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چرا پناهجویان به کشورهای ثروتمند غربی نمی روند

گفتگو با »عمار حکیم« رئیس مجلس اعالی اسالمی عراق

نگرانی وارث »مستر همفر« از جدایی ایران و سعودی

امریکا به دنبال تجزیه عراق
آیا خواب »جو بایدن« تعبیر می شود
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بــدون شــک بهتریــن لقبــي کــه مــي تــوان بــراي ایــن شــهید 
ــت،  ــر گرف ــخصیت واالي او در نظ ــف ش ــوار و در توصی بزرگ

ــا تروریســم« اســت. »شــهید بیــن المللــی مبــارزه ب
ــا  ــري ه ــا تکفی ــرد ب ــي در نب ــین همدان ــردار حس ــهادت س ش
ــران اســامي و  ــره ای ــر چه ــدوه را ب ــم و ان ــرد غ ــوریه گ در س
ملــت مســلمان و انقابــي مــا نشــانده اســت، هــر چند کــه این 

ــه خــود رســید. ــه آرزوي دیرین ــي ادعــا و بزرگــوار ب ســردار ب
ــه  ــدس و در جبه ــاع مق ــي در دوران دف ــهید همدان ــردار ش  س
هــاي حــق علیــه باطــل حضــوري فعــال داشــت. او در آن نبــرد 
هشــت ســاله، غیرتمندانــه در مقابــل دشــمن بعثي ســینه ســپر 
کــرد و بــا همــه وجــود از خــاک کشــورمان صیانــت کــرد. او در 
کنــار دیگــر شــهدا و رزمندگانــي کــه افتخــار همیشــگي ایــران 
زمیــن هســتند، جــان خــود را در طبــق اخــاص گذاشــت امــا 
گویــا قســمت بــود او مــزد آن همــه صابــت خالصانــه خــود در 
طــول جنــگ تحمیلــي را پــس از ســالها در ســوریه و در جــوار 
حــرم حضــرت زینــب کبــري )ســام اهلل علیهــا( دریافــت کند.

ــود و  ــي  از بنیانگــذاران ســپاه همــدان ب ســردار حســین همدان
مدتــي نیــز فرماندهــي لشــکر 2۷ محمدرســول اهلل را برعهــده 
داشــت. پــس از تبدیــل ایــن لشــکر بــه ســپاه محمد رســول اهلل 
ــود.  ــي ب ــردار همدان ــده س ــز برعه ــپاه نی ــن س ــی ای فرمانده
خاطــرات وي در قالــب 2 کتــاب »مهتــاب خّیــن« و »تکلیــف 

ــرادر« منتشــر شــده اســت. اســت ب
ــود  ــاري خ ــور مستش ــدت حض ــول م ــي در ط ــردار همدان س
ــت از حــرم  ــه اقدامــي در جهــت صیان ــچ گون در ســوریه، از هی
ــرت  ــاري، حض ــا و بردب ــر وف ــام و مظه ــوار اس ــوي بزرگ بان
زینــب )ســام اهلل علیهــا( و دیگــر اماکــن مقدســه ماننــد حــرم 

ــد. ــغ نورزی ــا( دری ــام اهلل علیه ــه )س ــرت رقی حض

ــه  ــرد را ب ــدان نب ــود در می ــات خ ــود تجربی ــام وج ــا تم او ب
ــادا  ــا مب ــرد ت ــي ک ــل م ــت منتق ــوریه و مقاوم ــدگان س رزمن
مهــره هــاي غــرب و آل ســعود و رژیــم صهیونیســتي بــر خاک 

ــد. ــدا کنن ــلط پی ــوریه تس س
ســردار شــهید همدانــي بــه معنــاي واقعــي کلمــه، مومــن بــه 
قاعــده نفي ســبیل بــود. او ســلطه کفــار و مهــره هــاي تکفیري 
کفــار ماننــد داعــش و النصــره و دیگــر گــروه هــاي تروریســتي 
ــان  ــر جه ــون را ب ــرب و وهابی ــت غ ــه دس ــاخته و پرداخت س

ــت. اســام نمــي پذیرف
ســردار همدانــي در کنــار حضــور خالصانــه و بســیار موثــري که 
در ســوریه داشــت و در کنــار نقــش مهــم مستشــاري، نســبت 
بــه تهدیــدات ایــاالت متحــده آمریــکا و جبهــه غــرب نیــز بــه 

شــدت قاطعانــه موضــع گیــري مــي کــرد.
ــده ســتاد  ــرال دمپســي« فرمان ــي کــه »ژن چنــدي پیــش زمان
ــه  ــي علی ــدام نظام ــوص اق ــکا در خص ــش آمری ــترک ارت مش
ــد،  ــان ران ــر زب ــه اي را ب ــخیف و متوهمان ــخنان س ــران س ای
طنیــن صــداي ســردار همدانــي در گــوش تــک تــک مقامــات 

ــد : ــي پیچی آمریکای
ــا را از  ــد م ــکا نمي توان ــعار دادن آْمری ــیدن و ش ــده کش »عرب
ــد. در ســال گذشــته )ســال 20۱3 میــادي(  ــه در کن ــدان ب می
کــه آمریکایي هــا قصــد حملــه به ســوریه را داشــتند 48 ســاعت 
ــر  ــکا خــارج شــدند. اگ ــا آمری ــه، همــه از تعهــد ب ــل از حمل قب
آمریــکا قــادر بــود بــه ســوریه حملــه مي کــرد، جایي کــه بــراي 
ــته  ــود را گذاش ــاش خ ــه ت ــتي هم ــم صهیونیس ــت رژی امنی
اســت. اگــر آمریکایي هــا چنیــن اشــتباهي کننــد، حتمــاً آخرین 
ــوروي  ــر ش ــاد جماهی ــد اتح ــود و مانن ــد ب ــان خواه اشتباهش

ــت...« ــد رف ــرو خواهن ــاق ف ســابق در بات

ــن  ــراي ای ــوان ب ــي ت ــه م ــي ک ــن لقب ــک بهتری ــدون ش ب
شــهید بزرگــوار و در توصیــف شــخصیت واالي او در نظــر 
ــا تروریســم« اســت.  ــارزه ب ــی مب ــن الملل ــت، »شــهید بی گرف
معــادالت  هوشــمندانه  رصــد  همدانــي ضمــن  ســردار 
ــي و  ــي، وهاب ــري« و خاســتگاه غرب ــه، »تروریســم تکفی منطق

ــود. ــناخته ب ــي ش ــه خوب ــتي آن را ب صهیونیس
 اخــاص ســردار همدانــي در میــدان نبــرد بــا تروریســت هــاي 
ــار  ــت، رفت ــه ماهی ــبت ب ــي وي نس ــار آگاه ــري در کن تکفی
ــا ارزش و  ــود ت ــا ســبب شــده ب ــن تروریســت ه ــک ای و تاکتی
عیــار بــاالي مشــاوره هــاي او بــه نیروهــاي نظامــي و ارتــش 
ســوریه در خصــوص چگونگــي مقابلــه بــا تکفیــري ها، خــود را 

در میــدان نبــرد نشــان دهــد.
ــا  ــار م ــر در کن ــي دیگ ــین همدان ــردار حس ــهید س ــروز ش ام
ــراه  ــه هم ــوار ب ــهید بزرگ ــن ش ــون ای ــرکات خ ــا ب ــت ام نیس
ــا دشــمنان  ــارزه ب دههــا دســتاوردي کــه از خــود در مســیر مب
اســام و مســلمین بــه جــا مانــده اســت دلگرمــي بزرگــي براي 

ــت. ــام اس ــان اس ــي در جه ــان واقع آزادیخواه
ــران  ــراي ای ــي ب ــراق ســردار شــهید همدان ــدان و ف اگرچــه فق
ــا  ــت، ام ــنگین اس ــه س ــت در منطق ــان مقاوم ــامي و جری اس
ــزرگ  ــدارد کــه شــهادت مــردان ب شــک و شــبهه اي وجــود ن
خــون جهــاد و ایســتادگي و مقاومــت را بــا شــدت بیشــتري در 
رگهــاي فرزنــدان اســام و مقاومــت بــه گــردش در مــي آورد.

امــروز غــرب، رژیــم صهیونیســتي و آل ســعود و مهــره هــاي 
ــال ســردار شــهید  تکفیــري و تروریســتي آنهــا از شــهادت امث
ــا و بلکــه بیشــتر هــراس  ــات آنه ــد حی ــه مانن ــز ب ــي نی همدان
ــل  ــا لحظــه شکســت کام ــه ت ــه اي ک ــراس و واهم ــد، ه دارن
و نهایــي تروریســت هــا و حامیــان آنهــا ادامــه خواهــد داشــت.

سردار همدانی؛ شهید بین المللی مبارزه با تروریسم
حنیف غفاری
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ایران در جهان

در حالی »آمانو« اصالت سـند منتشـر شده توسط 
خبرگـزاری آمریکایـی دربـاره توافـق محرمانـه 
ایـران و آژانـس را رد مـی کنـد کـه عضو سـابق 
تیـم مذاکـره کننده هسـته ای آمریـکا آن را بطور 

تلویحی جعلـی نمـی داند.
در هفته های گذشـته یکی از کشـمکش های کاخ 
سـفید و سـناتورهای کنگـره آمریـکا دربـاره توافق 
هسـته ای ایران مسئله توافق جداگانه ایران و آژانس 

بین المللـی انـرژی اتمی بوده اسـت.
نماینـدگان کنگـره بـا وجـود محرمانـه بـودن 
ماهیـت توافقات بیـن آژانـس بین المللـی انرژی 
اتمی و کشـورها خواسـتار مطلع شـدن از جزئیات 
توافـق بیـن ایـران و آژانـس بودند. دولـت آمریکا 
در واکنـش بـه ایـن درخواسـت سـناتورها بـا رد 
درخواسـت کنگـره در ایـن خصوص اعـام کرد 
باوجـود اینکه از محتویـات توافق آژانـس و ایران 
مطلع اسـت امـا به علـت محرمانه بـودن این نوع 

توافقـات از اعـام جزئیـات آن معذور اسـت.
در پـی ایـن کشـمکش هـا بیـن کنگـره و دولت 
آمریکا روز چهار شـنبه 28 مرداد رسـانه آمریکایی 
آسوشـیتدپرس بـا انتشـار یک سـند در گزارشـی 
ادعـا کـرده بـود کـه آژانـس بیـن المللـی انرژی 
اتمـی وظیفـه انجام بازرسـی هـا در سـایت نظامی 
پارچین را به ایران محول کرده اسـت. در پی انتشـار 
این ادعا از سـوی این خبرگـزاری آژانس بین المللی 
انـرژی اتمـی و وزارت امـور خارجه آمریـکا در بیانیه 

هایـی ادعاهای آسوشـیتد پـرس را رد کردند.
رد ادعـای آسوشـیتد پـرس در حالـی از سـوی 
»یوکیـو آمانـو« مدیـر کل آژانـس بیـن المللـی 
انـرژی اتمـی و »رضـا نجفـی« نماینده ایـران در 
آژانـس صـورت مـی گیـرد کـه »ریچـارد نیفو« 

عضو سـابق تیم مذاکـره کننده هسـته ای آمریکا 
و از طراحـان تحریـم هـای ایـران اعام داشـت 
کـه اگر سـندی جعلی باشـد آسوشـیتد پـرس آن 
را منتشـر نمی کند و نمی توان صراحتا اصالت سـند 

منتشـر شـده توسـط این خبرگـزاری را رد کرد.
عضـو  نیفـو«  »ریچـارد  بـا  گفتگـو  مشـروح 
سـابق تیـم مذاکـره کننـده هسـته ای آمریکا و 
کارشـناس امور تحریم هـا و امنیت بیـن الملل 
خارجـه  وزارت  در  تسـلیحات  اشـاعه  عـدم  و 

آمریـکا در زیـر آمـده اسـت:

اخیـرا  آسوشـیتدپرس  ||خبرگـزاری 
سـندی را منتشـر کـرده و مدعی شـده 
اسـت کـه ایـن سـند توافـق محرمانه 
آژانس بیـن المللی انرژی اتمـی و ایران 
اسـت. آیـا چنیـن چیـزی مـی توانـد 

صحـت داشـته باشـد؟
ممکن اسـت صحت داشـته باشـد اما مـن خودم 
سـند رسـمی را ندیـده ام و در جایگاهـی نیسـتم 
کـه در ایـن خصوص نظـری بدهـم  کـه ادعای 

آسوشـیتدپرس صحیـح اسـت یـا خیر.

»طـارق  مثـل  کارشناسـان  برخـی   ||
رئـوف« کارشـناس سـابق آژانـس بین 
سـند  اصالـت  اتمـی  انـرژی  المللـی 
منتشر شـده توسط آسوشـیتد پرس را 
زیر سـوال برده انـد و از احتمـال جعلی 
بـودن آن خبـر داده انـد. بـه نظر شـما 
دلیـل چنیـن اقداماتـی از سـوی برخی 

ها چیسـت؟ رسـانه 
مـن نمـی توانـم در این خصـوص قضـاوت کنم. 

تصـور مـن ایـن اسـت اگـر چیـزی جعلی باشـد 
آسوشـیتد پرس آن را منتشـر نمی کنـد. بنابر این 
اگـر این سـند جعلی اسـت بایـد اینگونـه متصور 

بود کـه آسوشـیتد پـرس فریـب خورده اسـت.

||بـا وجـود این حقیقـت کـه توافق بین 
ایـران و آژانـس بیـن المللـی انـرژی 
اتمی محرمانه اسـت، چرا سـناتورهای 
کنگـره بر رویـت توافـق مذکـور اصرار 

دارند؟
دقیقـا مثـل ایـران در آمریـکا هـم نگرانـی های 
زیـادی دربـاره برخـی جزئیـات خـاص توافـق 
حاصـل شـده در ویـن وجـود دارد. مـن مطمئـن 
هسـتم کـه ایـن خواسـت سـناتورها بـرای درک 

بهتـر از توافـق صـورت مـی گیـرد.

هسـته  توافـق  احتمالـی  رد  ||تبعـات 
ای ایـران و گـروه 1+5 توسـط کنگـره 
آمریـکا بـرای ایـن کشـور چـه خواهد 

بـود؟
من معتقد هسـتم تبعـات رد احتمالـی توافق برای 
تمامـی طـرف ها منفـی خواهد بـود. تحریـم های 
ایـران تشـدید خواهنـد شـد و بـه دنبـال آن ایـران 
بخش هایی از برنامه هسـته ای خـود را که متوقف 
کـرده بود و یا بر اسـاس برنامه جامع اقدام مشـترک 
محـدود کـرده بـود را از سـر خواهد گرفـت. تمامی 
این مسـائل موجـب تنـش در منطقه خواهد شـد 

که بـه نفع هیـچ کـس نخواهـد بود.

گفتگو با عضو سابق تیم مذاکرات آمریکا:

سندAP را نمی توان به صراحت رد کرد/ ضرر همه از رد توافق

ــکو  ــان فرانسیس ــگاه س ــه دانش ــات خاورمیان ــروه مطالع ــر گ مدی
آمریــکا معتقــد اســت مخالفــت اســرائیل و جنــاح راســت آمریــکا 
صرفــاً بــرای موضــوع هســته ای ایــران نیســت بلکــه نگــران بــه 
رســمیت شــناخته شــدن ایــران در جامعــه بیــن المللــی هســتند.

ــس« اســتاد دانشــگاه ســان فرانسیســکو  پروفســور »اســتفن زون
آمریــکا در خصــوص تأثیــر توافــق هســته ای بــر جایــگاه منطقــه 
ای ایــران گفــت: بــه طــور کلــی توافــق هســته ای میــان ایــران 
ــک  ــداز ژئوپلیتی ــم ان ــی در چش ــر اساس ــث تغیی ــروه ۱+5 باع و گ

منطقــه نمــی شــود.
ــی  ــع گوناگــون و متفاوت ــد توجــه داشــت کــه مناف ــزود: بای وی اف
میــان ایــران و ایــاالت متحــده آمریــکا از یــک ســو و منافــع ایــران 

و ســایر کشــورهای منطقــه از ســوی دیگــر وجــود دارد.
ــگ ســرد،  ــه در طــول جن ــرای نمون ــادآور شــد:  ب ــه ی وی در ادام
ایــاالت متحــده آمریــکا و اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق رقابــت 
شــدید خــود بــرای نفــوذ در کشــورهای مختلــف و مناطــق 
ــوص  ــال در خص ــن ح ــد و در عی ــی کردن ــال م ــون را دنب گوناگ

ــد. ــه بودن ــت یافت ــی دس ــه توافقات ــلیحات ب ــرل تس کنت
اســتاد دانشــگاه ســان فرانسیســکو در ادامه افــزود: پایــان تحریمها 
و کاهــش تهدیــد جنــگ و حضــور بیشــتر ایــران در جامعــه بیــن 
المللــی باعــث همــکاری بیشــتر ایــران در ســطوح مختلــف خواهد 

شــد. از جملــه مــی تــوان انتظــار داشــت در بحــران ســوریه و یمــن 
ــه  ــان دادن ب ــرای پای ــاش ب ــران و ت ــکاری از ســوی ای ــن هم ای

ایــن بحرانهــا بیشــتر شــود.
مؤلــف کتــاب »جنــگ، ملیــت و احتمــال منازعــه« تصریــح کــرد: 
در مجمــوع مــی تــوان گفــت از بســیاری ابعــاد توافــق هســته ای 
بــه معنــای تصدیــق ایــن موضــوع از ســوی جامعــه بیــن المللــی 
ــان  ــه خواه ــه ای اســت ک ــدرت منطق ــک ق ــران ی ــه ای اســت ک

محتــرم شــمرده شــدن از ســوی جامعــه بیــن المللــی اســت.

ــران  ــه ای ــد ب ــی بای ــن الملل ــه بی ــع جامع ــرد: در واق ــد ک وی تأکی
احتــرام بگــذارد حتــی اگــر اختافاتــی در برخــی سیاســتها و منافــع 

ــران دارد. ــا ای ب
ــراط  ــدازه اف ــه آن ان ــرب ب ــی در غ ــد: برخ ــادآور ش ــس ی زون
کــرده انــد کــه هنــوز بعــد از انقــاب ایــران، قــدرت ایــن کشــور 
را بــه رســمیت نشــناخته انــد و بــه ایــن کشــور احتــرام الزم را 

ــد. نگذاشــته ان
وی در خصــوص مخالفتهــای صــورت گرفتــه بــا توافق هســته ای 
از ســوی برخــی نیــز تصریــح کــرد: مخالفتهــای صــورت گرفتــه از 
ســوی اســرائیل و عناصــر جنــاح راســت در ایــاالت متحــده آمریکا 
ــران نیســت  ــته ای ای ــا موضــوع هس ــت ب ــاً مخالف ــع صرف در واق
بلکــه آنهــا نمــی خواهنــد ایــن موضــوع را بپذیرنــد کــه ایــران بــه 
عنــوان عضــوی از جامعــه بیــن المللی به رســمیت شــناخته شــود.

ــه  ــات خاورمیان ــروه مطالع ــر گ ــتاد و مدی ــس اس ــتفن زون اس
ــکا  ــای آمری ــت کالیفرنی ــکو در ایال ــان فرانسیس ــگاه س در دانش
ــه و سیاســت  اســت. تخصــص او سیاســت و حکومــت خاورمیان
ــه ســبب  ــس« ب ــده شــهرت »زون ــکا اســت. عم ــی آمری خارج
ــه اســت.  ــکا در خاورمیان ــش از سیاســت خارجــی آمری انتقادهای
کتــاب »جنــگ، ملیــت و احتمــال منازعــه« از جملــه آثــار او بــه 

ــی رود. ــمار م ش

گفتگو با استاد دانشگاه سان فرانسیسکو:

مخالفان توافق هسته ای از حضور بین المللی ایران هراس دارند
گفتگو: جواد حیران نیا
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|| تعــداد زیــادی از جمهوریخواهــان آمریــکا بــا 
ــران و  ــان ای ــده می ــل ش ــته ای حاص ــق هس تواف
کشــورهای 1+5 مخالــف هســتند. شــما دلیــل 
ــا برجــام و بطــور کلــی ایــن  مخالفــت ایــن افــراد ب

ــد؟   ــی کنی ــی م ــور ارزیاب ــق را چط تواف
ــا آنچــه  ــران و کشــورهای ۱+5 ب ــان ای ــده می ــق حاصــل ش تواف
ــا در  ــاوت دارد. اوبام ــود تف ــا در ســال 20۱3 وعــده داده ب کــه اوبام
آن زمــان گفتــه بــود کــه بدنبــال راه جدیــدی اســت کــه بــا توجــه 
ــه  ــوان ب ــی ت ــه م ــده ای ک ــی شــود؛ آین ــر م ــن ت ــا ام ــه آن دنی ب
روشــنی گفــت برنامــه هســته ای ایــران صلــح آمیــز اســت و ایــن 
کشــور نمــی توانــد بمــب هســته ای تولیــد کنــد. امــا بــا توجــه بــه 
امتیازهــای کــه آمریــکا بــه ایــران داده بویــژه لغــو تحریــم هــای 
ــن  ــد ای ــب کارشناســان و مقامــات فکــر مــی کنن تســلیحاتی اغل
یــک عقــب نشــینی غیــر قابــل بــاور از ســوی آمریــکا بوده اســت، 
ــه اعتقــاد  و مــن نیــز در میــان منتقــدان ایــن توافــق قــرار دارم. ب
منتقــدان، ایــن توافــق موجــب آغــاز مســابقه تســلیحاتی در میــان 
اعــراب خلیــج فــارس بویــژه از ســوی عربســتان ســعودی خواهــد 
ــادی را  ــه همیــن دلیــل اســت کــه واشــنگتن تــاش زی شــد و ب
ــون  ــی همچ ــام داده و مقامات ــا انج ــردن آنه ــد ک ــرای متقاع ب
ــه  ــر خارج ــری« وزی ــان ک ــاع و »ج ــر دف ــر« وزی ــتون کارت »اش
ایــاالت متحــده بــه منطقــه ســفر کــرده و تــاش کــرده انــد تــا 

ــن ســازند. ــق مطمئ ــن تواف ــورد ای اعــراب را در م
تــا زمانیکــه رئیــس جمهــور شــما در برابــر جمعیــت حاضر شــده و 

شــعار مــرگ بــر آمریــکا و مــرگ بــر اســرائیل ســر بدهــد مــن فکر 
نمــی کنــم کــه برجــام بتوانــد منجــر بــه انجــام همکارهای بیشــتر 

میــان ایــران و آمریکا بشــود.
مذاکــره کننــدگان آمریکایــی تــاش کــرده انــد تــا راهــی را کــه 
بــه موجــب آن مــی تــوان دربــاره برنامــه هســته ای ایــران شــفاف 
ســازی کــرد را توســعه دهنــد و وزیــر امــور خارجــه ایــران )محمــد 
جــواد ظریــف( نیــز در ایــن راه تــاش هایــی را کــرده اســت امــا 
ــن  ــح ای ــرای توضی ــه ب ــی ک ــتند. زبان ــی نیس ــات کاف ــن اقدام ای
ــه  ــی ب ــکان دسترس ــوده و ام ــم ب ــی رود مبه ــکار م ــات ب اقدام
ــن  ــد. ای ــی کنن ــم نم ــران را فراه ــته ای ای ــات هس ــام تاسیس تم
ــرا  ــران را نمــی گیــرد زی اقدامــات جلــوی پیشــرفت هســته ای ای
بــر اســاس برجــام ایــران اجــازه یافتــه تــا زیرســاخت هــای هســته 
ای خــود را حفــظ کنــد. در اصــل هــدف اصلــی آن بــود کــه ایــران 
ایــن تاسیســات را نداشــته باشــد. از دید منتقدان مشــکل ســازترین 
ــا تاسیســات  ــه ت ــازه یافت ــران اج ــه ای ــق آن اســت ک بخــش تواف
ــه  ــتید ک ــاهد هس ــد. ش ــظ کن ــود را حف ــم خ ــه پلوتونی ــوط ب مرب
ــدز« از ســناتورهای ارشــد حــزب دموکــرات  ــرت منن ســناتور »راب
بــر روی ایــن مســئله انگشــت گذاشــته اســت. بــر همیــن اســاس 
معتقــدم کــه ایــن توافــق بیــش از آنکــه بــه نفــع آمریــکا باشــد بــه 

ــران اســت.   نفــع ای

ــران  ــه نفــع ای ــن توافــق ب ــد کــه ای || شــما معتقدی
اســت در صورتیکــه وزیــر امــور خارجــه ایــران اعالم 
ــل  ــوده و فص ــرد ب ــق برد-ب ــک تواف ــن ی ــرده ای ک
ــن  ــما ای ــا ش ــت. آی ــوده اس ــد را گش ــدی از امی جدی

ــد؟   ــی کنی ــدگاه را رد م دی
وزیــر امــور خارجــه شــما بهتــر مــی دانــد کــه ایــن یــک توافــق 
ــه  ــه ایشــان ک ــن جمل ــا ای ــن ب ــران اســت و م ــرای ای ــرد ب برد-ب
ــم.  ــت« مخالف ــوده اس ــد را گش ــدی از امی ــای جدی ــام فض »برج
ــق  ــن دقای ــکا، در آخری ــه آمری ــور خارج ــر ام ــری« وزی ــان ک »ج
ــرفته  ــی پیش ــود نظام ــدان از وج ــه منتق ــح ب ــرات در توضی مذاک

ــران  ــات ای ــن اقدام ــش تاسیســات هســته ای و همچنی ــرای پای ب
ســخن گفــت، امــا جمــات وی مبهــم بودنــد، جمــات مبهمــی 
کــه حــاوی ضمیمــه هایــی بودنــد کــه مــا نمــی توانیــم بــه ایــن 
ــن  ــر اســاس وجــود ای ضمیمــه هــا دسترســی داشــته باشــیم و ب
ــک  ــن باشــند کــه ی ــد مطمئ ــدان نمــی توانن ــکات مبهــم منتق ن
نظــام قــوی بازرســی در مــورد تاسیســات هســته ای ایــران وجــود 

ــت.   ــد داش خواه

ــای  ــکاری ه ــام هم ــه انج ــر ب ــام منج ــا برج || آی
ــکا در  ــژه آمری ــرب بوی ــران و غ ــان ای ــتر می بیش
ــود؟   ــی ش ــی نم ــن الملل ــه ای و بی ــات منطق موضوع
مــن فکــر نمــی کنــم کــه ایــن توافــق بتوانــد منجــر بــه انجــام 
همکارهای بیشــتر میــان ایــران و آمریکا بشــود. »حســن روحانی« 
ــران و  ــان ای ــش می ــش تن ــرای کاه ــران، ب ــور ای ــس جمه رئی

ــد.   ــی کن ــاش م ــر ت ــورهای دیگ کش
معتقــدم کــه اگــر قــرار باشــد دو کشــور )ایــران و آمریــکا( همکاری 
ــای بیشــتری را  ــنگتن امتیازه ــد واش ــم انجــام دهن بیشــتری باه
ــه ایــران بدهــد. متاســفانه مســائلی منطقــه ای و بحــران هــای  ب
موجــود در آن همچــون ســوریه، عــراق و یمــن در مذاکــرات میــان 

ایــران و کشــورهای ۱+5 جایــی نداشــته انــد.  

ــال  ــی در ح ــذاران آمریکای ــر قانونگ ــال حاض ||در ح
بررســی برجــام هســتند و هــر روز خبرهایــی در مورد 
ــان آن  ــان و مخالف ــداد موافق ــه تع ــدن ب ــه ش اضاف
منتشــر مــی شــود. شــما سرنوشــت توافــق هســته 
ای در کنگــره آمریــکا را چطــور ارزیابــی مــی کنیــد؟  
مــا هنــوز نمــی دانیــم کــه کنگــره برجــام را تصویــب و یــا رد مــی 
کنــد. قانونگــذاران آمریکایــی در حــال بررســی آن هســتند. برخــی 
از آنهــا کــه عمدتــا از جمهوریخواهان هســتند معتقدند کــه برچیده 
شــدن تحریــم هــای ایــران موجــب افزایــش قــدرت منطقــه ای 
ایــران مــی شــود. در مقابــل دموکــرات هــا نیــز اطمینــان چندانــی 
بــه نظــام بازرســی هایــی کــه در برجــام آمــده ندارنــد و احســاس 
ــب  ــده« موج ــت ش ــی مدیری ــارت »دسترس ــه عب ــد ک ــی کنن م

بازرســی قدرتمنــد و شــفاف ســازی دقیــق نمــی شــود.  

ــران  ــان ای ــا توافــق هســته ای حاصــل شــده می ||آی
ــت  ــات ریاس ــری در انتخاب ــورهای 1+5 تاثی و کش
جمهــوری آتــی آمریــکا دارد و یــا آنکــه ایــن توافــق 
بطــور کلــی موجــب بهبــود وضعیــت حــزب دموکرات 

ــر؟   ــا خی مــی شــود ی
ایــن توافــق مطمئنــا تاثیــری چشــمگیر بــر انتخابــات آمریــکا دارد 
و شــما شــاهد هســتید کــه ایــن توافــق از جملــه مــواردی اســت 
ــکا  ــوری آمری ــت جمه ــات ریاس ــای انتخاب ــوی نامزده ــه از س ک
مــورد اشــاره قــرار مــی گیــرد و تقریبــا تمامــی نامزدهــای حــزب 
جمهوریخــواه ایــن توافــق را رد مــی کننــد و حتــی بــه نظــر مــی 
رســد »هیــاری کلینتــون« کــه احتمــاال گزینــه اصلــی دموکرات 
هــا در انتخابــات ریاســت جمهــوری آتــی باشــد نیــز از تمــام جنبــه 

هــای توافــق حمایــت نمــی کنــد.  
ــزب  ــت ح ــری در موقعی ــق تاثی ــن تواف ــا ای ــه آی ــورد اینک در م
ــه،  ــا ن ــم کــه الزام ــد بگوی ــر بای ــا خی دموکــرات خواهــد داشــت ی
تمامــی دموکــرات هــای حاضــر در ســنا و مجلــس نماینــدگان در 
ــان  ــر از حامی ــی دو نف ــر یک ــه غی ــان ب ــا جمهوریخواه مقایســه ب
ــیاری از رای  ــود بس ــن وج ــا ای ــا ب ــتند ام ــته ای هس ــق هس تواف
دهنــدگان آمریکایــی معتقدنــد کــه ایــن توافــق بایــد مجــددا مورد 
مذاکــره قــرار گرفتــه و یــا آنکــه بطــور کلــی رد شــود. تهــران نباید 
اینطــور تصــور کنــد کــه دموکــرات هــا از رابطــه بهتــر بــا ایــران 

ــد. حمایــت مــی کنن

گفتگوبامشاور پیشین وزارت خارجه آمریکا:

تصور نکنید دموکرات ها از رابطه بهتر با ایران حمایت می کنند
مشاور پیشین وزارت خارجه آمریکا ضمن انتقاد از 
سیاست های دولت اوباما در قبال ایران، عنوان داشت 
که برجام با آنچه که اوباما درباره محدود کردن توان 

هسته ای ایران وعده داده بود تفاوت دارد.
کشمکش بر سر تصویب و یا رد توافق هسته ای ایران 
در کنگره آمریکا همچنان ادامه دارد و تا ۱۰ روز دیگر 
با برجام  باید قانونگذاران آمریکایی تکلیف خود را 

کنند.   مشخص 
و  موافقان  به  مربوط  خبرهای  آخرین  اساس  بر 
مخالفان برجام، تا کنون ۳۰ سناتور دموکرات از توافق 
هسته ای ایران حمایت کرده اند. هر چند حمایت ۳۴ 
سناتور از برجام کار کاخ سفید را برای تصویب آن 
راحت تر می کند اما دموکرات ها در سنای آمریکا 
نیازمند ۴۱ رای هستند تا مانع رد این توافق در سنا 
آرای  رسیدن  صورت  در  دیگر  عبارت  به  شوند. 
موافق به ۴۱ رای، دیگر باراک اوباما نیازی به استفاده 

از حق وتوی خود برای تصویب این توافق ندارد.  
در همین رابطه با دکتر »جیری والنتا« از مشاوران 
منتقدان  از  یکی  از  و  آمریکا  خارجه  وزارت  سابق 
سیاست خارجی دولت اوباما به گفتگو نشستیم. والنتا 
سابقه ارائه مشاوره به چند دولت آمریکا را داشته و 
حتی مدتی را نیز به عنوان مشاور در وزارت خارجه 

است.   فعالیت کرده  جمهور چک 
جمهور  رئیس  چهار  مشاور  عنوان  به  والنتا  دکتر 
آمریکا فعالیت کرده و سابقه بیش از ۱۰ سال فعالیت 
در دانشکده تحصیالت تکمیلی نیروی دریایی آمریکا 
را دارد. او از اعضای قدیمی شورای روابط خارجی 
آمریکا بوده و مقاالت زیادی را به رشته تحریر در 
آورده است. وی به همراه همسرش »لنی« مؤسسه 
مطالعات دوران پس از کمونیست را دایر کرده و 
اداره می کنند.  وی به حزب جمهوریخواه آمریکا و 
محافظه کاران آمریکایی گرایش دارد.  مشرح این 

مصاحبه به شرح زیر است: 

 اگر قرار باشد دو کشور )ایران و 
آمریکا( همکاری بیشتری باهم انجام 

دهند واشنگتن امتیازهای بیشتری 
را به ایران بدهد. متاسفانه مسائلی 

منطقه ای و بحران های موجود در 
آن همچون سوریه، عراق و یمن در 

مذاکرات میان ایران و کشورهای 
۱+۵ جایی نداشته اند|
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ایران در جهان

||گفته می شـود شـکل گیری گـروه های 
تروریسـتی تکفیـری بخشـی از اجـرای 
ایـن  اسـت  بـزرگ  خاورمیانـه  پـروژه 

موضـوع را چگونـه ارزیابـی مـی کنید؟
ــه از  ــم ک ــی کنی ــی م ــه ای زندگ ــا در منطق م
ــه  ــری ک ــتی تکفی ــای تروریس ــروه ه ــوی گ س
ــب و  ــه و تخری ــی رحمان ــتار ب ــال کش ــه دنب ب
برانگیختــن اختافــات طائفــه ای و مذهبــی 
ــه  ــی ک ــروه های ــم گ ــده ای ــه ش ــتند احاط هس
نــه تنهــا ســوریه و عــراق بلکــه لبنــان، تونــس، 
مصــر، الجزایــر، لیبــی و یمــن را نیــز هــدف قرار 
ــن گــروه هــا  ــری ای ــد. هــدف شــکل گی داده ان
اجــرای توطئــه ای بــزرگ یعنــی تجزیــه منطقــه 
ــق آن مســلمانان  ــه از طری ــه ای ک اســت. توطئ
درگیــر جنــگ هــای طائفــه ای و مذهبــی شــوند 
ــر  ــامی در براب ــدت اس ــت و وح ــروژه مقاوم و پ
ــه  ــرا ک ــرود چ ــن ب ــتی از بی ــم صهیونیس رژی
ــان  تاکنــون گــروه هــای مقاومــت درغــزه و لبن

ــد. ــانده ان ــت کش ــه شکس ــم را ب ــن رژی ای
در واقــع همــه گــروه هــای تروریســتی تکفیــری 
در راســتای خدمــت بــه منافــع رژیم صهیونیســتی 
عمــل مــی کننــد، ایــن توطئــه آمریکایــی 
ــردن مقاومــت  ــال از بیــن ب ــه دنب صهیونیســتی ب
ــه  ــوری ک ــت کش ــران اس ــره ای ــه و محاص منطق
خواهــان وحــدت در جهــان اســام و حامــی 
مقاومــت در منطقــه و نابــودی رژیم صهیونیســتی 
ــان  ــی آن را بنی ــام خمین ــه ام اســت موضوعــی ک
گذاشــت و امــام خامنــه ای آن را ادامــه داد. در برابــر 

ایــن توطئــه ناگزیــر بایــد بــه توســعه و مقابلــه بــا 
ــاه را در  ــردم بیگن ــتار م ــه کش ــی ک ــر افراط تفک

ــت روی آورد. ــرار داده اس ــود ق ــتور کار خ دس
طبعــا اســاس ایــن توطئــه اســامی نیســت هــر 
ــتی  ــای تروریس ــروه ه ــفانه گ ــه متاس ــد ک چن
ــر اســام و  ــری همچــون داعــش در ظاه تکفی
ــه اقدامــات تروریســتی  ــه اســم دیــن دســت ب ب
مــی زننــد امــا از چنیــن گــروه هایــی مبرا اســت. 
لــذا راهــکار مقابلــه بــا ایــن گــروه هــا توجــه بــه 
وحــدت و فهــم یکدیگــر و رفــع اختافــات میــان 
ــه ریســمان الهــی  شــیعه و ســنی و چنــگ زدن ب
اســت و در واقــع همه مســلمانان بایــد در برابــر این 

توطئــه آمریکایــی صهیونیســتی متحــد باشــند.

ــته ای را  ــق هس ــس از تواف ــران پ ||ای
چگونــه مــی بینیــد و آیــا ایــن توافــق 
ــد در حــل مشــکالت منطقــه  مــی توان

ــد؟ ــذار باش تاثیرگ
ــه حــق برخــورداری از  ــرای دســتیابی ب ــران ب ای
تکنولــوژی هســته ای صلــح آمیــز بــا مشــکات 
ــن کشــور  ــا ای ــی مواجــه شــد ام ــگ بزرگ و جن
ــت و  ــده اس ــروز ش ــگ پی ــن جن ــون در ای اکن
ــران در محــور مقاومــت  ــدی ای ــر توانمن ــن ام ای
در منطقــه را افزایــش داده اســت. ایــن توانمندی 
بایــد بــه مقابلــه بــا تکفیــری ها کمــک کنــد اما 
بــه نظــر مــن در مرحلــه آینــده، دشــمنان ایــران 
در برابــر ایــن پیــروزی ســکوت نخواهنــد کــرد.

مــن در عیــن حــال معتقــد هســتم ایــران ملتــی 

ــردم  ــت و م ــم اس ــری حکی ــد و دارای رهب متح
ــران  ــه ای هســتند، ای ــام خامن ــرو خــط ام آن پی
ــوم  ــود در عل ــره ب ــت محاص ــه تح ــی ک زمان
ــدی  ــا توانمن ــذا ب ــرد ل ــرفت ک ــوژی پیش تکنول
هــای خــود خواهــد توانســت در برابــر هــر گونــه 
ــه و ایجــاد  ــری و تروریســتی و فتن ــد تکفی تهدی

ــد. ــری کن ــورش جلوگی ــرج در کش ــرج و م ه

||مســئله انتخــاب رئیس جمهــوری در 
ــه  ــم ب ــان بیــش از یــک و ســال نی لبن
طــول انجامیــده اســت چــه موانعــی در 

ایــن رابطــه وجــود دارد؟
ــان  ــه ای در لبن ــی و طائف ــی، حزب ســاختار مذهب
بــا دیگــر کشــورها مختلــف اســت و نظــام ایــن 
ــق  ــر تواف ــی ب ــادی مبتن ــدود زی ــا ح ــور ت کش
ــه  ــت ن ــان اس ــف در لبن ــف مختل ــای طوائ رؤس
ــان دو  ــر می ــال حاض ــون. در ح ــر قان ــی ب مبتن
ــت( و  ــی مقاوم ــارس )حام ــی 8 م ــان اصل جری
ــکاف  ــاف و ش ــرب( اخت ــی غ ــارس )حام ۱4 م
بســیاری وجــود دارد. هــر دو ایــن جریــان هــا از 
پایــگاه مردمــی گســترده ای برخــوردار هســتند. 
رئیــس پارلمــان در لبنــان شــیعه و نخســت وزیر 
ــا  ــا ب ــروه ه ــن گ ــا ای ــت ام ــنن اس ــل تس از اه

ــیحیان  ــورد مس ــی در م ــن موضوع ــه چنی اینک
وجــود داشــته باشــد مخالــف اســت لذا مشــاهده 
مــی کنیــم کــه در ایــن مرحلــه جریــان 8 مارس 
از نامــزدی »میشــل عــون« کــه حامــی مقاومت 
اســت حمایــت مــی کنــد و جریــان ۱4 مــارس با 
ــان  ــد. در پارلم ــی کن ــت م ــزدی وی مخالف نام
ــارس  ــان هــای 8 و ۱4 م ــز هیچکــدام از جری نی
از تعــداد کافــی نماینــدگان بــرای انتخــاب رئیس 

جمهــوری لبنــان برخــوردار نیســتند.
ــه  ــن رابط ــی در ای ــئله مهم ــال مس ــن ح در عی
ــت  ــه ای اس ــنهادات منطق ــود دارد و آن پیش وج
و اوضــاع منطقــه نیــز بــر انتخــاب رئیــس 
ــع  ــت در واق ــذار اس ــان تاثیرگ ــوری در لبن جمه
بایــد گفــت انتخــاب رئیــس جمهــوری در لبنــان 
ــه از  ــرد بلک ــی گی ــورت نم ــور ص ــل کش از داخ
طریــق توافــق منطقــه ای و بیــن المللــی انجــام 
می شــود. طبعــا اگــر برخــی توافقات منطقــه ای 
وجــود داشــته باشــد رئیــس جمهــوری لبنــان به 
زودی انتخــاب خواهد شــد امــا در غیــر اینصورت 
لبنــان بــه میدانــی بــرای درگیــری هــای منطقه 
ای تبدیــل خواهــد شــد چــرا کــه لبنــان در 
تمامــی مســائل خــود نیازمنــد توافق منطقــه ای 

ــی اســت. ــن الملل و بی

گفتگو با »شیخ زهیر الجعید«:

ملت ایران متحد ودارای رهبری حکیم است/لبنان نیازمند توافق منطقه ای

دبیر کل جبهه عمل اسالمی لبنان با اعالم اینکه توافق هسته ای ایران توان این 
کشور را در محور مقاومت افزایش داده است، گفت: لبنان برای حل مسائل خود 

نیازمند توافق منطقه ای است.
ظهور و دوام گروههای تروریستی در منطقه با هدف تجزیه کشورهای منطقه 
و جلوگیری از نفوذ محور مقاومت است. در حال حاضر کشورهای منطقه بیش 
از پیش نیازمند وحدت و انسجام برای جلوگیری از تحقق این هدف هستند. در 
گفتگو با »شیخ زهیر الجعید« دبیر کل جبهه عمل اسالمی لبنان این موضوع را 

مورد بررسی قرار داده ایم که در ادامه می آید.

گفتگو: سمیه خمارباقی

وزیــر امــور خارجــه انگلیــس بــا انتشــار پیامــی از شــرکت جنگنــده هــای 
ایــن کشــور در حملــه بــه ســوریه خبــر داد.

ــا انتشــار پیامــی در توئیتــر اعــام کــرد کــه از ایــن  ــد« ب »فیلیــپ هامون
ــه  ــاف ب ــای ائت ــز در حمــات نیروه ــای انگلیســی نی ــده ه ــس جنگن پ

ــد داشــت. ــارکت خواهن ــوریه مش س
بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن تصمیــم انگلیــس در واکنــش بــه حمــات 
انجــام شــده از ســوی روســیه بــه مواضــع تروریســت هــا در ســوریه اتخــاذ 

شــده باشــد.
ــه مواضــع تروریســت هــا در ســوریه کــه برخــی از از  حمــات روســیه ب
آنهــا از حمایــت کشــورهای غربــی و عربــی برخــوردار هســتند بــه شــدت 
موجــب عصبانیــت ائتــاف ضــد داعــش بــه رهبــری آمریــکا شــده اســت.

ــال  ــتان در ح ــه انگلس ــد ک ــام ش ــز اع ــته نی ــه روز گذش ــن رابط در همی

ــزاری  ــرای برگ ــو( ب ــمالی )نات ــک ش ــان آتانتی ــای پیم ــب اعض ترغی
رزمایشــی اســت کــه قــرار اســت بــا حضــور هــزاران نیــروی نظامــی، نــاو 
و هواپیمــای جنگــی شــمایی کلــی از یــک جنــگ هســته ای تمام عیــار را 

ــش بگــذارد. ــه نمای ب
ــر  ــون« وزی ــکل فال ــن رزمایشــی از ســوی »مای ــزاری چنی پیشــنهاد برگ
دفــاع انگلســتان و »ســر آدام تامســون« نماینــده ایــن کشــور در ناتــو ارائــه 
شــده و در صورتــی کــه عملــی شــود، نخســتین بــار پــس از پایــان دوره جنگ 
ســرد خواهــد بــود که لنــدن تــوان هســته ای خــود را کــه بــه زیردریایــی های 

اتمــی سیســتم »تریدنــت« مجهــز اســت، بــه رخ می کشــد.
پیشــنهاد برگــزاری چنیــن رزمایشــی کــه بــا حضــور اعضــای دیگــر ناتــو 
انجــام خواهــد گرفــت، در زمانــی ارائــه مــی شــود کــه برخــی از اعضــای 
ایــن پیمــان بــا انتقــاد از سیاســت خارجــی روســیه بــه نوعــی بــه دنبــال 
انتقــام جویــی و مقابلــه بــه مثــل هســتند. در واقــع، ناتــو از واکنش مســکو 
بــه بحرانــی کــه بــه دلیــل دخالــت غــرب در اوکرایــن و ســوریه رخ داده، به 
عنــوان بهانــه ای بــرای گســترش دامنــه نفــوذ خــود بــه مرزهــای روســیه  

اســتفاده مــی کنــد.

هاموند خبر داد:

انگلیس در حمالت هوایی به سوریه شرکت می کند
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ایران در جهان

ــدی  || خبرگــزاری آسوشــیتدپرس چن
پیــش مدعی شــد ســندی را در دســت 
دارد که نشــان دهنــده توافــق محرمانه 
ــی  ــن الملل ــس بی ــران و آژان ــان ای می
انــرژی اتمــی اســت. آیــا ایــن موضوع 

ــت دارد؟ صح
ــه  ــی ب ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی ــر. آژان خی
عنــوان یــک نهــاد بیــن المللــی و متولــی فعالیت 
ــژه  ــی وی ــان از جایگاه ــته ای در جه ــای هس ه
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــذا ب ــوده و ل ــوردار ب برخ
ــد چنیــن اســنادی  فعالیــت هــای آن، نمــی توان
را در اختیــار ســایرین قــرار دهــد. بــه نظــر مــن، 
ــت  ــان بازرســی از فعالی اســناد مشــابهی در جری
ــز در  ــراق نی ــا ع ــی ی ــته ای در لیب ــای هس ه
ــا را  ــاد آن ه ــن نه ــی ای ــود، ول ــس ب دســت آژان
افشــا نکــرد و لــذا گفتــه هــای ایــن خبرگــزاری 

ــد صحــت داشــته باشــد. نمــی توان

ــد »طــارق  || برخــی کارشناســان مانن
پیشــین  کارشناســان  از  رئــوف« 
ــرژی هســته  ــی ان ــن الملل ســازمان بی
ــز اســناد ادعایی اسوشــیتدپرس  ای نی
ــما  ــر ش ــه نظ ــد. ب ــی دان ــی م را جعل
دلیــل اصلــی چنیــن اقداماتی از ســوی 

ــت؟ ــا چیس ــانه ه ــی رس برخ
یکــی از دالیــل اصلــی اینگونــه اقدامــات، 

ــرای  ــا ب ــانه ه ــی رس ــی برخ ــای تبلیغ رفتاره
ــات رســانه  ــان اســت. اقدام ــب نظــر مخاطب جل
ای در برخــی مــوارد مبنــای کارشناســی نداشــته 
ــه  ــور ب ــد ام ــا را در رون ــوان آن ه ــی ت ــذا نم و ل

ــت. ــر گرف ــدی در نظ ــورت ج ص

|| بــه عقیــده شــما تبعــات رد احتمالی 
توافــق هســته ای 14 جــوالی توســط 

کنگــره آمریــکا چیســت؟
ــث  ــام باع ــناتور از برج ــت 42 س ــه حمای اواًل ک
شــده اســت تــا خیــال اوبامــا راحــت شــود؛ زیــرا 
ــی رأی  ــوی احتمال ــرای وت ــور ب ــس جمه رئی
مخالــف ســنای آمریــکا بــه برجــام، بــه 34 رأی 
ــی  ــن نگران ــون ای ــه اکن ــاز داشــت ک ــق نی مواف
ــا  ــرات ه ــا دموک ــت. ام ــده اس ــرف ش وی برط
ــه 4۱ نفــر  ــا شــمار موافقــان ب ــد ت تــاش کردن
افزایــش یابــد تــا بــه ایــن شــکل توافــق هســته 
ــوی  ــه وت ــم ب ــازی ه ــده و نی ــرا درآم ــه اج ای ب
ــن  ــده م ــه عقی ــد. ب ــز نباش ــوری نی رئیس جمه
چــه بــا اســتفاده از وتــوی رئیــس جمهــور و چــه 
ــوالی رأی  ــته ای ۱4 ج ــق هس ــدون آن، تواف ب

ــد آورد. ــت خواه ــه دس الزم را ب
دلیــل عمــده ایــن رأی موافــق ایــن اســت کــه 
ــی برجــام توســط کنگــره،  در صــورت رد احتمال
ایــران نیــز اقداماتــی کــه متعهــد بــه انجــام آن 
ــد  ــه انجــام نرســانده و از بُع هــا شــده اســت را ب

دیگــر، آمریــکا در حــوزه بیــن الملــل مســؤل آن 
ــه مــی شــود  ــران تبرئ شــناخته خواهــد شــد. ای
ــری  ــگاه بهت ــه جای ــی ب ــذر حت ــن رهگ و از ای
ــا  ــم ه ــام تحری ــرد. نظ ــد ک ــود خواه ــز صع نی
فروخواهــد پاشــید و ایــران هــم تــوان هســته ای 
خــود را بــدون محدودیــت افزایــش مــی دهــد، از 
فروپاشــی تحریــم هــا بــرای رفــع نیازهــای خود 
اســتفاده کــرده و حتــی بــا جایــگاه بهتــر کســب 
ــا جهــان  ــه گســترش تعامــات ب شــده خــود، ب
آن هــم بــا ســرعت بیشــتری ادامــه خواهــد داد.

نامزدهـای جمهوریخـواه انتخابـات   ||
در  آینـده  سـال  جمهـوری  ریاسـت 
آمریـکا در مبارزه هـای انتخاباتی کنونی 
خـود ادعـا مـی کننـد کـه اگـر رئیـس 
جمهـور شـوند، توافـق هسـته ای 14 
جـوالی میان کشـورهای 1+5 بـا ایران 
را اجـرا نخواهنـد کـرد. آیا ایـن گفته ها 
صرفـاً تبلیغـات در فضای رقابـت های 
کنونـی آمریـکا بـوده و یا ممکن اسـت 

شـود؟ محقق 
در شــرایط کنونــی، نمــی تــوان بــه صــورت قطعی 
در ایــن بــاره اظهــار نظــر کــرد، امــا مســلم اســت 
ــر  ــب نظ ــدف جل ــا ه ــی ب ــای تبلیغات ــه فض ک
ــذا هــر نامــزد  رأی دهنــدگان ایجــاد مــی شــود؛ ل
ــن  ــی را در کمپی ــد موضوع ــی توان ــی م انتخابات

ــته  ــد داش ــر آن تأکی ــا ب ــرح و ی ــود مط ــای خ ه
باشــد. همانطــور کــه در بــاال نیــز گفتم، اگــر رئیس 
جمهــور آینــده آمریــکا بــه چنیــن کاری مبــادرت 
نمایــد، بر اســاس مفــاد برجــام، تعهــدات ایــران نیز 
ملغی شــده و ســایر کشــورها آمریکا را مســؤل می 
داننــد. همچنیــن مخاطــرات مورد اشــاره نیــز برای 

آمریــکا بــه وقــوع خواهــد پیوســت.

|| تصــور مــی کنیــد، نامزدهــای نهایی 
جمهوریخواهــان و دموکــرات هــا چــه 

کســانی خواهنــد بــود؟
بررســی ادبیــات پیشــین ایــن موضــوع در 
ــد  ــوح مؤی ــه وض ــکا ب ــته آمری ــات گذش انتخاب
ــا مــدت  ایــن حقیقــت اســت کــه نمــی تــوان ب
زمــان کنونــی باقیمانــده تــا انتخابــات بــه گمانه 
زنــی پرداخــت. پیشــتر نیــز مثــًا در ماه آگوســت 
ــود، امــا در  یــک نفــر پیشــتاز نظرســنجی هــا ب
ــوردار  ــتر برخ ــری از آراء بیش ــرد دیگ ــپتامبر ف س
شــد. ابتــدا بایــد نامزدهــا در درون احــزاب 
ــا  جمهوریخــواه و دموکــرات مشــخص شــوند ت
بتــوان دربــاره اینکــه کدامیــک از آن هــا تفــوق 
بیشــتری در کســب آراء مــردم خواهنــد داشــت، 
نظــر داد. همچنیــن، شــرایط کشــور و رخدادهــا و 
تحــوالت آتــی در داخــل آمریــکا و یــا تحــوالت 
مرتبــط بــا آمریــکا را مــی تــوان از جملــه عوامل 

ــن بحــث قلمــداد نمــود. تأثیرگــذار برای

:MIT گفتگو با استاد دانشگاه

اسناد محرمانه آژانس انرژی اتمی 
نباید در اختیار کسی قرار گیرد

پروفسور »جیمز والش« ادعای آسوشیتدپرس مبنی بر دسترسی به توافق 
محرمانه میان ایران و سازمان بین المللی انرژی اتمی را نپذیرفت و چرایی 
موقعیت برتر ایران در صورت رد برجام توسط کنگره را مورد تحلیل قرار داد.

»جیمز والش« کارشناس مسائل امنیت بین الملل و پژوهشگر برنامه مطالعات 
امنیتی وابسته به موسسه علوم و تکنولوژی )ام. آی. تی( در ایاالت متحده آمریکا 
است. پروفسور والش پیش از پیوستن به دانشگاه ام. ای. تی، مدیریت اجرایی 
پروژه »مدیریت اتم« را در دانشکده حکومتی جان. اف. کندی دانشگاه هاروارد 
ایاالت متحده برعهده داشت. وی سابقه تدریس در هر دو دانشگاه معتبر 
هاروارد و ام. آی. تی را داشته و عمده تحقیقات او بر مسائل امنیت بین  الملل به 

ویژه موضوعات مربوط به سالحهای هسته ای و تروریسم متمرکز است.
والش یکی از معدود اندیشمندان آمریکایی است که برای صحبت و مذاکره 
درباره برنامه های هسته  ای ایران و کره شمالی به این دو کشور مسافرت 
کرده است. روزنامه انگلیسی ایندیپندنت، والش و یکی از دستیارانش را در 
فهرست ۱۰ فرد دارای بهترین ایده اصیل و ناب در سال ۲۰۰۸ میالدی قرار داد. 
جدیدترین کتاب این اندیشمند آمریکایی با عنوان »آینده هسته ای مصر: اشاعه 

یا محدودیت؟« از طرف انتشارات دانشگاه استنفورد در حال انتشار است.
آنچه در ادامه می آید مصاحبه با پروفسور »جیمز والش« در حوزه های مختلف 
مرتبط با توافق هسته ای ۱۴ جوالی میان کشورهای ۱+۵ با ایران موسوم به 
»برجام« و مواضع برخی مخالفان در آمریکا انجام شده است که از نظر می گذرد.

گفتگو: مهدی ذوالفقاری

نماینــده ایــران در نشســت کمیتــه خلــع ســاح مجمــع ســازمان 
ملــل در واکنــش بــه ادعاهــای نماینــده رژیم صهیونیســتی یــادآور 
ــه  ــته ای در خاورمیان ــاح هس ــده س ــا دارن ــم تنه ــن رژی ــد ای ش

ــت. اس
در جریــان برگــزاری جلســه کمیتــه خلــع ســاح مجمــع عمومــی 
ــم  ــران و رژی ــدگان ای ــن نماین ــی بی ــی لفظ ــل جنگ ــازمان مل س

ــتی رخ داد. صهیونیس

ــل در  ــازمان مل ــرائیل در س ــم اس ــده رژی ــون روتســنیر« نماین »آل
اولیــن نشســت کمیتــه ســازمان ملــل مدعــی شــد ایــران تهدیدی 
بــرای امنیــت خاورمیانــه اســت. وی ادعــا کــرد توافــق هســته ای 
ایــران فرصتــی بــرای دســتیابی ایــن کشــور بــه ســاح هســته ای 

فراهــم مــی کنــد.
در پاســخ بــه ایــن ادعاهــا »غامعلــی خوشــرو« نماینــده جمهوری 
اســامی ایــران بــه ایــن مســئله اشــاره کــرد کــه اســرائیل تنهــا 

ــن  ــی تری ــت و اصل ــه اس ــته ای در خاورمیان ــاح هس ــده س دارن
ــته ای  ــاح هس ــع س ــورد خل ــی در م ــن الملل ــن بی ــض قوانی ناق

ــی شــود. محســوب م
نماینــده ایــران در ایــن جنــگ لفظــی برنامــه هســته ای ایــران را 
کامــًا صلــح آمیــز دانســت و یــادآور شــد کــه تمــام فعالیــت هــای 
ــی اتمــی  ــن الملل ــس بی ــران تحــت نظــارت آژان هســته ای در ای

ــرار دارد. ق

نماینده ایران در سازمان ملل:

رژیم اسرائیل تنها دارنده سالح هسته ای در خاورمیانه است
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|| در هفتــه هــای اخیــر شــاهد افزایــش تنــش میــان 
افغانســتان و پاکســتان بــوده ایــم و در همیــن راســتا 
مقامــات کابــل پاکســتان را عامــل اصلــی بــی ثباتــی 
کشورشــان معرفــی مــی کننــد. بــه نظــر شــما چــرا 
ــی  ــی ثبات ــی ب ــل اصل ــتان را عام ــا پاکس ــان ه افغ

کشورشــان مــی داننــد؟
از زمــان اســتقال پاکســتان روابــط افغانســتان و پاکســتان همواره 
ــا هــر پیــش زمینــه قومــی و  ضعیــف بــوده و اغلــب افغــان هــا ب
سیاســی پاکســتان را بــه عنــوان کشــوری کــه در امــور همســایه 
خــود دخالــت کــرده و از افغانســتان بــه عنــوان اهرمــی در جنــگ 
نیابتــی خــود بــا رقیــب بزرگتــری یعنــی هنــد اســتفاده مــی کنــد، 
نــگاه مــی کننــد. ایــن نگــرش افغــان هــا تــا حــد زیــادی درســت 
اســت امــا آنچــه کــه مــردم افغانســتان آن را نادیــده مــی گیرنــد 
ــتان در  ــوذ پاکس ــازه نف ــا اج ــود آنه ــه خ ــت ک ــب اس ــن مطل ای
کشورشــان را داده انــد. پاکســتان هــرگاه کــه توانســته از فرصــت 
هایــش اســتفاده کــرده و ایــن امــری بــوده کــه از زمــان »ایــوب 
خــان« )دومیــن رئیــس جمهــور پاکســتان طی ســال هــای ۱958 

ــان داشــته اســت. ــا ۱969 میــادی( جری ت

ــاز  ــورد آغ ــی در م ــر خبرهای ــای اخی ــاه ه || در م
فعالیــت داعــش در افغانســتان منتشــر شــده اســت. 
ــدرت  ــال ق ــا در ح ــتی واقع ــروه تروریس ــن گ ــا ای آی

ــت؟ ــتان اس ــن در افغانس گرفت
ــایگان آن از  ــتان و همس ــرای افغانس ــه ب ــت ک ــی اس ــن تحول ای
جملــه پاکســتان، چیــن و ایــران و حتــی کشــورهای آســیای میانــه 
دردســرآفرین خواهــد بــود. داعــش یــک گــروه تروریســتی اســت 
کــه پایــه هــای آن فقــط بــر کشــتار و تخریــب اســتوار اســت. نبرد 
علیــه داعــش نیازمنــد همــکاری کشــورهای منطقــه اســت. زمانی 

کــه در ســال ۱994 طالبــان قــدرت گرفت همســایگان افغانســتان 
دچــار اختــاف نظــر بودنــد امــا اینبــار آنهــا بایــد در برابــر حضــور 
ــه  ــن نکت ــا یکدیگــر متحــد شــوند و از ای داعــش در افغانســتان ب
ــاط  ــایر نق ــا س ــا و ی ــه کشــور آنه ــه داعــش ب ــوند ک ــن ش مطمئ

منطقــه نفــوذ نمــی کنــد.

||  بعــد از مــرگ مالعمــر شــاهد بــروز اختــالف میــان 
فرماندهــان ارشــد طالبــان بودیــم. بــا توجــه بــه این 
ــتان  ــروه را در افغانس ــن گ ــده ای ــما آین ــت ش وضعی

چگونــه مــی بینیــد؟

ــه چگونگــی هماهنگــی  ــد ب ــورد بای ــن م ــم در ای ــی کن ــر م فک
و همــکاری قــدرت هــای جهانــی بــا سیاســت هــای افغانســتان 
ــه  ــرطی ک ــه ش ــد ب ــتان متح ــک افغانس ــود ی ــود. وج ــه ش توج
حمایــت هــای خارجــی نیــز بــه صــورت متحــد از دولــت مرکزی 
انجــام شــود موجــب خواهــد شــد کــه اکثریــت طالبــان نیــز بــه 
ــن اســت  ــت ای ــل شــود. حقیق ــت سیاســی متمای ســمت مرکزی
کــه تعــدادی از نیروهــای طالبــان در حــال پیوســتن بــه داعــش 
هســتند امــا ایــن مشــکلی اســت کــه مــی تــوان آن را مدیریــت 
کــرد. فکــر مــی کنــم بــا در دســت داشــتن یــک فرمول سیاســی 
ــیده  ــگ کش ــت از جن ــان دس ــای طالب ــب نیروه ــب اغل مناس
ــوند.  ــگ ش ــش وارد جن ــر داع ــه بخاط ــوند ک ــی ش ــر نم و حاض
بــرای جــذب ایــن عــده از نیروهــای طالبــان یــک رونــد سیاســی 
مناســب بایــد در کابــل وجــود داشــته باشــد، ایــن رونــد سیاســی 
بایــد از جانــب کشــورهایی همچــون ایــران، پاکســتان، و اعــراب 
خلیــج فــارس حمایــت شــود. البتــه ایــن امــری دشــوار اســت امــا 
اگــر بــه اجــرا گذاشــته نشــود آنــگاه طالبــان قدرتمندتــر شــده و 
برخــی از نیروهــای آن نیــز بــه داعــش و یــا دیگــر ســازمان های 

تروریســتی ملحــق مــی شــوند.
|| نظــر شــما در مــورد نقــش ســایر کشــورها 
همچــون ایــران و هنــد بــرای بهبــود روابط پاکســتان 

ــت؟ ــتان چیس و افغانس
در ایــن مــورد بایــد طــرز نــگاه هــا را عــوض کــرد و از ایــن نگرش 
کــه موضــوع افغانســتان یــک بــازی بــرد و باخــت اســت اجتنــاب 
نمــود. بایــد شــروع بــه همــکاری نمــود و سیاســت هایــی را اعمال 
کــرد کــه منجــر بــه کاهــش تنــش هــا در افغانســتان شــوند. آتش 
افغانســتان مــی تواند مجــددا کشــورهای همســایه اش را بســوزاند 
و در ایــن میــان ایــران و پاکســتان دو بازیگــر اصلــی هســتند کــه 
مــی تواننــد موجــب تغییــرات بــزرگ شــوند. البتــه ایــن به شــرطی 
ــرای همــکاری هــای سیاســی در  ــی ب ــه توافق ــا ب اســت کــه آنه

مــورد افغانســتان برســند.
ــه  ــد را ب ــران هن ــه ای ــد ک ــان پاکســتان فکــر مــی کن ــن می در ای
اســام آبــاد ترجیــح مــی دهــد. امــا هنــوز زمــان بــرای گســترش 
روابــط از دســت نرفتــه و فرصــت بــرای گســترش آن وجــود دارد. 
ایــران نمــی توانــد هنــد را نادیــده گرفتــه و یــا آنکــه برای خشــنود 
کــردن پاکســتان هنــد را نادیــده بگیــرد و ایــن موضوعــی اســت 
ــه  ــد. در حالیک ــته باش ــر داش ــد آن را در نظ ــاد بای ــام آب ــه اس ک
ایــران بــه موجــب توافــق هســته ای خــود در حــال عــادی ســازی 
مناســبات خــود بــا کشــورهای دیگــر اســت یــک لحظــه طایــی 
بــرای تهــران و اســام آبــاد بوجــود آمــده تــا بطــور ســازنده تــری 
شــروع بــه همــکاری کننــد. زمینــه هــای زیــادی وجــود دارد کــه 
آنهــا مــی تواننــد از طریــق همــکاری بــه منافــع زیــاد دســت پیــدا 
ــه ای و  ــائل منطق ــارت، مس ــت، تج ــون امنی ــوادری چ ــد م کنن
چالــش هــای ژئوپلوتیکــی همچــون ظهــور داعــش در افغانســتان.
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|| در شــرایطی کــه کاخ ســفید مدعــی اســت برجــام 
ــار  ــرای مه ــکا ب ــه آمری ــوده ک ــی ب ــن توافق بهتری
پیشــرفت هســته ای ایــران انجــام داده اما باز شــاهد 
ــا ایــن توافــق هســتیم  مخالفــت جمهوریخواهــان ب

ــل ایــن مخالفــت هــا چیســت؟ ــه نظــر شــما دلی ب
ــه  ــرده و البت ــب ک ــود جل ــه خ ــادی را ب ــه زی ــه توج ــی ک موضوع
شایســته بررســی نیــز هســت آن اســت کــه در ســال هــای بعــد از 
اجــرای توافــق، زمانیکــه برخــی محدودیت هــای کلیــدی در مورد 
توانایــی غنــی ســازی ایــران شــروع بــه پایــان یافتــن کننــد، چــه 
اتفاقــی مــی افتــد. محدودیــت هــای برجــام ایــن نکتــه را اطمینان 
ــران در  ــال ای ــدت ۱0 س ــرای م ــم ب ــت ک ــه دس ــد ک ــی ده م
صورتــی کــه تصمیــم بــه تخطــی کــردن از برجــام بگیــرد حداقــل 
یــک ســال تــا تولیــد اورانیــوم مــورد نیــاز بــرای تولید بمب هســته 
ای زمــان نیــاز دارد.  امــا بــه محــض آنکــه ایــران مجــوز اضافــه 
کــرن تعــداد ســانتریفیوژهای خــود را بدســت بیــاورد و بعــد از ۱0 
ســال ســانتریفیوژهای پیشــرفته تــری را بــه کار گرفته و بعــد از ۱5 
ســال بتوانــد میــزان اوارنیویــم غنــی شــده بیشــتری را ذخیــره کند، 
فاصلــه یــا مــدت زمــان مــورد نیــاز بــرای آنکــه بتوانــد بــه میــزان 
ــه چنــد  ــرای تولیــد بمــب غنــی ســازی کنــد ب کافــی اورانیــوم ب
هفتــه کاهــش مــی یابــد. از همیــن رو منتقــدان برجــام مــی گویند 
کــه اجــازه دادن بــه ایــران بــرای افزایــش توانایــی غنــی ســازی 
ــن معناســت  ــه ای ــام ب ــرای برج ــس از اج ــای پ ــال ه ــود در س خ
کــه توافــق هســته ای حاصــل شــده دسترســی ایــران بــه ســاح 

هســته ای را بــه تاخیــر مــی انــدازد امــا آن را از بیــن نمــی بــرد.

ــه  ــد ب ــه برجــام و اجــرای آن اشــاره کردی || شــما ب
نظــر شــما وضعیــت برنامــه هســته ای ایــران بعــد از 
اجــرای ایــن توافــق هســته ای چگونــه خواهــد بــود؟

 در مــورد ســال هــای پــس از اجــرای توافــق هســته ای دو موضوع 
اصلــی مطــرح اســت؛ یکــی آنکــه ســرعت ایــران بــرای افزایــش 
توانایــی هــای خــود در زمینــه غنــی ســازی تــا چــه حــد خواهــد 
ــاله  ــن دوره ۱0 س ــام ای ــس از اتم ــران پ ــر ای ــه اگ ــود و دوم اینک ب
بخواهــد بــه ســراغ ســاخت بمــب بــرود چگونــه مــی تــوان جلوی 

ایــن کشــور را گرفــت؟
در مــورد موضــوع اول بایــد گفــت چندیــن عامــل وجــود دارنــد که 

جلــوی پیشــرفت ســریع ایــران در زمینــه قابلیــت غنــی ســازی را 
مــی گیرنــد. اعمــال محدودیــت در زمینــه تحقیــق و توســعه در ۱0 
ســال ابتدایــی اجــرای توافــق هســته ای ایــران را ملــزم مــی ســازد 
که بعــد از ۱0 ســال تحقیــق و توســعه را در مــورد ســانتریفیوژهای 
ــر در  ــروز تاخی ــن امــر موجــب ب ــد و ای پیشــرفته خــود اعمــال کن
امــکان نصــب و راه انــدازی ایــن ماشــین هــا مــی شــود. عــاوه 
ــوم  ــورد اورانی ــی در م ــره 300 کیلوگرم ــن ســقف ذخی ــر آن تعیی ب
غنــی شــده 3.6۷ درصــدی بــرای ۱5 ســال موجــب خواهــد شــد 
تــا فاصلــه ایــران بــرای تقویــت بنیــه خــود در امــر غنــی ســازی با 

وقفــه و تاخیــر بیشــتری همــراه شــود.

ــکل  ــوب پروت ــدات در چارچ ــاس تعه ــر اس ــه ب ــر اینک از آن مهمت
ــس  ــه آژان ــه ای را ب ــز ســال جــاری برنام ــی، تهــران در پائی الحاق
ــه  ــران در چ ــه ای ــوص اینک ــی در خص ــرژی اتم ــی ان ــن الملل بی
مقیاســی در ۱4 ســال آینــده توانایــی غنــی ســازی خــود را افزایش 
ــه مــی کنــد. ایــن برنامــه شــامل بکارگیــری هــر  خواهــد داد ارائ
نوعــی از ســانتریفیوژهای پیشــرفته نیــز خواهــد بــود. بــر اســاس 
ــن  ــروی از ای ــه پی ــزم ب ــران خــود را مل ــدام مشــترک ای ــه اق برنام
برنامــه کــرده و کشــورهای ۱+5 نیــز از جزئیــات ایــن برنامــه مطلع 
ــی  ــه م ــکا ارائ ــره آمری ــه کنگ ــز ب ــود و خاصــه آن نی ــد ب خواهن

ــود. ش
بــر اســاس چنیــن فاکتورهایــی پیــش بینــی مــی شــود که دســت 

کــم بــرای ۱4 ســال ایــران در صورتــی کــه قصــد تخطــی از برجام 
و ســاخت بمــب را داشــته باشــد، بــرای تولیــد اورانیــوم بــرای ایــن 
ــان برجــام  ــب بیشــتر از آنچــه مخالف ــه مرات ــه ای ب منظــور فاصل
تصــور مــی کننــد خواهــد داشــت. اگــر ایــران بــا مشــکات فنــی 
ــه  ــن فاصل ــود ای ــه ش ــرفته مواج ــانتریفیوژهای پیش ــد س در تولی

بیشــتر مــی شــود.
ــه  امــا در مــورد موضــوع دوم یعنــی اینکــه اگــر ایــران تصمیــم ب
ــن کشــور را  ــوی ای ــوان جل ــه مــی ت ــرد چگون ســاخت بمــب بگی
ــر  ــه اگ ــد ک ــدان معتقدن ــد منتق ــه هرچن ــم ک ــد بگوی ــت بای گرف
ایــران تصمیــم بــه ایــن کار بگیــرد فاصلــه چندانــی تــا تولیــد بمب 
ــش  ــای پی ــت ه ــه محدودی ــض اینک ــه مح ــت و ب ــد داش نخواه
ــه ســمت آن حرکــت  روی تهــران برداشــته شــوند ایــن کشــور ب
مــی کنــد امــا مــن معتقــدم بــا توجــه بــه هزینــه هــای کــه ایــران 
ــه  ــه هســته ای خــود پرداخت ــورد برنام ــر در م ــای اخی در ســال ه
ــوده  ــا آن مواجــه ب ــا ب ــن ســال ه ــه در ای ــی ک ــن انزوای و همچنی
بعیــد اســت کــه مســئوالن ایرانــی ســاخت بمــب  را جــزو الویــت 
هــای خــود قــرار بدهنــد. البتــه بایــد دیــد کــه مقامــات ایــران بعــد 
از اجــرای برجــام و پایــان دوران محدودیــت هــا وضعیــت امنیــت 

ــه مــی بیننــد. منطقــه ای کشورشــان را چگون

ــب از  ــاخت بم ــه س ــودن برنام ــی ب ــه منتف ــما ب || ش
ــوان   ــی ت ــه م ــد، چگون ــاره کردی ــران اش ــوی ای س

ــرد؟ ــع ک ــورد قان ــن م ــام را در ای ــان برج مخالف
ــت  ــد رف ــد ســاح نخواه ــه ســمت تولی ــران ب ــه ای ــده ک ــن ای ای
بــر اســاس ارزیابــی هایــی اســت کــه جامعــه اطاعاتــی آمریــکا 
ــه  ــکا ب ــی آمری ــه اطاعات انجــام داده اســت. از ســال 200۷ جامع
ایــن نتیجــه رســیده کــه برنامــه هســته ای ایــران گرایشــی بــرای 

تولیــد بمــب هســته ای نداشــته اســت.
 بایــد بــه مخالفــان برجــام بگویــم حتــی اگــر ایــران بعد از گذشــت 
۱5 ســال و یــا حتــی بیشــتر بــه ایــن نتیجــه برســد کــه شــرایط 
ــار  ــد کــه آنهــا بمــب هســته ای در اختی منطقــه ایجــاب مــی کن
داشــته باشــند بــا چنــان چالــش هــا و مشــکاتی مواجــه خواهــد 
بــود کــه امــکان موفقیــت در ایــن راه بــرای ایــران بــه حداقــل می 
رســد. در چنیــن شــرایطی اگــر تــا آن زمــان سیســتم نظارتــی کــه 
بــه موجــب برجــام بوجــود آمــده پابرجــا باشــد آمریــکا مــی توانــد 
در جریــان پیشــرفت برنامــه هســته ای ایــران و یــا عبــور احتمالــی 

ایــن کشــور از خــط قرمزهــا قــرار بگیــرد.

معاون سابق وزارت خارجه آمریکا:

وضعیت هسته ای ایران ۱۰ سال پس از اجرای برجام/مخالفان نگران نباشند
به بی  اشاره  با  معاون سابق وزارت خارجه آمریکا 
مورد بودن نگرانی های مخالفان برجام، به تشریح 
وضعیت هسته ای ایران در سال های بعد از اجرای 

پرداخت. ای  هسته  توافق 
با وجود حمایت ۴۲ سناتور آمریکا از برجام و افزایش 
احتمال وقوع پدیده فیلی باستر در مورد توافق هسته 
ای ایران در کنگره آمریکا، جمهوریخواهان همچنان 
بر طبل مخالفت با این توافق کوفته و تالش می کنند 
که برجام را توافقی به نفع ایران و به زیان آمریکا و 

همپیمانانش جلوه دهند.
در همین رابطه برای اطالع بهتر از شرایطی که با 
اجرای برجام به وجود می آید و همچنین تشریح بهتر 
دالیل مخالفت جمهوریخواهان آمریکا با توافق هسته 

ای با »رابرت آینهورن« به گفتگو نشستیم.
 آینهورن معاون سابق وزارت خارجه آمریکا است 
تیم  کلیدی  اعضای  از  یکی  عنوان  به  نیز  مدتی  که 
ایران  با  گفتگوهای ۵+۱  کننده آمریکا در  مذاکره 
حضور داشت. آینهورن هم اکنون از اعضای مطرح 
مراکز  مهمترین  از  که  است  بروکینگز  اندیشکده 
متحده محسوب می شود.   ایاالت  گذاری  سیاست 

متن این گفتگو به شرح زیر است:

از سال ۲۰۰۷ جامعه اطالعاتی آمریکا 
به این نتیجه رسیده که برنامه هسته ای 
ایران گرایشی برای تولید بمب هسته 

ای نداشته است.
 باید به مخالفان برجام بگویم حتی 

اگر ایران بعد از گذشت ۱۵ سال و یا 
حتی بیشتر به این نتیجه برسد که شرایط 

منطقه ایجاب می کند که آنها بمب 
هسته ای در اختیار داشته باشند با چنان 

چالش ها و مشکالتی مواجه خواهد 
بود که امکان موفقیت در این راه برای 

ایران به حداقل می رسد|
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اســتاد دانشــگاه لنــدن معتقــد اســت قیــام 
ــه  ــان داد منطق ــکا نش ــه آمری ــی ب ــای عرب ه
خلیــج فــارس در حــال حرکــت بــه ســوی 
دموکراســی و اســتقال از ســلطه نئوامپریالیســم 
اســت و امنیــت اســتراتژیک را نمــی تــوان بدون 

ــرد. ــق ک ــی محق دموکراس
ــد  ــژه بع ــه وی ــارس ب ــج ف ــی خلی ــم امنیت نظ
از خــروج انگلیــس از منطقــه خلیــج فــارس 
ــت.  ــف اس ــل تعری ــادی قاب ــال ۱9۷۱ می در س
حضــور بریتانیــا در ایــن کرانــه آبــی ســبب شــده 
ــکل  ــه ش ــن منطق ــی ای ــم امنیت ــا نظ ــود ت ب
طبیعــی بــه خــود نگیــرد. بعــد از خــروج بریتانیــا 
و در جنــگ ســرد ایــاالت متحــده آمریــکا جــای 

ــرد. ــر ک ــس را پ انگلی
ــم  ــی داد نظ ــح م ــکا ترجی ــه آمری ــی ک در دوران
ــا  ــو ب ــای همس ــت ه ــط دول ــه توس ــن منطق ای
ــب  ــتان در قال ــران و عربس ــود، ای ــن ش آن تأمی
نیکسون-کیســینجر  ســتونی  دو  اســتراتژی 
ــد.  ــه بودن ــع غــرب در منطق ــده مناف ــن کنن تأمی
متعاقــب انقــاب اســامی، ایــران از ایــن 
اســتراتژی بیــرون رفــت. در دوره جنــگ ایــران و 
عــراق سیاســت مهــار توســط آمریــکا دنبال شــد 
و دو کشــور خــارج از نظــم امنیتــی خلیــج فــارس 

ــد. ــرار گرفتن ق
تــا کنــون نیــز نظــم امنیتــی خلیــج فــارس بدون 
حضــور ایــران و عــراق و مبتنــی بر چتــر حمایتی 
آمریــکا دنبــال مــی شــود. نظمــی کــه نتوانســته 
ــال  ــه دنب ــرای کشــورهای منطقــه ب امنیــت را ب
ــم  ــن نظ ــت ای ــه ماهی ــرا ک ــد. چ ــته باش داش
ــاالت متحــده  ــی ای ــا نیازهــای امنیت متناســب ب

ــت. آمریکاس
ــخ  ــارس در رهگــذر تاری ــج ف ــی خلی نظــم امنیت
در گفتگــو بــا پروفســور »آرشــین ادیــب مقــدم« 
ــی  ــرقی و آفریقای ــات ش ــه مطالع ــتاد مدرس اس
دانشــگاه لنــدن و رئیــس گــروه مطالعــات 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــگاه م ــن دانش ــطین ای فلس
گرفتــه کــه در ادامــه آمــده اســت. کتــاب 
»سیاســت بیــن المللــی در خلیــج فــارس« 
ــه فارســی  ــه ب ــدم ک ــب مق ــین ادی ــته آرش نوش
نیــز ترجمــه و منتشــر شــده از جملــه آثــار بســیار 
مهــم در حــوزه مطالعــات خلیــج فــارس اســت.

|| بــه طــور کلــی ایــده »نظــم امنیتــی 
خلیــج فــارس« بــرای اولیــن بــار چــه 

زمانــی مطــرح شــد؟
ــه  ــت« چ ــا از»امنی ــه منظــور م بســتگی دارد ک
ــک  ــت هژمونی ــده امنی ــال ای ــرای مث ــد. ب باش
ــا خارجــی  ــی ی ــدرت )داخل ــک ق ــه توســط ی ک
ــا هــدف ســیطره و نظــم بخشــی  ــه( ب در منطق
ــه منطقــه اجــرا مــی شــود، در منطقــه خلیــج  ب
ــوان  ــه عن ــه ب ــن منطق ــه ای ــی ک ــارس از زمان ف
منطقــه رقابــت قــدرت هــای اســتعماری بــوده، 
ــت  ــر امنی ــدرن ت ــده م ــت. ای ــده اس ــدار ش پدی
جمعــی و اختصاصــی بیــن کشــورهای مســتقل 
منطقــه اخیــرا در ادبیات کشــورهای ایــن منطقه 
ــه  ــن ک ــات خــود م ــه اســت. مطالع ــور یافت ظه
ــده اســت  ــج آم ــه دانشــگاه کمبری ــان نام در پای

اولیــن کتابــی بــود کــه بــا پرداختــن به سیاســت 
ــده  ــارس ای ــاره خلیــج ف ــی درب هــای بیــن الملل
ایجــاد نظــم امنیتــی جدیــد پیشــرفته ای را برای 
ــای  ــدرت ه ــه ق ــدون مداخل ــارس ب ــج ف خلی
غربــی مطــرح کــرد. ایــن کتــاب در ســال 2006 
ــی  ــه فارس ــد ب ــال بع ــد س ــی و چن ــه انگلیس ب
منتشــر شــد. از آن زمــان بــه بعــد چندیــن 
ــاره سیاســت هــای بیــن  تحقیــق و مطالعــه درب

ــری شــده اســت. ــارس پیگی ــج ف ــی خلی الملل

ــه  ــتان منطق ــال 1971 انگلس || در س
خلیــج فــارس را تــرک کــرد. از منظــر 
نفــوذ قــدرت هــای بــزرگ، از آن زمــان 
ــارس  ــج ف ــی خلی ــه بعــد نظــم امنیت ب

ــه شــکل گرفــت؟ چگون
در دهــه ۱9۷0 منطقــه خلیــج فــارس در عرصــه 
ــگ  ــر جن ــت تاثی ــت تح ــه در حقیق ــی ک سیاس
ــابق و  ــوروی س ــر ش ــاد جماهی ــن اتح ــرد بی س
ــود  ــه نیمــه مســتقل ب ــود یــک منطق ــکا ب آمری
ــی.  ــروز دو قطب ــک ام ــار تئوری ــه گفت ــی ب یعن
بریتانیــا یــک امپراطــوری فرتــوت بــود و ایــاالت 
ــد  ــرکای متح ــه ش ــکا ب ــا ات ــکا ب ــده آمری متح
پادشــاهی خــود در ایران و عربســتان یــک قدرت 
ــش در  ــکا و متحدان ــود. آمری ــه ب ــر در منطق برت
ــر دولــت هــای »جمهــوری« عــراق، مصــر  براب
و ســوریه کــه بــه دنبــال جلــب حمایــت اتحــاد 
ــد.  ــی کردن ــدام م ــد اق ــوروی بودن ــر ش جماهی
ــود و  ــول ب ــه اف ــه رو ب ــا درمنطق ــدرت بریتانی ق
در بســیاری از حــوادث اصلــی بــه حاشــیه رانــده 
شــده بــود. بــا قــدرت گرفتــن دولــت نیکســون 
در دهــه ۱9۷0 و بــر اســاس دکتریــن ماکیاولــی 
ــعودی  ــران و س ــاه ای ــینجر« ش ــری کس »هن
ــوان  ــه عن ــتونی« ب ــت »دو س ــل سیاس ــا ذی ه
ــد. انقــاب  »پلیــس« منطقــه عمــل مــی کردن
ــن دینامیــک  ــران در ســال ۱9۷9 ای اســامی ای
جنــگ ســرد بــر هــم زد امــا در همــان زمــان بــا 
ــران و  ــه و جنــگ ای ــی در منطق ــی ثبات ایجــاد ب
ــور  ــی در ام ــات خارج ــات مداخ ــراق موجب ع

ــرد. ــم ک ــه را فراه منطق

ــران در  ــالمی ای ــالب اس ــر انق || تاثی
نظــم امنیتــی خلیــج فــارس چــه بــود؟

انقــاب ایــران دارای آثــار متعــددی بــوده 
ــه ای و  ــادی، اندیش ــه م ــه جنب ــه از س ــت ک اس
ــادی  ــه م ــت. از جنب ــی اس ــل بررس فلســفی قاب
ــم  ــر ه ــب ب ــاب موج ــه انق ــت ک ــح اس واض
خــوردن اتحــاد ایجــاد شــده بیــن ایــران و 
ــا اســرائیل شــد. تمایــات  ــه ب ــکا و در ادام آمری
اســتراتژیک ایــران بــر اســاس همــکاری شــمال 
-شــمال)جهان ســومی(، جوامــع پــان اســامی، 
سیاســت حمایــت از فلســطین، دشــمنی بــا 
ــی  ــای انقاب ــش ه ــت از جنب ــکا و حمای آمری
ســازگار بــا آنچــه کــه در ایــران رخ داد از نــو بنــا 
نهــاده شــد. انقابیــون در ایــران وضعیــت حفــظ 
وضــع موجــود را بــه تجدیــد نظــر طلــب تغییــر 
دادنــد؛ وضعیتــی کــه در آن بــه دنبــال تغییراتــی 
ــن  ــی تری ــد. یکــی از اصل ــه بودن ــر از منطق فرات
دالیلــی کــه موجــب شــد تــا نظــام هــای بیــن 
ــده  ــه ای عم ــران منطق ــه بازیگ ــی از جمل الملل
بافاصلــه در برابــر انقــاب ایــران موضــع گیری 
کننــد ایــن بــود کــه شــعار صــدور انقــاب داده 

ــد. ــری ش ــئله پیگی ــن مس ــل ای ــد و در عم ش
چنیــن وضعیتــی موجــب شــد تــا جنــگ ایــران 
و عــراق ایجــاد شــود و صــدام حســین بــا هــدف 
ــک  ــه کم ــران در نطف ــاب ای ــردن انق ــه ک خف

ــد. هــای گســترده ای را دریافــت کن
تمامــی ایــن تاثیــرات در مطالعــات زیــادی ذکــر 
ــا کنــون  ــد. امــا یکــی از دالیلــی کــه ت شــده ان
کمتــر بــه آن پرداختــه شــده اســت تاثیر فلســفی 
ــه اعتقــاد مــن انقــاب  انقــاب ایــران اســت. ب
مــردم ایــران بــه آن چیــزی رســید کــه انقــاب 
مــردم کوبــا در منطقــه آمریــکای التیــن 
ــردم  ــای م ــته ه ــورم خواس ــت )منظ ــت یاف دس
ــا(. انقــاب  ــت ه ــن هــای دول ــا دکتری اســت ت
ــود آورد  ــه وج ــتقال را ب ــدی از اس فلســفه جدی
ــر  ــردم در براب ــازی م ــش توانمندس ــه مفهوم ک
ــا و  ــود. در هاوان ــی ب ــات خارج ــت و مداخ دول
تهــران مــردم خواســتار فلســفه اســتقال، آزادی 
ــن خواســته خــود  ــرای ای ــد و ب و پیشــرفت بودن
جــان خــود را هــم دادنــد. قبــل از اینکــه اهــداف 
آرمانــی بــه خاطــر سیاســت قدرتــی کــه در پــی 
حــوادث انقابــی بــه وجــود آمــد مــورد مصالحــه 
ــه عنــوان الگــوی قــدرت  ــران ب ــد، ای قــرار گیرن
مردمــی مطــرح شــد. ایــن دســتاورد تــا بــه االن 

ــت.  ــوده اس ــون ب ــتاورد انقابی ــن دس مهمتری
ــی  ــال خــود اتکای ــه دنب ــران را ب ــن فلســفه ای ای
انداخــت و موجب شــد تــا ایــران بدون مشــارکت 
هیــچ طرفــی بــه دنبــال معمــاری امنیــت بومــی 
بــرای منطقــه بــدون اهــداف هژمونیــک باشــد. 
انقابیــون و مــردم ایــران فلســفه صلــح منطقــه 
ای را مطــرح کردنــد کــه بــا یــک زبــان جهــان 
ــا برجســته ســازی همــکاری هــای  شــمول و ب

بیــن المللــی ایــن مســئله ســرعت گرفــت.

دیکتاتـور  صـدام  سـقوط  پـی  در   ||
سـابق عـراق بـر اثر حملـه آمریـکا، آیا 
در تعریـف آمریـکا از نظـم امنیتی خلیج 

فـارس تغییـری ایجـاد شـده اسـت؟
ــت  ــرای دول ــزرگ ب ــه ای ب ــراق فاجع ــگ ع جن
ــکا و  ــت آمری ــور وق ــس جمه ــوش رئی ــورج ب ج
تونــی بلــر نخســت وزیــر وقــت انگلســتان بــود. 
از آن زمــان بــه بعــد تــا بــه امــروز جامعــه مدنــی 
ــل نظامــی  ــه تقاب ــا هــر گون در هــر دو کشــور ب
عمــده در خــارج مخالفــت کرده اســت کــه دقیقا 
بــه خاطــر بــی رحمــی هــا و کشــتارهای جنــگ 
ــه  ــان داد ک ــکا نش ــگ آمری ــت. جن ــراق اس ع
پیــروزی نظامــی بــه معنی دســتاورد اســتراتژیک 
نیســت. در عــراق آمریــکا از نظــر نظامــی پیــروز 
شــد امــا از نظــر اســتراتژی دراز مــدت باخــت. از 
اینــرو دولــت اوبامــا کــه بــا انتقــاد کارشناســانی 
ــتند  ــه داش ــت منطق ــی از وضعی ــم خوب ــه فه ک
ــکا در  ــک آمری ــرد هژمونی ــود، رویک ــه ب مواج
منطقــه را متوقــف کــرد. ایــده نظــم جهــان تک 
قطبــی کــه صرفــا توســط آمریــکا مطــرح شــده 
بــه نظــر مــی رســد کــه مضمحــل شــده اســت 
و بــه نظــر مــی رســد سیاســتمداران آمریکایــی 
فهمیــده انــد کــه ایجــاد ائتــاف هــا و همــکاری 
بــا متحــدان منطقــه ای قدرتمنــد نتایج بهتــری در 
مقایســه بــا سیاســت هــای یکجانبــه دارد. ذهنیت 
همــه - هیــچ )zero- sum( بــه دیــدگاه مثبت- 
همــه )positive- sum ( تغییــر کــرده اســت، 
ــن شــد  ــن چنی ــال حاضــر. ای ــم در ح دســت ک
کــه جنــگ عــراق نویــد پایــان تصــورات رهبران 
آمریــکا را کــه بعــد از فروپاشــی اتحــاد جماهیــر 
شــوروی بــه دنبــال جهــان تــک قطبــی بودنــد 
ــکای  ــا و آمری ــردم در اروپ داد. مقاومــت هــای م
ــابه را در  ــی مش ــات نظام ــام اقدام ــمالی انج ش
ایــن دوره تقریبــا غیرممکــن کــرده اســت. ایــن 

دســتاورد عمــده قــدرت مــردم اســت.

|| بطــور کلــی تعریــف آمریــکا از نظــم 
ــا  ــت؟ آی ــارس چیس ــج ف ــی خلی امنیت
ایــن تعریــف مــی توانــد امنیــت 
متحــدان منطقــه ای آمریــکا را تامیــن 

ــد؟ کن
اگــر تمایــات اخیــر آمریــکا بــه ســمت 
دیپلماســی و حــل مشــکات در سیاســت 
خارجــی آمریــکا دوام یابــد، در ایــن صــورت ایــن 
کشــور خواهــد توانســت در نظــم امنیتــی منطقه 
ای نقــش ســازنده ای ایفــا کنــد. آمریــکا یکــی 
ــل  ــت حداق ــه اس ــب منطق ــای ترکی از فاکتوره

ایران در جهان
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امنیت استراتژیک منطقه خلیج فارس بدون دموکراسی محقق نمی شود
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ــج  ــه خاطــر شــیخ نشــین هــای کوچــک خلی ب
فــارس کــه بــه آن بــه عنــوان یــک متحــد نــگاه 
مــی کننــد کــه مــی توانــد موجــب تثبیت تــوازن 
ــر  ــای بزرگت ــدرت ه ــر ق ــه در براب ــوا در منطق ق
منطقــه مثــل عــراق و ایــران شــود. ایــن ائتــاف 
ــک نیســت  ــران مهل ــع ای ــرای مناف ــب ب و ترکی
ــورای  ــه کشــورهای ش ــب ب ــن ترکی ــه ای چونک
ــد  ــی ده ــت م ــاس امنی ــی احس ــکاری نوع هم
ــن  ــی تری ــه اصل ــاد ک ــای اعتم ــرای ارتق ــه ب ک
ــت. ــت الزم اس ــی اس ــای دیپلماس ــر ارتق عنص

ــد  ــا معتق ــدت قوی ــن در دراز م ــال م ــا اینح ب
ــه ای  ــا منطق ــی صرف ــاری امنیت ــک معم ــه ی ب
ــت و  ــده امنی ــه در برگیرن ــازمانی ک ــتم، س هس
ــا  ــیا و شــمال آفریق ــرب آس ــا در غ ــکاری ه هم
ــه  ــاع منطق ــا اجم ــد ب ــازمان بای ــن س ــد. ای باش
ــن  ــرای تامی ــد و ب ــگ را نامشــروع بخوان ای جن

امنیــت اعضــای خــود بــه قــدرت هــای خارجــی 
ــد دارای  ــازمانی نبای ــن س ــد. چنی ــته نباش وابس
ســاختار ایدئولوژیــک و قومیتــی باشــد. ســازمان 
هــای منطقــه ای که بیــش از حــد بــه ایدئولوژی 
ــت  ــا شکس ــال ب ــته و ح ــد در گذش ــه ان پرداخت
ــد کــه اتحادیــه عــرب بهتریــن  مواجــه شــده ان

ــت. ــه آن اس نمون

|| آمریکا بر مسـئله امنیت دولت متحدان 
منطقـه ای خـود تاکیـد دارد درحالیکـه 
عناصـر تهدید کننـده امنیـت متحدانش 
داخلـی نیز هسـتند؛ منظـورم دولت های 
غیـر دموکراتیکی اسـت که به خواسـته 
های شـهروندان خـود اعتنایی نمی کنند. 
بـا در نظـر گرفتـن ایـن مسـئله، آمریکا 
چگونه مـی تواند ایـن تضاد )تضـاد بین 

ثبـات و دموکراسـی( را حـل کند؟
ایــن پارادوکــس در دهــه هــای اخیــر بــه 
ــژه  ــه وی ــت ب ــان داده اس ــودش را نش ــی خ خوب
ــکا  ــه آمری ــه ب ــی ک ــای عرب ــام ه ــد از قی بع
ــه  ــت ب ــال حرک ــه در ح ــه منطق ــان داد ک نش
ــو  ســوی دموکراســی و اســتقال از ســلطه نئ
امپریالیســم اســت و امنیــت اســتراتژیک را 
ــرد.  ــن ک ــدون دموکراســی تامی ــوان ب ــی ت نم
ــچ کشــوری  ــخ جهــان هی ــن مقطــع تاری در ای
ــی و  ــاد داخل ــود را در ابع ــت خ ــد امنی ــی توان نم
خارجــی بــدون پذیــرش عمومــی تضمیــن کنــد. 
دولــت اوبامــا فهــم خوبــی از ایــن دینامیــک دارد 
ــت  ــود مخالف ــا وج ــا ب ــل آنه ــن دلی ــه همی و ب
ــق  ــای عربســتان ســعودی در خصــوص تواف ه
ــر  ــه نظ ــد. ب ــش رفتن ــران پی ــا ای ــته ای ب هس
مــی رســد در ایــن مقطــع زمانــی طبقه سیاســی 

ــا  ــه دیکتاتوره ــد ک ــده ان ــکا فهمی ــب آمری قال
ــل اعتمــادی هســتند.  شــرکای کثیــف و غیرقاب
ــد اســتراتژی خــود را در گــرو  آنهــا نمــی خواهن
رهبرانــی مثــل مبــارک، قذافــی، شــاه یــا صــدام 

ــد. بگذارن
ــا کجــا هســتند،  ــد االن آنه ــد و ببینی ــگاه کنی ن
ــه  ــی ادام ــچ دیکتاتوری ــر هی ــع دیگ ــور قط بط
نخواهــد داشــت. بعــد از جنــگ عــراق در ســال 
2003 افــکار عمومــی در اروپــا و آمریــکای 
ــی را  ــران اقتدارگرای ــر تحمــل رهب شــمالی کمت
ــوق  ــز حق ــوال برانگی ــوابق س ــه دارای س دارد ک
ــد  ــه من ــتمداران عاق ــتند. سیاس ــری هس بش
ــد  ــا مــورد انتخــاب مجــدد قــرار گیرن هســتند ت
و مــی داننــد کــه دیگــر کســی نمــی توانــد بــه 
عنــوان »رئیــس جمهــور جنــگ« رای بیــاورد از 

ــد. ــا روی کار آم ــه اوبام ــود ک ــن رو ب ای

ــی  ــن الملل ــس بی ــی آژان ــتی آزمای ــش راس ــابق بخ ــس س ریی
انــرژی اتمــی هــدف کنگــره آمریــکا از اصــرار بــر مطلــع شــدن 
ــای  ــان از ادعاه ــس را اطمین ــران و آژان ــق ای ــات تواف از جزئی

ــد. ــن خصــوص خوان ــکا در ای ــت آمری دول
ــای کاخ ســفید  ــته یکــی از کشــمکش ه ــای گذش ــه ه در هفت
و ســناتورهای کنگــره آمریــکا دربــاره توافــق هســته ای ایــران 
ــرژی  ــی ان ــن الملل ــس بی ــران و آژان ــه ای مســئله توافــق جداگان

ــوده اســت. ــی ب اتم
نماینــدگان کنگــره بــا وجــود محرمانــه بــودن ماهیــت توافقــات 
ــرژی اتمــی و کشــورها خواســتار  ــی ان ــن الملل ــس بی ــن آژان بی
ــد.  ــران و آژانــس بودن ــات توافــق بیــن ای ــع شــدن از جزئی مطل
ــا  ــناتورها ب ــن درخواســت س ــه ای ــش ب ــکا در واکن ــت آمری دول
ــود  ــرد باوج ــن خصــوص اعــام ک رد درخواســت کنگــره در ای
اینکــه از محتویــات توافــق آژانــس و ایــران مطلــع اســت 
ــام  ــات از اع ــوع توافق ــن ن ــودن ای ــه ب ــت محرمان ــه عل ــا ب ام

ــت. ــذور اس ــات آن مع جزئی
ــکا روز  ــت آمری ــی ایــن کشــمکش هــا بیــن کنگــره و دول در پ
ــا  ــیتدپرس ب ــی آسوش ــانه آمریکای ــرداد رس ــنبه 28 م ــار ش چه
ــس  ــه آژان ــود ک ــرده ب ــا ک ــک ســند در گزارشــی ادع انتشــار ی
ــا در  ــی ه ــام بازرس ــه انج ــی وظیف ــرژی اتم ــی ان ــن الملل بی
ــران محــول کــرده اســت. در  ــه ای ــن را ب ســایت نظامــی پارچی
پــی انتشــار ایــن ادعــا از ســوی ایــن خبرگــزاری آژانــس بیــن 
ــه  ــکا در بیانی ــرژی اتمــی و وزارت امــور خارجــه آمری ــی ان الملل

ــد. ــرس را رد کردن ــیتد پ ــای آسوش ــی ادعاه های
ــت  ــی سیاس ــش هماهنگ ــابق بخ ــس س ــوف« ریی ــارق رئ »ط
ــرژی اتمــی  ــی ان ــن الملل ــس بی ــی آژان ــی و راســتی آزمای امنیت
کــه در حــال حاضــر مدیــر برنامــه خلــع ســاح و عــدم اشــاعه 
ــت  ــتکهلم )SIPIR( اس ــی اس ــح بین الملل ــات صل ــاد تحقیق بنی
ــی  ــانه آمریکای ــا رس ــی ب ــرداد در گفتگوی ــنبه 29 م ــج ش روز پن
هافینگتــون پســت اصالــت ســند منتشــر شــده توســط 

ــرد. ــوال ب ــر س ــرس را زی ــیتد پ آسوش
وی در ایــن خصــوص اعــام داشــته اســت کــه  ســند منتشــر 
شــده حــاوی کلمــات فنــی غلــط و عائــم دیگــری اســت کــه 

نشــان مــی دهنــد ایــن ســند احتمــاال جعلــی اســت.
طــارق رئــوف در خصــوص هــدف از انتشــار ایــن ســند اعــام 
ــی  ــی تجربگ ــی از ب ــه ناش ــی ک ــاال تاش ــه احتم ــت ک داش
ــدام  ــع اق ــه جام ــر راه برنام ــر س ــع ب ــاد مان ــرای ایج ــت ب اس

ــرد. ــی گی ــورت م ــترک»برجام« ص مش
»طــارق رئــوف« در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا بــا وجــود 
ــرژی  ــی ان ــن الملل ــس بی ــن آژان ــات بی ــودن توافق ــه ب محرمان
ــر  ــرار ب ــکا اص ــره آمری ــناتورهای کنگ ــورها، س ــی و کش اتم
دیــدن توافــق بیــن ایــران و ایــن آژانــس دارنــد، گفت: براســاس 
قانــون اساســی آمریــکا کنگــره ایــن کشــور ایــن قــدرت و الــزام 
ــت  ــط دول ــده توس ــا ش ــدات امض ــات و معاه ــا توافق را دارد ت
ــه دهــد و  ــی ارائ ــه های ــاره آنهــا توصی ــکا را بررســی و درب آمری

ــد. ــت کن ــراز رضای ــا اب ــا در خصــوص آنه ی
ــران - آژانــس و توافقــات  ــزود: از آنجائیکــه نقشــه راه ای وی اف
جداگانــه مرتبــط بــا آن موجــب نگرانــی هایــی دربــاره اجرایــی 
شــدن توافــق هســته ای )برجــام( شــده اســت بــه همیــن دلیــل 
ــات  ــا از جزئی ــد هســتند ت ــکا عاقه من ــره آمری ــدگان کنگ نماین
ــته  ــه هس ــه برنام ــوند ک ــن ش ــا مطمئ ــوند ت ــع ش ــق مطل تواف
ــد تحــت  ــی کن ــا م ــکا ادع ــت آمری ــه دول ــه ک ــران آنگون ای ای
ــرژی  ــی ان ــن الملل ــس بی ــخت آژان ــفت و س ــای س ــارت ه نظ

ــود. اتمــی خواهــد ب
 طــارق رئــوف همچنیــن در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه تبعــات 
ــط  ــروه ۱+5 توس ــران و گ ــته ای ای ــق هس ــی تواف رد احتمال

ــح  ــود، تصری ــکا چــه خواهــد ب ــرای آمری کنگــره ایــن کشــور ب
ــی وجــود داشــته  ــن نگران ــی ای ــه جهان کــرد: همیشــه در جامع
ــا توافقــات و معاهــدات بیــن المللــی امضــا شــده  اســت کــه آی
ــد  ــده ان ــت امضــا ش ــا حســن نی ــه ب ــکا ک ــت آمری توســط دول
ــا  ــت ی ــد گرف ــرار خواهن ــن کشــور ق ــره ای ــت کنگ ــورد حمای م
ــط  ــده توس ــا ش ــده امض ــا معاه ــق ی ــد تواف ــه تایی ــر. چونک خی
کنگــره از الزامــات حقوقــی بــر اســاس قانــون اساســی آمریــکا 

ــت. اس
وی در ادامــه افــزود: کنگــره در بســیاری از مــوارد تمایــل 
ــه  ــای را ب ــروط و معیاره ــا ش ــیری ی ــای تفس ــه ه دارد بیانی
»توصیــه هــا و ابــراز رضایــت« خــودش اضافــه کنــد کــه اغلــب 
ــی  ــات حقوق ــدات و توافق ــر معاه ــای دیگ ــرف ه ــایند ط خوش

ــت. نیس
ــات  ــاد تحقیق ــاعه بنی ــدم اش ــاح و ع ــع س ــه خل ــر برنام مدی
ــی  ــرا برخ ــه چ ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــتکهلم در پاس ــح اس صل
ــما در  ــه ش ــور ک ــرس« همانط ــیتد پ ــل »آسوش ــا مث ــانه ه رس
ــد  ــاره کردی ــه آن اش ــت ب ــون پس ــا هافینگت ــود ب ــه خ مصاحب
ســعی در انتشــار اســناد جعلــی دارنــد، گفــت: از خــود آسوشــیتد 

ــید. ــرس بپرس پ

در گفتگو با مقام سابق آژانس بررسی شد؛

دلیل اصرار کنگره برای رویت توافق محرمانه ایران و آژانس انرژی اتمی
گفتگو: پیمان یزدانی
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جمـه بـه نایـاک و جنگ روانـی گسـترده ضدانقـاب علیـه آن با 
کلیـدواژه »البـی ایرانـی در آمریکا«، عملیاتی اسـت هوشـمندانه 
و هدفمنـد که بـا هدف »تطهیـر« این موسسـه کاما مشـکوک، 

نـزد افـکار عمومـی ایرانی کلیـد خورده اسـت.
پایـگاه خبریـ  تحلیلـی »دیلی بیسـت« هفته گذشـته در مطلبی 
بـا عنـوان »خانـواده ای در سـایه، پشـت پـرده البـی ایـران در 
آمریـکا« بـه افشـاگری پیرامون موسسـه »شـورای ملـی ایرانیان 
آمریـکا«ـ  نایـاکـ  پرداخت و مدعی شـد که این موسسـه با نفوذ 
در ارکان قـدرت سیاسـی ایـاالت متحـده آمریکا منافـع جمهوری 

اسـامی ایـران را پیگیری مـی کند.
در همیـن راسـتا، رسـانه هـای ضـد انقـاب بافاصلـه در اقدامی 
هماهنـگ، موجـی را در ضدیـت با ایـن موسسـه بـه راه انداخته و 
به شـدت علیـه آن موضع گرفتنـد. در این میـان اما؛ برخی رسـانه 
هـای ایرانـی بـدون توجـه بـه پیشـینه و سـابقه اعضـای نایاکـ  
NIAC ـ  افشـاگری دیلـی بیسـت و بـه دنبـال آن ضدیت رسـانه 
هـای ضد انقـاب با ایـن موسسـه را دلیلی بـر هماهنگـی نایاک 
بـا اهداف و سیاسـت هـای جمهوری اسـامی و کمک هـای این 

موسسـه بـه کشـورمان ارزیابی کـرده و بـه تطهیـر آن پرداختند.
بـروز ایـن اتفاقـات و دادن این آدرس غلـط درباره موسسـه نایاک 
در حالـی اسـت که اسـناد، شـواهد و عملکرد اعضای این موسسـه 
در مقاطـع مختلـف و درباره موضوعـات گوناگـون، در خوش بینانه 
تریـن حالـت حکـم بـه »مأمـور دو جانبـه بـودن« آنان مـی دهد، 
مامورانـی که در پی یـک »تطهیر« هوشـمندانه و مدیریت شـده، 
قرار اسـت نقش پیاده نظـام »پروژه نفـوذ« ایاالت متحـده آمریکا 

در کشـورمان را بـازی کنند.
بـر ایـن اسـاس؛ به نظـر می رسـد کـه برخی رسـانه هـای داخلی 
آگاهانـه یا از سـر نادانی، بسـتر ایـن نفـوذ مدیریت شـده را فراهم 

آورده و خـود بـه بخشـی از ایـن پـازل تبدیل شـده اند.
در ایـن بـاره؛ با اذعان به این مسـئله که اسـتفاده از البـی قدرتمند 
توسـط یک نظام سیاسـی در داخـل ارکان قدرت یـک نظام دیگر 
امـری معقـول و مبتنـی بر منافـع ملی تعریـف می شـود، اما توجه 
بـه نـکات زیـر بـه روشـنی نشـان می دهـد که موسسـه شـورای 
ملـی ایرانیـان آمریکا نـه تنها نقش یـک البی موثـر ایرانـی را در 
نظام سیاسـی آمریکا نداشـته کـه اتفاقـا در موارد بسـیاری همگام 
بـا سیاسـت هـای خصمانـه دولتمـردان آمریکایـی و علیـه منافع 

ملـی جمهوری اسـامی ایـران ایفـای نقش کرده اسـت.

الف( پیشینه رییس و اعضای نایاک
»تریتـا پارسـی« رییس 4۱ سـاله این موسسـه که در خانـواده ای 
زرتشـتی و در شـهر اهواز متولـد شـده، در ابتدای پیـروزی انقاب 
اسـامی به دلیـل آنچـه از آن با عنوان سـرکوب گـری جمهوری 
اسـامی ایـران یـاد مـی کنـد، مجبـور بـه مهاجـرت و پذیـرش 

تابعیت سـوئدی شـده اسـت.
وی کـه فـارغ التحصیل رشـته سیاسـت خارجـی از دانشـگاه جان 
هاپکینز آمریکاسـت بارهـا بـا موضوعاتی چون نقض حقوق بشـر 
در ایـران، تصویـر دروغینـی از کشـورمان نزد افـکار عمومی غرب 
ایجـاد کـرده و دولـت آمریـکا را بـه برخـورد بـا دولـت جمهـوری 
اسـامی ایـران تشـویق کـرده اسـت، چنانچـه مثـا در گفتگو با 
سـایت برانـداز جـرس وابسـته بـه جنبـش موسـوم بـه سـبز می 
گویـد: »بـا توجه به تقلـب در انتخابات 88 و نقض گسـترده حقوق 
بشـر در ایـران، دولـت اوبامـا نباید سـکوت کنـد بلکه بایـد در این 

بـاره موضع قـوی تـری اتخـاذ کند.«
پارسـی همچنیـن در جریـان 22 مـاه مذاکـرات هسـته ای اخیر با 
اعضای ۱+5 از یک سـو نقش فعالی در مشـاوره بـه تیم آمریکایی 
داشـت و از سـوی دیگـر نقـش ویـژه ای در خـط دهـی بـه پیاده 

نظـام رسـانه ای غرب ایفا مـی کرد، چنانچه بـه ویـژه در پایان دو 
ضـرب االجل ویـن 8 در آذرمـاه 93 و وین ۱0 در تیرمـاه 94 نقش 
موثری در پـروژه »مقصرنمایـی ایـران«ـ  BLAME GAMEـ  
داشـت و خـوراک رسـانه ای امثـال »بـی بی سـی فارسـی، من و 
تـو، العربیه، رویترز، سـی ان ان، صـدای آمریـکا و...« در این باره از 

سـوی وی تامین می شـد. 
نکتـه آنکـه؛ آنچه در مورد شـخص تریتا پارسـی به عنـوان رییس 
ایـن موسسـه عنـوان شـد به طـور کلـی در مـورد دیگر اعضـا نیز 
صـدق مـی کنـد کـه هر یـک بـا توجـه به گسـتره نفـوذ خـود به 
انجـام وظیفـه مشـغول بـوده و در مقاطع مختلـف از نفـوذ خود در 
داخل کشـور اسـتفاده کرده اند، چنانچـه »هومن مجـد« در دولت 
اصاحـات و »هوشـنگ امیراحمدی« در دولت احمـدی نژاد نقش 
رابـط را بـازی می کردنـد. هومن مجد البتـه نقش ویـژه ای را هم 
در جریـان مذاکرات هسـته ای به عنـوان رابط میان ایـران، آمریکا 

و البـی جی اسـتریت ایفـا کرد.
انتقـال  بـرای  دلیـل تـاش  بـه  »جیسـون رضاییان«نیـز کـه 
اطاعـات محرمانـه از کشـور هـم اکنون در بازداشـت به سـر می 
بـرد و اتفاقـا کاخ سـفید تـاش بسـیاری را بـرای آزادی او انجـام 
داده اسـت یکـی دیگـر از عناصـر شـناخته شـده ایـن تشـکیات 
اسـت. البتـه ناگفتـه نمانـد کـه افـرادی چون »شـیرین عبـادی« 
کـه همـکاری سـازمانی او با محافـل بهایی و صهیونیسـتی محرز 

اسـت نیـز ارتباط مسـتقیم بـا ایـن موسسـه دارد. 

