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ایــن روزهــا ســران آل ســعود بــه شــدت نگــران تمرکــز افــکار 
ــوادث  ــوع ح ــاض« هســتند. وق ــر روی »ری ــان ب ــی جه عموم
تروریســتی پاریــس بــار دیگــر افــکار عمومــی دنیــا را بــر روی 
نــام و مســلکی شــوم بــه نــام وهابــی گــری متمرکــز ســاخته 

ــت. اس
بدیهــی اســت کــه چنیــن تمرکــزی از ســوی ســران آل ســعود 
ــن  ــه مروجی ــن کشــور ک ــی ای ــه اصطــالح مذهب ــدارس ب و م

تفکــر محمــد بــن عبدالوهــاب هســتند خوشــایند نیســت.....
»ارائــه تصــوری متحجرانــه از اســالم« طــی ســالها و دهــه 
هــای قبــل دســتگاههای امنیتــی در غــرب را بــر آن ســاخت 
ــتان  ــی عربس ــه یعن ــی در منطق ــر وهاب ــان تفک ــا از بانی ت
ــال در  ــراغ ب ــه ف ــری را ب ــالم تکفی ــد اس ــعودی بخواهن س
ــرت  ــه مهاج ــی ک ــد. از زمان ــج نماین ــرب تروی ــا و غ اروپ
ــود  ــه خ ــری ب ــریع ت ــگ س ــا ضرباهن ــه اروپ ــلمانان ب مس
گرفــت، وحشــت و هــراس غــرب نســبت بــه ترویــج اســالم 
ــی و  ــهای اطالعات ــت سرویس ــد. وحش ــتر ش ــا بیش در اروپ
امنیتــی و دولتهــای غربــی در آن بــود کــه حقایــق اســالمی 
ــان و  ــم و ج ــگر جس ــد نوازش ــدک بتوان ــی ان ــدت زمان در م
ــرای  ــه ب ــی ک ــد. موضوع ــی باش ــاع غرب ــاکنان و اتب روح س
ســران کشــورهای اروپایــی یــک خــط قرمــز پررنــگ 

ــد. ــی ش ــوب م محس
از ســوی دیگــر، غــرب نمــی توانســت به ســبب شــعارهایی که 
در حمایــت از مهاجــرت و پذیــرش افــراد در خــاک خود مــی داد 
مانــع از حضــور مهاجریــن مســلمان در کشــورهای خــود شــود. 
ــت و  ــود جمعی ــل کمب ــه دلی ــوارد ب ضمــن اینکــه در برخــی م
نیــاز شــدید بــه نیــروی کار، غــرب ناچــار بــود مرزهــای خــود را 

بــر روی مســلمانان بــاز کنــد.
اســتقرار مســلمانان در غــرب و تعهــد بســیاری از آنهــا نســبت 

بــه فرایــض و واجبــات دینــی ســبب شــد تــا مقامــات امنیتــی 
اروپــا جهــت جلوگیــری از تعامــل موثــر میــان تفکــر اســالمی 
و اتبــاع کشــورهای غربــی فرمــول خطرناکــی را پیــاده کننــد. 
ایــن فرمــول خطرنــاک ، »ارائــه چهــره ای خشــن از اســالم« 
بــود. مقامــات رســمی و غیــر رســمی در غــرب بــه ایــن نتیجــه 
رســیدند کــه بــا ارائــه چهــره ای متحجرانــه و خشــن از اســالم 
مــی تواننــد فرهنــگ غنــی اســالمی را در البــه الی تبلیغــات 
ضــد دینی خــود مدفــون ســاخته و بــه بهانــه احتــرام بــه آزادی 
ــورد  ــن م ــو ممک ــن نح ــه بدتری ــالمی را ب ــم اس ــان، تعالی بی
ــواع  ــواع فیلمهــا و شــکل گیــری ان ــد ان تعــرض قــرار داد. تولی
ــول  ــرب محص ــالم در غ ــد اس ــر ض ــی ب ــای تبلیغات ــی ه الب

ــود. ــدی ب چنیــن رون
ــا ایــن حــال تعامــل میــان جهــان غــرب و جهــان اســالم از  ب
ــا غــرب در صــدد تکمیــل ایــن  طــرق مختلــف ســبب شــد ت
پــازل خطرنــاک خــود بــر آیــد. در اینجــا دســتگاههای امنیتــی 
غــرب تصمیــم بــه ترویــج وهابیــت در بیــن مســلمانان ســاکن 

ــد. ــا گرفتن اروپ
درســت از زمــان تشــکیل اتحادیــه اروپــا و مخصوصــا در 
ــرب  ــالدی، غ ــا 20۱0 می ــالهای ۱990 ت ــی س ــل زمان فواص
ــا را در  شــدت حمایــت خــود از گروههــای وهابــی ســاکن اروپ
مقابــل تفکــر اســالم سیاســی و اســالم واقعــی و پویــا شــدت 
و قــوت بخشــید. حتــی بســیاری از کتابهــای تفاســیر علمــای 
وهابــی در اروپــا بــه چــاپ مــی رســید. کار بــه جایــی رســید که 
حتــی سرویســهای امنیتــی غــرب در کشــورهایی ماننــد آلمــان 
ــج  ــه تروی ــن اعتراضــی نســبت ب ــس کمتری و فرانســه و انگلی
وهابیــت در میادیــن اصلــی شــهرها نداشــته و بالعکــس، افرادی 
ــج  ــر اســالم شــیعی و سیاســی را تروی ــی ب کــه تفکــرات مبتن
مــی کردنــد بــه بدتریــن نحــو ممکــن و بــا اســتناد بــه بهانــه 

ــد. ــی دادن ــرار م ــت ق ــورد آزار و اذی ــی واهــی م های
در ایــن معادلــه، عربســتان ســعودی نقــش مهمــی بــر عهــده 
ــود را  ــی خ ــای نفت ــو دالره ــک س ــا از ی ــعودی ه ــت. س داش
ــرب  ــی از غ ــلحه و محصــوالت نظام ــواع اس ــد ان صــرف خری
کــرده و از ســوی دیگــر، بــا صــدور تفکــرات وهابــی و افــرادی 
کــه بتواننــد ایــن تفکــر را تبلیــغ کننــد بــه داخــل اروپــا، دســت 
بــه یارگیــری نســبتا گســترده در میــان مســلمانان کشــورهای 
مختلــف اروپایــی زدنــد. جامعه هــدف وهابیــون و سرویســهای 
اطالعاتــی و امنیتــی غــرب، جامعــه مســلمانان اروپــا بــود. آنهــا 
ــتین  ــالم راس ــوی اس ــه س ــلمانان ب ــا مس ــد ت ــدد بودن در ص
گرایــش پیــدا نکــرده و نماینــده اســالم واقعــی )اســالمی کــه 
ــل  ــت( در داخ ــان اس ــرد آزاده ای در جه ــر ف ــده ه ــذب کنن ج
خــاک اروپــا نباشــند. ایــن چهــره خشــن و غیــر منطقــی تنهــا 
در کالبــد وهابیــت و پیــروان ایــن تفکــر تبلــور و تجســم پیــدا 

مــی کــرد.
ــورهای  ــلمانان کش ــاق مس ــه اتف ــب ب ــت قری ــه اکثری اگرچ
اروپایــی تحــت تاثیــر ایــن تفکــر مســموم قــرار نگرفتنــد، اما 
ــورده  ــب خ ــان فری ــی اروپایی ــی برخ ــراد و حت ــدادی از اف تع
ــی و  ــر افراط ــوع تفک ــن ن ــذب ای ــابقه دار ج ــوء س ــا س و ی
ــی  ــی غــرب زمان ــا  دســتگاههای امنیت ــاک شــدند. ام خطرن
متوجــه ایــن خطــای خــود شــدند کــه نطفــه شــوم و پلیــدی 
ــا چــراغ ســبز خــود آنهــا در غــرب کاشــته  کــه ســعودیها ب
ــد.  ــا گردی ــه اروپ ــی علی ــری امنیت ــه خط ــل ب ــد تبدی بودن
ــف  ــوع و مختل ــه اشــکال متن ــروز خــود را ب ــه ام خطــری ک
نشــان مــی دهــد و آرامــش و امنیــت را از شــهروندان 
ــه  ــن معادل ــدون شــک در ای ــی ســلب کــرده اســت. ب اروپای
خونیــن، دســتگاههای امنیتــی برخــی کشــورهای اروپایــی و 

ــد ... . ــته ان ــت داش ــر دو دس ــعود ه آل س

بذر پلیدی که آل سعود در اروپا کاشت/نتیجه وهابی پروری غرب
حنیف غفاری
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ایران در جهان

»اولــی هاینونــن« رئیــس ســابق بازرســان 
آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی معتقــد 
ــس  ــرکل آژان ــو« مدی ــو آمان ــت دیدار»یوکی اس
بین المللــی انــرژی اتمــی از پارچیــن »بازرســی« 

ــود. ــی ش ــوب نم محس
ــی  ــس بین الملل ــرکل آژان ــو« مدی ــو آمان »یوکی
انــرژی اتمــی در اوایــل هفتــه جــاری در ســفری 
ــی  ــن روحان ــا حس ــت ب ــران داش ــه ته ــه ب ک
رئیــس جمهــوری ایــران دیــدار کــرد. همچنیــن 
بــا حضــور در کمیســیون برجــام مجلس شــورای 
اســالمی بــه ســواالت نماینــدگان پاســخ گفــت.

ــن نشســت  ــو در ای ــه آمان ــی شــود ک ــه م گفت
بــا ســواالت ســختی از ســوی نماینــدگان 
ــق  ــی تواف ــه در حــال بازبین ــران ک پارلمــان ای
ــت،  ــروه ۱+5 اس ــران و گ ــان ای ــته ای می هس

ــد. ــه ش مواج
ــی  ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی ــر کل آژان مدی
همچنیــن در جریــان ایــن ســفر دیــداری از 
ــران  ــرق ته ــن در ش ــی پارچی ــات نظام تاسیس

داشــت کــه در ایــن دیــدار »وارجورانیتــا« معــاون 
ــس  ــی آژان ــتی آزمای وی و مســئول بخــش راس

ــرد. ــی ک ــی م ــو را همراه آمان
ــن  ــو از ســایت نظامــی پارچی ــدار آمان ــی دی در پ
کــه بــه نوشــته برخــی رســانه هــا عبــور از خــط 
قرمزهــای ایــران بــوده اســت، بهــروز کمالوندی 
ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی ایــران دیــدار 
وی را از ســایت نظامــی پارچیــن، »دیــداری 

ــد. تشــریفاتی« خوان
ــین  ــاون پیش ــن« مع ــی هاینون ــور »اول پروفس
آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی در خصــوص 
ــا  ایــن موضــوع گفــت: مــن هــم تمایــل دارم ب
آقــای کمالونــدی موافقــت کنــم و ایــن دیــدار را 
دیــداری تشــریفاتی بنامــم. دلیــل ایــن موضــوع 
ــه »بازرســی«  ــدار جنب ــن دی ــه ای ــن اســت ک ای

نداشــته اســت.
آمانــو بعــد از بازدیــد از پارچیــن اعــالم کــرده بود 
ــه  ــد نمون ــادر اســت انســجام رون ــس ق کــه آژان
بــرداری و اصالــت نمونــه هــای گرفتــه شــده در 

محــل پارچیــن را تاییــد کنــد. 
آمانــو گفتــه بــود کــه رونــد نمونــه بــرداری زیــر 
نظــر آژانــس صــورت گرفتــه و نمونــه هــا بــرای 
تجزیــه و تحلیــل توســط کارشناســان آژانــس به 

ویــن آورده شــده انــد.
ــزارش  ــه گ ــی ارائ ــوص چرای ــن در خص هاینون
ــدار نیــز تصریــح کــرد:  ــو از ایــن دی توســط آمان
ــدگان  ــه مســلم اســت اســت کــه بازدیدکنن البت
ــر  ــه ه ــا ب ــد ام ــان کنن ــود را بی ــاهدات خ مش
حــال بازرســی و ارزیابــی هــای بعــدی مســتلزم 
رهیافتهــای جامــع و مجموعــه های کارشناســی 

ــت. ــی اس و تخصص
اســتاد مدرســه کنــدی دانشــگاه هــاروارد در ادامه 
ــط  ــرداری توس ــه ب ــد نمون ــوص فرآین و در خص
ــه  ــی و نمون ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی آژان
بــرداری توســط کارشناســان ایرانــی نیــز تصریح 
کــرد: مــواردی وجــود دارد کــه اپراتورهــا نمونــه 
هــا را تحــت نظــارت و راهنمایــی بازرســان و بــا 
حضــور آنهــا انجــام مــی دهنــد. امــا نمونــه های 

آغشــته بــا مــواد رادیواکتیــو شــدیدی نیــز وجــود 
ــزات  ــا تجهی ــای ب ــد عملیاته ــه نیازمن ــد ک دارن
پیشــرفته اســت. بــه هــر حــال نمونــه هــای اخذ 
شــده از پارچیــن در ایــن طبقــه بنــدی اخیــر قرار 

نمــی گیرنــد.
وی در پایــان تصریــح کــرد: تنظیمــات در 
پارچیــن موجــب شــکل گیــری تردیدهــای غیــر 
ــود،  ــی ش ــازی م ــفاف س ــد ش ــروری در رون ض
ــو  ــه جل ــاده و رو ب ــد س ــی توان ــه م ــدی ک رون

ــد. باش
ــی  ــن الملل ــس بی ــان آژان ــابق بازرس ــس س رئی
انــرژی اتمــی در ادامــه مدعــی بخشــهای 
پنهــان در پارچیــن شــد و گفــت: بــه اعتقــاد مــن 
ــای  ــه بخــش ه ــران اســت ک ــع ای ــه نف ــن ب ای
پنهــان را بــه اطــالع عمــوم رســانده و ابهامــات 
غیرضــروری در ایــن رابطــه را رفــع کنــد. ایــران 
در ســال 200۷ و در چارچــوب »ورک پلــن« 
)Work Plan( ایــن کار را انجــام داد کــه البتــه 

ــود. ــی ب ــدم خوب اق

گفتگو با معاون سابق آژانس:

دیدار »آمانو« از پارچین بازرسی نبود/ 
اقدام خوب ایران در سال

گفتگو: جواد حیران نیا

مطالعــه انجــام گرفتــه از ســوی یکــی از مراکــز تحقیقاتــی آمریــکا 
نشــان مــی دهــد کــه رژیــم صهیونیســتی طــی 50 ســال گذشــته 
بــا ســرعتی چشــمگیر در حــال تولیــد پلوتونیــوم و بمب هســته ای 

بــوده اســت.
تحقیــق انجــام شــده از ســوی مؤسســه علــوم و امنیت بیــن الملل 
ــه  ــته ای را ک ــای هس ــب ه ــمار بم ــکا )آی اس آی اس( ش آمری

رژیــم صهیونیســتی در اختیــار دارد ۱۱5 عــدد اعــالم کــرد.
مطابــق بــا ایــن تحقیــق کــه از ســوی »دیویــد آلبرایــت« بنیانگذار 
مؤسســه علــوم و امنیــت بیــن الملــل آمریــکا انجــام شــده اســت، 
رژیــم صهیونیســتی طــی 50 ســال گذشــته و از زمــان آغاز بــه کار 
راکتــور هســته ای »دیمونــا« پلوتونیــوم را بــا ســرعتی چشــمگیر 
تولیــد کــرده تــا آنجــا کــه در حــال حاضــر ۶۶0 کیلوگــرم پلوتونیوم 

در اختیــار دارد.
ایــن در حالیســت کــه طبــق بــرآورد انجــام گرفتــه، بــرای ســاخت 
یــک بمــب هســته ای بــه ســه۳ تــا پنــج کیلوگــرم پلوتونیــوم نیــاز 

اســت.
ــوی  ــده از س ــراورد ش ــای ب ــب ه ــداد بم ــه تع ــد ک ــه نمان ناگفت
ــالم  ــع اع ــر مناب ــه پیشــتر از ســوی دیگ ــدادی ک ــا تع ــت ب آلبرای
شــده بــود متفــاوت اســت چــرا کــه قبــال یکــی از تکنیســین های 
دیمونــا رقــم  200 عــدد را اعــالم کــرده بــود حــال آنکــه مؤسســه 
صلــح ســوئیس رقــم 80 عــدد بمــب را بــه عنــوان ذخیــره زرادخانه 
ــه  ــن حــال، مطالع ــا ای ــرد. ب ــی ک ــی م ــم صهیونیســتی معرف رژی
ــار دیگــر احتمــال تولیــد ســالح  انجــام شــده از ســوی آلبرایــت ب
هــای هســته ای رژیــم صهیونیســتی در منطقــه »حیفا« در شــمال 

اســرائیل را تقویــت مــی کنــد.
 آلبرایــت مدعــی اســت کــه رژیــم صهیونیســتی فنــاوری 
ــز  ــرد مجه ــروز دورب ــک ک ــو« و موش ــک »جریک ــد موش تولی
ــار دارد و حتــی ممکــن  ــز در اختی ــه کالهــک هســته ای را نی ب
ــود را  ــای خ ــی ه ــک از زیردریای ــلیک موش ــی ش ــت توانای اس

ــد. ــته باش ــز داش نی
ــوری و  ــته ای مینیات ــک هس ــد کاله ــش تولی ــه دان ــی ب دسترس
نصــب آن بــر روی موشــک نیــز از دیگــر ادعاهایــی اســت کــه در 

ــه شــده از ســوی آلبرایــت مطــرح شــده اســت. تحقیــق ارائ

موسسه علوم و امنیت بین الملل آمریکا اعالم کرد؛

اسرائیل ۶۶۰ کیلوگرم پلوتونیوم را به ۱۱۵
 بمب هسته ای تبدیل کرد
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ایران در جهان

|| رخدادهــای بیــن المللــی کنونــی 
لــزوم وحــدت مســلمانان از فــرق 
مختلــف را بیــش از پیــش مــورد تأکید 
ــه نظــر شــما چــرا  قــرار مــی دهــد. ب
دشــمنان اســام تمام تــاش خــود را 
بــه تفرقــه افکنــی در میــان مســلمانان 

ــد؟ ــته ان ــوف داش معط
ــع و ســلطه  ــدرت، مناف ــول، ق ــه پ ــز ب ــه چی هم
ــا،  ــک ه ــروزه، بان ــردد. ام ــی گ ــر م ــری ب گ
فراماســون هــا و صنعــت جنــگ در جهــان 
ــع  ــا مناف ــد ت ــم داده ان ــت ه ــه دس ــت ب دس
خــود را تأمیــن کننــد. شــاید لزومــاً ایــن امــر بــه 
معنــی تنفــر آن هــا از مــا نباشــد، امــا چــون مــی 
خواهنــد بــه حداکثــر تأمیــن منافــع خــود دســت 
یابنــد، ارزش هــای بشــری را نادیــده مــی گیرند. 
ــی  ــاک م ــان خطرن ــرای آن ــالم را ب ــه اس آنچ
کنــد قــدرت ایــن دیــن در افشــاء توطئــه هــای 
آن هــا اســت. اســالم؛ نگــرش، جهــان بینــی و 
ــد  ــی ده ــرار م ــما ق ــار ش ــوژی را در اختی ایدئول
کــه بهتــر ببینیــد، بیندیشــید و بــا علــم و آگاهی 
ــی  ــوید. طبیع ــمنان آگاه ش ــای دش ــه ه از نقش
اســت کــه بــا چنیــن دینــی بــه مخالفــت و عنــاد 
برخاســته و اهتمــام الزم را بــرای ضربــه زدن بــه 
آن از طــرق مختلفــی بــه کار ببندنــد. مهمتریــن 
نحــوه ای کــه آن هــا مــی تواننــد بــا اســالم بــه 
ــد ایــن اســت کــه وحــدت امــت  ــارزه بپردازن مب
اســالم را نشــانه رفتــه و بــه انحــاء مختلــف از آن 

ــد. ــری کنن جلوگی
ایــن قــدرت هــای مســتکبر- نــه فقــط آمریــکا 
ــر  ــه ب ــا ک ــر از آن ه ــه باالت ــراییل- بلک ــا اس ی
ادیــان ســاختگی ماننــد وهابیــت تأکید دارنــد، در 
تالشــند تــا اتحــاد میــان امــت واحــد اســالم را از 
بیــن ببرنــد. مــی دانیــم، از زمانیکــه محمــد ابــن 
عبدالوهــاب بــا عبدالعزیــز معاهــده ای را منعقــد 
کردنــد و فرقــه جعلــی وهابیــت در ۱90۱ توســط 
انگلیســی هــا خلــق شــد؛ پایــه دسیســه تفرقــه 

افکنــی نیــز در اســالم بنیــان گــذاری شــد.
در آن زمــان بــه جــای عربســتان ســعودی 
ــتان  ــت. انگلس ــود داش ــد وج ــا نج ــی، تنه کنون
مــی خواســت، اســالمی درســت کنــد کــه هــم 
علیــه تســنن و هــم علیــه تشــیع باشــد. خانــواده 
ــد شــوم کمــک  ــن فراین ــق ای ــه خل ســلطنتی ب
ــور«  ــه »بالف ــب اعالمی ــرد. در ۱9۱۷ و متعاق ک

اســراییل ایجــاد شــد؛ و ایــن دومین گام اساســی 
آن هــا در ایــن توطئــه بــود. جالــب ایــن جاســت 
ــا هــدف تأســیس وطــن  همــان کســانی کــه ب
ملــی یهودیــان، کشــور فلســطین را بــه اســرائیل 
بخشــیدند، همــان کســانی بودنــد کــه مشــورت 
هــای زیــادی را نیــز بــه ملــک عبدالعزیــز مــی 
ــراییل و  ــه اس ــت ک ــوان گف ــی ت ــذا م ــد. ل دادن
عربســتان ســعودی تاریخچــه، ریشــه و تأســیس 
کننــدگان واحــدی دارنــد. عربســتان بــر اســاس 
ــه ســایر مســلمانان  اســالم صهیونیســتی و علی
ــق  ــالم، موف ــن اس ــک ای ــا کم ــد. ب ــاد ش ایج
شــدند هاشــمیون اهــل تســنن و نیز شــیعیان در 
مناطــق شــرقی ایــن کشــور را از بیــن بــرده و یــا 
آن را در حاشــیه نگــه دارنــد. نفــوذ ســیا در الیــه 
هــای تصمیــم گیــری انگلســتان باعــث شــد تــا 
ایــن تکفیــری هــا در فراینــد تکاملــی وهابیــت 
نیــز دخالــت کــرده و بــر آن هــا تأثیــر بگذارنــد.

|| دشــمنان اســام در تاشــند تــا 
بــذر نفــاق را در میــان مذاهــب و فــرق 
ــای  ــش علم ــترانند. نق ــامی بگس اس
ــه  ــن تفرق ــت از ای ــامی در ممانع اس

ــت؟ ــا چیس ــی ه افکن
ــد، »ان اهلل  ــی فرمای ــم م ــرآن کری ــد در ق خداون
الیغیــر مــا به قــوم حتــی یغیــروا مــا بانفســهم«؛ 
ــد،  ــود نخواهن ــی خ ــه ملت ــا زمانیک ــد ت خداون
تحولــی در اوضــاع آن هــا ایجــاد نخواهــد کــرد. 
درســت اســت کــه مــا دشــمنان شــناخته شــده 
ای داریــم؛ امــا دشــمن دیگــر خودمــان هســتیم. 
وقتــی مــی گوییــم کــه تعــداد مــا ۶/۱ میلیــارد 
نفــر مســلمان اســت، بــه آن افتخــار مــی کنیــم. 
ــاید  ــن موضــوع نیســتم. ش ــق ای ــن مواف ــا م ام
ــیم.  ــر باش ــا 500 نف ــا ۳00 ی ــط 200 ی ــا فق م
ــه  ــک فرق ــلمانان، ی ــا مس ــه ای از م ــر منطق ه
ــه  ــر رابط ــه دیگ ــا منطق ــه اســت و گاه ب جداگان
ــم  ــی توانی ــکل نم ــن ش ــه ای ــدارد. ب ــرادری ن ب
آینــده روشــنی را تصــور کنیــم. بــه ایــن شــکل، 
وحدتــی کــه مــورد نظــر امــام خمینــی )ره( بــود، 
ــان  ــکلی می ــچ مش ــت. هی ــی اس ــت نیافتن دس
ــای  ــه ه ــر فرق ــا دیگ ــیع ی ــنن، تش ــل تس اه
ــه  ــت ک ــز وهابی ــدارد؛ ج ــود ن ــلمانان وج مس
ــاء  ــی اســت. علم ــق شــده و جعل موضوعــی خل
ــرای  ــازی ب ــفاف س ــزی و ش ــه ری ــا در برنام م

ــر  ــا یکدیگ ــلمانان ب ــَرق مس ــات ِف ــع اختالف رف
ــد در گام  ــا بای ــد. آن ه ــته ای دارن ــش برجس نق
اول بــه آســیب شناســی و یافتــن راه حــل هایــی 
مناســب بــرای ایــن اختالفــات مبــادرت ورزیــده 
ــکالت  ــل مش ــل و فص ــرای ح ــد، ب و در گام بع
مــا بــا مســیحیان و یهودیــان نیــز اقــدام کننــد. 
ــه مــا آموختــه اســت  از دیــدگاه کالن، اســالم ب
کــه تنهــا یــک دیــن واحــد وجــود دارد )اِن الدین 
ــه  ــای س ــریعت ه ــا ش ــالم(، ام ــد اهلل االس عن
گانــه یهــود، مســیحیت و اســالم وجــود دارد. لــذا 
مــی تــوان بــرای یکپارچگــی بــا هــدف مقابلــه 
ــز دســت زد. ــات نی ــن اقدام ــه ای ــا دشــمنان ب ب

در  اســامی  جمهــوری  نقــش   ||
ــی در منطقــه  مدیریــت تحــوالت کنون

چیســت؟
ــوریه،  ــان، س ــور لبن ــه مح ــادم ک ــن اعتق ــر ای ب
ــع  ــران در واق ــالمی ای ــوری اس ــراق و جمه ع
تضمیــن موجودیــت و حفــظ اســالم اســت. 
ــی  ــر حمایت ــر چت ــون زی ــتین اکن ــالم راس اس
ــده  ــه اســت. آین ــرار گرفت جمهــوری اســالمی ق
ــن محــور بســتگی  ــظ ای ــه نحــوه حف اســالم ب
ــه  ــک ب ــالمی، کم ــوری اس ــش جمه دارد. نق
ــی  ــا هــدف تجل ــاء مجــدد اســالم واقعــی ب احی
ــایر  ــور، س ــن کش ــت ای ــدون حمای ــت. ب آن اس
ــود. ــد ب ــز خواهن ــدف عاج ــن ه ــورها از ای کش

بــه  غــرب  زدن  دامــن  دالیــل   ||
ایــران هراســی هــم زمــان بــا اســام 

هراســی چیســت؟
ــد کــه  ــاز دارد. دیدی ــن اقدامــات نی ــه ای غــرب ب
ــدرت  ــوان ابرق ــا عن ــه ب ــورهایی ک ــه کش چگون
ــته ای در  ــرات هس ــد در مذاک ــای ۱+5 بودن ه
ــرای  ــا ب ــد. آن ه ــو در آمدن ــه زان ــران ب ــر ای براب
برخــورداری از شــانس حصــول توافــق بــا ایــران 
تــالش زیــادی کردنــد؛ چــرا کــه ایــران قــدرت 
ــوذ  ــذاری و نف ــدرت تأثیرگ ــا ق ــالمی ب ــر اس برت
ــران را از  ــر ای ــت. اگ ــان اس ــاد در جه ــیار زی بس
جهــان اســالم حــذف کنیــم، تفــوق اســالم نیــز 
کــم رنــگ خواهــد شــد. لــذا بــا وجــود اینکــه آن 
هــا تــالش کردنــد تــا ایــران را نابــود کننــد، بــا 
شکســت مواجــه شــدند. زمانــی کــه امــام راحــل 

بــه تأســیس جمهــوری اســالمی ایــران مبــادرت 
ــد کــه ایــن  ــاور بودن ــر ایــن ب ــد، برخــی ب نمودن
ــه  ــا ۳ ســال بیشــتر ادام حکومــت اســالمی 2 ی
نخواهــد داشــت؛ زیــرا اواًل دو ابرقــدرت شــوروی 
ســابق و آمریــکا قــدرت در جهــان را بیــن خــود 
ــگ  ــپس جن ــتند، س ــی دانس ــده م ــیم ش تقس
ــد و در  ــه راه انداختن ــران را ب ــه ای ــی علی تحمیل
ــم  ــان تحری ــم زم ــه صــورت ه ــن دوران ب همی
ــران  ــه ای ــی را علی ــای فراوان ــه ه ــا و توطئ ه
ــه  ــا در نقط ــد. ام ــزی کردن ــه ری ــالمی برنام اس
ــه  ــت، بلک ــن نرف ــران از بی ــا ای ــه تنه ــل ن مقاب
در زمینــه هــای مخلتفــی از نانــو تــا حــوزه 
هســته ای توســعه نیــز پیــدا کــرد. اگــر تحریــم 
ــد، از توســعه همــه جانبــه ایــران هــم  هــا نبودن
ــا  ــت ه ــن محدودی ــا ای ــران ب ــود. ای ــری نب خب
ارتقــاء یافــت و اروپــا و آمریــکا خــود را از منافــع 
ــگاه،  ــا ایــن ن ــا ایــران محــروم کــرد. ب ارتبــاط ب
ــی و  ــران هراس ــه ای ــرب ب ــام غ ــل اهتم دالی
ــخص  ــوح مش ــه وض ــی ب ــالم هراس ــی اس حت

ــود. ــی ش م

|| مـی دانیـم کـه ائتـاف بـه اصطـاح 
مبـارزه بـا داعـش بـه رهبـری آمریـکا 
مدتی اسـت ایجاد شـده اسـت. سؤال 
این اسـت که آیـا آمریکا واقعـاً مایل به 

از بیـن بـردن داعش اسـت؟
ــال  ــا در ح ــه. آن ه ــم، ن ــی گوی ــل م ــا دلی ب
ادامــه خلــق تروریســت هــای داعــش هســتند. 
ــم، بانــک هــا و  ــز گفت همانطــور کــه پیشــتر نی
ــی  ــای کنون ــگ در دنی ــه جن ــته ب ــع وابس صنای
ــط  ــکا خ ــد. آمری ــه ان ــف یافت ــت مضاع اهمی
ــاد  ــا ایج ــد. ب ــی کن ــال م ــرس را دنب ــاد ت ایج
تــرس، مثــاًل از طریــق گــروه هــای تروریســتی 
ــه و  ــرام در نیجری ــومالی، بوکوح ــباب در س الش
ــال تقویــت نظــام  ــه دنب ــه ب داعــش در خاورمیان
مالــی و سیاســی خــود هســتند؛ بــه دنبــال 
فــروش تســلیحات خــود و کســب انــواع درآمدها 
ــت  ــی دول ــعودی و برخ ــتان س ــتند. عربس هس
ــن  ــی ای ــن مال ــه تأمی ــی، ب ــع عرب ــای مرتج ه
ــکا از آن  ــون آمری ــد؛ چ ــی پردازن ــا م ــان ه جری
هــا مــی خواهــد. منافــع آمریــکا بــر ایــن محــور 
قــرار گرفتــه اســت. حتــی وقتــی کــه آمریــکا به 

گفتگو با رئیس شورای اروپایی فتوا:

وهابیت و صهیونیسم مبنای مشترک دارند/ وهابیت دشمن شیعه و سنی

رئیس شورای اروپایی فتوا ریشه اختالفات کنونی در امت اسالم را وهابیت و رژیم 
صهیونیستی دانست و ایران هراسی را به واسطه قدرت نفوذ این کشور و نقش محوری آن 

در دستور کار جبهه استکبار قلمداد کرد.
دکتر »عبدالرحمن میهالفی« رئیس شورای اروپایی فتوا در معامالت حالل ، دانش 
آموخته رشته کشاورزی ژنتیک است که علوم اسالمی را نیز در االزهر مصر به پایان 
رسانده و اکنون کارشناس حوزه شریعت است. وی در گفتگو با خبرنگار مهر دالیل 
تالش دشمنان در جبهه استکبار برای جلوگیری از وحدت در میان امت اسالم را برشمرد. 
همچنین، وی در ادامه به قدرت نفوذ و تأثیرگذاری ایران اشاره کرد و آن را از دالیل مهم 
دامن زدن استکبار به مقوله ایران هراسی بر شمرد. متن کامل مصاحبه با دکتر میهالفی 
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ایران در جهان

ــه  ــن حمل ــد، ای ــی کن ــی م ــه هوای ــا حمل آن ه
ــه صــورت  ــا کمــک هایــی را ب ــی اســت؛ ی جعل
ــا  ــد و ی ــی کن ــال م ــا ارس ــرای آن ه ــی ب هوای
ــه  ــا اســتفاده از بنــگاه هــای شــایعه پراکنــی ب ب
مظلــوم نمایــی در برابــر جهانیــان مــی پــردازد و 
ــردن داعــش  ــن ب ــه از بی ــل ب ــچ گاه مای ــذا هی ل

ــت. نیس

و حامیــان غربــی  آمریــکا  آیــا   ||
داعــش نمــی ترســند کــه روزی خطــر 
افراطیــون داعشــی گریبــان گیــر 

خودشــان بشــود؟
ایــن تــرس وجــود دارد. امــا آمریــکا همــواره بــه 
ــان  ــف جه ــق مختل ــکالت در مناط ــاد مش ایج
مبــادرت مــی کنــد، تــا بــه پیــدا کــردن راه حلــی 
ــی  ــاد ب ــکا ایج ــش آمری ــکالت. نق ــرای مش ب
ثباتــی در جهــان اســت. اروپایــی هــای داعشــی 
کــه اکنــون در ســوریه یــا عــراق بــا دولــت های 
قانونــی ایــن کشــور ها مبــارزه مــی کننــد، روزی 
ــه  ــا آنچ ــد؛ ام ــد ش ــا خواهن ــر اروپ ــان گی گریب
آمریــکا بــه آن فکــر مــی کنــد، رقابــت آینــده بــا 

ــا از ایــن طریــق اســت. اروپ

ــل  ــه نظــر شــما چــرا ســازمان مل || ب
ــی  ــه جهان ــی جامع ــورت کل ــه ص و ب
تهاجــم عربســتان ســعودی بــه یمــن 

ــد؟ ــی کنن ــوم نم را محک
ــان  ــاره در جه ــن ب ــی در ای ــن الملل ــکوت بی س
ــی  ــعودی در پ ــتان س ــت. عربس ــم فرماس حک
ــه ای اســت  ــه گون ــه ب ــی در منطق ــش آفرین نق
ــوذ  ــر نف ــد در براب ــان ده ــران نش ــه ای ــه ب ک
ــن  ــد. در ای ــی کن ــل م ــه عم ــران قدرتمندان ای
ــه  ــا نیســت، بلک ــتان تنه ــدرت، عربس ــوازن ق ت
صهیونیســت هــای اروپایــی را نیــز همــراه خــود 
دارد. حتــی اروپــا در حــال حاضــر در ســیطره نفوذ 
صهیونیســت هــا قــرار گرفتــه اســت. وقتــی مــا 
بــه اتحادیــه اروپــا پیوســتیم، اســتقالل مــان را از 
دســت دادیــم؛ چــرا کــه برخــی از تصمیــم گیری 
هــا در پارلمــان کشــورهای مــا بایــد بــه تصویب 
ــرح   ــؤال مط ــن س ــال  ای ــد. ح ــل برس بروکس
اســت کــه چگونــه مــی توانیــم بــرای اعتــراض 
بــه یــک قانــون بــه بروکســل برویــم؟ در چنیــن 
فضایــی کــه اروپــا نیــز بــه ایــن شــکل درآمــده 
اســت، عربســتان بــا حمایــت برخــی کشــورها و 
در فضــای ســکوت ایجــاد شــده منافــع خــود در 
یمــن را بــه شــکل تهاجــم تعقیــب مــی کنــد.

ــل  ــده تقاب ــما از آین ــی ش ــش بین || پی
ــت؟ ــام چیس ــان اس ــا جه ــرب ب غ

کشــورهای اســالمی و مســلمانان در آینــده به دو 
دســته تقســیم خواهنــد شــد؛ منظــور من شــیعه 
یــا ســنی نیســت. بلکــه، منظــور صهیونیســم یــا 
ضد صهیونیســم اســت؛ اســالم صهیونیســتی در 
برابــر اســالم واقعی، مســیحیت صهیونیســتی در 
برابــر مســیحیت واقعــی و ... . بنابرایــن، اگــر مــا 
مســلمانان هماننــد امــروز در فرهنــگ، آمــوزش 
ــته اســالم  ــم، در دس ــب بمانی ــان عق و باورهایم
ــداری و هشــیاری  صهیونیســتی و در صــورت بی
در برابــر توطئــه هــا؛ در زمــره مســلمانان واقعــی 
ــان  ــه خودم ــا ب ــده م ــذا آین ــود. ل ــم ب خواهی

بســتگی دارد.

|| در روزهــای اخیــر و بویــژه بعــد از ســفر »یوکیــو آمانــو« 
مدیــر کل آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی بــه ایــران، 
شــاهد افزایــش جنــگ روانــی مخالفــان برجــام و ســیاه 
ــده از  ــام ش ــرداری انج ــه ب ــاره نمون ــا درب ــی آنه نمای
پارچیــن هســتیم، ازریابــی شــما از ارتباطــات میــان ایران 

ــت؟   ــه اس ــس چگون و آژان
ــن  ــا م ــرار دارد ام ــن ق ــا آژاس ــکاری ب ــیر هم ــران در مس ــد ته ــر چن ه
ــه  ــده ای ب ــع کنن ــای قان ــخ ه ــران پاس ــر ای ــه اگ ــد ک ــر چن ــم ه نگران
پرســش هــای آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی در مــورد فعالیــت های 
گذشــته خــود ندهــد، عمــل بــه تعهداتــی کــه بــر اســاس برجــام برعهده 
آمریــکا و دیگــر کشــورهای حاضــر در توافــق اســت مشــکل مــی شــود. 
مــن عمیقــا امیــدوارم کــه ایــران پاســخ هــای مناســبی بــه پرســش های 
ــازی و  ــفاف س ــده و ش ــع کنن ــای قان ــخ ه ــد. دادن پاس ــی ام دی بده پ
ــرای  ــرای اج ــب ب ــه ای مناس ــش زمین ــب پیدای ــی موج ــتی آزمای راس

ــود.  توافــق هســته ای در ســال هــای آتــی خواهــد ب

ــود در  ــارهای خ ــر فش ــکا ب ــر آمری ــای اخی ــه ه ||  در هفت
مــورد آزادی جاســوس هــای دربنــد ایــران افــزوده اســت، 
بــا توجــه بــه آنکــه بعــد از حصــول توافــق هســته ای عده 
ــنگتن را  ــران و  واش ــان ته ــط می ــود رواب ــار بهب ای انتظ
داشــتند شــما ایــن وضعیــت را چطــور ارزیابــی مــی کنید؟

مــن بــا ایــن تفکــر کــه بایــد بــه ایــران هماننــد گذشــته و کشــوری 
ــدوارم  ــتم. امی ــف هس ــود مخال ــگاه ش ــت ن ــر اس ــب دردس ــه موج ک
ایــران در اقدامــی کــه نشــان از حســن نیــت ایــن کشــور دارد اقــدام 
بــه آزاد کــردن »جیســون رضائیــان« خبرنــگار واشــنگتن پســت، کنــد 
زیــرا بــرای برخــی از مــردم امریــکا زندانــی بــودن جیســون در ایــران 
یــادآور بازداشــت دیپلمــات هــای آمریکایــی در ایــران اســت کــه بــه 
ــده ای در  ــه ع ــد. البت ــت بودن ــران در بازداش ــدت ۴۴۴ روز در ته م
ــران از  ــان در ای ــت رضائی ــه بازداش ــد ک ــاد را دارن ــن اعتق ــکا ای آمری
ــته ای  ــق هس ــت تواف ــان شکس ــه خواه ــوده ک ــی ب ــوی نهادهای س
ــتراتژی  ــک اس ــن ی ــر درســت باشــد ای ــن طــرز فک ــر ای هســتند؛ اگ
وحشــتناک و دســتکاری شــده اســت. اگــر ایــران مــی خواهــد 
برداشــت ســایر کشــورها از آن همــان  چیــزی باشــد کــه اعــالم مــی 

ــان خاتمــه دهــد. ــه بازداشــت رضائی ــر اســت ب ــد بهت کن

||  بــا وجــود تصویــب برجــام در شــورای امنیــت ســازمان 
ــت  ــان در شکس ــت جمهوریخواه ــد و شکس ــل متح مل
دادن آن در کنگــره، بازهــم شــاهد آن هســتیم کــه از 
ــای  ــب ه ــگ طل ــه جن ــا از ناحی ــه عموم ــکا ک ــل آمری داخ
ــته  ــق هس ــا تواف ــی ب ــت های ــت، مخالف ــور اس ــن کش ای
ــرای  ــراد ب ــن اف ــل ای ــود دلی ــی ش ــام م ــران انج ای ای

ــت؟ ــام چیس ــا برج ــان ب ــاری در مخالفتش پافش
ــا توافــق هســته ای ایــران مخالــف انــد از ایــن  آمریکائــی هایــی کــه ب
نکتــه نگــران هســتند کــه ایــن توافــق در مــرور زمــان بــه تهــران اجــازه 
مــی دهــد تــا برنامــه غنــی ســازی خــود را بــه طــور گســترده پیــش برده 
و بــرای مقاصــد نظامــی اقــدام بــه غنــی ســازی اورانیــوم در مقیــاس باال 
کنــد. آمریکائــی هــا ایــن طــرز فکــر را در مــورد کشــوری همچــون ژاپن 
کــه بــا آن رابطــه دوســتانه دارنــد، ندارنــد، زیــرا هــر چنــد ژاپــن توانایــی 
تولیــد ســالح هســته ای را دارد امــا آمریــکا بــه توکیــو اطمینــان دارد امــا 
ــران  ــرف )ای ــر دو ط ــدارد و ه ــود ن ــان وج ــن اطمین ــران ای ــورد ای در م
ــت  ــازی  حرک ــاد س ــه در مســیر اعتم ــد آن هســتند ک ــکا( نیازمن و آمری
کــرده و بــی اعتمــادی موجــود را از بیــن ببرنــد. متاســفانه در ایــن میــان 
اظهــارات ضــد اســرائیلی و خطــاب کــردن آمریــکا بــه عنــوان شــیطان 
بــزرگ موجــب شــده انــد تــا مخالفــان بــا جدیــت بیشــتری بــه مخالفت 

بــا ایــران ادامــه بدهنــد.

ــور  ــت جمه ــات ریاس ــواه انتخاب ــای جمهوریخ ||  نامزده
آمریــکا مدعــی شــده انــد کــه اگــر آنهــا در انتخابــات بــه 
پیــروزی برســند، توافــق هســته ای ایــران را پــاره کــرده 
و بــه آن عمــل نمــی کننــد. آیــا ممکــن اســت مــا شــاهد 

بــروز چنیــن رویــدادی در آمریــکا باشــیم؟
ــی  ــات آت ــده انتخاب ایــن امــر احتمــال دارد کــه اگــر جمهوریخواهــان برن
آمریــکا باشــند فــردی کــه بــه ســمت ریاســت جمهــوری ایــاالت متحــده 
مــی رســد در مســییر کــم اثــر کــردن توافــق هســته ای ایــران گام بــردارد 
امــا مــن مــی گویــم کــه چنیــن اتفاقــی رخ نمــی دهــد. اوال بخاطــر آنکــه 
حــزب جمهوریخــواه هــم اکنــون در یــک وضعیــت درهــم و بــی نظــم به 
ســر مــی بــرد و نامــزد پیشــتاز ایــن حــزب یعنــی دونالــد ترامــپ فــردی 
اســت کــه اغلــب آمریکائی هــا عالقــه ای بــه وی ندارنــد از همیــن رو وی 

نمــی توانــد برنــده انتخابــات باشــد.
ــود  ــی خ ــزد اصل ــردی را نام ــان ف ــه جمهوریخواه ــی رود ک ــار م  انتظ
ــه در  ــد ک ــرار دهن ــده ق ــات ریاســت جمهــوری ســال آین ــرای انتخاب ب
مقایســه بــا ترامــپ انســان مســئولیت پذیرتــری باشــد فــردی همچون 
جــب بــوش ایــن ویژگــی را دارد هــر چنــد کــه وی اعــالم کــرده توافق 
هســته ای بــا ایــران را کنــار مــی گــذارد امــا امیــدوارم کــه وی متوجــه 
تبعــات چنیــن کاری باشــد و بدانــد کــه چنیــن اقدامــی موجــب انــزوای 
ــدای ســال  ــد فرامــوش کــرد کــه در ابت ــه نبای ــکا مــی شــود. البت آمری
20۱۷ یعنــی زمانیکــه رئیــس جمهــور جدیــد آمریــکا کار خــود را بطــور 
ــق  ــی شــدن تواف ــک ســال از اجرای ــا ی ــد تقریب ــی کن ــاز م رســمی آغ
ــن  ــد ای ــوان فوای ــی ت ــان م ــذرد و در آن زم ــی گ ــران م ــته ای ای هس

توافــق را مشــاهده کــرد.

معاون اسبق وزارت خارجه آمریکا تشریح کرد؛

رمز موفقیت برجام/ انزوا  در کمین آمریکاست
معاون اسبق وزارت خارجه آمریکا با اشاره به هیاهوی رسانه ای در خصوص همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، 

موفقیت برجام را در گرو پیشرفت همکاری تهران با این نهاد دانست.
با وجود گذشت بیش از ۱۰ روز از سفر »یوکیو آمانو« مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران، تبلغات رسانه های 
مخالف با توافق هسته ای در این رابطه همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر جمهوریخواهان آمریکا نیز با وجود شکست درکنگره 

برای زمین گیر کردن برجام هنوز به مخالفت های خود با این توافق ادامه می دهند. 
در همین رابطه برای تحلیل بهتر این جریان با »مارک فیتزپاتریک« به گفتگو نشستیم. فیتزپاتریک مدیر فعلی برنامه خلع سالح 
و منع اشاعه موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک )IISS( بوده و سابقه حضور در وزارت خارجه آمریکا در پست معاونت 

وزیر را دارد. متن این مصاحبه به شرح زیر است: 

http://mehrnews.com
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ایران در جهان

از ابتدای انتشار خبر مفقود شدن آقای رکن آبادی تا زمان حاضر، ما در سفارت 
جمهوری اسالمی ایران شاهد احساسات و عواطف مردم و مقام های دولت لبنان بوده و 

هستیم که همچنان نگران ایشان هستند.
وضعیت کنونی منطقه خاورمیانه با توجه به جنگ نیابتی تروریست های تکفیری علیه 
نیروهای محور مقاومتـ  عراق، سوریه و لبنانـ  در شرایطی ویژه قرار دارد. از سویی؛ 
پس از ورود روسیه به ماجرا و آغاز حمله علیه تروریست ها معادالت صحنه نبرد در 
سوریه تا حدود زیادی تغییر کرده و از سوی دیگر؛ طرف های غربی با گذشت حدود ۵ 
سال از تحمیل این بحران به ملت های مظلوم منطقه، اکنون به این نتیجه رسیده اند که 
حتی در صورت توانایی شکست نظام حاکم در دمشقـ  که تقریبا به عدم توانایی اذعان 
دارندـ  آنچه پیش بینی کرده بودند رخ نخواهد داد و منطقه با وجود خیل زیادی از 
عناصر افراطی همچنان آبستن حوادث بسیاری خواهد بود که البته شعله های این آتش 
دامان خودشان در اروپا را نیز خواهد گرفت. بر این اساس و با توجه به نقش بازیگران 
دو سوی جبهه در این بحران، در سفری که به بیروت داشتیم به سراغ »دکتر محمد 
فتحعلی« دانش آموخته دانشگاه امام صادق )ع( و سفیر کنونی جمهوری اسالمی ایران 
در لبنان رفتیم و در گفتگو با ایشان به تحلیل مسائل مذکور پرداختیم. متن این گفتگو 

به شرح زیر است:

محمد قادری- حنیف غفاری

|| بـا توجه بـه اوضـاع کنونـی منطقه و 
وضعیت متقابل نیروهـای محور مقاومت 
و تکفیـری ها در سـوریه و لبنـان از یک 
سـو و ورود اخیـر روسـیه بـه ماجـرا از 
سـوی دیگـر، ارزیابی شـما نسـبت به 
صحنـه سـتادی و عملیاتی نبـرد چگونه 

؟ ست ا
 در تحلیــل اوضــاع منطقــه بایــد فراتــر از 
وضعیــت کنونــی و ظواهــر رویدادهــا و حــوادث 
ــیر  ــه س ــد ب ــرف بای ــک ط ــت. از ی ــاری رف ج
تاریخــی تحــوالت توجــه داشــت و رویدادهــا را 
در بســتر تاریخــی تحلیــل کــرد و از طــرف دیگر 
ــه را  ــر منطق ــر ب ــای موث ــه ه ــران و مولف بازیگ
ــوب  ــی را در چارچ ــگاه همگ ــر داشــت، آن در نظ
ــن  ــام بی ــطح نظ ــاری در س ــای ج کالن رونده
الملــل تحلیــل کــرد. فقــدان چنیــن رویکــردی 
ــل و در نتیجــه اشــتباهات  باعــث خطــا در تحلی
ــن  ــا تدوی ــا و نهایت ــی ه ــباتی در طراح محاس

ــد. ــد ش ــت خواه ــای نادرس راهبرده
از چنیــن منظــری می تــوان گفــت منطقــه 
غــرب آســیا بــه ویــژه شــامات در یکصــد ســال 
گذشــته صحنــه تحــوالت اساســی بــوده اســت 
ــدرت  ــز ق ــیطنت آمی ــه ش ــی از مداخل ــه ناش ک
هــای بــزرگ در ضدیــت بــا اســالم و ملــت های 
ــه از یــک ســو و ضعــف و خــود باختگــی  منطق
ــوده  ــام هــای مســئول در برخــی کشــورها ب مق
اســت. در نتیجــه ایــن عوامــل اســت کــه امــروز 
ــطین و  ــدس فلس ــرزمین مق ــغال س ــاهد اش ش
ــی،  ــن اراض ــروع در ای ــم نامش ــکل گیری رژی ش
آوارگــی مســلمانان، تجزیــه کشــورهای منطقــه 

ــردم هســتیم. ــروت هــای م ــارت ث و غ
 دخالــت و نقــش بیگانــگان در منطقــه در زمــان 
فعلــی نیــز ادامــه دارد. نزدیــک دو دهه اســت که 
آمریکا بــا طــرح خاورمیانه  بــه اصطالح بــزرگ و 
یــا طــرح خاورمیانــه جدیــد بــه دنبــال مهندســی 
دوبــاره منطقــه اســت. طرحــی کــه در چارچــوب 
ــم  ــت رژی ــن امنی ــرای تأمی ــکا ب ــرد امری راهب
صهیونیســتی طراحــی شــده و متاســفانه برخــی 
کشــورها آگاهانــه یــا ناآگاهانــه در چارچــوب آن 

ــوادث  ــی ح ــن نگاه ــا چنی ــد. ب ــل می کنن عم
ــا و  ــری ه ــور تکفی ــراق و ظه ــوریه و ع ــخ س تل
ــی  ــزای نقشــه بزرگ ــوان اج ــی ت تروریســم را م
دانســت کــه بــرای منطقــه ترســیم شــده اســت.

ــه  ــک مرحل ــه در ی ــد منطق ــی رس ــر م ــه نظ  ب
تاریخــی و نقطــه عطفــی قــرار دارد و نیروهایــی 
مــی کوشــند مســیر تحــوالت آن و نقشــه آینــده 
آن را بــر اســاس منافــع خــود ترســیم کننــد و در 
ــذار نیســتند.  ــن راســتا از هــر کوششــی فروگ ای
در حــال حاضــر چندیــن بــردار قــدرت یــا نفــوذ 
ــال  ــه در ح ــده منطق ــر آین ــذاری ب ــرای تاثیرگ ب
رقابــت و مواجهــه هســتند لــذا مــی بینیــد بلوک 
ــه  ــکل گرفت ــه ش ــد در منطق ــای جدی ــدی ه بن

ــت. اس
ــور  ــور مح ــن کش ــوان مهمتری ــه عن ــوریه ب  س
ــه عنــوان اصلــی  مقاومــت در کنــار حــزب اهلل ب
تریــن گــروه بــا ایــران، عــراق و روســیه بــر پایــه 
ــی از  ــه و آگاه ــت منطق درک مشــترک از وضعی
ــیده  ــه کش ــرای منطق ــه ب ــی ک ــه خطرناک نقش
ــد  ــه ان ــرار گرفت ــرف ق ــک ط ــت در ی ــده اس ش
ــار  ــه در کن و کشــورهای عربســتان، قطــر، ترکی
امریــکا و اســرائیل و برخــی کشــورهای اروپایــی 
ــند  ــه می کوش ــد ک ــرار دارن ــر ق ــرف دیگ در ط
ــان  ــه بی ــه ای ک ــوب نقش ــت را در چارچ وضعی
ــدوارم  ــح امی ــن توضی ــا ای ــد. ب ــر دهن ــد تغیی ش
ــوری  ــع جمه ــه مواض ــل و ریش ــدی دالی ــا ح ت
اســالمی ایــران در ســوریه و لبنــان و همچنیــن 
ــی روســیه در ســوریه روشــن شــده  ورود عملیات

ــد. باش

|| بـا توجـه به وضعیـت کنونـی جریان 
های سیاسـی داخل لبنـان ـ بـه عنوان 
کشـوری که کثرت گروه های سیاسـی 
در آن زبانزد اسـتـ  و اختافات عمیقی 
کـه منجـر بـه بـن بسـت در انتخـاب 
ایـن  اسـت،  شـده  جمهـور  رئیـس 
شـرایط را چگونـه ارزیابـی مـی کنید؟

لبنان کشــوری اســت کــه در آن طوایــف مختلف 
بــا ادیــان گوناگــون در طــول قــرن هــا بــه خوبی 

ــث  ــو باع ــک س ــی از ی ــن ویژگ ــد. ای ــته ان زیس
ــف و  ــتی طوای ــت همزیس ــان از جه ــده لبن ش
فــرق مختلــف بــه الگویــی قابــل مثــال تبدیــل 
ــر مشــکالتی  ــن ام ــن حــال ای ــا در عی شــود ام
ــه  ــت. چنانک ــرده اس ــار ک ــور ب ــن کش ــر ای را ب
ــه  ــا در زمین ــتی ه ــی کاس ــاهد برخ ــروز ش ام
ــرق  ــود ب ــه کمب ــانی از جمل ــات رس ــای خدم ه
ــائل  ــا مس ــا ی ــه ه ــع آوری زبال ــا مشــکل جم ی
کلیــدی و اصلــی کشــور ماننــد انتخــاب رئیــس 

ــتیم. ــور هس جمه

|| بـه نظر شـما »گفتمـان مقاومـت« به 
پرچمـداری »حـزب اهلل« تـا چـه حـد 
در میـان مـردم و گـروه هـای سیاسـی 
لبنـان نفوذ یافتـه و آیـا می تـوان از آن 
بـه عنوان رمـز موفقیـت این کشـور در 

حفـظ تمامیـت ارضـی یـاد کرد؟
همانطــور کــه مــی دانیــد بــا توجه بــه تجــاوزات 
رژیم صهونیســتی و اشــغال ســرزمین فلســطین، 
ــکار  ــل ان ــر قاب ــش غی ــت و بخ ــت واقعی مقاوم
ــود  ــا وج ــه ب ــت ک ــه اس ــردم منطق ــات م از حی
تــالش هــای آشــکار و پنهــان و کوشــش هــای 
ــرم  ــا ن ــا ی ــرکوب ه ــل س ــزاری مث ــخت اف س
ــادی  ــرای ع ــیع ب ــات وس ــل تبلیغ ــزاری مث اف
ــان  ــم، همچن ــن رژی ــا ای ــبات ب ــازی مناس س
موضــوع اشــغال و تهدیــد رژیم صهیونیســتی در 
ذهــن و خاطــر مســلمانان منطقــه ثابــت مانــده 

ــت. اس
 ایــن روحیــه هماننــد آتشفشــانی اســت کــه هــر 
لحظــه ممکــن اســت فــوران کنــد لــذا امریــکا و 
متحــدان آن می کوشــند آن را آرام ســاخته یــا بــه 
تاخیــر اندازنــد. لــذا شــما می بینیــد هــر انتفاضه و 
خیزشــی کــه در برابــر رژیــم صهونیســتی انجــام 
مــی شــود تندتــر و ســخت تــر از گذشــته اســت 
شــاید بــه همیــن علت اســت کــه امریــکا و رژیم 
ــاره  ــه ای آن چ ــدان منطق ــتی و متح صهیونیس
ــن  ــق راه انداخت ــه از طری ــد ک ــده ان را در آن دی
جنــگ در ســوریه و گســترش گــروه هــای 
ــغول  ــود مش ــه خ ــه را ب ــردم منطق ــری، م تکفی

ــازند. س
ــزب  ــروه ح ــت، گ ــای مقاوم ــروه ه ــان گ در می
اهلل نقــش بــارز و برجســته ای را بــازی مــی کنــد 
ــر  ــد گــروه حــزب اهلل ب همانطــور کــه مــی دانی

بســتر جمعیــت شــیعی لبنــان و بــر پایــه مبانــی 
آمــوزه هــای اســالم نــاب شــکل گرفتــه اســت. 
ــناخته  ــیعی ش ــی ش ــه گروه ــروه اگرچ ــن گ ای
ــرد  ــر رویک ــه خاط ــروزه ب ــا ام ــود ام ــی ش م
فعــال و بنیادینــش در مقابلــه بــا تجــاوزات رژیــم 
صهونیســتی و موفقیــت هــای آن در آزادســازی 
اراضــی اشــغالی لبنــان و همراهــی آن بــا ارتــش 
ــور  ــن کش ــی ای ــت ارض ــظ تمامی ــان در حف لبن
همچنیــن رویکــرد مترقــی در تعامالت سیاســی 
بــا ســایر گــروه هــای قومــی و سیاســی و اهتمام 
ــه  ــف ب ــایر طوای ــان س ــی در می ــع  مل ــه مناف ب
ویــژه مســحیان نیــز دارای پایــگاه اســت. در دوره 
اخیــر نیــز فعالیــت هــای حــزب اهلل در جلوگیری 
از ســرایت بحــران ســوریه و گســترش تروریســم 
بــه لبنــان قابــل توجــه بــوده اســت کــه تقریبــا 
ــل  ــف در داخ ــای مختل ــرف ه ــان ط ــورد اذع م
لبنــان و حتــی دیپلمــات هــای خارجــی اســت.

||اجـازه بدهید کمـی فراتر برویـم. این 
روزها نقـش ویژه آل سـعود در به آتش 
کشـیدن منطقه تقریبا بر کسی پوشیده 
گفتمـان  مبنـای  سـویی؛  از  نیسـت. 
مقاومت ایسـتادگی و اسـتحکام همراه 
بـا درایت اسـت. بـر ایـن اسـاس و با 
توجـه به فاجعه دلخراش منا در مراسـم 
حـج امسـال کـه سـعودی بـا رفتـاری 
توهین آمیز از همکاری دربـاره آن طفره 
مـی رفت، سـخنرانی اخیر مقـام معظم 
رهبـری )مـد ظله العالـی( در نوشـهر را 
کـه منجـر بـه اقـدام فـوری سـعودی 

شـد، چگونـه ارزیابـی مـی کنید؟
ــوص  ــری در خص ــم رهب ــام معظ ــش مق فرمای
ــه منظومــه روشــنی اســت  ــه مثاب ــا ب فاجعــه من
ــره  ــان به ــد از کالم ایش ــیر آن بای ــه در تفس ک
ــوان  ــی ت ــه م ــن زمین ــه در ای ــا آنچ ــت. ام گرف
گفــت ایــن اســت کــه مواضــع و فرمایــش هــای 
ایشــان در خصــوص ایــن فاجعــه از ابتــدای 
انتشــار خبــر ایــن واقعــه در ســطح جهان اســالم 
ــوده اســت. اعــالم ســه روز عــزای  ــر ب ــی نظی ب
عمومــی قبــل از انتشــار ابعــاد فاجعــه حکایــت از 
وســعت نظــر معظــم لــه نســبت بــه موضــوع و 
حساســیت رهبــری نظــام اســالمی نســبت بــه 
ــلمانان و  ــان مس ــت ج ــورمان و اهمی ــاع کش اتب

گفتگو با سفیر ایران در بیروت:

از نقش ویژه حزب اهلل در امنیت 
لبنان تا محبوبیت رکن آبادی
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ایران در جهان

ــم شــعائر اســالمی داشــت. تعظی
آنچــه بــه نظــر مــن حایــز اهمیــت بــود و بایــد 
مایــه مباهــات هــر ایرانــی باشــد اهتمــام رهبری 
نظــام اســالمی نســبت بــه جــان و کرامــت تــک 
تــک ایرانیــان اســت کــه تحــت هیــچ شــرایطی 

قابــل گذشــت نیســت. 
بلکــه باالتــر از آن نظــام اســالمی حتــی 
ــاع  ــه اتب ــی را نســبت ب ــی احترام ــن ب کوچکتری
ــدام  ــه هــر اق ــن زمین ــرد و در ای خــود نمــی پذی
را الزم بدانــد انجــام خواهــد داد. البتــه همانطــور 
ــه از  ــناختی ک ــا ش ــل ب ــد طــرف مقاب ــه دیدی ک
ــای  ــال ه ــی س ــران ط ــالمی ای ــوری اس جمه
پــس از انقــالب  کســب کــرده بــه خوبــی 
پیــام روشــن ایــن فرمایش هــا را دریافــت و 
ــت  ــوی دول ــی از س ــات اعزام ــرش هی ــا پذی ب
جمهــوری اســالمی ایــران موافقــت کــرد و 
ــی را  ــاج ایران ــت حج ــری سرنوش ــرایط پیگی ش
نســبتا تســهیل کــرد. البتــه همانطــور کــه مــی 
دانیــد موضــوع انتقــال عزیــزان هموطــن کــه در 
ــه  ــان ادام ــد همچن ــه ان ــه جــان باخت ــن حادث ای
ــا دســتور جنــاب آقــای روحانــی رئیــس  دارد و ب
ــری  ــال پیگی ــوری موضــوع در ح ــرم جمه محت

ــت. اس

|| بـا توجه بـه اینکـه یکـی از مفقودین 

ایـن فاجعـه آقـای »دکتر غضنفـر رکن 
آبـادی« سـفیر پیشـین کشـورمان در 
لبنـان هسـتند، نظـر شـما دربـاره این 
واقعـه و شـخصیت ایشـان بـه عنوان 
عنصـری جهـادی در عرصـه مقاومـت 
در منطقـه که محبوبیـت بسـیار زیادی 
نیـز در میان گـروه های مختلـف لبنانی 

چیسـت؟ دارند، 
ــادی  ــن آب ــای رک ــاب آق ــان جن ــرادر عزیزم ب
همچنــان در شــمار مفقــودان ایــن فاجعــه تلــخ 
هســتند. ایشــان دیپلماتــی ورزیــده و بــا تجربــه 
در مســائل منطقــه هســتند. مــا امیدواریــم هــر 
ــود و  ــن ش ــان روش ــت ایش ــر وضعی ــه زودت چ
ــد  ــت بدانی ــب اس ــود. جال ــع ش ــا رف ــی ه نگران
ــا زمــان  از ابتــدای انتشــار خبــر مفقــود شــدن ت
حاضــر، مــا در ســفارت جمهــوری اســالمی 
ــردم و  ــف م ــات و عواط ــاهد احساس ــران ش ای
ــوده و هســتیم کــه  مقــام هــای دولــت لبنــان ب

ــتند. ــان هس ــران ایش ــان نگ همچن

|| بـه نظـر شـما آیـا موضـوع توافـق 
هسـته ای و تاکتیـک نرمـش قهرمانانه 
کان  راهبـرد  حفـظ  بـه  توجـه  )بـا 
مقاومت(، بر گفتمـان مقاومت در منطقه 
تأثیـر منفـی داشـته اسـت یـا مثبـت؟

قبــل و بعــد از توافــق هســته ای شــاهد 
رویکــردی در کشــورهای غربــی و متحــدان 
عــرب آنهــا در منطقــه بودیــم کــه می کوشــیدند 
ــب یــک  موضوعــات و مســائل منطقــه را در قال
ــی  ــازند. حت ــته مطــرح س ــم پیوس ــه ه بســته ب
ــه اول  ــف درج ــه مخال ــتی ک ــم صهیونیس رژی
توافــق هســته ای بــود نیــز بــه مــوازات مخالفت 
بــا مذاکــرات و کوشــش بــرای تخریــب آن 
تالش مــی کــرد از مقولــه مذاکــرات در راســتای 

