی را نی ــوم در ابع ســازی اوانی
امــا  کورکــر کــه داعیــه دار پیــروی از منطــق اســت پــس از ذکــر 
تمامــی معایــب توافــق هســته ای و لــزوم لغــو آن از ســوی کنگــره 
ــان روی دیگــر  ــد ناگه ــم کن ــی آنکــه رشــته کام را گ ــکا ب آمری
ســکه را نیــز بــه دولتمــردان واشــنگتن نشــان مــی دهــد و خطــر 

پــا پــس کشــیدن از توافــق هســته ای را گوشــزد مــی کنــد. وی در 
ایــن بــاره مــی نویســد: متاســفانه، توافــق هســته ای دســت مــا را 
ــا تــاش هــای ایــران مــی بنــدد. اگــر کوششــی  بــرای مقابلــه ب
ــه  ــا توجــه ب ــه خــرج بدهیــم، ایــران ب ــا پــس کشــیدن ب ــرای پ ب
ــه  ــا توســل ب ــرد و ب ــرار مــی گی ــارش ق ــی کــه در اختی ــع مال مناب
تســریع رشــد اقتصــادی در ســایه اتحــاد بــا شــرکای مــا -کــه بــر 
خــوان پــر نعمــت فوایــد حاصــل از تجــارت بــا ایــن کشــور خواهند 
نشســت-  فعالیــت هــای هســته ای خــود را تشــدید خواهــد کــرد.

وی در ادامــه مــی افزایــد: ایــن تصــور کــه رئیــس جمهــور آینــده 
آمریــکا --بــه امیــد آنکــه ایــران فقیــر و منــزوی شــود-  از گزینــه 
هایــی مشــابه بــا آنچــه کــه امــروز پیــش روی ما اســت برخــوردار 

خواهــد بــود، توهمــی بیــش نیســت.
ــده تکــراری را پیــش مــی کشــد کــه  در نهایــت، کورکــر ایــن ای
مــا بــه دنبــال عــدم توافــق نیســتیم بلکــه در پــی توافــق جایگزنی 
ــد. وی  ــکا فراهــم کن ــرای آمری ــری را ب هســتیم کــه شــرایط بهت
در ایــن خصــوص مــی نویســد: در طــول تاریــخ، کنگــره صدهــا 
توافــق بیــن المللــی را لغــو کــرده و یا تغییــر داده اســت. بســیاری از 
ایــن توافــق هــا چنــد جانبــه بــوده انــد و اینکــه کاخ ســفید مدعــی 
اســت توافقــی بــه غیــر از آنچــه کــه بــه دســت آمــده وجــود نــدارد 
تاشــی در جهــت نادیــده گرفتــن نقــش و اهمیــت کنگــره اســت. 
توافــق بــه دســت آمــده ادامــه فشــار بــر ایــران را بــه امیــد ممانعت 
از ســاخت ســاح اتمــی تضمیــن نمــی کنــد و در عــوض آمریــکا 
را بــا کشــوری مواجــه مــی ســازد کــه بــرای رســیدن بــه اهــداف 
خــود در خاورمیانــه بــه مراتــب ثروتمندتــر و توانمندتــر خواهــد بود. 
بــه همیــن دلیل کنگــره بایــد توافــق هســته ای را لغــو کــرده و آن 

را بــه رئیــس جمهــور ارجــاع دهــد.
لحــن کام کورکــر کــه در طــول یادداشــت دو صفحــه ای خــود 
تــا حــد ممکــن از تهدیــد فاصلــه گرفتــه، بیشــتر حامــل ســیگنال 
هشــداری اســت کــه بــه طــور همزمــان بــه کاخ ســفید و کنگــره 
آمریــکا گســیل مــی شــود. ایــن پیــام کــه بــا برشــمردن 
ــطه  ــه واس ــران ب ــت ای ــم موقعی ــته از تحکی ــای برخاس تهدیده
توافــق هســته ای آغــاز می شــود در میانــه راه مســیر خــود را تغییر 
داده و بــه خطــرات ناشــی از لغــو توافــق و تســریع فعالیــت هــای 
هســته ای ایــران در ســایه رویگردانــی متحــدان آمریــکا از ادامــه 
تحریــم هــا مــی انجامــد و در نهایــت بــاز توافــق را بــه امیــد یافتن 

ــاراک اوبامــا ارجــاع مــی دهــد.   ــز ب ــه می ــر ب جایگزینــی بهت
پــس شــاید بتــوان یادداشــت کورکــر را پیــش زمینــه ای بــرای 
ــی  ــه خوب ــره ب ــه کنگ ــه حســاب آورد ک ــه ب ــن فرضی ــات ای اثب
ــن حاصــل  ــه در وی ــی ک ــر تفاهم ــود ب ــذاری خ ــدم تاثیرگ از ع
شــد، آگاه اســت امــا بــرای قــدرت نمایــی هــم کــه شــده در دور 
نخســت بــه آن رای منفــی خواهــد داد تــا نتیجــه نهایــی را بــه 
وتــوی رئیــس جمهــور منــوط کنــد. بــه ایــن ترتیــب، اکثریــت 
ــه  ــرده و ب ــظ ک ــود را حف ــروی خ ــره آب ــواه کنگ ــوری خ جمه
تخطــی از آرمــان هــای حزبــی محکــوم نمــی شــود و همــه بــار 
ــر دوش رئیــس جمهــور دموکــرات مــی گــذارد.  مســئولیت را ب
در نهایــت، وقتــی کــه بعــد از همــه کارشــکنی هــا توافــق بــه 
ــزام  ــد در حرکتــی نمایشــی الت نتیجــه برســد، کنگــره مــی توان
ــه نمایــش بگــذارد و پاســخ  ــه حفــظ اتحــاد کشــور ب خــود را ب

ــد. آری بده
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