»جـی  صهیونیسـتی  البـی  بـا  نایـاک  ارتبـاط  ب( 
» یت سـتر ا

البـی قدرتمنـد یهودیـان لیبـرال در آمریـکا موسـوم بـه »جـی 
اسـتریت« که به طور سـنتی به دموکـرات ها گرایـش دارد اگرچه 
بـه ظاهـر  در تقابـل بـا البـی تندروهای صهیونیسـت موسـوم به 
»آیپک« که بیشـتر به نومحافظـه کاران و جمهوریخواهان آمریکا 
نزدیـک اسـت، قـرار دارد امـا هماننـد آیپـک ماموریـت پیگیری و 
تامین خواسـته هـای رژیم غاصب اسـراییل را در بخشـی از ارکان 
قـدرت در ایـاالت متحده بـر عهـده دارد. این مسـئله شـاید آنگاه 
روشـن تر شـود کـه بدانیم خاسـتگاه هـر دو البی مذکـور علیرغم 

دو ویتریـن متفاوت، تشـکیات راکفلرهاسـت.
نکتـه آنکـه؛ شـورای ملـی ایرانیـان آمریـکا بنـا بـر اسـناد موجود 
همـکاری زیـادی با ایـن البی داشـته تا جایـی کـه در موضوعات 
مختلـف میان آنان تقسـیم کار شـده اسـت. بارزترین شـاهد مثال 

ایـن مدعـا همـان پـروژه سـنگین مقصرنمایـی ایـران در جریـان 
مذاکرات هسـته ای اسـت، مسـئله ای که البته با هوشـمندی تیم 
مذاکـره کننـده و همچنیـن رسـانه هـای ایرانـی عمـا در مقطع 
حصـول توافـق بـه سـرانجام نرسـید. البتـه شـایان ذکر اسـت که 
ایـن پـروژه در دوره اجرایـی شـدن توافق همچنـان ادامـه خواهد 

داشت.
در ایـن رابطـه مشـورت هـای هماهنـگ و مـداوم البـی جـی 
اسـتریت از یک سـو و تشـکیات نایاک از سـوی دیگر به هسـته 
اصلـی مذاکـره کننـدگان آمریکایـی بـه ویـژه »ونـدی شـرمن«، 
»ویلیـام بیـل برنز« و »جک سـالیوان« کـه اتفاقا هر سـه یهودی 
هسـتند، نکتـه ای اسـت کـه نمـی تـوان بـه راحتـی از کنـار آن 

گذشـت و ادعـای وطـن دوسـتی اعضـای نایـاک را بـاور کـرد.

ج( پـروژه مشـترک »جی اسـتریت« و »ضـد انقالب« 
بـا محوریت »دیلی بیسـت«

نگاهـی بـه خاسـتگاه و مواضـع پایـگاه خبـریـ  تحلیلـی »دیلی 
بیسـت« به عنـوان آغازگـر این عملیات نـکات جالبی را به دسـت 
مـی دهـد. ایـن وب سـایت نـه چنـدان مطـرح، اگرچه با پوشـش 
نظـرات متفـاوت و بعضا متضـاد معموال سـعی می کنـد چهره ای 
غیـر جناحـی از خود نشـان دهـد اما در مـواردی چـون موضوعات 
مربـوط بـه سیاسـت هـای رژیـم صهیونیسـتی در سـرزمین های 
اشـغالی و یـا مذاکرات هسـته ای ایـران بـا ۱+5 عمومـا مواضعی 
علیـه نتانیاهـو و حزب حاکـم تندرو در اسـراییل داشـته و به نوعی 

همـگام بـا تفکـرات البی جـی اسـتریت حرکت کرده اسـت.
نتیجـه آنکـه؛ بـه نظـر مـی رسـد کاخ سـفید در راسـتای راهبـرد 
کان برانـدازی نـرم و پـروژه نفـوذ گام بـه گام در ایـران، یکـی 
از ده هـا ابـزار خـود را بـه کار انداختـه اسـت. بـه بیـان دقیـق تر؛ 
هجمـه بـه نایاک و جنـگ روانی گسـترده ضـد انقـاب علیه این 
تشـکیات با کلیـد واژه »البی ایرانـی در آمریکا«، عملیاتی اسـت 
هوشـمندانه و هدفمنـد که با هـدف »تطهیر« این موسسـه کاما 
مشـکوک، نـزد افـکار عمومی داخـل ایـران کلید خـورده و تاش 
مـی کنـد تـا از این رهگـذر پـروژه کان نفـوذ را به اسـم »تاش 
بـرای ترمیـم روابـط ایـران و آمریکا« یـا »پیگیـری منافـع ایران 
در آمریـکا« تکمیـل کنـد. ایـن عملیـات البته بـی تردیـد نیازمند 
همـکاری برخـی رسـانه هـا و محافـل داخلی اسـت، کـه چنانچه 
در ابتـدای گـزارش اشـاره شـد، متاسـفانه این امـکان بـرای آنان 

فراهـم آمده اسـت.

در پروژه مشترک »جی استریت« و ضد انقالب کلید خورد؛

پیشبرد استراتژی »نفوذ« با تطهیر البی مشکوک/ آیا »نایاک« خودی است؟
محمد قادری

http://mehrnews.com


صفحه ۱4 | شماره 8 |  20 مــهــر 94  MEHR NEWSAGENCY

ایران در جهان
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بازگشــایی ســفارت انگلیــس در تهــران پــس از 
4 ســال، بــه دلیــل نفــرت تاریخــی مــردم ایــران 
از ایــن اســتعمارگر پیــر واکنــش هــای زیــادی را 
ــر انگیخــت. ایــن تنفــر و حساســیت عمومــی  ب

دالیلــی روشــن و منطقــی دارد.
ــس در  ــفارت انگلی ــی س ــال از تعطیل ــار س چه
ــا اول شــهریور  ــه نهایت ــی گذشــت ک ــران م ته
ــر  ــد« وزی ــپ هامون ــور »فیلی ــا حض ــاه 94 ب م
ــاره بازگشــایی و کاردار  ــن کشــور دوب خارجــه ای
مقیــم در آن مســتقر شــد. ایــن اتفــاق کــه از چند 
روز پیــش خبــرش در رســانه هــا منتشــر شــده 
ــی را در تهــران  ــا؛ واکنــش هــای متفاوت ــود ام ب
بــه دنبــال داشــت. عمــوم ایــن واکنــش هــا البته 
یــک وجه مشــترک داشــت و آن هــم نگرانــی از 

ــود. ــاه پیــر« ب ــه »روب بازگشــایی الن
ــه  ــی هــا و ب ــر ایران ــرای بســیاری از غی شــاید ب
خصــوص اروپایــی هــا اطــاق ایــن صفــت بــه 
انگلیســی هــا مفهــوم نبــوده یــا حداقــل دالیــل 
ــل در  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــن نباش ــا روش آن دقیق
زیــر اشــاره ای کوتــاه خواهیــم داشــت بــه 
برخــی مصادیــق فریــب کاری، خیانــت و خباثت 
ــل یکصــد  ــول حداق ــا در ط ــای انگلیســی ه ه
ــب  ــه مخاط ــدف ک ــن ه ــا ای ــته، ب ــال گذش س
ــا  ــی ه ــه ایران ــد ک ــد و بفهم ــی بدان ــر ایران غی
ــن  ــرای ای ــان ب ــادی از آن ــل بخــش زی ــا حداق ی
ــد. ــن دارن ــل روش ــق و دلی ــود منط ــت خ حرک

ــد، در  ــادآوری مــی کن ــا ی ــه م ــخ ب چنانچــه تاری
بــازه هــای زمانــی مختلــف چــه پیــش از انقاب 
ــت در  ــاهی دربس ــام شاهنش ــه نظ ــامی ک اس
اختیــار اســتعمارگران عالــم بــه ویــژه انگلیســی ها 
ــواره  ــس هم ــت انگلی ــس از آن، دول ــه پ ــود و چ ب
از طریــق ســفارت خــود در تهــران اهــداف 
اســتعمارگرانه اش را دنبــال  کــرده اســت که مــوارد 

زیــر تنهــا مشــتی اســت نمونــه خــروار:

الــف( نقــش موثــر در انحــراف نهضت 
طه و مشر

جنبــش مشــروطه کــه از ابتدا بــا هــدف رهایی از 
اســتبداد داخلــی و بســط عدالــت در کشــور کلیــد 

ــس  ــه ســفارت انگلی ــا توطئ ــت ب ــورد در نهای خ
ــروطه  ــرف و از مش ــود منح ــل خ ــط اصی از خ
مشــروعه بــه مشــروطه انگلیســی تبدیــل شــد.

ــیاه  ــای س ــرای کودت ــی و اج ب( طراح
ــفند 1299 ــوم اس س

در ماجــرای کودتــای ســوم اســفند ۱299 کــه 
ــه در  ــکل گرفت ــد ش ــم بن ــروطه نی ــان مش هم
ــت،  ــن رف ــه از بی ــای خائنان ــک کودت ــا ی ــران ب ای
ســفارت انگلیــس بــه عنــوان طــراح اصلــی آن بــه 
ژنــرال »آیرونســاید« و »نورمــن« مســئولیت داد تا 
»رضاخــان میرپنــج« را بــه عنــوان رهبــر نظامی و 
»ســیدضیاءالدین طباطبایــی« را بــه عنــوان رهبــر 
ــای الزم  ــده و هماهنگی ه ــا برگزی ــی کودت سیاس
ــش  ــان نق ــن می ــد. در ای ــام دهن ــان انج ــا آن را ب
»اردشــیر ریپورتــر« عامــل و جاســوس انگلیس در 

ــوده اســت. ــران محــوری ب ای

ج( کارشــکنی در ملــی شــدن صنعــت 
نفــت ایــران

ــال  ــار در س ــتین ب ــرای نخس ــران ب ــت ای نف
۱28۷ شمســی پــس از کشــف در مســجد 
ســلیمان بــه عنــوان امتیــاز در اختیــار شــرکت 
ــی  ــی« انگلیس ــس دارس ــام ناک ــی »ویلی نفت
ــران  ــود و آنهــا غــارت نفــت ای ــه ب ــرار گرفت ق
ــت  ــت نف ــدن صنع ــی ش ــد. مل ــاز کردن را آغ
ــن  ــا از ای ــت آنه ــردن دس ــاه ک ــع کوت در واق
ثــروت ملــی بــود، بنابرایــن نهایــت کارشــکنی 
انگلیــس  دادنــد.  انجــام  آن  مقابــل  در  را 
ــسـ   ــه »گ ــروف ب ــرح مع ــه ط ــس از آنک پ
ــاز دارســی  ــداوم امتی ــر ت ــی ب ــائیان« مبن گلش
بــه تصویــب مجلــس ایــران نرســید، بارهــا در 
دادگاه الهــه و شــورای امنیــت اقامــه دعــوی 
ــا  ــرد ب ــب نک ــی کس ــون موفقیت ــا چ ــرد ام ک
اعــزام دو هیــات نظامــی بــه رهبــری »بازیــل 

ــه  جکســون« و »ریچــارد اســتوکس« اقــدام ب
ــرد. ــران ک ــد ای تهدی

ــای 28  ــرای اجــرای کودت  د( تــالش ب
ــرداد م

دولــت انگلیــس پــس از ناکامــی در غارت بیشــتر 
نفــت ایــران کودتــا علیــه دولــت دکتر مصــدق را 
طراحــی کــرد. برهمیــن اســاس رابطــان »ام آی 
6« بــا مامــوران »ســیا« ارتبــاط برقــرار کــرده و 
ــوت«ـ  کــه  ــام رمــزی »ب ــا ن ــا ب ــات کودت عملی
بعــدا بــه »آژاکــس« تغییــر نــام دادـ  بــا مدیریت 
»مونتــی وودهــاوس« انگلیســی، جنــگ روانــی 
ــا  ــی ه ــک آمریکای ــا کم ــی« و ب ــی س ــی ب »ب

انجــام شــد.

ه( همــکاری بــا ســرویس هــای آمریکا 
و اســراییل بــرای حــذف انقالبیون

در جریــان مبــارزات انقابــی مــردم علیــه رژیــم 
دســت نشــانده پهلــوی ســفارت انگلیــس در کنار 
ســفارت خانــه هــای آمریــکا و اســراییل از جمله 
اتــاق فکرهایــی بودنــد کــه ســاواک، شــهربانی 
ــرای ســرکوب انقابیــون آمــوزش داده و  و... را ب

آنهــا را راهبــری مــی کردنــد.
و( نقــش ویــژه »اطالعاتــیـ  عملیاتــی 

ـ روانــی« در فتنــه 88
خراب کاری هــای  از  متعــددی  نمونه هــای 
عامــان انگلیــس در قضایــای پــس از انتخابــات 
ســال 88 وجــود دارد کــه از آن جملــه مــی تــوان 

ــر اشــاره کــرد: ــه مــوارد زی ب
ــا  ــی ب ــای انگلیس ــکار دیپلمات ه ــور آش ـ حض
نمادهــای ســبز در میــان آشــوبگران و مدیریــت 

ــی اغتشاشــات میدان
ـ نفــوذ برخــی از رابطیــن امنیتــی ســفارتخانه  در 

ســتاد کاندیداهــای خــاص
ـ اعــزام جاســوس های انگلیــس در پوشــش 
ــه  ــه جانب ــش هم ــران و پوش ــه ای ــگار ب خبرن

ــات ــه انتخاب ــی ب ــات منته اتفاق
ــن زدن  ــا دام ــی« ب ــی »بی بی س ــگ روان ـ جن

ــه حــوادث و متشــنج نشــان دادن اوضــاع ب
 خاصــه اینکــه؛ ایــن شــواهد مســتند تاریخــی 
کــه تنهــا بخشــی از خیانــت هــا و فریــب کاری 
ــت  ــق مل ــس در ح ــث انگلی ــت خبی ــای دول ه
شــریف ایــران اســت، دلیــل محکمــی اســت بــر 
اینکــه چــرا ایرانیــان نفرتــی تاریخــی از انگلیس 

ــاه پیــر« مــی گوینــد... ــه آن »روب ــد و ب دارن

علت نفرت تاریخی ایرانیان از انگلیس چیست؟/ 
چرا می گوییم روباه پیر!

ــر  ــود و دیگ ــداران خ ــه بانک ــدار ب ــن هش ــکا ضم ــت آمری دول
کشــورها در مــورد ســرمایه گــذاری در ایــران اعــام کــرد تحریــم 

ــو نشــده اســت. ــوز لغ ــن کشــور هن ــای ای ه
ــان  ــی همچن ــم هــای ضدایران ــکا اعــام کــرد تحری ــت آمری دول
ــه  ــن روزنام ــزارش ای ــق گ ــت. طب ــی اس ــود باق ــوت خ ــه ق ب
ــداران  ــه بانک ــر ب ــن خب ــام ای ــا اع ــنگتن ب ــتی، واش صهیونیس
آمریکایــی و دیگــر کشــورها در مــورد ســرمایه گــذاری و معاملــه 

ــت. ــدار داده اس ــران هش ــا ای ب
بــر ایــن اســاس دولــت »بــاراک اوبامــا« بــه شــکل محرمانــه بــه 
ــم  ــدار داده تحری ــکا هش ــداران آمری ــی و بانک ــای خارج ــت ه دول
ــی اســت. وی  ــود باق ــوت خ ــه ق ــان ب ــی همچن ــای ضــد ایران ه

همچنین شــرکت هــای غربــی را از شــتابزدگی در ســرمایه گذاری 
در صنعــت نفــت و دیگــر بخــش هــای اقتصــادی ایــران تــا زمانی 

کــه تحریــم هــا برقــرار اســت، برحــذر داشــته اســت.
هاآرتــض مــی افزایــد: وزارت خارجــه آمریــکا اخیرا پیامــی محرمانه 
بــه ســفارت خانــه هــای خــود در سراســر جهــان ارســال کــرده و بر 
ایــن موضــوع کــه تحریــم هــای ایــران همچنــان بــه قــوت خــود 

باقــی اســت، تاکیــد کــرده اســت.
در ایــن پیــام آمــده اســت کــه تحریــم هــای ایــران تــا زمانــی 
ــدی  ــوع پایبن ــی موض ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی ــه آژان ک
ــو  ــد لغ ــی نکن ــتی آزمای ــی را راس ــق اتم ــاد تواف ــه مف ــران ب ای

ــد. ــد ش نخواه

آمریکا به بانکداران در مورد معامله با ایران هشدار داد
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ایران در جهان

گفتگوبامعاون سابق وزارت خارجه  آمریکا:

تصور مخالفان برای رسیدن به توافق بهتر با ایران توهم است

|| در روزهــای اخیــر شــاهد افزایــش حساســیت هــا 
در مــورد توافــق هســته ای ایــران در کنگــره آمریــکا 
ــان  ــان و مخالف ــه اینکــه موافق ــا توجــه ب هســتیم. ب
برجــام هــر یــک بــرای خــود توجیهاتــی دارند شــما 

ایــن رونــد را چطــور ارزیابــی مــی کنیــد؟ 
 در حالیکــه در حــال نزدیــک شــدن بــه زمــان رای گیــری کنگــره 
آمریــکا در مــورد توافــق هســته ای ایــران و ۱+5 هســتیم بحــث 
هــا در مــورد اینکــه تبعــات رد ایــن توافــق چگونــه خواهــد بــود نیز 
ــد. کاخ ســفید مــی گویــد در صورتیکــه ایــن  نفــس گیــر شــده ان
توافــق در کنگــره رد شــود رژیــم تحریــم هایــی کــه بــه رهبــری 
آمریــکا علیــه ایــران شــکل گرفتــه بــود از هــم مــی پاشــد، آمریکا 
ــه ســرعت  ــران ب ــزوی مــی شــود، ای ــده من ــوان یــک بازن ــه عن ب
توانائــی هــای هســته ای خــود را گســترش مــی دهــد، و احتمــال 
مواجهــه نظامــی نیــز افزایــش مــی یابــد. در عــوض مخالفــان این 
توافــق ســناریوی متفاوتــی را ترســیم کــرده و مــی گوینــد: آمریــکا 
اتحــاد قــوی تــری را بــرای اعمــال تحریــم علیــه ایــران تشــکیل 
مــی دهــد، اعضــای ائتــاف بیــن المللــی تحریــم هــای ایــران بــا 
امیــد بیشــتری در کنــار هــم مــی ماننــد تــا ایــران بــه میــز مذاکره 
بازگــردد و همچنیــن مانــع از ایــن مــی شــوند کــه شــرکت هــای 
غربــی بــه دلیــل ارتبــاط بــا ایــران از ســوی آمریــکا تحریم شــوند، 
از درگیــری نظامــی جلوگیــری کــرده، ایــران بــه دلیــل مشــکات 
ایجــاد شــده برنامــه هســته ای خــود را متوقــف کــرده و خیلــی زود 

مذاکــره بــا ایــن کشــور از ســر گرفتــه مــی شــوند.

|| شــما مواضــع موافقــان و مخالفــان برجــام را 
تشــریح کردیــد امــا نظــر کدامیــک از ایــن دو گــروه 

ــت؟ ــر اس ــک ت ــود نزدی ــت موج ــه حقیق ب
مــا مــی توانیــم در مــورد تبعــات رد توافــق در کنگــره پیــش بینــی 
داشــته باشــیم. امــا شــواهد موجــود اینطــور مــی گوینــد کــه بــازده 
رد توافــق در کنگــره و تبعــات آن بســیار نزدیکتــر بــه پیــش بینــی 

هایــی اســت کــه توســط کاخ ســفید انجــام و بیــان شــده انــد.
مشــکل فقــط چیــن نیســت بلکــه کشــورهای هنــد، ژاپــن و کــره 
جنوبــی نیــز وضعیــت مشــابهی دارنــد و از ســال 20۱2 واردات نفت 
ــد نفــت از  ــه خری ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــران را کاهــش داده ان خــود از ای
تهــران ادامــه بدهنــد امــا اگــر اکنــون کنگــره آمریــکا توافــق ایران 

را رد کنــد و چیــن بــا آن مخالفــت کنــد، ایــن کشــورها نیــز همــان 
ــکا شانســی  ــن آمری ــن مــی رود بنابرای ــد کــه چی راهــی مــی رون
بــرای مواجهــه بــا ایــن قــدرت هــای منطقــه ای کــه بــه نظــر می 

رســد در ایــن مــورد بــا هــم متحــد باشــند نخواهــد داشــت.
ــران  ــته ای ای ــق هس ــی را در رد تواف ــکا قانون ــره آمری ــر کنگ اگ
تصویــب کنــد )قانــون بازبینــی توافــق ایــران( و حــق وتــوی اوباما 
ــون  ــون )قان ــن قان ــگاه ای ــرد آن ــده بگی ــورد نادی ــن م ــز در ای را نی
ــدات  ــه تعه ــل ب ــرای عم ــا را ب ــران( راه اوبام ــق ای ــی تواف بازبین
آمریــکا در خصــوص برنامــه اقــدام مشــترک کــه اســاس توافــق 
انجــام شــده در مــاه گذشــته بــود خواهــد بســت. بــر اســاس برنامه 
اقــدام مشــترک، آمریــکا بــه کشــورهایی کــه پیشــتر قبــول کــرده 
بودنــد بتواننــد واردات نفــت از ایــران را در صــورت کاهــش مرتــب 
ــن واردات را  ــا ای ــازه داد ت ــد، اج ــه دهن ــود ادام ــزان واردات خ می
بــدون کاهــش ادامــه بدهنــد امــا اگــر ایــن توافــق در کنگــره رد 
شــود ایــن کشــورها دیگــر نمــی تواننــد از ایــران نفــت وارد کنند و 

آنــگاه اوبامــا از عمــل بــه تعهــدات خــود بــاز مــی مانــد.
ــر ایــن مــورد در صــورت رد توافــق هســته ای ایــران در  عــاوه ب
کنگــره آمریــکا، آزادســازی پــول هــای بلوکــه شــده ایــران کــه بر 
ــدام  ــه اق ــود )برنام ــق شــده ب ــر 20۱3 تواف اســاس آنچــه در نوامب
مشــترک( و قــرار بــود بــر اســاس آن ماهیانــه ۷00 میلیــون دالر از 

پــول هــای ایــران آزاد شــود نیــز ملغــی مــی شــود.

||شــما بــه موضــوع واردات نفــت از ایــران و 
کشــورهایی کــه آمریــکا بــه آنهــا اجــاز داده بــود تــا 
بــه شــرط کاهــش حجــم واردات همچنــان از ایــران 
ــن  ــر ای ــد. اگ ــاره کردی ــد اش ــداری کنن ــت خری نف
ــورها  ــن کش ــش ای ــود واکن ــره رد ش ــق در کنگ تواف

ــود؟ ــد ب ــه خواه چگون
ــن کشــور  ــود. ای ــد ب ــن خواه ــن رابطــه چی ــدی در ای کشــور کلی
بزرگتریــن خریــدار نفــت ایــران اســت کــه در حــال حاضــر میــزان 
خریــد نفــت از ایــران را کاهــش چشــمگیری داده اســت البتــه پکن 
ایــن کار را بــرای کارســاز بــودن دیپلماســی انجــام داده اســت. اگــر 
چیــن متقاعــد شــود کــه آمریــکا از یــک راه حــل موثــر بــرای حل 
ــگاه ممکــن اســت  ــه آن ــه گرفت ــران فاصل موضــوع هســته ای ای
ــران  ــه ای ــکا علی ــم هــای آمری ــاره تحری چینــی هــا از اعمــال دوب
خــودداری کــرده و واردات نفــت از ایــران را بــدون کاهــش ادامــه 
بدهنــد. اگــر چیــن ایــن کار را انجــام بدهــد آمریــکا را در یــک دو 
راهــی قــرار مــی دهــد یکــی آنکــه تحریــم هــای خــود را صرفــا بر 
روی کاغــذ نگــه دارد و یــا آنکــه تحریــم هــا را اعمــال کــرده و وارد 

تقابــل بــا پکــن شــود.
و اگــر آمریــکا گزینــه دوم یعنــی تقابــل بیشــتر بــا چیــن را انتخاب 
ــری  ــی دیگ ــه اقدامات ــن دســت ب ــن اســت پک ــگاه ممک ــد آن کن

همچــون تاســیس بانک هــا و شــرکت های متعــدد برای تســهیل 
امــر واردات نفــت از ایــران بزنــد. ایــن کار پکــن موجــب مــی شــود 
کــه آمریــکا درعمــل بــرای تحریــم شــرکت هــای چینــی ناتــوان 

شــده و صــادرات نفــت ایــران بــه چیــن نیــز افزایــش بیابــد.
امــا مشــکل فقــط چیــن نیســت بلکــه کشــورهای هنــد، ژاپــن و 
کــره جنوبی نیــز وضعیــت مشــابهی دارنــد و از ســال 20۱2 واردات 
نفــت خــود از ایــران را کاهــش داده انــد تــا بتواننــد بــه خریــد نفت 
از تهــران ادامــه بدهنــد امــا اگــر کنگــره آمریــکا توافــق ایــران را 
رد کنــد و چیــن بــا آن مخالفــت کنــد، ایــن کشــورها نیــز همــان 
راهــی را مــی رونــد کــه چیــن مــی رود بنابرایــن آمریــکا شانســی 
بــرای مواجهــه بــا ایــن قــدرت هــای منطقــه ای کــه بــه نظــر می 

رســد در ایــن مــورد بــا هــم متحــد باشــند نخواهــد داشــت.
نکتــه دیگــر اینکــه هــم اکنــون اغلــب کشــورهای جهــان توافــق 
بــه عمــل آمــده را یــک راه حــل منطقــی مــی داننــد و اگــر کنگره 
ــه  ــه موجــب آن علی ــن توافــق را رد کــرده و ب ــکا بخواهــد ای آمری
ــی  ــوب م ــادی محس ــدرت اقتص ــی ق ــه نوع ــه ب ــورهایی ک کش
ــران تحریــم هایــی را وضــع کنــد  ــا ای ــاط ب ــه دلیــل ارتب شــوند ب

ایــن عمــل بــه جایــگاه آمریــکا ضربــه خواهــد زد.
ــم هــای خــود را در حــوزه  ــکا بخواهــد تحری ممکــن اســت آمری
هایــی بــه غیــر از نفــت علیــه ایــران ادامــه بدهــد. در ایــن مــورد 
ممکــن اســت بانــک هــا و شــرکت هایــی بیــن المللــی بــرای در 
امــان مانــدن از تحریــم هــای امریکا از سیاســت واشــنگتن حمایت 
ــران ممکــن اســت در  ــازار ای ــه ب ــه بازگشــت ب ــا وسوس ــد ام کنن
بســیاری از مــوارد موجــب شــود کــه ایــن بانــک هــا و شــرکت هــا 
احتیــاط را کنــار بگذارنــد. در مقــام پیــش بینــی توافــق هســته ای 
ایــران و لغــو تحریــم هــای ایــن کشــور تاجــران در سراســر جهــان 
بــا حمایــت حکومــت هــای خــود مشــتاق آن هســتند کــه روابــط 
تجــاری بــا ایــران دایــر کــرده و یــا آنکــه روابــط تجــاری خــود بــا 
تهــران را از ســرگرفته و بــر اســاس قراردادهــای جدیــد مبــادالت 
ــری  ــکل گی ــب ش ــوع موج ــن موض ــه ای ــد ک ــاز کنن ــود را آغ خ
ــن توافــق از ســوی  ــا رد ای ــادی مــی شــود. ام موقعیــت هــای زی
ــران از ســوی واشــنگتن موجــب مــی  ــم ای ــکا و ادامــه تحری آمری
شــود کــه بســیاری از ایــن کشــورها در برقــراری روابــط تجــاری با 
ایــران مکــث کننــد. امــا بــا ایــن وجــود مــی تــوان انتظــار داشــت 
کــه کشــورهای دیگــر بــه غیــر از آمریــکا شــروع بــه آزمایــش این 
موضــوع کننــد کــه تحریــم هــای ایــاالت متحــده تــا چــه حــد بــا 

قــدرت بــه اجــرا گذاشــته مــی شــوند.
هــم اکنــون اغلــب کشــورهای جهــان توافــق بــه عمــل آمــده را 
یــک راه حــل منطقــی مــی داننــد و اگــر کنگــره آمریــکا بخواهــد 
ایــن توافــق را رد کــرده و بــه موجــب آن علیــه کشــورهایی کــه به 
نوعــی قــدرت اقتصــادی محســوب مــی شــوند بــه دلیــل ارتبــاط 
ــگاه  ــه جای ــن عمــل ب ــد ای ــی را وضــع کن ــم های ــران تحری ــا ای ب

آمریــکا ضربــه خواهــد زد.

||شــما بــه موضــع کشــورهای آســیایی در صــورت رد 
توافــق هســته ای ایــران اشــاره کردیــد. پیــش بینی 
ــه رد  شــما در مــورد واکنــش کشــورهایی اروپایــی ب

احتمالــی برجــام در کنگــره آمریــکا چیســت؟
تــا کنــون آمریــکا در اعمــال تحریــم علیــه ایــران بــا حمایــت قوی 
اتحادیــه و کشــورهای اروپایــی روبــروه بــوده اســت امــا در صــورت 
ــن  ــده ممک ــاالت متح ــره ای ــران در کنگ ــته ای ای ــق هس رد تواف
اســت دیگــر اروپائــی هــا از تحریــم هــای آمریــکا تبعیــت نکــرده 
و افــراد و شــرکت هایــی را کــه از تحریــم هایــی ایــران فــرار مــی 

کننــد مجــازات نکننــد.
آمریــکا بــرای آنکــه بتوانــد خــط تحریــم هــای فعلــی علیــه ایران 
ــه راه انداختــن کارزارهــای  ــد ب ــه قــوت خــود نگــه دارد نیازمن را ب
مختلفــی در سراســر جهــان اســت، واشــنگتن بــرای این کار شــاید 

به  اشاره  با  آمریکا  خارجه  وزارت  سابق  معاون 
وضعیت موجود در واشنگتن در مورد توافق هسته 
ای ایران، عنوان کرد پیش بینی کاخ سفید در مورد 
تبعات رد برجام در کنگره به واقعیت نزدیکتر است.

حساسیت بررسی توافق هسته ای ایران در کنگره 
و هر روز خبرهایی  اوج خود رسیده  به  آمریکا 
در مورد پیوستن یک و یا تعدادی از قانونگذاران 
آمریکایی به صف موافقان و یا مخالفان این توافق 

شود.  می  منتشر 
در این میان کاخ سفید و جمهوریخواهان هر یک 
توافق  با  یا مخالفت  و  از موافقت  را  تفسیر خود 
هسته ای ایران دارند از همین رو برای اطالع بهتر و 
دقیق تر از کشمکش های میان کاخ سفید و کنگره با 

نشستیم. گفتگو  به  آینهورن«  »رابرت 
آینهورن معاون سابق وزارت خارجه آمریکا است 
که مدتی نیز به عنوان یکی از اعضای کلیدی تیم 
مذاکره کننده آمریکا در گفتگوهای ۱+۵ با ایران 
حضور داشت. آینهورن هم اکنون از اعضای مطرح 
اندیشکده بروکینگز است که از مهمترین مراکز 
سیاست گذاری ایاالت متحده محسوب می شود.  

متن این گفتگو به شرح زیر است: 

http://mehrnews.com
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ایران در جهان

مجبــور باشــد که علیــه نزدیکتریــن همپیمانــان و شــرکای تجاری 
خــود تحریــم هایــی را اعمــال کنــد. چنیــن کارزارهایــی بــه طــور 
فزاینــده ای موجــب تقابــل کشــورها بــا آمریــکا شــده و بــی نتیجه 
ــا اقتصــاد  ــی ب ــه نوع ــده ب ــم ش ــای تحری ــر طــرف ه ــوده و اگ ب
ــم باعــث شکســت خــود  ــاط باشــند اعمــال تحری ــکا در ارتب آمری

آمریــکا خواهنــد شــد. 

|| شــما بــه نظــام تحریــم هــای فعلــی و دشــوار بودن 
حفــظ آنهــا اشــاره کردیــد. در شــرایطی کــه مخالفــان 
ــق و  ــن تواف ــا رد ای ــد ب ــی گوین ــکا م ــام در آمری برج
ــق  ــه تواف ــوان ب ــی ت ــران م ــر ای ــار ب ــش فش افزای
ــت  ــات شکس ــما تبع ــید ش ــران رس ــا ته ــری ب بهت

ــد؟  ــی کنی ــی م ــور ارزیاب ــره را چط ــام در کنگ برج
نظــام تحریــم هــای فعلــی بــه ســرعت فــرو نمــی ریزنــد. امــا بــه 
مــرور زمــان شــاید در ظــرف چنــد مــاه و یــا یــک ســال مطمئنــا 
آنهــا از بیــن خواهنــد رفــت. و آنــگاه اگــر بخواهیــم ایــن تحریــم 
هــا را همچنــان حفــظ کنیــم چگونــه بایــد پاســخ طــرف هایــی را 

کــه بــا برنامــه اقــدام مشــترک قانــع شــده بودنــد را بدهیــم؟ اگــر 
ایــن توافــق را رد کنیــم چگونــه مــی تــوان ایــران را وادار بــه توافق 
ــه آنکــه در صــورت شکســت برجــام در  ــا توجــه ب ــرد؟ ب ــر ک بهت
کنگــره آمریــکا بــه احتمــال زیــاد ایــران فعالیت هســته ای خــود را 
بــا ســرعت بیشــتری در پیــش مــی گیــرد، مجبــور ســاختن ایــران 
بــه مذاکــره مجــدد و رســیدن بــه توافــق بهتــر تقریبــا غیــر ممکن 

خواهــد بــود. 
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه در صــورت شکســت برجام 
ــرای معرفــی کــردن  در کنگــره آمریــکا کمپیــن بســیار بزرگــی ب
ــران و  ــق هســته ای ای ــل شکســت تواف ــوان عام ــه عن ــکا ب آمری
ــه اییــن  ــد. رای منفــی کنگــره ب ــه راه مــی افت کشــورهای ۱+5 ب
ــی  ــرای مدت ــره ب ــکان مذاک ــن ام ــن رفت ــای از بی ــه معن ــق ب تواف
طوالنــی خواهــد بــود زیــرا از یــک ســو آمریــکا بــه دنبال شــدیدتر 
کــردن تحریــم رفتــه و از ســوی دیگــر ایــران بــه دنبــال افزایــش 
توانائــی هــای هســته ای خــود مــی رود و طرفیــن، طــرف مقابل را 
متهــم بــه ناجوانمــردی و نداشــتن اراده مثبــت مــی کنــد. در چنین 
شــرایطی جو بــرای از ســرگیری دیپلماســی بــه هیچ وجه مناســب 

نخواهــد بــود. در چنیــن شــرایطی حرکــت به ســمت تقابــل نظامی 
اجتنــاب ناپدیــر خواهــد بــود. 

مشــخص نیســت کــه دور جدیــد مذاکــرات در چــه شــرایطی و در 
چــه زمانــی انجــام مــی شــوند امــا امیــد بــرای بــه نتیجــه رســیدن 
ــود. درصــورت رد  ــد ب ــان حاضــر خواه ــر از زم آن بســیار محدودت
توافــق از ســوی کنگــره آنــگاه مخالفــان برجــام در داخــل ایــران 
صــدای بلندتــری بــرای مخالفــت بــا آمریــکا خواهنــد داشــت و بــا 
ســرعت گرفتــن فعالیــت هســته ای ایــران مســلما توان هســته ای 
ایــن کشــور بســیار بیشــتر از آنچــه کــه هــم اکنــون اســت خواهــد 

بــود. 
بایــد بــه مخالفــان بگویــم کــه توافــق بهتــر بــا ایــران هــم اکنــون 
و یــا در آینــده توهــم اســت. رســیدن بــه توافقــی کــه محدودیــت 
هــای بیشــتری را علیــه برنامــه هســته ای ایــران اعمــال کــرده و 
ایــن کشــور را در صــورت تخطــی از آن بــا تحریــم هــای ســنگین 
تــری مواجــه کنــد تقریبــا بعیــد اســت. از همیــن رو اندیشــه بــرای 
ــم  ــک توه ــام ی ــان برج ــد مخالف ــر از دی ــق بهت ــه تواف رســیدن ب

اســت.

ــردار  ــهادت س ــر ش ــکاس خب ــا انع ــی ب ــای غرب ــانه ه رس
حســین همدانــی در حومه حلــب، بــازی تبلیغاتی خــود علیه 

ایــران در حمایــت از مقاومــت ســوریه را تکــرار کردنــد.
ســردار حســین همدانــی، از فرماندهــان دوران دفــاع 
ــه در  ــامی ک ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــدس و س مق
ــده ای  ــن کنن ــش تعیی ــته نق ــای گذش ــال  ه ــول س ط
ــک و  ــب و کم ــرت زین ــرم حض ــت ح ــظ و حراس در حف
تقویــت جبهــه مقاومــت اســامی در جنــگ با تروریســت 
ــن  ــنبه، در حی ــج ش ــر پن ــت، عص ــری داش ــای تکفی ه
انجــام مأموریــت  در حومــه شــهر حلــب بــه دســت ایــن 

ــید. ــهادت رس ــه ش ــا ب ــت  ه تروریس
شـهادت سـردار همدانـی در میـان رسـانه هـای خارجـی 
بازتـاب گسـترده ای داشـت و به عنـوان اصلی این رسـانه 
هـا در سـاعات گذشـته تبدیـل شـد به طـوری که رسـانه 
هـای بین المللـی از جملـه رویتـرز و آسوشـیتدپرس و بی 
بی سـی در همان سـاعتهای اولیه شهادت سـردار همدانی 

بـه نقـل از منابع سـوری این خبـر را منتشـر کردند.
خبرگــزاری فرانســه نیــز بــه شــهادت ایــن ســردار ایرانــی 
اشــاره کــرد و نوشــت: بــر پایــه اطاعیــه روابــط عمومــی 
ــان ارشــد  ــی از فرمانده ــپاه پاســداران، حســین همدان س
ــش  ــر نق ــال های اخی ــی س ــوده و ط ــداران ب ــپاه پاس س

عمــده ای در جنــگ ســوریه داشــته اســت.
ایــن خبرگــزاری نوشــت حســین همدانــی در ســال های 
گذشــته معاونــت اطاعاتــی و عملیاتــی قــرارگاه قــدس 
ــداران  ــپاه پاس ــی س ــروی زمین ــتاد نی ــت س ــز ریاس و نی
ــع  ــم مناب ــته ه ــه گذش ــته اســت. هفت ــده داش ــر عه را ب
اطاعاتــی لبنــان مدعــی اعــزام صدهــا ســرباز از ایــران 

ــد. ــه ســوریه شــده بودن ب
ــی  ــرد: حســین همدان ــام ک ــز اع ــبکه ســی ان ان نی ش
یکــی از فرماندهــان ســپاه، توســط داعــش در ســوریه بــه 
شــهادت رســیده اســت. ایــن خبرگــزاری ســردار همدانــی 
را بــا عنــوان مشــاور ارتــش ســوریه معرفــی کــرده اســت.

ــای  ــزاری ه ــیاری از خبرگ ــه بس ــود ک ــی ب ــن در حال ای
غربــی و صهیونیســتی از شــهادت ســردار ســپاه اســتفاده 
ــران را از ســر  کــرده و تبلیغــات رســانه ای خــود علیــه ای
ــورد  ــان در م ــدد ادعاهایش ــرح مج ــا ط ــا ب ــد. آنه گرفتن
ــی در  ــور همدان ــه حض ــال 88 ب ــات س ــوادث انتخاب ح

ــد. ــاره کردن ــران اش ــه گ ــا فتن ــه ب مقابل
در همیــن حــال هاآراتــص روزنامــه چــاپ ســرزمین های 
اشــغالی خبــر شــهادت ســردار ایرانــی را انعکاســی ویــژه 
داد و بــا صراحــت از متحــدان رژیــم صهیونیســتی یعنــی 

داعــش بــرای ایــن اقــدام قدردانــی کــرد.
ایــن روزنامــه صهیونیســتی حرکــت داعــش را به شــکلی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــرده و ب ــس ک ــده منعک ــزی ش ــه ری برنام
تحریــم ســردار همدانــی از ســوی اتحادیــه اروپــا، آن را به 
گونــه ای جلــوه داده کــه گویــی نمــی توانــد یــک حملــه 

تروریســتی باشــد.
برخــی از رســانه هــای خارجــی نیــز بــه اســتفاده از کلمــه 
ــران  ــت ای ــوی دول ــاوره ای از س ــی مش ــاری یعن مستش
بــرای ســردار همدانــی اشــاره کردنــد و بــه طــور مفصــل 
ــن رســانه هــا در ادامــه  ــد. ای ــور دادن روی مفهــوم آن مان
مدعــی شــدند کــه ســپاه تنهــا بــرای مشــاوره بــه ارتــش 
ــور  ــه ط ــه ب ــدارد بلک ــور ن ــور حض ــن کش ــوریه در ای س

مســتقیم در عملیــات نظامــی شــرکت مــی کنــد.
در ایــن بیــن بــی بــی ســی بــه شــکلی مبســوط بــه خبــر 
شــهادت ســردار همدانــی پرداختــه و گزارشــی مفصــل از 
ســوابق وی در ســپاه و مقابلــه بــا فتنــه گــران در انتخابات 
ــی  ــبکه انگلیس ــن ش ــت. ای ــرده اس ــر ک ــته منتش گذش
از ایــن موقعیــت بــرای پیشــبرد سیاســت تبلیغاتــی 

ــت. ــرده اس ــتفاده ک ــود اس ــی خ ضدایران
ــه  ــش از آن ک ــی بی ــای غرب ــانه ه ــتر رس ــوع بیش در مجم
جزئیاتــی دربــاره شــهادت ســردار ایرانــی و حملــه تروریســت 
هــای داعــش منتشــر کننــد، بــه بــازی هــای تبلیغاتــی خود 

علیــه ایــران پرداختــه انــد.

بازتاب شهادت سردار حسین همدانی
 در رسانه های غربی

سناتور سابق آمریکایی:

قدرت ایران در منطقه 
افزایش یافته است/تغییر 

توازن قوا به نفع تهران

ســناتور ســابق و نامــزد دموکــرات انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 20۱6 
آمریــکا توافــق هســته ای بــا ایــران را اشــتباه خوانــد.

»جیــم وب« ســناتور ســابق دموکــرات و نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــا  ــاراک اوبامــا ب ــت ب ــا انتقــاد از توافــق هســته ای دول ــکا ب ســال 20۱6 آمری

ایــران، زمــان انجــام ایــن توافــق را نامناســب خوانــد.
وی همچنیــن بــا طــرح ایــن موضــوع کــه توافــق هســته ای بــا ایــران نهایتــا 
موجــب دســتیابی بــه ســاح اتمــی خواهــد شــد، گفــت: توافــق انجــام شــده 
»پذیــرش تاکتیکــی« دســتیابی یــک کشــور بــه ســاح اتمــی اســت امــری 

کــه بــی ســابقه اســت.
ــق  ــوص تواف ــکا در خص ــت آمری ــرد دول ــاد از رویک ــا انتق ــابق ب ــناتور س س
هســته ای اظهــار داشــت: ایــن رویکــرد آن هــم زمانــی کــه مــا در منطقــه بــه 
دنبــال تــوازن قــدرت هســتیم و نشــانه هایــی از قــدرت رو بــه رشــد ایــران را 

شــاهدیم، اشــتباه اســت.
ــه عــراق  ــه آمــرکا ب ــا حمل ــت مخالفــت خــود ب ــا تشــریح عل ــه ب وی در ادام
نیــز گفــت: بــه همیــن دلیــل بــود کــه مــن بــا حملــه بــه عــراق نیــز مخالــف 
بــودم. یکــی از دالیــل مــن هــم ایــن بــود کــه ســقوط دولــت عــراق، ایــران 
را قدرتمنــد مــی کنــد و حــاال مــی بینیــم کــه ایــران قــوی تــر شــده اســت.
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خاورمیانه و شمال آفریقا

ــا  ــدید آن ب ــا و تش ــرت در اروپ ــران مهاج بح
توجــه بــه کشــته شــدن تعــداد زیــادی از 
ــی  ــای غرب ــانه ه ــا رس ــده ت ــب ش ــا موج آنه
ــد کــه چــرا  ــن موضــوع بپردازن ــل ای ــه تحلی ب
ــورهای  ــی کش ــا راه ــای اروپ ــراد بج ــن اف ای

ــوند. ــی ش ــی نم ــد عرب ثروتمن
ــی نویســد:  ــل خــود م ــی ســی در تحلی ــی ب ب
ــی کــه بحــران ناشــی از ســیل آوارگان  در حال
کــه تقــا مــی کننــد وارد کشــورهای اروپایــی 
شــوند شــدت یافتــه، ایــن ســئوال مطــرح مــی 
شــود کــه چــرا آنــان بــه کشــورهای ثروتمنــد 
ــوریه  ــه س ــه ب ــارس ک ــج ف ــوزه خلی ــرب ح ع

نزدیــک تــر اســت، پنــاه نمــی برنــد؟
ــمار  ــه ش ــت ک ــال اس ــن س ــه چندی ــر چ اگ
زیــادی از کســانی کــه از ناآرامــی هــای 
ســوریه مــی گریزنــد، وارد خــاک لبنــان، اردن 
ــایر  ــه س ــردن ب ــاه ب ــوند، پن ــی ش ــه م و ترکی
ــورهای  ــوص کش ــه خص ــرب ب ــورهای ع کش
ــاده ای  ــارس کار س ــج ف ــیه خلی ــرب حاش ع

ــت. نیس
ــورها  ــن کش ــه ای ــرای ورود ب ــوریه ب ــاع س اتب
نیازمنــد داشــتن ویــزای کار یــا توریســتی 
هســتند.  هزینــه اخــذ ایــن نــوع ویزاهــا 
زیــاد اســت و تصــور عمومــی ایــن اســت کــه 
ــارس  ــج ف ــوزه خلی ــورهای ح ــیاری از کش بس
محدودیــت هــای غیرمدونــی دارنــد کــه 
ــوریه را  ــهروندان س ــه ش ــزا ب ــا دادن وی عم

ــازد. ــی س ــکل م مش
ــاع ســوریه کــه هــم اکنــون در ایــن  ــه اتب البت
ــد  ــی توانن ــد، م ــی برن ــر م ــه س ــورها ب کش
مــدت اقامتشــان را تمدیــد کننــد و کســانی که 
ــواده هایشــان در کشــورهای مــورد بحــث  خان
ــت  ــتری جه ــانس بیش ــد ش ــی کنن ــی م زندگ
ورود بــه ایــن کشــورها دارنــد.  بــرای کســانی 
کــه امکانــات مالی شــان محــدود اســت صــرف 
ــارس  ــج ف ــا خلی ــوریه ب ــی س ــه جغرافیای فاصل

ــت اســت. ــر عل ــد ب ــز مزی نی
برخــورداری کشــورهای عربــی از ثروت نســبی 
و واقــع شــدن ایــن کشــورها در نزدیکــی 
ــم در  ــیاری- ه ــه بس ــده ک ــبب ش ــوریه س س
ــای  ــانه ه ــم رس ــی و ه ــای اجتماع ــانه ه رس
ــا ایــن کشــورها  ســنتی- ســوال کننــد کــه آی
در مقایســه بــا کشــورهای اروپــا وظیفــه 
رنجدیــده  آوارگان  بــه  نســبت  بیشــتری 
ســوری کــه بیــش از چهــار ســال اســت 
کشورشــان درگیــر مناقشــه و قــد علــم کــردن 

ــد؟ ــت، ندارن ــتی اس ــای تروریس ــروه ه گ
ــادی  ــع زی ــی از موان ــا بخش ــن تنه ــی ای ول
اســت کــه ســوری هــا بــا آن مواجهنــد. 
ــام  ــا تم ــه تقریب ــرای ورود ب ــوریه ب ــاع س اتب
ــد  ــزا نیازمندن ــذ وی ــه اخ ــی ب ــورهای عرب کش
ــی  ــت آن م ــه دریاف ــق ب ــدرت موف ــه ن ــا ب ام

شــوند.
ــزا تنهــا مــی  ــدون داشــتن وی ــاع ســوریه ب اتب
تواننــد بــه الجزایــر، موریتانــی، ســودان و یمــن 
ســفر کننــد.  برخــورداری کشــورهای عربــی از 
ثــروت نســبی و واقــع شــدن ایــن کشــورها در 

نزدیکــی ســوریه ســبب شــده کــه بســیاری- 
هــم در رســانه هــای اجتماعــی و هــم رســانه 
ــن  ــا ای ــه آی ــد ک ــوال کنن ــنتی- س ــای س ه
کشــورها در مقایســه بــا کشــورهای اروپــا 
وظیفــه بیشــتری نســبت بــه آوارگان رنجدیــده 
ســوری کــه بیــش از چهــار ســال اســت 
کشورشــان درگیــر مناقشــه و قــد علــم کــردن 

ــد؟ ــای تروریســتی اســت، ندارن ــروه ه گ
در طــی یــک هفتــه گذشــته، از هشــتگ 
عربــی اســتقبال از پناهنــدگان ســوری وظیفــه 
ــت، 33  ــارس اس ــج ف ــوزه خلی ــورهای ح کش

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــر اس ــار در توییت ــزار ب ه
مراجعــه کننــدگان، تصاویــری از وضعیــت 
ــخص را  ــه ش ــوری ک ــدگان س ــراش پناهن دلخ
ــرار  ــر ق ــد، در توییت ــی ده ــرار م ــر ق تحــت تاثی
داده انــد، از جملــه عکــس کســانی کــه در دریــا 
غــرق شــده انــد، کودکانــی کــه آنــان را از بــاالی 
ســیم خــاردار رد مــی کننــد، یــا خانــواده هایــی 

ــد. ــده ان ــدون ســرپناه خوابی ــه ب ک
ــه  ــام »جامع ــه ن ــک صفحــه فیســبوک ب در ی
ــه نمایــش  ــی ب ســوریه در دانمــارک«  ویدیوی
گذاشــته شــده کــه پناهجویانــی را نشــان مــی 
دهــد کــه بــه آنــان اجــازه ورود از مجارســتان 

بــه اتریــش داده شــده. یکــی از بیننــدگان 
ــد: چطــور شــده  ــی کن ــو ســئوال م ــن ویدی ای
ــلمانمان  ــرادران مس ــه ب ــی ک ــا از جای ــه م ک
زندگــی مــی کننــد فــرار کــرده ایــم. در حالــی 
ــا  ــه مــا در مقایســه ب ــد نســبت ب کــه آنهــا بای
ــاس  ــد، احس ــی خوانن ــر م ــه کاف ــوری ک کش

ــد؟ ــتری کنن ــوولیت بیش مس
یــک نفــر دیگــر پاســخ داده:  بــه خــدای توانــا 
قســم مــی خــورم کــه ایــن عــرب هــا هســتند 

کــه کافرنــد.
ایــن ماجــرا توجــه مطبوعــات و سیاســتمداران 
ــرای  ــرده  ب ــب ک ــود جل ــه خ ــز ب ــی را نی محل
مثــال یــک روزنامــه عربســتان ســعودی 
موســوم بــه »مکــه«  کاریکاتــوری چــاپ 
از رســانه هــای  کــرده کــه در بســیاری 
اجتماعــی نیــز از آن اســتفاده شــده. ایــن 
ــردم  ــی م ــاس محل ــردی را در لب ــور م کاریکات
ــه  ــی دهــد ک ــارس نشــان م ــج ف حاشــیه خلی
ــیده  ــاردار کش ــیم خ ــش س ــه اطراف از دری ک
ــا اشــاره  ــه بیــرون نــگاه مــی کنــد و ب شــده ب
بــه در کــه پرچــم اتحادیــه اروپــا روی آن 
ــی  ــردم ب ــد: ای م ــی گوی ــود م ــی ش ــده م دی

ــد!؟ ــی دهی ــا را راه نم ــرا آنه ــت، چ نزاک

ــوریه  ــش آزاد س ــده ارت ــد، فرمان ــاض االس ری
ــر  ــت، توییت ــوریه اس ــت س ــف دول ــه مخال ک
فیصــل المســلم، نماینــده ســابق پارلمــان 
از  تصویــری  بــا  همــراه  کــه  را  کویــت 
ــه  ــار داده ک ــددا انتش ــت، مج ــدگان اس پناهن
شــامل ایــن پیــام اســت : ای کشــورهای 
ــا  ــن ه ــارس، ای ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ش
ــاه هســتند و قســم مــی خــورم  ــی گن مــردم ب
بیــش از همــه مســتحق میلیاردهــا )دالر( 

ــد. ــه ان ــک و اعان کم
از لحــاظ اســتخدام، رویــه معمــول بیشــتر 
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس ماننــد 
ــارات  ــر و ام ــعودی، قط ــتان س ــت، عربس کوی
متحــده عربــی، اتــکا بــه اســتفاده از کارگــران 
مهاجــر جنــوب شــرق آســیا و شــبه قــاره 
ــران  ــورد کارگ ــه خصــوص در م ــد اســت ب هن

غیرماهــر.
در حــال حاضــر در مشــاغلی کــه مســتلزم 
ــت، از  ــوزش و بهداش ــل آم ــت مث ــارت اس مه
ــج  ــه خلی ــارج از منطق ــه از خ ــی ک ــرب های ع
ــی  ــد، اســتفاده مــی شــود. ول ــی آین ــارس م ف
از آنجــا کــه بعضــی دولــت هــا بــه خصــوص 
ــد  ــی خواهن ــعودی، نم ــتان س ــت و عربس کوی
بــه دارنــده ایــن گونــه مشــاغل تابعیــت 
ــه اســتفاده از کارگــران محلــی  اعطــا کننــد، ب

ــد. ــی دهن ــت م اولوی
ــن  ــت ای ــذ تابعی ــه اخ ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــود،  ــی ش ــر م ــکان ناپذی ــا ام ــورها تقریب کش
اشــخاص غیــر بومــی مقیــم نیــز ممکــن 
ــت و  ــی ثاب ــک زندگ ــرای ادامــه ی ــت ب اس

ــوند. ــکل ش ــار مش ــن، دچ ام
در  کــرد  اعــام   20۱2 ســال  در  کویــت 
ــی ده  ــمی، در ط ــت رس ــک سیاس ــتای ی راس
ســال آینــده شــمار کارگــران خارجــی در ایــن 
امیرنشــین را، یــک میلیــون نفــر کاهــش 

خواهــد داد.

بی بی سی تحلیل کرد:

چرا پناهجویان به کشورهای ثروتمند عربی نمی روند
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شکسـت سـنگین نظامیـان سـعودی و اماراتی و کشـته شـدن 45 
نظامی اماراتی و ۱0 نظامی سـعودی در حمله موشـکی »أنصاراهلل« 

یمـن موازنه قـدرت را به ضـرر آل سـعود تغییر داده اسـت.
جنبش انصاراهلل یمن روز گذشـته با شـلیک موشـک »توشـکا« به 
سـمت منطقه »صافـر« واقع در اسـتان مـأرب، یک انبـار نگهداری 
تسـلیحات در این منطقـه را هدف قـرار داد. به دنبال ایـن حمله 45 
نظامی اماراتی کشـته شـدند و شـماری دیگر به شـدت مجروح و به 

بیمارسـتان منتقل شدند.
پـس از انتشـار آمـار قربانیـان این انفجـار، اخبـار ضـد و نقیضی در 
این زمینه منتشـر شـد که نشـان مـی داد شـمار تلفات بسـیار کمتر 
از چیـزی اسـت کـه در رسـانه ها مطرح شـده اسـت. امـا در نهایت 
سـخنگوی نیروهای مسـلح امارات اذعـان کرد در ایـن حمله ای که 
به وسـیله موشـک »توشـکا« صورت گرفت 45 نظامی این کشـور 
کشـته شـدند. از سـوی دیگر منابع بحرینـی نیز اعـام کردند که 5 
نظامـی این کشـور که در ائتـاف حمله به یمن مشـارکت داشـتند 

نیـز در حمله بـه مأرب جـان خـود را از دسـت داده اند.
»احمد العسـیری« مشاور وزیر دفاع عربسـتان سعودی و سخنگوی 
ائتـاف ضـد یمن نیـز تصریـح کرد کـه بـه دنبال ایـن حادثـه ۱0 
نظامی سـعودی نیز کشـته شـدند. وی حاضر نشد در سـخنان خود 
به ایـن مسـأله اذعان کنـد که حادثـه انفجـار صورت گرفته ناشـی 
از حملـه موشـکی یمنـی ها بـوده اسـت. در پی ایـن حادثـه، دولت 
امـارات سـه روز عـزای عمومـی در این کشـور اعـام کـرد. این در 
حالی اسـت کـه در طول پنـج ماه تجـاوز وحشـیانه سـعودیها علیه 
مـردم بـی دفـاع یمـن تاکنـون بیـش از 6600 غیرنظامـی یمنـی 
شـهید و یـا زخمـی شـده انـد. بـر اسـاس آمارهای منتشـر شـده از 
سـوی نهادهای حقوق بشـری بین المللی شـمار زیـادی از قربانیان 
حمـات سـعودیها را زنـان و کـودکان یمنـی تشـکیل مـی دهند؛ 
افـرادی کـه تنها گناهشـان پافشـاری بـر حـق طبیعی خـود یعنی 

تعییـن سرنوشـت کشورشـان بود. 
انتشـار خبـر هاکت 45 نظامـی اماراتـی آن هم تنهـا در یک حمله 

ـ و نـه طـی چند حمله و چنـد روزـ  لرزه بـه اندام آل سـعود انداخت. 
مقامات سـعودی هیچـگاه تصور نمـی کردند که ارتـش و نیروهای 
مردمـی یمـن کـه در رأس آنها جنبـش انصاراهلل قـرار دارد، قـادر به 
انجـام چنین حمله کشـنده ای باشـند. در واقع اگر نـگاه کوتاهی به 
حمـات انتقـام جویانـه ارتـش و نیروهـای مردمی یمن بـه مواضع 
سـعودیها بیاندازیم، بـه خوبی در مـی یابیم که حمله موشـکی اخیر 
از جملـه ضربـات مهلـک بر پیکـره ائتاف ضـد یمن بـود؛ ائتافی 
کـه تا بـه امروز هـم از ریختـن خـون هیچیـک از زنان و کـودکان 
یمنـی امتنـاع نمـی ورزد و در ایـن مسـیر، جامعـه جهانـی را حامی 
اصلـی خـود مـی بیند. بـا وجـود تـداوم حمات سـعودیها بـه نقاط 
مختلـف یمن، کشـتار بـی گناهـان و نابودی بی سـابقه زیرسـاخت 
هـای ایـن کشـور، بسـیاری از تحلیلگـران معتقدنـد که بـا توجه به 
تحـوالت اخیـر، بایـد منتظر تغییـر موازنـه قدرت بـه نفـع انصاراهلل 
یمـن در نبـرد با سـعودیها بـود. بـه اعتقـاد کارشناسـان عربسـتان 
سـعودی کـه تـا بـه امـروز خـود را در مواجهـه بـا مقاومـت قابـل 
تحسـین یمنی هـا عاجز مـی دید، اکنون بـا چالـش بزرگتری یعنی 
قـدرت مقابلـه انصاراهلل با حمات علیـه آن مواجه اسـت؛ قدرتی که 
در جریـان حادثه اخیر در اسـتان مأرب و هاکـت 45 نظامی اماراتی 

از آن رونمایی شـد.
ُپـر واضح اسـت کـه عربسـتان سـعودی تاکنـون موفق بـه تحقق 

هیچیـک از اهـداف از پیـش تعییـن شـده خـود در حملـه بـه یمن 
نشـده اسـت. ایـن رژیـم تـا دیـروز تـاش مـی کـرد تـا بـا ادامـه 
حمـات وحشـیانه به یمـن، بـه منظور دسـتیابی بـه سـاز و کاری 
جهـت خـروج از باتاقی کـه در آن گرفتار شـده اسـت، بـرای خود 
زمـان بخرد، اما با حملـه ای که روز گذشـته انجام شـد و تلفاتی که 
برجـای ماند، می تـوان گفت که این حیلـه نیز کارگر نیافتـاد و روند 

معـادالت در تحـوالت یمـن بـه کلی تغییـر کرد.
اکنـون مقامـات سـعودی بـه خوبـی دریافتـه انـد کـه ایـن حملـه 
ممکـن اسـت آغـاز سلسـله حمـات کوبنـده دیگـری باشـد کـه 
پایانـی سـخت برای آنهـا رقم خواهـد زد. بـا توجه بـه حمایت های 
مردمـی گسـترده در یمـن از جنبـش انصـاراهلل و مقاومت مـردم در 
مقابـل حمات سـعودیها، موازنه سیاسـی همـواره به نفـع انصاراهلل 
بـوده اسـت. زیرا آل سـعود بـا حمات خود نتوانسـت مـردم یمـن را از 
اصول خـود منصـرف و »منصور هـادی« رئیس جمهـور فـراری را به 
آنها تحمیـل کند. با این حـال، نمی تـوان انکار کرد کـه از نظر نظامی، 
آل سـعود به دلیل برخورداری از پیشرفته ترین تسلیحات نظامی دست 
برتر بر انصاراهلل و نیروهای یمنی داشـته اسـت. حمله غافلگیرانه ارتش 
و نیروهـای مردمی یمن به مـأرب و هاکت 45 اماراتی، ۱0 سـعودی 
و 5 بحرینـی بـه یک بـاره تمامی معـادالت را تغییـر و موازنه قدرت 

نظامـی را نیـز به نفـع انصاراهلل تغییـر داد.
در همیـن ارتباط، »محمـد البخیتی« عضو ارشـد جنبـش انصاراهلل 
یمـن مـی گویـد: »موازنـه قـدرت بـه نفـع جنبـش انصـاراهلل یمن 
اسـت«. وی ادامـه مـی دهـد: »مـا بـا اراده ملـت یمـن در مقابـل 
تجاوزهای وحشـیانه آل سـعود ایسـتادگی خواهیم کرد و متجاوزان 
را شکسـت خواهیـم داد«. »ابراهیم علوش« کارشـناس اردنی نیز با 
اشـاره به شکسـت عربسـتان سـعودی و ناتوانی اش در تغییر موازنه 
قـدرت در عرصه میدانی و سیاسـی یمن تاکید می کند: »پافشـاری 
آل سـعود و منصور هادی بر تسـلیم شـدن انصـار اهلل و گـروه های 
یمنی و اجـرای قطعنامه 22۱6 شـورای امنیت غیر منطقی اسـت.«

ایـن تحـوالت در حالی اتفاق مـی افتد که »محمـد البخیتی« عضو 
ارشـد جنبش انصـاراهلل یمن در سـخنانی اعام کرد که گـروه های 
یمنی مخالف تجاوز آل سـعود برای تشـکیل دولـت موقت به توافق 
رسـیده انـد. وی در ایـن زمینـه تصریـح کـرد: »بـا توجه بـه توافق 
صـورت گرفته، یک رئیس جمهور توافقی توسـط گـروه های یمنی 
بـرای اداره امور کشـور انتخـاب خواهد شـد«. با توجه بـه وقوع این 
تحـوالت در عرصـه های سیاسـی و نظامی به نظر می رسـد که آل 
سـعود دیگـر هیچ راهی جز پذیرش رسـمی شکسـت خـود در یمن 
در مقابـل خـود نمـی بینـد. باید دید کـه در آینـده مقامات سـعودی 
چـه تصمیمـی برای مقابلـه با تحـوالت سیاسـی و نظامـی اخیر در 
یمـن که بدون شـک بـرای آنهـا غیر قابـل پیـش بینی بـود، اتخاذ 

خواهنـد کرد.
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ــام و  ــب ن ــتمداران صاح ــون از سیاس ــل ع میش
ــی  ــان در برهــه فعل ــی آزاد لبن ــان مل ــر جری رهب
پیــام آور اصــاح و تغییــر در بیــروت اســت. 
تغییــری کــه بایــد بــرای گــذار از »بیــروت 
آشــفته« بــه ســوی »بیــروت بــا ثبــات« انجــام 

ــرد. گی
تظاهــرات خیــره کننــده طرفــداران جریــان 
ــائل  ــران مس ــن تحلیلگ ــان ذه ــی آزاد در لبن مل
ــه خــود مشــغول ســاخته اســت.  ــه را ب خاورمیان
جریــان ملــی آزاد، از طیــف هــای مهــم سیاســی 
در لبنــان و یکــی از اصلــی تریــن هــم پیمانــان 
حــزب اهلل و دیگــر گــروه هــای تعریــف شــده در 
جریــان 8 مــارس محســوب مــی شــود. رهبــری 
ــده دارد،  ــر عه ــون ب ــل ع ــان را میش ــن جری ای
ــراهلل و  ــن نص ــید حس ــوی س ــه از س ــردی ک ف
ــرای  ــز ب ــان نی ــامی لبن ــت اس ــران مقاوم رهب
تصــدی پســت ریاســت جمهــوی مــورد حمایت 

ــت. اس
تاکیــد جریــان 8 مــارس بــر لــزوم مبــارزه 
ــن  ــای مزم ــران ه ــا بح ــه ب ــاد و مقابل ــا فس ب
اقتصــادی و سیاســی در بیــروت تازگــی نداشــته 
ــد   ــی ح ــور ب ــی از مان ــه ناش ــادی ک ــت. فس اس
ــم  ــرب و رژی ــه غ ــته ب ــای وابس ــر جریانه حص
صهیونیســتی در داخــل بیــروت مــی باشــد. 
فســادی کــه در طــول ســالهای اخیــر بــه پاشــنه 
ــده و  ــل ش ــان تبدی ــی لبن ــت عموم ــیل امنی آش
ــن کشــور  ــر پیکــر ای ــادی را ب ــای زی ــه ه هزین

ــت. ــرده اس ــل ک تحمی
ــام  ــب ن ــتمداران صاح ــون از سیاس ــل ع میش
ــان در  ــی آزاد لبن ــان مل ــر جری ــی و  رهب سیاس
برهــه فعلــی پیــام آور اصــاح و تغییــر در بیروت 
اســت. تغییــری کــه بایــد بــرای گــذار از »بیروت 
آشــفته و آســیب پذیــر« بــه ســوی »بیــروت بــا 

ــرد. ــات« انجــام گی ثب
 بــی ثباتــی هــای سیاســی در ســایه رشــد 
ــت ســختی را  ــان وضعی فســاد اقتصــادی در لبن
ــرده اســت.  ــی ایجــاد ک ــرای شــهروندان لبنان ب
در ایــن میــان حــزب اهلل، جریــان ملــی آزاد 

ــل  ــده در ذی ــف ش ــای تعری ــروه ه ــر گ و دیگ
جریــان 8 مــارس بارهــا نســبت بــه تــداوم ایــن 
رونــد هشــدار داده و خواســتار اصاحــات واقعــی 

ــد. ــده ان ــان ش درکشورش
ــان ۱4  ــی رســد جری ــه نظــر م ــن حــال ب ــا ای ب
مــارس نســبت بــه کلیــد واژه »اصــاح و تغییر« 
بیــش از هــر زمــان دیگــری گارد گرفتــه اســت! 
ــان ۱4  ــن گارد بســته، ناشــی از وحشــت جری ای
ــود  ــت موج ــذار از وضعی ــه گ ــبت ب ــارس نس م

ــت. اس
اســتمرار و گســترش فســاد سیاســی و اقتصــادی 
ــور  ــدرت مان ــش ق ــه افزای ــر ب ــروت منج در بی
ــی  ــی و عرب ــان غرب ــارس  حامی ــان ۱4 م جری
آنهــا در فضــای داخلــی بیــروت شــده اســت. در 
ــد،  ــان یاب ــرج پای ــرج و م ــن ه ــه ای ــی ک صورت
ــی  ــات سیاس ــرط حی ــش ش ــن پی ــی تری اصل

ــارس از  ــای ۱4 م ــیاری از اعض ــادی بس و اقتص
بیــن خواهــد رفــت. از ایــن رو جریــان وابســته به 
ــچ  ــان از هی ــم صهیونیســتی در لبن ــرب و رژی غ
ــود  ــی موج ــظ آنارش ــت حف ــی جه ــه اقدام گون

ــرد. ــد ک ــذار نخواه فروگ
بنارایــن هــدف کان جریــان ملــی آزاد، حــزب 
اهلل و کلیــه طیــف هــای تعریــف شــده در 
جریــان 8 مــارس، از بیــن رفتــن فســاد موجــود 
در بیــروت و ایجــاد ثبــات سیاســی و اقتصــادی 
در ایــن کشــور اســت. در مســیر نیــل بــه ایــن 
هــدف بلنــد مــدت، اهــداف کوتــاه مدتــی نیــز 
ــداف  ــن اه ــی از ای ــت. یک ــده اس ــف ش تعری
کوتــاه مــدت، انتخــاب رئیــس جمهــور در 

ــان اســت. لبن
واقعیــت امــر ایــن اســت کــه تجربــه تلــخ مــاه 
هــای اخیــر نشــان داد دشــمنان امنیــت لبنــان، 

ــور  ــن کش ــوب در ای ــای آش ــاد و الق ــت ایج جه
ــرمایه  ــز س ــور نی ــای جمه ــر روی روس ــی ب حت
گــذاری مــی کننــد. اتفاقــی کــه دقیقــا در قبــال 
ــان  میشــل ســلیمان رئیــس جمهــور ســابق لبن

ــاد. افت
ــور  ــر حض ــای آخی ــاه ه ــلیمان در م ــل س میش
خــود در کاخ ریاســت جمهــوری بــه مهــره 
ــل  ــروت تبدی ــرب در بی ــاض و غ ــتقیم ری مس
شــد. دالرهــای نفتــی آل ســعود و حمایــت های 
ــد  ــر ش ــی منج ــورهای غرب ــارف کش ــر متع غی
ــش و  ــی و آرام ــت مل ــلیمان امنی ــل س ــا میش ت
ــی اهــداف  ــات سیاســی کشــور خــود را قربان ثب
ــارس  ــان ۱4 م ــا جری ــود و متعاقب ــخصی خ ش

ــد. کن
در چنیــن فضایــی ملــت لبنــان بــه دنبــال رئیس 
جمهــوری هســتند کــه مولــد ثبــات و آرامــش در 
ــد  ــام آور آشــوب و چن ــه پی ــن کشــور باشــد ن ای
دســتگی و بــازی در زمیــن غــرب و دیگــر 

ــان. ــت لبن دشــمنان خارجــی امنی
ــر کل  ــاون دبی ــم مع ــم قاس ــیخ نعی ــرا ش اخی
ــاب  ــزوم انتخ ــر ل ــان ب ــامی لبن ــت اس مقاوم
رئیــس جمهــوری مســتقل، آگاه در بیــروت تاکید 
کــرده اســت، رئیــس جمهــوری کــه بــرای حــل 
مشــکات کشــور دارای برنامــه بــوده و هدایــت 
ــن  ــپارد. در ای ــران نس ــه دیگ ــور را ب ــور کش ام
میــان، مقاومــت اســامی لبنــان میشــل عــون را 
بهتریــن گزینــه ممکــن بــرای تصدی گــری این 

ــد. ــی دان پســت م
در نهایــت اینکــه خیــزش پرتقالــی هــا ـ 
طرفــداران جریــان ملــی آزاد کــه لبــاس نمادیــن 
ــیب  ــرزمین س ــدـ  در س ــن دارن ــر ت ــی ب نارنج
هــا پیــام آور ایجــاد تغییــری مطلــوب در بیــروت 
ــر  ــه ب ــن غلب ــد ضم ــه بتوان ــری ک ــت، تغیی اس
فســاد موجــود در ایــن کشــور، نمــادی از صلــح 
و دوســتی و ثبــات در آن باشــد.  صلــح و ثباتــی 
ــال و  ــتی و عم ــم صهیونیس ــرب و رژی ــه غ ک
مزدورانشــان مــدت هاســت آن را در بیــروت 

ــد. ــرده ان ــه دار ک خدش

تحلیل مسائل اخیر لبنان؛

خیزش پرتقالی برای ریشه کن 
کردن فساد در کشور سیب ها!

ــی حقــوق بشــر اعــام  ــن الملل ســازمانهای بی
ــای  ــاح ه ــا س ــعودی ب ــتان س ــد عربس کردن
ــه  ــی از جمل ــداری شــده از کشــورهای غرب خری
انگلیــس در حــال قتــل عــام مــردم یمن اســت.

ــس  ــت انگلی ــر از دول ــوق بش ــازمانهای حق س
خواســتند فــروش ســاح بــه عربســتان 
ــا  ــازمان ه ــن س ــد. ای ــف کن ســعودی را متوق
بــا انتشــار گزارشــی از جنایــت هــای آل ســعود 
در یمــن از انگلیــس و کشــورهای غربــی 
خواســت فــروش ساحهایشــان به عربســتان 

ــد.  ــف کنن را متوق
»پاتریــک گــرادی« ســازمان ســخنگوی 
توســعه بیــن الملــل نتــس گفــت: ســاحهایی 
ــد  ــی فروش ــتان م ــه عربس ــس ب ــه انگلی ک
همگــی بــر ســر شــهروندان بــی گنــاه یمنــی 

ــد.  ــی آی ــرود م ف
عربســتان در قــراردادی ۱30 میلیــون پونــدی 
از انگلیــس ســاح خریــده اســت کــه یکــی از 
ایــن ســاحها موشــک پیشــرفته ای موســوم 
به paveway4 اســت. به گفته سازمان های 
حقــوق بشــر ایــن موشــکهای فروختــه شــده 
بــه عربســتان همگــی در یمــن اســتفاده مــی 

شــوند. 
بــه گفتــه ایــن ســازمانها بــر اثــر این موشــک 
هــا 2۱00 نفــر از مــردم یمــن تــا کنون کشــته 
شــده انــد کــه در میــان کشــته هــا 400 

ــده مــی شــود.  ــز دی کــودک خردســال نی
ــل  ــن المل ــو بی ــازمان عف ــزارش س ــق گ طب
بمبــاران مناطــق مســکونی در یمــن بیــن 
ــای  ــده ه ــوالی توســط جنگن ــا ج ــی ت ــاه م م
عربســتانی ۱00 نفر را کشــته اســت کــه در میان 

ــود. ــی ش ــده م ــودک و 22 زن دی ــا 59 ک آنه
ــو  ــازمان عف ــد س ــو ارش ــا رورا« عض »دونات
ــن  ــتان در یم ــد عربس ــی گوی ــل م ــن المل بی
فجیــع تریــن جنایــات بشــری را مرتکب شــده 
اســت و همچنــان بــه ایــن جنایــت هــا ادامــه 

مــی دهــد. 
بــه درخواســت ســازمان  ایــن  از  پیــش 
ــکا  ــنای آمری ــس س ــل مجل ــن المل ــو بی عف
در نشســتی فــروش تســلیحات نظامــی 
ــود.  ــه ب ــق انداخت ــه تعوی ــتان را ب ــه عربس ب
ــاذ  ــتار اتخ ــنا خواس ــس س ــای مجل دموکراته
ــن  ــران یم ــل بح ــرای ح ــی ب ــکار سیاس راه

هســتند.

سازمان های حقوق بشری:

عربستان با سالحهای انگلیس در 
حال قتل عام مردم یمن است
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خاورمیانه و شمال آفریقا

ــوان گفــت  ــا می ت ــه نظــر شــما آی || ب
کــه بعــد از انتخابــات 7 ژوئــن شــاهد 
در موضع گیــری  تغییــرات  بعضــی 
ترکیــه در قبــال بحــران ســوریه 

بوده ایــم؟
ــوریه  ــران س ــکل گیری بح ــان ش ــه در زم ترکی
ــن  ــت 20۱۱ تعیی ــا 9 آگوس ــارس 20۱۱ ت در م
ــود.  ــوریه ب ــوع س ــور در موض ــن کش کننده تری
ــی  ــر حت ــل از بحــران، روابطــی بی نظی ــرا قب زی
ــن  ــترک بی ــات مش ــزاری جلس ــطح برگ ــا س ت
هیأت هــای دولــت دو کشــور برقــرار بــود و 
ــط  ــن رواب ــه از ای ــه ترکی ــت ک ــار می رف انتظ
ــر  ــوریه مؤث ــران س ــل بح ــرده و در ح ــره ب به

ــد. باش
امــا آنــکارا تــاش کــرد روابــط خــود بــا دمشــق 
را نــه بــه نفــع ســوریه و منطقــه بلکــه بــه ســود 
ــه  ــی و منافــع خــودش ب ــی و عرب متحــدان غرب
ــتن  ــم داش ــه علیرغ ــع ترکی ــرد. آن موق کار بگی
روابــط خــوب بــا مخالفــان و دولــت ســوریه، بــه 
ــه  ــتی دوطرف ــعی در ایجــاد آش ــه س ــای اینک ج
ــاب«  ــی »انق ــرای برپای ــان ب ــد از مخالف بنمای
حمایــت کــرد و علیــه دمشــق موضــع گرفــت.

ــت  ــرد دول ــور می ک ــگام تص ــه آن هن ــکارا ک آن
ــود  ــرنگون می ش ــاه س ــد م ــی چن ــوریه ط س
همــراه بــا قطــر بــه ســازماندهی مخالفــان 
ــاب و  ــن انق ــری ای ــعی در رهب ــت و س پرداخ
ــود  ــوذ خ ــت نف ــوریه تح ــی در س تشــکیل دولت

برآمــد. خاصــه آن چیــزی کــه احمــد داوداوغلو 
ــات  ــام اصاح ــه ن ــت ب ــه وق ــور خارج ــر ام وزی
می خواســت بــر ســوریه ای ها تحمیــل کنــد ایــن 
ــع  ــه نف ــه شــکل تدریجــی ب ــدرت ب ــود: »از ق ب
مخالفــان دســت بکشــید تــا ایــن مســأله بــدون 
خونریــزی تمــام شــود«. امــا چــون ســوریه ای ها 
مخالفــت کردنــد ســفر داوداوغلــو بــه دمشــق در 
تاریــخ 9 آگوســت 20۱۱ ناموفــق از آب درآمــد و 
ــه تدریــج نقــش تعیین کننــده خــود در  ــه ب ترکی

ــت داد. ــوریه را از دس ــوع س موض
ــر  ــوان رهب ــه عن ــه بعــد قطــر ب ــخ ب ــن تاری از ای
ــد.  ــده دار ش ــه را عه ــش ترکی ــی، نق ــاد عرب اتح
ــه  ــر پای ــاب« ب ــک »انق ــم ی ــی ه ــاد عرب اتح
»فرمــول یمــن« بــه دمشــق پیشــنهاد کــرد. بنــا 
بــر پیشــنهاد اتحــاد عربــی، بشــار اســد هماننــد 
ــود را  ــارات خ ــد اختی ــح بای ــداهلل صال ــی عب عل
بــه معاونــش واگــذار می کــرد و مخالفــان 
ــه  ــه ب ــر و ترکی ــوی قط ــده از س سازماندهی ش
تدریــج قــدرت را بــه دســت می گرفتنــد و 
انقابــی بــدون خونریــزی در ســوریه بــه وقــوع 

می پیوســت.
امــا دمشــق ایــن پیشــنهاد را نپذیرفــت و در 
نتیجــه در روز 5 فوریــه 20۱2 بــه شــورای امنیت 
ســازمان ملــل مراجعــه کردنــد امــا وتوی روســیه 
ــرد.  ــر آب ک ــش ب ــان را نق ــن، نقشه هایش و چی
بــه دنبــال آن هــم مــدل اشــغال عــراق از ســوی 
بــوش را برگزیــده و در روز 2۱ فوریــه 20۱2 

ــد و  ــکیل دادن ــوریه« را تش ــتان س ــروه دوس »گ
ــن  ــق ای ــل را از طری ــد ســازمان مل ســعی نمودن
ــوریه  ــت س ــی دور زده و دول ــازوکار بین الملل س
را ســرنگون نماینــد. البتــه »گــروه دوســتان 
ســوریه« بــه جــای مداخلــه مســتقیم در ســوریه، 
گرفــت.  پیــش  در  کم هزینه تــر  شــیوه ای 
ــرد  ــا گ ــای دنی ــه ج ــه از هم ــت هایی ک تروریس
ــوریه ای هایی  ــراه س ــه هم ــد را ب ــم آورده بودن ه
کــه مســلح شــده بودنــد بــه کار گرفتــه و جنــگ 

ــد. ــی را شــروع نمودن نیابت
ــش  ــر نق ــت 20۱۱ دیگ ــد از 9 آگوس ــه بع ترکی
ــر،  ــی قط ــش حام ــت و نق ــده نداش تعیین کنن
ــکا را عهــده دار شــد.  عربســتان ســعودی و آمری
آمریکایی هــا نقــش ســازماندهی مخالفــان 
ســوری را بــه قطــر و ترکیــه واگــذار کــرده 
ــپتامبر  ــه در س ــوریه ک ــی س ــورای مل ــد. ش بودن
20۱۱ در اســتانبول و ارتــش آزاد ســوریه همــان 
ــود  ــده ب ــکیل ش ــه تش ــای ترکی ــع در حات موق

ــت. ــرار داش ــه ق ــر و ترکی ــوذ قط ــت نف تح
»گــروه دوســتان ســوریه« بــه رهبــری آمریــکا 
در تاریــخ ۱8 جــوالی 20۱2 بــه ســاختمان 
ــه نمــوده  ــی ســوریه در دمشــق حمل ــت مل امنی
ــه داود  ــوریه از جمل ــی س ــات امنیت ــام مقام و تم
ــه قتــل رســاند  ــاع ســوریه را ب ــر دف راجیهــا وزی

ــود. ــاز نم ــی را آغ ــگ نیابت ــه جن و در نتیج
ســخنان داوداوغلــو در 24 آگوســت 20۱2 مبنــی 
بــر اینکــه دیگــر بــرای ســرنگونی رژیــم ســوریه 

ــت  ــده اس ــی مان ــا باق ــه هفته ه ــا بلک ــه ماه ه ن
نشــان می دهــد کــه هماننــد لیبــی بــا عملیاتــی 

ــد. رعدآســا می خواســتند انقــاب کنن
امــا طرح هایشــان ناموفــق شــد و نــه مــردم بــه 
ــازماندهی  ــا س ــوی آن ه ــه از س ــکیاتی ک تش
ــه  ــد هفت ــی چن ــه ط ــتند و ن ــود پیوس ــده ب ش
ــک  ــه ی ــی ب ــگ نیابت ــل جن انقــاب شــد. تبدی
جنــگ تخریبــی باعــث شــد کــه آمریــکا 
ــوریه را  ــوع س ــه در موض ــر و ترکی ــری قط رهب
ــا  ــرد. آمریکایی ه ــور بگی ــن دو کش ــت ای از دس
بــا تشــکیل ائتــاف ملــی ســوریه در ۱۱ نوامبــر 
ــوریه در روز ۷  ــش آزاد س ــتاد کل ارت 20۱2 و س
ــه  ــده را از قطــر و ترکی ــن پرون دســامبر 20۱2 ای

ــد. ــعودی ها دادن ــه س ــه و ب گرفت
ــی  ــه طوالن ــن مقدم ــان آوردن ای ــر زب ــل ب دلی
ــخ 9 آگوســت  ــا تاری ــه تنهــا ت ــن اســت: ترکی ای
ــوریه  ــده در س ــش تعیین کنن ــت نق 20۱۱ توانس
داشــته باشــد. در روندهــای بعــدی نقــش آنــکارا 
ــه عنــوان رهبــر  ــه حمایــت از قطــر ب محــدود ب
اتحــاد عربــی و یــا حمایــت از ســعودی ها 
گردیــد. در پاســخ بــه ســؤالتان بایــد گفــت کــه 
ــداوم سیاســت ترکیــه در موضــوع  ــا ت تغییــر و ی
ــن  ــات ۷ ژوئ ــد از انتخاب ــا بع ــل و ی ــوریه قب س
هیــچ ارزش و یــا اهمیتــی نــدارد. چــرا کــه ترکیه 
ــه نقــش  در داخــل »گــروه دوســتان ســوریه« ن

ــادم را دارد. ــش خ ــه نق ــده بلک تصمیم گیرن

|| طــی روزهــای گذشــته دولتــی موقت 
ــو  ــد داوداوغل ــت وزیری احم ــه نخس ب
مجــدد  انتخابــات  برگــزاری  تــا 
ــه  ــکان دارد ک ــا ام ــد. آی ــکیل ش تش
سیاســت های منطقــه ای ترکیــه در این 

ــد؟ ــر یاب ــاه تغیی ــدت کوت م
ــی کــه تنهــا عمــری دو  ــت از آنجای ــت موق دول
ــش  ــی دارای نق ــه دولت ــد داشــت ن ــه خواه ماه
ــت روی کاغــذ خواهــد  ــی بلکــه تنهــا دول اجرای
بــود. بــه عبــارت دیگر ســخن گفتــن از سیاســت 
دولــت روی کاغــذ ترکیــه بــه عنــوان کشــوری 
ــده  ــی تعیین کنن ــوریه نقش ــوع س ــه در موض ک

ــدارد. ــدارد اهمیتــی ن ن

|| بنــا بــر توافــق هســته ای بیــن 
ــه  ــج ب ــورهای پن ــروه کش ــران و گ ای
عــالوه یــک و وضعیــت سیاســی فعلی 
ترکیــه، آیــا می تــوان از همــکاری 
بیــن ایــران و ترکیــه بــرای حــل 
مســالمت آمیز بحــران ســوریه ســخن 

ــت؟ گف
همــان طــور کــه در بــاال گفتــم ترکیــه در داخــل 
ــی  ــش و موقعیت ــوریه« نق ــتان س ــروه دوس »گ
تأثیرگــذار نــدارد. امــا پیشــنهادات ایران و روســیه 
ــع  ــد موض ــوریه می توان ــران س ــل بح ــرای ح ب
ــتان  ــروه دوس ــر »گ ــوان رهب ــه عن ــکا ب آمری

ــد. ــر ده ســوریه« را تغیی
زیــرا از ســپتامبر 20۱3 بــه بعــد آمریــکا کنتــرل 
جنــگ نیابتــی را از دســت داد. گروه هــای مســلح 
تشــکیل دهنده ســتاد کل ارتــش آزاد ســوریه 
ــود از  ــده ب ــکیل ش ــامبر 20۱2 تش ــه در دس ک
ایــن ارتــش جــدا شــده و گروهــی جدیــد بــه نام 
جبهــه اســامی شــکل دادنــد و اعــام نمودنــد 
ــخ ۱۱  ــه در تاری ــی ســوریه را ک ــاف مل ــه ائت ک
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خاورمیانه و شمال آفریقا

نوامبــر 20۱2 بــه رهبــری آمریــکا شــکل گرفتــه 
ــند. ــمیت نمی شناس ــه رس ــود ب ب

ــه  ــوریه ک ــش آزاد س ــه ارت ــد ک ــکا می دان آمری
ــود  ــه ب ــکل گرفت ــی ش ــری نظام ــرای رهب ب
ــری  ــرای رهب ــه ب ــوریه ک ــی س ــاف مل و ائت
سیاســی ســازماندهی شــده بــود دیگــر از 
ــد از  ــه نمی شــود. بع ســوی کســی جــدی گرفت
ــش  ــوی داع ــن از س ــوا و صاح الدی ــغال نین اش
در ژوئــن 20۱4 دیگــر شــاهد ایــن هســتیم 
ــود در  ــازمان های موج ــا س ــوریه تنه ــه در س ک
لیســت گروه هــای تروریســتی آمریــکا دارای 
ــور  ــا رئیس جمه ــاراک اوبام ــند. ب ــدرت می باش ق
آمریــکا ایــن واقعیــت را دیــد و از ایــن رو گفــت 
کــه »ایجــاد مخالفــان میانــه رو در ســوریه یــک 
فانتــزی اســت«. از ســوی دیگــر در نشســت ۱۱ 
ســپتامبر 20۱4 در جــده در اصــل تصمیــم گرفته 
شــد کــه »گــروه دوســتان ســوریه« بــه ائتــاف 

ــود. ــل ش ــش تبدی ــد داع ــی ض بین الملل
آمریکایی هــا اعتــراف می کننــد کــه دیگــر 
ــد  ــت اس ــرنگونی دول ــال س ــه دنب ــوریه ب در س
ــت.  ــرور اس ــا ت ــارزه ب ــان مب ــتند و اولویتش نیس
ــعی  ــرد و س ــا نک ــده را امض ــه ج ــه بیانی ترکی
نمــود کــه آمریــکا را مجبور بــه آموزش و تســلیح 
ــروه  ــل »گ ــرده و از تبدی ــوری ک ــان س مخالف
دوســتان ســوریه« بــه ائتــاف مبــارزه بــا تــرور 
جلوگیــری نمایــد. امــا آمریــکا اعــام کــرد کــه 

ــه  ــه آمــوزش و تســلیح ب ــی کــه در برنام آن های
ــا  ــه ب ــوریه بلک ــش س ــا ارت ــه ب ــرد ن کار می گی
داعــش خواهــد جنگیــد و آنــکارا را حتــی تهدیــد 
ــد  ــرار کن ــود اص ــع خ ــر در موض ــه اگ ــود ک نم
برنامــه آمــوزش و تســلیح را لغــو خواهــد کــرد و 

ــد. ــه نش ــارهای ترکی ــلیم فش ــه تس در نتیج
را  آمریکایی هــا  ترکیــه،  فشــارهای  تــداوم 
مجبــور بــه وارد آوردن آخریــن ضربــه بــر آنــکارا 
نمــود. ایــن ضربــه هــم همــان کارت کــرد بــود. 
ــارزه  ــوریه( در مب ــای س ــاب PYD )کرده انتخ
ــکا و  ــوان متحــد از ســوی آمری ــه عن ــرور ب ــا ت ب
تحویــل کوبانــی و ســپس تــل ابیــض بــه ایــن 

ــرد. ــلیم ک ــکارا را تس ــروه، آن گ
ترکیــه گــروه PYD را کــه در طــول مرز ســوریه 
ــون  ــه کانت ــراری س ــه برق ــق ب ــه موف ــا ترکی ب
خودگــردان شــده اســت شــاخه پ ک ک در 
ســوریه می بینــد و نگــران ایــن اســت کــه روابط 
بیــن آمریــکا بــا کردهــا منجــر بــه ایجــاد یــک 
»دولــت پ ک ک« شــود. از ایــن رو از مقاومــت 
ــه  ــور ب ــرد و مجب ــر ک ــکا صرفنظ ــر آمری در براب
ــرای  ــش ب ــد داع ــاف ض ــه ائت ــازه ب دادن اج

ــد. ــک ش ــگاه انجیرلی ــتفاده از پای اس
ــد از  ــه بع ــوری ک ــا کش ــوان تنه ــه عن ــه ب ترکی
نشســت جــده در ۱۱ ســپتامبر 20۱4 بــا انتخــاب 
ــه  ــکا ب ــرور از ســوی آمری ــا ت ــارزه ب سیاســت مب
ــت  ــوریه مخالف ــاب در س ــراری انق ــای برق ج

ــرور  ــا ت ــارزه ب ــلیم سیاســت مب ــود تس ــوده ب نم
ــنهادات  ــانس پیش ــم ش ــن ه ــد و ای ــکا ش آمری
ــران  ــی بح ــل سیاس ــرای ح ــیه ب ــران و روس ای
ســوریه را افزایــش می دهــد. همزمــان بــا 
رئیس جمهــور  پوتیــن  والدیمیــر  پیشــنهاد 
ائتــاف  یــک  برقــراری  بــرای  روســیه 
بین المللــی ضــد تــرور کــه دولــت ســوریه 
ــه  ــتیم ک ــن هس ــاهد ای ــرد ش ــم دربربگی را ه
فعالیت هــا بــرای حــل سیاســی بحــران ســوریه 

ــت. ــش اس ــال افزای در ح
اگــر آمریــکا در سیاســت مبــارزه بــا تــرور واقعــًا 
صمیمــی اســت چــاره ای جــز پاســخ مثبــت بــه 
ایــن پیشــنهاد پوتیــن و پذیرفتــن ارتــش ســوریه 
بــه عنــوان متحــد خــود در ســوریه نــدارد، همان 
ــمرگه ها را  ــش و پیش ــراق، ارت ــه در ع ــور ک ط
ــکا هــم  متحــد خــود اعــام کــرده اســت. آمری
بــه حمایــت ایــران و روســیه بــرای حل سیاســی 
بحــران ســوریه نیــاز دارد. در اصــل بــرای انجــام 
چنیــن کاری هــم نیــاز بــه دادن امتیازات فــراوان 
نــدارد. تنهــا کافــی اســت کــه پیش شــرط 
»کناره گیــری اســد از قــدرت« در بیانیــه ژنــو-۱ 

ــار بگــذارد. را کن
ــه را  ــام منطق ــه تم ــروری ک ــردن ت ــن ب از بی
تهدیــد می کنــد بــا از بیــن بــردن شــرایط منجــر 
ــر  ــت. عنص ــر اس ــرور امکان پذی ــش ت ــه پیدای ب
اساســی در تبدیــل القاعــده عــراق کــه در ســال 

ــه  ــید ب ــود را می کش ــر خ ــای آخ 20۱0 نفس ه
ــوریه در  ــراق و س ــان در ع ــی لبن ــه بزرگ ــی ب دولت
ژوئــن 20۱4، بحــران ســوریه در ســال 20۱۱ بــود.

از آنجایــی کــه دیگــر همــگان در طــول 5 ســال 
ــران  ــل بح ــدون ح ــه ب ــد ک ــته فهمیده ان گذش
ســوریه نمی تــوان بــا تــرور مبــارزه کــرد و 
ــدارد  ــی ن ــل نظام ــم راه ح ــوریه ه ــران س بح
تنهــا کار ممکــن، لغــو پیش شــرطی اســت کــه 
ــی  ــق سیاس ــوریه از طری ــل بحــران س ــع ح مان

می شــود.
ــوده و  ــو نم ــرط را لغ ــن پیش ش ــکا ای ــر آمری اگ
ــکاری  ــد و هم ــت کن ــی حمای ــل سیاس از راه ح
ــرد  ــرور بپذی ــا ت ــارزه ب ــوریه را در مب ــش س ارت
می تــوان  را  عــراق  و  ســوریه  بحران هــای 
کنتــرل کــرد. اینکــه در ســطح بین المللــی 
چنیــن همــکاری ای برقــرار خواهــد شــد یــا نــه 
ــا  ــرد ام ــی ک ــون پیش بین ــوان از هم اکن را نمی ت
ــی  ــه آن های ــت ک ــوان گف ــور قطــع می ت ــه ط ب
ــده  ــوص آین ــری در خص ــوان تصمیم گی ــه ت ک
ــکا  ــی، آمری ــد در ســطح بین الملل ــه را دارن منطق
و روســیه و در ســطح منطقــه ای، ایــران و 

ــتند. ــعودی هس ــتان س عربس
ترکیــه هــم بــه دلیــل سیاســت هایی کــه طــی 5 
ســال گذشــته اتخــاذ نمــوده اســت نقشــی غیــر 
ــد  ــورها نخواه ــن کش ــات ای ــرای تصمیم از اج

داشــت.

ــر اپوزســیون اهــل تســنن عــراق در  || نشســت اخی
ــروه  ــه گ ــت، چ ــورت گرف ــی ص ــه هدف ــا چ ــر ب قط
ــل  ــتند و دالی ــور داش ــت حض ــن نشس ــی در ای های
ــوری رئیــس پارلمــان عــراق در  حضــور ســلیم الجب

ــود؟ ــه ب ــت چ ــن نشس ای
جاســم صدرائیــان: ایــن سلســله نشســت هایــی اســت کــه 
در گذشــته نیــز در صــاح الدیــن، قاهــره و اردن برگــزار مــی شــد. 
برخــی ســنی هــا کــه مدعــی نمایندگــی بخشــی از مــردم عــراق 
هســتند مــی خواهنــد از طریــق برگــزاری چنیــن جلســاتی متحــد 
ــد  ــی کنن ــرکت م ــات ش ــن جلس ــه در ای ــی ک ــنی های ــوند، س ش
ــامی و  ــزب اس ــل ح ــامگرایان مث ــا، اس ــک ه ــا، الئی ــی ه بعث
هــم اپوزســیون سیاســی ســنی خــارج و اپوزیســیون نظامــی خــارج 
یعنــی بعثــی هــا نــه داعشــی هــا و برخــی مکونــات ســنی کــه در 
حــال حاضــر در ســاخت حکومــت هســتند تــاش مــی کننــد در 
طــول 5 ســال اخیــر به نــام اهــل تســنن و ســخنگوی این افــراد در 
ایــن سلســله جلســات شــرکت کننــد در واقع اپوزیســیون سیاســی 
ــاع از اهــل ســنت و  ــام دف ــه ن ــن سلســله جلســات ب ــارج در ای خ
ــاق فکــر همــراه بعثــی هــا در ایــن نشســت  ــه اســم داشــتن ات ب

ــد. حضــور دارن
ایــن نشســت بــه دعــوت نخســت وزیــر قطــر برگــزار شــد، ســلیم 
ــا شــخص  ــه نظــر مــن ب ــوری در جلســه شــرکت نکــرد و ب الجب
ــه  ــی ک ــا بخشــی از آدم های ــه ب ــرد بلک ــدار نک ــر دی نخســت وزی

آمــده بودنــد جداگانــه نشســت برگــزار کــرد. چــون اگــر در جلســه 
شــرکت مــی کــرد مشــکل داخلــی پیــدا مــی کــرد. وی ابتــدا گفت 
ــا هماهنگــی بــه قطــر ســفر کــرده اســت و ســپس ســخنگوی  ب
حیــدر العبــادی و وزارت خارجــه نیــز اعــام کردنــد ایــن ســفر بــا 
هماهنگــی آنهــا صــورت گرفتــه اســت. پــس کل ایــن اجــاس، 
شــکل گیــری یــک اتــاق فکــر و جمــع اهــل تســنن اســت کــه 
ــس  ــا »خمی ــت ب ــد، محوری ــا بودن ــی ه ــا اپوزیســیون و بعث عمدت
ــه  ــوده ک ــنن در اردن ب ــل تس ــزرگ اه ــذار ب ــرمایه گ ــر« س خنج
ــن وجــود  ــا ای ــار نشســت برگــزار کــرده اســت. ب ــد ب ــون چن تاکن
ــر  ــون نتایجــی در ب ــن جلســات تاکن ــم ای ــی کنی ــگاه م ــی ن وقت
ــده در آن هیچوقــت در مــورد  ــراد شــرکت کنن نداشــته اســت و اف
بیانیــه مشــترک بــه توافــق نرســیدند. بــه نظــر مــن ایــن نشســت 
هــا تاکنــون موفــق نبــوده اســت هــدف آن ایــن اســت کــه اهــل 

ــداد  ــزی بغ ــت مرک ــر دول ــدی در براب ــان واح ــد گفتم ســنت بتوان
داشــته باشــد و  حمایــت اهــل ســنت جامعــه امــت عــرب و جامعه 
ــد و از حقــوق اهــل ســنت  ــام عــرب کســب کن ــه ن اســامی را ب
دفــاع کنــد امــا حاضــران در ایــن نشســت تاکنــون در دو موضــوع 
بــا هــم بــه تفاهــم نرســیدند: ۱- اینکــه چــه کســی پرچمدار شــود 
ــه گفتمــان واحــد  ــون ب ــذا تاکن ــی حاکــم باشــد ل 2- چــه گفتمان

نرســیدند.
ــر  ــم و اث ــش مه ــنت بخ ــل س ــره اه ــی: باالخ ــر کنعان ناص
گــذار در جامعــه عــراق اســت، بــه لحــاظ بافــت جمعیتــی، قومــی 
و مذهبــی، عــراق یــک جامعه چنــد مؤلفــه ای و بــه عبارتــی دیگر 
ــد را  ــراق واح ــا ع ــه اینه ــه موزائیکــی اســت. مجموع ــک جامع ی
ــار هــم  ــد و در طــول ســالهای متمــادی در کن تشــکیل مــی دهن
بودنــد. بعــد از ســقوط رژیــم بعــث هــم اهــل ســنت بخــش مهــم 

نشست »تمامیت ارضی عراق«؛

نشست دوحه به 
همگرایی اهل تسنن 

عراق کمک نکرد/
حضور بعثی ها ومعاندان

کارشناسان حوزه عراق با حضور در نشست »بررسی تمامیت ارضی عراق« اعالم کردند که نشست اخیر قطر 
به همگرایی اهل تسنن عراق کمک نکرد.

نشست بررسی تجزیه عراق، تمامیت ارضی این کشور و ضرورتهای اصالحات »حیدر العبادی« نخست وزیر 
عراق امروز با حضور کارشناسان حوزه عراق همچون ناصر کنعانی و جاسم صدرائیان در خبرگزاری مهر 

شد. برگزار 
در بخشی از این نشست، نشست اپوزیسیون عراق در دوحه قطر مورد بررسی قرار گرفت که با اهداف 
تجزیه این کشور دنبال و پیگیری می شود. نشست دوحه چندمین نشست درباره عراق است و عناصر و چهره 
های معاندی چون زیدان الجابری، محی عارف الکبیسی، احمد الدباش، لیث شوکت نمیق، سامی عبدالرزاق 
الجبوری، حمودی حسون العبادی، خمیس الخنجر، رافع الرافعی، سداد حامد السامرائی، عبدالحکیم السعدی و 

عاصم الجلبی در آن شرکت کرده بودند.
وزارت خارجه عراق این نشست را به شدت محکوم کرد. »احمد جمال« سخنگوی وزارتخانه امور خارجه عراق 
در بیانیه ای از برگزاری نشست مربوط به عراق، بدون آگاهی بغداد، در دوحه پایتخت قطر اظهار شگفتی 

کرد.
حیدر العبادی نیز این نشست را نوعی دخالت و خدشه به حاکمیت عراق دانست. بسیاری از نمایندگان عراقی 

نیز علیه این نشست موضع گرفتند.
نکته قابل توجه در این نشست حضور بعثی ها بود که این بار حضور را تقریبا علنی کردند و یکی از اعضای حزب 
منحله بعث درباره این نشست اظهار نظر کرد. خضیر المرشدی از شخصیت های بعثی از حضور وزیر خارجه 

قطر و سفیران تعدادی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در این همایش سخن گفت.
گزارش این نشست »تمامیت ارضی عراق« در ادامه از نظر می گذرد.

گزارش: سمیه خمارباقی
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خاورمیانه و شمال آفریقا

ــام  ــی در نظ ــریک سیاس ــت و ش ــت حکوم ــی از باف ــل توجه قاب
سیاســی عــراق بــوده اســت و ایــن افــراد بــه طــور مســالمت آمیــز 
ــه  ــود دارد ک ــه ای وج ــا نکت ــد ام ــی کردن ــر زندگ ــار یکدیگ در کن
اهــل تســنن عــراق پــس از ســقوط رژیــم بعــث در حــوزه درونــی 
دچــار فعــل و انفعاالتــی شــد بــه ویــژه برخــی افراطــی گــری هــا 
از درون جامعــه عــراق شــکل گرفــت و نکتــه دیگــر اینکــه برخــی 
از بازیگــران منطقــه ای بــا انگیــزه هــای سیاســی خــود را در کنــار 
جامعــه اهــل تســنن عــراق تعریــف کردنــد و تــاش کردنــد خــود 
ــر  را حامــی حقــوق اهــل ســنت عــراق نشــان دهنــد و همــواره ب
طبــل مباحــث طائفــه ای کوبیدنــد و اعــام کردنــد حقــوق اهــل 
ســنت در عــراق تضییــع شــده اســت. بعضــی از بازیگــران منطقــه 
ــا  ــه تنه ــرد ن ــن رویک ــد. ای ــش گرفتن ــرد را در پی ــن رویک ای ای
مشــکل اهــل تســنن عــراق را حــل نکــرد بلکــه رونــد مشــارکت 
سیاســی اهــل ســنت در حاکمیــت را دچــار خلــل کــرد و منجــر بــه 
تنــدروی هــا در جامعــه اهــل تســنن شــد. در نتیجــه این سیاســت 
هــا اهــل ســنت عــراق کــه اتفاقــا جــز بافــت اصلــی جامعــه عراق 
اســت دچــار خســارت هــای جــدی سیاســی معنــوی شــد. بــه هــر 
حــال حمایــت برخــی کشــورهای منطقــه ای از جریانــی بــه نــام 
جریــان داعــش کــه حداقل بــه لحــاظ مذهبی ریشــه در خاســتگاه 
اهــل ســنت دارد کمکــی بــه بازیافــت جایــگاه اهــل تســنن عــراق 
ــن  ــنن ای ــل تس ــه اه ــه جامع ــادی را ب ــارت زی ــه خس ــرد بلک نک
ــورهای  ــی کش ــفانه برخ ــرد را متاس ــن رویک ــرد. ای ــور وارد ک کش

منطقــه ای ایفــا کردنــد.

ــدگان آن  ــر برگزارکنن ــتها از منظ ــن نشس ــا ای || آی
ــه همگرایــی اهــل ســنت عــراق کمکــی  توانســته ب

ــد؟ بکن
ناصــر کنعانــی: در خصــوص نشســت اخیــر دوحــه و نشســت 
هــای قبلــی در اردن بایــد گفــت برگــزاری چنیــن جلســاتی تاکنون 
ــت  ــا حاکمی ــراق ب ــنت ع ــل س ــی اه ــه همگرای ــی ب ــچ کمک هی
سیاســی در درون عــراق نکــرد یعنــی مــن فکــر مــی کنــم ایــن 
نشســت هــا اگــر نشســت هایــی باشــد کــه بــه دنبــال حمایــت از 
یــک بخــش از بافــت جامعــه عــراق در برابــر بافــت دیگــر باشــد 
نــه تنهــا کمکــی بــه اهــل تســنن عــراق نمــی کنــد بلکــه رونــد 
ــز تضعیــف خواهــد کــرد. ایــن  مشــارکت سیاســی در عــراق را نی
تجربــه در طــول ســالیان گذشــته اتفــاق افتــاده اســت. نــگاه مــن 
بــه اجــاس دوحــه ایــن اســت کــه دولــت قطــر بــا انگیــزه هــای 
سیاســی ایــن نشســت را برگــزار کــرد. جریــان هایــی کــه در ایــن 
ــراق  ــنن ع ــل تس ــه اه ــده جامع ــد نماین ــرکت کردن ــت ش نشس
نبودنــد و نتیجــه ای نیــز در راســتای منافــع اهــل تســنن جامعــه 
عــراق رقــم نخواهــد خــورد. همگرایــی اهــل تســنن عــراق دچــار 
خلــل و ضعــف جــدی شــده اســت و عقــای اهــل تســنن عــراق 
ــد و مشــارکت سیاســی در  ــه فکــر جــدی بکنن ــد در ایــن زمین بای

ــد. ــت کنن درون عــراق را تقوی
صدرائیــان: بعــد از ســال 2003 مــا در جغرافیــا جمعیــت 
ــث  ــردم 2- بع ــتیم ۱- م ــه هس ــر مواج ــا 5 بازیگ ــنت ب ــل س اه
ــه ای 5-  ــات سیاســی اهــل ســنت 4- بازیگــران منطق 3- جریان

ــی. ــران خارج بازیگ
ــت  ــن جمعی ــد از ای ــاش کردن ــان ت ــه 4 جری ــردم بقی ــز م ــه ج ب
ــرای اهــداف خــود اســتفاده کننــد. بعــث از حکومــت  ــا ب و جغرافی
رانــده شــد خواســت از پایــگاه ســنت بــه حکومــت بازگــردد، عــرب 
هــای منطقــه و بازیگــران منطقــه خواســتند از ایــن جمعیــت اهــل 
تســتن و کشــته شــدن مــردم در مقابــل آمریــکا موزائیــک هــای 
عــراق را طبــق نظــر دلخــواه خــود بچیننــد. حاصــل ایــن شــد کــه 
بعــد از ۱3 ســال از اشــغال عــراق یــک آجــر روی آجــر نرفته اســت 
بلکــه فقــط ویرانــی بــه بــار گذاشــته اســت. آمــار کشــته هــا بعــد 
ــار، صــاح الدیــن،  ــه اســتان هــای نینــوا، االنب از بغــداد متعلــق ب
کرکــوک، دیالــی و بصــره اســت. یعنــی ایــن جمعیــت و جغرافیــا 
محــل درگیــری هــا بــوده اســت. از لحــاظ سیاســی اهــل تســنن 
ــد  ــد و ســپس مشــارکت در رون ــر کردن ــراق در ســال 2005 قه ع

سیاســی را تحریــم کردنــد.
اکنــون 3 میلیــون آواره در عــراق داریــم غیــر از مــردم تلعفــر کــه 
اندکــی از آنهــا شــیعه هســتند از 3 میلیــون آواره کــه ســازمان ملــل 
اعــام کــرده اســت دو میلیــون و ۷00 هــزار نفــر آن اهــل تســنن 
ــته اســت  ــون نخواس ــل تســنن چ ــال اه ــن ۱3 س ــتند، در ای هس
]یکســری واقعیــت هــا را[ بپذیــرد و تــا زمانــی کــه نپذیرنــد حاصل 

ایــن بــازی کشــتار و ویرانــی خــود اهــل تســنن خواهــد بــود.

ــت  ــراق چیس ــکا در ع ــرح آمری ــی ط ــور کل ــه ط || ب
ــه منافــع ایــن کشــور را تامیــن خواهــد  ــا تجزی و آی

ــرد؟ ک
جاســم صدارئیــان: دولــت جــورج بــوش بــا هدف مشــخصی 
وارد منطقــه شــد و آن هــدف ایــن بــود کــه عــراق را تصــرف کنــد 
ــکا  ــدف آمری ــه ه ــد و البت ــان ده ــه نش ــرای منطق ــی را ب و الگوی
مشــخص بــود، ایــن کشــور پایگاهــی بــرای مدیریــت کل منطقــه 
باشــد، آمریــکا نســبت به عــراق شــناخت نســبتا خوبــی داشــت اما 
شــناخت کاملــی نداشــت. بنابرایــن آمریــکا تصــور کــرد بــه عــراق 
ورود پیــدا مــی کنــد و ایــن کشــور را تصــرف مــی کنــد. آمریکایی 
هــا در شــناخت خــود بازیگرانــی مثــل شــیعیان و کردها و بخشــی 
ــقوط و  ــس از س ــا پ ــد. ام ــناخته بودن ــوب ش ــنت را خ ــل س از اه
ــد  فروپاشــی ارتــش عــراق و حــزب بعــث، عناصــری باقــی ماندن
بــه نــام حــزب بعــث و ســپس تکفیــری هــا روی کار آمدنــد و هــر 
دو اینهــا بــا ســاح وارد بــازی شــدند و از نارضایتــی اجتماعــی اهل 
ــی شــدند. از ســال  ــان ماندن ــک جری ــد و ی تســنن اســتفاده کردن
2003 تاکنــون مــا ۱2 ســال شــاهد حضــور یــک جریــان مســلحی 
هســتیم کــه علیرغــم فکــر بعثــی و فکــر افــراط گرایــی اســامی 

ــد. اصــل  ــرده ان ــدا ک ــی پی ــد و ریشــه اجتماع ــده ان ــراق مان در ع
موضــوع ایــن اســت کــه عــراق در حــال حاضــر دارای 4 جریــان 
ســنی، شــیعه، کــرد و جریــان مســلح مخالــف اســت. لــذا آمریــکا 
بــا عراقــی کــه فکــر مــی کــرد بــا دو عنصــر مــی توانــد آن را اداره 

کنــد ایــن موضــوع بــه 4 جریــان تبدیــل شــد.
باالخــره ســال 2009 توافقنامــه ای میــان بغــداد و واشــنگتن امضــا 
ــت  ــی در ســال 20۱۱ خــارج شــدند. دول ــان آمریکای شــد و نظامی
آمریــکا بــر اســاس طــرح »بیکــر- همیلتــون« وارد عمــل شــد و 
ــی در عــراق باقــی  ــراط گرای ــان اف ــا جری از عــراق خــارج شــد. ام
ــه اســم  ــوان گروهــی ب ــد و تحــت عن ــه ســوریه رفتن ــد و ب ماندن
ــرف  ــداد را تص ــای بغ ــا دیواره ــتند و ت ــراق بازگش ــه ع ــش ب داع

ــد. کردن
ــث  ــراق باع ــی ع ــی و اجتماع ــی، نظام ــی، امنیت ــرایط سیاس ش
شــد کــه حاکمــان ایــن کشــور دســت یــاری بــه ســوی آمریــکا 
ــی  ــس م ــد. پ ــن کشــور درخواســت کمــک کنن ــایند و از ای بگش
تــوان گفــت بازگشــت آمریــکا بــه منطقــه بــه درخواســت دولــت 
ــد اگــر ســاختار عــراق  ــود. امــا آمریکایــی هــا مــی گفتن عــراق ب
و دولــت عــوض شــود بــه عــراق بازخواهنــد گشــت. لــذا »حیــدر 
ــت  ــه درخواس ــا ب ــا بن ــی ه ــد و آمریکای ــل ش ــادی« وارد عم العب
ــکل از  ــی و متش ــن الملل ــاف بی ــکیل ائت ــا تش ــراق ب ــت ع دول
ــراق  ــه ع ــکا ب ــت آمری ــتند. بازگش ــراق بازگش ــه ع ــور ب 60 کش
مستشــاری و آموزشــی اســت و بــه نــام همــکاری نظامــی در عراق 
حضــور دارنــد امــا یــک نظامــی بــر روی زمیــن ندارنــد. آمریکایــی 
هــا اکنــون بــه تدریــج بــا کردهــا هماهنگــی کامــل نظامــی دارنــد 
و تنهــا در 26 نقطــه در اقلیــم کردســتان عــراق پایــگاه دارنــد امــا 
همــه اینهــا عملیاتی نیســت بلکــه آموزشــی و هماهنگــی عملیاتی 
ــک  ــتند و ی ــاری هس ــی و مستش ــا آموزش ــگاه ه ــن پای ــت. ای اس
ســرباز عملیاتــی وجــود نــدارد و نیروهــای کرد در ســایه پشــتیبانی 
ــت  ــرا دول ــردازد زی ــی پ ــا داعــش م ــگ ب ــه جن ــکا ب ــی آمری هوای
»بــاراک اوبامــا« نمــی خواهــد بــه چالــش بــا جمهوریخواهــان در 
آســتانه انتخابــات آمریــکا روی بیــاورد. آمریــکا بــه نــام همــکاری 
ــور  ــور حض ــن کش ــراق در ای ــت ع ــت دول ــه درخواس ــی و ب نظام
دارد و همــکاری نظامــی کامــل بــا اقلیــم کردســتان عــراق دارنــد 
و نیروهــای کــرد در ســایه پشــتیابنی هوایــی آمریــکا بــه جنــگ با 

ــردازد. ــی پ داعــش م
ــه  ــال تجزی ــی دنب ــه کنون ــا در بره ــی ه ــدارم آمریکای ــاد ن اعتق
عــراق هســتند آمریکایــی هــا حتــی در دولــت جمهــوری خواهــان 
نیــز دنبــال تجزیــه نبودنــد بلکــه بــه دنبــال پایگاهــی بودنــد تــا 
ــه  ــی ب ــا نگاه ــد. ب ــت کنن ــه را مدیری ــوالت منطق ــد تح بتوانن
اظهــارات ۱3 ســال اخیــر مقامــات آمریــکا دربــاره عــراق مشــاهده 
مــی کنیــم کــه جــز »جــو بایــدن« کســی از مقامــات واشــنگتن از 
تجزیــه عــراق ســخن نگفته اســت. لــذا اکنــون حضــور داعــش در 
عــراق نگرانــی آمریکایــی هــا را بیشــتر مــی کند. لــذا واشــنگتن تا 
تکلیــف مدیریــت مناطقــی کــه قــرار اســت تجزیــه شــوند و رابطه 
آنهــا بــا نظــام بیــن الملــل مشــخص نشــود دنبــال تجزیــه عــراق 
نیســت. امــا ایــن موضــوع بدیــن معنــی نیســت کــه تجزیــه عراق 
بــه نفــع آمریکا نیســت بلکــه در شــرایط فعلی مطــرح نیســت. زیرا 
تجزیــه عــراق یعنــی تقســیم عــراق و تقســیم عــراق یعنــی یــک 
ســنی و یــک شــیعه؛ چــرا کــه پــس از تجزیه ایــن پرســش مطرح 
مــی شــود کــه چــه کســی مــی خواهــد مناطــق تجزیــه شــده را 

مدیریــت کنــد.
نمــی تــوان گفــت تجزیــه عــراق در شــرایط فعلــی منجــر بــه نفع 
آمریــکا باشــد و واشــنگتن تــاش مــی کنــد عــراق را بــا همیــن 
شــرایط یعنــی یــک دولــت مســتقر امــا مشــکل دار و بحــران دار 

مدیریــت کنــد
بــه عنــوان مثــال در صــورت تجزیــه، کیــان ســنی اگــر بخواهــد 
ــه  ــه چ ــش ب ــت و اتکای ــت، جمعی ــد مدیری ــه کن ــراق را تجزی ع
ــوریه ؟  ــا س ــه ی ــا ترکی ــتان ی ــود اردن، عربس ــد ب ــوری خواه کش
مثــا »اســامه النجیفــی« تمایــل دارد بــه دلیــل جغرافیــای موصل 
خــود را بــه ترکیــه وصــل کنــد امــا آیــا بادیــه نشــین هــای اســتان 

االنبــار بــه ترکیــه فکــر مــی کننــد؟
حــاال بالعکــس جمعیــت بعثــی هــا هیچوقــت مثــل بادیه نشــینان 
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ــه کشــوری  ــد ب ــر بخواهن ــد و اگ ــی کنن ــر نم ــار فک ــتان االنب اس
تکیــه کننــد ترکیــه را مــد نظــر قــرار خواهنــد داد. پــس در بحــث 
تجزیــه نکتــه ای وجــود دارد کــه پــس از تجزیــه، منطقــه تجزیــه 
شــده بــه کــدام کشــور تکیــه خواهــد داشــت خــود ایــن موضــوع 
ــوان گفــت  مســئله ای اختــاف برانگیــز اســت. بنابرایــن نمــی ت
تجزیــه عــراق در شــرایط فعلــی منجــر بــه نفــع آمریــکا باشــد و 
ــی  ــن شــرایط یعن ــا همی ــد عــراق را ب واشــنگتن تــاش مــی کن
یــک دولــت مســتقر امــا مشــکل دار و بحــران دار مدیریــت کنــد.