ــد. ــتفاده کن ــت اس ــه مقاوم ــف جبه تضعی
ــره زدن  ــا گ ــم ب ــی ه ــورهای عرب ــی کش  برخ
ــی  ــته ای م ــوع هس ــا موض ــه ب ــائل منطق مس
کوشــیدند بــر متحــدان غربــی خــود اثــر گذارنــد 
تــا دســتیابی بــه توافــق را بــرای طرفیــن دشــوار 
ســازند یــا از آن در جهــت پیشــبرد منافع خــود در 
منطقــه بهــره بــرداری نمایند لــذا حیــن مذاکرات 
و بعــد از توافــق هســته ای اصــرار مــی ورزیدنــد 
کــه بایــد مســائل منطقــه ای بــه مــوازات 
موضــوع هســته ای مــورد مذاکره قــرار گیــرد. در 
مــواردی حتــی اصــرار مــی کردنــد کــه مســائل 
منطقــه قبــل از توافــق هســته ای حــل و فصــل 

ــود. ش
ــرات  ــدای مذاک ــد از ابت ــه دیدی ــا همانطــور ک ام
جمهــوری اســالمی ایــران در ســایه تدابیــر 
ــه مذاکــرات هســته  مقــام معظــم رهبــری مقول

ای را از ســایر پرونــده هــای منطقــه جــدا کــرد و 
اجــازه نــداد ایــن قضیــه و نتایــج آن تحــت هیــچ 
شــرایطی بــر ســایر موضوعــات و سیاســت های 
ایــران اثــر گــذارد. در دوره پــس از حصــول توافق 
ــالش  ــدی از ت ــاره دور جدی ــز دوب ــته ای نی هس
هــا بــرای گــره زدن مســائل منطقــه بــه موضوع 
ــه  ــم. چنانکــه بالفاصل هســته ای را شــاهد بودی
ــات وســیعی در  ــق هســته ای تبلیغ ــس از تواف پ
مــورد تغییــر رویکــرد ایــران نســبت به ســوریه و 
جبهــه مقاومــت مطــرح شــد امــا مواضــع قاطــع 
جنــاب اقــای روحانــی در خصــوص ســوریه 
ــران ایــن  نشــان داد کــه جمهــوری اســالمی ای
ــق  ــد و تواف ــی دان ــم م ــدا از ه ــوالت را ج مق
هســته ای تاثیــری بــر مواضــع اصولــی ایــران در 
خصــوص ســوریه یــا مقاومــت و ســایر مســائل 

ــدارد. منطقــه ن
ــفر  ــم در س ــف ه ــر ظری ــای دکت ــاب آق  جن
ــد روز  ــه چن ــوریه ک ــان و س ــه لبن ــمی ب رس
پــس از توافــق هســته ای انجــام شــد آشــکارا 
ــن  ــران را در ای ــوری اســالمی ای موضــع جمه
ــان  ــد و خاطرنش ــرار کردن ــالم تک ــه اع زمین
ــر  ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــاختند ک س
ــت و  ــد اس ــت پایبن ــت از مقاوم ــرد حمای راهب
ــن سیاســت  ــر ای ــری ب ــق هســته ای تاثی تواف

ــدارد. ــران ن ــی ای مبنای

کشــته شــدنـ  شــهادتـ  ســردار همدانــی در واقــع بــر خــالف 
ادعاهــای آمریــکا بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه ائتــالف ایــران، 
روســیه، ســوریه و عــراق بــه طــور پیوســته در حــال مبــارزه بــا 
گــروه تروریســتی داعــش و دیگــر گــروه هــای تروریســتی در 
ســوریه هســتند. ایــن مســئله در حالــی صــورت مــی گیــرد کــه 
ــه  ــش ب ــد داع ــالف ض ــه ائت ــد ک ــی رس ــی م ــگاه خبرهای گه
رهبــری آمریــکا کــه مدعــی مبــارزه بــا ایــن گــروه اســت، بطور 
اشــتباهی از آســمان بــرای آنهــا ســالح مــی ریــزد، آمریکایــی 
ــی  ــتراتژیک و سیاس ــی، اس ــک، تاکتیک ــر ایدئولوژی ــه از نظ ک

ــدارد. ــا خــود داعــش ن تفاوتــی ب
در ایــن رابطــه اشــاره مــی کنــم بــه گــزارش »ســیمور هــرش« 
ــوان  ــی در ســال 200۷ تحــت عن تحلیلگــر سرشــناس آمریکای
ــا تروریســم  ــا سیاســت جدیــد دولــت )آمریــکا( در جنــگ ب »آی
ــه در آن  ــود؟« ک ــی ش ــمنانمان م ــا از دش ــتفاده م ــب اس موج
گــزارش از همــکاری دولــت وقــت آمریــکا و عربســتان 
ســعودی بــرای تضعیــف ایــران و حــزب اهلل لبنــان در ســوریه و 
ــن همــکاری را رشــد و  ــی ای ــر داده و محصــول جانب ــان خب لبن
روی کار آمــدن گــروه هــای افراطــی ســلفی در منطقــه دانســته 

ــت. اس
ــهید  ــی ]ش ــد ایران ــرال ارش ــهادتـ  ژن ــدنـ  ش ــته ش ــا کش ب
ــده شــدن گــروه  ــه حاشــیه ران ــی[ در ســوریه و ب ســردار همدان
ــکا در  ــت آمری ــت حمای ــیان تح ــش و شورش ــتی داع تروریس
ــه  ــه آنچ ــت ک ــاهد اس ــوح ش ــه وض ــا ب ــان نهایت ــوریه، جه س
ــه  ــد ب ــی ش ــتان طراح ــکا و عربس ــط آمری ــال 200۷ توس در س
ــکا  ــع آمری ــت. در واق ــدن اس ــکار ش ــال آش ــل در ح ــور کام ط
و متحــدان منطقــه ایــش داعــش و گــروه هــای تروریســتی را 

ــد. ــد کردن ــود تولی ــمنان خ ــا دش ــه ب ــرای مقابل ب
از میــان رفتــن ســردار همدانــی و خوشــحالی برخــی رســانه هــا 

و مقامــات آمریکایــی از ایــن مســئله بیانگــر ماهیــت شــیطانی 
ــزوم همــکاری  ــکا در ســوریه اســت کــه بیانگــر ل ــان آمری عری
ــیطان  ــن ش ــردن ای ــف ک ــرای متوق ــان ب ــدن جه ــل متم مل
ــانه در  ــه ش ــانه ب ــد ش ــا بای ــدف ی ــن ه ــرای ای ــه ب ــت ک اس
کنــار ائتــالف ایــران، روســیه، ســوریه و عــراق قــرار گیرنــد یــا 

ــد. ــدام کنن ــی اق ــه تنهای ــان ب خودش
ــوریه  ــه س ــد ب ــش نبای ــه داع ــالف علی ــای ائت ــه گام ه  البت
ــراغ  ــد س ــدی بای ــدم بع ــالف در ق ــن ائت ــود و ای ــدود ش مح
داعــش در عــراق بــرود کــه الزمــه آن ورود تمــام عیــار ایــران 
بــه جنــگ بــا حمایــت هــا و تعهــدات قابــل توجــه چیــن اســت 
ــرای  ــکا ب ــای آمری ــه ه ــد از توطئ ــق بتوانن ــن طری ــا از ای ت
ــکا،  ــدف آمری ــه ه ــرا ک ــد، چ ــری کن ــیه جلوگی ــف روس تضعی

ــش. ــه داع ــت ن ــوریه اس ــت س ــذف دول ح
 در حــال حاضــر آمریــکا ســعی خواهــد کــرد بــا تشــدید 
ــوز  ــت آم ــتی دس ــای تروریس ــروه ه ــود از گ ــای خ ــت ه حمای
خــود ماننــد جبهــه النصــره و حمایــت هــای مســتقیم نظامــی از 
ــا کشــاندن روســیه  ــد ب ــا بتوان ــه روســیه فشــار بیــاورد ت آنهــا ب
ــران و  ــیه و ای ــت روس ــات شکس ــره موجب ــز مذاک ــای می ــه پ ب

ــم آورد. ــا را فراه ــش آنه ــد داع ــالف ض ائت
ــیه  ــد و روس ــت بخورن ــوریه شکس ــیه در س ــران و روس ــر ای  اگ
ــکا  ــدی آمری ــدم بع ــکا دهــد در ق ــه خواســته هــای آمری ــن ب ت
ــیای  ــی آس ــد راه ــران و بع ــی ای ــش را راه ــش داع و متحدان
ــق  ــی مناط ــدی راه ــدم بع ــیه و در ق ــای روس ــزی و مرزه مرک

ــرد. ــد ک ــن خواهن ــی چی غرب
ــال  ــش در س ــکا و متحدان ــه آمری ــت ک ــه داش ــد توج ــه بای البت
هــای گذشــته لیبــی، عــراق، ســوریه، یمــن، افغانســتان و 
ــران و لبنــان  ــد و ای ــه ای کــرده ان ــه ویران اوکرایــن را تبدیــل ب
هــم در دســتور کار بعــدی آنهــا قــرار دارد و همچنیــن آمریــکا از 
تروریســت هــای غــرب چیــن هــم حمایــت مــی کنــد و ســعی 
دارد بــا منــزوی کــردن روســیه در ایــن کشــور تغییــر نظــام بــه 

ــاورد.  وجــود بی
ــنگتن،  ــتریت، واش ــوط وال اس ــط و خط ــاس؛ خ ــن اس ــر ای ب
ــرای  ــن ب لنــدن و بروکســل کامــال مشــخص شــده اســت و ای
ــذارد،  ــی گ ــی نم ــا باق ــا آنه ــه ب ــز مواجه ــی ج ــان راه جهانی

ــود. ــد ب ــفناک خواه ــه اس ــه ای ک مقابل

یادداشت »آنتونی کارتولوچی« کارشناس ژئوپلیتیک آمریکایی؛

داللت های شهادت سردار همدانی/ مبارزان 
واقعی علیه داعش کیستند؟

تحلیلگر آمریکایی با تشریح اهداف شیطانی آمریکا در 
خاورمیانه، آسیای میانه و قفقاز بر لزوم توقف آمریکا 
توسط ملل متمدن جهان از طریق همکاری با ائتالف 

ایران و روسیه تاکید کرد.
»آنتونی کارتولوچی« تحلیلگر و کارشناس ژئوپلیتیک 
آمریکایی با ارسال یادداشتی اختصاصی شهادت سردار 
حسین همدانی در سوریه توسط گروه های تروریستی را 
بیانگر عزم حقیقی ائتالف ایران، روسیه، سوریه و عراق 
برای مبارزه با تروریسم در سوریه بر خالف ادعای غربی 

ها دانست. متن این یادداشت به شرح زیر است:

http://mehrnews.com
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ایران در جهان

||  همانطـور که مطلع هسـتید کلیات الزامـات برجام 
در پارلمـان ایـران تصویب شـده و با توجه بـه آنکه 
ایـن توافق از سـد جمهوریخواهان آمریـکا در کنگره 
نیـز عبـور کـرده، اجـرای آن چـه شـرایطی را برای 
آینـده فعالیت هـای هسـته ای در خاورمیانـه بوجود 

آورد؟ می 
ــان  ــوالی می ــخ ۱۴ ج ــه در تاری ــی ک ــته ای تاریخ ــق هس تواف
ایــران و کشــورهای ۱+5 حاصــل شــد بــه ســمت جلــو 
ــق و  ــن تواف ــرای ای ــوع اج ــون موض ــت و اکن ــت اس درحرک
ــه  ــرو در خاورمیان ــورهای پیش ــت. کش ــم اس ــری آن مه بکارگی
ــری از  ــرای جلوگی ــتری را ب ــدهای بیش ــد س ــارج از آن بای و خ
ــاط  ــایر نق ــه و س ــته ای در خاورمیان ــلیحات هس ــترش تس گس

ــد. ــاد کنن ــان ایج جه
ــدام مشــترک  ــع اق ــه جام ــوان برنام ــا عن ــه ب ــق ک ــن تواف از ای
ــدت ۱5  ــرای م ــران را ب ــته ای ای ــه هس ــود برنام ــی ش ــاد م ی
ســال تحــت یــک رژیــم نظارتــی شــفاف ســاز قــرار مــی دهــد 
ــت  ــا رقاب ــن امــکان را فراهــم مــی ســازد ت ــر آن ای و عــالوه ب
هســته ای در منطقــه خاورمیانــه نیــز تحــت نظــر قــرار بگیــرد.

||  برخـی مخالفـان توافـق هسـته ای معتقدنـد کـه 
برجـام امـکان آغـاز رقابـت هسـته ای در خاورمیانه 
را پدیـد می آورد آیـا شـرایطی وجود دارد کـه بتوان 
از صلـح آمیـز بـودن فعالیـت هسـته ای کشـورهای 

مختلـف اطمینـان حاصـل کرد؟
ــاخص امــا از لحــاظ زمانــی  برجــام شــامل راهکارهــای ش
محــدود اســت کــه بــر اســاس »ان پــی تــی« و اســتانداردهای 
آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی اجــرا مــی شــوند. اگــر ایــن 
ــی  ــرو بخوب ــورهای پیش ــر کش ــکا و دیگ ــط آمری ــوارد توس م
ــر  ــالوه ب ــا را ع ــوان آنه ــی ت ــوند م ــح داده ش ــرح و توضی ش

ــت. ــرا گذاش ــه اج ــز ب ــان نی ــاط جه ــایر نق ــه در س خاورمیان
ــای  ــکل ه ــرد پروت ــش کارب ــا »افزای ــن راهکاره ــی از ای یک
الحاقــی« اســت،  پذیرفتــن و اجــرای پروتــکل الحاقــی در 

ــران  ــا ای ــق ب ــد تواف ــه همانن ــوی ک ــه نح ــه ب ــر منطق سراس
امــکان نظــارات آژانــس را برتمــام منطقــه امــکان پذیــر 
ــی  ــت هســته ای نظام ــری از فعالی ــه جلوگی ــد ب ــی توان ــد م کن
ــر،  ــود.  مص ــر ش ــان منج ــه ای از جه ــر نقط ــی در ه غیرقانون
عربســتان ســعودی و ســوریه کشــورهایی هســتند کــه پروتــکل 
ــد. ــه ان ــی را نپذیرفت ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی ــی آژان الحاق

یکــی از فوایــدی کــه ایــن موضــع دارد آن اســت کــه ۴8 
ــزم  ــته ای را مل ــدگان هس ــن کنن ــروه تامی ــر در گ ــور حاض کش
مــی کنــد تــا زمانیکــه کشــوری پروتــکل الحاقــی را نپذیرفتــه از 

ــد. ــودداری کنن ــا آن خ ــته ای ب ــکاری هس هم

»ممنوعیــت تولیــد پلوتونیــوم و اروانیــوم غنــی شــده در 
ــت.  ــتفاده اس ــل اس ــای قاب ــر راهکاره ــاال« از دیگ ــطح ب س
در برجــام ایــران موافقــت کــرده تــا بــرای مــدت ۱5 ســال از 
غنــی ســازی اورانیــوم 2۳5 بــه میــزان بیــش از ۳.۶۷ درصــد 
ــر  ــه اگ ــرده ک ــالم ک ــن اع ــران همچنی ــد. ته ــودداری کن خ
ــروی  ــدده پی ــن قاع ــز از ای ــه نی ــورهای خاورمیان ــایر کش س
کننــد امــکان تمدیــد ایــن دوره وجــود دارد. هــدف آمریــکا و 
ــد آن باشــد کــه  ــن خصــوص مــی توان دیگــر کشــورها در ای
ــوم 2۳5 را  ــوری اورانی ــچ کش ــه هی ــه خاورمیان در کل منطق

ــد. ــی نکن ــد غن ــش از 5 درص بی
کشــورهای غربــی بــرای آنکــه کشــورهای خاورمیانــه را ترغیب 
بــه قبــول چنیــن امــری کننــد مــی تواننــد حمایــت هــای فنــی 
ــا را  ــا ســوخت راکتوره ــد ت ــرار دهن ــن کشــورها ق ــار ای در اختی
ــا  ــه ســوختی ب ــاال اســت را ب ــای ب ــا غن ــوم ب کــه شــامل اورانی

ــد. ــل کنن ــن تبدی ــای پائی ــوم غن اورانی
در ایــن میــان بــا توجــه بــه آنکــه ایــران قبــول کــرده پلوتونیــوم 
ــرای  ــوان ب ــی ت را از ســوخت راکتورهــای خــود جــدا نســازد م
ــازه  ــوری اج ــه کش ــرار داد ک ــده را ق ــن قاع ــه ای کل خاورمیان
ــر  ــن اســاس اگ ــدارد. برهمی ــا را ن ــرآوری ســوخت راکتوره بازف
کشــور دیگــری در خاورمیانــه و یــا ســایر نقــاط جهــان خواســتار 
ــه  ــن کار را ب ــد ای انجــام فعالیــت غنــی ســازی باشــد مــی توان
ــام  ــرده انج ــق ک ــس تواف ــا آژان ــران ب ــه ای ــکلی ک ــان ش هم

ــد. ده
»اســتفاده از مشــوق بهــره منــد شــدن دائمــی از تامیــن 
ســوخت« نیــز راهــکار دیگــر قابــل تعمیــم اســت. بــرای آنکــه 
ایــران را از افزایــش ظرفیــت غنــی ســازی خــود منصــرف کنیم 
مــی تــوان قانونــی را قــرار داد کــه هــر کشــوری کــه اقــدام بــه 
ــرای نصــب ســانتریفیوژهای  ــران ب ــه ای ــا کمــک ب ــروش و ی ف
ــز  ــوخت آن را نی ــی س ــد بصــورت دائم ــد بای ــر بکن ــرفته ت پیش
تامیــن کــرده و تضمیــن هــای الزم را نیــز بــرای بازپــس 
ــز بدهــد. روســیه در حــال  ــری ســوخت مصــرف شــده را نی گی
ــکا  ــن رو آمری ــران دارد از همی ــا ای ــراردادی ب ــن ق ــر چنی حاض
ــه کشــورهای  ــن مشــوق ب ــال دادن ای ــه دنب ــه شــدت ب ــد ب بای
خواهــان انجــام فعالیــت هســته ای باشــد کــه بصــورت دائمــی 
ــرده و ســوخت مصــرف  ــن ک ــا را تامی ــاز آنه ــورد نی ســوخت م

ــرد. ــس مــی گی ــا پ ــز از آنه شــده را نی
البتــه غــرب بــرای آنکــه از ماهیــت صلــح آمیــز فعالیــت هســته 
ــایر  ــد از س ــی توان ــود م ــن ش ــه مطمئ ــورهای خاورمیان ای کش
مــوارد موجــود در توافــق هســته ای ایــران همچــون ممنوعیــت 
انجــام آزمایشــاتی کــه بــه نوعــی مــی تواننــد ماهیــت نظامــی 
ــزم  ــه مل ــورهای خاورمیان ــرده و کش ــتفاده ک ــند اس ــته باش داش
بــه قبــول معاهداتــی همچــون ان پــی تــی و یــا ســی تــی بــی 

تــی )پیمــان جامــع منــع آزمایــش هــای هســته ای( کنــد.

رئیس موسسه کنترل سالح آمریکا تشریح کرد:

امکان استفاده از برجام به عنوان الگوی فعالیت هسته ای در خاورمیانه
رئیس موسسه کنترل سالح آمریکا با مهم ارزیابی کردن 
کشورهای  سایر  باید   ۵+۱ که  داشت  عنوان  برجام، 
خاورمیانه را نیز متعهد به اجرای همان تعهداتی کند که 

در توافق هسته ای ایران آمده است.
تصویب کلیات الزامات اجرای برجام در مجلس شورای 
جمهوریخواهان  شکست  و  سو  یک  از  ایران  اسالمی 
آمریکا در زمین گیر کردن این توافق هسته ای از سوی 
دیگر مسیر را برای اجرای آن هموار کرده است. اجرای 
این توافق بدون شک شرایط جدیدی را در خاورمیانه 
بخصوص کشورهایی که قصد انجام فعالیت هسته ای 

دارند بوجود می آورد.
بطور کلی می توان گفت فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران 
و نحوه تعامل آن با جهان به عنوان مدلی برای استفاده 
سایر کشورهای خاورمیانه مطرح است در همین رابطه 
با »داریل کیمبال« به گفتگو نشستیم تا درباره این روند 

تحلیل کارشناسان آمریکایی را جویا شویم.
انجمن  اجرایی  مدیر  کنون  تا  از سال ۲۰۰۱  کیمبال 
تحقیقاتی کنترل سالح آمریکاست و در سال ۲۰۰۴ 
میالدی توسط نشنال ژورنال به عنوان یکی از ۱۰ چهره 
تاثیرگذاری که نظریات آنها به شکل گیری سیاست 
های آتی در مورد آینده تسلیحات هسته ای کمک می 
کند معرفی شده است.  متن کامل این گفتگو به شرح 

است: زیر 

 با توجه به آنکه ایران قبول کرده 
پلوتونیوم را از سوخت راکتورهای 
خود جدا نسازد می توان برای کل 
خاورمیانه این قاعده را قرار داد که 
کشوری اجازه بازفرآوری سوخت 
راکتورها را ندارد. برهمین اساس 
اگر کشور دیگری در خاورمیانه و 
یا سایر نقاط جهان خواستار انجام 
فعالیت غنی سازی باشد می تواند 

این کار را به همان شکلی که ایران با 
آژانس توافق کرده انجام دهد|
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ایران در جهان

بــازی در دوران پســابرجام اقتضائــات و قواعدی 
دارد کــه باید آنهــا را مدنظــر قــرار داد. مهمترین 
ــر  ــد ب ــات حفــظ گارد بســته و تاکی ــن اقتضائ ای
ــه  ــل ب ــرف مقاب ــی ط ــودن ذات ــاد ب ــی اعتم ب
ویــژه آمریکاســت. آژانــس نیــز چنیــن وضعیتی 

دارد.
ســرانجام متعاقــب تصویــب برجــام در شــورای 
ــه  عالــی امنیــت ملــی و تاییــد طــرح مربــوط ب
چگونگــی اجــرای آن در مجلــس شــورای 
ــی  ــد اجرای ــان، رون ــورای نگهب ــالمی و ش اس
شــدن برجــام آغــاز شــد و بــاراک اوبامــا رئیــس 
ــتورهای  ــکا دس ــده آمری ــاالت متح ــور ای جمه
اولیــه را بــرای آمــاده ســازی نهادهــای اجرایــی 
ــای  ــم ه ــو تحری ــرای لغ ــکا ب ــی آمری و قانون
اقتصــادی و مالــی مرتبــط بــا برنامــه هســته ای 

ــرد. ــادر ک ــران را ص ای
 اتحادیــه اروپــا نیــز بــا صــدور بیانیــه ای همــه 
تحریــم هــای اقتصــادی و مالــی مرتبــط 
ــا  ــرد ام ــو ک ــران را لغ ــته ای ای ــه هس ــا برنام ب
اجــرای آن را منــوط بــه گــزارش آژانــس و 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــدات جمه ــرای تعه اج
در مــورد نیــروگاه هــای نطنــز، اراک، فــردو و... 

ــرد. ک
نکتــه آنکــه؛ معادلــه بــه گونــه ای ترســیم شــده 
اســت کــه طــرف مقابــل در دوران آماده ســازی 
ــام اجــرای  ــا در مق ــا و م ــم ه ــو تحری ــرای لغ ب
عینــی تعهــدات قــرار داریــم. نکتــه دیگــر 
اینکــه آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی و 
مقامــات مســئول کشــورمان اعــالم کــرده انــد 
ــرای  ــران از روز اج ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ک
ــرـ   ــترکـ  ۱8 اکتب ــدام مش ــع اق ــه جام برنام
بــه صــورت مشــروط پروتــکل الحاقــی توافــق 
نامــه پادمانــی را تــا زمــان تصویــب آن توســط 
ــات فرعــی کــد  ــد و ترتیب مجلــس اجــرا می کن
ــه  ــز ب ــی را نی ــه پادمان ــه ۳.۱ توافقنام اصالحی

ــرد. ــد ک ــرا خواه ــل اج ــور کام ط
در ایــن خصــوص مــواردی وجــود دارد کــه الزم 

اســت مدنظــر قــرار گیــرد:
اول: در علــم حقــوق هــر جملــه، کلمــه و 
ــاص  ــگاه خ ــا و جای ــه معن ــرف اضاف ــی ح حت
ــناد  ــوص اس ــده در خص ــن قاع ــود را دارد. ای خ
ــا،  ــان ه ــدات، پیم ــه معاه ــی از جمل ــن الملل بی
ــا  ــا و متعاقب ــه ه ــت نام ــا، موافق ــکل ه پروت
ــادق  ــز ص ــترک نی ــدام مش ــع اق ــه جام برنام

ــت. اس
ــا آن مواجــه  ــر ایــن اســاس؛ آنچــه امــروز ب ب
هســتیم »اعــالم لغــو مشــروط تحریــم هــا از 
ــاش اوبامــا  ــا« و »اعــالم آمــاده ب ســوی اروپ
ــو  ــرای لغ ــکا ب ــی آمری ــای قانون ــه نهاده ب
مشــروط تحریــم هــا« اســت. بنابرایــن نبایــد 
ــی  ــو قطع ــا »لغ ــرادف ب ــورد را مت ــن دو م ای
تحریــم هــا« حداقــل تــا ایــن زمــان دانســت، 
ــی شــدن برجــام  ــان اجرای ــا زم ــوز ت چــه، هن
ــی  ــان باق ــتر زم ــه بیش ــاه و بلک ــدود دو م ح
ــت  ــن حقیق ــد ای ــن رو بای ــت. از ای ــده اس مان
ــی  ــه فعل ــه بره ــبت ب ــود نس ــل خ را در تحلی

ــم. ــرار دهی ــر ق مدنظ
ــد  ــی بای ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی دوم: آژان
ارزیابــی دقیــق خــود را از »اجرایــی شــدن 
ــران« و  ــوی ای ــق از س ــه تواف ــای اولی گام ه

همچنیــن گــزارش خــود را در خصــوص »ابعــاد 
ــران در  ــته ای ای ــه هس ــی برنام ــی احتمال نظام
گذشــته« کــه بر پایــه شــانتاژ غــرب و گــزارش 
ــده  ــاد ش ــس ایج ــود آژان ــوی خ ــای دو پهل ه
ــل یعنــی اعضــای 5+۱  ــه طــرف مقاب اســت، ب
ــزارش  ــن گ ــه ای ــی ک ــد و در صورت ــه نمای ارائ
مویــد رونــد طــی شــده از ســوی ایــران باشــد، 

ــد. ــد ش ــی خواه ــق اجرای تواف
بدیهــی اســت کــه در ایــن معادلــه بایــد 
ــس را  ــه آژان ــود ب ــادی خ ــی اعتم ــاکان ب کم
ــه  ــورد و مواجه ــه برخ ــادی ک ــرد، نه ــظ ک حف
ــز  ــح آمی ــته ای صل ــای هس ــت ه ــا فعالی آن ب
کشــورمان تاکنــون متغیــری وابســته بــه اخــم 
ــوده  ــای ۱+5 ب ــر اعض ــکا و دیگ ــد آمری و لبخن

ــت. اس
ــه  ــون ب ــم اکن ــابرجام« ه ــوم: »دوران پس س
صــورت قطعــی کلیــد خــورده اســت. بــه 
ــرد  ــالم ک ــا اع ــوان قطع ــی ت ــر؛ م ــارت بهت عب
ــده  ــابرجام ش ــون وارد دوران پس ــا اکن ــه م ک
ایــم. دوران پســابرجام بــه لحــاظ زمانــی 
ــق  ــت تحق ــام قابلی ــد برج ــالم تایی ــس از اع پ
ــای  ــز طــرف ه ــون نی ــیر را داشــت. اکن و تفس
مذاکــره کننــده بــا تاییــد جمــع بنــدی مشــترک 
مذاکــرات هســته ای، آغــاز رســمی دوران 

ــد. ــرده ان ــالم ک ــابرجام را اع پس
و  اقتضائــات  پســابرجام  دوران  در  بــازی   
ــرار  ــر ق ــا را مدنظ ــد آنه ــه بای ــدی دارد ک قواع
ــظ گارد  ــات، حف ــن اقتضائ ــن ای ــم تری داد. مه
ــی  ــودن ذات ــاد ب ــی اعتم ــر ب ــد ب ــته و تاکی بس
ــس  ــت. آژان ــژه آمریکاس ــه وی ــل ب ــرف مقاب ط
ــن  ــا چنی ــز دقیق ــرژی اتمــی نی ــی ان ــن الملل بی

وضعیتــی دارد.
ــه  ــه گون ــه را ب ــد معادل  در دوران پســابرجام، بای

ــدن  ــی ش ــان اجرای ــه در زم ــم ک ــم بزنی ای رق
ــده  ــن کنن ــل تعیی ــا عام ــق، م ــی تواف احتمال
ــر از  ــر پذی ــل تاثی ــه عام ــیم ن ــذار باش و تاثیرگ

ــب. ــازی رقی ب
چهــارم: قواعــد مهمــی کــه بایــد در دوران 
پســابرجام و خصوصــا از اکنــون تــا زمــان 
اجرایــی شــدن توافــق هســته ای مدنظــر قــرار 
ــوط  ــر خط ــرار ب ــد اص ــواردی مانن ــم، م دهی
قرمــز سیاســت خارجــی، اســتفاده بهینــه و 
ــام،  ــوت برج ــاط ق ــا و نق ــت ه ــر از فرص موث
مقابلــه جمعــی نظــام بــا نقــاط ضعــف برجــام، 
ــگاه  ــام، ن ــال برج ــر در قب ــی موث ــده پژوه آین
غیرقطعــی بــه توافــق هســته ای، آینــده پژوهی 
در خصــوص رفتــار بازیگــران دخیــل در پرونــده 

هســته ای و... هســتند.
 تاکنــون بارهــا تاکیــد شــده اســت کــه 
ــاری  ــه روح ج ــدی دارد ک ــم کالب ــام حک برج
ــود.  ــده ش ــد توســط کشــورمان دمی در آن بای
ــط  ــا تفری ــراط ی ــه، اف ــع بینان ــر واق ــگاه غی ن
ــه و نفــی نقــاط قــوت و ضعــف برجــام  گرایان
در ابعــاد و حــوزه هــای مختلــف و از آن مهــم 
ــب  ــک قال ــام در ی ــیر نادرســت برج ــر، تفس ت
و اســتراتژی نادرســت ـ اســتراتژی هایــی 
بازدارنــده ماننــد تبدیــل دشــمن بــه دوســتـ  
ســبب خواهــد شــد تــا روح ســالمی در کالبــد 
ــده نشــود. در آن صــورت، برجــام  برجــام دمی
ــیب  ــه آس ــه نقط ــوت، ب ــه ق ــای نقط ــه ج ب
دســتگاه سیاســت خارجــی کشــورمان، آن 
هــم در ایــن برهــه حســاس و تعییــن کننــده 

ــود. ــی ش ــل م تبدی
از ایــن رو بایــد ضمــن ارج نهــادن بــه زحمــات 
زیــادی کــه اعضــای تیــم مذاکــره کننــده 
هســته ای کشــورمان در ایــن مســیر طوالنــی و 

پــر افــت و خیــز کشــیده انــد، از اکنــون خــود را 
بــرای رصــد بــازی رقبــای قســم خــورده خــود 
ــاالت  ــا ای ــل و در راس آنه ــن المل ــام بی در نظ

ــم. ــاده کنی ــکا آم متحــده آمری
ــار  ــت رفت ــن اســاس؛ »اســتراتژی مدیری ــر ای ب
رقیــب« تنهــا اســتراتژی واقــع بینانــه ای اســت 
کــه مــی تــوان برجــام را ذیــل آن مــورد تفســیر 
قــرار داد و »رصــد هوشــمندانه بــازی دشــمن«، 
»حمایــت حکیمانــه از دســتگاه اجرایی کشــور« 
و »نقــد منصفانــه در مســیر اجرایــی شــدن 
برجــام« ســه گانــه ای هســتند کــه بایــد آنهــا 
را مدنظــر قــرار داد. بنابرایــن در دوران حســاس 
پســابرجام نبایــد لحظــه ای از نــگاه محاســباتی 
و موشــکافانه دقیــق حقوقــی، فنی، راهبــردی و 
سیاســی در قبــال برنامــه جامــع اقدام مشــترک 
غفلــت ورزیــد. بدیهــی اســت کــه ملــت ایــران 
ــار  ــر رفت ــکافانه ت ــی موش ــه صورت ــون ب اکن
ایــاالت متحــده آمریــکا و دیگــر اعضــای 5+۱ 
ــورد  ــی را م ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی و آژان

ــرار خواهــد داد. نظــارت و تفســیر ق
ــازی  ــون اعتمادس ــرب آزم ــر؛ غ ــان بهت ــه بی ب
ــش  ــران پی ــور ای ــت غی ــل مل ــختی در مقاب س
روی خــود خواهــد داشــت، آزمونــی کــه از 
ــده  ــاز ش ــر آغ ــدی ت ــی ج ــه صورت ــون ب اکن
ــخص  ــدود و نامش ــان آن نامح ــان پای ــا زم ام
ــرب در  ــر گاه غ ــه ه ــت ک ــی اس ــت و بدیه اس
ایــن آزمــون مهــم دچــار لغــزش و خطــا شــود، 
ــه هــای شکســت در  ــه پرداخــت هزین ناچــار ب
ــار  ــات رفت ــل تبع ــازی و تحم ــون اعتمادس آزم
ــود. قاعــده ای کــه  کارشــکنانه خــود خواهــد ب
ــتگاه دیپلماســی و سیاســت  ــد از ســوی دس بای
ــورد  ــرر م ــه صــورت مک ــورمان ب ــی کش خارج

ــرد. ــرار گی ــد ق تاکی

آزمون بزرگ »وفای به عهد« غرب و آژانس 
در مرحله اجرای توافق
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ایران در جهان

ــمن"  ــوذ دش ــام "نف ــه ن ــد واژه ای ب ــا کلی ــا ب م
مواجــه هســتیم، کلیــد واژه ای کــه آگاهــی عینی 
و مصداقــی نســبت بــه آن، رمــز موفقیــت مــا در 

دوران پســا برجــام محســوب مــی شــود.
ــی مذاکــرات  ــدی نهای ســرانجام ســند جمــع بن
هســته ای میــان ایــران و اعضــای ۱+5 در 
قالــب برنامــه جامــع اقــدام مشــترک بــه تصویب 
ــی، مجلــس شــورای  ــی امنیــت مل شــورای عال
ــید.  ــان رس ــرم نگهب ــورای محت ــالمی و ش اس
ــی  ــوت و امتیازات ــاط ق ــد از نق ــه بای ــندی ک س
ــرده  ــت ک ــم صیان ــه دســت آورده ای کــه در آن ب
و در عیــن حــال، مراقــب ســوء اســتفاده و مانــور 
دشــمنان نظــام در قبــال نقــاط ضعف آن باشــیم.
ــا  ــازی م ــه دوران پســا برجــام و ب ورود رســمی ب
ــد و  ــع قواع ــاس، تاب ــی حس ــه زمان ــن بره در ای
ــی اســت کــه اگــر آنهــا را خــدای ناکــرده  اصول
نادیــده انگاشــته یــا بدتــر از آن، نســبت بــه ایــن 
ــیب  ــب آس ــیم، ضری ــته باش ــاور نداش ــوارد ب م
پذیــری کشــور در حــوزه هــای مختلــف امنیتــی، 
ــش  ــی افزای ــن الملل ــادی و بی ــی، اقتص سیاس
ــز  ــده نی ــن قاع ــه عکــس ای خواهــد یافــت. البت
ــه دوران پســا  ــا نســبت ب ــر م صــادق اســت. اگ
ــن دوران  ــه در ای ــی ک برجــام و ماهیــت بازیگران
بایــد در مقابــل آنهــا صــف آرایــی کــرده و 
ــم درک  ــا بپردازی ــا آنه ــل ب ــا تقاب ــل ی ــه تعام ب
صحیحــی داشــته باشــیم، قــدرت فرصــت 
ــی  ــط پیرامون ــی در محی ــد زدای ــازی و تهدی س
ــش  ــن افزای ــو ممک ــن نح ــه بهتری ــود را ب خ

خواهیــم داد.
در ایــن میــان، مــا بــا کلیــد واژه ای بــه نــام "نفوذ 
ــه  ــد واژه ای ک ــتیم، کلی ــه هس ــمن" مواج دش
آگاهــی عینــی و مصداقــی نســبت بــه آن، رمــز 
موفقیــت مــا در دوران پســا برجــام محســوب می 
شــود. در ایــن خصوص الزم اســت مجــاری نفوذ 
دشمنان و مکانیسم بازی و اقدام آنها در حوزه های 

مختلف را مورد فحص و بررســی قرار داد:
۱ـ در حــوزه سیاســت داخلــی، دشــمنان نظــام در 
صــدد ایجــاد دو قطبــی ســازی میــان نیروهــای 
انقالبــی کشــور هســتند. ایــن دو قطبی ســازی با 
هــدف "تنهــا کــردن مواضــع رهبــری" و " ضربه 
زدن بــه اصالــت نظــام" صــورت مــی گیــرد. بــی 
دلیــل نیســت کــه منازعــات مربــوط بــه پروســه 

ــالمی  ــورای اس ــس ش ــام در مجل ــی برج بررس
و بــا اختالفاتی کــه بعضــا در این خصــوص میان 
نیروهــای ارزشــی نظــام وجــود داشــته اســت، تــا 
ایــن حد مــورد توجــه و اســتناد رســانه هــای ضد 

ــت. انقالب قرار گرفته اس
 واقعیــت امــر ایــن اســت کــه " دو قطبــی 
ســازی" یــک "فرمــول ســاختار شــکنانه" اســت 
نــه یــک " تاکتیــک مقطعــی". بــه عبــارت بهتر، 
ــار دشــمن، دو قطبــی  ــد در تحلیــل ایــن رفت بای
ــی  ــتراتژی تقابل ــک اس ــه ی ــه مثاب ــازی را ب س
ــا انقــالب اســالمی مــورد توجــه و  در مواجهــه ب
تحلیــل قــرار داد. تنهــا راه اصولی مواجهــه با این 
اســتراتژی خطرنــاک و بســتن راه نفــوذ دشــمن 
در ایــن حــوزه، اتحــاد حــول محــور مقــام معظــم  
ــی  ــاد تفکیک ــام و ایج ــهای نظ ــری و ارزش رهب
واقــع بینانــه میــان دوســتان و دشــمنان انقــالب 

است.
ــده ای از  ــش عم ــیم بخ ــته باش ــاور داش ــر ب اگ
ــه  ــا، بلک ــوی مرزه ــه در آن س ــمن ن ــازی دش ب
در حــوزه سیاســت داخلــی مــا و در شــکل 
ــدان  ــه من ــان عالق ــی می ــات داخل ــی منازع ده
بــه آرمانهــای نظــام صــورت مــی گیــرد، مســلما 
واکنــش مــا نیــز نســبت بــه ایــن عملیــات صــد 
الیه و پیچیده باید هوشــمندانه و عقالنی تر باشد.  
2ـ  در حــوزه  سیاســت خارجــی و در دوران پســا 
ــه  برجــام، دشــمن در صــدد اســت ضمــن دفرم
کــردن اســتراتژی هــا و ثوابــت بــازی مــا در قبال 
ــدی را  ــای جدی ــتراتژی ه ــان، اس ــه و جه منطق
ــد. نخســتین گام دشــمنان  جایگزیــن آنهــا نمای
ــوه  ــه جل ــل معامل ــیر، "قاب ــن مس ــام در ای نظ
ــور  ــی" کش ــت خارج ــول کالن سیاس دادن اص
اســت. به عبارت بهتــر، ایــاالت متحــده آمریکا و 
دیگردشــمنان نظــام دروهلــه نخســت، ثوابــت و 
اصــول سیاســت خارجــی کشــورمان )کــه آنهــا 
نیز منبعث از آرمانهای انقالب اســالمی هســتند( 
را بــه تاکتیکهایی قابــل انعطاف تقلیــل می دهند 
و پــس از شکســتن پوســته و هســته ســخت این 
اصــول، آنهــا را بــر اســاس اهــداف خــود انعطاف 

پذیــر مــی ســازند.
در ایــن خصــوص بــازی واشــنگتن و متحدانــش 
ــواردی  ــا در م ــی آنه ــده اســت. حت ــیار پیچی بس
حاضــر هســتند "پوســته ظاهــری" اصــول 

ــا  ــف آنه ــورهای مخال ــی کش ــت خارج سیاس
ــرم و  ــی "آن را ن ــته درون ــا "هس ــود ام ــظ ش حف
منعطــف مــی کننــد. حتــی آنهــا بــر دیالوگهایــی 
کــه در داخــل کشــور و میــان طرفــداران و 
ــی  ــورت م ــوص ص ــن خص ــان در ای مخالفانش
ــکل  ــه ش ــت ب ــرده و دس ــارت ک ــز نظ ــرد نی گی
دهــی گفتمانــی مــی زننــد کــه پذیــرای تزیینــی 
و ویترینــی کــردن اســتراتژی هــا و از درون تهــی 

ــد. ــا باش ــردن آنه ک
ــکا و  ــز آمری ــی نی ــت امنیت ــوزه سیاس ۳ـ  در ح
ــان از  ــوازی و همزم ــورت م ــه ص ــدان آن ب متح
ــا پروســه  ــد جبهــه وارد عمــل مــی شــوند ت چن

ــد: ــکل دهن ــوزه ش ــن ح ــود را در ای ــوذ خ نف
در وهلــه اول، واشــنگتن  در صــدد ســاده ســازی 
معــادالت امنیتی جهان اســالم  و انــکار تحرکاتی 
اســت که خــود در جهت تحقــق " منطقــه ناامن" 
صورت مــی دهد. بــر این اســاس، غرب بــه جای 
ــد  ــوان "مول ــه عن آنکــه ماهیــت واقعــی خــود ب
بحــران تروریســم" در منطقــه را جلــوه گر ســازد، 
در قالب "حــالل بحرانهای امنیتــی منطقه" جلوه 

گر می شود.
ــت  ــه حمای ــچ گاه ب ــرب هی ــه غ ــن معادل در ای
هــای پشــت پــرده و آشــکار خــود از رژیــم 
صهیونیســتی، داعــش و برخــی کشــورهای 
ــعودی در  ــتان س ــر عربس ــه نظی ــی منطق عرب
جهــت ناامــن ســازی جهــان اســالم اشــاره ای 
نکــرده و صرفا تصویــر وارونــه و کاریکاتوری خود 
را در ایــن خصــوص به خورد افــکار عمومی جهان 
مــی دهد. رســانه هــای غربی نیــز در ایــن روند به 
ــیمیایی  ــه ای ش ــزور در معادل ــک کاتالی ــه ی مثاب
عمــل مــی کننــد تــا هــر چــه ســریع تــر "اقنــاع 
ســاختگی" افــکار عمومی منطقــه و جهــان را در 

ــد. ــکل دهن ــوص ش ــن خص ای
در چنیــن وضعیتــی، حتــی حمایتهــای مســتقیم 
ــن  ــکوت ای ــتی و س ــم صهیونیس ــکا از رژی آمری
ــد  ــی مانن ــن الملل ــرا بی ــای ظاه ــورو نهاده کش
ــازمان  ــی و س ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی آژان
ملل متحــد در قبــال فعالیتهــای ضد امنیتــی این 
رژیــم نامشــروع )مانند وجود ســالح های هســته 
ای ممنوعه در زرادخانه های رژیم اشغالگر قدس( 
هــر یک با بایکــوت خبــری و تحلیلــی مواجه می 
شــوند. بدیهــی اســت کــه در چنیــن وضعیتــی، 

تنهــا راه بســتن نفــوذ دشــمنان، اصــرار بــر 
توانایــی هــای امنیتــی کشــور، از جملــه توانایــی 
ــده ای اســت کــه  هــای موشــکی و دفاعــی ارزن
ــل  ــوم حاص ــرز و ب ــن م ــدان ای ــت فرزن ــه هم ب
شــده و هــر یــک از آنهــا، روزنــه نفــوذ غــرب در 

معــادالت امنیتی-دفاعی کشــور را می بندد. 
ــی از  ــرب از رونمای ــانی غ ــن پریش ــی تری اصل
ــه  ــور، از جمل ــر کش ــکی اخی ــتاوردهای موش دس
موشــک عمــاد و شــهر زیرزمینــی موشــکی 
ریشــه در همیــن حقیقــت دارد. هــر یــک از ایــن 
ــی،  ــوزه نظام ــمن در ح ــوذ دش ــه نف ــوارد روزن م
دفاعــی و امنیتــی را در دوران پســابرجام خواهــد 

ــت. بس
۴ـ  ایــاالت متحــده آمریکا در حوزه اقتصــادی، در 
صدد است با قرار دادن نقطه ثقل اقتصادی کشور بر 
مبنای "برجام"، مانع از تحقق ظرفیت های بالقوه 
نهفتــه در حــوزه اقتصــاد و صنعــت کشــور شــود. 
بــه عبــارت بهتــر، غــرب روزنــه نفــوذ اقتصــادی 
ــن "  ــا انداخت ــای ج ــر مبن ــور را ب ــود درکش خ
ــی و  ــوزه  مال ــم"  در ح ــر از تحری ــاد متاث اقتص

اعتبــاری کشــور قــرار داده اســت.
ــت،  ــده اس ــوان ش ــا عن ــه باره ــه ک ــان گون هم
ــوه توســط  ــه صــورت بالق از آنجــا کــه برجــام ب
غــرب و حتــی دیگــر اعضــای ۱+5 قابــل نقــض 
اســت، نمــی تــوان از آن بــه عنــوان یــک نقطــه 
ثقــل در معــادالت اقتصــادی کشــور اتــکا کــرد. 
بدیهی اســت که در ایــن برهه تعیین کننــده، باید 
نســبت به مقوله "اقتصاد درونزا" یــا همان اقتصاد 
مقاومتــی بــه مثابــه تنهــا نســخه مقابلــه بــا نفوذ 
اقتصــادی غــرب در دوران پســا برجام نگریســت. 
در ایــن میــان، بــی اعتمــادی نســبت بــه طــرف 
مقابــل و اصــول اقتصــادی ایجــاب مــی کنــد به 
جــای تکیه بــر یــک "ظرفیــت قابــل تغییــر"، به 
ظرفیــت داخلــی کشــور  کــه متغیــری از اخــم و 

لبخنــد دشــمنان مــا نیســت اســتناد کنیــم.
ــا  ــه مبن ــی" ب ــه "اقتصــاد مقاومت ــی ک  در صورت
و الگــوی مــا در حــوزه مالــی و اعتبــاری و 
ــردش ســرمایه در داخــل و خارجــی از کشــور  گ
تبدیــل شــده  و "برجــام" در ذیــل ایــن ســاختار 
تعریــف گــردد، در ایــن حــوزه ضمــن بســتن راه 
نفــوذ دشــمن خواهیــم توانســت اقتصــاد خــود را 
بــه صــورت بنیادیــن و اصولــی بازتعریــف کــرده 
و برنــده ایــن رقابــت پیچیــده بــا آمریــکا باشــیم.
بــا ایــن حــال اگــر "برجــام" و "تحریمهــا" 
ــادی  ــد اقتص ــر کالب ــم ب ــه روح حاک ــد ب بخواهن
ــوند و  ــل ش ــام تبدی ــا برج ــور در دوران پس کش
ــده  ــگاه بازدارن اقتصــاد مقاومتــی در ذیــل ایــن ن
ــه  ــا ب ــود، م ــف ش ــرض آن تعری ــی در ع ــا حت ی
جــای "کنشــگری" در عرصــه اقتصــاد، صرفــا در 
مقــام "واکنــش " قــرار خواهیــم گرفــت. در اینجا 
ــه "  ــی" جــای خــود را ب ــوان و ظرفیــت داخل "ت

ــد داد.  ــی" خواه ــران خارج ــازی بازیگ ب
ــام،  ــا برج ــازی در دوران پس ــه ب ــت اینک در نهای
عــالوه بر آنکه به صــورت ذاتی و به دلیل آنارشــی 
حاکم بــر روابط بین الملل در دنیــای امروز پیچیده 
است، به دلیل تالش دشــمن برای نفوذ گسترده و 
همزمان در حوزه های متعدد اقتصادی و سیاســت 
داخلی و خارجی کشور به شدت حساس و سرنوشت 
ســاز اســت. از این رو بایــد مراقب باشــیم قطعات 
پازلــی به نــام "ایــران قدرتمنــد" را در دوران پســا 

برجــام نادرســت یــا جــا بــه جــا نچینیــم.

حنیف غفاری قواعد بازی در دوران پسابرجام
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ــه  ــت ک ــای آن اس ــوریه گوی ــر س ــوالت اخی || تح
دورانــی جدیــد در ایــن کشــور آغــاز شــده تــا شــاهد 
ــه  ــن رابط ــیم. در همی ــه آن باش ــح ب ــت صل بازگش
ایــران و روســیه رهبــری تــاش هــای جدیــد بــرای 
بازگردانــدن آرامــش و بیــرون رانــدن تروریســت هــا 
از ســوریه را بــه دســت گرفتــه انــد. تحلیــل شــما در 

ایــن رابطــه چیســت؟
ــت  ــم اس ــری مه ــش ام ــت داع ــه شکس ــزان ک ــان می ــه هم ب
مشــروعیت هــر ائتالفــی در جنــگ علیــه ایــن گــروه تروریســتی 
نیــز اهمیــت دارد. وارد شــدن ایــران بــه جنــگ بــا داعــش همــراه 
ــری بســیار  ــل ام ــد ســازمان مل ــی و قواع ــن الملل ــررات بی ــا مق ب
مغتنــم اســت. امــا بایــد بــه آمریــکا، روســیه، ایــران و هر کشــوری 
ــه  ــرد ک ــادآوری ک ــت دارد ی ــش دس ــا داع ــارزه ب ــر مب ــه در ام ک
داعــش تنهــا مشــکل ســوریه نیســت بلکــه بایــد در مــورد دولــت 
ــد  ــی خواه ــه وضعیت ــس از ســقوط داعــش ســوریه چ ــه پ و اینک

ــز اندیشــیده شــود.  داشــت نی

ــیه، در  ــور روس ــس جمه ــن« رئی ــر پوتی || »والدیمی
ســفر بــه آمریــکا و در گفتگــو بــا رســانه هــا هشــدار 
ــردن  ــاقط ک ــرای س ــی ب ــه تاش ــر گون ــه ه داده ک
حکومــت ســوریه مــی توانــد منجــر بــه شــکل گیری 
کشــوری ســقوط کــرده همچــون لیبــی و یــا عــراق 

شــود. نظــر شــما در ایــن خصــوص چیســت؟

ــه کنــار رفتــن اســد از قــدرت تاکیــد  بایــد بــه کشــورهایی کــه ب
دارنــد یــادآوری کــرد کــه فقــط کنــار گذاشــتن اســد از حکومــت 
کمکــی بــه حــل مشــکالت امنیتــی ایــن کشــور نمــی کنــد بــه 
عبــارت دیگــر بــا کنــار رفتــن اســد مشــکالت ســوریه حــل نمــی 
شــوند. هیــچ شــکی در ایــن نیســت کــه خشــونت هــای داعــش 
ــاع  ــدن اوض ــم ش ــب وخی ــی موج ــگ داخل ــات آن و جن و اقدام
ــا  ــان آنه ــه از می ــده ک ــر ش ــون نف ــدن ۱2 میلی ــوریه و آواره ش س
ــد.  ــه کشــورهای دیگــر مهاجــرت کــرده ان ــون نفــر ب چهــار میلی
بنابرایــن هــر گونــه راه حلــی بــرای ســوریه بایــد بصــورت عادالنه 
ــر مجموعــه ای از مــوارد امنیتــی و سیاســی باشــد.  و مشــتمل ب

|| کشــورهای غربــی و بطورکلــی ائتــاف ضــد 
ــا  ــگ ب ــه جن ــن ب ــیه و چی ــا ورود روس ــش ب داع
داعــش برخــوردی منفــی داشــته انــد. دلیــل اتخــاذ 
ــت؟  ــورها چیس ــن کش ــوی ای ــرد از س ــن رویک ای
ــد یــک همــکاری  ــوده و نیازمن ــی وســیع ب بحــران ســوریه بحران
ــای  ــالف ه ــر از ائت ــن موضــوع فرات ــدت اســت و ای ــع بلندم جام
ــای  ــش اعض ــد داع ــالف ض ــر ائت ــال حاض ــت. در ح ــی اس فعل
زیــادی دارد کــه همــه آنهــا داعیــه مبــارزه بــا داعــش در عــراق و 
ســوریه را دارنــد. تــا ایــن لحظــه ائتــالف ضــد داعــش بــه رهبــری 
ــه مواضــع  ــی ب ــه هوای ــزار و 200 حمل ــت ه ــش از هف ــکا بی آمری
داعــش در عــراق و ســوریه داشــته و در ایــن راه میلیاردهــا دالر نیــز 

ــه کــرده اســت. هزین

ــا داعــش بایــد  در مــورد حضــور روســیه و چیــن در امــر مبــارزه ب
ــن و  ــی ام ــه و جهان ــد شــدن از منطق ــرای بهــره من ــه ب گفــت ک
باثبــات ایــن بــه نفــع روســیه و چیــن و هــر کشــور دیگــری اســت 
کــه در قالــب یــک ائتــالف واحــد علیــه داعــش همــکاری کننــد. 

ــا  ــکا ب ــه آمری ــد ک ــان معتقدن ــی کارشناس || برخ
ــت.  ــق اس ــوریه مواف ــیه در س ــد روس ــرد جدی رویک
اگــر ایــن چنیــن اســت چــه عواملــی موجــب شــده 
ــوریه  ــیه در س ــرد روس ــا رویک ــرب ب ــا غ ــد ت ان

ــد؟ ــت کن موافق
ــا  ــگ ب ــا در جن ــته ت ــیه خواس ــب از روس ــور مرت ــکا بط آمری
ــز  ــران نی ــن از ای ــد. همچنی ــارکت کن ــوریه مش ــش در س داع
خواســته شــده تــا در ایــن جنــگ مشــارکت کنــد. امــا بــا ایــن 
ــا آمریــکا  ــا کنــون هیــچ عملیــات مشــترکی ب وجــود روســیه ت
نداشــته و حتــی بعــد از دیــدار »بــاراک اوبامــا« رئیــس جمهــور 
ــیه، در  ــور روس ــس جمه ــن« رئی ــر پوتی ــا »والدیمی ــکا ب آمری
ــا  ــورک، آنه ــل در نیوی ــازمان مل ــی س ــع عموم ــیه مجم حاش
ــه  ــه بطــور مشــترک دســت ب ــد ک ــه را اعــالم نکردن ــن نکت ای
عملیــات نظامــی خواهنــد زد. در حــال حاضــر دو رویکــرد 
ــن  ــا ای ــا ب ــود دارد ام ــرای حــل بحــران ســوریه وج ــاوت ب متف
وجــود بــرای نجــات مــردم بیگنــاه ســوریه و بخاطــر انســانیت، 
تمامــی کشــورهای درگیــر در امــر ســوریه بایــد بــه یــک توافــق 
ــد.  ــکاری کنن ــر هم ــا یکدیگ ــا داعــش ب ــارزه ب ــیده و در مب رس
ــران  ــوی بازیگ ــی از س ــدون هماهنگ ــه و ب ــات یکجانب اقدام
ــر شــدن اوضــاع در  ــده ت ــف ممکــن اســت موجــب پیچی مختل
ــه ای و  ــده بازیگــران منطق ــن برعه ــن ای ســوریه شــود، بنابرای

ــوند.  ــر ش ــا یکدیگ ــکاری ب ــه وارد هم ــی اســت ک ــن الملل بی

|| در هفتــه جــاری ارتــش عــراق از توافــق بــا ایــران، 
روســیه و ســوریه بــرای مبــارزه بــا داعــش و انتقــال 
اطاعــات خبــر داد. تحلیــل شــما در خصــوص 

ــت؟ ــا چیس ــکاری ه ــه هم اینگون
ــتقل وارد  ــور مس ــک کش ــوان ی ــه عن ــه ب ــق دارد ک ــراق ح ع
همــکاری و امضــای توافــق بــا کشــورهای دیگر بــر اســاس منافع 
خــود شــود. مبارزه بــا تروریســم در عــراق مســتلزم همــکاری های 
منطقــه ای و همچنیــن حمایــت هــای بیــن المللــی اســت. اکنــون 
ــد و  ــار بگذارن ــا کشــورها اختالفــات خــود را کن زمــان آن اســت ت
بــرای حــل بحــران ســوریه وارد همــکاری بــا یکدیگر شــوند. فقط 
یــک ائتــالف قانونــی بــرای مبــارزه بــا تروریســم مفیــد اســت در 
ــر شــدن  ــده ت ــه پیچی ــه منجــر ب ــات یکجانب غیراینصــورت اقدام

ــه مــی شــوند.   اوضــاع در خاورمیان

گفتگو با مشاور پنتاگون:

مشکالت سوریه با رفتن اسد حل نمی شود/ لزوم تشکیل ائتالف واحد

مشاور پنتاگون و فرماندهی ناتو با اشاره به وضعیت موجود در سوریه خطاب به کشورهایی که بر تغییر نظام در سوریه 
تاکید دارند عنوان داشت که با کنار رفتن بشار اسد از قدرت، مشکالت این کشور حل نمی شود.

 روسیه از چهارشنبه هفته گذشته حمله به مواضع تروریست ها در سوریه را آغاز کرده و هر چند سوریه و عراق از این 
حمالت حمایت می کنند اما کشورهایی همچون آمریکا و ترکیه از این حمالت انتقاد می کنند. 

در همین رابطه برای تحلیل بهتر این وضعیت با دکتر »محمد شفیق همدم« مشاور پنتاگون و فرماندهی ناتو در افغانستان 
به گفتگو نشستیم. دکتر همدم از کارشناسان حوزه خاورمیانه بوده و عالوه بر امر مشاوره با فرماندهان ناتو در افغانستان 

در دانشگاه مریلند نیز تدریس می کند. متن مصاحبه با دکتر همدم به شرح زیر است: 

بحران سوریه بحرانی وسیع بوده و 
نیازمند یک همکاری جامع بلندمدت 

است و این موضوع فراتر از ائتالف 
های فعلی است. در حال حاضر 

ائتالف ضد داعش اعضای زیادی 
دارد که همه آنها داعیه مبارزه با 

داعش در عراق و سوریه را دارند. 
تا این لحظه ائتالف ضد داعش به 

رهبری آمریکا بیش از هفت هزار و 
۲۰۰ حمله هوایی به مواضع داعش 

در عراق و سوریه داشته و در این راه 
میلیاردها دالر نیز هزینه کرده است|
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خاورمیانه و شمال آفریقا

ــد  ــل متح ــازمان مل ــر کل س ــام دبی ــم مق قائ
ــاده ای  ــرح ۷ م ــول ط ــه قب ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــی  ــا اقدام ــی ه ــوی حوث ــل از س ــازمان مل س
ســازنده بــود گفــت: امیــدوارم »منصــور هــادی« 

ــرد. ــرا بپذی ــز آن نی
ــد  ــل متح ــازمان مل ــالگی س ــاد س ــن هفت جش
در حالــی در ایــران برگــزار شــد کــه »یــان 
ــل  ــرکل ســازمان مل ــام دبی ــم مق الیاســون« قائ
ــور  ــاون ام ــاس عراقچــی« مع در مشــایعت »عب
ــه   ــور خارج ــی وزارت ام ــن الملل ــی و بی حقوق
ــن منظــور در  ــه همی ــه ب ــران در همایشــی ک ای
ــی  ــن الملل ــوزش و پژوهــش هــای بی ــز آم مرک
وزارت امــور خارجــه تشــکیل شــد، حضــور 

ــت. یاف
ــی  ــوص چرای ــری در خص ــت خب وی در نشس
بهانــه جویــی عربســتان و عــدم پذیــرش 
ــن کشــور  ــل از ســوی ای طــرح ۷ ســازمان مل
ــا  ــه موافقــت »انصــاراهلل یمــن« ب ــا توجــه ب ب
ــه  ــت آن ب ــه موافق ــال نام ــرح و ارس ــن ط ای
ــل  ــازمان مل ــرکل س ــون« دبی ــی م ــان ک »ب
ــه در  ــول نتیج ــدم حص ــف از ع ــراز تأس ــا اب ب
مذاکــرات یمــن گفــت: ســازمان ملــل تــالش 
زیــادی در ایــن خصــوص انجــام داد تــا شــاید 
فرصتــی بــرای آغــاز مذاکــرات ایجــاد شــود اما 
متاســفانه ایــن تــالش هــا بــه لحــاظ سیاســی 
نتیجــه بخــش نبــود و شــاهد تشــدید درگیــری 
هــای نظامــی و قربانــی شــدن شــمار زیــادی 

ــم. ــاه بودی ــی گن ــردم ب از م
ــد  ــش کلی ــه پی ــه هفت ــرات س ــزود: مذاک وی اف
ــه جایــی نرســید  خــورد امــا در کمــال تاســف ب
و در حــال حاضــر هــم »اســماعیل ولــد الشــیخ« 
ــالش  ــن ت ــور یم ــل در ام ــازمان مل ــده س نماین
بســیاری بــرای متقاعــد کــردن طرفیــن درگیری 
ــه از ســرگیری گفتگــو هــا انجــام مــی دهــد.  ب
ــه  ــه ب ــه وقف ــت ک ــدوار اس ــل امی ــازمان مل س
ــدوار  ــی امی ــرود و حت ــان ب ــده از می ــود آم وج
هســتیم کــه مذاکــرات قبــل از پایــان مــاه 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــر( از س ــاری )اکتب ــالدی ج می
قائــم مقــام دبیــرکل ســازمان ملــل در ادامــه بی 
آنکــه اشــاره ای بــه کارشــکنی هــای عربســتان 
ســعودی در مســیر مذاکــرات صلــح یمــن 
ــه  ــرح ۷ مرحل ــا ط ــاراهلل ب ــت انص ــد، موافق بکن
ــل را اقدامــی ســازنده در جهــت  ای ســازمان مل
تعامــل و همــکاری دانســت و اظهــار امیــدواری 
کــرد »عبــد ربــه منصــور هــادی« هــم علیرغــم 
تعللــی کــه وجــود دارد، نیــاز بــه آغــاز مذاکــره را 

ــد. حــس کن
ــه  ــی ک ــه مذاکرات ــه ب ــا توج ــت: ب ــون گف الیاس
ــه  ــتم، ب ــارات داش ــتان و ام ــات عربس ــا مقام ب
شــخصه دیــدگاه مثبتــی نســبت بــه این مســئله 
ــن( دارم و  ــران یم ــل بح ــح و ح ــرات صل )مذاک
امیــدوارم کــه مذاکــرات خیلــی زود آغــاز شــود.