ــت  ــد گف ــه بای ــی: در خصــوص تحــوالت منطق ــر کنعان ناص
لزومــا آمریکایــی هــا بــرای منطقــه طــرح دارنــد و قطعــا مــا نمــی 
ــمال  ــه و ش ــوزه خاورمیان ــه در ح ــوع منطق ــوالت متن ــم تح توانی
آفریقــا و حتــی در اوراســیا کــه در حــال رقــم خــوردن اســت را بــی 
ارتبــاط بــا طــرح هــای آمریــکا بدانیــم. آمریــکا کل جهــان را حوزه 
ــل اســت  ــن حــق را قائ ــود ای ــرای خ ــد و ب ــی دان ــود م ــع خ مناف
ــه  ــات منطق ــا شــرایط و مقتضی کــه در هــر حــوزه ای متناســب ب
ــرای خــود تعریــف  ــه کنــد و در راســتای منافعــی کــه ب ای مداخل
کــرده اســت ایفــای نقــش کنــد. لزومــا همــه آنچــه در منطقــه در 
حــال رقــم خــوردن اســت را مرتبــط بــا طراحــی آمریــکا نمــی دانم 
ــه گذشــته ضعیــف  ــکا قدرتــش نســبت ب چــرا کــه معتقــدم آمری
ــه  ــر شــده و ایــن کشــور از توانایــی ایفــای نقــش بــا منــازع ب ت
مراتــب دور شــده اســت و بــا محدودیــت هــای بســیاری در داخــل 
آمریــکا مواجــه اســت و منابــع قــدرت ملــی آمریــکا در حــوزه های 
مختلــف کاهــش پیــدا کــرده اســت، در حــوزه خارجــی بازیگــران 
ــه  ــکا را ب ــازع آمری ــدرت بامن ــا ق ــه لزوم ــد ک ــود دارن ــد وج جدی
رســمیت نمــی شناســند. ایــن بازیگــران هــم در حــوزه اقتصــادی 
ظهــور کردنــد هــم در حــوزه هــای سیاســی، امنیتــی و آمریــکا بــا 
قــدرت هــای نوظهــوری مواجــه اســت کــه ملــزم هســت منافــع 

قــدرت هــای نوظهــور را در نظــر بگیــرد.
تجربــه تاریخــی بعــد از جنــگ جهانــی دوم بــه بعــد بــه گونــه ای 
رقــم خــورد کــه آمریکا دیگــر با قــوه قهــر و زور نمــی توانــد جهان 
را مدیریــت کنــد و گرایــش واشــنگتن بــه رویکــرد نــرم بیــش از 
گذشــته افزایــش یافــت. تجربــه افغانســتان و عــراق کــه علیرغــم 
هزینــه هــای بســیار آمریــکا نتوانســت تحــوالت ایــن کشــورها را 
مدیریــت کنــد بــه خوبــی نشــان داد کــه رویکــرد نظامــی دیگــر 
نمــی توانــد تحــوالت را طبــق دلخــواه آمریکایــی هــا رقــم بزنــد.

رویکردهــای نظامــی اساســا نتایــج غیــر قابــل انتظــاری را بــرای 
آمریکایــی هــا رقــم زد. بــه عنــوان مثــال رویکــرد نظامــی آمریــکا 
در عــراق عــاوه بــر تلفــات بســیار نظامــی و هزینــه های ســنگین 
مــادی و معنــوی کــه از اعتبــار آمریــکا صــرف شــد اتفــاق دیگری 
در عــراق رخ نــداد. آمریکایــی هــا در مــدت زمــان کوتاهــی 
ــت  ــا در دول ــد ام ــاقط کنن ــراق س ــت را در ع ــک دول ــتند ی توانس
ســازی در ایــن کشــور ضعــف دارنــد و در طول ۱۱ ســال نتوانســته 
ــان  ــای قدرتش ــه ه ــه مؤلف ــرا ک ــند چ ــه الزم برس ــه نتیج ــد ب ان

ــر از گذشــته اســت. ضعیــف ت
 آمریکایــی هــا در حــال حاضــر قــدرت بامنــازع نیســتند و 
ــکا  ــدار آمری ــه در م ــتند ک ــه هس ــوری مواج ــران نوظه ــا بازیگ ب
ــکا  ــان آمری ــه دیگــر اینکــه هــم پیمان ــد. نکت حرکــت نمــی کنن
بــه مراتــب شرایطشــان تغییــر کــرده اســت. آمریکایــی هــا هیــچ 
همپیمــان راهبــردی در حــوزه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا ندارنــد 
ــد  ــکا بودن ــردی آمری ــی کــه ســالیان ســال شــریک راهب بازیگران
بــه دو دلیــل دیگــر ویژگــی ســابق را ندارنــد: ۱- تــوان اثرگــذاری 
ــا بحــران هــای  ایــن بازیگــران کاهــش یافتــه و ایــن کشــورها ب
اقتصــادی و امنیتــی مواجــه هســتند و ایــن هــم پیمانــان عمومــا با 
بحــران مشــروعیت و عــدم مقبولیــت مواجه هســتند و کشــورهایی 
هســتند کــه از فاکتورهــای ارزشــی غــرب برخــوردار نیســتند. برای 
آمریکایــی هــا اســاس اســتمرار حمایــت از ایــن رژیــم هــا هزینــه 
هــای بســیار معنــوی دارد. یکــی از دالیــل طــرح خاورمیانــه بزرگ 
ایــن بــود کــه هــم پیمانــان آمریــکا بــه گونــه ای تغییــر و تحــول 
کننــد کــه حداقــل همپوشــانی را بــا ارزش هــای آمریکایــی داشــته 
ــد.  ــر بیای باشــند و ضریــب شــکنندگی در ایــن کشــورها پاییــن ت
مصــر را در نظــر بگیریــم، ایــن کشــور ســال هــا بعــد از پیــروزی 
ــی  ــه م ــود ک ــا ب ــی ه ــه آمریکای ــران دغدغ ــامی ای ــاب اس انق

گفتنــد اگــر قــرار باشــد همچــون انقــاب اســامی ایــران تجربــه 
ــوردار  ــا برخ ــه ه ــن مؤلف ــر از ای ــود مص ــرار ش ــه تک ای در منطق
اســت. لــذا آمریــکا تــاش مــی کــرد چنیــن اتفاقــی رخ ندهــد کــه 
هــم مصــر از ارزش هــای متناســب بــا آمریــکا برخــوردار باشــد و 
هــم بتوانــد عنصــر حمایتــی از امنیــت رژیــم صهیونیســتی را تکرار 
کنــد و هــم تجربــه تکــرار انقــاب ســامی ایــران را بــه حداقــل 

ــد. کاهــش یاب
بنابرایــن در داخــل منطقــه کشــورهای همپیمــان آمریــکا از 
فاکتورهــای مــورد مقبــول آمریــکا دیگــر برخــوردار نیســتند. مردم 
منطقــه نیــز دیگــر در فعــل و انفعــاالت جدید بــه آمریکا بــه عنوان 
همپیمــان راهبــردی نــگاه نمــی کننــد چــرا کــه فکــر مــی کننــد 
پــس از انقاب اســامی ایــران آمریــکا دیگر تــوان حمایــت تعیین 
ــس از  ــژه پ ــه وی ــدارد ب ــه را ن ــورهای منطق ــع کش ــده از مناف کنن
انقــاب اســامی ایــران وضعیتــی در منطقــه رقــم خــورد یعنــی 
ســعودی هــا دیگــر مــی داننــد آمریکایــی هــا لزومــا نمــی تواننــد 
امنیــت و منافــع آنهــا را در منطقــه تامیــن کننــد. نکته دیگــر اینکه 
واقعــا خواســته هــای مردمــی در منطقــه بــاال رفتــه اســت و آمریکا 
در میــان دو مؤلفــه کــه توجــه بــه خواســت ملــت هــا و از ســوی 
دیگــر توجــه بــه خواســته دولــت همپیمانانــش در منطقــه اســت 
ــد  ــی هــا نمــی توانن ــن دوگانگــی را آمریکای ــد. ای ــد توجــه کن بای

حــل کننــد و در یــک بــرزخ تاریخــی گرفتــار شــده انــد.
در منطقــه تحوالتــی رقــم خــورد از جملــه قــدرت گیــری 
ــی و  ــای عرب ــت ه ــگاه دول ــه از ن ــران ک ــامی ای ــوری اس جمه
ســنتی منطقــه کــه هــم پیمــان آمریــکا تلقــی می شــوند سیاســت 
ــوده  ــی ب ــن تحوالت ــدن چنی ــود آم ــه وج ــث ب ــکا باع ــای آمری ه
اســت، ایــن کشــورها اعتقــاد دارنــد آمریکایــی هــا از جدیــت الزم 

بــرای کنتــرل ایــران برخــوردار نیســتند و حتــی ایــن تلقــی را دارند 
کــه آمریــکا در مــورد تحــوالت منطقــه بــا ایــران توافــق پنهانــی 
دارد بنابرایــن اساســا کشــورهای منطقــه نوعــی بدبینــی سیاســی 
ــه  ــد و مایــل نیســتند دیگــر ب ــه دولــت آمریــکا پیــدا کــرده ان را ب
عنــوان همپیمــان آمریــکا باشــند. در مجمــوع بایــد گفــت مؤلفــه 
ــدا  ــه ای کاهــش پی ــا برخــی بازیگــران منطق ــی ب هــای همپیمان

ــرده اســت. ک
نکتــه دیگــر اینکــه خــود آمریکایــی هــا بــه دلیــل ســیال بــودن 
ــز  ــه عاج ــت در منطق ــاب درس ــا از انتخ ــه واقع ــوالت منطق تح
هســتند. یعنــی اگرچــه معتقــد هســتند بایــد تحــوالت سیاســی و 
امنیتــی منطقــه را مدیریــت کننــد و در شــکل دهــی بــه فضــای 
منطقــه ایفــای نقــش بکننــد امــا پیچیدگــی و گســتردگی تحوالت 
بــه انــدازه ای اســت کــه پرونــده هــا بــه مراتــب پیچیــده تــر شــده 
ــکان  ــد ام ــکا در آن واح ــدند و آمری ــر ش ــران متکث ــت و بازیگ اس
ــدارد. معتقــدم آمریکایــی هــا در حــال  ــده هــا را ن ــا پرون تعامــل ب
حاضــر لزومــا پــروژه مشــخصی کــه نقطــه آغازیــن آن مشــخص 

باشــد در اختیــار ندارنــد. الاقــل در مــورد عــراق بــه طــور قطــع بــه 
ــاد دارم. آن اعتق

ــه را  ــتند منطق ــل هس ــا مای ــی ه ــد آمریکای ــاد دارن ــده ای اعتق ع
ــد کــه  ــد اســتراتژیک توجــه کنن ــه مناطــق جدی ــد و ب ــرک کنن ت
ــز  ــز اهمیــت اســت، عــده ای نی از نظــر اقتصــادی و سیاســی حائ
معتقدنــد اهمیــت خاورمیانــه و شــمال آفریقــا بــه انــدازه ای اهمیت 
دارد کــه آمریکایــی هــا نمــی تواننــد ایــن منطقــه را رهــا کننــد و 
در اختیــار کســی دیگــر قــرار دهنــد. اگــر هــر دو فــرض را در نظــر 
بگیریــم و نســبتی از حقانیــت را بــرای آنهــا قائــل باشــیم در هر دو 
فــرض آمریکایــی هــا نمــی تواننــد ایــن منطقــه را بــه حــال خــود 
رهــا کننــد زیــرا دهکــده جهانــی به طــوری اســت کــه کوچکترین 
تحولــی در نقطــه ای امــکان اثرگــذاری بــر دیگــر مناطــق را دارد 
و فضــای تاریخــی، ســنتی و اســتراتژیک خاورمیانــه امــکان 
اثرگــذاری در ســایر نقــاط دنیــا در حــوزه هــای سیاســی، امنیتــی 

ــادی را دارد. و اقتص
ــرح  ــرورت ط ــرای ض ــر ب ــل دیگ ــی از دالی ــد یک ــه نمان ناگفت
خاورمیانــه بــزرگ از ســوی آمریــکا و غــرب ایــن بــود کــه توســعه 
ــران  ــه، بح ــه خاورمیان ــی در منطق ــی و اجتماع ــی سیاس نیافتگ
اجتماعــی و نارضایتــی هــای عمومــی را ایجــاد و افــراط گرایــی را 
ترویــج مــی کنــد، همچنیــن بحــران آوارگان را تقویــت مــی کنــد 
ــرار مــی دهــد.  ــه، غــرب را تحــت الشــعاع ق ــی در منطق ــا امن و ن
ــی هــا فکــر  ــزرگ آمریکای ــه ب ــب طــرح خاورمیان ــن در قال بنابرای
مــی کردنــد ایــن طــرح بــه توســعه یافتگــی ایــن منطقــه کمــک 
مــی کنــد. در واقــع بایــد گفــت چــه آمریکایــی هــا بــه ایــن فکــر 
کننــد منطقــه را تــرک کننــد یــا خیــر الجــرم خــود را ناگزیــر مــی 

ــرای منطقــه طراحــی داشــته باشــند. داننــد ب

بنابرایــن بخــش زیــادی از تحــوالت منطقــه ای را در قالــب حرکت 
آمریکایــی هــا تلقــی مــی کنــم امــا اینکــه مثــا بگوییــم تحــول 
بزرگــی بــه عنــوان بیــداری اســامی را آمریکایــی هــا کلیــد زدنــد 
ــی  ــای ب ــه ه ــدم مؤلف ــه معتق ــدارم بلک ــادی ن ــن اعتق ــن چنی م
ثباتــی در منطقــه بــه میزانــی بــود کــه صرفــا نیازمنــد جرقــه ای 
بــود تــا تحــوالت اجتماعــی سیاســی جدیــدی و بســیاری از فعــل 
و انفعــاالت اجتماعــی رقــم بخــورد، ایــن جرقــه در تونــس خــورد و 
بــه ســرعت در کشــورهای دیگــر تســری پیــدا کــرد. کشــورهای 
ــد  ــر پذیرفتن ــم تاثی ــن از ه ــان ممک ــن زم ــه در کوتاهتری منطق
ــد  ــاش کردن ــردی ت ــع راهب ــن مناف ــرای همی ــا ب ــی ه آمریکای
ــا از  ــی ه ــاش آمریکای ــن ت ــوند. بنابرای ــوار ش ــوالت س ــر تح ب
ــد تحــوالت منطقــه را  ــود کــه بتوانن ــن ب ــه بعــد ای ســال 20۱۱ ب
بــر اســاس نــگاه خــود ســازماندهی کننــد و بــر فضــای عمومــی 

منطقــه مســلط شــوند.
ــی در  ــرد نظام ــه رویک ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــه ای ک نکت
ــه  ــنگتن ب ــت و واش ــورده اس ــت خ ــه شکس ــک تجرب ــکا ی آمری
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رویکــرد نــرم روی آورده اســت. موضــوع دیگــر اینکــه دغدغــه ای 
ــران در طــول ســه دهــه گذشــته  ــام جمهــوری اســامی ای ــه ن ب
بعــد از انقــاب ایــران بــرای آمریــکا بــه وجــود آمــده اســت ایــن 
ــه  ــک دغدغ ــه ای آن ی ــرکای منطق ــکا و ش ــرای آمری موضــوع ب
ــه در  ــود ک ــی ب ــدرت نرم ــران ق ــال ای ــر ح ــه ه ــود. ب ــدی ب ج

ــد. ــدا ش ــی آن هوی ــرات فرهنگ ــن اث ــان ممک ــن زم کوتاهتری
تحوالتــی کــه در منطقــه شــکل گرفــت و بازیگــران غیــر دولتــی 
ــازوان و  ــا ب ــی ه ــگاه آمریکای ــد از ن ــه روی کار آمدن ــه در منطق ک
ــه ایــن  ــد، آمریکایــی هــا نمــی توانســتند ب ــران بودن بازیگــران ای
ــرکای  ــار ش ــه فش ــدی اینک ــه بع ــند نکت ــه باش ــی توج ــه ب مؤلف
منطقــه ای بــر آمریــکا زیــاد اســت و آمریکایــی هــا دوســتانی دارند 
کــه از ایــن کشــور خواســته انــد علیــه ایــران اقــدام جــدی نظامــی 

ــد. کن
ــه کــرد و موفــق نبــود،  آمریــکا فاکتــور نظامــی را در عــراق تجرب
زمینــه فاکتــور نظامــی آمریــکا در عــراق فراهــم بــود، رژیمــی در 
عــراق حاکــم بــود کــه بــا هیچکــدام از ارزش هــای بیــن المللــی و 
معیارهــای دموکراتیــک همخوانــی نداشــت، این کشــور بــی ثباتی 
را در منطقــه تســری داده بــود، اقدامــات ماجراجویانــه انجــام مــی 
ــا  ــد ام ــی ش ــت م ــدرت مدیری ــن ق ــد ای ــکا بای ــر آمری داد و از نظ
اینکــه آمریکایــی هــا بــه تجزیــه عــراق فکــر مــی کننــد یــا نــه با 

نظــر آقــای صدرائیــان موافــق هســتم.
اعتقــادم بــر ایــن اســت کــه آمریکایــی هــا گزینه روشــن و آســانی 
در عــراق ندارنــد یعنــی در فضایــی وارد شــدند کــه پیچیدگــی هــا 
ــاب  ــد انتخ ــی توانن ــا نم ــی ه ــه آمریکای ــت ک ــدازه ای اس ــه ان ب
روشــنی داشــته باشــند و اوضــاع را مدیریــت کننــد. آمریکایــی هــا 
یــا بایــد جریــان شــیعه را بــرای برنامــه راهبــردی خــود و مدیریــت 
عــراق انتخــاب کننــد کــه ایــن بــرای آمریــکا دغدغــه هایــی دارد 
چــرا کــه شــیعیان را همســو بــا ایــران مــی داننــد و ایــن مســئله با 
رویکــرد بنیادیــن آمریــکا بــرای کنتــرل ایــران همخوانــی نــدارد. 
ــکا باعــث مــی  ــان شــیعه از ســوی آمری ــن انتخــاب جری همچنی
شــود واشــنگتن بــا هــم پیمانــان منطقــه ای خــود دچــار چالــش 
شــود چــرا کــه ایــن همپیمانــان خواســتار کاهــش قــدرت ایــران 
هســتند. بنابرایــن بــا ایــن دغدغــه نمــی تواننــد شــیعه را شــریک 
راهبــردی خــود انتخــاب کننــد هــر چنــد کــه شــیعیان بــه لحــاظ 
ــی از عناصــر  ــه هســتند و حت ــن مؤلف ــوی تری ــابقه سیاســی ق س
قدرتمنــد نظامــی بــرای ثبــات ســازی در عــراق برخــوردار هســتند 
امــا بــه هــر حــال آمریــکا بــه دالیــل فــوق نمــی توانــد ایــن مؤلفه 

را انتخــاب کنــد.
ایــن نکتــه را نیــز بایــد متذکــر شــد کــه شــیعیان در درون عــراق 
عمومــا بــه آمریکایــی هــا نــگاه مثبتــی ندارنــد. در مــورد انتخــاب 
ــرای اجــرای برنامــه راهبــردی در عــراق از ســوی  اهــل تســنن ب
آمریــکا نیــز بایــد گفــت کــه ایــن جریــان از ظرفیــت و تــوان الزم 
بــرای پیشــبرد اهــداف آمریــکا برخــوردار نیســت بــه رغــم اینکــه 
هــم پیمانــان منطقــه ای آمریــکا بــه شــدت بــه ایــن کشــور فشــار 
مــی آورنــد بــه ایــن مؤلفــه توجــه کنــد. اکــراد نیــز ضعیــف تریــن 
مؤلفــه در عــراق هســتند کــه نمــی تواننــد در دولــت ســازی تنهــا 
یــا مؤثرتریــن شــریک در کنــار آمریــکا در دولــت ســازی در عــراق 

باشــند.
بنابرایــن آمریکایــی هــا بــا ســردرگمی در صحنــه سیاســی عــراق 
روبــرو هســتند اینکــه آمریکایــی هــا اکنــون بــه تجزیــه فکــر می 
کننــد مــن بــه نظــرم جریــان هایــی در آمریــکا بــه تجزیــه فکــر 
مــی کننــد، ایــن افــراد شــخصیت هــای سیاســی شــناخته شــده 
ای هســتند کــه اکنــون در قــدرت نیســتند و یــا مؤسســات فکــری 
مطالعاتــی آمریــکا هســتند کــه لزومــا بــا شــرایط واقعــی عــراق و 
رویکــرد هــای دولــت آمریــکا کــه بــه تحــوالت بــه طــور همــه 
ــر  ــن فک ــن م ــد. بنابرای ــی ندارن ــد همخوان ــی کنن ــر م ــه فک جانب
مــی کنــم آمریکایــی هــا در درون عــراق بــا آزمــون و خطــا پیــش 
مــی رونــد و بــه صــورت روزمــره تحــوالت را کنتــرل مــی کننــد 
و همــه تــاش خــود را مــی کننــد بــه ســمتی حرکــت مــی کننــد 
کــه در نهایــت عــراق را در چارجــوب منافــع خــود مدیریــت کننــد 
امــا اینکــه تــا چــه میــزان موفــق خواهنــد بــود مشــخص نیســت. 
ایــن موضــوع کــه آمریکایــی هــا در نهایــت بــه تجزیه عــراق فکر 

مــی کننــد ممکــن اســت باشــد و شــواهد و قرائنــی وجــود دارد که 
ــی  ــه م ــن موضــوع توج ــه ای ــا ب ــی ه ــد آمریکای ــی ده نشــان م
کننــد اما اینکــه یپذیریــم اکنــون مســئله تجزیــه عــراق در اولویت 

آمریــکا اســت مــن چنیــن فکــری نمــی کنــم.

|| جنــاب کنعانــی شــما در اظهــارات خــود فرمودیــد 
آمریــکا تحــوالت منطقــه را نهایتــا در آینــده بــا نــگاه 
ــن رابطــه  ــه در ای ــد. دو نکت خــود مهندســی مــی کن
ــک  ــورای آتالنتی ــوی ش ــی از س ــود دارد. گزارش وج
منتشــر شــده بــود و در آن بــه اهمیــت منطقــه 
ــک  ــد ی ــی توان ــود م ــه خ ــه منطق ــه و اینک خاورمیان
متغیــر مســتقل و تاثیرگــذار بــر نظــام جهانــی باشــد 
ــه  ــود ک ــده ب ــزارش آم ــن گ ــت. در ای ــاره داش اش
منطقــه خاورمیانــه در ســال 2015 منطقــه ای خواهــد 
ــت  ــان را تح ــای رخ داده در جه ــده ه ــه پدی ــود ک ب
تاثیــر قــرار مــی دهــد. نکتــه دیگــر اینکــه در بحثــی 
کــه فرمودیــد آمریــکا قصــد دارد در طــرح خاورمیانــه 
ــای  ــا رویکرده ــا ب ــت ه ــت مل ــم خواس ــزرگ ه ب
ــا را  ــت ه ــت دول ــم خواس ــرال و ه ــای لیب ارزش ه
مــد نظــر داشــته باشــد اینهــا در منطقــه خاورمیانــه 
بــه پارادوکــس منجــر مــی شــود. بــه عنــوان مثــال 
ــن  ــدرت گرفت ــه ق ــر ب ــراق منج ــی در ع دمکراس
ــی  ــد. از طرف ــد ش ــور خواه ــن کش ــیعیان در ای ش
ــارس  ــج ف ــه خلی ــته ای در منطق ــای بس ــت ه دول
ــدرت  ــردم در ق ــت م ــه خواس ــه ب ــد ک ــود دارن وج
ــا  ــی ب ــن مهندس ــه ای ــد در نتیج ــی دهن ــت نم اهمی
ــود. تصــور نمــی شــود  مشــکالتی مواجــه خواهــد ب
آمریــکا بخواهــد بــه ارزش هــای مردمــی توجــه کنــد 
ــا ایــن  ــکا ب ــه نظــر نمــی رســد منافــع آمری ــرا ب زی
ــن  ــود. در ای ــن ش ــق تامی ــی مناط ــرد در بعض رویک

ــد؟ ــری داری ــه نظ ــه چ رابط
ــیکال در  ــرایط پارادوکس ــا ش ــا ب ــا واقع ــی ه ــی: آمریکای کنعان
ــه  ــن و ب ــای مطمئ ــاب ه ــا انتخ ــتند. واقع ــه هس ــه مواج منطق
ــدارد  ــود ن ــکا وج ــت آمری ــرای دول ــی ب ــان بخش ــی اطمین عبارت
و ایــن کشــور از یــک طــرف بــا قــدرت هــای نــو ظهــوری مثــل 
ایــران مواجــه اســت کــه بــا منافــع آمریــکا همخوانــی نــدارد. یعنی 
از نــگاه آمریــکا بایــد ایــن قــدرت کنتــرل و مدیریــت شــود و مولفه 
هــای قــدرت آن تضعیــف شــود نکتــه دیگــر اینکــه در مدیریــت 
ــکا  ــدارد و آمری ــار ن ــه دیگــری در اختی ــا مولف ــن بازیگــر واقع همی
ــم و  ــتقیم، تحری ــر مس ــگ غی ــه جن ــه گزین ــا چ ــه ه ــه گزین هم
فشــار اقتصــادی، ایجــاد تنــش هــای منطقــه ای و تــاش بــرای 
ایجــاد بــی ثباتــی داخلــی و ایجــاد نــزاع و اختــاف تصنعــی میــان 
ایــران و کشــورهای منطقــه را تجربــه کــرده اســت. نکتــه دیگــر 
ــا  اینکــه در درون منطقــه هیــچ بازیگــر موثــری بــرای مواجهــه ب
ایــران وجــود نــدارد، اگــر عــراق بــه عنــوان قــدرت موثــر کــه مــی 
توانســت هــم در نــگاه آمریکایــی هــا ایــران را کنتــرل کنــد و هــم 
از نظــر اعــراب نگهبــان دروازه هــای شــرقی جهــان عــرب باشــد 
یــک زمانــی وجــود داشــت امــا خــود ایــن قــدرت بــه جایی رســید 
ــی همــان  ــد یعن ــا عــراق برخــورد کن ــر شــد ب ــکا ناگزی کــه آمری
بازیگــری کــه مــی توانســت ایــران را کنتــرل کنــد بــه دســت خود 

ــکا دگرگــون شــد. آمری
ــا  ــا ب ــه غالب ــی منطق ــکار عموم ــه اف ــن اســت ک ــدی ای ــه بع نکت
آمریــکا همســو نیســت و در کشــوری کــه نزدیکتریــن همپیمانــی 
ــه شــدت  ــا آمریــکا دارد مــی بینیــم کــه مــردم ایــن کشــور ب را ب
از آمریــکا تنفــر دارنــد نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه ارزش هــای 
ــه  ــد ک ــدا کن ــعه پی ــه ای توس ــت در منطق ــرار اس ــی ق آمریکای
ــر  ــا حاض ــه اساس ــه خاورمیان ــلط در منطق ــنتی مس ــان س حاکم
ــران،  ــن بازیگ ــگاه ای ــی از ن ــد. یعن ــر را بپذیرن ــن تغیی ــتند ای نیس
برنامــه آمریــکا در منطقــه منجــر بــه تغییــر نظــام هــا و حاکمــان 
ــرای  ــکا ب ــن اســت کــه آمری ــر ای ــذا مــن تصــورم ب مــی شــود. ل
پیشــبرد طــرح هــای خــود در منطقــه هیــچ همپیمــان راهبــردی 
نــدارد، دولــت هــای عربــی منطقــه نســبت بــه آمریــکا انتقــادات 

جــدی دارنــد. مــردم منطقــه نیــز عمومــا تنفــر تاریخــی از آمریــکا 
دارنــد و عنصــر رژیــم صهیونیســتی در منطقــه بــه عمیــق شــدن 
کینــه ضــد آمریکایــی در منطقــه کمــک کــرده اســت. 3 جنــگ 
33 روزه، 8 روزه و 22 روزه بــه شــدت کینــه هــای ضــد آمریکایــی 
را در منطقــه تقویــت کــرده اســت یعنــی مــردم منطقــه آمریــکا را 
در کنــار رژیــم صهیونیســتی مــی بیننــد بنابرایــن آمریکا بــه عنصر 

مــردم نیــز در منطقــه نمــی توانــد توجــه کنــد.
در خصــوص بازیگــران غیــر دولتــی در منطقــه نیــز عمومــا 
ــد، در  ــی دارن ــد آمریکای ــات ض ــه گرایش ــتند ک ــی هس بازیگران
فلســطین گــروه هــای مقاومــت همــه بنیــان هــای ضــد آمریکایی 
ــا  ــت اساس ــر مقاوم ــان عنص ــد؛ در لبن ــتی دارن ــد صهیونیس و ض
ضدیــت آمریکایــی دارد؛ در عــراق گــروه هــای اصیــل و مقاومــت 
گرایشــات ضــد آمریکایــی دارنــد؛ در ســوریه بــه هــر حــال دولت و 
نیروهــای مردمــی گرایش ضــد آمریکایــی دارنــد، بنابرایــن آمریکا 
بــر کــدام جریــان غیــر دولتــی مــی توانــد تکیــه کنــد نــه مــردم و 
نــه گروههــا قابــل اتــکا نیســتند. بنابرایــن واقعــا آمریکایــی هــا در 

ــا شــرایط پارادوکســیکال مواجــه هســتند. منطقــه ب
عنصــری کــه آمریکایــی هــا بــه آن توجــه کردنــد آشــوب ســازنده 
اســت چیــزی کــه بــه دفعــات از آن یــاد مــی شــود، سیاســتی کــه 
آمریکایــی هــا در منطقــه دنبــال مــی کننــد این اســت که در بســتر 
بــی ثباتــی بــه ســمت ایجــاد ثبــات جدیــد حرکت کننــد. بــه نظرم 
آمریکایــی هــا در حــال تجربــه ایــن موضــوع هســتند، اســتفاده از 
ــا  ــه واقع ــی ک ــای مســلح و افراط ــروه ه عناصــر تروریســتی و گ
ــه  ــانی و ن ــه انس ــی و ن ــای غرب ــا ارزش ه ــه ب ــنخیتی ن ــچ س هی
اســامی دارنــد، آمریکایــی هــا بــا جدیــت از آن در منطقه اســتفاده 
ــورد  ــکا م ــد اســتفاده از القاعــده در گذشــته توســط آمری مــی کنن
اســتفاده قــرار گرفــت و اکنــون نیــز داعــش همیــن ویژگــی را در 
منطقــه دنبــال مــی کنــد. یعنــی عناصــری هســتند کــه بــی ثباتی 
ــای موجــود  ــد، در نظــام ه ــد ایجــاد کنن ــی توانن ــی م ــه راحت را ب
ــه  ــا مدیریــت آن ب ــد ب ــی هــا بتوانن ــد و آمریکای ــل ایجــاد کنن خل
ــم  ــد. مــن تصــور مــی کن ــدا کنن ــد دســت پی ــات و نظــم جدی ثب
ــب تــاش  آمریکایــی هــا در حــال حاضــر در منطقــه در ایــن قال
ــه  ــور را ب ــن کش ــیکال ای ــرایطی پارادوکس ــی ش ــد یعن ــی کنن م
ســمت سیاســت ماجراجویانــه تــوام بــا ریســک ســوق داده اســت 
کــه بتواننــد در یــک پروســه زمانــی تحــوالت منطقــه را مدیریــت 

کننــد.

|| فدرالیســم کــه مشــخصا در قانــون اساســی عــراق 
مطــرح اســت بــه چــه شــکل اســت؟ فدرالیســم اهل 
تســنن و شــیعه نیــز مطــرح اســت یــا تنهــا مختص 
اقلیــم کردســتان عــراق اســت؟ بــا توجــه بــه اینکــه 
عــراق رونــد دولــت ملــت ســازی تاریخــی بــه بیــان 
»تونیــز« گمایــن شــافتی را طــی نکــرده اســت، اگــر 
ــعه  ــد توس ــرد بای ــکل بگی ــد ش ــم بخواه فدرالیس
سیاســی وجــود داشــته باشــد و بــا توجــه بــه اینکــه 
عــراق توســعه سیاســی را طــی نکــرده اســت فکــر 
مــی کنیــد اگــر فدرالیســم در عــراق پیــاده شــود آیــا 

منجــر بــه تجزیــه نخواهــد شــد؟
صدرائیــان: در قانــون اساســی عــراق بــه طائفــه اشــاره نشــده 
ــی  ــه فدرالیســم کردســتان اشــاره شــده اســت و م ــا ب اســت تنه
گویــد مناطــق فــدرال مــی تواننــد در ســفارت دفتــر داشــته باشــند، 
مــی گویــد در هیئــت هــای اعزامــی بایــد مناطــق فــدرال حضــور 
داشــته باشــند یعنــی یــک چیــز کلــی راجــب مناطــق فــدرال گفته 
انــد. لــذا منطقــه و ویژگــی و چارچــوب آن مشــخص نیســت. مــن 
مخالــف ایــن موضــوع هســتم کــه گفتــه مــی شــود هویــت ملــی 
عــراق از بیــن رفتــه اســت و معتقــدم ایــن هویــت از بیــن نرفتــه 
اســت. درســت اســت عــراق مصنوعــی اســت امــا در دوره عثمانــی 
مــا اختافــی میــان شــیعه و ســنی نداشــتیم برخــی ســعی دارنــد 
ایــن موضــوع را القــاء کننــد کــه عــراق از ابتــدا هویت ملی نداشــته 

اســت و مصنوعــی اســت لــذا بایــد تجزیــه شــود.
درســت اســت عــراق فعلــی از ســال ۱920 تشــکیل شــده اســت 
امــا بــه قبــل آن نیــز بایــد توجــه کــرد مثــا در عــراق دوره عثمانی 
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مــا اختافــی نداشــتیم، هــر اتفاقــی که بــرای عــراق رخ داده اســت 
بعــد از ســال 2003 بــه وجــود آمــد در حــال حاضــر کســی در عراق 
خــود را عراقــی نمــی دانــد بلکــه متعلــق بــه هویــت خــاص خــود 
یعنــی کــرد، شــیعه یــا ســنی مــی داند پــس مــن نیــز معتقــدم اگر 
جرقــه اولیــه فدرالیســم رخ دهــد، عــراق بــه ســمت تجزیــه خواهد 
رفــت تجزیــه عراقــی کــه هــر کســی بــه کیــان خــود وصل شــود. 
ــوده چــرا کــه  ــا در عــراق نب ــت ســازی قب ــت مل ــه اینکــه دول ن
ایــن ملــت هــزار و 400 ســال مهــد شــیعه بــوده و ســنی نیــز حاکم 
ــی در  ــچ اختاف ــاده اســت و هی ــی نیفت ــچ اتفاق ــوده اســت و هی ب
ــوده  ــراق در گذشــته نب ــی و سیاســی و اجتماعــی در ع ــوزه دین ح
ــنی  ــیعه س ــت ش ــا هوی ــود م ــی ب ــت عراق ــن هوی ــت بنابرای اس
نداشــتیم از 2003 بــه بعــد بــروز پدیــده تروریســم و اشــغالگران و 
بقایــای حــزب بعــث بــه بــروز چنیــن پدیــده ای یعنــی اختــاف 
و از بیــن رفتــن هویــت عراقــی کمــک کردنــد مــن معتقــدم اگــر 
وضعیــت به ســمت اقلیــم شــدن بــرود تجزیه عــراق قطعــا محقق 
مــی شــود. امــا آمریکایــی هــا فعــا نمــی خواهنــد عــراق تجزیــه 
شــود امــا ایــن بدیــن معنی نیســت کــه چــون آمریــکا نمــی خواهد 
تجزیــه نشــود پــس عــراق تجزیــه نخواهــد شــد. بنابرایــن معتقدم 
ــک  ــیار کم ــور بس ــن کش ــه ای ــه تجزی ــراق ب ــدن ع ــی ش فدرال

خواهــد کــرد.
ــم در  ــام حاک ــراق نظ ــی ع ــون اساس ــای قان ــر مبن ــی: ب کنعان
عــراق نظــام فدرالــی اســت مناطــق مــی تواننــد در یــک پروســه 
ــم  ــد و اقلی ــدرال را بدهن ــه ف ــکیل منطق ــت تش ــی درخواس قانون
شــکل بگیــرد و هماننــد اقلیــم کردســتان عــراق مــا شــاهد شــکل 
ــد در دیگــر مناطــق عــراق باشــیم کــه یــک  گیــری اقالیــم جدی
ــمیت  ــه رس ــراق ب ــی ع ــون اساس ــی اســت و در قان ــه قانون پروس
شــناخته شــده اســت امــا اینکــه اساســا بــا وضعیــت عــراق، شــکل 
گیــری اقلیــم مــی توانــد کمــک کننــده باشــد یــا خیــر بــه عنــوان 
ــم اتفاقــی کــه پــس از اشــغال  یــک کارشــناس عــرض مــی کن
عــراق در ســال 2003 در عــراق افتــاد ایــن اســت کــه هویــت ملی 
ــراق  ــی در ع ــد و روح مل ــف ش ــدت تضعی ــه ش ــور ب ــن کش در ای
آســیب دیــد. بزرگتریــن آســیبی کــه آمریــکا بــه عــراق وارد کــرد 

ــود. ایــن موضــوع ب
غیــر از آمریــکا برخــی دولــت هــای منطقــه ای نیــز بــا توجــه بــه 
منافــع خــود بــر طبــل طائفــه گرایــی در عــراق کوبیدنــد و از یــک 
جریــان در مقابــل جریــان دیگــر حمایــت کردنــد و مثــا از اهــل 
ســنت در مقابــل شــیعه دفــاع کردنــد و کــرد را مقابــل یــک طائفه 
خــاص قــرار دادنــد. مجموعــه ایــن رویکردهــا منجــر بــه این شــد 
ــان  ــن زم ــراق در بدتری ــی در ع ــه ای و قوم ــات طائف ــه گرایش ک
ــه تقویــت روح  ممکــن تقویــت شــود یعنــی زمانــی کــه عــراق ب
ــا اشــغالگران نیــاز داشــت امــا برعکــس عمــل  ــه ب ملــی در مقابل
ــد  ــه لحــاظ تاریخــی رون ــد در عــراق ب ــز معتقدن شــد عــده ای نی
دولــت ملــت ســازی شــکل نگرفتــه اســت و بهتریــن راه، تجزیــه 
عــراق اســت و کمتریــن نســخه ای کــه پیچیدنــد تشــکیل نظــام 

اقالیــم بــود.
ــات و  ــمت ثب ــه س ــراق را ب ــد، ع ــن رون ــم ای ــی کن ــر م ــن فک م
همگرایــی و اقتــدار ســوق نخواهــد داد بلکــه بالعکــس مــی توانــد 
ــوان ملــی در عــراق را بیــش از گذشــته تقویــت  ــد تضعیــف ت رون
کنــد، عقــا در عــراق بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه ویــژه کننــد. 
ــکان  ــه ام ــت ک ــه ای اس ــه گون ــت ب ــه دول ــال وظیف ــر ح ــه ه ب
ــاختار  ــف در س ــی طوائ ــرای تمام ــر ب ــدی و فراگی ــارکت ج مش
سیاســی وجــود دارد امــا اینکــه عــده ای تــاش مــی کننــد بگویند 
در گذشــته تاریخــی، عــراق چنیــن بــوده و ایــن شــرایط اکنــون در 
ــد  ــم هــم عقــا بای ــد تکــرار شــود مــن فکــر مــی کن عــراق بای
توجــه جــدی کننــد و هــم دیگرانــی کــه در خــارج عــراق ســعی در 
ایجــاد اختافــات طائفــه ای در عــراق دارنــد بایــد بــه ایــن موضوع 
توجــه کننــد کــه ایــن اقــدام آنهــا نــه تنهــا خدمــت بــه عــراق و 
ــت  ــز خدم ــه نی ــت منطق ــرای امنی ــه ب ــت بلک ــف آن نیس طوائ

محســوب نخواهــد شــد.
در عــراق، قانــون اساســی شــکل گرفته اســت و همــه را مــی تواند 
ــوام و  ــه اق ــی دارد ک ــراق هویت ــد، ع ــر خــود جمــع کن ــر چت در زی
ــز کشــور  ــته نی ــرده اســت و در گذش ــع ک ــود جم ــف را در خ طوائ

ــی خــود را  ــوای مل ــز اگــر عــراق ق ــون نی ــوده و اکن ــدی ب قدرتمن
بازیابــی کنــد تاثیرگــذاری جــدی را بــر تحــوالت منطقــه خواهــد 
داشــت. تشــکیل اقالیــم در عــراق نمــی توانــد کمکــی بــه منافــع 
ملــی ایــن کشــور بکنــد بلکــه برعکــس کارکــرد تضعیــف کننــده 

خواهــد داشــت.
قانــون اساســی عــراق بــر مبنای نظــام فــدرال تعریف شــده اســت 
بــه هــر حــال نظــام فــدرال و یــا کنفــدرال در خیلــی از کشــورها 
پیــاده شــده و الگــوی موفقــی هــم بــوده اســت. ولــی لزومــا هــر 
نســخه ای در هــر جایــی نتیجــه مشــابه نخواهــد داشــت. وضعیت 
عــراق خــاص اســت اگرچــه در قانــون اساســی، نظــام فدرالــی را 
بــه رســمیت شــناخته اســت امــا اینکــه در شــرایط کنونــی عــراق 
شــکل گیــری اقالیــم جدیــد مــی توانــد بــه بهبــود اوضــاع عــراق 
کمــک کنــد یــا خیــر بایــد گفــت ایــن نســخه را کســانی مطــرح 
مــی کننــد کــه معتقدنــد وضعیــت در عــراق بــه بن بســت رســیده 
اســت و ممکــن اســت برخــی نخبــگان در عــراق برداشتشــان ایــن 
ــده  ــکل ش ــار مش ــجم دچ ــت منس ــکیل دول ــراق در تش ــد ع باش
اســت و بــرای حــل ایــن معضــل بایــد بــه ســمت شــکل گیــری 
ــود را  ــه خ ــرون ک ــز از بی ــده ای نی ــت. ع ــش رف ــد پی ــم جدی اقالی

دلســوز جلــوه مــی دهنــد ایــن موضــوع را مطــرح مــی کننــد.
اینکــه واقعــا در شــرایط کنونــی عــراق، شــکل گیــری اقلیــم جدید 
مــی توانــد بــه بهــود اوضــاع ایــن کشــور کمــک کنــد مــن فکــر 
مــی کنــم هــر حرکتــی کــه در عــراق کنونــی بــه ســمت تضعیــف 
ــل  ــراق را وارد تون ــد ع ــی توان ــد م ــت کن ــزی حرک ــت مرک دول
تاریکــی کنــد کــه افــق خــروج آن ناپیــدا اســت به هــر حــال اقلیم 
ــه انتخــاب مــردم  ــا ب ــه اســت و م کردســتان عــراق شــکل گرفت
ــم  ــری اقلی ــکل گی ــی ش ــی حت ــم. ول ــی گذاری ــرام م ــراق احت ع
کردســتان عــراق نتوانســته اســت بــه اختافــات اقلیــم کردســتان 
عــراق بــا دولــت مرکــزی پایــان دهــد یعنــی اختافــات در طــول 
ســال هــای گذشــته ادامــه داشــته اســت و متاســفانه در بســیاری 
ــد  ــذا بای ــت. ل ــرده اس ــش ک ــار چال ــی را دچ ــدرت مل ــب ق از مرات
ــی  ــت مل ــت روح هوی ــت مرکــزی و تقوی ــت دول ــه ســمت تقوی ب
ــرد  ــور ک ــرایط عب ــن ش ــوان از ای ــا بت ــت ت ــش رف ــراق پی در ع
ــا وضعیــت ســختی  ــدرت عــراق ب ــه ســمت تقســیم ق حرکــت ب
کــه ایــن کشــور در حــوزه امنیتــی، سیاســی و اقتصــادی دارد صرفا 
ــد  ــد و مــی توان ــی کمــک مــی کن ــدرت مل ــع ق ــه تقســیم مناب ب

ــد. ــت کن ــی را تقوی منازعــات محل
ــه  ــی ب ــر دلیل ــه ه ــه ب ــی ک ــز آنهای ــه نی ــارج از منطق ــی در خ حت
تجزیــه عــراق فکــر مــی کننــد قطعــا منطقــه را وارد تونــل تاریکی 
ــاق ممکــن اســت در کشــورهای دیگــر  ــن اتف ــد کــرد و ای خواهن
منطقــه نیــز رخ دهــد و شــرایط منطقــه را بــه شــرایط بــی ثباتــی 
ــه عــراق منتفــع نخواهــد  ســوق دهــد. یعنــی هیچکــس از تجزی
ــه ای وجــود  ــی و منطق ــن موضــوع منفعــت داخل ــرای ای شــد و ب
نــدارد امــا اینکــه عــده ای خــارج از منطقــه شــرایط سیاســی جدید 
بــرای منطقــه تعریــف کننــد ایــن فــرا منطقــه ای و ناشــی از منافع 
قــدرت هــای بیرونــی اســت ولــی بــه هــر حــال کســانی کــه در 
منطقــه بــه ایــن موضــوع فکــر مــی کننــد بایــد در صداقــت آنهــا 

شــک کــرد.

|| حیــدر العبــادی نخســت وزیــر عــراق اخیــرا 
ــن  ــت ای ــت، کلی ــرده اس ــرح ک ــی را مط اصالحات
ــد  ــورد تایی ــراق م ــت ع ــوی مرجعی ــات از س اصالح
قــرار گرفتــه اســت. برخــی نیــز اســتدالل مــی کننــد 
ــی  ــراق در ب ــه ع ــی ک ــی و در حال ــرایط امنیت در ش
ــات  ــن اصالح ــرح چنی ــرد ط ــی ب ــر م ــه س ــی ب ثبات
ــن  ــده نیســت نظــر شــما در ای سیاســی کمــک کنن

ــت؟ ــاره چیس ب
ــکات  ــال 2003 از مش ــغال در س ــد از اش ــراق بع ــی: ع کنعان
بســیاری رنــج مــی بــرد و کشــوری اســت کــه زیــر ســاخت هــای 
آن ویــران شــده و مــردم آن در طــول ســالیان ســال از دیکتاتــوری 
ــم و  ــا تروریس ــغالگر و ی ــت اش ــای دول ــت ه ــغال و سیاس ــا اش ی
ــرده  ــج ب ــم بعــث رن ــده از رژی ــه جــا مان اســتمرار تــاش هــای ب
انــد. عــراق همچنیــن نهایتــا از یــک ســال و انــدی اخیــر از جریان 

ــد از  ــه بع ــی ک ــرد. دولت ــی ب ــج م ــش رن ــم داع ــه اس ــی ب مخوف
ســقوط رژیــم بعــث شــکل گرفــت بــه طــور طبیعــی مســئولیت 
ــن  ــعه سیاســی و اقتصــادی و تامی ــی، توس ــرای آبادان ــنگینی ب س
نیازهــای مــردم و همچنیــن مبــارزه بــا تروریســم داخلــی و خارجی 
ــی از  ــرایط ناش ــزرگ ش ــی ب ــراق قربان ــردم ع ــر دوش دارد. م ب
ــردم  ــه م ــتند. اینک ــم هس ــغال و تروریس ــتبداد و اش ــت اس حاکمی
ــت  ــی و امنی ــاه و آبادان ــات، توســعه، رف ــراق درخواســت اصاح ع
داشــته باشــند درخواســت بــه حقــی اســت. ایــن خواســته در طــول 
ســال هــا قبــل مطــرح بــوده و اکنــون در دولــت العبــادی بیشــتر 
ــا شــعار اصاحــات روی  ــت ب ــن دول ــرا ای ــوده اســت زی مطــرح ب
ــود و  ــغال ب ــس از اش ــت پ ــی دول ــوری المالک ــت ن ــد. دول کار آم
مســئولیت ســنگینی داشــت امــا دولــت العبــادی دولــت وفــاق ملی 
و حمایــت فــرا منطقــه ای و منطقــه ای و اصاحات بــود. مرجعیت 
نیــز بــه ایــن دولــت امیــد بســته بــود و مــردم نیــز انتظــار داشــتند 
ــن  ــا ای ــد ام ــا کن ــاه ایف ــت نقــش بیشــتری در ایجــاد رف ــن دول ای

ــداد: ــا دالیــل مختلــف رخ ن تحــول ب
۱- همچنان مداخله منطقه ای در عراق وجود داشت؛

2- تروریســم و پدیــده جدیــدی بــه اســم داعــش بخــش گســترده 
ای از جغرافیــای عــراق را اشــغال کــرد؛

ــه  ــی کشــور را ب ــه عموم ــت بودج ــت نف 3- کاهــش شــدید قیم
ــه  ــت و نکت ــاال رف ــی ب ــای نظام ــه ه ــش داد و هزین ــدت کاه ش
دیکــر اینکــه علیرغــم انفتــاح بســیار العبــادی در ایجــاد مشــارکت 
ــان هــای سیاســی عــراق  ــه جری سیاســی و دادن ســهم بیشــتر ب
متاســفانه همچنــان کــش و قــوس هــای سیاســی در درون جامعه 
سیاســی عــراق وجــود داشــت. بنابرایــن مــا شــاهد شــکل گیــری 
حرکــت عمومــی در ســطح خیابــان بودیــم، ایــن مطالبــات را بــر 
ــم مرجعیــت نیــز از آن حمایــت کــرد، مرجعیــت در  حــق مــی دان
ــس از اشــغال  ــخ گذشــته چــه در دوران بعــث و چــه پ طــول تاری
و در دوره پــس از حملــه داعــش، نقطــه امیــدی بــود کــه توانســت 
ــور  ــی کش ــت ارض ــت از تمامی ــت حمای ــی را در خدم ــوای مل ق
تقویــت کنــد. مرجعیــت همــواره اگرچــه حامــی دولــت عــراق بــود 
امــا در کنــار مــردم قــرار داشــت، حیــدر العبــادی بــه ســمت تامیــن 
ــذا سلســله اصاحاتــی از  نظــر مــردم و مرجعیــت حرکــت کــرد ل

ســوی حیــدر العبــادی در حــوزه هــای مختلفــی رقــم خــورد.
مــا در تابســتان امســال بــا افزایــش شــدید دمــا و قطــع مکــرر برق 
بــه ویــژه در اســتان هــای جنوبــی عــراق مواجــه بودیــم. حرکــت 
ــث  ــرق و بح ــرر ب ــع مک ــوص قط ــود در خص ــی ب ــه اعتراض اولی
خدمــات شــهری، مــن چنــد تــا پارامتــر را در رابطــه بــا تحــوالت 

جــاری عــراق مطــرح کنــم:
۱- مردم که خواهان اصاحات و ایجاد رفاه عمومی هستند؛

2- مرجعیــت کــه خــود را در کنــار مــردم مــی بینــد و همــواره بــه 
ــه خواســته  ــه ب ــد ک ــه مــی کن ــت و دولتمــردان عــراق توصی دول

هــای مــردم توجــه کنــد؛
3- دولــت کــه بــه رهبــری حیــدر العبــادی اســت و بــا توجــه بــه 
نظــر مرجعیــت خــود را بــرای توجــه بــه خواســته مــردم مســئول 
مــی دانــد و سلســله اصاحاتــی را در حــوزه سیاســی بــا توجــه بــه 

نــگاه مــردم و مرجعیــت انجــام داد؛
ــا  ــه عموم ــت ک ــی اس ــای سیاس ــکل ه ــزاب و تش ــث اح 4- بح
بخشــی از شــاکله سیاســی عــراق هســتند و در اصــل بــا خواســته 
مــردم هــم نظــر هســتند و خــود را مقیــد بــه تامیــن نظر مــردم می 
داننــد و از ســوی دیگــر خــود را ملــزم بــه توجــه بــه نظــر مرجعیت 

مــی داننــد.
در چنیــن شــرایطی بــه هــر حــال اصاحــات العبــادی رقــم خــورد. 
امــا اینکــه ایــن اصاحــات چــه نتیجــه ای در بــر داشــته، در بحث 
مردمــی اتفاقــی رخ داد. اعتراضــات مردمــی شــرایطی ایجــاد کــرد 
کــه نیروهــای دیگــری نیــز وارد صحنــه شــدند. عــراق کشــوری 
اســت کــه در آنجــا بــا انگیــزه هــای متعــددی نیروهــای مختلفــی 
ــده از  فعــال هســتند، بخشــی از ایــن نیروهــا نیروهــای باقــی مان
ــه  ــراق ب ــه خواســتار بازگشــت اوضــاع ع ــث هســتند ک ــم بع رژی
ــه رو  ــا دنبال ــن نیروه ــی از ای ــتند بخش ــال 2003 هس ــل از س قب
بازیگــران منطقــه ای هســتند بازیگرانــی کــه شــرایط عــراق را بعد 
از ۱2 ســال بــه رســمیت نشــناخته انــد و هنــوز بــه عــراق جدیــد 
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ســفیر اعــزام نکــرده انــد.
موضــوع بعــدی بازیگرانــی هســتند همچــون جریــان هــای تندرو 
در حــوزه سیاســی و امنیتــی کــه در طــول ســال هــای گذشــته بــه 
ــد، بخــش دیگــر  ــال برهــم زدن اوضــاع سیاســی عــراق بودن دنب
ایــن نیروهــا نیروهــای افراطــی هســتند کــه در حــوزه مســلح فعال 
ــی، بازیگــران  ــی اعتراضــات مردم ــس در اوضــاع کنون هســتند پ
ــد وارد شــوند، شــرایط اجتماعــی  ــی فضــا را مناســب دیدن مختلف
عــراق بــه گونــه ای اســت کــه تمامــی ایــن عناصر بــا درجــه های 
مختلفــی در آن ایفــای نقــش کننــد، خواســته هــای مــردم بــر حق 
اســت و مرجعیــت بــه آنهــا توصیــه کــرده اســت امــا اینکــه چــرا 
اصاحــات العبــادی در شــرایط فعلــی مطــرح شــده اســت در اینجا 

محــل بحــث و بررســی بیشــتر اســت.
ــل  ــد هســتند اگرچــه خواســته هــای مردمــی اصی عــده ای معتق
ــوزه  ــه در ح ــراق ک ــی ع ــرایط فعل ــا در ش ــن آنه ــا تامی ــت ام اس
امنیتــی بــا یــک تهدیــد هویتــی بــه نــام داعــش مواجــه اســت و 
)همــه قــوای ملــی بایــد بــرای مبــارزه بــا ایــن گــروه بســیج شــود( 
ــر و  ــد صب ــردم بای ــر نیســت و م ــاه امکانپذی ــان کوت ــدت زم در م

تحمــل بیشــتری بکننــد.
ــات  ــادی اصاح ــدر العب ــات حی ــد اصاح ــر معتقدن ــده ای دیگ ع
سیاســی اســت کــه در کوتــاه مــدت بــرای تامیــن خواســته هــای 
مردمــی نمــی توانــد نقــش مســتقیم ایفــا کنــد، نــگاه دیگــری نیز 
وجــود دارد اینکــه فضــای سیاســی عــراق مشــارکتی اســت دولتی 
کــه شــکل گرفتــه دولــت وحــدت ملــی اســت و ایــن اصاحــات 
بــه ویــژه بخــش عــزل و نصــب هــا بایــد بــا توجــه بــه وضعیــت 
توافــق سیاســی در عــراق انجــام شــود و ایــن اصاحــات نبایــد بــه 
گونــه ای انجــام شــود کــه اصــل توافــق سیاســی و دولــت وحــدت 
ــی  ــه نظام ــی و چ ــای میدان ــدازد. نیروه ــه مخاطــره بین ــی را ب مل
ــر هســتند  ــا داعــش درگی و مردمــی کــه در خــط مقــدم جبهــه ب
معتقدنــد توجــه دولــت بــه موضوعــات سیاســی صــرف مــی توانــد 

تمرکــز اساســی را در خــط مقــدم از ایــن نیروهــا بگیــرد و فضــا را 
بــرای گــروه هــای تروریســتی فراهــم کنــد و بــه عبارتــی ارتــش 
را در خــط مقــدم دچــار ضعــف کنــد امــا در مجمــوع اصــل اینکــه 
اصاحاتــی در عــراق بایــد انجــام شــود موضــوع درســتی اســت اما 
نحــوه تامیــن نظــرات مــردم و خواســته مرجعیــت بایــد بــه گونــه 

ای باشــد کــه بــه تمامــی مــوارد مذکــور توجــه کنــد.
خواســته مردمــی اصیــل اســت کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد امــا 
اینکــه برخــی وارد مــی شــوند و مــی خواهنــد تحــوالت را مدیریت 
کننــد بــا توجــه بــه شــواهد و قرائــن نشــان مــی دهــد ایــن نیروها 
تجدیــد نظــر طلــب یــا گــروه هــای تروریســتی هســتند، مرجعیت 
ــه هــای  ــرده اســت و در طــول هفت ــی ب ــه ایــن موضــوع پ ــز ب نی
اخیــر در خطبــه هــای نمــاز جمعــه بــه این مســئله و ســوء اســتفاده 
از اعتراضــات مردمــی اشــاره کــرده انــد. ســر دادن شــعارهای ضــد 
ــرال وارد  ــای لیب ــه نیروه ــت ک ــن اس ــر ای ــی بیانگ ــت دین حکوم
ــد و مایــل هســتند زاویــه دیــد خــود را در عرصــه  ارتــش شــده ان
هــای اجتماعــی تزریــق کننــد حتــی شــعارهای ضــد دینی نشــان 
دهنــده حضــور چپگراهــا و کمونیســت هــا اســت برخــی نشــانه ها 
نیــز نشــان دهنــده وجــود موسســات مدنــی اســت کــه آمریکایــی 
هــا و انگلیســی هــا و بعضــی کشــورهای غربــی در طــول ســالیان 
ــدل  ــی م ــد یعن ــرده ان ــاد ک ــا را ایج ــراق آنه ــته در درون ع گذش
انقــاب هــای رنگــی کــه در برخــی شــکورهای منطقــه مدیریــت 
کردنــد لــذا ایــن موسســات طــی ســال هــای اخیــر در عــراق نیــز 
تــاش مــی کننــد چنیــن الگویــی را پیــاده کننــد تــا بــه عبارتــی 

بــه ســاختار درونــی عــراق شــکل دهنــد.
رســانه هایــی کــه در حــال پوشــش تحــوالت عــراق هســتند نیــز 
ــوزه  ــد در ح ــی برن ــش م ــد و پی ــی کنن ــت م ــو را مدیری ــن الگ ای
رســانه هــای عربــی اتفاقا شــعارهای خــاص را برجســته مــی کنند 
و ایــن نشــان دهنــده رگــه هــای ارتباطــی اســت کــه طــرف های 
اقلیمــی و منطقــه ای برقــرار کــرده و مــی خواهنــد حرکــت خــود 

را در درون مطالبــات مردمــی پیــش ببرنــد. بنابرایــن در جمعبنــدی 
بایــد گفــت کــه اصــل خواســته هــای مــردم عــراق اصیــل اســت 
و ایــن حــق طبیعــی مــردم ایــن کشــور اســت. امــا اینکــه در ایــن 
ــی ایــن تحــول رقــم خــورده و برخــی مایــل هســتند  نقطــه زمان
تحــوالت را بــه ســمت و ســوی خــود مدیریت کننــد نشــان دهنده 
ــه ای و  ــی منطق ــای سیاس ــان رویکرده ــه همچن ــت ک ــن اس ای
ــرداری از تحــوالت همچنــان وجــود  ــرای بهــره ب فرامنطقــه ای ب
ــای  ــی رویکرده ــات مردم ــد در بســتر مطالب ــی خواهن ــه م دارد ک

سیاســی خــود را در درون عــراق دنبــال کننــد.
ــه  ــت ک ــد گف ــی بای ــای کنعان ــخنان آق ــد س ــان: در تایی صدرائی
ــه معیشــت مربــوط مــی شــود  مطالبــات مــردم عــراق بخشــی ب
و بخشــی بــه فســاد، امــا در هــر اســتانی نیــز یکســری مطالبــات 
ــی.  ــر در ســطح محل ــی تغیی ــود دارد یعن ــی وج ــه صــورت محل ب
مشــارکت کننــدگان در اعتراضــات اخیــر عــراق نیــز یکــی عمــوم 
مــردم هســتند، یــک دســته دیگــر مجرمیــن هســتند یــک دســته 
نیــز اراذل و اوبــاش و ماجراجــو هســتند یــک دســته دیگــر ســوء 
ــات  ــه از اعتراض ــتند ک ــی هس ــی سیاس ــدگان امنیت ــتفاده کنن اس
ــات،  ــد اعتراض ــد. رون ــی کنن ــی م ــرداری سیاس ــره ب ــی به مردم
عــادی شــروع شــد امــا در ایــن مــورد از ســوی تکفیــری هــا، بعثی 
هــا، شکســت خــوردگان در روندهــای سیاســی و مخالفــان خارجی 

ســوء اســتفاده شــد.
ــطح  ــط در س ــات فق ــتای اصاح ــت در راس ــات دول ــن اقدام بنابرای
برکنــاری و کاهــش هزینــه هــای عمومــی دولــت و ارجــاع مفســدان 
ــردم دوا  ــوع دردی از م ــن موض ــا ای ــت. ام ــی اس ــتگاه قضای ــه دس ب
نخواهــد کــرد. برخــی نیــز با توجــه بــه انتخابات ســال آینــده عــراق از 
اعتراضــات فعلــی مردم ســوء اســتفاده و مــوج ســواری می کننــد. این 
افــراد کســانی هســتند کــه در روندهــای امنیتــی انتخاباتی و سیاســی 
ــای  ــزش ه ــد از خی ــی خواهن ــون م ــد و اکن ــراق شکســت خوردن ع

مردمــی بهــره بــرداری سیاســی کننــد.

ــه  ــاره عــراق را مــی تــوان ب نشســت دوحــه درب
ــدازی نظــام عــراق و  ــرای بران نوعــی طرحــی ب

تجزیــه ایــن کشــور ارزیابــی کــرد.
ــکل  ــان ش ــه از زم ــت ک ــوری اس ــراق کش ع
گیــری بــه صــورت کنونــی تاکنــون تاریــخ پــر 
ــت.  ــته اس ــر گذاش ــت س ــیبی را پش ــراز و نش ف
ایــن کشــور پــس از اینکــه از یــوغ عثمانــی هــا 
ــال  ــه دنب ــارج شــد ب ــا خ و ســپس انگلیســی ه
دموکراســی بــود امــا بــه نــاگاه بــا چکمــه هــای 

ــد. ــرو ش ــوری روب دیکتات
بلنــد پــروازی هــای بعثــی هــا ســبب شــد کــه 
ــردارد و  ــری گام ب ــی گ ــه نظام ــراق در زمین ع
ــه  ــت بودج ــرای تقوی ــادی ب ــای زی ــه ه هزین
دفاعــی آن صــرف شــود. بازخــورد ایــن هزینــه 
هــا، جنــگ افــروزی بــود؛ جنگ بــا همســایگان 

ــت. ــران و کوی ــی ای یعن
حاصــل ایــن جنــگ جــز ویرانــی و از بیــن بردن 
ــش  ــراق و محاصــره و افزای ــانی ع ــرمایه انس س
دردهــای عراقــی هــا نبــود. زمانــی کــه در ســال 
2003 رژیــم بعــث ســقوط کــرد شــرایط جدیدی 
بــر عــراق حاکــم شــد. مهمتریــن تغییــری کــه 
از رهگــذر ایــن حــوادث بــر عــراق عــارض شــد 
کنــار رفتــن هیئــت حاکمــه ســنی هــا و ســپرده 

شــدن امــور بــه شــیعیان بــود.
ایــن شــرایط ســبب شــد کــه ســنی هــا انتخابات 
نخســت را تحریــم کننــد و میلــی بــرای ورود بــه 

رونــد سیاســی نداشــته باشــند امــا پــس از اینکــه 
ــد سیاســی  ــدام از رون ــن اق ــا ای متوجــه شــدند ب
ــد در  ــده ان ــته ش ــار گذاش ــود کن ــت خ ــه دس ب

انتخابــات بعــدی مشــارکت کردنــد.
در ایــن میــان کشــورهایی کــه عمدتــا حاکمیــت 
آنهــا را ســنی هــا تشــکیل مــی دهــد بــه ویــژه 
ســعودی هــا و قطــر و دیگر کشــورهای شــورای 
همــکاری خلیج فــارس رویکــرد مثبتــی در قبال 

عــراق جدیــد در پیــش نگرفتنــد.
ــه  ــت اینک ــود؛ نخس ــل ب ــه دو دلی ــه ب ــن البت ای
ــورهای  ــه کش ــی ب ــیدن دموکراس ــران رس نگ
خــود بودنــد کــه در ایــن میــان بیشــترین نگرانی 
ــود و دوم حــذف ســنی  ــب ســعودی هــا ب از جان

ــت. ــا از راس حاکمی ه
ــی  ــا اقدام ــه تنه ــد ن ــه بع ــا از ســال 2003 ب آنه
ــد  ــد نکردن ــراق جدی ــا ع ــط ب ــود رواب ــرای بهب ب
ــی  ــد سیاس ــان رون ــه مخالف ــک ب ــا کم ــه ب بلک
عــراق در راســتای تضعیــف دولــت عــراق 
ــه  ــک ب ــر کم ــاوه ب ــا ع ــد. آنه ــت کردن حرک
ناامنــی عــراق و بــی ثبــات کــردن ایــن کشــور 
ــرای  ــی ب ــی سیاس ــی و گردهمای ــر همایش از ه
ــد. ــراق اســتفاده کردن ــت ع ــه دول ــه زدن ب ضرب

بســیاری از شــخصیت هــا معاند بــا نظــام کنونی 
عــراق در کشــورهایی ماننــد اردن و برخــی 
ــه ســر مــی  ــارس ب ــج ف کشــورهای حــوزه خلی
ــه رغــد صــدام  ــد کــه از جملــه مــی تــوان ب برن

دختــر دیکتاتــور معــدوم عــراق کــه در اردن 
اســت اشــاره کــرد. دو نمونــه از ایــن مــورد را می 
ــتان  ــتی در اردن در تابس ــزاری نشس ــوان برگ ت
ــام  گذشــته و نشســت چنــد روز اخیــر در قطــر ن

ــرد. ب
در تابســتان گذشــته حــدود 300 نفــر شــخصیت 
هــای طایفــه ای از شــورای علمــای حــارث 
الضــاری موســوم بــه شــورای علمای مســلمان و 
حــزب منحــل شــده بعــث در همایشــی در هتــل 
اینترکنتینتــال امــان پایتخــت اردن کــه بانیــان و 
دســت انــدرکاران آن، نــام »کنفرانــس مقدماتــی 
ــد  ــته بودن ــر آن گذاش ــراق« را ب ــون ع انقابی
ــدف از  ــدگان ه ــرکت کنن ــد. ش ــرکت کردن ش
ایــن کنفرانــس را تــاش بــرای کســب حمایــت 
عربــی از آنهایــی کــه بــه زعــم خــود انقابیــون 

ــد. عــراق مــی خواننــد، اعــام کــرده بودن
در بیانیــه پایانــی ایــن کنفرانــس بــه همســویی 
شــرکت کننــدگان بــا گــروه تروریســتی تکفیری 
داعــش اذعــان شــد و گروهــک خونریــز داعــش 
بــه عنــوان بخــش کوچــک از جنبــش مبارزاتــی 

توصیــف شــد.
اثیــل النجیفــی اســتاندار فــراری و خائــن نینــوی 
ــا در اصلــی ســالنی کــه شــرکت کننــدگان در  ت
ــی از  ــد، ول ــتند، آم ــور داش ــس حض ــن کنفران ای
ورود بــه ســالن منــع شــد. دســت انــدرکاران این 
ــه  کنفرانــس همچنیــن از ورود ســعد ابوریشــه ب
عنــوان نماینــده شــوراهای بیــداری ممانعــت بــه 

ــد. عمــل آوردن

نشست دوحه درباره عراق؛ رونمایی از جدیدترین محصول فتنه
فرزاد فرهاد توسکی
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خاورمیانه و شمال آفریقا

نمایندگانــی از ائتــاف العــراق بــه رهبــری 
ــرح  ــه مط ــتند ک ــور داش ــاس حض ــل الدب فاض
ــود.  ــوک ب ــی از کرک ــا ســفیان النعیم ــن آنه تری
منابعــی در امــان پایتخــت اردن از حضــور ســعد 
البــزاز از روزنامــه نــگاران عراقــی و اکــرم زنکنــه 
ــن  ــر در ای ــواره ای التغیی ــبکه ماه ــب ش صاح
کنفرانــس حضــور داشــتند از حامیــان اصلــی آن 
ــغ  ــه پخــش و تبلی ــوده و توجــه گســترده ای ب ب
آن داشــتند، کنفرانســی کــه بــه شــدت از ســوی 
ــره و  ــون الجزی ــری چ ــه گ ــای فتن ــبکه ه ش

ــی شــد. ــغ م ــه تبلی العربی
ــت  ــراد تح ــی از اف ــر الجناب ــن عبدالناص همچنی
تعقیــب دســتگاه قضایــی و عبدالمالک الســعدی 
از شــیوخ فتنــه گــر، ابوشــجاع التکریتــی نماینده 
گــروه تروریســتی تنظیــم الجیــش الوطنــی 
ــی  ــث، نمایندگان ــزب بع ــا ح ــط ب ــی مرتب العراق
از گــروه موســوم بــه الجیــش العراقــی الوطنــی، 
ــروه  ــامراء، گ ــداد و س ــی در بغ ــراک العراق الح
مســلح موســوم بــه شــورای سیاســی انقابیــون 
بــه ســرکردگی زیــدان الجابــری و افســران بعثی 
ــای  ــری از ســرکرده ه ــد الغری ــابق، عبدالصم س
مشــهور بعثــی از جمله شــرکت کننــدگان در این 
نشســت بودنــد. برخــی منابــع هــم از مشــارکت 
ــس  ــن کنفران ــدوم در ای ــدام مع ــر ص ــد دخت رغ
ــر داده  ــده خــود خب ــزام نماین ــق اع ــه از طری البت
بودنــد. یکــی از اهــداف شــرکت کننــدگان که در 
بیانیــه پایانــی اعــام شــده اســت، ادامــه جنــگ 
ــای  ــروه ه ــه گ ــی اســت ک ــا زمان و خشــونت ت

ــر بغــداد مســلط شــوند. مســلح ب
ــراق  ــک از ع ــری تاری ــت تصوی ــن نشس در ای
معرفــی شــد و بانیــان ایــن نشســت آن را ناجــی 
عــراق دانســتند. شــرکت کننــدگان در ایــن 
کنفرانــس، قانــون مبــارزه بــا تروریســم و بعثــی 
ــا  ــی کــه ب ــد، قانون ــده ان ــه خوان زدایــی را ظالمان
ــای  ــود بعثی ه ــراق از وج ــازی ع ــدف پاکس ه
ــع  ــونت وض ــی و خش ــان ناامن ــی و عام صدام
ایــن  در  کننــدگان  شــرکت  اســت.  شــده 
کنفرانــس بــا توصیــف تحــرکات خشــونت 
طلبانــه و وحشــیانه گروه هــای تروریســتی 
ــوریه،  ــردم س ــاب م ــه انق ــوریه ب ــلح در س مس
همســویی کامــل خــود را بــا ایــن گروه هــا مــورد 

ــد. ــرار دادن ــد ق تاکی
ــی  ــراد تحــت پیگــرد دســتگاه قضای یکــی از اف
ــرکردگان  ــاش از س ــد الدب ــام احم ــه ن ــراق ب ع
ــش االســامی  ــه الجی ــروه مســلح موســوم ب گ
فــی العــراق مدعــی شــد هــدف از ایــن کنفرانس 
ــج  ــه رن ــی ب ــن الملل ــه بی ــه جامع ــب توج جل
ــه وی  ــت از آنچ ــرورت حمای ــا و ض ــی ه عراق
ــا هــدف نجــات عــراق  انقــاب مشــروع آنهــا ب

ــت. ــد، اس ــوم نامی ــده نامعل ــه از آین و منطق
ــه  ــر هفت ــه اواخ ــود ک ــتی ب ــه دوم نشس نمون
ــی قطــری هــا برگــزار شــد.  ــه میزبان گذشــته ب
ــت  ــاور امنی ــی مش ــق الربیع ــه موف ــه ک آنگون
ملــی ســابق عــراق اعــام کــرد: اســامی برخــی 
از شــرکت کننــدگان در ایــن نشســت عبارتنــد از 
زیــدان الجابــری، محــی عــارف الکبیســی، احمد 
الدبــاش، لیــث شــوکت نمیــق، ســامی عبدالرزاق 
الجبــوری، حمــودی حســون العبــادی، خمیــس 
الخنجــر، رافــع الرافعــی، ســداد حامد الســامرائی، 

ــی. ــم الســعدی و عاصــم الجلب عبدالحکی
ــزار  ــی برگ ــتی مل ــدف آش ــا ه ــت ب ــن نشس ای
ــود.  ــس از آن ب ــری در پ ــداف دیگ ــا اه ــد ام ش

وزارت خارجــه عــراق ایــن نشســت را بــه شــدت 
ــخنگوی  ــال« س ــد جم ــرد. »احم ــوم ک محک
ــه ای از  ــراق در بیانی ــه ع ــور خارج ــه ام وزارتخان
ــدون  ــراق، ب ــه ع ــوط ب ــت مرب ــزاری نشس برگ
آگاهــی بغــداد، در دوحــه پایتخــت قطــر اظهــار 

ــرد. ــگفتی ک ش
وی تصریــح کــرد: ایــن اقــدام نادرســت دخالــت 
ــی عــراق و نقــض آشــکار  آشــکار در امــور داخل
اصــول روابــط دوجانبــه کشــورها اســت کــه باید 
بــر پایــه احتــرام دو ســویه بــه حاکمیت کشــورها 
اســتوار باشــد. احمــد جمــال افــزود: ایــن اقــدام 
ــر  ــراق و قط ــه ع ــط برادران ــه رواب ــد ب ــی توان م
ــتای  ــی در راس ــن اقدام ــرا چنی ــد زی ــیب بزن آس
حمایــت از تــاش هــای دولت عــراق در مبــارزه 

بــا تروریســم نیســت.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه عــراق بــا بیــان 
ایــن کــه منتظــر توضیــح قطــر دربــاره برگــزاری 
ایــن نشســت اســت، اعــام کــرد: هــر نشســتی 
ــدون آگاهــی  ــاره امــور داخلــی عــراق کــه ب درب

ــل  ــر قاب ــود غی ــزار ش ــور برگ ــن کش ــت ای دول
ــه  ــط دوجانب ــه رواب ــد ب ــی توان ــول اســت و م قب
ــد. ــده آن آســیب بزن ــا کشــورهای برگــزار کنن ب

ــی  ــت را نوع ــن نشس ــز ای ــادی نی ــدر العب حی
دخالــت و خدشــه بــه حاکمیــت عــراق دانســت. 
ــن  ــه ای ــز علی ــی نی ــدگان عراق بســیاری از نماین

ــد. ــع گرفتن ــت موض نشس
نکتــه قابــل توجــه در ایــن نشســت حضــور بعثی 
ــا علنــی  ــار حضــور را تقریب ــود کــه ایــن ب هــا ب
کردنــد و یکــی از اعضــای حــزب منحلــه بعــث 
دربــاره ایــن نشســت اظهــار نظــر کــرد. خضیــر 
ــی از حضــور  المرشــدی از شــخصیت هــای بعث
وزیــر خارجــه قطــر و ســفیران تعــدادی از 
کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فــارس در 

ــش ســخن گفــت. ــن همای ای

اما چرا این نشست برگزار شد؟
همانطــور کــه گفتیــم عــراق مراحــل خطرناکــی 
را پــس از ســال 2003 گذرانــده اســت کــه ســه 
فتنــه از همــه بارزتــر اســت؛ فتنــه نخســت فتنــه 
ــکریین)ع(  ــن عس ــب حرمی ــه ای و تخری طایف
بــود کــه عراقــی هــا ایــن فتنــه را دفــع کردنــد 
و نقــش حکیمانــه مرجعیــت در مهــار ایــن فتنــه 

ــود. کامــا روشــن ب
ــرای  ــاش ب ــش و ت ــردن داع ــرح ک دوم، مط
حاکــم کــردن آن در عــراق و منطقــه. ایــن 
ــه  ــود ک ــی ب ــن الملل ــه ای و بی ــی منطق تاش

ــد.  ــی کنن ــاهده م ــان آن را مش ــگان بط هم
ــی  ــد موج ــا همانن ــه داعشــی ه ــرایطی ک در ش
ــی  ــوا و بخــش های ــس از اشــغال نین ویرانگــر پ
ــد  ــداد بودن ــی در راه بغ ــن و دیال ــاح الدی از ص
و ســربازان و درجــه داران و افســران ارتــش 
ــاگاه  ــه ن ــل آنهــا مــی گریختنــد ب عــراق از مقاب
تدبیــری حکیمانــه از آیــت اهلل سیســتانی همانند 
ــوای  ــا فت ــش و ب ــل داع ــود در مقاب ــری ب پادزه
مرجعیــت هــزاران عراقــی در برابــر داعش ســینه 
ــا از  ــدن آنه ــرون ران ــن بی ــد و ضم ــپر کردن س
مناطــق مختلــف بــه اســطوره شکســت ناپذیری 
ــد و نشــان  ــان دادن ــا پای ــب و وحشــت آنه و رع

ــت. ــذی اس ــری کاغ ــش بب ــه داع ــد ک دادن
ســومین تــاش فتنــه سیاســی و ســوار شــدن بر 
ــا هــدف بهبــود  مــوج تظاهــرات مردمــی کــه ب
خدمــات رســانی بــود، شــکل گرفت و هدفشــان 
ــت  ــا درای ــز ب ــه نی ــن فتن ــه ای ــود ک ــدازی ب بران

مرجعیــت خنثــی شــد.
نشســت معانــدان نظــام عــراق در دوحــه نیــز بــا 

هــدف برانــدازی بــود. همــه کســانی کــه در این 
نشســت حضور داشــتند در زمــره افرادی هســتند 
ــدازی  ــد و بران ــی زنن ــه م ــه ریش ــط ب ــه فق ک
سیســتم کنونــی و حاکــم شــدن بــر اریکــه عراق 
ــوی  ــا و خ ــی ه ــد. بعث ــی پرورانن ــر م را در س
ــراق  ــت ع ــرای مل ــا ب ــم آنه ــی رح ــن و ب خش
روشــن اســت. کمــا اینکــه آنهــا هــم اکنــون بــه 
داعــش پیوســته اند و تجــارب مرگبــار خــود را در 

ــد. ــرار داده ان ــن گروهــک ق ــار ای اختی
ــای  ــت ه ــداف نشس ــرای اه ــه ب ــری ک تعابی
ــه خــود جالــب  ــه نوب فتنــه مطــرح مــی شــود ب
ــدازی  ــی رســد هــدف نشســت بران ــه نظــر م ب
ــی در  ــا آشــتی مل کــه معمــوال نجــات عــراق ی
عــراق معرفــی مــی شــود امــا آیــا افــرادی کــه 
ــن  ــد ای ــی یابن ــور م ــا حض ــت ه ــن نشس در ای
ــد؟ طــارق الهاشــمی  ــال مــی کنن اهــداف را دنب
ــب  ــه تحــت تعقی ــی ک ــر شــخصیت های و دیگ
دســتگاه قضایــی عــراق بــه جــرم مشــارکت در 
اقدامــات تروریســتی هســتند چــه ســنخیتی بــا 
ــرکت  ــد؟ ش ــراق دارن ــات ع ــی و نج ــتی مل آش
کننــدگان در ایــن نشســت کســانی هســتند کــه 
ــی ارزش اســت،  جــان مــردم عــراق برایشــان ب
شــهرهای عــراق را بــه ویرانــه تبدیــل کــرده اند 
ــد.  ــته ان ــش داش ــار نق ــوا و االنب ــقوط نین و در س
دشــمنی افــرادی ماننــد خمیــس الخنجــر، شــیخ 
علــی حاتــم الســلیمان، رافــع العیســاوی، احمــد 
ابوریشــه، رافــع الرفاعــی و دیگــران بــرای عراقی 

هــا کامــا مشــهود اســت.
ــا  ــت ه ــل  نشس ــن قبی ــوال در ای ــه معم آنچ
مطــرح مــی شــود مقابلــه بــا آنچــه نفــوذ ایــران 
ــم در حــق  ــز آنچــه ظل ــود و نی ــی ش ــده م خوان
ســنی هــا توصیــف مــی شــود، اســت. در واقــع 
نشســت دوحــه از دو بُعــد قابــل تامــل و بررســی 

ــی. ــی و خارج ــاد داخل ــت؛ ابع اس
ــد  ــاره ش ــه اش ــور ک ــی همانط ــث داخل در بح
ــد سیاســی  ــد و ضــد رون ــای معان شــخصیت ه
هــر بــار شــانس خــود را بــرای برانــدازی امتحان 
ــور  ــا حض ــه ب ــی ک ــخصیت های ــد. ش ــی کنن م
داعــش دیگــر در رونــد سیاســی شانســی بــرای 
خــود متصــور نیســتند زیــرا مــردم خــود را یــا زیر 
چکمــه هــای خــرد کننــده داعــش تنها گذاشــته 
ــد و دیگــر  ــا ســبب آوارگــی آنهــا شــده ان ــد ی ان
ــد و  ــه آنهــا توجهــی ندارن مــردم ایــن مناطــق ب
اینکــه مــی کوشــند کــه رد پــای جدیــدی بــرای 
خــود بیابنــد و بــا مطــرح کــردن خطــرات وهمی 
و آشــتی ملــی مانــع از حــذف خــود شــوند. 
نیــات بعثــی هــا نیــز کــه در ایــن نشســت هــای 
ــر  ــز ب ــد نی ــی کنن ــارکت م ــا مش ــش ه و همای
همــگان روشــن اســت. آنها رویــای بازگشــت به 
تــاج و تاخــت عــراق را در ســر مــی پروراننــد. هر 
زمانــی کــه مشــکلی در عــراق پیــدا مــی شــود 
ــه نفــع خــود  ــدان مــی کوشــند کــه از آن ب معان

ــد. ــرداری کنن بهــره ب
از ســویی ایــن نشســت در شــرایطی بررســی می 
شــود کــه تظاهراتــی در برخــی اســتانها مرکــزی 
ــی برگــزار شــده و داعــش اســتان هــای  و جنوب
ــد  ــا قص ــغال دارد. آنه ــار را در اش ــوا و االنب نین
ــد  ــه ای رون ــان منطق ــا کمــک همپیمان ــد ب دارن

ــان راه برســانند. ــه پای سیاســی را ب
در کنــار خــط مشــی گــروه هــای خــارج نشــین 
و معانــدان برخــی شــرکای سیاســی نیــز همســو 
ــوری  ــلیم الجب ــتند. س ــرکات هس ــن تح ــا ای ب
ــه  ــت در دوح ــن نشس ــی ای ــا برپای ــان ب همزم
حضــور مــی یابــد و هنگامــی کــه بــا انتقادهــای 
ــا را  ــن انتقاده ــود ای ــی ش ــرو م ــترده روب گس
تاشــی از ســوی برخــی کارشــکنان در آشــتی 

ــد. ــی کن ــف م ــی توصی مل
ــد؟  ــی گوی ــخن م ــتی س ــدام آش ــوری از ک الجب
ــا  ــن از مدته ــن النهری ــرزمین بی ــردم س ــر م مگ
ــالمت  ــتی مس ــر همزیس ــار یکدیگ ــل در کن قب
ــتان  ــال در اس ــالیان س ــد. س ــته ان ــز نداش آمی
ــت  ــا و اقلی ــت ه ــراق قومی ــف ع ــای مختل ه
هــا و مذاهــب و ادیــان گوناگــون در کمــال 
ــی  ــا هنگام ــد ام ــرده ان ــر ب ــه س ــتی ب همزیس
کــه در موضوعــات طایفــه ای دمیــده شــد ایــن 
همزیســتی از بیــن رفــت و تعارضــات ســاختاری 

ــد. ــدید ش ــا تش ــی ه ــان عراق می
امــا در بُعــد خارجــی مــی تــوان گفــت کــه نقش 
کشــورهای شــورای همــکاری شــورای همکاری 
ــژه عربســتان و قطــر و در  ــه وی ــارس ب ــج ف خلی
میــان کشــورهای عربــی اردن بیــش از دیگــران 

بــه چشــم مــی خــورد.
قطــر کشــوری کوچــک اســت کــه مــی کوشــد 
ــواره اش خــود را نشــان دهــد.  بیــش از حــد و ق
ایــن کشــور بــا پــول فــروش نفــت و گاز 
ــرای  ــه ای ب ــش منطق ــه نق ــت ک ــیده اس کوش
خــود ایجــاد کنــد. پــول و ســاح و رســانه 
ــی  ــور داخل ــت در ام ــرای دخال ــای قطــر ب بازوه
دیگــر کشورهاســت. قطــر در لیبــی دخالــت مــی 
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کنــد و نتیجــه آن بــی ثباتــی و هــرج و مــرج می 
شــود. در ســوریه دخالــت مــی کننــد و نتیجــه آن 
آوارگــی و کشــتار شــمار زیــادی از ســوری هــا و 
مــوج مهاجــرت بــه ســوی کشــورهای اروپایــی 
مــی شــود. در مصر بــا حمایــت از برخــی گروهها 
بــه هــرج و مــرج دامــن مــی زنــد. در عــراق هــم 
خــط قرمزهــا را رد مــی کنــد و بــا برگــزاری ایــن 
ــچ مــی  ــت عــراق را هی ــل نشســت هــا دول قبی

ــگارد. ان
ــی  ــه جهان ــال ۱9۷۱ در نقش ــه در س ــری ک قط
ظاهــر شــده اســت و مســاحت آن کمتــر از 
کوچکتریــن اســتان در عــراق اســت هــم اکنــون 
ــی  ــورهای عرب ــه کش ــا علی ــه ه ــراح توطئ ط
ــاوز  ــته از تج ــاه گذش ــور در م ــن کش ــت. ای اس
نظامــی ترکیــه بــه خــاک عــراق حمایــت کــرد. 
در واقــع مــی تــوان دوحــه را پایتخــت توطئــه ها 
علیــه کشــورهای عربــی دانســت. شــاید موضــع 
ــده پارلمــان عــراق  ــه نصیــف نماین ــری عالی گی
ــد. وی  ــر باش ــات قط ــه از مداخ ــن نمون بهتری
گفــت: »قطــر بــه شــکل علنــی و بــی شــرمانه 
ــش  ــه رده داع ــه س ــت ک ــتی اس ــان نشس میزب
شــامل سیاســتمداران، شــخصیت هــای امنیتــی 

ــتند. ــور داش ــی در آن حض و نظام
ــه  ــر تغذی ــه شــکل موث ــان دیگــر قطــر ب ــه بی ب
ــاس  ــر اس ــت. ب ــراق اس ــم در ع ــده تروریس کنن

اطاعــات وارده قطــر پــول بــه صورت مســتقیم 
ــه ســرکرده هــای گــروه هــای  و غیرمســتقیم ب
تروریســتی مــی دهــد. ایــن یعنــی کمــک مالــی 
بــه داعــش و ایــن اتهــام بیــن المللــی اســت کــه 
مســتوجب مجــازات هــای بیــن المللــی کوبنــده 
اســت. قطــر بایــد تحــت قیومیــت بیــن المللــی 
قــرار گیــرد زیــرا تهدیــد کننــده امنیــت و ثبــات 
منطقــه اســت. ایــن مغایــر با منشــور بیــن المللی 
اســت. قطــر در امور کشــورهای همســایه دخالت 
مــی کنــد و ایــن نیــز مغایــر بــا منشــور ســازمان 

ملــل اســت.«
همزمان بــا ایــن تحــرکات آمریکایی هــا که عما 
ائتــاف بیــن المللــی آنهــا علیــه داعــش ناکارآمــد 
بــوده اســت از تجزیــه عــراق دم مــی زننــد و بــرای 
ــه عــراق را  ــی کــه تجزی ــون گارد مل ــب قان تصوی

تســریع مــی کنــد فعــال هســتند.
در واقــع نشســت دوحــه گــواه آشــکار از دخالــت 
هــای قطــر در امــور دیگــر کشورهاســت. نقــش 
قطــر در راســتای کمــک بــه منافــع ملــت هــای 
عربــی نیســت. عراقــی هــا شــاهد نقــش مثبــت 
قطــر در زمینــه همدلــی و نزدیــک کــردن 
ــش  ــس نق ــر عک ــه ب ــتند بلک ــا نیس ــدگاه ه دی
ــونت و  ــی و خش ــراط گرای ــت از اف ــر حمای قط
حمایــت از گــروه هــای تروریســتی و ســوق 
دادن قطــب نمــای تروریســم بــه ســوی عــرب 

ــت. ــلمانان اس و مس
شــاید قطــری هــا در این ســودا هســتند کــه ابتدا 
ــر  ــس از آن ب ــد و پ ــرب را خــراب کنن ــان ع جه
ایــن کشــورها اربابــی کننــد. توطئــه هــای قطــر 
ــان نگذاشــته اســت.  ــز در ام همســایگانش را نی
ــن  ــه یم ــی ب ــدادی نظام ــی تع ــه تازگ ــا ب آنه

ــد. ــرده ان ــال ک ارس
ــه همــراه گروههــای  نقشــی کــه قطــری هــا ب
سیاســی عراقــی اجــرا مــی کنند بــا هــدف تغییر 
ــر و  ــراق، مص ــف ع ــه و تضعی ــه خاورمیان نقش

ســوریه و گرفتــن جایــگاه آنهاســت. دولــت عراق 
بــه شــدت مخالفــت خــود را بــا میزبانــی قطــری 
هــا اعــام کــرده اســت و حتــی کاردار خــود را از 

ــده اســت. ــرا خوان دوحــه ف
ــر و  ــل قط ــورهایی از قبی ــمنی کش ــای دش معم
عربســتان و ترکیــه و اردن با عــراق پایانــی ندارد. 
قطــری هــا بــه همــراه همپیمانــان ســعودی در 
آتــش مشــکات مذهبــی خواهنــد دمیــد و ایــن 
ــال  ــه دنب ــتر را ب ــانی بیش ــات انس ــی و تلف ویران

ــت. ــد داش خواه

فدرالیسـمی کـه »جـو بایـدن« بـر اسـاس تمرکـز زدایـی از قدرت 
حکومـت مرکـزی و قـدرت دادن به گروههـای مختلـف عراقی بر 
اسـاس قـوم و مذهـب آنها طـرح کرد، متـرادف بـا تجزیه عـراق و 

تبدیـل آن بـه کشـوری چنـد پارچـه و بحـران زده بود.
نـام »جـو بایـدن« بـرای بسـیاری از آمریکایـی هـا نمـاد ابهـام 
و دوگانگـی اسـت. سـناتور دموکـرات سـابق ایالـت »دالویـر« 
و معـاون فعلـی رئیـس جمهـور آمریـکا پدیـده ای اسـت کـه بر 
خـاف بسـیاری از دموکـرات هـا و جمهـوری خواهـان عاقـه 
وافـری بـه حرکـت خزنـده و پشـت پـرده در معـادالت سیاسـت 

خارجـی واشـنگتن دارد.
 بایـدن ترجیـح می دهـد بسـیاری از عقایـدش درباره بحـران های 
جـاری در نظام بین الملـل را در اظهارات و سـخنانش بیـان نکند تا 
حساسـیت افکار عمومی دنیـا را برنیانگیزد. او ظاهـرا یک دموکرات 
تمـام عیار اسـت، از صلح، دموکراسـی و دیپلماسـی سـخن به میان 
مـی آورد و چهـره ای معموال خنـدان دارد. بر خـاف »دیک چنی« 
معـاون رئیس جمهور سـابق آمریـکا که یـک نومحافظـه کار تمام 
عیـار بـود، بایدن مخالف شـکنجه متهمین به تروریسـم با اسـتفاده 
از روش هایـی ماننـد غرق مصنوعـی و وصل کردن آنهـا به جریان 

برق ولتـاژ قوی و... اسـت.
 همیـن موارد سـبب شـده تـا بایـدن ویترین نسـبتا قابـل قبولی 
بیـن طرفـداران حـزب دموکرات داشـته باشـد. او عاقـه زیادی 
بـه اسـتفاده از کلیـد واژگان »دیپلماسـی« و »معاملـه« و »گفت 
و گـو« دارد و اتفاقـا همیـن مسـئله سـبب شـد تـا »اوبامـا« در 
انتخـاب او بـه عنـوان معـاون اول خـود در مبـارزات انتخاباتـی 

سـال 2008 درنـگ نکنـد.
از آنجـا که در سـال 2008 میـادی اصلی ترین چالش کاخ سـفید، 
حوزه سیاسـت خارجـی آمریکا بود بیشـتر کسـانی کـه در انتخابات 
بـه اوبامـا رای داده بودند حضور بایـدن در کنار اولیـن رئیس جمهور 
سـیاه پوسـت ایاالت متحـده را مفید می دانسـتند. برای بسـیاری از 
طرفداران حـزب دموکرات، بایدن نماد و نشـانه تسـریع تغییری بود 
کـه اوبامـا وعـده آن را در مبـارزات انتخاباتـی با »جـان مک کین« 

بود. داده 
امـا هـر آنچـه در خصـوص بایـدن ذکر شـد تنهـا یک روی سـکه 
اسـت. او روی دیگری نیـز دارد که تمایل زیادی به آشکارسـازی آن 
در فضـای افـکار عمومی و رسـانه ای جهان ندارد. درسـت در سـال 
2002 میـادی، زمانـی کـه »جـرج واکـر بـوش« بـا اتکا بـه بهانه 
هایـی واهی و دروغین خـود را برای حملـه به عراق آمـاده می کرد، 
بایـدن از جملـه سـناتورهایی بـود کـه در دادن رای مثبـت به جنگ 

عراق دریـغ نکرد!
سـناتور دموکـرات ایالـت دالویـر در آن زمـان به یـاری طرفـداران 
جنـگ عـراق آمـد تـا بر همـگان اثبـات شـود مـرز بنـدی ظاهری 
میـان کبوترهـا و بازهـا در آمریـکا تا چه انـدازه ای مخدوش اسـت. 
امـا ماجرا به این نقطه ختم نشـد و درسـت در سـال 2006 میادی، 
زمانـی کـه بایـدن از یـک طرفـدار اولیـه جنـگ عـراق به یکـی از 
مخالفـان ظاهـری  آن تبدیل شـده بـود، وی طرح بسـیار خطرناک 
»تجزیـه عـراق« به سـه منطقه کردنشـین، سـنی نشـین و شـیعه 

نشـین را مطـرح کرد.
 فدرالیسـمی کـه بایدن بر اسـاس تمرکـز زدایی از قـدرت حکومت 
مرکـزی و قـدرت دادن بـه گـروه هـای مختلـف عراقی بر اسـاس 
قومیـت و مذهـب آنها طرح کـرد، متـرادف با تجزیه عـراق و تبدیل 

این کشـور به کشـوری چنـد پارچـه و بحـران زده بود.
 ایـن طـرح بایـدن از سـوی هـر دو حـزب دموکـرات و جمهـوری 
خـواه مـورد توجـه قـرار گرفـت و پـس از مدتـی کوتـاه بـه مبنای 
راهبـردی آنـان در عـراق تبدیـل شـد. وی طرحـی را ارائـه داده بود 
که حتـی تندروتریـن سـناتورهای جمهوری خـواه ماننـد جان مک 
کیـن و »لیندسـی گراهـام« نیز قـدرت ترسـیم و اجرایی کـردن آن 

را نداشـتند.
بسـیاری از تئوریسـن هـای رئالیسـت و نـو رئالیسـت در آمریـکا 
معتقدنـد طـرح تجزیـه عـراق حتـی از طـرح اشـغال این کشـور در 
دوران ریاسـت جمهـوری بـوش نیز خطرناک تر اسـت زیـرا اجرایی 
شـدن آن نقطه تشـدید و اسـتمرار بی پایـان بحران های مسـتمر و 

گسـترده در منطقـه و جهـان اسـام خواهـد بود.
ایـن روزهـا جـو بایـدن به صـورت مـداوم بـا گـروه هـای مختلف 
عراقـی ارتباط گرفتـه و در ظاهر بر لـزوم حفظ امنیت بغـداد و دیگر 
شـهرها تاکیـد می کنـد. وی در مـاورای تک تـک ارتباطاتـی که با 
مقامات عراقـی برقرار می کند امـا؛ در پی هدفی بـزرگ و خطرناک 

بـه نـام »تجزیه عراق« اسـت.
 بایـدن در صـدد تجزیه عراق با چاشـنی لبخند و دیپلماسـی اسـت. 
شـاید تنها تفـاوت میـان »ابوبکر بغـدادی« و »جـو بایـدن« در این 
باشـد که اولی با دشـنه سـر مـردم بی گنـاه عـراق را از تـن جدا می 

کنـد ولـی بایدن مـی خواهد ایـن کار را بـا پنبه صـورت دهد.
نکتـه آنکـه؛ بـا نزدیـک تـر شـدن پایـان دوران ریاسـت جمهوری 
بـاراک اوبامـا، بایـدن تمرکـز عمیـق تـری بـر روی طـرح تجزیـه 
عـراق صورت خواهـد داد. او البته از اینکه کسـی او را جمهوری خواه 
خطـاب کرده یا جزء دسـته بازهـای آمریـکا بداند به شـدت ناراضی 
اسـت امـا می تـوان او را بـه دموکرات یا کبوتری تشـبیه کـرد که از 

دو بالـش هنـگام پـرواز خون مـی چکد!
 بـه زودی افـکار عمومـی دنیا بـا ابعاد مخفـی و تاریک شـخصیتی 
و سیاسـی بایـدن بیشـتر آشـنا خواهند شـد و این مسـئله  از ماهیت 
واقعی بازی واشـنگتن در بغداد از سـال 2003 میـادی تاکنون پرده 

بر خواهد داشـت.

رونمایی از کارویژه اصلی معاون اول اوباما؛

تجزیه عراق با چاشنی دیپلماسی/ کبوتری که از بال هایش خون می چکد!
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خاورمیانه و شمال آفریقا

رژیـم سـعودی بـا حمایـت مالـی و نظامـی از 
گروههـای افراطـی، عاوه بر سـوریه و عـراق در 
یمـن نیـز موجب آواره شـدن هـزاران نفر شـده و 
دور از انتظـار نیسـت کـه با ادامـه این رونـد موج 

جدیـدی از مهاجـران را شـاهد باشـیم.
هـزاران مهاجـر از کشـورهای سـوریه و عـراق 
در کشـورهای اروپایـی بـا هـزار قانـون عجیب و 
غریب اسـکان داده شـدند و تعداد بیشـتری هنوز 
در راه اروپـا و کشـورهای دیگر هسـتند. بسـیاری 
پشـت سـیم خاردارهای یونـان و مجارسـتان گیر 
کـرده انـد و خیلـی هـا نیـز روی ریل خطـوط راه 
آهن قاره سـبز پیاده بـه سـمت ناکجاآبادهایی به 
امیـد یـک سـرپناه دور از تروریسـت های دسـت 

سـاز داعش پیـش مـی روند.
عربسـتان سـعودی و کشـورهای حاشـیه خلیـج 
فـارس بـه خصـوص قطـر و امـارات کـه جـزء 
مرفـه تریـن کشـورهای منطقـه محسـوب مـی 
شـوند، پولهـای اضافـی خـود را هـر روز در ایجاد 
مسـلمانان  کشـتن  بـرای  افراطـی  گروههـای 
منطقـه خاورمیانـه و به خصـوص شـیعیان خرج 
می کنند و بسـیاری در غـرب از این سـاز ناکوک 
هـای  کنسـرت  خـود  بـرای  سـعودی-قطری 
تبلیغاتـی راه انداختـه انـد. بـه هـر حـال مسـئله 
مهاجـران هر چنـد امروز در رسـانه هـای اروپایی 
و آمریکایـی به شـدت دنبال می شـود ولی شـاید 
کمتر رسـانه ای به این مسـئله پرداخته باشـد که 
ایـن آوارگان چگونـه ایجـاد مـی شـوند و یـا بـه 
عبارتـی خانه های آنهـا چگونه ویران می شـود و 

تبدیـل بـه چـادر و کولـه پشـتی می شـود.
بر کسـی پوشـیده نیسـت که عربسـتان سعودی 
بـه طـور غیـر مسـتقیم و پنهانـی از گروههـای 
افراطـی در عـراق و سـوریه حمایـت مـی کنـد. 
بـا این حـال ایـن کشـور در اقدامی گسـتاخانه در 
یمن بـه طور مسـتقیم و صریـح وارد عمل شـده 

اسـت و هیچ کس در سـازمان ملل و سـازمانهای 
حقـوق بشـری دربـاره ایـن حمـات و آینـده آن 
حرفـی نمی زند. بـه طور حتم بحـران مهاجرت و 
آوارگی در ایسـتگاه بعد خاورمیانـه به یمن خواهد 
رسـید چـون آمارهـا شـدیدتر از سـوریه و عـراق 
اسـت. طبق گـزارش ها بخش اعظـم 24 میلیون 
یمنـی در نتیجـه درگیری ها و نابودی زیرسـاخت 
هـای کشـور در اثـر حمـات هوایـی ائتـاف به 
سـرکردگی عربسـتان در شـرایط بسـیار وخیمی 

به سـر مـی برند.
یک گـزارش از منابع یمنی آمارهای وحشـتناکی 
از تخریـب زیرسـاختارهای ایـن کشـور توسـط 
در  کنـد.  مـی  فـاش  جنگنـده هـای سـعودی 
فاصلـه چند مـاه حمـات هوایی عربسـتان صنعا 
۱03 بـار، صعـده ۱95، الحدیـده 4۷ ، حجـه ۱6 ، 
تعـز 23 ، الضالـع 3 ، عمـران ۱۱، البیضـاء ۱۷ ، 
ذمـار 9، عـدن 30 و مـارب ۱6 بـار مـورد حملـه 
جنگنـده های سـعودی قـرار گرفتـه اسـت. تنها 
بیـن 2۷ آوریـل تا ششـم مـاه مـی 3۷۷ شـهید، 
2459 مجـروح و خسـارت های مالی بسـیاری در 

شـهرهای مختلـف یمـن ثبت شـده اسـت.
ویـران شـدن 43 بـاب واحـد مسـکونی و متضرر 
شـدن بیـش از 480 واحـد دیگر، هشـت مجتمع 
مسـکونی،  ۱5 زیر ساخت و تاسیسـات حیاتی، دو 
سـیلوی غات، دو بندر، سـه مجتمع دولتی، سـه 
فرودگاه غیر نظامی و یک مسـجد و بیمارسـتان، 
۱0 مرکـز تجاری و هتـل، چهار نیروگاه گاز، سـه 
نیـروگاه و تاسیسـات برقـی، چهـار پـل، سـه بـاب 
کارخانـه، یک سـد آبی، یـک موسسـه مطبوعاتی، 
دو مرکـز تجـاری، یک میـدان تاریخـی و چند قلعه 

تاریخـی نیـز در این حمله ها ثبت شـده اسـت.
سیاسـت هـای عربسـتان در هفتـه هـای اخیر و 
اعزام نیروهـای پیاده نظام از کشـورهای حاشـیه 
خلیج فـارس به یمن نشـان می دهد ایـن خرابی 
هـا ادامـه خواهـد داشـت و دور نیسـت کـه ایـن 
کشـور نیز مثل سـوریه بـه خرابه ای تبدیل شـود 

که مسـکن گروههای تروریسـتی دسـت پرورده 
سـعودی هـا و غـرب شـود. در حال حاضـر طبق 
آمارهای سـازمانهای بین المللی حـدود 6 میلیون 
نفـر از مـردم یمـن بـا کمبود غـذا مواجه هسـتند 
و بـرای امنیـت به شـهرهای دیگـر مهاجرت می 
کنند و بعید نیسـت که با این شـرایط ناچار شـوند 
بـه کشـورهای دیگـر مهاجـرت کننـد. نیروهای 
مردمـی بـه رهبـری حوثی هـا در پاسـخ جنگنده 
مواضـع  بـه  متعـددی  موشـکی  هـا، حمـات 
نیروهـای عربـی بـه رهبـری سـعودی هـا انجام 
داده انـد کـه هفتـه پیـش 45 نفـر از نیروهـای 
اماراتـی کشـته شـدند. البتـه معـدود نیروهـای 
آمریکایـی نیـز نظامیـان عربسـتانی را همراهـی 

کنند. مـی 
بـه خاطر پایگاه مردمی شـیعیان حوثی در شـمال 
یمن بـه نظر مـی رسـد درگیـری بیـن نیروهای 
سـعودی و نیروهای مردمی در یمـن همچنان به 
ماهها و شـاید سـالهای آینده بکشـد و این جنگ 
داخلـی نتیجه ای جـز آوارگی مـردم یمن نخواهد 
داشـت. تحلیلگران سیاسـی اعتقاد دارنـد احتماال 
نیروهـای القاعـده بـا تامیـن مالی سـعودی ها در 
یمـن تقویـت مـی شـوند و دوبـاره همـان بایی 
که سـر سـوریه آمد در یمـن هم تکرار می شـود. 
چیـزی که در حـال حاضر از اوضـاع و احوال یمن 
پیداسـت ایـن اسـت که یمـن بـه مکانی نـا امن 
تبدیـل شـده اسـت و بـه زودی زندگـی زنـان و 

کودکان در آن میسـر نخواهـد بود.
در اواخـر سـال 20۱4 میـادی سـازمان ملـل 
تعـداد مهاجـران یمنـی را 600 هزار نفـر تخمین 
زد کـه بـه طـور حتـم در سـال جـاری بـا دخالت 
نیروهـای سـعودی در جنـگ داخلـی بیـن حوثی 
هـا و نیروهـای طرفـدار عبدربـه منصـور هـادی 
بیشـتر هـم خواهد شـد. طبـق تخمین سـازمان 
هـای حقوق بشـری تعـداد مهاجران تا آخر سـال 

جـاری بـه 2 میلیـون نفـر می رسـد.
در گزارش شـبکه اینترپرس آورده شـده اسـت: از 

مـاه مـارس سـال جـاری سـعودی ها بـا حمایت 
تسـلیحاتی آمریـکا و انگلیـس جنـگ خـود را در 
یمـن گسـترش داده اند کـه از خیابانهـای صعده 
و صنعـا شـروع شـده تـا کارخانـه هـا، مـدارس و 
زیرسـاختارهای غیرنظامـی ایـن کشـور را هدف 
قـرار داده اسـت. مصاحبـه بـا شـاهدان عینـی 
نیـز حاکـی اسـت اهـداف سـعودی هـا تخریـب 
زیرسـاختارهای کشـور یمـن اسـت تـا نـا امنـی 

غذایـی موجـب تسـلیم حوثـی ها شـود.
در همیـن رابطـه »کـوری کرایـدر« حقوقـدان 
آمریکایـی در گـزارش خود از یمن نوشـته اسـت: 
دولـت اوبامـا باید فورا دربـاره نقش دقیـق ایاالت 
متحـده در حمات بی  امان سـعودی  هـا به یمن 
توضیـح دهـد. مسـائلی وجـود دارد کـه نـه تنهـا 
سـعودی  ها بلکـه غربی  هایـی که پشـتیبان آنها 
هسـتند باید بـه آن پاسـخ دهنـد. قوانیـن جنگی 
مانـع حمات عمـدی بـه غیرنظامیـان در جنگ 
اسـت و چنیـن اقدامـی در داخل آمریـکا نیز یک 

جـرم سـنگین دولتی محسـوب می  شـود.
از  در بخـش دیگـری  ایـن گـزارش  نویسـنده 
یادداشـت خـود بـا اشـاره بـه کشـتار تعـداد بـی  
شـماری از غیرنظامیـان در داخل و حومه شـهرها 
مـی نویسـد: کشـتی  هـای آمریکایـی همزمـان 
بـا بمبـاران  هوایـی جنگنـده  هـای آل  سـعود، در 
محاصـره دریایـی یمـن به کشـتی  هـای ائتاف 
کمـک مـی  کننـد تـا بـه اصطـاح مانـع انتقال 
سـاح بـرای حوثی  ها شـوند. ایـن اقدام نـه تنها 
یمن را در آسـتانه قحطی و بحران شـدید آب قرار 
داده بلکـه دسترسـی به کمک  های بشردوسـتانه 
از جمله تجهیزات پزشـکی، مواد غذایی و سوخت 
را نیـز غیـر ممکن کـرده اسـت. هم اکنـون از هر 
پنج یمنی، چهـار نفر به کمک  های بشردوسـتانه 
نیـاز دارند. عـاوه بـر این بمبـاران انبار گنـدم در 
شـمال حدیـده و حومه عـدن نیز بحران انسـانی 

یمنی هـا را نیـز تشـدید کرده اسـت.
از شـورای  بشـری  اخیـرا 23 سـازمان حقـوق 
حقوق بشر سـازمان ملل خواسـته اند کمیسیونی 
بین المللـی بـرای تحقیـق دربـاره مـوارد نقـض 
قوانیـن از سـوی طرف های درگیـر در جنگ یمن 
تشـکیل دهـد. انگلیـس و آمریـکا نیـز از اعضای 
ایـن کمیسـیون هسـتند و ایـن در حالـی اسـت 
کـه مشـاوران آمریکایـی بارهـا در بیـن نیروهای 

ائتافـی بـه رهبـری عربسـتان دیـده شـده اند.
هرچنـد گـزارش خبرگـزاری رویتـرز از ناتوانی 
بـرای  یمـن  زمینـی  جنـگ  در  هـا  سـعودی 
بازگردانـدن منصـور هادی بـه قـدرت خبر می 
دهـد ولـی به نظـر می رسـد آنها به ایـن زودی 
ها یمـن را تـرک نمـی کننـد. نکته تاسـف آور 
ایـن حضـور مهاجـرت 25 هـزار یمنـی در بهار 
و ۱00هـزار نفـر درتابسـتان اسـت. هـر هفتـه 
تعـداد افـرادی که خانـه هـای خـود را رها می 
کنند بیشـتر می شـود که بیشـتر آنهـا مقصدی 
جـز شـاخ آفریقا بـه خصـوص سـومالی و مصر 
امنیـت  امکانـات و  ایـن کشـورها  ندارنـد. در 
الزم وجـود نـدارد. در عیـن حـال شـرایط لیبی 
بـه گونـه ای اسـت کـه مهاجـران تنهـا مـی 
تواننـد خـود را از طریـق این کشـور بـه آبهای 
مدیترانـه و در نهایـت به اروپـا برسـانند. با این 
اوصـاف بایـد منتظر مـوج جدیـدی از مهاجران 
و ایـن بـار از یمـن باشـیم کـه قوانیـن سـخت 

اتحادیـه اروپـا را بـه چالـش خواهد کشـید.

مهاجران یمنی چالش جدید منطقه و اروپا خواهند بود

محمد    حسنلو

http://mehrnews.com
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خاورمیانه و شمال آفریقا

گســترش داعــش بطــور جــدی جامعــه بیــن المللــی را نســبت بــه 
احتمــال فروپاشــی دولــت هــا نگــران کــرده اســت؛ امــا یــک نگاه 
دقیــق تــر نســبت بــه شــرایط فعلــی منطقــه، نشــان مــی دهــد که 
ایــن تهدیــد مشــترک بــه تدریــج منجــر بــه تقویــت نقــش دولــت 

بــه عنــوان بازیگــر کلیــدی در سیاســت منطقــه ای شــده اســت.
ایــن مســأله از ســه جهت مهــم اســت؛ نخســت، دولت هــای قوی 
منطقــه هماننــد ایــران، ترکیــه و عربســتان بتدریــج بــه ضــرورت 
همــکاری هــای منطقــه ای واقــف مــی شــوند. ایــن همــکاری ها 
عمدتــا بــر محــور حفــظ نظــام و نهادهــای دولــت به خصــوص در 

کشــورهای بحــران زده مثــل عــراق، ســوریه و لبنــان اســت.
در اینجــا دولــت هــای قــوی بــرای جلوگیــری از ســرایت داعــش، 
کــه عمــًا خواهــان تاســیس یــک خلیفــه پــانـ  اســامی اســت 
و مرزهــای ملــی و سیاســی فعلــی و نهادهــای معمــول در جامعــه 
ــاذ  ــه اتخ ــور ب ــد، مجب ــی شناس ــمیت نم ــه رس ــی را ب ــن الملل بی
ــت  ــری از ســقوط کامــل دول ــرای جلوگی ــال ب سیاســت هــای فع
هــای ضعیــف شــده انــد. اکنــون اولویــت سیاســت ایــران، ترکیــه 
و عربســتان نســبت بــه عــراق و ســوریه پرهیــز از ســقوط دولــت 
هــای ایــن کشورهاســت. البتــه کامــا آشــکار اســت کــه سیاســت 
ــی  ــال م ــی دنب ــا اهــداف و اصــول متفاوت ــن کشــورها ب ــای ای ه
ــری از ســرایت  ــرای جلوگی ــوی ب ــت هــای ق ــع، دول شــود. در واق
ناامنــی بــه درون ســرزمین خــود و همچنیــن حفــظ امنیــت منطقه 
ای بــه دالیــل مختلــف سیاســی و اقتصــادی، هیــچ چــاره دیگری 
جــز تقویــت نهادهــای دولــت در محیــط همســایگی خــود ندارنــد.

اشــتباه نکنیــم؛ تاکنــون فعالیــت هــای داعش در ســوریه بــه بهای 
تضعیــف همزمــان نظام ســوریه و گــروه هــای میانــه روی مخالف 
آن تمــام شــده، کــه هــر دو خواهــان حفــظ ســاختار دولت هســتند. 
ایــن وضعیــت بــه نفــع منافــع هیــچ یــک از بازیگــران منطقــه ای 
ــه  و فرامنطقــه ای درگیــر در بحــران ســوریه  نیســت. همــان گون
ــتانه  ــور را در آس ــن کش ــه ای ــراق، ک ــش در ع ــترش داع ــه گس ک
فروپاشــی قــرار داده، بــه نفــع هیــچ یــک از ایــن بازیگران نیســت.

دوم در صحنــه سیاســت داخلــی، یــک نــوع تغییــر در نــگاه عمومی 

ــات  ــم و ثب ــراری نظ ــت در برق ــگاه دول ــه جای ــبت ب ــه نس جامع
ــدی  ــوع جدی ــه همــراه خــود ن ــده اســت. داعــش ب ــه وجــود آم ب
از تهدیــد مشــترک همچــون خشــونت افراطــی، افزایــش تفرقــه 
هــای قومــی و همچنیــن حملــه بــه ارزش هــای بشــری و میــراث 
تاریخــی را معرفــی کــرده کــه خــود بــر حــس ناامنــی میــان ملــت 
هــای منطقــه افــزوده اســت. ایــن تحــول ســبب شــده تــا حمایــت 
عمومــی از دولــت هــای فعلــی و نهادهــای دولتــی بــه عنــوان تنها 
ــج  ــه تدری ــد ب ــوع تهدی ــن ن ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــد ب راه حــل کارآم

ــد. گســترش یاب
در واقــع، منطقــه کــه پــس از تحــوالت بهــار عربــی شــاهد تغییــر 
ــری  ــت حداکث ــه دول ــی ب ــت حداقل ــوم ســنتی دول ــی از مفه جهت
بــوده، بتدریــج بــه ســمت شــکل گیــری دولت هــای فراگیــر پیش 
مــی رود کــه تــوان جــذب همه گــروه هــای سیاســی بــرای مقابله 
بــا بحــران هــای سیاســی جــاری بــه منظــور برقــراری ثبــات و از 
آن طریــق مبــارزه بــا داعــش را داشــته باشــند. یــک مثــال آشــکار 

وضعیــت جــاری عــراق اســت.
ســوم، فهــم تدریجــی در ســطح بیــن المللــی و به خصــوص غرب 
نســبت به ضــرورت همــکاری میــان کشــورهای منطقــه و تقویت 
ــا داعــش  نهادهــای موجــود دولــت بــه عنــوان تنهــا راه مبــارزه ب
ــه ویژگــی هــای ژئوپلتیــک، تاریخــی و  ــا توجــه ب اســت. داعــش ب
ـ اجتمایــی کشــورها و مناطــق مختلــف فعالیت هــای خود  اقتصــادی 
ــراق،  ــات هــای داعــش در ع ــت عملی را گســترش داده اســت. ماهی
ســوریه، افغانســتان، لیبــی، مصــر، مالــزی، فرانســه و ... بــا هــم فــرق 
مــی کنــد؛ بنابرایــن بــه نظــر مــی رســد کــه غــرب بــه ایــن نتیجه 
مــی رســد، کــم هزینــه تریــن راه بــرای مبــارزه بــا داعــش تقویــت 
ــا مــدرن، و همچنیــن  نهادهــای موجــود دولــت، اعــم از ســنتی ی
ــه  ــا ک ــن مبن ــر ای ــه ای اســت. ب ــای منطق ــکاری ه تشــویق هم
اکنــون غــرب بــر ضــرورت همــکاری بیــن ایــران و عربســتان بــه 

عنــوان یــک پیــش شــرط  مبــارزه بــا داعــش تأکیــد مــی کنــد.
همزمــان جامعــه بیــن المللــی بــه شــرایط پیچیــده پــس از منازعه 
و رونــد دولــت ســازی در منطقــه اســت بیشــتر واقــف مــی شــود. 

ــه بحــران هــای افغانســتان، عــراق، ســوریه، یمــن و حتــی  تجرب
مصــر نشــان مــی دهنــد کــه چگونــه تضعیــف تدریجــی نیروهــا 
و نهادهــای دولــت هماننــد پلیــس، ارتــش و نیروهــای امنیتــی و 
پیدایــش خــأ قــدرت، زمینــه هــا و فضــای سیاســی الزم را بــرای 
فعالیــت گــروه هــای تروریســتی مثــل القاعــده یــا داعــش فراهــم 
ــادالت  ــی در مع ــگ خارج ــور پررن ــان حض ــت. همزم ــرده اس ک
ــا  ــت داده ت ــی فرص ــای افراط ــه نیروه ــن گون ــه ای ــه ای ب منطق
ــا را  ــه ای آنه ــن منطق ــا و متحدی ــی ه ــه خارج ــود علی ــگ خ جن
ــد  ــای جدی ــتخدام نیروه ــه اس ــق ب ــن طری ــرده و از ای ــه ک توجی

ــد. بپردازن
همچنانکــه مســأله مبــارزه بــا داعــش پیچیــده تــر از همیشــه مــی 
شــود، غــرب بــه ایــن نتیجــه مــی رســد کــه تنهــا چــاره موجــود 
همــکاری بــا دولــت هــای قدرتمنــد منطقــه بــه عنــوان شــرکای 
جدیــد سیاســی و امنیتــی اســت. مثــا بهبــود در روابــط ایــران و 
ــش ارزش  ــر افزای ــی ب ــه اول مبتن ــی در درج ــورهای اروپای کش
ــکات  ــل مش ــرای ح ــل ب ــکاری متقاب ــرورت هم ــراکت و ض ش

ــا داعــش اســت. ــارزه ب ــه مب ــه ای و از جمل منطق
بنابرایــن تهدیــد داعــش خــود بــه تقویــت جایــگاه دولــت هــا در 
منطقــه کمــک کــرده اســت. بــرای شکســت داعــش ســه نکتــه 
ــه ای/ ــکاری منطق ــت، هم ــوند: نخس ــه ش ــر گرفت ــد در نظ بای

فرامنطقــه ای بــرای ایجــاد یــک فهــم مشــترک از چگونگی حفظ 
ــا داعــش ضــروری اســت. دوم، دولــت  ثبــات و بــه تبــع مبــارزه ب
ــی  ــای سیاس ــی نیروه ــذب تمام ــه ج ــادر ب ــه ق ــر ک ــای فراگی ه
بــرای جنــگ بــا ایــن تهدیــد مشــترک باشــند باید تشــکیل شــوند 
و ســوم، در نتیجــه افزایــش توقعــات عمومــی، دولــت هــای منطقه 
بایــد سیاســت هــای مســتقل تــری را در روابــط بــا قــدرت هــای 

بــزرگ دنبــال کننــد.

چگونه داعش سبب تقویت دولت های خاورمیانه شده است؟
ماه هاست ائتالف بین المللی به رهبری آمریکا از یک سو و نظامیان کشورهای منطقه از سوی دیگر، درگیر 
مبارزه با گروه تروریستی داعش هستند، اما این مبارزات نتوانسته اثری مشخص بر نابودی این گروه 

باشد. داشته 
دکتر »کیهان برزگر« رئیس مؤسسه مطالعات استراتژیک خاورمیانه، در مطلبی که در پایگاه تحلیلی 
»المانیتور« منتشر کرده، به بررسی این موضوع پرداخته که چگونه ظهور و اقدامات گروه تروریستی 
است. وی همچنین  تأثیر گذاشته  جایگاه دولت در کشورهای منطقه خاورمیانه  و  نقش  بر  داعش، 

راهکارهایی را برای شکست این گروه تروریستی ارائه کرده است.
در این مطلب آمده است:

یـک مرکـز حقـوق بشـری یمنـی بـا اشـاره بـه حمات سـنگین 
هوایـی روزهای گذشـته سـعودی ها به صنعـا به آماری از شـهیدان 
یمـن از ابتدای یـورش ددمنشـانه آل سـعود و همپیمانانـش به این 

پرداخت. کشـور 
مرکز حقوق بشـری یمنی در گزارشـی به جنایات دشـمن سـعودی 

علیـه یمنی هـا از یکم تا هشـتم ماه سـپتامبر جاری اشـاره کرد.
در ایـن گـزارش آمـده اسـت: جنگنده های سـعودی صدهـا یورش 
انجـام داده انـد کـه بر اثـر آن ده ها شـهروند شـهید و زخمی شـده 

ند. ا
بـر اسـاس این گزارش که در صد و شـصت و ششـمین روز منتشـر 
شـده، آمـده اسـت: هـر روز کـه از تجـاوز علیه یمنـی ها مـی گذرد 
رنـج غیرنظامیان افزایش می یابد و جنگنده های دشـمن شـهرها و 
مناطـق پرجمعیت را بمبـاران می کنند بـه طوری که آمار شـهیدان 

کـه بیشـتر آنهـا را زنـان و کـودکان تشـکیل مـی دهنـد از ابتدای 
یـورش بـه یمن به 5 هزار شـهید رسـیده اسـت.

در ایـن گـزارش تاکیـد شـده اسـت: صنعـا طـی روزهـای گذشـته 
در معـرض شـدیدترین حمـات از زمـان شـروع جنگ یمـن واقع 

شـده اسـت. در شـرایطی که دانش آمـوزان درگیر امتحانـات نهایی 
هسـتند جنگنده هـای دشـمن مناطق نزدیـک به مـدارس را هدف 
قرار می دهند. جنگنده ها منطقه السـبعین و زایشـگاهای السـبعین 

را هـدف قـرار داده اند.
آمادگـی سـودان بـرای اعـزام نیـروی زمینـی به یمـن در راسـتای 

همسـویی بـا سـعودی ها
ابراهیم غندور وزیر خارجه سـودان از آمادگی کشـورش بـرای اعزام 
نیـروی زمینـی بـه یمـن بـرای مشـارکت در آنچـه جنـگ صنعا و 

شـمال یمـن خوانده می شـود خبـر داد.
وی بـه هماهنگـی میـان کشـورش بـا عربسـتان سـعودی و دیگر 
کشـورهای شـورای همکاری خلیج فارس اشـاره کرد و مدعی شـد: 
پیوسـتن سـودان به ائتاف عربـی در راسـتای حمایـت از امنیت در 

یمن بـا همـکاری ائتاف عربی و سـودان اسـت.

گزارش مرکز حقوق بشری یمن:کودکان قربانیان یورش های سعودی ها 
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خاورمیانه و شمال آفریقا

ــه  ــب الیح ــان در تصوی ــی جمهوریخواه ناکام
ضــد »برجــام« نقــاب پیــروزی را از چهــره نظــام 
توتالیتــر »آیپــک« برداشــت و مفاهیمــی چــون 
ــات  ــه ادبی ــدی را ب ــه و ناکارآم ــت، تفرق شکس

ــرد. ــم وارد ک ــی صهیونیس سیاس
هاآرتــض در گزارشــی در ایــن ارتبــاط مــی 
نویســد: دقایقــی پــس از اعــام مخالفــت 
مجلــس ســنای آمریــکا بــا الیحــه ضــد 
»برجــام«، البــی صهیونیســتی »آیپــک« بیانیــه 
ــرد و  ــادر ک ــدنی را ص ــوش نش ــی فرام مطبوعات
مدعــی شــد کــه ائتــاف فراحزبــی اعضای ســنا 
ــت.  ــد پذیرف ــران را نخواه ــته ای ای ــق هس تواف
ــا بیانیــه خــود  ــه تنهــا ســعی داشــت ت آیپــک ن
ــام  ــر برج ــت در براب ــر مقاوم ــه مظه ــه منزل را ب
ــه عنــوان هشــداری  معرفــی کنــد بلکــه از آن ب
ــد  ــه مترص ــی ک ــای خارج ــرکت ه ــرای ش ب
فرصــت مناســب بــرای نشســتن بــر خــوان پــر 
نعمــت بــازار ایــران هســتند نیــز اســتفاده کــرد.

امــا، آنچــه کــه رفتــار آیپــک را قابــل تامــل مــی 
ــا  ــید ت ــره کش ــر چه ــه ب ــت ک ــی اس ــد نقاب کن
مانــع از بــه نمایــش گذاشــتن فروپاشــی کمپیــن 
پــر قدرتــی باشــد کــه علیرغــم همــه ادعاهــای 
مطرح شــده، بزرگتریــن پیــروزی دوران ریاســت 
جمهــوری »بــاراک اوبامــا« را دو دســتی تقدیــم 

ــرد. وی ک
واقعیــت ایــن اســت کــه آیپــک و ژســت هــای 
ــیدن  ــه رخ کش ــرای ب ــه ب ــه ای ک ــوام فریبان ع
ــر  ــش از ه ــرد بی ــی گی ــود م ــی خ ــدرت خیال ق
چیــز تجســم حــزب و نظــام توتالیتری اســت که 
ــر  ــه تصوی ــان »۱984« ب »جــورج اورول« در رم
ــام  ــان کاری را انج ــع هم ــک در واق ــید. آیپ کش
ــتان  ــت« در داس ــه »وزارت حقیق ــد ک ــی ده م
ــر عهــده داشــت یعنــی جعــل واقعیــات  اورول ب
و دســتکاری در اســناد. درســت بــه ماننــد آنچــه 
کــه در رمــان  »۱984« اتفــاق افتاد، صهیونیســم 
از زبــان بــرای اطمینــان از تــداوم حکومــت خــود 
اســتفاده مــی کنــد. آیپــک زبانــی جدیــد و ســاده 
ــرای  ایجــاد کــرده اســت کــه در آن کلمــه ای ب
بیــان مطالبــی کــه بــا آرمانهــای حــزب در تضاد 
هســتند وجــود نــدارد. آیپــک بــا تلقیــن تفکرات 
سیاســی خــود پیروانــش را بــه پذیــرش همزمان 
دو مفهــوم متضــاد وا مــی دارد تــا در فقــر فکری 
و اطاعاتــی کــه بــه ایــن ترتیــب بــه وجــود می 
آیــد شکســت مســاوی پیــروزی و بردگــی هــم 

ــا آزادی شــود. طــراز ب
بــه همیــن دلیــل اســت کــه طرفــداران آیپــک 
ســاده لوحانــه دهــان خــود را بــرای اعتــراف بــه 
ــدی  ــه و ناکارآم ــی چــون شکســت، تفرق حقایق
راهبردهــای سیاســی بســته انــد چــرا کــه 
ــی  ــا اصطاح ــی آنه ــات سیاس ــوال در ادبی اص
ــس از گذشــت  ــه پ ــی ک ــف واقعیت ــرای توصی ب
ــا آن مواجــه  »برجــام« از ســد کنگــره آمریــکا ب

ــدارد. ــود ن ــوند، وج ــی ش م
واقعیــت ایــن اســت کــه آیپــک و ژســت هــای 
ــیدن  ــه رخ کش ــرای ب ــه ب ــه ای ک ــوام فریبان ع
ــر  ــش از ه ــرد بی ــی گی ــود م ــی خ ــدرت خیال ق
ــری اســت  ــز تجســم حــزب و نظــام توتالیت چی

کــه »جــورج اورول« در رمــان »۱984« بــه 
ــید ــر کش تصوی

بــرای بازگشــت بــه حقیقــت خــوب اســت 
ــای  ــت ه ــی صهیونیس ــر الب ــای اخی در ادعاه
آمریــکا کمــی تامــل کنیــم. آیپــک از »حمایــت 
ــا 4  ــه تنه ــال آنک ــد ح ــی زن ــی« دم م فراحزب
ســناتور از مجمــوع 46 ســناتور دموکــرات و 
ــا  ــت ب ــرای مخالف ــکا ب ــره آمری ــتقل کنگ مس
ــدا  ــم ص ــان ه ــوری خواه ــا جمه ــام« ب »برج

ــدند! ش
ــتی از  ــم صهیونیس ــری رژی ــت وزی ــر نخس  دفت
پیــروزی اخاقــی کنگــره بــر توافــق هســته ای 
ــت در  ــاله درس ــز مس ــد و طن ــی گوی ــخن م س
همیــن اظهــار نظــر عجیــب نهفتــه اســت چــرا 
کــه کنگــره آمریــکا در ایــن دوره از پاییــن تریــن 
ــوردار  ــردم برخ ــان م ــت در می ــزان محبوبی می

ــت . اس
البتــه ایــن مســأله کــه افــکار عمومــی آمریــکا 
نســبت بــه روزهــای اول حصــول توافــق هســته 
ــد  ــر شــده ان ــن ت ــه آن بدبی ــران نســبت ب ای ای
ــی  ــای ب ــن دنی ــا در ای ــت ام ــکار نیس ــل ان قاب
اعتبــار کــه در آن تبلیغــات حــرف اول را مــی زند 
چــه تضمینــی وجــود دارد کــه ورق بــر نگــردد و 
حمایــت از »برجــام« دوبــاره ســیر تصاعــدی بــه 

خــود نگیــرد؟
ــد  ــی گوی ــخن م ــاد« س ــدام »اتح ــک از ک آیپ
ــان  ــه یهودی ــنجی کمیت ــن نظرس ــی آخری وقت
آمریــکا )ای جــی ســی( کــه جمعــه همیــن هفته 
منتشــر شــد ثابــت مــی کنــد کــه تیــغ »برجام« 
ــاالت متحــده را  ــوام یهــود ســاکن ای وحــدت اق
بــه دو نیــم کــرده اســت. ایــن حقیقــت کــه 50 
ــته  ــق هس ــا تواف ــکا ب ــان آمری ــد از یهودی درص
ــره  ــر چه ــق ب ــد شــکافی عمی ــران موافقن ای ای

ــم صهیونیســتی اســت.     ظاهــرا یکپارچــه رژی

 در نهایــت توهــم پــاره کــردن توافــق هســته 
ای ایــران کــه آیپــک بــه ذهــن اعضــای خــود 
تزریــق مــی کنــد بیــش از هــر چیــز دیگــری 
ــر  ــباهت دارد. ب ــان اورول ش ــای رم ــه نماده ب
ــه  ــران ب ــر ای ــه اگ ــت ک ــیده نیس ــی پوش کس
ــس  ــچ رئی ــد هی ــد باش ــود پایبن ــدات خ تعه
ــل  ــی عق ــه از کم ــی ک ــور جمهوریخواه جمه
ســلیم برخــودار باشــد بــرای درگیــری بــا 
ــن  ــه ای ــا ب ــود ت ــی ش ــدم نم ــش ق ــران پی ته
ــداری  ــر دوره زمام ــش را ب ــایه تن ــب س ترتی

ــد. ــل کن ــود تحمی خ
در مقابــل، وقتــی چنــد قدمــی از دنیــای 
مصنوعــی آیپــک فاصلــه مــی گیریــم، بــا 
تصویــری رو بــرو مــی شــویم کــه البــی 
ــم  ــم در چش ــفید را چش ــتی  و کاخ س صهیونیس
هــم آمــاده نــزاع نشــان مــی دهــد. ایــن واقعیت 

کــه اکثریــت ســناتورهای دموکــرات آمریــکا در 
مســئله ای کــه بــه حیثیــت تــل آویــو بســتگی 
ــز  ــد هرگ ــت دادن ــع خــود اولوی ــه مناف داشــت ب
ــد  ــو نخواه ــرائیل مح ــی اس ــه تاریخ از حافظ
ــا  ــه اوبام ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد و ب ش
ــت  ــو« نخس ــن نتانیاه ــا »بنیامی ــد ب ــی خواه م
ــع  ــیه مجم ــتی در حاش ــم صهیونیس ــر رژی وزی
ــاید  ــا ش ــد ت ــدار کن ــل دی ــازمان مل ــی س عموم
بــه ایــن ترتیــب طوفانــی کــه در راه اســت کمی 

ــد. ــش کن فروک
ــرای حــل  اوبامــا بیــش از هــر کــس دیگــری ب

ــا نتانیاهــو مشــتاق  مســالمت آمیــز اختافــات ب
ــود  ــر خ ــردن او از س ــاز ک ــا ب ــه ب ــرا ک اســت چ
ــرش  ــای دیگ ــغولی ه ــه دل مش ــد ب ــی توان م
ــرات  ــای دموک ــان نامزده ــن می ــد و در ای برس
ــد  ــات ریاســت جمهــوری هــم مــی توانن انتخاب
ــای  ــی میلیاردره ــای مال ــاره روی کمــک ه دوب
یهــودی حســاب بــاز کننــد بــه ویــژه آنکــه رای 
ــزان  ــی در می ــام« خلل ــه »برج ــا ب »آری« آنه
عاقــه جامعــه یهــودی آمریــکا بــه حــزب 
ــوز  ــا هن ــت و آنه ــرده اس ــاد نک ــرات ایج دموک
ــای  ــه نامزده ــون« را ب ــاری کلینت ــم »هی ه

ــد.   ــی دهن ــح م ــواه ترجی ــوری خ جمه
ــا  ــل اوبام ــراز تمای ــم اب ــال، علیرغ ــن ح ــا ای ب
از  بســیاری  نتانیاهــو،  بــا  دیــدار  بــرای 
ــت  ــر ورود نخس ــنگتنی منتظ ــردان واش دولتم
عرصــه  بــه  صهیونیســتی  رژیــم  وزیــر 
ــوری  ــه جمه ــتند ک ــه ای هس ــگ خصمان جن
ــر  ــکا نقشــه آن را در س ــره آمری ــان کنگ خواه
ــؤال را  ــن س ــی ای ــی برخ ــد. حت ــی پرورانن م
ــا  ــت ب ــادا مخالف ــه مب ــند ک ــی کش ــش م پی
توافــق هســته ای ایــران نقشــه ای باشــد 
ــم  ــای رژی ــاش ه ــردن ت ــان ک ــرای پنه ب
ــف  ــا تضعی ــد ب ــی خواه ــه م ــتی ک صهیونیس
ــات ریاســت  ــد انتخاب ــر رون ــا ب ــت اوبام موقعی
ــد. ــوذ کن ــال نف ــال 20۱6 اعم ــوری س جمه

بــه هــر حــال دیــدار اوبامــا و نتانیاهــو در حاشــیه 
نشســت مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد 
مــی توانــد فرصــت خوبــی باشــد بــرای معاملــه 
بیــن دو رهبــر سیاســی اگرچــه ایــن احتمــال که 
نتانیاهــو بخواهــد بــه جنــگ طلبــی خــود ادامــه 
ــت  ــی اس ــود باق ــوت خ ــه ق ــان ب ــد همچن بده
ــال وی تبحــر خاصــی در  ــر ح ــه ه ــه ب ــرا ک چ
اســتفاده از ادبیــات اورولــی و تظاهــر بــه پیروزی 

در همــه زمینــه هــا دارد.

نقدی بر ادبیات »اورولی« رژیم صهیونیستی؛

نیاز به بازتعریف مفاهیم سیاسی/ »شکست« مساوی »پیروزی« نیست

اوباما بیش از هر کس 
دیگری برای حل 

مسالمت آمیز اختالفات با 
نتانیاهو مشتاق است|
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خاورمیانه و شمال آفریقا

ــن  ــه ای ــر خارج ــان وزی ــه از زب ــا ک ــی ه ــد آمریکای ــع جدی مواض
ــزرگ را  ــئوال ب ــن س ــد ای ــام ش ــد اع ــار اس ــاره بش ــور درب کش
مطــرح مــی کنــد کــه آیــا بحــران ســوریه در مســیر حــل شــدن 

ــت. ــری اس ــوالت دیگ ــتن تح ــا آبس ــی رود و ی ــش م پی
محورهــای سیاســت هــای آمریــکا در منطقــه را مــی تــوان امنیت 
جریــان انــرژی )نفــت و گاز(، امنیــت رژیــم اســرائیل و برتــری این 
رژیــم و مقابلــه بــا نفــوذ قــدرت هــای دیگــر کــه ســعی دارنــد نفوذ 
آمریــکا را تحــت الشــعاع قــرار دهنــد، ممانعــت از شــدت گیــری 
بحــران هــا، ادامــه رونــد بــی حاصــل مذاکــرات ســازش و ادعــای 

مبــارزه بــا تروریســم دانســت.
امــا در ایــن میــان مواضــع واشــنگتن در قبــال ســوریه بــا فــراز و 
نشــیب هــای زیــادی همــراه بــوده اســت. بــدون شــک در موضــع 
ــم اســرائیل  ــال ســوریه مواضــع رژی ــا در قب ــی ه ــری آمریکای گی
ــی اســت کمــا اینکــه در  ــژه مســئوالن آمریکای ــورد اهتمــام وی م
موضــوع امحــای ســاح شــیمیایی ســوریه و توافقــی کــه میــان 
آمریــکا و روســیه انجــام گرفــت، ایــن موضــوع کامــا هویــدا بــود.

آمریــکا در ســوریه نمــی خواهــد کــه در باتــاق بــرود. آمریکایــی هــا 
تاکنــون تــاش زیــادی بــه عمــل آورده انــد تــا معارضــان ســوری را 
متحــد کننــد امــا هــر یــک گــروه هــای معــارض ســوری راه خــود 
را رفتــه انــد و آمریــکا توفیقــی در ایــن راه بدســت نیــاورده اســت.

ــاق  ــا وارد بات ــی محاب ــه ب ــد ک ــی خواه ــنگتن نم ــویی واش از س
ــش  ــویی ارت ــرا از س ــدارد زی ــه ای ن ــکا عجل ــع آمری ــود. در واق ش
ســوریه و گــروه هــای مخالــف در آن واحــد فرســوده مــی شــوند از 
ســویی خطــرات ضــد رژیــم اســرائیل از بیــن مــی رود کمــا اینکــه 
در موضــوع ســاح شــیمیایی بــا امحــای ایــن تســلیحات در واقــع 

خواســت صهیونیســتها محقــق شــد.
امــا نگاهــی بــه مواضــع آمریکایــی هــا نشــان مــی دهــد کــه میان 
مواضــع اعامــی و اعمالــی واشــنگتن تفــاوت وجــود دارد و در واقع 
نوعــی موضــع غبارآلــود دارد. آمریــکا بــه دنبــال حمایــت از رژیــم 
اســرائیل و نابــودی کشــورهای عربــی اســت زیــرا بــه هــر انــدازه 
ــم  ــه رژی ــد خطــری متوج ــدا کن ــه پی ــوریه ادام ــگ در س ــه جن ک

اســرائیل نمــی شــود.
امــا یکــی از محورهایــی کــه آمریکایــی هــا همــواره موضــع مبهم 
داشــته انــد بحــث مانــدن یــا رفتــن بشــار اســد رئیــس جمهــوری 
ســوریه اســت. آنهــا در اوایــل بحــران ســوریه بــه شــدت مدعــی 
ــاره  ــرف زدن درب ــه اصطــاح ح ــرود و ب ــد ب ــد بای ــه اس ــد ک بودن
ســوریه بــا بشــار اســد بــی معنــی امــا بــه مــرور زمــان با شکســت 
ســناریوهای خــود آرام آرام بشــار اســد را بــه عنــوان رئیــس 
جمهــوری پذیرفتنــد و جدیدتریــن لحــن آمریکایــی هــا در موضــع 
ــی  ــد م ــت »اس ــه گف ــن کشــور ک ــه ای ــر خارج ــری وزی ــان ک ج

توانــد بــه ســرعت کنــار نــرود« هویــدا شــد.
عبدالبــاری عطــوان تحلیلگــر معــروف جهــان عــرب دربــاره عقب 
ــی  ــد م ــار اس ــال بش ــود در قب ــع خ ــا از مواض ــی ه ــرد آمریکای گ
نویســد: »پــس از اینکــه بیــش از شــش هــزار حملــه هوایــی بــه 
ــر  ــش ب ــت و داع ــری نداش ــت و اث ــام گرف ــش انج ــز داع مراک
الرمــادی و تدمــر مســلط شــد واشــنگتن دریافــت کــه ایــن جنــگ 

ــد ســال تمــام نمــی شــود. ــا چن ــاه ی ــد م ظــرف چن
یکــی دیگــر از دالیــل ایــن چرخــش موضــع در مخالفــت 
همپیمانــان آمریــکا بــه ویــژه مثلــث ســعودی-ترکی و قطــری در 
زمینــه اعــزام نیروهــای زمینــی و فروپاشــی نیروهــای عراقــی در 
الرمــادی و موصــل و غــرق شــدن ســعودی هــا در باتــاق یمــن و 

ــود. ــه پ ک ک ب ــی علی ــگ فرسایش ــه در جن ترکی
دیگــر اینکــه همــه طــرح هــای آمریکایــی هــا در زمینــه آمــوزش 
ــه رو شکســت خــورد و بیشــتر آنهــا  ــه اصطــاح میان ــان ب مخالف
قبــل از اینکــه یــک گلولــه شــلیک کننــد پــا بــه فــرار گذاشــتند.

نکتــه دیگــری کــه در افــول مواضــع آمریکایــی هــا موثــر اســت، 
اعــام آمادگــی مســکو بــرای پاســخ مثبــت دادن بــه درخواســت 
نظــام ســوریه بــرای اعــزام نیــروی نظامــی بــه دمشــق بــود کــه 

مفهــوم آن آمادگــی روس هــا بــرای دفــاع از بشــار اســد حتــی اگــر 
منجــر بــه راه افتــادن جنــگ جهانــی ســوم شــود، بــود.

ــی هــا پــس از توافــق هســته ای  ــن کــه آمریکای ــه دیگــر ای نکت
بــا ایــران و تصویــب آن از ســوی کنگــره، شــرایط را بــرای خــروج 

تدریجــی بــه ســوی جنــوب شــرق آســیا مهیــا دیدنــد.
در نهایــت هــم انعــکاس بحــران ســوریه بــر اروپــا از طریــق حرکــت 
ســیل عظیــم پناهجویــان ســوری بود کــه بحــران جمعیت شــناختی 
ــه دو اردوی قدیــم شــامل  ــا را ب ــا ایجــاد مــی کــرد و اروپ ــرای اروپ ب
آلمــان، فرانســه، انگلیس و بلژیــک و دیگــری اروپای جدید شــامل 
ــد و  ــی و بلغارســتان تقســیم مــی کن لهســتان، مجارســتان، رومان

اتحادیــه اروپــا را در معــرض تهدیــد قــرار مــی دهــد.
ــرورت  ــپانیا از ض ــه اس ــر خارج ــه وزی ــود ک ــی نب ــن اتفاق ــا ای ام
گفتگــو بــا بشــار اســد بــرای دســتیابی بــه راهــکار سیاســی حــرف 
بزنــد و آنجــا مــرکل صــدر اعظــم آلمــان و فیلیــپ هامونــد وزیــر 
ــن  ــه ای ــد بلک ــرار کن ــوع را تک ــن موض ــز ای ــس نی ــه انگلی خارج
موضــع گیــری زمینــه ای بــرای عقــب نشــینی آمریکایــی هــا در 

ــده ســوریه محســوب مــی شــود«. پرون
امــا نکتــه ای کــه بــا توجــه بــه اعــام روســیه بــرای اعــزام نیروی 
ــول  ــز اف ــه ســوریه در صــورت درخواســت دمشــق و نی ــی ب نظام
موضــع آمریــکا در قبــال ســوریه و عقــب نشــینی از شــرط رفتــن 
بشــار اســد گذاشــته اســت تحــول بــزرگ در بحــران ســوریه پــس 

از گذشــت پنــج ســال محســوب مــی شــود.
اینکــه آمریــکا در پنجمیــن ســال بحــران ســوریه از مواضــع خــود 
عقــب نشــینی کــرده اســت بــه مفهــوم ایــن نیســت کــه واشــنگتن 
بــه دلخــواه خــود تــن بــه ایــن موضــوع داده اســت. زیــرا آمریکایــی 
هــا بــا کمــک همپیمانــان خــود در راســتای جنــگ افــروزی و ایجــاد 
فتنــه میــان اهل ســنت و شــیعه حرکت کردنــد. تمامــی رســانه های 
وابســته بــه ســعودی هــا و کشــورهای ضــد نظــام ســوریه بــه کار 

گرفتــه شــدند و ترکیــه تروریســت هــا را روانــه ســوریه کــرد.
در واقــع اوضــاع کنونــی ســوریه نتیجــه حمایــت هــای نظامــی و 
مالــی گســترده عربســتان ســعودی، قطــر و ترکیــه از گــروه هــای 
تکفیــری اســت. امــا بــا توجــه بــه تــوان ارتــش ســوریه و حمایــت 
ــرد.  ــی نب ــه جای ــه هــا راه ب ــن توطئ بیشــتر ملــت ســوریه از آن ای
ــوریه را  ــام س ــه نظ ــت ک ــد داش ــا قص ــروه ه ــن گ ــا ای ــکا ب آمری
ــه خواســته هــای خــود کنــد. آمریکایــی هــا  ــه تــن دادن ب وادار ب
تصــور مــی کردنــد کــه تــوان ســاقط کــردن نظــام ســوریه را بــا به 

ــد. کارگیــری گروههــای تکفیــری دارن
ــه  ــوریه هم ــار س ــیه در کن ــت و روس ــور مقاوم ــتادگی مح ــا ایس ام
معــادالت آمریکایــی هــا را برهــم زد. آمریکایــی بــه دنبــال طوالنــی 

کــردن بحــران و بهــره گیــری از قاعده زمــان و تــک انداختن ســوریه 
بــا هــدف فشــار بــر آن بودنــد تــا بتواننــد آن را بــه زانــو درآورنــد.

امــا مقاومــت ارتــش و ملــت ســوریه در برابــر ائتــاف آمریکایــی-
صهیونیســتی-ترکیه ای-عربــی و ارتجاع عرب و ایســتادگی محور 
مقاومــت و روســیه در کنــار ســوریه در نهایــت آمریکایــی را مجبور 
بــه وارد شــدن بــه گفتگــو بــا روس هــا دربــاره چگونگــی جنــگ 

بــا داعــش کــرد.

اما دالیل تغییر موضع آمریکایی ها چه بود؟
دالیــل مختلفــی در تغییــر موضــع آمریــکا در قبــال بحران ســوریه 
ــه اســتمرار دامنــه  ــه آنهــا مــی تــوان ب وجــود داشــت کــه از جمل

نفــوذ داعــش و دیگــر گــروه هــای تروریســتی اشــاره کــرد.
ــان  ــان معارض ــات می ــه اختاف ــش دامن ــر افزای ــل دیگ از عوام
ــان  ــه توافــق سیاســی می ســوریه و شکســت آنهــا در دســتیابی ب
خودشــان بــود. همچنیــن نگرانــی و تــرس واشــنگتن از گرایــش 
ــارض  ــای مع ــروه ه ــی از گ ــوژی برخ ــی و ایدئول ــای سیاس ه
ســوری کــه مــی توانــد تهدیــد کننــده منافــع آمریــکا در منطقــه 

ــود. ــل ب ــا دخی ــی ه ــری آمریکای ــع گی ــن موض ــد در ای باش
موضــوع ســوم در پیچیــده شــدن بحــران انســانی اســت کــه ملت 
ســوریه بــا آن دســت بــه گریبــان اســت. هــزاران پناهجــو کــه از 
خشــونت هــای ســوریه فــرار مــی کننــد همــدردی افــکار عمومی 
ــه  ــن کشــور را ب ــوری ای ــس جمه ــا رئی ــاراک اوبام ــه ب ــار ب و فش

دنبــال داشــته اســت.
 نکتــه دیگــر در ایــن موضــوع را مــی تــوان حمایــت کشــورهای 
ــان هیئــت هــای  ــی از راهــکار سیاســی دانســت. مصــر میزب عرب
ــرای  ــی ب ــکار سیاس ــدت از راه ــه ش ــوده و ب ــوری ب ــان س مخالف
حــل بحــران ســوریه حمایــت مــی کنــد. ایــن موضــع همســو بــا 
ــاح السیســی رئیــس جمهــوری  ــا اســت. عبدالفت موضــع روس ه
مصــر بارهــا در محافــل سیاســی بــر ضــرورت حــل بحران ســوریه 
از طریــق راهــکار سیاســی تاکیــد کــرده اســت. ســفر عمــاد اســد 
پســر عمــوی بشــار اســد به مصــر مفاهیــم زیــادی بــه دنبــال دارد.

اماراتــی هــا بــه دولــت آمریــکا بــرای بقــای نظــام اســد و انجــام 
ــد. اصاحــات در ســوریه فشــار وارد مــی کنن

فــواد معصــوم رئیــس جمهــوری عــراق گفتــه اســت کــه اگــر قرار 
ــای  ــا و بق ــه دســت تروریســت ه ــان ســقوط ســوریه ب باشــد می
ــد را  ــای اس ــک بق ــدون ش ــد ب ــته باش ــی داش ــد انتخاب ــار اس بش

انتخــاب خواهــد کــرد.
جبــران باســیل وزیــر خارجــه لبنــان اعــام کــرده اســت کــه بدون 

شــک نظــام بشــار اســد از گروههــای تکفیــری بهتر اســت.
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مســئول جبهــه ملــی مقابلــه بــا تجــاوز نظامــی 
عربســتان بــه یمــن، ضمــن تاکیــد بــر اســتفاده 
ــای  ــب ه ــه و بم ــلیحات ممنوع ــاف از تس ائت
خوشــه ای در یمــن اعــام کــرد جنــگ یمــن در 
راســتای تحقــق منافــع اســتکبار در منطقــه آغاز 

شــده اســت.
ــه  ــاز تجــاوز عربســتان ب ــش از ۱۷0 روز از آغ بی
ــد  ــام چن ــن ای ــا گذشــت ای ــذرد، ب یمــن مــی گ
کشــور عربــی از جملــه قطــر، بحریــن، مصــر و 
همچنیــن امــارات در قالــب ائتافــی ضــد یمــن 
بــه ســعودی هــا پیوســتند. در حالــی ایــن ائتاف 
ــن  ــروع یم ــت مش ــه دول ــه ک ــت از آنچ از حمای
مــی نامــد، بــه عنــوان دســتاویزی بــرای حملــه 
بــه ایــن کشــور کــه تاکنــون منجــر به شــهادت 
ــی  ــی یمن ــر نظام ــزاران غی ــدن ه ــی ش و زخم
ــن  ــای ای ــاخت ه ــر س ــیاری از زی ــودی بس و ناب
کشــور شــده، اســتفاده مــی کنــد کــه همــواره بــا 
ــکار سیاســی  ــد اتخــاذ راه ــع تراشــی در رون مان
ــود آن را  ــع خ ــه در واق ــی ک ــل بحران ــرای ح ب
ــب یمــن  ــه تخری ــال ادام ــود آورده در ح ــه وج ب

ــردم اســت. و کشــتار م
»طوفــان قاطعیــت« و »بازگشــت امیــد« دو 
ــتان  ــه عربس ــت ک ــی اس ــر طمطراق ــوان پ عن
ــن  ــود در یم ــای خ ــات ه ــرای عملی ــدا ب از ابت
برگزیــد، امــا ایــن تجــاوز در حــال تبدیــل 
شــدن بــه جنگــی فرسایشــی اســت و نتوانســته 
تــا کنــون هیــچ یــک از اهــداف ســعودی هــا و 
ــری  ــه کار گی ــد. ب ــق کن همپیمانانشــان را محق
تســلیحات پیشــرفته و حتــی توســل به اســتفاده 
ــه دســت ایــن ائتــاف  از تســلیحات ممنوعــه ب
ــه  ــن ک ــی یم ــارز و انقاب ــردم مب ــته م نتوانس
گویــی از مــادر مبــارز و حــق طلــب زاده شــده اند 

ــو در آورد. ــه زان را ب
»ســید صــادق الشــرفی« رئیــس ائتــاف 
جوانــان یمــن و مســئول جبهــه مردمــی 
ــن  ــتان ضم ــی عربس ــاوز نظام ــا تج ــه ب مواجه
ــگار مهــر  ــه خبرن ــاد جنــگ یمــن ب بررســی ابع
ــه  ــداد توطئ گفــت: جنــگ یمــن در واقــع در امت
صهیونیســتی-آمریکایی بــرای ســیطره و تحــت 
ــت  ــه و در حمای ــه منطق ــرل در آوردن هم کنت
ــق  ــه و تحق ــی در منطق ــتکبار جهان ــرح اس از ط

ــه  ــه گون ــا ب ــت، ت ــع اســتکبار صــورت گرف مناف
ــداف طــرح  ــق اه ــن تحق ــتای تضمی ای در راس
اســتکبار جهانــی در منطقــه گام بــردارد. در واقــع 
ایــن جنــگ در تــاش اســت حاکمیــت ارضــی 
ــرد. ــوال بب ــر س ــه را زی ــه کشــورهای منطق هم

وی افــزود: امــا تــا زمانــی کــه تحــرکات و 
ــردم  ــت و م ــن هس ــی در یم ــات انقاب تمای
بیــدار، آگاه و انقابــی یمــن وجــود دارنــد از ایــن 
کشــور محافظــت خواهنــد کــرد و ایــن کشــور را 
ــگاه داشــته و نجــات  از دســترس اســتکبار دور ن

ــد داد. خواهن
ــی  ــن، مردم ــت یم ــرد: مل ــد ک ــرفی تاکی الش
ــت  ــای ام ــتار بق ــی و خواس ــارز، آگاه، انقاب مب
ــن  اســامی و نجــات مســتضعفان هســتند و ای
ــرای آمریــکا و  مســئله ای اســت کــه خطــری ب

ــود. ــی ش ــوب م ــرائیل محس اس
ایــن عضــو انصــاراهلل تاکیــد کــرد: ائتــاف ضــد 
یمــن همــه ابزارهــا را بــرای اعمــال وحشــیگری 
ــه کار بســته و  ــه علیــه یمــن ب و تجــاوز خصمان

ــا  ــر پ ــز را زی همــه حــد و مرزهــا و خطــوط قرم
گذاشــته اســت.

الشــرفی افــزود: ائتــاف علیــه یمــن بــا اســتفاده 
از تســلیحات ممنوعــه بیــن المللــی قوانیــن بین 

المللــی را نیــز نقــض کــرده اســت.
وی ضمــن تاکیــد بــر تــوان بــاالی تســلیحاتی 
و موشــکی نیروهــای مردمــی و ارتــش یمــن، 
ــر  افــزود: ارتــش و نیروهــای مردمــی امــروز ب
ــد.  ــرل دارن ــور کنت ــن کش ــق ای ــب مناط اغل
ــن  ــج و ابی ــدن، لح ــق در ع ــی مناط ــا برخ ام
ــه دلیــل اســتفاده از بمــب  ــد کــه ب وجــود دارن
ــن  ــه بی ــلیحات ممنوع ــه ای و تس ــای خوش ه
المللــی بــه دســت ائتــاف ضــد یمــن افتــاده 
ــی  ــور م ــش مجب ــی و ارت ــای مردم و نیروه
شــوند از تاکتیــک هایــی خــاص در ایــن 

ــد. ــتفاده کنن ــه اس زمین
رئیــس ائتــاف جوانــان یمــن و نماینــده 
ــی  ــاوز نظام ــا تج ــه ب ــی مواجه ــه مردم جبه

عربســتان در ادامــه افــزود: ائتــاف ضــد 
ــن کشــور از  ــه ای ــود علی ــن در حمــات خ یم
تســلیحات ممنوعــه بیــن المللــی اســتفاده مــی 
ــد  ــی اندازن ــه راه م ــوزی ب ــش س ــد و آت کنن
ــر  ــگ را تغیی ــتراتژی جن ــر، اس ــن ام ــه ای ک
ــه  ــخگویی ب ــیوه پاس ــع ش ــد. در واق ــی ده م
تجــاوز ائتــاف ضــد یمــن، آغازگــر عملیاتــی 
ــاف  ــزدوران ائت ــتار م ــرای کش ــابقه ب ــی س ب
ضــد یمــن در ایــن کشــور و تخریــب و 
انهــدام همــه تســلیحات آنهــا و بــه کارگیــری 
تاکتیــک خــروج و حملــه، شــده اســت؛ یعنــی 
نیروهــای مردمــی در یــک منطقــه بــه شــکل 

ــوند. ــی ش ــارج نم ــل خ کام
ــاف  ــات ائت ــرد: حم ــد ک ــه تاکی وی در ادام
ضــد یمــن بــه ایــن کشــور منجــر بــه نابــودی 
ــن  ــای یم ــتان ه ــی از بیمارس ــش اعظم بخ
شــده اســت. هــم اکنــون نیمــی از بیمارســتان 
هــای ایــن کشــور تخریــب شــده انــد و 
ــل  ــه دلی ــون ب ــم اکن ــز ه ــر نی ــم دیگ آن نی
ــوخت و  ــود س ــرژی، نب ــن ان ــکات تامی مش
بــرق و همچنیــن نبــود دارو بــا مشــکات 
ــه  ــد ب ــی توان ــت و نم ــرو اس ــده ای روب عدی
ــد. ــانی کن ــت رس ــاران، خدم ــان و بیم مجروح

 الشــرفی همچنیــن بــر لــزوم تمرکــز بــر مســئله 
رســانه هــا و بازتــاب رســانه ای تجــاوز ائتــاف 
ــن  ــات ای ــان دادن جنای ــرای نش ــن ب ــد یم ض
ائتــاف کــه در حــق مــردم یمــن مرتکــب مــی 

شــوند تاکیــد کــرد.
وی گفــت: رســانه هــای ســعودی و حامیــان آن 
جنــگ رســانه ای گســترده ای را علیــه نیروهــای 
مردمــی یمــن آغــاز کــرده انــد و فعالیــت رســانه 
ای گســترده ای را در توجیــه ایــن تجــاوز دارنــد. 
حامیــات ملــت یمــن نیــز بایــد تــاش کننــد تــا 
ــه  ــق واقعــی را ب ــن حمات،حقای ــا پوشــش ای ب

مــردم دنیــا نشــان دهنــد.

گفتگو با عضو انصاراهلل یمن؛

وحشت آمریکا و صهیونیستها از آگاهی مردم یمن/ توان باالی موشکی ارتش
گفتگو:   فاطمه درخشان

خاورمیانه و شمال آفریقا

»طوفان قاطعیت« و 
»بازگشت امید« دو 
عنوان پر طمطراقی 
است که عربستان از 
ابتدا برای عملیات 
های خود در یمن 

برگزید، اما این تجاوز 
در حال تبدیل شدن به 

جنگی فرسایشی است 
و نتوانسته تا کنون هیچ 
یک از اهداف سعودی 

ها و همپیمانانشان را 
محقق کند|
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ــه  ــل هفت ــم صهیونیســتی از اوای ــان رژی نظامی
گذشــته بــه صــورت گســترده سیاســت یــورش 
پیــش گرفتنــد؛  در  را  بــه مســجداالقصی 
اقدامــی کــه بــا واکنش هــای تنــد کشــورهای 

ــد. ــه ش ــه مواج منطق
ــم  ــش رژی ــه ارت ــد ک ــاز ش ــا آغ ــرا از آنج ماج
ــته در  ــه گذش ــنبه هفت ــتی روز یکش صهیونیس
ــی  ــجد االقص ــه مس ــه ب ــی تجاوزکاران اقدام
در  صهیونیســت  نظامیــان  بــرد.  یــورش 
ــهروندان  ــا ش ــری ب ــن درگی ــه ضم ــن حمل ای
ــان، از  ــوی آن ــه س ــدازی ب ــطینی و تیران فلس
بمــب صوتــی و گاز اشــک آور علیــه آنهــا 
ــر  ــا نف ــر آن ده ه ــر اث ــه ب ــد ک ــتفاده کردن اس

ــدند. ــی ش زخم
ــترده  ــورش گس ــدای ی ــاعات ابت ــان س در هم
ــانه  ــجداالقصی رس ــه مس ــا ب ــت ه صهیونیس
هــای فلســطینی اعــام کردنــد کــه نظامیــان 
المغاربــه،  بــاب  محــور  از  صهیونیســت 
قــرار  هجــوم  مــورد  را  مســجداالقصی 
ــی  ــاهدان عین ــام ش ــر اع ــا ب ــه بن ــد ک دادن
ــا  ــدید ب ــری ش ــه درگی ــر ب ــاوز منج ــن تج ای
ــش از ۱00  ــا و زخمــی شــدن بی فلســطینی ه

فلســطینی شــد.
بــه  یــورش گســترده نظامیــان ســعودی 
تنــد  هــای  واکنــش  بــا  مســجداالقصی 
ــف  ــای مختل ــازمان ه ــا و س ــورها، نهاده کش
ــان،  ــن می ــد. در ای ــه ش ــه ای مواج در منطق
یــورش  در محکومیــت  لبنــان  اهلل  حــزب 
بیانیــه  مســجداالقصی  بــه  صهیونیســتها 
صــادر کــرد. در بیانیــه حــزب اهلل آمــده اســت 
ــرر  ــات مک ــتها از حم ــدف صهیونیس ــه ه ک
ــه آن،  ــت ب ــک حرم ــجداالقصی و هت ــه مس ب
ــت.  ــدس اس ــجد مق ــن مس ــل ای ــودی کام ناب
حــزب اهلل لبنــان در ایــن بیانیــه ضمــن 
ــات،  ــن حم ــردن ای ــف ک ــیانه« توصی »وحش
شــاهد  حاضــر  حــال  در  کــرد:  تصریــح 
ســکوت برنامــه ریــزی شــده کشــورهای 
عربــی در قبــال ایــن مســأله و همــکاری 
ــل  ــا ت ــی ب ــن الملل ــورهای بی ــرم آور کش ش
آویــو هســتیم. حــزب اهلل در بیانیــه خــود 
همچنیــن آورده اســت : » ایــن تجــاوز آشــکار 
ــه ای اســت  ــی حاکــی از حجــم توطئ ــه خوب ب
کــه بــرای مســجداالقصی تــدارک دیــده شــده 
اســت؛ توطئــه ای کــه هــدف آن تقســیم 

اســت.« مســجداالقصی 
ــس  ــد صــاح« رئی از ســوی دیگــر، »شــیخ رائ
جنبــش اســامی در اراضــی اشــغالی فلســطین 
در ایــن رابطــه اعــام کــرد: »آنچــه در مســجد 
ــی  ــی و مکان االقصــی رخ داد آغــاز تقســیم زمان
ــی اســت.«  ــه صــورت عمل مســجد االقصــی ب
ــن اظهــار داشــت: »هتــک حرمــت  وی همچنی
امــروز ناشــی از ســکوت جهــان عــرب در قبــال 
مســجد االقصــی اســت.« ابومــازن رئیــس 
تشــکیات خودگــردان فلســطین نیــز حملــه بــه 
ــرد. ــه شــدت محکــوم ک مســجد االقصــی را ب

ــاد  ــش جه ــای جنب ــان« از اعض ــر عدن »خض
اســامی فلســطین نیــز اعــام کــرد کــه تجــاوز 
رژیــم صهیونیســتی بــه مســجد االقصــی 

متوقــف نخواهــد شــد مگــر اینکــه رژیــم 
صهیونیســتی مطمئــن شــود بهــای ایــن تجــاوز 
را بــه بــه طــور ســنگین پرداخــت خواهــد کــرد.

»نبیــل ابوردینــه« ســخنگوی تشــکیات 
خودگــردان فلســطین نیــز هتــک حرمــت 
صهیونیســت هــا بــه مســجد االقصــی را 
ــت  ــی اس ــن در حال ــرد. ای ــوم ک ــدیدا محک ش

کــه تشــکیات خودگــردان فلســطین بــا 
صــدور بیانیــه ای خواســتار برگــزاری نشســت 
فــوق العــاده ســران کشــورهای اســامی 
ــام  ــود اع ــه خ ــن تشــکیات در بیانی ــد. ای ش
کــرده کــه بــه منظــور تعییــن ســاز و کارهایــی 
ــه  ــو ب ــل آوی ــای ت ــا تجاوزه ــه ب ــرای مقابل ب
ایــن  برگــزاری  خواســتار  مســجداالقصی 

ــت. ــده اس ــت ش نشس
»نافــذ عــزام« یکــی از رهبــران جنبــش جهــاد 
ــه  ــت ک ــار داش ــز اظه ــطین نی ــامی فلس اس
ــه مســجد االقصــی  ــه صهیونیســت هــا ب حمل
ــی و اســامی در  ــه ســکوت کشــورهای عرب ب
ــاع از  ــرای دف ــژه ب ــه وی ــک برنام ــتن ی نداش

ــت. ــی اس ــجد االقص مس
رئیــس هیئــت عالــی اســامی قــدس نیــز بــا 
اشــاره بــه تــداوم هجــوم صهیونیســت هــا بــه 
مســجداالقصی اعــام کــرد آنچــه کــه در این 
ــه  ــان اســت یــک حمل مــکان مقــدس در جری
نظامــی اســت و نمازگــزاران مســجد در حــال 

تــاش بــرای دفــع ایــن حمــات هســتند.
»شــادی مطــور« دبیــر جنبــش فتــح در قــدس 

هــم در ارتبــاط تصریــح کــرد کــه همــه 
ــود  ــئولیت خ ــه مس ــد ب ــی بای کشــورهای عرب
در زمینــه آنچــه کــه در مســجداالقصی در 

ــد. ــل کنن ــت، عم ــان اس جری
ــاس«  ــود عب ــا مواضــع »محم ــان ام ــن می در ای
رئیــس تشــکیات خودگــردان فلســطین نیــز در 
ــش  ــود. وی در واکن ــه ب ــب توج ــود جال ــوع خ ن

ضمــن محکومیــت شــدید حمات صهیونیســت 
ــه مســجداالقصی و ســرکوب شــهروندان  هــا ب
ــح  ــجد، تصری ــن مس ــود در ای ــطینی موج فلس
کــرد: »اســرائیل جنــگ ســختی را علیــه مــردم 
ــه داد:  ــت.« وی ادام ــرده اس ــاز ک ــطین آغ فلس
»جامعــه جهانــی بایــد بــرای جلوگیــری از 
اقدامــات تــل آویــو علیــه مســجداالقصی و 

ــود.« ــل ش ــطینیان وارد عم فلس
بســیاری از تحلیلگــران منطقــه ای و بیــن 
ــم  ــداف رژی ــی از اه ــه یک ــد ک ــی معتقدن الملل
بــه  گســترده  حمــات  از  صهیونیســتی 
ــه  ــان ک ــه از زم ــن بره ــجداالقصی در ای مس
بحــران هــای مختلــف خاورمیانــه را محاصــره 
ــجداالقصی،  ــاختار مس ــر س ــد، تغیی ــرده ان ک
تــاش بــرای یهودی ســازی آن و تقســیم 
زمانــی و مکانــی ایــن مســجد اســت. بــه 
نظــر نمــی رســد کــه ایــن دیــدگاه بــا اســتناد 
بــه گــزارش اخیــر روزنامــه صهیونیســتی 

هاآرتــض دور از ذهــن باشــد. 
هاآرتــض اخیــرا و پیــش از آغــاز حمــات 
گســترده صهیونیســتها بــه مســجداالقصی 

در گزارشــی از برخــی برنامــه هــای تــل 
تقســیم  ســاختن  اجرایــی  بــرای  آویــو 
مکانــی مســجداالقصی میــان مســلمانان و 
صهیونیســت ها خبــر داده بــود. از ســویی 
برخــی شــواهد نیــز حاکــی از آن هســتند کــه 
ــر مســجد  ــی را در زی ــا تغییرات صهیونیســت ه
ــه  ــی ک ــد؛  تغییرات ــرده ان ــاد ک ــی ایج االقص
ممکــن اســت بــه تخریــب کامــل ایــن مــکان 

ــود. ــر ش ــدس منج مق
از جملــه دیگــر اهدافــی کــه کارشناســان 
ــه منظــور  ــد کــه رژیــم صهیونیســتی ب معتقدن
ــه  ــترده ب ــورش گس ــه ی ــت ب ــق آن دس تحق
مســجداالقصی زده، ایــن اســت کــه ایــن 
ــار  ــق ب ــن طری ــا از ای ــته ت ــد داش ــم قص رژی
ــل  ــاس را در تقاب ــح و حم ــروه فت ــر دو گ دیگ

ــد. ــرار ده ــر ق ــا یکدیگ ب
ــل  ــه دلی ــا ب ــن روزه ــه ای ــا ک صهیونیســت ه
ــازش،  ــرات س ــدت مذاک ــی م ــف طوالن توق
تشــکیات خودگــردان فلســطین را بســیار 
ــود در  ــدام خ ــا اق ــد، ب ــی بینن ــود م دور از خ
ــاش  ــجداالقصی ت ــه مس ــت ب ــک حرم هت
ــکیات  ــن تش ــر ای ــر نظ ــار دیگ ــا ب ــد ت کردن
ــز  ــای می ــرده و آن را پ ــب ک ــود جل ــه خ را ب
مذاکــرات بکشــانند تــا بــه زعــم خــود بــا یــک 
ــرگیری  ــند؛ ۱ـ از س ــان را زده باش ــر دو نش تی
ــا تشــکیات خودگــردان.  مذاکــرات ســازش ب
ــروه  ــدرت گ ــرار دادن ق ــعاع ق ــت الش 2ـ تح

ــطین. ــت در فلس ــای مقاوم ه
بــا ایــن حــال، بــه نظــر مــی رســد در شــرایط 
فعلــی گــروه هــای مقاومــت فلســطین در 
ــا  ــت ه ــترده صهیونیس ــای گس ــر تجاوزه براب
بــه مســجد االقصــی ســکوت نخواهنــد کــرد؛ 
ــک  ــه ی ــی رود ب ــار م ــه انتظ ــی ک تجاوزهای
ــه باختــری  انتفاضــه مردمــی گســترده در کران

ــود. ــر ش منج

یورش صهیونیستها به مسجداالقصی؛ اهداف و واکنش ها

خاورمیانه و شمال آفریقا

به نظر می رسد در شرایط فعلی گروه های مقاومت فلسطین 
در برابر تجاوزهای گسترده صهیونیست ها به مسجد االقصی 
سکوت نخواهند کرد؛ تجاوزهایی که انتظار می رود به یک 

انتفاضه مردمی گسترده در کرانه باختری منجر شود|
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|| رهبـر معظـم انقـالب حضـرت آیـت 
اهلل خامنـه ای در سـخنرانی اخیـر خود 
در میـان مهمانـان مجمـع جهانـی اهل 
بیـت فرمودند که دشـمن طرح خـود را 
در منطقه بـر دو پایـه »ایجـاد اختالف« 
و »نفـوذ« مبتنـی کـرده اسـت. لطفـا 
مصادیقی از این دو شـاخصه را در طرح 
اسـتکبار در منطقـه و به ویـژه در عراق 

برشـمارید؟
ــه ای در ســخنان مهمــی کــه در  آیــت اهلل خامن
ــی مجمــع  ــن الملل ــان اجــاس بی جمــع مهمان
ــدگاه  ــد، دی ــراد فرمودن ــت ای ــل بی ــی اه جهان
کامــل و همــه جانبــه ای را در خصــوص وحــدت 
ــه و  ــی اســام ارائ ــت اســامی و مســائل کل ام
تصریــح کردنــد اســتراتژی ایــران، بــر ائتــاف و 
همپیمانــی بــا ملتهــای مســلمان و نــه فقــط بــا 

دولتهــا، مبتنــی اســت.
ایشــان همچنیــن بــه مســئله ائتــاف پرداختنــد؛ 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــامی ب ــت اس ــاف مقاوم ائت
رژیــم صهیونیســتی، ائتــاف بیــداری اســامی 
بــرای مواجهــه بــا دیکتاتــوری و افراطــی گــری 
و همچنیــن ائتــاف جنبشــهای آزادی خواهی در 
جهــان اســام بــرای مقابلــه بــا هیمنــه اســتکبار 
در منطقــه. همچنیــن ایشــان در فرمایشــات خود 
بــر اقدامــات مجدانــه اســتکبار بــرای برانگیختن 
درگیریهــای مذهبــی، ملــی و منطقــه ای و 
مســائلی از ایــن دســت پرداختنــد و  اینکــه امروز 
فعالیــت تروریســتها و افراطــی گــری گروههــای 
ــش و  ــده، داع ــوان القاع ــت عن ــتی تح تروریس
دیگــر اســامی کــه هــم اکنــون در قــاره آســیا و 
آفریقــا و تحــت عناویــن مختلــف فعــال هســتند 
و پایــه و اســاس وجــود آنهــا ایجــاد درگیریهــای 
ــیت  ــاد حساس ــتگی و ایج ــد دس ــه ای، چن فتن

ــه  ــر منطق ــت، دامنگی ــلمانان اس ــان مس در می
ماســت.

 ایــن گــروه هــای تروریســتی ادعــا مــی کننــد 
ــد و  کــه از طایفــه ای خــاص حمایــت مــی کنن
ــی  ــرار م ــورد هــدف ق ــه هــای دیگــر را م طایف
ــی  ــی م ــت را رافض ــل بی ــروان اه ــد و پی دهن
ــی  ــرب اله ــا تق ــون آنه ــن خ ــا ریخت ــد و ب نامن
ــن مســئله ای اســت  ــفانه ای ــد. متاس ــی جوین م
ــترده  ــکل گس ــه ش ــت ب ــی اس ــدت زمان ــه م ک

ــت. ــراق اس گریبانگیرع
ــه  ــام را ب ــن اته ــند و ای ــی کش ــردم را م ــا م آنه
آنهــا مــی زننــد کــه رافضــی و حتــی بدتــر از آن 
هســتند، چنانکــه آنهــا در مقابــل  مســیحیانی که 
در مناطــق تحــت ســیطره ایــن تروریســت هــا 
ــتتابه( را  ــه )اس ــئله توب ــد، مس ــی کنن ــی م زندگ
مطــرح مــی کننــد و چهــار گزینــه را پیــش روی 
آنــان قــرار مــی دهنــد کــه یــا مســلمان شــوند، 
یــا از مناطــق تحــت ســیطره آنهــا خــارج شــوند، 
یــا جزیــه بپردازنــد و یــا در نهایت کشــته شــوند. 
رفتــار آنهــا بــا ایزدیهــا نیــز چنین اســت و ســنیها 
را نیــز وادار مــی کننــد بــه امــری کــه خــود از آن 
بــا عنــوان توبــه یــاد مــی کننــد، تا بــا عقایــد آنها 
همســو شــوند. امــا شــیعیان و محبــان اهــل بیت 
)ع( بــرای آنهــا چنین نیســتند و در مقابــل پیروان 
ــل و  ــر از قت ــه ای غی ــچ گزین ــت)ع( هی اهــل بی
ــه  ــب توب ــد و طل ــرار نمــی دهن کشــته شــدن ق
ای بــرای آنهــا در منطــق خــود درنظــر نگرفتــه 
انــد. ایــن تفکــرات جاهانــه علــت و ریشــه فتنه 
و درگیریهــای طایفــه ای محســوب مــی شــود.

در مــورد مســأله نفــوذ نیــز بایــد گفــت اســتکبار 
بــا گروههــای کوچــک و ضعیفــی کــه از 
پشــتیبانی مردمــی و اکثریــت برخــوردار نیســتند، 
ــتیبانی  ــت و پش ــا حمای ــرده و از آنه ــل ک تعام

ــگاه دارد  ــا آنهــا را در جبهــه خــود ن ــد ت مــی کن
و از طریــق ایــن روابــط قــدرت خــود را افزایــش 
دهــد. بــا ایــن حــال تجربــه ثابــت کــرده اســت 
کــه ایــن دولتهــا هیــچ پایــداری در مقابــل 
ــتر  ــه پیش ــد. چنانک ــردم ندارن ــت م اراده و خواس
ــه برخــی  ــم کــه مــردم علی ــز شــاهد آن بودی نی
ــن  ــا خواســتند و ای ــه پ ــوری ب نظامهــای دیکتات
ــده  ــار ش ــدازی و برکن ــرعت بران ــه س ــا ب نظامه
ــدت  ــه وح ــدم ک ــتا معتق ــن راس ــت. در همی اس
ــد  ــه خداون ــان ب ــاد و ایم ــامی و اعتق ــت اس ام
ــورهای  ــن کش ــت در ای ــظ حاکمی ــبحان حاف س
بــر  پایبنــدی  و  اســت  اســامی  و  عربــی 
ــان مســلمانان، از ایجــاد  ــع مشــترک در می مناف
حساســیت هــا و نفــوذ ایــن فتنــه هــا جلوگیــری 
مــی کنــد و همچنیــن مانــع نفــوذ خارجــی هــا و 
ــود. ــی ش ــی کشــورها  م ــور داخل ــه در ام مداخل

ــری  ــه درگی ــتید ب ــاره داش ــود اش ــخنان خ در س
ــق فرمایشــات  ــه، طب ــه ای در منطق هــای طایف
ــی  ــی سیاس ــا اساس ــری ه ــن درگی ــری ای رهب
ــمن در  ــه دش ــی ک ــی در حال ــه مذهب ــد و ن دارن
تــاش بــرای القــای عکــس ایــن مطلب اســت. 
دلیــل چنین تاشــی از ســوی دشــمن چیســت؟

ــش  ــری پوش ــه درگی ــی ک ــک زمان ــدون ش ب
ــادی  ــده زی ــرد ع ــی گی ــود م ــه خ ــی ب مذهب
ــی در  ــای کل ــوند. فض ــی ش ــیج م ــردم بس از م
جهــان اســام شــامل مســلمانان متدیــن اســت 
ــا  ــده آنه ــتند و عقی ــد هس ــن پایبن ــه دی ــه ب ک
نقــش گســترده ای در زندگــی و فعالیتهــای آنان 
دارد و بــرای اینکــه ایــن درگیریهــا  ابعــاد ریشــه 
دار و عمیقــی بــه خــود بگیــرد، ایــن فتنــه هــای 
طایفــه ای را بــا پوشــش دینــی ایجــاد مــی کنند 
ــه  ــتیم ک ــاهد آن هس ــه ش ــت ک ــن جاس و در ای
ــاع از  ــرای دف ــد کــه ب عــده ای اعــام مــی دارن

ــر  ــده ای دیگ ــد و ع ــی جنگن ــنی م ــب س مذه
در حمایــت و دفــاع از مذهبــی دیگــر. امــا 
ــن درگیــری هــا در واقــع ریشــه هــای  تمــام ای
سیاســی دارنــد، و ایــن ســوال مطــرح اســت کــه 
ــا، وطــن خــود  چــرا مســلمانان از 80 کشــور دنی
ــوای داعــش و  ــا تحــت ل ــد ت ــرک مــی کنن را ت
بــرای تحقــق منافــع سیاســی کشــور یــا حــزب 

ــد. ــا گروهــی بجنگن ی
جنــگ سیاســی انگیــزه هــای الزم را بــرای 
بســیج و گردهــم آوردن مــردم فراهــم نمــی کند 
امــا درگیریهــای عقیدتــی و مذهبــی مــی توانــد 
ایــن کار را در ابعــاد گســترده ای انجــام دهــد چرا 

کــه پوششــی عقیدتــی دارد.
ــراد  ــیاری از اف ــم بس ــی بینی ــروز م ــه ام چنانک
ــی  ــد و مدع ــی آین ــرب م ــکا و غ ــا، آمری از اروپ
هســتند کــه بــا جنــگ در کنــار داعــش بــه خــدا 
تقــرب مــی جوینــد و بــه ایــن جنــگ پوششــی 

ــد. ــی بخشــیده ان مذهب

مردمی)حشـد  نیروهـای  مشـارکت   ||
شـعبی( در کنـار نیروهـای امنیتی عراق 
بـرای مقابله بـا داعـش را که بـه دنبال 
فتـوای مرجعیـت ایجـاد شـد، چگونـه 
ارزیابـی می کنیـد؟ تاثیر ایـن نیروها در 

وضعیـت میدانـی عراق چیسـت؟
بــدون شــک نیروهــای مردمــی عــراق نماینــده 
جوانــان مومــن و مجاهــد اســت کــه بــه فتــوای 
مقــدس جهــاد کفایــی آیــت اهلل سیســتانی برای 
ــم  ــرد ه ــه و گ ــک گفت ــش لبی ــا داع ــه ب مقابل

جمــع شــدند.
آیــت اهلل سیســتانی تاثیــر گســترده ای در 
ــد  ــاس عقای ــر اس ــان ب ــم آوردن جوان ــرد ه گ
ــات  ــن و مقدس ــاع از دی ــا در دف ــای آنه و آرمانه

گفتگو با عمار حکیم:

»مرجعیت« پایگاه اطمینان درعراق است/
 نقش مهم مشورتهای قاسم سلیمانی

رئیس مجلس اعالی اسالمی عراق در 
گفتگو با خبرگزاری مهر به مسائل مختلفی 
از جمله طرح دشمن در منطقه برای 
جذب تروریست، وضعیت میدانی عراق، 
اصالحات اخیر نخست وزیر و گزارش 

کمیته حقیقت یاب موصل پرداخت.
کشور عراق در دوره اخیر، شاهد تحوالت 
گسترده و متعدد سیاسی و امنیتی بوده 
است. تجاوز داعش و بحران وجود این 
گروه تروریستی در عراق که از خرداد 
ماه سال گذشته پر رنگ تر شده است، 
عرصه سیاسی این کشور را نیز متأثر 

است. ساخته 
از سوی دیگر شاهد تغییرات و اصالحاتی 
در نظام سیاسی داخلی این کشور هستیم. 
حیدر العبادی نخست وزیر عراق اخیراً 
اصالحاتی که پشتوانه مرجعیت را نیز به 
همراه خود داشت را به مجلس این کشور 

ارائه داد که به تصویب پارلمان رسید.
از سوی دیگر کمیته حقیقت یاب دالیل 
سقوط موصل نیز گزارش خود را ارائه 
داده است که به مراجع ذیصالح قضایی 

است. ارجاع شده 
در همین راستا گفتگویی با »سید عمار 
اسالمی  اعالی  مجلس  رئیس  حکیم« 
عراق انجام شده که مشروح آن از نظر 

گذرد. می 

خاورمیانه و شمال آفریقا
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ــزه هــا  ــن انگی و وطنشــان داشــته اســت و همی
بــه ایــن نیروهــای مردمــی، توانــی اعطــا کــرده 
کــه فراتــر از نیــروی تســلیحات در میــدان جنگ 
ــگ  ــه در جن ــن تســلیحات نیســتند ک اســت. ای
ــا شــاهد آن  ــه م ــده هســتند. چنانک ــن کنن تعیی
هســتیم کــه آمریــکا پیشــرفته تریــن تســلیحات 
ــد در  ــی توان ــی نم ــار دارد ول ــان را در  اختی جه
ــراق و  ــتان، ع ــل افغانس ــی مث ــای مهم جنگه
ــته و  ــش داش ــا نق ــه در آنه ــی ک ــر مناطق دیگ
دارد پیــروز شــود. ایــن امــر بیانگــر آن اســت کــه 
ابعــاد معنــوی و روحــی و انگیــزه هــای اعتقــادی 
پایــه و اســاس پیــروزی در جنگهاســت کــه ایــن 
ــه شــکل آشــکاری  امــر در نیروهــای مردمــی ب
قابــل لمــس اســت و بــه همیــن دلیــل آنهــا بــا 

ــد. ــی جنگن ــل داعــش م ــری در مقاب دلی
در تروریســتهای داعــش نیــز عده ای در پوشــش 
مذهبــی و بــا انگیــزه هــای عقیدتــی وارد جنــگ 
شــده انــد و مجدانــه مــی جنگنــد و ما شــاهد آن 
هســتیم کــه تروریســتهای داعــش بــا پیــروی از 

عقایــد منحــرف مجدانــه مــی جنگند.
ــتند  ــی توانس ــای مردم ــود نیروه ــن وج ــا ای ب

ــد. ــر دهن ــراق تغیی ــوا را در ع ــه ق موازن
ــا مشــکات و موانــع  ارتــش و نیــروی پلیــس ب
ــی از  ــل و برخ ــتند. موص ــه هس ــددی مواج متع
شــهرهای مهــم عــراق ســقوط کــرد. اگــر حشــد 
شــعبی و حمایــت ایــران از نیروهــای مردمــی و 
ارائــه آمــوزش نظامــی بــه آنهــا و هدایــت آنهــا 
ــش   ــا داع ــه ب ــرای مقابل ــح ب ــیوه صحی ــه ش ب
ــه  ــز ب ــود کــه بغــداد نی نبــود، بســیار محتمــل ب

ــد. دســت داعــش بیفت
عــراق امــروز بــا مشــکات بســیار زیــادی 
ــن  ــن ای ــی از مهمتری ــه یک ــت ک ــه اس مواج
مشــکات مســئله نیروهــای امنیتــی این کشــور 
ــت  ــه امنی ــوت عرص ــاط ق ــی از نق ــت. یک اس
عــراق، وجــود حشــد شــعبی و حضــور قهرمانانــه 

ــت . ــدا اس ــاد در راه خ ــا در راه جه آنه

|| وضعیـت میدانـی عـراق هـم اکنـون 
چگونه اسـت؟ ارتـش در کـدام مناطق 
مناطـق  کـدام  در  و  کـرده  پیشـروی 
در حـال عملیـات علیـه تروریسـتهای 

داعـش اسـت؟
پــس از عملیــات در مناطــق اســتراتژیک در 
جنــوب بغــداد همچــون جــرف الصخــر و مناطق 
دیگــر در جنــوب بغــداد و اســتان دیالی در شــرق 
آن کــه یکــی از اســتانهای مهم عراق محســوب 
ــیدیم  ــن رس ــای حمری ــه کوهه ــود، ب ــی ش م
منطقــه ای کــه بســیار مهم و اســتراتژیک اســت 
ــتان از  ــوره« در افغانس ــای »تراب ــه کوهه ــه ب ک
ــی شــباهت دارد. پــس  حیــث طبیعــت جغرافیای
از آن عملیــات آمرلــی و مناطــق ترکمــن نشــین 
کــه تحــت تصــرف داعــش بــود را آغــاز کردیــم 
و ســپس در صــاح الدیــن و تکریــت و مناطــق 
شــمال ســامراء تمرکــز کردیــم و ایــن مناطــق را 
ــال  ــم. در ح ــازی کردی ــل پاکس ــکل کام ــه ش ب
حاضــر نیــز در منطقــه بیجــی در شــمال عــراق 
و منطقــه فلوجــه فعالیــت داریــم. همانطــور کــه 
اســتان االنبــار و الرمــادی مرکــز ایــن اســتان را 
ــس  ــش و پلی ــم، ارت ــره در آوردی ــت محاص تح
نیــز عملیــات مهمــی را در ایــن مناطــق انجــام 
مــی دهنــد و بــه اعتقاد مــن تحقــق پیــروزی در 

اماکــن ســه گانــه بیجــی فلوجــه و رمــادی مــی 
توانــد منجــر بــه یــک پیشــروی بــی ســابقه در 
بــر هــم زدن تــوازن قــوا در کشــور شــود. داعش 
در موصــل محاصــره خواهــد شــد و در ایــن 
صــورت بــه ایــن منطقــه مــی رویــم  و بــه یاری 
ــرون  ــراق بی ــش را از کل ع ــال داع ــد متع خداون

مــی رانیــم و پیــروز مــی شــویم.

|| تالش آمریـکا در کمرنگ جلـوه دادن 
نقش حشـد شـعبی و ایجاد محدودیت 
در فعالیتهـای آن  اسـت. اخبـار غیـر 
رسـمی هـم مبنـی بـر اینکـه شـرط 
و شـروطی را بـا دولـت عـراق بـرای 
از میـدان بـه در کـردن آنهـا و ایجـاد 
محدودیـت برای حشـد شـعبی مطرح 

اسـت. علـت ایـن امر چیسـت؟

در حقیقــت ترکیــب داخلــی حشــد شــعبی کــه از 
انســانهای مجاهــد و مومن تشــکیل شــده اســت 
ــکا  ــا آمری ــا ب ــد در جنگه ــی دهن ــح م ــه ترجی ک
تعامــل نداشــته باشــند. آمریــکا نیــز در خصوص 
حضــور آنهــا حســاس شــده اســت و یــک 
ــعبی  ــد ش ــان حش ــه ای می ــیت دو جانب حساس
ــه  ــکا ب ــت. آمری ــده اس ــود آم ــه وج ــکا ب و آمری
ــران  فرماندهــان نظامــی جمهــوری اســامی ای
بویــژه حــاج قاســم ســلیمانی کــه مشــاوره هــای 
ــا داعــش  نظامــی جــدی و مفیــدی در جنــگ ب
ــده  ــز حســاس ش ــد نی ــی ده ــه م ــراق ارائ در ع

ــت. اس
 آمریــکا و ائتــاف آن از ارتــش و پلیــس 
ــد امــا حشــد شــعبی از  عــراق حمایــت مــی کن
حمایتهــای جــدی فرماندهــان نظامــی ایــران در 
ــه  ــد ک ــی برن ــره م ــی به ــه مشــورتی و فن زمین
ــی   ــارت و خبرگ ــدام مه ــم ص ــا رژی ــگ ب در جن
زیــادی بــه دســت آوردنــد و توانایــی آن را دارنــد 

ــد. ــت کنن ــی را مدیری ــن جنگهای ــه چنی ک

|| شـاخصه های پایـداری ارتش عراق 
در مقابلـه بـا داعـش چیسـت؟ تـالش 
ارتـش عـراق بـرای پاکسـازی مناطق 

بـه ویـژه در  تحـت سـیطره داعـش 
عملیات اخیـر ارتـش در اسـتان االنبار 

بـه کجـا خواهـد انجامید؟
شــیوه جنــگ تروریســتهای داعــش شــیوه 
ترســوها اســت. آنهــا در میــدان جنــگ همچــون 
اشــباح حاضــر مــی شــوند. شــیوه آنهــا در 
ــن نیســت  ــه ت ــن ب ــگ، رو در رو و ت ــدان جن می
ــر  ــاره و دیگ ــب، خمپ ــک، بم ــته از موش و پیوس
ادوات در جنــگ اســتفاده مــی کننــد کــه همیــن 
ــدازد و  ــر مــی ان ــه تاخی ــا را ب امــر پیروزیهــای م
ــه  ــا داعــش ب ــه آن شــده کــه جنــگ ب منجــر ب
درازا بکشــد. بــا ایــن وجــود، نیروهــای مســلح ما 
در ارتــش، پلیــس و نیروهــای مردمــی خبرگــی و 
تــوان الزم را در تعامــل بــا تاکتیکهــا ی داعــش 

ــد. دارن
کارزار امــروز مــا در عــراق، کارزار حمایــت از 

ــان  ــات و آبرویم ــادات و مقدس ــرزمین، اعتق س
ــه  ــا اســت ن ــن ســرزمین، ســرزمین م اســت. ای
تروریســتهای داعــش کــه از اقصــی نقــاط جهان 
از جملــه چچــن، افغانســتان و دیگــر کشــورها به 
ســرزمین مــا آمــده انــد تــا آن را غصــب کننــد. 
ــروزی در  ــت پی ــه در نهای ــم ک ــد کن ــد تاکی بای
میــدان جنــگ نصیــب صاحبــان حــق می شــود. 
مــا فرزنــدان ایــن وطــن هســتیم. فرزنــدان ایــن 
وطــن بــرای احقــاق حقــوق خــود مــی جنگنــد. 
ــع  ــه نف ــراق ب ــگ ع ــه جن ــتم ک ــن هس مطمئ
ــن  ــر ای ــی اگ ــد حت ــی یاب ــان م ــا پای ــی ه عراق
جنــگ بــه طــول انجامــد. بــا ایــن وجــود معتقدم 
ــاد طــول نمــی کشــد چــرا  کــه ایــن جنــگ زی
کــه مــا در مــدت زمانــی کوتــاه پیــروزی هــای 
ــرده  ــب ک ــابقه ای را کس ــی س ــتراتژیک و ب اس

ــم. ای

|| نظـر شـما در مـورد طـرح آمریـکا 
بـرای تقسـیم و تجزیه منطقـه و عراق 

چیسـت؟
بایــد در ایــن قضیــه بــه خودمــان تکیــه کنیــم. 
ــود دارد.  ــد وج ــاله دو محــور و دو بع ــن مس در ای
در یــک طــرف قضیــه، مــا بــه عنــوان دولــت و 

ملتهــای کشــورهایی همچــون عــراق و ســوریه 
ــورهای  ــز کش ــر نی ــور دیگ ــم. در مح ــرار داری ق
دیگــر هســتند. ایــن کــه کشــورهای دیگــر بــر 
ــد  ــزی مــی کنن ــع خــود برنامــه ری اســاس مناف
بــه مــا ارتباطی نــدارد. مــا به عنــوان شــهروندان 
ــم  ــیم، تصمی ــته باش ــاد داش ــر اتح ــی اگ عراق
ــرای کشــور خــود هســتیم. نیروهــای  ــده ب گیرن
سیاســی حافــظ وحدت کشــور مــا هســتند و هیچ 
ــد  ــی توان ــر نم ــه ای دیگ ــاره و منطق ــس از ق ک
ــراق  ــورد ع ــودش را در م ــتور کار خ ــد و دس بیای
بــه مــا بدهــد. در عــراق بایــد از خودمــان شــروع 
کنیــم و بــا تکیه بــر اتحــاد و مقابلــه با تروریســم 
و همچنیــن ایجــاد یــک طــرح سیاســی جامــع 
و مطمئــن بــر اســاس قانــون اساســی، فرصتــی 
ــرای فرصــت  ــراق ب ــه و تقســیم ع ــرای تجزی ب

ــان ایجــاد نکنیــم. طلب

|| ایـران را بعـد از توافـق هسـته ای 
چگونـه ارزیابی مـی کنید؟ آیا دسـتیابی 
بـه این توافق مـی تواند در حل مسـائل 
و مشـکالت منطقه نقش داشـته باشد؟

بــدون شــک ایــران در زمــان تحریــم و در 
ــت کشــاندنش  ــه عزل ــرای ب ــاش ب ــه ت هنگام
توانســت نقــش منطقــه ای مهــم خــود را حفــظ 
ــو  ــق و لغ ــه تواف ــتیابی ب ــورت دس ــد. درص کن
ــط  ــرگیری رواب ــرای از س ــران ب ــا، ای ــم ه تحری
ــا،  منطقــه ای و بیــن المللــی آمــاده اســت. قطع
ــرا  ــه اخی ــری ک ــا نیتهــای خی ــراه ب ــران- هم ای
ــری  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــا را در فرمایش آنه
ــان و  ــین ایش ــای پیش ــخنرانی ه ــز در س و نی
ــی  ــات ایران ــر مقام ــوری و دیگ ــت جمه ریاس
ــل  شــنیدیم- پــس از توافــق هســته ای در مقاب

ــرار دارد. ــی ق ــای بزرگ فرصته
ــران  ــه ای ــر خارج ــف« وزی ــواد ظری ــد ج »محم
ــه  ــد ک ــد کردن ــی تاکی ــئوالن ایران ــر مس و دیگ
سیاســتهای ایــران، بــر مبنــای سیاســت حســن 
همجــواری و روی گشــاده در برابــر جهــان 
عــرب، اســام، منطقــه و همچینــن ایجــاد 
ارتباطــات مســتحکم بــا ایــن کشــورها و پشــت 
ــا آنهاســت. ــات پیشــین ب ســر گذاشــتن اختاف

خاورمیانه و شمال آفریقا
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ــای  ــت ه ــا و فرص ــت ه ــن نی ــایه حس در س
ــک  ــوان ی ــه عن ــران، ب ــش روی ای ــزرگ پی ب
ــه  ــر در منطق ــه ای و موث ــزرگ منطق ــور ب کش
مــا انتظــار داریــم و معتقدیــم کــه ایــران نقــش 
محــوری و بزرگــی در منطقــه و نظــام بیــن 
ــد. ــا کن ــق، ایف ــس از تواف ــه پ ــل در مرحل المل

روابــط عربســتان و عــراق را در دوره اخیــر 
ــوان  ــی ت ــا م ــد؟ آی ــی کنی ــی م ــه ارزیاب چگون
ــف  ــادی توصی ــط را ع ــن رواب ــی ای در دوره کنون

ــرد؟ ک
قطعــا نمــی توانیــم ایــن روابــط را طبیعــی 
توصیــف کنیــم. طــی ســالهای اخیــر در تــاش 
بــرای ایجــاد روابــط خــوب و مطلــوب بــا 
کشــورهای عربــی و همســایه بــوده ایــم. ســران 
ــا  ــد ت ــن کشــورها ســفر کــرده ان ــه ای ــی ب عراق
پیــام دوســتی و تمایــل بــه تبــادل منافــع را بــه 

ــانند. ــورها برس ــن کش ــوش ای گ
امــا در ســالهای گذشــته بــا دغدغــه هــا و 
ــراق،  ــی ع ــام سیاس ــی از نظ ــا و انتقادات نگرانیه
از ســوی برخــی کشــورها کــه برخاســته از 
ــد  ــط از تحــوالت ایــن کشــور بودن برداشــت غل
ــد  ــت جدی ــکیل دول ــد از تش ــدیم. بع ــه ش مواج
عــراق، عربســتان یکــی از دیپلماتهــای خــود را 
بــه عنــوان ســفیر ایــن کشــور در عــراق معرفــی 
کــرد و بــا آن موافقــت شــد. امــا فعالیــت  ســفیر 
جدیــد عربســتان در عــراق آغــاز نشــد و تنهــا در 

ــد. ــی مان ــد حــرف باق ح

 برخــی اوقــات نیــز شــاهد هســتیم که ســعودیها 
ــراق   ــی ع ــد سیاس ــوص رون ــی را درخص انتقادات
ــه  ــل ب ــا تمای ــن وجــود م ــا ای ــد، ب وارد مــی کنن
ایجــاد روابــط مثبــت بــا همــه کشــورها داریــم.

 در میــان عراقیهــا در ارزیابــی موضــع عربســتان 
در قبــال مســئله یمــن، بحریــن، ســوریه، عــراق 
و مســائل دیگــر، اختــاف وجــود دارد کــه ایــن 
امــر رابطــه را در نوعــی ابهــام و عــدم تفاهــم و 

فهــم دغدغــه هــا قــرار داده اســت.

|| موضـع عربسـتان  را در قبـال توافـق 
هسـته ای ایران چگونـه ارزیابی می کنید؟

و  عربســتان  میــان  آشــکاری  اختافــات  
ــم  ــتان و ه ــاید عربس ــود دارد و ش ــران وج ای

پیمانانــش در منطقــه از تحریــم و اعمــال 
ــه  ــرای ب ــاش ب ــه در ت ــران ک ــر ای ــار ب فش
ــران  ــت کشــاندن ای ــه عزل ــدن و ب حاشــیه ران

ــد. ــتفاده کردن ــت اس ــورت گرف ص
ــران  ــن تاشــها تمــام مــی شــود و ای ــی ای زمان
بــه روابــط عــادی خــود بــا کشــورهای غربــی و 
ــردد و شــاهد حضــور وزرای  ــی گ ــاز م ــان ب جه
خارجــه و دیگــر مســئوالن کشــورهای اروپایــی 
و غربــی در ایــران، و همچنیــن حضــور گســترده 
ایــن کشــورها در بازارهــای ایــران در آینــده 
ــذاق  ــه م ــر ب ــن ام ــه ای ــتیم. البت ــک هس نزدی
ــور  ــه تص ــرا ک ــد چ ــی آی ــوش نم ــتان خ عربس
ــاض  ــرر ری ــه ض ــران ب ــت ای ــد تقوی ــی کن م

ــت.   اس

|| نقــش مرجعیــت را در اصالحــات 
اخیــر »حیــدر العبــادی« نخســت وزیر 

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــراق چگون ع
ــان را در  ــگاه اطمین ــش پای ــی نق ــت دین مرجعی
ــع  ــوق و مناف ــع حق ــت، مداف ــراق دارد. مرجعی ع
ملــت عــراق و پیوســته خواســتار احقــاق حقــوق 

ــوده اســت. ــراق ب ــت ع مشــروع مل
ــه در  ــد ک ــع دارن ــت توق ــراق از دول ــردم ع  م
راســتای اصــاح امــور از جملــه خدمــات عمومی 
اقدامــات الزم را اتخــاذ کنــد. در بســیاری از 
شــهرها ســاعات متمــادی بــرق قطــع می شــود. 
ــی اســت کــه ایــن روزهــا، گرمــای  ایــن در حال

ــی  ــت و قطع ــان اس ــراق در جری ــدیدی در ع ش
ــی را  ــی طبیع ــادی زندگ ــاعات متم ــرق در س ب
ــه  ــت ک ــی اس ــن طبیع ــد و ای ــی کن ــل م مخت

ــد. ــاح باش ــتار اص ــت خواس ــت از دول مرجعی
امــا مرجعیــت در ایــن مســئله کــه طبیعــت ایــن 
اصاحــات چیســت و مفــاد و مکانیــزم اجرایــی و 
تطابــق آن بــا قانــون اساســی و قوانیــن در ایــن 
ــا  کشــور چگونــه اســت، دخالــت نمــی کنــد و ب
مصادیــق و جزئیــات آن کاری نــدارد و آن را 
بــه دولــت محــول کــرده اســت. ایــن کــه چــرا 
ــه  ــی، ک ــت زمان ــن موقعی ــراق در ای ــردم ع م
ــا  ــارزه ب ــال مب ــال در ح ــدت ۱2 س ــور در م کش
ــث  ــت، بح ــی اس ــارهای سیاس ــم و فش تروریس
اصاحــات را عنــوان کردنــد، شــایدبه ایــن دلیــل 
باشــد کــه دولــت عــراق آنچنــان کــه شایســته 

اســت بــه خواســت مــردم درخصــوص خدمــات 
ــاه اجتماعــی در ســطح  عمومــی، بازســازی و رف

ــت نمــی دهــد. ــوب اهمی مطل
 از دولــت ایــن انتظــار مــی رود کــه بــه ایــن امور 
آن طــور کــه شایســته اســت بپــردازد. آنچنانکــه 
ایــران طــی ســالهای گذشــته بــا وجــود تحریــم 
هــای زیــاد و خطــرات گامهــای موثــری در 
زمینــه بازســازی و ســازندگی در ایــران برداشــته 

ــد همچنــان ادامــه دارد. اســت و ایــن رون
ــه یــک توقــع  توقــع مــردم عــراق در ایــن زمین
ــتان  ــل تابس ــه فص ــی ک ــت. زمان ــی اس منطق
فرارســیده و هــوا بســیار گــرم اســت قطــع بــرق 
مــردم را بســیار آزار مــی دهــد و مــردم مســئولین 
ــراق  ــه ع ــد و در نتیج ــی دانن ــئول آن م را مس
شــاهد تظاهــرات گســترده مردمــی در راســتای 

ــی اســت. ــات مردم ــق مطالب تحق
ــاز در  ــورد نی  روی دیگــر ســکه در اصاحــات م
عــراق، برخــی مشــکات در رونــد اداری کشــور 
و فســاد مالــی و اداری اســت. ایــن امــر بیــش از 
آنچــه کــه در کشــورهای منطقــه بــه چشــم می 

خــورد در عــراق دیــده مــی شــود.
ــه  ــد ک ــی کنن ــاس م ــی احس ــهروندان عراق ش
دســتمزد بــاالی مســئوالن باعــث ایجاد شــکاف 
ــار  ــده و انتظ ــه ش ــف جامع ــار مختل ــان اقش می
مــردم از دولــت عــراق ایــن اســت کــه ایــن امور 

ــه معنــای واقعــی اصــاح شــود. ب
ــه دســت دکتــر  ــد ب ــه بســته اصاحــی جدی ارائ

ــن  ــات اســت و ای ــدم اول در اصاح ــادی، ق العب
رونــد بایــد بــا تعییــن مکانیــزم مشــخص تــداوم 
ــه  ــراق نقش ــر ع ــت وزی ــد و نخس ــته باش داش

ــد. ــخص کن ــرای آن مش ــی را ب راه

|| اخیـرا شـاهد آن بودیـم کـه کمیتـه 
حقیقـت یـاب، گزارشـی را درخصوص 
سـقوط موصـل بـه پارلمـان ارائـه داد. 
پارلمـان عـراق نیـز ایـن گـزارش را 
بـدون قرائـت و بررسـی بـه مراجـع 
قضایـی ارجـاع داد. این گـزارش حاوی 

بود؟ مطالبـی  چـه 
مســاله موصــل و ســقوط ایــن شــهر از مســائل 
مهــم و حســاس اســت، موصــل یکــی از 
ــا  ــت و میلیونه ــراق اس ــهرهای ع ــن ش بزرگتری

شــهروند، ســاکن آن هســتند. اهمیــت ایــن 
ــی  ــل بررس ــددی قاب ــای متع ــهر از منظره ش
ــروی مســلح  ــزار نی ــهر 90 ه ــن ش اســت. در ای
ــن  ــت و ای ــود داش ــس وج ــش و پلی ــم از ارت اع
در حالــی اســت کــه صدهــا نفــر از تروریســتهای 
داعــش وارد این شــهر شــدند. ایــن 90 هــزار نفر 
نیــروی مســلح از تروریســتها شکســت خــورده و 
تســلیحات خــود را گذاشــتند و فــرار کردنــد کــه 
فــرار آنهــا از موصــل موجــب ســقوط ایــن شــهر 
ــه دســت داعــش شــد و تســلیحات پیشــرفته  ب
زیــادی بــه دســت ایــن گــروه تروریســتی افتــاد 
کــه میلیاردهــا دالر ارزش داشــت و ایــن امــر بــه 

ــود. ــر ب ــک مشــکل دیگ ــود ی خــودی خ
بســیار طبیعــی اســت زمانــی کــه بــه مشــکل و 
نقــض قوانیــن و کــم کاری از ســوی عــده ای بر 
مــی خوریــم کمیتــه ای بــرای تحقیــق در ایــن 
زمینــه مکلــف شــود تــا عامــان و افــراد مقصــر 

در ایــن امــر مشــخص شــوند.
کمیتــه حقیقــت یــاب موصــل نیــز کــه از طیــف 
هــای مختلــف تشــکیل شــد ظــرف یــک مــاه 
درخصــوص ســقوط موصــل بــه تحقیــق و 
ــف  ــا شــخصیتهای مختل تفحــص پرداخــت و ب
ــدار کــرد. ســپس  ــه دی ــن زمین ــددی در ای و متع
ــه  ــراق ارائ ــان ع ــه پارلم ــی را ب ــزارش نهای گ
ــی  ــور برخ ــه قص ــزارش ب ــن گ ــه در ای ــرد ک ک
شــخصیتهای عراقــی در ســقوط موصــل اشــاره 
ــی  ــن مســئله واکنشــهایی را در پ ــود. ای شــده ب
ــر آن  ــان را ب ــر پارلم ــن ام ــه ای ــته اســت ک داش
داشــت کــه ایــن گــزارش را بــه دســتگاه قضایی 

ــد. ــاع ده ارج

|| بـه عنـوان سـوال پایانـی، منطقه هم 
گسـترده  درگیریهـای  شـاهد  اکنـون 
عـراق،  در  دفـاع  بـی  مـردم  اسـت. 
سـوریه، یمـن به خـاک و خون کشـیده 
شـده اند. بـه نظر شـما ایـن درگیریها 
تـا کجـا بـه طـول خواهـد انجامیـد؟ 
سـرانجام ایـن جنگهـا چه می شـود؟

لتهــا همــواره پیــروز هســتند. در طــول تاریــخ نیز 
چنیــن بــوده اســت و گذشــت زمــان نیــز ایــن را 
اثبــات کــرده کــه صاحبــان حــق پیــروز نهایــی 
ــم کــه  هســتند. در طــول زمــان شــاهد آن بودی
ــه  ــول، فراعن ــار، مغ ــون تات ــم همچ ــی ظال قوم
ــی نســبی را در  ــا موفقیتهای و دیگــر طاغــوت ه
ــا در  ــد ام ــت آورده ان ــه دس ــان ب دوره ای از زم
نهایــت ســقوط کردنــد و ایــن ملتهــا هســتند که 
ــا  ــاًء َوأَمَّ ــُد َفَیْذَهــُب ُجَف بَ ــا الزَّ باقــی ماندنــد. )َفأَمَّ
ِــَک  ــي اأَلْرِض َکَذل ــُث ِف ــاَس َفَیْمُک ــُع النَّ ــا َینَف َم
ُ اأَلْمَثــاَل )۱۷( ]الرعــد[: خداونــد،  َیْضــِرُب اهللَّ
حــق و باطــل را ایــن گونــه َمَثــل مــی زنــد، حق 
ماننــد آب و فلــز دارای ثبــات، و باطــل همچــون 
کــف ســیاب و کــف فلــّز محــو شــدنی اســت. 
ــی  ــود م ــی رود و ناب ــاری م ــه کن ــف ب آری، ک
شــود، ولــی آنچــه به مــردم ســود مــی رســاند در 
زمیــن باقــی مــی مانــد. خداونــد َمَثــل هــا را این 
گونــه تبییــن مــی کنــد( مــا بــه پیــروزی الهــی و 
کمکهــای الهــی اعتمــاد و اطمینــان داریــم. ایــن 
ــدت  ــم و وح ــبب تحکی ــه س ــا در منطق بحرانه
میــان ملتهــا و مســلمانان مــی شــود. در مکتــب 
ائمــه اطهــار)ع( اســام بــا تمــام مظلومیــت اهل 

بیــت پیامبــر)ص( حفــظ شــد.

خاورمیانه و شمال آفریقا

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 39 |  شماره 8 |  20 مــهــر 94

ــه  ــا مهــر ب ــی ب ــن در دمشــق در گفتگوی ــگار شــبکه المیادی خبرن
اوضــاع مشــقت بــار کفریــا و الفوعــه بــه ســبب یــورش ددمنشــانه 
تروریســتها و احتمــال بــروز فاجعــه انســانی در ایــن دو شــهرک که 

در اســتان ادلــب ســوریه واقــع شــده انــد، پرداخــت.
ســوریه در پنجمیــن ســال بحــران خــود بــه ســر مــی بــرد در ایــن 
مــدت، تروریســتهایی از ده هــا کشــور وارد ایــن کشــور شــده انــد 
و بــر رنــج و مصائــب ملــت ســوریه افــزوده اند.ایــن تروریســتها بــا 
حمایــت گســترده کشــورهای غربــی و برخــی همپیمانــان منطقــه 
ای آنهــا ماننــد ترکیــه و عربســتان ســعودی دســت بــه کشــتار و 

ویرانــی زده انــد.
ارتــش ســوریه بــا کمــک رزمنــدگان مقاومــت لبنــان طی ســالیان 
ــد کــه نبــرد القصیــر و  گذشــته موفقیــت هــای مهمــی داشــته ان
القلمــون دو نمونــه بــارز اســت. تروریســت هــا بــا حمایــت همــه 
جانبــه ترکیــه و ســعودی هــا در جبهــه هــای مختلــف بــا ارتــش 
ســوریه مــی جنگنــد.از دســت رفتــن برخــی مناطــق ماننــد ادلب و 
تدمــر بــه دلیــل ایــن حمایــت هــای خارجــی بــه ویــژه ترکیــه بود.

ــود  ــان خ ــری می ــب درگی ــژه حل ــه وی ــمال ب ــای ش ــه ه در جبه
تروریســت هــا یعنــی تروریســت هــای داعــش و جبهــه النصــره 
ــت  ــدگان مقاوم ــوریه و رزمن ــش س ــی ارت ــه الزبدان ــت.در جبه اس
ــر  ــد و ب ــت آورده ان ــه دس ــه ای ب ــل ماحظ ــای قاب ــروی ه پیش
بیشــتر مناطــق ایــن شــهر مســلط شــده انــد و بــه عبارتــی مــی 
تــوان گفــت کــه الزبدانــی طــی روزهــای آینــده به طــور کامــل در 
اختیــار رزمنــدگان مقاومــت و ارتــش ســوریه قــرار خواهــد گرفــت.

جبهه الفوعه و کفریا و فاجعه دردناک
ــا شــاهد ددمنشــی هــای گــروه هــای  امــا جبهــه الفوعــه و کفری

تروریســتی هســتیم.
ــب  ــتان ادل ــه« در اس ــا« و »فوع ــین »کفری ــیعه نش ــهرهای ش ش
ــا  ــرز ب ــب هم م ــتان ادل ــد. اس ــرار دارن ــرب ســوریه ق در شــمال غ
ــز  ــه نی ــای ترکی ــا مرزه ــا ب ــه و کفری ــه فوع ــوده و فاصل ــه ب ترکی
ــیعه  ــهر ش ــن دو ش ــر، ای ــوی دیگ ــر اســت. از س ــا 30 کیلومت تنه
ــی  ــد. نزدیک ــه دارن ــر فاصل ــا یکدیگ ــر ب ــدود 3 کیلومت ــین ح نش
ــب  ــه، موج ــای ترکی ــه مرزه ــه« ب ــا« و »فوع ــهرهای  »کفری ش
شــد تــا تکفیریهــا تصــرف ایــن دو شــهر را چنــدان ســخت تصــور 
نکننــد. بــا ایــن وجــود، مقاومــت شــدید مــردم فوعــه و کفریــا آنها 
ــای  ــت گروه ه ــت. شکس ــاکام گذاش ــود ن ــدف خ ــق ه را در تحق

ــرآن  ــا را ب ــا آنه ــه و کفری ــرف فوع ــری د ر تص ــتی تکفی تروریس
ــه  ــرار دادن شــیعیان، آنهــا را وادار ب ــا تحــت فشــار ق ــا ب داشــت ت
تســلیم کننــد یــا حداقــل بــا تضعیــف آنــان اشــغال ایــن شــهرها را 
تســهیل کننــد. در ایــن راســتا ایــن گروه هــا ضمــن قطــع کامــل 
ــی،  ــواد غذای ــه م ــرق و گاز، از ورود هرگون ــال آب و ب ــوط انتق خط
ــری  ــه جلوگی ــا و فوع ــیعیان  کفری ــه ش ــانی ب ــی و امدادرس داروی

می کننــد.
مــردم کفریــا و فوعــه در طــول چهــار ســالی کــه از آغــاز بحــران 
ســوریه مــی گــذرد همــواره در کنــار ارتــش ایــن کشــور بــوده اند و 
در بســیاری از مــوارد نیــز در قالــب گــروه هــای مردمــی بــه مقابلــه 
ــت  ــداف تروریس ــر اه ــه دیگ ــد. از جمل ــه ان ــا پرداخت ــا تکفیریه ب
هــای تکفیــری بــرای اشــغال دو شــهر شــیعه نشــین »کفریــا« و 
»فوعــه« را مــی تــوان در موقعیــت جغرافیایــی آن جســتجو کــرد.

ــع شــده  ــب واق ــن دو شــهر در اســتان ادل ــه اینکــه ای ــا توجــه ب ب
انــد؛ اســتانی کــه از غــرب بــه اســتان الذقیــه، از جنــوب به اســتان 
حمــاه و از شــرق بــه اســتان حلــب مــی رســد، تســلط کامــل بــر 
ایــن دو شــهر مــی توانــد بــه مثابــه تســط بــر تمامــی نقاط اســتان 
ادلــب تلقــی شــود. عــاوه بــر ایــن هم مــرز بــودن اســتان ادلــب با 
ترکیــه نیــز یکــی دیگــر از عوامــل جغرافیایــی اســت کــه تکفیریها 
را مجــاب بــه اشــغال ایــن دو شــهر کــرده اســت. تکفیریهــا تاش 

مــی کننــد.
در حــال حاضــر کمبــود مــواد غذایــی و دارویــی، شــهرهای 
ــه  ــک فاجع ــوع ی ــرض وق ــب را در مع ــا« ادل ــه« و »کفری »فوع
انســانی بــزرگ قــرار داده اســت. تروریســت هــای تکفیــری تمامی 
راه هــای امــداد رســانی بــه مــردم ســاکن ایــن شــهرها را مســدود 
ــه آن را  ــی ب ــی و داروی ــواد غذای ــه م ــازه ورود هیچگون ــرده و اج ک

ــد. نمــی دهن
بــا ایــن وجــود، شــورای امنیــت ســازمان ملــل طــی چهــار ماهــی 
کــه از محاصــره شــیعیان ادلــب ســوریه مــی گــذرد، حتــی یــک 
قطعنامــه نیــز در محکومیــت ایــن اقــدام صــادر نکــرده اســت. بــا 
ــر ایــن دو شــهر مــی  ــه اوضــاع انســانی ناگــوار حاکــم ب توجــه ب
تــوان گفــت کــه در حــال حاضــر شــاهد مــرگ تدریجــی شــیعیان 

ــب هســتیم.  در ادل
در ایــن میــان امــا، نمــی تــوان از نقــش گســترده دســتگاه هــای 
اطاعاتــی ترکیــه در حمایــت از تکفیریهــا بــرای اشــغال »کفریــا« 
و »فوعــه« غافــل شــد.تحلیلگران و کارشناســان مســائل سیاســی 

ــانی در  ــران انس ــدید بح ــه تش ــه ب ــا توج ــد ب ــه معقدن خاورمیان
ــه  ــک ســو و گســترده شــدن دامن ــه از ی ــا و فوع شــهرهای کفری
ــه نقــاط مختلــف ایــن دو شــهر از  حمــات ســنگین تکفیریهــا ب
ســوی دیگــر، فوعــه و کفریــا در معــرض یــک نســل کشــی بزرگ 
قــرار دارنــد. کانــون اصلــی حمــات تروریســت هــای تکفیــری در 
ــال  ــت. در ح ــرق آنهاس ــع در ش ــا واق ــزارع بروم ــهرها، م ــن ش ای
حاضــر شــمار زیــادی از تروریســتهای جبهــه النصــره در حــال نبرد 

ــا نیروهــای مردمــی کفریــا و فوعــه هســتند. ب
ــه  ــه ب ــا و فوع ــع در کفری ــون بیمارســتان تخصصــی واق هــم اکن
دلیــل ادامــه محاصــره بــا کمبــود دارو و تجهیــزات پزشــکی مواجه 
هســتند. بــه ایــن وضعیــت بایــد مــداوای افــراد آســیب دیــده بــر 
ــه  ــزود ک ــز اف ــری را نی ــای تکفی ــاره ای گروه ه ــر حمــات خمپ اث
ــزات  ــات و تجهی ــود امکان ــد و نب ــوری دارن ــداوای ف ــه م ــاز ب نی
پزشــکی و دارویــی شــرایط را بیــش از پیــش بــرای اهالــی ســخت 

می کنــد.
ــا در آن  ــه و کفری ــیعیان فوع ــه ش ــره ای ک ــر از محاص ــرف نظ ص
ــار  ــه ب ــانی ب ــه ای انس ــداوم فاجع ــورت ت ــد و در ص ــر می برن بس
خواهــد آورد، تصــرف ایــن دو شــهر توســط تروریســت های 
جبهه النصــره و جیــش الفتــح نیــز بــه نوبــه خــود فاجعــه انســانی 
در پــی خواهــد داشــت کــه بســیار بزرگ تــر از فاجعــه اول خواهــد 
ــی  ــت باالی ــن دو شــهر دارای جمعی ــه ای ــه خصــوص آنک ــود، ب ب
ــی  ــر کس ــیعیان ب ــه ش ــبت ب ــا نس ــمنی تکفیری ه ــتند و دش هس

ــیده نیســت. پوش
ــد  ــن در دمشــق از اوضــاع ب ــگار شــبکه المیادی رضــا الباشــا خبرن

ــا ســخن گفــت. ــی الفوعــه و کفری ــن دو شــهر یعن ای
وی در ایــن بــاره گفــت: تروریســت هــا از ســه محــور بــه شــهرک 
ــرق،  ــمال ش ــور ش ــرده اند؛مح ــورش ب ــه ی ــا و الفوع ــای کفری ه
شــمال و جنوب.مــزارع برومــا ســقوط کــرده اســت و کمیتــه هــای 

ــد. مردمــی عقــب نشــینی کــرده ان
خبرنــگار المیادیــن افــزود: تاکنــون بیــش از ۱2 نفــر شــهید شــده 
انــد و چندیــن نفــر نیــز مفقــود االثــر شــده انــد.ده هــا نفــر نیــز در 

ایــن دو شــهرک زخمــی شــده انــد.
الباشــا گفــت: تروریســت هــا بــا موشــک و خمپــاره الفوعــه و کفریا 
را هــدف قــرار داده انــد.از روز شــنبه تــا امــروز گلولــه بــاران ایــن دو 
شــهرک ادامــه دارد و بیــش هــزاران گلولــه خمپــاره و موشــک بــه 

ایــن دو شــهر شــلیک شــده اســت.
ــن دو شــهر  ــاک ای ــن در دمشــق از اوضــاع دردن ــگار المیادی خبرن
ــرض  ــهر در مع ــن دو ش ــاکنان ای ــرد: س ــان ک ــت و بی ســخن گف
کشــتار قــرار دارنــد و اوضــاع انســانی بســیاری بــدی را دارند.هیــچ 

ــدارد. ــن دو شــهر وجــود ن پزشــکی در ای
ــدارد و  ــود ن ــال حاضــر بیمارســتانی وج ــرد: در ح ــد ک ــا تاکی الباش
آب آشــامیدنی نایــاب اســت.اوضاع ســوخت بســیار بــد اســت.حال 

زخمــی هــا بســیار ناگــوار اســت.
وی دربــاره وضــع جبهــه الزبدانــی نیــز بیــان کــرد: بخــش اعظــم 
ایــن شــهر در کنتــرل ارتــش ســوریه و رزمنــدگان حــزب اهلل قــرار 
دارد و تقریبــا یــک کیلومتــر در اشــغال گروههــای مســلح اســت.اما 
بــه علــت بمــب گــذاری پیشــروی بــا کنــدی صــورت مــی گیــرد.