وی در خصـوص سـؤال دیگـر خبرنـگار مهـر و 
ایـن موضـوع که دلیـل تـالش دبیرکل سـازمان 
ملل)بـان کـی مـون( بـه نهادینـه کـردن مفهوم 
 )human security( انسـانی«  »امنیـت 
در سـطوح بیـن المللـی در مقابـل مفهـوم جـا 
 state( »افتـاده تـری چـون »امنیـت دولتـی
security( گفـت: پرداختـن بـه مقولـه حقوق 
بشـر و امنیت انسـانی، تـالش مشـترک دولت و 

جامعـه مدنـی را مـی طلبـد.
ــه حقــوق بشــر  وی افــزود: در یــک بعــد بایــد ب
ــان،  ــر زن ــود، از منظ ــگاه ش ــردی ن ــای ف از زوای
کــودکان و قشــر آســیب پذیــر جامعــه. در نــگاه 
ــردم محســوب  ــا عضــوی از م ــل م ســازمان مل
مــی شــویم و بــه همیــن دلیــل در برابــر مــردم 

مســئول و پاســخگو هســتیم.
وی یــادآور شــد: بــاز هــم مــی گویــم مــا عضوی 
از مــردم هســتیم. در ســازمان ملــل متحــد ضمیر 
»مــا« نماینــده اعضــای ایــن نهــاد بیــن المللــی 
ــه خــود  ــه نوب ــز ب اســت و کشــورهای عضــو نی
دولــت هایــی هســتند کــه از ســوی مــردم خــود 
ــات  ــات نی ــی اوق ــا گاه ــد. ام ــده ان ــاب ش انتخ
مــردم و دولــت هــا در تعــارض بــا یکدیگــر قــرار 
مــی گیرنــد و تــالش نهایــی مــا حــل تدریجــی 

ایــن اختالفــات اســت.
ــح  ــل تصری ــازمان مل ــرکل س ــام دبی ــم مق قائ
کــرد: پیشــتر هــم گفتــه ام کــه ســازمان ملــل 
ــه  ــت. در درج ــر اس ــاب دو تصوی ــد بازت متح
ــه همــان شــکلی  ــر جهــان را ب ــا تصوی اول، م
کــه هســت انعــکاس مــی دهیــم. و متاســفانه 
بایــد بگویــم کــه گاهــی اوقــات جهــان 
مــکان چنــدان زیبایــی نیســت. در درجــه دوم، 

ــه  ــه ای ک ــه گون ــان را ب ــل جه ــازمان مل س
ــی کشــد.  ــر م ــه تصوی ــد آن هســتیم ب آرزومن
ــان  ــی جه ــره واقع ــده چه ــکاس دهن ــا انع م
ــر  ــد تصوی ــال نبای ــن ح ــا در عی ــتیم ام هس
ــیم  ــه آن برس ــد ب ــه بای ــری( را ک ــان )بهت جه
فرامــوش کنیــم و کار مــا هــم کاهــش شــکاف 
موجــود بیــن ایــن دو تصویــر واقعــی و خیالــی 
ــن تعریفــی اســت کــه  ــن ســاده تری اســت. ای
ــل و  ــازمان مل ــی س ــدف نهای ــوان از ه ــی ت م
ــه عهــده اعضــای آن اســت  وظیفــه ای کــه ب

ــه داد.   ارائ
الیاســون در ادامــه از توافــق هســته ای بــه 
عنــوان ســیگنالی مثبــت یــاد کــرد و بــر نقــش 
ســازنده ایــران در حــل مســائل خاورمیانــه تاکید 

ــرد. ک
وی گفــت: در حــل مناقشــات بایــد تمــام تالش 
خــود را بــرای ممانعــت از توســل بــه اســتراتژی 
نظامــی بــه کار بگیریــم. البتــه اســتفاده از ابــزار 
ــا تروریســم الزم اســت  ــارزه ب ــرای مب نظامــی ب
امــا حتــی در ایــن مقولــه نیــز اســتفاده از گزینــه 
ــی  ــتراتژی سیاس ــر اس ــی ب ــد مبتن ــی بای نظام

باشــد.
ــز  ــران در مرک ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش الیاســون ب
حــل و فصــل بســیاری از مناقشــات منطقــه ای 
وجــود دارد، تاکیــد کــرد: بــه ویــژه در خصــوص 
ــن جنــگ تمــام شــود  ــم ای ســوریه مــی خواهی
ــدف از  ــن ه ــر اســت ای ــم بهت ــی کنی ــر م و فک

ــره حاصــل شــود. ــق و مذاک ــق تواف طری
الیاســون تشــکیل دولــت انتقالــی را تنهــا راه حل 
ــازه  ــت: اج ــرد و گف ــالم ک ــوریه اع ــران س بح
ــم  ــان را رق ــده خودش ــه کشــورها آین ــم ک بدهی
بزننــد امــا بــاز هــم دربــاره تشــدید جنــگ هــای 
نیابتــی هشــدار مــی دهــم. ســازمان ملــل نهادی 
اســت کــه فقــط راه و جهــت را نشــان مــی دهد. 
ــی  ــم ول ــی کنی ــداز را مشــخص م ــا چشــم ان م
رســیدن بــه ایــن چشــم انــداز بــه اراده سیاســی 

کشــورهای عضــو بســتگی دارد.

قائم مقام دبیر کل سازمان ملل متحد:

قبول طرح سازمان ملل درباره یمن از سوی حوثی ها اقدامی سازنده بود

اقــدام وقیحانــه اخیــر شــبکه تلویزیونــی »العربیــه« در خصــوص 
متجــاوز خوانــدن فلســطینیان و خصوصــا شــهید »مهنــد عقبــی« 
ــرده از  ــار دیگــر پ ــر الســبع ب ــه بئ عامــل عملیــات شــهادت طلبان

ماهیــت صهیونیســتی -وهابــی ایــن شــبکه برداشــت.
در حالــی کــه ســاکنان کرانــه باختــری بــه ماننــد ســاکنان مظلــوم 
غــزه در حــال نبــرد بــرای زنــده مانــدن و رســیدن بــه حقــوق اولیــه 
انســانی خــود )کــه توســط صهیونیســتها و در ســایه ســکوت مجامــع 
بیــن المللــی غصــب شــده اســت( هســتند، شــبکه العربیــه عملیــات 
شــهادت طلبانــه »بئــر الســبع« را مصــداق تجــاوز خوانــده اســت!

ــوص  ــه در خص ــبکه العربی ــس ش ــر زیرنوی ــا تصاوی ــن روزه ای
عملیــات بئــر الســبع در شــبکه هــای اجتماعــی دســت بــه دســت 
ــه  ــی« ب ــد عقب ــهید »مهن ــها، از ش ــن زیرنویس ــردد. در ای ــی گ م
عنــوان فــردی متجــاوز و از عملیــات شــهادت طلبانــه ای کهمنجر 
ــک  ــوان ی ــه عن ــت ب ــده اس ــت ش ــت دو صهیونیس ــه هالک ب
»تجــاوز« نــام بــرده اســت! ایــن رویکــرد وقیحانــه شــبکه العربیــه 

در قبــال منازعــه رژیــم اشــغالگر قــدس و فلســطینیان مســبوق به 
ــوده اســت. ســابقه ب

درتابســتان ســال 20۱۳ میــالدی و در جریــان نبــرد همــه جانبــه 
رژیــم صهیونیســتی علیــه ســاکنان بــی دفــاع نــوار غزه نیز شــبکه 
ــری و رســانه هــای  ــه یکــی از شــبکه هــای خب ــه مثاب ــه ب العربی
وابســته بــه دولــت نتانیاهــو وارد عمــل شــد و بــه سانســور جنایات 
تــل آویــو و از آن ســو، پوشــش مغرضانــه اخبــار جنــگ بــه ضــرر 
رزمنــدگان مقاومــت اســالمی فلســطین پرداخــت. شــبکه العربیــه 
ــم  ــه ســران رژی ــق خاطــر خــود ب ــه ســبب تعل کــه مدتهاســت ب
اشــغالگر قــدس ، »العبریــه« خوانــده مــی شــود بــار دیگــر تعلــق 
خاطــر خــود بــه صهیونیســتها را طــی روزهــای اخیــر بــه تصویــر 

کشــیده اســت.
شــبکه تلویزیونــی العربیــه ایــن روزهــا بــار دیگر بــه بازوی رســانه 

ای رژیــم اشــغالگر قــدس تبدیل شــده اســت.
رویکــرد خــاص ایــن شــبکه در تولیــد و پخــش اخبــار و تحلیلهــا و 

گزارشــهای مغرضانــه از انتفاضه ســوم فلســطینیان ریشــه در تعلق 
خاطــر ســران آل ســعود ) بــه عنــوان گرداننــدگان اصلــی و تامیــن 
کننــدگان ســرمایه شــبکه الجزیــره( و ســران رژیــم صهیونیســتی 

بــاز مــی گــردد.
ــه یــک دهــه اخیــر نشــان داده اســت کــه ســران ســعودی  تجرب
ــان  ــن مخالف ــی تری ــم صهیونیســتی از اصل ــد ســران رژی ــه مانن ب
ــوص  ــی در خص ــه اقدام ــچ گون ــوده و از هی ــالمی ب ــت اس مقاوم
نابودســازی گفتمــان مقاومــت و جایگزین ســازی گفتمان ســازش 

ــد. ــغ نمــی ورزن دری
بــی دلیــل نبــود کــه در جریــان ۴ نبــرد مســتقیمی کهــاز 
ــا  ــطین ب ــان و فلس ــت لبن ــدگان مقاوم ــان رزمن ــال 200۶ می س
صهیونیســتها در گرفتــه اســت، ریــاض حکم یکــی از اصلــی ترین 

ــت. ــته اس ــو را داش ــل آوی ــان ت ــم پیمان ه
ــک  ــی مل ــور یعن ــن کش ــد ای ــاه جدی ــد در دوران پادش ــن رون ای
ســلمان و فرزنــدش محمــد بــن ســلمان نیــز ادامــه دارد. پیگیــری 
خــط خبــری و تحلیلــی العربیــه در قبــال انتفاضــه اخیــر فلســطین، 
حقیقتــی تلخ بــه نــام هــم پیمانــی آل ســعود و رژیم صهیونیســتی 
در کشــتار مظلومانــه ملــت فلســطین را بــه مــا یــادآوری مــی کند.

وقتی العربیه برای نتانیاهو سنگ تمام می گذارد
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خاورمیانه و شمال آفریقا

|| همانطـور کـه مطلـع هسـتید حمات 
هـای  گـروه  مواضـع  بـه  روسـیه 
تروریسـتی در سـوریه بـا واکنش منفی 
ائتـاف ضـد داعش بـه رهبـری آمریکا 
مواجه شـده اسـت. بـه نظر شـما دلیل 
مخالفـت ایـن کشـورها بـا اقدامـات 

روسـیه در سـوریه چیسـت؟
ــه از  ــت ک ــی آن اس ــش منف ــن واکن ــی ای دلیل
دیــد غــرب نــوع نگرشــی کــه روســیه و ایــران 
ــوریه  ــر در س ــی حاض ــای شورش ــروه ه ــه گ ب
ــد مشــکل ســاز باشــد چــون از  ــی توان ــد م دارن
ــه  ــی ک ــروه های ــد تهــران و مســکو همــه گ دی
ــتند  ــگ هس ــال جن ــوریه در ح ــت س ــا حکوم ب
تروریســت محســوب مــی شــوند. در ایــن میــان 
دیدگاهــی مبنــی بــر تشــکیل دولــت انتقالــی در 
ــدگاه  ــا ایــن دی ــز ب ســوریه وجــود دارد و مــن نی
موافقــم زیــرا در دوران انتقالــی حکومتــی کــه بر 
ــای  ــد از سیســتم ه ــی توان ــد م ــی آی ســرکار م
موجــود اســتفاده کــرده و آن دســته از موسســات 
و نهادهایــی را کــه در طــول چهار ســال گذشــته 
ــا  ــی و ی ــده دو قطب ــار پدی ــادی گرفت ــا حــد زی ت

ــد را احیــا کنــد. چنــد قطبــی شــده ان
ــه نظــر مــی رســد حمــالت ســنگین روســیه  ب
ــوریه  ــی در س ــای شورش ــروه ه ــع گ ــه مواض ب
و اســتفاده ایــن کشــور از موشــک هــای کــروز 

بیشــتر بــرای آن اســت کــه مســکو نشــان دهــد 
ــد در مراکــز بحــران اقدامــات مفیــدی  مــی توان
داشــته باشــد. امــا در ایــن میــان مخالفــان 
معتقدنــد کــه حمــالت روســیه مــی توانــد از بــه 
نتیجــه رســیدن رونــد دیپلماتیــک و بــر ســر میز 
مذاکــره نشــاندن گــروه هــای مختلــف ســوری 

ــد. ــری کن جلوگی

|| »والدیمیـر پوتیـن« رئیـس جمهـور 
روسـیه، درمـدت حضـور در نیویـورک 
عمومـی  درمجمـع  شـرکت  بـرای 
سـازمان ملـل و همچنیـن پیـش از آن 
نسـبت بـه سـقوط »بشـار اسـد« در 
سـوریه هشـدار داده و عنوان کـرده بود 
که بـروز چنیـن وضعیتـی سـوریه را به 
سـمت یک کشـور سـقوط کرده سـوق 
مـی دهـد، در حالـی کـه بـه نطـر مـی 
رسـد روسـیه و غـرب در مورد سـوریه 
در دو سـوی میـدان ایسـتاده اند تحلیل 

شـما در ایـن مـورد چیسـت؟
در مــورد اینکــه در صــورت ســقوط اســد ســوریه 
ــه یــک کشــور فروپاشــیده مــی شــود  تبدیــل ب
حــق بــا پوتیــن اســت. ممکــن اســت برخــی بــا 
ایــن نظــر مخالــف باشــند امــا وضعیــت موجــود 
ــه ســقوط اســد  ــی دهــد ک در ســوریه نشــان م

وضعیــت را در ســوریه وخیــم تــر مــی کنــد.

|| در هفتــه گذشــته خبرهایــی در مــورد 
رویــت جنگنــده هــای روســی در 
آســمان ترکیــه منتشــر شــد و متعاقب 
آن ناتــو نیــز اعــام کــرد کــه در مــورد 
ــه  ــار ترکی ــیه در کن ــا روس ــه ب مقابل
ــود، در شــرایطی کــه تنــش  خواهــد ب
ــیه  ــرب و روس ــان غ ــود می ــای موج ه
در مــورد اوکرایــن همچنــان بــه قــوت 
خــود باقــی هســتند بــروز چنیــن 
ــه را  ــیه و ترکی ــان روس ــی می وضعیت

ــد؟ ــی کنی ــل م ــور تحلی چط
ــه  ــش ب ــود در واکن ــو از خ ــه نات ــرعتی ک ــا س ب
مشــاهده جنگنــده هــای روســی در آســمان ترکیه 
نشــان داد و اعــالم کــرد کــه حاضــر اســت بطــور 
مشــترک بــا ترکیــه در مقابــل روســیه بایســتد می 

توانــد یــک نکتــه خطرنــاک در منطقــه باشــد.

کـه  معتقدنـد  کارشناسـان  برخـی   ||
آمریـکا بـا رویکـرد جدیـد روسـیه در 
سـوریه موافـق اسـت. اگر ایـن چنین 
اسـت چـه عواملـی موجـب شـده انـد 
تا غـرب بـا رویکرد روسـیه در سـوریه 

موافقـت کنـد؟
مــن در میــان مقامــات و کارشناســان آمریکایــی 
چنیــن دیدگاهــی را ندیــده ام کــه آنهــا بــا 

اقدامــات جدیــد روســیه در ســوریه موافــق 
ــیاری از  ــه بس ــت ک ــی اس ــن در حال ــند و ای باش
ــرد  ــه عملک ــبت ب ــی نس ــان آمریکای کارشناس
دولــت اوبامــا در ســوریه انتقــاد دارنــد. در چنیــن 
فضایــی کــه اغلــب کارشناســان خواســتار اتخــاذ 
راهبــردی دیگــر از ســوی کاخ ســفید بــرای 
ــکا  ــد اســت کســی در آمری ســوریه هســتند بعی
ــد  ــق باش ــوریه مواف ــکو در س ــرد مس ــا رویک ب
امــا مــن بــه شــخصه امیــدوارم روزی برســد کــه 
شــاهد هیــچ رقابــت و بلــوک بنــدی خاصــی در 

ــیم. ــف نباش ــورهای مختل ــان کش ــوریه می س

|| وضعیت موجـود در خاورمیانـه و ادامه 
کشـمکش میـان روسـیه و آمریـکا در 
حالی اسـت که تنـور انتخابات ریاسـت 
جمهـوری در آمریکا رفتـه رفته گرم می 
شـود. تاثیـر مباحـث سیاسـت خارجی 
ریاسـت  انتخابـات  هـای  رقابـت  در 
جمهوری آمریکا به  چه شـکلی اسـت؟

سیاســت خارجــی از موضوعــات اصلــی در 
انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا محســوب 
ــواردی همچــون جنــگ ســوریه  نمــی شــود. م
ــد  ــی توان ــران م ــا ای ــته ای ب ــق هس ــا تواف و ی
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــی نامزده ــوی برخ از س
بگیــرد امــا بــه اعتقــاد مــن در انتخابــات ریاســت 
جمهــوری آمریــکا موضوعــات داخلــی از اهمیت 

ــتند. ــوردار هس ــتری برخ بیش

گفتگو با سفیر سابق آمریکا در عربستان:

سقوط اسد وضع سوریه را وخیم تر می کند/هشدار پوتین را باید جدی گرفت
سفیر سابق آمریکا در عربستان سعودی با اشاره به مخالفت ایاالت متحده با اقدامات 
روسیه در سوریه، عنوان داشت که هشدار والدیمیر پوتین در مورد تبعات منفی سقوط 

»بشار اسد« را باید جدی گرفت.
روسیه از تاریخ هشتم مهر )۳۰ سپتامبر( حمله به مواضع تروریست های حاضر در 
سوریه را آغاز کرده، اقدامی که موجب خشم کشورهای عربی و همچنین ائتالف ضد 

داعش به رهبری آمریکا شده است.
هر چند حمالت روسیه موجب عقب نشینی گروه های تروریستی در سوریه شده اما با 
این وجود انتقاد کشورهای عضو ائتالف ضد داعش از این حمالت همچنان ادامه دارد. 
برای تحلیل بهتر دلیل مخالفت غرب با این حمالت با »ریچارد دبلیو مورفی« به گفتگو 

. نشستیم
ریچاردمورفی، دیپلمات کهنه کار آمریکایی است با ده ها سال کار در خاورمیانه و 
کشورهای عربی، وی در سالهای جنگ ایران و عراق سفیر آمریکا در عربستان سعودی و 

بعد معاون وزیر خارجه در امور خاورمیانه بود. متن این گفتگو به شرح زیر است:

رهبــر حــزب توحیــد عربــی لبنــان تاکیــد کــرد: »عــدم مســئولیت 
پذیــری ســعودیها در قبــال قربانیــان و مجروحیــن، از خــود فاجعــه 

منــا بدتــر اســت.«
»وئــام وهــاب« در حاشــیه مراســم بزرگداشــت شــهدای فاجعه منا 
در بیــروت اظهــار داشــت: »آنچــه در منــا رخ داد یــک فاجعــه تمــام 
عیــار بــود، فاجعــه ای کــه قلــوب همــه را بــه درد آورده و جریحــه 

دار ســاخت.«
ــوع  ــه وق ــه ب ــری ک ــه بزرگت ــال فاجع ــن ح ــا ای ــه داد: »ب وی ادام
پیوســته اســت، عــدم مســئولیت پذیــری ســعودی هاســت. فاجعــه 

ای کــه بــه مراتــب از فاجعــه منــا بدتــر اســت.«
ــزود: »آل ســعود در ایجــاد  ــان اف ــی لبن ــد عرب ــر حــزب توحی رهب
ایــن فاجعــه گناهــکار اصلــی اســت. چــرا کــه مقامــات عربســتانی 
ــن  ــرده و چنی ــل نک ــوص عم ــن خص ــود در ای ــئولیت خ ــه مس ب

ــد.« ــود آوردن ــه وج ــه ای را ب فاجع
وئــام وهــاب گفــت: »آنهــا حتــی پــس از وقــوع فاجعــه نیــز جبران 
ــن  ــی تری ــود در بدیه ــا ســلب مســئولیت از خ ــرده و ب ــات نک ماف
ــا کشــورها و رســیدگی  مــوارد و موضوعــات از جملــه همــکاری ب
ــق  ــری را خل ــه بدت ــا فاجع ــات آنه ــن و نج ــال مجروحی ــه ح ب

ــد.« کردن
وی در پایــان تاکیــد کــرد: »ملــک ســلمان پادشــاه ســعودی بایــد 
مســئولیت اخالقــی و سیاســی فجایعــی که در منــا و پــس از آن رخ 

داده اســت را شــخصا بپذیــرد.«
ــه  ــهدای فاجع ــت ش ــم بزرگداش ــه مراس ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
منــا از ســوی ســفارت جمهــوری اســالمی ایــران در بیــروت و در 
مجتمــع فرهنگــی امــام شــمس الدیــن در منطقــه ضاحیــه برگــزار 
شــد. در ایــن مراســم شــمار زیــادی از شــخصیت هــای سیاســی و 

مذهبــی و فرهنگــی در لبنــان حضــور داشــتند.

گفتگو با رهبر حزب »توحید عربی لبنان«:

عدم مسئولیت پذیری سعودی ها فاجعه ای بدتر از منا است
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مشــاور حقوقــی و از اعضــای کنونــی شــورای عالــی انقــالب یمــن 
ضمــن تاکیــد بــر فعالیــت رســانه ای گســترده عربســتان در کتمان 
جنایــات خــود در یمــن اعــالم کــرد: ایــران و عمــان تنهــا حامیــان 

ایــن کشــور در مقابل متجــاوزان هســتند.
ــون  ــن قان ــار اهلل در تدوی ــده انص ــار« نماین ــان مخت »عبدالرحم
اساســی یمــن، اســتاد دانشــگاه حدیــده، مشــاور قانونــی شــورای 
ــزوم  ــر ل ــن شــورا ب ــی ای ــالب یمــن و از اعضــای کنون ــی انق عال
ــا جنــگ رســانه ای کــه عربســتان علیــه یمــن و مــردم  مقابلــه ب
ــه  ــرد: در راس برنام ــح ک ــد و تصری ــرده تاکی ــاز ک ــن کشــور آغ ای
هــای مــا بــه عنــوان هیئتــی از شــورای عالــی انقالبــی یمــن کــه 
بــه چنــد کشــور منطقــه ســفر کــرده ایــم، شکســتن دیــوار رســانه 
ای اســت کــه عربســتان و همپیمانــان آن علیــه یمــن و مــردم این 

ــد. کشــور ایجــاد کــرده ان
وی افــزود: عــالوه بــر جنــگ و تجــاوز نظامــی عربســتان و 
ــگ  ــر جن ــه یمــن، عربســتان آغازگ ــن کشــور علی ــان ای همپیمان
ــی  ــد م ــه ج ــه ب ــت ک ــور اس ــن کش ــه ای ــانه ای علی ــزرگ رس ب
ــاک  ــوان گفــت ایــن جنــگ رســانه ای از جنــگ نظامــی خطرن ت
تــر اســت، چــرا کــه بــا رســوخ در همــه خانــه هــا در اقصــی نقــاط 
دنیــا، بــه راحتــی تجــاوز بــه یمــن را توجیــه و حقایــق را کتمــان 
مــی کنــد و افــکار مــردم جهــان را بــه راحتــی تحــت تاثیــر خــود 

ــی دهــد. ــرار م ق
مختــار در ادامــه بــا اشــاره بــه حمایــت آمریــکا و غــرب از تجــاوز 
آشــکار آل ســعود بــه یمــن گفــت: ایــن جنــگ نظامــی بــا موافقت 
ــه و  ــرائیل، فرانس ــکا، اس ــع آمری ــت، در واق ــورت گرف ــکا ص آمری
انگلیــس بــا ایــن جنــگ موافــق هســتند حتــی موضــع روســیه نیز 

در قبــال ایــن جنــگ مشــخص نیســت.
ــی انقــالب یمــن د ر ادامــه اظهــار داشــت: در  عضــو شــورای عال
واقــع عربســتان مــی توانــد بــا پــول همــه افــکار و عقیــده هــا را 
بخــرد و همــه را بــا خــود همــراه ســازد؛ دولــت هــا و مواضــع آنهــا 
را پشــت پــرده مــی خــرد و مــردم را بــا رســانه هــا و جنــگ رســانه 
ای مــی فریبــد و گمــراه کنــد؛ عربســتان بودجــه و هزینــه بســیار 
ــرای تبلیغــات رســانه ای خــود صــرف مــی کنــد و در  زیــادی را ب
مقابــل شــبکه هــای ماهــواره ای مــا را از کار مــی انــدازد ما شــبکه 
هــای ماهــواره ای ســاده ای دارییــم کــه توســط آنهــا صــدای خود 
را بــه جهانیــان مــی رســانیم امــا در جریــان ایــن جنــگ عربســتان 
همــه آنهــا را هــدف قــرار داده و از کار انداخــت، همچــون شــبکه 

المســیره کــه از نایــل ســت حــذف شــده اســت.
مختــار تصریــح کــرد: جنــگ رســانه ای یــک جنــگ کثیــف و پلید 
ــری آن یــک  ــا بکارگی اســت کــه ائتــالف ضــد یمــن توانســته ب
دیــوار میــان یمــن و کشــورها ایجــاد و یمــن را از همــه کشــورهای 

دنیــا جــدا کنــد.
ــی  ــورای عال ــی از ش ــراه هیئت ــه هم ــود ب ــر خ ــفر اخی ــه س وی ب
انقالبیــون یمــن اشــاره و تصریــح کــرد: یکــی از اهــداف ما از ســفر 
بــه ایــران ایــن بــود که بــا کمــک رســانه ای تهــران، ایــن دیــوار را 
درهــم بکوبیــم و صــدای خــود را بــه گــوش مــردم جهان برســانیم 
ــانی  ــر انس ــات غی ــود و جنای ــت خ ــان مظلومی ــردم جه ــه م و ب
ســعودی هــا علیــه غیــر نظامیــان زنــان و کــودکان را بشناســانیم.

ــی  ــدار هیئــت شــورای عال ــه دی ــار در ادامــه ضمــن اشــاره ب مخت
انقالبــی یمــن بــا تنــی چنــد از مســئوالن ایرانی گفــت: مقامــات و 
مســئوالن ایرانــی دیــد بــاز و روشــنی درخصــوص تحــوالت یمــن 
و جنایــات آل ســعود و همپیمانــان آنهــا علیــه یمــن دارنــد. موضــع 
آنهــا در خصــوص پایــداری مــردم یمــن موضعــی مثبت و ســازنده 

اســت.
وی تاکیــد کــرد: قبــل از آنکــه ایــن جنــگ آغــاز شــود عربســتان 
اقــدام بــه خریــد دولتهــا کــرده اســت و متاســفانه مــا هیــچ حامــی 
ــل برخــی کشــورها ســاکت  ــم؛ در مقاب ــران و عمــان نداری جــز ای
هســتند و نــه حمایــت مــی کننــد و نــه مخالفــت مثــل تونــس و 

ــر. الجزائ
ــردم و  ــتراتژی م ــوص اس ــؤالی در خص ــه س ــخ ب ــار در پاس  مخت
ــا  ــت: م ــن کشــور گف ــه ای ــی ب ــه تجــاوز نظام ــن علی ــش یم ارت
ــر ســاخت  خواهــان توقــف ایــن جنــگ هســتیم، جنگــی کــه زی
هــای شــهری یمــن را نابــود کــرده اســت و از میــان هــزاران غیــر 
نظامــی در یمــن قربانــی گرفتــه اســت. اســتراتژی مــا در عرصــه 
ــه پایــگاه  میدانــی نفــوذ بــه عمــق اراضــی عربســتان و هجــوم ب
ــروزی  ــوی پی ــمت و س ــه س ــگ ب ــت جن ــعودی و هدای ــای س ه
اســت و در عرصــه رســانه ای نیــز در تــالش هســتیم تــا مظلومیت 
مــردم یمــن و حجــم وســیع جنایــات عربســتان علیــه مــردم را بــه 

جهانیــان نشــان دهیــم.
وی در پاســخ بــه ســوالی درخصــوص دیــدگاه مــردم یمــن 
درخصــوص تجــاوز عربســتان بــه ایــن کشــور تاکیــد کــرد: مــردم 
یمــن همــه در ایــن جنــگ متضــرر شــدند و جــای جــای خــاک 
یمــن درگیــر ایــن جنــگ شــده اســت و نقطــه ای نمانــده کــه از 
تجــاوز عربســتان و همپیمانانــش در امــان مانــده باشــد، لــذا همــه 
مــردم یمــن آمــاده مقاومــت و رفتــن بــه جبهــه هــای نبــرد بــرای 
ــه اســتثنای برخــی  ــا عربســتان و متجــاوزان هســتند؛ ب ــه ب مقابل

ــا پــول خــود خریــده اســت. مــزدوران کــه عربســتان آنهــا  را ب
ــادی« و  ــه منصوره ــی »عبدرب ــفر نمایش ــه س ــه ب ــار در ادام مخت
»خالــد بحــاح« رئیــس جمهــوری و نخســت وزیــر مســتعفی یمن 
بــه عــدن اشــاره و تصریــح کــرد: هــادی و بحــاح در تــالش بودنــد 
تــا از ایــن ســفر اســتفاده کننــد امــا عــدن نــه هــادی و نــه بحــاح 
را نپذیرفــت. عــدن بــرای آنهــا امــن نیســت چنانکــه هتــل محــل 

اقامــت آنهــا مــورد انفجــار قــرار گرفــت.
وی تاکیــد کــرد: هــادی هیــچ جایگاهــی در هیچ کجــای تحوالت 
یمــن نــدارد وی هیــچ اســتقاللی از خــود نــدارد و تنهــا بمثابــه یک 
ــرای عربســتان ســعودی اســت.  ــازی ب ــه شــب ب عروســک خیم
هرآنجــه کــه عربســتان بگویــد، هــادی پیــاده مــی کنــد. هــادی 
ــا رد  ــول ی ــزی را قب ــد چی ــدارد، نمــی توان ــچ اراده ای از خــود ن هی

کنــد بلکــه بایــد از عربســتان دســتور بگیــرد.
ــل توســط  ــرش قطعنامــه ۱۶22 ســازمان مل وی درخصــوص پذی
انقالبیــون یمــن گفــت: پذیــرش قطعنامــه ســازمان ملــل نشــانگر 
حســن نیــت انصــاراهلل اســت و نشــانگر آن اســت کــه انقالبیــون 
خواســتار تعامــل ســازنده و مذاکــره مســالمت آمیــز و توقــف تجاوز 
هســتند امــا در مقابــل عربســتان خواســتار ادامــه جنــگ اســت و 
نمــی خواهــد در یمــن صلــح و ثبــات برقــرار باشــد. مــا به ســازمان 
ملــل گفتیــم همانطــور کــه شــما گفتیــد آمــاده مذاکــره هســتیم 
ــه  ــد ب ــو و مســقط و هــر کجــا کــه شــما بگویی ــم در ژن و حاضری

مذاکــره بشــینیم امــا عربســتان بــا ایــن مخالــف اســت.
ــد  ــه تاکی ــه ب ــا توج ــه ب ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــار در پاس  مخت
ــل در امــور یمــن  ــده ســازمان مل ــد الشــیخ« نماین »اســماعیل ول
بــر حمایــت از هــادی، موضــع حقیقــی ســازمان ملــل درخصــوص 
ــازمان  ــت: س ــد گف ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــن  را چگون ــران یم بح
ملــل از ابتــدا موضــع منفــی در مســئله یمــن اتخــاذ کــرده اســت. 
چــرا کــه ســازمان ملــل در اصــل بایــد نقــش ناظــر را در اجــرای 
منشــور ســازمان ملــل داشــته باشــد در ایــن منشــور بــه ضوابطــی 
درخصــوص اقدامــات کشــورها در دوران جنگ اشــاره شــده اســت، 
یعنــی کشــورها آزاد نیســتند کــه در جنــگ آزادانــه عمــل کننــد و 
هرجــا را کــه مــی خواهنــد مــورد هــدف قــرار دهنــد. طبق منشــور 
ســازمان ملــل و معاهــدات بیــن المللــی ژنــو و پروتکلهــای ژنــو در 
ــی اشــکالی  ــداف نظام ــرار دادن اه ــورد هــدف ق ــگ م ــان جن زم
نــدارد امــا هــدف قــرار دادن اهــداف غیــر نظامــی جنایــات جنگــی 
ــه  ــت ک ــان کاری اس ــا هم ــن دقیق ــوند و ای ــی ش ــوب م محس
عربســتان در یمــن هــر روز مرتکــب آن مــی شــود و ســازمان ملل 
ــرده  ــی ســکوت پیشــه ک ــن الملل ــن بی ــض قوانی درخصــوص نق

ــت. اس
وی افــزود: ســکوت جامعــه جهانــی در برابــر ایــن جنایــات، 
درنتیجــه پرداخــت میلیاردهــا پــول ســعودی هــا صــورت گرفتــه 
اســت. ســازمان ملــل و کشــورهای عضــو آن مســت و مدهــوش 
پولهــای ســعودی هســتند و در خصــوص آنچــه کــه در یمــن مــی 
گــذرد بــی تفــاوت هســتند. امــا اگــر عربســتان پرداخــت پــول را 
متوقــف کنــد موضــع ایــن کشــورها نیــز تغییــر مــی کنــد و دیگــر 

ــد نشســت. ســاکت نخواهن
مختــار در ادامــه تصریــح کــرد: مــا اســناد محکمــی در خصــوص 
ــن تجــاوز طــی  ــا در ای ــی ه ــه یمن ــه متجــاوزان علی ــی ک جنایات
ایــن هفــت مــاه مرتکــب شــده انــد داریــم، عکــس هــا و تصاویــر 
ــم  ــا را در محاک ــم آنه ــی توانی ــه م ــم ک ــار داری ــی در اختی ویدئوی
بیــن المللــی ارائــه کنیــم. در حــال حاضــر در حــال ارائــه اســناد بــه  
شــورای حقــوق بشــر هســتیم کــه ایــن یکــی از گام هــای اولیــه 
تحــرکات مــا در خصــوص پیگیــری جنایــات متجــاوزان یمــن در 

ســازمان هــای حقوقــی بیــن المللــی اســت.
ــه ســوالی در خصــوص وضعیــت میدانــی منطقــه  وی در پاســخ ب
ــای  ــالش ه ــون ت ــم اکن ــت: ه ــدب گف ــاب المن ــتراتژیک ب اس
ــرد  ــی گی ــورت م ــدب ص ــاب المن ــغال ب ــرای اش ــترده ای ب گس
ــه شکســت اســت، دشــمن هــر  ــا ایــن تــالش هــا محکــوم ب ام
از گاهــی در ایــن منطقــه پیــش مــی رود امــا ارتــش و نیروهــای 
مردمــی، ایــن پیشــروی هــا را خنثی مــی کننــد، چنانکه  توانســتند 
یــک نــاو اماراتــی را منهــدم کننــد و شــماری از نظامیــان اماراتــی 
را بــه هالکــت برســانند و طبــق گــزارش هایــی کــه مــا در دســت 

ــاب المنــدب غــرق شــد. ــاو اماراتــی در ب داریــم ایــن ن
ــاوز  ــارات در تج ــش ام ــوص نق ــوالی درخص ــه س ــخ ب وی در پاس
ــه  ــق ب ــه یمــن متعل ــی در تجــاور ب ــت: نقــش اصل ــه یمــن گف ب
عربســتان اســت و پــس از آن امــارات نقــش پــر رنگــی در تجــاوز 
بــه یمــن و کشــتار مــردم بــی گنــاه ایــن کشــور ایفــا مــی کنــد. در 
واقــع امــارات نســبت بــه دیگر کشــورها نقــش پررنــگ تــری دارد. 
بایــد تاکیــد کــرد هــدف اصلــی امــارات در تجــاوز بــه یمــن هــدف 
ــا امنــی در عــدن و  ــداوم ن ــال ت ــه دنب ــارات ب اقتصــادی اســت. ام
تعطیلــی  بنــدرگاه این شــهر اســت. اگــر بندر عــدن تعطیل نباشــد 
و کار کنــد بندرهــای اماراتــی متضــرر خواهنــد شــد. بنــدر عــدن 

امــروز تحــت ســیطره القاعــده و اماراتــی هــا اســت.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه اختالفــات میــان امــارات و عربســتان 
ــل هــم درخصــوص  ــارات و عربســتان از قب ــات ام ــت: اختالف گف
مرزهــا و چــاه هــای نفتــی وجــود داشــت. امــارات نمی توانســت در 
ایــن عرصــه هــا  در مقابــل عربســتان بایســتد امــا االن در یمــن در 

مقابــل یکدیگــر قــرار گرفتنــد.

گفتگو با مشاور شورای عالی انقالب یمن:

ارتش یمن اجازه کنترل بر باب المندب را به متجاوزان نمی دهند
گفتگو:  فاطمه  درخشان
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خاورمیانه و شمال آفریقا

ــا اعــالم اینکــه  ــار اردن ب ــه الدی ســردبیر روزنام
ــن نیســت،  ــران یم ــل بح ــگ، راه ح ــداوم جن ت
پذیــرش طــرح ســازمان ملــل بــرای حــل بحران 
یمــن از ســوی انصــار اهلل را اقدامــی مثبــت تلقی 

ــرد. ک
ــار اردن  ــه الدی ــردبیر روزنام ــالمه س ــد س محم

ــن  ــار اهلل یم ــش انص ــه جنب ــوص اینک در خص
ــرای  ــل متحــد ب ــازمان مل ــاده ای س ــرح ۷ م ط
حــل بحــران یمــن را پذیرفتــه اســت، ایــن اقدام 
کــه حســن نیــت انصــار اهلل محســوب می شــود 
ــه  ــرار نگرفت ــتان ق ــرش عربس ــورد پذی ــرا م چ
ــرای  اســت گفــت: مــن گفتگوهــای سیاســی ب

حــل بحــران یمــن را تاییــد مــی کنــم و موافــق 
ایــن گزینــه بــرای پایــان جنــگ در ایــن کشــور 

هســتم.
ــاده ای  ــرح ۷ م ــرش ط ــرد: پذی ــح ک وی تصری
ســازمان ملــل متحــد بــرای حــل بحــران یمــن 
از ســوی حوثــی هــا اقدامــی مثبــت تلقــی مــی 
شــود و در چارچــوب اتحــاد گــروه هــای یمنــی 

ــه شــمار مــی رود. ب
وی بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: موافقــت 
ــا طــرح ۷ مــاده ای ســازمان ملــل  حوثــی هــا ب
ــی و  ــه اجــرای آشــتی مل متحــد گامــی در زمین
پایــان بخشــیدن بــه وضعیــت کنونی محســوب 
ــا  ــعودی ب ــتان س ــت عربس ــود و مخالف ــی ش م

ــه اســت. ــل توجی ــر قاب ــن طــرح غی ای
محمــد ســالمه دربــاره اهــداف عربســتان 
ــا ایــن کشــور بــه  ســعودی در یمــن و اینکــه آی
ــا  ــت: رســانه ه ــه یمــن اســت گف ــال تجزی دنب
تاکنــون بســیار دربــاره جنــگ در یمــن و اهــداف 
ــت  ــژه دخال ــه وی ــر در آن و ب طــرف هــای درگی
عربســتان ســعودی در یمــن ســخن گفتــه انــد. 

تــداوم جنــگ در یمــن بــه تشــدید دشــمنی هــا 
ــت یمــن منجــر خواهــد شــد و  و مشــکالت مل
ــد  ــره نخواه ــت به ــن وضعی ــز کســی از ای هرگ

ــرد. ب
ــو و  ــق گفتگ ــرش منط ــت: پذی ــار داش وی اظه
ــف  ــر و توق تفاهــم از ســوی طــرف هــای درگی
ــل  ــرش طــرح ســازمان مل ــوری جنــگ و پذی ف
ــن راه  ــن بهتری ــران یم ــل بح ــرای ح ــد ب متح
ــاره  ــت. درب ــن اس ــردم یم ــکالت م ــان مش پای
ــن  ــه یم ــه تجزی ــعودی ب ــتان س ــل عربس تمای
ــتم  ــد نیس ــن معتق ــه م ــم ک ــد بگوی ــز بای نی
ــه  آنچــه در حــال رخ دادن در یمــن اســت مقدم
ــه  ــن کشــور اســت چــرا ک ــه ای ــرای تجزی ای ب
یمــن تجزیــه شــده اســت و جریانــی در جنــوب 
ایــن کشــور وجــود دارد کــه صراحتــا تمایــل خود 
ــرده  ــالم ک ــن اع ــمال یم ــی از ش ــرای جدای را ب
اســت و بنابرایــن تــداوم در ایــن کشــور وضعیــت 
ــر  ــرد. ب ــد ک ــر خواه ــده ت ــی یمــن را پیچی داخل
ایــن بــاور هســتم کــه جنــگ نمــی توانــد بــه راه 

حــل بحــران یمــن منجــر شــود.
ــار اردن در ادامــه ســخنان  ســردبیر روزنامــه الدی
خــود یــادآور شــد: مشــکل یمــن پیچیــده اســت 
ــا  و موافــق ایــن موضــوع هســتم کــه تهــران ب
اعمــال فشــارهای بیــن المللــی و از طریــق 
ــا اروپــا و  ســازمان ملــل متحــد و روابــط خــود ب
کشــورهای جهــان بــرای توقــف جنگ یمــن در 

ــد. اســرع وقــت تــالش کن

گفتگو با سردبیر روزنامه الدیار:

مخالفت سعودیها باطرح سازمان ملل توجیهی ندارد/
اقدام مثبت انصاراهلل

گفتگو: سمیه   خمارباقی

سفر »بشار اسـد« به روسیه در حالیکه سوریه کانون 
بزرگتریـن توطئه غربی-عربـی برای برانـدازی وی 
اسـت نشـان از اسـتحکام جبهـه مقاومـت در برابر 

توطئه هـای چهار سـال گذشـته دارد.
کاخ کرملیـن در بیانیـه ای از سـفر رئیس جمهور 
سـوریه به مسـکو خبـر داد و اعالم کـرد: در دیدار 
بشـار اسـد و پوتیـن ادامـه مبـارزه بـا گـروه های 

تروریسـتی مـورد بحث قـرار گرفت.
اسـد دیـروز سـه شـنبه بـه روسـیه سـفر و بـا 
»والدیمیـر پوتین« رئیـس جمهور روسـیه دیدار 
کـرده اسـت. ایـن سـفر در حالـی انجام شـده که 
روسـیه از مـاه گذشـته میـالدی حمالت خـود به 
مواضع تروریسـت های حاضـر در سـوریه را آغاز 
کـرده و ارتـش سـوریه نیـز اخیـرا موفقیـت های 

زیـادی را کسـب کرده اسـت.
سـفر خارجی عالیترین مقام کشـوری که تروریست 
هایی از اغلب کشـورهای جهان در آن فعال هستند 
و از جانب کشـورهای غربی و عربی نیز حمایت می 
شـوند نشـان مـی دهـد اقداماتی کـه در ایـن مدت 
علیـه وی انجام شـده راه به جایی نبـرده و او از بقای 

حکومت خود مطمئن اسـت.
سـوریه از سـال 20۱۱ میـالدی گرفتـار ناآرامـی 
شـد. ایـن ناآرامی ها بـا مداخله کشـورهای غربی 
و عربـی و حمایـت آنهـا از گـروه هـای شورشـی 
خیلـی زود تبدیـل بـه یک بحران شـد و گسـیل 
شـدن تروریسـت های دیگر کشـورها به سـمت 
سـوریه موجب شـد تا ایـن بحران شـکل پیچیده 

ای بـه خـود بگیرد.
حامـی  کشـورهای  کنـون  تـا   20۱۱ سـال  از 
تروریسـت هـا و گـروه هـای شورشـی از هیـچ 
تالشـی بـرای سـاقط کـردن حکومـت قانونـی 
سـوریه دریغ نکردند و در این راه حتی با تشـکیل 
گروهـی با نـام ائتالف ضـد داعش اعـالم کردند 
که قصـد مبارزه با تروریسـت هـا را دارنـد اما این 
ائتـالف به جـای آنکه بـالی جان تروریسـت ها 
باشـد عاملی شـد تا این گـروه ها حضور خـود در 

سـوریه و عـراق را گسـترش دهند.
در اصـل هـدف ائتـالف ضد داعـش آن بـود که 
قـدرت ارتش سـوریه و گـروه های تروریسـتی را 
متعـادل سـازند تـا این منطقـه همچنـان صحنه 
ناآرامـی باشـد و بدیـن وسـیله هـم بهانـه حضور 
آنهـا در خاورمیانـه فراهـم باشـد و هـم بـا فشـار 
منافـع  شـده  ضعیـف  دولـت  یـک  بـر  آوردن 

بیشـتری را در خاورمیانـه بدسـت بیاورنـد.
امـا در این میان محور مقاومت که پیشـتر در جریان 
جنـگ ۳۳ روزه لبنـان قـدرت خـود را بـه رخ رژیـم 
صهیونیستی کشـیده بود نشـان داد که توطئه های 
غربـی و عربـی در سـوریه راه به جایـی نخواهد برد.

ایـن محـور در سـوریه تا کنون قـدرت خـود را به 
خوبـی بـه رخ دشـمنان کشـیده اسـت. یکـی در 
سـال 20۱۳ زمانیکـه کشـورهای غربـی و عربی 
بـا بهانـه قـرار دادن حمله شـیمیایی در سـوریه و 
مسـئول معرفـی کـردن دولـت سـوریه در ایـن 
حملـه در حـال آمـاده کـردن مقدمـات حملـه 
آمریـکا بـه این کشـور عربـی بودنـد. در آن زمان 
محـور مقاومت وارد عمل شـد و با پیشـنهاد خارج 

کردن تسـلیحات شیمیایی از سـوریه و انهدام آنها 
موجـب شـد تا ایـن دسیسـه نقش بـر آب شـود.

مورد دیگـر نیز در ماه هـای اخیـر رخ داد زمانیکه 
آمریـکا و متحدانش بـه بهانه تقویت گـروه های 
شورشـی بـه اصطـالح میانـه رو در حـال تجهیز 
تروریسـت های حاضر در سـوریه به سـالح های 
سـنگین بودند محور مقاومـت متشـکل از ایران، 
روسـیه، عراق و سـوریه خبر از توافقی نظامی داده 
و متعاقـب آن حمـالت هوایی روسـیه بـه مواضع 

تروریسـت های حاضر در سـوریه آغاز شـد.
همزمـان بـا ایـن حمـالت ارتـش سـوریه نیـز 
عملیـات هـای زمینـی جدیـدی را علیـه مناطق 
تحـت اشـغال تروریسـت هـا آغـاز کـرد و بـه 
پیـروزی هـای چشـمگیری در این رابطه رسـید.

ایـن موفقیـت هـا در حالـی به ثبت رسـید کـه از 
چنـدی قبـل کشـورهای خواهـان براندازی اسـد 

موضـع قبلـی خـود را تغییـر داده و همگـی از 
تشـکیل دولـت انتقالـی با حضور اسـد بـه عنوان 
راه حلـی بـرای پایـان بحـران سـوریه موافقـت 

اند. کـرده 
سـفر بشـار اسـد به روسـیه در حالیکه کشورهای 
حامـی تروریسـت هـا تمامـی رفـت و آمدهـا در 
سـوریه و همچنیـن فعالیت هـای روسـیه در این 
کشـور عربـی را زیـر نظـر دارنـد نشـان از تـوان 

بـاالی نظامـی محـور مقاومـت دارد.
ایـران و روسـیه پـس از حصول توافق هسـته ای 
حرکـت مشـترکی در مورد سـوریه آغاز کـرده اند 
کـه این حرکت در حال نتیجه دادن اسـت و سـفر 
بشـار اسـد بـه روسـیه نیـز نشـان  مـی دهـد که 
اوضاع سـوریه با وجود توطئه هـای غربی-عربی 
رو بـه بهبـود اسـت و همیـن امر موجـب افزایش 

امیدهـا برای پایان بحران سـوریه شـده اسـت.

داللتهای دیدار اسد با پوتین/قدرت نمایی محور مقاومت در کرملین
عبدالحمید بیاتی
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خاورمیانه و شمال آفریقا

کشــورهایی کــه هــر یــک بــه نوعــی در وخیــم 
ــته  ــال گذش ــج س ــوریه در پن ــاع س ــدن اوض ش
نقــش داشــته انــد در حــال تغییــر رویه و رســیدن 
ــی  ــرایط فعل ــه در ش ــتند ک ــن درک هس ــه ای ب
ــرای  ــود ب ــه موج ــن گزین ــد« بهتری ــار اس »بش

ــت. ــوریه اس س
ــق  ــول تواف ــس از حص ــران پ ــه ای ــکاری ک راه
ــن  ــرد و در ای ــاز ک ــوریه آغ ــرای س ــته ای ب هس
راه روســیه نیــز بــه تهــران ملحــق شــد در حــال 
نتیجــه دادن اســت و در یــک هفتــه اخیــر شــاهد 
بــوده ایــم کــه آمریــکا، فرانســه، انگلیــس، ترکیه 
و حتــی آلمــان بــا تغییــر مواضــع قبلــی خــود در 
مــورد ســوریه عنــوان مــی کننــد کــه بشــار اســد 

بایــد همچنــان در قــدرت بمانــد. 
ــر  ــار نظ ــن اظه ــه در جدیدتری ــن رابط در همی
»رجــب طیــب اردوغان« رئیــس جمهــور ترکیه، 
ــچ  ــته از هی ــال گذش ــج س ــورش در پن ــه کش ک
ــوریه  ــت س ــرنگونی حکوم ــرای س ــی ب کوشش
ــد«  ــار اس ــت: »بش ــوان داش ــرده، عن ــغ نک دری
مــی توانــد در گــذار سیاســی در ســوریه حضــور 

ــد. ــته باش داش
اردوغــان در تغییــر موضعــی محســوس برکناری 
فــوری اســد را شــرط بــه جریــان افتادن یــک راه 
حــل سیاســی بــرای بحــران ســوریه ندانســت و 
ــا اســد هــم  گفــت کــه دوره گــذار در ســوریه، ب

قابــل تصــور اســت.
ــم  ــرکل، صدراعظ ــگال م ــه آن ــس از آن ک پ
آلمــان نیــز مذاکــره بــا همــه طرف هــای 
درگیــر در ســوریه، و از جملــه اســد را ضــرورت 
حــل بحــران ایــن کشــور اعــالم کــرد، 
ــت و در  ــابه ای گرف ــز موضــع مش ــان نی اردوغ
ــت  ــتانبول گف ــگاران در اس ــا خبرن ــه ب مصاحب
ــی یــک دوران  ــه طــور اصول ــد ب کــه »می توان
گــذار در ســوریه را هــم بــا و هــم بــدون اســد 

ــد.« ــور کن تص
ترکیــه در تمامــی پنــج ســال گذشــته همــراه بــا 
ــم  ــف رژی ــای  مخال ــی گروه ه ــتان حام عربس
اســد بــوده اســت. ولــی در ســال های اخیــر ایــن 
ــه  ــوده ک ــان ب ــت اردوغ ــه دول ــز متوج ــام نی اته

حتــی از داعــش نیــز حمایــت کــرده اســت.
اردوغــان حتــی پیوســتن بــه ائتــالف ضدداعــش 
در یــک ســال اخیر را بــه اولویــت برانــدازی رژیم 
اســد مشــروط کــرده بــود و تــا همیــن اواخــر بــر 
ایجــاد منطقــه پــرواز ممنــوع در شــمال ســوریه 
ــوس در  ــر محس ــن رو تغیی ــرد. از ای ــا می فش پ
مواضــع ترکیــه در قبــال برکنــاری فــوری رژیــم 
ــن  ــف ای ــایر کشــورهای مخال ــش از س ــد بی اس

ــت. ــده اس ــز ش ــم بحث انگی رژی

استمداد کری از ایران و روسیه 
در همیــن رابطــه »جــان کــری« چنــد روز پــس 
ــر  ــنگتن دیگ ــود واش ــته ب ــوان داش ــه عن از آنک
خواســتار کنــار رفتــن فــوری بشــار اســد از قدرت 
ــا  ــود ت ــته ب ــکو خواس ــران و مس ــت و از ته نیس
ــد، او را  ــار اس ــر بش ــود ب ــوذ خ ــتفاده از نف ــا اس ب
پــای میــز مذاکــره بیاورنــد، بــار دیگــر خواســتار 
ــرای حــل بحــران  ــران و مســکو ب ــات ته اقدام

ســوریه شــد. 

ــه  ــز گفت ــکا پیــش از ایــن نی ــر خارجــه آمری وزی
ــی  ــه هدف ــدرت، ک ــد از ق ــری اس ــود کناره گی ب
نهایی ســت، الزم نیســت حتمــا طــی زمانــی کــه 
ــت،  ــان اس ــور در جری ــی در آن کش ــگ داخل جن

ــد. رخ بده
ــوع  ــن موض ــی ای ــات آمریکای ــی از مقام گروه
ــت  ــل نیس ــکا مای ــه آمری ــد ک ــان کرده ان را بی
گروه هــای افراطــی جــای بشــار اســد را بگیرنــد.

دلیل چرخش موضع جنگ افروزان 
عوامــل زیــادی چــه در داخــل ســوریه و چــه در 
ــر  ــه تغیی ــه ب ــور روی داده ک ــن کش ــارج از ای خ
ــه ای  ــه  ای و فرامنطق ــران منطق ــرش بازیگ نگ

بحــران ســوریه منجــر شــده اســت.
خــروج  ســوریه،  بحــران  شــدن  طوالنــی 
ــدرت  ــیطره ق ــتی از س ــای تروریس ــک ه گروه
ــروزی  ــه  ای و پی ــرا منطق ــه ای و ف ــای منطق ه
مناطــق  در  ســوریه  ارتــش  اخیــر  هــای 
ــغور« و  ــر الش ــی« و »جس ــترتژیک »الزبدان اس
ــا  ــان کردهــا ب ــات می همچنیــن تشــدید اختالف
دولــت ترکیــه و احتمــال بــروز جنــگ داخلــی در 
ترکیــه، موجــب شــد تــا آمریــکا و غــرب راه حل 

ــد. ــح دهن ــی را ترجی ــای سیاس ه
ــس  ــا رئی ــاراک اوبام ــد ب ــی رس ــر م ــه نظ ب
جمهــوری آمریــکا تــالش مــی  کنــد تــا 
ــه  ــران و ۱+5 ب ــته ای ای ــق هس ــس از تواف پ
ــوان  ــه عن ــا ب ــد ت ــان ده ــه پای ــران منطق بح
یــک پروســه تبلیغاتــی بــرای حــزب دموکــرات 
ــرار  ــی ق ــرداری سیاس ــره ب ــورد به ــکا م آمری
ــرب  ــکا و غ ــه آمری ــی ک ــذا از آنجای ــرد. ل گی
ــه  ــه هیچگون ــد ک ــیده  ان ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
گزینــه مناســبی بــرای جایگزینــی بشــار اســد 
وجــود نــدارد، نــگاه خــود را نســبت بــه بحــران 
ســوریه تغییــر داده و ناچارنــد راه حــل سیاســی 

ــد. ــال کنن را دنب
ــات  ــه اختالف ــش دامن ــر افزای ــل دیگ از عوام
ــا در  ــت آنه ــوریه و شکس ــان س ــان معارض می
دســتیابی بــه توافــق سیاســی میــان خودشــان 
ــی و تــرس واشــنگتن از  ــود. همچنیــن نگران ب
گرایــش هــای سیاســی و ایدئولــوژی برخــی از 
گــروه هــای معــارض ســوری کــه مــی توانــد 
تهدیــد کننــده منافــع آمریــکا در منطقــه باشــد 
در ایــن موضــع گیــری آمریکایــی هــا دخیــل 

ــود. ب
موضــوع دیگــر در پیچیــده شــدن بحــران 

ــا آن دســت  انســانی اســت کــه ملــت ســوریه ب
بــه گریبــان اســت. هــزاران پناهجــو کــه 
از خشــونت هــای ســوریه فــرار مــی کننــد 
ــاراک  ــه ب ــار ب ــی و فش ــکار عموم ــدردی اف هم
ــه  ــور را ب ــن کش ــوری ای ــس جمه ــا رئی اوبام

ــت. ــته اس ــال داش دنب

چرخش از کجا آغاز شد
چرخــش جنــگ افــرزوان پــس از آغــاز تــالش 
هــای جدیــد ایــران و روســیه بــرای بازگردانــدن 
ــای  ــالش ه ــد. ت ــاز ش ــوریه آغ ــه س ــات ب ثب
جدیــد روســیه و ایــران بــرای بازگردانــدن ثبــات 
ــالس  ــاز و در اج ــل آغ ــی قب ــوریه از مدت ــه س ب
امنیتــی دوحــه کــه چنــدی قبــل در قطــر برگزار 
ــیه  ــکا و روس ــه آمری ــور خارج ــران ام ــد و وزی ش
ــه  ــد. گفت ــتند مطــرح ش ــز در آن حضــور داش نی
ــکا  ــه آمری ــر خارج ــری وزی ــان ک ــود ج ــی ش م
در نشســت دوحــه از همتایــان خــود در شــورای 
ــن  ــا ای ــا ب ــته ت ــارس خواس ــج ف ــکاری خلی هم

ــد. طــرح مخالفــت نکنن
ــم«  ــد معل ــه »ولی ــود ک ــت ب ــن نشس ــد از ای بع
ــر  ــاون وزی ــوریه، و مع ــه س ــور خارج ــر ام وزی
خارجــه روســیه راهــی تهــران شــدند تــا دربــاره 
ایــن رونــد جدیــد کــه از ســوی ایــران پیشــنهاد 
ــت  ــینند. در نشس ــو بنش ــه گفتگ ــود ب ــده ب ش
ــوری اســالمی  ــه جمه ــران خارج مشــترک وزی
ایــران، ســوریه و نماینــده ویــژه دولت روســیه در 
تهــران طــرح بــه روز شــده ایــران بــرای پایــان 
ــرار  ــث ق ــورد بح ــوریه م ــه س ــران 5۳ ماه بح

ــت. گرف

ویژگی های طرح صلح ایران
ــاش  ــوز ف ــرح هن ــن ط ــات ای ــد جزئی ــر چن ه
ــد  ــان می ده ــا نش ــی ه ــه زن ــا گمان ــده، ام نش
ــود  ــی خ ــاده ای قبل ــرح ۴ م ــران در ط ــه ای ک
ــوریه  ــود در س ــای موج ــت  ه ــاس واقعی ــر اس ب
ــرح  ــن ط ــت. در ای ــرده اس ــاد ک ــی ایج تغییرات
ــه  ــی ب ــت انتقال ــک دول ــکیل ی ــوع تش موض
ریاســت بشــار اســد تــا ســال 202۱ مــورد 
توجــه قــرار گرفتــه و پــس از آن انتخابــات 
ــف   ــه طی ــرکت هم ــا ش ــوری ب ــت جمه ریاس
هــای سیاســی مخالــف دولــت ســوریه بــر گــزار 
خواهــد شــد. در حقیقــت در ایــن طــرح مراجعــه 
ــن  ــرای تعیی ــری ب ــای رای  گی ــدوق ه ــه صن ب
ــوان محــوری   ــه عن ــده ســوریه ب سرنوشــت آین

ــت. ــده اس ــی ش ــش تلق ــن بخ تری
ولیــد المعلــم وزیــر خارجــه ســوریه قــرار اســت 
ایــن طــرح را در هیئــت دولــت این کشــور مطرح 
ــرد.  ــرار گی ــات آن مــورد بحــث ق ــا جزئی ــد ت کن
در صــورت موافقــت دولــت ســوریه، ایــن طــرح 
ــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل  ــه ب ــرای ارائ ب
بــه عنــوان یــک ســند رســمی بیــن المللــی، در 
اختیــار بــان کــی مــون دبیــر کل ســازمان ملــل 

ــرار خواهــد گرفــت. ق

موافقان و مخالفان طرح
عربســتان و بحریــن مخالــف طــرح ایــران برای 
ســوریه هســتند. ظاهــرا اغلــب وزیــران خارجــه 
کشــورهای عــرب حــوزه خلیــج فــارس از جملــه 
ــا  ــان ب ــاهی عم ــت و پادش ــارات، کوی ــر، ام قط
ــا  ــد؛ ام ــرده ان ــت ک ــران موافق ــح ای ــرح صل ط
ــتند.  ــف هس ــا آن مخال ــن ب ــتان و بحری عربس
بــه اعتقــاد برخــی کارشناســان، عربســتان نمــی 
خواهــد پایــان بحــران ســوریه بــه نــام جمهوری 
اســالمی ایــران ثبــت شــود؛ امــا ســرانجام تحت 
ــا  ــکا و روســیه ناچــار خواهــد شــد ت فشــار آمری
ــوریه  ــران س ــوص بح ــود را در خص ــع خ موض

ــر دهــد. تغیی
از ســوی دیگــر ترکیــه کــه نقشــی کامــال 
تخریبــی در بحــران ســوریه ایفــا کرده اکنــون به 
بهانــه ســرکوب داعــش ارتش خــود را بــه بخش 
هایــی از مناطــق مــرزی مشــترک با ســوریه وارد 
کــرده اســت. بــا ایــن حــال بــه نظــر مــی رســد 
ــارهای  ــر فش ــت در براب ــار اس ــه ناچ ــه ترکی ک
ــح  ــرح صل ــود و ط ــلیم ش ــرب تس ــکا و غ آمری

ــرد. ــت بپذی ــران را در نهای ای
امــا در آن ســوی میــدان بایــد گفــت کــه 
ــوان  ــه عن ــان ب ــراق و لبن ــن، ع ــیه، چی روس
ــرح  ــوریه از ط ــاد س ــورد اعتم ــان م همپیمان
آتــش بــس ایــران در ســوریه اســتقبال کــرده 
ــی  ــای میدان ــت ه ــه واقعی ــرا آن را ب ــد، زی ان
ــر  ــن ام ــل ای ــد. دلی ــی دانن ــک م ســوریه نزدی
ایــن اســت کــه روســیه و چیــن اعتقــاد دارنــد 
ــد  ــار اس ــت بش ــری دول ــرنگونی قه ــه س ک
ــدی در  ــومالی جدی ــه س ــوریه را ب ــور س کش
ــه  ــرد ک ــد ک ــل خواه ــه تبدی ــب خاورمیان قل
ــره  ــار مخاط ــی را دچ ــت جهان ــر امنی ــن ام ای

ــاخت. ــد س خواه
در همیــن رابطــه روز گذشــته »والدیمیــر 
ــو  ــیه در گفتگ ــور روس ــس جمه ــن« رئی پوتی
بــا برنامــه »۶0 دقیقــه« شــبکه خبــری 
ســی بی اس، عنــوان داشــت کــه از میــان 
ــت مرکــزی ســوریه، اوضــاع در  برداشــتن دول
آن کشــور را شــبیه جایــی ماننــد لیبــی خواهــد 

ــرد. ک
ایــن وضعیــت و افزایــش حضــور نظامی روســیه 
در ســوریه نشــان مــی دهــد کــه مخالفــان اســد 
ــودن اقدامــات  ــی نتیجــه ب ــه ب ــردن ب ــی ب ــا پ ب
خــود در ســوریه بــه  دنبــال راهــی بــرای فــرار از 
باتــالق خود ســاخته هســتند و بــا توجه بــه آنکه 
گزینــه مــورد اطمنیانــی در میــان مخالفــان اســد 
ندارنــد ترجیــح مــی دهنــد کــه در شــرایط فعلــی 

اســد همچنــان در قــدرت باقــی بمانــد.

عقب نشینی معنادار جنگ افروزان/ اسد گزینه ماندگار سوریه
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خاورمیانه و شمال آفریقا

برخـی  آمریـکا در عـراق  راهبـرد  بـا  رابطـه  در   ||
معتقدنـد طـرح آمریکا تجزیـه عراق اسـت. افرادی 
ماننـد جو بایـدن روی ایـن مسـأله تأکید دارنـد. اما 
برخـی معتقدنـد آمریـکا در حـال حاضر بـا توجه به 
نامشـخص بـودن آینـده اقلیـم هـا بحـث تجزیـه 
عـراق را در دسـتور کار نـدارد و البته این بـه معنای 
این نیسـت کـه در بلند مـدت چنین طرحی نداشـته 
باشـد. بـه طـور کلـی رویکـرد آمریـکا در منطقـه و 

چیسـت؟ عراق 
ــا  ــد ب ــه نظــرم بای ــده اســت. ب ــه پیچی ــکا در منطق بحــث آمری
ــه  ــت ک ــور گف ــراهلل اینط ــن نص ــید حس ــر س ــه تعبی ــه ب توج
ــگ  ــطح جن ــن س ــت و باالتری ــود اس ــگ وج ــگ، جن ــن جن ای
در منطقــه بــه شــمار مــی رود؛ چــه از لحــاظ سیاســی، نظامــی 
و یــا اقتصــادی. هــر جبهــه ای جنــگ مخصــوص خــود را دارد 
مثــال در ســوریه یــک روش جنــگ وجــود دارد و در عــراق نیــز 
یــک روش. شــاید در کشــوری از دو روش جنــگ اســتفاده 
ــود دارد و  ــا وج ــش در آنج ــم داع ــه ه ــراق ک ــد ع ــود مانن ش
ــود.  ــی ش ــده م ــا دی ــی در آنج ــانه ای و تبلیغات ــگ رس ــم جن ه
در بحــث عــراق معتقــدم آمریــکا از چنــد نــوع جنــگ اســتفاده 
ــرایط  ــف و ش ــای مختل ــان ه ــا در زم ــد، ام ــی کن ــرده و م ک
ــوان  ــه عن ــود ب ــکا خ ــال روزی آمری ــوان مث ــه عن ــر. ب متغی
ــل  ــس العم ــه عک ــی ک ــا هنگام ــد ام ــراق ش ــغالگر وارد ع اش
خــوب عــراق و بــه ویــژه دولــت آقــای مالکــی و مقاومــت در آن 

ــک داد. ــر تاکتی ــرد، تغیی ــاهده ک ــان را مش زم
ــی  ــد م ــکا را نق ــراق و آمری ــان ع ــی می ــق امنیت ــی تواف برخ
ــراض  ــق اعت ــن تواف ــه ای ــم ب ــن ه ــان و ژاپ ــی آلم ــد، حت کردن
ــی  ــق امنیت ــه در تواف ــد ک ــکا  گفتن ــه آمری ــاب ب ــد و خط کردن
ــرای  ــی ب ــت امنیت ــتید مصونی ــل نتوانس ــما حداق ــراق ش ــا ع ب
نظامیــان باقــی مانــده در عــراق در نظــر بگیریــد. پــس از 
ــا از پنجــره  آنکــه آمریــکا از عــراق خــارج شــد، تــالش کــرد ت
ــه  ــه ب ــید و حمل ــش رس ــه داع ــت ب ــه نوب ــا اینک ــردد ت بازگ

ــد. ــام ش ــل انج موص

ــت  ــا موافق ــا ب ــه تنه ــل ن ــه موص ــش ب ــه داع حمل
ــی  ــت و فرمانده ــرل و مدیری ــا کنت ــه ب ــکا بلک آمری

ــت ــورت گرف ــا ص آنه
ــد، ســید حســن نصــراهلل   ــه ای فرمودن ــت اهلل خامن حضــرت آی
ــر  ــی ب ــم مبن ــادی داری ــای زی ــا خبره ــه م ــرد ک هــم اشــاره ک

ــا حمایــت آمریــکا صــورت  اینکــه یــورش داعــش بــه عــراق ب
ــرل  ــت و کنت ــا مدیری ــه ب ــن حمل ــه ای ــم ک ــر نگویی ــت اگ گرف
ــد  ــن شــخصا معتق ــوده و هســت. م ــا ب ــی ه ــتقیم آمریکای مس
ــا موافقــت  ــا ب ــه تنه ــه موصــل ن ــه داعــش ب هســتم کــه حمل
آمریــکا بلکــه بــا کنتــرل و مدیریــت و فرماندهــی آنهــا صــورت 
ــر ایــن قطــر، عربســتان، ترکیــه و کردســتان  گرفــت. عــالوه ب

ــد. ــه موصــل نقــش دارن ــه داعــش ب عــراق در حمل
ــد از  ــی بع ــود، یعن ــراق ب ــه کل ع ــه ب ــش حمل ــه راه  داع نقش
ــد  ــن شــهر ظــرف چن ــد ای ــی دانی ــه م ــه ک موصــلـ  همانگون
ســاعت بــه دســت داعــش ســقوط کــردـ  داعــش قصــد داشــت 
تمــام خــاک عــراق را اشــغال کنــد. اینجــا قصــد نــدارم دربــاره 
ــک  ــا در ی ــه وارد شــوم ام ــا ن ــود ی ــت کــه مقصــر ب نقــش دول
ــی  ــت م ــم دول ــی کن ــر نم ــه فک ــت ک ــد گف ــدی بای ــع بن جم
ــت  ــم خیان ــرا ه ــد، زی ــام ده ــان کاری انج ــت در آن زم توانس
ــر،  ــا قط ــط ب ــکار مرتب ــتمداران خیانت ــت و سیاس ــود داش وج
ــتند.  ــت داش ــل دس ــغال موص ــه و اردن در اش ــتان ترکی عربس
نقشــه داعــش ظاهــرا ایــن بــود کــه بــه ســامراء برســد و بحــث 
نبــش قبــر امامیــن عســکریین)ع( نیــز وجــود داشــت. نیروهــای 
امنیتــی بــه نقــش خــود در حفــظ موصــل و جلوگیــری از 
ســیطره داعــش بــر آن عمــل نکردنــد. اگــر داعــش موفــق مــی 
ــه  ــدم ک ــد، معتق ــغال کن ــد موصــل اش ــم مانن ــداد را ه ــد بغ ش

ــی شــدند. اســتان هــای دیگــر هــم ســاقط م
فتــوای آیــت اهلل سیســتانی آمــد و قبــل از آن هــم بحــث ورود 
ــی در حفــظ اســتان  ســپاه قــدس و حــاج قاســم ســلیمانی خیل
ــا  ــن باره ــود. م ــر ب ــداد مؤث ــه بغ ــراق از جمل ــف ع ــای مختل ه
ــود و ســپاه و بچــه  ــر حــاج قاســم نب ــه ام اگ ــه صراحــت گفت ب
هــای مقاومــت نقــش خــود را ایفــا نمــی کردنــد، اکنــون دیگــر 
ــالء و  ــه کرب ــش ب ــتند و داع ــود نداش ــداد و ... وج ــامراء و بغ س
نجــف هــم مــی رســید. حضــور نیروهــای مردمــی عــراق کــه 
بــه فتــوای آیــت اهلل سیســتانی لبیــک گفتنــد نیــز بســیار مؤثــر 
ــع  ــه ضل ــا س ــث  ب ــک مثل ــه ی ــه ام ک ــن همیشــه گفت ــود. م ب
ــوای مرجعیــت نجــف، حضــور مــردم عــراق  مقــدس یعنــی فت
ــی  ــردان ول ــده م ــر بن ــه تعبی ــالمی )ب ــوری اس ــک جمه و کم

ــد. ــه کمــک عــراق آمدن ــه( ب فقی
ــار اســیر ســعودی، قطــری و  ــادی و االنب ــای الرم ــا در نبرده م
ــه همــه کشــورها در  ــدان معناســت ک ــن ب ــان داشــتیم و ای افغ
ــرا  ــه چ ــت ک ــؤال اینجاس ــس س ــد پ ــی کنن ــت م ــراق دخال ع
جمهــوری اســالمی حــق دخالــت نــدارد؟ ایــن انصــاف نیســت. 

ــراق  ــکا در ع ــش آمری ــاره نق ــی درب ــؤال جنابعال ــورد س در م
معتقــدم کــه ایــن کشــور بــا گزینــه هــای متفــاوت وارد عــراق 
ــش  ــنگتن در پی ــه واش ــی ک ــه های ــی از گزین ــن از یک ــد، م ش
گرفــت بــه عنــوان »اشــغالگر مدنــی« یــاد کــردم نــه اشــغالگر 

ــی. نظام
ــرای  ــدی ب ــه جدی ــکا وارد مرحل ــر آمری ــال حاض ــدم در ح معتق
ــان  ــا هم ــر حضــرت آق ــه تعبی ــه ب ــراق ک حضــور مجــدد در ع
ــم کــه  ــه صراحــت مــی گوی نفــوذ آمریکاســت، شــده اســت. ب
در دولــت جدیــد عــراق زمینــه بــرای نفــوذ آمریــکا وجــود دارد. 
ــا  ــت و ب ــود داش ــه وج ــن زمین ــم ای ــی ک ــی خیل ــت قبل در دول
وجــود آقــای مالکــی ایــن زمینــه کمتــر وجــود نداشــت، هرچنــد 

ــود. ــف ب ــم ضعی ــت در آن دوره ه دول
ــادی پــس از روی کار آمــدن یــک توافــق سیاســی  ــت العب دول
ــه  ــرد ک ــا ک ــردی امض ــنی و ک ــای س ــروه ه ــی از گ ــا برخ ب
ــد  ــی گوین ــی م ــت، برخ ــده اس ــاش نش ــوز ف ــت آن هن ماهی
ــرار  ــل الحشــد الشــعبی ق ــی اســت کــه در مقاب ــون گارد مل قان
دارد و ایــن خیلــی خطرنــاک اســت. برخــی مــی گوینــد قانــون 
ــر  ــد. در ه ــاد دیگــری دارن ــی اعتق ــی اســت و برخ ــو عموم عف
ــن  ــه ای ــادی داشــتند ک ــای ســنی اصــرار زی ــروه ه صــورت گ
ــق  ــن تواف ــف ای ــت ضعی ــن دول ــود و ای ــا ش ــد امض ــق بای تواف
ــوم نیســت کــه ایــن  را امضــا کــرد و در حــال حاضــر هــم معل
توافــق بــه ضــرر عــراق اســت و یــا بــه نفــع آن. سیاســتمداران 
کــردی و ســنی مصــر هســتند کــه ایــن توافــق بایــد اجــرا شــود 
ــد. در بحــث اعتراضــات  ــی کنن ــاش نم ــات آن را ف ــا محتوی ام
ــن اعتراضــات برخــی از سیاســتمداران  ــل از ای مردمــی هــم قب
در خــط آمریــکا اعــالم کردنــد کــه نخســت وزیــر بایــد عــوض 
ــد و  ــاز ش ــات آغ ــرد. اعتراض ــورت پذی ــی ص ــود و اصالحات بش
ــان هــا ریختنــد و مطالبــات بــه  ــه بــه خیاب اکثــر مــردم صادقان

ــد. ــالم کردن ــود را اع ــق خ ح
ــا گذشــت زمــان مــردان ســفارت آمریــکا و برخــی نیروهــای  ب
وابســته بــه ســفارت آمریــکا ســعی کردنــد مطالبــات بــه حــق 
مــردم را بــه ســمت اصالحــات آمریــکا بکشــانند. البتــه در اینجا 
بــاز هــم نقــش مرجعیــت آیــت اهلل سیســتانی بســیار دقیــق بود. 
ایشــان نخســت وزیــر را بــه اجــرای اصالحــات دعــوت کــرد و 
ــا  ــات ب ــا اصالح ــاد. از اینج ــر افت ــت وزی ــن نخس ــوپ در زمی ت
اوامــر مرجعیــت آغــاز شــد و ایــن نکتــه ای بســیار هوشــمندانه 
اســت. مــن تعبیــر کــردم کــه ایــن فتــوا یــک فتــوای سیاســی 
اســت. مــردم را بایــد از اصالحــات آمریکایــی جداکــرد. در ایــن 
جــا هــم برخــی از مــردان آمریــکا و سیاســتمداران ســعی کردنــد 

گفتگو با یک رهبر مقاومت عراق؛

نقش مهم مرجعیت و ایران در حفظ عراق/ طرح پیچیده آمریکا برای منطقه
یکی از رهبران مقاومت در عراق با تأکید بر نقش مهم 
آیت اهلل سیستانی و ایران در حفظ خاک عراق، تصریح 
کرد: اگر سه ضلع مرجعیت، ایران و نیروهای مردمی 

نداشت. وجود  عراقی  اکنون  نبودند، 
در شرایط کنونی عراق آبستن تحوالت گسترده سیاسی 
و امنیتی است. بیش از یک سال است که گروه تروریستی 
داده  قرار  گسترده  تجاوز  مورد  را  کشور  این  داعش 
و موفق شد کنترل برخی از شهرها از جمله موصل را در 
دست بگیرد. از سوی دیگر در عرصه سیاسی نیز حدود دو 
ماه پیش حیدرالعبادی نخست وزیر عراق با حمایت آیت 
اهلل سیستانی مرجعیت عالی این کشور، بسته اصالحی را به 
منظور مقابله با فساد ارائه کرد؛ اصالحاتی که با گذشت 
دو ماه هنوز هیچ خبری از اجرایی شدن آن وجود ندارد.

الحیدری«  هاشم  »سید  با  گفتگویی  راستا  همین  در 
یکی از رهبران مقاومت در عراق و منطقه انجام شده که 

مشروح آن از نظر می گذرد.
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ایــن اصالحــات را بــه تخریــب بکشــانند تــا بــا خواســته هــای 
ــی از  ــال از روز اول برخ ــوان مث ــه عن ــد. ب ــق یاب ــکا تطاب آمری
شــعارهاییـ  همچــون فتنــه 88 در ایــرانـ  ســر داده شــد 
ــد«  ــال را دزدیدن ــن، م ــام دی ــه ن ــعار »ب ــا ش ــه آنه ــه از جمل ک
هســت. مرجعیــت در ایــن موضــوع دخالــت کردنــد امــا در هــر 
صــورت زمینــه در عــراق بــرای دخالــت ولــی فقیــه مثــل ایــران 
ــا ایــن حــال مرجعیــت آیــت اهلل سیســتانی توانســتند  نیســت ب

ــد. هوشــمندانه عمــل کنن
در حــال حاضــر مــن معتقــدم کــه خطرنــاک تــر از نفــوذ داعــش 
در عــراق بحــث اصالحــات جدیــد اســت. در حــال حاضــر یــک 
جنــگ در عــراق در جریــان اســت و آن جنــگ سیاســی اســت، 
ــد  ــا خواه ــه کج ــراق ب ــات در ع ــن اصالح ــد ای ــد دی ــرا بای زی
ــه  ــن اســت ک ــم ای ــاره کن ــد اش ــه بای ــری ک ــه آخ ــید؟ نکت رس
مهــم تریــن اصــالح و فســاد در عــراق اصــالح و فســاد سیاســی 
ــت؟ در  ــه کجــا خواهــد رف ــت ب ــراق در نهای اســت  و اینکــه ع
ــکا و  ــه آمری ــی جبه ــل یعن ــه مقاب ــا در جبه ــت ی ــه مقاوم جبه
ضــد مقاومــت.  حــد وســطی وجــود نــدارد. بایــد دیــد آیــا عــراق 
بــه ســمت محــور آمریــکا، عربســتان ،قطــر و ترکیــه اســت یــا 
لبنــان، ســوریه ، جمهــوری اســالمی،حزب اهلل، یمــن و بحریــن.

|| ظاهــرا اختافــات زیــادی دربــاره گارد ملــی 
ــی  ــه اســتدالل م ــی وجــود دارد ک وجــود دارد. بحث
شــود اوال اینهــا نیروهــای مــوازی بــا ارتــش 
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــث دیگ ــود و بح ــد ب خواهن
اســتدالل مــی کننــد کــه گارد ملــی باعــث تضعیــف 
ــود.  ــی ش ــعبی( م ــد الش ــی )الحش ــای مردم نیروه

ــت؟ ــوص چیس ــن خص ــی در ای ــر جنابعال نظ
در ایــن طــرح چنــد اشــکال وجــود دارد. اوال قــرار اســت 
ــر  ــس اگ ــند. پ ــا باش ــتان ه ــود اس ــی از خ ــربازان گارد مل س
ــد  ــیعه خواهن ــی آن ش ــای گارد مل ــد، اعض ــیعه باش ــتانی ش اس
بــود و اگــر ســنی باشــد بایــد اعضــای گارد ملــی آن هــم ســنی 
ــور  ــرا همانط ــت، زی ــاک اس ــیار خطرن ــأله بس ــن مس ــند. ای باش
کــه مــی دانیــد در ســاختار ارتــش و نیروهــای مردمــی )الحشــد 
الشــعبی( اینگونــه نیســت. ثانیــا فرمانــده گارد ملــی هــر اســتان 
ــوا  ــه فرماندهــی کل ق ــد از همــان اســتان باشــد و ربطــی ب بای
ــاک  ــیار خطرن ــود بس ــه خ ــه نوب ــم ب ــأله ه ــن مس ــدارد و ای ن
اســت. ثالثــا اگــر ایــن طــرح اجــرا شــود، در مناطقــی همچــون 
ــین  ــنی نش ــه س ــه ک ــن و دیال ــالح الدی ــل، ص ــار، موص االنب
ــد  ــور دارن ــق حض ــن مناط ــه در ای ــانی ک ــداد کس ــتند، تع هس
ــایر و  ــای عش ــه اعض ــتند؛ بلک ــردم نیس ــودم م ــه مقص ـ البت
سیاســتمداران هســتندـ  و بــا داعــش ارتبــاط دارنــد، کــم 
ــدارد. ــا ایــن زمینــه در کربــالء و نجــف وجــود ن نیســت. طبیعت

بنابرایــن اگــر گارد ملــی بــه عنــوان مثــال در کربــالء تشــکیل 
شــود، تنهــا مــی توانــد از کربــالء دفــاع کنــد و حــق دخالــت در 
صــالح الدیــن، دیالــی و االنبــار را نــدارد. بنابرایــن اگــر زمانــی 
فرماندهــی یکــی از گاردهــای ملــی در یکــی از اســتان هــا بــه 
دســت عربســتان افتــاد تکلیــف چیســت؟ در ایــن صــورت گارد 
ــی شــود.  ــا داعــش م ــراه  ب ــه داعــش بلکــه هم ــه علی ــی ن مل
ــی )الحشــد الشــعبی(  ــای مردم ــاختار نیروه ــه س ــی ب ــا نگاه ب
کامــال روشــن اســت کــه چنیــن مســأله ای دیــده نمــی شــود. 
شــیعیان شــهدای زیــادی را بــه خاطــر ســنی هــا داده انــد، زیــرا 
جنــگ اکثــرا در مناطــق ســنی نشــین عــراق در جریــان اســت 

نــه شــیعه نشــین.
ــفیر  ــه س ــم ک ــاره کن ــم اش ــأله ه ــن مس ــه ای ــد ب ــا بای در اینج
آمریــکا بــا کمــال وقاحــت در دیــداری بــا عشــایر ســنی گفتــه 
ــراق  ــع ع ــه نف ــادی ب ــدود زی ــا ح ــی ت ــب گارد مل اســت تصوی
اســت. ایــن اقــدام یــک دخالــت آشــکار در امــور داخلــی 
ــه شــمار مــی رود. حــال اگــر قاســم ســلیمانی چنیــن  عــراق ب
اظهارنظــری مــی کــرد، زمیــن و زمــان را بــه هــم مــی آوردنــد. 
امــا ســؤال اینجاســت کــه چــرا آمریــکا اعتقــاد دارد ایــن طــرح 
بــه نفــع عــراق اســت؟ در جــواب بایــد گفــت کــه تشــکیل گارد 
ــی  ــن گارد مل ــدم کــه ای ــع آمریکاســت. مــن معتق ــه نف ــی ب مل

بــرای حفــظ داعــش در ســوریه اســت، زیــرا بــر اســاس اعــالم 
ــر  ــعبی(، اگ ــد الش ــی )الحش ــای مردم ــران نیروه ــی از رهب برخ

ــت.  ــد رف ــه ســوریه خواهن ــا ب ــراق آزاد شــود، آنه ع
ــت از  ــورت حمای ــه در ص ــد ک ــاور نکردن ــی ب ــان برخ در آن زم
ــر  ــال حاض ــا در ح ــود، ام ــراق نمی ش ــش وارد ع ــوریه، داع س
همــگان مــی بیننــد کــه جنــگ بــه عــراق و بغــداد هــم رســیده 
اســت. در حــال حاضــر فرقــی میــان داعــش در ســوریه و 
ــرای  ــکا ب ــه آمری ــاورم ک ــن ب ــر ای ــن ب ــدارد. م ــود ن ــراق وج ع
حفــظ اســرائیل و منافــع تــل آویــو اقــدام بــه حمایــت از طــرح 
تشــکیل گارد ملــی مــی کنــد. هــدف آمریــکا از حمایــت داعــش 
ــدف را  ــا دو ه ــی ه ــت؛ آمریکای ــردم نیس ــتار م ــراق کش در ع
دنبــال مــی کننــد: ۱ـ لکــه دار کــردن چهــره اســالم و 2ـ حفــظ 
اســرائیل. همانطــور کــه مــی دانیــد از انصــاراهلل گرفتــه تــا حزب 
ــرای  اهلل و الحشــد الشــعبی اگــر اینهــا متحــد بشــوند اوضــاع ب
عربســتان و همپیمانــان آن بســیار ســخت مــی شــود. متأســفانه 
برخــی از مســئوالن ســنی و شــیعیـ  خــارج از ائتــالف ملــی در 

ــد. ــی دســت دارن طــرح تشــکیل گارد مل

ــن  ــکا ای ــه و طــرح آمری ــن اســاس، برنام ــر ای || ب
ــرود؟ ــن ب ــه داعــش از بی نیســت ک

ــش، اردن اســت.  ــدی داع ــدف بع ــه ه ــاورم ک ــن ب ــر ای ــن ب م
ــکیل  ــود را تش ــالمی خ ــت اس ــا دول ــش در آنج ــای داع اعض
ــه  ــداهلل دوم  ترســیده اســت و ب ــن عب ــه نظــر م ــد. ب ــی دهن م
ــرده  ــر ک ــوی ت ــران را ق ــا ای ــود ب ــاط خ ــر ارتب ــن خاط همی
ــه اردن  ــه داعــش ب ــه برخــی خبرهــا حاکــی از حمل اســت. البت
ــت.  ــاره آن ســخن گف ــت درب ــا قاطعی ــوان ب ــا نمــی ت اســت ام
بــه هــر حــال زمینــه در اردن هــم خیلــی وجــود دارد، برخــی از 
متعصبــان وهابــی کــه ارتبــاط گســترده ای بــا داعــش دارنــد، در 
اردن بــه ســر مــی برنــد. از آنجایــی کــه داعــش موفــق نشــد در 
ســوریه تشــکیل دولــت اســالمی دهــد، قصــد دارد یــک دولــت 

ــد. ــکیل ده ــالمی در اردن تش اس

ــد  ــراق خواهن ــده ع ــی در آین ــه نقش ــا چ || کرده
ــت  ــا دول ــا ب ــبت آنه ــش، نس ــت و  در آن نق داش

ــت؟ ــزی چیس مرک
ــا  ــم. کرده ــدا کنی ــم ج ــد از ه ــا را بای ــه کرده ــدم ک ــن معتق م
بیــن خودشــان منافعــی دارنــد کــه همــان بحــث قومیــت ُکــرد 
اســت. بســیار روشــن اســت کــه مســعود بارزانــی در ایــن گونــه 
مســائل بســیار تندروســت. در مســأله ریاســت اقلیــم کردســتان 
ــان  ــن می ــر ای ــالوه ب ــود دارد. ع ــا وج ــان کرده ــی می اختالفات
مســعود بارزانــی و جــالل طالبانــی درگیــری سیاســی گســترده 
ای وجــود دارد. بــدون شــک مــا خواهــان اتحــاد کردهــا 
ــه  ــش گرفت ــی در پی ــای بارزان ــه آق ــی ک ــا روش ــا ب ــتیم ام هس
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــد اس ــات مفی ــن اختالف ــه ای ــت ک ــد گف بای
ــوی  ــکا ق ــرائیل و آمری ــا اس ــی ارتباطــش ب ــای بارزان ــه آق اینک
ــد،  ــی کن ــا م ــتقالل کرده ــه اس ــد ب ــواره تهدی ــت و هم اس

ــتند. ــد هس ــات مفی ــن اختالف ــن ای بنابرای
ــرد  ــتقل ک ــت مس ــالم دول ــر اع ــال حاض ــن در ح ــر م ــه نظ ب
بــرای کردهــا بســیار ســخت اســت بــه دو دلیــل: ۱ـ اختالفــات 
ــه مصلحــت  ــه ای. شــاید ب ــی 2ـ شــرایط نامناســب منطق داخل
ــتقل  ــت مس ــک دول ــه ی ــا ب ــه کرده ــد ک ــم نباش ــکا ه آمری
تبدیــل شــوند. اگــر کردســتان بــه دولــت مســتقل تبدیــل شــود، 
ــرات  ــد تأثی ــی توان ــی شــود و نم ــر م ــراق کمت ــر ع ــر آن ب تأثی
ــر  ــال حاض ــذارد. در ح ــراق بگ ــت ع ــر دول ــود را ب ــی خ منف
ــد از  ــی توانن ــتند و م ــت هس ــر در دول ــد وزی ــا دارای چن کرده
ایــن لحــاظ تأثیرگــذار باشــند. بنابرایــن در شــرایط کنونــی بــه 
ــوذ  ــا نف ــوند. ثانی ــا مســتقل ش ــه کرده ــکا نیســت ک ــع آمری نف
اســرائیل کــه اکنــون در اقلیــم کردســتان وجــود دارد در دولــت 
ــه نظــر نمــی رســد کــه در  مســتقل وجــود نخواهــد داشــت. ب
ــا باشــیم. ــت مســتقل کرده ــک شــاهد اعــالم دول ــده نزدی آین

ــر اینکــه خــود  ــر ایــن، شــواهدی وجــود دارد مبنــی ب عــالوه ب
کردســتان عــراق تقســیم شــود. بــا توجــه بــه اختالفــات داخلــی 

ــی  ــیم م ــت تقس ــه دو والی ــم ب ــن اقلی ــتان، ای ــم کردس در اقلی
شــود. یــک اقلیــم بــرای مســعود بارزانــی کــه کرکــوک و اربیــل 
ــه  ــت ک ــلیمانیه اس ــهر الس ــری ش ــرد و دیگ ــی گی ــر م را در ب
ــه نفــع  ــن مســأله ب ــی در آن هســتند. ای ــان جــالل طالبان حامی
ــان  ــی همچن ــه بارزان ــی ک ــی نیســت. در صورت ــا و بارزان کرده
ــم  ــاهد تقســیم اقلی ــا ش ــد، م ــال ریاســت باش ــه دنب ــه ب مصّران

ــود. ــم ب ــتان خواهی کردس

ــروه  ــی گ ــدت برخ ــدم وح ــاهد ع ــفانه ش || متأس
ــه نظــر شــما ایــن عــدم  هــا در عــراق هســتیم. ب
وحــدت چــه آســیبی بــه عــراق وارد خواهــد کــرد؟

مــن معتقــدم قاعــده ای وجــود دارد کــه قــرآن نیــز به آن اشــاره 
ــی در هــر کشــوری چــه  کــرده اســت و آن، اینکــه هــر اکثریت
شــیعی، ســنی یــا مســیحی، هــر اکثریتــی اگــر متحــد نشــوند، 
ــد  ــر متح ــی اگ ــر اقلیت ــوند و ه ــی ش ــد م ــت در آن متح اقلی
ــاد  ــث اتح ــث، بح ــا بح ــوند. در اینج ــی ش ــت م ــوند، اکثری بش
اســت. علــت اینکــه در جمهــوری اســالمی ایــران شــاهد اتحــاد 
ــی  ــری یعن ــک رهب ــران ی ــردم ای ــه م ــت ک ــن اس ــتیم، ای هس
ــن مســأله راز موفقیــت  ــد. همی ــول کــرده ان ــا را قب حضــرت آق
ــت اهلل  ــرت آی ــه حض ــور ک ــت. همانط ــالمی اس ــوری اس جمه
خامنــه ای هــم فرمودنــد اختالفــات سیاســی و ... در ایــران کــم 
ــی  ــال زدن ــا شــاهد وجــود اتحــاد مث ــن وجــود م ــا ای نیســت. ب
ــن  ــه ای ــز ب ــا نی ــده م ــه در آین ــم ک ــران هســتیم. امیدواری در ای

ــیم. ــاد برس ــطح از اتح س
ــت در  ــش مرجعی ــس نق ــه پ ــد ک ــی آی ــش م ــؤال پی ــا س اینج
عــراق چــه مــی شــود؟ در اینجــا مرجعیــت بــه معنــای رهبــری 
نیســت. مرجعیــت بــه عنــوان ناظــر اســت کــه ســعی مــی کنــد 
ــزرگ ســمت و ســوی تحــوالت سیاســی درســت  در مســائل ب
باشــد. بــه نظــر مــن آیــت اهلل سیســتانی بــه عنــوان مرجعیــت 
دینــی عــراق بــه بحــث والیــت فقیــه بســیار قائــل هســتند. بــه 
نظــر مــن وجــود ثبــات در عــراق بــه دســت شــیعیان و اتحــاد 
ــار دیگــر آشــکار  ــکا ب ــه آمری آنهاســت. در اینجــا نقــش خبیثان
مــی شــود. آمریــکا از روز اول ســعی کــرد تــا چــه بــه صــورت 
مســتقیم و چــه بــه صــورت غیرمســتقیم میــان شــیعیان 

ــد.  ــالف ایجــاد کن اخت
ــاره نتوانســت نخســت  ــه نظــر مــن اینکــه آقــای مالکــی دوب ب
وزیــر شــود بــه دلیــل فشــارهای کردهــا نبــود، بلکــه بــه خاطــر 
فشــار برخــی لیســت هــای ائتــالف ملــی شــیعی بــود. در بحــث 
ــر اول  ــون نف ــالف قان ــی از ائت ــوری المالک ــای ن ــات آق انتخاب
بــود، آقــای العبــادی کمتــر از چهــار هــزار رأی کســب کــرد امــا 
ــه دســت  ــا بیــش از هفتصــد هــزار رأی ب آقــای المالکــی تقریب

آورد، بــا ایــن وجــود، العبــادی نخســت وزیــر شــد.
بــه نظــرم اختالفــات در شــیعیان بــه دو گونــه اســت. اوال آمریکا 
ســعی کــرده از روز اول ســقوط صــدام بــه شــیعیان القــاء کنــد 
کــه دشــمنان شــما ســنی هســتند و بــر عکــس بــه ســنی هــا 
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ــا در  ــتند. ثانی ــما هس ــمن ش ــیعیان دش ــه ش ــد ک ــاء کن ــز الق نی
داخــل شــیعیان القــاء مــی کنــد کــه این تشــّکل شــیعی دشــمن 
ــت  ــوان اکثری ــه عن ــیعیان ب ــر ش ــت. اگ ــیعی اس ــّکل ش آن تش
متحــد بشــوند، دیگــر نفــوذ عربســتان، قطــر ترکیــه و اســرائیل 
ــت  ــاد داش ــکا از روز اول اعتق ــود. آمری ــی ش ــع م ــراق قط در ع
ــی  ــر نم ــا دیگ ــند م ــد باش ــراق متح ــیعیان در ع ــر ش ــه اگ ک

ــیم. ــته باش ــراق داش ــوذی در ع ــم نف توانی

ـ  بغــداد  امنیتــی  توافقنامــه  بــا  رابطــه  در   ||
ــه  ــن توافقنام ــه ای ــد ک ــی معتقدن ــنگتن، برخ واش
دســت دولتمــردان عــراق را بســته اســت. در حــال 
حاضــر چگونــه مــی تــوان بــه دوران قبــل از توافــق 

ــت؟ بازگش
بــه اعتقــاد مــن نمــی تــوان گفــت ایــن توافقنامــه دســت دولــت 
ــه  ــن توافقنام ــه ای ــه ب ــت ک ــد گف ــت. بای ــته اس ــداد را بس بغ
ــده  ــق آم ــن تواف ــه در ای ــی عمــل نشــده اســت. آنچــه ک امنیت
ــیه و  ــالح از روس ــد س ــرای خری ــداد ب ــت بغ ــت دول ــت دس اس
ــکا  ــق آمری ــن تواف ــه در ای ــذارد. بل ــی گ ــاز م ــران و ... را ب ای
متعهــد شــده کــه مــا ســالح بــه عــراق مــی دهیــم امــا چنیــن 
ــرده  ــل نک ــق عم ــن تواف ــه ای ــکا ب ــس آمری ــرد. پ کاری را نک
ــت عــراق  ــوان گفــت کــه دســت دول ــن، نمــی ت اســت. بنابرای
بســته شــده اســت. ایــن توافــق یکــی از کارهــای خــوب دولــت 

ــی رود. ــه شــمار م ــی ب قبل
ــد  ــکا قص ــر آمری ــد، اگ ــل ش ــش وارد موص ــه داع ــس از آنک پ
ــل  ــی بایســت حداق ــد، م ــل کن ــود عم ــدات خ ــه تعه داشــت ب
ــر  ــه نظ ــد. ب ــه ده ــراق ارائ ــش ع ــه ارت ــلیحاتی ب ــک تس کم
ــت و  ــه والی ــد ب ــرد معتق ــک ف ــوان ی ــه عن ــده ب ــخص بن ش
ــه نفــع عــراق  ــه تعهداتــش ب امامــت، عمــل نکــردن آمریــکا ب
ــه  ــلحه ب ــکا اس ــی آمری ــه وقت ــت ک ــن اس ــم ای ــت ه ــود. عل ب
عــراق مــی دهــد، در مقابــل قصــد دارد امتیازات سیاســی زیــادی از 
آن بگیــرد. واقعــا مــی تــوان گفــت کــه لقــب شــیطان بــزرگ برای 
ــود.  ــت ب ــیار درس ــد بس ــرح ش ــام)ره( مط ــط ام ــه توس ــکا ک آمری
آمریکایــی هــا بــرای توافقنامــه امنیتــی بــا بغــداد اهمیتــی قائــل 

ــد. ــل نکردن ــه آن عم ــگاه ب ــتند و هیچ ــوده و نیس نب

ــه  ــه ب ــرای حمل ــکا ب ــای آمری ــه ه ــی از بهان || یک
ــود.  ــدام ب ــیمیایی ص ــلیحات ش ــث تس ــراق بح ع
چنــد وقــت پیــش هــم در موصــل داعــش عملیاتــی 
ــتفاده  ــیمیایی اس ــای ش ــاح ه ــام داد و از س انج
ــه  ــه عــراق حمل ــل ب ــه آن دلی ــکا ب کــرد. اگــر آمری
کــرد، چــرا از تســلیحات شــیمیایی داعــش چشــم 

ــد؟ ــی کن پوشــی م
ــه  ــد ک ــخص ش ــا مش ــرای م ــاله ب ــت س ــگ هش ــس از جن پ
دشــمن چگونــه رفتــار مــی کنــد. آلمانــی هــا خــود بــه صــدام 
ســالح شــیمیایی دادنــد و خــود بــرای درمــان جانبــازان 
شــیمیایی بیمارســتان افتتــاح مــی کننــد. دشــمن همیــن اســت. 
آنهــا خــود مــی داننــد کــه ســالح شــیمیایی بهانــه بــود. البتــه 

ــاع از صــدام نیســت. ــای دف ــه معن ــن ب ــخنان م ــن س ای
ولــی ایــن بهانــه بــود. بــه نظــرم واقعیــت کامــال روشــن اســت. 
ــما  ــد. ش ــه کردن ــراق حمل ــه ع ــری ب ــه دیگ ــرای نقش ــا ب آنه
ــی  ــتان م ــد. عربس ــگاه کنی ــن ن ــه یم ــعود ب ــورش آل س ــه ی ب
گویــد علــت حملــه مــا بــه یمــن درخواســت رئیــس جمهــوری 
مشــروع ایــن کشــور بــوده اســت. در اینجــا ایــن مســأله مطــرح 
ــد  ــار اس ــاال بش ــن ح ــا همی ــن مبن ــر ای ــر ب ــه اگ ــود ک ــی ش م
کــه رئیــس جمهــوری مشــروع ســوریه محســوب مــی شــود، از 
ــاران  ــران و روســیه بخواهــد کــه مــردم ســوریه را بمب ســپاه ای

ــرد؟ ــا چنیــن اقدامــی صــورت مــی گی ــد، آی کنن
بــه نظــرم حضــرت آقــا بــه عنــوان ولــی امــر مســلمانان در ایــن 
ــد. اگــر  ــه، منطقــه و جهــان اســالم را مدیریــت مــی کنن مرحل
بــه خاطــر داشــته باشــید ایشــان از زمــان ســخنرانی در مجمــع 
ــود در  ــخنرانی خ ــا س ــالم( ت ــم الس ــت )علیه ــل بی ــی اه جهان
میــان مدیــران و مســئوالن حــج همــواره تأکیــد خاصــی بــرای 

ــالمی  ــوری اس ــه جمه ــد ک ــأله دارن ــن مس ــار روی ای ــن ب اولی
ــه و عــراق را نمــی دهــد.  ــکا در منطق ــوذ آمری ــران اجــازه نف ای
ــر  ــرف و تفک ــان ح ــن هم ــت. ای ــد اس ــرف جدی ــک ح ــن ی ای
امــام اســت. عربســتان بــا حملــه بــه یمــن و آمریــکا بــا حمایــت 
ــت  ــا دخال ــد کــه م ــا کمــال وقاحــت اینطــور مــی گوین از آن ب
ــوریه و  ــر در س ــر دورت ــد هزارکیلومت ــکا از چن ــم. آمری ــی کنی م
ــراق  ــد در ع ــران نبای ــرا ای ــس چ ــد. پ ــی کن ــت م ــراق دخال ع
ــوده و  ــا آن هــم مــرز ب ــد؛ عراقــی کــه ب نقــش مثبــت ایفــا کن
دو کشــور دارای فرهنگــی مشــترک هســتند. بــا کمــال وقاحــت 
ســفیر آمریــکا در یمــن مدعــی اســت کــه ایــران در امــور دیگــر 
کشــورها دخالــت مــی کنــد. مــن بــه نظــرم بایــد همــان تعبیــر 
ــد  ــه گفتن ــرد ک ــرار گی ــه ق ــورد توج ــراهلل م ــن نص ــید حس س
ــد  ــه الزم باش ــا ک ــنکون« هرکج ــون س ــب أن نک ــا یج »أینم
ــا  ــن حــرف آخــر ماســت. اگــر آق ــود. ای ــم ب ــا باشــیم، خواهی م
گفتنــد بــه یمــن برویــد، مــا خواهیــم رفــت. ایــن یــک تکلیــف 

شــرعی اســت.
ــد؟  ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــراق را چگون ــده ع || آین

ــن  ــی در ای ــه زمان ــا چ ــش ت ــما داع ــر ش ــه نظ ب
ــم در  ــی ه ــت و مناطق ــد داش ــور خواه ــور حض کش

ــود؟ ــد ب ــارش خواه اختی
مــن بــه نظــرم بحــث موصــل، االنبــار و الرمــادی باقــی مانــده 
ــد  ــامراء را تهدی ــات س ــال حاضــر مقدس اســت و خطــری در ح
ــخت  ــیار س ــا بس ــرای م ــات ب ــن مقدس ــظ ای ــد. حف ــی کن نم
ــیار  ــه بس ــن زمین ــعبی در ای ــد الش ــت و الحش ــت و مقاوم اس

ــند. ــی کش ــت م زحم
کربــالء و نجــف خــط قرمــز ماســت. در بحــث موصــل و اینکــه 
ــت  ــران مقاوم ــه رهب ــت ک ــد گف ــود بای ــا نش ــود ی ــا آزاد بش آی
ــهر را  ــن ش ــرل ای ــا کنت ــد ت ــی کنن ــالش م ــیار ت ــراق بس در ع
ــی  ــرایط کنون ــه ش ــه ب ــا توج ــد. ب ــه دســت بگیرن ــر ب ــار دیگ ب
آزاد کــردن خــاک عــراق بســیار ســخت اســت. معتقــدم آینــده 
ــد در مناطــق تحــت  عــراق روشــن اســت و داعــش نمــی توان
ــاور  ــن ب ــه ای ــم ب ــنی ه ــردم س ــد. م ــی بمان ــود باق ــیطره خ س
ــرده  ــا ک ــه آنه ــی ب ــای بزرگ ــم ه ــه داعــش ظل ــد ک رســیده ان
اســت. همانگونــه کــه پیشــتر گفتــم ســنی هــای عــراق بیــش 

ــدند. ــته ش ــش کش ــط داع ــیعیان توس از ش
ــکالت  ــش و تش ــه داع ــر ب ــال حاض ــعودی در ح ــتان س عربس
ــد  ــی ده ــه م ــی ارائ ــای مال ــک ه ــا کم ــی ه ــه بعث ــق ب متعل
ــق  ــه در ح ــت ک ــعود اس ــن آل س ــد ای ــی دانن ــا م ــنی ه و س
ــد  ــخاص مانن ــی از اش ــود. برخ ــی ش ــت م ــب جنای ــا مرتک آنه
ــد  ــی گوین ــاط اســت، م ــکا در ارتب ــا آمری ــه ب ــای عــالوی ک آق
ــات  ــاز اعتراض ــود. در آغ ــوض بش ــد ع ــر بای ــت وزی ــه نخس ک
ــؤال  ــرد. س ــادی ک ــالش زی ــت ت ــر دول ــرای تغیی ــالوی ب ع

ــا آخــر باقــی مــی مانــد؟  اینجاســت کــه آیــا دولــت العبــادی ت
آیــا اصالحــات آقــای العبــادی مــی توانــد بــه نتیجــه ای برســد 
ــه ذهنــم مــی رســد کــه  ــا خیــر؟ روایتــی از امــام علــی )ع( ب ی
ــا شــما درمــان کنــم،  ــد: »مــن مــی خواهــم مــردم را ب فرمودن
ــه  ــی شــما درد مــن هســتید«. در حــال حاضــر اصالحــات ب ول
دســت مســئوالن اســت. بــه نظــرم در شــرایط کنونــی نخســت 
ــوم نیســت  ــرد و معل ــه ســر مــی ب ــر در وضعیــت ســختی ب وزی
در طــول ســه ســال آینــده ایــن دولــت پابرجــا باقــی اســت یــا 
ــود  ــاد ش ــر ایج ــر تغیی ــه اگ ــت ک ــن اس ــر ای ــؤال دیگ ــه؟ س ن
ــکا  ــه ســمت آمری ــر ب ــا تغیی ــود؟ آی ــد ب ــری خواه ــه تغیی چگون
ــن اســت  ــات ای ــن اصالح ــت؟ مهمتری ــه مقاوم ــا جبه اســت ی
ــد.  ــی کن ــت م ــمت حرک ــدام س ــه ک ــات ب ــم اصالح ــه ببینی ک
مجموعــه کار پیچیــده اســت امــا آینــده کار خــوب خواهــد بــود. 
بــا ایــن وجــود مــن بــاز هــم تکیــه مــی کنــم بــر کالم حضــرت 
آقــا کــه فرمودنــد مــا اجــازه نفــوذ آمریــکا را نمــی دهیــم و ایــن 
ــت. االن در  ــی اس ــی و سیاس ــخن دین ــک س ــن ی ــر م ــه نظ ب
برخــی از نهادهــا و ســفارتخانه هــای مربــوط بــه آمریــکا ایــن 

ــران. در  ــه ای ــه ب ــرای حمل ــتند ب ــه ای دانس ــات را بهان اصالح
زمینــه اصالحــات آمریــکا ســعی مــی کنــد در راســتای منافــع 

ــردارد. ــران گام ب ــوری اســالمی ای ــع جمه ــه مناف ــود و علی خ

|| در پایان اگر سخنی دارید بفرمایید.
مــا اعتقــاد داریــم کــه اصــل موفقیــت هــر مردمــی ارتبــاط بــا 
ــاط  ــک ارتب ــت. ی ــوع اس ــم دو ن ــدا ه ــا خ ــاط ب ــت. ارتب خداس
ظاهــری بــه عنــوان نمــاز اســت و دیگــری ارتبــاط حقیقــی بــه 
خداســت. راه حــل تمامــی مشــکالت بــر اســاس آیــه »إن اهلل ال 
یغیــر مــا بقــوم حتــی یغیــروا مــا بأنفســهم« خــود مــا هســتیم. 
مــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم کــه راه حــل مشــکالتمان 
ــژه وحــدت  ــه وی ــه ســمت خــدا و وحــدت اســت، ب بازگشــت ب
ــه  میــان شــیعیان. اگــر مــا منافــع شــخصی را مقــدم بداریــم ب

ــود. ضررمــان خواهــد ب
ــر  ــم« اگ ــروا اهلل ینصرک ــد »إن تنص ــی فرماین ــا م ــرت آق حض
ــان  ــد. ایش ــی کنن ــاری م ــما را ی ــدا ش ــد، خ ــاری کنی ــدا را ی خ
ــی  ــد ول ــی خوانن ــط م ــه را فق ــن آی ــران ای ــه دیگ ــد ک فرمودن
ــک  ــار و ... از نزدی ــم، فش ــگ، تحری ــرایط جن ــا آن را در ش م
لمــس کردیــم. بــه نظــر مــن ایــن روحیــه و حقیقــت در عــراق 
ــه ریشــه  ــن برســیم ک ــه ای ــد وجــود داشــته باشــد و ب هــم بای
حــل مشــکالت مــا بازگشــت بــه خداســت. انشــاء اهلل بــا وجــود 
ــراق  ــت در ع ــن امنی ــه ضام ــتانی ک ــت اهلل سیس ــت آی مرجعی
اســت، بــاور کنیــم کــه جمهــوری اســالمی ارتباطــش بــا عــراق 
اعتقــادی، دینــی و سیاســی اســت و هرچــه ایــن ارتبــاط قــوی 

ــه اســت. ــه نفــع عــراق و منطق ــر بشــود ب ت
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خاورمیانه و شمال آفریقا

پیمان یزدانی

حفظ »تـوازن قـوا« درخاورمیانـه و جلوگیـری از 
گسـترش گـروه تروریسـتی داعـش بـه مرزهای 
چین و روسـیه که بـا حمایتهای غـرب و متحدان 
دالیـل  از  گیـرد  مـی  صـورت  ایـش  منطقـه 
همگرایی نظامی چین و روسـیه در سـوریه است.

ارزیابـی اطالعاتـی محرمانـه امریـکا از امـکان 
شـروع حمـالت نظامـی روسـیه در سـوریه برای 
تقویت دولت بشـار اسـد و جلوگیری از پیشـروی 

تروریسـت های داعـش حکایـت دارد.
 اطالعـات ارائـه شـده بـه کاخ سـفید، نشـان 
می دهد روسـیه آماده اسـت حمـالت هوایی خود 
را بـا اسـتفاده از جنگنده هایی که هفته گذشـته به 

سـوریه اعزام کـرده اسـت، انجـام دهد.
از بیسـتم ماه آگوسـت ارسـال تجهیـزات نظامی 
از سـوی روسـیه از طریـق دریـای سـیاه بـه بندر 
طرطوس در سـوریه بطـور جدی آغـاز و پیگیری 
شـد. بطوریکـه بـه اعتقـاد کارشناسـان نظامـی 
عملیـات روس هـا از یـک الگـوی مشـخص و 
منطقـی نظامـی پیـروی می کـرد کـه ایـن الگو 
شـامل حفـظ پایـگاه هوایـی الذقیـه و بهبـود 
امکانات  آن، ایجاد سیسـتم دفاعـی علیه حمالت 
هوایـی احتمالـی و در نهایـت ارسـال جنگنـده  به 

آن بـوده اسـت.
بعـد از ایـن مراحـل هواپیماهای بـاری غول پیکر 
آنتونـوف روس طـی ده هـا پـرواز اقدام بـه آوردن 
تجهیـزات به ایـن پایـگاه کردند بطوریکه تا سـه 
شـنبه گذشـته، روس هـا 28 جنگنده )۱2 سـوخو 
2۴، ۱2 سـوخو 25 و ۴ سـوخو ۳0( در پایـگاه 
الذقیـه مسـتقر کـرده بودنـد. همچنیـن دو نـوع 

پهپـاد و 20 فرونـد بالگرد.
در بعضـی گزارش ها آمده اسـت که عملیـات روس 
هـا آنقدر گسـترده و وسـیع اسـت کـه یـک پایگاه 
هوایـی پاسـخگوی آن نیسـت بطوریکـه تصاویـر 
ماهواره ای از مناطق سـاحلی سـوریه حکایـت از آن 
دارد کـه احتمـاال پایگاه هـای نظامی دیگـری برای 

ورود تجهیـزات بیشـتر باید آماده شـوند.
در حالیکـه روس هـا سـرگرم تقویـت حضـور 
نظامـی خـود در سـوریه و خاورمیانـه هسـتند در 
روزهای گذشـته خبرهایی در خصوص مشـارکت 
چین در عملیـات نظامی روس هـا در خاورمیانه و 
پیوسـتن نیروهای نظامی این کشـور به نیروهای 

روسـیه در سـوریه منتشر شـده است.
بر اسـاس این گـزارش ها چین یـک ناوهواپیمابر 
خـود را بـه همـراه چندیـن رزم ناو برای پیوسـتن 
بـه نیروهای روسـیه راهی بندر طرطوس سـوریه 
کرده اسـت کـه بـه گـزارش برخی منابـع خبری 
همچنیـن قـرار اسـت جنگنده هـا و بالگردهـای 
چینـی تـا اواسـط مـاه نوامبر بـر روی عرشـه این 

ناو مسـتقر شـوند.
اطالعـات ارائـه شـده توسـط سـرویس هـای 
اطالعاتـی غربـی و صهیونیسـتی از تصمیم چین 
بـرای اعـزام یک هـزار نیـروی زمینی به سـوریه 
و دیگـر تجهیـزات نظامـی بـه ایـن کشـور برای 

حضـور درازمـدت در سـوریه خبـر مـی دهند.
این تحوالت و حضور گسـترده نظامـی دو قدرت 
بـزرگ جهانی یعنـی چین و روسـیه درسـوریه در 

حالـی رقـم مـی خورنـد کـه آمریـکا و متحـدان 
غربـی و منطقـه ای آن سـرگرم بررسـی ایجـاد 
منطقـه پـرواز ممنـوع بـر فـراز خـاک سـوریه به 
بهانـه اسـکان آوارگان سـوری بودند. حضـور این 
دو قـدرت عمـده جهانـی در سـوریه و خاورمیانـه 
و همگرایـی آنهـا نـه تنهـا موجـب سـردرگمی 
غرب و متحـدان منطقه ای آن شـده اسـت بلکه 
زنـگ خطـر را برای آنهـا به صـدا درآورده اسـت. 
بطوریکـه بسـیاری از منابـع غربی پیوسـتن چین 
بـه روسـیه در سـوریه را غیرمنتظـره و غیـر قابل 

پیـش بینـی خوانـده اند.
حال سـوال اینجاسـت کـه چـه عواملـی موجب 
همگرایـی این دو قـدرت بزرگ در سـوریه شـده 

؟ ست ا
پایـگاه دریایـی طرطـوس به دلیـل قـرار گرفتن 
در دریـای مدیترانه برای روسـیه از نظـر راهبردی 
بسـیار مهم اسـت. این پایگاه در زمان حافظ اسـد 
رییس جمهور سـابق سـوریه و پس از آن در زمان 
بشـار اسـد رییس جمهوری فعلی سـوریه با توجه 
بـه روابـط نزدیکـی که مسـکو و دمشـق بـا هم 

داشـتند، در اختیار روسـیه قـرار گرفت.
پایگاههـای دریایی بـرای کشـورهایی که نیروی 
سیاسـت  بـازوی  دارنـد،  اسـتراتژیک  دریایـی 
خارجـی به حسـاب مـی آید. ایـن قاعـده در مورد 
پایگاههـای دریایـی روسـیه هم صدق مـی کند. 
پایـگاه دریایـی روسـیه در بنـدر »طرطـوس« در 
غـرب سـوریه و پایـگاه دریایـی »اسـتاوروپول« 
در شـبه جزیـره کریمـه اوکرایـن دو پایگاهـی 
هسـتند کـه روسـیه از آنهـا بـرای حمایـت از 
متحـدان خـود و نیـز دفـاع از منافع ملـی خویش 
در خـارج از مرزهـای جغرافیایی اش اسـتفاده می 
کنـد. تحـوالت سـالهای اخیـر در شـرق اوکراین 
و بهـره گیـری روسـیه از پایـگاه دریایی خـود در 
منطقه کریمه نشـان داد که برخـورداری از چنین 
امکاناتـی تا چه حـد می تواند در سیاسـت خارجی 
و دفاعـی یک قدرت عمـده جهانی مانند روسـیه 

باشـد. موثر 
مسـکو از پایـگاه دریایـی طرطوس نیز بـرای نوعی 
تقویت حضور نظامی خود در شـرق مدیترانه و مانور 

قـدرت در مواقع الزم بهـره می گیرد.
روسـیه کـه در سـالهای گذشـته از طریـق ایـن 

پایگاه به دولت سـوریه کمک ارسـال کرده اسـت 
ایـن روزهـا بعـد از ناتوانـی ائتـالف بـه اصطالح 
ضـد داعـش بـه رهبـری آمریـکا کـه حمالتـی 
نمایشـی را علیه گروه تروریسـتی دسـت پـرورده 
خود در ماه های گذشـته انجام داده اسـت، حضور 
نظامی خـود در این پایگاه را تقویت کرده اسـت و 
هدف از این حضور گسـترده نظامـی را جلوگیری 
از سـقوط دولت سـوریه و حمایت از بشـار اسـد و 

جنـگ علیـه داعش اعـالم کرده اسـت.
 همچنیـن سـقوط دولـت سـوریه بـه معنـی از 
دسـت دادن این پایگاه توسـط روسـیه خواهد بود 
امـری کـه موجـب خواهد شـد تا بـازوی روسـیه 
در دریـای مدیترانه بـه عنوان یک دریـای حیاتی 

بـرای امنیـت ملی روسـیه قطع شـود.
در تحلیـل علل حضـور چین در سـوریه نیـز باید 
گفـت کـه نـگاه »اقتصـادی« صـرف بـه منافـع 
چیـن در خاورمیانـه موجـب مـی شـود تـا درک 
صحیحی از مبانی سیاسـت خارجی چین نداشـته 
باشـیم و نتوانیم وزن و جایگاه حقیقی این کشـور 

در عرصـه معـادالت جهانـی را درک کنیم. 
اقتصـاد سـوریه و روابـط تجـاری ایـن کشـور بـا 
پکـن، نقـش مهمـی در اقتصـاد چیـن نداشـته 
اسـت. چـرا کـه بـر مبنـای آمارهـای منتشـره، 
تجـارت دو کشـور در سـال 20۱0 ) یـک سـال 
قبل از شـروع تحوالت سـوریه( به نقـل از وزارت 
تجـارت چیـن، 2 و ۴8 میلیـارد دالر بـوده اسـت.

چیـن یکـی از قـدرت هـای عمـده و بازیگـران 
اصلی سیاسـت بین الملل به شـمار می رود، رشـد 
و قدرت گیری شـگفت انگیز این کشـوردر سـال 
هـای اخیـر در عرصـه روابط بیـن الملـل طوری 
بوده اسـت کـه در حـال حاضـر مـی تـوان از آن 
بـه عنوان یکـی از بازیگـران طـراز اول در تمامی 
معـادالت و مناسـبات جهانـی در مناطق مختلف 

جهـان در آسـیا، آفریقـا، اروپـا و آمریکا نـام برد.
چین در راسـتای تحقـق اصول سیاسـت خارجی 
خود که خـودداری از دخالت در امـور داخلی دیگر 
کشـورها و به رسـمیت شـناختن اصـل حاکمیت 
و اقتـدار ملـی هـر کشـوری مبتنـی بـر منشـور 
سـازمان ملـل متحد اسـت، حفـظ » تـوازن قوا« 
در رقابـت  میـان قدرت هـای منطقـه ای و جهانی 
را مـد نظـر دارد و سـعی دارد به همراه روسـیه در 

سـوریه و خاورمیانـه در مقابل قـدرت های غربی 
و آمریـکا عرض انـدام نماید. زیـرا از دیـدگاه این 
کشـور سـقوط یا کناره گیری بشـار اسـد از قدرت 
در سـوریه و یـا ایجـاد زمینـه هایـی بـرای حمله 
نظامـی بـه سـوریه از سـوی غـرب و متحدانـش 
موجـب خواهد شـد تا »تـوازن قـوا« در منطقه به 

نفع غـرب و آمریـکا رقـم بخورد.
شـاید بتوان گفت دلیل حمایت روسـیه از سـوریه 
ناشـی از منافع ژئوپلیتیکـی و ژئواسـتراتژیکی در 
سـوریه اسـت و بـا هـدف قدرت نمایی در سـطح 
جهانـی و در واکنـش بـه برخـی اقدامـات غـرب 
در منطقـه پیرامونـی روسـیه مثـل اسـتقرار سـپر 
دفاع ضدموشـکی ناتو در شـرق اروپـا صورت می 
گیـرد، اما ایـن مسـئله را نمی تـوان بـه چین نیز 

داد. تعمیم 
رهبـران چیـن در اصـل با هـدف جلوگیـری از بر 
هم خـوردن »تـوازن قـوا« و »نظم منطقـه ای« 
و در راسـتای  سیاسـت های میا نجی گرانـه ایـن 
کشـور در منطقه بـرای پایـان دادن به بحـران در 
سـوریه صـورت مـی گیـرد، امـری کـه در دیـدار 
هفتـه هـای گذشـته محمـد جـواد ظریـف وزیر 
خارجه ایـران از پکن با مقامات این کشـور مطرح 
شـد. وزیـر خارجـه ایـران در دیـدار اخیـر خـود از 
چیـن خواسـتار مشـارکت چیـن در حـل بحـران 

هـای منطقـه ای در خاورمیانـه شـده بود.
خدشـه در سیسـتم موازنـه قـدرت در خاورمیانـه، 
که به عنـوان یکـی از مهمترین حوزه هـای نفوذ 
و مراکـز تأمیـن انـرژی چین شـناخته می شـود، 
موجب انجـام تغییراتی جـدی در سیسـتم موازنه 
قـوای ایـن منطقـه بـه نفـع آمریـکا خواهد شـد 
و ایـن امـر در دراز مـدت موجـب خواهـد شـد تـا 
منافـع تجـاری، اقتصـادی، بازرگانی، تسـلیحاتی 
و همچنیـن تأمیـن انـرژی این کشـور بـه چالش 
کشـیده شـود و به ضـرر چین تمـام خواهد شـد.

از دیگـر عواملـی کـه موجـب مـی شـود چیـن و 
روسـیه در سـوریه و خاورمیانـه بـرای مقابلـه بـا 
داعـش و گروه های تروریسـتی در کنـار هم قرار 
گیرند این اسـت که غـرب و متحـدان منطقه ای 
آنهـا بر خـالف ادعای مبـارزه با گروه تروریسـتی 
داعـش در حقیقـت از حامیـان و ایجـاد کنندگان 

این گـروه های تروریسـتی هسـتند.
در ماه های گذشـته مقامات روسـیه و بسـیاری از 
کشـورهای آسـیای میانـه  و افغانسـتان از تالش 
گـروه تروریسـتی داعـش بـرای گسـترش حوزه 
نفـوذ خـود بـه ایـن مناطـق خبـر داده انـد. گروه 
هایی که بطور مسـتقیم و غیر مسـتقیم از سـوی 
غـرب و متحـدان منطقـه ای آنهـا مـورد حمایت 
و تغذیه هسـتند. گسـترش تروریسـم بـا حمایت 
غـرب بـه ایـن مناطـق تهدیـدی جـدی بـرای 
روسـیه و چین اسـت. لـذا این دو کشـور بـا درک 
این تهدید مشـترک تصمیـم گرفته اند بـا مقابله 
با ایـن پدیده شـوم در خاورمیانه مانع از گسـترش 

آن بـه مرزهـای خود شـوند.
همچنیـن از دیگـر دالیـل چیـن بـرای حضـور 
نظامـی در سـوریه را مـی تـوان فشـار بـر ترکیه 
عنـوان کـرد کـه گفته می شـود بـا حمایـت ها و 
پشـتیبانی های غرب به حمایـت از جمعیت ترک 
تبـار »ایغـور« در شـرق چین مبـادرت مـی کند.

چرایی حضور جدی روسیه در سوریه/ موازنه قوا منطق رفتاری مسکو و پکن
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خاورمیانه و شمال آفریقا

گفتگو با کارشناس سوری:

شورای اسالمی برای 
اداره حج تأسیس شود

ــر  رئیــس مرکــز مطالعــات و پژوهــش هــای آمــاری در ســوریه ب
ــد کــرد و  ــرای اداره حــج تاکی ــزوم تشــکیل شــورای اســالمی ب ل

ــا آل ســعود اســت. ــا ب گفــت: مســئولیت حادثــه من
احمــد ادیــب رئیــس مرکــز مطالعــات و پژوهــش هــای آمــاری در 
ســوریه مبنــی بــر اینکــه نظــر شــما دربــاره حادثــه منــا و مقصــر 
واقعــی آن چیســت اظهــار داشــت: حجــاج طبــق معرفــت، عقیــده، 
مذهــب، ملیــت و استطاعاتشــان هر ســال از سرتاســر دنیــا در مکه 
مکرمــه گردهــم مــی آینــد و فریضــه حــج را انجــام مــی دهنــد اما 
ــی شــدند. ســعودی هــا  ــار حجــاج توســط آل ســعود قربان ــن ب ای
ــه  ــا ناشــی از عــدم پایبنــدی حجــاج ب ــه من مدعــی هســتند حادث

دســتورالعمل هــا بــوده اســت.
وی افــزود: مــن ایــن پرســش را مطــرح مــی کنــم کــه هــر ســال، 
حجــاج بــه دســتورالعمل هــا توجــه نمــی کننــد و ایــن امــر بســیار 
ــن  ــخ عربســتان ســعودی ای ــا هیچــگاه در تاری ــی اســت ام طبیع
ــاظ  ــه لح ــی ب ــر کوتاه ــت، اگ ــده اس ــته نش ــی کش ــداد حاج تع
ــا آل  امنیتــی در ایــن رابطــه وجــود داشــته اســت مســئولیت آن ب
ســعود اســت کــه تنهــا بــه کشــتار مــی اندیشــد و مــا طی 5 ســال 

گذشــته طعــم آن را ]حمایــت آل ســعود از تروریســم[ در ســوریه را 
چشــیده ایــم همانطــور کــه برادرانمــان در عــراق و یمــن نیــز در 

حــال حاضــر آن را مــی چشــند.
ایــن کارشــناس ســوری در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه خبرهایــی 
ــه دلیــل بســته شــدن  اســت کــه گفتــه مــی شــود حادثــه منــا ب
یکــی از گــذرگاه هــای عبــور و مــرور حجــاج بــه دلیــل عبــور یکی 
ــای  ــت: خبره ــت گف ــورت گرف ــعودی ص ــای س ــخصیت ه از ش
موثقــی وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه حادثــه منــا بــه دلیــل اشــتباه 
ــور شــاهزاده  ــه خاطــر عب خــود حجــاج صــورت نگرفــت بلکــه ب

ســعودی و مســدود کــردن عمــدی عبــور و مــرور حجــاج صــورت 
گرفــت.

ــی و  ــای سیاس ــخصیت ه ــی ش ــدن برخ ــود ش ــت: مفق وی گف
رســانه ای ایــران بــر ایــن نکتــه تاکیــد دارد کــه احتمــال عمــدی 
ــی  ــات قاطع ــد اقدام ــی رود و در نتیجــه بای ــه م ــن حادث ــودن ای ب
بــرای جلوگیــری از چنیــن رفتارهایی از ســوی عربســتان ســعودی 

ــرد. صــورت گی
احمــد ادیــب یــادآور شــد: بدیهی اســت کــه عربســتان ســعودی از 
ظرفیــت حــج عمــره و تمتــع مبالــغ هنگفتــی بــه دســت مــی آورد 
ــر و احــداث اماکــن متبرکــه  ــا را در راه خی ــن پوله ــع ای ــا در واق ام
هزینــه نمــی کنــد زیــرا تفکــر وهابیــت اساســا بــا ایــن موضــوع 
تناقــض دارد و آل ســعود در گذشــته ســعی داشــت آرامــگاه پیامبــر 
اکــرم )ص( را ویــران کنــد و آیــا خیــر و برکتــی بزرگتــر از ضریــح 
متبرکــه پیامبــر وجــود دارد؟ بنابرایــن عربســتان ســعودی بــه ایــن 
ــوریه و  ــم در س ــت از تروریس ــالح و حمای ــد س ــرای خری ــوال ب ام

عــراق و یمــن نیــاز دارد.
وی در رابطــه بــا پیشــنهاد مطرح شــده مبنــی بر اینکــه بــرای اداره 
حــج شــورای اســالمی متشــکل از کشــورهای اســالمی تشــکیل 
شــود گفــت: مــن تشــکیل چنیــن شــورایی را تاییــد مــی کنــم و 
ــه  رهبــری ایــن شــورا را در درجــه نخســت بایــد کشــورهای میان
ــر  ــه رو االزه ــای میان ــی علم ــران و برخ ــوریه، ای ــون س رو همچ
برعهــده بگیرنــد و در مقابــل باید دســت تمامــی وهابیون و ســلفی 
هــای تکفیــری از عربســتان ســعودی و تمامــی کشــورهایی کــه 

داعیــه مســلمانی دارنــد کوتــاه شــود.

عضو هیئت عمل توحیـدی لبنان گفت: 
»عربسـتان سـعودی در برهه فعلی چاره 
ای جـز پذیـرش کامل مسـئولیت فاجعه 
منـا و بـی تدبیری و بـی کفایتی خـود در 

ایـن فاجعه را نـدارد.«
»سـامی ابودیـا« عضـو هیئـت عمـل 
توحیدی وابسـته بـه دروزی های لبنان 
در حاشـیه مراسـم بزرگداشـت شهدای 
فاجعـه منـا در بیـروت اظهـار داشـت: 
»چنانچـه قـرآن کریـم فرموده اسـت، 
کسـانی کـه در مسـیر حق به شـهادت 
مـی رسـند را نبایـد از دسـت رفتـه و 
مـرده پنداشـت، بلکه آنهـا زنده بـوده و 
خداوند متعـال روزی رسـان آنهاسـت. 
ایـن قاعده قرآنی در خصـوص قربانیان 
فاجعـه منـا نیز صـدق می کنـد.« عضـو هیئت عمـل توحیـدی لبنـان افـزود: »عربسـتان 
سـعودی چـاره ای جز پذیرش مسـئولیت فاجعـه منا ندارد. عمـق فاجعه به گونه ای سـت 

کـه ریـاض بایـد مسـئولیت و بـی تدبیـری خـود را در آن بپذیـرد.«
ایـن شـخصیت دروزی لبنانـی بـا تاکیـد بـر لـزوم مطالبـه همگانـی در جهـان اسـالم 
پیرامـون ایـن موضوع، ادامـه داد: »همچنیـن مجموعه دولـت های اسـالمی و عربی باید 
در خصـوص پیگـری فاجعه منا و روشـن شـدن وضعیت کامـل حجاج نهایـت تالش خود 

را صـورت دهنـد تا شـاید تضمینی بـر عدم تکـرار آن باشـد.«
سـامی ابودیـا تصریـح کـرد: »کار جمعـی دولـت هـای اسـالمی در خصـوص فاجعـه منـا و 
همچنیـن تحلیل صحیـح و عمیق ایـن فاجعه می توانـد نقش مهمـی در اداره مراسـم بزرگ 
حج داشـته باشـد، چـرا که کنگره عظیـم حج موضوعی نیسـت که تنهـا به عربسـتان مربوط 

باشـد بلکـه همه دولـت های اسـالمی باید در آن سـهیم باشـند.«
الزم به ذکر اسـت که مراسـم بزرگداشـت شـهدای فاجعه منا از سوی سـفارت جمهوری اسالمی 
ایـران در بیـروت و در مجتمـع فرهنگی امام شـمس الدیـن در منطقه ضاحیـه برگزار شـد. در این 

مراسـم شـمار زیادی از شـخصیت های سیاسـی و مذهبی و فرهنگی در لبنان حضور داشـتند.