خبرنــگار المیادیــن در دمشــق در ادامــه بــه حمایــت های گســترده 
ــش  ــام و جی ــرار الش ــژه االح ــه وی ــلح ب ــای مس ــه از گروهه ترکی

الفتــح اشــاره کــرد.

ــت  ــه دول ــرات در کابین ــرد: تغیی ــالم ک ــار اع الدی
ســوریه

ــان از  ــار لبن ــه الدی ــروز روزنام ــی ام ــدای از تحــوالت میدان ــا ج ام
ــده  ــری نماین ــر اســاس آن بشــار الجعف ــه ب ــی ک ــرات احتمال تغیی
دائــم ســوریه در ســازمان ملــل بــه عنــوان وزیــر خارجــه جانشــین 
ــادل  ــر ع ــد در براب ــره ای قدرتمن ــا ُمه ــی شــود ت ــم م ــد المعل ولی

ــر داد ــرار داده شــود، خب ــر خارجــه ســعودی ق ــر وزی الجبی
بــه نوشــته ایــن رســانه لبنانــی، ولیــد المعلــم کــه صبــر زیــاد برای 
ــا دشــمنان ســوریه دارد بــه  حــل بحــران هــا و گفتگوهــای آرام ب

عنــوان نخســت وزیــر انتخــاب مــی شــود.

کفریا و الفوعه در معرض فاجعه انسانی؛
گرگها حمله ور شده اند

خاورمیانه و شمال آفریقا
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ــی  ــر م ــه نظ ــش ب ــارس و حامیان ــان ۱4 م جری
ــان یکــی از قطعــات  رســد در برهــه ای کــه لبن
مهــم پــازل امنیــت جمعــی در منطقه محســوب 
مــی شــود، قصــد بــر هــم زدن موازنــه قــدرت در 
بیــروت از طریــق هدایــت اعتراضــات مدنــی بــه 

ســود خــود را دارنــد.
ــوع و  ــال وق ــی در قب ــات عموم ــدید اعتراض تش
ــه  ــروت، زمین ــا در بی ــه ه ــران زبال ــتمرار بح اس
را بــرای ورود خطرنــاک برخــی گــروه هــای 
ــب در ســرزمین ســروها  ــاک و فرصــت طل خطرن
فراهــم ســاخته اســت. در ایــن میــان، »زبالــه« بــه 
اســم رمــز عملیــات برخــی اعضــای ۱4 مــارس و 
ــی آنهــا جهــت اســتحاله  ــی و عرب ــان غرب حامی
و تســلط کامــل بــر لبنــان تبدیــل شــده اســت.

ــروت  ــر در بی تظاهــرات دههــا هــزار نفــری اخی
ــاوی  ــه، ح ــران زبال ــوع بح ــه وق ــراض ب در اعت
نــکات قابــل تاملــی اســت. ظاهر مســئله نشــان 
مــی دهــد شــهروندان لبنانــی تنهــا نســبت بــه 
ــل  ــا و مح ــان ه ــه در خیاب ــدن زبال ــار ش تلمب
زندگــی خــود خشــمگین وناراضــی هســتند. این 
نارضایتــی کامــا طبیعــی و برخاســته از عواقــب 
ــط زیســتی و بهداشــتی عــدم جمــع آوری  محی

ــروت اســت. ــه هــا در بی زبال
ــب  ــه از جان ــه کار رفت ــات ب ــال ادبی ــن ح ــا ای ب
برخــی معترضــان و همچنیــن ســکوت معنــادار 
ــال  ــارس در قب ــان ۱4 م برخــی از اعضــای جری
تحــوالت اخیــر نشــان دهنده بــازی پیچیــده ای 
ــر در بیــروت  اســت کــه در مــاورای بحــران اخی
ــای  ــاه ه ــا و م ــه ه ــی هفت ــه و ط ــکل گرفت ش

ــه خواهــد یافــت. ــز ادام ــی نی آت
بــه نظــر مــی رســد جریــان ۱4 مــارس و 
تروییــکای حامــی آنـ  واشــنگتن، پاریــس و تل 
آویــوـ  در برهــه ای کــه لبنــان یکــی از قطعــات 
مهــم پــازل امنیــت جمعــی در منطقه محســوب 
مــی شــود، قصــد بــر هــم زدن موازنــه قــدرت در 

بیــروت از طریــق هدایــت و مدیریــت اعتراضات 
مدنــی بــه ســود اهــداف خــود را دارنــد.

جریــان ۱4 مــارس تاکنــون تــاش زیــادی 
بــرای یکدســت ســازی قــدرت به ســود خــود در 
بیــروت صــورت داده اســت. حتــی مهــره هــای 
تروریســت و خطرناکــی ماننــد »ســمیر جعجــع« 
ــه ایــن  و فاالنژهــای لبنانــی جهــت دســتیابی ب
ــود در  ــای خ ــره ه ــک مه ــا کم ــا ب ــدف باره ه
بیــروت و طرابلــس جنــگ داخلــی ایجــاد کردند.

ــزب  ــیاری ح ــا هش ــار ب ــر ب ــال ه ــن ح ــا ای ب
ــرر  ــه ض ــازی ب ــن ب ــارس ای ــان 8 م اهلل و جری
ــه  ــتی ب ــم صهیونیس ــرب و رژی ــای غ ــره ه مه
پایــان رســید. پــس از شکســت تاریخــی رژیــم 
صهیونیســتی در برابــر حــزب اهلل لبنــان در جنگ 
ــه  ــان ب ــامی لبن ــت اس ــدرت مقاوم 33 روزه، ق
ــت. ــش یاف ــروت افزای ــی تصاعــدی در بی صورت

از ســویی؛ ســید حســن نصــراهلل قهرمــان جهــان 
عــرب و دبیــر کل حــزب اهلل ایــن قــدرت را صــرف 
ایجــاد امنیــت در لبنــان کــرد تــا بــر همــگان اثبات 
شــود ســاح مقاومــت تنهــا ابــزار حفــظ تمامیــت 

ارضــی ایــن کشــور در برابــر تهدیــدات داخلــی و 
خارجــی محســوب مــی شــود.

ــع ســاح مقاومــت«،  ــا؛ »خل از ســوی دیگــر ام
»یــک دســت ســازی سیاســی قــدرت بــه ســود 
ــای  ــران ه ــاد بح ــارس« و »ایج ــان ۱4 م جری
مزمــن امنیتــی در بیــروت« ســه راهــکار غــرب 
ــت  ــان جه ــت در لبن ــف مقاوم ــان مخال و جری
ــن  ــف ای ــان و تعری ــی لبن ــور داخل ــر ام ــلط ب تس
کشــور در مجــرا و مســیر اهــداف شــوم واشــنگتن، 

ــوده اســت. ــه ب ــس در منطق ــو و پاری ــل آوی ت
ــن  ــه ســرانجام رســاندن ای  در شــکل دهــی و ب
معادلــه، غــرب و جریــان ۱4 مــارس هــر واقعــه، 
نارضایتــی و اعتراضــی در فضــای سیاســی 
ــزور و  ــک کاتالی ــه ی ــه مثاب ــان را ب ــی لبن داخل
عامــل تســریع کننــده مــی بیننــد، عاملــی 
ــه ســود اهــداف  ــی را ب ــه نهای ــد معادل کــه بتوان
مشــترک جریــان ۱4 مــارس و حامیــان غربــی و 

ــد. ــکل ده ــتی آن ش صهیونیس
ــی  ــان، برخ ــر در لبن ــرات اخی ــان تظاه در جری
ــزاری  ــت از برگ ــعارهایی در حمای ــان ش معترض

ــر  ــان س ــال پارلم ــگام و انح ــات زودهن انتخاب
ــتندات  ــواهد و مس ــر، ش ــوی دیگ ــد. از س داده ان
موجــود نشــان دهنــده تحــرکات جــدی ســران 
ــری«  ــعد حری ــه »س ــارس از جمل ــان ۱4 م جری
ــای  ــتفاده از فض ــت اس ــع« جه ــمیر جعج و »س
موجــود بــه ســود اهــداف کلــی و جزئــی جریــان 

ــت. ــروت اس ــت در بی ــف مقاوم مخال
بــر ایــن اســاس؛ آنچــه در ایــن برهــه حســاس  
ــورد  ــارس م ــان ۱4 م ــط جری ــر توس ــار دیگ ب
ــی در  ــت جمع ــت، امنی ــه اس ــرار گرفت ــدف ق ه
ــایه از  ــه در س ــی ک ــت، امنیت ــرزمین سروهاس س
خودگذشــتگی مدافعــان واقعــی امنیت لبنــان یعنی 

ــت. ــده اس ــت آم ــه دس ــزب اهلل ب ــدگان ح رزمن
ایجــاد شــرایط مشــابه ســوریه در لبنــان و 
ایجــاد بحــران هــای مزمــن و مســتمر امنیتــی 
ــرب  ــه غ ــت ک ــی اس ــتی در آن، هدف و تروریس
و رژیــم صهیونیســتی بــه شــدت دنبــال آن 

ــتند. هس
 واشــنگتن و تــل آویــو در برهــه فعلــی در صــدد 
هدایــت بحــران زبالــه هــا در بیــروت به مجــرا و 
بــازه ای گســترده تــر هســتند. غایــت ایــن معادله، 
نــاآرام ســازی بیــروت و طرابلس و دیگر شــهرهای 
لبنــان و گســیل داشــتن گــروه هــای تروریســتی و 

تکفیــری به ســوی آنجاســت.
ــر  ــزب اهلل و دیگ ــه ح آنچــه مســلم اســت اینک
ــان  ــل جری ــده در ذی ــف ش ــای تعری ــروه ه گ
ــان ۱4  ــوم جری ــرکات ش ــارس، تح ــت م هش
ــا  ــتی آنه ــی و صهیونیس ــان غرب ــارس و حامی م
ــرار داده و  ــورد رصــد ق ــق م ــی دقی ــه صورت را ب
اجــازه ســوء اســتفاده مــزدوران آمریکا و اســرائیل 
را از نارضایتــی هــای عمومــی و طبیعــی مــردم 

ــد داد. ــور را نخواهن ــن کش ای
ــار نیــز توطئــه هــای  بدیهــی اســت کــه ایــن ب
ــتای  ــت در راس ــان مقاوم ــرب و مخالف ــد غ جدی
ناامــن ســازی لبنــان راه بــه جایــی نخواهــد برد.

جریان ۱۴مارس از »سرزمین سروها« چه می خواهد؟

بازی جدید مهره های غرب در بیروت با اسم رمز »زباله«

خاورمیانه و شمال آفریقا

وقتی سعودی ها و صهیونیست ها هم کاسه می شوند؛

ادعای مشاور ملک سلمان: ایران به دنبال احیای امپراطوری پارس است
عربســتان ســعودی کــه بزرگتریــن حامی تروریســت هــای منطقه 
ــت هــای مشــروعی  ــا دول ــدد آنه ــه م ــا ب ــر داعــش اســت ت نظی
چــون دمشــق و بغــداد را تضعیــف کنــد، تهــران را بــه بــی ثباتــی 
خاورمیانــه و تــاش بــرای احیــاء امپراطــوری پــارس متهــم کــرد.

»انــور عشــقی« مشــاور نزدیــک »ملــک ســامان« پادشــاه 
عربســتان ســعودی در مصاحبــه اخیــر خــود بــا خبرگــزاری 
صهیونیســتی »آی- 24« از تعهــد ســعودی هــا بــه ادامــه صلــح و 

ــت. ــخن گف ــو س ــل آوی ــا ت ــتی ب دوس
وی بــرای آنکــه دل صهیونیســت هــا را بــه دســت آورد بــه دراز 
کــردن دســت دوســتی بــه ســوی بزرگتریــن دشــمن مســلمانان 
جهــان اکتفــا نکــرده و بــرای آنکــه لطــف خــود را کامــل کنــد 
بــا کشــیدن پــای ایــران بــه میانــه بحــث مدعــی شــد: دولــت 
ــاء شــکوه و جــال گذشــته خــود  ــرای احی تهــران در تــاش ب
ــردن  ــات ک ــی ثب ــرای ب ــه ب ــی ک ــات های ــه عملی ــل ب ــا توس ب
ــه  ــراق- را ب ــایه - ع ــور همس ــد کش ــی ده ــام م ــه انج منطق
ــی  ــردن محصول ــغول درو ک ــم مش ــاند و االن ه ــودی کش ناب

ــه کاشــته. اســت ک
در وصــف ســوابق عشــقی همیــن بــس کــه ریــاض و تــل آویــو 
از وی بــه عنــوان واســطه ای بــرای تســهیل مذاکــرات خــود یــاد 
مــی کننــد- مذاکراتــی کــه بــه قــول آنهــا مــی توانــد سرنوشــت 
خاورمیانــه را تغییــر دهــد. وی کــه رئیــس مرکــز مطالعــات 

راهبــردی و حقوقــی خاورمیانــه در شــهر »جــده« اســت بــه گفتــه 
»آی - 24« نزدیکتریــن مشــاور ملــک ســلمان بــه حســاب مــی 

ــدار دارد. ــش خری ــد و حرف آی
 وی در ادامــه ادعاهــای واهــی خــود گفــت: مذاکــرات ســازش بــه 
ایــن دلیــل شکســت خــورد کــه هیــچ طرحی بــرای پیــاده ســازی 
آن ارائــه نشــد. مــا بــه یکــی مثــل »نتانیاهــو« نخســت وزیــر رژیم 
صهیونیســتی، نیــاز داریــم چــرا کــه وی یــک مــرد قــوی و منطقی 
اســت. مــا نیازمنــد تاییــد وی هســتیم و بــه طرحــی احتیــاج داریــم 

کــه از ســوی او پذیرفتــه و اعــام شــود.
عشــقی مدعــی شــد: ایــران بــه خیــال زنــده کــردن امپراطــوری 
ــد  ــوریه و بع ــراق و س ــود در ع ــوذ خ ــط نف ــال بس ــه دنب ــارس ب پ
مدیترانــه اســت تــا از آنجــا بتواننــد افــق دیــد خــود را تــا مصــر و 
اروپــا پیــش ببــرد. ایــن رویایــی بیــش نیســت. آنهــا بــرای تحقــق 
بخشــیدن بــه اهدافشــان بــه بــی ثباتــی منطقــه رو آورده انــد حال 
آنکــه نمــی توانند از پــس کنتــرل اغتشاشــی برآینــد کــه در عراق، 

ســوریه و لبنــان بــه بــار آورده انــد.
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تحــرکات اخیــر نظامــی روســیه در ترکیــه اندک 
ــرای  ــه ب ــم ترکی ــزب حاک ــه ح ــای دیرین امیده
ــاد  ــد« و ایج ــار اس ــت »بش ــردن دول ــاقط ک س
منطقــه پــرواز ممنــوع بــر فــراز ایــن کشــور را از 

ــرد. ــن ب بی
حــزب حاکــم ترکیــه بــه رهبــری رجــب طیــب 
ــوریه  ــوالت در س ــاز تح ــان آغ ــان از زم اردوغ
ــا  ــا ب ــت ت ــوده اس ــاش ب ــن ت ــر ای ــواره ب هم
حــذف »بشــار اســد« رئیــس جمهــور ایــن 
کشــور از قــدرت  شــاهد حکومــت اکثریت ســنی 
هــا در ایــن کشــور باشــد؛ رویایــی کــه موجــب 
شــد تــا ترکیــه روز بــه روز در بحــران این کشــور 

ــر شــود. بیشــتر درگی
ترکیــه در ســال های گذشــته بــرای تحقــق این 
ــکا  ــا آمری ــترده ب ــای گس ــی ه ــه رایزن ــدف ب ه
ــچ  ــت و از هی ــه اس ــی پرداخت ــدان غرب و متح
تاشــی در ایــن مســیر فروگــذاری نکرده اســت. 
دولتمــردان حــزب حاکــم کــه نــگاه مذهبــی بــه 
ــا  ــوص ب ــن خص ــد در ای ــوریه دارن ــوالت س تح
حمایــت گســترده نظامــی و اطاعاتــی از گــروه 
ــان رئیــس  ــری و مخالف هــای تروریســتی تکفی
ــر  ــی ه ــد ول ــوریه پرداختن ــی س ــور قانون جمه
چــه در ایــن مســیر پیــش رفتنــد بیشــتر در ایــن 

ــار شــدند. ــاق گرفت بات
ترکیــه بــا وجــود هشــدارهای کاشناســان دربــاره 
تبعــات حمایــت هــای پیــدا و پنهــان این کشــور 
از تروریســت هــای ســوری و داعــش همچنــان 
ــد و  ــان اس ــود از مخالف ــای خ ــت ه ــه حمای ب
ــه داد.  ــای تروریســتی در ســوریه ادام ــروه هه گ
ــانده  ــه کش ــط ترکی ــای غل ــت ه ــه سیاس نتیج
شــدن دامنــه ناآرامــی هــا و ناامنــی های ســوریه 
ــار  ــا انفج ــه ب ــود ک ــه ب ــاک ترکی ــل خ ــه داخ ب
ــرز  ــی م ــوروج« در نزدیک ــهر »س ــاری ش انتح

ــان شــد. ســوریه ایــن مســئله کامــا نمای
ــه کــه  ــن انفجــار حــزب حاکــم ترکی ــد از ای بع
فرصــت را بــرای مداخلــه نظامــی در ســوریه بــه 
ــاقط  ــا هــدف س ــا تروریســم ب ــارزه ب ــه مب بهان
ــب  ــد مناس ــار اس ــی بش ــت قانون ــردن دول ک
ــرد  ــری در رویک ــری ظاه ــا تغیی ــود ب ــده ب دی

ــا  ــش ب ــتی داع ــروه تروریس ــال گ ــود در قب خ
ــاح  ــه اصط ــاف ب ــات ائت ــه حم ــتن ب پیوس
ــعی در  ــکا س ــری آمری ــه رهب ــش ب ــد داع ض
جامــه عمــل پوشــاندن بــه رویــای دیرینــه خود 

ــت. داش
ــاف  ــات ائت ــه در حم ــارکت ترکی ــد از مش بع
ــت  ــر موافق ــی ب ــی مبن ــش خبرهای ــد داع ض
ــه در  ــدت ترکی ــی م ــته طوالن ــا خواس ــکا ب آمری
خصــوص ایجــاد منطقــه پــرواز ممنــوع و حایــل 
بــر فــراز خــاک ســوریه بــه گــوش رســید، امری 
ــه و  ــی ترکی ــه نظام ــرای مداخل ــه را ب ــه زمین ک
ــار  ــت بش ــردن دول ــاقط ک ــرای س ــش ب متحدان

ــرد. ــی ک ــم م ــد فراه اس
روســیه در هفتــه هــای گذشــته تحــرکات 
ــرده  ــاز ک ــوریه آغ ــترده ای را در س ــی گس نظام
اســت. چنــد روزی از انتشــار خبــر اعــزام 
ــا 200  ــان ب ــی جه ــی اتم ــر دریای ــن زی بزرگتری
کاهــک هســته ای از ســوی روســیه بــه آبهای 
ــود کــه  ــه نگذشــته ب ــای مدیتران ســوریه در دری
ــدام  ــوص اق ــی در خص ــار خبرهای ــاهد انتش ش
ــه  ــی در الذقی ــگاه هوای ــاخت پای ــه س ــیه ب روس

ــم. ــوده ای ــوریه ب س
بنــا بــر گــزارش هــا، روســیه همچنیــن اقــدام به 
اعــزام شــماری تانــک و زره پــوش و مستشــاران 
نظامــی خــود را بــه همــراه تســلیحات پیشــرفته 
ــه از  ــری ک ــت، ام ــرده اس ــور ک ــن کش ــه ای ب
ــرای  ــیه ب ــاش روس ــی ت ــات غرب ــوی مقام س
ســاخت یــک پایــگاه هوایــی بــزرگ در الذقیــه 

ــد. ــوان ش عن
اقدامــات و تحــرکات نظامــی روســیه در ســوریه 
کــه ایــن روزهــا در جریــان اســت برگــی دیگــر 
ــم  ــزب حاک ــی ح ــت خارج ــت سیاس ــر شکس ب
ــت  ــت سیاس ــن بس ــزود و ب ــد اف ــه خواه ترکی
خارجــی ترکیــه در همســایه جنوبــی خــودش را 

ــرد. ــق خواهــد ک تعمی
ــوریه و  ــیه در س ــی روس ــر نظام ــرکات اخی تح
ــه  ــد« ب ــار اس ــلیحاتی وی از »بش ــت تس حمای
معنــی مــرگ انــدک امیــد حــزب حاکــم ترکیــه 
بــرای ایجــاد »منطقــه پــرواز ممنــوع« بــر فــراز 

ــده  ــه وع ــود ک ــی ش ــی م ــوریه تلق ــاک س خ
ایجــاد آن را از ســوی متحــدان غربــی خــود 

ــود. ــرده ب ــت ک دریاف
ــوع را  ــرواز ممن ــه پ ــی اســت منطق ــه مدع ترکی
بــرای اســکان آوارگان ســوری دنبــال مــی کنــد 
و ایــن در حالــی اســت کــه روس هــا بــا علــم به 
نیــات و اهــداف پنهانــی ترکیــه و متحــدان غربی 
اش مخالــف ایجــاد چنیــن منطقــه ای بــر فــراز 
خــاک ســوریه اســت و ایجــاد چنیــن منطقــه ای 
را نقــض حاکمیــت و تمامیــت ارضــی ســوریه و 

در تضــاد مقــررات بیــن المللــی مــی دانــد.
تحــرکات روســیه در حالــی موجــب تعمیــق بــن 
بســت سیاســت خارجــی ترکیــه در ســوریه مــی 
ــر  ــار ب ــرای فش ــه ب ــای ترکی ــه ابزاره ــود ک ش
مســکو بســیار محــدود اســت و ســرمایه گــذاری 
ــکاری  ــیه و هم ــه در روس ــادی ترکی ــای اقتص ه
ــرژی  ــه ان ــور در زمین ــتراتژیک دو کش ــای اس ه
ــاره را  ــن ب ــه در ای ــای ترکی ــت ه ــه محدودی دامن

ــد. تشــدید مــی کن
ــات  ــا از اقدام ــرک ه ــندی ت ــود ناخرس ــا وج ب
روســیه در ســوریه مقامــات ایــن کشــور از انتقــاد 
ــودداری  ــوص خ ــن خص ــیه در ای ــی از روس علن
کــرده انــد. بــه گفتــه بســیاری از کارشناســان در 
دیــداری که قــرار اســت فــردا بیــن وزرای خارجه 
روســیه و ترکیــه در ســوچی روســیه برگزار شــود 
یکــی از محورهــای مذاکــرات تحــرکات نظامــی 
ــندی  ــا ناخرس ــه ب ــت ک ــوریه اس ــیه در س روس

ــه همــراه اســت. ترکی
همچنیــن عقــب نشــینی اخیــر رهبــران اروپایــی 

و آمریکایــی از مواضــع قبلــی خــود در قبال بشــار 
ــا ادامــه حضــور اســد در  اســد و موافقــت آنهــا ب
قــدرت در زمــان دولــت انتقالــی و همچنیــن بــی 
میلــی آنهــا در گذشــته بــرای ایجاد منطقــه حائل 
و بســنده کــردن آنهــا بــه برخــی موافقــت هــای 
ــی  ــوان دلیل ــی ت ــز م ــروط را نی ــفاهی و مش ش
دیگــر بــر پایــان رویــای حــزب حاکــم ترکیــه در 

ســوریه دانســت.
ــی رســد سیاســت هــای  ــه نظــر م ــد ب هــر چن
ــر  ــی تغیی ــاکان ب ــوریه کم ــال س ــه در قب ترکی
ــت  ــت سیاس ــه شکس ــه ب ــا توج ــا ب ــت ام اس
خارجــی ترکیــه در ســوریه الزم اســت تــا دولــت 
ترکیــه بازنگــری کاملــی دربــاره سیاســت هــای 
خصمانــه خــود در قبال این کشــور داشــته باشــد. 
ــات  ــازمان تحقیق ــس س ــانبرک« رئی »اوزدم س
ــات  ــکارا و از دیپلم ــی آن ــن الملل ــتراتژیک بی اس
هــای بازنشســته ترکیــه بــا اشــاره بــه وضعیــت 
ــوریه  ــه و س ــه در منطق ــی ترکی ــت خارج سیاس
ــت  ــکارا در سیاس ــل آن ــری کام ــتار بازنگ خواس

ــت. ــده اس ــوریه ش ــال س ــود در قب ــای خ ه
ــه  ــا اذعــان ب ــرک ب ــه کار ت ــن دیپلمــات کهن ای
ــی  ســردرگمی و عــدم انســجام کشــورهای غرب
و متحــدان ترکیــه دربــاره ســوریه و بــا اشــاره بــه 
تحــرکات نظامــی اخیــر روســیه از دولت ســوریه 
بــر ایــن بــاور اســت کــه اقدامــات اخیــر روســیه 
در ســوریه »دردســر بزرگــی« بــرای ترکیــه 
ــه  ــه ترکی ــد ک ــی ده ــان م ــد و نش ــد ش خواه
نبایــد سیاســت هــای قبلی خــود دربــاره ســوریه 

ــد. ــه ده را ادام

اقدامات نظامی روسیه در سوریه؛ 
پیمان یزدانیپایان رویاهای »اردوغان«

انگلسـتان تداوم حضـور در اتحادیـه اروپـا را در گروه 
پذیـرش شـروطی مـی کنـد کـه از سـوی دولـت 

محافظـه کار لنـدن ارائـه شـده اسـت.
منابع وابسـته بـه دولـت لنـدن در گفتگو بـا روزنامه 
»تلگـراف« ادامه حضور انگلسـتان در اتحادیه اروپا را 
بـه اجرای چهار شـرطی منوط دانسـتند که از سـوی 
»دیوید کامرون« نخسـت وزیر انگلسـتان و اعضای 

کابینه وی مطرح شـده اسـت.
شـروط  اصلـی دولت لندن بـرای تـداوم عضویت در 

اتحادیـه اروپـا از این قرار اسـت:
اروپـا(  اتحادیـه  )مقـر  بروکسـل  قاطـع  تعهـد   -
بـرای ممانعـت از هـر گونـه اقدامـی کـه منجـر بـه 
سرسـپردگی انگلسـتان بـه یـک ابردولـت بـه اسـم 

اتحادیـه اروپـا شـود.
- تصریـح این موضـوع که »یـورو« تنهـا واحد پول 
رسـمی اتحادیه اروپا نخواهـد بود بلکه ایـن اتحادیه 
نظامـی اسـت که به طـور همزمـان چند واحـد پولی 

معتبـر در آن رواج خواهد داشـت.
- ایجـاد سیسـتمی جدیـد که قـدرت را از بروکسـل 
به لندن )یـا پایتخت کشـورهای اروپایـی( بازگرداند. 
ایـن شـرط بـه پارلمان هـای ملی ایـن اقتـدار را می 
دهـد که در صـورت لزوم از دسـتورات نابجـا و برخی 
قوانین اعمال شـده از سـوی اتحادیه سرپیچی کنند.

- در نهایـت، آخریـن شـرط انگلسـتان بـرای ادامـه 
حضور در اتحادیـه اروپا، ایجاد سـاختاری جدید برای 
این نهاد اسـت. در واقـع، کامرون از اتحادیه خواسـته 

کـه مانع از اعمـال فشـار ۱9 عضو منطقه یـورو به 9 
عضو اروپایی شـوند که تابـع قوانین این حـوزه پولی 
نیسـتند. در ایـن میـان، دولـت لنـدن تضمیـن های 

ویژه ای را برای انگلسـتان خواسـتار شـده اسـت.  
  اگرچـه برخـی از چهـره هـای بسـیار محافظـه کار 
دولـت کامـرون شـرایط ذکـر شـده را بـرای تامیـن 
اسـتقال انگلسـتان کافی نمی داننـد، اغلب مقامات 
رسـمی دولت بـه خاطـر محدودیـت زمانـی از طرح 

پیشـنهادی وی حمایـت مـی کنند.
کامـرون وعـده داده کـه در صـورت عـدم پذیـرش 
شـروطش از سـوی اتحادیه اروپا، همه پرسـی خروج 
انگلسـتان از ایـن اتحادیـه را تـا پایـان سـال 20۱۷ 

میـادی عملـی خواهـد کرد.

چهار شرط انگلیس برای تداوم عضویت در اتحادیه اروپا
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اروپـــــــا

ــاد  ــتراتژی ایج ــا اس ــعه ب ــت و توس ــزب عدال ــه ح ــی ک در حال
تنــش، بســتن فضــای سیاســی، ارعــاب رســانه هــا و طیــف هــای 
سیاســی ســعی در جبــران شکســت خــود دارد، نظــر ســنجی هــا و 
کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه آرای ایــن حــزب در حــال ریــزش 

اســت.
شــماری از نظرســنجی ها کــه اخیــرا در ترکیــه انجــام شــده اســت 
ــات  ــدد انتخاب ــزاری مج ــه از برگ ــی ک ــت از آن دارد نتایج حکای
پارلمانــی بــه دســت خواهــد آمد فــرق چندانــی بــا نتایــج دور قبلی 
انتخابــات نخواهــد داشــت. اکثریــت رای دهنــدگان حــزب حاکــم 
عدالــت و توســعه را مســئول تنــش هــا و درگیــری هــا و وقایــع ماه 

هــای اخیــر ایــن کشــور مــی داننــد.
ــا شکســت  ــه ب ــان ک ــد، اردوغ ــن باورن ــر ای ــی ب ــا اینحــال برخ ب
در دور قبــل انتخابــات پارلمانــی رویــای خــود بــرای تغییــر نظــام 
سیاســی ترکیــه از پارلمانــی بــه ریاســت جمهــوری را بــر آب رفتــه 
مــی بینــد بــه هــر قمیتــی ســعی خواهــد کــرد تــا رای مــورد نیــاز 
خــود به جبــران شکســت قبلــی خــود را بــه چنــگ آورد. رویکردی 

کــه یــک تهدیــد بــزرگ بــرای ترکیــه محســوب مــی شــود.
 حــزب حاکــم عدالــت و توســعه کــه اردوغــان بــه عنــوان رئیــس 
جمهــور بــر خــاف مقــررات ترکیــه در دور قبــل بــرای آن تبلیــغ 
مــی کــرد، در برابــر ایــن اتهــام اســت کــه ســعی دارد از تنــش هــا 
و فضــای ملتهــب بــرای پیشــبرد اهــداف سیاســی خــود اســتفاده 
ــا  ــح ب ــد صل ــار گذاشــتن فرآین ــرای کن ــم اردوغــان ب ــد. تصمی کن
کردهــا و اعــام شکســت مذاکــرات صلــح بــا آنهــا و آغــاز جنــگ 
بــا گــروه پ ک ک، بی شــک صحنــه را بــرای رویکــرد خطرنــاک 

وی آمــاده کــرد.
درگیــری هــای اخیــر در ترکیــه صدهــا کشــته بــر جــای گذشــته 
اســت و همچنیــن دفاتــر رســانه هــا و همچنیــن دفاتــر و مراکــز 
برخــی از احــزاب سیاســی ترکیــه هــدف حمــات قــرار گرفتــه اند.

ــود  ــرای اردوغــان و حــزب حاکــم مهلــک خواهــد ب آنچــه کــه ب
ایــن اســت کــه درگیــری هــای بــه وقــوع پیوســته و تنــش هــای 
اخیــر کــه بــا اهــداف سیاســی از ســوی ایــن حــزب بــه آنهــا دامــن 
ــه را  ــی ترکی ــای نظام ــا و نیروه ــد ملی گراه زده شــده اســت نتوان
ــع  ــعه قان ــت و توس ــزب عدال ــه ح ــتر نســبت ب ــال بیش ــرای اقب ب

نمایــد.
جمهــوری  حــزب  عضــو  اوغلــو«  لــوغ  فــاروق  »عثمــان 
ــه در  ــد سیاســت هــای حــزب حاکــم ترکی ــق)CHP ( و منتق خل

خصــوص میــزان موفقیــت اســتراتژی حــزب حاکــم بــرای جبــران 
ــر  ــزاری مه ــگار خبرگ ــه خبرن ــود ب ــی خ ــی انتخابات شکســت قبل
گفــت: بــر اســاس آخریــن نظرســنجی هــای انجــام شــده بــه نظر 
مــی رســد کــه اســتراتژی اردوغــان بــرای تضعیــف حــزب کــردی 
دموکراتیــک خلــق هــا )HDP ( )اصلــی تریــن عامــل شکســت 
حــزب حاکــم در انتخابــات دور قبــل(  بــا هــدف برگردانــدن آرای از 
دســت رفتــه حــزب عدالــت و توســعه )AKP( بــا شکســت مواجــه 

شــده و احتماال نتایج عکســی را خواهد داشــت.
وی در بیــان علــت رشــد حمــات تروریســتی در مــاه هــای اخیــر 
در ترکیــه و تاثیــر آن بــر میــزان آرای حــزب حاکــم تصریــح کــرد: 
رشــد حمــات تروریســتی اکثــرا ناشــی از سیاســت هــای حــزب 
حاکــم اســت کــه مــی تــوان بازتــاب آن را در ســقوط مســتمر آرای 

حــزب حاکــم دیــد.
نماینــده ســابق پارلمــان ترکیــه دیگــر دالیــل ریــزش آرای حــزب 
حاکــم را اینگونــه بیــان کــرد: از ســوی دیگــر همچنیــن بــه نظــر 
مــی رســد کــه تاکیــد حــزب دموکراتیــک خلــق هــا بــر صلــح و 
ــل  ــرای مــردم قاب ــه آرامــش و عــدم خشــونت بیشــتر ب دعــوت ب

درک و هضــم اســت.
ــن  ــم ای ــزب حاک ــرد ح ــی و رویک ــد فعل ــه رون ــو ادام ــوغ اوغل ل
کشــور را بــه ضــرر اردوغــان و حامیــان وی دانســته و گفــت: اگــر 
روندهــای کنونــی در خصــوص اوضــاع امنیــت و همچنیــن بدتــر 
ــد  ــی توان ــم م ــد، حــزب حاک ــه یاب شــدن اوضــاع اقتصــادی ادام
بزرگتریــن بازنــده انتخابــات اول نوامبــر باشــد. دورنمــای کنونــی 
بــه احتمــال زیــاد منجــر بــه تغییــر عمــده ای در صنــدوق هــای 

ــد. ــد ش رای نخواه
وی در خصــوص احتمال توســل حــزب حاکم بــه راهکارهــای غیر 
قانونــی بــرای کســب اکثریــت آراء در انتخابــات اول نوامبــر گفــت: 
ــه  ــب اردوغــان ب ــا از رجــب طی ــت و همــکاری اروپ ســازمان امنی
ــزب  ــی از ح ــت تبلیغات ــی و حمای ــررات انتخابات ــض مق ــر نق خاط
ــدگان  ــرد و رای دهن ــاد ک ــدیدا انتق ــعه ش ــت و توس ــم عدال حاک
تــرک در انتخابــات گذشــته وی را بــه خاطــر ایــن اقداماتــش تنبیه 

ــد. کردن
ــن اقدامــی کــه حــزب حاکــم  ــو در ادامــه محتمــل تری ــوغ اوغل ل
ــق  ــه تعوی ــردم بدهــد را ب ــدام م ــن اق ــه ای ــد در پاســخ ب مــی توان
انداختــن انتخابــات دانســته و گفــت: بــا اینحــال مــن بطــور کلــی 
معتقــد هســتم کــه انتخابــات در اول نوامبــر برگــزار خواهــد شــد 

و نتیجــه اش تشــکیل یــک پارلمــان 4 حزبــی متشــکل از حــزب 
عدالــت و توســعه، جمهــوری خلــق، حرکــت ملــی و دموکراتیــک 
خلــق هــا خواهــد بــود امــری کــه موجــب تشــکیل دولــت ائتافی 

خواهــد شــد.
ــه  ــط روزنام ــه توس ــورت گرفت ــر ص ــات اخی ــا و مطالع ــی ه بررس
ــن  ــخ معاصــر ای ــد در تاری ــی ده ــان م ــه نش ــاپ ترکی ــت چ حری
کشــور تــا کنــون 6 حــزب خواســتار برگــزاری انتخابــات زودهنگام 
ــدد، رای  ــات مج ــزاری انتخاب ــا برگ ــزب ب ــر 6 ح ــه ه ــده اند ک ش
بیشــتری را از دســت  داده انــد. بطــور مثــال در ســال ۱9۷4، دولــت 
ترکیــه کــه در آن زمــان حملــۀ بــه قبــرس را که بــا اقبــال عمومی 
ــا برگــزاری  ــه انجــام رســانده بــود، خواســت کــه ب ــود، ب همــراه ب
انتخابــات زودرس بــر میــزان محبوبیــت خــود صحــه بگــذارد، امــا 
ــدگان آن  ــس از آن، رای دهن ــس داد و پ ــۀ عک ــرح نتیج ــن ط ای
حــزب را مســئول سیاســتهای ائتافــی ناخوشــایندی کــه پــس از 

ــتند. ــد می دانس ــم ش ــات حاک انتخاب
ــه،  ــال ۱980 در ترکی ــای س ــس از کودت ــه پ ــی ک ــن وقت همچنی
حتــی بــا وجــود اینکــه بســیاری در ابتــدا از در اختیار گرفتــن قدرت 
توســط ارتــش ترکیــه اســتقبال می کردنــد، انتخابــات برگــزار شــد، 

امــا نتایــج بــه نفــع کاندیداهــای مطلــوب ارتــش نبــود.
ــات اول  ــر انتخاب ــز اینجاســت کــه اگ ــر انگی ــه تامــل ب حــال نکت
اکتبــر ترکیــه نیــز نتیجــه ای مشــابه بــا انتخابــات پیشــین داشــته 
ــه  ــو ک ــری داود اوغل ــه رهب ــعه ب ــت و توس ــزب عدال ــد و ح باش
خواســتار تشــکیل دولــت تــک حزبــی هســتند نتواننــد بــه هــدف 
خــود برســند، واکنــش  اردوغــان و حــزب عدالــت و توســعه جالــب 

ــود. توجــه خواهــد ب
ــرم هــای  ــه هــم زدن هنجارهــا و ن ــه ب ــا اردوغــان همچنــان ب آی
دموکراتیــک ترکیــه ادامــه خواهــد داد و یــا اینکــه ایــن امــر موجب 
خواهــد شــد تــا وی رفتــار خــود را تعدیــل کــرده و محــدود شــود؟

همچنیــن خشــونتهای کنونــی، حمــات منجــر بــه آتــش ســوزی 
هفتــۀ جــاری علیــه ســاختمانهای حــزب دموکراتیــک خلــق و یک 
ــه نظامــی محســوب شــدن بخــش  ــۀ اپوزیســیون و منطق روزنام
ــام  ــد انج ــه می توان ــی در ترکی ــین جنوب ــق کردنش ــی از مناط های
نظــارت گســترده ای کــه در انتخابــات پیشــین مانــع از تقلب ها شــد 
را بســیار دشــوار کنــد، لــذا نگرانــی هایــی هــم در ایــن کشــور در 

خصــوص تقلــب انتخاباتــی وجــود دارد.
ــی  ــای حام ــات کرده ــتی پ.ک.ک، اعتراض ــای تروریس حرکت ه
ــی  ــای سیاس ــودن طیف ه ــار ب ــت فش ــق، تح ــک خل دموکراتی
عمــده ترکیــه، تهدیــد و ارعــاب جامعــه سیاســی و رســانه های این 
کشــور در داخــل در حالــی کــه داعــش و گــروه هــای تروریســتی 
دیگــر در مرزهــای ایــن کشــور حضــور دارنــد مــی توانــد تبعــات 

ســنگینی بــرای ترکیــه داشــته باشــد.
ــی در  ــزاع داخل ــروز ن ــال ب ــو در خصــوص احتم ــوغ اوغل ــاروق ل ف
ایــن کشــور گفــت: جامعــه ترکیــه بــه انــدازه کافــی قطــب بنــدی 
شــده اســت و هیــچ کس خواســتار خشــونت های بیشــتر نیســت و 

ترکیــه بــه ســوی نــزاع پیــش نخواهــد رفــت.
ــات( حــزب حاکــم  وی در ادامــه گفــت: روز 2 اکتبر)فــردای انتخاب
ــن  ــد و ای ــد ش ــته خواه ــار گذاش ــدرت کن ــعه از ق ــت و توس عدال
ــد  ــرای تغییــر نتایــج هیــچ کار دیگــری نمــی توان حــزب دیگــر ب

ــد. انجــام ده
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اروپـــــــا

رویکرد لیبرالیستی
ــن  ــوان اصلی تری ــه عن ــا را ب ــا دولت ه لیبرال ه
ــول  ــل قب ــت بین المل ــه سیاس ــران صحن بازیگ
ندارنــد، بلکــه بــر ایــن اعتقادنــد کــه عــاوه بــر 
ــر  ــی نظی ــه بازیگــران فرامل ــد ب دولت هــا می بای
ســازمان های بین المللــی، شــرکت های چنــد 
ملیتــی، انجمن هــا و رژیم هــای بین المللــی و 

ــادی داد. ــای زی ــا به ــز این ه ج
ــن  ــل تعیی ــگ و عوام ــروز جن ــل ب ــورد عل در م
لیبرالیســت ها  مباحــث  در  صلــح  کننــده 
می تــوان ســه دیــدگاه را شناســایی کــرد: 
ــت  ــانی عل ــت انس ــر طبیع ــد ب ــن تأکی ۱- ضم
ــت  ــل را دخال ــط بین المل ــارض در رواب ــی تع اصل
حکومت هــا در ســطوح داخلــی و بین المللــی 
می دانــد کــه ایــن خــود می توانــد باعــث برهــم 
زدن طبیعــی می شــود. تحــت ایــن شــرایط 
توســعه آزادی هــای فــردی، آزادی تجــارت، 
رونــق اقتصــادی و باالخــره افزایــش وابســتگی 
ــن  ــل تعیی ــه صــورت عوام ــد ب ــل می توانن متقاب
کننــده صلــح تلقــی گردنــد.2- بــروز تعــارض و 
ــت  ــد در ماهی ــل را بای ــط بین المل ــگ در رواب جن
ــه ویــژه  غیــر دمکراتیــک سیاســت بین الملــل ب
ــتجو  ــدرت جس ــه ق ــی و موازن ــت خارج سیاس
ــات  ــردن امکان ــم ک ــه فراه ــی ک ــرد. در حال ک
الزم بــرای برخــورداری از حــق تعیین سرنوشــت 
ــاز و  ــای ب ــود حکومت ه ــا و وج ــط ملت ه توس
پاســخگو نســبت بــه افــکار عمومــی و همچنین 
ــًا  ــی، مجموع ــته جمع ــت دس ــام امنی ایجــاد نظ
می تواننــد از عوامــل تعییــن کننــده صلــح 
ــه  ــد. 3- ضمــن توجــه خــاص ب ــه شــمار رون ب
ســاختار نظــام، علــت بــروز تعــارض و جنــگ در 

ــی  ــدرت تلق ــه ق ــود موازن ــل وج ــط بین المل رواب
ــت  ــک حکوم ــود ی ــه وج ــی ک ــود. در حال می ش
ــای  ــدرت و توانی ه ــورداری از ق ــا برخ ــی ب جهان
ــات  ــرای تصمیم ــری و اج ــرای میانجیگ الزم ب
می تواننــد امکانــات الزم را بــرای اســتقرار صلــح 

ــم آورد. فراه
ــگ  ــم جن ــرد لیبرالیس ــاس رویک ــن اس ــر ای ب
ــد.  ــی دان ــه م ــای جداگان ــی از حاکمیته را ناش
ــوب و  ــر را خ ــه ذات بش ــی ک ــا از آنجای لیبراله
ــام  ــگ را در نظ ــد جن ــی دانن ــب م ــح طل صل
ــد.  ــی کنن ــی م ــتثنا تلق ــک اس ــل ی ــن المل بی
راهکارهــای لیبرالهــا بــرای تحقــق صلــح را می 
تــوان در رویکردهــای مختلــف آن متفــاوت دید. 
ــن  ــوق بی ــن و حق ــه قوانی ــه ب ــا توج آرمانگراه
الملــل و ســازمانهای بیــن المللــی و از بیــن رفتن 
حاکمیتهــای جداگانــه را زمینــه ســاز صلــح مــی 

ــد. دانن
نهادگرایــان نولیبــرال توجــه و تأکیــد بــر 
ــا  ــد. از نظــر آنهــا ب ــی دارن رژیمهــای بیــن الملل
وجــود ماهیــت آنارشــیک نظــام بیــن الملــل می 
تــوان از طریــق نهادهــا و رژیمهــای بیــن المللی 
همــکاری میــان واحدهــای سیاســی را افزایــش 

ــد. ــح ش ــاز صل ــه س داد و زمین
ــح را از  ــه صل ــواه مقول ــوری خ ــای جمه لیبراله
رهگــذر درون و ســنخ نظــام سیاســی واحدهــای 
سیاســی دنبــال مــی کننــد. از نظــر آنهــا 
ــی  ــر نم ــا یکدیگ ــک ب ــای دموکراتی حکومته
جنگنــد. یــک دلیــل بــرای ایــن امــر ایــن اســت 
کــه توســل بــه جنــک بایــد از طریــق انتخــاب 
مــردم باشــد کــه مــردم نیــز بنــا بــه بــاال بــودن 
هزینــه آن خواهــان جنــگ نیســتند. امــا تجربــه 
تاریخــی نشــان داده کــه نظامهــای دموکراتیــک 
عــاوه بــر اینکــه بــا نظامهــای غیــر دموکــرات 
وارد جنــگ شــده انــد بــا یکدیگــر نیــز جنگیــده 

ــذر  ــازی از رهگ ــان ن ــم آلم ــوش نکنی ــد. فرام ان
ــا  ــید و ب ــدرت رس ــه ق ــک ب ــد دموکراتی فراین

ــد. ــگ ش ــک وارد جن ــورهای دموکراتی کش

رئالیسم و جنگ
اصلــی  بازیگــران  را  دولت هــا  رئالیســت ها 
ــد.  ــی می کنن ــل تلق ــت بین المل ــه سیاس صحن
آن هــا ضمــن تأکیــد بــر قــدرت و منافــع ملــی، 
ــردن  ــن ب ــواًل از بی ــه اص ــد ک ــن اعتقادن ــر ای ب
ــت و  ــان اس ــک آرم ــاً ی ــدرت صرف ــزه ق غری
ــر ســر قــدرت در محیــط فاقــد اقتــدار  ــارزه ب مب

مرکــزی صــورت می گیــرد.
آنهــا ذات بشــر را شــرور مــی داننــد و لــذا جنــگ 
ــی  ــل م ــن المل ــط بی ــی در رواب ــری طبیع را ام
ــه  ــا ک ــرد از آنج ــن رویک ــاس ای ــر اس ــد. ب دانن
ــی  ــازمان های بین الملل ــق س ــوان از طری نمی ت
و حقــوق بین الملــل صلــح برقــرار کــرد، بنابراین 
ــدرت و  ــه ق ــون موازن ــی چ ــد از تمهیدات می بای
بازدارندگــی بهــره جســت. در بســیاری مــوارد به 
هــم خــوردن موازنــه قــدرت باعــث بــروز جنــگ 
ــر  ــن اگ ــود. بنابرای ــل می ش در سیاســت بین المل
ــر رســانیدن  ــه حداکث ــا درصــدد ب ــه دولت ه هم
قــدرت خویــش باشــند ثبــات و در نتیجــه موازنه 

قــدرت برقــرار خواهــد شــد.
ــم و  ــیک رئالیس ــرد کاس ــه رویک ــی ک در جای
متفکرانــی چــون »هانــس مورگنتــا« ذات شــرور 
انســان را عامــل جنــگ مــی داننــد رئالیســتهای 
ســاختاری چــون »کنــت والتــز« ماهیــت 
آنارشــیک نظــام بیــن المللــی را عامــل گرایــش 
دولتهــا بــه جنــگ مــی داننــد. بــر ایــن اســاس 
ــات  ــد عامــل ثب ــدرت مــی توان ــه ق حفــظ موازن
ــن  ــاد رئالیســتها ای ــه اعتق ــا ب ــح باشــد. ام و صل
ــود را  ــع خ ــا در واق ــتثنا اســت و دولته ــح اس صل

ــد. ــی کنن ــح م ــن صل ــد از ای ــگ بع ــده جن آم

فمنیسم و صلح؛ زنها جنگ طلب نیستند
ــا در  ــت ه ــای فمینیس ــدگاه ه ــیاری از دی بس
عرصــه روابــط بین الملــل بــر علیــه دیــدگاه های 
رئالیســت هــا )بــه ویــژه بــه اســتقال دولت هــا، 
ــد  ــود. تأکی ــدار مرکــزی( ب ــود اقت ــت و نب حاکمی
ــی  ــروی نظام ــری از نی ــره گی ــر به ــم ب رئالیس
ــل،  ــط بین المل ــی در رواب ــرم اصل ــوان اه ــه عن ب
قــرار  فمینیســت ها  انتقــاد  مــورد  شــدیداً 
ــی  ــار نظام ــا رفت ــر آن ه ــرا از نظ ــرد؛ زی می گی
جنبــه مردانــه دارد کــه ایــن هــم از خصوصیــات 

خشــونت طلبانه مــردان ناشــی می شــود.
در حالــی کــه زنــان اصــواًل صلــح طلبنــد. 
ــدگاه  ــادآور شــد کــه از دی ــد ی بدیــن ترتیــب بای
فمینیســت ها جنــگ یــک پدیــده اجتنــاب پذیــر 
ــی  ــات دائم ــزء خصوصی ــد آن را ج ــت و نبای اس

ــرد. ــی ک ــا تلق دولت ه
نقــدی کــه بــر فمنیســتها وارد اســت ایــن اســت 
ــکاندار و  ــک »زن« س ــه ی ــی ک ــی زمان ــه حت ک
ــه  ــادرت ب ــت مب ــوده اس ــور ب ــک کش ــر ی رهب
جنــگ کــرده اســت. نمونــه اخیــر ایــن موضــوع 
ــارگارات  ــتان »م ــبق انگلس ــر اس ــت وزی نخس
ــر  ــر جزای ــر س ــن ب ــا آرژانتی ــه ب ــود ک ــر« ب تاچ

ــد. ــگ ش ــاس وارد جن مالوین

مطالعات صلح؛ صلح مثبت و منفی
مطالعــات صلــح از روانشناســان )در ارتبــاط 
ــارض در  ــتیزش و تع ــل س ــه و تحلی ــا تجزی ب
روابــط بین الملــل(، دانشــمندان علــوم سیاســی، 
ــه  ــادرت ب ــژه آن عــده کــه مب ــه وی پزشــکان )ب
کرده انــد(  ای  هســته  ســاح های  مطالعــه 
و محققــان مذهبــی )در رابطــه بــا اخــاق 
سیاســی( اســتفاده می شــود. مطالعــات صلــح در 
صــدد اســت تــا بــرای تأکیــد، روابــط بین الملــل 
ــوم  ــوی مفه ــه س ــا ب ــان دولت ه را از ســطح می

به بهانه روز جهانی صلح؛

انسان جنگ طلب است یا صلح طلب؛ آیا دموکراسی ها با هم نمی جنگند؟!
جواد حیران نیا

الملل  بین  روابط  نظریه  اصلی  هدف 
بیان  و  صلح  و  جنگ  موضوع  تبیین 
شرایطی که در آن صلح امکان پذیر 

باشد. می  است 
سازمان ملل متحد روز ۲۱ سپتامبر 
مصادف با ۳۰ شهریور را روز جهانی 
در  تاریخ  این  کرده است.  اعالم  صلح 
عمومی  مجمع  جلسه  پنجاه وهفتمین 

شد. انتخاب 
ما صلح واقعا چه معنایی دارد؟ آیا نبود 
جنگ به معنای صلح است یا زمینه های 
نبود  از  فراتر  تحقق صلح  و  خشونت 
بروز جنگ و  علل  است.  صرف جنگ 
بین الملل،  روابط  حوزه  در  تعرض 
رویکردها  و  دیدگاه ها  ها،  بحث  به 

است. رسیده  مختلفی 
برخی از محققان علت عمده جنگ را 
در ساختار قدرت و اتحادها در نظام 
دگرگونی های  شیوه  یا  و  بین الملل 
ساختار در طول زمان جستجو می کنند، 
گروهی دیگر از صاحب نظران ریشه 
سیاسی،  عوامل  به  را  تعارض  های 
شناختی  روان  و  اجتماعی  اقتصادی، 

می دهند. نسبت  دولت ها  داخلی 
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وســیع تری از روابــط اجتماعــی )در ســطوح 
تحلیــل فــردی، داخلــی و جهانــی( ســوق دهــد. 
ــًا  ــح عمدت ــگ و صل ــائل جن ــتا مس ــن راس در ای
ــادی  ــری اقتص ــردی، نابراب ــئولیت های ف از مس
و روابــط ناعادالنــه جنســی نشــأت گرفته، در 
ــه درک صحیــح از  ــا ب نتیجــه ســبب می شــود ت
ــط اجتماعــی  ــون رواب ــاد گوناگ ــا و ابع فرهنگ ه

ــود. ــادی ش ــد زی تأکی
ــه  ــح از اینک ــات صل ــرد مطالع ــداران رویک طرف
واقع گرایــان، جنــگ و تعــارض در سیاســت 
تصــور  طبیعــی  امــر  یــک  را  بین الملــل 
می کننــد، بــا آنــان مخالفــت می ورزنــد و اظهــار 
می دارنــد کــه هرگــز یــک جنــگ خــوب و یــک 
صلــح بــد وجــود نداشــته اســت. بــا ایــن اوصاف 
ــت جنــگ و نقــش آن را در  ــن رویکــرد، ماهی ای
ــاد  ــن اعتق ــر ای ــرده، و ب ــؤال ب ــر س ــه زی جامع
ــه  ــدرت ب ــی ق ــن طبیع ــگ تبیی ــه جن ــت ک اس
شــمار نمــی رود، بلکــه بــه خصوصیــات نظامــی 

ــتگی دارد. ــگ بس ــر فرهن ــری در ه گ
ــری  ــح تفســیر موســع ت ــات صل رویکــرد مطالع
از جنــگ و صلــح ارائــه مــی دهــد. از نظــر آنهــا 
صلــح »مثبــت« زمانــی محقــق مــی شــود کــه 
بتــوان بــر خشــونتهای ســاختاری چیــره شــد. از 
نظــر ایــن رویکــرد صلــح فقــط بــه معنــای آتش 
بــس )صلــح منفــی( نیســت بلکــه معنایــی فراتر 
ــا فقــر  ــارزه ب ــن اســاس مب ــر ای ــذا ب از آن دارد. ل
ــت و  ــوزش، بهداش ــه آم ــه ب ــنگی، توج و گرس
ــواردی اســت کــه جــزو خشــونت  ــه م ... از جمل
ســاختاری بــه شــمار مــی رود و رفــع آنهــا منجر 

بــه صلــح مثبــت خواهــد شــد.

ــکاري  ــح و هم ــي و صل ــب انگلیس مکت
بیــن المللــی

ــه  ــا نظری ــي ی ــا خردگرای ــي ی ــب انگلیس مکت

ــه دو  ــري در میان ــه تعبی ــل، ب ــن المل ــه بی جامع
دیــدگاه ایــده آلیســم و رئالیســم قــرار دارد، چــرا 
ــه نظــم در شــرایط آنارشــیک توجــه دارد.  کــه ب
ــدان  ــرایط فق ــي، در ش ــب انگلیس ــر مکت از نظ
همــکاري، هــر نظمــي کــه در نظــام بیــن الملل 
ــل  ــي از عوام ــد ناش ــد، بای ــته باش ــود داش وج
ــر،  ــن منظ ــي. از ای ــه فرهنگ ــد و ن ــادي باش م
ــوي  ــه س ــارض ب ــتر از تع ــام بیش ــه نظ ــر چ ه
همــکاري حرکــت کنــد، تناســب رهیافــت 
معناگرایانــه افزایــش مــي یابــد و از اهمیــت 

ــود. ــي ش ــته م ــه کاس ــادي گرایان ــت م رهیاف
مکتــب انگلیســي بــا تأکیــد بــر وجــود آنارشــي 
)هماننــد رئالیســم( بــا جــذب یــک عنصــر دیگر 
یعنــي جامعــه بیــن الملــل مي کوشــد همــکاري 
)مــورد توجــه ایــده آلیســت هــا / لیبــرال هــا( را 
نیــز توضیــح دهــد. پیــروان مکتــب انگلیســي بر 
نقــش نهادهــا، هنجارهــا و قواعــد در نظــام بیــن 
ــاي  ــا نهاده ــراي آن ه ــد و ب ــد دارن ــل تأکی المل
بیــن المللــي از اهمیــت زیــادي در کاهــش 
تعارضــات و افزایــش همــکاري هــا برخوردارنــد. 
از نظــر مکتــب انگلیســي، همــکاري در شــرایط 
ــه  ــت، بلک ــر اس ــکان پذی ــا ام ــه تنه ــي ن آنارش
عمــًا نیــز وجــود دارد. ایــن رهیافــت، همــکاري 
را بخــش جدانشــدني جامعــه بیــن الملــل تلقــي 
مــي کنــد. از نظــر مکتــب انگلیســي، نهادهــاي 
ــان  ــکاري می ــر هم ــي عنص ــي تجل ــن الملل بی
ــت هــا در انجــام کارکردهــاي سیاســي و در  دول
عیــن حــال ابــزاري بــراي تــداوم بخشــیدن بــه 

ــکاري هســتند. آن هم
ــه  ــي از نظری ــوان یک ــه عن ــول« ب ــي ب »هدل
ــوع  ــج ن ــي، پن ــب انگلیس ــي مکت ــردازان اصل پ
ــاي  ــد وي، نهاده ــمرد. از دی ــي ش ــر م ــاد ب نه
ــوق  ــي«، و »حق ــدرت«، »دیپلماس ــه ق »موازن
ــه  ــوان زمین ــه عن ــش ب ــل«، کــم و بی ــن المل بی

ــي  ــي تلق ــن الملل هــاي همــکاري در ســطح بی
ــه وي  ــورد توج ــر م ــاد دیگ ــوند. دو نه ــي ش م
عبارتنــد از: »جنــگ«، و »نظــام مدیریتــي قدرت 

ــزرگ«. ــاي ب ه
ــاوه  ــا ع ــن نهاده ــول« ای ــر »ب ــع از نظ در واق
ــود  ــای موج ــا، واحده ــام دولته ــظ نظ ــر حف ب
ــات  ــی باثب ــی را در وضعیت ــن الملل ــه بی در جامع
قــرار مــی دهــد. از رهگــذر کارکــرد جامعــه بیــن 
المللــی و نهادهــای آن نیــز صلــح محقــق مــی 

ــود. ش

ــکاري  ــح و هم ــادي و صل ــه انتق نظری
ــی ــن الملل بی

از آن جــا کــه نظریــه پــردازي انتقــادي، دغدغــه 
هنجــاري در روابــط بیــن الملــل دارد، الجــرم بــا 
نــگاه بــه تغییــر بــه برنامــه پژوهشــي خــود مــي 

نگــرد.
یکــي از اهــداف مهــم مطالعــات انتقــادي، 
تــاش بــراي تضعیــف گفتمــان امنیتــي ســلطه 
جویانــه اســت کــه بــا یافتن تناقــض هــاي درون 
نظــم موجــود و نقــد رژیــم هــاي امنیتــي حاکــم 
از طریــق مواجــه نمــودن آن هــا بــا نتایــج واقعي 

بــه دســت مــي آیــد.
هــدف دیگــر نظریــه انتقــادي، تغییــر دادن 
ــده  ــکیل دهن ــده و تش ــم کنن ــاي تنظی هنجاره
ــه  ــوي ک ــه نح ــت، ب ــي اس ــن الملل ــام بی نظ
ــر  ــردن ب ــل ک ــردن و عم ــر ک ــا از فک ــت ه دول
ــد. از  ــت بردارن ــم دس ــاي رئالیس ــاس الگوه اس
ــان  ــادي، خواه ــه انتق ــداران نظری ــن رو طرف همی
نظامــي هســتند کــه از طریــق ارتباطــات متقابــل 
و نیرومنــد هدایــت شــود و در آن مفاهیمــي ماننــد 
حقــوق و تعهــدات – بــه عنــوان عوامل زمینه ســاز 
همــکاري – جایگزیــن قــدرت و زور شــده باشــد.
مــی تــوان گفــت کــه رســالت سیاســی نظریــه 

ــلطه  ــاختارهای س ــام س ــا تم ــه ب ــادی مقابل انتق
ــلطه  ــه س ــر ب ــه منج ــاختارهایی ک ــت. س اس
ــای  ــن صداه ــیه رفت ــه حاش ــران و ب ــلطه گ س
ــورهای  ــان، کش ــا، زن ــون اقلیته ــیه ای چ حاش

ــت. ــده اس ــوم و .... ش ــان س جه
فرجام سخن

مطالعــه رویکردهــای مختلــف نظــری در روابــط 
ــه  ــه دغدغ ــد ک ــی ده ــان م ــل نش ــن المل بی
ــن  ــط بی ــیک رواب ــای کاس ــه ه ــی نظری اصل
ــه ای  ــر نظری ــت. ه ــح اس ــگ و صل ــل جن المل
ســعی کــرده بــا توجــه بــه مبانــی خــود جنــگ 
را تبییــن کــرده و زمینــه هــای تحقــق صلــح را 
ــب  ــون مکت ــا چ ــه ه ــی نظری ــد. برخ ــان کن بی
ــه صلــح  ــه مقول ــر ب انتقــادی نگاهــی انســانی ت

ــد. دارن
ــاختاری و  ــای س ــه ه ــه زمین ــا ک ــن معن ــه ای ب
مبنایــی شــکل گیــری جنــگ و خشــونت را مورد 
توجــه دارد و بــه صداهــای حاشــیه ای و فراموش 
شــدگان در نظــام بیــن الملــل چــون کشــورهای 

جهــان ســوم توجــه دارنــد.
ــی  ــح زمان ــت صل ــوان گف ــی ت ــوع م در مجم
محقــق مــی شــود کــه بــه بیــان یورگــن 
قــدرت  ایــن  آلمانــی(  هابرماس)فیلســوف 
اســتدالل برتــر باشــد کــه حقانیــت هــر طرفــی 
ــام  ــه نظ ــری ک ــدرت. ام ــه ق ــد و ن ــت کن را ثاب
بیــن الملــل کنونــی تــا رســیدن بــه آن راه 
ــوز برخــی کشــورهای درصــدد  ــادی دارد. هن زی
ــودن  ــر ب ــه کشــورهای دیگــر براب ــا ب هســتند ت
حاکمیــت خــود را بقبوالننــد. در واقــع رفتــار ایــن 
ــرای شناســایی«  کشــورها از رهگــذر »مبــارزه ب
قابــل فهــم اســت. یعنــی برخــی حتــی در حــال 
ــر  ــا حاکمیــت براب ــرای ایــن هســتند ت مبــارزه ب
ــرش«  ــورد »پذی ــل م ــن المل ــام بی ــا در نظ آنه

ــرد. ــرار بگی ق

ناآرامـی ها در خاورمیانه و کشـورهای سـوریه و عـراق و یمن باعث 
مهاجرت مردم این کشـورها به ویـژه به مقاصد کشـورهای اروپایی 
شـده کـه بـا دو نگاه اجتمـاع گرایی یـا جهـان وطنی می تـوان این 

بحـران را مورد توجه داشـت.
در یـک نـگاه کلی دو نگـرش اجتمـاع گرا و جهـان وطن گـرا را در 
نظریـه هـای روابط بیـن الملل می تـوان مورد شناسـایی قـرار داد.

ایـن دو نگـرش نگاه متفاوتـی به جامعه بشـری و نظام بیـن المللی 
دارنـد. اجتمـاع گرایی که نـگاه خاص گرایانـه دارد معتقد اسـت که 
حقـوق و تکالیف افراد ریشـه در اجتماعاتـی دارد کـه در طول تاریخ 

برسـاخته می شوند.
اجتمـاع گرایی نگاهـی حقوقی و مبتنـی بر دولت سـرزمینی)اجتماعی 
خاص( به انسـان دارد. در واقع تمرکز بر »شـهروند« اسـت یعنی انسان 
در یـک اجتماع مشـخص و نـه نگاه به انسـان در یـک جامعه جهانی.

در واقـع ایـن وجه متمایـز کننده اجتماع گرایـان با جهان وطـن گرایان 
اسـت که انسـان را در یـک اجتماع جهانی مـورد توجـه دارنـد. در واقع 
جهـان وطن گرایان وجـود یک اجتمـاع جهانی را مفـروض می گیرند 
که متشـکل از افرادی اسـت که علیرغم اینکه توسط دولتها نمایندگی 

می شـوند در معرض مفهوم مشـترکی از اخاق هسـتند.
بـر ایـن اسـاس نـوع نـگاه ایـن دو رویکـرد بـه ماحظـات انسـان 
دوسـتانه و نوع مواجهـه با پناهندگان متفـاوت خواهد بـود. در حالی 
کـه اجتمـاع گرایـان مخالـف مداخـات انسـان دوسـتانه هسـتند، 

جهـان وطـن گرایـان ایـن امـر را مشـروع و اخاقـی مـی دانند.
از سـوی دیگر اجتمـاع گرایان در مواجهه با پناهنـدگان نگاه حقوقی 

دارنـد ولـی جهـان گرایـان در مواجهـه با پناهنـدگان نـگاه اخاقی 
دارند تـا حقوقی.

نـوع تقسـیم بنـدی مهاجـران بـا توجه بـه صاحیتشـان از سـوی 
برخـی کشـورهای اروپایـی نشـان از نگاهـی اجتمـاع گـرا بـه این 

بحـران دارد تـا نگاهـی جهـان وطـن گرا.
یورگـن هابرمـاس نظریه پـرداز مکتب انتقـادی، اتحادیه اروپـا را به 
عنـوان تجربه مهـم و جدیـدی در راه گسـترش »جوامع پسـاملی« 
)post-national communities( مـی دانـد کـه در آن 
تعهـدات و پایبنـدی های مشـترک به شـهروندی جهانـی و قوانین 
جهانـی باعث اتصـال آنها به یکدیگر می شـود. این جوامع سیاسـی 
هسـتند که در آنهـا دولت دیگر منسـوب به ملیت غالب نیسـت و یا 

وقف بـرآورده کـردن منافـع خودخواهانه خویش نمی شـود.
امـا ایـن ادعای هابرمـاس تا تحقـق هنـوز راه زیادی دارد. نخسـت 

وزیـر مجارسـتان اخیـراً اعـام کرده بـود کـه پناهندگان مسـلمان 
حـق ندارنـد وارد ایـن کشـور شـوند. ایـن نشـان مـی دهـد اجتماع 
گرایـی نـگاه غالب ایـن کشـورها در نوع نگـرش به پناهنـدگان به 
شـمار مـی رود کـه نه تنهـا اجتماعی خـاص بر اسـاس ملیـت را بر 
می سـازد که نوعی اجتمـاع دینی و مذهبـی را نیز مورد توجـه دارد.

در واقـع نـوع نگاه اجتمـاع گرایـان و جهان وطـن گرایان بـه مقوله 
پناهنـدگان را مـی تـوان در ارتبـاط با خـاص گرایی و بـرون گذاری 

اجتماعی مـورد ارزیابی قـرار داد.
»انـدرو لینکلیتـر« در اثر معروف خود با نام »انسـانها و شـهروندان« 
)۱990( بـه ایـن موضـوع مـی پـردازد که چگونه اندیشـه سیاسـی 
مدرن پیوسـته تعهدات اخاقی نسـبت بـه شـهروندان را از تعهدات 
اخاقی نسـبت به بقیه بشـریت متمایز سـاخته اسـت. در عمل، این 
تنش بین »انسـان« و »شـهروندان« همیشـه به نفع شـهروندان یا 
بـه عبـارت دقیق تر بـه نفع اعضـای یک جامعـه خـاص و اعضای 

یـک دولـت حاکم خـاص حل و فصل شـده اسـت.
نکتـه ای کـه بایـد بـدان توجـه داشـت ایـن اسـت کـه اگـر چـه 
مرزهـای ملـی به نوعـی گریزناپذیر اسـت امـا باید تضمیـن بدهیم 
کـه مرزهای ملی راه اصـول باز بودن )openness(، شناسـایی و 

عدالـت در روابـط بـا »دیگـری« را سـد نکنند.
بحران پناهنـدگان در اروپا در وهله اول این پرسـش را مطرح می سـازد 
که چه کسـانی مسـئول بحران در کشـورهای مبدأ هسـتند و از سویی 
این نکته نباید فراموش شـود که کل جامعه بشـری در قبال پناهندگان 

مسـئول هستند و نه تنها کشـورهای مقصد اروپایی.

جواد    حیران نیااروپا و پناهندگان؛ اجتماع گرایی یا لزوم نگرش جهان وطنی
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اروپـــــــا

هامونــد طــوری ســخن مــی گویــد کــه گویــا از دنیایــی دیگــر وارد 
شــده تــا روابــط تهــرانـ  ریــاض را ترمیــم کنــد! بــه عبــارت بهتر؛ 
مولــد بحــران امنیــت در منطقــه در کســوت طبیبــی در آمــده کــه 

قصــد دارد بــرای صلــح جهــان اســام نســخه بپیچــد.
ــه  ــود ب ــر خ ــفر اخی ــان س ــس در جری ــه انگلی ــور خارج ــر ام وزی
کشــورمان ســخنان قابــل تاملــی را در خصــوص مناســبات منطقه 
ای جمهــوری اســامی ایــران و آینــده خاورمیانــه بــر زبــان 
رانــده اســت. »فیلیــپ هامونــد« در بخشــی از ایــن اظهــارات بــه 

ــت: ــرده اس ــد ک ــاره و تاکی ــاض اش ــران و ری ــبات ته مناس
»امیــدوارم همانطــور کــه توافــق هســته ای اجــرا و تحریــم هــا به 
تدریــج برداشــته مــی شــود، شــاهد بهبــود روابــط بــه ویــژه میــان 
عربســتان و ایــران باشــیم. البتــه ایــن اتفــاق یــک شــبه نخواهــد 
افتــاد و بــی میلــی زیــادی در هــر دو طــرف وجــود دارد امــا اصــا 
معنــا نــدارد کــه بزرگتریــن و مهمتریــن قــدرت هــا در ایــن منطقه 
بســیار متزلــزل و بــی ثبــات، بــا یکدیگــر حــرف نزننــد و به شــدت 

خصومــت داشــته باشــند.«
شــاید اگــر کســی بــا گوینــده این ســخن آشــنا نباشــد، تصــور کند 
ــام  ــه و نظ ــت در خاورمیان ــح و امنی ــدار صل ــوز و طرف ــردی دلس ف
بیــن الملــل ایــن ســخنان خیرخواهانــه! را بــر زبــان رانــده و هــدف 
وی ایجــاد صلــح و ثبــات واقعــی در منطقــه اســت. بــا ایــن حــال 
بــه نظــر مــی رســد نــکات و موضوعاتــی بســیار کلیــدی در ایــن 

خصــوص مغفــول مانــده اســت.
واقعیــت امــر ایــن اســت کــه اختــاف افکنــی میــان کشــورهای 
ــن  ــروان آخری ــان پی ــی می ــات مذهب ــای اختاف ــلمان و الق مس
ــا و  ــژه ه ــن کار وی ــی تری ــمانی، از اصل ــن آس ــن دی ــل تری و کام
ــل  ــن المل ــط بی ــخ رواب ــول تاری ــس در ط ــت انگلی ــف دول وظای
محســوب مــی شــود. بــدون شــک نــام »مســتر همفر« جاســوس 
ــا  ــون باره ــتان« را تاکن ــس عربس ــا »لورن ــی ی ــهور انگلیس مش
ــن دو و  ــه ای ــژه ای ک ــای وی ــت ه ــوص ماموری ــنیده و در خص ش
هــزاران جاســوس گمنــام انگلیســی در جهــان اســام داشــته انــد 

ــم. ــده ای آگاه ش

تفرقــه افکنــی مذهبــی، قومیتــی، فرهنگــی و سیاســی و ایجــاد و 
اســتمرار خشــونت هــای فرقــه ای و امنیتــی مزمــن در محــدوده 
جغرافیایــی جهــان اســام راهبــرد و اســتراتژی دیرینــه لنــدن در 
قبــال منطقــه محســوب مــی شــود. راهبــردی کــه همــه احــزاب 
انگلیســی اعــم از حــزب کارگــر، محافظــه کار، لیبــرال دموکــرات 
ــت  ــدون شــک دول ــوده و هســتند و ب ــد ب ــه آن پایبن و... نســبت ب

فعلــی انگلیــس نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.
ــماره ده  ــه ش ــود در خان ــور خ ــدای حض ــرون« از ابت ــد کام »دیوی
خیابــان »داونینــگ اســتریت« تاکنــون از هیــچ گونــه تاشــی در 
ایــن جهــت فروگــذار نکــرده اســت. حمایــت هــای مالــی و نظامی 
گســترده از گــروه هــای تکفیــری ماننــد داعــش و النصــره، هدایت 
غیــر مســتقیم لجســتیکی و میدانــی عملیــات القاعــده در عــراق، 
ســوریه، یمــن و لبنــان، حمایــت از مــدارس تکفیــری پیرو اندیشــه 
هــای محمــد بــن عبدالوهــاب در عربســتان و پاکســتان، همراهــی 
بــا کاخ ســفید و رژیــم صهیونیســتی در جنــگ هــای نیابتــی علیــه 
امنیــت منطقــهـ  ماننــد همــکاری کامــرون و اوبامــا در برانــدازی 
ــوان آنهــا را کتمــان  ــواردی نیســتند کــه بت نظــام ســوریهـ  و... م

یــا تحریــف کــرد.
حمایــت هــای وقیحانــه دیویــد کامــرون از رژیــم  کــودک کــش 
صهیونیســتی و دولــت بنیامیــن نتانیاهــو در جنــگ 5۱ روزه غــزه 
ــه شــهادت صدهــا زن و  در تابســتان ســال گذشــته کــه منجــر ب
کــودک فلســطینی بــی گنــاه شــد هنــوز در صفحــه ســفید اذهــان 
آگاه بشــری کهنــه نشــده اســت. جنگــی کــه در آن دســتگاه هــای 
امنیتــی عربســتان نیــز پــا بــه پــای لنــدن، تــل آویــو و واشــنگتن 
در صــدد حــذف مقاومــت فلســطین از معــادالت غــزه بــر آمدنــد.

در چنیــن شــرایطی فیلیــپ هامونــد بــه گونه ای ســخن مــی گوید 
کــه گویــا از دنیایــی دیگــر وارد شــده تــا روابــط تهــرانـ  ریــاض را 
ترمیــم نمایــد! بــه عبــارت بهتــر؛ مولــد بحــران امنیــت در منطقــه 
ــرای  ــه قصــد دارد ب ــده اســت ک ــی در آم ــروز در کســوت طبیب ام

ایجــاد صلــح در جهــان اســام و خاورمیانــه نســخه بپیچــد.
ــه راســتی وزیــر امــور خارجــه انگلیــس چــه تصــوری از افــکار   ب

عمومــی ایــران و دیگــر کشــورهای منطقــه دارد کــه ایــن چنیــن 
بــی پــروا گذشــته و حــال ســیاه و تاریــک خــود و کشــور متبوعش 

را در خلــق آشــوب و غوغــا در منطقــه منکــر مــی شــود!؟
امــروز بــر همــگان مســجل اســت کــه  فیلیــپ هامونــد و دولــت 
و کشــور متبــوع وی طرفــدار ایجــاد صلــح و آرامــش در منطقــه و 
ــد مــی  ــازی هامون ــن شــرایطی ب جهــان اســام  نیســت. در چنی
ــدف  ــا ه ــام، ب ــان اس ــاک در جه ــی خطرن ــام آور دام ــد پی توان
ــز  ــم رم ــا اس ــه ب ــی منطق ــای آت ــران ه ــت بح ــرل و مدیری کنت

ــد. ــتی« باش ــی« و »دوس »دیپلماس
ــرج  ــترک ج ــات مش ــز عملی ــم رم ــادی، اس ــال 2003 می  در س
بــوش و تونــی بلــر علیــه امنیــت جهــان اســام، »جنــگ عــراق« 
بــود امــا امــروز اســم رمــز عملیــات اوبامــا و دیویــد کامــرون بــرای 
اســتحاله منطقــه و هدایــت بحــران هــای آن در مجــرای تعریــف 
شــده و مطلــوب غــرب، »میانجی گــری دیپلماتیــک« اســت. البته 
ــن  ــا ای ــا یکســان اســت ب ــات و هــدف آنه ــر دو عملی ــت ه ماهی
ــه  ــه ب ــنگتن در منطق ــدن و واش ــازی لن ــار ب ــن ب ــه ای ــاوت ک تف

مراتــب نســبت بــه قبــل پیچیــده تــر اســت.
 اگــر تــاش هــای مذبوحانــه آمریــکا و انگلیــس جهــت مداخلــه 
گــری دیپلمــات مآبانــه در امــور داخلــی منطقه مهــار نشــود، باید در 
انتظــار فاجعــه ای بــه مراتــب بــزرگ تــر از جنــگ عــراق در منطقه 
ــدن و واشــنگتن را در  ــاک لن ــازی خطرن ــد ب ــن رو بای باشــیم. از ای
همیــن مرحلــه و بــا موضــع گیــری قاطعانــه در رد هرگونــه دخالت 
غــرب در امــور داخلــی جهــان اســام و خاورمیانــه و وادار ســازی 
واشــنگتن و لنــدن بــه پاســخگویی نســبت بــه عملکــرد گذشــته 

و حــال و نقشــه هــای آینــده خــود در قبــال منطقــه مهــار کــرد.
ــن  ــال ای ــز در قب ــا نی ــی م ــتگاه دیپلماس ــه دس ــی اســت ک  بدیه
ســیگنال هــای خطرنــاک بایــد واکنشــی هوشــمندانه، قاطعانــه و 
فــوری نشــان دهــد تــا افــرادی ماننــد دیویــد کامــرون و هامونــد و 
دیگــر بانیــان کشــتار و آوارگــی میلیــون هــا مســلمان در منطقــه، 
ــری در  ــی گ ــح و میانج ــن صل ــمفونی دروغی ــن س ــوس نواخت ه

منطقــه را از  ســر بیــرون کننــد.

وقتی فرستاده »روباه پیر« 
پز صلح طلبی می دهد؛

نگرانی وارث
 »مستر همفر« از 

جدایی ایران و سعودی!
حنیف غفاری
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اروپـــــــا

آلمـان ایـن روزهـا لحظـه ای آرام و قـرار نـدارد. 
نژادپرسـتان و هـواداران جریان ملی گرا و راسـت 
افراطـی روزهـای تیره و تـاری را بـرای مهاجرین 

بـی دفـاع و پناهچویان بـی پنـاه رقـم زده اند.
آلمـان این روزهـا لحظـه ای آرام و قـرار ندارد. 
نژادپرسـتان و هـواداران جریـان ملـی گـرا و 
راسـت افراطی روزهـای تیـره و تـاری را برای 
مهاجریـن بـی دفـاع و پناهچویان بـی پناه رقم 
زده انـد. تقریبـا روزی نیسـت کـه ملـی گرایان 

افراطـی در آلمـان بحران سـاز نشـوند.
 ایـاالت مختلـف آلمـان، از »زاکسـن« گرفتـه تا 
»نورت راین وسـتفالیا« از شـر جریان های ظاهرا 
نوظهـور افراطـی در امان نمانده انـد. چندی پیش 
جنبـش »پگیـدا« در آلمـان توانسـت در شـهر 
زاکسـن )ایالـت درسـدن( دسـت بـه یارگیـری 
جنبـش  یـک  قالـب  در  و  بزنـد  ای  گسـترده 

اجتماعـی و ضـد مهاجـرت وارد میـدان شـود.
افزایـش تصاعـدی طرفـداران ایـن جنبـش در 
هفتـه هـای نخسـت تاسـیس آن، نشـان از بروز 
پدیـده ای به نام یک دسـت شـدن جریـان های 
افراطـی در سـرزمین ژرمـن هـا بـود. ایـن یـک 
دسـت شـدن یـا بـه عبـارت بهتـر، یـک دسـت 
سـازی سیسـتماتیک خود برگرفته از پدیده ای به 
مراتـب کان تر بـه نام »حلـول دوباره فاشیسـم 

در کالبـد آلمـان« بود.
 اکثریـت قریـب بـه اتفـاق تحلیلگـران و جامعـه 
شناسـان آلمانـی معتقدنـد بسـیاری از هـواداران 
جنبـش پگیدا، جریـان ملی گـرای افراطـی و... را 
طرفـداران فاشیسـم و نئـو نازیسـت ها تشـکیل 
مـی دهنـد. بـه نظر می رسـد رشـد جریـان های 
راسـت افراطـی فرصـت اسـتثنایی و خطرناکی را 
بـرای عـرض انـدام دوبـاره  گـروه هـای طرفدار 
آدولـف هیتلـر و موسـولینی فراهم آورده اسـت.

آنچـه امـروز در سـرزمین ژرمـن ها مـی گذرد، 
یـک تراژدی تمـام عیـار علیه مهاجرینی اسـت 

کـه بـه امیـد تجربـه یـک زندگـی آرام و بـی 
دغدغـه راهـی قـاره سـبز شـده اند. فاشیسـت 
هـا و نئـو نازیسـت هـا طـی دهـه هـای اخیـر 
ابـراز  امـا قـدرت  انـد  بـوده  آلمـان فعـال  در 
موجودیـت سیاسـی و اجتماعـی نداشـته انـد.

حرکـت در زیـر بیرق منقش به چهـره های هیتلر 
و گوبلز بـرای اکثریـت مطلق شـهروندان آلمانی 
نفـرت انگیز اسـت. از ایـن رو طرفـداران امروزی 
و بازمانـدگان هیتلـر ایـن بار بـدون اینکـه آدرس 
نـازی هـا را بدهند، بـه بهانـه مقابله بـا مهاجرت 
و مقابله با مسـلمانان و یک دسـت سـازی جامعه 

آلمـان وارد میدان شـده اند.
حتی در بسـیاری از تظاهرات هـای صورت گرفته 
علیه مهاجریـن و پناهندگان، گروه هـای افراطی 
مراقب هسـتند نامی از هیتلر، نازیسم، نئو نازیسم 
و فاشیسـم و نمادهـای آنهـا بـر زبـان نیاورنـد تا 
بتواننـد یارگیـری گسـترده تـری از شـهروندان 

آلمانـی صـورت دهند.
فعالیت زیـر زمینی بازمانـدگان هیتلـر و طرفداران 
امـروزی اندیشـه های دیـروزی او، در حـال تبدیل 
شـدن به فعالیتی بارز و آشـکار اسـت. در این میان 
رویکـرد دسـتگاه هـای امنیتـی آلمان جای بسـی 
سـوال دارد! بـه عنوان مثـال، در جریـان تظاهرات 
اخیر ملـی گرایان افراطی در  شـهر »هایدناو« واقع 
در  ایالـت نژادپرسـت زاکسـن، 30 نیـروی پلیـس 

زخمی شـدند.
 متعاقـب ایـن حادثـه مقامـات محلی ایـن ایالت 
برگـزاری هرگونـه تظاهراتـی را در ایـن منطقـه 
ممنـوع اعـام کردنـد امـا دادگاه قانـون اساسـی 
آلمـان ایـن تصمیـم را لغو کـرد! تاکنون دسـتگاه 
هـای قضایـی و امنیتـی آلمان بسـتر مناسـبی را 
برای اسـتمرار فعالیت گـروه های راسـت افراطی 

و نژادپرسـت در ایـن کشـور فراهـم سـاخته اند.
ایـن خود نشـان مـی دهد که نئـو نازیسـت ها به 
دسـتگاه هـای امنیتـی و قضایـی آلمان نیـز نفوذ 

کرده و حتـی در تصمیم گیری های کان امنیتی 
و قضایـی ایـن کشـور بـه عنـوان مقامـات عالی 
اعمال نفـوذ مـی کنند. بازگشـت چـراغ خاموش 
طرفداران نازیسـم و فاشسیم به سـرزمین ژرمنها 
را بایـد به مثابـه یک عامـت هشـدار در اروپا در 

نظـر گرفت.
تاکنـون هـر بـار اراده ای واقعـی بـرای مقابلـه با 
جریـان هـای افراطـی در آلمـان بـه وجـود آمده 
اسـت، این اراده از سـوی مقامات عالـی آلمان وتو 
شـده و زمینه بـرای اسـتمرار فعالیت نژادپرسـتان 
هموارتـر شـده اسـت. در چنیـن شـرایی کسـی 
آلمانـی در خصـوص  ادعـای مقامـات رسـمی 
جدیـت برلین در مقابلـه با تحریمات نژادپرسـتانه 

را بـاور نمـی کند.
 چنـد سـال قبـل، در جریـان شـهادت مظلومانه 
»مـروه شـربینی« بانـوی محجبه ای که توسـط 
نژادپرسـتان و در صحـن دادگاهـی محلـی مورد 
اصابـت ضربات متعـدد چاقو قرار گرفـت، رویکرد 
منفعانـه و وقیحانـه مقامـات آلمانـی از جملـه 

آنـگا مـرکل صـدر اعظم این کشـور نسـبت به 
ایـن فاجعـه رویکـرد واقعی برلیـن در قبال رشـد 
گروه های فاشیسـتی و نئونازیسـتی را افشـا کرد.

نکتـه قابـل تامل اینکه شـهادت مروه شـربینی 
در سـال 2009 میـادی و در ایالـت درسـدن 
آلمـان رخ داد، یعنـی دقیقـا ایالتـی که 5 سـال 
بعـد بـه خاسـتگاه و محـل ابـراز وجـود جنبش 
نژادپرسـت پگیـدا تبدیـل شـد! دسـتگاه هـای 
در  میـادی   2009 سـال  از  آلمـان  امنیتـی 
هـای  جریـان  خطرنـاک  تحـرکات  جریـان 
فاشیسـتی و نئونازیستی و نژادپرسـتانه در ایالت 
درسـدن بـوده انـد امـا بـه صورتـی عامدانه در 

مقابـل آن سـکوت کـرده انـد.
وقایع اخیر ایالت زاکسـن آلمـان و دیگر نقاط این 
کشـور، نقطه آشـکار ساز بازگشـت چراغ خاموش 
بازمانـدگان هیتلر به سـرزمین ژرمنهاسـت. بدون 
شـک در آینـده ای نزدیـک، طرفـداران هیتلر به 
صـورت آشـکارتری هویـت خـود را ذیـل جریان 

هایـی مانند پگیدا افشـا خواهنـد کرد.

نژاد پرستی در آلمان تمامی ندارد؛

بازگشت چراغ خاموش فرزندان هیتلر به سرزمین ژرمن ها!

http://mehrnews.com
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اروپـــــــا

ــا نگرانــی  ایــن روزهــا مقامــات اروپــای واحــد ب
ــی  ــی و اجتماع ــاع سیاس ــد اوض ــغول رص مش
ــرون  ــروزی کام جــاری در انگلیــس هســتند. پی
ــادی  ــال 20۱5 می ــری س ــات سراس در انتخاب
بدتریــن خبــر ممکــن بــرای بــرای ســران قــاره 

ــی شــد. ســبز محســوب م
کامــرون بــا وعــده برگــزاری همــه پرســی 
»خــروج از اتحادیــه اروپــا« در ســال 20۱۷ 
ــادی توانســت آرای بســیاری از شــهروندان  می
انگلیســی را بــه ســبد حــزب محافظــه کار واریــز 
کنــد. پــس از ایــن قمــار سیاســی بــود کــه دیوید 
ــال  ــی ۱8 س ــار ط ــتین ب ــرای نخس ــرون ب کام
اخیــر توانســت دولتــی یکدســت محافظــه کار را 
بــدون نیــاز بــه ائتــاف بــا لیبــرال دموکــرات ها 

و دیگــر احــزاب انگلیســی تشــکیل دهــد.
صــورت بنــدی آنچــه امــروز در مناســبات لنــدن 
و اتحادیــه اروپــا مــی گــذرد بســیار ســاده اســت! 
دیویــد کامــرون بــا شــرایطی کــه در کشــور خود 
ــی  ــک دو راه ــد را در ی ــای واح ــم زده اروپ رق
ســخت قــرار داده اســت. بــر ایــن اســاس ســران 
اروپــای واحــد ناچارنــد میــان »اعطــای اختیارات 
ــه انگلیســی هــا« و »خــروج انگلیــس  ــژه ب وی
ــاب  ــه را انتخ ــک گزین ــا« ی ــه اروپ از اتحادی
ــک از  ــر ی ــاب ه ــک انتخ ــدون ش ــه ب ــد ک کنن
ایــن دو گزینــه بــرای اروپــای واحــد فاجعــه بــار 

ــود. خواهــد ب
در صورتــی کــه اتحادیــه اروپــا بــر ســر مســائلی 
ــی  ــای مال ــه ه ــن هزین ــرت، تامی ــد مهاج مانن
ــی و...  ــای واحــد، تعهــدات مالیات ــه اروپ مجموع
بخواهــد بــه انگلیــس کمتریــن امتیــازی دهــد، 
ــه  ــو اتحادی ــورهای عض ــر کش ــهروندان دیگ ش
اروپــا بــه هیــچ عنــوان زیــر بــار چنیــن مســئله 

ــت. ــد رف ای نخواهن
 ایــن حــس منفــی در میــان شــهروندان دو 
کشــور آلمــان و فرانســه کــه بــه صــورت ســنتی 
ــا  ــی ه ــه انگلیس ــژه ب ــازات وی ــای امتی ــا اعط ب

ــل  ــروز دارد. تبدی ــور و ب ــتر ظه ــد بیش مخالفن
شــدن انگلیــس بــه عضــو خــاص و برتــر اروپای 
واحــد، موضوعــی نیســت کــه شــهروندان دیگــر 
کشــورهای اروپایــی نســبت بــه آن بــی تفــاوت 
ــژه  ــازات وی ــد، ضمــن اینکــه اعطــای امتی بمانن
ــول  ــا اص ــدن ب ــه لن ــادی ب ــی و اقتص اجتماع
ــدرج در پیمــان ماســتریخت متفــاوت اســت. من

ــر ایــن اســاس نبایــد میــان اعضــای اروپــای   ب
واحــد در قبــال تعهــدات مشــترکی کــه از ســوی 
آنهــا اتخــاذ مــی شــود کمتریــن تفاوتــی وجــود 

داشــته باشــد.
ــن  ــی ت ــه دوم، یعن ــن حــال انتخــاب گزین ــا ای ب
ــا نیــز  دادن بــه خــروج انگلیــس از اتحادیــه اروپ
ــرا  ــود زی ــد ب ــد نخواه ــای واح ــود اروپ ــه س ب
تحقــق »اروپــای منهــای انگلیــس« پیــام 
ــن  ــام بی ــه نظ ــان را ب ــاد اروپایی ــی اتح فروپاش
ــره خواهــد کــرد. در شــرایطی کــه  ــل مخاب المل
ــه  ــان از منطق ــروج یون ــال خ ــطه احتم ــه واس ب
ــان در  ــاد اروپایی ــای اتح ــی از نماده ــورو یک ی
ــس از  ــروج انگلی ــت، خ ــی اس ــتانه فروپاش آس
اروپــای واحــد دومینــوی فروپاشــی کلیــت 

ــد زد. ــد خواه ــز کلی ــا را نی ــه اروپ اتحادی
 بــه عبارتــی گویاتــر، ممکــن اســت در آینــده ای 

نزدیــک یونان بــه نمــاد »فروپاشــی اقتصــادی« 
و انگلیــس بــه نمــاد »فروپاشــی سیاســی« اروپــا 
تبدیــل شــوند. در هــر حــال انگلیــس بــه لحــاظ 
شــرایط اقتصــادی و سیاســی خــاص خــود نقــش 
پررنگــی در معــادالت اروپــای واحــد دارد و بدیهــی 
ــی  ــا موضوع ــس از اروپ ــروج انگلی ــه خ ــت ک اس
نیســت کــه بتــوان بــه راحتــی از کنــار آن گذشــت.

از ســویی؛ طــی روزهــای اخیــر ســیگنال هــای 
نگــران کننــده ای از لنــدن بــه ســوی بروکســل 
ــت.  ــده اس ــره ش ــدـ  مخاب ــای واح ــر اروپ ـ مق
آخریــن نظرســنجی هــا نشــان مــی دهــد میــل 
بســیاری از شــهروندان انگلیســی مبنــی بــر 
ــی  ــوت خــود باق ــه ق ــا ب ــه اروپ خــروج از اتحادی

ــده اســت. ــت ش ــی تقوی ــده و حت مان
ــه  ــوی موسس ــه از س ــنجی ک ــک  نظرس در ی
»سورویشــن«  برگــزار و نتایــج آن از طریــق 
ایمیــل بــرای روزنامــه هــا فرســتاده شــد، حــدود 
5۱ درصــد مــردم جدایــی از اتحادیــه اروپــا و 49 
ــد.  ــتار شــده ان ــته را خواس درصــد شــرایط گذش
نظرســنجی هــای گذشــته در مــاه هــای ژوئــن 
ــد مــی  ــن نتیجــه ای را تایی ــز چنی و جــوالی نی

ــد. کنن
ــزب  ــداران ح ــیاری از طرف ــان بس ــن می  در ای

محافظــه کار و همچنیــن طرفــداران حــزب 
یوکیــپـ  حــزب اســتقال انگلیــسـ  از اصلــی 
ــه  ــس از اتحادی ــروج انگلی ــداران خ ــن طرف تری
اروپــا بــوده و در مقابــل، اعضــای حــزب کارگــر 
و لیبــرال دموکــرات بــا چنیــن ایــده ای مخالــف 

ــتند. هس
ــا تشــدید  ــه ب ــه اینجاســت ک ــل توج ــه قاب نکت
بحــران مهاجــرت و احتمــال حضــور مهاجریــن 
ــرد  ــی، رویک ــورهای اروپای ــده در کش ــیب دی آس
ــه  ــال اتحادی ســلبی شــهروندان انگلیســی در قب
ــت  ــن رو گذش ــت. از ای ــده اس ــدید ش ــا تش اروپ
زمــان بــه ســود حامیــان باقــی مانــدن انگلیــس 

ــود. ــد ب ــد نخواه ــای واح در اروپ
در نهایــت اینکــه دیویــد کامــرون ســران 
ــرار داده  ــای واحــد را در وضعیــت ســختی ق اروپ
اســت. تنهــا راه امتنــاع نخســت وزیــر انگلیــس 
ــای  ــی اروپ ــی، امتیازده ــه پرس ــزاری هم از برگ
ــن  ــدن اســت. شــاید در صــورت ای ــه لن واحــد ب
ــی  ــورش عموم ــوع ش ــاهد وق ــی، ش امتیازده
شــهروندان خشــمگین اروپایــی علیــه نهادهــای 
رســمی ایــن مجموعــه باشــیم. از ایــن رو افرادی 
ماننــد »آنــگا مــرکل«، »فرانســوا اوالنــد« 
ــه  ــر گون ــای ه ــا اعط ــر« ب ــود یانک و »ژان کل
ــف  ــی مخال ــه فعل ــدن در بره ــه لن ــازی ب امتی

ــتند. هس
در حالــی کــه بــازی دیویــد کامــرون بــه عنــوان 
یکــی از بازمانــدگان سیاســی چرچیــل بــا 
ــدارد، برخــی  اعصــاب ســران اروپایــی تمامــی ن
ــد کــه  ــی هشــدار داده ان ــان اروپای از اقتصــاد دان
خــروج انگلیــس از اروپــا عواقــب و تبعات بســیار 
ــل  ــرای بروکس ــری ب ــران ناپذی ــخت و جب س

ــت. ــد داش خواه
ــا  ــی ب ــای آت ــاه ه ــی م ــد ط ــی رس ــر م ــه نظ  ب
افزایــش تقابــل نخســت وزیــر انگلیــس و ســران 
اروپــای واحــد بــر ســر موضوعــات مهمــی ماننــد 
مهاجریــن، مالیات عمومــی، تعهــدات مالی جمعی 
ــون  ــه تاکن ــی ک ــش های ــویم. چال ــه ش و... مواج

ــدا نشــده اســت...! ــرای حــل آنهــا پی راهــی ب

بازی نواده چرچیل با اعصاب اروپا/ فروپاشی سیاسی یورو رخ خواهد داد؟
حنیف غفاری

نخسـت وزیر انگلیس، رئیـس جمهوری فرانسـه و صدراعظم آلمان 
در مقاله مشـترکی در واشـنگتن پسـت، دالیل خود را بـرای دفاع از 

توافق هسته ای تشـریح کردند.
»دیویـد کامرون« نخسـت وزیر انگلیـس، »فرانسـوا اوالند« رئیس 
جمهـوری فرانسـه و »آنگا مـرکل« صدراعظم آلمـان در مقاله ای 
مشـترک که در روزنامه واشـنگتن پست منتشر شـد از توافق هسته 
ای 6 قـدرت جهانـی و ایـران حمایـت و دالیـل خـود را بـرای ایـن 

حمایـت اعام کردنـد. در ایـن مقاله آمده اسـت:
کنگـره آمریکا طـی هفتـه جـاری در مـورد توافقی که کشـورهای 
مـا به همـراه ایاالت متحـده، روسـیه و چین با ایـران بر سـر برنامه 
هسـته ای این کشـور دسـت یافتـه، رای گیـری می کنـد. این یک 
لحظه بسـیار مهـم و فرصتـی حسـاس در بحبوحه ناامنـی جهان و 

نشـان دهنـده توانایی اسـت که دیپلماسـی دارد.
برنامه هسـته ای جهان بـرای بیش از یـک دهه منبـع نگرانی بوده 

اسـت. این کشـور تاکیـد دارد که قصـدش از این برنامـه، صلح آمیز 
اسـت. همه کشـورها در چارچوب پیمان منع گسـترش سـاح های 

اتمـی حـق دارند کـه از فناوری صلح آمیز هسـته ای بهـره ببرند.
مـا بـه طـور همـه جانبـه از ایـن توافـق حمایـت مـی کنیـم چون 
خواسـته هایمـان را تامیـن مـی کنـد. در این توافـق ایران دو سـوم 
از سـانتریفیوژهای خـود را کاهـش مـی دهد و سـطح غنی سـازی 
اورانیـوم بـه سـطحی می رسـد که نمـی توان با آن سـاح هسـته 
ای سـاخت. طبـق ایـن توافـق در تاسیسـات اراک و فـوردو سـطح 
غنـی سـازی پلوتونیـوم بـه حدی مـی رسـد که نتـوان بـا آن بمب 
اتمی سـاخت. دسترسـی آژانس بیـن المللی اتمی نیز برای بازرسـی 

هایش از تاسیسـات همیشـه بـاز خواهـد بود.
ما مطمئن هسـتیم توافـق می توانـد زمینـه ای برای حـل تنش های 
برنامـه هسـته ای ایران ایجـاد کند به همیـن خاطر مـی خواهیم تمام 
مفاد توافق مشـترک بین کشـورهای مذاکره کننـده حاضر اجرا شـود.

دفاع کامرون، اوالند و مرکل از برجام:

توافق هسته ای خواسته ما را برآورده می کند/ چالش های مشترکی داریم
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اروپـــــــا

ایـن روزهـا مقامـات اوکراینـی صراحتـا از عـدم 
عضویـت کشورشـان در ناتو سـخن مـی گویند و 
ایـن در حالی اسـت کـه مهمتریـن هـدف آنها از 
اعتراضـات، از همان ابتدا پیوسـتن بـه ناتو و حوزه 

یـورو بود.
در حالـی کـه »عضویـت در ناتـو« و »عضویـت 
در اتحادیـه اروپـا« دو هـدف عمـده معترضیـن 
از  تیموشـنکو«  »یولیـا  رهبـری  بـه  اوکراینـی 
ابتـدای اعتراضـات علیـه دولـت حاکـم »ویکتور 
یانوکوویـچ« در فوریه 20۱4 بـود، امروز هیچ یک 
از ایـن دو موضـوع تحقـق نیافته و عـاوه بر آن، 
اوکرایـن بـه میـدان جنگ تبدیل شـده اسـت که 
ایـن شـاید حداقلی تریـن نتیجه معاملـه و اعتماد 
اوکراینـی هـا بـه ایـاالت متحـده آمریـکا، ناتو و 

اتحادیـه اروپا باشـد.
درسـت زمانی کـه معترضیـن اوکراینی در سـال 
20۱4 میـادی در میـدان اصلـی »کـی یـف« 
تجمـع کـرده و نام آن را بـه میدان »یـورو« تغییر 
دادنـد، سیاسـتمداران آمریکایـی و اروپایـی یـک 
بـه یـک راهـی کـی یـف شـدند و بـا حضـور در 
جمـع معترضین بـه آنهـا وعده پیوسـتن بـه ناتو 

و اتحادیـه اروپـا را دادنـد.
 برگـزاری انتخابـات اوکرایـن و حضـور »پتـرو 
پروشـنکو« ملقب به سـلطان شـکات در قدرت، 
رویـای خام برخـی شـهروندان اوکراینـی زودباور 
را در خصـوص پیوسـتن کشورشـان بـه پیمـان 
آتانتیـک شـمالی و اتحادیـه اروپا تقویت کـرد. با 
این حال سـران ناتـو خود نیـز از همان ابتدا نسـبت 
بـه عدم امکان پیوسـتن کـی یف به ایـن مجموعه 
پیوسـتن  قبـال  در  قاعـده  ایـن  بودنـد.  واقـف 

اوکرایـن بـه اتحادیـه اروپـا نیـز صـادق بود.  
درسـت در روز مراسـم تحلیـف پترو پروشـنکو و 
در حالـی که وی امیدوارانه از پیوسـتن کشـورش 
بـه اتحادیـه اروپـا سـخن مـی گفـت، »لـوران 
فابیـوس« وزیر امور خارجه فرانسـه کـه در همان 
مراسـم حضور داشـت در گفت و گو با خبرنگاران 
صراحتا عنـوان کرد کـه امکان پیوسـتن اوکراین 

بـه اروپـای واحـد فعا منتفی اسـت.
 سـران اروپـای واحد مدعی هسـتند پیوسـتن به 
اتحادیـه اروپـا مسـتلزم حفـظ اسـتانداردهایی از 
جمله »وجـود امنیت داخلی« در کشورهاسـت که 
فعـا کـی یـف از آن محروم اسـت. نکتـه جالب 
توجـه اینکـه وقـوع بحـران امنیـت در کـی یـف 
محصـول مداخلـه سـران اروپـای واحـد و آمریکا 

در این کشـور اسـت.
 به عبـارت بهتـر؛ مقامـات اروپایی بـه بهانه عدم 
وجـود ثبـات و امنیت داخلـی در اوکرایـن که خود 

موجـد و مولد آن بوده انـد از پذیرش عضویت این 
کشـور در مجموعه خود سـرباز مـی زنند.

ایـن قاعده در خصوص ناتو پررنگ تر اسـت. سـران 
ناتـو در عین اینکه سـعی دارنـد اوکرایـن را به زمین 
بـازی خـود در مقابـل کاخ کرملیـن تبدیـل و آن را 
قربانـی تقابل خود با مسـکو کننـد، از پیوسـتن این 

کشـور به مجموعـه خود امتنـاع مـی ورزند.
 سـران ناتـو معتقدنـد اوکرایـن از اسـتانداردهای 
نظامـی و امنیتـی الزم بـرای حضـور در ایـن 
مجموعـه برخوردار نیسـت. بـا این حـال نگرانی 
اصلـی سـران ناتـو کـه معمـا از ذکـر آن نیـز ابا 
دارنـد، بـه تقابل بـا مسـکوـ  در صـورت پذیرش 

اوکرایـن در ناتـوـ  بـاز مـی گـردد.
در صورتـی کـه اوکراین بـه عضویت ناتـو در آید، 
تقابل نظامی روسـیه و اوکرایـن وارد فـاز تازه ای 
خواهد شـد و آنـگاه مطابق تعهدات ناتـو، آنها باید 
بـه میـدان نبـرد ورود پیـدا کننـد. ورود بـه میدان 

نبـرد بـا روس هـا نیـز متـرادف بـا وقـوع جنگی 
تمـام عیار بـه ضـرر امنیـت اروپا خواهـد بود.

در سـال 200۷ میـادی و پـس از وقـوع  نبـرد 
در اوسـتیای جنوبـی میـان روسـیه و گرجسـتان 
نیـز درخواسـت عضویت تفلیـس در ناتو رد شـد. 
در زمـان وقـوع نبرد اوسـتیا، سـران ناتـو که خود 
یکـی از اصلی تریـن تحریک کننـدگان و عوامل 
ایجاد ایـن نبـرد بودند، بـا نگرانی تمام پیشـروی  
نیروهـای روسـی تـا 35 کیلومتـری تفلیـس را 

مشـاهده مـی کردند.
در آن زمـان هـر انـدازه »میخاییل ساکاشـویلی« 
از حامیان غربـیـ  آتانتیکی خـود و اعضای ناتو 
کمـک خواسـت، کسـی حاضـر نشـد در میـدان 
نبرد بـه حمایت از تفلیـس برخیزد. سـرانجام این 
نبـرد با اعام اسـتقال آبخازیا و اوسـتیا به سـود 
روس هـا به پایان رسـید. این قاعـده در خصوص 
ناتـو در  نیـز صـادق اسـت. مقامـات  اوکرایـن 
اسـتراتژی کان خود نسـبت به اوکراین معتقدند 

کی یـف بایـد قربانـی ناتو شـود نـه بالعکس!
اخیرا پتروپروشـنکو، رئیـس جمهور غـرب گرای 
اوکرایـن بـا لحنـی ناامیدانـه از عـدم عضویـت 
کشـور متبوعش در ناتـو خبـر داده و اعام کرده 
اسـت ایـن پروسـه حداقـل 5 سـال بـه طـول 
خواهـد انجامیـد. پروشـنکو در حالـی از اوکراین 
سـال 2020 سـخن می گویـد که سرنوشـت این 

کشـور در هالـه ای از ابهام قـرار دارد.
ـ رئیس   در برهه فعلی بسیاری از مخالفان یانوکویچ 
ـ کـه در میـدان اعتراضات  جمهور سـابق اوکرایـن 
حضـور داشـتند، نسـبت بـه برخـورد ابـزاری ناتو و 
اتحادیـه اروپـا با خـود به شـدت خشـمگین و آزرده 
خاطرند، خشـمی کـه در آینـده دوباره علیـه غرب و 

ناتـو بـه کار گرفته خواهد شـد.

روزهای تلخ سلطان شکالت/ نتیجه اعتماد اوکراین به غرب چه شد؟
حنیف غفاری

انتخابـات سراسـری انگلیـس قـرار اسـت در سـال 2020 برگـزار 
شـود. از سـوی دیگـر، رشـد فزاینده محبوبیـت کوربیـن و افزایش 
نارضایتـی هـای عمومـی از حـزب محافظه کار تـا 5 سـال آینده، 

ورود وی بـه خانـه شـماره ۱0 را تضمیـن مـی کند.
انتخـاب »جرمـی کوربیـن« بـه رهبـری حـزب کارگـر انگلیـس 
نگرانـی های زیـادی را در بیـن اعضای دولـت »دیویـد کامرون« 
ایجـاد کـرده اسـت، چنانچـه نخسـت وزیـر انگلیـس در اظهارات 
صریـح خـود از وی به عنـوان تهدیدی امنیتـی بـرای انگلیس نام 

اسـت! برده 
پـس از اظهـارات معنـادار دیویـد کامـرون علیـه جرمـی کوربین، 
سـازمان امنیتـی و جاسوسـی داخلی انگلیـس )MI5( نیـز در یک 
موضـع گیـری سـریع، تلویحـا موضـع گیـری نخسـت وزیـر این 
کشـور را تاییـد کرد و وجـود کوربیـن را در راس معادالت سیاسـی 

حـزب کارگـر نگـران کننده دانسـت.
غیـر از ایـن مـوارد، »تونی بلـر« و تیم همـراه وی در حـزب کارگر 
انگلیس سـعی دارند به هر شـکل ممکـن از ادامه فعالیـت کوربین 
در ایـن مجموعـه جلوگیری کننـد. از دید تونی بلـر، انتخاب جرمی 
کوربیـن به سـمت ریاسـت و رهبـری حـزب کارگر بـه مثابه یک 

فاجعه اسـت!
پرسـش اصلـی اما این اسـت کـه رمـز نگرانـی همزمـان مقامات 
ارشـد دو حـزب محافظـه کار و کارگـر از انتخـاب جرمـی کوربین 

؟ چیست

 واقعیـت امر این اسـت که انتخابات سراسـری انگلیس قرار اسـت 
در سـال 2020 برگزار شـود. از سـوی دیگر، رشد فزاینده محبوبیت 
جرمـی کوربیـن و افزایـش نارضایتـی هـای عمومـی احتمالـی از 
حـزب محافظه کار تا 5 سـال آینـده، ورود رهبر جدیـد حزب کارگر 

بـه خانه شـماره ده داونینگ اسـتریت را تضمیـن می کند.
 در چنین شرایطی دسـتگاههای امنیتی انگلیس و همچنین چهره 
های مشـهور هـر دو حزب کارگـر و محافظـه کار در صددند به هر 
شـکل ممکن مانـع از حضـور کوربیـن در مسـند نخسـت وزیری 

شوند.
گام نخسـت افـرادی ماننـد دیویـد کامـرون و تونی بلـر و مقامات 
عالی دسـتگاه هـای امنیتی و جاسوسـی انگلیس، ترور شـخصیت 
جرمـی کوربیـن و جنگ روانـی و تبلیغاتی علیـه وی اسـت. با این 
حـال در صورتـی کـه بـا وجـود چنیـن اقداماتـی موقعیـت جرمی 
کوربین در میان شـهروندان و رای دهندگان انگلیسـی رو به بهبود 
رفتـه و طیـف گسـترده کارگران انگلیسـی به عنوان یـک ظرفیت 
اجتماعـی و سیاسـی قوی پشـت سـر او قرار گیـرد، در عمـل ترور 
شـخصیت وی نمـی توانـد مانعی بـرای راهیابـی کوربین بـه خانه 

شـماره ده خیابـان داونینگ اسـتریت تلقـی گردد.
 در اینجا نهادهای امنیتی و جاسوسـی انگلیس بنابر سـابقه، قاعدتا 
ابایـی از ترور فیزیکـی رهبر حـزب کارگر در یک حادثه سـاختگی 

داشت. نخواهند 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه دیویـد کامـرون و تونی بلـر که هـر دو از 

اصلی تریـن مخالفان حضور جرمـی کوربیـن در راس حزب کارگر 
هسـتند، بـا وجـود اینکـه در ظاهـر متعلـق بـه دو حـزب متفاوت 
هسـتند امـا از قـدرت و البـی گسـترده ای در سـازمان جاسوسـی 

برخوردارند. انگلیـس 
 در ماجـرای کشـته شـدن مشـکوک »دیویـد کلـی« کارشـناس 
تسـلیحاتی و دفاعـی انگلیـس در دوران تونـی بلـر و همچنیـن 
امحای اسـناد »اسـنودن« در دفتـر روزنامه گاردیـن در زمان دیوید 

کامـرون، ایـن موضـوع بـه اثبات رسـید.
 از این رو در صورتی که ترور سیاسـی و شـخصیتی جرمی کوربین 
پاسـخ ندهد، گزینه تـرور وی از سـوی دیوید کامـرون، بلر و برخی 
دیگـر از مخالفـان کوربین به احتمال بسـیار زیاد روی میز گذاشـته 

خواهد شـد.

احتمال ترور »کوربین« تا قبل از ۲۰۲۰/ سیگنالهای کامرون نشانه چیست؟
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در پـی ظهـور برخـی نشـانه هـای بـروز جنـگ داخلـی در ترکیـه 
نخسـت وزیـر ایـن کشـور مـردم را به حفـظ آرامـش دعـوت کرد.

سـایت بیرلیـک با اشـاره بـه تحوالت اخیـر در ترکیـه و با اشـاره به 
انتقـام گیـری گروهـی از جوانان تـرک از یک جـوان کرد از نشـانه 

هـای بـروز جنگ داخلـی در این کشـور خبـر داد.
پـس از آنکـه یک جـوان کـرد در منطقـه موقا، عکسـی بـا لباس 
کردی در صفحه فیسـبوک منتشـر کـرد و این لبـاس را مایه افتخار 
خـود توصیـف کـرد، گروهـی از جوانـان ترک پـس از شـنیدن خبر 
کشـته شـدن ۱6 نظامی این کشـور بـر اثر حملـه گـروه پ.ک.ک، 
اقـدام بـه درآوردن لبـاس این جـوان کرد کـرده و آن را پـاره کرده و 
او را وادار به بوسـه زدن بر مجسـمه آتاترک در میـدان موقا کردند.