گفتگو با سفیر سوریه در لبنان:

غرب سقوط دمشق 
را می خواست، اما 

خدا نخواست
ــا تمــام  ــان گفــت: »غــرب ب ســفیر ســوریه در لبن
ــدازی  ــی بران ــود در پ ــباتی خ ــوان محاس ــوا و ت ق
نظــام ســوریه برآمــد امــا خداونــد چیــزی دیگــری 

ــت.« خواس
»علــی عبدالکریم« در حاشــیه مراســم بزرگداشــت 
ــت:  ــار داش ــروت اظه ــا در بی ــه من ــهدای فاجع ش
ــا  ــود. م ــزرگ ب ــه ای ب ــا رخ داد فاجع »آنچــه در من
ــن را از  ــت بری ــه، بهش ــن فاجع ــهدای ای ــرای ش ب

ــم.« ــی کنی ــال آرزو م ــد متع خداون
وی افــزود: »هیــچ کــس نمــی توانــد منکــر عمــق 
ــت و آل  ــا رخ داده اس ــه در من ــود ک ــه ای ش فاجع
ســعود موظــف اســت نهایــت همــکاری الزم را در 
خصــوص پیگیــری ایــن فاجعــه صــورت دهــد.«

ــوریه  ــران س ــاره بح ــان درب ــوریه در لبن ــفیر س س
ــمنان  ــی و دش ــورهای غرب ــرد: »کش ــح ک تصری
ملــت ســوریه بیــش از ۴ ســال تمــام از همــه 
تــوان محاســباتی و ابزارهــای گســترده و پیشــرفته 
خــود بــرای ســاقط کــردن نظــام دمشــق اســتفاده 
کردنــد. آنهــا خواســتند نظام مــا را ســاقط کننــد اما 
خداونــد چیــزی دیگــری خواســت و بــه شــکر خــدا 

ــه اســت.« تاکنــون ایــن امــر تحقــق نیافت
عبدالکریــم ادامــه داد: »نزدیــک 5 ســال اســت کــه 
از مواجهــه همــه جانبــه نظــام ســلطه و تروریســت 
هــای نیابتــی آنــان با ملــت و دولــت مظلوم ســوریه 
مــی گــذرد و در ایــن مــدت ایــن ملــت بــا اتــکال 
ــوی کشــورهای  ــت معن ــروی الهــی و حمای ــه نی ب
دوســت توانســته در مقابــل رذالــت آنان ایســتادگی 

کنــد.«
ــت  ــم بزرگداش ــه مراس ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
شــهدای فاجعــه منــا از ســوی ســفارت جمهــوری 
اســالمی ایــران در بیــروت و در مجتمــع فرهنگــی 
ــزار  ــه برگ ــه ضاحی ــن در منطق ــمس الدی ــام ش ام
ــادی از شــخصیت  ــن مراســم شــمار زی شــد. در ای
ــان  ــی در لبن ــی و فرهنگ ــی و مذهب ــای سیاس ه

ــتند. ــور داش حض

گفتگو با عضو »هیئت عمل توحیدی لبنان«:

ریاض چاره ای جز پذیرش 
مسئولیت فاجعه منا ندارد
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خاورمیانه و شمال آفریقا

اندیشـمند وفعـال یمنی ضمـن تاکید بـر هراس 
عربسـتان از ایران، اعـالم کرد ریاض همـواره در 
حال تـالش بـرای برقـراری نظـام پادشـاهی در 
کشـورهای عربی بـه منظور جلوگیـری از جنبش 

دموکراسـی خواهی در کشـور عربسـتان است.
بیـش از ۱80 روز از آغـاز تجـاوز عربسـتان بـه 
یمـن می گـذرد. با گذشـت ایـن ایام چند کشـور 
عربـی از جملـه قطر، بحریـن، مصـر و همچنین 
امـارات در قالـب ائتالفـی ضـد یمن به سـعودی 
هـا پیوسـتند. در حالـی ایـن ائتـالف از حمایت از 
آنچـه کـه دولـت مشـروع یمـن مـی نامـد، بـه 
عنـوان دسـتاویزی بـرای حملـه بـه ایـن کشـور 
کـه تاکنـون منجـر بـه شـهادت و زخمی شـدن 
هـزاران غیر نظامـی یمنـی و نابودی بسـیاری از 
زیـر سـاخت های این کشـور شـده، اسـتفاده می 
کنـد که همـواره بـا مانـع تراشـی در رونـد اتخاذ 
راهـکار سیاسـی بـرای حل بحرانـی کـه در واقع 
خـود آن را بـه وجـود آورده در حـال ادامه تخریب 

یمـن و کشـتار مردم اسـت.
»طوفان قاطعیت« و »بازگشـت امیـد« دو عنوان 
پـر طمطراقی اسـت کـه عربسـتان از ابتـدا برای 
عملیـات هـای خـود در یمـن برگزیـد، امـا ایـن 
تجـاوز در حال تبدیل شـدن به جنگی فرسایشـی 
اسـت و نتوانسـته تـا کنـون هیـچ یـک از اهداف 
سـعودی هـا و همپیمانانشـان را محقق کنـد. به 
کار گیـری تسـلیحات پیشـرفته و حتـی توسـل 
بـه اسـتفاده از تسـلیحات ممنوعـه به دسـت این 
ائتـالف نتوانسـته مـردم مبـارز و انقالبـی یمن را 

بـه زانـو در آورد.
»عصـام عمـاد« فعـال و اندیشـمند یمنی ضمن 
عربسـتان  گفـت:  یمـن  جنـگ  ابعـاد  بررسـی 
سـعودی امـروز نتوانسـته خـود را بـا وضعیـت 
موجـود در جهان بـه طـور کل و در جهـان عرب 
و خاورمیانـه بـه طور خـاص، منطبق کنـد و هنوز 
فهم درسـتی از وضعیـت موجود به دسـت نیاورده 
اسـت. در واقـع امروز انقـالب و تحول رسـانه ای 
در جهـان به وجـود آمده اسـت که ایـن تحول در 
کشـورهای منطقـه از جمله یمن، تونـس، مصر و 

.... تاثیر گذاشـته اسـت.
وی افـزود: آگاهـی عمـوم ملـت هـا در منطقه و 
در کشـورهای عربـی و اسـالمی باال رفته اسـت 
امـا عربسـتان هنوز نتوانسـته با ایـن واقعیت کنار 
بیایـد و هنـوز بـا تفکـرات کالسـیک بـه پیـش 
مـی رود. در واقـع مسـئله ای کـه مـا طـی سـال 
هـای اخیـر در میان کشـور های عربی شـاهد آن 
بودیـم ظهـور تحـول آزادی خواهی در میـان این 

بود. کشـورها 
عصام عمـاد در ایـن خصوص گفت: کشـورهای 
عربـی در ۱00 سـال اخیـر شـاهد اسـتبداد بودند. 
مـردم در ایـن کشـورها تحـت سـلطه رهبـران 
سیاسـی و اختناق در جامعه بودنـد. برخی رهبران 
عربـی علیـه مخالفـان خـود دسـت بـه کشـتار 
گسـترده ای زدند، امـا تحول رسـانه ای در جهان 
بـه مردم کمـک کـرد؛ در واقع با مشـاهده اختناق 
سیاسـی موجـود در فضـای کشـورهای عربـی 
خبرنـگاران، اسـاتید دانشـگاه و علمـای دینـی و 
بطن جامعه و اقشـار مختلـف مـردم  تحرکاتی را 

علیـه اسـتبدادها آغـاز کردنـد و تفکـر انقالبی در 
میـان مـردم ایـن کشـورها ریشـه دوانید.

این اندیشـمند یمنی افـزود: یکـی از علل خیزش 
مردمی در این کشـورها اقدام رؤسـای جمهور آنها 
بـرای تعیین فرزندانشـان به عنوان جانشـین خود 
بود. »حسـنی مبـارک« در مصـر »زیـن العابدین 
بـن علـی« در تونـس و برخـی دیگـر پسـران 
خـود را بـرای جانشـینی معرفـی کردنـد؛ مسـئله 
ای کـه در کشـورهای دموکراتیـک امـری غیـر 
قابـل قبول اسـت. بـرای انتقـال نظام پادشـاهی 
بـه نظـام دموکراتیک هزاران نفر کشـته شـدند و 
اکنـون در این کشـور ها مردم تغییـر اوضاع به آن 
سـمت و سـو را بر نمـی تابند. بـر اسـاس قوانین 
معمـول دموکراتیـک، هـر رئیس جمهور بیشـتر 
از 8 سـال نمـی توانـد در راس قـدرت بمانـد ولی 
حسـنی مبـارک ۳0 سـال در راس قـدرت مانـد؛ 
زیـن العابدیـن بـن علـی ۳0 سـال ماند. ایـن امر 
در کشـورهای پادشـاهی معمول و مرسـوم است 

امـا در کشـورهای جمهـوری نه.
وی تصریح کرد: یکی از سیاسـت های عربسـتان 
سـعودی این اسـت کـه حکومت های پادشـاهی 
را به نظامهای سیاسـی کشـورهای همسایه خود 
برگردانـد، چـرا که وجـود حاکمیـت دموراتیک در 
همسـایگی سـعودی هـا، خطـری بـزرگ بـرای 

خاندان آل سـعود محسـوب می شـود.
عصام عمـاد تاکید کـرد: یکی از دالیـل مخالفت 
عربسـتان با عضویت یمـن در شـورای همکاری 
خلیج فـارس نیـز همین امر اسـت و هرگـز اجازه 
تحقـق ایـن امـر را نخواهـد داد، چـرا کـه امکان 
نمـای تحـرکات دموکراسـی خواهانـه  نشـو و 
در داخـل مرزهـای عربسـتان تشـدید شـده و 

موجودیـت آل سـعود زیـر سـؤال خواهـد رفت.
وی افـزود: در حـال حاضر 22 کشـور عربی وجود 
دارد کـه بـه غیـر از مراکـش و کویت، اغلـب آنها 
جمهوری هسـتند، بـه همین علت هم عربسـتان 
بـا مغـرب بـرای پیوسـتن بـه شـورای امنیـت 
مخالفتـی نـدارد امـا با عضویـت الجزایـر مخالف 
اسـت چـرا کـه الجزایـر یک کشـور جمهـوری و 

اسـت. دموکراتیک 
عصـام عمـاد افـزود: در واقـع سـعودی هـا از 
کشـورهای دموکراتیـک در منطقه هـراس دارند 
و جمهـوری اسـالمی ایـران یکـی از منابع اصلی 

هـراس آنهـا در منطقـه اسـت. ایـران بزرگتریـن 
کشـور دموکراتیـک در منطقـه اسـت کـه دوره 
حضـور رئیـس جمهـور در راس قـدرت ۴ سـاله 
اسـت. اما در کشورهای پادشاهی همسـایه ایران، 
دوران حکومـت ۴0 سـاله اسـت نـه چهار سـاله.

وی تصریـح کـرد: عربسـتان در حـال حاضـر، 
در ایـن جنـگ شکسـت خـورده اسـت. »احمـد 
العسـیری« سـخنگوی ائتالف ضد یمـن در آغاز 
جنـگ مدعـی شـد کـه ایـن ائتـالف ظـرف ۱5 
دقیقه مـی تواند اهـداف مورد نظر خـود را محقق 
کنـد و حـاال بـا گذشـت بیـش از ۱۷0 روز از آغاز 
جنـگ مـی بینیم کـه هیچکـدام از اهـداف نهان 
و آشـکار سـعودی هـا در این جنگ محقق نشـد.

 عصـام عمـاد گفـت: سـعودی هـا در آغـاز ایـن 
جنـگ تاکیـد کردنـد کـه قصـد دارنـد قـدرت 
انصـاراهلل یمـن را در ایـن کشـور از بیـن ببرنـد و 
ایـن در حالی اسـت کـه با گذشـت ۶ ماه نـه تنها 
قـدرت انصـاراهلل از بیـن نرفتـه، بلکه قـدرت آنها 
نیز چندین برابر شـده اسـت. چنانکـه در آغاز این 
تجـاوز انصاراهلل در قسـمت هایـی از صعده، صنعا 
و عمـران بودنـد امـا االن نیروهـای مردمـی در 

بخـش هـای عمـده یمـن حضـور دارند.
وی گفـت: یکـی از اهـداف پنهـان سـعودی از 
تجاوز بـه یمن کـه بسـیار خطرناک هم هسـت، 
ایجـاد جنـگ میان شـیعه و سـنی اسـت، کـه در 

تحقـق ایـن هـدف نیـز شکسـت خوردند.
ایــن اندیشــمند و فعــال یمنــی در ادامــه ضمــن 
ــوب  ــی در جن ــتقالل طلب ــده اس ــه پدی ــاره ب اش
یمــن گفــت: یمــن جنوبــی از یمــن شــمالی 200 
ــوده  و ۱50 ســال تحــت اســتعمار  ســال جــدا ب
انگلســتان بــود و همیــن امــر موجــب شــد کــه 
ــن  ــا شــمال ای ــن ب ــوب یم ــردم جن ــگ م فرهن
کشــور متفــاوت باشــد و اختالفــات عمیــق 
فرهنگــی بــا یکدیگــر پیــدا کننــد. ارتش شــمال 
ــدت  ــد و وح ــی ش ــرزمین جنوب ــا زور وارد س ب
ــی و شــمالی وجــود نداشــت. ــان یمــن جنوب می

 وی تصریـح کـرد: »عبدالملـک الحوثـی« رهبر 
جریـان انصـاراهلل یمـن از همـان ابتـدا در ایـن 
خصـوص اعـالم کرد کـه اگـر جنوبی هـا تمایل 
دارند مثل سـابق یک کشور مسـتقل ایجاد کنند، 
و اگر مـردم یمن در جریـان یک رفرانـدوم اعالم 
کردند که خواستار اسـتقالل یمن جنوبی هستند، 

مـا مخالـف نیسـتیم. ولـی عربسـتان با ایـن امر 
مخالـف اسـت؛ درواقع سـعودی ها نمـی خواهند 
یمن مثل گذشـته دو کشـور مسـتقل باشـد بلکه 
عربسـتان حامـی تقسـیم یمـن به شـش کشـور 
اسـت و می گوید یمن جنوبی باید به سـه کشـور 
و یمـن شـمالی به سـه کشـور تقسـیم شـود که 
ایـن امـر خطـر بزرگـی اسـت؛ چنانکـه »عبدربه 
منصـور هـادی« رئیـس جمهـوری مسـتعفی و 
فـراری یمن بارها از تقسـیم یمن به اقالیم شـش 

گانـه صحبـت کرده اسـت.
عصـام عمـاد گفـت: بـر خـالف ادعاهای رسـانه 
های عربسـتان مبنـی بر اینکـه خـروج نیروهای 
مردمـی را از برخـی مناطـق جنوبـی یمـن بـه 
عنـوان شکسـت انصـاراهلل قلمـداد مـی کنـد، در 
واقـع اینطور نیسـت و خـروج انصـاراهلل از مناطق 
جنوبی بـه نفع انصـاراهلل اسـت. عربسـتان تصور 
مـی کند کـه عقب نشـینی نیروهـای مردمـی از 
جنـوب عربسـتان یعنـی شکسـت انصـاراهلل. نـه 
اینطور نیسـت. عقب نشـینی بـه نفع انصـاراهلل و 

بـزرگ تریـن ضربـه برای عربسـتان اسـت.
وی با اشـاره بـه موضوع توافق هسـته ای ایران و 
5+۱ گفـت: دسـت ایران بعـد از توافق هسـته ای 
بـاز شـده و مـی توانـد نقـش فعاالنـه ای در حل 

بحـران و تحقـق صلح در یمن داشـته باشـد.
عصـام عماد افـزود: سـعودی هـا ادعـا کردند که 
مـا از همبسـتگی یمنـی هـا حمایت مـی کنیم و 
ایـن در حالی اسـت که خواهـان تقسـیم یمن به 
شـش قسـمت هسـتند و از جهـت دیگـر ادعای 

حمایـت از همبسـتگی یمـن را دارند.
وی گفت: عربسـتان در تخریب کشـورها بسـیار 
هنرمند اسـت. به راحتـی می تواند بـرای تخریب 
کشـوری وارد عمل شـود امـا هیچ توانایـی برای 
سـاختن آنچـه کـه تخریـب کـرده نـدارد. بـرای 
مثـال آنچـه در سـوریه شـاهد بودیم این بـود که 
عربسـتان بـا اعزام تروریسـتها به سـوریه نقشـی 
فعـال در نابودی این کشـور ایفـا کرد. امـا پس از 
گذشـت چهار سـال از آغـاز جنگ سـوریه ریاض 
نمـی تواند این تروریسـت ها را کنتـرل کند و آنها 

را از عملیـات تخریب بـاز دارد.
عصـام عمـاد افـزود: تنهـا توانایـی عربسـتان در 
چنیـن مسـائلی اعـزام تروریسـت بـه کشـور ها 
اسـت و نمـی توانـد در زمینـه سیاسـی قدمـی از 
پیش برداشـته و اقـدام مثبتی در ایـن زمینه انجام 
دهـد. آمریـکا نیـز بـه خوبـی مـی داند کـه برای 
تخریـب و نابـودی هر کشـوری باید از عربسـتان 
اسـتفاده کند. اما ایران و همپیمانـان آن در منطقه 
بر عکس سـعودی ها هنر سـازندگی و دیپلماسی 
دارنـد و ایـن امـر بـرای غـرب و آمریـکا نیـز بـه 

خوبی روشـن شـده اسـت.
وی در پایـان در پاسـخ بـه سـوالی در خصـوص 
پایـان بحـران و جنـگ در یمـن تاکیـد کـرد: 
عربسـتان در سـوریه و لبنان شکسـت خورد و در 
یمـن نیز قطعا شکسـت مـی خـورد. چنانکه طی 
شـش مـاه گذشـته هیـچ دسـتاوردی بـه غیـر از 
تخریب یمن و کشـتار هـزاران شـهروند یمنی به 
دسـت نیـاورده و این جنگ هزینه های سـنگینی 

بـرای سـعودی هـا به بـار آورده اسـت.

گفتگو با اندیشمند یمنی؛

تالش عربستان برای بازگرداندن نظام پادشاهی به جمهوری های عربی
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خاورمیانه و شمال آفریقا

گفتگو: محمد قادری- حنیف غفاری

|| لبنـان ماه هاسـت بـا بحـران فقدان رئیـس جمهور 
روبروسـت. بحرانـی کـه از آن بـه عنـوان بحـران بی 
دولتـی در بیـروت تعبیـر می شـود. اساسـا بـی ثباتی 

سیاسـی در بیـروت از کجا نشـات مـی گیرد؟
آنچــه امــروز در لبنــان مــی گــذرد مشــکل بزرگی اســت. متاســفانه 
ــر  ــه گ ــای مداخل ــان ه ــراد و جری ــی اف ــه برخ ــت ک ــد پذیرف بای
خارجــی و بازیگــران وابســته بــه  آنهــا آرامــش و ثبــات داخلــی در 
کشــور مــا را نمــی پذیرنــد. نــاآرام ســازی بیــروت یــک اســتراتژی 
صهیونیســتی بــرای افزایــش دامنــه نفــوذ و قــدرت مانور اســرائیل 
در منطقــه اســت. ایــاالت متحــده آمریــکا نیــز بــه عنــوان حامــی 
تــل آویــو مبالــغ هنگفــت و زیــادی خــرج مــی کنــد تــا اهــداف و 

اســتراتژی هــای اســرائیل در ســطح منطقــه تحقــق یابــد.
 ناامــن ســازی بیــروت توســط ایــن بازیگــران را نیــز بایــد در همین 
ــش در  ــرار داد. آرام ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــوب م ــب و چارچ قال
لبنــان خطــری بــزرگ بــرای اســرائیل محســوب مــی شــود. از این 
رو هــرگاه بیــروت بــه ســوی ثبــات مــی رود، تحــرکات تــل آویــو 
ــه  ــزـ  در راســتای ایجــاد ناامنــی در بیــروتـ  رو ب وحامیــان آن نی

افزایــش مــی رود.

||  نقش عربستان سـعودی را در پروسـه ناامن سازی 
لبنـان چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟ آیـا این مسـئله در 

دوران ریاسـت جمهـوری شـما نیز نمود داشـت؟
اجــازه دهیــد بــرای شــما خاطــره ای تعریــف کنــم. درســت زمانــی 
کــه مــن بــه عنــوان رئیــس ارتــش در لبنــان حضــور داشــتم، یک 
بــار مقامــات ســعودی چمدانــی را بــرای مــن آوردنــد کــه در داخل 
آن نیــم میلیــون دالر پــول بــود. آنهــا گفتنــد ایــن هدیــه ای بــرای 
شماســت! گفتــم آیــا هدیــه ای بــرای ارتــش لبنــان اســت؟ گفتنــد 
نــه! ایــن هدیــه ای بــرای شــخص شــما و هــر فــردی اســت کــه 
ــس  ــرد. مــن آن چمــدان را پ ــرار بگی ــگاه شــما ق در مســند و جای
دادم. وقتــی مــن رئیــس جمهــور لبنــان شــدم نیــز چنیــن صحنــه 
مشــابهی تکــرار شــد. حــال شــما ببینیــد کــه مقامــات ســعودی 
ــه هــای  ــرای افزایــش قــدرت نفــوذ خــود در بیــروت چــه هزین ب
هنگفتــی صــرف مــی کننــد. مــی تــوان فــرض کرد کــه آل ســعود 

بــه بســیاری از سیاســتمداران چنیــن پیشــنهاداتی مــی دهــد.

||  یکـی از حوادثـی کـه در دوران ریاسـت جمهـوری 
شـما رخ داد، تـرور »رفیـق حریـری« نخسـت وزیـر 
اسـبق لبنان بود. موضوعـی که پـس از آن بحران های 
زیـادی در بیـروت به وقوع پیوسـت و توطئه دشـمنان 

غربی و سـعودی بیـروت علیه امنیـت آن فزونی یافت. 
نظر شـما در خصـوص آن فاجعه چیسـت؟

تــرور رفیــق حریــری فاجعــه تلخــی بــرای مــا بــود. واقعیــت امــر 
ایــن بود کــه دشــمنان ملت لبنــان مــی خواســتند از خــون حریری 
بــرای خلــع ســالح مقاومــت و ایجــاد درگیــری طایفــی در کشــور 
مــا اســتفاده کننــد. توطئــه هــای خارجــی علیــه امنیــت لبنــان بــا 
هــدف ایجــاد درگیــری هــای مســتمر داخلــی در بیــروت و دیگــر 
شــهرها پیگیــری شــد. در ســال 200۶ میــالدی شــاهد جنــگ ۳۳ 
ــه  ــا هم ــرب ب ــم. غ ــان بودی ــت لبن ــرائیل و مقاوم ــان اس روزه می
ســالح هــا و تــوان خــود پشــت ســر اســرائیل بــود امــا مقاومــت 
در پایــان ۳۳ روز توانســت پیــروزی بزرگــی در ایــن جنــگ کســب 
ــار دیگــر دولــت  کنــد. پــس از آن نیــز در ســال 200۷ میــالدی ب
ــه خــود  ــت کابین ــا رای اکثری ــا ب ــواد ســنیوره« تــالش کــرد ت »ف
خلــع ســالح مقاومــت را محقــق ســازد امــا او نیــز در رســیدن بــه 

ایــن هــدف نــاکام مانــد.

||  وارد تحــوالت ســوریه شــویم. غــرب، رژیــم 
ــاش خــود را از  ــت ت صهیونیســتی و آل ســعود نهای
ســال 2011 میــادی تاکنــون جهــت ســاقط کــردن 
ــون پــس از 4  ــا اکن ــد ام ــه کار بردن نظــام ســوریه ب
ــق از  ــیاری از حقای ــرش بس ــه پذی ــار ب ــال ناچ س
جملــه ثبــات نظــام سیاســی دمشــق شــده انــد. نظر 

ــت؟ ــوص چیس ــن خص ــما در ای ش
ــام  ــی نظ ــه فروپاش ــودم ک ــر ب ــن نظ ــر ای ــدا ب ــان ابت ــن از هم م
ــه  ــرای ایــن گفت سیاســی دمشــق اساســا ممکــن نیســت. مــن ب
ــوریه دارای  ــتم. س ــی داش ــوی و محکم ــای ق ــتدالل ه ــود اس خ
رهبــری بــا ثبــات، مردمــی وفــادار بــه نظــام و ارتشــی منظــم بــود. 
از ایــن رو محاســبات اولیــه ای کــه از ســوی مخالفــان ارشــد  نظام 
ســوریه مبنــی بــر شــبیه ســازی ســوریه و لیبــی صــورت گرفتــه 

بــود خطایــی محــض محســوب مــی شــد.
امــروز زمانــی کــه ســخن از لــزوم بقــای نظــام سیاســی و رئیــس 
جمهــور ســوریه بــه میــان مــی آوریــم، در حقیقــت داریــم بــر روی 
ــر نظــام ســوریه  ــم. اگ ــی گذاری ــک منطــق سیاســی صحــه م ی
ــور  ــن کش ــش ای ــد داع ــی مانن ــروه های ــد، گ ــرو بپاش ــم ف از ه
ــه رو  ــه رو ب ــا فاجع ــه را ب ــه منطق ــرد و هم ــد ک ــرف خواهن را تص

ــرد. ــد ک خواهن
ــات نظامــی خــود را در مســیر ســرکوب  اگــر امــروز روســیه امکان
گــروه هــای تروریســتی در ســوریه تعریــف مــی کنــد، در حقیقــت 
دســت بــه محاســبه ای منطقــی زده اســت زیــرا حیــات تروریســت 

هــا در ســوریه متــرادف بــا ناامنــی در کل منطقــه و جهــان  خواهــد 
ــد چچــن  ــی مانن ــه روســیه و مناطق ــی ب ــن ناامن ــه ای ــود و دامن ب

تســری پیــدا مــی کنــد.
درمــاورای آنچــه اشــاره شــد، صهیونیســت هــا نیــز پــس از ناکامی 
در جنــگ ۳۳ روزه ســال 200۶ میــالدی، ســعی دارنــد خلع ســالح 
ــام  ــردن نظ ــرنگون ک ــق س ــان را از طری ــالمی لبن ــت اس مقاوم
ــبات  ــود در مناس ــق موج ــن منط ــازند. بنابرای ــق س ــوریه محق س
ــه ســمت و ســوی حمایــت بــی چــون و چــرا  منطقــه ای مــا را ب

از نظــام ســوریه ســوق مــی دهــد.

|| اخیــرا شــاهد بودیــم تشــکیات خودگــردان 
فلســطین پــس از ســالها پیمــان اســلو را تمام شــده 
و در حقیقــت باطــل اعــام کــرد. بــه نظــر شــما چــرا 
پیمــان اســلو از ابتــدا در عمــل غیــر قابــل اجــرا بــود؟

پاســخ ایــن ســوال بــه اســتراتژی هــای کالن تــل آویــو بــاز مــی 
ــود.  ــد  ب ــپ دیوی ــان کم ــد پیم ــا مانن ــلو دقیق ــان اس ــردد. پیم گ
مطابــق اســتراتژی هــای کالن صهیونیســت هــا، آنهــا خواســتار 
گســترش محــدوده نفــوذ جغرافیایی خــود تا بیــن النهرین هســتند. 
بدیهــی اســت کــه در چنیــن فضایــی آنهــا نســبت بــه هیــچ گونــه 
ــه مرزهــای  ــر بازگشــت ب ــی ب ــه مبتن ــا فلســطینیان ک ــی ب پیمان
گذشــته باشــد پایبنــد نخواهنــد بــود. یکــی دیگــر از حقــوق غیــر 
ــت آوارگان  ــق بازگش ــطین، ح ــردم فلس ــلم م ــکار و مس ــل ان قاب

ــت. اس
زمانـی کـه مـن رئیـس جمهـور لبنـان و رئیـس دوره ای اتحادیـه 
عـرب بودم، بارهـا در مقابل بیانیـه هایی که در آن به حق بازگشـت 
فلسـطینیان اشـاره ای نمی شـد موضع گیری کردم و حتـی مانع از 
طـرح آنها شـدم. به نظر مـن حق بازگشـت آوارگان فلسـطینی باید 
در هـر بیانیـه ای که در خصوص مسـئله فلسـطین صادر می شـود 
مـورد توجه و تاکیـد قرار گیـرد. آیا مردم فلسـطین حقی مهـم تر از 

ایـن دارند؟
|| امسـال در جریـان برگـزاری مراسـم معنـوی حـج، 
شـاهد قربانـی شـدن بیـش از هشـت هـزار نفـر از 
مسـلمانان به دلیل سـوء مدیریـت و بی تدبیـری و در 
مـواردی دیگر تعمـد و اهمـال کاری مقامات سـعودی 
در رسـیدن بـه حـال مجروحیـن و بازمانـدگان فاجعه 

بودیـم. نظـر شـما در ایـن خصوص چیسـت؟
آنچـه مسـلم اسـت اینکـه در جریـان وقـوع فاجعـه اخیـر در حـج، 
مقامـات ریـاض دچار خطا و اشـتباه شـده انـد. موضوعی که شـاهد 

تکـرار چندیـن بـاره  آن در جریـان ایـن مراسـم بـوده ایم.

گفتگو با امیل لحود:

خطای سعودی در ماجرای حج امسال/ بقای نظام اسد تنها گزینه منطقی است

ساعت ۵:۳۰ روز شنبه و پس از طی کردن خیابان های 
محله اشرفیه بیروت وارد منزلی شدیم که متعلق به رئیس 
جمهور سابق لبنان بود. افراد داخل منزل و محافظان 
»امیل لحود« به استقبال و راهنمایی ما آمدند. پس از 
چند دقیقه، رئیس جمهور ۷۹ ساله سابق لبنان با چهره ای 
گشاده وارد شد و پس از مصافحه و گپ و گفتی کوتاه در 
مقابل ما نشست. پنجره خانه امیل لحود منظره ای زیبا رو 
به دریای مدیترانه داشت، جایی که وی روزی ۳ کیلومتر 
در ساحل آن پیاده روی می کند و به نرمشی سبک می 
پردازد. در باالی سر امیل لحود تابلو فرشی ایرانی نصب 
شده بود که اهدایی مقامات کشورمان به وی در دوران 
فرصت  به  توجه  با  است.  بوده  اش  ریاست جمهوری 
اندکی که در اختیار داشتیم، بدون اتالف وقت با او وارد 

گفت و گو شدیم که به شرح زیر است:
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مهدی ذوالفقاری

محــور غربی-عربی-صهیونیســتی بــرای حفــظ تروریســت هــا و 
ســاقط کــردن نظــام مردمــی ســوریه بــا بهانــه هایــی ماننــد »عدم 
مداخلــه« و »عــدم توســل بــه زور« در قوانیــن بیــن المللــی، کمک 

بــه ایــن کشــور را مطــرود جلــوه مــی دهــد.
»والدیمیــر پوتیــن« رئیــس جمهــور روســیه دیــروز و بــه فاصلــه 
ــن مجمــع  ــه ســخنرانی در هفتادمی ــده ب ــر از 2۴ ســاعت مان کمت
عمومــی ســازمان ملــل متحــد اعــالم کــرد کــه کمــک هــای این 
کشــور بــه ســوریه بــه شــکل تأمیــن تســلیحات بــه دولت ســوریه، 
آمــوزش هــای نظامــی و نیــز ارائــه کمــک هــای بشردوســتانه بــه 
مــردم ایــن کشــور بــوده و از آنجاییکــه کمــک هــای مذکــور بــه 
ــده  ــام ش ــور انج ــن کش ــروع ای ــی و مش ــت قانون ــت دول درخواس
ــا  ــارزه ب ــتای  مب ــوریه در راس ــا از س ــت ه ــوع حمای ــت، موض اس
گــروه تروریســتی داعــش در ایــن کشــور بــر اســاس منشــور ملــل 
متحــد و در چارچــوب قوانیــن بیــن المللــی محســوب مــی شــود.

ــه  ــوم ب ــماره ۳۳۱۴ موس ــه ش ــه قطعنام ــر ب ــن ناظ ــخنان پوتی س
»تعریــف تجــاوز«، مصــوب مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحد 
ــا درخواســت  ــر اســاس آن روســیه ب ــه ب در ســال ۱9۷۴ اســت ک
ــلیحاتی و  ــای تس ــک ه ــال کم ــه ارس ــوریه ب ــی س ــت قانون دول

ــادرت نمــوده اســت. ــه ســوریه مب مشــاوره نظامــی ب
ــت  ــه دول ــک ب ــوع کم ــدن موض ــن ش ــرای روش ــت ب ــر اس بهت
ســوریه در راســتای مبــارزه بــا تروریســت هــا، ابعــاد حقوقــی ایــن 
قطعنامــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه و قانونــی بــودن کمــک های 
ــل  ــن المل ــوق بی ــر حق ــد« از منظ ــار اس ــت »بش ــه دول ــی ب کنون

مــورد توجــه قــرار گیــرد.
در طــول ســالیان متمــادی، کوشــش دولتهــا در جامعه بیــن المللی 
در حــوزه هایــی ماننــد منــع توســل بــه جنــگ و تعریــف تجــاوز در 
کنفرانــس خلــع ســالح )فوریــه ۱9۳2( یــا طــرح  ۱۴ نوامبــر ۱9۳2 
فرانســه در ایــن رابطــه بــه دلیــل اختــالف نظرهــا دربــاره مصادیق 
برخــی تعاریــف از قبیــل تعریــف تجــاوز بــی نتیجــه مانــد تــا اینکه 
در نهایــت بــراي تســهیل ایــن تعریــف، متــن تلفیقي جامعــي تهیه 
شــد کــه همــه اختــالف و اتفــاق نظرهــای ســه طــرح ارائــه شــده 
بــه ســازمان ملــل را مفصــل و بــا جزئیــات در خــود داشــت. متــن 
تلفیقــي از ســال ۱9۷0 مبنــای کار کمیتــه ویــژه ای قــرار گرفــت 
ــه صــورت  و پــس از نزدیــک کــردن نقطــه نظرهــاي مختلــف ب
ــب  ــامبر ۱9۷۴ از تصوی ــخ ۱۴ دس ــماره ۳۳۱۴ در تاری ــه ش قطعنام

مجمــع عمومــي ســازمان ملــل متحــد گذشــت.
ــت و  ــام گرف ــاوز« ن ــف تج ــوان »تعری ــه عن ــه ۳۳۱۴ ب قطعنام
متضمــن 8 مــاده اســت. مــواد منــدرج در ایــن قطعنامــه بــه شــرح 

ــر اســت: زی
مــاده یــک( تجــاوز عبــارت اســت از بــکار بــردن نیروی مســلح 
توســط یــک کشــورعلیه حاکمیــت تمامیت ســرزمینی یا اســتقالل 
سیاســی کشــور دیگــر و یــا بــه هــر طریــق کــه بــا منشــور ملــل 
متحــد آنچنانکــه در ایــن تعریــف امــده اســت تباین داشــته باشــد.

ــر  ــلح ب ــروی مس ــتفاده از نی ــوری در اس ــرگاه کش ــاده دو( ه م
خــالف منشــور پیشــقدم شــود، ایــن عمــل تجــاوز بــه شــمار مــی 

ــد. )اصــل پیشدســتی( آی
ــه  ــت گان ــق هف ــات )مصادی ــک از اقدام ــر ی ــه( ه ــاده س م
ذیــل ایــن مــاده( بــدون توجــه بــه اعــالن جنــگ و یــا بــا توجــه 
ــدام  ــاده 2 اق ــدرج در م ــررات من ــق مق ــگ و طب ــالم جن ــه اع ب

ــد. ــی آی ــمار م ــه ش ــه ب تجاوزکاران
مــاده چهــار( اقدامــات ذکــر شــده فــوق، جامــع انــواع اعمــال 
تجــاوز آمیــز نبــوده و شــورای امنیــت ممکــن اســت بــر اســاس مــواد 
منشــور اقدامــات دیگــری نیــز کــه تجاوزکارانــه  بــه شــمار می آیــد را 

تضمیــن نمایــد. )غیــر حصــری بــودن مصادیق مــاده ۳(
ماده پنــج( هیچگونــه مالحظــه ای صــرف نظــر از کیفیــت آن، 
ــد  ــا نظامــی و غیــره نمــی توان خــواه سیاســی، خــواه اقتصــادی ی
ــی،  ــه سیاس ــچ مالحظ ــد. )هی ــه کن ــز را توجی ــاوز آمی ــل تج عم

ــد تجــاوز را توجیــه کنــد و در اینصــورت  اقتصــادی و ... نمــی توان
ــت متجــاوز مــی شــود.( موجــب مســئولیت دول

ــد طــوری  ــف نبای ــن تعری ــه ای در ای ــچ نکت ــش( هی ــاده ش م
ــزان شــمول  ــا کاهــش می ــش ی ــه موجــب افزای تفســیر شــود ک
ــیر  ــردد. )در تفس ــتفاده از زور گ ــوه دادن اس ــی جل ــور در قانون منش

ــا مضیــق عمــل نمــود.( ــد موســع ی ــف نبای ــن تعری ای
مــاده هفــت( هیــچ نکتــه ای در ایــن تعریــف و بــه خصــوص 
مــاده ۳ آن نبایــد بــه حــق خودمختــاری، آزادی و اســتقالل مردمی 

منتهــی شــود. )اصــل حــق ملتهــا در تعییــن سرنوشــت خــود(
مــاده هشــت( در تفســیر و اجــرای مقــررات نامبــرده، مــواد فوق 
بــه هــم ارتبــاط دارنــد و هــر مــاده بایــد در محــدوده ســایر مــواد 

مــورد تفســیر قــرار گیــرد.
مــاده هشــت )کــه در واقــع بــه تعریــف جــرم تجــاوز مــی پــردازد( 

متشــکل از دو بنــد اســت:
ــه  ــدام تجاوزکاران ــا اجــرای اق ــدارک، آغــاز ی ــزی، ت ــه ری -- برنام
توســط یــک صاحــب منصب کــه بــه نحــو موثــری اقدام سیاســی 
یــا نظامــی یــک دولــت را کنتــرل یــا هدایــت مــی کنــد و بــا توجه 
ــل  ــور مل ــکار منش ــض آش ــب نق ــتره آن، موج ــت و گس ــه ماهی ب

متحــد مــی شــود.
 -- تهاجــم یــا حملــه به ســرزمین دولــت دیگــر بوســیله نیروهای 
ــد  ــر چن ــی، ه ــغال نظام ــوع اش ــر ن ــا ه ــت، ی ــک دول ــلح  ی مس
موقــت کــه از چنیــن تهاجــم یــا حملــه ای ناشــی شــود، یــا هــر 
نــوع ضمیمــه تمام یــا بخشــی از ســرزمین دولــت دیگر با اســتفاده 
از نیــروی مســلح؛ بمبــاران ســرزمین دولــت دیگــر یــا بــه کاربردن 
ســالح علیــه ســرزمین دولــت دیگــر؛ محاصــره بنــادر یــک دولت؛ 
اســتفاده از نیروهــای مســلح مقیــم در ســرزمین دولــت دیگــر بــر 
ــده  ــت پذیرن ــا دول ــده ب ــه منعق ــرر در توافقنام خــالف شــرایط مق
یــا تمدیــد دوره حضــور در ســرزمین دولــت فرســتنده بــر خــالف 
ــکاب  ــرای ارت ــرزمین ب ــتفاده از س ــازه اس ــه؛ اج ــرایط موافقتنام ش
اقــدام تجاوزکارانــه علیــه دولــت ثالث؛ ارســال گــروه هــا، نیروهای 
نامنظــم و مــزدوران بــرای انجــام عملیــات نیروهــای نظامــی علیه 

دولــت دیگــر.
ــاده هشــت قطعنامــه تعریــف تجــاوز  ــد دو م ــن اســاس، بن ــر ای ب
ــاوز  ــورد تج ــوریه م ــت س ــه دول ــد ک ــی ده ــان م ــکارا نش آش
ــت از  ــی حمای ــن الملل ــن بی ــذا قوانی ــه و ل ــرار گرفت ــتی ق تروریس
ــال  ــه از س ــرا ک ــت؛ چ ــرده اس ــح ک ــور را تصری ــن کش ــت ای دول
20۱۱ تــا کنــون گــروه تکفیری-صهیونیســتی داعــش بــا کمــک 
برخــی کشــورهای غربــی و دولــت هــای عــرب مرتجــع ســوریه 

را مــورد تهاجــم نظامــی قــرار داده اســت کــه نتیجــه آن چندیــن 
هــزار کشــته و چنــد میلیــون شــهروند آواره ســوری بــوده اســت.

ــا قوانیــن بیــن المللــی مــورد  ــر ایــن اســاس، ســوریه مطابــق ب ب
تجــاوز قــرار گرفتــه و از آنجاییکــه نهادهــای جهانــِی موظــف بــه 
ــا  ــه ب ــال ســکوت، بلک ــا اعم ــا ب ــه تنه ــن کشــور ن ــت از ای حمای
اســتفاده از حربــه هــای رســانه ای و یــا ارســال هوایــی تجهیــزات 
جنگــی پیشــرفته بــه حمایــت از تجاوزگــران تروریســت پرداختنــد، 
حمایــت برخــی کشــورها از دولــت ســوریه نیــز مــورد مخالفــت آن 

هــا قــرار گرفتــه اســت.
مخالفــاِن کمــک بــه ســوریه از بهانــه دیگــری بــا عنــوان قانــون 
»منــع مداخلــه در امــور داخلــی یــک کشــور« ســوء اســتفاده کرده 
و حتــی کمــک هــای بشردوســتانه بــه غیرنظامیــان ایــن کشــور را 

نیــز در قالــب عبــارت فــوق تعبیــر مــی کننــد.
ــز روشــن اســت: یکــی از  ــان نی ــن شــبه ســازی آن ــه ای پاســخ ب
قواعــد کلــی حقــوق بین الملــل عمومــی ایــن اســت کــه دولت هــا 
حــق مداخلــه در امــور داخلــی یکدیگــر را ندارنــد. ایــن امــر کــه به 
اصــل »عــدم مداخلــه« شــهرت یافتــه، مطابــق بــا بنــد ۷ مــاده 2 

منشــور ملــل متحــد تعریــف و مــورد اســتناد قــرار مــی گیــرد.  
همچنیــن، اصــل »عــدم توســل بــه زور« در بنــد ۴  ماده 2 منشــور 
ــه  ــا حــق توســل ب ــه دولت ه ــد ک ــی کن ــح م ــل متحــد تصری مل
زور علیــه یکدیگــر را )جــز در مــوارد اســتثنایی برشــمرده شــده در 
منشــور( ندارنــد و بایــد اختالفــات خــود را بــه طــرق مســالمت آمیز 

حــل و فصــل کننــد.
ــزء  ــه زور« ج ــل ب ــدم توس ــل »ع ــه« و اص ــدم مداخل ــل »ع اص
ــه  ــمار رفت ــه ش ــل ب ــوق بین المل ــن حق ــول بنیادی ــن و اص موازی
ــی  ــدات بین الملل ــناد و معاه ــا در اس ــی دولت ه ــه تمام ــا جاییک ت

ــد. ــرام بگذارن ــا احت ــه آن ه ــا ب ــد ت ــد شــده ان ــددی متعه متع
پرسشــی کــه در رابطــه بــا اصــل »عــدم مداخلــه« مطــرح 

می شــود ایــن اســت کــه:
ــه  ــدیدترین وج ــه ش ــه ب ــال اســت ک ــد س ــوریه چن ــت س --دول
مــورد تهاجــم گروهــی قــرار گرفتــه اســت کــه حتــی حامیــان آن 

ــد. ــودن آن اذعــان کــرده ان ــه تروریســتی ب ــاراً ب ــز اجب نی
-- ایــن گــروه تروریســتی اقدامــات خــود را در نقــاط دیگــر جهــان 
تســری داده و مخاطــرات گســترده ای را پیــش روی جهانیــان قرار 

داده اســت.
-- مهاجمیــن تروریســت، دولــت محســوب نشــده، لیکــن وفــق 
قوانیــن مصــرح بــه اقداماتــی در ایــن کشــور دســت زده انــد کــه 
ــودن  ــتی ب ــل تروریس ــه دلی ــی را ب ــن الملل ــای بی ــت ه محکومی
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ــه همــراه داشــته اســت. اقداماتشــان ب
لــذا ایــن ســؤال بــه ذهــن متبــادر مــی شــود کــه مداخلــه در چــه 
امــوری ناموجــه و ممنــوع اســت؟ پاســخ حقوقــی ایــن اســت کــه 
ــه  ممنوعیــت جــزء صالحیــت انحصــاری دولت هــا در نظــر گرفت

شــده اســت.
به عنــوان نمونــه، دیــوان بین المللــی کیفــری در قضیــه نیکاراگوئه 
ــی،  ــام سیاس ــاب نظ ــون انتخ ــوری همچ ــه ام ــرد ک ــالم ک اع
ــت  ــن سیاس ــن تعیی ــورها و همچنی ــادی کش ــی و اقتص اجتماع
ــوری هســتند کــه موضــوع اصــل  ــره ام خارجــی کشــورها در زم
ــی  ــت داخل ــزء صالحی ــه ج ــوری ک ــتند. ام ــه هس ــدم مداخل ع
ــد. ــا را ندارن ــه در آنه ــق مداخل ــایر ُدَول ح ــوده و س ــا ب دولت ه

ــدم  ــه« و »ع ــدم مداخل ــده »ع ــر دو قاع ــرای ه ــال، ب ــن ح ــا ای ب
توســل بــه زور« اســتثنائاتی در نظــر گرفتــه شــده اســت. از جملــه 
اینکــه، در مــواردی کــه دولتــی مــورد تجــاوز قــرار گرفتــه باشــد، 
ــوردار  ــه زور« برخ ــل ب ــق توس ــروع، از »ح ــاع مش ــوان دف به عن
ــز  ــد نی ــل متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــن ش ــوده و همچنی ب
می توانــد در مــواردی کــه نقــض صلــح، تهدیــد صلــح یــا تجــاوز 
رخ داده باشــد مجــوز اقــدام نظامــی و توســل بــه زور علیــه متجاوز 
را صــادر کنــد. اصــل عــدم مداخلــه نیــز اســتثنائات متعــددی دارد 

ــه مداخلــه« اســت. کــه یکــی از آنهــا »دعــوت ب
بــر اســاس قوانیــن بیــن المللــی، »دعــوت بــه مداخلــه« بــه ایــن 
معناســت کــه دولتــی کــه مداخلــه در خــاک آن صــورت می گیــرد:

-- اوال؛ دولت قانونی یک کشور محسوب شود

ــا  ــا ب -- دومــا؛ ایــن دولــت قانونــی از کشــور دیگــری بخواهــد ت
کمــک بــرای مهــار مهاجــم، بــه چنیــن مداخلــه ای مبــادرت نماید.

در ایــن صــورت اســت کــه ایــن مداخلــه، صحیــح و قانونــی تلقــی 
ــه مداخلــه اگــر  می شــود. قاعــده کلــی ایــن اســت کــه دعــوت ب
از ســوی دولــت قانونــی مســتقر در یــک ســرزمین بــه عمــل آیــد 
صحیــح اســت، امــا اگــر از ســوی شورشــیان یــا ســایر مقامــات به 
ــه ای کــه متعاقــب  ــوده و مداخل ــح و مشــروع نب ــد صحی عمــل  آی
چنیــن دعوتــی انجــام شــده باشــد، نادرســت و غیر قانونــی اســت. 
ایــن امــر را دیــوان بین المللــی کیفــری در رأی خــود در رابطــه بــا 
نیکاراگوئــه در ســال ۱98۶ تأییــد کــرد. بــه عبــارت دیگــر، قاعــده 
ســنتی حقــوق بین الملــل ایــن اســت کــه اگــر دولــت قانونــی کــه 
مداخلــه در ســرزمین آن صــورت گرفتــه اســت بــه مداخلــه رضایت 
دهــد، دیگــر مداخلــه ناموجــه نیســت. همچنیــن قاعده ســنتی این 
ــه را  ــد مداخل ــی نمی توان ــای شورش ــت گروه ه ــه رضای ــت ک اس
توجیــه کنــد. آنچــه مهــم اســت رضایــت دولــت قانونی و مشــروع 

یــک کشوراســت.
در ایــن ســال دیــوان بین المللــی کیفــری بــه پرونــده نیکاراگوئــه 
ــده  ــاالت متح ــده ای ــن پرون ــرد. در ای ــیدگی ک ــکا رس ــه آمری علی
متهــم بــود کــه بــه شورشــی های مخالــف دولــت، کمــک 
ــه  ــات خــود علی ــه عملی ــا آنهــا ب ــر نظامــی کــرده ت نظامــی و غی
دولــت آن کشــور ادامــه دهنــد. دیــوان در ایــن قضیــه اعــالم کــرد 
ــه  ــکا مداخل ــات آمری ــی، اقدام ــوق بین الملل ــاس حق ــه بر اس ک

ــد. ــی آی ــه شــمار م ــی ب غیرقانون

ــا  ــری در ســال ۱98۶در رابطــه ب ــی کیف ــوان بین الملل ــذا رأی دی ل
نیکاراگوئــه، آن را بــه رویــه قضایــی نیــز تبدیــل نمــود.

ــز، کســانی  ــه ذکــر اســت کــه در تمامــی مــوارد مشــابه نی الزم ب
کــه دعــوت بــه مداخلــه را انجــام دادنــد، رؤســای جمهــوری بودند 
ــه  ــور ب ــی« آن کش ــون اساس ــریفات قان ــی تش ــس از »ط ــه پ ک
طــور مشــروع بــه قــدرت رســیدند و بــه همیــن واســطه نماینــده  
قانونــی مــردم آن کشــور در مجامــع بیــن المللــی حضــور دارنــد. در 
ــه  ــا توســل ب ــد کــه ب طــرف مقابــل نیــز، نیروهــای نظامــی بودن
تــوان نظامــی، قــدرت را در دســت گرفتــه بودنــد و فاقــد هــر گونــه 

ــد. ــی بودن ــی و بین الملل ــروعیت داخل مش
ــه«  ــدم مداخل ــده »ع ــوق، دو قاع ــی ف ــث حقوق ــج مباح از نتای
ــای  ــت ه ــا تروریس ــارزه ب ــاره مب ــه زور« درب ــل ب ــدم توس و »ع
تکفیــری داعــش در ســوریه دارای مصــداق نبــوده و حامیــان دولت 
مشــروع و قانونــی ایــن کشــور درخواســت مبــارزه باتروریســت هــا 
را مطــرح کــرده انــد. لــذا وفــق قوانیــن بیــن المللــی، کمــک های 
بشردوســتانه و یــا نظامــی و تســلیحاتی بــه ایــن کشــور مطابــق با 
نــص صریــح قوانینــی اســت کــه دولــت هــا آن را پذیرفتــه و بــه 

ــد. آن اذعــان نمــوده ان
ــی از  ــکا و برخ ــای آمری ــی ه ــاء نگران ــه منش ــت ک ــن روس از ای
کشــورهای محورغربی-عربــی از کمــک بــه حاکمیــت قانونــی و 
ــرای حفــظ  برخاســته از آراء مــردم ســوریه در خصــوص تــالش ب
تروریســت هــا داعــش و ادامــه تأمیــن منافــع آنــان از ایــن راه بــر 

مــال مــی شــود.

پورحسني

نظــر بــه قابلیــت فــراوان اینترنــت بــرای 
تعییــن  دیگــران  بــر  آوردن  وارد  آســیب 
ــده  ــن پدی ــرای ای ــی ب ــن الملل ــای بی هنجاره
یکــی از ضرورتهــای عصــر حاضــر اســت.

»جــوزف نــای« در مطلبــی کــه بــرای پایــگاه 
ــگارش درآورده  ــه ن »پراجکــت ســیندیکیت« ب
بــه بررســی هنجارهــای بیــن المللــی در 
فضــای مجــازی پرداختــه اســت. نــای واضــع 
ــر  ــین وزی ــاون پیش ــرم و مع ــدرت ن ــه ق نظری
دفــاع آمریــکا و اســتاد کنونــی دانشــگاه 

ــت. ــاروارد اس ه
ــب  ــه ای از مطل ــه و خالص ــر ترجم ــن زی مت

ــت. ــای اس ن
کنفرانــس بیــن المللــي فضــاي مجــازي 
ــر  ــزار نف ــا حضــور دو ه ــد ب ــه در هلن 20۱5 ک
از مقامــات دولتــي، دانشــگاهیان و صنایــع 
گوناگــون برگــزار شــد تــالش داشــت تــا 
قواعــدي را بــراي جلوگیــري از درگیــري و 
ــن بازیگــران  منازعــات در فضــاي مجــازي بی

ــد. ــزي نمای ــي ری ــون پ گوناگ
ــي  ــت فراوان ــت قابلی ــر اینترن ــال حاض در ح
بــراي آســیب رســاندن بــه بازیگــران گوناگون 
ــه  ــتند ک ــد هس ــران معتق ــي از ناظ دارد. خیل
ــل  ــرائیل عام ــکا و اس ــده آمری ــاالت متح ای
ــته  ــات هس ــه تاسیس ــت ب ــتاکس ن ــه اس حمل
اي ایــران بــوده انــد و یــا اوبامــا کــره شــمالي 
را متهــم بــه حملــه بــه شــرکت ســوني 

ــت. ــرده اس ــرز ک پیکچ
ــت در فضــاي مجــازي  ــن اواخــر امنی ــا همی ت
ــي  ــروه کوچک ــي گ ــوزه تخصص ــا در ح عموم
ــه  ــي ک ــود. زمان ــه اي ب ــان رایان از کارشناس

ــت در ســال ۱9۷0 ایجــاد شــد اعضــاي  اینترن
ــد و  ــکل دادن ــازي را ش ــده مج ــک دهک آن ی

ــتند. ــي داش ــه کم ــت توج ــوزه امنی ــه ح ب
ــد  ــاد ش ــاي وب ایج ــه 90 فض ــپس در ده س
و چنــد میلیــون کاربــر بــه آن پیوســتند و 
ــي  ــي جهان ــاد و حکمران ــتر اقتص ــت بس اینترن

ــد. ش
ــوزه فضــاي  ــه ح ــا ب ــن وابســتگي ه ــه ای هم
ــه   ــت ک ــت اس ــن واقعی ــي از ای ــازي حاک مج
بازیگــران دولتــي و غیــر دولتــي در ایــن حــوزه 

ــر هســتند. بســیار آســیب پذی
فضــاي  حــوزه  در  اســتراتژیک  مطالعــات 
مجــازي شــبیه اســتراتژي هــاي هســته اي در 
دهــه ۱950 اســت و تحلیلگــران در خصــوص 
معنــاي تهاجــم، دفــاع، بازدارندگــي، هنجارهــا 
پراکندگــي  دچــار  تســلیحاتي  کنتــرل  و 
ــف  ــایبري طی ــگ س ــالح جن ــتند. اصط هس
ــودداري  ــد خ ــاده مانن ــات س ــیعي از اقدام وس
ماننــد  پیچیــده  اقدامــات  تــا  خدمــات  از 
جاسوســي و خرابــکاري ســایبري را در بــر مــي 
گیــرد. یــک تعریــف مفیــد از جنــگ ســایبري 
عبــارت اســت از هــر گونــه اقــدام خصمانــه در 
فضــاي مجــازي کــه معــادل خشــونت فیزیکي 
باشــد و معیــار ایــن ارزیابــي رهبــران سیاســي 

ــتند. هس
ــي  ــت مل ــه امنی ــایبري نســبت ب ــدات س تهدی
ــه  ــوند ک ــي ش ــیم م ــته تقس ــار دس ــه چه ب
و جاسوســي  از جنــگ ســایبري  عبارتنــد 
اقتصــادي کــه عمدتــا توســط دولــت هــا 
و  ســایبري  جرایــم  و  شــود  مــي  انجــام 
تروریســم ســایبري کــه  بیشــتر توســط 
ــود. ــي ش ــام م ــي انج ــر دولت ــران غی بازیگ

ــه  ــا از ناحی ــه ه ــتر هزین ــر بیش ــال حاض در ح
ــورها  ــه کش ــایبري ب ــم س ــي و جرای جاسوس

تحمیــل مــي گــردد. امــا دو نــوع دیگــر 
ــده  ــتري را در آین ــد بیش ــت تهدی ــن اس ممک
ایجــاد نمایــد. البتــه ایــن دســته بنــدي هــا بــا 

هــم همپوشــاني دارد.
ــک  ــت  ایدئولوژی ــگ ســرد رقاب در دوران جن
را  آمریــکا  و  شــوروي  هــاي  همــکاري 
محــدود مــي کــرد و هــر دو طــرف بــا 
آگاهــي از خطــر تخریــب هســته اي بــه 
ــا و  ــري از هنجاره ــک س ــاد ی ــمت ایج س
ــاب از  ــراي اجتن ــه ب ــاري اولی ــاي رفت کده
ــن  ــد. ای ــي کردن ــت م ــي حرک ــگ نظام جن
قوانیــن ابتدایــي شــامل عــدم جنــگ هســته 
ــک  ــاد ی ــد ایج ــران مانن ــات بح اي، ارتباط
ــنگتن و  ــکو و واش ــن مس ــي بی ــط ارتباط خ
ــن  ــوادث بی ــري از ح ــات جهــت جلوگی اقدام

ــت. ــور اس دو کش
ــش  ــدود آزمای ــع مح ــان من ــدام پیم ــن اق اولی
ــز در  ــدام نی ــن اق ــود. دومی ــاي هســته اي ب ه
ــالح  ــترش س ــع گس ــان من ــال ۱9۶8 پیم س
هــاي هســته اي کــه در صــدد محــدود کــردن 
گســترش ســالح هــاي هســته اي بــود و یــک 
ــت  ــري مثب ــع جب ــا حاصــل جم ــازي ب ــوع ب ن

ــم زد. را رق
بــه طــور مشــابه زمینــه هایي بــراي همــکاري 
ــاي  ــت فض ــن امنی ــت تامی ــي جه ــن الملل بی
ــا   ــه ه ــن زمین ــود دارد و ای ــز وج ــازي نی مج
بیشــتر در حــوزه جرایــم و تروریســم ســایبري 
ــترش  ــال گس ــه دنب ــن ب ــیه و چی ــت. روس اس
ــت هســتند. ــر اینترن ــل ب ــازمان مل نظــارت س

البتــه تشــابهات تاریخــي خیلــي دقیــق نیســت 
ــاوري هســته اي  ــا فن ــوژي ســایبري ب و تکنول
متفــاوت اســت بــه طــوري کــه  بازیگــران غیر 
ــاوري  ــي از فن ــه راحت ــد ب ــي توانن ــي نیزم دولت
ــال  ــن ح ــا ای ــد. ب ــتفاده نماین ــات اس اطالع

ــي  ــي و غیردولت ــاي دولت برخــي از دســتگاه ه
ســعي دارنــد بــر عملکردهــاي ابتدایــي اینترنت 
حکمرانــي نماینــد. بــراي مثــال تقویــت آیکــن 
ــم  ــیون جرای ــده، کنوانس ــت متح ــط ایال توس
یوروپــل  مشــارکت  بــا   200۱ ســایبري 
و اینترپــل و یــا تجزیــه و تحلیــل گــروه 
کارشناســان دولتــي ســازمان ملــل متحــد 
ــن  ــوق بی ــه حق ــي رابط ــوص چگونگ در خص
الملــل و امنیــت ســایبري از جملــه ایــن 

ــت. ــات اس اقدام
ــوص  ــق در خص ــه تواف ــتیابي ب ــال دس احتم
مســائل اختالفــي ماننــد نفــوذ ســایبري بــراي 

ــرد. ــي ب ــادي م ــان زی ــداف جاسوســي زم اه
ــه  ــي ب ــن الملل ــاي بی ــال هنجاره ــن ح ــا ای ب
ــه  ــوري ک ــه ط ــد ب ــي یابن ــعه م ــي توس آرام
ــته اي  ــن آوري هس ــوع ف ــوص موض در خص
ــول  ــه ط ــدود دو ده ــا ح ــن هنجاره ــاد ای ایج
کشــید. مهمتریــن پیــام کنفرانــس اخیــر هلنــد 
ایــن بــود کــه آســیب پذیــري در فضــاي 
ــک  ــاس نزدی ــه حس ــن نقط ــه ای ــازي ب مج

ــردد. ــي گ م

هنجارهای بین المللی در فضای مجازی به روایت »جوزف نای«
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اروپـــــــا

ــن  ــوب قوانی ــه در چارچ ــیه ک ــی روس ــی در حال ــات آمریکای مقام
بین المللــی و بــه خواســت دمشــق دســت بــه اقــدام نظامــی علیــه 
ــه  ــا اتخــاذ سیاســتی دوگان ــای داعــش در ســوریه زده، ب تکفیریه

همچنــان از ایــن اقــدام انتقــاد مــی کننــد.
کشــورهای غربــی و در رأس آنهــا آمریــکا در موضــع گیــری خــود 
در قبــال حمــالت جنگنــده هــای روســی بــه مواضــع تروریســت 
ــن  ــه ای ــتند ک ــی هس ــوریه مدع ــش در س ــری داع ــای تکفی ه
ــوده و تمامــی راه  ــی ب ــن اللمل ــن بی حمــالت نقــض آشــکار قوانی
هــا بــرای حــل سیاســی بحــران ســوریه را مســدود مــی کنــد. آنها 
بــرای توجیــه ایــن ادعــای مضحــک خــود بــه این مســأله اســتناد 
مــی کننــد کــه جنگنــده هــای روســی عــالوه بــر مواضــع داعش، 
مواضــع مخالفــان بــه اصطــالح صلــح طلــب و یــا معتــدل را نیــز 

هــدف قــرار مــی دهنــد.
آمریــکا و غــرب همــواره تــالش کــرده و مــی کننــد تــا حمــالت 
ــوه داده و آن را  ــروع جل ــوریه را نامش ــش در س ــه داع ــیه علی روس
ناشــی از دشــمنی و کینــه تــوزی نمایــش دهنــد. درســت در مقابل 
ایــن دیــدگاه، دیــدگاه دیگــری نیــز وجــود دارد؛ محــور چهارگانــه 
ایــران، روســیه، عــراق و ســوریه در مقابــل، معتقدنــد کــه دخالــت 
نظامــی مســکو در ســوریه بــا هماهنگــی کامــل دولــت این کشــور 
بــوده و هــدف اصلــی آن ریشــه کــن کــردن کامــل گــروه هــای 
ــه ســمت  تروریســتیـ  تکفیــری و در نهایــت ســوق دادن امــور ب

راهکارهــای سیاســی بــرای حــل بحــران ســوریه اســت.
ــری  ــای تکفی ــروه ه ــه گ ــد ک ــه معتقدن اعضــای محــور چهارگان
ــا  ــندـ  تنه ــف باش ــن مختل ــت عناوی ــد تح ــر چن ــوریهـ  ه در س
یــک هــدف را دنبــال مــی کننــد و آن چیــزی جــز قتــل و غــارت 
ــن  ــر ای ــت. بناب ــور نیس ــن کش ــه ای ــوری و تجزی ــهروندان س ش
ــه  ــه حمــالت روســیه ب ــد ک ــن باورن ــر ای ــن محــور ب اعضــای ای
مواضــع داعــش در ســوریه زمینــه را بــرای آغــاز مذاکــرات جــدی 
ــای  ــروه ه ــودی گ ــرا ناب ــد، زی ــی کن ــم م ــوری فراه سوری-س
ــتعمارگران  ــت اس ــت راس ــع دس ــه در واق ــوریه ک ــری در س تکفی

ــم اســت. ــن مه ــق ای ــه تحق ــی هســتند، مقدم غرب

ــب از  ــح طل ــا صل ــدل ی ــاح معت ــه اصط ــان ب مخالف
ــرب ــکا و غ ــدگاه آمری دی

ــکا در طــول  ــی و آمری ــه کشــورهای غرب رســانه هــای وابســته ب
شــبانه روز بــا دنبــال کــردن یــک خــط خبــری مغرضانــه اینگونــه 
بــه افــکار عمومــی جهانیــان القــا مــی کننــد کــه دخالــت نظامــی 
روســیه در ســوریه موجــب تشــدید ناامنــی در ایــن کشــور شــده و 

تحقــق راه حــل سیاســی در آن را بــا مخاطــره جدی مواجه ســاخته 
ــی صــورت مــی  ــی در حال ــن ادعــای رســانه هــای غرب اســت. ای
ــود  ــا وج ــد ب ــرده ان ــالم ک ــا اع ــی باره ــات روس ــه مقام ــرد ک گی
گذشــت ســه ســال از حمــالت ائتــالف بیــن المللــی ضــد داعــش 
ــن دو  ــتی-تکفیری در ای ــروه تروریس ــن گ ــوریه، ای ــراق و س در ع

کشــور قــدرت بیشــتری یافتــه اســت.
ــالت  ــه حم ــد ک ــن باورن ــر ای ــه ای ب ــی منطق ــران سیاس تحلیلگ
ائتــالف ضــد داعــش در ســوریه نــه تنهــا بــرای تضعیــف داعــش 
ــی آن حمایــت از ایــن گــروه  ــه، بلکــه هــدف اصل صــورت نگرفت
ــتر آن  ــروی بیش ــرای پیش ــه ب ــردن زمین ــم ک ــتی و فراه تروریس
ــن  ــه ای ــودن نتیج ــده ب ــد کنن ــد ناامی ــا معتقدن ــت. آنه ــوده اس ب
حمــالت، روســیه را بــر آن داشــت تــا بــا اتخــاذ موضعــی قاطعانــه 
ــودـ   ــه ای خ ــد منطق ــا متح ــتاده و از تنه ــکا ایس ــل آمری در مقاب
ــد. ــاع کن ــد دف ــه صــورت تمــام ق ــت نظامــیـ  ب ــا دخال ــار ب این ب

ــه  ــود ک ــی ش ــکار م ــا آش ــکا آنج ــیه و آمری ــان روس ــالف می اخت
مســکو تمامــی گــروه هــای حامــل ســالح از جملــه جبهــه النصره 
ــی کــه  ــد؛ در حال ــرور مــی دان ــب و ت و ارتــش آزاد را عامــل تخری
ــش در  ــر خــالف داع ــش آزاد را ب ــه النصــره و ارت ــنگتن جبه واش
لیســت گــروه هــای بــه اصطــالح صلــح طلــب و معتــدل طبقــه 
بنــدی مــی کنــد. مقامــات روســی بــر ایــن باورنــد کــه برنامــه و 
اهــداف تمامــی گــروه هــای حامــل ســالح در ســوریه یکــی اســت 
ــاد  ــه اعتق ــت. ب ــوریه اس ــه س ــرج و تجزی ــرج و م ــاد ه و آن ایج
مســکو هیــچ تفاوتی میــان داعــش، جبهــه النصــره و ارتــش آزاد و 
دیگــر گــروه هــای مســلح در ســوریه وجــود نــدارد؛ ایــن دیدگاهی 

ــا آن مخالــف اســت. اســت کــه واشــنگتن بــه شــدت ب
تردیــدی نیســت کــه ادعــای آمریــکا و غــرب مبنــی بــر معتــدل 
بــودن جبهــه النصــره و ارتــش آزاد کامــال بــی اســاس اســت، چــرا 
کــه در زمــان آغــاز بحــران ســوریه یعنــی پنــج ســال پیــش داعش 
ــی  ــال 20۱۳ یعن ــته و در س ــور نداش ــن کش ــی در ای ــود خارج وج
دو ســال پیــش در ســوریه اعــالم موجودیــت کــرد. ایــن در حالــی 
اســت کــه در دو ســال اول بحــران ســوریه و کشــیده شــدن آن بــه 
هــرج و مــرج و درگیــری هــای نظامــی گــروه هــای چــون جبهــه 
النصــره و ارتــش آزاد در میــدان حضــور داشــتند و مــی تــوان گفــت 
کــه هجمــه گســترده آمریــکا و غــرب بــه ســوریه طــی دو ســال 
ــاد. در ایــن دو  اول بحــران از طریــق همیــن گــروه هــا اتفــاق افت
ــود کــه در نتیجــه آن  ســال ســوریه آبســتن حــوادث گوناگونــی ب
ــه خــاک و خــون کشــیده شــدند.  ــاه ب ــی گن ده هــا غیرنظامــی ب
بنابرایــن، ادعــای آمریکاییهــا مبنــی بــر معتدل بــودن گــروه هایی 

ــی و  ــدف فرافکن ــا ه ــا ب ــره تنه ــه النص ــش آزاد و جبه ــر ارت نظی
توجیــه حمایــت هــای مالــی و تســلیحاتی گســترده از آنهــا صورت 

مــی گیــرد.