ایـن جـوان کـرد توسـط نیروهـای پلیـس از دسـت جوانـان تـرک 
نجـات یافـت.

در پـی تحـوالت اخیـر و حمات بـه دفاتر احـزاب مخالـف دولت و 
دفاتـر برخی رسـانه هـا در این کشـور روزنامه حریت دیلـی که خود 
از قربانیـان حمـات گـروه های طرفـدار حـزب حاکـم در روزهای 
اخیـر بـوده اسـت بـه نقـل از »احمـد داود اغلو« نخسـت وزیـر این 

کشـور خواسـتار حفـظ آرامش از سـوی مردم شـد.
بنـا بـر ایـن گـزارش، داود اوغلـو با انتشـار تویـت هایـی در صفحه 
تویتـر خـود از مـردم ترکیه خواسـت تـا آرامش خـود را حفـظ کنند. 
وی گفـت: جنـگ بـا پ ک ک بـا قاطعیت ادامـه خواهد داشـت اما 

مـردم نباید مسـئله را در دسـت بگیرند.
داود اوغلـو خطـاب به مـردم گفت: بـه دولت اعتماد داشـته باشـید. 
مـا اجازه برادر کشـی نخواهیـم داد. وی همچنین حمـات به دفاتر 
احزاب سیاسـی و رسـانه هـا را غیر قابـل قبول خوانـده و گفت هیچ 

کسـی نباید فراتر از قانون باشـد.
همچنیـن ایـن روزنامـه ترک اعـام کرد »رجـب طیـب اردوغان« 
رئیـس جمهـور این کشـور نیز بـا انتشـار پیامی مـردم را بـه آرامش 
دعـوت کـرد. وی در ایـن پیـام خطاب به مـردم ترکیه گفـت: من از 
شـهروندانمان مـی خواهـم در زمـان جنگ بـا تروریسـم آرامش را 
حفـظ کنند و بـا اهمیت نـدادن به تحریـکات به وظیفه شـهروندی 

خود عمـل کنند.
همچنیـن »کمـال قلیچـدار اوغلـو« رهبـر حـزب جمهـوری خلق 
امـروز با اشـاره بـه ناآرامی هـا و تحوالت اخیـر در این کشـور درباره 
آینـده ترکیـه هشـدار داد. وی گفت: ما تا حـاال ۱0۷ کشـته داده ایم 
و امـروز هـم یک نفر دیگر را تشـییع کردیـم. ترکیه در حـال گذر از 

آزمونی سـخت بـرای صلح اجتماعی اسـت.
وی در ادامـه  ضمـن درخواسـت از مـردم کشـورش بـرای نیافتادن 
در دام تحریـکات تاکیـد کـرد: ایـن آزمون بـرای همه اسـت ما باید 
بـرای فرزندانمـان، جامعـه خودمـان و  ترکیـه معاصر از ایـن آزمون 

موفـق بیـرون آییم.
هشـدار مقامات ارشـد ترکیه در خصوص گسـترش دامنه ناآرامی ها 

در ایـن کشـور در حالی صـورت می گیرد که در سـال های گذشـته 
بسـیاری از کارشناسـان و تحلیلگران مسـایل منطقه بـه دولتمردان 
ایـن کشـور در خصـوص سیاسـت های غلـط ایـن کشـور در قبال 
تحـوالت سـوریه و عـراق هشـدار داده بودنـد و تاکیـد کـرده بودند 
مداخـات حـزب حاکـم ایـن کشـور در سـوریه و حمایـت از گروه 
هـای تروریسـتی مخالـف دولت سـوریه موجب خواهد شـد تـا دیر 
یـا زود دامنـه ناامنـی ها بـه داخل مرزهای ترکیه نیز کشـیده شـود.

همچنیـن احـزاب مخالف دولـت ترکیه بـر این باورند تشـدید تنش 
هـا و درگیـری هـا در داخل ایـن کشـور و اعام شکسـت مذاکرات 
صلح بـا کردهای این کشـور از سـوی حزب حاکـم و رئیس جمهور 
این کشـور پس از آن صـورت می گیرد کـه رجب طیـب اردوغان و 
حزبش بعد از ۱2 سـال اولین شکسـت سیاسـی خـود را در انتخابات 
پارلمانـی تجربه کردند. شکسـتی که موجب از دسـت رفتن اکثریت 
حـزب حاکـم در پارلمـان ایـن کشـور شـد تـا رویـای رجـب طیب 
اردوغـان بـرای تبدیل نظـام پارلمانـی این کشـور به نظام ریاسـت 

جمهوری بر بـاد رود.
احـزاب مخالـف ایـن کشـور بـا متهـم کـردن اردوغان بـه ایجاد 
تنـش هـا و درگیری هـا همزمان با به شکسـت کشـاندن تاش 
هـا بـرای تشـکیل دولـت ائتافـی بر ایـن باورنـد کـه وی قصد 
دارد انتخابـات زود هنـگام پارلمانـی مـاه اکتبـر را در فضایـی 
امنیتـی و بسـته برگـزار کند تا شـاید بتوانـد در این فضـا با حذف 
احـزاب نزدیـک بـه کردها کـه عامل اصلی شکسـت حـزب وی 
در انتخابـات پارلمانـی گذشـته بودنـد بـار دیگـر بتوانـد اکثریت 

پارلمـان را بـه دسـت گیـرد تـا از ایـن طریـق بتوانـد بـه رویای 
خـود بـرای تبدیـل نظـام پارلمانـی این کشـور بـه نظام ریاسـت 
جمهـوری جامـه عمل بپوشـاند، هـر چند از آغـاز درگیـری ها تا 
کنـون عاقانـه عمـل کـردن رهبـران احزاب کـرد این کشـور و 
دعـوت آنهـا بـه آرامـش تـا به حـال مانـع از پیشـبرد ایـن هدف 

احتمالـی حـزب حاکم شـده اسـت.
بـه گـزارش شـبکه فرانـس 24، »صـاح الدیـن دمیـر تـاش« از 
رهبـران حزب کـردی دموکراتیـک خلق ها کـه در قبـال تحرکات 
سیاسـی حزب حاکـم علیه احـزاب کرد رفتار معقولی داشـته اسـت 
تـا اهداف سیاسـی حزب حاکـم از تشـدید درگیری هـا را خنثی کند 
نیـز در واکنـش به تشـدید درگیری ها ضمن هشـدار در مـورد خطر 
جنـگ داخلـی در ترکیـه، گفت: ایـن حمات یـک مدیـر دارد و آن 
دولـت اسـت که بـه دنبـال وقـوع جنـگ داخلـی اسـت. دمیرتاش 
رژیـم اردوغـان را بـه ایجاد فتنه کـردی برای اهداف سیاسـی متهم 

. د کر
دمیـر تاش بـا بیـان اینکه کردهـا بـه دنبال غـرق کردن کشـور در 
جنگ نیسـتند و هیچ وقت از ایـن تصمیم حمایت نکرده انـد، افزود: 
اردوغـان و دولـت بـه دنبـال اتخـاذ چنیـن فتنـه ای هسـتند و می 
خواهنـد به ما بگویند اگـر 400 کرسـی پارلمـان را از آن خود نکنیم 

شـما هزینه خواهیـد داد.
اظهـارات دمیـر تـاش در حالـی صورت مـی گیرد کـه اردوغـان در 
واکنـش به این اظهـارات، مقامات حـزب دموکراتیک خلـق ها را به 

سـخن گفتن بـه زبان تروریسـم متهـم کرد.

نشانه های جنگ داخلی در ترکیه/ قدرت نمایی اردوغان با هزینه کردها
پیمان  یزدانی

مقامــات ترکیــه مــی گوینــد شــواهد بــه دســت 
ــر از  ــه را کــه انفجارهــای اخی آمــده ایــن فرضی
ــده  ــی ش ــازمان ده ــش س ــروه داع ــوی گ س

ــد. ــی کن ــت م اســت، تقوی
امنیتــی  کــه منابــع  هســتند  مدعــی 

ــروه  ــتن گ ــت داش ــی از دس ــه حاک ــواهد اولی ش
تروریســتی داعــش در انفجارهایــی اســت کــه روز 
شــنبه شــهر »آنــکارا« پایتخــت ترکیــه را لرزانــد.

ــات  ــوی حم ــع، الگ ــی از مناب ــه یک ــه گفت ب
آنــکارا کــه بیــش از ۱28 کشــته در پــی داشــته 
اســت، مشــابه حمله انتحــاری اســت کــه در ماه 
جــوالی میادی در شــهر کردنشــین »ســورچ« 

ــوع پیوســت. ــه وق در نزدیکــی مــرز ســوریه ب
ایــن منبــع امنیتــی گفــت کــه در حــال حاضــر 
ــه  ــه توج ــود هم ــواهد موج ــه ش ــتناد ب ــا اس ب
گــروه تحقیــق بــر روی داعــش متمرکــز 

ــت. ــده اس ش
مقامــات ترکیــه پیشــتر، از پیــدا کــردن بقایــای 
ــه  ــاری در محــل حادث ــذار انتح ــد دو بمبگ جس
خبــر داده بودنــد کــه بــه گفتــه »احمــد 
ــواه  ــوری خ ــزب جمه ــر ح ــو« رهب قلیچداراغل

ــد. ــوده ان ــرد ب ــا م ــر دو آنه ــق، ه خل
ــا تشــییع پیکــر  ــان ب ــد کــه همزم ــه نمان ناگفت
برخــی از جانباختــگان، تجمــع اعتــراض آمیزی 

ــه برگــزار شــد کــه در  در نزدیکــی محــل حادث
آن تظاهــرات کننــدگان با ســر دادن شــعارهایی 
ــل«،  ــس قات ــل« و »پلی ــان قات ــون »اردوغ چ
دولــت آنــکارا و »رجــب طیــب اردوغــان« 
رئیــس جمهــوری ترکیــه را بــه دلیــل تحریــک 
ــه مــردم و اعــام جنــگ  ــی گرایان عواطــف مل
علیــه کردهــای پ ک ک، مســؤول اصلــی 

ــد. ــی کردن ــر معرف ــی هــای اخی ناامن

منابع امنیتی ترکیه اعالم کردند:

احتمال دست داشتن داعش در انفجارهای آنکارا/ عدم تعویق انتخابات
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ــروی از  ــود، پی ــی ش ــاهده م ــه مش ــور ک همانط
سیاســت هــای آمریــکا نتیجــه ای جــز افزایــش 
ــادی،  ــای اقتص ــه ه ــه هزین ــدی و روزان تصاع
اســتراتژیک، سیاســی و اعتبــاری بــرای اتحادیــه 

ــاورده اســت. ــه همــراه نی ــا ب اروپ
ــس  ــدار رئی ــري در دی ــم رهب ــام معظ ــرا مق اخی
ــي در  ــل تامل ــه قاب ــه نکت ــش ب ــور اتری جمه
خصــوص مناســبات برخــي کشــورهاي اروپایــي 
و ایــاالت متحــده آمریــکا اشــاره کــرده و دنبالــه 
روي ایــن کشــورها از واشــنگتن را غیــر منطقــي 
و بــي مبنــا دانســتند. بــازي اتحادیــه اروپــا 
ــن  ــراي ای ــادي ب ــه زی ــکا هزین ــن آمری در زمی

ــت. ــته اس ــه داش مجموع
در ایــن خصــوص نکاتــي وجــود دارد کــه اشــاره 

بــه آنهــا الزم اســت :
الــف( زمانــي کــه در تاریــخ هفتــم فوریــه ســال 
ــا همــان  ۱992 میــادي پیمــان ماســتریخت ی
ــور  ــران ۱2 کش ــن س ــا بی ــه اروپ ــان اتحادی پیم
ــد،  ــد ش ــا منعق ــادي اروپ ــه اقتص ــو جامع عض
اروپاییــان بــر اســاس قرائــت و تفســیر رئالیســتي 
خاصــي کــه نســبت بــه مقولــه قــدرت داشــتند، 
ــاالت  ــن ای ــازي در زمی ــه ب ــف ب ــود را موظ خ

ــي دانســتند. ــکا م متحــده آمری
اتحادیــه اروپــا درســت در  زمانــي تشــکیل 
شــد کــه اتحــاد جماهیــر شــوروي فروپاشــیده و 
ســاختار نظــام دو قطبــي بــه نظــام تــک قطبــي 
ــال ۱992  ــان در س ــود. اروپایی ــده ب ــل ش تبدی
فرصــت طایــي اســتقال از آمریــکا را از دســت 
دادنــد. اگرچــه برخــي مفســران اروپایــي معتقــد 
ــا  ــي ب ــدرت کشــورهاي اروپای ــع ق ــد تجمی بودن
ــر در  ــي موث ــرض اندام ــه ع ــه مثاب ــر ب یکدیگ
برابــر یکــه تــازي اقتصــادي و سیاســي آمریــکا 
ــگاه  ــا ن ــود ام ــد ب ــل خواه ــن المل ــام بی در نظ
زیرســاختي بیشــتر کشــورهاي اروپایــي کــه خود 
ــکیل  ــرو« تش ــيـ  پی ــبکه »حام ــي از ش را جزئ
شــده پــس از فروپاشــي کمونیســم بــه رهبــري 
آمریــکا مــي دانســتند، منجــر بــه تعریــف »توان 

ــکا شــد. ــازي آمری ــن ب ــا« در زمی ــي اروپ جمع
 اگرچــه پــس از گــذار بشــریت بــه هــزاره ســوم 
ــکا در جنــگ عــراق و  و متعاقــب شکســت آمری
ابتــر مانــدن بســیاري از طــرح هــاي بیــن المللي 
کاخ ســفید و بازتعریــف قــدرت روســیه، چیــن و 
هنــد عمــا دوران نظــام تــک قطبــي بــه پایــان 
ــه  ــي ب ــورهاي اروپای ــیاري از کش ــا بس ــید، ام رس
بــازي ســنتي خــود در زمیــن آمریــکا ادامــه داده اند.

ب( بــازي اروپــا در زمیــن ایــاالت متحــده آمریکا 
نــه تنهــا موقعیــت قــاره ســبز را درجهــان بهبــود 
نبخشــیده بلکــه منجــر بــه افزایــش تصاعــدي 
ــده  ــان ش ــا در جه ــت اروپ ــاي شکس ــه ه هزین

اســت.
ــي آتانتیکــي  ــاي آمریکای در ســال 20۱۱ روی
تســلط بــر دمشــق و اســتخدام ظرفیــت هــاي 
ــه ســود غــرب آن  ــو اســتراتژیک ســوریه ب ژن
ــود  ــرده ب ــي را مدهــوش ک ــدر ســران اروپای ق
ــز  ــه آمی ــام و فاجع ــازي نافرج ــه ب ــه متوج ک
ــاد  ــکا ایج ــه آمری ــي ک ــه آتش ــا حلق ــود ب خ

ــدند. ــود نش ــرده ب ک
 هــم اکنــون در ســال 20۱5 میــادي قــرار 
داریــم. رشــد گــروه هــاي تروریســتي و تکفیري 
و بازگشــت آنهــا بــه خــاک کشــورهاي اروپایــي 
ــد و  ــک مول ــیار نزدی ــته اي بس ــه در گذش ـ ک
ــو و  ــک س ــدـ  از ی ــا بودن ــن گروهه ــي ای حام
وقــوع بحــران مهاجــرت بــه کشــورهاي اروپایي 
جملگــي هزینــه هــاي ســختي را بــر پیکــره قاره 

ســبز وارد ســاخته اســت.
 هــم اکنــون اتحادیــه اروپــا مشــغول درو کــردن 
ــال 20۱۱  ــذر آن را در س ــه ب ــت ک ــي اس طوفان
میــادي و بــا راهنمایــي و مدیریــت کاخ ســفید 

ــود. در دمشــق و بغــداد کاشــته ب
ج( در ســال 20۱4 میــادي، اتحادیــه اروپــا کــه 
از همــان ابتــدا دل خوشــي نســبت بــه شکســت 
ــور  ــور »ویکت ــن و حض ــي اوکرای ــاب نارنج انق
یانوکوویــچ« رئیــس جمهــور شــرق گــراي ایــن 
ــت پالســي  ــا دریاف ــدرت نداشــت، ب کشــور در ق
خطرنــاک از ســوي آمریــکا، بــازي نافرجــام 

ــد زد. ــف کلی ــي ی دیگــري را در ک
ــن و  ــن در اوکرای ــاي خونی ــري ه ــوع درگی  وق
ــط  ــور توس ــن کش ــرل ای ــن کنت ــت رفت از دس
یانوکوویــچ و تبدیــل شــدن کــي یــف بــه 
ــازي  ــن ب ــه ای ــون، نتیج ــش و خ ــي از آت کانون

ــود. ــه ب ــه جویان مداخل
هیــچ گاه در طــول دوران پــس از فروپاشــي 
ــه  ــت ک ــابقه نداش ــوروي س ــر ش ــاد جماهی اتح
مقامــات روســي صراحتــا از »تقابــل نظامــي بــا 
ــرق  ــه ش ــو ب ــترش نات ــورت گس ــا« در ص اروپ
ــم  ــاق ه ــن اتف ــا ای ــد ام ــان آورن ــه می ســخن ب
ــي و  ــه امنیت ــر نقش ــت. تغیی ــاده اس ــون افت اکن
اســتراتژیک اروپــا بــر اثــر مواجهــه مســتقیم بــا 
روســیه، کابوســي اســت کــه یــادآوري آن ســران 
ناتــو و اتحادیــه اروپــا را در جــاي خــود میخکوب 

ــد. ــي کن م
د( وقــوع بحــران اقتصــادي ســال 2006 میادي 
ــاد  ــا ایج ــه ب ــکاـ  ک ــده آمری ــاالت متح در ای
ــوردـ   ــد خ ــن کشــور کلی بحــران مســکن در ای
و تســري آن بــه اتحادیــه اروپــا موضــوع دیگري 
اســت کــه حتــي بــراي اقتصاددانــان اروپایــي نیز 
همچنــان مایــه تاســف اســت. ایجــاد پیوســتگي 
اقتصــادي و تجــاري کشــورهاي عضــو اتحادیــه 
اروپــا بــا ایــاالت متحــده آمریــکا از یــک ســو و 
ــا بحــران  ــي ســران اروپایــي در مواجهــه ب ناتوان
بدهــي هــاي خارجــي خــود ســبب شــد تا بحــران 
اقتصــادي آمریــکا بــه بدتریــن نحــو ممکــن بــه 

همــه کشــورهاي اروپایــي ســرایت کنــد.
 در ایــن میان برخــي کشــورهاي اروپــاي جنوبــي 
ــان، پرتغــال، اســپانیا و...ـ   ــد یون و شــرقيـ  مانن
ــه  ــد. نکت ــش از دیگــر کشــورها آســیب دیدن بی
قابــل تامــل اینکــه کشــورهاي اروپایــي خــارج از 
اتحادیــه اروپــا و منطقــه یــوروـ  بــه طــور خــاص 
ــه دیگــر  ــروژ و ســوئیسـ  نســبت ب دو کشــور ن
کشــورهاي عضــو یــورو و اتحادیــه اروپــا کمتــر 
در معــرض آســیب هــاي ناشــي از بحــران 

ــد. ــرار گرفتن اقتصــادي ق
بــه عبــارت بهتــر، نــه تنهــا عضویــت در اتحادیه 
اروپــا و منطقــه یورو منجــر به مصونیــت اعضاي 

ایــن مجموعــه در برابــر بحــران اقتصادي نشــد، 
بلکــه بــه عاملــي تســریع کننــده در تســري ایــن 
بحــران بــه ســایر کشــورهاي عضــو تبدیل شــد.

ه( تعهــد پذیــري نانوشــته و وقیحانــه بســیاري از 
ــي  ــت ب ــي در خصــوص حمای کشــورهاي اروپای
ــه  ــدس مقول ــغالگر ق ــم اش ــرط از رژی ــد و ش قی
ــت  ــاي سیاس ــه ه ــه هزین ــت ک ــري اس دیگ
خارجــي اتحادیــه اروپــا را افزایــش داده و متعاقبــا 

ــت. ــته اس ــاي آن کاس ــده ه از فای
 آنچــه در جریــان حملــه وحشــیانه رژیــم 
ــوار غــزه در تابســتان ســال  ــه ن صهیونیســتي ب
گذشــته میــادي رخ داد و خــروش گــروه هــاي 
مختلــف اروپایــي علیــه سیاســتمداران ایــن 
مجموعــه، ســبب شــد تــا حتــي افــرادي ماننــد 
دیویــد کامــرون، آنــگا مــرکل و فرانســوا اوالند 
کــه حمایــت آنهــا از جنایــات نتانیاهو علیــه زنان 
و کــودکان و مــردم بــي دفــاع فلســطین زبانــزد 
خــاص و عــام مــي باشــد، در نهایــت ناچــار بــه 

ــو شــوند. ــل آوی ــر ت ــري در براب موضــع گی
»حمایــت از رژیــم صهیونیســتي« تعهدي اســت 
کــه ایــاالت متحــده آمریــکا بــه صــورت خــاص 
ــال و  ــر س ــرار داده و ه ــا ق ــان اروپ آن را در دام
هــر مــاه بابــت ایــن تعهــد پذیــري از تــک تــک 
ــا  ــي آنه ــاي امنیت ــي و نهاده ــورهاي اروپای کش

بازخواســت مــي کنــد.
ــه  ــروژ ک ــوئد و ن ــد س ــورهایي مانن ــي کش حت
نســبت بــه دیگــر کشــورهاي اروپایــي بــه 
ــاي  ــازي ه ــهرک س ــر ش ــگ ت ــي پررن صورت
غیــر قانونــي رژیــم صهیونیســتي و دیگــر مــوارد 
نقــض حقــوق بشــر در کرانــه باختــري و غــزه را 
مــورد توجــه قــرار داده بودنــد بــا خشــم مقامــات 

ــدند. ــه ش ــرائیل مواج ــکا و اس ــي آمری امنیت
در حالــي کــه مطابــق آخریــن نظرســنجي هــاي 
صــورت گرفتــه و بــه طــور متوســط بیــش از 60 
درصــد شــهروندان کشــورهاي اروپایــي از رژیــم 
ــد، ســران کشــورهاي  صهیونیســتي نفــرت دارن
اروپایــي هنــوز جــرات و قدرت انتقــاد از اســرائیل 
را ندارنــد. همیــن مســئله خشــم اکثــر گروههاي 
ــران  ــرب را از س ــري در غ ــوق بش ــتقل حق مس
اروپایــي برانگیختــه و منجــر به تشــدید شــکاف 
در روابــط ملتهــا و دولتهــاي اروپایي شــده اســت 
.و( طــي ۱2 ســال اخیــر، تروئیــکاي اروپایــي بــه 
ــه  نمایندگــي از ســایر کشــورهاي عضــو اتحادی
اروپــا در تقابــل هســته اي آمریــکا و ایــران 
نقــش یــک کاتالیــزور و عامــل تســریع کننــده را 
بــه ســود واشــنگتن ایفــا کردنــد. وضــع تحریــم 
هــاي یکجانبــه ظالمانــه از ســوي اتحادیــه اروپــا 
ـ در حــوزه نفــت و انــرژي و تحریــم بانــک 
مرکــزي و...ـ  نشــان از بــازي متــوازن واشــنگتن 
ــه  ــوق حق ــا حق ــل ب ــا در تقاب ــه اروپ و اتحادی

ــود. هســته اي ملــت ایــران ب
 نتیجــه همراهــي غیــر منطقــي اروپــاي واحــد با 
آمریــکا در مقابلــه بــا جمهــوري اســامي ایــران، 
کاهــش شــدید ســطح و میــزان صــادرات و 
واردات ایــران و کشــورهاي اروپایــي بــا یکدیگــر 
ــان از  ــزان واردات آلم ــال می ــوان مث ــه عن ــود ب ب
ــاي  ــم ه ــع تحری ــل از وض ــران در دوران قب ای
یکجانبــه اروپا بــه 2 میلیــارد و 300 میلیــون دالر 

در ســال مــي رســید.
برخــي کارشناســان اتــاق بازرگانــي آلمــان 
ــم هــا، حجــم  ــو تحری ــس از لغ ــد کــه پ معتقدن
مبــادالت بازرگانــي میــان دو کشــور مــي توانــد 

بــه ۱2 میلیــارد یــورو برســد. امــا آیــا ایــن 
ظرفیــت طــي ســال هــاي اخیــر بــه دلیــل پــوچ 
و واهــي بــازي و دیگــر پایتخــت هــاي اروپایــي 
ــن واشــنگتن از دســت نرفــت؟ 5 کشــور  در زمی
آلمــان، فرانســه، انگلیــس، ایتالیــا و اســپانیا منافع 
اقتصــادي خــود را فــداي بــازي در زمیــن آمریکا 

ــد. کردن
بــه عبــارت بهتــر اروپــا در ایــن پــازل هــزار تکــه 
ــکا  ــازي آمری ــزار ب ــه اب ــه صــورت ناخواســته ب ب
ــا زمــان آن نرســیده اســت کــه  ــل شــد. آی تبدی
ســران اروپایــي نــگاه ابــزاري واشــنگتن نســبت 
بــه خــود را درک کننــد؟ آیــا حتمــا بایــد وقایعــي 
ــي مــرکل  ــد افشــاي شــنود مکالمــات تلفن مانن
توســط نهادهــاي جاسوســي آمریــکا و یا افشــاي 
خیانــت امنیتــي واشــنگتن بــه شــرکاي اروپایــي 
ــي در  ــد اروپای ــات ارش ــا مقام ــود ت ــاش ش آن ف
ــه  ــکاـ  در هم ــوردن از آمری ــازي خ ــوص ب خص
ابعــاد امنیتــي، اقتصــادي، سیاســي و اســتراتژیک 

ـ بــه خــود بیاینــد؟
ــه  ــردن هزین ــن ب ــت از بی ــا جه ــه اروپ ز( اتحادی
ــاره  ــکا، چ ــن آمری ــازي در زمی ــاي ناشــي از ب ه
ــر جهــت  ــدازي کامــل و تغیی اي جــز پوســت ان
ملمــوس خــود در حــوزه هــاي اجتماعــي، 
سیاســت داخلــي، اقتصــادي و سیاســت خارجــي 

ــدارد. ن
ــد  ــازي مانن ــران س ــتمداران  بح ــود سیاس وج
تونــي بلــر، دیویــد کامــرون، نیــکا ســارکوزي، 
فرانســوا اوالنــد و... بــه انــدازه کافــي منجــر بــه 
ــل  ــن المل ــام بی ــد در نظ ــاي واح ــرد اروپ عقبگ
ــس  ــا پ ــد پ ــي رس ــر م ــه نظ ــت! ب ــده اس گردی
ــه  ــا تجرب ــه کار و ب کشــیدن سیاســتمداران کهن
ــن،  ــیراک، دو ویلپ ــد ژاک ش ــي مانن ــر اروپای ت
ــرودر، واســاو کاوس و... از آتشــي  ــارد ش گره
کــه نســل جدیــد سیاســتمداران اروپایــي آن را بر 
افروختــه انــد بیــش از ایــن بــه صــاح اروپــاي 

ــد. ــد نباش واح
 اروپــا در آســتانه انفجاري بــزرگ اســت. چنانچه 
ــروي از سیاســت هــاي  مشــاهده مــي شــود، پی
ــدي و  ــش تصاع ــز افزای ــه اي ج ــکا نتیج آمری
ــتراتژیک،  ــادي، اس ــاي اقتص ــه ه ــه هزین روزان
ــراه  ــه هم ــا ب ــه اروپ ــاري اتحادی سیاســي و اعتب

ــت. ــاورده اس نی
ــي در ســال  ــات اروپای ــدازي کــه مقام  چشــم ان
ــتریخت  ــان ماس ــاي پیم ــدو امض ۱992 و در ب
ــات و  ــا ثب ــدر و ب ــي مقت ــد، اروپای ــور بودن متص
مســتقل بــود نــه اروپایــي بحــران زده کــه اصلي 
ــت  ــال صیان ــس از 23 س ــه آن پ ــن دغدغ تری
ــن آن باشــد. ــاي بنیادی ــان ه ــر از پیم ــه ب هزین

هزینه های بازی اروپا در زمین آمریکا
حنیف غفاری
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اروپـــــــا

کیهان برزگر
)رئیس پژوهشگاه مطالعات خاورمیانه و استاد 

روابط بین الملل دانشگاه علوم و تحقیقات(

نــگاه ترکیــه بــه موضــوع هســته ای ایــران نــه 
بــا تمرکــز بــر خلع ســاح و کنتــرل تســلیحات و 
در قالــب بوروکراســی ناتــو و غیــره که از گذشــته 
ــوازن  ــار و ت ــای مه ــر مبن ــه ب ــوده، ک ــاک ب م
نقــش سیاســی-امنیتی ایــران در منطقــه اســت.

ــن«  ــحال تری ــه »خوش ــه ترکی ــه ک ــن جمل ای
کشــور از امضــای یــک توافــق هســته ای بیــن 
ایــران و قــدرت هــای بــزرگ خواهــد بــود بارهــا 
توســط مقامــات تــرک از جملــه اردوغــان و داود 
اوغلــو مطــرح شــده اســت. امــا ایــن موضــوع تــا 
ــای  ــک اســت؟ مبن ــت نزدی ــه واقعی ــد ب ــه ح چ
ــه  ــه نســبت ب ــی در درون ترکی ــای فعل ــگاه ه ن

ــر هســته ای )برجــام( چیســت؟ توافــق اخی
ــک  ــه ی ــه ب ــت ترکی ــگاه مثب ــی ن ــل اصل دالی
توافــق هســته ای ایــن بــوده کــه اوال بــا چنیــن 
توافقــی تحریــم هــا علیــه ایــران رفــع می شــود 
ــه اســت،  ــه نفــع رشــد اقتصــادی ترکی ــن ب و ای
ــران  ــا ایــن توافــق برنامــه هســته ای ای ــا، ب ثانی
دیگــر تســلیحاتی نمــی شــود و ایــن بــه حفــظ 
تــوازن قــوای فعلــی بیــن ایــران و ترکیــه کمک 
ــا  ــا، بحــران هســته ای ایــران ب مــی کنــد و ثالث
ــود و  ــی ش ــل م ــک ح ــل دیپلماتی ــک راه ح ی
ــب  ــر در قال ــگ دیگ ــک جن ــاهد ی ــه ش ترکی
مداخلــه نظامــی اســرائیل یــا آمریــکا در منطقــه 
نخواهــد بــود و لــذا مــی توانــد نقــش منطقــه ای 

ــه نحــو بهتــری ایفــا کنــد. خــود را ب
بــا ایــن اهــداف ترکیــه همــواره در طــول 
ــته ای  ــق هس ــک تواف ــته از ی ــالهای گذش س
ــور در  ــن کش ــی ای ــت. حت ــرده اس ــت ک حمای
ســال 20۱0 بــه همــراه برزیــل »بیانیــه تهــران« 
را بــا هــدف حــل منازعــه هســته ای ایــران امضا 
ــت  ــورد مخالف ــرعت م ــه س ــه ب ــه البت ــرد ک ک
ــکا  ــوص آمری ــه خص ــزرگ و ب ــای ب ــدرت ه ق
قــرار گرفــت. بــر ایــن مبنــا، وقتــی توافق هســته 
ای ایــران و کشــورهای 5+۱ در مــاه گذشــته 
ــار  ــو اظه ــید، داود اوغل ــه رس ــه نتیج ــن ب در وی
ــش  ــه تهــران 5 ســال پی ــر بیانی ــه اگ داشــت ک
ــا صــورت  ــش ه ــی شــد بســیاری از تن ــرا م اج

ــت. ــی گرف نم
ــال  ــد س ــت. در چن ــم اس ــوع مه ــن موض همی

گذشــته و بــه خصــوص پیــش از تحــوالت 
جهــان عــرب اوضــاع منطقــه و جهــان و 
بطورکلــی روابــط سیاســت و قــدرت بیــن 
بازیگــران منطقــه ای و فرامنطقــه ای تغییــر 
ــه  ــه ب ــران و ترکی ــان ای ــت. در آن زم ــرده اس ک
هــم نزدیکتــر بودنــد و مســائل منطقــه هماننــد 
امــروز نبودنــد. بحــران هــای فعلــی منطقــه مثل 
ســوریه و یمــن و عــراق و ظهــور تروریســم مثل 
ــره  ــا مســئله کردهــا و غی داعــش و النصــره و ی
ــه  ــون سیاســت هــای ترکی وجــود نداشــت. اکن
برخاف سیاســت ایــران مثــا در ســوریه و یمن 
و حتــی عــراق اســت. مواضــع و  سیاســت ترکیه 
نســبت بــه گروههــای تروریســتی مــورد انتقــاد 
جــدی ایــران اســت. اردوغــان و مقامــات تــرک  
بــه صراحــت از نقــش منطقــه ای ایــران انتقــاد 
کــرده و آن را گســترش خواهانــه مــی بیننــد و با 
رقبــای ایــران مثــل عربســتان و قطــر در ســوریه 

ــوند. ــی ش ــراه م ــن هم و یم
ــا  ــته ای ب ــق هس ــک تواف ــرایط ی ــن ش در ای
ــکا  ــوص آمری ــه خص ــزرگ و ب ــای ب ــدرت ه ق
بــر نقــش و جذابیــت منطقــه ای ایــران افــزوده 
ــن و  ــی، چی ــورهای اروپای ــکا، کش ــت. آمری اس
ــا  ــه ارزش و نقــش مشــارکت ب روســیه و هنــد ب
ــران  ــه ای ــه ســرعت ب ــد و ب ــران پــی مــی برن ای
ــران  ــه ای ــر امورخارج ــوند. وزی ــی ش ــک م نزدی
محمــد جــواد ظریــف بــا هدایــت یــک ماراتــن 
هســته ای در یــک قالــب مــورد قبــول طرفیــن 
ــدی  ــه ج ــورد توج ــاندن آن م ــه رس ــه نتیج و ب
ــی  ــگاه تعامل ــت. ن ــی اس ــن الملل ــل بی محاف
ایــران در سیاســت خارجــی توجیــه حرکــت هــا 
و رویکردهــای افراطــی نســبت بــه ایــران را رفته 
رفتــه خنثــی مــی کنــد. ایــن تحــوالت جدیــد بر 
نــگاه، مواضــع و جایــگاه منطقــه ای ترکیــه بــی 

ــر نیســت. تاثی
البتــه صداهــای رســمی در دولــت ترکیــه 
همچنــان بــر چنیــن موضــع گیــری اصــرار دارند 
کــه ترکیــه از یــک توافــق هســته ای خوشــحال 
اســت. امــا واقعیــت این اســت کــه ترکهــا تحت 
ــه خصــوص  ــه ای ب ــی هــای منطق ــر ناکام تاثی
ــرات  ــه تاثی ــبت ب ــی نس ــوریه کم ــران س در بح
ــگاه  ــر جای ــته ای ب ــق هس ــک تواف ــت ی مثب
ایــران و معــادالت سیاســی-امنیتی منطقــه و بــه 
خصــوص آینــده جایــگاه ترکیــه کمــی محتــاط 

ــادالت  ــرورت تب ــاد و ض ــه اقتص ــد. البت ــده ان ش
ــذار  ــر گ ــک عنصــر تاثی ــان ی اقتصــادی همچن
جــدی در نــگاه ترکیــه بــه ایــران اســت. امــا این 
نــگاه بیشــتر در رویکــرد دولــت ترکیــه و حــزب 
ــه رشــد  حاکــم ایــن کشــور قــوی اســت کــه ب
ــرای  ــران ب ــا ای ــارت ب ــی از تج ــادی ناش اقتص

ــاز دارد. ــود نی ــی خ ــظ آرای داخل حف
ــردم  ــم در جــدب آرا م ــده حــزب حاک ــرگ برن ب
ترکیــه همــواره تکیــه بــر یــک اقتصــاد قــوی و 
ــن  ــوده اســت. از دســت رفت ــد رشــد ب دارای رون
ــر آرای  ــادی ب ــد اقتص ــد رش ــد درص ــی چن حت
حــزب عدالــت و توســعه کــه اکنــون در موقعیــت 
ــرار  ــی ق ــات پارلمان ــد از انتخاب ــری بع ضعیــف ت
گرفتــه و نیــاز بــه تشــکیل دولــت ائتافــی دارد 
ــزب  ــن ح ــاید ای ــه ش ــت. البت ــم اس ــیار مه بس
بخواهــد بــا برگــزاری انتخابــات زودرس جایــگاه 
ــددا  ــت مج ــکیل دول ــود را در تش ــاری خ انحص
ــه  ــاز ب ــم نی ــورت ه ــن ص ــد. در ای ــت کن تثبی
رشــد اقتصــادی معقــول و هــم برقــراری امنیــت 
و ثبــات در کشــور اســت. برخــی دیدگاههــا 
ــین  ــق کردنش ــه مناط ــه ب ــر ترکی ــات اخی حم
ــت  ــان دادن جدی ــدف نش ــا ه ــور را ب ــن کش ای
ــس  ــت و بازپ ــات و امنی ــراری ثب ــه برق ــت ب دول
گیــری بعضــی از آرای از دســت داده در انتخابــات 

ــد. ــی گیرن ــر در نظــر م اخی
از ســوی دیگــر، نــگاه بــه توافــق هســته 
ــای  ــان ه ــگاه جری ــر ن ــت تاثی ــران تح ای ای
نهادهــای  و  دانشــگاهی،  روشــنفکری، 
بوروکراتیــک ارتــش و وزارت خارجــه ترکیــه 
ــک  ــتر از ی ــنتی بیش ــور س ــه بط ــت ک ــم اس ه
ــرل  ــع ســاحی و کنت ــی، خل ــوازن قوای ــه ت زاوی
تســلیحات بــه ایــن موضــوع مــی نگرنــد. از این 
نــگاه، یــک توافق هســته ای بــرای منافــع ترکیه 
ــع از اتمــی شــدن ایــران  از ایــن جهــت کــه مان
ــدرت  ــوازن ق ــی شــود خــوب اســت، چــون ت م
ــه  ــن دو کشــور را ب ســنتی و چهارصــد ســاله بی
ــن باعــث  ــد. ای ــه هــم نمــی زن ــه ب ضــرر ترکی
ــرژی نظامــی ترکیــه  ــع و ان مــی شــود کــه مناب
ــران  ــار ای ــرای مه ــد ب ــلیحات جدی ــرف تس ص
ــور نمــی شــود  ــه مجب ــه ترکی ــا اینک نشــود و ی
ــلیحات  ــوازن، تس ــن ت ــت ای ــرای بازگش ــه ب ک
اتمــی را در معــادالت تســلیحاتی و نظامــی خــود 
قــرار دهد. امــا همزمــان این دیــدگاه اعتقــاد دارد 

کــه با توافــق هســته ای نقــش منطقــه ای ایران 
ــدرت  ــی ق ــه نوع ــران ب ــود و ای ــی ش ــت م تقوی
ــود را  ــای خ ــت ه ــده و سیاس ــه ش ــر منطق برت
بــه دیگــران از جملــه ترکیــه تحمیــل مــی کنــد 
ــع  ــه نف ــدت ب ــد م ــدت و بلن ــان م ــن در می و ای
ــن  ــه همی ــود. ب ــد ب ــه نخواه ــی ترکی ــع مل مناف
ــه  ــه ای ب ــگاه محتاطان ــا ن ــدگاه ب دلیــل ایــن دی

ــرد. ــی نگ ــران م ــته ای ای ــق هس تواف
ــزب  ــه ای ح ــای منطق ــت ه ــود سیاس ــه خ البت
حاکــم ترکیــه و ارتبــاط آن بــا توافــق هســته ای 
ــل  ــت اســت. بســیاری از محاف ــز اهمی ــز حائ نی
ــه در  ــی ترکی ــای فعل ــت ه ــه سیاس ــه ب ترکی
منطقــه انتقــاد دارنــد و آن را بــه گونــه ای 
ــع  ــن مناف ــتای تامی ــا در راس ــک و تنه ایدئولوژی
حــزب حاکــم عدالــت و توســعه بــا هــدف 
ــی در نظــر مــی  ــر سیاســت داخل ــذاری ب تاثیرگ
گیرنــد. اعتقــاد ایــن اســت کــه سیاســت فعلــی 
ــرنگونی  ــرای س ــارزه ب ــی مب ــزب یعن ــن ح ای
ــزاری از حرکــت  بشــار اســد و اســتفاده بعضــا اب
ــه النصــره برخــاف  ــل جبه ــی مث ــای افراط ه
منافــع ملــی ترکیــه بــوده اســت. در نتیجــه ایــن 
ــون آواره ســوری در  ــا حــدود 2 میلی سیاســت ه
ترکیــه هســتند و مســئله کردســتان مســتقل در 
منطقــه کــه بــه نوعــی پاشــنه آشــیل سیاســت 
ــت  ــه اس ــی ترکی ــت مل ــئله امنی ــی و مس داخل
ــه  ــم اینک ــه مه ــا نکت ــت. ام ــه اس ــدت گرفت ش
ــع  ــا مناف ــا در تضــاد ب ــن سیاســت ه ــی ای تمام
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــد. واقعی ــرار دارن ــران ق ای
توافــق هســته ای اخیــر و احتمــاال افزایــش 
تعامــات منطقــه ای-بیــن المللــی بــا محوریت 
ــران  ــا در بح ــران مث ــر ای ــش موث ــای نق و ایف
ــراق،  ــا داعــش در ع ــارزه ب ســوریه و یمــن و مب
مــی توانــد سیاســت خارجــی و نقش منطقــه ای 

ــد. ــش بکش ــه چال ــه را ب ترکی
نتیجــه بحــث اینکــه اوال ترکیــه همچنــان 
نســبت بــه توافــق هســته ای ایــران خوشــحال 
اســت، امــا هماننــد چنــد ســال گذشــته 
خوشــحالترین کشــور نیســت. البتــه خوشــحالی 
ــتر  ــاط بیش ــه احتی ــه ب ــه رفت ــم رفت ــی ه فعل
ــه  ــه ب ــگاه ترکی ــا، ن ــود. ثانی ــی ش ــل م تبدی
موضــوع هســته ای ایــران در شــرایط جدیــد نــه 
بــا تمرکــز بــر مســائل خلــع ســاحی و کنتــرل 
تســلیحات و در قالــب بوروکراســی ناتــو و غیــره 
ــر مبنــای  ــوده، بلکــه ب کــه از گذشــته مــاک ب
مهــار و تــوازن نقــش سیاســی-امنیتی ایــران در 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق منطق

آیا ترکیه از توافق هسته ای ایران خوشحال است؟
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اروپـــــــا

|| آیــا پــس از توافــق هســته ای ایــران امکان شــکل 
ــه  ــتان و ترکی ــان عربس ــدی می ــاد جدی ــری اتح گی

ــود دارد؟ وج
هیــچ نکتــه پنهانــی در مــورد اینکــه رابطــه میــان ایــران و 
عربســتان خصمانــه اســت وجــود نــدارد. در درون نظــام منطقه ای 
ــه عنــوان رقیبانــی جــدی تلقــی شــده و تــاش  هــر دو کشــور ب
مــی کننــد تــا نفــوذ خــود را در منطقــه گســترش دهنــد. در ایــن 
راســتا عربســتان از مشــوق هــای اقتصــادی اســتفاده مــی کنــد تــا 
دیگــر کشــورهای منطقــه را بــه حمایــت از سیاســت خارجــی خود 
متقاعــد کنــد. بــرای مثــال در آوریــل 20۱5 گــزارش هایــی در این 
رابطــه وجــود داشــت کــه عربســتان ســعودی چهــار میلیــارد دالر 
در بانــک مرکــزی ســودان ســپرده گــذاری کــرده تــا ایــن کشــور 
ــد. بســیاری  ــت کن ــی از موضــع عربســتان در یمــن حمای آفریقای
ــرب، اردن و مصــر  ــز همچــون مغ ــی نی دیگــر از کشــورهای عرب
ــوی  ــاف ق ــا ائت ــد ت ــه ان ــول گرفت ــا دالر از عربســتان پ میلیارده

تــری را در منطقــه تشــکیل بدهنــد.
ــر مــی  ــات ت ــی ثب ــر و ب ــات ت ــی ثب ــه هــر روز ب منطقــه خاورمیان
ــه  ــد ک ــی کنن ــاس م ــا احس ــعودی ه ــان س ــن می ــود و در ای ش
ــریک  ــک ش ــوان ی ــه عن ــنگتن ب ــد روی واش ــی توانن ــر نم دیگ
امنیتــی قابــل اطمینــان تکیــه کننــد. توافــق هســته ای ایــران نیــز 
بــه نگرانــی هــای امنیتــی عربســتان اضافــه کــرده اســت. از همین 
رو عربســتان فعاالنــه بــه دنبــال یافتــن متحــدان امنیتــی جدیــدی 
اســت تــا تــوازن قــوا در منطقــه را بــه نفــع خــود تغییــر دهــد و در 
همیــن راســتا عربســتان اشــتیاق زیــادی نشــان داده تــا مناســبات 
ــا وجــود همــه ایــن  ــا ترکیــه را افزایــش بدهــد. ب امنیتــی خــود ب
مــوارد ترکیــه بــا 495 هــزار نیــروی مســلح بعــد از ارتــش آمریــکا 
بیشــترین تعــداد نظامیــان را در نیروهای مســلح ناتــو دارد در نتیجه 
در حالــت تئــوری همــکاری امنیتــی بــا ترکیــه بســیاری از نگرانــی 
هــای عربســتان در منطقــه را از بیــن مــی بــرد. امــا بــا ایــن وجــود 
تشــکیل یــک ائتــاف امنیتــی میــان عربســتان و ترکیــه کــه علیه 
ــری  ــد اســت مگــر اینکــه تغیی ــران باشــد در حــال حاضــر بعی ای

بســیار محســوس در منطقــه رخ بدهــد.

ــش  ــی تن ــروز نوع ــاهد ب ــر ش ــای اخی ــاه ه || در م
ــر  ــن ام ــا ای ــم آی ــوده ای ــه ب ــران و ترکی ــان ای می
تاثیــری در ائتــالف آنــکارا و ریــاض خواهــد داشــت؟

ــه افزایــش  ــران و ترکی ــان ای ــر تنــش می ــاه هــای اخی ــه در م البت
ــران  ــت از ای ــه صراح ــان ب ــار 20۱5 اردوغ ــت. در به ــه اس یافت
انتقــاد کــرده و تهــران را بــه تــاش بــرای گســترش نفــوذ خــود 
در خاورمیانــه متهــم نمــود. از آن زمــان بــه بعــد میــان دو کشــور 
نوعــی حالــت خصومــت بوجــود آمــد. لغــو شــدن ســفر  »محمــد 
جــواد ظریــف« وزیــر امــور خارجــه ایــران، بــه ترکیــه نیــز موجــب 
ــا ایــن وجــود تنــش  ــان دو کشــور شــد. ب افزایــش تنــش هــا می
ــی نیســت کــه  ــن معن ــه ای ــکارا ب ــان تهــران و آن ــر می هــای اخی

ترکیــه بــه صــورت اتوماتیــک بــه همــراه عربســتان یــک ائتــاف 
ضــد ایرانــی را تشــکیل مــی دهــد. فرضیــه »دشــمن دشــمن مــن 
دوســت مــن اســت« همیشــه در روابــط بین الملــل معنــا و مصداق 
ــران  ــا ای ــی ب ــش های ــن اســت تن ــکارا ممک ــد. آن ــی کن ــدا نم پی
داشــته باشــد امــا بــا ایــن وجــود مــی دانــد کــه بــدون ایــران نمــی 
ــه  ــه هزین ــرای ترکی ــه بحــران ســوریه، موضوعــی کــه ب ــوان ب ت
هــای فراوانــی را بدنبــال داشــته، خاتمــه داد. ترکیــه در حــال حاضر 
بزرگتریــن پذیرنــده مهاجریــن در جهــان اســت کــه اغلــب آنهــا از 
ــه اعــام کــرده  ــت ترکی ــد. دول ــن کشــور شــده ان ســوریه وارد ای
ــرای  ــارد دالر ب کــه ایــن امــر )پذیرایــی از مهاجریــن( شــش میلی

ــر داشــته اســت. ایــن کشــور هزینــه درب

ــف  ــه ص ــه ب ــوریه ترکی ــران س ــاز بح ــان آغ ||  از زم
مخالفــان حکومــت بشــار اســد پیوســت و حمایــت 
ــوریه در  ــش س ــا ارت ــه ب ــی ک ــروه های ــی را از گ های
ــن  ــود ای ــا وج ــل آورد ب ــه عم ــد ب ــگ بودن ــال جن ح
مــوارد آیــا ممکــن اســت آنــکار بــرای حــل بحــران 

ــد؟ ــکاری کن ــران هم ــا ای ــوریه ب س
  بحــران ســوریه پیامدهــای زیــادی را بــرای ترکیــه بدنبال داشــته 
اســت. و در نتیجــه آنکــه آنــکارا هــم اکنــون بــا بدتریــن بحــران 
هــای امنیتــی ممکــن مواجــه اســت. ایــن چالــش هــای امنیتــی 
ایــن توانایــی را دارنــد کــه دســتاوردهای حــزب عدالــت و توســعه 
ــد. در  ــن ببرن ــیده و از بی ــش کش ــه چال ــته ب ــال گذش را در ۱0 س
حقیقــت بحــران ســوریه موجــب گشــوده شــدن موضــوع قدیمــی 
ــرای  ــه یــک محــل مناســب ب کردهــا شــده و ترکیــه را تبدیــل ب
فعالیــت گــروه هــای افراطــی کــرده اســت. ترکیــه در ابتــدا مــی 
خواســت تــا از ایــن گــروه هــا بــر اســاس منافــع خــود برای ســاقط 
کــردن حکومــت ســوریه اســتفاده کنــد امــا آنــکارا در محاســبه این 

بــازی خطرنــاک دچــار اشــتباه شــده اســت.
ترکیــه پیامدهــای حمایــت از ایــن قبیــل گــروه هــا در برابــر بشــار 
اســد را دســت کــم گرفــت و دســت بــه قمــار بزرگــی زد. اکنــون 
ــان  ــال پای ــکارا بدنب ــارج شــده اســت آن ــرل خ ــه اوضــاع از کنت ک
دادن بــه بحــران ســوریه اســت و در ایــن راه نقــش ایــران ضروری 
ــورد  ــه در م ــران و ترکی ــان ای ــی می ــوز اختافات ــه هن ــت. البت اس
ــود وجــود  ــه خواهــد ب ــده بشــار اســد در ســوریه چگون اینکــه آین
دارد امــا تهــران و آنــکارا هــر دو یــک هــدف را دنبــال مــی کننــد و 
آن پایــان دادن بــه جنــگ ســوریه در ســریع تریــن زمــان ممکــن 

اســت.
عــاوه بــر ایــن مــوارد ایــران و ترکیــه شــریکان اقتصــادی مهمی 
هســتند. و بــه تازگــی رئیــس شــورای تجــاری ایران-ترکیــه اعام 
کــرده کــه مبــادالت تجــاری ۱3 میلیــارد و ۷00 میلیــون دالری دو 
ــا ســال  ــارد دالر ت ــه 30 میلی ــد ب ــی توان کشــور در ســال 20۱4 م
20۱6 برســد. بــه عبــارت دیگــر هرچنــد ایــران و ترکیــه در حــال 
رقابــت بــا یکدیگــر در ســوریه هســتند امــا بــا ایــن وجــود در ســایر 

ــی را  ــذاری های ــرمایه گ ــه س ــط دوجانب ــاس رواب ــر اس ــوارد و ب م
انجــام داده و بــا یکدیگــر همــکاری مــی کننــد.

ــما  ــه ش ــود در منطق ــرایط موج ــه ش ــه ب ــا توج ||  ب
آینــده روابــط ترکیــه و ایــران را چگونــه مــی بینیــد؟

ایــن درســت اســت کــه در چهار ســال کذشــته ترکیــه و عربســتان 
علیــه بشــار اســد بــا یکدیگــر متحــد شــده بودنــد و ایــن موضــوع 
ــران کردســتان  ــه حــزب کارگ ــرای ترکی ــه ب ــز حقیقــت دارد ک نی
)پ ک ک( بــه مراتــب تهدیــد بیشــتری از داعــش اســت و مــوارد 
ــکارا و تهــران  ــز وجــود دارد کــه در خصــوص آنهــا آن دیگــری نی
ــا ایــن وجــود هنــوز هیــچ مدرکــی در  هــم عقیــده نیســتند امــا ب
ایــن رابطــه وجــود نــدارد کــه ترکیــه در مرزهــای ســوریه بــه اتفاق 
عربســتان ائتافــی را بــرای مقابلــه بــا ایــران تشــکیل داده باشــد.

مــا بایــد قبــول کنیــم کــه هــم ایــران و هــم ترکیــه از بازیگــران 

ــع  ــورد مناف ــوان همیشــه از برخ ــی ت ــه هســتند و نم ــم منطق مه
خــودداری کــرد. از زمــان قــدرت گرفتــن حــزب عدالــت و 
ــه  ــن حــزب در خاورمیان ــه و سیاســت خارجــی ای توســعه در ترکی
روابــط ایــران و ترکیــه از دو بخــش همــکاری و رقابــت تشــکیل 
شــده اســت. اگــر چــه ایــن دو کشــور در برخــی مــوارد اختــاف 
نظــر دارنــد امــا هــر دو کشــور هنــوز دالیلــی زیــادی دارنــد تــا بــا 
یکدیگــر روابــط ســازنده داشــته باشــند. بــه رغــم وجود تنــش های 
ــط  ــه رواب ــان ب ــران همچن ــه و ای ــه نظــر مــی رســد ترکی ــر ب اخی
خــود هماننــد ۱0 ســال گذشــته ادامــه دهنــد روابطــی کــه بــر پایه 

ــت اســت. ــکاری و رقاب هم

گفتگو با استاد دانشگاه بردفورد:

محاسبات ترکیه درباره سوریه اشتباه بود/
نیاز آشکار آنکارا به تهران

استاد دانشگاه بردفورد با اشاره به تالش های عربستان سعودی برای نزدیک شدن به ترکیه، نقش ایران 
را برای خارج شدن آنکارا از باتالق سوریه ضروری دانست.

در ماه های اخیر تحوالت ترکیه عالوه بر آنکه به دلیل مواردی همچون حمالت ارتش این کشور به مواضع 
پ ک ک و واکنش این حزب جدائی طلب به این حمالت و همچنین کشمکش بر سر تشکیل دولت ائتالفی 
چشمگیر بوده یک نکته دیگر نیز موجب شد بود تا تحوالت سیاسی آن مورد توجه قرار بگیرد و این مورد 
چیزی نبود به غیر از نزدیک شدن آرام عربستان سعودی به آنکارا به امید تشکیل یک ائتالف امنیتی جدید.

در همین رابطه با دکتر »افشین شاهی« استاد دانشگاه بردفورد به گفتگو نشستیم. متن این مصاحبه به 
شرح زیر است:

منطقه خاورمیانه هر روز بی ثبات تر 
و بی ثبات تر می شود و در این میان 

سعودی ها احساس می کنند
 که دیگر نمی توانند روی واشنگتن 

به عنوان یک شریک امنیتی
 قابل اطمینان تکیه کنند. 

توافق هسته ای ایران نیز به
 نگرانی های امنیتی عربستان

 اضافه کرده است. از همین رو 
عربستان فعاالنه به دنبال یافتن 

متحدان امنیتی جدیدی است تا 
توازن قوا در منطقه را به نفع خود تغییر 
دهد و در همین راستا عربستان اشتیاق 

زیادی نشان داده تا مناسبات امنیتی 
خود با ترکیه را افزایش بدهد|
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آ ســـــــیا

ــاره  ــک ق ــش موش ــی از آزمای ــوک ناش ــی در ش ــات آمریکای مقام
پیمــای DF-41 توســط پکــن هستند،موشــکی کــه قــادر خواهــد 

بــود همــه نقاط ایــاالت متحــده را مــورد حمله قــرار دهد.
مقامــات کاخ ســفید همچنــان در بهــت و حیــرت ناشــی از آزمایش 
موشــک قــاره پیمــای DF-41 توســط چینــی هــا هســتند. ایــن 
ــی  ــه جوی ــه مداخل ــود ک ــی ش ــی منتشــر م ــر درســت در زمان خب
هــای آمریــکا در شــبه جزیــره کــره، یعنــی حیــاط خلــوت پکــن در 

خــاور دور بــه نقطــه اوج خــود رســیده اســت.
ــی دیپلمــات در گزارشــی مســتند اعــام  ــه ژاپن ــه نام ــرا هفت  اخی
کرده اســت کــه پکن در روز ششــم آگوســت ســال 2015 میادی 
) 15 مــرداد مــاه امســال ( موشــک قــاره پیمــای خــود را بــا قابلیت 
ــاک  ــه خ ــی ب ــوره و دسترس ــد منظ ــان چن ــری همزم ــدف گی ه
آمریــکا آزمایــش کــرده اســت. ایــن موشــک بــرای چهارمین بــار طی 
ســه ســال گذشــته بــا موفقیــت آزمایــش شــده و نتایــج ایــن آزمایش 
مــورد رضایــت کارشناســان دفاعــی و نظامی چین قــرار گرفته اســت. 
منابــع نظامی اعــام کرده انــد که این موشــک قادر بــه حمل کاهک 
هســته ای بوده و بــرد آن 12 تــا 15 هزار کیلومتر را شــامل می شــود.
نگاهــی ســاده بــر دامنــه بــرد ایــن موشــک نشــان مــی دهــد که 
از ایــن پــس کل ایــاالت و مناطق آمریــکا در معرض شــلیک این 
موشــک قرار خواهد داشــت. به عبارت بهتر، نتیجــه تقابل نظامی 
مســتقیم و احتمالــی چیــن و ایــاالت متحــده، بمباران کلیــه نقاط 

ایاالت متحده توســط موشــک DF-41 خواهد بود.
مقامــات چینــی بــا آزمایــش ایــن موشــک پیــام گویــا و مســتقیمی 
را بــه مقامــات آمریکایــی مخابــره کــرده انــد. این موشــک درســت 

ــدات امنیتــی واشــنگتن  ــی آزمایــش مــی شــود کــه تهدی در زمان
علیــه پکــن وارد فــاز تــازه ای گردیــده و هــر دو حــزب دموکــرات 
ــن و  ــه چی ــد محــور خــود نســبت ب ــگاه تهدی و جمهوریخــواه از ن

موقعیــت آن در خــاوردور پــرده برداشــته انــد.
ــمندترین  ــک DF-41 هوش ــد موش ــون معتقدن ــات پنتاگ  مقام

موشــک بالســتیکی خواهــد بود کــه تاکنــون آزمایش شــده اســت. 
مقامــات نظامــی و سیاســی رســمی آمریــکا فعا واکنشــی نســبت 
بــه آزمایــش موشــک DF-41 نشــان نــداده انــد امــا بــه نظــر می 
ــان  ــن موضــوع می ــر ســر ای ــده ای نزدیــک جــدال ب رســد در آین

واشــنگتن و پکــن تشــدید شــود.

آزمایش موشک DF-۴۱ توسط چین/ غرش اژدهای زرد تن اوباما را لرزاند

نماینـده پارلمـان افغانسـتان معتقد اسـت هلمند 
یک سیسـتم مافیایی مـواد مخدر به خـود گرفته 
اسـت و جـای سـوال اسـت کـه چـرا مسـئولین 
دولتـی این مسـائل را بررسـی نمی کننـد و برای 
بررسـی این موضوعـات مهم عاقمنـدی ندارند.

»نسـیمه نیازی« نماینده مردم هلمنـد در پارلمان 
افغانسـتان در خصوص کشـته شـدن تعـدادی از 
نظامیان ارتش افغانسـتان در حمله هوایی نیروهای 
امریکایی گفت: باید پرسـیده شـود که چـرا نظامی 
هـای آمریکایـی در منطقه »ریـگ« والیت هلمند 
عملیات نظامـی انجـام داده اند که منجر به کشـته 

شـدن تعداد زیادی از سـربازان ما شـد.
وی گفت: باید سـوال شـود که چرا دولت افغانستان 
آنجـا را تحـت نظـر نگرفتـه اسـت. قاچاقچـی ها 
مـواد مخدر را به سـوی پاکسـتان و دیگر کشـورها 
از منطقـه ریگ منتقل می کننـد و باید این مسـاله 

روشـن شـود که هر ارگانـی که آنجا فعالیت داشـته 
اسـت به دسـتور چه کسـی بوده اسـت.

وی افـزود: ایـن یـک سـوال مهم اسـت کـه چرا 
آمریکایـی هـا بایـد عملیـات نظامی کننـد و چرا 

پلیـس مـا بایـد در آن منطقه باشـد.
نسـیمه نیـازی اظهـار داشـت: ایـن موضـوع کم 
اهمیتـی نیسـت و ارگان هـای زیـادی از جملـه 
وزارت کشـور، وزارت دفـاع و امنیـت ملـی در آن 
دخیـل هسـتند. در ایـن خصـوص بایـد از رئیس 

جمهـور و رئیـس اجرایـی نیز سـوال شـود.
نماینـده مردم هلمند در پارلمان افغانسـتان عنوان 
کـرد: هلمند یک سیسـتم مافیایی به خـود گرفته 
اسـت و جـای سـوال اسـت کـه چـرا مسـئولین 
دولتـی این مسـائل را بررسـی نمی کننـد و برای 
بررسـی ایـن موضوعـات مهـم عاقـه منـدی 
ندارند. این مسـاله مربـوط به یک شـبکه جهانی 
مافیـای قاچاق اسـت و باید کاما بررسـی شـود.

وی در ادامه گفت: کسـانی هسـتند که افـرادی را 
بـرای قاچـاق اجیر مـی کننـد و به منطقـه ریگ 

می فرسـتند.
»میـرداد خان نجرابی«، رییس کمسـییون امنیت 
داخلی پارلمان افغانسـتان و نماینده مردم کاپیسـا 
نیـز گفت: دولت افغانسـتان باید بـه صورت جدی 
ایـن مسـاله را پیگیری کنـد. چطور ممکن اسـت 
کـه در داخـل خـاک افغانسـتان آمریکایـی هـا 
بمبـاران مـی کننـد و هیچ کسـی هم مسـئولیت 

آن را بـه عهده نمـی گیرد.

گفتگو با نماینده پارلمان افغانستان:

والیت هلمند محل فعالیت 
مافیای مواد مخدر شده است

گفتگو با نماینده پارلمان افغانستان:

هنوز ذهنیت های منفی قومیتی در 
بین مردم و سیاستمداران وجود دارد

ــاح  ــه جن ــه هم ــان افغانســتان ب ــده پارلم نماین
هــا و چهــره هــای سیاســی ایــن کشــور توصیه 
ــد و ذهنیــت  کــرد از مســائل قومــی دوری کنن

هــای اینچنینــی را کنــار بگذارنــد.
ــردم  ــده م ــی«، نماین ــین فهیم ــد حس »محم
ســرپل در پارلمــان افغانســتان گفت: شناســنامه 
هــای الکترونیــک یــک ضــرورت جــدی بــرای 
افغانســتان اســت و از ابعــاد مختلــف اقتصــادی، 

امنیتــی و اجتماعــی اهمیــت دارد.
ــی در  ــار دقیق ــه آم ــی ک ــا زمان ــت: ت وی گف
ــه  ــچ برنام ــد هی ــته باش ــود نداش ــور وج کش
ــرد،  ــورت بگی ــد ص ــی توان ــی نم ــزی دقیق ری
لــذا توزیــع شناســنامه هــای الکترونیــک یــک 

ــت. ــی اس ــرورت واقع ض
نماینــده مــردم ســرپل در پارلمان افغانســتان در 
خصــوص گنجانــده شــدن واژه های »اســام« 
و »افغــان« در شناســنامه هــا کــه جنجــال های 
زیــادی را میــان مــردم و مســئوالن افغانســتان 
برانگیختــه اســت گفــت: مــن فکــر مــی کنــم 
ایــن مســاله چیــز مهــم و قابــل بحثــی نیســت 
زیــرا وقتــی مــی گوییــم »جمهــوری اســامی 
افغانســتان« هــم اســام در آن مطــرح اســت و 
هــم افغــان، بنابرایــن بــود و نبــود ایــن دو کلمه 

زیــاد مهــم نیســت.
وی در خصــوص علــت عــدم توزیــع شناســنامه 
هــا و طوالنــی شــدن ایــن رونــد گفت: مشــکل 
ــات  ــان مقام ــم در می ــی، ه ــم در ادارت دولت ه
ــوز  ــت؛ هن ــی اس ــات سیاس ــم در اجتماع و ه
ــود دارد و  ــی وج ــی قومیت ــای منف ــت ه ذهنی
ــرات  ــائل تاثی ــن مس ــم ای ــی کن ــر م ــن فک م

ــازی دارد. ــت س ــد مل ــی در رون منف
ــه  ــه هم ــتان ب ــان افغانس ــده پارلم ــن نماین ای
جنــاح هــا و چهــره هــای سیاســی توصیــه کرد 
از مســائل قومــی دوری کننــد و ذهنیــت هــای 
اینچنینــی را کنــار بگذارنــد. وی در پایــان اظهار 
ــورت  ــه ص ــا ب ــنامه ه ــع شناس ــت: توزی داش
ــنامه  ــه شناس ــی ک ــت و هنگام ــی اس تدریج
ــات در  ــد انتخاب ــد رون ــع گردی ــا توزی ــا کام ه

ــد. ــد ش افغانســتان شــفاف خواه
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ــات  ــی اطاع ــن الملل ــت بی ــه امنی ــت نام موافق
ــکار  ــده ابت ــکاس دهن ــن و روســیه انع ــان چی می
دیپلماتیــک دو کشــور در مباحــث امنیــت فضای 

مجــازی در ســطح بیــن المللــی اســت.
»ایلیــن کــورزاک« اســتاد دانشــگاه اســتنفورد در 
مطلبــی کــه در ســایت شــوراي روابــط خارجــي 
آمریکا منتشــر شــده بــه بررســی همــکاری های 
چیــن و روســیه در فضــای ســایبری پرداختــه که 

در ادامــه از نظــر مــی گــذرد.
در هشــتم مــي 20۱5 فدراســیون روســیه و 
جمهــوري خلق چیــن توافقنامه دوجانبــه اي را در 
حــوزه امنیــت بیــن المللي فضــاي مجــازي امضا 
کردنــد. ایــن معاهــده را برخــي بــه عنــوان پیمان 
ــذاري  ــام گ ــدم تهاجــم در فضــاي مجــازي ن ع
کردنــد. درایــن توافــق دو طــرف متعهــد شــدند 
تبــادل اطاعــات و همــکاري هــاي دانشــگاهي 
و پژوهشــي را در ایــن خصــوص افزایــش دهنــد.

ــبرد  ــه پیش ــن ب ــیه وچی ــان روس ــن پیم باای
امنیــت در  دیــدگاه خویــش در خصــوص 
ــد داد، نگرشــي  ــه خواهن فضــاي مجــازي ادام
ــت در  ــت امنی ــا رهیاف ــادي ب ــد زی ــا ح ــه ت ک
ــاوت  ــي متف فضــاي مجــازي کشــورهاي غرب

ــد. ــي باش م
برخــي از ناظــران ایــن توافــق را بــه عنــوان یک 
حرکــت سیاســي در ایــن مقطــع زمانــي ارزیابــي 
مــي نماینــد و عقیــده دارنــد کــه ایــن پیمــان در 
پاســخ بــه افزایــش فشــار کشــورهاي غربــي بــه 

خصــوص در موضــوع اکرایــن اســت.
البتــه بررســي هــاي دقیــق نشــان مــي دهــد که 
ایــن توافــق در چارچــوب ابتــکارات دیپلماتیــک 
دو کشــور اســت. چیــن و روســیه در ســال 2009 
در چارچــوب ســازمان همــکاري شــانگهاي 

موافقــت نامــه امنیــت بیــن المللــي اطاعــات را 
امضــا کردنــد. در ســال 20۱۱ دو کشــور تعــدادي 
از اســتانداردهای رفتــاري در عرصــه امنیــت بین 
المللــي اطاعــات را بــه ســازمان ملــل پیشــنهاد 
دادنــد. هرچنــد ایــن پیشــنهاد بــا عــدم حمایــت 
در کمیتــه مجمــع عمومــي مواجــه شــده و 
ــاش  ــن ت ــیه و چی ــي روس ــد ول ــام مان نافرج
ــدي  ــدان کــرده و نســخه جدی هایشــان را دوچن
از هنجارهــاي رفتــاري را بــراي ارائــه بــه مجمــع 
ــد.  ــرده ان ــاده ک ــال آم ــز امس ــي در پایی عموم
ــدگاه  ــراي پیشــبرد دی ــا ب ــاش ه ــن ت همــه ای
ــوده و  دو کشــور در حــوزه امنیــت بیــن الملــل ب
موافقــت نامــه اخیــر نیــز از ایــن بابــت مســتثني 

نیســت.

زمینه هاي همکاري:
ایــن معاهــده در خیلــي از زمینه هــا  از موضوعات 
گذشــته الهــام گرفتــه اســت. به عنــوان مثــال دو 
ــد در فضــاي  ــف گســترده تهدی ــا تعری کشــور ب

مجــازي هــم عقیــده انــد. ایــن پیمــان بــه طــور 
تلویحــي ایــاالت متحــده و اروپــا را مــورد اشــاره 
قــرار داده و انتقــال اطاعاتــي کــه سیســتم 
ــه  ــگ و اخــاق را ب سیاســي، اجتماعــي و فرهن
خطــر مــي انــدازد را بــه عنــوان تهدیــد تعریــف 

ــد. مــي نمای
ــه  ــن ســند ب ــه تــاش هــاي گذشــته ای در ادام
ــه، دموکراتیــک و  ــد جانب ایجــاد یــک نظــام چن
سیســتم مدیریــت شــفاف اینترنــت تاکیــد مــي 
ــد  ــدگاه چن ــل دی ــدگاه در مقاب ــن دی ــد. ای نمای

ــت. ــي اس ــورهاي غرب ــي کش ذینفع

جنبه هاي جدید همکاري:
در حالــي کــه در موافقتنامــه هــاي گذشــته جنبه 
هــاي آرمانــي و کلــي همــکاري نمــود بیشــتري 
ــاي  ــه ه ــه جنب ــد ب ــده جدی ــن معاه ــت ای داش
عملیاتــي و ریزتــر همــکاري تاکیــد دارد و برنامه 
ــترک  ــاي مش ــروژه ه ــراي پ ــد اج ــي مانن های
ــن  ــع بی ــر در مجام ــت از یکدیگ ــي، حمای علم

المللــي ماننــد ســازمان ملــل و همچنیــن ایجــاد 
ــد دارد. ــي تاکی ــن الملل ــرم هــاي بی مشــترک ن

درمــاده 4 ایــن معاهــده بــراي اولیــن بــار 
دو طــرف متعهــد شــدند کــه از حمــات 
ــر  ــه یکدیگ ــایبري( علی ــات س کامپیوتري)حم
پرهیــز نماینــد و دوطــرف حــق دارنــد از 
ــع  ــاز از مناب ــر مج ــت غی ــتفاده و دخال ــوء اس س
اطاعاتــي دولــت هایشــان حفاظــت کــرده و از 
حمــات ســایبري علیــه یکدیگــر اجتنــاب کرده 
ــن  ــق ای ــراي تحق ــم ب ــومي ه ــرف س ــه ط و ب

ــد. ــک ننماین ــات کم ــه حم گون
دو جملــه بــکار رفتــه در ارتبــاط بــا عــدم 
بکارگیــري حمــات کامپیوتــري علیــه دو طرف 
نــه تنهــا بــه دلیــل مســائل محتوایــي بلکــه بــه 
دلیــل نــوع زبــان بــکار رفتــه نیــز اهمیــت دارد. 
قبــا چیــن از بــکار بــردن واژه دفــاع از خــود کــه 
بــه مشــروعیت فعالیــت هــاي تهاجمي ســایبري 
ــي  ــودداري م ــد خ ــي ش ــر م ــور منج ــن کش ای
ــن  ــاده 4 ای ــاي م ــر واژه ه ــرف دیگ ــرد. از ط ک
ــد  ــي مانن ــي مبهــم اســت و عبارات معاهــده خیل
ــت غیرمجــاز ممکــن  ــا دخال ــتفاده و ی ــوء اس س
اســت از ســوي دوطــرف دچــار تفســیرهاي 
متفاوتــي گــردد. بنابــر ایــن مــاده 4 ایــن معاهده 

ــراق آمیزباشــد. ممکــن اســت اغ
در مجمــوع موافقــت نامــه چیــن و روســیه 
ــک دو کشــور  ــکار دیپلماتی ــده ابت ــکاس دهن انع
ــطح  ــازي در س ــاي مج ــت فض ــث امنی در مباح
بیــن المللــي اســت. هرچنــد ایــن معاهــده اولین 
گام اســت ولــي مهــم اجــراي ایــن ســند اســت 
ــده  ــان دهن ــده نش ــن معاه ــدن ای ــي ش و اجرای
شــروع همــکاري نزدیــک در ایــن حــوزه  بیــن 
ــن  ــرا ای ــدم اج ــورت ع ــت. در ص ــور اس دو کش
ــن  ــاش نمادی ــک ت ــد ی ــه درح ــت نام موافق

ــد. ــد مان ــي خواه ــک باق دیپلماتی

همکاریهای روسیه و چین در فضای مجازی/تعریف تهدید سایبری
ترجمه و تلخیص: مهدي پورحسني

ــا وجــود مشــکات  ــده پارلمــان افغانســتان گفــت: ب نماین
ــریعتر  ــه س ــم هرچ ــادی امیدواری ــی و اقتص ــراوان امنیت ف
چالــش هــای موجــود را برطــرف کــرده و تصمیمــات خوبی 

اتخــاذ کنیــم.
محمــد هاشــم نماینــده مــردم فاریــاب در پارلمــان 
ــروع کار  ــس از ش ــم پ ــم بتوانی ــت: امیدواری ــتان گف افغانس
مجــدد پارلمــان و آمــدن نماینــدگان از تعطیات تابســتانی، 
ــم و  ــی و مشــکات اقتصــادی کار کنی روی مســائل امنیت

ــود. ــاذ ش ــه اتخ ــن زمین ــی در ای ــات خوب تصمیم
وی گفــت: بــا وجــود مشــکات فــراوان امیدواریــم بتوانیــم 
بــا چالــش هــا مقابلــه کنیــم و پــروژه هــای نیمه کاره ســال 

هــای گذشــته را مجــددا راه انــدازی کنیم.
نماینــده مــردم فاریــاب اظهــار داشــت: متاســفانه در ســال 
ــای  ــروژه ه ــا پ ــی ه ــش ناامن ــت افزای ــه عل ــته ب گذش
اقتصــادی عملیاتــی نشــد و ارزش پــول افغانســتان کمــی 
ــم  ــی کنی ــادی کار م ــائل اقتص ــا روی مس ــد. ام ــن آم پایی

ــا قوانیــن مــد نظــر اجرایــی شــود و مشــکات برطــرف  ت
ــردد. گ

ایــن نماینــده پارلمــان افغانســتان افــزود: مشــکاتی که در 
دولــت ســابق وجــود داشــت در ایــن دولــت نیــز دیــده مــی 
ــرای  ــت وحــدت ملــی ب ــران دول شــود و وعــده هــای رهب
کارهــای زیربنایــی و ایجــاد اشــتغال و نابــودی فســاد عملی 

نشــده اســت.
وی عنــوان کــرد: البتــه گام هــای مقدماتــی بــرای 
ــل بانــک«  ــده »کاب ــد بررســی پرون ــا فســاد مانن ــارزه ب مب
ــم اصاحــات گمرکــی و  ــا امیدواری شــروع شــده اســت ام
قراردادهــای اقتصــادی نیــز مــورد بررســی قــرار گیــرد تــا با 

ــردد. ــردم برگ ــاد م ــفافیت اعتم ــاد ش ایج
ــا  ــاب در پارلمــان افغانســتان گفــت: ت ــده مــردم فاری نماین
ــر  ــت و دیگ ــت و زراع ــای ترانزی ــه در بخــش ه ــی ک زمان
مســائل زیربنایــی کشــور کارهــای جــدی صــورت نگیــرد 

ــی احســاس مــی شــود. ــزوم کمــک هــا جامعــه جهان ل

گفتگو با نماینده پارلمان افغانستان:

مسائل امنیتی و اقتصادی از سوی 
پارلمان افغانستان جدی تر دنبال شود

http://mehrnews.com
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آ ســـــــیا

|| فکــر مــي کنیــد تنــش هــاي موجــود 
ــن  ــکا و چی ــاالت متحــده آمری ــن ای بی
در دریــاي چیــن جنوبــي تــا چــه حــد 

جــدي اســت؟
در مــورد فیلیپیــن و چیــن، بــا توجــه بــه برخــي 
ــي  ــن جنوب ــاي چی از ویژگــی هــای خــاص دری
ــع  ــي، در واق ــن غرب ــاي فیلیپی ــان دری ــا هم ی
بازیگــران اصلــي شــرایط اقلیمــي هســتند. امــا 
در بقیــه بخــش هــاي ایــن حــوزه، ویتنام نیــز در 
تــاش اســت تــا محــدوده خــود را از چیــن جــدا 
کنــد. مالــزي نیز بــه نوبــه خــود ادعاهایــي دارد و 
حتــي تایــوان هــم در ایــن میــان حرفــي بــراي 

ــن دارد. گفت
امــا در بعــد دیگــري کــه آمریــکا و برخــي دیگــر 
از کشــورها نیــز در آن دخیــل بــوده و بــه دفعــات 
ــتي  ــق کش ــد، آزادي ح ــه ان ــخن  گفت از آن س
رانــي در دریــاي چیــن جنوبــي نــه تنهــا دغدغــه 
ــه  ــت، بلک ــوزه اس ــن ح ــع در ای ــورهاي واق کش
ــا و  ــتي ه ــه کش ــز ک ــري را نی ــورهاي دیگ کش
ــان از  ــي ش ــن الملل ــارت بی ــاي تج ــه ه محمول

ــل مــي ســازد. ــد را دخی ــور مــي کنن آنجــا عب
ــه  ــن منطق ــي ای ــک دریای ــه ترافی ــما ب ــر ش اگ
نــگاه کنیــد متوجــه مــي شــوید کــه ۷0 درصــد 
ــژه  ــه وی ــي ب ــفرهاي دریای ــه س ــم هم از حج
ــن  ــان از ای ــي جه ــیا و مابق ــن آس ــفرهای بی س
ــر  ــن خاط ــه همی ــد و ب ــي کن ــور م ــه عب منطق
ــت خاصــی دارد.  ــه اهمی ــن منطق ــه ای اســت ک
ــورد  ــه م ــان منطق ــن می ــه در ای ــژه آنک ــه وی ب
ادعــاي چیــن 90 درصــد از دریــاي چیــن 
جنوبــي را شــامل مــي شــود. ایــن محــدوده بــر 
 )U( ــو ــه شــکل حــرف ی ــي ب روي نقشــه نمای
انگلیســي بــه خــود مــي گیــرد کــه اکثــر بخــش 
مرکــزي دریــاي چیــن جنوبــي را احاطه کــرده و 
تــا داخــل مــرز 200 کیلومتــري »منطقــه ویــژه 
اقتصــادي« کــه بــرای دیگــر کشــورهاي منطقه 
ــه شــده  ــن در نظــر گرفت ــام و فیلیپی ــر ویتن نظی
ــا اصــل  ــق ب اســت هــم پیــش مــي رود. )مطاب
ــورهای  ــه کش ــا هم ــوق دریاه ــیون حق کنوانس
ــرداری  ــره ب ــق به ــی ح ــوزه آب ــن ح ــع در ای واق
ــه 200  ــا فاصل ــی را ت ــع دریای ــاری از مناب انحص

ــد(. ــود دارن ــاحل خ ــر از س کیلومت

|| همانگونـه کـه مـي دانیـد، آمریـکا 
از  خـود  هـاي  سیاسـت  چرخـش  از 
خاورمیانـه به آسـیا سـخن گفته اسـت 
بـه ویـژه آسـیاي غربـي. اهمیت آسـیا 

براي ایـاالت متحـده آمریکا تـا چه حد 
اسـت که این کشـور توجه از خاورمیانه 

را متوجـه آن منطقـه کـرده اسـت؟
ــي و  ــات آمریکای ــاي مقام ــه ه ــه از بیانی چنانچ
مقــاالت ارایــه شــده در نشــریات بیــن المللــي بر 
مــي آیــد، آمریــکا بــه تحلیــل منافــع راهبــردي 
ــه و ســالها اســت  ــي پرداخت ــاد جهان خــود در ابع
کــه بســیاري از کارشناســان قــرن 2۱ ام را عصــر 
ــیه(  ــرقی و اقیانوس ــوب ش ــیای جن پاسیفیک)اس
ــه  ــت ک ــب اس ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــب داده ان لق
ــه  ــکا ب ــا و آمری ــرب، اروپ ــاي رشــد از غ موتوره
ــده  ــیا چرخی ــور آس ــو ظه ــاي ن ســمت اقتصاده
ــور  ــه موت ــن ک ــه ســمت چی ــژه ب ــه وی اســت ب
ــن عرصــه اســت.  طــراز اول رشــد اقتصــادي ای
البتــه در ایــن میــان ژاپــن، کــره جنوبــي و هنــد 
ــزرگ  ــاي ب ــدرت ه ــمار ق ــي در ش ــز همگ نی
اقتصــادي بــه حســاب مــي آینــد. ضمنــا چیــن 
و هنــد بزرگتریــن بازارهــاي مصرفــی جهــان نیز 

ــد. ــه شــمار مــي آین ب
ــد  ــي رش ــاي آت ــوزه ه ــه ح ــا مقایس ــن ب بنابرای
اقتصــادي و یــا بهتــر بگویــم بــا مشــاهده رشــد 
قــدرت هــاي اقتصــادي منطقــه، ایــاالت متحده 
آمریــکا بــه ایــن بــاور رســیده اســت کــه منافــع 
ــن  ــورهاي ای ــا کش ــل ب ــتري از تعام ــي بیش مل

منطقــه عایــدش مــي شــود. البتــه علیرغــم آنکه 
ــکل  ــال ش ــیا در ح ــه آس ــش ب ــت چرخ سیاس
گیــري اســت، از اهمیــت خاورمیانــه یــا آســیاي 
ــد.  ــد ش ــته نخواه ــکا کاس ــزد آمری ــي در ن غرب
هــر کشــوري کــه داعیــه هــای جهانــي داشــته 
باشــد نمــي توانــد یــک منطقــه خــاص از دنیــا را 
ــا اســت  ــه آن معن ــن حــرف ب ــرد. ای ــده بگی نادی
کــه ایشــان ممکــن اســت نقطــه تمرکــز خــود را 
تغییــر بدهنــد امــا همچنــان منافــع مشــخصي را 

ــد.  ــال مــي کنن ــه دنب در خاورمیان
چنانچــه شــما بــه بیانیه هــا، گفتــه هــا و اقدامات 
آمریــکا توجــه کــرده باشــید -کــه قطعا ایــن کار 
را انجــام مــي دهیــد- متوجــه مي شــوید کــه در 
آنهــا نشــانه اي از تمایــل »بــاراک اوبامــا« رئیس 
جمهــور آمریــکا بــه فاصلــه گرفتــن از درگیــري 
هــاي عــراق و افغانســتان بــه چشــم مــي خــورد. 
امــا اگــر بــه تحــوالت دقــت کــرده باشــید، آنهــا 
در حــال انتقــال مســئولیت حفــظ امنیــت و ثبات 

منطقــه بــه دیگــر کشــورهاي منطقه هســتند.
شــما یــک تحلیــل ســنتي از کشــورهاي حــوزه 
ــکا در  ــژه آمری ــه وی ــارس، اســرائیل و ب ــج ف خلی
ــن  ــه بی ــته اي ک ــق هس ــا تواف ــد ام ــن داری ذه
ــاید  ــد، ش ــل ش ــورهاي ۱+ 5 حاص ــران و کش ای
ــا  ــه تنه ــه ن ــا ک ــن ادع ــر ای ــد ب ــاهدي باش ش

ــه  ــي ب ــاي غرب ــدرت ه ــر ق ــه دیگ ــکا بلک آمری
فکــر تغییــر ســطح روابــط خــود بــا ایــران افتــاده 
انــد و بــه ایــران بــه چشــم یــک بازیگــر منطقــه 
ــر  ــه آن خاط ــن ب ــه ای ــد البت ــي کنن ــگاه م اي ن
ــارج  ــه خ ــورها از صحن ــه کش ــه بقی ــت ک نیس
مــي شــوند بلکه بیشــتر بــه خاطــر تامیــن منافع 
ــران اســت  ــه نفــع ای ــران اســت. ایــن ب خــود ای
کــه نقــش تثبیــت کننــده را در منطقــه ایفــا کند 
و درســت بــه همیــن دلیــل اســت کــه عملکــرد 
»محمدجــواد ظریــف« وزیــر امــور خارجــه ایران 
بــه لحــاظ ســفر بــه کشــورهاي منطقــه اهمیــت 
دارد تــا بــه ایــن ترتیــب بــه کشــورهای منطقــه 
دربــاره حســن نیــت ایــران اطمیــان داده و بگوید 
ــي  ــه م ــه گفت ــران برخــاف آنچــه ک ــال ای امی
شــود توســعه طلبانــه نیســت و در برنامــه هــای 
خــود آســیب رســاندن بــه کشــورهای همســایه 

ــد. ــال نمــی کن را دنب

|| آیـا فکـر مـی کنیـد کـه بـا توجـه به 
اختالف ایـاالت متحـده آمریـکا و چین 
بـر سـر منطقـه آسـیای جنوبـی، ایـن 
کشـمکش هـا مـی توانـد در نهایت به 
بلـوک بنـدی جدیـدی در منطقـه منجر 
شـود؟ بـرای مثال اتحـاد آمریـکا و هند 

بـرای مقابلـه بـا چین؟
ــر روابــط بیــن  ر حــال حاضــر شــرایط جالبــی ب
الملــل حاکــم اســت و بــه طــور قطــع اندیشــکده 
هــا اتحــادی را کــه شــما از آن نــام بردیــد را نیــز 
مــورد بحــث قــرار مــی دهنــد. البتــه بحــث فقط 
بــر ســر بلــوک بنــدی در آســیا نیســت بلکــه در 
سراســر جهــان ما در حــال دور شــدن از نظــام دو 
قطبــی و نزدیــک شــدن بــه نظــام چنــد قطبــی 
هســتیم. ناگفتــه نمانــد کــه آمریــکا قطعــا ایــن 
مســئله را تکذیــب مــی کنــد و بارهــا نیــز ایــن 
ــرده  ــرح ک ــود مط ــای خ ــه ه ــب را در بیانی مطل
انــد کــه بــه چیــن بــه چشــم یــک دشــمن نــگاه 
ــت پکــن را شــریک  ــع دول ــد و در واق نمــی کنن
ــا  ــی ه ــه فیلیپین ــد؛ همانطــور ک ــی دانن خــود م
ــد.  ــی آورن ــمار نم ــه ش ــود ب ــن را دشــمن خ چی
چیــن اگــر بزرگتریــن شــریک تجــاری فیلیپیــن 
نباشــد قطعــا یکــی از بزرگتریــن شــرکای 
ــران  ــورد ای ــن در م ــن اســت و ای تجــاری فیلیپی
و آمریــکا هــم صــدق مــی کنــد. آمریــکا و چیــن 
بزرگتریــن شــرکای تجــاری هســتند. گمــان می 
ــه  ــی را ب ــی مال ــنگتن بیشــترین بده ــم واش کن

پکــن داشــته باشــد.

گفتگو با سفیر فیلیپین؛

آمریکا خواهان مشارکت شرکایش در امنیت آسیاست/ قرن ۲۱ عصر پاسیفیک
گفتگو: جواد حیران نیا- پیمان یزدانی

سفیر فیلیپین در گفتگو با خبرگزاری مهر موضوعات مناقشات در دریای چین جنوبی و اقدام ارتش ژاپن برای حضور در مأموریتهای برون مرزی و سیاست چرحش به 
آسیای آمریکا را مورد بررسی قرار داده است.

برخی کارشناسان به ویژه آنهایی که از مکتب رئالیسم طرفداری می کنند ظهور و قدرت یابی چین را تهدیدی برای آمریکا تلقی می کنند. رشد اقتصادی چین و قدرت رو 
به تزاید آن باعث شده تا برخی آنرا به قدرت نظامی نیز ترجمه و تفسیر کنند. بر این اساس مهار چین یکی از دغدغه های اصلی آمریکا به شمار می رود. سیاست چرخش به 

آسیای آمریکا نیز موید همین موضوع است.
دی شدن اختالفات در خصوص چین می تواند بلوک بندیهای جدیدی را در منطقه آسیا به دنبال خود داشته باشد. هر چند وجود شرایط وابستگی متقابل میان چین و آمریکا 
هنوز این روند را سبب نشده  اما اگر منافع امنیتی و راهبردی غالب شود می توان انتظار چنین بلوک بندیهایی را نیز داشت. در گفتگو با »ادواردو مارتین منز« سفیر فیلیپین 

این موضوعات مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه از نظر می گذرد.

http://mehrnews.com


صفحه 58 | شماره 8 |  20 مــهــر 94  MEHR NEWSAGENCY

آ ســـــــیا

آمریــکا و دیگــر کشــورها ممکــن اســت در 
ــات  ــاره اقدام ــی درب ــی های ــی نگران حــوزه امنیت
چیــن داشــته باشــند. چیــن و دیگــر کشــورهای 
واقــع در دریــای چیــن جنوبــی بــر ســر تقســیم 
بنــدی هــای مــرزی بــا یکدیگــر اختــاف نظــر 
دارنــد امــا ایــن بــه معنــای اثبــات فرضیه ســنتی 
ــت«  ــن اس ــت م ــن دوس ــمن م ــمن دش »دش

ــن نحــو نیســت. ــه ای ــود. اوضــاع ب نخواهــد ب
اگرچــه برقــراری روابــط دوســتانه بــا کشــورهای 
واقــع در یــک منطقــه بــرای هــر کشــور امــری 
بدیهــی بــه نظــر مــی آیــد، امــا یکــی از دالیــل 
ــد،  ــا هن ــژه ب ــط وی ــراری رواب ــرای برق ــکا ب آمری
ــادی  ــدرت اقتص ــک ق ــوان ی ــه عن ــش آن ب نق
بــزرگ و مهــم اســت. بنابرایــن، تــا زمانــی 
ــرز هشــدار و پیــش  ــه م ــی ب کــه مســائل امنیت
بینــی احتمــال درگیــری هــای مســلحانه نرســد، 
لزومــی بــرای بازنگــری در روابــط برای تشــکیل 
یــک ائتــاف خــاص وجــود نخواهــد داشــت. اما 
ــچ  ــه هی ــم ک ــی کن ــان نم ــال، گم ــان ح در زم
تمایلــی از ســوی هیــچ یــک از کشــورهای 
دخیــل در مناقشــات دریــای چیــن جنوبــی برای 
رســیدن بــه ایــن نقطــه وجــود داشــته باشــد کــه 
کشــور دیگــری را دشــمن خــود محســوب کنند.

ــه ای را  ــن الیح ــان ژاپ ــرا پارلم || اخی
تصویــب کــرده کــه بــه قــوای نظامــی 
ایــن کشــور بــرای نخســتین بــار پس 
از جنــگ جهانــی دوم اجــازه حضــور در 
جنــگ هــای فراســرزمینی را مــی دهد. 
ــن  ــاذ چنی ــرای اتخ ــن ب ــل ژاپ دالی

تصمیمــی چــه مــی توانــد باشــد؟
چنانچه شــما مقــاالت و بیانیــه هــای دولتمردان 
ــی  ــه م ــید، متوج ــرده باش ــه ک ــی را مطالع ژاپن
شــوید کــه دولــت »شــینزو آبــه« نخســت وزیــر، 
منافــع ملــی کشــور را در زمــان فعلــی در تغییــر 

موضــع گیــری امنیتــی ژاپــن مــی بیننــد.     
ــون  ــم قان ــته باش ــر داش ــه خاط ــت ب ــر درس اگ
ــی دوم از  ــگ جهان ــس از جن ــن پ ــی ژاپ اساس
ــا  ــق ب ســوی آمریکایــی هــا تنظیــم شــد. مطاب
ایــن قانــون، عملکــرد قــوای نظامــی ژاپــن تنهــا 
بــه عملیــات هــای دفاعــی محــدود مــی شــود. 
دولــت توکیــو بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت که 
شــرایط منطقــه ای آســیا و منافــع ملــی ژاپــن در 
ســال ۱945-درســت ۷0 ســال قبــل- متفــاوت 
ــال  ــن در ح ــت. ژاپ ــوده اس ــی ب ــرایط فعل از ش
ــه  ــان ب ــر جه حاضــر در شــمار اقتصادهــای برت
ــای  ــدرت ه ــی از ق ــن یک ــی رود. ژاپ ــمار م ش
ــدرت آســیایی  ــا ق ــن تنه ــر آســیا اســت. ژاپ برت
اســت کــه در ابعــاد بــرون مــرزی قــوای نظامــی 
نــدارد. حتــی کشــورهایی نظیــر تایلنــد، فیلیپیــن 
و کــره جنوبــی هــم بــرای دفــاع از امنیــت خــود 
ــد.  ــرزی دارن ــرون م ــی ب ــد نظام ــه واح و منطق
ــه  ــن ب ــدام ژاپ ــی اق ــرایط فعل ــه ش ــه ب ــا توج ب
عنــوان یــک قــدرت برتــر پیشــرفتی طبیعــی در 
جهــت تامیــن امنیت خــود و منطقــه اســت. البته 
ــق  ــا تواف ــتم. ام ــی نیس ــناس نظام ــن کارش م
ــیاری  ــب بس ــر از جان ــی اخی ــای امنیت ــه ه نام
ــی شــود.  ــی م ــی تلق ــک امرطبیع از کشــورها ی
مــا ســازمان پیمــان آتانیــک شــمالی )ناتــو( را 
تجربــه کــرده ایــم و حتــی در ایــن منطقــه نیــز 
ســازمانی بــرای همــکاری هــای امنیتــی داشــته 
ــق  ــر تواف ــا یکدیگ ــیاری از کشــورها ب ــم. بس ای

هــای امنیتــی دو جانبــه و یــا حتــی چنــد جانبــه 
دارنــد. دیگــر زمانی رســیده کــه ژاپــن توانمندی 
ــه مســئولیت  ــی خــود را در عمــل ب هــای نظام
ــه ای  ــدرت منطق ــک ق ــوان ی ــه عن ــش ب های
ارتقــاء دهــد. هــر چنــد برخــی معتقدند کــه تغییر 
ــن  ــا چی ــه ب ــرای مقابل ــن ب ــی ژاپ ــن جنگ قوانی
ــل  ــی از دالی ــد یک ــی توان ــن م ــه ای ــت ک اس
ــی  ــن نم ــا م ــد ام ــن باش ــم ژاپ ــی تصمی جانب

ــم. ــار نظــری کن ــاره اظه ــن ب ــم در ای توان

ــم  ــن تصمی ــی بی ــچ ارتباط ــا هی || آی
اخیــر پارلمــان ژاپــن و چرخــش 
ــمت  ــه س ــکا ب ــای آمری ــت ه سیاس
منطقــه آســیا و اقیانوســیه وجــود دارد؟

ــا  ــود دارد. ام ــع وج ــور قط ــه ط ــاط ب ــن ارتب ای
مطمئــن نیســتم کــه البــی هدفمنــدی از 
ــرای واداشــتن  ســوی هیــچ یــک از دو کشــور ب
ژاپــن بــه اتخــاذ چنیــن تصمیمــی و در راســتای 
تمرکــز هرچــه بیشــتر آمریــکا بــر منطقــه آســیا 
وجــود داشــته اســت. حتــی قضیــه بــه گونــه ای 
معکــوس اســت چــرا کــه اراده واشــنگتن بــرای 
ــمت  ــه س ــش ب ــت های ــور سیاس ــش مح چرخ
ــی  ــا اســت کــه حت ــن معن ــه ای آســیا معمــوال ب
در زمینــه مســائل امنیتــی چتــر آمریــکا طــوری 
بــر ســر منطقــه ســایه مــی گســترد کــه دیگــر 
هیــچ نیــازی بــه کمــک کشــورهای دیگــر باقی 
ــه نظــر مــی آیــد  ــه ب ــد. امــا ایــن گون نمــی مان
ــه  ــش را ب ــد متحدین ــی خواه ــنگتن م ــه واش ک
ــب  ــه ترغی ــائل منطق ــتر در مس ــارکت بیش مش
ــکا  ــل آمری ــدم تمای ــش ع ــه شــاید دلیل ــد ک کن
به حضــور بلنــد مــدت در عملیــات هــای نظامی 
ــل  ــن دلی ــه همی فراســرزمینی باشــد. درســت ب
ــود  ــد ســهم خ ــکا بای ــه شــرکای آمری اســت ک
را بــرای تامیــن امنیــت منطقــه آســیای جنــوب 
ــه  ــژه آنک ــه وی ــد ب ــیه بپردازن ــرقی و اقیانوس ش

ــکا نیســت. ــه بخشــی از آمری ــن منطق ای

|| بــر اســاس تئــوری رئالیســم در 
ــکا  ــل، آمری ــن المل ــط بی ــه رواب عرص
ــن را  ــادی چی ــدرت اقتص ــش ق افزای
بــه منزلــه قــدرت یابــی نظامــی ایــن 

کشــور تفســیر مــی کنــد. آیــا شــما بــا 
ــتید؟ ــق هس ــه مواف ــن قضی ای

بلــه، جالــب اســت کــه شــما به مکتــب رئالیســم 
ــد.  ــاره کردی ــل اش ــن المل ــط بی ــوزه رواب در ح
اگــر از یــک بعــد خــاص بــه ایــن قضیــه نــگاه 
ــه  ــک معامل ــه ی ــوال ب ــن شــرایط معم ــم ای کنی
بــرد- باخــت منجــر مــی شــود و چنانچــه شــما 
ــگاه  ــل ن ــن المل ــط بی ــه رواب ــر ب ــن منظ از ای
ــدرت  ــه ق ــی ب ــدرت مطــرح جهان ــر ق ــد، ه کنی
گرفتــن یکــی از بازیگــران منطقــه ای بــه دیــده 
ــه  ــت ب ــن اس ــی ممک ــته و حت ــاط  نگریس احتی
ــان از  ــرای اطمین ــی )پیشــگیرانه( ب فکــر اقدامات
ــر دیگــر  ــن بازیگــر ب ــرل ای عــدم ســلطه و کنت
ــن، اســتناد  ــد. بنابرای ــه ای بیافت مناســبات منطق
بــه یــک دیــدگاه رئالیســتی اســتداللی منطقــی 

ــد. ــه نظــر مــی آی ب
بــه نظــر مــی رســد کــه در حــال حاضــر اغلــب 
ــن  ــکا از چنی ــره آمری ــان کنگ ــوری خواه جمه

ــد. ــی کنن ــت م دیدگاهــی حمای
ــت  ــاره سیاس ــر درب ــار نظ ــگاه اظه ــن در جای م
ــا  ــک کشــور دیگــر نیســتم. ام ــی ی هــای داخل
درســت اســت. ایــن گونــه بــه نظــر مــی آیــد که 
آنهــا روابــط حاکــم بــر آســیا و حتــی خاورمیانــه 
را از چشــم انــداز بــرد- باخــت تجزیــه و تحلیــل 

مــی کننــد.

|| از یک سـو ما شـاهد تنش هـای زیاد 
چیـن بـا ژاپـن، ویتنـام و حتـی گاهـی 
کشور شـما، فیلیپین هسـتیم و از سوی 
دیگر تنـش های آمریـکا و چیـن را نیز 
مشـاهده  آسیا-اقیانوسـیه  منطقـه  در 
مـی کنیـم. آیـا فکـر مـی کنید کـه این 
تنش ها در آینـده به وخامـت اوضاع در 

منطقـه منجر شـود؟
ــگاه کــرد و امیــدوار  ــه گذشــته ن ــوان ب شــاید بت
تاریــخ  از  بــود کــه درس هــای برگرفتــه 
ــرای شــکل  ــی ب ــدگان و راهنمای راهگشــای آین
گیــری روابــط آتــی منطقــه باشــد. گمــان نمــی 
کنــم هیــچ یــک از کشــورهای منطقــه خواهــان 
تشــدید تنــش هــا در حــد درگیــری باشــند. ایــن 
مســئولیت همــه کشــورهای منطقــه اســت 

ــن  ــه ای ــیدن ب ــا و رس ــش ه ــدید تن ــه از تش ک
ــئله  ــن مس ــا در ای ــد. ام ــری کنن ــه جلوگی نقط
ــه در  ــی ک ــه مباحث ــد هم ــه مانن ــت ب ــز درس نی
ــد  ــی افت ــاق م ــل اتف ــن المل ــط بی ــه رواب عرص
بیــش از یــک کشــور دخیــل اســت. ایــن طــور 
نیســت کــه یــک کشــور بــه طــور یــک جانبــه 
ــن  ــد ای ــرده و بگوی ــام ک ــود را اع ــم خ تصمی
چیــزی اســت کــه مــن مــی خواهــم بلکــه ایــن 
ــه  ــن اعضــای جامع یــک گفتمــان دو ســویه بی
ــه  ــکات منطق ــل مش ــرای ح ــه ب ــت ک ای اس
ــن  ــد. بنابرای ــی کنن ــاش م ــز ت ــح آمی از راه صل
مــن امیــدوارم کــه هرگــز بــه مرحلــه رویارویــی 
نرســیم امــا همانطــور کــه گفتــم همــه چیــز بــه 

ــتگی دارد. ــه بس ــورهای منطق ــاب کش انتخ
چنانچــه بــا وجــود درس هــای برگرفتــه از تاریخ 
بــاز هم یــک کشــور بــه رفتــار ناصحیــح و مغایر 
بــا قانــون ادامــه دهــد و منافع دیگــر کشــورها را 
رعایــت نکنــد و چنانچــه همــه راه هــای ممکــن 
ــل  ــه تقاب ــت ب ــن وضعی ــر ای بســته شــود، ناگزی
نظامــی منجــر خواهــد شــد. متاســفانه بــا وجــود 
درس هــای برگرفتــه از تاریــخ ایــن قبیــل 
مســائل همچنــان در جامعــه جهانــی اتفــاق مــی 
افتــد. مــن امیــدوارم کــه چنیــن اتفاقــی رخ ندهد 
و بــاور دارم کــه کشــورهای دخیــل در مناقشــات 
دریــای چیــن جنوبــی بــه حفــظ ثبــات منطقــه 
بــه گونــه ای التــزام دارنــد کــه همــه بتواننــد از 
مزایــای اقتصــادی ایــن ثبــات بهــره مند شــوند.

|| بنابرایــن شــما معتقــد هســتید کــه 
ــورهای  ــه کش ــی ک ــتگی متقابل وابس
ــه  ــده ب ــاالت متح ــن و ای ــه، چی منطق
ــد  ــه یکدیگــر دارن لحــاظ اقتصــادی ب
مانــع از آن مــی شــود کــه تنــش هــای 
سیاســی منافــع کشــورهای منطقــه را 

ــدازد؟ ــره بیان ــه مخاط ب
ــه ایــن  ــه. امیــدوارم کــه همــه ب خوشــبختانه بل
ــن نتیجــه  ــروی از قوانی ــا پی ــه ب درک برســند ک
بهتــری عایدشــان خواهــد شــد و چنانچــه 
مذاکــرات در چارچوبــی قانونمنــد بــه پیــش برود 
همــه طرفیــن بــی آنکــه درگیــری بــروز کنــد به 

ــند. ــی رس ــود م ــت خ خواس
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آ ســـــــیا

»بــروس هــال« بــه نســل دوم نظریــه پــردازان مکتــب 
ســازه انگاری تعلــق دارد. وی عــاوه بــر ســابقه خدمت در دانشــگاه 
ــدت  ــه م ــد ب ــت رودآیلن ــراون« ایال ــوا« و دانشــگاه »ب ــی »آی ایالت
ــس  ــر تدری ــه ام ــتان ب ــال در دانشــگاه »آکســفورد« انگلس ۱0 س
مشــغول بــوده اســت. بــروس از ســال 20۱3 تــا کنــون نیــز اســتاد 
روابــط بیــن الملــل در دانشــگاه »ماکائــو« چیــن بــوده اســت. وی 
ــان  ــه از آن می ــت ک ــددی اس ــار متع ــتار آث ــا ویراس ــنده و ی نویس
ــت  ــوان حکوم ــه عن ــزی ب ــک مرک ــه »سیســتم بان ــوان ب ــی ت م
ــازمان های خصوصــی  ــور س ــی«، »ظه ــازی مال ــی: اعتبارس جهان
ــاختارهای  ــی: س ــی- جمع ــت مل ــی« و »هوی ــت جهان در حکوم
اجتماعــی و سیســتم هــای بیــن المللــی« اشــاره کــرد. اخیرتریــن 
اثــری کــه وی در امــر ویــرای آن مشــارکت داشــته اســت کتــاب 
ــای  ــت نهاده ــر مدیری ــه ب ــا تکی »کاهــش خشــونت مســلحانه ب
غیــر دولتــی« اســت. بــروس از اعضــای هیئــت تحریریــه فصلنامه 

ــوده اســت. ــل دانشــگاه آکســفورد ب ــن المل ــات بی مطالع
ــک  ــی رود و ی ــمار م ــه ش ــی ب ــه ای اجتماع ــازه انگاری نظری س
ــرن  ــار ق ــه آث ــم ب ــت ک ــه دس ــت ک ــی اس ــناختی قدیم روش ش
ــه در  ــن نظری ــردد. ای ــر می گ ــو« ب ــتا ویک ــم »گیامباتیس هجده
حــوزه روابــط بین الملــل نیــز مباحــث جــدی را وارد کــرده اســت.

|| آیـا گمـان مـی کنیـد کـه قـدرت یابی چیـن قطب 
بنـدی سیسـتم بیـن المللـی را تغییـر داده و آن را از 

حالـت تـک قطبـی بـه دو قطبـی تبدیـل مـی کند؟
مــن بــا نحــوه طــرح ایــن ســؤال کمــی مشــکل دارم. بــه عقیــده 
مــن، سیســتم بیــن الملــل دســتکم از زمــان پیدایــش منطقــه یورو 
در ســال ۱999 چنــد قطبــی بــوده اســت. البتــه، آمریــکا بــه هنگام 
ــر شــوروی ســابق و همچنیــن کشــورهای  ســقوط اتحــاد جماهی
ــا  ــای ۱989 ت ــال ه ــن س ــی بی ــرقی یعن ــای ش ــتی اروپ کمونیس
۱99۱ و از آن پــس تــا پایــان جنــگ جهانــی اول یــک قــدرت تک 
قطبــی بــه حســاب مــی آمــد. امــا ظهــور اتحادیــه اروپــا بــه عنوان 
ــان،  ــه جه ــی در عرص ــادی فرامل ــی و اقتص ــر سیاس ــک بازیگ ی
تــاش هــای )رهــا شــده( روســیه بــرای ســاختن نظامــی مبتنــی 
بــر ســرمایه داری و دموکراســی و ظهــور قــدرت اقتصــادی چیــن 
ــان  ــه در زم ــن کشــور( ک ــی ای ــدرت نظام ــر ق ــاد کوچکت )و در ابع
ــه وجــود آمــد، در  ــو« ب رهبــری »جیانــگ زمیــن« و »هــو جینتائ
واقــع از مــدت هــا پیــش جهانــی دو قطبــی را بــه معــرض نمایش 
گذاشــت. درســت اســت؛ اروپــا در مقطعــی تــاش کــرد تــا مانــع 
از ورود آمریــکا بــه جنــگ دوم خلیــج فــارس )تهاجــم نظامــی بــه 
عــراق( شــود و در ایــن راه هــم موفــق نبــود چــرا کــه واشــنگتن از 
ــود  ــارف ب ــن دوره ای نامتع ــا ای ــدام صــرف نظــر نکــرد ام ــن اق ای
کــه در آن عقایــد نومحافظــه کاران آمریکایــی بــر سیاســت خارجی 
ایــن کشــور ســایه افکنــده و بــه گونــه ای جبــران ناپذیــر بــه بــی 
ثباتــی خاورمیانــه و ویرانــی عــراق و در نهایــت بازســازی ظاهــری 
آن بــه عنــوان یــک جمهــوری دموکراتیــک منجــر شــد. واقعیــت 

آن اســت کــه آمریــکا مدتــی اســت کــه دیگــر راه یــک نظــام تک 
قطبــی را نمــی پویــد.

ــد  ــا ح ــت داری ت ــیوه حکوم ــکا در ش ــود، آمری ــن وج ــا ای ب
ــا،  ــه اروپ ــا اتحادی ــابه ب ــای مش ــا و هنجاره ــادی از ارزش ه زی
ــن، روســیه دوران  ــکای التی ــب کشــورهای آســیایی و آمری اغل
»یلتســین« و تــا همیــن اواخــر »پوتیــن« پیــروی کــرده اســت. 
ــی چــون  ــت زمامداران ــز تحــت حکوم ــن نی ــان، چی ــن می در ای
ــه  »دنــگ ژیائوپینــگ«، »جیانــگ زمیــن« و »هــو جینتائــو« ب
ــری را در  ــیار موث ــش بس ــع نق ــن ذینف ــی از طرفی ــوان یک عن
ــرده و  ــا ک ــرال ایف ــی نئولیب ــاد جهان ــه اقتص ــد جانب ــام چن نظ
ــن  ــدوق بی ــی« و »صن ــک جهان ــی را در »بان ــل جایگاه در مقاب
المللــی پــول« بــه عنــوان مؤسســات »برتــون وودز« طلــب کــرده 
و بــه عضویــت آنهــا درآمــد. در آن مقطــع زمانــی آمریــکا ملــزم به 
کنــار آمــدن بــا مســائل بــود و نمــی توانســت نظــرات اروپایــی ها، 

ــرد. ــده بگی ــا را نادی ــی ه ــا و چین روس ه
ــده  ــرح ش ــؤال مط ــه س ــتی ب ــخ درس ــم پاس ــر بخواهی ــال اگ ح
ــه  ــا ب ــی ه ــه اروپای ــه اینک ــه ب ــا توج ــم، ب ــما بدهی ــوی ش از س
ــم از  ــه بتوانی ــر از آن هســتند ک ــوی ت ــی ق لحــاظ اقتصــادی خیل
آنهــا- صــرف نظــر از مشکاتشــان- بــه عنــوان »قدرت هــای در 
حــال ســقوط« یــاد کنیــم و در صــورت هرگونــه تحریــک جــدی 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــد و ب ــی کنن ــز م ــود را تجهی ــرعت خ ــه س ب
ــرو اســت و اقتصــاد آن  ــا مشــکل کاهــش جمعیــت روب روســیه ب
ــر زیرزمینــی اســت و  ــر صــادرات ذخای ــه طــور عمــده مبتنــی ب ب
در نهایــت بــا در نظــر گرفتــن ایــن امــر کــه چیــن اخیــرا و آن هــم 
در پاییــن تریــن ســطح ممکــن در مقولــه رســاندن »درآمــد قشــر 
متوســط« بــه ســطح اســتاندارد بــه توفیقاتــی دســت یافتــه و ضمنا 
بــا مشــکل پیــر شــدن جمعیــت نیــز مواجــه اســت، گمــان نمــی 
ــوان از آن  ــه جایگاهــی برســد کــه بت ــن ب ــی چی ــدرت یاب ــم ق کن
بــه عنــوان یــک ســر )دومیــن قطــب( از یــک نظــام دو قطبــی یاد 
کــرد. عــاوه بــر ایــن، پیــروزی در جنــگ هــای دوره مــدرن بــه 
ســه موضــوع بســتگی دارد: تکنولــوژی، تکنولــوژی و تکنولــوژی. 
ــت  ــت(، دول ــه کوی ــراق ب ــه ع ــارس )حمل ــج ف ــگ اول خلی در جن
بغــداد چهارمیــن قــوای مســلح بــزرگ جهــان را در اختیــار داشــت 
ــد،  ــدان کارزار رســید، ارتــش نجنگی ــه می ــای آنهــا ب امــا وقتــی پ
نیــروی دریایــی بــه صحنــه نیامــد و نــاوگان هوایــی پــرواز نکــرد 
و ایــن طــور شــد کــه نیروهــای آمریکایــی عراقــی هــا را تقریبــا 
بــه نســبت یــک بــه هــزار از پــا در آوردنــد. هرچــه قــدر هــم کــه 
تجهیــزات و ماشــین آالت نظامــی داشــته باشــید در میــدان جنگ 
ــا و  ــدازه از پیچیدگــی ه ــد. اینکــه چــه ان ــه کار نمــی آی ــدرن ب م
ظرافــت هــای آنهــا ســر دربیاوریــم بــه کار مــا مــی آیــد و در واقــع 
ایــن همــه آن چیــزی اســت کــه اهمیــت دارد. آمریــکا، اتحادیــه 
اروپــا، روســیه و چیــن همــه مشــکاتی دارنــد و اگــر حــق انتخابی 
در میــان باشــد مــن ترجیح مــی دهــم مشــکاتی مشــابه آمریکا و 

اتحادیــه اروپــا داشــته باشــم.