علــت انتقــادات شــدید آمریــکا از همکاریهــای 
نظامــی روســیه و ســوریه چیســت؟

ــی  ــن مســائل مشــخص اســت کــه هســته اصل ــه ای ــا توجــه ب ب
ــی  ــت نظام ــه دخال ــیه در زمین ــکا و روس ــان آمری ــات می اختالف
ــوالت  ــت. تح ــه اس ــأله ای نهفت ــه مس ــوریه در چ ــکو در س مس
ــا  ــی نشــان مــی دهــد کــه داعــش ب ــه خوب ــی در ســوریه ب میدان
حمایــت هــای گســترده آمریــکا، در مقایســه بــا دیگــر گــروه های 
ــوریه  ــردم س ــه م ــتی را علی ــات تروریس ــن اقدام ــری، بدتری تکفی
ــه در  ــرب ک ــکا و غ ــاس، آمری ــن اس ــر همی ــت. ب ــام داده اس انج
ظاهــر خــود را در قامــت مبــارزان بــا تروریســم نشــان مــی دهنــد، 
ــا در  ــا تکفیریه ــارزه ب ــرای مب ــی را ب ــرط اصل ــت دو ش در حقیق

ــد؛ ــی دهن ــرار داده و م ــود ق ــن خ ــوریه نصــب العی س
ــد  ــا داعــش بای ــا تروریســم در ســوریه تنه ــارزه ب ــه مب ۱ـ  هرگون

ــه شــود. ــرار گرفت هــدف ق
2ـ  تمامــی حمــالت بــه دیگــر گــرو هــای تکفیــری باید بــه گونه 
ای باشــد کــه موجــب تضعیــف آنهــا نشــود. یکــی از مهــم تریــن 
دالیلــی کــه موجــب شــده تــا آمریــکا تنهــا قائــل بــه هــدف قــرار 
ــی و  ــای گســترده مال ــت ه ــد، حمای ــوریه باش دادن داعــش در س
ــت  ــژه از ســوی دول ــه وی ــروه تروریســتی ب ــن گ تســلیحاتی از ای

ترکیــه اســت.
در واقــع کاخ ســفید در شــرایط کنونــی بــه دنبــال ایــن اســت کــه 
تاحــدودی از قــدرت توســعه طلبانــه داعــش بکاهــد؛ قدرتــی کــه 
دیگــر گــروه هــای تروریســتی در ســوریه از آن برخــوردار نیســتند 
و همیــن مســأله باعــث شــده تــا مطیــع محــض اوامــر صــادره از 
ــا ایــن وجــود، جنگنــده هــای روســی  ســوی واشــنگتن باشــند. ب
از همــان بــدو آغــاز عملیــات نظامــی علیــه تکفیریهــا در ســوریه، 
تمامــی گــروه هــای حامــل ســالح در ایــن کشــور را هــدف قــرار 
داده و مــی دهنــد و رســما نیــز اعــالم کــرده انــد کــه هیــچ تفاوتی 

میــان داعــش و دیگــری گــروه هــای تکفیــری قائــل نیســتند.
از ســوی دیگــر، دولــت هــای غربــی و آمریکایــی هــا معتقدنــد که 
همــکاری هــای گســترده روســیه و ســوریه بــرای ضربــه زدن بــه 
ــن از  ــک ســو و ســخن گفت ــن کشــور از ی ریشــه تروریســم در ای
تأســیس یــک مرکــز اطالعــات مشــترک میــان روســیه، ایــران، 
عــراق و ســوریه از ســوی دیگــر بــا منافــع غربــیـ  آمریکایــی در 
ــا و  ــکاری ه ــن هم ــن ای ــتحکام یافت ــوده و اس ــل ب ــارض کام تع
مراکــز اطالعــات مشــترک موجــب تقویــت بیــش از پیــش محــور 

مقاومــت در منطقــه مــی شــود.

انتقــادات داخلــی در آمریــکا از سیاســت هــای اوبامــا 
در ســوریه

در مقابــل انتقــادات گســترده مقامــات آمریکایــی از دخالــت هــای 
نظامــی روســیه در ســوریه، انتقــادات داخلــی نســبت بــه سیاســت 
هــای بــاراک اوبامــا در ســوریه نیــز وجــود دارد. برخــی از اعضــای 
مجلــس نماینــدگان آمریــکا و همچنیــن بعضــی از تحلیلگــران و 
سیاســتمداران آمریکایــی بــه سیاســت هــای رئیس جمهــوری این 
ــادات  ــه آن انتق ــوده و ب ــرض ب ــدت معت ــه ش ــوریه ب ــور در س کش

ــد. شــدید وارد مــی آورن
تحلیلگــران آمریکایــی هنگامــی کــه بــه کنــکاش دخالــت هــای 
ــغال  ــنگتن در اش ــدام واش ــد، اق ــی پردازن ــوریه م ــکا در س آمری
افغانســتان و ســپس عــراق را یــادآوری مــی کننــد و بــر ایــن باورند 
کــه نتایــج منفــی حمــالت نظامــی بــه ایــن دو کشــور همچنــان 
ــناریو  ــه س ــد ک ــن باورن ــر ای ــا ب ــان اســت. آنه ــر کشورش دامن گی
ســوریه همــان ســناریوی کامــال اشــتباهی اســت کــه در عــراق و 

ــد. ــی نتیجــه مان ــز ب ــاده شــد و در نهایــت نی افغانســتان پی

چرایی خشم پرچمدار نقض قوانین بین المللی از حضور روسیه در سوریه
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اروپـــــــا

ــیه  ــت روس ــد اس ــار« معتق ــور»نادر انتص پروفس
بــر خــالف آمریــکا تغییــر در راس هــرم قــدرت 
ســوریه را بــا هــدف حفــظ آخریــن پایــگاه 
دریایــی اســتراتژیک خــود در ایــن کشــور 

نخواهــد پذیرفــت.
ــای  ــروه ه ــه گ ــیه علی ــی روس ــالت هوای حم
تروریســتی حاضــر در ســوریه از چهارشــنبه هفته 
ــای  ــتن ناوه ــت. پیوس ــده اس ــاز ش ــته آغ گذش
ــب  ــیه موج ــی روس ــای نظام ــه نیروه ــی ب چین
ــه  ــدان وی در منطق ــکا و متح ــردرگمی آمری س

ــت. ــده اس ش
حمــالت هوایــی روســیه بیانگــر تحــرکات تــازه 
در منطقــه اســت، روســیه کــه اکثــر پایگاه هــای 
خــود در اروپــا و خاورمیانــه را از دســت داده 
ــگاه  ــوریه پای ــا در س ــت ت ــالش اس ــت در ت اس
اســتراتژیک دریایــی خــود را حفــظ کنــد، روســیه 
اساســا بــا برکنــاری بشــار اســد در ســوریه 
ــه  ــد ب ــن اس ــار رفت ــرا کن ــت زی ــف اس مخال
ــد  ــن کشــور آســیب جــدی وارد خواه ــع ای مناف
ــا آخریــن پایــگاه  کــرد و موجــب خواهــد شــد ت
اســتراتژیک دریایــی خــود در خاورمیانــه را از 

ــد. ــت ده دس

ــا از دســت  ــدان دور ب ــه چن روســها در گذشــته ن
ــی توســط کشــورهای  ــگاه خــود در لیب دادن پای
ــد  ــه بای ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــی، ب غرب
حضــور موثــری در منطقــه داشــته باشــند و لــذا 
ــا  ــی ب ــترک دریای ــای مش ــزاری مانوره ــا برگ ب
ــی و  ــادالت دریای ــرای مع ــزم خــود را ب ــن ع چی
نظامــی در کشــورهایی مثــل ســوریه جــزم کرده 

ــد. ان
در همیــن راســتا در گفتگویــی بــا پروفســور 
»نــادر انتصــار« رئیــس دانشــکده علوم سیاســی 
دانشــگاه آالبامــای جنوبــی آمریــکا بــه بررســی 
ایــن موضــوع پرداختــه کــه مشــروح آن در زیــر 

ــده اســت. آم

|| روســیه حمــات خــود علیــه داعــش 
ــی  ــر م ــه نظ ــت. ب ــرده اس ــاز ک را آغ
ــبز  ــراغ س ــا چ ــن کار ب ــه ای ــد ک رس
ــرا  ــت. چ ــده اس ــام ش ــکا انج آمری
ــی  ــه نظام ــه حمل ــم ب ــیه تصمی روس

ــت؟ ــش گرف ــه داع علی
ــوذ  ــی از نف ــا بخش ــت ت ــالش اس ــیه در ت روس
گذشــته خــود در منطقــه را بازســازی کنــد. 

همچنیــن داعش مــی توانــد تهدیــدی دراز مدت 
ــه  ــیه از آن ب ــه روس ــزی ک ــیای مرک ــرای آس ب
عنــوان »خــارج نزدیــک« یــاد مــی کنــد، باشــد. 
نزدیکــی جغرافیایــی ایــن تهدیــد بــه روســیه از 
عوامــل شــکل گیــری سیاســت جدیــد و محکم 

ــت. ــوریه اس ــیه در س روس

|| پنتاگون درخواسـت رسـمی روسـیه 
برای تعییـن محـدوده هوایـی عملیات 
خود بر فـراز سـوریه را رد کرده اسـت. 
با توجه بـه ایـن اختافات بین روسـیه 
و آمریـکا آیا امـکان همکاری دو کشـور 
علیـه گـروه تروریسـتی داعـش وجود 

دارد؟
اهــداف  مســکو و واشــنگتن دارای برخــی 
مشــترک در خصــوص داعــش هســتند امــا 
رویکردهــای آنهــا در خصــوص ایــن مســئله در 
ــوز در  ــکا هن ــرار دارد. آمری ــا یکدیگــر ق ــل ب تقاب
ــد  ــرد کــه مــی توان ــه ســر مــی ب ــن توهــم ب ای
از طریــق نیروهــای مخالــف میانــه روی ســوری 
بشــار اســد را بــه چالــش بکشــد و ســرنگون کند 
ــد را  ــان اس ــی مخالف ــیه تمام ــه روس در حالیک

یکســان و تنــدروی ســلفی مــی دانــد. بــه همین 
ــکا در  ــیه و آمری ــکاری روس ــطح هم ــل س دلی

ــت. ــی اس ــت های ــوریه دارای محدودی س

ــراق  ــوریه و ع ــران، س ــیه، ای || روس
ــی  ــادالت اطاعات ــترک تب ــر مش دفت
و امنیتــی در بغــداد گشــوده انــد. 
ــا  ــت؟ آی ــن کاری چیس ــرورت چنی ض
ایــن کشــورها ایــن مرکــز را بــا هــدف  
ــر  ــوا در براب ــوازن ق ــی ت ــاد نوع ایج
ــری  ــه رهب ــش ب ــد داع ــاف ض ائت

ــد؟ ــرده ان ــاد ک ــکا ایج آمری
هــر چنــد نوعــی همــکاری بیــن ایــن کشــورها 
ــته  ــود داش ــش وج ــا داع ــارزه ب در خصــوص مب
ــود  ــمی وج ــال مکانیس ــه ح ــا ب ــا ت ــت ام اس
ــورها  ــن کش ــد ای ــازه ده ــا اج ــت ت ــته اس نداش
سیاســتی هماهنــگ و پایــدار در خصــوص مقابله 
ــر  ــن دفت ــاد ای ــند. ایج ــته باش ــش داش ــا داع ب
مشــترک ایــن امــکان را بــه جبهــه ضــد داعــش 
ــر  ــا همدیگ ــری ب ــور موثرت ــا بط ــد ت ــی ده م
همــکاری کننــد و در عیــن حــال موجــب متوازن 
ــکا  ــری آمری ــت رهب ــالف تح ــوذ ائت ــدن نف ش
ــاقط  ــش س ــوز هدف ــه هن ــی ک ــوند، ائتالف ش

ــت. ــوریه اس ــت س ــد و دول ــار اس ــردن بش ک

|| بــا توجــه بــه حضــور نظامی روســیه 
در ســوریه و ورود ناوهــای چینــی برای 
پیوســتن بــه نیروهــای روســیه در 
ســوریه، شــما آینــده بحــران ســوریه 

را چگونــه پیــش بینــی مــی کنیــد؟
ــود را  ــی خ ــای نظام ــات ه ــیه عملی ــر روس اگ
ــه حمــالت هدفمنــد کنــد و ایــن کار  محــدود ب
بــا هماهنگــی نیروهــای زمینــی ســوریه صورت 
گیــرد، سیاســت جدیــد روســیه ممکــن اســت به 
جنــگ بــا داعــش کمــک کنــد. البتــه بایــد ایــن 
ــه صــرف  ــه خاطــر داشــته باشــیم ک ــه را ب نکت
بمبــاران هوایــی نمــی توانــد موجــب پیــروزی در 

جنــگ علیــه داعــش شــود.

گفتگو با استاد دانشگاه آالباما؛

دالیل حمالت هوایی روسیه 
در سوریه/ تفاوت رویکرد 

مسکو و واشنگتن
گفتگو: پیمان یزدانی

ــاد از سیاســت خارجــی  ــا انتق ــر انگلســتان ب ــر حــزب کارگ رهب
ــه  ــه را ب ــه خاورمیان ــدن، تهاجــم نظامــی کشــورش ب ــت لن دول
ــی  ــرب م ــی در غ ــش ناامن ــل افزای ــن عام ــی تری ــوان اصل عن

ــد. دان
»جرمــی کوربیــن« رهبــر حــزب کارگــر انگلســتان قــرار 
ــرات  ــاد تغیی ــا ایج ــه ب ــخنرانی را در رابط ــنبه س ــروز ش ــت ام اس

ــد. ــراد کن ــود ای ــوع خ ــزب متب ــه ح ــک در بدن دموکراتی
یکــی از محورهــای اصلــی ایــن ســخنرانی ارائه مــدل متفاوتــی از 
سیاســت خارجــی بــر مبنــای ایجــاد روابطــی جدیــد و بــه مراتــب 
مســتقل تــر بــا دیگــر کشــورهای جهــان اســت. سیاســتی کــه در 
آن جنــگ جــز از ســر اجبــار و بــه عنــوان گزینــه نهایــی انتخــاب 

نخواهــد شــد.
ــع آگاه، کوربیــن در ایــن ســخنرانی خواهــد گفــت  ــه گفتــه مناب ب
ــراق و افغانســتان موجــب  ــه ع ــی انگلســتان ب ــه تهاجــم نظام ک

ــا شــده اســت. ــه بریتانی ــد هــای تروریســتی علی افزایــش تهدی

ــادی موجــب  ــد زی ــا ح ــار نظــر ت ــن اظه ــه ای ــی رود ک انتظــار م
ــه  ــه ب ــود ک ــر ش ــزب کارگ ــه رو ح ــت اعضــای میان ــب رضای جل
ــات  ــس و اقدام ــتی پاری ــالت تروریس ــی حم ــر اصل ــال مقص دنب

ــد. ــی گردن ــابه م مش
 اظهــارات کوربیــن در حالــی مطــرح مــی شــود کــه نتایج یکــی از 
آخریــن نظرســنجی هــای انجــام گرفتــه در انگلســتان نشــان مــی 
ــای  ــده ه ــه جنگن ــن کشــور از حمل ــردم ای ــت م ــه حمای ــد ک ده
انگلیســی بــه مواضــع داعــش در ســوریه پــس از انفجارهــای هفته 

گذشــته پاریــس افزایــش یافتــه اســت.
ناگفتــه نمانــد کــه انگلســتان در حــال حاضــر نیروهــای ائتــالف 
مبــارزه بــا داعــش را در عــراق همراهــی مــی کنــد امــا گســترش 
ــه  ــه خــاک ســوریه ب ــی انگلســتان ب ــات هــای هوای ــه عملی دامن

ــود. اجــازه پارلمــان منــوط خواهــد ب
ــردم  ــد از م ــه ۶۴ درص ــام گرفت ــنجی انج ــر س ــق نظ ــا، طب ام
معتقدنــد کــه در صورتــی کــه دولــت لنــدن در حملــه بــه عــراق و 

افغانســتان مشــارکت نمــی کــرد، انگلســتان امــروز با تهدیــد های 
ــود. امنیتــی کمتــری مواجــه ب

بــا ایــن حــال بــه دلیــل حمــالت تروریســتی پاریــس، 55 درصــد 
مــردم مــی گوینــد کــه انگلســتان بایــد عــالوه بــر نیــروی هوایــی 

از نیــروی زمینــی نیــز در جنــگ بــا داعــش اســتفاده کنــد.
ــروز  ــخنرانی ام ــن در س ــه کوربی ــت ک ــرار اس ــر ق ــوی دیگ از س
خــود بــا کاهــش 20 درصــدی بودجــه نیــروی پلیــس انگلســتان 
مخالفــت کنــد چــرا کــه بــا توجــه بــه حمــالت پاریــس ایــن اقدام 

نوعــی قمــار امنیتــی بــه حســاب مــی آیــد.  

جرمی کوربین:

دخالت نظامی در خاورمیانه به تهدید تروریستی 
علیه انگلستان دامن زد
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اروپـــــــا

معــاون پیشــین وزیــر دفــاع آمریــکا بــا اشــاره بــه اینکــه آمریــکا 
ــا یکدیگــر همــکاری خواهنــد کــرد  و روســیه نهایتــاً در ســوریه ب
گفــت: امــکان درگیــری نیروهــای روســی بــا ائتــالف وجود نــدارد.

روســیه مطابــق قطعنامــه تعریــف تجــاوز مصــوب مجمــع عمومی 
ــر اســاس درخواســت  ــل در ســال ۱9۷۴ میــالدی و ب ســازمان مل
دولــت دمشــق حمــالت نظامی خــود علیــه مواضــع تروریســتها در 
ســوریه را آغــاز کــرده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه حمــالت و 
مداخــالت نظامــی غــرب تحــت عنــوان ائتــالف مقابلــه بــا داعش 
ــت  ــورای امنی ــوز ش ــدون مج ــق و ب ــت دمش ــازه دول ــدون اج ب

ســازمان ملــل صــورت گرفتــه اســت.
ــل گوناگــون و  ــل حمــالت نظامــی روســها دالی در خصــوص عل
مختلفــی چــون حمایــت از دولــت بشــار اســد بــه عنــوان متحــد 
ــگاه هــای خــود در  ــوذ در ســوریه، حفاظــت از پای خــود، حفــظ نف
الذقیــه و بنــدر طرطــوس، موازنــه علیــه غــرب، جلوگیــری از نفوذ 

ــر شــده اســت. ــه داخــل مرزهــای روســیه و ... ذک تروریســم ب
ــالت  ــل حم ــی دالی ــه بررس ــورب« ب ــس ک ــا »الرن ــو ب در گفتگ
نظامــی روســیه در ســوریه پرداختــه ایــم کــه در ادامــه مــی آیــد.

ــکا از  ــبق آمری ــاع اس ــر دف ــاون وزی ــورب« مع ــی. ک ــس ِج »الرن
ــگان«  ــد ری ــوری »رونال ــت جمه ــا ۱985و در دوران ریاس ۱98۱ ت
بــود. وی، متخصــص حــوزه »پیشــرفت آمریــکا« بــه شــمار مــی 
آیــد. کــورب مشــاور عالــی مرکــز اطالعــات دفاعــی در دانشــگاه 
ــات  ــز مطالع ــر مرک ــن  مدی ــکا  و همچنی ــون« آمری ــورج تَ »ج

ــکا اســت. ــی آمری ــط خارج ــورای رواب ــی در ش ــت مل امنی
ــه  ــوزه برنام ــی در ح ــت عموم ــوزش سیاس ــز آم ــر مرک او مدی
مطالعــات سیاســت خارجــی در مؤسســه بروکینگــز نیز بوده اســت. 
از وی بیــش از20 کتــاب و ۱00 مقالــه در زمینــه مســائل مرتبــط با 

امنیــت ملــی آمریــکا منتشــر شــده اســت.

|| اولویت اصلی روسیه در سوریه چیست؟
ــرای روســیه حفــط بشــار اســد در قــدرت مهــم اســت. تــالش  ب
روســیه ایــن اســت تــا بشــار اســد در قــدرت باقــی بمانــد چــرا کــه 

وی متحــد روسهاســت.

ــر  ــی ب ــیه مبن ــمی روس ــت رس ــون درخواس || پنتاگ
تخلیــه حریــم هوایــی شــمال ســوریه یعنــی مــکان 
حمــات هوایی روســیه بــه داعــش را رد کرده اســت. 
ــا  ــکو، آی ــنگتن و مس ــات واش ــه اختاف ــه ب ــا توج ب
احتمــال هرگونــه همــکاری میــان ایــن دو کشــور در 

ــود دارد؟ ــش وج ــه داع ــارزه علی مب
آنچــه ایــن دو کشــور بایــد انجــام دهنــد، همــکاری نیســت، بلکــه 
ــن  ــالف بی ــه در ائت ــه اینک ــه ب ــا توج ــرا ب ــت؛ زی ــی اس هماهنگ
المللــی مبــارزه بــا داعــش چندیــن کشــور حضــور دارنــد، اوضــاع 
بــه گونــه ایســت کــه ممکــن اســت حتــی هواپیماهــای آن هــا بــا 
هــم برخــورد نیــز داشــته باشــند. همــکاری آن هــا بــه ایــن مفهوم 
نیســت کــه بــرای انتخــاب نــوع هــدف بــا یکدیگــر بــه تصمیــم 
گیــری بپردازنــد. روســیه بــدون همــکاری بــا ائتــالف اهــداف خود 
ــا  ــا ب ــه آن ه ــم ک ــه مطمئن ــد. البت ــی ده ــرار م ــه ق ــورد حمل را م

یکدیگــر درگیــر نخواهنــد شــد.

|| روســیه، ایــران، ســوریه و عــراق مرکــز اطاعاتــی 
ــداد ایجــاد  ــا یکدیگــر در بغ ــی مشــترکی را ب و امنیت
ــزوم ایــن کار چیســت؟ برخــی معتقــد  ــد. ل کــرده ان
هســتند هــدف ایــن کشــورها از مبــارزه بــا داعــش، 
ــا  ــارزه ب ــاف مب ــر ائت ــوازن در براب ــک ت ــاد ی ایج
ــه  ــما ب ــا ش ــت. آی ــکا اس ــری آمری ــه رهب ــش ب داع

ــد؟ ــوع معتقدی ــن موض ای
روســیه، ایــران و عــراق در مبــارزه بــا داعــش هــم نظــر هســتند. 

ایــران و روســیه همچنیــن از حامیــان بشــار اســد هســتند. بنابراین 
آن هــا مــی خواهنــد مطمئــن شــوند کــه از اطالعاتــی برخــوردار 
ــردازد، بلکــه  ــه شــکار داعــش بپ ــد ب ــا بتوان ــه تنه هســتند کــه ن

رئیــس جمهــور ســوریه را مــورد حمایــت قــرار دهنــد.
ــر  ــوازن در براب ــال ت ــه دنب ــور ب ــورهای مذک ــن، کش ــر م ــه نظ ب
ائتــالف بیــن المللــی نیســتند، بلکــه مــی خواهنــد مطمئــن شــوند 
کــه پــس از دفــع خطــر داعــش؛ اگــر اســد در قالــب یــک توافــق 
از قــدرت کنــار رفــت و یــا اگــر در قــدرت مانــد، آن هــا در آینــده 
ــی برخــوردار باشــند. سیاســی ســوریه از نفــوذ و تأثیرگــذاری خوب

|| بــا توجــه بــه حضــور روســیه در ســوریه و نیــز ورود 
ناوهــای جنگــی چیــن به بنــدر طرطــوس در ســواحل 
دریــای مدیترانــه، شــما آینــده بحــران در ســوریه را 

چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟
ســوریه بــه ســمت آینــده مــورد مذاکــره خواهــد رفــت. لــذا راه حل 
نهایــی حاصــل مذاکــره خواهــد بــود و بنابرایــن ایــن قــدرت هــا 

درآینــده ســوریه اثرگــذار خواهنــد بــود.

ــوازن  ــر ت ــری ب ــه تأثی ــوریه چ ــران س ــه بح || نتیج
ــو و  ــک س ــیه از ی ــکا و روس ــان آمری ــردی می راهب
ــه و  ــران، ترکی ــون ای ــه ای چ ــای منطق ــدرت ه ق

عربســتان دارد؟
بحــران ســوریه فرصتــی را ایجــاد مــی کند تــا آمریــکا و روســیه با 
یکدیگــر همــکاری کننــد کــه مــا نمونــه هایــی از آن را در توافــق 
هســته ای بــا ایــران و مقابلــه بــا تهدیــد طالبــان در افغانســتان نیز 
ــی  ــول م ــدت ط ــه م ــه چ ــت ک ــن اس ــی ای ــؤال واقع ــم. س دیدی

کشــد تــا روســیه و آمریــکا بــه همــکاری بپردازنــد.

|| بــه نظــر شــما حمــات کنونــی روســیه بــه دنبــال 
ایجــاد یــک ائتــاف شــرقی در برابــر ائتــاف غربــی 

مبــارزه بــا داعــش نیســت؟
ائتالفــی کــه آمریــکا رهبــری آن را بــر عهــده دارد، تنهــا یــک ائتالف 
غربــی نیســت و بســیاری از کشــورها نیــز در آن حضــور دارنــد. اینکــه 
ایــن ائتــالف غربــی اســت صحــت نــدارد. در این ائتــالف بســیاری از 

کشــورها ماننــد قطــر و عربســتان نیــز شــرکت دارند.

گفتگو با معاون پیشین وزیر دفاع آمریکا:

آمریکا و روسیه نهایتاً در خصوص سوریه 
با یکدیگر همکاری خواهند کرد

گفتگو: مهدی ذوالفقاری

سیاســی  علــوم  انجمــن  پیشــین  رئیــس 
ــرد  ــک ف ــر ی ــی اگ ــت حت ــد اس ــکا معتق آمری
جمهوریخــواه در انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــرا  ــام را اج ــز برج ــود وی نی ــروز ش ــکا پی آمری
ــه ای  ــام گزین ــن برج ــرا جایگزی ــد زی ــی کن م

ــت. ــر اس ــیار بدت بس
ــین  ــس پیش ــس« رئی ــرت جروی ــور »راب پروفس
انجمــن علــوم سیاســی آمریکا و اســتاد دانشــگاه 
کلمبیــا آمریــکا در خصــوص اینکــه پیــش بینــی 
ــترک  ــدام مش ــع اق ــه جام ــرای برنام اش از اج
ــده  ــور آین ــس جمه ــا رئی ــت و آی ــام( چیس )برج
ــد؟  ــه آن متعهــد مــی دان ــز خــود را ب ــکا نی آمری
گفــت: انتظــار و پیــش بینــی مــن ایــن اســت که 

حتــی اگــر یــک فــرد جمهوریخــواه در انتخابــات 
ــود وی  ــروز ش ــکا پی ــوری آمری ــت جمه ریاس
ــترک( و  ــدام مش ــع اق ــه جام ــام )برنام ــز برج نی
ــران  ــان ای ــده می ــل ش ــته ای حاص ــق هس تواف
و کشــورهای ۱+5 را اجــرا مــی کنــد زیــرا 
جایگزیــن برجــام گزینــه ای بســیار بدتــر اســت.

وی افــزود: اوبامــا ممکــن اســت بگویــد کــه بــر 
روی آینــده متمرکــز اســت هــر چنــد کــه ایــن 
موضــع موجــب ازســرگیری حمــالت و انتقــادات 

علیــه اوبامــا مــی شــود.
ــگام  ــا هم ــرد: ام ــح ک ــه تصری ــس در ادام جروی
بــا موضــع اوبامــا آنچــه بــرای آمریــکا کلیــدی و 
حســاس خواهــد بــود همــکاری ایــران و اجــرای 

برجــام و حرکــت رو بــه جلــوی آن اســت.
ــس  ــه آژان ــوع ک ــن موض ــوص ای وی در خص
ــت در  ــرار اس ــی ق ــرژی اتم ــی ان ــن الملل بی
ــاره  ــی را درب ــاری گزارش ــال ج ــامبر س ۱5 دس
ــی  ــین و کنون ــته ای پیش ــای هس ــت ه فعالی
ــاره  ــی اش درب ــش بین ــد و پی ــه کن ــران ارائ ای
ــرد:  ــح ک ــز تصری ــت نی ــزارش چیس ــن گ ای
ــرژی  ــی ان ــن الملل ــس بی ــن از آژان ــار م انتظ
اتمــی نیــز ایــن اســت کــه بــه توضیــح 
مــواردی بپــردازد کــه ممکــن اســت در آمریــکا 

ــت«. ــود »او گف ــده ش ــوان دی ــن عن ــا ای ب
از بنیانگــذاران نظریــه رئالیســم تدافعــی در 
ــن  ــد کــرد: ای ــل در ادامــه تأکی ــن المل ــط بی رواب

گــزارش می توانــد تفســیری ایرانــی ارائــه داده و 
همچنیــن دالیــل آژانــس بــرای شــک در مــورد 
ــن  ــن چنی ــد. بنابرای ــو کن ــران را بازگ ــت ای فعالی
گزارشــی نــه مــی توانــد شــفاف ســازی باشــد و 

ــات گذشــته. ــرای اقدام ــه توجیهــی ب ن

رئیس پیشین انجمن علوم سیاسی آمریکا:

رئیس جمهور آتی آمریکا نیز برجام را اجرا می کند
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اروپـــــــا

ــا  ــر ب ــش صف ــای تن ــه ادع ــان ک ــت اردوغ دول
همســایگان را مطــرح مــی کــرد بــه دنبــال 
شکســت سیاســتهای منطقه ای، سیاســت خارجی 
ــت. ــرده اس ــال ک ــه دنب ــه را در منطق ماجراجویان

کارشناســان معتقدنــد دولــت عدالــت و توســعه با 
اجــرای سیاســت هــای اشــتباه منطقــه ای مبنی 
ــث  ــا باع ــت ه ــت از تروریس ــرد حمای ــر رویک ب
ــوان مهــد  ــه عن ــه ب ــن کشــور ن ــه از ای شــده ک
ــوان  ــه عن ــه ب ــی، بلک ــوری عثمان ــدن امپرات تم

ــاد شــود. ــرور ی کشــوری تروریســت پ
ــت  ــای نادرس ــت ه ــرای سیاس ــت اج در حقیق
حکومــت رجــب طیــب اردوغــان از زمانــی کلیــد 
ــر  ــوان وزی ــو بعن ــد داوود اوغل ــه احم ــورد ک خ
ــا  ــن کشــور منصــوب شــد. ایشــان ت خارجــه ای
ــه ایــن مقــام مشــاور  قبــل از منصــوب شــدن ب
ــه روی کار  ــس از ب ــود و پ ــان ب ــی اردوغ سیاس
آمــدن در پســت وزارت خارجــه بــر رونــد 
ــر شــگرفی  ــن کشــور تأثی ــی ای سیاســت خارج
گذاشــت و همــواره ســعی داشــت اغلــب نقطــه 

ــرا درآورد. ــورد اج ــه م ــش را ب نظرات
دکتریــن داود اوغلــو معــروف به دکتریــن »عمق 
بــود   )Strategic Depth(»اســتراتژیک
ــده  ــر ش ــام منتش ــن ن ــه همی ــی ب ــه در کتاب ک
اســت. هســته اصلــی ایــن دکتریــن را ژئوپلیتیک 

تشــکیل مــی دهد.
او بــا اصــرار نظریــه معــروف »تنــش صفــر« بــا 
همســایگان را مطــرح ســاخت تــا چالــش هــای 
موجــود در روابــط ترکیــه بــا برخــی همســایگان 
ــه  ــدا ن ــت در ابت ــن سیاس ــازد. ای ــع س را مرتف
تنهــا بــا اســتقبال کشــورهای منطقــه بلکــه بــا 
اســتقبال جهانیــان مواجــه شــد. ولــی چــه شــد 
ــود  ــه خ ــوس ب ــیری معک ــه س ــن نظری ــه ای ک
ــات وی در خــالف جهــت  گرفــت و تمــام نظری

ــرد. ــت ک حرک
در حقیقــت داوود اوغلــو کــه بــه شــدت از 
ــت  ــا حمای ــی ه ــن نوعثمان ــدرت گرفت ــده ق ای
مــی کــرد، اصــال انتظــار شــروع انقــالب 
ــه از  ــی ک ــت. حرکت ــه ای را نداش ــای منطق ه
ــن و  ــه بزرگتری ــد و ب ــروع ش ــس ش ــور تون کش
قدرتمندتریــن منطقــه آفریقــای شــمالی نزدیک 

ــرد. ــرایت ک ــر س ــی مص ــه یعن ــه خاورمیان ب
در ایــن اثنــا دولــت عدالــت و توســعه بــه رهبری 
اردوغــان بــرای اینکــه از قافلــه عقــب نمانــد، به 
شــدت از حکومــت اخــوان المســلین بــه رهبری 
مرســی حمایــت هــای سیاســی و مذهبــی کــرد. 
ــم  ــی ه ــت مرس ــه حکوم ــل از اینک ــی غاف ول
پابرجــا نمانــد و بــا بــه روی کار آمــدن عبدالفتــاح 
ــیاه  ــه در لیســت س ــام کشــور ترکی السیســی، ن

مصــر قــرار گرفــت.
ــالهای 2002 ، 200۶ و  ــی س ــه ط ــان ک اردوغ
20۱۱ ســه دوره پیاپــی بــه مــدت ۱2 ســال یــک 
تنــه بــر ترکیــه حکومــت کــرد نمــی خواســت در 
اجــرای ایــده هــای داوود اوغلــو کــه یکــی از آنها 
ــود  ــالم ب ــان اس ــری جه ــن رهب ــت گرفت بدس

ــی وارد شــود. خلل
ــی  ــان از زمان ــای اردوغ ــوس رویاه ــد معک رون

ــه بحــث تشــکیالت کودتاچــی  ــد خــورد ک کلی
ارکنــه کــن )هنوزصحــت و ســقم وجــود 
فیزیکــی ایــن تشــکیالت اثبــات نشــده اســت( 
ــان در  ــان و شــروع دادگاه آن و دســتگیری نظامی
ــای  ــران ه ــدر بح ــواره در ص ــال 200۷ هم س
داخلــی ترکیــه قــرار گرفــت و بــه کــرات باعــث 
شــده تا نظامیــان ســکوالر و حــزب حاکــم رو در 

ــد. ــرار گیرن رو ق
ــه  ــن حرب ــان از ای ــب اردوغ ــب طی ــی رج  ول
ــر  ــال و پ ــت ب ــرد و توانس ــتفاده ک ــی اس بخوب
ــی  ــای سیاس ــری ه ــم گی ــان را در تصمی نظامی
ــد  ــاه کن ــور کوت ــی کش ــی خارج ــی و حت و داخل
ــور  ــکوالر را در آن کش ــه س ــی جبه ــه نوع و ب
ــی در  ــرات اساس ــه تغیی ــرده و زمین ــف ک تضعی
ــه را فراهــم آورد. در ایــن  نظــام جمهــوری ترکی
ــه  ــب مجموع ــای تصوی ــه رونده ــن وی کلی بی
هــای قضایــی را  برهــم زد و توانســت نفوذ خــود در 
تصمیــم گیرهــای قضایی و پلیســی افزایــش دهد.  
رشــد فزاینــده قــدرت سیاســی اردوغــان در 
داخــل و نفــوذ همــه جانبــه در مکانیســم 
ــا  ــرات داد ت ــه وی ج ــری، ب ــم گی ــای تصمی ه
ــه  ــوریه را ب ــا س ــه ب ــی ترکی ــای طوالن مرزه
ــن  ــتی م ــای تروریس ــک ه ــواع گروه روی ان
ــا تشــکیل محــور  ــاز کــرده و ب ــه داعــش ب جمل
ترکیه-عربســتان-قطر تــالش کنــد تــا حکومت 
بشــار اســد را ســرنگون کنــد. البتــه ایــن رویــای 
اردوغــان هرگــز محقــق نشــد و باعــث شــد تــا 
ناکارآمــدی ترکیــه در کل سیاســت هــای منطقه 

ــود. ــدا ش ــی هوی ای و داخل
کمــا اینکــه سیاســت هــای اشــتباه وی در قبــال 
ــات  ــا در انتخاب ــد ت ــث ش ــراق باع ــوریه و ع س
ــه  ــا ب ــه تنه ــردم ن ــن 20۱5 م ــی ۷ ژوئ پارلمان
وی رای ندهنــد، بلکــه حــزب دموکراتیــک خلق 
ــب  ــا کس ــت ب ــراد توانس ــی اک ــه نمایندگ ــا ب ه
ــور  ــن کش ــس ای ــد در مجل ــاب ۱0 درص حدنص
ــرای  ــاق تاریخــی ب ــک اتف ــه ی ــد ک حضــور یاب

ــد. ــی آی ــه حســاب م ــه ب ترکی
در ایــن دوره جدیــد داوود اوغلــو بــه عنــوان رهبــر 
ــت  ــرای سیاس ــد اج ــر رون ــت وزی ــزب و نخس ح
عــدم ســازش بــا دیگــر احــزاب را پیگیــری کــرد که 
مانــع از تشــکیل یــک حکومــت ائتالفــی گشــت. 
زیــرا هنــوز فکــر بدســت گرفتــن اقتــدار ترکیــه بــه 
تنهایــی را در ســر مــی پرورانــد. درنتیجــه بحرانــی 

بــه بحرانهــای ترکیــه اضافــه شــد.
حکومــت اردوغــان از ســال 20۱۱ ســعی داشــت 
ــا پ ک  ــح ب ــراری صل ــرای سیاســت برق ــا اج ب
ــد  ــه رش ــه، ب ــراد ترکی ــت اک ــب حمای ک و جل
آرای خــود در انتخابــات 20۱5 کمــک کنــد 
ولی غافــل از اینکــه ناکارآمــدی وی در سیاســت 
ــه  ــت ب ــوز فعالی ــه ای و دادن مج ــای منطق ه

ــد. ــزب وی ش ــر ح ــان گی ــش گریب ــروه داع گ
چنانچــه در حادثــه ســوروچ کــه در مــاه جــوالی 
ــی و  ــت چپ ــای دس ــروه ه ــی از گ رخ داد، جمع
ــا  ــق ه ــک خل ــزب دمکراتی ــت ح ــورد حمای م
بــا تجمــع قانونــی قصــد داشــتند کمــک هــای 
مردمــی را بصــورت داوطلبانــه بــه دســت 
کردهــای جنــگ زده عراقــی برســانند کــه مــورد 
ــه انتحــاری داعــش قــرار گرفتنــد. در ایــن  حمل

ــدند. ــته ش ــر کش ــه ۳2 نف حادث
در نتیجــه حادثــه ســروچ ایــن ایــده نــزد افــکار 
ــرای  ــت ب ــه حکوم ــت ک ــکل گرف ــی ش عموم
ایجــاد تنــش بــا پ ک ک و شــروع جنــگ 
ــن  ــروه بطــور مســتقیم در ای ــن گ ــا ای مجــدد ب
ــن  ــن روش ضم ــا از ای ــته ت ــت داش ــه دس حادث
تحریــک کــردن احساســات ملــی گرایــی 
ــق  ــک خل ــزب دمکراتی ــذف ح ــد ح ــردم، رون م
ــی از  ــت بخش ــه در نهای ــد ک ــروع کن ــا را ش ه
ــت و  ــزب عدال ــمت ح ــه س ــزب ب ــن ح آرای ای
توســعه ســرازیر شــود. ایــن نظریــه باعــث شــد 
ــه قیامــی  ــردم شــهرهای کردنشــین ترکی ــا م ت
ــت  ــر حــزب عدال ــه ســمت دفات نســبی کــرده ب
ــا  ــات ب ــن تجمع ــد. ای ــی کنن و توســعه راهپیمای

ــن کشــور  ــی ای ــای امنیت برخــورد شــدید نیروه
ــد. ــه ش مواج

الزم بــه ذکــر اســت کــه از مــاه جــوالی یعنــی 
شــروع مجــدد جنــگ بیــن پ ک ک و نیروهای 
امنیتــی ترکیــه و نقــض آتــش بــس، این کشــور 
شــاهد خونیــن تریــن درگیری هــا طی ۳0 ســال 

اخیــر بــوده و هنــوز هــم ادامــه دارد.
از ســوی دیگــر نظرســنجی هــای انجــام شــده 
حاکــی از آن اســت کــه سیاســت حــذف اکــراد 
نــه تنهــا موفــق نبــوده، بلکــه باعــث شــده حزب 
ــان بطــور نســبی  ــق هــا همچن دمکراتیــک خل

ــد. آرای خــود را حفــظ کن
ــورخ  ــنبه م ــش در روز ش ــاری داع ــه انتح حمل
۱0 اکتبــر بــه تجمــع هــزاران نفــر از نماینــدگان 
ــه در  ــی ک ــته چپ ــای دس ــازمان ه ــزاب و س اح
ــود  ــده ب ــزار ش ــکارا برگ ــح در آن ــت از صل حمای
و باعــث کشــته شــدن بیــش از ۱00 نفــر شــد، 
ایــن نظریــه را در بیــن غالــب کارشناســان 
ــه  ــرده ک ــت ک ــه تقوی ــرح ترکی ــی مط سیاس
عامــل اصلــی ایــن حمــالت انتحــاری حکومــت 

ــت. ــت اس وق
ایــن اشــخاص معتقدنــد کــه حکومــت عدالــت و 
توســعه بــا اجــرای سیاســت هــای غلــط منطقــه 
ای و مخصوصــا اجــرای سیاســت های نادرســت 
علیــه حکومــت بشــار اســد، صــدور مجــوز 
ــط  ــور توس ــن کش ــای ای ــگاه ه ــتفاده از پای اس
آمریــکا و نیروهــای ائتــالف و بــاز گذاشــتن 
دســت گــروه داعــش در ترکیــه مبنــی بــر اینجــا 
هســته هــای تشــکیالتی ایــن گــروه در کشــور، 
باعــث شــده تــا داعــش در ترکیــه ریشــه دوانــده 
و تمامیــت ارضــی، ثبــات و امنیــت ترکیــه را بــه 

ــدازد. خطــر ان
مخالفــان حضــور اردوغــان در آینــده سیاســی امید 
دارنــد کــه حضــور مــردم در انتخابــات اول نوامبــر 
سرنوشــتی را بــرای ترکیه بــدون حکومــت عدالت 

و توســعه بــه رهبــری اردوغــان رقــم بزنــد.

سیاست خارجی اردوغان؛ از »تنش صفر با همسایگان« تا ضدیت با نظام اسد
مهرداد   محمدی
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اروپـــــــا

مهدی ذوالفقاری

حضــور نظامــی روســیه در ســوریه را مــی تــوان متأثــر از پیشــینه 
تحــوالت دمشــق دانســت و در ســطوح مختلفــی از امحــاء توهــم 
ــزی«  ــون گری ــا »هژم ــم صهیونیســتی ت ــِر« رژی ــا نه »از بحــر ت

ــا آمریــکا تلقــی نمــود. مســکو در راســتای موازنــه قــدرت ب
آمریــکا و ائتــالف غربی-عبری-عربــی بــه دنبــال برخــی ســایش 
ــت  ــا دول ــوریه ب ــا در س ــروه ه ــی گ ــان برخ ــی می ــای سیاس ه
ــا  ایــن کشــور در ســال 20۱۱، از هــم زمــان شــدن ایــن رخــداد ب
ــی و  ــزرگ نمای ــا ب ــرده و ب ــداری اســالمی« ســوء اســتفاده ک »بی
ــای  ــش ه ــش جنب ــن آت ــعی در برافروخت ــدان س ــک منتق تحری
موســوم بــه »دموکراســی خــواه« مشــابه  لیبــی، تونــس و ســپس 
مصــر در کشــور ســوریه داشــتند. طراحــان نقشــه شــوم »خاورمیانه 
ــه شــده«، وقتــی از عــدم  ــه تجزی ــه »خاورمیان ــد« موســوم ب جدی
کامیابــِی دسیســه فــوق در خصــوص ســوریه مطمئــن شــدند، بــا 
ــن  ــق چندی ــه خل ــد ب ــک فراین ــب ی ــه گام و در قال طراحــی گام ب
ــه کام  ــام »اســتقرار نظــام اســالمی« و ب ــه ن ــروه تروریســتی ب گ
»ســرنگونی بشــار اســد« مبــادرت نمــوده و آن هــا را مــورد حمایت 
هــای همــه جانبــه قــرار دادنــد تــا در صــورت موفقیــت، ســوریه را 

نیــز تجزیــه کــرده و میــان ایــن گــروه هــا تقســیم کننــد.
ائتــالف شــوم در ایــن راه از ابــر رســانه هــای خــود بــرای معکوس 
ــا هــدف تحریــک افــکار عمومــی  نشــان دادن ایــن واقعــه نیــز ب
ــره  ــوریه به ــی س ــت مردم ــا دول ــارزه ب ــا در مب ــیج آن ه و بس
جســتند و در فجایعــی ماننــد حملــه شــیمیایی 2۱ آگوســت 20۱۳ 
ــه منطقــه غوطــه در اســتان ریــف دمشــق در ســوریه کــه بعــد  ب
ــن  ــارس ۱988 مرگبارتری ــه در م ــه حلبچ ــیمیایی ب ــه ش از حمل
حملــه شــیمیایی قلمــداد مــی شــد، بــه تشــکیل فــوری ائتالفــی 
میــان آمریــکا، فرانســه، انگلیــس، ســوئد و ترکیــه پرداختــه و پیش 
ــازی  ــابه س ــا مش ــوراً ب ــاب، ف ــت ی ــروه حقیق ــه گ ــالم نتیج از اع
ســناریوی حملــه بــه صــدام حســین بــه بهانه ســالح های کشــتار 

ــد. ــه ایــن اقــدام کردن جمعــی، دولــت ســوریه را متهــم ب
ابتــکار عمــل روســیه و ایــران در ایــن موضــوع و پیوســتن ســوریه 
بــه نهــاد بیــن المللــی »مبــارزه بــا ســالح هــای کشــتار جمعــی« 

ایــن دسیســه را نیــز بــه یــأس مبــدل نمــود.
رویــه حمایــت هــای مــادی و معنــوی از تروریســت هــای مســتقر 
ــی  ــدن برخ ــانه ای ش ــس از رس ــا پ ــت ت ــه یاف ــوریه ادام در س
ــد  ــای تروریســتی مانن ــروه ه ــع گ ــات ضــد بشــری و فجای اقدام
ــان از  ــای آن ــربریدن ه ــا س ــی ی ــیر اردن ــان اس ــش زدن خلب آت
ــس از بازگشــت  ــات تروریســتی پ ــه اقدام ــم ب ــک ســو و تصمی ی

ــرد  ــه وانمــود ک ــاز هــم عامدان ــالف ب ــی، ائت ــه کشــورهای حام ب
کــه خــود را بــر ســر یــک دوراهــی پیچیــده مــی بینــد؛ حملــه بــه 
تروریســت هــا و مبــارزه بــا آن هــا، یــا مقابلــه بــا دولت بشــار اســد 

ــرنگونی آن. و س
ــاب  ــه انتخ ــر ب ــوق تظاه ــاختگی ف ــرایط س ــالف در ش ــه ائت آنچ

ــود: ــوازی ب ــدام م ــرد، دو اق ک
۱( اعــالم حمایــت از »شــورای ملــی مخالفــان« متشــکل از 
منتقــدان مخالــف دولــت اســد، کــه بــه دلیــل اختالفــات دامنــه دار 
میــان گــروه هــای متنــوع و برخــوردار از رویکردهــای مختلــف این 
شــورا، طــرح آمــوزش شــاخه نظامــی آن هــا موســوم بــه »ارتــش 
ــا  ــان ب ــم زم ــوریه و ه ــلح س ــوای مس ــا ق ــارزه ب ــرای مب آزاد« ب
ــه همــراه  ــرای ائتــالف شــوم ب ــی را ب ــج خوب تروریســت هــا نتای
نیــاورد. ماننــد همیشــه، بخــش عربی ائتــالِف دسیســه در روز ســه 
شــنبه مــورخ ۶ فروردیــن مــاه ســال ۱۳92دســت بــه کار شــد و در 
ــه عــرب  ــر کل اتحادی ــی« دبی ــل العرب ــدام عجیــب، »نبی یــک اق
اعــالم کــرد کــه اعضــاء ایــن اتحادیــه کرســی دولــت ســوریه را 
ــوری  ــان س ــی مخالف ــورای مل ــس ش ــب« رئی ــاذ الخطی ــه »مع ب
ــرای  ــز ب ــود را نی ــد خ ــم جدی ــورا پرچ ــن ش ــت. ای ــیده اس بخش
اولیــن بــار بــه صــورت رســمی در انظــار جهانیــان قــرار داد، امــا به 
دالیــل زیــر بــاز هــم نتوانســت اهــداف مــورد نظــر اربابان خــود در 

ــرآورده ســازد: ــالف غربی-صهیونیســتی-عربی را ب ائت
ــا  ــک ت ــک از الئی ــای ایدئولوژی ــف ه ــورا طی ــن ش ــف( در ای ال
ــن نظــر  ــذا از ای ــت حضــور داشــتند و ل ــدار وهابی ــن طرف متعصبی

ــند. ــم برس ــه تفاه ــر ب ــا یکدیگ ــتند ب ــی توانس نم
ــتری  ــش بیش ــا چال ــا را ب ــان آن ه ــتت آراء می ــه تش ــا آنچ ب( ام
مواجــه ســاخت، اختــالف میــان گــروه هــای مــورد حمایــت قطــر 
ــر  ــه ب ــود ک ــعودی ب ــتان س ــت عربس ــورد حمای ــای م ــروه ه و گ
مــورد الــف نیــز تفــوق داشــت و همــواره میــان اعضــاء ایــن شــورا 

ــه وجــود مــی آورد. ناهماهنگــی و اختــالف هــای شــدیدی را ب
بــر ایــن اســاس، پــالن B طــرح ائتــالف کــه می دانســت شــورای 
مذکــور و شــاخه نظامــی آن یعنــی ارتــش آزاد نمــی توانــد توفیقــی 

را در پیشــبرد اهدافشــان داشــته باشــد، کلید خــوررد.
ــارزه  ــی مب 2( تشــکیل سراســیمه و شــتابزده »ائتــالف بیــن الملل

ــا داعــش« ب
الــف( کلمــات »ائتــالف« و »بیــن المللــی« در حــوزه واژه 
شناســی بــرای توجیــه اقدامــات، تطهیــر جنایــت هــای منشــعب 
از عملیــات هــای آن، وجاهــت و مشــروعیت بخشــی بــه اقدامــات، 

توزیــع ریســک هــا و هزینــه هــا، بــزرگ نمایــی هیمنــه پوشــالی 
ــه افــکار بیــن المللــی  ایــن گــروه و باالخــره اطمینــان بخشــی ب
درخصــوص نتیجــه مثبــت و موفــق فعالیــت هــای ائتــالف مــورد 

ــت. ــرار گرف اســتفاده ق
ب( در حالیکــه ائتــالف بیــن المللــی مبــارزه بــا داعــش بــا خیالــی 
ــا  ــه اصطــالح ب ــه ای را ب ــازی مزوران آســوده حــدود یــک ســال ب
ــا  ــه تنه ــی داد، ن ــه م ــوریه ادام ــش در س ــا داع ــارزه ب ــدف مب ه
ــی  ــه اراض ــدند، بلک ــف نش ــور تضعی ــن کش ــا در ای ــت ه تروریس
تحــت اشــغال آن هــا نیــز در برخــی مناطــق توســعه یافتــه و حتی 
جنایــت هــای آنــان بــه نقــاط دیگــر کشــیده شــد. در مــواردی نیــز 
پــس از افشــاء ارســال کمــک هــای هواپیماهــای آمریکایــی به آن 
هــا، رهبــر ایــن ائتــالف )آمریــکا( ضمــن اذعــان بــه ایــن موضوع، 
آن را تصادفــی و یــا بــه اشــتباه اعــالم کــرد. امــا تکــرار ایــن رونــد 
و عکــس هــا و تصاویــر دیگــری مبنــی بــر کانتینرهــای مملــو از 
تســلیحات نظامــی و یــا تروریســت هــای تعلیــم دیــده کــه از مــرز 
ترکیــه بــه ســوریه وارد مــی شــدند و به عــالوه تصادف مشــکوکی 
کــه بــه مــرگ »ســرنا شــیم« خبرنــگار شــبکه تلویزیونــی پــرس 
تــی وی آن هــم دقیقــاً مقــارن بــا نبردهای ســنگین میــان کردها و 
تروریســت هــای داعــش در »عیــن العــرب« )کوبانی( منتهی شــد 
در عیــن ممانعــت ترکیــه از ورود کردهایــی کــه مــی خواســتند در 
ــد؛ از نقشــه  ــود کمــک کنن ــان خ ــه همنوع ــی ب ــازی کوبان آزادس

ائتــالف پــرده برداشــت.
گفتنــی اســت، خانم شــیم در 2۷ مهــر ســال ۱۳9۳ حین بازگشــت 
ــه  ــی، در حادث ــا کوبان ــه ب ــرز ترکی ــزارش در م ــه گ ــل تهی از مح
رانندگــی جــان خــود را از دســت داد. »ســربس نظــری« ســردبیر 
ــل  ــارات دو روز قب ــه اظه ــه ب ــا توج ــرد: ب ــالم ک ــبکه اع ــن ش ای
خانــم ســرنا شــیم مبنــی بــر اینکــه مــورد تهدیــد و تعقیــب قــرار 
گرفتــه اســت، مــرگ وی مشــکوک بــوده و در شــرایط مبهمــی در 
نزدیکــی مــرز ترکیه و ســوریه رخ داده اســت. ایــن خبرنــگار، دو روز 
پیــش از ایــن حادثــه، در مصاحبــه ای عنــوان کــرده بــود کــه آنکارا 
وی را بــه جاسوســی متهــم کــرده کــه احتمــاال دلیلــش پوشــش 
اخبــار مربــوط بــه موضــع ترکیــه در قبــال تروریســت های داعــش 

ــوده اســت. در کوبانــی و مناطــق اطــراف آن ب
ــن  ــده بی ــود خوان ــالف خ ــای اتئ ــات ه ــروع عملی ــدو ش پ( در ب
ــودی  ــرای ناب ــه ب ــد ک ــالم کردن ــی اع ــات آمریکای ــی، مقام الملل
ــاز  ــان نی ــال زم ــه ۳ س ــم ب ــت ک ــوریه دس ــا در س ــت ه تروریس
ــالف  ــن ائت ــات ای ــا اقدام ــابه ب ــات مش ــه عملی ــال آنک ــت؛ ح اس
ــه  ــات حمل ــا عملی ــرا( ی ــان صح ــت )طوف ــازی کوی ــد آزادس مانن
بــه ســالح هــای صــدام )روبــاه صحــرا( در مــدت زمــان کوتاهــی 
نتیجــه مــورد هــدف طراحــان خــود را برطــرف ســاخته بــود. لــذا 
طــرح ادعــای نیازمنــدی زمــان بــرای ریشــه کنــی تروریســت هــا 
در ســوریه، بهانــه ای بــرای تمدیــد حضــور ائتــالف مذکــور در این 

ــش گذاشــت. ــه نمای ــه را ب ــه حســاس از خاورمیان منطق
ت( تحریــک هــم زمــان رژیــم صهیونیســتی بــرای تهاجــم هــای 
ــدف  ــد ه ــم چن ــوریه، دســت ک ــت ارضــی س ــه تمامی ــاوب ب متن
ــان  ــه حــزب اهلل لبن ــه ب ــال مــی کــرد: ضرب عمــده ائتــالف را دنب
بــه تالفــی شکســت هــای پیشــین ایــن رژیــم از مقاومــت لبنــان؛ 
تقویــت تروریســت هــا در ســوریه، وارد کــردن ســوریه بــه جنگ در 
یــک جبهــه جدیــد بــا ایــن رژیــم، نــا امــن کــردن مســیر تدارکاتی 
حــزب اهلل از مــرز لبنــان بــه جنوب غربــی ســوریه تا حومه دمشــق 
)پایتخــت ســوریه( و از همــه مهمتــر تحقــق بخشــیدن بــه رؤیــای 
موهــوم »از بحــر تــا نهــر« توســط رژیــم اشــغالگر قــدس )ادعــای 
غاصبــان صهیونیســت مبنــی بــر تصــرف ســرزمین هایــی از »نهر 

رود اردن تــا دریــای مدیترانــه«(.
ث( فعالیــت هــای ائتــالف تنهــا بــه حمــالت هوایــی محــدود بود. 
ــوِع«  ــرواز ممن ــک »پ ــاد ی ــه ایج ــد ب ــی توان ــی م ــالت هوای حم
بــدون اعــالم دامــن زده، محدودیت هایــی را در عملیات شناســایی 
و تهاجمــی نیــروی هوایــی ســوریه بــه تروریســت هــا ایجــاد کند، 
ــه پیشــرفت هایــی برســد  در جبهــه هایــی کــه ارتــش ســوریه ب
داعــش را تجهیــز نمــوده، از هرگونــه تحــرکات میدانــی دولــت یــا 
حامیــان ســوریه اطــالع یافتــه، ســالح هــای جدیــد آمریــکا را از 

اهداف حمالت هوایی روسیه در سوریه/
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اروپـــــــا

حیــث میــزان تخریــب فیزیکــی، زیســت شــناختی و بیولوژیکــی 
ــراب مرتجــع حاشــیه  ــی اع ــع مال ــرار داده، مناب ــش ق ــورد آزمای م
خلیــج فارس کــه ممکــن اســت روزی بــه مشــکلی در برابــر غرب 
تبدیــل شــود را تحلیل بــرده و باالخــره در دوران رکــود اقتصادی در 

جهــان، صنایــع تســلیحاتی آمریــکا را بــه رونــق انــدازد.
ج( از همــه مهمتــر اینکــه، ائتــالف موســوم بــه مبــارزه بــا داعــش 
فاقــد حداقــل وجاهــت بیــن المللــی بــوده و حتــی مجــوز شــورای 
ــدارد. آمریــکا  ــه همــراه ن ــا خــود ب امنیــت ســازمان ملــل را نیــز ب
ــدک  ــس از اینکــه نتوانســت ان ــن ائتــالف پ ــر ای ــوان رهب ــه عن ب
وجاهتــی را بــا عنــوان قطعنامــه شــورای امنیت بــه دلیــل مخالفت 
هــای چیــن و روســیه بــرای اقــدام نظامــی در ســوریه بــه دســت 
آورد بــه صــورت یکجانبــه اعــالم کــرد کــه بــا هــدف مقابلــه بــا 
ــد  ــا خواه ــا آن ه ــارزه ب ــه مب ــا در ســوریه ب ــد تروریســت ه تهدی

پرداخــت.
ــتناد  ــه اس ــاه و ب ــدود 55 م ــل ح ــس از تحم ــکو پ ــن رو مس از ای
ناکارآمــدی ائتــالف موســوم بــه مبــارزه بــا داعــش در روز 
ــه  ــرد ک ــالم ک ــاری اع ــال ج ــپتامبر س ــورخ ۳0 س ــنبه م چهارش
ــال ۱9۷۴  ــوب س ــاوز« مص ــف تج ــه »تعری ــا قطعنام ــق ب مطاب
ــن  ــوب قوانی ــل، در چارچ ــازمان مل ــی س ــع عموم ــالدی مجم می
بیــن المللــی و همچنیــن بــه درخواســت حکومــت قانونــی ســوریه 
حمــالت هوایــی خــود را بــه مواضــع تروریســت هــا در این کشــور 

ــد. ــی کن ــاز م آغ
ــاز  ــس از آغ ــد روز پ ــا چن ــان تنه ــی در جه ــای جمع ــانه ه رس
ــالت  ــن حم ــدی ای ــه کارآم ــان ب ــن اذع ــیه، ضم ــالت روس حم
اعــالم کردنــد کــه داعشــی هــا از شــرق بــا عبــور از »الحســکه« 
ــرل  ــت کنت ــه تح ــراق )ک ــل« در ع ــتان »موص ــمت اس ــه س ب
ــه  ــز از شــمال ب داعــش اســت( و جبهــه النصــره و احرارالشــام نی

ــد. ــته ان ــرار گذاش ــه ف ــا ب ــه پ ســمت ترکی
ــداف  ــی از اه ــن اســت یک ــان، ممک ــی کارشناس ــده برخ ــه عقی ب
مســیر حمــالت روســیه در ســوریه )جــدا از دور کــردن تروریســت 
ــن  ــکو در ای ــتحکامات مس ــوس« و اس ــه« و »طرط ــا از »الذقی ه
مناطــق(، قــرار دادن داعــش در محاصــره ای دایــره ای شــکل در 
اطــراف موصــل بــرای ســهولت نابــودی آن هــا اســت. گروهــی از 
تروریســت هــا نیــز کــه بــه ســمت جنــوب ترکیــه مــی رونــد در 
قالــب آوارگان پناهجــو عــازم اروپــا شــده و بــرای کشــورهای خــود 

بحــران آفرینــی خواهنــد کــرد.