ــکا را  ــن آمری ــی چی ــدرت یاب ــد ق ــی معتقدن || برخ
ــر  ــری نظی ــیایی دیگ ــن آس ــتجوی متحدی ــه جس ب
ــه  ــد ک ــی کنی ــان م ــا گم ــت. آی ــد داش ــد وا خواه هن
ــرای  ــدازه ب ــن ان ــه ای ــا ب ــن ت ــن چی ــدرت گرفت ق
ایــاالت متحــده آمریــکا مهــم باشــد کــه این کشــور 
ــه  ــدی در منطق ــدی هــای جدی ــوک بن ــه فکــر بل را ب

ــدازد؟ بیان
ــه طــور  ــر. اغلــب کشــورهای منطقــه خــود را ب در یــک کام خی
مســتقیم بــه آغــوش امنیــت آمریــکا انداختــه انــد. آمریــکا هیــچ 
ــه خــود  ــن ب ــا چی ــدرت ب ــوازن ق ــرای ت ــه ب احتیاجــی نداشــت ک
ــد.  ــیایی را بده ــورهای آس ــن کش ــی از بی ــت یاب ــت دوس زحم
ــاالت  ــچ تحریکــی از ســوی ای ــی هی کشــورهای نگــران آســیا ب
ــه آن  ــن ب ــد. ای ــام دادن ــن کار را انج ــود ای ــل خ ــه می ــده ب متح
معنــا اســت کــه از آنجایــی کــه امــروزه چیــن بــه عنــوان دشــمن 
آمریــکا محســوب نمــی شــود، توســل دولــت واشــنگتن بــه گزینه 

ــدام مناســبی نیســت. ــار« اق »مه

ــوروی را  ــر ش ــاد جماهی ــگاه اتح ــن جای ــی ی || یعن
ــت؟ ــد داش ــدرت نخواه ــث ق ــکا از حی ــرای آمری ب

چیــن اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق نیســت. چیــن بــه همیــن 
ــه انباشــت ســرمایه )نظــام ســرمایه داری( را  تازگــی مراحــل اولی
پشــت ســر گذاشــته اســت. عمــده تریــن اختــاف نظــر موجــود 
میــان آمریــکا و چیــن بــه فاصلــه کوتاهــی پــس از فــوت »مائــو« 
و همزمــان بــا آغــاز اصاحــات »دنــگ ژیائوپینــگ« حــل و فصل 
ــادی از  ــاظ اقتص ــه لح ــن ب ــکا و چی ــده آمری ــاالت متح ــد. ای ش
اســتقال چشــمگیری برخــوردار هســتند. بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه مــدل هــای »جنــگ ســرد« و تئــوری هــای قدیمــی »انتقــال 
قــدرت« کــه زاده ذهــن نظریــه پــردازان ســاختاری واقع گرا اســت 
تــا حــد زیــادی وقتــی پــای شــرایط حاکــم بــر روابــط  فعلــی چین 
ــا  -آمریــکا بــه میــان مــی آیــد، ناکارآمــد مــی شــوند چــرا کــه ب
ــن کشــورهای  ــل اقتصــادی بی ــه وابســتگی هــای متقاب توجــه ب
بــزرگ کــه در طــول تاریــخ بــی ســابقه بــوده اســت، در واقــع هیچ 
ــن آنهــا  ــری و تنــش بی ــرای درگی ــه و اســاس ایدئولوژیکــی ب پای

ــدارد. وجــود ن

|| یعنــی نمــی توانیــم مطابــق نظریــه کنــت 
ــن را  ــی چی ــدرت یاب ــاختاری( ق ــم س والتز)رئالیس

گفتگو با نظریه پرداز برجسته آمریکایی:

چین و آمریکا در »جنگ سرد« به سر نمی برند/ وابستگی متقابل دو کشور

پروفسور »رودنی بروس هال« نظریه پرداز مکتب سازه انگاری و استاد پیشین آکسفورد معتقد است قدرت 
یابی چین تهدیدی برای آمریکا نیست و وابستگی متقابل اقتصادی دو کشور مانع از اقدام نظامی علیه یکدیگر می 

شود.
قدرت یابی چین یکی از موضوعات قابل توجه در نظام بین الملل به شمار می رود. رشد اقتصادی و قدرت 
اقتصادی چین باعث شده تا برخی قدرت یابی این کشور را از لحاظ تغییر در قطب بندی نظام بین الملل تهدیدی 

برای ایاالت متحده آمریکا به شمار آورند.
برخی در مقابل معتقد هستند که قدرت اقتصادی چین نباید به قدرت نظامی تعبیر شود و لذا این قدرت یابی 
تهدیدی برای ایاالت متحده آمریکا نخواهد بود. در همین رابطه گفتگویی با پروفسور »رودنی بروس هال« از 
نظریه پردازان برجسته مکتب سازه انگاری )جامعه شناسی تاریخی( در روابط بین الملل انجام شده است که در 

ادامه از نظر می گذرد.

گفتگو: جواد حیران نیاـ  مریم خرمائی
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آ ســـــــیا

ــث  ــم)از حی ــوب کنی ــکا محس ــرای آمری ــدی ب تهدی
ــل(؟ ــن المل ــام بی ــش نظ ــر در قطب تغیی

بــه ســختی مــی تــوان درگیــری نظامــی را بیــن چیــن بــا آمریــکا 
ــن  ــه در ای ــن متصــور شــد چــرا ک ــا و ژاپ ــه اروپ ــی اتحادی ــا حت ی
ــد  ــی توان ــای تجــاری م ــن فرصــت ه ــا از دســت رفت ــان تنه می

ــه چیــن تحمیــل کنــد. هزینــه ســنگینی را ب
ســال گذشــته، صــادرات 2۷ درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی چین 
را بــه خــود اختصــاص داد. در حــدود ۱۷ درصــد از صــادرات چیــن 
ــه هنــگ کنــگ،  ــا، ۱5 درصــد ب ــه اروپ ــکا، ۱6 درصــد ب ــه آمری ب
6.5 درصــد بــه ژاپــن و 4.5 درصــد بــه متحــد نزدیــک واشــنگتن 
یعنــی کــره جنوبــی، عرضــه مــی شــود. اثبــات ایــن مطلــب کــه 
درگیــری نظامــی پکــن بــا هــر یکــی از شــرکای تجــاری بزرگش 
توســعه چیــن را متوقــف مــی کنــد، کار چنــدان دشــواری نیســت. 
نیــاز چیــن بــه تجــارت بــا ایــن شــرکا بــه مراتــب بیشــتر از نیــاز 
آمریــکا، اتحادیــه اروپــا یــا ژاپــن بــه کاالهــای ارزان قیمــت چینی 
اســت. در صــورت بــروز هرگونــه درگیــری، دولــت پکــن بــه طــور 
ــه  ــکا، اتحادی ــاری آمری ــای تج ــم ه ــرض تحری ــان در مع همزم
اروپــا، ژاپــن و کــره جنوبــی قــرار مــی گیــرد. کشــورهای نامبــرده 
بــه اتفــاق 42 درصــد از کل حجــم مبــادالت تجــاری چیــن را بــه 
خــود اختصــاص مــی دهنــد و برهــم خــوردن ایــن رابطــه در همان 
ــا ۱2 درصــد  ــی چیــن را ت ــد ناخالــص داخل ــه نخســت، تولی مرحل
ــص  ــد ناخال ــه تولی ــید ک ــته باش ــه داش ــد. توج ــی ده ــش م کاه
ــا احتســاب زیــان  داخلــی چیــن و نــه نــرخ رشــد آن اســت کــه ب
حاصــل از بیــکاری کارگــران چینــی بیشــترین ضربــه را متحمــل 

مــی شــود. در دنیــای گلوبالیــزه شــده کنونــی کــه در آن وابســتگی 
هــای اقتصــادی تــا بــه ایــن حــد زیــاد اســت، تهدیــد برافروختــه 
شــدن آتــش جنــگ بیــن قــدرت هــای بــزرگ از ســوی بســیاری 
از تحلیلگــران چندیــن باورپذیــر نیســت. حتــی اگر هزینــه تخریب 
و تــراژدی مــرگ انســان هــا را نیــز نادیــده بگیریــم، درک هزینــه 
ــه تجــارت و  ــه واســطه ضــرر وارد شــده ب هــای اقتصــادی کــه ب
ــود  ــودی خ ــه خ ــود، ب ــی ش ــل م ــی حاص ــص داخل ــد ناخال درآم

دشــوار اســت.
بــا توجــه بــه وابســتگی هــای متقابلــی کــه تــرازوی محاســبه را به 
نفــع صلــح ســنگین مــی کنــد و بــا در نظــر گرفتــن جهــت گیری 
کشــورهای آســیایی در قبــال چیــن، بایــد بگویــم کــه آمریــکا نیاز 
مبرمــی بــه تــاش بــرای یافتــن متحدیــن منطقــه ای نــدارد حال 
آنکــه در جهــت معکوس، کشــورهای آســیایی بــا ابتکارعمــل خود 
ــکا هســتند.  ــا آمری ــر ب ــط امنیتــی نزدیکت ــراری رواب ــه فکــر برق ب
ــا در نظــر گرفتــن ایــن مســائل، نمایــش قــدرت نظامــی چیــن  ب
ــده اســت. مــن پیــش از  ــرای بســیاری از تحلیلگــران گیــج کنن ب

آنکــه بــه آســیا بیایــم، ۱0 ســال را صــرف آمــوزش دیپلمــات هــا 
در دانشــگاه »آکســفورد« انگلســتان کــردم و بایــد بگویــم کــه این 
مســئله بــرای مــن هــم گیــج کننــده اســت. ایــن قــدرت نمایــی 
کمکــی بــه چیــن بــرای جلــب دوســتان منطقــه ای نکــرده اســت. 
در مــاه هــای اخیــر نه تنهــا ژاپــن و فیلیپیــن بلکــه ویتنام، اســترالیا 
و هنــد هــم موافقتنامــه هــای امنیتــی جدیــد را بــا آمریکا بــه امضا 
ــه  ــی کمکــی ب ــدرت نمای ــه ق ــم ک ــی کن ــد م ــد. تاکی ــانده ان رس
چیــن بــرای عهــده دار شــدن نقشــی بزرگتــر در عرصــه رهبــری 
ــی  ــه نظــر م ــرد. ب ــد ک ــرقی نخواه ــوب ش ــرقی و جن ــیای ش آس
رســد کــه کشــورهای آســیایی بــرای ممانعــت از تســلط چیــن بــر 
منطقــه )در مناقشــات ارضــی دریــای چیــن جنوبــی( مقابلــه مــی 
کننــد. بــرای بســیاری از تحلیلگــران هــدف نهایــی پکــن از ایــن 
اقدامــات مشــخص نیســت چــرا کــه حتــی اگــر چیــن هــم قــادر 
بــه تســلط بــر منطقه شــود ایــن توفیــق بــه معنــای رهبــری پکن 
نخواهــد بــود زیــرا رهبــری جلــب رضایــت طــرف مقابــل را نیــز 

مــی طلبــد.

|| بــا در نظــر گرفتــن عصــر وابســتگی متقابــل 
پیچیــده)Complex interdependency( و بــا 
توجــه بــه رابطــه اقتصــادی قــوی کــه بیــن آمریــکا 
ــوک بنــدی هــای  ــا اساســا بل و چیــن وجــود دارد، آی
ــود؟ ــه نفــع دو کشــور خواهــد ب ــد منطقــه ای ب جدی

پاســخ کوتــاه بــه ایــن ســوال، بــه طــور قطــع آری اســت. بــه طــور 
ــوری  ــا تئ ــن ب ــده م ــه کنن ــه مصاحب ــت ک ــخص اس ــکار مش آش

روابــط بیــن الملــل آشــنایی داشــته و از نظریــه وابســتگی متقابــل 
ــای« در عرصــه اقتصــاد  ــون« و »جــوزف ن ــرت کی ــده »راب پیچی
ــرگ  ــد از م ــه بع ــه ای ک ــد، نظری ــی طلب ــتمداد م ــی اس سیاس
»مائــو« و با آغــاز اصاحــات »دنــگ ژیائوپینــگ« در ســال ۱9۷۷ 
ــن  ــی چی ــص داخل ــد ناخال ــه درآم ــی ک ــی زمان ــد یعن ــرح ش مط
تقریبــا بــا درآمــد ناخالــص داخلــی کشــور غنــا در همــان ســال )و 
یــا درآمــد فعلــی کــه امــروزه بــرای کــره شــمالی در نظــر گرفتــه 

ــود. ــر ب مــی شــود( براب
از آن پــس، چیــن گام برداشــتن در مســیر توســعه ای را آغــاز کــرد 
کــه چهــار ببــر آســیاییـ  هنــگ کنــگ، ســنگاپور، کــره جنوبــی و 
تایــوانـ  کمــی پیشــتر )در اوایــل دهــه ۱960 و البتــه بــرای هنگ 
ــن راه  ــد. در ای ــاده بودن ــدم نه ــه ۱950( در آن ق ــل ده ــگ اوای کن
چیــن از مزیــت نســبی نیــروی کار ارزان، ســرمایه گــذاری عظیــم 
ــک  ــکاری بان ــعه صــادرات، هم ــدف، سیاســت توس ــع ه در صنای
ــترده ای از  ــتر گس ــت بس ــی و در نهای ــای خصوص ــرکت ه و ش
ســرمایه ارزان داخلــی )پــس انــداز مــردم( برخــوردار بــوده اســت.

ایــن گونــه شــد کــه طــی چنــد دهــه گذشــته، دولــت پکــن بــه 
ــون  ــا میلی ــزود و صده ــود اف ــری خ ــر توانگ ــمگیری ب ــرز چش ط
نفــر از مــردم چیــن را از دام فقــر نجــات داد. در عــوض، آمریــکا و 
اتحادیــه اروپــا هــم از تقلیــل قیمــت هــا بــه عنــوان مزیــت ویــژه 
ــوان  ــی ت ــان م ــه از آن می ــد ک ــود بردن ــن س ــدن چی ــی ش صنعت
دسترســی بــه کاالهــای باکیفیــت و در عیــن حــال ارزان چینــی را 
نــام بــرد. ســود اقتصــادی ناشــی از تجــارت و مزایــای نســبی کــه 
بــه ایــن ترتیــب حاصــل مــی شــود بــر کســی پوشــیده نیســت.

بــه خاطــر انتخــاب هــای شایســته رهبــران چیــن در دوره پــس از 
»مائــو« اســت کــه مــا امــروزه در جهانــی بــه مراتــب ثروتمندتــر و 
صلــح آمیزتــر زندگــی مــی کنیــم. چیــن بــه حــق بایــد از توفیــق 
عظیمــی کــه بــه آن دســت یافتــه بــر خــود ببالــد. مــن گمــان می 
کنــم کــه مابقــی جهــان نیــز از بهبــود چشــمگیری کــه در زندگی 
ــوع بشــر حاصــل شــده، بســیار خشــنود  ــک پنجــم از ن ــادی ی م

هســتند.
ــدی  ــوک بن ــه بل ــتم ک ــن نیس ــم مطمئ ــوز ه ــال هن ــن ح ــا ای ب
ــاالت  ــه ای ــه رابط ــد. البت ــده باش ــود آم ــه وج ــدی ب ــای جدی ه
متحــده آمریــکا بــا دشــمنان ســابق و کشــورهایی کــه بــه رهبری 
واشــنگتن بــه دیــده تردیــد مــی نگریســتند بی نهایــت بهتر شــده 
اســت و بهتریــن مثالــی کــه در ایــن مــورد بــه ذهــن خطــور مــی 

کنــد ویتنــام و هنــد هســتند.
از ســوی دیگــر، چیــن نیــز آن گونــه کــه آرزو داشــت بــه جرگــه 
قــدرت هــای جهانــی پیوســت و از حــق عضویــت صنــدوق بیــن 
المللــی پــول، بانــک جهانــی و ســازمان تجــارت جهانــی برخــوردار 
ــا  ــه ب ــی در مصاحب ــه تازگ ــه ب ــور ک ــال، همانط ــن ح ــا ای ــد. ب ش
شــبکه »تــی دی ام« شــهر »ماکائــو« گفتــه ام، گمــان مــی کنــم 
ــان را  ــه جه ــد ک ــتباه مرتکــب ش ــر دو اش ــن اواخ ــکا ای ــه آمری ک
بیــش از حــد الزم بــه معادلــه ای بــا »حاصــل جمــع جبــری صفر« 

شــبیه کــرد.
چیــن بارهــا برخــورداری از حــق رای بیشــتری را در صنــدوق بیــن 
ــن  ــه ای ــال آنک ــتار شــده ح ــی خواس ــک جهان ــول و بان ــی پ الملل
ــه،  ــف رد شــده اســت. البت ــل مختل ــه دالی ــار ب ــر ب درخواســت ه
برخــوردای از ســهمیه و حــق رای بیشــتر بــا توجــه بــه اینکــه چین 
۱0 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان را بــه خــود اختصاص 
ــه نظــر مــی رســید امــا در ابتــدا کشــورهای  ــی ب داده، امــر معقول
ــه  ــه واگــذاری حــق رای خــود ب ــور ب ــی کــه مجب کوچــک اروپای

پکــن بودنــد بــا ایــن امــر مخالفــت کردنــد.
ــبق  ــور اس ــس جمه ــوش« رئی ــو ب ــرج دبلی ــت »ج ــه، دول در ادام
ــرد  ــی ک ــت م ــن حمای ــع چی ــه از موض ــم آنک ــکا، علیرغ آمری
ــرد.  ــی هــا کاری از پیــش بب ــل مخالفــت اروپای ــه دلی نتوانســت ب
ــکا،  ــی آمری ــور فعل ــس جمه ــا« رئی ــاراک اوبام ــت »ب ــا دول بعده
موفــق بــه جلــب رضایــت اروپایــی هــا شــد امــا تصمیــم گیــری را 
بــه کنگــره واگــذار کــرد و ایــن نهــاد قانون گــذاری نیــز اقدامــی در 

ــداد. ــه انجــام ن ــن زمین ای
بــه ایــن ترتیــب شــد کــه چیــن ســرخورده از همــه جــا در جهــت 
ــا  ــی از آنه ــه یک ــت ک ــعه ای گام برداش ــک توس ــیس دو بان تاس
ــذاری در زیرســاخت هــای آســیا« و دیگــری  ــک »ســرمایه گ بان
بانــک »بریکــس« اســت کــه ظاهــرا عملــی کــردن پــروژه آن بــا 
توجــه بــه اینکــه ایــن روزهــا برزیــل، روســیه و آفریقــای جنوبــی 
بــه جــای مشــارکت در ســرمایه گــذاری بــه فکــر طلــب کمــک 

افتــاده انــد، بــا وقفــه مواجهــه شــده اســت.
ــت اقتصــادی  ــه اهمی ــا توجــه ب ــکا ب ــن کنگــره آمری ــاور م ــه ب ب
ــرای  ــن کشــور ب ــده گرفتــن درخواســت معقــول ای ــا نادی ــن ب چی
ــول  ــی پ ــن الملل ــدوق بی ــتر در صن ــق رای بیش ــورداری از ح برخ
ــا  ــت اوبام ــی اشــتباه بزرگــی را مرتکــب شــد و دول ــک جهان و بان
هــم بــا ترغیــب آشــکار کشــورهای اروپایــی به عــدم مشــارکت در 

ــه اشــتباه دیگــری زد.   ــروژه هــای بانکــی چیــن دســت ب پ
ــن  ــل تامی ــازمان مل ــه از ســوی س ــعه ای ک ــک توس ــه بان ــاز ب نی
مالــی شــود مجمــوع منابــع بانــک جهانــی، بانــک توســعه آســیای 
ژاپــن و بانــک ســرمایه گــذاری در زیرســاخت هــای آســیای چیــن 
راـ  کــه ســرمایه اولیــه آن بــه ۱00 میلیــارد دالر مــی رســدـ  تحت 
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الشــعاع قــرار مــی دهــد. عــاوه بــر ایــن، ســرمایه گــذاری بخــش 
ــن  ــارکت ای ــوه مش ــز از جل ــیا نی ــعه آس ــر توس ــی در ام خصوص

مؤسســات بیــن المللــی در همــه زمینــه هــا مــی کاهــد.   
آمریــکا مــی توانــد در عرصــه رهبــری یــک بانــک توســعه منطقه 
ــارکت  ــه مش ــژه آنک ــه وی ــود. ب ــهیم ش ــن س ــا چی ــد، ب ای جدی

کشــورهای اروپایــی هــم تضمینــی خواهــد بــود بــر اینکه ســاختار 
ــام  ــی نظ ــای جهان ــا و ارزش ه ــد هنجاره ــک جدی ــن بان اداره ای
ــکا  ــا، آمری ــده اســت. طبیعت ــود گنجان ــز در خ ــم را نی ــرال حاک لیب
ــی را کــه هــدف از آن  ــاه مدت ــح مــی داد کــه وام هــای کوت ترجی
تامیــن مالــی موقــت یــک پــروژه اســت و همچنیــن وام هایــی را 
کــه در چشــم انــداز آنهــا اهــداف توســعه ای گنجانــده مــی شــود، 
در چارچــوب قوانیــن اصــاح شــده مؤسســات برتــون وودز )بانــک 
جهانــی و صنــدوق بیــن المللــی پــول( اعطــا کنــد. امــا متاســفانه 
مخالفــت اولیــه اروپایــی هــا و بعدهــا تعلل کنگــره آمریــکا فرصت 

انجــام چنیــن اصاحاتــی را از بیــن بــرد.
ــف  ــات مختل ــا در درج ــتیم ت ــد آن هس ــا نیازمن ــال، م ــر ح ــه ه ب
ــرای  ــماری را ب ــای بیش ــام داده و وام ه ــیاری را انج ــای بس کاره
نجــات مــردم جهــان از دام فقــر اختصــاص دهیــم. در واقــع، جــای 
بســی ناامیــدی اســت کــه چیــن و آمریــکا از نیــاز بــه شــدت مبرم 
برخــی از فقیرتریــن و آســیب پذیرتریــن مــردم جهان برای کســب 

امتیــاز در بــازی اعتبــار بخشــی بــه خــود اســتفاده مــی کننــد.

ــدان  ــارکت متح ــد مش ــی کنی ــور م ــع تص || در واق
ــت  ــک حرک ــن ی ــداری چی ــروژه بانک ــکا در پ آمری
ــدی  ــوک بن ــاد بل ــتای ایج ــن در راس ــوی پک از س

ــت؟ ــی اس ــادی و سیاس اقتص
برخــی صاحبنظــران تمایــل متحدین واشــنگتن برای مشــارکت در 
پــروژه بانکــداری چیــن را کــه علیرغــم میــل دولــت اوبامــا انجــام 
مــی گیــرد، حرکتــی در جهــت ایجــاد یــک بلــوک بنــدی جدیــد 
ــادا  ــه نفــع پکــن تلقــی مــی کننــد. مــن بیــم آن را دارم کــه مب ب
ایــن نــوع تجزیــه و تحلیــل ســطحی نگرانــه و حتــی ســاده لوحانه 
ــروژه  ــد اروپایــی هــا از پ ــه مانن ــد ب ــز بای ــکا نی ــا، آمری باشــد. قطع
بانکــداری چیــن اســتقبال مــی کــرد تــا بــه ایــن ترتیــب فرصــت 
اعمــال نظــر در نظــام مدیریتــی را کــه برای بانــک ســرمایه گذاری 

زیرســاخت هــای آســیا تعریــف مــی شــود، داشــته باشــد.
آمریــکا بایــد متوجــه مــی شــد کــه چیــن در مرحلــه تجربــه یــک 
گــذار اقتصــادی بســیار مشــکل اســت تــا از وابســتگی شــدید بــه 
صــادراتـ  کــه در انحصــار شــرکت هــای دولتــی اســتـ  فاصلــه 
بگیــرد و ایــن گــذار آنگونــه کــه مــورد انتظــار اســت پیــش نمــی 
رود. آمریــکا بایــد متوجــه می شــد کــه چیــن در بخش زیرســاخت 
هــای داخلــی بــه ویــژه مســکن ســرمایه گــذاری هــای عظیمــی 
انجــام داده و حــاال نیازمنــد یــک بــازار صــادرات بــرای کارگرانــی 
اســت کــه در نتیجــه رکــود صنایــع عمرانــی بیــکار شــده انــد. بــی 
هیــچ تردیــدی شــرکت هــای چینــی بــه واســطه وام هــای بانــک 
توســعه زیرســاخت هــای آســیا بســیاری از قــرارداد هــای منتخــب 
را از آن خــود مــی کننــد. اروپایــی هــا و دیگــر متحدیــن آمریکایــی 
هــم امیدوارنــد از ایــن خــوان پــر نعمــت کــه بــه تازگــی گســترده 

شــده ســهمی ببرنــد.

|| در ایــن میــان اهمیــت بانــک توســعه زیــر 

چیســت؟ آســیا  ســاختهای 
بانــک توســعه زیرســاخت هــای آســیا عــاوه بــر اینکــه بــا جلــب 
حامیــان آمریــکا پیــروزی بزرگــی را در عرصــه رهبــری چیــن رقم 
زد، بــه ابــزاری بــرای پوشــش چنــد جانبــه ســرمایه گــذاری هــای 
ــای  ــش ه ــازاد در بخ ــروی کار م ــادرات نی ــن و ص ــی پک خارج
ــت از آن،  ــب حمای ــک و جل ــی بان ــد. در معرف ــل ش ــی تبدی عمران
چیــن از سیاســت یــک جانبــه ای کــه طــی دهــه گذشــته دنبــال 
مــی کــرد یــک قــدم فاصلــه گرفتــه و بــه نهــاد چنــد جانبــه ای 
رجــوع کــرد کــه حــق پکــن را بــرای افزایــش آراء و ســهم خــود در 
صنــدوق ســرمایه بیــن المللــی بــه رســمیت نشــناخت. حــال چین 
ــه رعایــت اصــول مــورد قبــول  ــزم ب در مدیریــت بانــک خــود مل
شــرکایش اســت و ایــن مدیریتــی مبتنــی بــر اصــول و ارزش های  

لیبــرال غربــی خواهــد بــود.

ــه  ــکا ب ــاالت متحــده آمری ــا امــکان پیوســتن ای || آی
ــود دارد؟ ــروژه وج ــن پ ای

 وقتــی از چارچــوب نهایــی بانــک توســعه زیرســاخت هــای آســیا 
ــه  ــز ب ــکا نی ــی شــود، آمری ــرده رونمای ــام ب ــه اصــول ن ــکا ب ــا ات ب
اجبــار بــه آن مــی پیونــدد. در دنیایــی مبتنــی بــر وابســتگی متقابل 
پیچیــده، تنهــا حاصــل جمــع معــدودی از بــازی هــا صفــر مطلــق 
اســت و در مقابــل فرصــت هــای زیــادی بــرای بــازی بــا حاصــل 
ــکاری،  ــر هم ــه ب ــا تکی ــود دارد. ب ــرد( وج ــردـ  ب ــت )ب ــع مثب جم
آمریــکا و چیــن فرصــت هــای زیــادی بــرای تعاماتــی دارنــد کــه 
حاصــل جمــع آنهــا مثبــت باشــد و در مقابــل معــدود انگیــزه هایی 
هــم بــرای بــه نمایــش گذاشــتن بــازی هــای ســتیزه جویانــه کــه 

حاصــل جمــع جبــری آنهــا صفــر مطلــق باشــد، وجــود دارد. 

ــی  ــدرت یاب ــگاری، ق ــازه ان ــه س ــا نظری ــق ب || مطاب
پکــن بســتگی بــه تصــوری دارد کــه آمریــکا و چیــن 
ــه دو  ــوری ک ــه تص ــه ب ــا توج ــد. ب ــر دارن از یکدیگ
کشــور در حــال حاضــر از یکدیگــر دارنــد، آیــا گمــان 
ــکا  ــرای آمری ــن ب ــی چی ــدرت یاب ــه ق ــد ک ــی کنی م

ــد؟ ــز باش تهدیدآمی
ــم.  ــی کن ــگاه م ــر ن ــاوت ت ــی متف ــه کم ــن قضی ــه ای ــن ب م
ــت  ــه برداش ــد ک ــی کنن ــتدالل م ــه اس ــن گون ــازه انگارها ای س
متقابــل آمریــکا و چیــن از نیــات یکدیگــر بــه احتمــال زیــاد تاثیــر 
بســیار زیــادی بــر شــکل گیــری ســاختار روابــط آتــی آنهــا داشــته 
ــی  ــدرت و دیپلماس ــم ق ــه تحکی ــی را در زمین ــاال پیامدهای و احتم
آمریــکا و بــه طــور متقابــل توســعه مــداوم چیــن بــه همــراه خواهد 
داشــت. عــاوه بــر ایــن، قــدرت گیــری چیــن یــک پدیــده نســبی 
اســت. رشــد اقتصادی چیــن و بهبــود مــداوم اســتانداردهای زندگی 
ــکا  ــرای آمری ــدی ب ــا تهدی ــود اص ــودی خ ــه خ ــن ب ــردم چی م
محســوب نمــی شــود. از ســویی، مدرنیــزه کــردن معمــول ارتــش 
چیــن هــم تهدیــدی بــرای آمریــکا نیســت البتــه بــه شــرط آنکــه 
ــی و  ــن اروپای ــکا و متحدی ــه آمری ــبت ب ــری نس ــت خی ــن نی چی
ــروی  ــان پی ــر جه ــم ب ــام حاک ــد و از نظ ــته باش ــیایی اش داش آس
ــرال  ــای لیب ــا و ارزش ه ــر هنجاره ــی ب ــه مبتن ــی ک ــد، نظام کن
ــه ویــژه قانــون  مشــارکت اقتصــادی و حاکمیــت قانــون اســت؛ ب
ــا در  ــکا لزوم ــم آمری ــازی نیســت بگوی ــه نی ــه البت ــل ک ــن المل بی

ــد.   ــت آن نمــی کن ــه رعای ــزم ب ــوارد خــود را مل همــه م
ــه  ــد ک ــت بدهن ــور را از دس ــن تص ــرکایش ای ــکا و ش ــر آمری اگ
چیــن در سیســتم چنــد جانبــه حکومــت جهانــیـ  کــه مبتنــی بــر 
ــش  ــتـ  نق ــرال اس ــررات لیب ــن و مق ــا، قوانی ــا، ارزش ه هنجاره
یــک ذی نفــع را ایفــا مــی کنــد، ایــن نگرانــی بــه وجــود خواهــد 
ــه پکــن بــه چشــم یــک  آمــد کــه مبــادا آنهــا بــه جــای آنکــه ب
شــریک و یــا حداقــل ذینفــع قابــل اعتمــاد نــگاه کننــد، زاویــه دید 
خــود را تغییــر داده و آن را دشــمن خــود تصــور کننــد. اگــر چنیــن 
ــه طــور کامــل تغییــر  روزی فــرا برســد، رابطــه چیــن و آمریــکا ب

مــی کنــد کــه ایــن تغییــر اغلــب منفــی خواهــد بــود.
بــه ایــن ترتیــب، تمامی پیشــرفت هایــی کــه در نتیجه دیپلماســی 
و همــکاری چیــن و آمریــکا حاصــل شــده اســت یــک بــه یــک و 

یــا حتــی یکجــا رونــدی معکــوس بــه خــود مــی گیــرد. بــه عنوان 
ــر  ــه ام ــی ب ــک دانشــگاه چین ــه در ی ــی ک ــق آمریکای ــک محق ی
ــا حــد  تدریــس و تالیــف مشــغول اســت، منافــع شــخصی مــن ت
بســیار زیــادی در گــرو تــداوم رابطــه خــوب میــان دو کشــور اســت 
چــرا کــه کشــور پهنــاور چیــن در حــال حاضــر خانه من محســوب 
مــی شــود. مــن بــرای چیــن صلــح و رفــاه مــداوم طلــب مــی کنم 
و گمــان دارم کــه همــه تجــار و بانکدارهــای »وال اســتریت« نیــز 
آرزوی مشــابهی دارنــد. جهــان بــدون رشــد اقتصــادی قــوی و پــر 
ــدل  ــر ب ــه ت ــه مراتــب فقیران ــه مکانــی ب جنــب و جــوش چیــن ب

خواهــد شــد.
تــا بــه امــروز، چیــن بــا تکیــه بــر سیســتم حکومــت جهانــی کــه 
بــه شــدت مبتنــی بــر مؤسســات برتــون وودز اســت -کــه در پایان 
جنــگ جهانــی دوم )دوره هژمونــی مطلــق آمریــکا بــر غــرب( بــه 
ــن  ــه اســت. ای ــر دســت یافت ــورد نظ ــاه م ــه رف ــد- ب ــود آمدن وج
سیســتم تــا بــه امــروز بــه شــکوفایی خــود ادامــه داده و چارچوبــی 
ــکاری  ــه هم ــر را در زمین ــاف پذی ــال انعط ــن ح ــازنده و در عی س

هــای بیــن المللــی و رشــد اقتصــادی ارائــه داده اســت.
ــکا و انگلســتان در آن برهــه  ــای ســازه انگاری، آمری ــا در دنی   قطع
از زمــان )پایــان جنــگ جهانــی دوم( حکــم قانــون گــذار را داشــته 
و بقیــه کشــورهایی کــه مایــل بــه مشــارکت در سیســتم حکومــت 
ــر عهــده گرفتنــد. امــا،  ــون را ب ــد، نقــش تابعیــن قان جهانــی بودن
ــه اســتدالل مــی کننــد  لیبــرال هــا و ســازه انگاران لیبــرال اینگون
که بــه اســتثنای برخــی از کشــورهای در حال توســعه، کشــورهای 
ــه وجــود آمــده ســود  ــدازه از رفــاه ب ــه یــک ان ــع ب قانونگــذار و تاب
ــرده  ــام ب ــوان در شــمار اســتثنائاتی کــه ن ــن را نمــی ت ــد. چی بردن
شــد بــه حســاب آورد. چیــن شــکوفا شــده اســت و اگــر بخواهــد 
بــه یکــی از ایــن کشــورهای قانونگــذار تبدیــل شــود، تنهــا گزینــه 
ــار کنــد، حمایــت از هنجارهــا و قوانینــی  ــد اختی ای کــه مــی توان
اســت کــه بــا ارزش هــا و منافــع دیگــران مغایرتــی نداشــته باشــد. 
از ایــن رهگــذر، توفیــق یــا شکســت چیــن بــه عنــوان رهبــر بانک 
ســرمایه گــذاری در زیرســاخت هــای آســیا آموزنــده خواهــد بــود. 
ــد  ــن خواه ــه چی ــبت ب ــکا نس ــه آمری ــی ک ــور مثبت ــد، تص هرچن
داشــت بــا توجه بــه ســوابق موجــود در قالــب یکــی از طــرف های 
ذینفــع در سیســتم حکومــت جهانــی نمــود پیــدا مــی کنــد. اگــر، 
ــر  ــد خــود را تغیی ــه دی ــی و آســیایی زاوی ــکا و شــرکای اروپای آمری
داده و بــه چیــن بــه عنــوان قدرتــی نــگاه کنــد کــه بــه برانــدازی 
ایــن سیســتم راغــب اســت، چیــن بــه اجبــار برچســب »دشــمن« 
ــه رزمایــش هــای  ــه تنهــا ب ــدک خواهــد کشــید. دشــمنان ن را ی
دریایــی آمریــکا دعــوت نمــی شــوند بلکــه از آنهــا حــذف هــم می 
شــوند. ناوهــای هواپیمابــر آمریکایــی نیــز بــه دعــوت چیــن بــرای 

ســفر بــه شــانگهای پاســخ مثبــت نمــی دهنــد.
ــخ  ــد از پاس ــی ورزن ــمنی م ــر دش ــا یکدیگ ــه ب ــی ک ــت های دول
ــرای بهبــود روابــط نظامــی بهــره منــد نمــی  مســاعد یکدیگــر ب
شــوند. ویــزای ۱0 ســاله شهروندانشــان باطــل مــی شــود و 
ــا  ــکا ی ــه دانشــگاه هــای آمری ــد ب کودکانشــان دیگــر نمــی توانن
ــی  ــه مطالعات ــر زمین ــژه اگ ــه وی ــا دسترســی داشــته باشــند ب اروپ
آنهــا علــوم و فنــاوری باشــد. دشــمنان الیــق خریــد شــرکت های 
آمریکایــی کارآمــد در زمینــه تولیــد تکنولــوژی نمــی شــوند. آنهــا 
توانایــی دسترســی بــه بانــک هــای ســرمایه گــذاری وال اســتریت 
ــود  ــرکتی خ ــی و ش ــروش اوراق قرضــه دولت ــن ف ــرای تضمی را ب
نخواهنــد داشــت )همــان اوراق قرضــه ای کــه هرگز اعتبارســنجی 
نشــدند و مخاطراتشــان جــز بــا اجــازه دولــت چیــن ارزیابی نشــد(.

ــه  در حــال حاضــر فرصــت هــای ســودمند و ســازنده بســیاری ب
منظــور ســرمایه گــذاری مشــترک در پیــش روی چیــن و آمریــکا 
وجــود دارد و ایــن دو فــی الحــال بــه اشــکالی از همــکاری و تعامل 
دســت یافتــه انــد که به واســطه خــوش بینــی نســبی دو کشــور در 
قبــال نیــات یکدیگــر بــه وجــود آمــده اســت و همــه ایــن مزیــت 
ــاد فنــا مــی  ــه ب هــا در صــورت تغییــر روابــط و ایجــاد دشــمنی ب
رود. لــذا، هــر دو دولــت واشــنگتن و پکــن بایــد گامــی بــه عقــب 
برداشــته و بــه آنچــه کــه در نتیجــه ایــن دشــمنی از دســت خواهد 

رفــت، فکــر کننــد.

آ ســـــــیا

بانک توسعه زیرساخت های آسیا عالوه 
بر اینکه با جلب حامیان آمریکا پیروزی 

بزرگی را در عرصه رهبری چین رقم 
زد، به ابزاری برای پوشش چند جانبه 
سرمایه گذاری های خارجی پکن و 
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واشــنگتن از درک ایــن واقعیــت عاجــز اســت که 
تــوازن قدرت دســتخوش تغییر شــده و نظــام حاکم 
بــر جهــان دیگر تــک قطبــی نیســت تــا از اولویت 

هــای طبقــه بنــدی شــده آمریــکا پیــروی کند.
ــه عنــوان امــری اجتنــاب  قــدرت یابــی چیــن ب
ناپذیــر محافــل سیاســی و اقتصــادی آســیا را بــا 
تغییــر ژئوپلیتیکــی محیــط پیرامــون خــود مواجه 
ــد  ــی توان ــوع م ــن موض ــت و همی ــاخته اس س
قــدرت هــای سیاســی و اقتصــادی منطقــه را بــا 
ــاش واشــنگتن  ــد. ت ــرو کن ــش جــدی روب چال
ــدرت نظامــی و اقتصــادی پکــن  ــرای مهــار ق ب
ــوی  ــه س ــش ب ــت چرخ ــب سیاس ــه در قال ک
ــه مــی شــود، کشــورهای حــوزه  پاســیفیک ارائ
ــه و آنهــا را  ــه تشــویش انداخت ــوس آرام را ب اقیان
ناخواســته بــر ســر دوراهــی انتخــاب بیــن یکــی 

ــت. ــرار داده اس ــی ق ــدرت جهان ــن دو ق از ای

چهره آسیا در گذر زمان
آســیا بــرای قــرن هــای متمــادی تحــت تاثیــر 
دو هژمونــی اروپــا و آمریــکا قــرار گرفتــه و 
کشــورهای ایــن منطقــه در ادواری از تاریــخ 
ــد  ــتعماری بودن ــدرت اس ــن دو ق ــی« ای »کلون
ــیا  ــر آس ــکا ب ــلط آمری ــه دوره تس ــژه آنک ــه وی ب
ــت  ــردد و دول ــی گ ــاز م ــر ب ــرن اخی ــک ق ــه ی ب
ــال  ــذاری در قب ــت گ ــواره سیاس ــنگتن هم واش
ــت  ــی از اولوی ــوان یک ــه عن ــه را ب ــن منطق ای
هــای خــود یــاد کــرده اســت. پیــروزی در جنــگ 
ــی هــای  ــال آن ماجراجوی ــه دنب ــی دوم و ب جهان
آمریــکا در دو جنــگ شــبه جزیــره کــره و ویتنــام 
ــای نظامــی،  ــا رد پ ــه واشــنگتن فرصــت داد ت ب
ــود در  ــی را از خ ــادی محسوس ــی و اقتص سیاس

ــذارد. ــا بگ ــه ج ــان ب ــن بخــش از جه ای
اما جنــگ 20 ســاله ویتنام بــه حدی فرســاینده بود 
کــه آمریــکا را از نفــس انداخــت و آن را رفتــه رفتــه 
وادار بــه پــس روی کــرد. بعدهــا، در خــاء قــدرت 
حاصــل از عقــب نشــینی آمریــکا، کشــورهای واقع 
در منطقــه فرصتــی بــرای قدعلــم کــردن یافتــه و 
خــود را بــه لحــاظ اجتماعــی - اقتصــادی، نظامــی 

و ژئوپولیتیکــی تقویــت کردند.

ــگاه  ــف جای ــه ضع ــکا ب ــراف آمری اعت
ــیا ــود در آس خ

ــار  ــرای مه ــکا ب ــاش هــای آمری ــدی ت ناکارآم
قــدرت چیــن امــری اثبــات شــده اســت و 
ــان  ــگاه از زب ــه گاه و بی ــت ک ــی اس ــن مطلب ای
ــی  ــنیده م ــم ش ــی ه ــردان آمریکای ــود دولتم خ
ــوان  ــی ت ــه آن را م ــن نمون ــه جدیدتری ــود ک ش
ــط  ــورای رواب ــکده »ش ــر اندیش ــزارش اخی در گ

ــرد.   ــاهده ک ــکا مش ــی« آمری خارج
ــرت بلــک ویــل«  ــم »راب ــه قل ــن گــزارش کــه ب ای
ســفیر ســابق آمریــکا در هندوســتان و نماینده اســبق 
شــورای امنیــت ملــی در امور مربــوط به عراق نوشــته 
شــده، بــه صراحــت مــی گویــد: از آنجــا کــه تــاش 
آمریــکا بــرای ترغیــب چین بــه پیــروی از نظــام بین 
المللــی لیبــرال تهدیدهــای جدیــدی را علیــه رویکرد 
چرخــش بــه ســمت آســیا موجــب شــده و مــی تواند 

قــدرت جهانــی آمریکا را به چالش بکشــد، واشــنگتن 
نیازمنــد اتخــاذ راهبــرد جدیــدی در قبــال پکن اســت 
تــا بــه جــای تــداوم کمــک بــه قــدرت یابی چیــن بر 

ــه آن تمرکــز کند.        روی موازن

ــادی،  ــلطه اقتص ــدم س ــه ع ــزارش ک ــن گ ای
ــیا را  ــه آس ــکا در منطق ــی آمری ــی ونظام سیاس
بــه رخ مــی کشــد بــه عنــوان زنــگ هشــداری 
بــوده اســت بــرای همــه آن کشــورهایی کــه بــه 
ــرده  ــکا دل خــوش ک ــات آمری ــی ثب ــت ب موقعی
انــد. معاهــده تجــارت آزاد »ترانــس پاســیفیک« 
کــه »بــاراک اوبامــا« رئیــس جمهــوری آمریــکا 
بــه امضــای آن دل خــوش کــرده اســت نیــز بــر 
خــاف آنچــه کــه تصــور مــی شــود گامــی در 
ــع در  ــه کشــورهای واق جهــت ســود رســاندن ب
ــا در  ــه صرف ــت بلک ــوس آرام نیس ــیه اقیان حاش
ــش  ــکا پی ــع آمری ــردن مناف ــرآورده ک ــت ب جه
مــی رود. هــدف اصلــی واشــنگتن از عقــد 
ــزوی کــردن چیــن از ســوی  ــی من چنیــن پیمان
دیگــر کشــورهای آســیایی اســت. جالــب آنکــه 
ــه  ــی شــود ک ــن موضــوع باعــث م در عمــل ای
ــادی،  ــع اقتص ــوزه از مناف ــن ح ــورهای ای کش
ــی  ــدرت یاب ــطه ق ــه بواس ــی ک ــی و نظام سیاس
چیــن و بــاز تعریــف روابــط کشــورهای آســیایی 
ــه  ــه ک ــد. آنچ ــاز بمانن ــد، ب ــی آی ــود م ــه وج ب
مشــخص اســت آمریــکا ســعی دارد تــا شــرکای 

ــر و  ــاب ناپذی ــز در زوال اجتن ــود را نی ــیایی خ آس
در عیــن حــال نامحســوس خــود شــریک کنــد.

آمریــکا - امپراطــوری انعطــاف ناپذیــر 
در جهانــی متغیــر

واشــنگتن از درک ایــن واقعیــت عاجــز اســت که 
ــده اســت.  ــر ش ــدرت دســتخوش تغیی ــوازن ق ت
ــری را  ــن تغیی ــوع چنی ــکا وق ــه آمری ــب آنک جال
ــرای  ــی را ب ــچ راهــکار احتمال ــکار کــرده و هی ان
ــن  ــد. در ای ــی پروران ــر نم ــا آن در س ــق ب تطبی
میــان، نــه تنهــا قــدرت هــای اقتصــادی نوظهور 
انحصــار تولیــد و توزیــع همــه خودروهــا، 
دیگــر  و  الکترونیکــی  قطعــات  هواپیماهــا، 
ــروه از  ــک گ ــوی ی ــی را از س ــای مصرف کااله
شــرکت هــای خــاص بــه چالــش مــی کشــند، 
ــز  ــاوری نی ــای فن ــر دنی ــداز متغی بلکــه چشــم ان

ــد. ــی تاب ــر نم ــی را ب ــن موضوع چنی
در ایــن چشــم انــداز متغیــر، ســاختارهای مالــی 
یکپارچــه کــه بــه پیــروی از جهــان تــک قطبــی 
ســاخته مــی شــوند، حکــم بــرج ســنگی را دارنــد 
ــده  ــا ش ــده بن ــه ای از گل لغزن ــر روی پای ــه ب ک
انــد. ایــن بــرج هــای بلنــد ناگزیــر از خــم شــدن، 

تکیــه دادن و در نهایــت فــرو ریختــن هســتند.

چشــم امیــد واشــنگتن بــه جــاه طلبی 
رهبــران آســیا اســت

آمریــکا بــه ماننــد همــه امپراطــوری هایــی کــه 
ــد  ــیده ان ــور رس ــه ظه ــه عرص ــن ب ــش از ای پی
کشــورهای تابــع را بــه وسوســه کســب قــدرت، 
برتــری و اعتبــار بیشــتر فریفتــه خــود مــی کنــد. 
وعــده نشســتن بــر خــوان نعمــت، انگیــزه خوبی 
ــه  ــال خودخواهان ــه امی ــی ک ــرای آنهای ــت ب اس

ــد. ــح مــی دهن ــه عقــل ســلیم ترجی خــود را ب
ایــاالت متحــده آمریــکا بــه جــای آنکــه خــود را 
بــا جهــان متغیــری -کــه تــاب تحمــل اولویــت 
ــر  ــد، ب ــق ده ــدارد- تطبی ــنگتن را ن ــای واش ه

ادامــه سیاســت هــای گذشــته خــود در گوشــه و 
کنــار جهــان لجاجــت مــی ورزد و اگــر کشــوری 
ــا  ــد ب ــنگتن نده ــای واش ــته ه ــه خواس ــن ب ت
ــی  ــود. آنهای ــی ش ــه م ــد مواج ــاب و تهدی ارع
کــه گمــان مــی کننــد پیــروی از آمریــکا در دراز 
ــه گــزارش  ــه ســود آنهــا اســت، بایــد ب مــدت ب
هایــی مشــابه بــا آنچه کــه اندیشــکده »شــورای 
روابــط خارجــی« نوشــته اســت نگاهــی بیاندازند 
ــا  ــه تنه ــکا ن ــای آمری ــت ه ــد سیاس ــا ببینن ت
ــد بلکــه راهگشــای  ــه آنهــا نمــی کن کمکــی ب

ــت واشــنگتن هــم نیســت. دول

آیــا رهبــران آســیا راه درســت را 
انتخــاب مــی کننــد؟

رونــد برچیــده شــدن هژمونــی آمریــکا بــر 
منطقــه آســیا تــازه آغــاز شــده اســت. ملــت هــا 
بــه طــور خودجــوش از واشــنگتن دوری گزیــده 
ــا ملــت هــای همســایه  ــط ب ــه تحکیــم رواب و ب
ــن  ــد. در ای ــی آورن ــن رو م ــژه چی ــه وی ــود ب خ
میــان، تــاش بــرای براندازی قــدرت هــای برتر 
آســیای جنــوب شــرقی، عقــد معاهــده تجــارت 
آزاد ترانــس - پاســیفیک و در نهایــت هــم پیمان 
شــدن بــا کشــورهایی نظیــر ژاپــن، کــره جنوبــی 
و فیلیپیــن بــا هــدف مهــار پکــن، بــه بــی ثباتــی 

در منطقــه منجــر مــی شــود.
ــکا مــی خواهــد  ــن اســت کــه آمری کل ماجــرا ای
وانمــود کنــد کــه آســیا تنهــا در زیــر ســایه چتــر 
حمایــت دولــت واشــنگتن مــی توانــد بــه صلــح و 
ثبــات دســت پیــدا کنــد حــال آنکــه خــود منشــاء 
ــرای  ــت. ب ــاره اس ــن ق ــای ای ــاری ه ــام گرفت تم
آنکه کشــورهای منطقــه امــکان اســتفاده از تمامی 
ــه  ــد و ب ــدا کنن ــود را پی ــوه خ ــای بالق ــت ه ظرفی
بازیگــران اصلــی صحنه بیــن الملل تبدیل شــوند، 
نبایــد کهنــه مفهــوم امپراطــوری جهانی آمریــکا را 
بــر ذهــن خــود تحمیــل کننــد و یــا آن را بــه دیگر 

همســایگان آســیایی خــود القــا کننــد.

سیاست چرخش به آسیا؛ مشارکت کشورهای پاسیفیک در پروژه زوال آمریکا
مریم خرمائی

آ ســـــــیا

آمریکا می خواهد وانمود 
کند که آسیا تنها در زیر 

سایه چتر حمایت دولت 
واشنگتن می تواند به صلح 

و ثبات دست پیدا کند 
حال آنکه خود منشاء 

تمام گرفتاری های این 
قاره است|
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تصویــب قانــون حضــور ارتــش ژاپــن در عملیاتهــای فراســرزمینی 
را مــی تــوان زمینــه ســاز شــکل گیــری بلــوک بندیهــای سیاســی 
در منطقــه شــرق آســیا ارزیابــی کــرد؛ امــری کــه یــادآور بــازی بــا 

حاصــل جمــع جبــری صفر)برد-باخــت( خواهــد بــود.
پــس از جــدال فــراوان میــان احــزاب مخالــف دولــت، شــینزو آبــه 
نخســت وزیــر ژاپــن توانســت بــا اتــکا بــه اکثریــت آرای حزبــش 
ــش در  ــور ارت ــون حض ــنا قان ــرات( در س ــرال دموک ــزب لیب )ح
ــاند. ــب برس ــه تصوی ــور را ب ــن کش ــرزمینی ای ــای فراس عملیاته

بــا تصویــب ایــن الیحــه، دولــت توکیو مــی توانــد برای نخســتین 
بــار پــس از جنــگ جهانــی دوم، در صورتی کــه یکــی از متحدانش 

مــورد تهاجــم قــرار گرفت اقــدام بــه مداخلــه نظامــی کند.
طیــف مداخــات نظامــی ژاپــن بــا اســتناد بــه الیحــه حضــور در 

جنــگ هــای فراســرزمینی شــامل مــوارد زیــر اســت:
-حمایــت لجســتیکی از کــره جنوبــی در صــورت هرگونــه تهدید از 
ســوی دولــت پیونــگ یانــگ. البتــه در ایــن مــورد ارســال نیــروی 
زمینــی ژاپــن بــه خــاک کــره جنوبــی همچنــان بــه کســب مجــوز 

از ســوی پارلمــان منــوط خواهــد بــود.
-انهــدام موشــک هــای کــره شــمالی در صورتــی کــه نقطــه ای را 

در داخــل خــاک آمریــکا هــدف گرفتــه باشــند.
-اقــدام نظامــی با هــدف تامیــن امنیــت خطــوط کشــتیرانی و رفع 

تهدیداتــی کــه تمامیــت ارضــی ژاپــن را تهدیــد مــی کند.
-حمات مسلحانه به منظور نجات جان اسرای ژاپنی.

ــدان  ــه متح ــی ب ــای نظام ــک ه ــزام کم ــت اع ــع ممنوعی -رف
منطقــه ای و نیروهــای آمریکایــی مســتقر در آســیا - پاســیفیک.

ــا  ــت ی ــا دوس ــمن ی ــل؛ دش ــم متقاب ــر و فه تصوی
ــریک ش

امــا چــرا تهاجمــی شــدن ارتــش ژاپــن باعــث نگرانــی کشــورهای 
منطقــه و همســایگان ایــن کشــور اســت. بــر اســاس نظریه ســازه 
انــگاری روابــط بیــن الملــل فهــم بیــن االذهانــی بازیگــران تعیین 
کننــده هویــت آنهــا نســبت بــه یکدیگــر در مرحلــه اول و تأثیرگذار 

بــر رفتار)سیاســت خارجــی( آنهــا در نهایــت اســت.
ــن فهــم در نتیجــه درک تاریخــی، ارســال ســیگنالها، مواضــع  ای
رســمی، سیاســتهای اعامــی، سیاســتهای اعمالــی و ... شــکل می 

گیــرد.
تصویــری کــه ژاپــن از خــود نــزد همســایگان از جملــه چیــن بــه 
جــا گذاشــته ســابقه امپراتــوری ایــن کشــور و مبتنــی بــر توســعه 

ــا شــود کــه  ــر مــی توانســت احی طلبــی ژاپــن اســت. ایــن تصوی
از جملــه بــا ممانعــت دولــت ژاپــن در عذرخواهــی بابــت حــوادث 
جنــگ جهانــی دوم محقــق نشــد. لــذا تفســیر همســایگان از ایــن 
ســیگنال)عدم عذرخواهــی ژاپــن( وجــود روحیــه امپراتــوری مــی 

ــد ارزیابــی شــود. توان
ــای  ــه دولته ــوط ب ــال مرب ــد اعم ــی کن ــا م ــن ادع ــد ژاپ ــر چن ه

ــدارد. ــی ن ــای کنون ــا دولته ــی ب ــته ارتباط گذش
تصویــر و ایمــاژی کــه همســایگان ایــن کشــور از آن دارنــد ایــن 
اســت کــه ژاپــن نیرویــی اســتعماری و اشــغالگر بــوده اســت و بــه 
بســیاری از کشــورهای منطقــه حملــه کــرده و مــردم آنها را کشــته 

اســت.
بــه همیــن علــت هــم طبیعــی اســت وقتــی دولــت ژاپــن قانــون 
اساســی صلــح طلــب ایــن کشــور را تغییــر مــی دهــد تــا ارتــش 
نقــش تهاجمــی هــم داشــته باشــد، کشــورهای همســایه نگــران 
ــتر  ــی را بیش ــره جنوب ــن و ک ــن کار، چی ــژه ای ــه وی ــوند ب ــی ش م

ــت. ــرده اس ــران ک نگ
بایــد توجــه داشــت کــه قانونــی اساســی کــه ژاپــن دارد در واقــع 
ــور  ــن کش ــار ای ــرای مه ــزرگ ب ــای ب ــه قدرته ــت ک ــی اس ترتیب
پــس از جنــگ جهانــی دوم اندیشــیدند تــا ایــن کشــور نتوانــد بــه 
کشــورهای دیگــر حملــه کنــد و تضمینــی بــرای امنیــت و صلــح 

منطقــه اســت.
ــی  ــکا حضــور نظام ــر آمری مســئله دیگــر اینکــه در ســالهای اخی
ــش داده اســت و از  ــوس آرام افزای ــیا و اقیان ــه آس ــود را در منطق خ
ژاپــن بــه عنــوان مهمتریــن متحــد خــود در منطقه خواســته اســت 

بخشــی از مســئولیتهای نظامــی را برعهــده بگیــرد.
ــرای  ــن ب ــت ژاپ ــم دول ــکا از تصمی ــم آمری ــت ه ــن عل ــه همی ب
تغییــر در وضعیــت نظامــی خــود حمایــت کــرده اســت. با برداشــته 
شــدن ممنوعیتهــای موجــود در قانــون اساســی ژاپــن، ایــن کشــور 
مــی توانــد در عملیــات نظامــی آمریــکا در منطقــه مشــارکت کنــد 
کــه عمــا امنیــت کشــورهای منطقــه را ممکــن اســت بــه خطــر 

بینــدازد.
بــر همیــن اســاس آمریــکا و انگلیــس از تصویــب قانــون جدیــد در 
پارلمــان ژاپــن دربــاره افزایــش نقــش نظامیــان ژاپنــی در ماموریت 

هــای خارجــی اســتقبال کردند.
وزارت امــور خارجــه آمریــکا در بیانیــه ای اعــام کــرد: »از تــاش 
ــای  ــت ه ــر در فعالی ــال ت ــش فع ــای نق ــرای ایف ــن ب ــای ژاپ ه

ــم.« ــی اســتقبال مــی کنی ــن الملل ــه ای و بی ــی منطق امنیت

وزارت دفــاع آمریــکا نیــز در اســتقبال از تصویــب این قانــون، بیانیه 
مشــابهی منتشــر کــرد و کمیتــه هــای روابــط خارجــه و نیروهــای 
مســلح ســنای آمریــکا نیــز در بیانیــه مشــترکی از افزایــش نقــش 

ژاپــن در امــور امنیتــی منطقــه ای و جهانــی اســتقبال کردنــد.
ــت از  ــز در حمای ــس نی ــه انگلی ــور خارج ــر ام ــد وزی ــپ هامون فیلی
تصویــب ایــن قانــون اعــام کــرد: »تصویــب ایــن قانــون را کــه 
ــن  ــت بی ــح و امنی ــت صل ــن در تقوی ــش ژاپ ــش نق ــب افزای موج
المللــی مــی شــود بــه پارلمــان ایــن کشــور تبریــک مــی گویــم.«

آثار و تبعات منطقه ای
امــا پرســش ایــن اســت کــه تصویــب ایــن قانــون چــه تأثیــری بر 

نظــم امنیتــی منطقــه ای آســیا خواهد گذاشــت.
ــود. ایــن  ــر نظــام جهانــی خواهــد ب آســیا منطقــه ای تأثیرگــذار ب
منطقــه مــی توانــد ایســتارهای خــود را بــه نظــم جهانــی تحمیــل 
ــد و  ــن، هن ــه چی ــیایی از جمل ــزرگ آس ــای ب ــود قدرته ــد. وج کن
ژاپــن در ایــن منطقــه باعــث شــده تــا ایــن منطقــه ضمــن متأثــر 
ــار مســتقلی  ــن نظــم آث ــر ای ــز ب ــود نی ــی خ ــودن از نظــم جهان ب

داشــته باشــد.
ــام نهــاده انــد کــه نشــان از  قــرن بیســت و یکــم را قــرن آســیا ن
اهمیــت ایــن منطقــه اســت. موضــوع قــدرت یابــی چیــن از ایــن 
حیــث بــرای ایــاالت متحــده آمریــکا حائــز اهمیــت بــوده اســت. 
در واقــع یکــی از دالیــل اهمیــت آســیا، قــدرت یابــی چیــن اســت. 
ــوزه  ــر در ح ــال حاض ــه در ح ــی اگرچ ــدرت یاب ــن ق ــع ای در واق
اقتصــادی مطــرح اســت ولــی فهــم آمریــکا ایــن اســت کــه ایــن 

قــدرت یابــی تــوان تبدیــل بــه قــدرت نظامــی را نیــز دارد.
لــذا در اینجــا فهــم و درک بیــن االذهانی آمریــکا و چین در شــکل 
ــن  ــکا و چی ــر آمری ــت اســت. اگ ــز اهمی ــل حائ ــط متقاب دادن رواب
ــه ســازند در  ــز از یکدیگــر را تســری و نهادین فهمــی منازعــه آمی
ایــن صــورت احتمــال بلــوک بندیهــای سیاســی و امنیتی میــان دو 
کشــور شــدت خواهــد یافــت. چیــن ســعی خواهــد کــرد اتحادهای 
منطقــه ای را تــا جایــی کــه کشــورهای عضــو همراهــی کننــد در 

راســتای موازنــه ســازی مقابــل آمریــکا ســوق دهــد.
همچنیــن چیــن ســعی خواهــد کــرد روابــط منطقــه ای خــود بــا 

کشــورهایی چــون پاکســتان را گســترده تــر و عمیــق تــر کنــد.
از ســوی دیگــر آمریــکا کــه بــا نشــان دادن چــراغ ســبز بــه ژاپــن 
او را وارد ترتیبــات امنیتــی مــورد نظــر خــود در منطقــه شــرق آســیا 
کــرده ســعی خواهــد کــرد بــا متحــدان منطقــه ای خــود عرصــه را 

بــر چیــن در دریــای چیــن جنوبــی تنــگ تــر کنــد.
ــود  ــرد ش ــگ س ــکا وارد دوره ای از جن ــن و آمری ــط چی ــر رواب اگ
ممکــن اســت آمریــکا بتوانــد هنــد را نیــز بــا خــود همســو کنــد. 
ــه نظــر نمــی رســد در حــال حاضــر هنــد خــود را درگیــر  البتــه ب

ــازد. ــن س ــکا و چی ــای آمری ــات و تقابله منازع
ــکا دارای  ــن و آمری ــه چی ــت ک ــه داش ــد توج ــر بای ــوی دیگ از س
روابــط اقتصــادی نیــز هســتند. ایــن روابــط نیــز باعــث مــی شــود 
تــا دو کشــور فهمــی غیــر منازعــه آمیز)حداقــل فهمــی کــه جنگ 
تمــام عیــار را حــدف کنــد( از یکدیگــر داشــته باشــند. همچنیــن 
روابــط اقتصــادی میــان چیــن و کشــورهای همســایه باعــث ایجاد 
نوعــی وابســتگی متقابــل شــده کــه احتمــال ورود اختافــات بــه 

جنگهــای گســترده را کاهــش مــی دهــد.
امــا ایــن روابــط اقتصــادی باعــث نمــی شــود تــا مســائل راهبردی 
ــی  ــاش دولتهای ــرد. ت ــرار گی ــعاع آن ق ــی کًا تحــت الش و امنیت
چــون فیلیپیــن بــرای کشــاندن منازعــه در دریــای چیــن جنوبی)با 
اســتناد بــه کنوانســیون دریاهــا مصــوب ۱982( بــا چیــن بــه دیوان 
ــواردی اســت کــه از ســوی  ــه م ــی از جمل ــن الملل دادگســتری بی

متحــدان آمریــکا دنبــال مــی شــود.
ــار  ــن مه ــت و ای ــن اس ــار چی ــکا مه ــت آمری ــع سیاس در واق
ــاوگان  ــن کشــور )حضــور ن گاهــی مســتقیما از ســوی خــود ای
ــای  ــا اعط ــی ب ــود و گاه ــی ش ــال م ــه( دنب ــکا در منطق آمری
ــون  ــب قان ــه تصوی ــه متحــدان )از جمل ــه ای ب نقشــهای منطق
ــن( خــود در منطقــه پیگــری  ــر در وضعیــت نظامــی در ژاپ تغیی

ــود. ــی ش ــال م و دنب

تهاجمی شدن ارتش ژاپن؛ 
اژدها مقابل شمشیر سامورایی

جواد حیران نیا

آ ســـــــیا
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ژاپــن بــه امیــد ســهم خواهــی بیشــتر در عرصــه 
بیــن الملــل قانونــی را بــه تصویــب رســاند کــه 
ــا  ــو ب ــا همس ــد ت ــی ده ــازه م ــو اج ــه توکی ب
ــه ســمت  چرخــش سیاســت هــای واشــنگتن ب
ــای  ــای دنی ــش ه ــا چال ــیفیک ب ــیا - پاس آس

ــد. ــه کن ــد مقابل جدی
ــگ  ــار در جن ــوء رفت ــام س ــار اته ــه ب ــن ک ژاپ
ــه دوش مــی کشــد و التزامــش  جهانــی دوم را ب
بــه صلــح طــی ۷ دهه گذشــته همــواره از ســوی 
ــه  ــی ب ــره جنوب ــن و ک ــون چی ــایگانی چ همس
دیــده تردیــد نگریســته شــده، چنــدی اســت کــه 
در مقــام ســومین اقتصــاد برتــر دنیــا )بــه لحــاظ 
ــی در  ــه فکــر قدرتیاب تولیــد ناخالــص داخلــی( ب
ــرای  ــن گام ب ــاده و اولی ــل افت ــن المل عرصــه بی
ــی  ــن هــدف را در ایجــاد ارتشــی م ــه ای ــل ب نی
ــر از  ــیع ت ــب وس ــه مرات ــی ب ــه در میدان ــد ک بین
ــر روی نقشــه  حصــار مرزهــای ترســیم شــده ب

ــد. ــی کن ــی زورآزمای ــای جغرافیای ه
اصــوال یکــی از دالیلــی کــه ژاپــن را بــه تغییــر 
ــت،  ــود وا داش ــی خ ــتراتژی نظام ــن اس بنیادی
احســاس نیــاز واشــنگتن بــه تســلط بــر اقیانوس 
ــد  ــه حضــور بلن ــاز ب ــه نی آرام از راهــی اســت ک
مــدت نیروهــای آمریکایــی در منطقــه ای غیــر 
ــزوم  ــع ل ــل برســاند و در مواق ــه حداق بومــی را ب
ــه  ــه بهان ــیایی را ب ــدان آس ــی متح ــوای نظام ق
پرداختــن ســهم خــود در تامیــن امنیــت منطقــه 

ــد ــزام کن ــدان کارزار اع ــه می ب
ــوی  ــال ۱94۷ از س ــن در س ــح ژاپ ــور صل منش
نیروهــای آمریکایــی کــه ژاپــن را پــس از 
شکســت در جنــگ جهانــی دوم تحــت حاکمیت 
ــور  ــن کش ــون ای ــه قان ــد، ب ــود در آورده بودن خ
ــام  ــق اع ــب ح ــن ترتی ــه ای ــا ب ــد ت ــه ش اضاف
جنــگ از دولــت توکیــو ســلب شــده و بــه جــای 
آن بــر دموکراســی و حقــوق بشــر تاکیــد شــود. 
ــور و  ــن منش ــن از ای ــه گرفت ــه فاصل ــال آنک ح
ــع  ــک موض ــور ی ــی کش ــش نظام ــر آرای تغیی
ــود و  ــی ش ــی م ــورانه تلق ــی جس ــری امنیت گی
ــا  ــان ب ــا همزم ــد ت ــی ده ــازه م ــو اج ــه توکی ب
ــه ســمت  چرخــش سیاســت هــای واشــنگتن ب
ــای  ــش ه ــا چال ــیفیک، ب ــیا- پاس ــه آس منطق

ــد. ــه کن ــد مقابل ــای جدی دنی
اصــوال یکــی از دالیلــی کــه ژاپــن را بــه تغییــر 
ــت،  ــود وا داش ــی خ ــتراتژی نظام ــن اس بنیادی
احســاس نیــاز واشــنگتن بــه تســلط بــر اقیانوس 
آرام از راهــی اســت کــه نیــاز بــه حضــور 
ــه ای  ــی در منطق ــای آمریکای ــدت نیروه بلندم
ــع  ــاند و در مواق ــل برس ــه حداق ــی را ب ــر بوم غی
ــه  ــیایی را ب ــدان آس ــی متح ــوای نظام ــزوم ق ل
ــت  ــن امنی ــن ســهم خــود در تامی ــه پرداخت بهان

ــد. ــزام کن ــدان کارزار اع ــه می ــه ب منطق
از ســوی دیگــر ارضــای حــس خــود برتــر 
ــیایی  ــدرت آس ــا ق ــوان تنه ــه عن ــن ب ــی ژاپ بین
کــه واحــد نظامــی بــرون مــرزی نــدارد و لــزوم 
ــأن  ــور ش ــه در خ ــی ک ــئولیت های ــف مس تعری
ــه  ــو را ب ــد، توکی ــه ای باش ــدرت منطق ــک ق ی

ــرد. ــنگتن وادار ک ــا واش ــی ب همگام

بــه ایــن ترتیــب شــد کــه دولــت »شــینزو آبــه« 
نخســت وزیــر ژاپــن کــه رهبــری حــزب حاکــم 
لیبــرال دموکــرات را بــر عهــده دارد، بســته 
اصاحــات امنیتــی را در مقابــل پارلمــان کشــور 
قــرار داد تــا بــا اســتناد بــه آن بتوانــد در صــورت 
تهدیــد منافــع ژاپــن یــا متحدینــش، ارتــش را به 

ــد. ــه نظامــی وادار کن مداخل
ــب  ــزوم تصوی ــرای آنکــه ل ــو ب ــت توکی ــا دول ام
ــرزمینی  ــای فراس ــگ ه ــور در جن ــه حض الیح
ــده ای  ــع کنن ــل قان ــه دالی ــد ب ــب کن را تصوی
ــا اســتناد بــه آنهــا ذهــن ۱28  ــا ب نیــاز داشــت ت
ــته را در  ــال گذش ــه ۷0 س ــی را ک ــون ژاپن میلی
صلــح و ثبــات ســپری کــرده انــد بــه واژه جنــگ 

ــد. ــادت ده ــته ع ناخواس
بــه همیــن منظــور، گــزارش دفــاع ســاالنه ژاپن 
ــدات  ــون تهدی ــی چ ــرح موضوعات ــار ط در کن
ــا افــراط  امنیتــی کــره شــمالی و لــزوم مبــارزه ب
ــه تمامیــت خواهــی  ــژه ب ــا نگاهــی وی گرایــی ب
چیــن در حریــم آبــی تنظیــم شــد تــا ســنگینی 
وزنــه اتهامــات کشــور همســایه بهانــه ای باشــد 
ــه  ــی ب ــردان ژاپن ــتیاق دولتم ــه اش ــرای توجی ب

ــر آرایــش نظامــی کشــور. تغیی
در ایــن میــان، توکیــو مناقشــات ارضــی دریــای 
ــوان  ــه عن ــرقی را ب ــن ش ــی و چی ــن جنوب چی
ــت ورزی  ــا خصوم ــارزه ب ــزوم مب ــر ل شــاهدی ب

ــرد. پکــن مطــرح ک
ــش  ــرای تشــدید تن ــو ب ــات توکی ــله اقدام سلس
ــم  ــتقبال از تحکی ــن و اس ــا پک ــی ب ــای لفظ ه
ــوان در  ــی ت ــنگتن را م ــا واش ــتانه ب ــط دوس رواب

ــرد: ــه ک ــل خاص ــوارد ذی م
- درخواســت رســمی از چیــن بــرای توقــف 
ســاخت ســکوهای حفــاری نفــت و گاز در 
دریــای چیــن شــرقی بــه بهانــه آســیب رســاندن 
بــه ذخایــری کــه در قلمــرو ژاپــن واقــع شــده و 

ــور اســت. ــن کش ــه ای ــق ب متعل
ــداد  ــردن تع ــر ک ــرای 5 براب ــی ب ــاز کمپین - آغ
مهندســین فعــال در عرصــه پــروژه هــای 
ــراد از 2 هــزار  ــن اف دریایــی و افزایــش شــمار ای

ــال 2030. ــا س ــر ت ــزار نف ــه ۱0 ه ــر ب نف
- مداخلــه در مناقشــات دریــای چیــن جنوبــی با 

ــاع از حــق کشــتیرانی آزاد و تمامیــت  هــدف دف
ارضــی کشــورهای آســیایی واقــع در ایــن آبــراه 
ــاظ  ــه لح ــو ب ــه توکی ــال آنک ــتراتژیک، ح اس
ــال  ــه دنب ــن منطق ــی را در ای ــی منافع جغرافیای

ــد. نمــی کن
ــوان  ــه عن ــن ب ــا فیلیپی ــترک ب ــش مش - رزمای
ــیون  ــض کنوانس ــه نق ــن را ب ــه چی ــوری ک کش
ــت  ــق دول ــن ح ــده گرفت ــا و نادی ــوق دریاه حق
مانیــل بــرای بهــره بــرداری انحصــاری از منابــع 
دریایــی تــا فاصلــه 200 کیلومتــر از ســاحل خــود 

متهــم مــی کنــد.
تصویــب الیحــه حضــور در جنــگ هــای 
ــا  ــن ادع ــر ای ــی ب ــوان اثبات ــی ت فراســرزمینی را م
ــس از  ــن پ ــی ژاپ ــتراتژی دفاع ــه اس ــت ک دانس
جنــگ جهانــی دوم در درجــه نخســت بــر مبنــای 
تکیــه بــر آمریــکا تعریــف مــی شــود بــه ایــن معنا 
ــرای راضــی نگــه داشــتن واشــنگتن  ــد ب ــه بای ک
ــع  ــن و در مواق ــروری کمتری ــر ض ــع غی در مواق

ــرج داد. ــه خ ــاش را ب ــترین ت ــروری بیش ض
- تمایــل بــه همــکاری بــا آمریــکا بــرای 
مشــارکت در پروازهــای شناســایی کــه بــر فــراز 

ــود. ــی ش ــام م ــی انج ــن جنوب ــای چی دری
- مشــارکت در رزمایــش مشــترک آمریــکا 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــه آمادگــی ب ــه بهان -اســترالیا ب

ــن. ــد چی ــه رش ــدرت رو ب ق
ــن در رزمایــش  ــد و شــرط ژاپ ــی قی - حضــور ب

ــکا. ــد و آمری مشــترک هن
- اعــام حمایــت لجیســتیکی از نیروهــای 
در  خارجــی  نیروهــای  دیگــر  و  آمریکایــی 

خاورمیانــه و اقیانــوس هنــد.
- اعــام عاقــه منــدی بــه عضویــت در 
ــو کــه مــی  کنسرســیوم ســاخت تســلیحات نات
ــن در  ــی ژاپ ــد ملیت ــه چن ــن تجرب ــد اولی توان
ــن  ــت در ای ــد. عضوی ــی باش ــای دفاع ــروژه ه پ
کنسرســیوم مــی توانــد بــه آبــه بــرای برداشــتن 
ــن کمــک  ــت صــادرات تســلیحاتی ژاپ ممنوعی

ــد. کن
- برداشــتن گام هــای مثبــت در تحقــق معاهــده 
ــا هــدف  ــس - پاســیفیک« ب تجــارت آزاد »تران
مهــار قــدرت اقتصــادی پکــن در منطقــه 

اقیانــوس آرام.
ــن کار آســانی  ــن جنگــی ژاپ ــر فرامی ــه تغیی البت
نبــود و آبــه مجبــور شــد بــرای تحقــق آن بهــای 
ــی  ــت ب ــت اف ــه قیم ــه ب ــردازد ک ــی را بپ گزاف
ــی  ــکار عموم ــزد اف ــت وی در ن ــابقه محبوبی س

ــد. ــام ش ــد( تم ــر 40 درص ــن )زی ژاپ
جالــب آنکــه منشــور صلــح ژاپــن کــه بــا خاتمــه 
جنــگ جهانــی دوم در جهــت ســرکوب تمایات 
امپریالیســتی دولــت توکیــو تنظیــم شــد، دقیقــا 
امــروز۱9 ســپتامبر ســال 20۱5 میــادی در 
جهــت تامیــن منافــع کاخ ســفید و متناســب بــا 
ــمت  ــه س ــکا ب ــای آمری ــت ه ــش سیاس چرخ
منطقــه اقیانــوس آرام، لغــو شــد. بــا این حســاب، 
ــا  ــه ب ــر آب ــات اخی ــه اقدام ــل نیســت ک ــی دلی ب
مخالفــت شــدید مــردم مواجــه شــده اســت چــرا 
کــه بیــم آن مــی رود تــا ایــن کشــور بــه بهانــه 
ــه  ــی در حلق ــاع جمع ــده دف ــه معاه ــدی ب پایبن
درگیــری هــای واشــنگتن اســیر شــود. تصویــب 
ــرزمینی  ــای فراس ــگ ه ــور در جن ــه حض الیح
را مــی تــوان اثباتــی بــر ایــن ادعــا دانســت کــه 
اســتراتژی دفاعــی ژاپــن پــس از جنــگ جهانــی 
ــر  ــه ب ــای تکی ــر مبن ــت ب ــه نخس دوم در درج
ــا کــه  ــن معن ــه ای ــف مــی شــود ب ــکا تعری آمری
ــنگتن  ــتن واش ــه داش ــی نگ ــرای راض ــد ب بای
ــع  ــن و در مواق ــروری کمتری ــر ض ــع غی در مواق

ــرج داد. ــه خ ــاش را ب ــترین ت ــروری بیش ض
ــه  ــا اســتناد ب ــن ب طیــف مداخــات نظامــی ژاپ
ــرزمینی  ــای فراس ــگ ه ــور در جن ــه حض الیح

ــر اســت: ــوارد زی ــامل م ش
- حمایــت لجســتیکی از کــره جنوبــی در صورت 
هرگونــه تهدیــد از ســوی دولــت پیونــگ یانــگ. 
البتــه در ایــن مــورد ارســال نیــروی زمینــی ژاپن 
ــه کســب  ــان ب ــی همچن ــره جنوب ــاک ک ــه خ ب

مجــوز از ســوی پارلمــان منــوط خواهــد بــود.
- انهــدام موشــک هــای کــره شــمالی در 
صورتــی کــه نقطــه ای را در داخــل خــاک 

آمریــکا هــدف گرفتــه باشــند.
- اقــدام نظامــی بــا هــدف تامیــن امنیــت 
خطــوط کشــتیرانی و رفــع تهدیداتــی کــه 
ــد. ــی کن ــد م ــن را تهدی ــی ژاپ ــت ارض تمامی

ــه منظــور نجــات جــان  - حمــات مســلحانه ب
ــی. اســرای ژاپن

- رفــع ممنوعیــت اعــزام کمــک هــای نظامــی 
بــه متحــدان منطقــه ای و نیروهــای آمریکایــی 

مســتقر در آسیا-پاســیفیک.
تغییــرات جدیــد آنگونــه کــه انتظــار مــی رفــت 
ــت  ــرار گرف ــت واشــنگتن ق ــورد اســتقبال دول م
تــا جایی کــه دو کمیتــه قدرتمنــد روابــط خارجی 
ــا  ــکا ب و نیروهــای مســلح مجلــس ســنای آمری
صــدور بیانیــه ای مشــترک اعــام کردنــد: 
ــاوه  ــن ع ــوی ژاپ ــده از س ــاذ ش ــن اتخ قوانی
ــاد  ــم اتح ــه تحکی ــان ب ــت جه ــن امنی ــر تامی ب

ــد. ــد ش ــر خواه ــز منج ــو نی ــنگتن- توکی واش
از ســوی دیگــر، وزارت امــور خارجــه چیــن نیــز 
ــی  ــه دفاع ــب الیح ــر تصوی ــار خب ــد از انتش بع
ــه  ــه دغدغ ــا ب ــت ت ــور خواس ــن کش ــن از ای ژاپ
هــای امنیتــی همســایگان آســیایی اهمیــت داده 

ــد. ــار کن ــاط رفت ــا احتی و ب

تغییر رویکرد نظامی ژاپن؛ همسویی با واشنگتن در سیاست چرخش به آسیا
مریم خرمائی

آ ســـــــیا
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|| در هفتــه هــای اخیــر شــاهد افزایــش تنــش میــان 
افغانســتان و پاکســتان بــوده ایــم و در همیــن راســتا 
مقامــات کابــل پاکســتان را عامــل اصلــی بــی ثباتــی 
کشورشــان معرفــی مــی کننــد. بــه نظــر شــما چــرا 
ــی  ــی ثبات ــی ب ــل اصل ــتان را عام ــا پاکس ــان ه افغ

کشورشــان مــی داننــد؟
از زمــان اســتقال پاکســتان روابــط افغانســتان و پاکســتان همواره 
ــا هــر پیــش زمینــه قومــی و  ضعیــف بــوده و اغلــب افغــان هــا ب
سیاســی پاکســتان را بــه عنــوان کشــوری کــه در امــور همســایه 
خــود دخالــت کــرده و از افغانســتان بــه عنــوان اهرمــی در جنــگ 
نیابتــی خــود بــا رقیــب بزرگتــری یعنــی هنــد اســتفاده مــی کنــد، 
نــگاه مــی کننــد. ایــن نگــرش افغــان هــا تــا حــد زیــادی درســت 
اســت امــا آنچــه کــه مــردم افغانســتان آن را نادیــده مــی گیرنــد 
ــتان در  ــوذ پاکس ــازه نف ــا اج ــود آنه ــه خ ــت ک ــب اس ــن مطل ای
کشورشــان را داده انــد. پاکســتان هــرگاه کــه توانســته از فرصــت 
هایــش اســتفاده کــرده و ایــن امــری بــوده کــه از زمــان »ایــوب 
خــان« )دومیــن رئیــس جمهــور پاکســتان طی ســال هــای ۱958 

ــان داشــته اســت. ــا ۱969 میــادی( جری ت

|| در مــاه هــای اخیــر خبرهایــی در مــورد آغــاز 
فعالیــت داعــش در افغانســتان منتشــر شــده اســت. 
ــدرت  ــال ق ــا در ح ــتی واقع ــروه تروریس ــن گ ــا ای آی

ــت؟ ــتان اس ــن در افغانس گرفت
ــایگان آن از  ــتان و همس ــرای افغانس ــه ب ــت ک ــی اس ــن تحول ای
جملــه پاکســتان، چیــن و ایــران و حتــی کشــورهای آســیای میانــه 
دردســرآفرین خواهــد بــود. داعــش یــک گــروه تروریســتی اســت 
کــه پایــه هــای آن فقــط بــر کشــتار و تخریــب اســتوار اســت. نبرد 
علیــه داعــش نیازمنــد همــکاری کشــورهای منطقــه اســت. زمانی 

کــه در ســال ۱994 طالبــان قــدرت گرفت همســایگان افغانســتان 
دچــار اختــاف نظــر بودنــد امــا اینبــار آنهــا بایــد در برابــر حضــور 
ــه  ــن نکت ــا یکدیگــر متحــد شــوند و از ای داعــش در افغانســتان ب
ــاط  ــایر نق ــا س ــا و ی ــه کشــور آنه ــه داعــش ب ــوند ک ــن ش مطمئ

منطقــه نفــوذ نمــی کنــد.

|| بعــد از مــرگ مالعمــر شــاهد بــروز اختــالف میــان 
فرماندهــان ارشــد طالبــان بودیــم. بــا توجــه بــه این 
ــتان  ــروه را در افغانس ــن گ ــده ای ــما آین ــت ش وضعی

چگونــه مــی بینیــد؟
فکــر مــی کنــم در ایــن مــورد بایــد بــه چگونگــی هماهنگــی و 
ــا سیاســت هــای افغانســتان  همــکاری قــدرت هــای جهانــی ب
ــه  ــه شــرطی ک ــک افغانســتان متحــد ب ــود ی ــه شــود. وج توج
ــت  ــد از دول ــورت متح ــه ص ــز ب ــی نی ــای خارج ــت ه حمای
مرکــزی انجــام شــود موجــب خواهــد شــد کــه اکثریــت طالبــان 
نیــز بــه ســمت مرکزیــت سیاســی متمایــل شــود. حقیقــت ایــن 
اســت کــه تعــدادی از نیروهــای طالبــان در حــال پیوســتن بــه 
ــوان آن  ــی ت ــه م ــن مشــکلی اســت ک ــا ای ــتند ام داعــش هس
ــک  ــا در دســت داشــتن ی ــم ب ــی کن ــرد. فکــر م ــت ک را مدیری
ــت  ــان دس ــای طالب ــب نیروه ــب اغل ــی مناس ــول سیاس فرم
ــش  ــر داع ــه بخاط ــوند ک ــی ش ــر نم ــیده و حاض ــگ کش از جن
ــان  ــن عــده از نیروهــای طالب ــرای جــذب ای وارد جنــگ شــوند. ب
یــک رونــد سیاســی مناســب بایــد در کابــل وجــود داشــته باشــد، 
ــد سیاســی بایــد از جانــب کشــورهایی همچــون ایــران،  ایــن رون
پاکســتان، و اعــراب خلیــج فــارس حمایــت شــود. البته ایــن امری 
دشــوار اســت امــا اگــر بــه اجــرا گذاشــته نشــود آنــگاه طالبــان 
قدرتمندتــر شــده و برخــی از نیروهــای آن نیــز بــه داعــش و یــا 

ــوند. ــی ش ــای تروریســتی ملحــق م ــازمان ه ــر س دیگ

|| نظــر شــما در مــورد نقــش ســایر کشــورها 
همچــون ایــران و هنــد بــرای بهبــود روابط پاکســتان 

ــت؟ ــتان چیس و افغانس
در ایــن مــورد بایــد طــرز نــگاه هــا را عــوض کــرد و از ایــن نگرش 
کــه موضــوع افغانســتان یــک بــازی بــرد و باخــت اســت اجتنــاب 
نمــود. بایــد شــروع بــه همــکاری نمــود و سیاســت هایــی را اعمال 
کــرد کــه منجــر بــه کاهــش تنــش هــا در افغانســتان شــوند. آتش 
افغانســتان مــی تواند مجــددا کشــورهای همســایه اش را بســوزاند 
و در ایــن میــان ایــران و پاکســتان دو بازیگــر اصلــی هســتند کــه 
مــی تواننــد موجــب تغییــرات بــزرگ شــوند. البتــه ایــن به شــرطی 
ــرای همــکاری هــای سیاســی در  ــی ب ــه توافق ــا ب اســت کــه آنه

مــورد افغانســتان برســند.
ــه  ــد را ب ــران هن ــه ای ــد ک ــی کن ــر م ــتان فک ــان پاکس ــن می ر ای
اســام آبــاد ترجیــح مــی دهــد. امــا هنــوز زمــان بــرای گســترش 
روابــط از دســت نرفتــه و فرصــت بــرای گســترش آن وجــود دارد. 
ایــران نمــی توانــد هنــد را نادیــده گرفتــه و یــا آنکــه برای خشــنود 
کــردن پاکســتان هنــد را نادیــده بگیــرد و ایــن موضوعــی اســت 
ــه  ــد. در حالیک ــته باش ــر داش ــد آن را در نظ ــاد بای ــام آب ــه اس ک
ایــران بــه موجــب توافــق هســته ای خــود در حــال عــادی ســازی 
مناســبات خــود بــا کشــورهای دیگــر اســت یــک لحظــه طایــی 
بــرای تهــران و اســام آبــاد بوجــود آمــده تــا بطــور ســازنده تــری 
شــروع بــه همــکاری کننــد. زمینــه هــای زیــادی وجــود دارد کــه 
آنهــا مــی تواننــد از طریــق همــکاری بــه منافــع زیــاد دســت پیــدا 
ــه ای و  ــائل منطق ــارت، مس ــت، تج ــون امنی ــوادری چ ــد م کنن
چالــش هــای ژئوپلوتیکــی همچــون ظهــور داعــش در افغانســتان.

گفتگو با تحلیلگر موسسه خاورمیانه واشنگتن:

فرصت طالیی برای همکاریهای ایران و پاکستان
تحلیلگر موسسه خاورمیانه واشنگتن با اشاره به ظرفیت های ایران و پاکستان برای کاهش تنش ها در افغانستان 

بر لزوم همکاری های منطقه ای و اتحاد کشورها برای مقابله با خطر داعش تاکید کرد.
افغانستان و پاکستان مدتی است که دوران پرتنشی را پشت سر می گذارند و در این میان مقامات کابل اسالم 
آباد را متهم به نقش داشتن در ناامنی های افغانستان می کنند در همین رابطه برای اطالع بهتر از وضعیت موجود 

حاکم بر روابط افغانستان و پاکستان و تحلیل بهتر تنش های دو کشور با »الکس وطنخواه« به گفتگو نشستیم.
وطنخواه در حال حاضر از کارشناسان ارشد موسسه خاورمیانه واشنگتن به شمار رفته و قرار است به زودی 
کتاب وی با عنوان»ایران، پاکستان: امنیت، دیپلماسی و نفوذ آمریکا منتشر شود. متن این گفتگو به شرح زیر است:

ــان  ــده پارلم ــن«، نماین ــم رهی ــی عبدالرحی »قاض
افغانســتان گفــت: اســتقال و اصاحات کمیســیون 
اصــاح انتخابــات یــک ضــرورت اســت و امیــد مــی 

ــی شــود. ــن اصاحــات اجرای ــر ای رود زودت
»قاضــی عبدالرحیــم رهیــن«، نماینــده مــرد 
ــت: تشــکیل  ــان افغانســتان گف ــس در پارلم بادغی
کمیســیون اصــاح انتخابــات و ایجــاد اصاحــات 
در ســاختار انتخاباتــی افغانســتان تاثیــرات عمده ای 

ــد گذاشــت. ــر کشــور خواه ب
وی گفــت: کمیســیون اصــاح انتخابــات بــه 
عنــوان یــک کمیســیون ملــی و مســتقل تاثیــرات 
ــات  ــد داشــت. انتخاب ــر افغانســتان خواه ــی ب مثبت
 93 ســال  در  افغانســتان  جمهــوری  ریاســت 
ــار آورد  ــه ب ــادی را ب مشــکات و چالــش هــای زی

کــه ضــرورت اصاحــات احســاس شــد؛ بــا ایجــاد 
اصاحــات در نظــام انتخاباتــی  مــی تــوان از ایــن 

ــرد. ــری ک ــائل جلوگی مس
ــتان  ــان افغانس ــس در پارلم ــردم بادغی ــده م نماین
افــزود: بــر اســاس مــاده ۱56 قانــون اساســی 
ــد  ــات بای ــت انتخاب ــزاری و مدیری ــتان، برگ افغانس
توســط کمیســیون مســتقل انتخابــات انجــام شــود 
و اگــر ایــن کمیســیون مســتقل عمــل کنــد ایــن 

ــد. ــد آم ــود نخواه ــه وج ــا ب ــش ه چال
وی عنــوان داشــت: طــرح هــای تــازه ای از ســوی 
ــه  ــده ک ــرح ش ــات مط ــاح انتخاب ــیون اص کمیس
امیــدوارم مثبــت و نتیجــه بخــش باشــد. از نــکات 
ــیار  ــی بس ــار رای ده ــه آم ــت ک ــن اس ــم ای مه
ــه هیــچ وجــه دقیــق  ــل قبــول اســت و ب ــر قاب غی

ــراد  ــیون اف ــن کمیس ــت ای ــب اس ــت و مناس نیس
واجــد شــرایط رای دهــی را مشــخص کننــد و آمــار 

ــد. ــه نماین ــتی را ارائ درس
ــار داشــت: یکــی از  ــن اظه ــم رهی قاضــی عبدالرحی
ــی مســاله اســتقال و  ــه جهان خواســته هــای جامع
اصاحــات کمیســیون اصــاح انتخابــات بــود و امید 

ــود. ــی ش ــات اجرای ــن اصاح ــر ای ــی رود زودت م
ــر  ــر آن ب ــی و تاثی ــرایط امنیت ــه ش ــان ب وی در پای
ــت: مشــکات  ــرد و گف ــاره ک ــات اش ــد انتخاب رون
ــال  ــت و در ح ــاد اس ــیار زی ــتان بس ــی افغانس فعل
ــه  ــت هــای کشــور در جنــگ ب ــر والی حاضــر اکث
ســر مــی بــرد و حتــی برخــی مراکــز اصلــی تحــت 
ــیون  ــن کمیس ــذا رفت ــت؛ ل ــان اس ــرف طالب تص
ــکل  ــیار مش ــق بس ــات در آن مناط ــاح انتخاب اص
اســت و ناامنــی هــا در انتخابــات تاثیرگــذار اســت.

ــان  ــودن زم ــخص نب ــی از مش ــراز نگران ــا اب وی ب
ــات  ــزود: انتخاب ــی اف ــات پارلمان ــزاری انتخاب برگ
پارلمانــی نیــز بــا مشــکات فراوانــی روبــرو اســت 

ــردد. ــزار گ ــریعتر برگ ــه س ــم هرچ و امیدواری

گفتگو با نماینده پارلمان افغانستان:

اصالح کمیسیون انتخابات افغانستان یک ضرورت است

آ ســـــــیا
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معـاون  دوسـتم  عبدالرشـید  آقـای   ||
رئیـس جمهـوری افغانسـتان خـود به 
شـخصه عملیـات نیروهای افغانسـتان 
در شـمال ایـن کشـور را رهبـری کرد و 
باعـث خـروج طالبـان از مناطقـی نیـز 
شـد. امـا بـا رفتـن او طالبـان دوبـاره 
کنتـرل را در اختیـار گرفـت دالیـل این 

امـر چه بـود؟
مواضـع طالبـان در برخـی نقاط افغانسـتان کاما 
مسـتحکم اسـت و از طرفـی مـردم افغانسـتان از 
دولـت وحدت ملـی آزرده هسـتند؛ طالبـان از این 
مسـاله اسـتفاده کرده و در شـمال نیز نفوذ کردند.

دولـت وحـدت ملـی نتوانسـت توقعاتـی را کـه 
مردم در شـمال و در سرتاسر افغانسـتان داشتند را 
بـرآورده کنند و طالبان خود را به شـمال رسـاندند 

و با مـردم ارتبـاط برقـرار کردند.
آنچـه در شـمال مـی بینیـم نشـان از نارضایتـی 
مـردم از دولـت اسـت. آقـای دوسـتم نیـز کـه به 
بیشـتر شـبیه  افغانسـتان رفـت کارش  شـمال 
یـک مانـور نظامـی بود نـه عملیـات نظامـی. به 
همیـن دلیـل وقتـی کـه دوسـتم از شـمال خارج 
شـد طالبـان دوبـاره برگشـتند چون می دانسـتند 
نیروهایـی کـه دوسـتم بـا خود بـرده اسـت نمی 
تواننـد در آنجـا بماننـد. اگـر صـد بـار دیگـر هم 
این مسـاله تکرار شـود فایـده ای نـدارد جر اینکه 

تلفـات نیروهـای دولتـی بیشـتر می شـود.

|| بـه نظـر شـما امنیـت شـمال برقرار 
شـد؟ خواهد 

من فکـر می کنم جنگ شـمال وضع افغانسـتان 
را دگرگـون کرده اسـت. در گذشـته اینطـور فکر 
می شـد که جنـگ افغانسـتان یک جنـگ قومی 
اسـت و طالبـان خواسـتند نشـان بدهند کـه این 
جنـگ فراتـر از یـک جنگ قومـی اسـت. آنها در 
شـمال و جنـوب از حمایـت برخوردار هسـتند. در 
غیـر از مناطـق ازبـک نشـین، در بدخشـان نیـز 

اوضـاع بسـیار وخیم اسـت.

آیـا  پاکسـتان،  و  طالبـان  از  غیـر   ||
نیروهای غربـی در ناآرامی های شـمال 

دارنـد؟ دسـت 
روی این مسـاله بسیار بحث شـده است. بسیاری 
از نماینـدگان مردم شـمال در پارلمـان ادعا کرده 

انـد که بـه نیروهای طالبان سـاح می رسـد.
فکـر میکنم خیلی کـم اتفاق می افتد کـه طالبان 
از خارج سـاح به دستشـان برسـد. بیشـتر ساح 

هـای طالبـان از داخـل تامین می شـود و بـا ارائه 
پـول سـاح می خرنـد. در برخـی مواقـع نیز یک 
تاکتیـک بـه کار مـی برند که یـک مقـر  و پایگاه 
را تصـرف می کننـد و خـود را مجهز مـی کنند و 

دوباره عقب نشـینی مـی کنند.
دسـت  در  کـه  هایـی  سـاح  همـان  امـروز 
نیروهـای افغانسـتان اسـت، همان سـاح هـا را 

طالبـان نیـز در اختیـار دارنـد.

|| وضعیـت کشـورهای آسـیای میانه در 
خصـوص مسـأله مبـارزه با تروریسـم 
را چگونـه ارزیابـی مـی کنید و بـه نظر 
شـما آمریکا برنامه ای برای کشـورهای 

آسـیای میانه دارد؟
جنـگ هایـی کـه بعـد از فروپاشـی شـوروی بـه 
وجـود آمد بیشـتر جنگ هـای نیابتی اسـت. مثا 
در سـوریه بسـیاری از کشـورها دخیـل هسـتند و 
هر کشـوری سـعی می کنـد طـرف مقابـل را به 
چالش بکشـد. در افغانسـتان نیز همین طور است 
و کشـورهای آسـیای میانـه هـر کـدام منافـع و 

نگرانـی هـای خـاص خودشـان را دارند.
مـا وقتـی جنـگ افغانسـتان را ارزیابی مـی کنیم 
بایـد در نظـر گرفته شـود کـه چه عواملی سـبب 
ایـن درگیـری هـا شـده اسـت. حتـی در فاصلـه 
هـای دورتـر روسـیه و تـرک هـا هـر کـدام در 

جسـتجوی منافـع خودشـان هسـتند.
گفتـه مـی شـود آمریـکا سـعی دارد روسـیه را در 
شـمال افغانسـتان منزوی کند. نظر شما چیست؟

بـا توجه بـه اینکـه در ایـن اواخر ما مـی بینیم که 
حتی در سـوریه هـم نیروهای روسـیه حضور پیدا 
کرده اسـت متوجـه می شـویم که ارتباط روسـیه 
و ناتـو در حـال خـراب شـدن اسـت. در چنیـن 
وضعیتی ما شـاهد این هسـتیم کـه آمریکایی ها 
کوشـش کننـد روس هـا را درگیر کنند و آسـیای 
میانـه را ناامن نماینـد تا این منطقـه ای که روس 
هـا آن را بـه حیـاط خلوت خود تشـبیه مـی کنند 

ناامن شـود.
ایـن چیـزی اسـت کـه مـا االن شـاهد هسـتیم. 
رفتن داعـش به افغانسـتان و بعـد از آن جریاناتی 
ماننـد جنـگ داعـش و طالبان تمـام اینها نشـانه 
تغییـر شـکل جنـگ در افغانسـتان و رفتن جنگ 

بـه آسـیای میانه اسـت.
رفتـن آقـای دوسـتم به شـمال نیـز بیشـتر یک 
بـود. وی مـی  میانـه  آسـیای  بـرای  اطمینـان 
خواسـت بـه آسـیای میانـه اطمینـان بدهـد کـه 
مـا مـی توانیـم از مرزهـای شـما دفـاع بکنیـم. 

در افغانسـتان مسـاله دوام جنـگ اسـت و مسـاله 
صلح مطرح نیسـت و لذا نمـی تـوان در آینده ای 

نزدیـک انتظـار صلـح داشـت.

|| شـما فکـر مـی کنیـد رفتـن آقـای 
دوسـتم به شـمال یـک امتیازگیـری از 

آسـیای میانـه بـوده اسـت؟
بلـه. شـایعات زیـادی مطـرح اسـت کـه قبـل از 
رفتـن آقای دوسـتم به شـمال، وی تمـاس های 
زیـادی بـا دیپلمـات هـای کشـورهای مختلـف 
داشـته اسـت و بعـد از اینکـه بـه شـمال رفت به 
آنها اطمینان داد که ما در افغانسـتان هسـتیم و از 

مرزهـا دفـاع مـی کنیم.
توانایـی داعـش در ایجـاد تحوالت در افغانسـتان 
و نیـز تاثیـر این گـروه بـر منطقه چگونه اسـت؟

داعـش تـاش بسـیاری دارد تا جنگ افغانسـتان 
را بـه یـک جنـگ مذهبـی تبدیـل کنـد و تـا 
جنـگ افغانسـتان مذهبـی نشـده باشـد داعـش 
در افغانسـتان شانسـی نخواهـد داشـت. بنابراین 
تـاش بسـیاری در مذهبـی کـردن جنـگ راه 
افتـاده و در مقابـل طالبان مـی خواهنـد مانع این 
کار شـوند. پـس در آینـده داعـش تـاش خواهد 
کرد جنـگ و عملیات تروریسـتی را داخل مناطق 
شـیعه نشـین بکشـاند تا به این ترتیـب به نحوی 

جنـگ افغانسـتان شـبیه جنگ سـوریه شـود.
در سـوریه و عـراق هـم داعـش زمانـی توانسـت 
کاری انجـام دهـد کـه عقده هـای مذهبـی بین 
شـیعه و سـنی ایجاد شـد و به این ترتیـب داعش 
توانسـت در آنجـا پایگاه پیـدا کند و آنجـا را تحت 

تسـلط خـود در آورد.
تـاش هایـی هـم کـه از طـرف پاکسـتان برای 
چند پارچه سـاختن طالبان وجـود دارد یک برنامه 
کاما حسـاب شـده اسـت تـا طالبـان بـه طرف 
داعـش برونـد. این حرکـت هـا در افغانسـتان به 
راه افتاده و کوشـش این اسـت کـه جنگ مذهبی 
شـود. تبلیغاتی که داعـش در پاکسـتان می کنند 
این اسـت که طالبـان از ایـران کمک مـی گیرند 
و مـا منصـور را متهـم بـه ارتبـاط بـا ایـران می 
نمایند. پـس وضعیت طوری اسـت کـه اگر مردم 
افغانسـتان در این شـرایط هشـیاری خود را حفظ 
نکنـد ملـت بـه اوضاعـی دچـار خواهـد شـد که 

کنترلـش ممکن نیسـت.

در ایـن شـرایط ما دولت یکدسـت نیـز نداریم. در 
افغانسـتان فقـط یـک راه باقـی مانده اسـت و آن 
این اسـت کـه تمام تـوان خـود را جمع کنـد و به 

طـرف صلح بـرود.

|| شـما از اختالفـات میـان طالبـان یاد 
کردیـد. طالبـان بـا هـم اختـالف نظـر 
دارنـد و جنـگ هـم میـان آنـان صورت 
گرفتـه اسـت. آینـده طالبـان را چطـور 

ارزیابـی مـی کنید؟
متاسـفانه رسـانه ها بـدون اینکه خیلی از مسـائل 
را در نظـر داشـته باشـند مطالبـی را مطـرح مـی 
کننـد. تا جایـی که من اطـاع دارم تعـداد افرادی 
مسـلحی کـه در کنـار مـا منصـور داداهلل اسـت 
تعدادشـان بیـن ۱4 تـا 24 نفـر اسـت کـه اینهـا 
هـم از قـوم خودش اسـت. افـراد دیگری بـه آنها 
نپیوسـتند و پاکسـتان ازبک ها را به آسـیای میانه 

فرسـتادند تـا او را تقویـت کنند.
مسـاله جنگ کامـا دروغ اسـت و اصـا جنگی 
صـورت نگرفتـه اسـت. کسـانیکه در رابطـه بـا 
ایـن جریانـات صحبت مـی کنند اطاع درسـتی 
ندارنـد و لـذا سـردرگمی به وجـود می آیـد. البته 
طالبـان  میـان  جنگـی  امـا  اختافـات هسـت 

صـورت نگرفتـه اسـت.
کسـانی کـه مـی گوینـد مـا مخالـف رهبـری 
طالبان هسـتیم ده سـال پیش هم مخالـف بودند. 
اینهـا همـان کسـانی هسـتند کـه در زمـان ما 
عمـر هـم بـا طالبـان نبودنـد و االن هـم همان 
افـراد هسـتند. فکـر مـی کنـم درک صحیحی از 

جریانـات وجـود نـدارد.

|| ایـن اختالفـات مـی تواند بـه داعش 
کمـک کند؟

اگر طوری شـود که یـک جمع کثیـری از طالبان 
صـف طالبان را تـرک کننـد و به داعـش بپیوندد 

امـکان دارد. امـا آیـا چنین چیزی خواهد شـد؟!
داعـش گروهـی اسـت کـه هرجایـی رفته اسـت 
مـردم بـر ضـد آن قیـام کـرده انـد. در شـرق 
افغانسـتان مـردم قیـام کـرده انـد و تـاش های 
مردمی علیه داعش شـکل گرفته اسـت. کسـانی 
کـه تا بـه حال بـه داعـش پیوسـته اند یـک عده 

طالبـان پاکسـتانی و افـراد حکمتیـار بـوده اند.

گفتگو با مقام سابق طالبان:

هدف آمریکا از ناامن کردن آسیای میانه/ تالش برای ایجاد جنگ مذهبی
عضو سابق طالبان معتقد است که آمریکایی ها کوشش می کنند آسیای میانه را 
ناامن نمایند تا منطقه ای که روس ها آن را حیاط خلوت خود می دانند ناامن شود.

کشور افغانستان در ماههای اخیر شاهد افزایش درگیری ها میان نیروهای امنیتی 
دولت افغانستان و گروه طالبان است. از سوی دیگر داعش نیز در شمال افغانستان 
فعال شده است. مرگ مال عمر و انشقاق در صفوف طالبان باعث افزایش درگیریها 
شد و مذاکرات صلحی که بین دولت و طالبان در جریان بود را در هاله ای از ابهام 
فرو برد. مذاکراتی که به نظر می رسد از سوی مال اختر منصور سرکرده جدید 

طالبان دوباره پیگیری خواهد شد.
در گفتگو با »وحید مژده«، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان و از مقامات سابق 

طالبان به بررسی تحوالت اخیر افغانستان پرداخته ایم که در ادامه می آید.
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آمـریـــــکا

دکتــر »اچ بــروس فرانکلیــن« معتقــد اســت واشــنگتن تــا زمانــی 
ــد در  ــان نده ــود پای ــردم خ ــه م ــی روی ــردن ب ــی ک ــه زندان ــه ب ک
جایگاهــی نیســت کــه بتوانــد ســایر کشــورها را در مــورد حقــوق 

ــد. بشــر ســرزنش کن
نابرابــری و بــی عدالتــی حاکــم بــر زنــدان هــای آمریــکا معضلــی 
اســت کــه علیرغــم تمــام تــاش هــای انجــام گرفتــه از ســوی 
ــت واشــنگتن از چشــم نهادهــای حقــوق بشــر پنهــان نمــی  دول
مانــد بــه ویژه آنکــه در ایــن کشــور بیشــتر از 2 میلیــون و 300 هزار 
نفــر زندانــی کــه پشــت میلــه هــا به ســر مــی برنــد بــه جرائــم غیر 
خشــونت بــار نظیــر خــرده فروشــی مــواد مخــدر محکــوم هســتند 
کــه ایــن امــر نیــز متاســفانه از فقــر و بــه احتمــال زیــاد تبعیــض 
نــژادی در خصــوص آنهــا ناشــی مــی شــود. از ســوی دیگــر، آنچه 
کــه ناکارآمــدی سیســتم زنــدان هــای آمریــکا را بــه عنــوان یــک 
ــئولین  ــی مس ــی تفاوت ــد، ب ــی کن ــگ م ــی پررن ــل اجتماع معض
نســبت بــه آزار جنســی زندانیــان بــه دلیــل ســوابق مجرمانــه آنهــا 

اســت.
درک تبدیــل »تجــاوز« بــه عنــوان یکــی از معمــول تریــن 
رویدادهــای نســبت داده شــده بــه سیســتم زندانهــای آمریــکا تــا 
حــد زیــادی بــرای مــا ناممکــن اســت. گزارشــات آمــاری حاکــی 
اســت کــه مــوارد آزار جنســی در فاصلــه ســالهای 2005 تــا 20۱۱ 
بــه میــزان بیــش از یــک ســوم افزایــش داشــته و جالــب آنکــه در 
حــدود نیمــی از جرائــم از ســوی ماموریــن زنــدان و یــا بازداشــتگاه 
صــورت گرفتــه اســت. امــا متاســفانه، رونــد رســیدگی به شــکایات 
علیرغــم افزایــش تعــداد شــاکیان بســیار نامطلــوب اســت و عــذر 
مســئولین زنــدان بــه شــانه خالــی کــردن از تنبیــه عاملین تجــاوز، 
ــر وقــوع جــرم  در اغلــب مــوارد عــدم وجــود شــواهد کافــی دال ب

عنــوان مــی شــود.
ــای  ــدان ه ــر در زن ــوق بش ــترده حق ــض گس ــا نق ــه ب در رابط
آمریــکا بــا دکتــر »اچ بــروس فرانکلیــن« بــه گفتگــو نشســتیم. 
وی کــه ریشــه هــای ایــن معضــل را در کاســتی هــای جامعــه 
ــاب  ــد، نویســنده و صاحــب ۱9 کت ــی جســتجو مــی کن آمریکای
و بیــش از 300 مقالــه در زمینــه فرهنــگ و تاریــخ آمریکاســت. 
ــتنفورد«،  ــای »اس ــگاه ه ــس در دانش ــابقه تدری ــن س فرانکلی
»جــان هاپکینــز«، »وســلیان« و »ییــل« را دارد. وی بــه ویــژه 
بــرای مخالفــت صریــح خــود بــا جنــگ ویتنــام و حملــه آمریــکا 
ــه  ــن ب ــن از فرانکلی ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــهور اس ــراق مش ــه ع ب
دلیــل آثــار منحصــر بــه فــردش در زمینــه داســتان هــای علمی 
ــه هــای  ــکا و ایجــاد زمین ــدان هــای آمری ــات زن ــی و ادبی تخیل
ــن در  ــم چنی ــت. از وی ه ــده اس ــر ش ــی تقدی ــد مطالعات جدی
ســاخت 4 فیلــم کمــک گرفتــه شــده اســت. فرانکلیــن در حــال 
ــت  ــوان اســتاد تمــام در دانشــگاه »راتگــرز« ایال ــه عن حاضــر ب
ــان  ــی »ج ــده دار کرس ــد و عه ــی کن ــس م ــرزی« تدری »نیوج
ــت. وی  ــس اس ــکا و انگلی ــات آمری ــتاد مطالع ــا« اس ــن دان کات
هــم چنیــن دارای باالتریــن جایــزه »انجمــن مطالعــات آمریکا« 

ــک عمــر دســتاورد اســت.   ــرای ی ب

||گــزارش ســال 2014 آمریــکا دربــاره حقــوق بشــر 
ــان  ــه، »ج ــن رابط ــد. در همی ــر ش ــی منتش ــه تازگ ب
کــری« وزیــر امــور خارجــه آمریــکا مدعــی شــد کــه 
ایــاالت متحــده قصــدی بــرای مقــدس نمایی نــدارد 
ــرای  ــد ب ــان باش ــر در می ــوق بش ــای حق ــی پ و وقت
همــه کشــورها از جملــه آمریــکا امیــد بــه پیشــرفت 
وجــود دارد. بــه گفتــه وی تغییــر بــرای رســیدن بــه 
منزلــت جهانــی را بایــد از خودمــان شــروع کنیــم. به 
نظــر شــما ایــاالت متحــده بــه منظــور بهبــود حقــوق 

بشــر بــر کــدام حــوزه هــا بایــد تمرکــز کنــد؟
ــات،  ــق حی ــکا، ح ــتقال آمری ــه اس ــا بیانی ــق ب ــه مطاب اگرچ
آزادی و تــاش بــرای رســیدن بــه خوشــبختی در شــمار حقــوق 
ــر  ــه ه ــا ســفری ب ــد؛ ب ــی آی ــه حســاب م ــرد ب ــک ف مســلم ی
یکــی از شــهرهای ایــاالت متحــده  نظیــر بالتیمــور، فیادلفیــا، 
ــنگتن و  ــیکاگو، واش ــس، ش ــس آنجل ــی، ل ــوان، میام ــان خ س
نیــو اورلئــان مــی تــوان شــاهد تــوده هایــی از مــردم بــود کــه 
ــت  ــرده و از مســکن مناســب، مراقب ــر ب ــه س ــق ب ــر مطل در فق
ــان  ــتند. هم ــروم هس ــرورش مح ــوزش و پ ــکی الزم و آم پزش
ــوده و از  ــم ب ــکاری دائ ــه بی ــوم ب ــه محک ــی ک ــراد بینوای اف
خشــونت پلیــس ســراپا مســلح آمریــکا در بیــم و هراس هســتند. 
ــکا نیســت.  ــاالت متحــده آمری ــن شــرایط مختــص ای ــه، ای البت
ــکا در یــک مــورد بخصــوص یعنــی  ــا ایــن حــال، ملــت آمری ب
سیســتم عدالــت کیفــری عنــوان بدتریــن ناقــض حقــوق بشــر 

ــد. ــی ده ــود اختصــاص م ــه خ را ب
زندانیــان آمریکایــی تقریبــا یــک چهــارم از کل جمعیــت زندانیــان 
ــه  ــی ب ــون هــا شــهروند آمریکای ــا را شــامل مــی شــوند. میلی دنی
ــه واســطه بــی عدالتــی سیســتم قضایــی  خاطــر اتهاماتــی کــه ب
ــه آنهــا نســبت داده شــده از حــق رای محــروم هســتند. همیــن  ب
ــو  ــرج دبلی ــه انتخــاب »ج ــه در ســال 2000 ب ــود ک ــت ب محرومی
بــوش« بــه عنــوان رئیــس جمهــور آمریــکا منجــر شــد. تنهــا در 
ــا  ــب آنه ــه اغل ــی ک ــدا، 400 هــزار شــهروند آمریکای ــت فلوری ایال
را ســیاه پوســتان آفریقایــی تبــار تشــکیل مــی دادنــد از حــق رای 
محــروم شــدند و همیــن باعــث شــد کــه بــوش در آن ایالــت برنده 
ــع  ــد. در واق ــفید راه یاب ــه کاخ س ــورال ب ــا 52۷ رای الکت ــده و ب ش
جنــگ دولــت واشــنگتن بــا مــواد مخــدر جنگــی اســت کــه علیــه 

مــردم فقیــر بــه ویــژه رنگیــن پوســتان بــه پــا شــده اســت.  

ــای  ــری ه ــا نابراب ــده ب ــاالت متح ــه ای ||در حالیک
ــتم  ــد، سیس ــی کن ــرم م ــه ن ــت و پنج ــژادی دس ن
زنــدان هــای ایــن کشــور نیــز همــواره مــورد انتقــاد 
شــدید بــوده اســت. شــما در کارهــای علمــی خــود، 
از اصطــالح »عــادی ســازی شــکنجه« بــرای توصیف 
ایــن سیســتم نــام بردیــد. آیــا مــی توانیــد در ایــن 
مــورد اطالعــات بیشــتری در اختیــار مــا قــرار دهیــد؟

بــرای درک عمــق نابرابــری نــژادی در سیســتم زندان هــای آمریکا 
و اینکــه چطــور از آن بــرای عادی ســاختن شــکنجه اســتفاده شــد، 
بایــد بــه شــناخت ریشــه هــای ایــن سیســتم در دوره بــرده داری 
ســیاهان بپردازیــم. مــن بــه تفصیــل دربــاره این موضــوع بــه ویژه 
در کتــاب هایــی نظیــر »ادبیــات زنــدان در آمریــکا«، »قربانــی بــه 
ــرن  ــدان در ق ــای زن ــته ه ــد« و »نوش ــکار و هنرمن ــوان جنایت عن
بیســتم آمریــکا« مطلــب نوشــته ام. البتــه شــکنجه یکــی از اجــزاء 
ضــروری نظــام بــرده داری بــود و بــه راحتــی از کلونــی هــای برده 
ــت  ــکا در ایال ــی آمری ــگ داخل ــش از جن ــه پی ــی ک داری خصوص
ــدان  ــام زن ــه ن ــدی ب ــی جدی ــه کلون ــی رواج داشــت ب هــای جنوب

کشــیده شــد.   

ــای  ــدان ه ــتناک زن ــای وحش ــه ه ــی از ناگفت ||برخ
ــت؟ ــی چیس آمریکای

ــی  ــه ای طراح ــه گون ــکا ب ــای آمری ــدان ه ــول، زن ــت معم در حال
ــر  ــه حداکث ــب و خشــونت ب و اداره مــی شــوند کــه در آنهــا تخری
خــود رســیده و تنبیــه و شــکنجه علنــی امــری طبیعــی جلــوه کند. 
ضــرب و شــتم، اســتفاده از شــوک الکترونیکــی، قــرار دادن زندانــی 
در معــرض گرمــای شــدید، غوطــه ور کــردن وی در آب ســوزان، 
ــر روی  ــدن ب ــه خوابی ــی و واداشــتن وی ب ــد کشــیدن زندان ــه بن ب

ضایعــات بــدن خــود بــه مــدت چنــد ســاعت و یــا حتــی چنــد روز، 
محبــوس کــردن آنهــا بــرای مــاه هــا، ســال هــا و حتــی دهــه هــا 
در ســلول هــای انفــرادی فاقــد پنجــره و نورگیــر همــه از مــواردی 

هســتند کــه هــر روز در زنــدان هــای آمریــکا اتفــاق مــی افتــد.

||چــرا غــذا دادن بــه زندانیانــی کــه اعتصــاب غذایــی 
مــی کننــد، اجبــاری شــده اســت؟

ایــن کار بــه منظــور جلوگیــری از تلطیــف افــکار عمومــی نســبت 
بــه زندانیــان انجــام مــی گیــرد تــا مبــادا مــردم بفهمنــد کــه ایــن 
ــرای  ــد ب ــد کــه حاضرن ــدری شــکنجه شــده ان ــه ق ــی هــا ب زندان
نشــان دادن اعتــراض خــود تــا ســر حــد مــرگ گرســنگی بکشــند.

ــه  ــکنجه علی ــر ش ــوان عنص ــه عن ــر ب ــا تحقی || آی
ــود؟ ــی ش ــتفاده م ــان اس زندانی

تحقیــر جنســی و تجــاوز امــور رایــج و متداولــی هســتند. در 
گــزارش ســال ۱999 ســازمان عفــو بیــن الملــل تجــاوز مامــوران 
ــت  ــه ثب ــداول ب ــری مت ــوان ام ــه عن ــان زن ب ــه زندانی ــی ب امنیت
ــدان  رســیده اســت. برخــی از شــکنجه هــای جنســی رایــج در زن
»ابوغریــب« بغــداد عینــاً از مــوارد مشــابه ای نســخه برداری شــده 

ــد. ــی ده ــکا روی م ــای آمری ــدان ه ــه در زن ک

ــکا و  ــدان هــای داخــل آمری ــن زن ||چــه شــباهتی بی
زنــدان هایــی ماننــد »ابوغریــب« و »گوانتانامــو« کــه 
در خــارج و تحــت نظــارت آمریــکا اداره مــی شــوند، 

ــود دارد؟ وج
نــه تنهــا شــباهت بلکــه ارتبــاط مســتقیمی بیــن ایــن زنــدان هــا 
وجــود دارد. یکــی از دســتگاه هــای شــکنجه کــه بــه طــور معمول 
در زنــدان هــای آمریــکا اســتفاده مــی شــود صندلــی مقاومــت یــا 
کنتــرل اســت کــه گاهــی اوقــات بــه آن »صندلــی شــیطان« گفته 
مــی شــود. زندانیــان اغلــب بــرای ســاعات طوالنــی بــر روی ایــن 
ــه نشســتن در ادرار،  صندلــی نگــه داشــته مــی شــوند و مجبــور ب
ــه  ــا طــی 4 ســال در فاصل ــوع و اســتفراغ خــود هســتند. تنه مدف
۱995 تــا ۱999 یــازده نفــر بخاطــر شــکنجه شــدن بــا ایــن ابــزار 
جــان خــود را از دســت دادنــد. در ســال ۱99۷، »لیــن مــک کاتــر« 
کــه در آن زمــان مدیــر ســازمان زنــدان هــای ایالــت »یوتــا« بــود 
بــه خاطــر فــوت زندانــی کــه علیرغــم بیمــاری روانــی بــه مــدت 
ــر روی یکــی از ایــن صندلــی هــا نشســت، مجبــور  ۱6 ســاعت ب
بــه اســتعفا شــد. جالــب آنکــه بافاصلــه پــس از حملــه بــه عــراق، 

مــک کارتــر مســئول بازســازی ابوغریــب شــد.
ــدن  ــکار ش ــا آش ــه ب ــی ک ــئوالن آمریکای ــر از مس ــی دیگ یک
سوءاســتفاده هــای وی هــم زمــان تحــت فشــار ســازمان آزادی 
ــمت  ــل از س ــن المل ــو بی ــازمان عف ــکا و س ــی آمری ــای مدن ه
ــر ســابق  ــری کــرد، »جــان آرمســترانگ« مدی ــاره گی خــود کن
ــدان هــای ایالــت »کنتیکــت« اســت. آرمســترانگ  ســازمان زن
نیــز بــه ماننــد مــک کاتــر بعدهــا عهــده دار مســئولیتی مشــابه 
در عــراق شــد. مــورد دیگــر شــخصی بــه نــام »چارلــز گرانــر« 
اســت کــه زمانــی نگهبــان زنــدان هــای بدنــام »گریــن 
ــه دلیــل  ــود- مکانــی کــه  ب کانتــی« در ایالــت »پنســیلوانیا« ب

گفتگو با استاد دانشگاه راتگرز آمریکا

ناگفته های هولناک زندانهای آمریکا/
 از آب سوزان تا صندلی شیطان
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آمـریـــــکا

ــتم و آزار  ــرب و ش ــه ض ــان ب ــل زندانبان توس
جنســی زندانیــان معــروف اســت. گرانــر بعدهــا 
بــه ۱0 ســال زنــدان بــه دلیــل ســوء اســتفاده 

ــد. ــوم ش ــب محک ــان ابوغری از زندانی

ــرایط  ــر ش ــس در براب ــرا هیچک ||چ
ــی  ــا اقدام ــدان ه ــن زن ــود در ای موج

ــد؟ ــی کن نم
ــادی وجــود  ــراد و ســازمان هــای زی ــع، اف در واق
ــا،  ــدان ه ــرایط زن ــود ش ــرای بهب ــه ب ــد ک دارن
ــتم  ــو سیس ــی لغ ــا و حت ــت آنه ــش جمعی کاه
ــم  ــکا حاک ــای آمری ــدان ه ــر زن ــه ب ــی ک فعل
ــی  ــع اطاعات ــد. دو منب ــی کنن ــاش م اســت ت
ــکا و  ــای آمری ــدان ه ــاره زن ــوب درب ــیار خ بس
تــاش هایــی کــه بــرای اصــاح ایــن سیســتم 
صــورت مــی گیــرد »اخبــار حقوقــی زنــدان ها« 

ــت.     ــم« اس ــدور حک ــروژه ص و »پ

ــکا  ــای آمری ــدان ه ــتم زن ــا سیس ||آی
ــه  ــت ب ــرای دول ــم ب ــی ه ــود مال س
همــراه دارد؟ زندانیــان بــه عنــوان 
ــده  ــر عه ــی را ب ــه نقش ــروی کار چ نی

ــد؟ دارن
ــکا  ــای آمری ــدان ه ــزاف زن ــه گ ــع، هزین  در واق
هــای  بخــش  بودجــه  کاهــش  موجــب 
ــازی  ــرورش و بازس ــوزش و پ ــر آم دیگــری نظی
زیرســاخت هــای فرســوده کشــور مــی شــود. در 
ــدان  ــزد و مواجــب زن ــی م ــروی کار ب عمــل، نی
هــای آمریــکا بهانــه خوبــی بــرای پاییــن نگــه 
ــه  ــادی ب ــران ع ــتمزد کارگ ــطح دس ــتن س داش
دســت دولــت مــی دهــد. زنــدان هــای آمریــکا 
ــا منافــع قشــر کارگــر عمــل مــی  در مغایــرت ب
ــل  ــطوحی مث ــتم در س ــن سیس ــه ای ــد. البت کنن
نگهبانــی و مــددکاری اشــتغال زایــی مــی کنــد 
امــا در عــوض فرصــت هــای شــغلی کارگــران 
ــر ایــن، مالیاتــی  عــادی را مــی گیــرد. عــاوه ب
ــا  ــدان ه ــه زن ــش دادن هزین ــرای پوش ــه ب ک
از مــردم آمریــکا کســر مــی شــود بســیار 
ــه ای  ــر، هزین ــال حاض ــت. در ح ــنگین اس س
کــه در بســیاری از ایالــت هــای آمریــکا صــرف 
ــه  ــتر از بودج ــود بیش ــی ش ــا م ــدان ه ــور زن ام

ــت. ــی اس ــوزش عال ــه آم ــه ب ــاص یافت اختص

|| به نظر شـما چـه گام های جـدی ای 
بایـد در جهـت بهبـود وضعیـت زندان 

هـای آمریکا برداشـته شـود؟
ــه شــده  ــد از شــدت تنبیهــات در نظــر گرفت  بای
ــواد مخــدر کاســته شــود. در  ــرای اســتعمال م ب
واقــع بایــد بــه معضــل اعتیــاد بــه چشــم یــک 
بیمــاری شــخصی و اجتماعــی نــگاه شــود. ایــن 
ــش   ــب کاه ــی موج ــه تنهای ــرش ب ــر نگ تغیی
چشــمگیری در شــمار زندانیــان آمریکایــی مــی 
شــود. موضــوع مهمتــر آن اســت کــه بــه همــه 
فرصــت کافــی بــرای کســب مشــاغل واقعــی و 
ــاه و  ــی، همچنیــن رف درآمــد زا، تحصیــات عال
حمایــت اجتماعــی آن هــم در حــد کفایــت داده 
شــود. اغلــب جرائــم متــداول را مــی توان نشــانه 
ای از ناکارآمــدی جامعــه بــه حســاب آورد. ضمنا، 
خطرناکتریــن مجرمیــن آمریــکا جنگ پیشــگان 
و در عیــن حــال آنهایــی هســتند کــه از فقــرا و 

قشــر کارگــر بهــره کشــی مــی کننــد.

بنیانگـذار مکتـب سـازه انـگاری روابط بیـن الملـل معتقد اسـت موضوع 
مهاجـرت تبدیـل بـه یکـی از مسـائل اساسـی جامعـه آمریـکا شـده و در 
کمپیـن هـای انتخابـات ریاسـت جمهـوری آمریـکا نیـز موضـوع اصلی 

اسـت.
بسـیاری از موضوعـات و پدیـده های بیـن المللی از رهگذر فهم و تفسـیر 
مضیـق از امنیـت قابل پاسـخگویی نیسـت. بـه این معنـا که تـا موضوع 
امنیـت مقولـه »نظامی« باشـد و هدف مرجـع امنیت »دولت« باشـد نمی 

توانیـم فهمی درسـتی از پدیـده های بین المللی داشـته باشـیم.
ایـن مشـکل در زمـان فرایند تصمیـم سـازی نیز حائـز اهمیت اسـت. به 
عبـارت دیگـر در تصمیـم سـازیها نیـز بایـد فهـم مـا از امنیـت مبتنی بر 
 )state security( تفسـیر موسـع از امنیت و با تأکید بر امنیت دولتـی

و امنیـت انسـانی )human security( باشـد.
در همیـن رابطه گفتگویی با پروفسـور »نیکاس اونـف« بنیانگذار مکتب 
سـازه انـگاری )جامعه شناسـی تاریخـی( در روابـط بین الملل انجام شـده 

اسـت که در ادامـه از نظر مـی گذرد.
بین الملـل  روابـط  اجتماعـی  نظریـه  بنیانگـذار  اونـف«  »نیـکاس 
)سـازه انگاری( در روابط بین الملل و اسـتاد بازنشسـته دانشـگاه فلوریدای 
آمریکاسـت. او در دانشـگاههای مطرحـی چـون پرینسـتون، امریکـن 
و کلمبیـا تدریـس کـرده اسـت. »اونـف« مفهـوم سـازه انگاری را از علوم 
اجتماعـی وارد ایـن حـوزه مطالعاتـی کـرد و  ایـن مفهـوم بعدهـا توسـط 
افرادی چون »الکسـاندر ونت«، »کاتزنشـتاین« و سـایرین بسط و توسعه 
داده شـد. از وی آثـار و کتابهـای بی شـماری در حـوزه روابـط بین الملل به 
چاپ رسـیده اسـت. کتـاب »جهانی که مـا می سـازیم« از جملـه آثار وی 
اسـت که حـوزه نظریه پـردازی روابـط بین الملـل را دچار تغییـر و تحولی 

کـرد. جدی 
سـازه انگاری نظریـه ای اجتماعـی بـه شـمار مـی رود. سـازه انگاری یـک 
روش شـناختی قدیمـی اسـت کـه دسـت کـم بـه آثـار قـرن هجدهـم 
»گیامباتیسـتا ویکـو« بـر می گردد. ایـن نظریه در حـوزه روابـط بین الملل 

نیـز مباحـث جـدی را وارد کـرده اسـت.

||درحالیکـه تهدیدهـای موجـود در جهـان نظیـر بحـران 
مهاجرت در اروپا و تروریسـم را می توان در شـمار مسـائل 
مرتبط بـا »امنیت انسـانی« طبقـه بندی کرد، چـرا حکومت 
ها دربـاره آنها تجاهـل ورزیده و بیشـتر بر »امنیـت دولتی« 

ورزند؟ مـی  تاکید 
در مصاحبـه پیشـین خـود مـن بـه لحـاظ مفهومـی در خصـوص عبارت 
»امنیـت انسـانی« شـبهاتی را مطـرح کردم کـه در پاسـخ به مـوارد طرح 
شـده )در سـؤال جدیـد شـما( بـاز هـم بـر دایـره آن شـبهات افـزوده می 
شـود. دولت ها مسـئله مهاجـرت و تروریسـم را نادیده نمی گیرنـد چرا که 
این هـا موضوعاتی اسـت که آنهـا را درگیـر خود کـرده اسـت. در آمریکا، 
دغدغـه تروریسـم یکی از دل مشـغولی هـای اصلـی دولت فدرال اسـت 

و حساسـیت نسـبت بـه آن بـه باالتریـن میزان رسـیده اسـت. بـه عنوان 
مثـال، در طـول مذاکرات هسـته ای اخیـر با ایـران این موضـوع  بی آنکه 
بحـث موجه بـودن یا نبـودن آن در میان باشـد، همواره مطرح بوده اسـت. 
مهاجـرت برای سـال هـای متمادی یکـی از نگرانـی های اصلـی آمریکا 
بـوده حـال آنکـه کنگـره و رئیـس جمهـور نیـز دربـاره آن بـه بن بسـت 
رسـیده و کاری از پیـش نبردنـد. در حال حاضـر هم، با آنکـه کمپین های 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال 20۱6 در مراحل اولیه هسـتند، بحث 
مهاجـرت بـه موضـوع اصلی آنهـا تبدیل شـده اسـت. من با مشـکلی که 
این قضیه بـرای دولت های اروپایی بـه وجود آورده، آشـنایی کمتری دارم 
امـا گمان مـی کنم آنچه که شـاهدش هسـتیم تبدیل سـریع مهاجرت به 
یکـی از معضـات »امنیـت دولتی« اسـت )بـا این حـال، به ایـن معضل 
امنیتـی نبایـد با دیـده وسـواس و به عنـوان تهدیـدی منحصرا برآمـده از 

اقدامـات یـک دولـت دیگر نگاه شـود(.

|| اگـر مفهـوم امنیت جامـع هر دو شـکل امنیت انسـانی و 
دولتی را شـامل شـود، چگونه دولـت ها می تواننـد هر دوی 
آنهـا را به طور همـزان ارتقـاء بدهند؟ آیـا این بـرای دولت 
هـا امـکان پذیر اسـت کـه در کنـار امنیـت دولتـی، امنیت 

انسـانی را نیز بهبود ببخشـند؟
حکومـت هـا بـا هـدف تامیـن امنیـت مردمانشـان بـه وجـود مـی آینـد 
و همانگونـه کـه االن اشـاره کـردم تهدیـد هـای خارجـی تنهـا یکـی از 
تهدیـدات امنیتی بیشـماری اسـت کـه در عمل دولت هـا هـر روزه با آنها 
مواجـه می شـوند. با ایـن وجود، بـه نفع حکومت هاسـت که عـدم امنیت 
را نتیجـه اجتنـاب ناپذیـر سیسـتم رقابتـی دولـت هایـی جلـوه دهنـد که 
مسـئول تامین امنیت عمومی هسـتند. شـاید در درجـات مختلف وضعیت 
بـه گونـه ای باشـد که گفتـم. امـا، مـن مایل هسـتم تا بـه ایـن موضوع 
اشـاره کنـم که نـه تنهـا منافع رهبـران هـر دولت تا حـد زیـادی به حفظ 
موقعیـت آنهـا در داخـل کشـور خودشـان بسـتگی دارد، بلکه ایشـان باید 
موقعیـت خـود را در نـزد دیگـر دولـت هـا و رهبران آنهـا نیز حفـظ کنند. 
سـؤاالتی دربـاره موقعیـت و جایگاه یا مسـائل مربـوط به عـزت و افتخار 
همـواره انگیـزه بخـش حکومت هـا در تعریف روابط بـا مردم خـود و البته 
دیگـر حکومـت هـا بـوده اسـت.  بنابراین، جـای تعجب نیسـت کـه آنها 
نگرانـی هـای شـخصی را که از بابـت حفظ موقعیت خـود دارند بـه دولت 
هایشـان منتقـل کنند و بعد این نگرانی های شـخصی را در شـمار دغدغه 

هـای »امنیـت دولتی« جـا بزنند.  

||درحالیکـه دولـت هـا اغلـب امنیـت انسـانی را نادیده می 
گیرنـد، بـه نظـر می آیـد کـه نهادهـای بیـن المللـی نظیر 
سـازمان ملـل و شـورای حقوق بشـر به ایـن مقولـه توجه 

مـی کننـد. دلیل ایـن امر چیسـت؟
 حکومـت هـا امنیـت انسـانی را نادیـده نمـی گیرنـد. دولت هـای بزرگتر 
و ثروتمندتـر بوروکراسـی )سیسـتم اداری( عظیمـی دارنـد و فعالیت های 
روزانـه شـان محـدوده فـوق العـاده ای از نگرانی ها و مسـائل را پوشـش 
مـی دهد. سـازمان های بین المللـی نیز از بوروکراسـی بزرگ و مشـابهی 
برخـوردار هسـتند کـه یکـی از دالیـل آن جبـران ناتوانی سیسـتم اداری 

دولـت هـای کوچک اسـت.     
با احتسـاب شـمار بسـیار زیـادی از سـازمان هـای خصوصی که بـه طور 
داوطلبانـه در عرصـه هـای محلی، ملی، منطقـه ای و جهانـی فعالیت می 
کننـد، نتیجه نهایی بـه پیدایش مکانیـزم یکپارچه ای منجر می شـود که 
نه تنها پاسـخگوی نیازهای بشـری در تمامی ابعاد هسـتند، بلکـه در قبال 
بـرآورده کردن آنها نیز احسـاس مسـؤولیت مـی کنند. این موضـوع که در 
نمونـه های اولیـه، مکانیزم به وجـود آمده به لحـاظ عملکـرد و البته نه به 
لحـاظ جغرافیایی متفاوت اسـت؛ سـؤال های جـدی را دربـاره حاکمیت و 
امنیـت یـک دولت مطابق بـا مفاهیم سـنتی )که از آنها ارائه شـده اسـت( 

به دسـت مـی دهد.

گفتگو با بنیانگذار مکتب سازه انگاری:

»مهاجرت« موضوع محوری انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا شده است

http://mehrnews.com
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آمـریـــــکا

»فــواد ایــزدی« فــارغ التحصیــل دانشــگاه 
ــا« در رشــته ارتباطــات جمعــی  ایالتــی »لوئیزیان
ــر ارتباطــات سیاســی بیــن المللــی  ــا تمرکــز ب ب
ــادی در  ــاالت زی ــار و مق ــون آث ــا کن ــت و ت اس
ایــن حــوزه ارائــه داده اســت. از تالیفــات وی مــی 
تــوان بــه »دیپلماســی عمومــی آمریــکا در قبــال 
ــح«  ــع شناســی تروریســم و صل ــران« و »منب ای
اشــاره کــرد. وی همچنیــن عضــو ائتــاف 
ارتباطــات دموکراتیــک و اتحادیــه مطالعــات بین 

ــی اســت. الملل

ــواه  ــای جمهوریخ ــان نامزده || در می
شــاهد فــردی چــون »دونالــد ترامــپ« 
هســتیم کــه بــا توجــه بــه نظرســنجی 
هــا توانســته در صــدر فهرســت ایــن 
حــزب بــه لحــاظ اقبــال مردمــی 
باشــد. چــرا مــردم آمریــکا بــه 
ــان  ــوش نش ــای او روی خ ــه ه اندیش

ــد؟ داده ان
ــت  ــه دق ــد ب ــه بای ــت ک ــئله ای اس ــن مس  ای
مــورد مطالعــه قــرار بگیــرد. اتفاقــی کــه امــروز 
در آمریــکا رخ مــی دهــد ایــن اســت کــه 
ــه از  ــی ک ــی آنهای ــنتی -یعن ــتمداران س سیاس

ــت  ــوزه سیاس ــود در ح ــه ای خ ــدای کار حرف ابت
ــون- در  ــل کلینت ــل بی ــد مث ــته ان ــت داش فعالی
آمریــکا طــی ســال هــای گذشــته بــه آدم هــای 
ــده  ــک پدی ــن ی ــد. ای ــده ان ــدل ش ــوری ب منف
ــود و  ــورت نب ــن ص ــه ای ــع ب ــا وض ــت و قب اس
ایــن وضعیــت دربــاره کنگــره هــم صــدق مــی 
ــر  ــد« رهب ــری ری ــال »ه ــوان مث ــه عن ــد. ب کن
ــش  ــدی پی ــنا چن ــس س ــای مجل ــرات ه دموک
گایــه داشــت کــه محبوبیــت کنگــره در آمریکا 
ــر  ــز کمت ــمالی نی ــره ش ــت ک ــی از محبوبی حت
اســت و ایــن حقیقــت دارد چــرا کــه طبــق نظــر 
ــی هــا از  ســنجی هــا تنهــا 9 درصــد از آمریکای
ــه  ــال آنک ــد ح ــت دارن ــره رضای ــرد کنگ عملک
محبوبیــت کــره شــمالی ۱۱ درصــد اســت. یکی 
از دالیلــی که مــردم آمریــکا حضــور کمرنگی در 
انتخابــات دارنــد از همیــن عــدم رضایــت نســبت 
بــه عملکــرد سیاســتمداران حرفــه ای ناشــی می 
شــود. انتخــاب در آمریــکا از بیــن دو گزینــه بــد 
ــه  ــل ب ــرد. یکــی از دالی ــی گی ــر انجــام م و بدت
وجــود آمــدن پدیــده ای مثــل ترامــپ آن اســت 
کــه مــردم از سیاســتمداران ســنتی خســته شــده 
انــد و در عــوض شــعاری کــه وی انتخــاب 
کــرده ایــن اســت کــه »مــن سیاســتمدار ســنتی 

ــردم  ــت وی م ــن صحب ــا لح ــتم« و ضمن نیس
ــت. ــندانه اس پس

البتــه معلــوم نیســت کــه ایــن هیجــان در یــک 
ســال باقــی مانــده تــا زمــان انتخابــات بــه قــوت 
ــی  ــای اصل ــانه ه ــون رس ــد چ ــی بمان ــود باق خ
ــه حــزب دموکــرات  ــکا چــه آنهایــی کــه ب آمری
وابســته انــد و چــه آنهایــی کــه تمایــات 
جمهوریخواهانــه دارنــد بــه شــدت برنامــه هایــی 
را علیــه ترامــپ پخــش مــی کننــد. بــه عنــوان 
مثــال وی چنــدی پیــش بــا یکــی از خبرنــگاران 
ــل  ــرد و دلی ــه ک ــوز« مجادل شــبکه »فاکــس نی
اینکــه شــبکه ای مثــل فاکــس کــه مبلــغ افــکار 
ــن  ــرح تری ــا مط ــت ب ــه اس ــوری خواهان جمه
ــن  ــی ورزد ای ــت م ــزب مخالف ــن ح ــزد ای نام
اســت کــه از نظــر رهبــران حــزب وی نبایــد در 
ایــن جایــگاه باقــی بمانــد. ســاختار ســنتی حزب 
)پارتــی استبلیشــمنت( معمــوال کاندیــدای مــورد 
عاقــه خــود را معرفــی مــی کنــد کــه در حــزب 
دموکــرات ایــن شــخص هیــاری کلینتــون و در 
حــزب جمهوریخــواه ظاهــرا جــب بــوش اســت. 
ــه منتخــب  ــا گزین ــه ب ــپ کســی اســت ک ترام
حــزب مخالــف اســت و مــی خواهــد بــه جریــان 

ــدل شــود. ــی مب اصل

ــده  ــواه از پدی ــزب جمهوریخ ــی ح ــان اصل جری
ترامــپ خشــنود نیســت زیــرا وی در حــال برهــم 
ــازی ســنتی حــزب اســت و توانایــی ایــن  زدن ب
کار را هــم دارد چــرا کــه یکــی از ابزارهــای 
ــخص  ــردن ش ــار ک ــرای مه ــزب ب ــران ح رهب
خاطــی مســدود کــردن منابــع مالــی وی اســت 
کــه ایــن امــر در مــورد ترامــپ کارســاز نیســت 
زیــرا وی بــه عنــوان یــک میلیــاردر بــرای 
پوشــش دادن هزینــه هــای کمپیــن خــود 
نیازمنــد کمــک دیگــران نیســت. درواقــع بدنــه 
اصلــی حــزب جمهوریخــواه از هــر ابــزاری 
ــتفاده  ــپ اس ــت ترام ــرای فرونشــاندن محبوبی ب
مــی کنــد کــه یکــی از آنهــا توســل بــه شــبکه 

ــت. ــس اس فاک

|| بـه طـور کلـی بـر اسـاس اظهـارات 
نامزدهـای انتخابات ریاسـت جمهوری 
آمریـکا چـه محورهایـی از سـوی آنها 
مطـرح شـده اسـت؟ آیـا اولویـت بـا 
سیاسـت  یـا  بـوده  داخلـی  مسـائل 

خارجـی؟
ــده  ــور ش ــنتی منف ــتمدارهای س ــه سیاس االن ک
ــنگتن  ــر واش ــا تغیی ــعار آنه ــن ش ــد بزرگتری ان
اســت ایــن را کلینتــون مــی گویــد، بــوش مــی 
ــن را مــی  ــب آنکــه ترامــپ هــم ای ــد و جال گوی
گویــد و جالبتــر آنکــه وی اصــرار دارد کــه اصــا 
سیاســتمدار نبــوده اســت. ایــن پدیــده کــه مردم 
ــی  ــتمداران منف ــه سیاس ــان ب ــکا نگاهش آمری
ــی  ــب م ــن مناس ــک جایگزی ــال ی ــت و دنب اس
گردنــد یعنی کســی کــه سیاســتمدار نباشــد برای 
ــان  ــی در جه ــه دار دموکراس ــه داعی ــکا ک آمری
اســت بســیار بــد اســت. شــعار آنهــا ایــن اســت 
ــنگتن  ــم واش ــتمدار نیســتیم میخواهی ــا سیاس م

ــم. ــوض کنی ــم( را ع ــیده حاک ــتم پوس )سیس
مــردم بــه سیاســتمداران حرفــه ای بدبیــن شــده 
انــد چــرا کــه فقــط بــه دنبــال منافــع خودشــان 
هســتند و بــه همیــن دلیــل اســت کــه از شــعار 
تغییــر اســتقبال می کننــد. کهنــه سیاســتمداران 
آمریکایــی اگــر در حــوزه سیاســت خارجــی مثــل 
ــر  ــا  یکدیگ ــم ب ــران ه ــته ای ای ــق هس تواف
ــن  ــال تامی ــه دنب ــع ب ــوند در واق ــی ش ــر م درگی
منافــع سیاســی خودشــان هســتند. آنهــا کاری با 
متــن توافــق ندارنــد و هدفشــان ایــن اســت کــه 
بگوینــد سیاســت اوبامــا اشــتباه بــوده و مــا بایــد 

ــم. آن را اصــاح کنی
ــژه  ــه وی ــی و ب ــث داخل ــنتی مباح ــور س ــه ط ب
مســائل اقتصــادی اولویــت نخســت مــردم 
اســت. البتــه در ابتــدای حصــول توافــق هســته 
ــا  ــد ام ــق بودن ــا آن مواف ــکا ب ــردم آمری ای، م
ــت  ــام گرف ــه انج ــی ک ــا تبلیغات ــه ب ــه رفت رفت
ــال االن  ــر ح ــه ه ــد. ب ــتر ش ــا بیش ــت ه مخاف
نمــی تــوان گفــت کــه کــدام حــزب  یــا کاندیــدا 
برنــده اصلــی اســت. مــا بــازه زمانــی طوالنــی را 
ــاهد  ــم و ش ــش رو داری ــی پی ــات اصل ــا انتخاب ت
ــوری  ــود. جمه ــم ب ــددی خواهی ــات متع اتفاق
ــدا مشــکل ترامــپ را حــل  ــد در ابت خواهــان بای
ــد  ــدا کن ــه دور دوم راه پی ــر ب ــون اگ ــد چ کنن
تــی پارتــی ازوی حمایــت خواهــد کــرد امــا نــو 
محافظــه کارهــا چنیــن کاری را نمــی کنند. پس 
ــا فرصــت باقــی اســت بایــد  جمهوریخواهــان ت
ترامــپ را از جایــگاه فعلــی خــود پاییــن بکشــند.   

میزگرد بررسی انتخابات آمریکا؛

»ترامپ« مخالف بازی سنتی حزبی/
کنگره کمتر از کره شمالی محبوبیت دارد

یک کارشناس ارشد مسائل آمریکا معتقد است انتخاب در آمریکا از بین دو گزینه بد و بدتر انجام می گیرد و نامزدهای ریاست 
جمهوری برای ترغیب مردم به حضور در انتخابات شعار »تغییر واشنگتن« را سر می دهند.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۱۶ برگزار خواهد شد اما درهای این رقابت حساس از چندی پیش به 
روی نامزدهای مشتاقی که خواهان هدایت سکان قدرت کاخ سفید هستند باز شده است و چهره های سیاسی آمریکا یک به 
یک وارد گود انتخابات ریاست جمهوری می شوند تا در فرصت نسبتا طوالنی که پیش رو دارند خود را برای نبرد نهایی آماده 
کنند. با توجه به اینکه انتخابات در مراحل ابتدایی است گمانه زنی درباره رویکرد احزاب بر پایه احتمال استوار است و اعالم نظر 
قطعی امری بعید به نظر می رسد اما آنچه که از شواهد و قرائن بر می آید مردم آمریکا دلزده ازعملکرد کهنه سیاستمداران 
واشنگتن به دنبال کسی هستند که در کمپین تبلیغاتی خود بیش از سایرین الف تغییر و نوسازی نظام پوسیده آمریکا را سر دهد. 
درهمین رابطه با دکتر »فواد ایزدی« عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 

تهران گفتگویی داشته ایم.
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آمـریـــــکا

چـه  تـا  ایـران  ای  هسـته  توافـق   ||
اندازه در سرنوشـت انتخابات ریاسـت 
جمهـوری آمریکا دخیل اسـت و رویکرد 
واقعی و نه شـعاری کاندیـدای پیروز در 
قبـال برنامـه هسـته ای ایـران چگونه 

بود؟ خواهـد 
ــت  ــد گف ــم بای ــؤال مه ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
مخالفیــن توافــق هســته ای در کنگــره بــه 
ســه گــروه تقســیم مــی شــوند کــه بــه ترتیــب 
ــذاری و  ــت گ ــه سیاس ــی، دغدغ ــه سیاس دغدغ
دغدغــه تعلیــق تحریــم هــا را خواهنــد داشــت. 
گــروه نخســت همیــن جمهوریخواهان هســتند. 
در واقــع، ســناتور جمهوریخواهــی کــه کاندیدای 
ــد در  ــت بای ــوری اس ــت جمه ــات ریاس انتخاب
جلســه اســتماع کنگــره بــا »جــان کــری« وزیــر 
ــه  ــا ب ــد ت ــت کن ــکا، مخالف ــه آمری ــور خارج ام
ــز  ــر متمای ــدای دیگ ــود را از ۱۷ کاندی ــی خ نوع
ــا سیاســت  ــوه دهــد. جمهوریخواهــان کــه ب جل
خارجــی اوبامــا از پایــه و اســاس مخالف هســتند 
و آن را مایــه افــت وجهــه جهانــی آمریــکا مــی 
داننــد، اصا بــه متــن توافــق ایــران کاری ندارند 
و بــی توجــه بــه ماهیــت آن ســاز مخالــف مــی 

ــد. زنن
ــومر« و  ــاک ش ــامل »چ ــه ش ــروه دوم ک ــا گ ام
»رابــرت مننــدز« دو ســناتور دموکــرات مخالــف 
ــا  ــال آنهــا مــی شــود، ب توافــق هســته ای و امث
ــات  ــه تعام ــا در عرص ــای اوبام ــت الگوه کلی
خارجــی مشــکلی ندارنــد بلکــه بــا نحــوه 
سیاســت گــذاری و رســیدن بــه اهــداف تعییــن 
شــده مشــکل دارنــد و مــی گوینــد روش درســت 
برخــورد بــا ایــران تحریــم و فشــار بیشــتر اســت. 
ــره را  ــز مذاک ــای می ــران در پ ــور ای ــا حض آنه
نتیجــه ســخت گیــری هــای آمریــکا دانســته و 
معتقدنــد اگــر واشــنگتن بــه اعمــال فشــار خــود 
ادامــه مــی داد، مــی توانســت بــه هــدف اصلــی 
ــی متوقــف کــردن برنامــه هســته ای  خــود یعن
ایــران نائــل شــده و چــه بســا دولــت جمهــوری 
اســامی را هــم ســرنگون کنــد. گایــه منــدی 
ــیر  ــا مس ــرا اوبام ــه چ ــت ک ــروه آن اس ــن گ ای
ــه  ــه سیاســت ادام ــرد و ب دیگــری را انتخــاب ک
ــا  ــداد. اســتدالل اوبام ــا ن ــران به ــه ای فشــار علی
ــه  ــه ک ــا آنگون ــم ه ــه تحری ــن اســت ک هــم ای
مــی بایســت طــی 6 ســال گذشــته پاســخ نــداده 
و ضمنــا دولــت واشــنگتن در پــی بهبــود روابــط 
ــود  ــت خ ــان نی ــه همچن ــت بلک ــران نیس ــا ای ب
ــرده  ــز ک ــران متمرک ــا ای ــورد ب ــه برخ ــر ادام را ب
ــرم  ــه اه ــی ک ــت ایران ــد اس ــت. وی معتق اس
ــت  ــب راح ــه مرات ــت داده، ب ــته ای را از دس هس
ــه  ــرم را ب ــن اه ــان ای ــه همچن ــی ک ــر از ایران ت

ــرد. ــرل ک ــوان کنت ــی ت ــت دارد، م دس
برنامــه اصلــی هــر دو حــزب دموکــرات و 
نظــام جمهــوری  ســرنگونی  جمهوریخــواه 
اســامی اســت و بــرای همیــن اســت کــه کری 
ســه هفتــه پیــش در کمیتــه روابــط خارجی ســنا 
از مذاکــرات فشــرده خــود بــا احــزاب اپوزیســیون 
ایــران طــی مــاه هــای گذشــته صحبــت کــرد. 
ــت  ــه دول ــت ک ــن اس ــده ای ــان دهن ــن نش ای
ــت  ــرنگونی دول ــه س ــان برنام ــنگتن همچن واش
ــتی  ــد دوس ــرورد و قص ــی پ ــر م ــران را در س ای
ــش  ــا کاه ــه ب ــت ک ــد اس ــا معتق ــدارد. اوبام ن
ــه  ــران ب ــازار ای ــای ب ــدن دره ــاز ش ــارها و ب فش

روی شــرکت هــای خارجــی ایــن کشــور زودتــر 
ــکا  ــورد نظــر آمری ــرات م ــرش تغیی ــای پذی مهی

ــود. ــی ش م
ــی  ــه الب ــته ب ــتمداران وابس ــوم سیاس ــروه س گ
هــای صهیونیســتی متصــل بــه »بنیامیــن 
نتانیاهــو« هســتند. چــرا نتانیاهــو از کنــد شــدن 
برنامــه هســته ای ایــران دلخــور اســت چــرا وی 
دوســت نــدارد بــا ایــن توافــق نظــارت بــر برنامه 
ــی وی از  ــود؟ نگران ــران بیشــتر ش هســته ای ای
ــی  ــی زمان ــت یعن ــق اس ــرای تواف ــت روز اج باب
ــرده و  ــل ک ــود عم ــدات خ ــه تعه ــران ب ــه ای ک
ــتی  ــه از راس ــی ک ــج مثبت ــال نتای ــس در قب آژان
ــی از  ــد برخ ــی خواه ــه م ــود گرفت ــی خ آزمای
تحریــم هــا را تعلیــق کنــد. نتانیاهــو مــی خواهد 
فضــا را بــه گونــه ای طراحــی و تنظیــم کنــد که 
رئیــس جمهــور آتــی آمریــکا قدمــی بــرای رفــع 
تحریــم هــا بــر نــدارد و از آنجــا کــه بــه لحــاظ 
حقوقــی هــم طــرف مقابــل هیــچ امضائی نــداده 
اســت، ممکــن اســت گــروه ســوم در بــه کرســی 

ــود. ــق ش ــود موف ــاندن رای خ نش
ــال و  ــک س ــی ی ــکا ط ــران در آمری ــث ای بح
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــا انتخاب ــه ت ــی ک نیم
ســال 20۱6 باقــی مانــده داغ خواهــد بــود و بــه 
ــه  ــا ب ــی اوبام ــاندن سیاســت خارج ــش کش چال
نفــع هــر ســه گــروه نــام بــرده اســت. در تاریــخ 
آمریــکا مــواردی از نقــض موافقــت نامــه هــای 
پیشــین بــه دســت یــک رئیــس جمهــور جدیــد 
وجــود داشــته اســت. معاهــده  )ABM( یــا 
همــان پیمــان منــع تولیــد موشــک هــای ضــد 
موشــک بالســتیک را بــوش پســر نقــض کــرد. 
معاهــده بــا کــره شــمالی را کلینتــون امضــا کــرد 
ــرد و  ــض ک ــر آن را نق ــوش پس ــم ب ــاز ه ــا ب ام
اگــر جــب بــوش هــم انتخابــات را ببــرد بــا توجه 
بــه ســابقه خانوادگــی اش احتمــال نقــض توافق 
ــر  ــی اگ ــت، حت ــود دارد. در نهای ــته ای وج هس
اوبامــا هــم از حــق وتــوی خــود اســتفاده کنــد، 
ــد ســه  ــا روی کار آمــدن رئیــس جمهــور جدی ب
ــیر  ــره مس ــت کنگ ــه مخالف ــتناد ب ــا اس ــروه ب گ
راحــت تــری را بــرای نقــض توافــق در پیــش رو 

ــت. ــد داش خواهن

|| بـه نظـر شـما چـرا تعـداد نامزدهای 
جمهوری خـواه در ایـن دور از انتخابات 
ریاسـت جمهـوری آمریکا زیاد اسـت؟ 
اساسـا رویکرد جمهـوری خواهان برای 
معرفـی نامزدهـای متعـدد در مرحلـه 
مقدماتـی انتخابـات ریاسـت جمهوری 

بر اسـاس چـه منطقی اسـت؟
پاســخ گویــی بــه ایــن ســؤال مقدمــه ای را مبنی 
بــر آشــنایی بــا سیســتم انتخاباتــی آمریــکا مــی 
طلبــد. چــون سیســتم سیاســی آمریــکا دو حزبی 
ــکان حضــور  اســت و در عمــل حــزب ســوم ام
موفــق را در زمیــن بــازی سیاســی نــدارد. اتفاقی 
کــه رخ مــی دهــد ایــن اســت کــه در درون ایــن 
ــی  ــکل م ــددی ش ــای متع ــاح ه ــزب جن دو ح
گیــرد. دو حزبــی بــودن بــه ایــن معنــی نیســت 
ــن دو  ــک از ای ــر ی ــردم در درون ه ــه م ــه هم ک
حــزب هماهنــگ مــی شــوند و ایــن دو انســجام 
مطلقــی پیــدا مــی کننــد. در عمــل چــون نظرات 
ــع مالــی و همچنیــن انگیزه هــای رقابتــی  و مناب
ــت  ــال جمعی ــر ح ــه ه ــود دارد )ب ــددی وج متع
ــت و در  ــر اس ــون نف ــش از 300 میلی ــکا بی آمری
حــوزه هــای مالــی هــم منابعــی وجــود دارد کــه 
امــکان حضــور کاندیداهــای متعــدد را ایجــاد می 
کنــد( ایــن امــر منجــر بــه جنــاح بنــدی در درون 
ــرت  ــا کث هــر دو حــزب مــی شــود. در رابطــه ب
کاندیداهــای جمهوریخــواه بایــد گفت کــه جناح 
هــای متعــددی در درون حــزب وجــود دارد و 
ــده  ــک نماین ــود ی ــرای خ ــا ب ــدام از آنه ــر ک ه
دارنــد. انتخابــات در آمریــکا هزینــه گزافــی دارد 
)تخمیــن مــی زنند کــه حداقــل ۱0 میلیــارد دالر 
ــه  ــب آنک ــد( و جال ــات 20۱6 باش ــه انتخاب هزین
تنهــا ۱00 تــا ۱۱0 خانــواده ثروتنمــد آمریکایــی 
هســتند کــه 99 درصــد از بــار مالــی انتخابــات را 
تقبــل مــی کننــد. بنابرایــن شــما سیســتمی را در 
آمریــکا مشــاهده مــی کنیــد کــه کمتــر از یــک 
ــه  ــد هزین ــور 99 درص ــت کش ــد از جمعی درص
انتخابــات را مــی دهنــد و 99 درصــد از جمعیــت 
)مــردم عــادی جامعــه( هــم یــک درصــد باقــی 

مانــده از هزینــه را پوشــش مــی دهنــد.

ــواده  ــه خان ــر عاق ــه خاط ــب، ب ــن ترتی ــه ای ب
هــای میلیــاردر آمریکایــی بــه حضــور در عرصــه 
ــد.  ــی افت ــاق م ــری اتف ــی یارگی ــی، نوع سیاس
مثــا شــما شــاهد هســتید کــه »دونالــد ترامپ« 
بــه عنــوان کاندیــدای صدرنشــین حــزب 
جمهــوری خــواه کــه از قضــا خــودش هــم یــک 
میلیــاردر اســت ســعی کــرده تــا برخــی از چهــره 
هــای شــاخص کمپیــن »جــب بــوش« اصلــی 
ــات درون  ــه انتخاب ــود در عرص ــب خ ــن رقی تری
حزبــی را بــه ســمت تیــم خــود جــذب کنــد. در 
آمریــکا بهتریــن ســرمایه گــذاری پــول دادن بــه 
سیاســتمدار اســت و هــر کــس بــه مقــدار پولــی 
کــه مــی دهــد وارد عرصــه سیاســت مــی شــود 
ــکا در  ــی از ســفرای آمری ــال خیل ــوان مث ــه عن ب
ــه رســاندن  ــه ب ــی هســتند ک ــره همــان های زم
یــک فــرد بــه ســمت ریاســت جمهــوری کمک 
کــرده انــد. پــس عملکــرد سیســتم بــه نزدیکــی 

ــدرت بســتگی دارد. ــول و ق دو عنصــر پ
ــه  ــاهد ب ــا ش ــه م ــت ک ــب اس ــن ترتی ــه ای ب
ــت  ــدای ریاس ــا ۱8 کاندی ــدن ۱۷ ی ــه آم صحن
جمهــوری در حــزب جمهــوری خــواه مــی 
شــویم کــه همــه آنهــا از پشــتوانه مالــی خوبــی 
برخــوردار هســتند. امــا یکــی از دالیــل اینکــه در 
حــزب دموکــرات تعــداد کاندیداهــا کمتــر اســت 
حضــور بلنــد مــدت خانــواده کلینتــون در عرصــه 
ــون«  ــل کلینت ــل »بی ــت. در عم ــت اس سیاس
و همســرش »هیــاری« بــه نوعــی حــزب 
دموکــرات را مدیریــت کــرده انــد. از دهــه 90 بــه 
بعــد )حــدود 20 ســال( اســت کــه کلینتــون هــا 
در حــزب دموکــرات تاثیرگــذار بــوده انــد و رقبای 
ــای کار  ــا اینج ــد و ت ــرده ان ــت ک ــود را مدیری خ
هــم مخالفــت جــدی بــا »هیــاری« بــه عنوان 
ــوری از  ــدای ریاســت جمه ــن کاندی مطــرح تری
حــزب دموکــرات پیــش نیامــده اســت. بزرگترین 
ــی اســت  ــیه های ــون حاش ــم کلینت مشــکل خان
کــه خــودش مســبب آنهــا بــوده اســت )اســتفاده 
از رایانامــه شــخصی بــرای ارســال ایمیــل هــای 
امــور  وزارت  پســت  تصــدی  دوره  در  کاری 
ــفارت  ــت س ــن امنی ــدم تامی ــه ع ــه و البت خارج
ــی  ــی از دالیل ــازی(. یک ــه بنغ ــکا در حادث آمری
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آمـریـــــکا

هــم کــه مــا اخیــرا زمزمــه هــای کاندیــدا شــدن 
ــاون ریاســت جمهــوری را در  ــدن« مع »جــو بای
ــه  ــت ک ــن اس ــنویم ای ــی ش ــات 20۱6 م انتخاب
ــه  ــای ب ــیه ه ــل حاش ــه دلی ــاری ب ــادا هی مب
ــت  ــابقه محبوبی ــی س ــت ب ــا اف ــده ب ــود آم وج
ــیدن  ــش کش ــه چال ــوان ب ــده و از ت ــه ش مواج
ــا،  ــب جمهــوری خــواه برخــوردار نباشــد. ام رقی
در مجمــوع در سیســتم انتخاباتــی آمریــکا پــول 
حــرف اول را مــی زنــد. طبــق پژوهــش اســاتید 
ــوارد،  ــکا در 94 درصــد از م ــوم سیاســی آمری عل
فــرد برنــده نســبت بــه رقیــب خــود موفــق بــه 
جــذب منابــع مالــی بیشــتری شــده اســت. اگــر 
یــک نامــزد انتخاباتــی نســبت بــه رقیــب خــود 
پــول کمتــری جــذب کنــد امــکان موفقیتــش به 

ــد.  ــی کن ــدا م ــزل پی 6 درصــد تن

|| آیا کثـرت نامزدهای حـزب جمهوری 
خـواه و جـدال آنهـا بـرای صعـود بـه 
مرحلـه نهایـی موجـب ایجـاد شـکاف 
درون حزبی و شکسـت اتحاد جمهوری 
خواهـان نمی شـود؟ آیـا آنهـا راهکاری 
را بـرای ممانعت از این شکسـت اتخاذ 

اند؟ کـرده 
ــه  ــت ک ــورت هس ــن ص ــه ای ــتم ب ــه، سیس البت
کاندیداهــای دو حــزب سیاســی بــه ویــژه 
ــر  ــه یکدیگ ــدت ب ــه ش ــان ب ــوری خواه جمه
ضربــه مــی زننــد و آنقــدر بــا یکدیگــر مجادلــه 
ــدان  ــروز می ــی پی ــرانجام یک ــا س ــد ت ــی کنن م
شــود. درگیــری بیــن آنهــا بســیار جــدی اســت 
و آنهــا هزینــه هنگفتــی را صــرف رقابــت هــای 

ــد. ــی کنن ــی م درون حزب

وقتــی پــای دعــوا بــه میــان بیایــد دیگــر 
محدودیتــی نمــی تــوان بــرای جــدال بــه 
ــط  ــد. محی ــل ش ــا قائ ــن رقب ــده بی ــود آم وج
آمریــکا محیــط پــر تنــش و پــر دعوایــی اســت. 
طــی ســه ســال گذشــته مــا تقریبــا 862 
مــورد خشــونت مســلحانه را در ایــاالت متحــده 
ــه  ــه دامن ــه البت ــم )ک ــوده ای ــاهد ب ــکا ش آمری
ــاوت  ــا متف ــان در آنه ــداد قربانی ــات و تع عملی
ــای  ــش ه ــد تن ــی توانی ــما نم ــت(. ش ــوده اس ب
ــا ایــران مقایســه  موجــود در جامعــه آمریــکا را ب
ــی حتــی در »راگبــی«  ــد. خشــونت آمریکای کنی
یــا همــان فوتبــال ســنتی آنهــا هــم نمــود پیــدا 
ــاذ  ــاهد اتخ ــی ش ــه گاه ــا چنانچ ــد. ام ــی کن م

ــدا باشــیم،  ــر از ســوی یــک کاندی مواضــع نرمت
ــل  ــال دالی ــه دنب ــح آن ب ــت در توضی ــر اس بهت
ــم  ــردم ه ــون م ــع چ ــم. در واق ــی بگردی سیاس
ــی از دعواهــای شــخصی و جناحــی  ــد از مدت بع
ــا  ــدای مــورد نظــر بن خســته مــی شــوند، کاندی
بــه صاحدیــد مشــاورانش بــرای جــذب افــکار 
ــه دیگــر  عمومــی اظهــارات مثبتــی را نســبت ب
رقبــا ابــراز مــی کنــد امــا قطعــا اظهــارات وی از 

ــرد. ــی گی ــه م ــی ریش ــه سیاس ــک دغدغ ی

|| بعـد از کاهـش تعـداد آرای هیـالری 
اخیـر  هـای  نظرسـنجی  در  کلینتـون 
برخی رسـانه هـا ایـن گمانـه را مطرح 
کردنـد که »جـو بایـدن« معـاون اوباما، 
ممکـن اسـت بـه عنـوان نامـزد جدید 
آیـا چنیـن  دموکراتهـا مطـرح شـود. 
امکانی وجود دارد؟ اساسـا چـرا جایگاه 
هیـالری کلینتـون تزلـزل پیدا کـرد و از 

محبوبیـت اولیـه او کاسـته شـد؟
ر پاســخ بــه ایــن ســؤال دو نکتــه را نبایــد 
ــی  ــه اصل ــه بدن ــت آنک ــرد. نخس ــوش ک فرام
حــزب دموکــرات همــراه و حامــی خانــم کلینتون 
اســت. دیگــر آنکــه بایــدن چهــره شــناخته شــده 
ــن  ــت. اولی ــکا اس ــی آمری ــتم سیاس ای در سیس
ــات  ــرای حضــور در انتخاب ــاری کــه بایــدن ب ب
ــال ۱988  ــرد س ــدام ک ــوری اق ــت جمه ریاس
میــادی بــود و االن 6 ســال اســت کــه 
ــد  ــه درص ــت. البت ــور اس ــس جمه ــاون رئی مع
ــت  ــن اس ــا پایی ــنجی ه ــش در نظرس محبوبیت
امــا کاندیــدای اصلــی حــزب دموکــرات 
همچنــان کلینتــون اســت و اگــر افــراد دیگــر 
ــد  ــرده ان ــدا نک ــه ورود پی ــن عرص ــه ای ــم ب ه
از امــکان برنــده شــدن خــود نامطمئــن 
هســتند. برخــی کاندیداهــای احتمالــی محتــاط 
هســتند و تــا شــرایط را مســاعد نبیننــد وارد گــود 
رقابــت نمــی شــوند. یکــی از دالیــل کــم بــودن 
کاندیداهــای دموکــرات هــم همیــن اســت. البته 
برخــی از کاندیداهــای کمتــر شــناخته شــده هــم 
هســتند کــه از عــدم پیــروزی خــود در انتخابــات 

ــه  ــی ســاندرز« ک ــل »برن ــن هســتند )مث مطمئ
ــدف  ــن ه ــا ای ــا ب ــتی دارد( ام ــکار سوسیالیس اف
وارد عرصــه مــی شــوند کــه تریبونــی بــرای ابراز 
ــه  ــم رفت ــا روی ه ــد. ام ــدا کنن ــود پی ــد خ عقای
اگــر مشــکات و حاشــیه هــای کمپیــن هیاری 
بیشــتر شــود مــا عــاوه بــر حضــور بایدن شــاید 
ــه  ــرات ب ــای دموک ــر کاندیداه ــاهد ورود دیگ ش
عرصــه رقابــت نیــز باشــیم. هنــوز این احســاس 
گســترده نشــده کــه کلینتــون نمــی توانــد 
انتخابــات را ببــرد. بــا ایــن حــال حواشــی زیادی 
پیرامــون خانــواده کلینتون هســت. آنهــا از ابتدای 
حضــور در صحنــه سیاســی حاشــیه داشــتند بــه 
ــژه در مباحــث اخاقــی و دلیــل موفقیتشــان  وی
ــت.  ــوده اس ــا ب ــیه ه ــن حاش ــرکوب ای ــم س ه
عــاوه بــر ایــن، کلینتــون هــا حاشــیه مباحــث 
مالــی دارنــد و همچنیــن حاشــیه اعتمــاد )مــردم 
آمریــکا معمــوال هیــاری را بــه عــدم صداقــت 
ــازی و  ــده بنغ ــا پرون ــد(. ضمن ــی کنن ــم م مته
کشــته شــدن ســفیر آمریــکا در لیبــی همچنــان 

ــاز اســت. ب

|| آیـا ممکـن اسـت کـه هیـالری بـا 
اتیکـت دموکرات جکسـونی و در عوض 
بایدن بـا اتیکـت دموکرات جفرسـونی 
بـه میـدان بیایند تا بـه این ترتیـب آراء 
طرفداران حـزب جمهوری خـواه را هم 

به نفـع خـود تغییـر دهند؟
ــک  ــش از ی ــرات بی ــزب دموک ــت ح در نهای
ــا  کاندیــدای اصلــی نخواهــد داشــت. بایــدن ب
ــی  ــور باق ــس جمه ــاون رئی ــه مع ــور اینک تص
ــر  ــه اگ ــد بلک ــد آم ــدان نخواه ــه می ــد ب بمان
وارد گــود شــود بــا فــرض بــرد و کســب 
ــدان  ــه می ــدم ب ــوری ق ــت جمه ــی ریاس کرس
مــی گــذارد. امــا هنــوز ایــن احســاس در 
ــه  ــده ک ــترده نش ــرات گس ــزب دموک درون ح
ــوری  ــت جمه ــت ریاس ــس رقاب ــاری از پ هی
ــس  ــن ح ــی ای ــر زمان ــد اگ ــد آم ــر نخواه ب
ایجــاد شــود کــه حاشــیه هــای کمپیــن 
هیــاری قابــل مدیریــت نیســت، کاندیداهــای 

ــوند. ــی ش ــدان م ــم وارد می ــر ه دیگ
در مــورد حــزب جمهــوری خــواه هــم وضــع بــه 
همیــن گونه اســت و بعیــد اســت آنهــا کاندیدای 
ــه رای  ــد. اگرچ ــوض کنن ــود را ع ــب خ منتخ
ــن  ــل تعیی ــی از عوام ــی یک ــری دور مقدمات گی
ــات اســت امــا تصمیــم اصلــی  کننــده در انتخاب
ــه در  ــان و چ ــوری خواه ــه جمه ــه در جبه را چ
جبهــه دموکــرات هــا  کنوانســیون هــای حزبــی 
مــی گیرنــد و تــا وقتــی کــه رهبــران حــزب نظر 
خــود را تغییــر ندهنــد کاندیــدای منتخــب از گود 

خــارج نخواهــد شــد.

|| تـا چه حـد می تـوان به نظرسـنجی 
ریاسـت  بحـث  پیرامـون  کـه  هایـی 
جمهـوری منتشـر مـی شـود اعتمـاد 
کـرد؟ مثـال در انتخابـات سـال 2006 
نظرسـنجی منتشـر شـد مبنی بر اینکه 
هیـالری کلینتـون فینالیسـت اسـت اما 
بعدهـا معادله بـه نفع ریاسـت جهوری 

اوبامـا تغییـر کرد.
ــی  ــکا انجــام م ــه در آمری ــی ک نظرســنجی های
شــود معمــوال دقیــق اســت کــه از آن میــان مــی 
تــوان بــه نظرســنجی »گالــوپ« اشــاره کــرد. در 
رابطــه با ســؤال شــما بایــد بگویم درســت اســت 
کــه اوبامــا در ابتــدای نظرســنجی هــا موقعیــت 
خوبــی نداشــت امــا بــه تدریــج جایــگاه خــود را 
بهبــود بخشــید و نظرســنجی ها هــم ایــن تغییر 
ــاظ  ــه لح ــال ب ــی الح ــان داد. ف ــی را نش تدریج
ــوری  ــت جمه ــث ریاس ــه بح ــی ب ــه عموم توج
ــر  ــان تصوی ــرور زم ــتیم و م ــدای کار هس در ابت
واضــح تــری را از سرنوشــت احتمالــی انتخابــات 

ــه تصویــر مــی کشــد. ب

|| گفتـه می شـود که 24 درصـد از زنان 
حـزب جمهـوری خـواه در صورتـی که 
هیالری فینالیسـت باشـد از وی حمایت 
مـی کنند پـس چـرا جمهـوری خواهان 
تا به حـال کاندیـدای زن معرفی نکرده 
انـد؟ اصال بـه لحـاظ فرهنگـی )مثال در 
دنیـای هالیـوود( بـرای حضـور رئیـس 
جمهور زن زمینه سـازی شـده اسـت؟

ــت  ــن اس ــدا ممک ــودن کاندی ــم ب ــور خان فاکت
کمــک کنــد ولــی اصــل ماجــرا نیســت. مــا نمی 
توانیــم زنــان را مثــل ســیاه پوســتان و یــا التیــن 
ــه  ــی ب ــای جمعیت ــت ه ــمار اقلی ــا در ش تباره
حســاب بیاوریــم. آنهــا بــه طــور مســاوی در همه 
ــث  ــد. در بح ــور دارن ــکا حض ــای آمری ــت ه ایال
سیاســی ایــن تفکــر کــه شــما کاندیــدای زن را 
ــا  ــد مثــل هــر جــای دیگــر دنی ــدان کنی وارد می
ــر.  ــم خی ــی ه ــد و گاه ــی ده ــواب م ــی ج گاه
ــد قابلیــت هــای ضــروری دیگــری  ــدا بای کاندی

را هــم داشــته باشــد.
در پاســخ بــه بخش دوم ســؤال شــما یایــد بگویم 
کــه هالیود دســت دموکــرات هاســت و اکثــر آنها 
ــه  ــان ب ــته از یهودی ــن دس ــتند. ای ــودی هس یه
لحــاظ طیــف فکــری لیبــرال مســلک هســتند و 
بــه همیــن دلیــل تمایــل چندانــی بــه جمهــوری 
ــع  ــی از مناب ــا یک ــد. اص ــدرو ندارن ــان تن خواه
ــره  ــن چه ــرات از همی ــزب دموک ــدی ح درآم
هــای ثروتمنــد یهــودی تامیــن مــی شــود و مــا 
در اکثــر فیلــم هــای هالیــود، پــس زمینــه حضور 

بیشــتر زنــان را مــی بینیــم.

نظرسنجی هایی که در 
آمریکا انجام می شود 
معموال دقیق است که 

از آن میان می توان به 
نظرسنجی »گالوپ« 

اشاره کرد. 
درست است که اوباما 

در ابتدای نظرسنجی ها 
موقعیت خوبی نداشت 

اما به تدریج جایگاه 
خود را بهبود بخشید

 و نظرسنجی ها هم
 این تغییر تدریجی را 

نشان داد|
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آمـریـــــکا

|| آمریـکا و کوبـا مـدت 55 سـال رابطـه دیپلماتیـک 
نداشـتند. چـه عواملی باعث شـد تـا این دو کشـور به 

برقـراری روابـط دیپلماتیـک رو آورند؟
بـا وجـود گشـایش روابـط واشـنگتن-هاوانا، هنـوز بـه اقدامـات 
بیشـتری بـرای برقـراری روابـط دیپلماتیک میـان دو کشـوری که 
پیشـتر رابطـه خصمانه داشـتند، نیـاز اسـت. لذا بـه اهتـزاز درآمدن 
پرچـم دو کشـور در پایتخت های یکدیگـر تنها به معنی آب شـدن 

یـخ هـای روابـط دوجانبـه در عرصه سیاسـی اسـت.
دالیـل متعددی بـرای آغاز ایـن روابط وجود داشـت که الزم اسـت 
بـه تشـریح آن ها بپـردازم. شـرایط جدیـد نه تنهـا در کوبـا بلکه در 
سـایر نقـاط جهـان از جملـه آمریـکا بـه وجـود آمده کـه آغـاز این 

روابط را میسـر سـاخت.
اواًل، 50 سـال بـود که کوبـا و آمریـکا رابطه خصمانه داشـتند؛ حتی 
شـاهد تهاجم آمریـکا به کوبا نیـز بودیـم. در سـال ۱96۱ آمریکا به 
کوبـا حملـه نظامی کـرد که بـه تهاجم »خلیـج خوک هـا« معروف 
شـد. اما اکنون، شـرایط در سراسـر جهان تغییـر کرده اسـت؛ در آن 
زمـان تنهـا دو قـدرت در جهـان وجـود داشـت کـه آمریـکا و اتحاد 
جماهیـر شـوری بودنـد. مـردم از مـدت هـا پیـش فکر مـی کردند 
کـه مـا نقش ماهـواره هـای شـوروی را در اختیـار داریم؛ امـا اکنون 
بـا اینکـه چیزی بـا عنوان شـوروی وجـود نـدارد، ولی انقـاب کوبا 
هنوز پابرجاسـت. مـا نیز همانند ایـران ماهیت انقابی خـود را حفظ 
کـرده ایـم. در آمریـکای التیـن هم مـا در شـرایط جدیـدی زندگی 
مـی کنیم. مـا در فراینـد متفـاوت روبه جلویـی در آمریـکای التین 
زندگی می کنیـم؛ در ونزوئا، اکـوادور، نیکاراگوئه، بولیـوی و برزیل 
و بـه یـاد داشـته باشـید کـه زمانی کـه مـا انقاب خـود را در سـال 
۱959 آغـاز کردیـم، حتـی واکنـش کشـورهای آمریـکای التیـن 
هـم علیـه مـا بـود. بسـیاری از کشـورهای آمریکایی به جز کشـور 
مکزیک از سیاسـت هـای آمریکا علیـه کوبا حمایت مـی کردند. به 
جـز مکزیک تمـام کشـورهای حوزه آمریـکا، روابـط خـود را با کوبا 
قطـع کردنـد. اوضاع و شـرایط آن زمـان بـا اوضاع کنونـی متفاوت 
بـود. اکنون مـا با تمامـی کشـورهای حـوزه آمریکای التیـن بدون 
هیـچ اسـتثنائی روابـط داریم. البتـه این روابـط به این معنی نیسـت 

کـه ما بـا این کشـورها هـم عقیده هسـتیم.

|| آیـا ایـن کشـورها در خصـوص برقـراری روابـط 
انـد؟ واشـنگتن-هاوانا رایزنـی هـم کـرده 

 بسـیاری از ایـن کشـورها از آمریـکا خواسـتند تا روابـط دیپلماتیک 
خـود را بـا کوبـا برقـرار کـرده و بـه عـادی سـازی روابـط بـا هاوانا 
بپـردازد. حتـی برخـی از ایـن کشـورها نیـز ماننـد کوبـا، ونزوئـا، 
اکـوادور، نیکاراگوئـه و برزیـل در اجـاس کشـورهای آمریکایـی 

شـرکت نکردند. ایـن اقدام، آمریـکا را بر آن داشـت تـا ذهنیت خود 
را دربـاره کوبـا تغییر دهـد. این اقـدام به ایـن معنی نبود کـه اهداف 
و مقاصد عوض شـده اسـت یـا راهبردهـا و تاکتیک ها تغییـر کرده 
اسـت. بـه نظـر می رسـد آمریـکا بـرای رسـیدن بـه خواسـته ها و 
مقاصد خود، تنها مسـیر حرکتش را تغییر داده اسـت. لذا این شـرایط 
بـود که به آمریکا نشـان داد بایـد ذهنیت، راهبرد و یـا تاکتیک های 

خـود را در قبـال کوبـا عـوض کند.
در اولیـن گام مـی تـوان گفـت کـه جامعـه تجـار آمریکایـی از 
دولـت خـود خواسـتند تا روابـط اقتصـادی و تجـاری اش بـا کوبا را 
برقـرار کنـد؛ چـون هاوانـا بـازار خوبی بـرای آمریـکا به شـمار می 
آیـد. آمریـکا و کوبـا تنهـا 90 مایـل با هـم فاصلـه دارند کـه فاصله 
اندکی محسـوب می شـود. امروزه، بـه دلیل محدودیـت های مالی 
و اقتصـادی وضـع شـده توسـط آمریـکا علیه کوبـا، مـا مجبوریم با 
کشـورهای دوری مانند چین یا برخی کشـورها در آسـیا تهاتر کنیم 
و ایـن موضوع باعـث بروز مشـکاتی برای اقتصاد ما شـده اسـت. 
وقتـی انقاب کردیم، بـه ویـژه در مراحل ابتدایی، بسـیاری مخالف 
انقـاب مـا بودند. بـا این حـال امـروز نسـلی را در جامعـه داریم که 
خواسـتار برقـراری روابط واشـنگتن-هاوانا هسـتند تـا از این طریق 
بتواننـد روابـط کوبایی های سـاکن در آمریـکا را بـا آمریکایی های 
سـاکن در کوبا برقـرار کنند. اکنون بـه جز تعداد کمـی، اکثریت این 

افـراد خواسـتار عادی سـازی روابـط با کوبا هسـتند.
موضوع مهم دیگـری نیز در اینجا وجـود دارد. دولـت آمریکا متوجه 
شـد که رهبری تاریخی انقاب ما )نسـل گذشـته(، باید به خواسـته 
های نسـل جدیـد احترام بگـذارد. مـا دربـاره رهبر انقابمـان یعنی 
فیـدل کاسـترو رئیـس جمهـور کنونـی مـان یعنـی رائول کاسـترو 
صحبت مـی کنیـم. وی اعـام کرد کـه ایـن دسـتور آخرین حکم 
وی خواهـد بـود. نسـل جدید کوبـا کـه در انقـاب علیـه دیکتاتور 
باتیسـتا شـرکت نداشـت، اکنون در فرایند سیاسـی مشارکت مهمی 
دارد. دولـت کنونـی کوبـا نیز خـود را ملـزم بـه تأمین شـرایط بهتر 

بـرای آینـده آنان مـی داند.
نکتـه آخـر کـه البتـه اهمیـت آن نیز کم نیسـت، ایـن اسـت که ما 
نمـی توانیـم در جهـان در انـزوا به سـر ببریم. پـس از سـقوط اتحاد 
جماهیـر شـوروی سـابق و از بین رفتـن سوسیالیسـم در اروپـا، باید 
اقتصـاد خودمـان را بـا واقعیـت هـای بیـن المللـی جامعـه ای کـه 
اکنـون در آن زندگی مـی کنیم، انطبـاق دهیم. باید شـرایط را برای 
نسـل جدیـد در کوبـا مهیا کنیـم. اکنـون در تاشـیم تا کشـورمان 
را از لحـاظ سیاسـی و اقتصـادی بـا شـرایط کنونی زندگـی منطبق 
کنیـم. به همیـن دلیل بـود کـه دولت هـای آمریـکا و کانـادا بیش 
از یک سـال گذشـته مذاکـرات محرمانـه ای را آغـاز کردنـد که در 

۱۷ دسـامبر سـال 20۱4 علنـی شـد. در این زمـان بود کـه تصمیم 
بـه آغـاز روابـط دیپلماتیک بـا آمریـکا را اتخـاذ کـرده و آن را در 20 
جوالی سـال 20۱5 رسـماً اعام و سـپس سـفارتخانه هایمان را در 

دو کشـور بازگشـایی نمودیم.

|| فیـدل کاسـترو در مطلبـی کـه اخیـرا از وی منتشـر 
شـد خواسـتار این بـود کـه آمریـکا غرامت ناشـی از 
اتحریمها را بـه کوبا بدهد. آیـا در عادی سـازی روابط 
ایـن موضـوع از سـوی هاوانـا پیگیـری خواهد شـد؟ 
هاوانـا چـه مطالبات دیگـری از آمریکا خواهد داشـت؟

بـرای عـادی سـازی روابط، می بایسـت بـر چندین مشـکل و مانع 
غلبـه کنیـم. اولین و مهمتریـن مانع، تحریـم های اقتصـادی، مالی 
و تجـاری وضع شـده توسـط آمریکا علیه کوبـا به مدت بیـش از50 

سـال بود.
دومیـن مشـکل این اسـت که آمریـکا غرامـت تمامی آسـیب های 
انسـانی و مـادی ناشـی از تحریم های جنایـت بـار و ناعادالنه علیه 
مـا را بپـردازد. به نظر ما تـا کنون بیـش از 3 میلیارد دالر به واسـطه 

تحریم هـای آمریـکا به ما زیان وارد شـده اسـت.
حمـات رادیـو تلویزیونـی آمریکا علیـه کوبا، سـومین مانـع تصور 

می شـود.
چهارمین مشـکل این اسـت که بایـد اراضی مـا در گوانتانامـو به ما 
برگـردد. این منطقه توسـط ارتش آمریکا به اشـغال درآمـد و اکنون 
برای زندانیان متهم به اقدامات تروریسـتی از آن اسـتفاده می شـود.

آخریـن مانـع ایـن اسـت کـه آمریـکا بایـد حمایـت هـای مالـی و 
سیاسـی از مخالفـان سـاختگی کـه سـعی مـی کنـد در این کشـور 
بسـازد را متوقـف کنـد. مـا آن هـا را »مـزدور« خطـاب مـی کنیم.

گام دوم در برقـراری رابطـه بـا آمریـکا طوالنی و پیچیـده تر خواهد 
بـود. مشـکاتی کـه در طـول تاریخ بـا آمریـکا داشـته ایـم در این 
مرحله جـای دارد. مرحلـه اول را نهایی کـرده ایم و اکنـون نوبت به 
طـی مرحله دوم یعنی عادی سـازی روابط رسـیده اسـت. مهم تر از 
همـه چیز این اسـت که هـر دو کشـور از تمایـل و اراده بـرای ادامه 

فراینـد مذاکره بـا یکدیگر برخوردار هسـتند.
مـا خوش بیـن امـا در عین حـال مراقب هسـتیم؛ زیـرا اوبامـا گفته 
بـود که نیـاز بـه بهبـود رویکردهـا بـرای برقـراری روابط میـان دو 
کشـور احسـاس می شـود و با ایـن جمله موضع خـود را بیـان کرده 
بـود. البتـه مـی دانیم که همـه چیز به دسـت رئیس جمهـور آمریکا 
نیسـت و بسـیاری از امور در اختیار کنگره و سـنا اسـت، اما چون قوه 
مجریـه به دسـت اوبامـا اسـت، وی بهتر مـی تواند در راسـتای حل 

مشـکات اقدام نماید.

گفتگو با سفیر کوبا؛

»انزوا« آمریکا را مجبور به برقراری رابطه با کوبا کرد/تداوم انقالب
سفیر کوبا به واکاوی علل و عوامل درخواست 
دوجانبه  روابط  برقراری  برای  کوبا  از  آمریکا 
در  آمریکا  انزوای  که  کرد  تصریح  و  پرداخت 
منطقه آمریکای التین وحوزه کارائیب عامل اصلی 

بود. آمریکا  و ذهنیت  رویکرد  تغییر 
میان  برقراری روابط  به گزارش خبرنگار مهر، 
واشنگتن-هاوانا پس از ۵۵ سال دالیل مختلف و 
گوناگونی داشته است. جلوگیری از نفوذ روسیه و 
چین در منطقه آمریکای التین، شکست سیاستهای 
آمریکا در کوبا و نیاز آمریکا به بازارهای جدید از 
دالیل برقراری روابط آمریکا و کوبا به شمار می 

رود.
»والدیمیر آندرس گنزالس کوسادا« سفیر کوبا 
در ایران با حضور در خبرگزاری مهر به دالیل 
برقراری روابط هاوانا و واشنگتن پرداخته است که 

در ادامه از نظر می گذرد.
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آمـریـــــکا

اکنون کـه ما روابـط دیپلماتیک خـود را برقـرار کردیـم در موقعیت 
بهتـری بـرای بحـث بـر مسـائل دیگـر قـرار داریم. تـا ایـن نقطه، 
آمریـکا ممکـن بود بـرای جبـران ایـن مسـائل تصوراتی را داشـته 
باشـد: ما کوبـای دموکراتیک تری مـی خواهیم، ما تقاضـای آزادی 
زندانیـان سیاسـی را در کوبا داریم. اما سیاسـت های ما عوض شـده 
اسـت تا شـریط جدیدی داشـته باشـیم و تنها چیزی که مـا از طرف 
مقابـل مـی خواهیـم نیـز این اسـت که سیاسـت هـای خـود را  در 

قبـال کوبا تغییـر دهد.

|| جان کری 14 آگوسـت به هاوانا سـفر کـرد. پیش از 
این سـفر شـاهد اظهارات مداخلـه جویانـه وی درباره 
کوبـا بودیـم. بعضـی از تحلیلگران بـر ایـن باورند که 
هدف نهایـی آمریکا تغییر نظام کوبا اسـت. نظر شـما 

در این باره چیسـت؟
مـا هرگـز از آمریـکا نخواسـتیم تـا حکومت خـود را عوض کنـد. ما 
از هیچ کشـوری نخواسـتیم تـا حکومت یا نظـام خـود را تغییر دهد؛ 
زیـرا اصول سیاسـت خارجی مـا بر اسـاس احترام به همه کشـورها 
و سیاسـت هـای خارجـی آن ها اسـت. نمی تـوان هیچ کشـوری را 
مجبـور کرد تـا سیاسـت خارجی، ذهنیـت ها و یـا حکومت خـود را 
عـوض کنـد. نمـی توانیـم از ایـران بخواهیم کـه انقاب اسـامی 
خـود را تغییـر دهـد؛ زیـرا بـه عقیـده مـن، مهمتریـن اقـدام بـرای 
دوسـتی و روابـط دوجانبه با ایـران احترام بـه حکومت ایران اسـت. 
مـی توانید بـه یک کشـور انتقاد کنیـد؛ ایـن کار با درخواسـت برای 

تغییـر سیسـتم حکومتی یک کشـور متفاوت اسـت.
از لحظـه ای کـه آمریـکا بـرای بازگشـایی سـفارت خـود تصمیـم 
گرفـت و پرچـم خـود را در هاوانـا بـه اهتـزاز درآورد، در واقـع آن ها 
غیـر مسـتقیم حکومت مـا را پذیرفتند. اما اگـر آنها بخواهنـد به این 
شـکل صحبت کنند، مـا نیز درخواسـت مشـابهی را از آنـان مطرح 
خواهیـم کرد. آن هـا باید حکومـت ما را به رسـمیت بشناسـند. اگر 
مـا برقـراری روابـط مـی خواهیـم، باید بـه صـورت دوجانبـه دولت 

هـای یکدیگـر را نیز به رسـمیت بشناسـیم.
شـاید این چنین باشـد که تـاش آمریکا بـرای ورود بـه کوبا، تبلیغ 
بـرای مخالفان دولت کوبا باشـد. مـا آن ها را »مخالـف« می نامیم. 
امـا دقت کنیـد؛ این افـراد از آمریـکا پول گرفتـه، علیه دولـت انتقاد 
مـی کنند و بـه اقداماتی علیـه کوبا مبادرت مـی ورزند. این شـرایط 
عادی نیسـت. وقتی کسـی پولـی را از یـک دولت خارجـی دریافت 
مـی کند، دیگر در جایگاه مخالف سیاسـی محسـوب نمی شـود. در 
واقـع در چنین شـرایطی؛ در پاسـخ بـه یک دولـت دیگـر، در داخل 
کشـور خـود دسـت به اقـدام مـی زننـد. مطمئنـم کـه ما بـه تبلیغ 
علیـه آمریـکا نخواهیم پرداخـت. چـون در دولت ما نظـام انتخاباتی 
و احتـرام بـه مردم وجـود دارد، آمریکایـی ها به دنبال تغییـر نظام در 
ایـن کشـور هسـتند. آمریکایـی هـا بارها مـا را متهـم کـرده اند که 
نظام انتخاباتـی نداریم؛ ما دارای سیسـتم انتخاباتی هسـتیم. ما باید 

بـا وجود افـکار و عقاید مختلف بـه یکدیگر احترام گذاشـته و به این 
شـکل بـا تمامـی کشـورها روابط داشـته باشـیم؛ امـا در عیـن حال 

حق تغییر هیـچ حکومتـی را نداریم.

|| نظریـه پـردازان سیاسـی دو تئوری غالـب را مطرح 
مـی کننـد: عـده ای بر ایـن باورنـد کـه کوبـا را برای 
نزدیـک شـدن بـه آمریـکا تحـت فشـار بگذاریـم. 
گروهـی دیگر نیـز به تئـوری اعمال فشـار بـر آمریکا 
بـرای نزدیک شـدن بـه کوبـا موافـق هسـتند. برخی 
کارشناسـان می گوینـد آمریکا نگـران افزایش قدرت 
نفـوذ چیـن و روسـیه در آمریـکای التیـن اسـت و به 
همیـن دلیل اسـت کـه آمریـکا مجبور شـد تا بـا کوبا 
کنـار آمده و به این کشـور نزدیک شـود. شـما با کدام 

رویکـرد موافق هسـتید؟
بـه لحاظ تاریخـی، انقاب مـا روابط خود را با سـایر کشـورها حفظ 
نمـود؛ آنهـا نیز متقابـًا باید به کشـور و انقـاب ما احتـرام بگذارند. 
در گذشـته روابط مستحکمی با شـوروی داشـتیم. به دلیل شرایطی 
که مـا در آمریـکای التین، تنها کشـوری که در آمریـکای التین 
بـا مـا رابطـه داشـت، مکزیـک بـود. بـا ایـن وجـود رابطه مـا با 
آمریـکا رابطـه ای خصمانـه بـود. مـا عینـًا از سیسـتم حکومتـی 
شـوروی پیـروی نکردیـم. در آن زمـان، سـعی مـا بر این بـود تا 
روابط خوبی را با شـوروی داشـته باشـیم. البته پـس از انقابمان، 
با هر کشـوری که بـر مبنای احتـرام متقابـل و بر اسـاس قوانین 
بیـن المللی می خواسـت با ما ارتباط داشـته باشـد، رابطـه برقرار 
مـی کردیـم. اکنـون ما بـا تمامـی کشـورهای آمریـکای التین و 
حـوزه کارائیـب رابطـه داریـم. تنهـا کشـوری که تا امسـال بـا کوبا 
رابطـه ای نداشـت، آمریکا بـود. اکنـون با آمریـکا نیز رابطـه داریم؛ 

امـا من فکـر نمی کنم کـه صرف داشـتن روابـط با روسـیه و چین، 
اقدامـات تحریـک آمیـز محسـوب شـده و مبنایـی بـرای رابطه بد 
آمریـکا با ما محسـوب شـود. انـزوای آمریـکا در منطقه، این کشـور 
را بـر آن سـاخت تا با مـا رابطه برقـرار کند. بسـیاری از کشـورهای 
آمریـکای التیـن از آمریـکا خواسـته بودنـد تا با مـا رابطه داشـته و 
بـه مخاصمـه با مـا پایـان دهـد. ایـن امر یـک دلیـل مهـم در این 

خصوص اسـت.
روسـیه از زمـان اتحاد جماهیر شـوروی سـابق بـا ما رابطه داشـت. 
چیـن نیـز در شـرایط مشـابهی با ما به سـر می بـرد. به عقیـده من، 
علـت تغییـر سیاسـت آمریکا در قبـال کوبا، چین یا روسـیه نیسـت، 
بلکـه ایـن واقعیت اسـت که آن هـا بایـد راهبردهـا و تاکتیک های 
خـود را در قبـال کوبـا تغییر دهنـد؛ زیرا آن هـا به ویـژه در آمریکای 
التین منـزوی می شـوند. شـرایط در این قـاره تغییر کـرده و آن ها 
دیگـر نمی توانند تاکتیک های 50 سـال گذشـته خـود را در نابودی 
انقـاب مـا دنبال کننـد. ما دشـواری ها و عـداوت های بسـیاری را 

متحمل شـدیم؛ امـا انقابمان هنوز پابرجاسـت.
|| »فیـدل کاسـترو« رهبـر انقـالب کوبـا اخیـرا گفـت 
کـه ایـاالت متحـده آمریـکا بایـد در قبال ضرر ناشـی 
از تحریـم هـای اعمال شـده بـه کوبـا به این کشـور 
خسـارت بپـردازد. حـال ایـن سـوال مطرح اسـت که 
هاوانـا از چـه راهـی خواسـته خـود را مطـرح خواهـد 
کـرد؟ آیـا کوبا بـرای احیـای حق خـود بـه قوانین بین 

الملـل متوسـل خواهد شـد؟
۱6 سـال پیـش ما ایـن دعوای سیاسـی را که محبوبیـت زیادی هم 
داشـت، به صـورت رسـمی در دادگاه مطرح کردیم تا بـه این ترتیب 
خسـارت مـادی و معنوی عظیمـی را که بـه دلیل خصومـت ورزی 
آمریـکا بـر کشـورمان تحمیل شـده، محکوم کنیـم. یکـی از موارد 
هـم شـکایت از بابـت تحریم هـای آمریـکا بـود. البتـه در آن زمان 
بـه امـکان از سـر گیری روابـط دیپلماتیـک بـا واشـنگتن فکر نمی 
کردیـم. مـا بـه خوبی از عمق آسـیب هـای آمریکا نسـبت بـه کوبا 
اطـاع داریـم. حتـی آنهـا از فعالیت هـای تروریسـتی کـه علیه ما 
انجـام می شـد حمایـت می کردنـد بخصوص کـه عوامـل طراحی 
کننـده این قبیـل اقدامـات تروریسـتی همچنـان آزادانـه در ایاالت 
متحـده آمریـکا به ویـژه شـهر »میامی« ایالـت فلوریـدا زندگی می 
کنند. دلیل اینکه چرا فیدل کاسـترو از آمریکا خواسـت  پاسـخگوی 
همـه خسـارات وارد آمـده بـه کوبـا باشـد را بایـد در ایـن توضیـح 
جسـتجو کـرد که مـا هیـچ تهاجمـی را علیـه ملـت آمریـکا انجام 

ندادیـم و در نتیجـه خسـارتی هم بـه آنهـا وارد نکردیم.    
تنهـا مطالبه ای که ما همـواره از زمـان آغاز انقاب کوبا داشـته ایم 
احتـرام بـه تمامیت ارضـی و اسـتقال کشـورمان بوده اسـت حال 
آنکه آمریـکا در آن مقطع زمانی به این درخواسـت پاسـخ منفی داد. 
امـا، گمـان می کنم آنهـا اکنون بـه این خواسـته تن مـی دهند چرا 
که بعد از 55 سـال دشـمنی به فکر از سـر گیری روابـط دیپلماتیک 
افتـاده اند. ما هر سـال بـا ارائه پیش نویـس قطعنامـه ای به مجمع 
عمومی سـازمان ملـل پایان بخشـیدن بـه تحریم هـای اقتصادی، 
تجـاری و مالـی را که از سـوی آمریکا بر کشـورمان تحمیل شـده، 
خواسـتار مـی شـویم. مـا هـر سـال گزارشـی را در همیـن رابطه به 
دبیـر کل سـازمان ملـل ارائـه مـی دهیـم و در آن همه خسـاراتی را 
کـه به دلیـل ابعاد تحریـم های آمریـکا بر کشـورمان اعمال شـده، 
ذکـر می کنیـم. جامعه بیـن الملل از ایـن مـوارد آگاهـی دارد و از ما 

حمایت مـی کند.  

|| شـماری از مـردم جهـان کوبـا را بـه دلیـل صنایـع 
تولیـد شـکر و سـیگار مـی شناسـند. امـا کوبـا یـک 
کشـور انقالبی اسـت و این امـکان وجـود دارد که دور 
جدیـد رابطه بین دو کشـور، رفتـار انقالبـی کوبایی ها 
را تحت الشـعاع قـرار دهـد. نظر شـما در ایـن رابطه 

؟ چیست
در ابتـدای انقـاب، اقتصاد کوبا بیشـتر صنعـت محور بـود. حتی در 
مراحـل اولیـه انقاب هـم ما محصول شـکر خـود را به بسـیاری از 
کشـورها از جملـه ایران صـادر مـی کردیم. تجـار ایرانـی هنوز هم 
آن دوره را بـه خاطـر مـی آورنـد. مـا در آن زمـان بـه قـدری شـکر 

  یکی از دالیلی که موجب تغییر 
راهبرد آمریکا در قبال کوبا شد از 

این واقعیت ریشه می گیرد که نسل 
جدید کوبایی ها رفته رفته عهده 
دار نقش و مسئولیت در کشور می 

شوند. البته، آمریکا برای اعمال نفوذ 
بر نسل جدید که به اندازه نسل قبلی 

انقالبی نیست زمینه چینی هایی را 
کرده است. اما ما هم به این نکته پی 

برده ایم و در بخش های متفاوت 
سیاسی، ایدئولوژیکی، اقتصادی و 

حتی فرهنگی شرایطی را برای مقابله 
با این تهاجم فراهم کرده ایم|
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آمـریـــــکا

تولیـد می کردیم که می توانسـتیم بخشـی از آن را بـا نفت تولیدی 
اتحـاد جماهیر شـوروی سـابق معاوضه کنیـم. با این حـال، به دلیل 
تحریـم هـای آمریـکا، کوبا دیگـر از پـس نوسـازی فنـاوری هایی 
کـه الزمه تـداوم تولید شـکر بـود، برنیامـد. البتـه ما می توانسـتیم 
برخی قطعات و ماشـین آالت را از شـوروی سـابق بخریم اما صنایع 
نیشـکر ما بـه ادوات آمریکایی مجهز بـود و تحریم های واشـنگتن 
مانـع از آن مـی شـد کـه ما آنهـا را مطابـق با فنـاوری نوین بـه روز 

رسـانی کنیم.
بـه ایـن ترتیـب، طبیعی بـود کـه ادوات مـا به مـرور زمان فرسـوده 
شـده و صنعـت تولید و صـادرات شـکر نیز از رونـق افتـاد و محدود 
شـد. مـا االن هـم شـکر تولید مـی کنیم امـا بـه دلیـل محدودیت 
حجـم تولیـد، صادرات مثل گذشـته نیسـت. بـه همین دلیل اسـت 
کـه کوبا به تغییر مسـیر اقتصـادی خود به ویـژه در عرصه سـرمایه 
گـذاری و صـادرات تمایـل دارد. بنابرایـن، مـا عـاوه بـر صـدور 
دسـتاوردهای عرصـه پزشـکی و آموزشـی بایـد بـر روی صنعـت 

توریسـم هـم تمرکـز کنیم.
ناگفتـه نمانـد که مـا هرگز سیاسـت آشـکار خـود را حـوزه تجارت 
خارجـی تغییـر ندادیم بلکه سـعی کردیم مقصد جدیدی مثـل ایران 
و سـایر کشـورها را بـرای کاالهای صادراتـی خود بیابیـم. به عنوان 
مثـال، طی دو دهه گذشـته، کوبا تولیدات بیوتکنولوژیک خـود را بهبود 
بخشـیده و برخـی فنـاوری هـای جدید ایـن عرصه را بـه ایـران صادر 
کـرد. در حال حاضر ایران در شـهر »کرج« یک آزمایشـگاه و همچنین 
کارخانه بسـیار مجهز دارد که به »انستیتو پاستور« تعلق داشـته و در آن 
به مـدد ادوات وارد شـده از کوبا 5 نوع واکسـن مختلف تولید می شـود. 
ما مشـتاق تقسـیم تسـهیات و فرصت های اقتصادی خـود با دیگر 
کشـورها هسـتیم. امـروزه، ایـران در زمینـه بیوتکنولـوژی تولیدات 
چشـمگیری دارد و حتـی برخی از دانشـمندان ایرانی که در انسـتیتو 
پاسـتور کار مـی کننـد در کوبا آمـوزش دیده انـد و بخش زیـادی از 

دانش خـود را مدیون این کشـور هسـتند.

|| همانگونـه کـه مـی دانیـد اساسـا رونـد مذاکـرات 
هسـته ای ایـران و کشـورهای 1+5 بـه نوعـی جنگ 
نرم بین ایـران و آمریکا شـباهت دارد. به عقیده شـما 
رهبـران ایـران و آمریکا چه طـور با این رونـد کنار می 
آیند؟ نظر شـما دربـاره روابـط آتی تهران-واشـنگتن 

؟ چیست
پیـش از هـر چیـز بگذاریـد حامل پیـام تبریـک دولـت و ملتم به 
شـما باشـم. حس می کنم که باید بـه مقامات و همچنین رسـانه 
هـای ایرانـی بـه خاطـر حصـول چنیـن توافـق تاریخـی تهنیت 
بگویـم. ایـن توافـق را تاریخـی مـی نامم چـرا که بـه عقیده من 
نخسـتین مذاکـره و توافقـی بـود که تا بـه حال بین قـدرت های 
بیـن المللـی و ایـران )به عنـوان یکی از کشـورهای جهان سـوم 
طبـق طبقـه بنـدی سـازمان ملـل( انجـام گرفتـه اسـت. در هـر 
مذاکـره ای )درسـت بـه مانند مـورد کوبـا و آمریکا( بایـد مواضع 
خـود را بـرای طـرف مقابل مشـخص کنید چـرا که هرچه باشـد 
کاری کـه انجـام مـی دهید نامـش مذاکره اسـت. حتـی مقامات 
ایرانـی هـم توافـق به دسـت آمـده را برد- بـرد تصور مـی کنند. 
ایـن موضـع گیری نشـان مـی دهد کـه سـرانجام هـر دو طرف 
از نتیجـه بـه دسـت آمـده راضـی هسـتند و ایـن درسـت همان 
نتیجـه ای بـود کـه کوبا هـم در مذاکـره بـا آمریکا جسـتجو می 
کـرد. هـر دو طرف بـه دنبال بـرد بودنـد. مذاکراتی از این دسـت 
)ایـران - آمریـکا یـا کوبـا - آمریـکا( بیـن قـدرت هـای بـزرگ 
و کشـورهای جهـان سـوم اتفـاق افتـاد و سـرانجام برخـی نتایج 

مثبـت را هم بـه دنبال داشـت.  
البتـه در آمریـکا برخی  مخالفـت خود را بـا اجرای این توافق نشـان 
داده انـد. امـا، من هـر بار کـه فرصتی برای دیـدار با مقامـات وزارت 
امـور خارجـه ایـران )در سـطوح مختلف شـغلی( به دسـت آمـد، بر 
اهمیـت ادامـه مذاکـرات بـا ۱+5 اشـاره کـردم چـرا کـه بـه عقیده 
مـن ایـن مذاکـرات تاریخـی اسـت. نتیجـه ایـن گفتگوها نـه تنها 
بـرای ایران بسـیار مهـم خواهد بـود بلکه بـرای بقیه دنیـا )از جمله 
کشـورهای جهان سـوم( که از ایران حمایت می کننـد نیز از اهمیت 
زیـادی برخـوردار اسـت. در این مذاکـرات، کوبـا از ایـران طرفداری 

کـرد چرا کـه ما هم خواهان دسـتیابی به انـرژی اتمی بـرای اهداف 
صلـح آمیـز هسـتیم و از حـق همه کشـورها بـه برخـورداری از این 
نـوع انـرژی حمایـت می کنیـم. بـرای مـا توافـق هسـته ای ایران 
رویـداد مهمـی در صحنـه سیاسـت بیـن الملـل تلقـی مـی شـود. 
»رائـول کاسـترو« رئیـس جمهـوری کوبا در بخشـی از سـخنرانی 
اخیـر خود در پارلمان کشـور از حصـول این توافق اسـتقبال کرد چرا 
که به چشـم کوبایی هـا توافق به دسـت آمده یک قـدم تاریخی در 
عرصـه روابط بیـن الملل تلقی می شـود. مـا فکر می کنیـم باید به 
حق برخـورداری همه کشـورها از انـرژی اتمی که بـا انگیزه تحقق 

اهـداف صلـح آمیز انجـام می گیـرد، احترام گذاشـت.

|| برخـی سـعی مـی کننـد روابـط کوبا-آمریـکا را بـا 
روابـط ایران-آمریـکا مقایسـه کننـد. ارزیابی شـما از 

چیسـت؟ موضوع  ایـن 
این سـؤال بسـیار خوبی اسـت. مقامات ایرانی در نخسـتین واکنش 
خـود بـه خبـر از سـرگیری روابـط هاوانا-واشـنگتن در تاریـخ ۱۷ 
دسـامبر سـال، 20۱4 توضیح دربـاره آنچه که بین کوبـا و آمریکا در 
حال وقوع اسـت را خواسـتار شـدند. مـا به همین منظور کنفرانسـی 
را در مؤسسـه مطالعـات بیـن المللـی و سیاسـی )آی پـی آی اس( 
بـا حضـور چنـد دیپلمـات و صاحبنظـر ایرانـی برگـزار کردیـم تا به 

ایشـان توضیحاتی را دربـاره وقایع اتفـاق افتاده بیـن کوبا-آمریکا و 
همچنین تاثیـر آن بر روابـط آتی کوبا-ایـران ارائه دهیم. نخسـتین 
مطلبـی که بایـد بگویم این اسـت کـه مـا در دو منطقـه جغرافیایی 
مختلـف زندگی می کنیم و شـرایط حاکـم بر خاورمیانـه و آمریکای 
التیـن یکسـان نیسـت. شـفاف سـازی در خصـوص ایـن موضوع 
بسـیار مهم اسـت چرا کـه مـا دوره جدیـدی را در آمریـکای التین 
تجربـه می کنیـم و در برخی از کشـورهای این منطقه شـاهد وقوع 
انقـاب هـا و جریـان هـای ترقـی خواهانه هسـتیم. آمریـکا نیز به 
دلیـل شـرایط جدیدی که بـه وجود آمـده راهبـرد خود را نسـبت به 
منطقـه، به ویژه کوبا تغییـر داد. اما، خاورمیانه وضعیـت متفاوتی دارد 
چـرا که عـراق و سـوریه بحران هـای پیچیده ای را پشـت سـر می 
گذارنـد و ایـران هم به لحاظ سیاسـی نقش مهمی در این دو کشـور 
ایفا مـی کند. ضمنـا ایـران در بخش هسـته ای هم نقـش پررنگی 
دارد. امـا روابـط ایران-آمریـکا و کوبا-آمریـکا را نمی تـوان به دلیل 
شـرایط متفاوتی که در آنها درگیر هسـتند، در سـطح مشـابه تعریف 
کـرد. بـه عقیده مـن دانسـتن این نکتـه به دلیـل تفـاوت هایی که 
در زمینـه ارتباطـات منطقه ای هر دو کشـور وجود دارد، مهم اسـت.

|| آیـا تا کنون شـاهد اقدامی در زمینه عادی سـازی در 
روابـط آمریکا و کوبا بـوده ایم؟

خیـر، با شـرایط کنونی عادی سـازی ممکن نیسـت چرا کـه آمریکا 
همچنـان رفتـاری خصمانـه در قبـال کوبـا دارد. در حـال حاضر، دو 

کشـور تنهـا وارد مرحلـه برقـراری روابـط دیپلماتیک شـده انـد اما 
واشـنگتن همچنان بـه اعمال تحریـم و تبلیغـات منفی رسـانه ای 
علیـه مـا ادامه می دهـد. حمایت آنهـا از گـروه اپوزیسـیون کوبا که 
مـا اعضـای آن را »مـزدور« می خوانیـم ادامه دارد. آمریکا سیاسـت 
خـود را تغییـر نـداده اسـت و تنهـا پیشـرفتی کـه تـا به ایـن لحظه 

حاصل شـده از سـرگیری روابـط دیپلماتیک اسـت.  

|| آیـا اصـال امکان عـادی سـازی روابط وجـود خواهد 
داشت؟

عـادی سـازی روابـط فعا اتفـاق نمـی افتد اما مـا باید خـوش بین 
باشـیم. البتـه، انتظـار نداریـم کـه آمریـکا طرز فکـر خـود را عوض 
کنـد. امـا، انتظـار داریم کـه آمریکا به سیسـتم سیاسـی و حکومتی 
مـا احترام بگـذارد. ایران هـم در مذاکره با آمریکا شـرکت کـرد تا از 
حقوق مسـالمت آمیز هسـته ای خـود دفاع کنـد. اما ایـن به مفهوم 
تغییـر ذهنیت هیچ یـک از آنها در قبال سیاسـت هـای طرف مقابل 
نیسـت. در این مقولـه، وضعیت ایـران کمابیش به وضعیـت کوبا در 
برابـر آمریـکا شـباهت دارد. ما قصـد داریم بـه حکومت آنهـا احترام 
بگذاریـم و در مقابل آنهـا نیز به حکومت ما احترام خواهند گذاشـت. 
کوبـا آمـاده مذاکره اسـت تا بـرای مثال پایـان تحریم هـا علیه خود 
را خواسـتار شـود چـرا کـه بایـد مشـکاتی را کـه تمامیـت ارضی، 

اسـتقال و عزت کوبا را تحت الشـعاع قـرار می دهـد، برطرف کند.   
|| گاهی گفته می شـود که در کشـورهایی مثـل ایران و 
کوبا نسـل های جدیـد چندان بـه آرمان هـای انقالبی 
نسـل گذشـته پایبند نیسـتند. اما در مقابـل جوانانی را 
هم مـی بینیم کـه تا جایـی که امکان داشـته باشـد از 
نسـل پیش از خود الگوبـرداری می کنند. نظر شـما در 
ایـن باره چیسـت؟ نظر نسـل جدید کوبایی ها نسـبت 

بـه آرمان هـای انقالبی حاکم بر کشـور چیسـت؟
  یکـی از دالیلـی که موجب تغییـر راهبرد آمریـکا در قبال کوبا شـد از 
ایـن واقعیت ریشـه مـی گیرد که نسـل جدیـد کوبایـی ها رفتـه رفته 
عهـده دار نقـش و مسـئولیت در کشـور می شـوند. البته، آمریـکا برای 
اعمـال نفـوذ بر نسـل جدید کـه به انـدازه نسـل قبلی انقابی نیسـت 
زمینـه چینـی هایـی را کرده اسـت. امـا ما هـم به ایـن نکته پـی برده 
ایـم و در بخش های متفاوت سیاسـی، ایدئولوژیکی، اقتصـادی و حتی 
فرهنگـی شـرایطی را بـرای مقابله با ایـن تهاجم فراهـم کرده ایـم. در 
مجموع، نسـل های جدید طرز فکر و رفتار متفاوتی نسـبت به اسـاف 
خـود دارند اما نسـل امـروز کوبا ایـده های انقابـی خود را حفـظ کرده 
اسـت. در ایـن میان، وظیفه اصلی نسـل قدیم آن اسـت کـه راه را برای 
ادامـه آرمان هـای انقابی هموار کند و این دقیقا همان کاری اسـت که 
در ایران اسـامی انجام می گیـرد. ما برای تداوم انقـاب کوبا و محول 
کـردن بار مسـئولیت های مهـم، جوانان انقابـی و آماده بـه خدمتی را 

در اختیـار داریم.
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آمـریـــــکا

کهنــه کار  دیپلمــات  مورفــی،  ریچــارد 
آمریکایــی اســت بــا ده هــا ســال کار در 
خاورمیانــه و کشــورهای عربــی، وی در 
ــفیر  ــراق س ــران و ع ــگ ای ــال های جن س
آمریــکا در عربســتان ســعودی و بعــد معاون 

ــود. ــه ب ــور خاورمیان ــه در ام ــر خارج وزی

|| توافــق هســته ای چــه آثــاری بر 
جایــگاه منطقــه ای ایــران خواهــد 

داشــت؟
در وهلــه اول بایــد توجــه داشــت کــه 
توافــق هســته ای زمینــه ســرمایه گــذاری 
در ایــران را فراهــم مــی ســازد. ایــن 
ــی  ــار مثبت ــران آث ــاد ای ــر اقتص ــق ب تواف
ــران  ــاری ای ــط تج ــت و رواب ــد داش خواه
در منطقــه و  بــا کشــورهای منطقــه را 

افزایــش خواهــد داد.

|| آیــا ممکــن اســت از رهگــذر 
واکنــش بــه توافــق هســته ای 
شــاهد بلــوک بندیهایــی در منطقــه 
ــه و  ــوی ترکی ــه از س ــرای نمون ب

ــیم؟ ــعودی باش ــتان س عربس
بهبــود روابــط ایــران و عربســتان مــی توانــد 
ــد.  ــه باش ــات منطق ــرای ثب ــی ب گام مهم
ــد دو  ــک و تردی ــادی و ش ــی اعتم ــود ب وج
ــده  ــث ش ــر باع ــه یکدیگ ــبت ب ــور نس کش
ــدی  ــه کن ــط ب ــود رواب ــترش و بهب ــا گس ت
صــورت گیــرد. بهبــود روابــط ایــران و 
عربســتان مســتلزم تصمیــم گیــری در 

ــت. ــور اس ــران دو کش ــطح س س

|| در اســتراتژی سیاســت خارجــی 
آمریــکا بحــث چرخــش بــه آســیا 
ــت.  ــرح اس )pivot to Asia( مط
ایــن چرخــش بــه ایــن معنــا تعبیر 
مــی شــود کــه آمریــکا اســتراتژی 
منطقــه  از  را  و سیاســت خــود 
خاورمیانــه و بــه ویژه زیــر مجموعه 
خلیــج فــارس متوجــه آســیا خواهد 
کــرد و تمرکــز خــود را از خاورمیانــه 
متوجــه آن منطقــه خواهــد کــرد. در 
ــتی  ــرض درس ــه ف ــان ب ــن می ای
ایــن موضــوع خــالً قــدرت در 
ــه پــر خواهــد شــد؟ منطقــه چگون

در بحــث چرخــش آمریــکا بــه آســیا توجــه 
ــای  ــه معن ــش ب ــن چرخ ــید ای ــته باش داش
ــده  ــاالت متح ــوی ای ــه از س ــرک منطق ت
نیســت. آمریــکا در منطقــه خاورمیانــه منافع 
ــال  ــا را دنب ــه آنه ــی دارد ک ــده و مهم عم

ــرد. ــد ک خواه
ــش  ــرای نق ــی ب ــاس جایگزین ــن اس ــر ای ب
آمریــکا در منطقــه وجــود نخواهــد داشــت.

ــری  ــه تأثی ــته ای چ ــق هس || تواف
بــر حــل مســائل منطقــه ای از 
ــه بحرانهــای ســوریه، عــراق  جمل

ــت؟ ــد داش ــن خواه و یم
بایــد منتطــر مانــد و دیــد چــه اتفاقــی مــی 
ــه  ــبین هســتم ک ــه شــخصه خوش ــد. ب افت
ــرای  ــد را ب ــی جدی ــق هســته ای فضای تواف
ــد  ــروه ۱+5 خواه ــران و گ ــای ای همکاریه

ــود. گش

گفتگو با معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا:

استراتژی چرخش به آسیا به معنای 
خروج آمریکا از خاورمیانه نیست

»ریچارد مورفی« سفیر پیشین آمریکا در عربستان با اشاره به اینکه سیاست 
چرخش به آسیای آمریکا به معنای خروج از خاورمیانه نیست گفت: بهبود 

روابط ایران و عربستان می تواند گام مهمی برای ثبات منطقه باشد.
توافق هسته ای بی شک بر جایگاه منطقه ای ایران اثر خواهدداشت. تحوالت 
منطقه به شکلی است که کمک ایران برای حل تمامی آنها حائز اهمیت است. 
در گفتگو با »ریچارد مورفی« سفیر پیشین آمریکا در عربستان به بررسی 
تأثیر توافق هسته ای بر جایگاه منطقه ای ایران پرداخته ایم که در ادامه از 

نظر می گذرد.

موسسـه  اعضـای  جمـع  در  کلینتـون  هیـاری 
تحقیقاتی بروکینگز بـا حمایت از توافق هسـته ای، 
بـر لـزوم اعتماد غـرب بـه ایـران در ایـن خصوص 

کرد. تاکیـد 
هیـاری کلینتون در جمع اعضای موسسـه بروکینز 
حاضر شـد و به شـدت از توافق هسـته ای ایـران با 
قدرت هـای جهانی و بـه گونه ای از سیاسـت های 

دولـت اوبامـا حمایت کرد.
گرچـه کلینتـون در سـخنانش بـه گونـه ای درباره 
برنامـه هسـته ای ایـران ابـراز تردید می کـرد، ولی 
به ایـن مطلب نیز اشـاره کرد کـه آمریکا بـرای گام 
نهـادن در یـک مسـیر دموکراسـی یـا یـک مسـیر 
خطرنـاک بـرای آینـده، بهتریـن راه حـل را انتخاب 

اسـت. کرده 
وزیـر خارجـه سـابق آمریـکا در موسسـه بروکینـز 
سخنان سـناتورهای دموکرات حامی برجام را تکرار 
کـرد و گفـت ایـن توافق هر گونـه مسـیری را برای 
دسـتیابی ایران به سـاح هسـته ای را مسـدود می 
کند. وی افزود: شـاید هنوز برای حسـن نیـت ایران 
جـای شـک وجود داشـته باشـد و نمـی تـوان هنوز 
ایـران را بـه عنوان یـک شـریک آمریـکا در اجرای 
ایـن توافـق به حسـاب آورد ولـی باید به این کشـور 

اعتمـاد کرد.
 کلینتـون به صراحـت دربـاره تمایل شـخصی اش 
در حملـه نظامـی بـه ایـران سـخن گفـت و مدعی 
شـد: اگر ایـران روزی بخواهد به سـاح هسـته ای 
دسـت پیدا کند در حملـه به این کشـور کوچکترین 

تردیـدی را نخواهیم داشـت.
 هماننـد سـایر شـخصیت هـای سیاسـی در آمریکا 
کلینتون نیـز در سـخنرانی اش خطاب به اسـرائیلی 
هـا، بـه آنهـا اطمینـان داد کـه امنیـت شـان حفظ 
خواهـد شـد و در هـر حـال آمریـکا از آنهـا حمایت 
خواهـد کـرد .وی گفت در صـورت پیـروزی اش در 
انتخابات ریاسـت جمهـوری، اسـرائیل باید مطمئن 
باشـد کـه یکـی از حامیـان اصلی آنهـا خواهـد بود.

هیـاری کلینتـون در ادامـه سـخنانش در رابطـه با 
لزوم تضمین برتری نظامی اسـرائیل توسـط آمریکا 
افزود: ما باید سـامانه دفاعی ضد موشـکی اسـرائیل 
را تقویـت کنیم و بـا آن مشـارکت اطاعاتی کنیم.

وی بـا بیـان ایـن کـه اگـر رئیـس جمهـور شـود 

پیشـرفته تریـن هواپیمـای جنگنـده ای را کـه تـا 
کنـون تولیـد شـده، بـه اسـرائیل خواهـد فروخـت 
مدعـی شـد: مـن همچنیـن قـوی تریـن سـامانه 
پدافنـد ضد موشـکی را بـرای شـمال اسـرائیل، که 
سـال ها اسـت دسـتخوش حمات حـزب اهلل بوده، 

فراهـم خواهـم آورد.
نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهـوری 20۱6 در ادامه 
اظهـار داشـت: مـن حضـور پویـای نظامـی را در 
منطقـه حفـظ خواهـم کـرد. مـا تنگـه هرمـز را باز 
نگـه خواهیـم داشـت و همـکاری هـای امنیتـی را 
با متحـدان خلیج فـارس خـود افزایـش خواهیم داد 
که شـامل مشـارکت اطاعاتی، پشـتیبانی نظامی و 
دفـاع موشـکی خواهد بـود. این بـرای آن اسـت که 
مطمئن شـویم آنـان قادرند در برابر تهاجمـات ایران 

از خـود دفـاع کنند.
کلینتـون مدعـی شـد: ایـران بایـد درک کنـد کـه 
آمریـکا و مـن بـه عنـوان رئیـس جمهـوری آن، در 
صورتـی کـه متحـدان خلیج فـارس و همـکاران ما 
مـورد تهدیـد قـرار بگیرنـد، در یک گوشـه بـی کار 

نخواهیـم ایسـتاد و وارد عمـل مـی شـویم.
وی همچنیـن از تشـکیل ائتافـی بـرای مقابلـه با 
محـور مقاومـت و وضع قوانینـی بـرای جلوگیری از 
رسـیدن سـاح به دسـت گروه هـای ضداسـرائیلی 
از جملـه حـزب اهلل خبـر داد و گفت دولـت احتمالی 
اش بـه همپیمانان آمریکا فشـار مـی آورد تـا با این 
گروه مقابله کننـد. وی افزود: فراتـر از حزب اهلل، من 
بـه مقابله بـا ارسـال سـاح ها بـه حمـاس خواهم 
پرداخـت و بـر ترکیه و قطر فشـار خواهـم آورد تا به 
حمایت هـای مالی خـود از حمـاس پایان بخشـند.

نامزد دمکـرات انتخابات ریاسـت جمهـوری آمریکا 
در خصـوص تحـوالت سـوریه نیـز گفـت: مـا باید 
فشـار را بـه انـدازه کافـی بـه اسـد وارد کنیم تـا راه 
حل سیاسـی در سـوریه را اجـرا کند. این کار شـامل 
افزایـش تـاش هـای مـا بـرای آمـوزش دادن و 

تجهیـز مخالفـان میانه رو سـوری اسـت.
بـه ادعـای وی آمریکا بایـد هدایت کننـده و کمک 
کننده کسـانی باشـد که بر اثر مناقشـه سـوریه آواره 
شـدند. کلینتون خاطرنشـان کرد: همانطـور که پاپ 
فرانسـیس گفته است، این یک مشـکل بین المللی 

اسـت کـه نیازمند یک پاسـخ بین المللی اسـت.

کلینتون در موسسه بروکینگر:

باید به ایران اعتماد کرد/ برتری نظامی 
اسرائیل را تضمین می کنیم
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