ــوس« و  ــردی »طرط ــک و راهب ــت ژئوپلتی 1( موقعی
ــیه ــرای روس ــه« ب »الذقی

ــوس در دوران  ــتان طرط ــع در اس ــوس« واق ــدر »طرط ــف( بن ال
اتحــاد جماهیــر شــوروی بــه پایگاهــی بــرای کشــتی  های روســی 
ــی روســیه  ــروی دریای ــود. نی ــل شــده ب ــه تبدی ــای مدیتران در دری
در شــهر بنــدری طرطــوس در شــرق دریــای مدیترانــه پایگاهــی 
ــن  ــر ای ــاره  دارد و اگ ــالدی در اج ــال 20۴2 می ــا س ــی را ت دریای
ــه یــک دریاچــه  ی  ــه ب پایــگاه را از دســت بدهــد، دریــای مدیتران
تحــت کنتــرل پیمــان آتالنتیــک شــمالی )ناتــو( تبدیــل می شــود. 
ــوریه  ــیه و س ــط روس ــوس در رواب ــدری طرط ــهر بن ــن رو ش از ای

ــت. ــتراتژیک اس ــی اس دارای اهمیت
ــان  ــه میزب ــدر طرطــوس ســال هاســت ک ــر بن ب( از ســوی دیگ
ــر  ــزاران نف ــت و ه ــوریه اس ــش س ــی ارت ــروی دریای ــاوگان نی ن
ــل  ــیه مح ــاحلی حاش ــای س ــهرک ه ــور در ش ــن کش ــاع ای از اتب
ــذا  ــوده و ل ــی ب ــغول زندگ ــیه مش ــی روس ــاوگان نظام ــتقرار ن اس
حفاظــت از آنــان بــا وجاهــت بیــن المللــی روســیه نیــز در ارتبــاط  

ــت. اس
پ( اهمیــت دریــا بــرای تروریســت هــا: طرطــوس در شــرق دریای 
مدیترانــه اســت و دریــا بــرای تروریســت هــا، هــم راهبــردی و هم 
نمادیــن بــه شــمار مــی آیــد. لــذا هنگامــی کــه »جبهــه النصــره« 
ــه ســوی  ــه ســازمان تروریســتی »القاعــده« از ترکیــه ب وابســته ب
شــهر »کســب« )از شــمالی ترین نقــاط  کشــور ســوریه و در حومــه 
ــد روز  ــرض چن ــرد، در ع ــت ک ــه( حرک ــتراتژیک الذقی ــتان اس اس
توانســته بــود خــود را بــه دریــای مدیترانــه برســاند، کــه البتــه بعداً 

و در جریــان یــک عملیــات از ایــن منطقــه به طرف شــرق ســوریه 
بــه عقــب رانــده شــد. »جیــش الفتــح« نیــز تمایــل دارد تــا بنــدر 
مهمــی همچــون الذقیــه یــا طرطــوس را بــه کنتــرل خــود درآورد. 
البتــه بیشــتر الذقیــه را ترجیــح مــی دهنــد چــرا کــه مســیر الذقیه 

همــوار تــر از مســیر طرطــوس اســت.
ــوریه از  ــرب س ــه در غ ــوس و الذقی ــت طرط ــتر جمعی ت( بیش
حامیــان دولــت اســد هســتند. اســتان  »الذقیــه« و بنــدر طرطوس 
واقــع در شــرق دریــای مدیترانــه،  قطــب صنعــت کشــاورزی بــوده 
و در زمانــی کــه دولــت ســوریه تنگناهــای اقتصــادی ویــژه ای را 
تجربــه مــی کنــد، حمایــت کشــاورزان کــه غــذای ایــن دولــت و 
مــردم آن را مــی تواننــد تــا میــزان زیــادی تأمیــن کننــد، موقعیــت 

راهبــردی ایــن منطقــه را دو چنــدان مهــم نمــوده اســت.
ــوریه  ــش س ــکاری ارت ــا هم ــان ب ــزب اهلل لبن ــن، ح ث( همچنی
مرزهــای لبنــان در جنــوب طرطــوس را کنتــرل کــرده و مانــع هــر 
گونــه هماهنگــِی احتمالــی میــان تروریســت هــا در »طرابلــس« 
ــا نفــوذی هــای ایــن دو منطقــه مــی شــوند.  و »عــکار« لبنــان ب

ــر شــماره چهــار( )تصوی
ج( روســیه بــا تثبیــت مواضــع دمشــق در امتــداد مرزهــای جنوبــی 
ترکیــه در ســوریه مــی کوشــد تــا از رســیدن ســیل تروریســت هــا 

بــه دریــا جلوگیــری کنــد. )تصویــر شــماره چهــار(
ــن  ــی ای ــا راه دریای ــوس تنه ــیه در طرط ــی روس ــگاه دریای چ( پای
کشــور بــه آب هــای گــرم اســت و هرگونــه ســهل انــگاری روس 
ــد  ــدود خواه ــان مس ــه روی آن ــاهراه را ب ــن ش ــوریه، ای ــا در س ه

ــود. نم
ح( گســترش ناتــو در شــرق اروپــا، حــوزه بالتیــک و دریــای ســیاه 
ــا آمریــکا در عمــل بخــش غربــی و جنــوب غربــی  باعــث شــد ت
روســیه را تحــت نظــر گرفتــه و بــه انجــام رزمایــش هــا و تمریــن 
ــردازد.  ــژه در آن بپ ــلیحات وی ــتقرار تس ــز اس ــی و نی ــای نظام ه
ــن  ــکا در ای ــوذ آمری ــت نف ــدرِت تح ــوازن ق ــرای ت ــز ب ــکو نی مس
منطقــه، طرطــوس و باالتعــب دریــای مدیترانــه را برگزیــده اســت.

2( تهدیدات مشترک روسیه و سوریه:
الــف( خاورمیانــه بــه مأمــن تروریســت هــای بیــن المللــی تبدیــل 
ــگاه خــود در  ــت جای ــظ و تثبی ــرای حف ــد ب ــذا روســیه بای شــده، ل
ــاً در  ــادرت ورزد؛ نتیجت ــی مب ــه اقدام ــوذ اش ب ــنتی نف ــوزه س ح
موقعیــت حســاس کنونــی کــه ممکــن اســت تروریســت هــا خــود 
را بــه الذقیــه و طرطــوس نیــز برســانند، روســیه بــا تحــرک جدیــد 
خــود اوضــاع را بــه گونــه ای در جهــت منافــع اش تغییــر خواهــد 

داد.
ــرای  ــی ب ــا بحــران آفرین ــا ب ــد ت ــا ســعی کردن ــکا و اروپ ب( آمری
ــن  ــر اوکرای ــوریه را در براب ــن، س ــرق اوکرای ــأله ش ــیه در مس روس

وجــه المصالحــه قــرار دهنــد؛ امــا روســیه بــا چندیــن دور نشســت 
»نرمانــدی« توانســت بــا توســل بــه زیرکــی دیپلماتیــک از بحران 
آفرینــی کــه برایــش ایجــاد شــده بــود، آن هــم مــوازی بــا حفــظ 
جایــگاه و موقعیــت خــود در منطقــه و جهــان از مهلکــه بگریــزد.

پ( ســوریه پیشــتر بــا کشــیدن لولــه انتقــال گاز قطــر از خــاک این 
کشــور بــه ترکیــه و از آنجــا بــه ســمت اروپــا مخالفــت کــرده بــود؛ 
شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه اروپــا هنــوز هــم نیازمنــد منابع 
انــرژی مســکو اســت. روســیه نیــز اکنون بــا حمــالت هوایــی خود 
بــه تروریســت هــا نــه تنهــا ایــن اقــدام را جبــران مــی کنــد، بلکــه 
نقشــه حــذف خــود در انتقــال انــرژی بــه اروپــا را نیــز خنثــی مــی 

نمایــد.
ــوریه  ــه در س ــی ک ــت های ــی از تروریس ــل توجه ــش قاب ت( بخ
ــیون  ــا از فدراس ــوده و ی ــی ب ــت روس ــد، دارای اصال ــور دارن حض
روســیه )چچــن و قفقــاز( بــه ســوریه آمــده انــد و بازگشــت آنــان 
بــه ســوی روســیه همــان مخاطراتــی را بــه همــراه خواهــد داشــت 
کــه آمریــکا چشــم انتظــار آن اســت. اگــر روســیه بخواهــد زمانیکه 
ــا آن هــا  ــد ب ــن کشــور هجــوم بردن ــه ســوی ای تروریســت هــا ب
بــه مقابلــه بپــردازد، بســیاری از زیرســاخت هــا و منابــع درآمــدی 
خــود از قبیــل صنعــت توریســم را از دســت خواهــد داد؛ امــا نابــود 
ــات  ــی عملی کــردن تروریســت هــا در کشــوری کــه حــوزه میدان
هــای تروریســتی بــوده و کانــون توجــه جهانیــان نیــز مــی باشــد، 
ــر اســت.  ــه ت ــه صرف ــرون ب ــر و مق ــول ت ــن کشــور معق ــرای ای ب
در ایــن راســتا مــی تــوان بــه مشــارکت کشــور چیــن در عملیــات 
هــای روســیه نیــز پــی بــرد. چیــن قصــد دارد تــا عــالوه بــر تــوازن 
ــی  ــوری« های ــوازات روســیه، »اویغ ــه م ــکا و ب ــا آمری ــردی ب راهب
ــن  ــاز و چچ ــی از قفق ــت های ــه تروریس ــوریه ب ــمال س ــه در ش ک

پیوســته انــد را مــورد حملــه قــرار دهــد.
ث( در ایــن میــان گــروه هــای تروریســتی حاضــر در ســوریه تهدید 
مــی کننــد کــه اگــر موشــک هــای زمیــن بــه هــوای »اســتینگر« 
بــه ایــن گــروه برســد، ســوریه را بــه افغانســتانی دوم بــرای مســکو 

تبدیــل خواهنــد کــرد. ایــن تهدیدها پوشــالی هســتند.
ــا اشــغالگران ارتــش ســرخ شــوروی  غیرنظامیــان در افغانســتان ب
ســابق مخالــف بودنــد و تمــام همــکاری هــای الزم اطالعاتــی و 
ــا نیروهــای جهــادی افغــان داشــتند.اما تنهــا پــس از  امنیتــی را ب
گذشــت چنــد ســاعت از حمــالت هوایــی روس هــا بــه »دیرالزور« 
یــا »الرقــه« و فــرار داعــش از برخــی مناطــق شــرقی ســوریه بــه 
طــرف اســتان موصــل در عــراق، شــهروندان ســوری بــه شــادی و 
ســرور در ســطح شــهر پرداختــه و نقــاب ســیاه داعــش را اســقاط 
نمودنــد؛ گویــا زندانیــان آزاد شــده اکنــون مــی تواننــد بــه زندگــی 
خــود بپردازنــد. در ایــن میــان مــردم این شــهرها باتشــکیل هســته 
هــای امنیتــی خودجــوش، اطالعاتــی را در زمینــه مخفیــگاه هــای 
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اروپـــــــا

ــد.  ــرار دادن ــوریه ق ــش س ــای ارت ــار نیروه ــا در اختی تروریســت ه
ــا  اگرچــه ایــن اطالعــات ماهیــت ســری دارنــد، امــا منابــع آگاه ب
ــد  ــی مانن ــی در نقاط ــه مردم ــات واصل ــز اطالع ــه تمرک ــه ب توج
ــه« و  ــی در »الرق ــرودگاه های ــا ف ــب« و ی ــغور«، »ادل »جسرالش
ــا عــراق و مســیر فــرار  ــزور« )کــه نقطــه تالقــی ســوریه ب »دیرال
داعــش محســوب مــی شــود(، هــدف هــای بعــدی یــورش هــای 
بــرق آســای نظامیــان ســوری را مخفیــگاه های تروریســت هــا در 

ایــن نقــاط مــی داننــد.
ج( همانطــور کــه در بــاال نیــز بــه آن اشــاره شــد، محــور غربــی-

ــای  ــت ه ــت تروریس ــا از بازگش ــت ت ــل داش ــی تمای عبری-عرب
متعلــق بــه جغرافیایــی منطقــه ای روســیه و نــا آرامــی هــا در ایــن 
کشــور ســود ببــرد؛ امــا اکنــون اوضــاع بــه گونــه ایســت کــه خــط 
ــا برخــی از ســران داعــش  حمــالت روســیه موجــب مــی شــود ت
ــای  ــوی مرزه ــه س ــر ب ــی از آوارگان مهاج ــب کاروان های در قال
اروپــا ســرازیر شــده و لــذا بــا بهــره گیــری از تکنیــک »مهندســی 
ــرای  ــد مذکــور ب ــا تهدی ــود ت ــادر خواهــد ب معکــوس«، مســکو ق
ــه ســمت  ــات هــای تروریســتی در اراضــی خــود را ب ایجــاد عملی

ــد. ــت نمای ــان آن هدای ــی از مصبب برخ

3( راهبرد »هژمون ستیزی« روسیه
ــه مشــروع روســیه در ســوریه نشــان داد کــه راهبــرد روس  مداخل
هــا در قبــال مناطــق پــر تنشــی در جهــان کــه ســابقاً آمریــکا یــا 
ائتــالف ضــد روســیه در آن بــه تعقیــب منافــع خــود مــی پرداختند، 
ــون  ــر کــرده و مســکو دیگــر تحمــل ســکوت و نظــاره هژم تغیی

تــک قطبــی آمریــکا در جهــان را نخواهــد داشــت.
ــر  ــاد جماهی ــی اتح ــال فروپاش ــه دنب ــوروی: ب ــا ش ــر پس عص
ــش  ــا پی ــق ب ــتاد )مطاب ــه هش ــر ده ــابق در اواخ ــوروی س ش
بینــی امــام راحــل ره(، آمریــکا نظــام بیــن المللــی تــک قطبــی 
ــورهای  ــد کش ــا بتوان ــرار داد ت ــان ق ــدگان جهانی ــر دی را در براب
ــان  ــذا جه ــد. ل ــاول نمای ــالی را چپ ــه پوش ــن هیمن ــوب ای مرع
ــون«  ــاء هژم ــظ و ارتق ــِت »حف ــا موقعی ــان ب ــرایط آن زم در ش
ــت  ــدف تثبی ــا ه ــز ب ــیه نی ــیون روس ــه و فدراس ــکا مواج آمری
ــود  ــت خ ــتای حرک ــت و ... و در راس ــت، امنی ــاد، سیاس اقتص

ــت. ــش رف ــی پی ــش زدای ــرای تن ب

ــه«  ــاق »کریم ــال الح ــه دنب ــا ب ــت ت ــه یاف ــاع ادام ــن اوض ای
ــای  ــورش ه ــن و ی ــرق اوکرای ــران در ش ــاد بح ــیه، ایج ــه روس ب
دیپلماتیــک ائتــالف غربــی در اعمــال تحریــم هــای یکجانبــه و یا 
چندجانبــه علیــه ایــن کشــور، مســکو دریافــت کــه ادامه انفعــال در 
برابــر هژمــون گرایــی آمریــکا ممکــن اســت موجودیــت اش را نیز 

ــا مخاطــره مواجــه ســازد. ب
در نتیجــه در برابــر راهبــرد مذکــور آمریــکا، روســیه ناچار بــه تبیین 
راهبــرد »هژمــون گریــزی« شــد تــا اگرچــه در حــال حاضــر ایــن 
رویــه از خاورمیانــه آغــاز شــده اســت، ولــی در کوتــاه مــدت و میان 
مــدت آن را بــه ســایر نقــاط جهــان تســری دهــد. در ایــن راســتا، 
پیــش بینــی مــی شــود کشــور روســیه پــس از ســوریه قصــد دارد 
ــا واشــنگتن را از مناطقــی در جهــان  ــردی خــود ب ــوازن راهب ــا ت ت
شــروع کنــد کــه بیشــترین احتمــال موفقیــت را داشــته باشــد. لــذا 
ــی  ــیاه )مناطق ــای س ــا و دری ــکا از شــرق اروپ ــه آمری همانطــور ک
ــا روســیه هــم مــرز هســتند( بــرای رقابــت و تحــت فشــار  کــه ب
قــرار دادن مســکو اســتفاده کــرد )تصویــر شــماره شــش(، روســیه 
ــرد را  ــن راهب ــوریه، همی ــش در س ــام مأموریت ــس از اتم ــز در پ نی
ــی  ــون گرای ــرط هژم ــه از ف ــن ک ــکای التی ــورهای آمری از کش
ــاط  ــایر نق ــه س ــرده و ب ــاز ک ــد، آغ ــده ان ــتوه آم ــه س ــنگتن ب واش

جهــان گســترش دهــد.
اکنــون مــی تــوان در ایــن ســطح علــل رخ داد واقعــه ۱۱ ســپتامبر 
ــتان( و 200۳  ــال 200۱ )افغانس ــب آن در س ــای متعاق ــگ ه و جن

)عــراق( را مکشــوف نمــود.
ــه  ــد آنچ ــان ده ــت نش ــالش اس ــیه در ت ــر روس ــوی دیگ از س
ــا داعــش در یــک ســال نتوانســت  ــارزه ب ــه مب ائتــالف موســوم ب
ــازی  ــا ب ــا تنه ــه آن ه ــود ک ــت ب ــن عل ــه ای ــاورد ب ــه دســت بی ب
هدفمنــدی را بــرای بهــره گیــری سیاســی-امنیتی از آن داشــتند. 
لــذا افــکار عمومــی جهانیــان دربــاره تکــراری بــودن همیــن بــازی 
بــا طالبــان و القاعــده نیــز هشــیار شــده و ایــن امــر روســیه را یــک 

ــرد. ــزی پیــش مــی ب ــه ســوی هژمــون گری گام مهــم ب
نبایــد از یــاد بــرد کــه پیشــتر روســیه در جلســات شــورای امنیــت 
ســازمان ملــل علیــه عــراق و لیبــی مــورد فریــب شــیطان بــزرگ 
قــرار گرفــت و اکنــون نمــی خواهــد بــی راهــه ی دوبــاره رفتــه را 

مجــدداً در جهــت هژمــون گرایــی کاخ ســفید بپیمایــد.

4( قدرت نمایی روسیه در عرصه نظامی
ــی  ــدرت خوب ــی از ق ــورهای عرب ــان کش ــوریه در می ــش س ارت
برخــوردار بــود، لیکــن ۴ ســال مبــارزه بــی امــان بــه طــور طبیعــی 

ــرده ســت. ــل ب ــوان آن را تحلی ــی از ت ــل توجه بخــش قب
ــرای  ــادی ب ــی زی ــش کالســیک توانای ــک ارت ــر، ی از ســوی دیگ
رویارویــی بــا جنــگ هــای درون شــهری نداشــته و در ایــن راســتا 
ــرزمین  ــغال س ــت اش ــق تح ــری مناط ــس گی ــرای بازپ ــی ب حت
خــود از تروریســت هــا، بــا مواجهــه بــا تــک تیراندازهــا، نبردهــای 
چریکــی و یــا کمیــن هــای نقطــه ای بــا مشــکالت زیــادی مواجه 

ــادی را خواهــد داد. شــده و تلفــات زی
از مخاطــرات دیگــری کــه ارتــش ســوریه را در جنــگ هــای درون 
شــهری بــا مشــکل مهمــی مواجــه مــی ســازد ایــن اســت کــه اگر 
بــه اشــتباه نقــاط مســکونی و یــا شــهروندان را مــورد هــدف قــرار 
دهــد، ائتــالف شــوم آمــاده اســت حتــی پیــش از مشــخص شــدن 
علــل و عوامــل ایــن اشــتباه، همانطــور کــه در حمله شــیمیایی 2۱ 
آگوســت بــه منطقــه غوطــه در اســتان ریــف دمشــق اتفــاق افتــاد، 
واکنــش هــای نظامــی و بیــن المللــی شــدیدی را از خــود نشــان 
ــر تســریع  ــذا دوراهــی احتیــاط در جنــگ شــهری در براب دهنــد. ل
حمــالت بــرق آســا بــرای امحــاء تروریســت هــا، عــزم روســیه را 

بــرای تبــادل اطالعــات نظامــی و امنیتــی جــزم نمــود.
ــوخو  ــای س ــدود 20 هواپیم ــوارد، ح ــن م ــالع از ای ــا اط ــکو ب مس
ــی اســت را در  ــداف زمین ــه اه ــه ب ــه مخصــوص حمل 2۴ و 25 ک
ــه  ــود و ب ــه مســتقر نم ــع در الذقی ــد« واق ــرودگاه »باســل االس ف
ــروی  ــری از میــگ هــای نی ــی مؤث پشــتیبانی تاکتیکــی و عملیات
هوایــی روســیه کــه بیشــتر مناســب درگیــری هــای هوایی اســت، 

ــت. پرداخ
ــیه  ــیاری روس ــوق را در هش ــب ف ــدی مطال ــع بن ــوان جم ــی ت م
بــرای پیوســتن بــه ائتــالف میــان عــراق، ایــران و ســوریه قلمــداد 
ــس از وارد آوردن  ــکو پ ــه مس ــد ک ــی معتقدن ــه برخ ــرد و اگرچ ک
ضرباتــی بــر پیکــره تروریســت هــا در عــراق و ســوریه بــه برخــی 
همــکاری هــا بــا آمریــکا خواهــد پرداخــت، امــا اقدامــات نظامــی 
مســکو نشــان مــی دهــد کــه هیــچ کشــوری نمــی توانــد در برابــر 
ــا مواضــع  ــوده و ی ــکا در جهــان نظــاره گــر ب دسیســه هــای آمری

ــرد. ــی در پیــش گی انفعال

رئیــس مرکــز مطالعــات خاورمیانــه معتقد اســت 
حضــور نظامــی روســیه در ســوریه موجــب 
ــت  ــوریه و تقوی ــی در س ــل سیاس ــت راه ح تقوی
ــی  ــه ای و جهان ــایل منطق ــران در مس ــش ای نق

ــود. ــی ش م
ــات  ــز مطالع ــس مرک ــر رئی ــان برزگ ــر کیه دکت
اســتراتژیک خاورمیانــه در نشســت »حضــور 
روســیه در ســوریه و تاثیــرات آن بــر منافــع ملــی 
و امنیــت ملــی ایــران« کــه به همــت ایــن مرکز 
برگــزار شــد متدولــوژی نــگاه بــه حضور روســیه 
در ســوریه مســئله را از دو منظــر خــوش بینانــه و 

ــرار داد. ــورد بررســی ق ــه م بدبینان
وی تصریــح کــرد: از منظــر بدبینانــه عــده 
ــیه در  ــی روس ــور نظام ــتند حض ــد هس ای معتق
ــع اقتصــادی و  ــظ مناف ــدف حف ــا ۳ ه ــوریه ب س
ژئوپلیتیکــی و حفــظ تــوازن قــدرت در جهــان و 
احیــای نقــش روســیه بــه عنــوان یــک قــدرت 
جهانــی و همچنیــن تــالش »والدیمیــر پوتین« 
ــک  ــاد ی ــرای ایج ــیه ب ــور روس ــس جمه رئی
امپراطــوری بــه خاطــر ویژگــی های شــخصیتی 

ــرد. ــی گی ــورت م اش، ص

برزگــر از منظــر خــوش بینانــه نســبت بــه حضور 
روســیه در ســوریه گفــت: آنهایــی کــه بــه ایــن 
حضــور خــوش بیــن هســتند و از آن دفــاع مــی 
کننــد معتقدنــد روســیه بــرای حفــظ امنیــت ملی 
خــود و جنــگ بــا داعــش وارد ســوریه شــده تــا 
ــل  ــش در داخ ــا داع ــگ ب ــه جن ــور ب ــدا مجب بع
مرزهــای خــود و آســیای میانــه و قفقــاز نشــود.

بــه اعتقــاد برزگــر روســیه همچنیــن بــا ایــن کار 
تروریســم را بــه عنــوان یــک مســئله جهانــی و 
ــور  ــا حض ــز ب ــرد و نی ــی ک ــی معرف ــن الملل بی
ــن خــود  ــاع از متحدی ــه دف نظامــی در ســوریه ب

ــت. ــران پرداخ ــوریه و ای ــه س از جمل
رئیــس گــروه روابــط بیــن الملــل دانشــگاه علوم 
ــور  ــرات حض ــاره تاثی ــران درب ــات ته و تحقیق

نظامــی روســیه بــر معــادالت سیاســی و امنیتــی 
منطقــه و جهــان تأکیــد کــرد: از نــگاه بدبیــن ها 
ایــن امر مــی توانــد موجــب توســعه تروریســم و 
ــروه هــای  ــه گ ــه رو ب ــروه هــای میان ــل گ تمای

افراطــی شــود.
ــی  ــور نظام ــای حض ــیب ه ــر آس ــر از دیگ برزگ
روســیه در ســوریه از منظــر بدبیــن هــا را ایجــاد 
شــکاف منطقــه ای بیــن ایــران، ترکیــه و 

ــت. ــتان دانس عربس
رئیــس مرکــز مطالعــات خاورمیانــه در خصــوص 
ــن  ــزود: ای ــوریه اف ــیه در س ــور روس ــع حض مناف
ــل  ــریع در راه ح ــب تس ــد موج ــی توان ــر م ام
ــام و  ــظ نظ ــور، حف ــن کش ــران ای ــی بح سیاس
ــه  ــد جانب ــترش چن ــد و گس ــار اس ــت بش دول

ــود. ــان ش ــه و جه ــی در منطق گرای
ایــن اســتاد دانشــگاه در خصــوص تاثیــر حضــور 
روســیه در ســوریه بــر منافع ملــی ایــران تصریح 
کــرد: ایــن حضــور مــی تواند موجــب تقویــت راه 
حــل سیاســی در ســوریه و جهانی شــدن مســئله 
ســوریه و بــه دنبــال آن تقویــت نقــش ایــران در 

مســایل منطقــه ای و جهانــی شــود.

کیهان برزگر:

حضور روسیه در سوریه باعث تقویت نقش منطقه ای و جهانی ایران می شود
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اروپـــــــا

|| روســیه حمــات خــود علیــه داعــش 
ــه  ــت. ب ــرده اس ــاز ک ــوریه را آغ در س
نظــر مــی رســد کــه ایــن کار بــا چراغ 
ســبز آمریــکا انجــام مــی شــود. چــرا 
روســیه تصمیــم بــه حضــور نظامــی در 

ســوریه گرفتــه اســت؟
ــا چــراغ  ــدا ب ــن کار ابت ــم ای مــن فکــر نمــی کن
ســبز آمریــکا انجــام گرفتــه باشــد، حقیقــت امــر 
ــوریه  ــیه در س ــالت روس ــه حم ــت ک ــن اس ای
ــدا درآورده  ــه ص ــنگتن ب ــر را در واش ــگ خط زن
اســت. روســیه تحــت رهبــری پوتیــن بــه دنبــال 
ــت. در  ــم اس ــح و محک ــی صری ــت خارج سیاس
ســوریه، سیاســتگذاران و تصمیــم گیران روســیه 
ــت  ــچ دول ــد کــه هی ــن نتیجــه رســیده ان ــه ای ب
جایگزیــن واقعــی بــرای اســد وجــود نــدارد.  من 
فکــر نمــی کنــم کــه پوتیــن قــادر باشــد آونــگ 
ــه  ــل در جهــت بشــار اســت ب ــا را بطــور کام ه
ــالش  ــا وی در ت ــا قطع ــاورد. ام ــت در بی حرک
اســت تــا قــدرت چانــه زنــی خــود را در مذاکرات 

ــا مخالفــان بــاال ببــرد. احتمالــی آتــی ب
روســیه در حــال ارســال ایــن ســیگنال بــه 
عربســتان و تلویحــا بــه آمریــکا اســت کــه اجازه 
نخواهــد داد ســوریه بــه عنــوان متحدش ســقوط 
ــات  ــه ترجیح ــیه ب ــال روس ــن ح ــد. در عی کن
ــذارد و  ــی گ ــرام م ــران احت سیاســت خارجــی ای
پوتیــن خواهــان حفــظ ایــران بــه عنوان شــریک 
خــود اســت بــه ویــژه بعــد از توافــق هســته ای. 

ــا روســیه را شــریکی  پوتیــن در تــالش اســت ت
ــل اعتمــاد نشــان دهــد. قاب

|| پنتاگــون درخواســت رســمی مســکو 
بــرای تعییــن محــدوده پــروازی خــود 
ــت.  ــرده اس ــوریه را رد ک ــراز س ــر ف ب
بــا توجــه بــه اختافــات بیــن مســکو و 
واشــنگتن، آیــا امــکان همــکاری بیــن 
ــش  ــا داع ــارزه ب ــرای مب ــور ب دو کش

ــود دارد؟ وج
ــد مــن امــکان  تحــت شــرایط ژئوپولتیــک جدی
ــال  ــو در ح ــم. نات ــی ده ــزی را نم ــن چی چنی
افزایــش رجزخوانــی هــای خــود اســت و ایــاالت 
ــد  ــک تهدی ــیه را ی ــم روس ــکا ه ــده آمری متح
ــد  ــی دان ــود م ــرای خ ــده ب ــتراتژیک فزاین اس
ــی  ــم یک ــوریه ه ــا. س ــرق اروپ ــژه در ش ــه وی ب
ــت  ــراوان اســت. دول از مجموعــه فاکتورهــای ف
اوبامــا در حــال پرداختــن هزینــه هــای فرصــت 
از دســت رفتــه بــرای ایجــاد مشــارکت واقعــی با 
روســیه بعــد از فروپاشــی اتحــاد جماهیر شــوروی 
اســت. گســترش هژمونــی ناتــو و هژمونــی جنگ 
هــای افغانســتان و عــراق موجــب ایجــاد نوعــی 
تلقــی در رویــه شــد تــا ایــن کشــور احســاس نیــاز 
ــد.  ــه فعالیــت گســترده در سیاســت خارجــی کن ب
ــی  ــده م ــکا دی ــه در آمری ــن مشــکلی اســت ک ای
ــت  ــیه در دوره ریاس ــم روس ــن مطمئن ــود و م ش
ــرای  ــتری ب ــکالت بیش ــدی مش ــوری بع جمه

ــد آورد. ــود خواه ــه وج ــکا ب آمری

ــراق  ــوریه و ع ــران، س ــیه، ای || روس
یــک مرکــز تبــادل اطاعــات امنیتــی و 
اطاعاتــی در بغــداد ایجــاد کــرده انــد. 
ــت؟  ــی چیس ــن اقدام ــرورت چنی ض
ــن  ــط ای ــز توس ــن مرک ــاد ای ــا ایج آی
ــی  ــراری نوع ــدف برق ــا ه ــورها ب کش
تــوازن در برابــر ائتــاف ضــد داعــش 
بــه رهبــری آمریــکا صــورت مــی 

ــرد؟ گی
ــه  ــی علی ــه ائتالف ــم ک ــی کن ــر نم ــن فک م
داعــش بــه رهبــری آمریــکا وجود داشــته باشــد. 
ــر  ــداد بیانگ ــز در بغ ــن مرک ــاد ای ــن ایج همچنی
ــران و  ــن ای ــوی بی ــتراتژیک ق ــود اتحــاد اس وج
عــراق نیســت. ایــن فقــط در همیــن حــد اســت 
و نــه بیشــتر. داعــش احتمــال قریــب بــه یقیــن 
خشــن تریــن جنبــش تروریســتی طــول تاریــخ 
بشــر اســت و ایدولــوژی ایــن گــروه خشــن، پوچ 
و آدم کشــی اســت. بــه نفــع هیــچ کــس نیســت 
ــط  ــالت و رواب ــا تمای ــی ب ــن جنبش ــه چنی ک
ــی  ــه زخم ــا ک ــی ه ــه چچن ــی از جمل فراملیت
ــر پیکــره روســیه اســت، وجــود داشــته باشــد.  ب
وجــود چنیــن مرکــز تبــادل اطالعات شناســایی، 
دســتیابی و جلوگیــری از تهدیــدات امنیــت 
ــد و  ــی کن ــن ســه کشــور را تســهیل م ــی ای مل
ــه پوتیــن درســت اســت کــه کمپیــن  ــن گفت ای
حمــالت هوایــی بــه همگرایــی منافــع ایــن ســه 

ــرد. ــد ک کشــور کمــک خواه
بدیــن طریــق تبــادل اطالعــات بیــن ایــن 
ــتراتژیک  ــاد اس ــاز اتح ــد آغ ــی توان ــورها م کش
ــد  ــی توان ــه م ــد ک ــورها باش ــن کش ــدی ای ج

ــود. ــه ش ــتر نهادین بیش

|| بــا توجــه بــه حضــور نظامــی 
روســیه در ســوریه و پیوســتن کشــتی 
ــه آنهــا در بنــدر  هــای جنگــی چیــن ب
ــران در  ــده بح ــما آین ــوس، ش طرط
ســوریه را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟

ایــن یــک تحــول جــدی و بیانگــر روابــط جهانی 
جدیــد درارتبــاط بــا نظــم چنــد قطبــی فزاینــده 
جهانــی اســت. همچنیــن ایــن مســئله فاکتوری 
جــدی در حمایــت از بشــار اســد اســت کــه تاثیــر 
ــی  ــرات آت ــی مذاک ــه زن ــع چان ــی در موض مهم

خواهــد داشــت.
ــر از نداشــتن  ــع داشــتن یــک کشــور بهت در واق
آن اســت. امــا دموکراســی و لیبرالیســم را نمــی 
ــدون وجــود یــک نظامــی کــه در حــال  ــوان ب ت
کار کــردن اســت پیــش بــرد. مداخلــه روســیه و 
چیــن در شــرایطی مــی توانــد ســودمند باشــد که 
ــرد.  ــد سیاســی صــورت بگی ــک رون ــب ی در قال
بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه آیــا طــرف هــای 
درگیــری بــه انــدازه کافــی بــرای پیگیــری ایــن 
ــود. ایــن در  ــد ب ــاط خواهن انتقــال سیاســی محت
حالــی اســت کــه مــردم ســوریه در حــال کشــته 

شــدن هســتند.

گفتگو با »آرشین ادیب مقدم«:

همکاری واشنگتن و مسکو در سوریه بعید است/ سیگنال روسها به عربستان
گفتگو: پیمان یزدانی

استاد دانشگاه لندن با اشاره به اینکه همکاری نظامی واشنگتن و مسکو در سوریه امری 
بعید است گفت: روسیه این سیگنال را به عربستان و امریکا می دهد که حاضر نیست 

دولت دمشق سقوط کند.
حمالت روسیه به مواضع گروه های تروریستی در سوریه به درخواست دولت قانونی 
این کشور در جریان است. آغاز اقدامات نظامی روسیه در سوریه موجب بر هم خوردن 
بسیاری از برنامه ها و محاسبات آمریکا و متحدان غربی و منطقه ای آن در سوریه و عراق 

است. شده 
حمالت روسیه به مواضع گروه تروریستی داعش و دیگر گروه های تروریستی با واکنش 
آمریکا و دیگر کشورهای هم پیمان آن مواجه شده است. این کشورها در تالشند با 
فضاسازی های مختلف حمالت روسیه به گروه های تروریستی را تحت تاثیر قرار دهند.
در گفتگو با پروفسور »آرشین ادیب مقدم« استاد مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی 
دانشگاه لندن و رئیس گروه مطالعات فلسطین این دانشگاه  به بررسی این موضوع 
پرداخته ایم که در ادامه آمده است. کتاب »سیاست بین المللی در خلیج فارس« نوشته 
آرشین ادیب مقدم که به فارسی نیز ترجمه و منتشر شده از جمله آثار بسیار مهم در 

حوزه مطالعات خلیج فارس است.

درخواست اوالند برای 
تمدید سه ماهه حالت 

فوق العاده در فرانسه
»فرانســوا اوالنــد« رئیــس جمهــور فرانســه درخواســت تمدیــد 
ــرده  ــرح ک ــور را مط ــن کش ــاده در ای ــوق الع ــت ف ــه حال ۳ ماه

ــت. اس

ــوروپ وان از درخواســت  ــو ی ــل از رادی ــه نق ــزاری فرانســه ب خبرگ
رئیــس جمهــور فرانســه بــرای تمدیــد حالــت فــوق العــاده در ایــن 

کشــور بــه دنبــال حــوادث تروریســتی پاریــس خبــر داد.
»فرانســوا اوالنــد« رئیــس جمهــور فرانســه در اظهاراتــی خواســتار 
تمدیــد حالــت فــوق العــاده در ایــن کشــور بــه مــدت ۳ مــاه شــده 

اســت.
گفتنــی اســت، جمعــه گذشــته، شــش حملــه هماهنگ تروریســتی 
ــه تروریســتی فرانســه  ــن فاجع ــن و مرگبارتری ــس، تلخ تری در پاری
ــه  ــن مجموع ــد. در ای ــم زدن ــی دوم را رق ــگ جهان ــس از جن پ
حمــالت تروریســتی، تــا کنــون بیــش از ۱۳0 نفــر کشــته و قریــب 

ــد. ــر زخمــی شــده ان ــه 2۶0 نف ب
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اروپـــــــا

ــی  ــرکت در نشســت »بررس ــا ش ــی ب ــائل سیاس ــان مس کارشناس
ــتر  ــه بس ــاره ب ــن اش ــوریه« ضم ــیه در س ــی روس ــور نظام حض
تاریخــی و ژئوپلیتیکــی کــه زمینه ســاز اقدامات اخیر مســکو اســت 

ــد. ــه پرداختن ــن زمین ــف در ای ــای مختل ــدگاه ه ــه تشــریح دی ب
ــالدی جــاری )20۱5( در  ــخ ۳0 ســپتامبر ســال می روســیه در تاری
ــود را  ــی خ ــالت هوای ــق حم ــت دمش ــت دول ــه درخواس ــخ ب پاس

ــرد. ــاز ک ــه مواضــع داعــش در ســوریه آغ علی
ایــن اقــدام روس هــا در چارچــوب قطعنامه شــماره ۳۳۱۴ ســازمان 
ملــل متحد موســوم بــه قطعنامــه »تعریف تجــاوز«، از مشــروعیت 
کامــل برخــوردار اســت و همیــن مــی توانــد وجــه تمایــزی باشــد 
میــان حمــالت روســیه و اقــدام نســبتا مشــابه ای کــه نیروهــای 
ــرکوب  ــرای س ــش ب ــم پی ــال و نی ــک س ــی از ی ــالف آمریکای ائت

داعــش در ســوریه و البتــه عــراق آغــاز کردنــد.
بــا اســتناد بــه همیــن قطعنامــه اســت کــه کاخ کرملیــن بالفاصله 
ــی در  ــات نظام ــام عملی ــا انج ــا ب ــس دوم ــت مجل ــس از موافق پ
خــارج از مرزهــای روســیه، مشــروعیت ائتــالف آمریکایــی را زیــر 
ســؤال بــرد و اعــالم کــرد: مــا مــی گوییــم بایــد بــا تروریســم بــه 
طــور قطــع مبــارزه کــرد و ایــن امــر مســتلزم تــالش هــای بیــن 
المللــی اســت. امــا، در ایــن میــان، هنجارهــای بیــن المللــی نیــز 
بایــد رعایــت شــود و ایــن دقیقــا یکــی از نقــاط اختــالف رویکــرد 
ــا رویکــرد دیگــر کشــورها اســت. شــرکای  روســیه در مقایســه ب
مــا بــه قوانیــن بیــن الملــل احتــرام نمــی گذارنــد حــال آنکــه مــا 

چنیــن حرمتــی را قائــل مــی شــویم.
بــا ایــن حــال، ایــن نکتــه کــه چــرا روس ها بــا گذشــت 5 ســال از 
آغــاز بحــران تــازه به فکــر نقــش آفرینــی در میــدان کارزار ســوریه 
ــع از ســاده انــگاری در خصــوص اهــداف حقیقــی  ــد، مان افتــاده ان
آنهــا از ایــن اقــدام نظامــی شــده و لــزوم تامــل در شــرایطی را مــی 

طلبــد کــه آنهــا را بــه ســمت اتخــاذ چنیــن تصمیمــی ســوق داد.
برخــی بــر ایــن باورنــد کــه تهدیــد کنونــی بــرای روس هــا بیــش 
ــدف  ــی دارد و ه ــت ژئوپلیتیک ــد، ماهی ــی باش ــه ایدئولوژیک از آنک
ــت  ــی، لزومــا ادامــه بقــای نامحــدود دول مســکو از اقدامــات کنون
دمشــق نیســت بلکــه در راســتای اضمحــالل آمریــکا و تضعیــف 
ــن  ــی رود. در ای ــش م ــه پی ــر خاورمیان ــاله آن ب ــی ۴0 س هژمون
میــان، ســردرگمی واشــنگتن و عــدم اتخــاذ اســتراتژی مشــخص، 
بازیگــران منطقــه ای ســوریه را بــا خــالء قابــل مالحظــه ای روبرو 
ســاخته و شــاید بــرای پــر کــردن همیــن خــالء باشــد کــه روســیه 
قــدم به میــدان گذاشــته اســت. اگــر از منظــر ژئوپلیتیکی بــه نقش 
آفرینــی مســکو در صحنــه خاورمیانــه نــگاه کنیــم، دخالــت نظامی 
روســیه مــی توانــد جایــگاه ایــن کشــور را در جهــان احیــاء کــرده 
ــف  ــائل مختل ــکو در مس ــات مس ــرش مالحظ ــه پذی ــرب را ب و غ
جهانــی وادار کنــد. بــه ایــن ترتیــب برخــی اســتدالل مــی کننــد 
روســیه در پــای میــز مذاکــره بــا رقبــای غربــی قــادر بــه کســب 

امتیــازات بیشــتری خواهــد بــود.  
در همیــن راســتا، نشســتی بــا موضــوع »بررســی حضــور 
ــا حضــور دکتــر »شــعیب بهمــن«  نظامــی روســیه در ســوریه« ب
پژوهشــگر مســائل اوراســیا در موسســه مطالعات ایــران و اوراســیا، 
ــا  ــه و کرده ــائل ترکی ــناس مس ــتمالی« کارش ــی دس »محمد عل
ــی  ــه ایران ــد موسس ــگر ارش ــینی« پژوهش ــو حس ــر »دیاک و دکت
ــت  ــن نشس ــدف از ای ــد. ه ــزار ش ــکا برگ ــا و آمری ــات اروپ مطالع
ــه بیشــتر  ــل هرچ ــم، تام ــی پردازی ــه شــرح آن م ــه ب ــه در ادام ک
در پیشــینه تاریخــی و ژئوپلیتیکــی اســت کــه بســتر اتخــاذ چنیــن 

ــرد. ــم ک ــکو فراه ــت مس ــوی دول ــی را از س تصمیم

|| اهــداف روســیه از حضــور نظامــی در ســوریه 
ــا  ــل ب ــن المل ــوق بی ــر حق ــیه از منظ ــت؟ روس چیس
اســتناد بــه چــه دالیلــی بــه ایــن اقــدام دســت زد؟  
شــعیب بهمــن: بحــث حضــور فعلــی روســیه در ســوریه دارای 

ــن  ــه ای ــی تاریخــی ب ــد نگاه ــاز بای ــی اســت. در آغ ــاد مختلف ابع
ــاد همــکاری  ــال ابع ــر ح ــه ه موضــوع داشــته باشــیم و اینکــه ب
هــای نظامــی بیــن روســیه و ســوریه دارای یــک پیشــینه قــوی 
ــر  ــاد جماهی ــات اتح ــرد و حی ــگ س ــوریه در دوران جن ــت. س اس
شــوروی ســابق یکــی از متحــدان ســنتی مســکو محســوب مــی 
شــد. در همــان دوره مــراودات نظامــی گســترده ای بیــن دو طــرف 
ــل  ــوری در داخ ــان س ــران و نظامی ــیاری از افس ــود. بس ــرار ب برق
روســیه و یــا شــوروی آن زمــان آمــوزش دیدنــد کــه تعــداد آنهــا 
حــدود ۳0 هــزار نفــر بــرآورد مــی شــود. عــالوه بــر آن، معامــالت 
ــا  ــت و روس ه ــان داش ــواره جری ــرف هم ــن دو ط ــلیحاتی بی تس
ــه  ــتند ک ــوس« داش ــدر »طرط ــم در بن ــی ه ــگاه دریای ــک پای ی

ــا اســت. ــاره روس ه ــان تحــت اج همچن
در ســال هــای بعــد از فروپاشــی روســیه هــم ایــن رابطــه نظامــی 
بیــن دو طــرف همچنــان حفــظ شــد اگــر چــه در دهــه 90 کمــی 
ــدن  ــد از روی کار آم ــال بع ــر ح ــه ه ــا ب ــت ام ــف رف ــه ضع رو ب
»والدیمیــر پوتیــن« رئیــس جمهــور فعلــی روســیه در یــک دهــه 
ــه  ــرای ورود ب ــذا، ب ــا قــدرت بیشــتری ادامــه پیــدا کــرد. ل اخیــر ب
ــی  ــروی نظام ــر نی ــال حاض ــیه در ح ــرا روس ــه چ ــث ک ــن بح ای
بــه ســوریه اعــزام کــرده بایــد بــه ایــن پیشــینه تاریخــی و روابــط 
نظامــی کــه از گذشــته بیــن دو طــرف برقــرار بــوده، توجــه داشــته 

باشــیم.  
ــه نظــر مــی رســد کــه در واقــع چنــد دلیــل اصلــی پشــت  امــا ب
تصمیــم اخیــر روس هــا بــرای حضــور در صحنــه عملیاتی ســوریه 
ــع  ــه نف ــوا ب ــوازن ق ــل اول برهــم زدن ت وجــود داشــته باشــد. دلی
ــه  ــی و مشــروع ســوریه اســت.  روس هــا ب ــت و ارتــش قانون دول
ــوریه  ــوری س ــس جمه ــد« رئی ــار اس ــت »بش ــودن دول ــی ب قانون
ــه  ــی ب ــاظ داخل ــت از لح ــن دول ــا ای ــده آنه ــه عقی ــد. ب ــاور دارن ب
واســطه انتخابــات روی کار آمــده و بــر همیــن اســاس مشــروعیت 
مــی یابــد. در ابعــاد خارجــی هــم بــه لحــاظ حقــوق بیــن الملــل 
ــوریه  ــمی س ــت رس ــوان دول ــه عن ــق ب ــت دمش ــان دول همچن

ــن دارای مشــروعیت اســت. ــود و بنابرای ــی ش ــناخته م ش
ــدان  ــه در می ــود ک ــن ب ــر رخ داد ای ــاه اخی ــد م ــه در چن ــی ک اتفاق
ــه  ــق ب ــان موف ــتی و معارض ــای تروریس ــروه ه ــال گ کارزار عم
کســب پیــروزی هایــی شــدند و ایــن توفیقــات موجــب شــد کــه 
دولــت اســد و ارتــش ســوریه تــا حدی بــه عقــب نشــینی از مواضع 
خــود وادار شــود. بنابرایــن، یکــی از دالیــل اصلــی حضــور روس ها 
در ســوریه تغییــر تــوازن قــوا بــه نفــع دولــت بشــار اســد بــود. بــه 
نظــر مــی رســد کــه در شــرایط فعلــی هــم ایــن حضــور نظامــی 

ــوریه،  ــش س ــی ارت ــای زمین ــات ه ــا عملی ــان ب ــا همزم روس ه
ــی داشــته باشــد. نتیجــه و دســتاوردهای دلخــواه را در پ

دلیــل دوم کــه روس هــا طــی مــاه هــای اخیــر بارهــا بــر روی آن 
ــا  ــا تروریســم اســت. روس ه ــارزه ب ــد، بحــث مب ــرده ان ــد ک تاکی
اعتقــاد دارنــد کــه طــی ۴ الــی 5 ســال گذشــته در ســوریه و بعــد 
ــه وجــود آمــده کــه از آن مــی  هــم در عــراق نوعــی تروریســم ب
ــاد کــرد و مســئله ای  ــه عنــوان تروریســم بیــن المللــی ی ــوان ب ت
ــده اســت حضــور 5  ــن نگــران کنن ــن بی ــرای مســکو در ای کــه ب
تــا ۷ هــزار نفــر از اتبــاع روســیه و کشــورهای آســیای مرکــزی و 
قفقــاز در بیــن ایــن گــروه هــای تروریســتی اســت. در واقــع هراس 
روس هــا از ایــن موضــوع اســت کــه اگــر بحــران ســوریه در جایی 
فروکــش کنــد و ایــن تروریســت هــا بخواهند بــه کشــورهای خود 
بــاز گردنــد، روســیه بــا تهدیــد هــای امنیتــی بــی شــماری مواجــه 
مــی شــود بــه ویــژه کــه بخشــی از ایــن تروریســت هــا عــالوه بــر 
اینکــه درگیــر افــراط گرایــی مذهبــی هســتند بــه لحــاظ قومی هم 
دارای واگرایــی بــوده و داعیــه جدایــی طلبــی قومــی را بــه ویــژه در 

داخــل روســیه و منطقــه قفقــاز شــمالی دارنــد.
ــی  ــراط گرای ــب اف ــه ترکی ــد ک ــاد دارن ــا اعتق ــن روس ه بنابرای
مذهبــی و جدایــی طلبــی قومــی مــی توانــد آتــش مناقشــه را در 
داخــل مرزهــای روســیه و همچنیــن کشــورهای آســیای مرکــزی 
و قفقــاز شــعله ور کنــد. بــه همیــن دلیــل روس هــا ترجیــح مــی 
ــود شــوند و  ــای تروریســتی در داخــل ســوریه ناب ــروه ه ــد گ دهن
ــه روســیه  ــا ب ــر آنه ــه اگ ــد چــرا ک ــه روســیه برنگردن هیچــگاه ب
برگردنــد عــالوه بــر اینکــه تجربــه جنگــی پیــدا کــرده انــد مــی 
ــه ســایرین هــم منتقــل کننــد و  تواننــد مهــارت هــای خــود را  ب
ایــن مســئله مــی توانــد ابعــاد و پیامدهــای زیــادی داشــته باشــد.

ــا در  ــی روس ه ــور نظام ــل حض ــومین دلی ــی، س ــرایط فعل در ش
ــوع در  ــرواز ممن ــا پ ــن ی ــه ام ــکیل منطق ــت از تش ــوریه ممانع س
شــمال ایــن کشــور اســت. بــا توجــه بــه اتفاقاتــی کــه در منطقــه 
ــام  ــه انج ــت ترکی ــه دول ــی ک ــژه تحرکات ــه وی ــت ب ــان داش جری
ــی  ــه درگاه ــود ب ــرزی خ ــای م ــذرگاه ه ــل گ ــر تبدی ــی ب داد مبن
بــرای ســرازیر شــدن ســیل پناهجویــان ســوری بــه ســمت اروپــا، 
روس هــا احســاس کردنــد کــه ایــن مســئله مــی توانــد در نهایــت 
کشــورهای غربــی را بــه حمایــت از طــرح منطقــه حائــل یــا پــرواز 

ــد. ــب کن ــه و ســوریه ترغی ــرزی ترکی ــوار م ــه در ن ــوع ترکی ممن
ــه  ــده ترکی ــن ای ــی 5 ســال گذشــته، غــرب عمــال از ای طــی ۴ ال
حمایــت نکــرده بــود امــا در شــرایط فعلــی بــا توجــه بــه بحــران 
ــرای کشــورهای  ــان، ایــن انگیــزه ب مهاجــرت و معضــل پناهجوی

»بررسی حضور نظامی روسیه در سوریه«

اهداف چندگانه مسکو در سوریه/ مبارزه با تروریسم و تغییر موازنه قوا
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اروپـــــــا

ــا ایجــاد چنیــن منطقــه امنــی  غربــی وجــود داشــت کــه شــاید ب
ــا  ــرزی اســکان داد و ب ــه م ــن منطق ــان را در همی ــوان پناهجوی بت
فرونشــاندن ســیل مهاجــرت دردســرهای جدیــد را از ســر اروپــا باز 

ــرد. ک
روس هــا بــا در نظــر گرفتــن ایــن مســئله و بــا توجــه بــه تجربــه 
تاریخــی کــه دربــاره بحــران لیبــی و برکنــاری »محمــد قذافــی« 
داشــتند )در شــهر بنغــازی هــم یــک منطقــه پــرواز ممنــوع ایجــاد 
شــد و از آنجــا نیروهــای ائتــالف ناتــو توانســتند دولــت قذافــی را 
ســرنگون کننــد(، احســاس کردند که بــا حضــور نظامی در ســوریه 
ــن  ــد و چندی ــت کنن ــن طرحــی ممانع ــد از اجــرای چنی ــی توانن م
بــار هــم پروازهــای هواپیماهــای روســی در نــوار مــرزی ترکیــه و 
حتــی ورود بــه حریــم هوایــی ترکیــه حکایــت از ایــن داشــت کــه 
روس هــا مــی خواهنــد ایــن پیــام را بدهنــد کــه در حــال حاضــر 
بحــث ایجــاد منطقــه حائل یــا پــرواز ممنــوع بــا مشــکالت زیادی 

مواجــه خواهــد بــود.

|| از منظــر متغیرهــای منطقــه ای ایــن حضــور نظامی 
ــت؟ ــه دالیلی داش چ

از نقطــه نظــر متغیرهــای منطقــه ای دلیلــی کــه مــی تــوان بــرای 
افزایــش حضــور نظامــی روس هــا در ســوریه برشــمرد، حفــظ نفوذ 
ــه  ــای مدیتران ــی و دری ــه عرب ــه خاورمیان ــنتی مســکو در منطق س
ــال  ــه در ح ــود دارد ک ــت وج ــن واقعی ــال، ای ــر ح ــه ه ــت. ب اس
حاضــر ســوریه تنهــا پایــگاه روســیه در منطقــه خاورمیانــه عربــی 
ــه طــی ســال  ــد ک ــاد دارن ــا اعتق ــی شــود و روس ه محســوب م
هــای گذشــته کشــورهای غربــی بــه ویــژه آمریــکا بــا تکیــه بــر 
ــوری هــرج و مــرج کنتــرل شــده تمامــی نخبــگان و مقامــات  تئ
سیاســی کشــورهایی کــه بــه نوعــی بــا روســیه همســویی داشــته 
و متحــد ســنتی مســکو محســوب مــی شــده انــد را از کار برکنــار 
کــرده انــد کــه از ایــن بابــت می تــوان بــه نمونــه هایــی در عــراق، 
ــرای  ــا ب ــرد. در نتیجــه روس ه ــاره ک ــایر کشــورها اش ــی و س لیب
ــته  ــی داش ــی پایگاه ــه عرب ــان در خاورمیان ــد همچن ــه بتوانن آنک

ــد. باشــند، وارد بحــث نظامــی شــده ان
عــالوه بــر ایــن، بنــدر »طرطــوس« در حاشــیه دریــای مدیترانــه 
ــور در  ــداوم حض ــت و ت ــوردار اس ــزایی برخ ــت بس ــم از اهمی ه
مدیترانــه مــی توانــد بــه لحــاظ راهبــردی و ژئوپلیتیــک بــر قــدرت 

ــد. ــا بیافزای روس ه
ــه  ــی توج ــه کل ــک نکت ــه ی ــد ب ــی بای ــن حضــور نظام ــاره ای درب
کــرده و دقــت داشــته باشــیم کــه ایــن نخســتین بــار اســت کــه 
مســکو نیروهــای نظامــی خــود را بــه منطقــه ای فراتــر از اوراســیا 
و کشــورهای حــوزه آســیای مرکــزی، قفقــاز و اروپــای شــرقی یــا 
بــه عبارتــی کشــورهایی کــه در ترکیــب اتحــاد جماهیــر شــوروی 
ســابق حضــور داشــتند، اعــزام کــرده و ایــن نکته مهمی محســوب 
مــی شــود. پیــش از ایــن روس هــا از نیروهــای نظامــی خــود در 
ــتفاده  ــن و گرجســتان اس ــر اوکرای ــه ای نظی ــای منطق بحــران ه
کــرده بودنــد. امــا بــه نظــر مــی رســد کــه بــا حضــور در منطقــه 
ــرب  ــه غ ــام را ب ــن پی ــد دارد ای ــکو قص ــیا، مس ــر از اوراس ای فرات
ارســال کنــد کــه روس هــا مــی تواننــد بــه عنــوان یــک قــدرت 
فــرا اوراســیایی نیــز در نظــام بیــن الملــل ایفــای نقــش کننــد. در 
واقــع، مســکو قصــد دارد خــود را بــه عنــوان یــک قــدرت جهانــی 

در نظــام بیــن الملــل تثبیــت کنــد.
امــا هــدف اصلــی مســکو از ایفــای نقشــی پررنــگ تــر در میــدان 
کارزار ســوریه آن اســت کــه از طریــق قــدرت نمایی نظامــی بتواند 
در پــای میــز مذاکــره امتیــازات سیاســی بیشــتری از رقبــای غربــی 
ــیه در  ــی روس ــال حضــور نظام ــر ح ــه در ه ــرا ک ــرد چ ــود بگی خ

ســوریه پیامدهایــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

|| جنــاب آقــای دســتمالی از منظــر زمــان بنــدی چــرا 
ــی در  ــات نظام ــرای حم ــان را ب ــن زم ــها ای روس

ــد؟ ــاب کردن ــوریه انتخ س
ــاره عملکــرد  ــی دســتمالی: اولیــن ســؤالی کــه درب محمد عل
روس هــا بــه ذهــن مــی رســد ایــن اســت کــه چــرا مســکو طــی 
۴ ســال گذشــته بــه ایــن اقــدام دســت نــزد. مگــر نــه اینکــه ایــن 

ــای  ــران ه ــن بح ــده تری ــی از پیچی ــت و یک ــود داش ــران وج بح
خاورمیانــه و جهــان بــود و روســیه هــم بــه گونــه ای با ایــن قضیه 
ــه و هــم در حــوزه  ــوده اســت هــم در اســتراتژی مدیتران ــر ب درگی

هــای دیگــر بحــث موازنــه قــدرت بــا آمریــکا، ناتــو و دیگــران.
واقعیــت امــر آن اســت کــه کشــور ســوریه بــه گونــه ای کــه مــا 
همیشــه از آن در قالــب نظــام سیاســی بعثــی ســوریه نام بــرده و به 
عنــوان یــک جمهــوری عربــی مشــروع مــی شناســیم، در وضعیت 
بســیار بــدی گرفتــار شــده اســت. اوضــاع بــه گونــه ای بــوده کــه 
ارتــش ســوریه طــی چند ســال اخیــر دچــار صدمــات بســیار جدی 
شــده و اختالفــات داخلــی کــه در ســرویس اطالعاتــی ســوریه بــه 
ــان وجــود  ــی هــا و نظامی ــن بعث ــی کــه بی ــده، اختالفات وجــود آم
داشــت، باعــث شــده کــه در کنــار هجمــه ســنگین تروریســت هــا 
تــا حــد زیــادی نفــس و مجــال ارتــش ســوریه گرفتــه شــود. تــا 
ــان،  ــه حــال پیشــرفت هــای جــدی در ســوریه از ســوی مخالف ب
تروریســت هــا و ســایر گــروه هــای درگیــر صــورت گرفتــه اســت 
و شــاید یکــی از جــدی تریــن ایــن مــوارد از دســت دادن کنتــرل 
اســتان »ادلــب« بــود کــه تــا حــد زیــادی قواعــد بــازی را تغییــر 

داد.
در ایــن شــرایط دشــوار، روســیه را نبایــد بــه اعتقــاد بنده بــه عنوان 
یــک منجــی تصــور کنیــم کــه بــرای خاتمــه بخشــیدن و یــا حتی 
تغییــر قواعــد بــازی وارد میــدان کارزار شــده اســت. بــه بــاور مــن 
روس هــا خیلــی باهــوش تــر از آن هســتند کــه قــادر بــه درک این 
حقیقــت نباشــند کــه ســوریه صحنــه نبــرد گالدیاتورهــای بــزرگ 
دنیــا اســت و در ایــن صحنــه نمــی تــوان بــه راحتــی و بــه ســرعت 

ــی و  ــدرت نظام ــکای ق ــه ات ــی ب ــاه حت ــی کوت ــازه زمان ــک ب در ی
امنیتــی بــازی را تغییــر داد.  

آنچــه کــه تــا بــه ایــن لحظــه در رفتــار سیاســی و تبلیغاتی مســکو 
دیــده ایــم ایــن اســت کــه روس هــا واقعــا بــه دنبــال ایجــاد تغییــر 
ــی  ــی و نگهدارندگ ــال بازدارندگ ــه دنب در ســوریه نیســتند بلکــه ب
هســتند تــا بــه ایــن ترتیــب در درجــه اول نظــام سیاســی ســوریه 
بــه همیــن شــکلی کــه هســت، حفــظ شــود. در درجــه دوم، ارتش 
ــرود و  ــو ب ــد در میادیــن حســاس جل ســوریه تقویــت شــده و بتوان
ــق  ــام دمش ــه نظ ــه را ب ــت رفت ــدان از دس ــد می ــی توان ــر نم اگ
بازگردانــد حتــی االمــکان میدانــی را کــه در اختیــار دارد حفــظ کند.

ــوی  ــداف از س ــن اه ــری ای ــی پیگی ــه زمان ــا چ || ت
ــت؟ ــر اس ــکان پذی ــکو ام مس

ــی  ــا زمان ــت ت ــد گف ــتمالی: در پاســخ بای ــی دس ــد عل محم
کــه اراده ای بــرای تغییــر ایــن موازنــه ای وجــود دشــته باشــد کــه 
االن بــر روی ارض واقــع ســوریه در جریــان اســت. اتفاقــی کــه در 
ســوریه افتــاد و شــاید مــا خیلــی دیــر آن را تحلیــل کردیــم ایــن 
اســت کــه توافــق آمریــکا و ترکیــه بــرای تغییــر بــازی در ســوریه 
)اگــر چــه بــوی پیــروزی از آن بــه مشــام نمــی رســید و همــه مــی 

گفتنــد حــال کــه تمــام دنیــا بــه راهــکار سیاســی فکــر مــی کنــد 
ــاره بــر طبــل نظامــی مــی  چــه شــد کــه واشــنگتن و آنــکارا دوب
ــود کــه  ــازه زمانــی جدیــد ب ــه کلیــد زدن یــک ب ــه منزل کوبنــد( ب
بــازی را بــه اینجــا رســاند و روســیه را بــه ایــن شــکل وارد میــدان 

کــرد.
واقعیــت ایــن اســت کــه ترکیــه بــا وجــود همــه خطاهایــی کــه در 
بــازی ســوریه مرتکــب شــده، بــا وجــود همــه هزینــه هــای مــادی 
و معنــوی کــه بــر روی دســتش گذاشــته شــده )بــه ادعــای آنــکارا 
ــه صــرف آوارگان ســوری  ــارد دالر هزین ــدود ۶ میلی ــون ح ــا کن ت
شــده آن هــم در شــرایطی کــه اقتصــاد ترکیــه بســیار لطمــه دیدده 
اســت و قیمــت لیــره ترکیــه بــه پاییــن تریــن حــد خــود در برابــر 
دالر آمریــکا رســیده اســت( بــاز هــم پشــت ســر معارضین ســوری 
ایســتاد و بــا اتــکای بــه قــدرت آمریــکا و ائتالف ضــد داعــش، این 
توافــق حاصــل شــد کــه منطقــه شــمال ســوریه را بــه طــور کامل 

در دســت بگیرنــد.
 شــمال ســوریه عبــارت از یــک مــرز 900 کیلومتــری بیــن ترکیه و 
ســوریه اســت که اغلــب ســاکنین آن را کردها تشــکیل مــی دهند. 
توجــه داشــته باشــید کــه مناطــق کردنشــین از ویژگــی خاصــی 
برخــوردار هســتند و بــه حالــت بینابینــی اداره مــی شــوند بــه ایــن 
مفهــوم کــه بــر اســاس یــک توافــق نانوشــته کردهــا در آن مناطق 
هــم قــدرت را در دســت دارنــد و هــم ارتبــاط خــود را بــا حکومــت 
بشــار اســد قطــع نکــرده انــد )در شــرایطی کــه شــمال ســوریه بــه 
دســت کردهــا اداره مــی شــود بــاز هــم حقــوق کارمنــدان اداری از 
ســوی دولــت دمشــق پرداخــت مــی شــود(. بــا ایــن حــال، علیرغم 

نفــوذ غیرمســتقیم بشــار اســد در مناطــق شــمالی ســوریه، ترکیه از 
ایــن مناطق هراســی نداشــت و فقــط منطقه حــد وســط »کوبانی« 
و »عفریــن« برایــش مهــم بــود یعنــی جایــی کــه بعدهــا شــاهد 
ــس«،  ــر »جرابل ــی از آن نظی ــش در مناطق ــن داع ــدرت گرفت ق
»رقــه« و »اعــزاز« بودیــم.  ایــن ســه منطقــه بــرای ترکیــه بســیار 
مهــم بــود و توافقــی هــم کــه بــا آمریــکا صــورت گرفــت ایــن بود 
کــه ایــن مناطــق را فتــح کــرده و مخالفین ســوری را دســته دســته 
بــه داخــل آن هدایــت کننــد تــا بــه ایــن ترتیــب شــرایطی فراهــم 
شــود کــه بتواننــد بــه قــول خودشــان بــا اعمــال فشــار از شــمال 
ســوریه بــه ســمت پاییــن یعنــی »حلــب« و »دمشــق«، در یــک 
ــا 2 ســاله دولــت بشــار اســد را  ــد زمانــی حداکثــر ۱8 ماهــه ت رون

فلــج کننــد.        
خــوب روس هــا ایــن بــازی را فهمیدنــد و وارد صحنــه شــدند. همه 
ــر  ــه شــکل زمینــی و ب مــا مــی دانیــم کــه واشــنگتن از اینکــه ب
ــوش« رئیــس جمهــور اســبق  ــو ب اســاس الگوهــای »جــرج دبیل
آمریــکا در خاورمیانــه وارد شــود، وحشــت دارد و بــه همیــن دلیــل 
هــم هســت کــه بــه تهاجــم هوایی بســنده کــرده اســت. امــا روس 
هــا هــم دقیقــا همیــن کار را مــی کننــد. معتقــد هســتم کــه شــاید 
ــران  ــوده و ای ــران و روســیه در ســوریه از یــک جنــس نب ــازی ای ب
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ــال آن نمایــش قدرتــی نیســت کــه مســکو از آن پیــروی  ــه دنب ب
مــی کنــد.

بنــده تصــور مــی کنــم فعــال ایــن بــازی بــه همیــن شــکل ادامــه 
پیــدا مــی کنــد تــا زمانــی کــه آمریکایــی هــا مطمئــن شــوند کــه 
ــد روز  ــد. چن ــدا کنن ــرای بشــار اســد پی ــی ب ــد جایگزین ــی توانن م
پیــش »جــان کــری« وزیــر امــور خارجــه آمریــکا اســد را دیکتاتور 
ــن  ــش همی ــاه پی ــک م ــا ی ــه دقیق ــال آنک ــرد ح ــی ک ــاب م خط
ــا  ــه لزوم ــا ن ــرود ام ــد ب ــود »بشــار اســد بای ــه ب ــای کــری گفت آق
همیــن حــاال«. ایــن نشــان مــی دهــد کــه بــرای جایگزینــی نظام 
بشــار اســد هنــوز هــم مشــکل وجــود دارد و معضــل اساســی و گره 
کــوری کــه در ســوریه بــه چشــم مــی خــورد بحــث داعش اســت. 
هنــوز یــک راهــکار کلــی بــرای از بیــن بــردن داعــش در ســوریه 
ــف  ــود تکلی ــل نش ــل ح ــن معض ــا ای ــدارد و ت ــود ن ــراق وج و ع
جایگزینــی یــک نظــام سیاســی جدیــد و حتــی یــک اکیــپ جدید 

در قالــب همیــن نظــام سیاســی فعلــی وجــود نــدارد.
ــد در حــال حاضــر انجــام  ــن کاری کــه روســیه مــی توان بزرگتری
دهــد حفــظ وضعیــت موجــود بــه نفــع بشــار اســد و بازدارندگــی در 
مقابــل پیشــروی هــای مخالفیــن ســوری اســت کــه بــه ترکیــه و 

آمریــکا وابســته هســتند.

ــت  ــتمالی عل ــای دس ــینی، آق ــای حس ــاب آق || جن
حضــور روســیه در ســوریه را تقریبــاً موازنــه قــوا بــا 

ــت؟ ــما چیس ــر ش ــد. نظ ــی دانن ــرب م غ
ــا  ــه روس ه ــدارم کاری ک ــاد ن ــن اعتق ــینی: م ــو حس دیاک
ــد.  ــکا باش ــر آمری ــی در براب ــردن نظام ــم ک ــد عل ــد ق ــام دادن انج
ــه  واقعیــت ایــن اســت کــه صحنــه سیاســی ســوریه بعــد از حمل
نظامــی روس هــا تغییــر چندانــی نکــرد چــرا کــه تقریبــا تمامــی 
کشــورهای دخیــل در ایــن بحــران بــه ایــن جمــع بنــدی رســیده 
انــد کــه در درجــه اول بــدون حضــور گســترده نیــروی زمینــی در 
ــت دادن  ــران و شکس ــردن بح ــل ک ــل و فص ــکان ح ــوریه ام س
ــود کــه ایــاالت متحــده و  ــا ایــن توجــه ب ــدارد. ب داعــش وجــود ن
اروپایــی هــا بــا نوعی مماشــات بــا مســئله مداخلــه نظامی روســیه 
در ســوریه برخــورد کردنــد. چــون در نهایــت مــی داننــد کــه ایــن 
مداخلــه قــادر نخواهــد بــود کل صحنــه سیاســی ســوریه را تغییــر 

ــد. ده
اجــازه بدهیــد قبــل از ورود بــه ایــن بحــث بــه لحــاظ ژئوپلیتیکــی 
به بســتری نــگاه کنیــم کــه روســیه وارد آن شــده اســت. در آرایش 
قــدرت هــا چــه اتفاقــی افتــاد کــه روســیه در ایــن موقعیــت خاص 
تاریخــی وارد ســوریه شــد. بــه عقیــده مــن در مــورد هــر کشــوری 
کــه حــرف مــی زنیــم از آمریــکا گرفتــه تــا روســیه و یــا هــر جــای 
ــه آن  ــه مطالع ــود دارد ک ــوری تاریخــی وج ــک تراژکت ــری ی دیگ

مــی توانــد رونــد سیاســت خارجــی هــر کشــور را نشــان دهــد.
منظــور از ایــن تراژکتــوری ایــن اســت کــه ویژگــی هــای فرهنگی 
یــک کشــور، موقعیــت جغرافیایــی و دیــدگاه هــای حاکــم در رژیم 
سیاســی آن در طــول تاریــخ یــک نــوع فرهنــگ اســتراتژیک را بــه 
آن مــی بخشــد. ایــن فرهنــگ اســتراتژیک یکــی از عناصر بســیار 

تعییــن کننــده در نــوع نــگاه آن کشــور بــه مســائل جهانی اســت.
وقتــی شــما حداقــل تاریــخ ۴00 ســال گذشــته روســیه را مطالعــه 
مــی کنیــد، مــی بینیــد کــه بخــش مهمــی از اقداماتــی که مســکو 
در قســمت هایــی غیــر از مرزهــای غربــی خــود بــا اروپــا پیگیــری 
کــرده پلــت فرمــی بــوده بــرای تــدارک دیــدن آنچــه کــه بــرای 
روســیه در مواجهــه بــا غــرب مطلــوب اســت. بــرای مثــال رقابــت 
روســیه بــا بریتانیــا در شــبه قــاره هنــد کــه بــه بــازی بــزرگ ایــن 
ــن هــدف انجــام مــی  ــا ای دو کشــور در قــرن ۱9 موســوم شــد، ب
گرفــت کــه منزلــت روســیه را در اروپــای غربــی ارتقــاء بدهــد بــه 
ویــژه در مواجهــه بــا اروپایــی کــه فرانســه در آن تضعیف شــده بود 
و بریتانیــا بــه عنــوان تنهــا قــدرت موجــود بعــد از کنســرت ویــن 
یــا جنــگ هــای ناپلئونــی ظهــور کــرد. یــا اقداماتــی کــه روســیه 
ــود کــه در نهایــت  ــن منظــور ب ــه ای ــی انجــام مــی داد ب در عثمان
نیــروی دریایــی هــر چنــد ضعیــف و بــی رمــق روســیه بتوانــد در 
برابــر گســترش نیــروی دریایــی بریتانیــا در قــرن ۱9 ایفــای نقــش 
بکنــد. یــا کاری کــه آنهــا در تقســیم ایــران در قــرن ۱9 کردنــد در 

نهایــت بــه ایــن منظــور بــود کــه پرســتیژ روســیه در مقایســه بــا 
قــدرت هــای غربــی را ارتقــاء بدهــد.

امــروز هــم وضــع بــه همیــن ترتیــب اســت. آنچــه کــه روس هــا 
امــروز در منطقــه انجــام مــی دهنــد جــزء منافــع حیاتــی مســکو 
ــای  ــه معن ــا ب ــی روس ه ــت مل ــائل امنی ــمار مس ــت و در ش نیس
ــتجوی  ــی از جس ــد. بخش ــی آی ــاب نم ــه حس ــیک آن ب کالس
روســیه بــرای کســب پرســتیژ جدیــد در دورانــی اســت که روســیه 
در حــال احیــاء اســت یــا بــه عبارتــی بازخیــزی بعــد از فروپاشــی 
ــه  ــتیم ک ــی هس ــابق. االن در مقطع ــوروی س ــر ش ــاد جماهی اتح
اقتصــاد روســیه بــه یــک ثبــات نســبی رســیده و همزمــان اروپــا 
ــروز  ــا ام ــه م ــک گسســت تاریخــی اســت و آنچــه ک ــال ی در ح
تحــت عنــوان اتحادیــه اروپــا مــی شناســیم بــه لحــاظ اقتصــادی 
بســیار ضعیــف، بــه نوعــی از هــم پاشــیده و کثــرت گــرا اســت و 
هــر یــک از اعضــای آن یــک ویژگــی را نمایــش مــی دهنــد. بــه 
لحــاظ سیاســی هــم اتحادیــه اروپــا بــا معضــل مشــابه ای روبــرو 
اســت بــه ویــژه آنکــه جنبــش راســت در حــال تقویــت اســت و از 
ســوی دیگــر مــی بینیــم کــه چــپ گراهــای تنــدرو در انگلســتان 
بــه قــدرت مــی رســند و ایــده اتحادیــه اروپــا به لحــاظ سیاســی در 
ضعیــف تریــن دوران خــود بعــد از عقــد پیمــان »ماســتریخت« یــا 

همــان پیمــان اتحادیــه اروپــا قــرار گرفتــه اســت.
 در ایــن وضعیــت روســیه بــه دنبــال آن اســت کــه نشــان بدهــد 
همچنــان مــی توانــد یــک قــدرت بــزرگ باشــد بــه همان شــکلی 
کــه در دوره اتحــاد جماهیر شــوروی ســابق و حتــی پیشــتر در دوره 
ــد در همــان ســطح در  ــی توان ــان م ــود و همچن ــزاری ب روســیه ت

دنیــا ایفــای نقــش کنــد.
ــتیژ  ــه پرس ــا جنب ــات روس ه ــی از اقدام ــن بخــش مهم ــر ای بناب
دارد و نــه جنبــه امنیــت ملــی و دفــاع از تمامیــت ارضــی روســیه. 
ــس  ــه از جن ــه البت ــن ک ــران اوکرای ــم در بح ــن ه ــان م ــه گم ب
متفاوتــی اســت و هــم در بحــران ســوریه فرصتــی ایجــاد شــد کــه 
مســکو نشــان دهــد کــه هیــچ تصمیمــی در دنیــای چنــد قطبــی 
کــه پوتیــن بارهــا بــر لــزوم شــکل گیــری آن تاکیــد کــرده، نمــی 
توانــد بــدون تاییــد مســکو انجــام بگیــرد. حــال فرقــی نمــی کنــد 
کــه دربــاره مذاکــرات هســته ای ایــران صحبــت بکنیــم یــا دربــاره 
ــراق  ــاره مســائل ع ــا درب ــم و ی ــره شــمالی حــرف بزنی بحــران ک
ــدگاه هــای  ــد نقــش و دی ــوارد بای ــه م ــه در هم ــرا ک و ســوریه چ

روســیه مالحضــه شــود.
ــت فرمــی اســت  ــم کــه ســوریه پل ــن، مــن فکــر مــی کن بنابرای
بــرای مســکو بــه ایــن دلیــل کــه بتوانــد جایــگاه ژئوپلیتیکــی خود 
ــات  ــه مالحظ ــد ک ــرب را وادار کن ــرده و غ ــاء ک ــان احی را در جه
ــیدن  ــرد. رس ــر بگی ــی در نظ ــف جهان ــائل مختل ــیه را در مس روس
بــه ایــن جایــگاه مســتلزم در نظــر گرفتــن ایــن احتیــاط اســت کــه 
روس هــا بــه لحــاظ زمینی هرگــز وارد ســوریه نشــوند زیــرا مداخله 
زمینــی در ســوریه همــان نقطــه ژئوپلیتیکــی مهمــی اســت که می 
توانــد موازنــه هــا را تغییــر بدهــد و بــه کلــی غــرب و متحــدان آن 
از قبیــل قطــر، عربســتان ســعودی و ترکیــه را شکســت داده و بــا 
ــت بشــار اســد  ریشــه کــن کــردن داعــش و جبهــه النصــره دول
ــن  ــر چنی ــل اگ ــن دلی ــه همی ــد. ب ــت کن ــی تثبی ــه طــور قطع را ب
اتفاقــی بیافتــد بایــد منتظــر واکنــش تنــد و تیــز ایــاالت متحــده 
و همراهانــش در ایــن جنــگ باشــیم. پوتیــن هــم بــه خوبــی بــه 
ایــن مســئله واقــف اســت و اعــالم کــرده کــه قصــد ورود زمینــی 

ــدارد. ــه ســوریه را ن ب
ــوریه  ــیه در س ــی روس ــور نظام ــدف از حض ــن ه ــده م ــه عقی ب
تضعیــف داعــش و حفــظ وضعیــت موجــود اســت یعنــی جلوگیری 
از پیشــروی ایــن گــروه تروریســتی در حالــی کــه غــرب بــه دلیــل 
بــی میلــی و بــی اشــتیاقی خــود بــرای ســوریه نوعــی خــالء را در 
آنجــا ایجــاد کــرده و همیــن خــالء هــم بــود که فرصــت اصلــی را 
بــه مســکو داد تــا روســیه بــه صــورت محــدود نقش داشــته باشــد. 
دقــت بکنیــد کــه پوتیــن گفتــه بــود ۷000 نفــر از اتباع کشــورهای 

آســیای میانــه بــه داعــش پیوســته انــد.
بعــد از فرپاشــی شــوروی مســئله بنیادگرایــی در آســیای مرکــزی 
وجــود داشــته و قبــل از داعــش هــم گــروه هــای تنــدروی دیگری 
بــا دیــدگاه هــای مشــابه وجــود داشــته انــد کــه از میــان آنهــا مــی 

توان بــه القاعده اشــاره کــرد. ولــی هرگــز آن ارتباط سیســتماتیکی 
کــه مــورد نظــر پوتیــن بــود بــه وجــود نیامــد. حتــی اگــر فــرض 
بگیریــم کــه داعــش و جبهــه النصــره شکســت بخورنــد، اتفاقــی 
کــه بــه طــور منطقــی مــی افتــد ایــن اســت کــه اســالم گراهــای 
تنــدرو در جــای دیگــری ســرمایه گــذاری خواهنــد کــرد کــه مــی 
توانــد آســیای مرکــزی، افغانســتان یا چچــن باشــد. بنابرایــن برای 
پوتیــن و تیــم حاکــم بــر کاخ کرملیــن خیلــی مفیدتــر اســت کــه 
ایــن گــروه هــای تنــد رو فعــال در ســوریه و جایــی دور از روســیه 
متمرکــز باشــند. ســوریه بــه نوعــی ســر گروه هــای تنــدرو را گــرم 

کــرده و مانــع از نزدیکــی آنهــا بــه روســیه مــی شــود.
نکتــه بعــد ایــن هســت کــه روس هــا بــر روی یــک لبــه بســیار 
تیــز و خطرنــاک راه مــی رونــد. همیــن اواخــر بــود کــه بعضــی از 
علمــای نزدیــک بــه گــروه هــای رادیــکال اســالمی حملــه هوایی 
ــی  ــن تفکــر م ــد. اشــاعه ای ــه ســوریه را محکــوم کردن روســیه ب
توانــد یــک مــوج روس  ســتیزی را در برخــی کشــورهای اســالمی 
ــه امــروزه آمریکاســتیزی  ــاورد. البت ــه وجــود بی ــف روســیه ب مخال
هــم یــک جریــان اصیــل و شــناخته شــده در سراســر دنیــا اســت 
ــیه در  ــه روس ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــدی ک ــاوت ج ــا تف ام
مجــاورت جهــان اســالم قــرار دارد و بــه نوعــی در قســمت هــای 
ــی  ــوب یعن ــی در جن ــا و حت ــه و آفریق ــه ســمت مدیتران شــرقی ب
ــان اســالم اســت و  ــزی در محاصــره جه ــی و مرک ــیای جنوب آس
بــه همیــن دلیــل خیلــی آســیب پذیرتــر از ایــاالت متحــده اســت 
ــی درآن ســوی  ــری فیزیکــی و نظام ــه لحــاظ آســیب پذی ــه ب ک
ــه واقــع شــده اســت.  ــه فاصلــه عظیمــی از خاورمیان اقیانــوس و ب
ــی  ــتر از آمریکای ــیار بیش ــد بس ــی بای ــا م ــت روس ه ــن جه از ای
ــون  ــد چ ــرج بدهن ــه خ ــت ب ــان اســالم دق ــا جه ــا در رابطــه ب ه
اشــاعه روس ســتیزی در برخــی کشــورهای اســالمی مــی توانــد 
ــرای مســکو داشــته باشــد کــه در  پیامدهــای فــوری و نزدیــک ب
بهتریــن شــرایط تقویــت جریــان اســالم گرایــان در چچــن اســت.

|| تحلیــل آقــای حســینی متوجــه ایــن نکتــه اســت 
کــه داعــش بعــد از شکســت در عــراق و ســوریه بــه 
کجــا خواهــد رفــت. بــر ایــن اســاس برخــی گمانــه 
ــکا،  ــای روســیه و آمری ــی در خصــوص رفتاره زنیهای
اروپــا و غیــره در خصــوص ایــن بحرانهــا مــی کننــد. 
ــی  ــت خارج ــار سیاس ــدر در رفت ــوع چق ــن موض ای
ــل در ایــن بحرانهــا جــدی اســت؟ کشــورهای دخی

ــر  ــه اگ ــن ســؤال ک ــه ای ــتمالی: در پاســخ ب ــی دس محمدعل
ــز  ــه گری ــور ب ــن دو کشــور شکســت خــورده و مجب داعــش در ای
شــود چــه ســناریوی بعــدی مطــرح خواهــد شــد مــی تــوان گفت: 
تــار و مــار کــردن همــه داعشــی هــا در عــراق و ســوریه ممکــن 
ــی  ــه از ۷0 ال ــرادی هســتند ک ــا اف نیســت. بخشــی از داعشــی ه
80 کشــور دنیــا بــه عــراق و ســوریه رفتــه انــد. امــا بخشــی دیگــر 
آنهایــی هســتند کــه در مناطــق ســنی نشــین عــراق رشــد کــرده 
و از بازمانــده هــای حــزب بعــث و وابســتگان حــزب بعــث »عــزت 
الــدوری« هســتند. بنابرایــن واقعیــت ایــن اســت کــه تفکــر افــراط 
گرایــی در بخشــی از ایــن ســرزمین وجــود دارد. امــا پرســش ایــن 
اســت کــه تروریســت هــای افراطــی خارجــی پــس از تــار و مــار 
شــدن بــه کجــا پنــاه مــی برنــد؟ بــر پایــه یکــی از فرضیــه هــای 
موجــود، ترجیــح و گزینــه مطلــوب غــرب یعنــی هــم اروپــا و هــم 
آمریــکا ایــن اســت کــه داعشــی هــا از عــراق و ســوریه بــه خاطــر 
اهمیــت منافعــی کــه بــرای غــرب دارد بیشــتر بــه ســمت آفریقــا و 
افغانســتان و کشــورهای مشــابه برونــد تــا بخشــی از آنهــا )از جانب 
افغانســتان به ســمت شــمال( بــه عنوان یــک نــوار تهدیدگــر برای 
روســیه عمــل  کننــد و بخشــی دیگــر در قالب گــروه هایی مشــابه 

بــا بوکوحــرام در کشــورهای آفریقایــی پراکنــده شــوند.
ــای  ــدرت ه ــرش ق ــی نگ ــرای ارزیاب ــه ب ــن گزین ــن بهتری بنابرای
ضــد داعــش در منطقــه ایــن اســت کــه عــراق و ســوریه از داعــش 
ــه  ــده کالســیکی ک ــن در اینجــا دیگــر آن ای ــی شــود. بنابرای خال
مبتنــی بــر تمایــل آمریــکا بــه تــداوم بــی ثباتــی در خاورمیانــه بود، 
چنــدان مطــرح نیســت. در گذشــته شــاید چنیــن بــود. در گذشــته 
نگــرش آمریــکا بــه بحــث انــرژی، پــول، امنیــت، اتفــاق و اتحــاد 
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بــه گونــه دیگــری بــود و االن در قــرن 2۱ نگــرش هــای امنیتــی 
تــا حــد زیــادی تغییــر کــرده اســت.

بنابرایــن، ایــن فرضیــه مــی توانــد اثباتــی بــر ایــن ادعــا باشــد کــه 
روســیه پــس از اتمــام بــازی داعــش در ســوریه و عــراق نگرانــی 
ــه حــوزه پیرامونــی خــود  هایــی را از بابــت نفــوذ افــراط گرایــی ب

داشــته باشــد.
پرســش دیگــر ایــن اســت کــه حضــور روســیه در ســوریه تــا چــه 
ــان  ــاره پای ــناریوها درب ــد داشــت؟ یکــی از س ــه خواه ــی ادام زمان
ــه ســمت و ســویی  ــازی ســوریه ایــن اســت کــه باالخــره مــا ب ب
برویــم کــه همــه چیــز تمــام شــود و فصــل تقســیم غنائم و ســهام 
فــرا برســد. در آن صــورت ســهمی کــه روســیه قــرار اســت بگیــرد 
قاعدتــا ایــن نیســت کــه فرضــا ســوریه بــه عنــوان یــک کشــور 
ــات و بقــای خــود ادامــه بدهــد و  ــه حی ــه مســکو ب تحــت الحمای
مــا شــاهد حضــور صدهــا مستشــار نظامــی، سیاســی و اقتصــادی 

روســیه در ســوریه باشــیم.
ــه در  ــی ک ــق نظام ــر منط ــاس ه ــر اس ــم ب ــیه ه ــا روس قاعدت
ــه  ــد ب ــی توان ــود دارد م ــان وج ــاط جه ــایر نق ــه و س خاورمیان
»طرطــوس« و یکــی دو پایــگاه دیگــر قناعــت کــرده و مطمئــن 
شــود کــه مــی توانــد در مقابــل ناتــو و آمریــکا در حــوزه مدیترانــه  
ــد. منطقــی نیســت  ــدرت خــود را حفــظ کن و دیگــر حــوزه هــا ق
کــه نــگاه مســکو ایــن باشــد کــه همــه ســهم را در ســوریه بگیرد. 
ــل  ــد مث ــه در عرصــه حضــور دارن باالخــره بازیگــران دیگــری ک
ــه، قطــر و دیگــران هــر یــک  ــکا، عربســتان ســعودی، ترکی آمری
انتظــارات و توقعاتــی دارنــد و قاعدتــا روســیه بایــد همه منافــع را در 
نظــر بگیــرد. ایــن بازیگــران نیــز ایــن مالحظــه را ناگزیــر خواهنــد 

ــود کــه مــورد توجــه داشــته باشــند. ب

ــی  ــم هوای ــار حری ــی دو ب ــای روس ــده ه || جنگن
ــه طــور  ــد ب ــه را آن طــور کــه مســکو مــی گوی ترکی
غیــر تعمــدی نقــض کردنــد. امــا برخــی  مــی گوینــد 
کــه هــدف از ایــن اقــدام ایجــاد رعــب و وحشــت در 
میــان معارضیــن ســوری مســتقر در مرزهــای ترکیــه 

ــوده اســت. نظــر شــما چیســت؟ ب
ــت. از  ــرح اس ــدگاه مط ــاره دو دی ــن ب ــن: در ای ــعیب بهم ش
ســویی گفتــه مــی شــود کــه نقــض حریــم هوایــی ترکیه از ســوی 
ــل و  ــه دالی ــا ب ــن ادع ــات ای ــرای اثب ــوده و ب ــدی نب ــیه تعم روس
مدارکــی اســتناد مــی شــود کــه دامنــه آنهــا از بــدی شــرایط جوی 
تــا دســتکاری سیســتم موقعیــت یــاب »جــی پــی اس« از ســوی 

آمریکایــی هــا متغیــر اســت.
ــه  بنابرایــن مــی تــوان گفــت کــه هــدف روســیه از دســت زدن ب
چنیــن اقدامــی ارســال چنــد پیــام مشــخص بــه دولــت آنــکارا بود. 
یکــی از ایــن پیــام هــا بــه مخالفــت مســکو بــا پیشــنهاد ترکیــه 
مبنــی بــر ایجــاد منطقــه حائــل یا پــرواز ممنــوع در شــمال ســوریه 
ــود چــرا  ــرای معارضیــن ســوری ب ــام دیگــر ب ــاز مــی گــردد. پی ب
کــه بــه هــر حــال صرفــا حضــور روســیه بــه نــوار علــوی نشــین 
محــدود نمی شــود چــرا کــه وقتــی روس هــا حضــور نظامــی خود 
را تقویــت کردنــد ایــن بحــث مطــرح شــد کــه آیــا نیــروی نظامــی 
روســیه بــه سراســر ســوریه اعــزام خواهــد شــد یــا خیــر صرفــا بــه 
همــان نــوار علــوی نشــینی  محــدود مــی شــود کــه تحت تســلط 
دولــت دمشــق اســت و البتــه بخــش هایــی از آن مثــل »حلــب« از 

کنتــرل ارتــش ســوریه خــارج شــده اســت.
بنابرایــن دو نــگاه وجــود دارد. عــده ای بــه ویــژه در غــرب معتقــد 
بودنــد کــه هــدف روس هــا حفــظ همــان بخــش علــوی نشــینی 
اســت کــه تحــت تســلط دولــت »بشــار اســد« رئیــس جمهــوری 
ــه  ــدگاه دیگــری هــم وجــود دارد ک ــل، دی ســوریه اســت. در مقاب
ــدف  ــه ه ــر اینک ــی ب ــد مبن ــی کن ــد م ــر آن تاکی ــود مســکو ب خ

ــا کل گروههــای تروریســتی اســت. ــارزه ب اصلــی روســیه مب
بنابرایــن مــن تصــور مــی کنــم کــه نقــض حریــم هوایــی ترکیــه 
پیامــی بــود از ســوی روس هــا بــه کشــورهای غربــی و همچنیــن 
ــات هوایــی شــان  ــد کــه عملی ــا نشــان دهن معارضیــن ســوری ت
صرفــا بــه نــوار علــوی نشــین محــدود نخواهــد شــد و قصــد دارند 

دایــره حمــالت خــود را گســترده تــر کننــد.

امــا یــک واقعیــت وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه عملیــات هوایــی به 
تنهایــی نمــی توانــد در داخــل ســوریه راهگشــا باشــد و بــا اســتناد 
بــه ایــن گزینــه نمــی تــوان هیــچ یــک از گــروه هــای تروریســتی 
ــودن  ــن، نتیجــه بخــش ب ــرد. بنابرای ــود ک ــل ناب ــور کام ــه ط را ب
ــروی زمینــی اســت.  ــی در گــرو پشــتیبانی نی ایــن حمــالت هوای
حضــور روس هــا بیــش از آنکــه یــک حضــور نظامی قطعــی تلقی 
شــود کــه ســرانجام مشــخصی دارد، بیشــتر بــه ایــن معنــا اســت 
کــه مســکو مــی خواهــد پیــام هایــی را بــه طــرف غربــی، ترکیــه 
ــه  ــر ب ــی ب و گــروه هــای تروریســتی داخــل ســوریه برســاند مبن
رخ کشــیدن قــدرت روســیه و واقعیــت ایــن اســت کــه  در نقــض 
حریــم هوایــی ترکیــه هــم چیــزی غیــر از ایــن پیــام وجود نداشــته 
اســت. عمــال غیــر ممکــن اســت کــه مــواردی مثــل نقــض حریم 
ــه تقابــل گســترده بیــن مســکو و آنــکارا منجــر  هوایــی ترکیــه ب
ــه تنهایــی علیــه روســیه  ــه ترکیــه تــوان آن را دارد کــه ب شــود. ن
اعــالم جنــگ کنــد و نــه پیمــان آتالنتیــک شــمالی )ناتــو( تمایلی 
بــرای ورود جــدی بــه ایــن بحــث از خــود نشــان مــی دهــد. الزم 
بــه ذکــر اســت کــه خــود روس هــا هــم در عمــل مایــل بــه ایجاد 

تنــش نیســتند.

ــض  ــوص نق ــما در خص ــر ش ــتمالی نظ ــای دس || آق
حریــم هوایــی ترکیــه از ســوی جنگنــده های روســی 
ــه  ــو را چگون ــش نات ــال واکن ــن ح ــت؟ در عی چیس
ارزیابــی مــی کنیــد؟ آیــا ناتــو حاضــر اســت بــا روس 

ــود؟ ــر ش ــوریه درگی ــدان س ــا در می ه
ــتمالی: الگــوی پراکندگــی داعــش در خــط  ــی دس محمد عل
مــرزی ترکیــه و ســوریه یــک واقعیــت را بــه نمایــش مــی گــذارد 
ــمال  ــط ش ــش در خ ــای داع ــت ه ــه تروریس ــت ک ــن اس و آن ای
ــه  ــه هوایــی ب ــد کــه حمل ــده شــده ان ــه ای پراکن ــه گون ســوریه ب
ــاره  ــدون لحــاظ کــردن مشــکالتی مشــابه آنچــه کــه درب آنهــا ب
نقــض حریــم هوایــی ترکیــه بــه وجــود آمــد، میســر نخواهــد بــود. 
مــن قصــد نــدارم ایــن مســئله را غیــر عمــدی جلــوه دهــم ولــی 
هدایــت هوایــی ایــن گونــه حمــالت کار بســیار دشــواری اســت. 
مواضــع داعــش گاهــی آنقــدر بــه خــاک ترکیــه نزدیــک اســت که 
حتــی در مــواردی شــهروندان تــرک از داخــل مــرز خــود و از پشــت 
ــی  ــر داعشــی های ــراه تصوی ــن هم ــن تلف ــا دوربی ســیم خــاردار ب
ــذاری  ــن گ ــا مشــغول می ــری آنه ــد مت ــه در چن ــد ک ــه ان را گرفت
خطــوط مــرزی بــوده انــد. در ایــن شــرایط، هــر حملــه هوایــی کــه 
علیــه داعشــی هــا انجــام بگیــرد یــا هــر حملــه هوایــی کــه تهدید 
کننــده ورود مخالفیــن ســوری از ترکیــه بــه ســوریه باشــد منجــر 

بــه نقــض حریــم هوایــی ترکیــه مــی شــود.
ــت از  ــکارا حکای ــت آن ــات دول ــر اقدام ــال اخی ــد س ــی چن ــا ط ام
حساســیت ترکیــه بــه نقــض حریــم هوایــی ایــن کشــور در مــرز 
ســوریه داشــته اســت. پیشــتر تنــش هــای مشــابه ای بیــن آنــکارا 

ــرار دادن  ــدف ق ــابقه ه ــرف س ــته و دو ط ــود داش ــق وج و دمش
ــد. ــر را دارن ــای یکدیگ ــا  و بالگرده هواپیماه

در ایــن قضایــا ظرافــت سیاســی و نظامی خاصــی گنجانده شــده و 
ناتــو، ترکیــه، روســیه و آمریــکا خیلــی هوشــمند تــر از این هســتند 
کــه بــه خاطــر حفــظ منافــع نظامــی و سیاســی خــود در صحنــه 
کوچــک ســوریه بخواهنــد رو در روی یکدیگــر بایســتند. واقعیــت 
ــع و ســهم  ــال مناف ــه دنب ــن کشــورها ب ــن اســت کــه همــه ای ای
خــود هســتند و غیــر منطقــی اســت کــه بــه خاطــر گرفتــن یــک 
ســهم کشــوری مانند روســیه که ســاالنه چندیــن میلیــارد دالر گاز 
بــه ترکیــه صــادر مــی کنــد و برنامــه ســاخت نیــروگاه هســته ای 
ــا  ــه فکــر خصومــت ورزی ب ــد ب ــال مــی کن را در ایــن کشــور دنب
ــه  ــا توجــه ب ــاره ترکیــه هــم ب ــکارا باشــد. ایــن امــر درب دولــت آن
نیــاز متقابلــی کــه بــه منابــع انــرژی روســیه دارد، صــدق مــی کند 
حــال آنکــه گردشــگران روســی هــم بخــش قابــل توجهــی از نیــاز 

صنعــت توریســم ترکیــه را مرتفــع مــی کننــد.
ــن  ــور در ای ــه دو کش ــت ک ــی اس ــر منطق ــد و غی ــن، بعی بنابرای
شــرایط حســاس بــه خاطــر مســئله ای ماننــد نقــض حریــم هوایی 

ــری نظامــی شــوند. ــا یکدیگــر وارد درگی ب
البتــه، بعــد از نقــض حریــم هوایــی ترکیــه از ســوی جنگنــده های 
روســی، ســفیر روســیه بــه وزارت امــور خارجــه ترکیــه فراخوانــده 
ــه  ــکارا ب ــط مســکو- آن ــت هــای موجــود در رواب ــا، ظراف شــد. ام
ایــن ســمت و ســو نمــی رود کــه آنهــا بخواهنــد اقــدام جــدی علیه 

هــم داشــته باشــند.
نکتــه مهمتــر در ایــن بحــث، موضــوع انتقــال مخالفیــن ســوری 
ــل  ــه دلی ــه ســوریه اســت کــه االن ب ــه ب ــه در ترکی ــرورش یافت پ
حضــور نظامــی روســیه متوقــف شــده اســت. همانطــور کــه مــی 
دانیــد گــروه اول از معارضینــی کــه در ترکیــه پــرورش یافتنــد پس 
ــد  ــه اســارت جبهــه النصــره درآمدن ــه ســوریه بخشــی ب از ورود ب
و بخشــی هــم بــه کردهــا پنــاه بردنــد و عمــال از صحنــه خــارج 

شــدند.
بــرای گــروه دوم هــم تقریبــا همیــن اتفــاق افتــاد و آمریکایــی ها و 
تــرک هــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه پــروژه »آمــوزش و تجهیز 
ــظ  ــداوم و حف ــه ت ــادر ب ــی ق ــرایط فعل ــوری« در ش ــن س معارضی

حیــات خــود نیســت.
ــه در  ــکا و ترکی ــه آمری ــت ک ــن اس ــده ای ــران کنن ــه نگ ــا نکت ام
ــوری را  ــن س ــالح مخالفی ــدند س ــور ش ــه مجب ــی ک ــرایط فعل ش
غــالف کننــد، هیــچ بعیــد نیســت کــه ســراغ ایــن ســناریو برونــد 
کــه فعــال کاری بــا داعــش نداشــته باشــند و داعــش دقیقــا نقطــه 
ــظ  ــرای حف ــیه ب ــه روس ــی ک ــل آن هدف ــد در مقاب ــی باش توازن
ــن  ــف معارضی ــدف تضعی ــه ه ــکو س ــوریه دارد. مس ــت س حاکمی
ســوری، ســرپا نگــه داشــتن نظــام سیاســی اســد و بســتن دســت 

ــد. ــی کن ــال م ــان دنب ــه طورهمزم ــه را ب ــکا و ترکی آمری
حـال، بـرای مقابلـه با اقدامـات روسـیه، واشـنگتن و آنـکارا در حال 
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حاضر گزینـه دیگری جز کاهش حمـالت خود علیه داعـش ندارند. 
حتی چنـد روزی اسـت که عمال ائتـالف آمریکایی حمـالت جدی 
را علیـه مواضـع داعش انجام نمـی دهد. در عمل، همـه جدیت خود 
را از دسـت داده و بـه این حقیقت رسـیده اند که داعـش را نمی توان 
بـا حمالت هوایـی از بین بـرد. ترکیـه و آمریکا بـه این باور رسـیده 
انـد کـه وقتـی روس ها با ایـن قـدرت وارد صحنه شـده انـد، اگر ما 
االن مسـئله داعـش را حـل کنیـم هم بـه نفع اسـد اسـت و هم به 
نفـع روس هـا. برای همین تـا حدی عملیات خـود را کند کـرده اند.

لــذا، مــن معتقــد هســتم کــه ترکیــه و روســیه در ایــن بــازی بــه 
ســمت یــک کار پــر تنــش نمــی رونــد و بیانیــه ناتــو هــم در دفــاع 
از ترکیــه یــک بیانیــه کالســیک اســت کــه بــرای اعــالم حمایــت 
ــر، بحــران  ــد. از ســوی دیگ ــی کن ــه اعضــا صــادر م ــود از هم خ
ــر  ــده ت ــی پیچی ــی روســیه خیل هــای سیاســی، اقتصــادی و امنیت
از آن اســت کــه بخواهــد بــه خاطــر حفــظ منافــع خــود در بــازی 
ســوریه هــم بــا ناتــو وارد جنــگ شــود و هــم بــا آمریــکا و ترکیــه 

درگیــر شــود.
نتیجــه آنکــه موازنــه قــوا قــدم بــه قــدم بــه همیــن شــکلی کــه در 

جریــان اســت ادامــه خواهــد یافــت.

ــت و  ــه چیس ــران خاورمیان ــه بح ــرب ب ــگاه غ || ن
اصــوال آمریــکا چــه پــروژه ای را در صحنه مناقشــات 

ــد؟ ــی کن ــال م ــه ای دنب منطق
دیاکــو حســینی: در درجــه اول بایــد ببینیــم کــه اصــوال پایــه 
و اســاس ایــن درگیــری چیســت و چــه تبعاتــی در آینــده در پــی 
ــر  خواهــد داشــت. تاثیــر آنچــه کــه اتفــاق مــی افتــد بســیار فرات
از ایــن صحنــه رفتــه و بــر نــوع صــف بنــدی هــای جهانــی تاثیــر 

مــی گــذارد.
تــا حــد زیــادی وقایــع آتــی بــه پاســخ ایــن پرســش بســتگی دارد 
کــه اساســا چــرا بحــران در ســوریه و در مقایــس بزرگتــر در یمــن، 
ــرب  ــج در غ ــگاه رای ــک ن ــاده اســت. ی ــاق افت ــی اتف ــراق و لیب ع
وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه آنچــه در خاورمیانــه اســالمی - عربی 

در حــال رخ دادن اســت بــه نوعــی تکــرار درگیــری هایــی موســوم 
ــاد- ــا اتفــاق افت ــه »جنــگ هــای ۳0 ســاله« اســت کــه در اروپ ب

جنــگ هایــی کــه پایــه و اســاس آن مذهبــی اســت و در نهایــت 
منجــر بــه ظهــور یــک نــوع سیســتم مبتنــی بــر کشــور - ملــت 

پایگــی در اروپــا شــد کــه تــا بــه امــروز هــم دوام داشــته اســت.
بــا تکیــه بــر ایــن اعتقــاد، ایــن جنــگ ریشــه هــای ایدئولوژیــک و 
اجتنــاب ناپذیــر دارد کــه در نهایــت بــه ماهیــت و سرشــت اســالم 
سیاســی بــاز مــی گــردد. یعنــی مــا از یــک ســو بــه نوعــی شــاهد 
ــر  ــوی دیگ ــتیم و از س ــی هس ــالم سیاس ــای اس ــت ه ــرد قرائ نب
ــی 200  ــه ط ــکوالر ک ــم س ــا لیبرالیس ــالم ب ــری اس ــاهد درگی ش

ســال گذشــته غــرب تغذیــه کننــده اصلــی آن بــوده اســت.
ایـن دیـدگاه در خود آمریـکا هم از سـوی افـراد بسـیار مهمی مثل 

»ریچـارد هـاس« یا حتی »هنری کسـینجر« پذیرفته شـده اسـت. 
کسـینجر به تازگی بـا نوشـتن مقالـه ای در روزنامه »وال اسـتریت 
ژورنـال« ایـن بحـث را مطـرح  کـرده و از مسـائل اخیـر بـه عنوان 
شـاهدی برای فروپاشـی نظـم جهانی و گـذار به یک نظـم جهانی 
جدیـد نـام بـرده اسـت. بـه گفتـه وی، در این نظـم جهانی کـه در 
حـال فروپاشـی اسـت سیسـتم »وسـتفالیایی« عمـل نمـی کند و 
نوعی جنـگ ایدئولوژیـک در جریان اسـت. پذیرفتن ایـن فرض به 
ایـن معنـا خواهد بـود که هیـچ نـوع گریـزی از این فاجعه نیسـت. 
همانطـور کـه در اروپـا نبـود. در ایـن جنـگ اعتقـادی بین اسـالم 
سیاسـی رادیـکال و تفکر لیبرال- کـه یکی قصد دارد شـریعت را در 
یک قلمـرو سـرزمینی بنا بکنـد و دیگری می کوشـد تا شـریعت را 
از کشـورداری جـدا بکند- بایـد یک طرف پیـروز شـود. در این نبرد 
یـا تفکر لیبـرال غربی کـه به دنبـال انزوای شـریعت از کشـورداری 
و سـرزمین اسـت پیـروز می شـود یا اسـالم رادیـکال پیـروز میدان 
خواهـد بـود. ایـن بـه معنـای عینیـت یافتـن هشـداری اسـت کـه 

»هانتینگتون« بیسـت سـال پیـش داد.
دقــت داشــته باشــید نگاهــی کــه غــرب امــروز دنبــال مــی کنــد 
ــش در  ــال پی ــه 20 س ــروژه ای ایســت ک ــه پ ــد نیســت. ادام جدی
غــرب بــرای فروپاشــی شــوروی شــروع شــد. در ایــن نــوع نــگاه، 
ــرد یکــی از  ــن نب ــن جنــگ نیســت و در ای ــزی از ای ــچ راه گری هی
طرفیــن حتــی بــه قیمــت مــرگ هــزاران نفــر پیــروز مــی شــود.

ــا  ــه اروپ ــکا و بخشــی از جامع ــه آمری ــدگاه در درون جامع ــن دی ای
رایــج اســت. بــا ایــن تفــاوت کــه اروپایــی هــا خیلــی واقــع بینانــه 
ــه واســطه  ــی ب ــه نوع ــون ب ــد چ ــی کنن ــگاه م ــه مســئله ن ــر ب ت
ــر  ــه طــور مســتقیم درگی ــن بحــران ب ــا ای ــان ب معضــل پناهجوی
ــوع  ــی و ن ــه جغرافیای ــطه فاصل ــه واس ــا ب ــی ه ــتند. آمریکای هس
ــی  ــگاه م ــر ن ــده آل گرات ــان بســیار ای ــه جه ــگ سیاســی ب فرهن
ــی  ــوه م ــی جل ــی را هیوالی ــالم سیاس ــه اس ــن جنب ــد و از ای کنن
دهنــد کــه در حــال بلعیــدن خاورمیانه اســت و لیبرالیســم سیاســی 

ــد. ــی مــی کنن ــا آن معرف ــده ب ــه کنن ــان مقابل را جری
ــن  ــه چنی ــکا ب ــده در آمری ــم گیرن ــان تصمی ــرار باشــد جری ــر ق اگ

تقابــل و دوگانگــی اعتقــاد داشــته باشــد بــه ایــن معنــا اســت کــه 
واشــنگتن در نهایــت مجبــور بــه جانبــداری از یکــی از ایــن نیروها 

خواهــد بــود.
ــگاه همیــن آمریکایــی هــا کــه ایــن دوگانگــی  ــب آنکــه از ن جال
ــع و سرچشــمه اســالم سیاســی  ــران منب ــد، ای ــی کنن ــال م را دنب
ــه را ببلعــد. شــما ایــن  ــی اســت کــه قــرار اســت خاورمیان رادیکال
ــن  ــد و همچنی ــارن بدهی ــیعی تق ــالل ش ــث ه ــا بح ــئله را ب مس
ــر  ــن درگی ــراق و یم ــوریه، ع ــه س ــا از اینک ــی ه ــرس آمریکای ت
ــای  ــیعیان و نیروه ــرف آن ش ــک ط ــه در ی ــتند ک ــردی هس نب
وابســته بــه ایــران قــرار گرفتــه انــد. اگر ایــن وضعیــت مهار نشــود 
مــی توانــد بــه بحریــن، ســایر نقــاط منطقــه و حتــی آســیای غربی 
هــم کشــیده شــود و تفکــر لیبــرال، ســکوالر یــا شــبه ســکوالر را 

ــه چالــش بکشــد. ب
اگــر از ایــن زاویــه بــه مســئله نــگاه بکنیــم، ایــن جنگــی اســت که 
بیــن ایــران )بــه عنــوان انقالبــی کــه به زعــم آمریــکا رادیکالیســم 
افراطــی را ترویــج مــی کنــد( و ایــاالت متحــده آمریــکا و جهــان 
ــه  ــر جامع ــم ب ــان حاک ــی از جری ــن بخش ــود دارد. ای ــرب وج غ

نخبــگان واشــنگتن اســت.
اصــال فلســفه شــروع جنــگ در ســوریه ایــن بــود که بــا اســتفاده از 
فرصــت بــی ثباتــی در ایــن کشــور به قلــب جبهــه مقاومــت یعنی 
ارتبــاط لجســتیک بیــن ایــران و جنــوب لبنــان آســیب زده شــود. 
ایــن وسوســه ای بــود کــه از جانب عربســتان ســعودی شــروع شــد 
بعــد بــه ترکیــه رســید و پــس از آن غــرب بــا تکیــه بــر خواســت 
هــای رژیــم صهیونیســتی از فرصــت به دســت آمــده اســتفاده کرد 
تــا هــم امنیــت اســرائیل را تضمیــن کنــد و هــم هــالل شــیعی را 
ــده قدیمــی  ــه وجــود آمــده ای ناقــص بگــذارد و هــم در شــرایط ب

گســترش دموکراســی را پیگیــری کنــد.
واقعیــت ایــن بــود کــه اســاس ماجــرا بــرای حملــه بــه حــوزه نفوذ 
ــور در  ــن تص ــه ای ــل ک ــن دلی ــه ای ــم ب ــد. آن ه ــاد ش ــران ایج ای
جهــان و در منطقــه رایــج بــود کــه ایــران تنها برنــده جنــگ عراق 
ــا  ــود ت ــن فرصــت ب ــن، جنــگ ســوریه بهتری ــوده اســت. بنابرای ب
حــوزه نفــوذ ایــران محدودتــر شــود. بنابرایــن فلســفه ایــن جنــگ 

مهــار ایــران بــود.
شــعیب بهمــن: اجــازه بدهیــد بــه چنــد مؤلفــه در تکمیــل صحبت 
هــای آقــای حســینی اشــاره کنــم. اروپایــی هــا هم ســه مســئله را 
در روابــط خــود بــا روس هــا و آمریکایــی هــا دنبــال می کننــد. اول 
آنکــه آمریــکا در مناطقــی بحــران آفرینــی مــی کنــد که بــه نوعی 
در جــوار اروپــا واقــع شــده انــد و بخــش زیــادی از هزینــه بحــران 
ــران  ــخص بح ــه مش ــک نمون ــه ی ــد ک ــی افت ــا م ــه دوش اروپ ب

پناهجویــان خاورمیانــه و بــه طــور خــاص ســوری اســت.
دوم آنکــه آمریکایــی هــا بــا بحــران ســازی مشــکلی ندارنــد امــا 
ــه در بحــران  ــا ن ــوان هســتند. آنه در حــل و فصــل آن عمــال نات
ــه  ــوریه. ب ــه در س ــد و ن ــران بودن ــه بح ــه خاتم ــادر ب ــن ق اوکرای
همیــن دلیــل اســت کــه اروپایــی هــا تصــور مــی کننــد کــه ضعف 
واشــنگتن در حــل و فصــل مناقشــات مــی توانــد نمایــی باشــد از 

ــکا. ــی آمری افــول هژمون
سـوم آنکـه اروپایی ها مـی بینند در نظـام بین الملل تنهـا بازیگری 
کـه بـه طور مسـتقل عمل می کنـد و به هر حـال در برابر سیاسـت 

های آمریکا ایسـتادگی می کند، روسـیه اسـت.
ایــن مســائل باعــث شــده کــه اروپایــی هــا کمــی در روابــط خــود 
بــا آمریــکا و روســیه تجدیــد نظــر کننــد. بــه نظــر مــی آیــد کــه 
ــه نوعــی شــاهد تفــاوت دیــدگاه در سیاســت  در آینــده هــم مــا ب

خارجــی کشــورهای اروپایــی باشــیم.

|| آیــا احتمــال همــکاری آمریــکا و روســیه در 
خصــوص مبــارزه علیــه تروریســم در ســوریه وجــود 

ــت؟ ــد داش خواه
دیاکــو حســینی: آمریکایــی هــا پذیرفتــه انــد کــه اســتراتژی 
آنهــا در قبــال ســوریه طــی ۴ ســال گذشــته اشــتباه بــوده اســت. 
ــکا  ــه آمری ــرش چــه در کاخ ســفید و چــه در خــود جامع ــن پذی ای
بــه طــور گســترده ای نمــود پیــدا مــی کنــد مبنــی بــر اینکــه آنچه 
واشــنگتن تــا بــه امــروز در قبــال ســوریه انجــام داده اشــتباه بــوده 
اســت اعــم از تربیــت معارضیــن ســوری و امیــد بســتن بــه عــده 
ای از میانــه روهایــی هــم کــه تضمینــی بــرای میانــه رویــی آنهــا 

ــدارد. وجــود ن
ــیاری از  ــروز بس ــا ام ــده ت ــث ش ــت باع ــه شکس ــراف ب ــن اعت ای
منتقــدان »بــاراک اوبامــا« رئیــس جمهــوری آمریــکا وی را متهــم 
کننــد کــه اســتراتژی مشــخصی را در منطقــه دنبــال نمــی کنــد. 
ایــن گالیــه را نــه تنهــا از زبــان جمهــوری خواهــان آمریکایــی می 
شــنویم بلکــه تیــم کاخ ســفید از قبیــل »ســوزان رایــس« مشــاور 
امنیــت ملــی اوبامــا و »اشــتون کارتــر« وزیر دفــاع کابینــه وی هم 

نظــر مشــابهی را مطــرح مــی کننــد.
ایــن اقــرار نشــانه ای از ایجــاد شــکاف درونــی در جامعــه آمریــکا 
اســت بــه ویــژه در ایــن مقطــع زمانــی خــاص کــه بــه نوعــی وزن 

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 43 |  شماره 9 |  1 آذر 94

روســیه و ایــران در ایــن صــف بنــدی بیشــتر اســت و داللــت بــر 
انســجام جبهــه طرفــدار اســد دارد.

ــت  ــه شکس ــا ب ــی ه ــه آمریکای ــی ک ــن در مقطع ــرار گرفت ــا ق ب
خــود اعتــراف کــرده انــد، مــا انتظــار آن را مــی کشــیم کــه دولــت 
واشــنگتن باالخــره اســتراتژی مشــخصی را در قبــال منطقــه اتخاذ 
ــی  ــه م ــتراتژی چ ــن اس ــه ای ــت ک ــن اس ــؤال ای ــا س ــد. ام کن
ــکا  ــت در داخــل آمری ــه گمــان مــن نوعــی رضای ــد باشــد؟ ب توان
ــر اینکــه بهتــر اســت فعــال بشــار اســد  بــه وجــود آمــده مبنــی ب
ــه معنــای تاییــد وی از  ــد )البتــه ایــن ب در راس قــدرت باقــی بمان
ســوی واشــنگتن نیســت امــا اولویــت آمریــکا فعــال مبــارزه با اســد 

نیســت بلکــه داعــش اســت(.
امـا بعـد از اینکـه داعش شکسـت خـورد امکان یـک نـوع تعامل و 
گفتگـوی چنـد جانبه بیـن روسـیه، ایران و تمـام کشـورهای ذینفع 
در منطقـه از جملـه ترکیه، عربسـتان و غـرب به ویـژه آمریکا وجود 
خواهـد داشـت. اگـر فـرض را بر ایـن بگذاریـم که اولویت نخسـت 
مبـارزه با داعش اسـت پس می توان بـه نوعی انتظار تعامل بیشـتر 

بین روسـیه و آمریکا را داشـته باشـیم.

|| آیــا منافــع تهــران و مســکو در میــدان کارزار 
ســوریه بــا یکدیگــر همپوشــانی دارد یــا اینکــه فقــط 
ــه لزومــا  بحــث همســویی منافــع مطــرح اســت و ن
همپوشــانی؟ آیــا ایــران و روســیه یــک هــدف واحــد 

ــد؟ ــی کنن ــال م را دنب
ــران و  ــع ته ــه مناف ــت ک ــن اس ــت ای ــن: واقعی ــعیب بهم ش
مســکو در ســوریه مشــترک نیســت بلکــه همســویی دارد بــه ایــن 
ــی  ــام سیاس ــه نظ ــن اســت ک ــران ای ــی ای ــدف غای ــه ه ــا ک معن
ــه عنــوان بخشــی از محــور مقاومــت حفــظ  ــر ســوریه ب حاکــم ب
شــود. امــا روس هــا از حفــظ نظــام فعلــی ســوریه اهــداف دیگــری 
دارنــد کــه در راســتای تامیــن منافــع ژئوپلیتیکــی و ســنتی مســکو 
در خاورمیانــه و دریــای مدیترانــه پیــش مــی رود. لــذا، آنچــه کــه 
ــد  ــک مســیر گام بردارن ــران و روســیه در ی ــروز ای باعــث شــده ام

منافــع مشــترک نیســت بلکــه منافــع همســو اســت.
امــا، در اهــداف کوچکتــر مــا مــی توانیــم شــاهد همپوشــانی منافع 
هــم باشــیم. بــه عنــوان مثــال هــم ایــران و هــم روســیه خواهــان 
ــه  ــه ب ــه خاورمیان ــه را در منطق ــازی ترکی ــوان ب آن هســتند کــه ت
ــه  ــران و هــم روســیه ب ــم ای ــد. ه ــژه در ســوریه محــدود بکنن وی
نوعــی گــروه هــای تروریســتی ســلفی را کــه در منطقــه بــه وجــود 
ــیه  ــران و روس ــد. ای ــی کنن ــرض م ــود ف ــمن خ ــد، دش ــده ان آم
مخالــف آن هســتند کــه آمریــکا جــای پایــی در منطقــه پیــدا کند.

ــن اهــداف مشــترک نســبتا کوچــک در  ــه رغــم اینکــه ای ــی ب ول
روابــط تهــران -مســکو در قبــال ســوریه وجــود دارد، هــدف نهایی 
ــم  ــئله ه ــن مس ــاوت اســت. همی ــادی متف ــد زی ــا ح ــرف ت دو ط
آینــده حضــور نظامــی روســیه در ســوریه را کمــی ســؤال برانگیــز 
مــی کنــد بــه ایــن معنــا کــه شــاید در کوتــاه مــدت و میــان مــدت 

حضــور روس هــا باعــث شــود کــه پیــروزی هایــی در جبهــه اســد 
بــه دســت بیایــد، امــا در درازمــدت ایــن مســئله مــی توانــد چالــش 

برانگیــز باشــد.
درســت اســت کــه ایــران روس هــا را مجــاب بــه حضــور در میدان 
کارزار ســوریه کــرد، امــا واقعیــت ایــن اســت که مســکو با حســاب 
کتــاب وارد ایــن صحنه شــد و قاعدتــا منافع، ســود و هزینه خــود را 
پیــش از اتخــاذ هــر تصمیی بــرآورد کــرده اســت. هدف مســکو آن 
اســت کــه بــا قــدرت نمایــی در ســوریه در مذاکــره بر ســر مســائل 

خاورمیانــه و حتــی اوکرایــن از غــرب امتیــاز سیاســی بگیرد.
ــال  ــتند ح ــات هس ــل تبلیغ ــا اه ــتمالی: روس ه ــی دس محمد عل
ــر  ــه فک ــگاه ب ــراق هیچ ــه در ع ــوریه و ن ــه در س ــران ن ــه ای آنک
بزرگنمایــی نبــوده اســت. بــرای مثــال مــا هرگز بــه عمــق کارهای 
عمرانــی و خدماتــی در عــراق نپرداختیــم. درســت اســت کــه از بعد 
ایدئولوژیکــی حفــظ نظــام ســوریه وظیفــه مــا تلقــی مــی شــود اما 
ــک دســتاورد ملمــوس  ــد ی ــی مباحــث ایدئولوژیکــی هــم بای حت

داشــته باشــند.
آنچــه کــه ایــران را در حــوزه ســوریه از روس هــا متمایــز مــی کند 
ــم صهیونیســتی و  ــا رژی ــن حــوزه ب ــن اســت کــه مســکو در ای ای
حتــی ناتــو هماهنگــی هایــی انجــام مــی دهــد، بــا ترکیــه در حوزه 
انــرژی بــه تفاهــم خواهــد رســید، حتــی ایــن امــکان وجــود دارد 

کــه بــا خــود آمریــکا هــم بــه توافــق برســد.
واقعیــت ایــن اســت کــه ۶0 درصــد از خــاک ســوریه از دســت رفته 

و آخــر بــازی نامعلــوم و نگــران کننده اســت.
ــن نباشــیم، در جهــت نفــی  ــع بی اگــر در تحلیــل هــای خــود واق
نقــش خــود پیــش خواهیــم رفــت البتــه ایــران بســیار واقــع بیــن 
تــر و بزرگتــر از آن اســت کــه خــود را بــه مجــاب کــردن روســیه 
بــرای حضــور در بــازی دلخــوش کنــد. امــا ایــران بایــد خــود را در 
قــد و قامــت یــک عنصــر تعییــن کننــده ببینــد و نــه یــک عنصــر 

ــذار. اثرگ
ایــران بایــد بــه عنــوان یــک کشــور تعییــن کننــده در کنــار هــدف 
اصلــی خــود ســناریوهای جایگزیــن را هــم مــد نظــر داشــته باشــد 
ــه  ــران ب ــه بازیگ ــن هم ــی بی ــق ضمن ــک تواف ــی ی ــر زمان ــا اگ ت
وجــود بیایــد کــه مثــال بشــار اســد در یــک رونــد میــان مــدت از 

راس قــدرت کنــار بــرود، گزینــه مــا چــه خواهــد بــود.
ــئله  ــن دو مس ــر روی ای ــود را ب ــای خ ــی ه ــن نگران ــن م بنابرای
ــاره حضــور  متمرکــز مــی کنــم. اول آنکــه نبایــد خیلــی هــم درب
ــود  ــش خ ــت نق ــرده و اهمی ــی ک ــوریه بزرگنمای ــیه در س روس
ــوریه  ــده س ــاره آین ــد درب ــا بای ــه م ــم. دوم آنک ــگ کنی را کمرن

ــیم. ــته باش ــر داش ــی را در نظ ــناریوهای مختلف س
دیاکــو حســینی: پیــروزی نظامــی در شــرایط موجــود بــا وضعیتــی 
ــور از  ــر منظ ــت. اگ ــن نیس ــده ممک ــل ش ــکو وارد عم ــه مس ک
ــور  ــه ط ــوری ب ــن س ــی معارضی ــه تمام ــد ک ــن باش ــروزی ای پی
ــد  ــاق نخواه ــن اتف ــع ای ــم واق ــد، در عال ــت بخورن ــل شکس کام
افتــاد. حضــور روســیه تــا زمانــی کــه بــدون دخالــت نیــروی زمینی 

ــه  ــد داد. مصالح ــر نخواه ــوریه را تغیی ــازی س ــادالت ب ــد، مع باش
آمریــکا و روســیه بــه عقیــده مــن صــورت خواهــد گرفــت امــا نــه 
ــکا در اوکرایــن  ــا و آمری ــا اروپ در ســوریه. احتمــال ایــن مذاکــره ب

ــی بیشــتر اســت. خیل
پلــت فــرم روس هــا در ســوریه ایــن اســت کــه بــا افزایش پرســتیژ 
در منطقــه، غــرب را مجــاب بــه در نظــر گرفتــن مالحظات مســکو 
ــاز  ــن ب ــرای حــل مســئله اوکرای ــی ب ــب باب ــن ترتی ــه ای ــد. ب کنن
ــش  ــی پی ــاده اســت. حت ــاق افت ــن اتف ــد شــد و در عمــل ای خواه
ــوع  ــک ن ــده ی ــاه آین ــی 5 م ــه طــی ۴ ال ــن آن اســت ک ــی م بین

مصالحــه در اوکرایــن شــکل بگیــرد.
همانطــور کــه جبهــه موافــق اســد شــامل ایــران و روســیه منافــع 
ــه  ــاع ب ــم اوض ــرف ه ــد، در آن ط ــی کنن ــال م ــی را دنب متفاوت
همــان ترتیــب اســت، یعنــی ترکیــه، قطــر، عربســتان و آمریکایــی 
ــاره اینکــه چطــور بایــد بــا مســئله ســوریه برخــورد شــود  هــا درب
اختــالف نظرهــای عمیقــی دارنــد. آمریکایــی هــا بیشــتر تمایــل 
ــئله  ــن مس ــه ای ــوند در حالیک ــو ش ــد وارد گفتگ ــا اس ــه ب ــد ک دارن
ــا اســد  ــرای ترکیــه و عربســتان قابــل قبــول نیســت. مذاکــره ب ب
مســئله ای اســت کــه امــروز جامعــه آمریــکا بــه طــور گســترده ای 

ــه آن فکــر مــی کنــد. ب
صحنـه سـوریه چند الیه اسـت با تنـوع عجیبـی از منافـع که هیچ 
یک با دیگری سـازگار نیسـت. ترکیه، عربسـتان و آمریکا هر چقدر 
هـم که خواهان رفتن اسـد باشـند درباره اسـتراتژی رسـیدن به این 
هدف با هـم اختالف نظر عمیـق دارند چـون تاثیرپذیری ناهمگون 

از بحران سـوریه و همچنیـن ابقای دولت اسـد دارند.
بــه همیــن دلیــل هــم هســت کــه اختــالف منافــع روســیه و ایران 
باعــث نگرانــی نمــی شــود. نمــی توانیــم انتظــار داشــته باشــیم که 
روســیه بــا یکــی از طرفیــن جبهــه مقابــل وارد معاملــه شــود. دقت 
داشــته باشــید کــه بــا توجــه بــه اختــالف منافــع در جبهــه مقابــل، 
بــرای ترکیــه و عربســتان ســعودی قابــل قبــول نیســت کــه فرضا 

مســکو و واشــنگتن بــا هــم وارد معامله شــوند.
در جهــان امــروز امــکان معاملــه بــه طــور یــک جانبــه وجود نــدارد 
ــع  ــور از جم ــال دو کش ــه مث ــود ک ــم ب ــن نخواهی ــاهد ای ــا ش و م
کشــورهای ذینفــع در یــک مســئله بــا هــم معاملــه کننــد بــدون 
ــه باشــد.  ــه صــورت گرفت ــد جانب ــل مصالحــه ای چن اینکــه از قب
مذاکــرات یــک جانبــه در صحنــه عمــل شکســت خواهــد خــورد.

هیــچ مصالحــه مؤثــری در صحنــه عمــل بیــن قــدرت هــا شــکل 
نخواهــد گرفــت مگــر آنکــه یــک مذاکــرات جــدی چنــد جانبــه 
ــه  ــا حضــور تــک تــک کشــورهای دخیــل در بحــران ســوریه ب ب

وجــود بیایــد.
بایــد ببینیــم اصــل ایــن بحــران چــرا ایجــاد شــد و مــا در آن چــه 
چیــزی مــی خواهیــم کــه هــم انســانی باشــد و هــم منافع ملــی ما 
را تامیــن بکنــد. بــه نظــر مــن نقطــه و خــط قرمــز مــا ایــن اســت 
کــه مقاومــت کــه خــود یــک جریــان انســان گــرا اســت، حفــظ 
شــود. ایــن هدفــی اســت کــه ایــران دنبــال مــی کنــد و نه بیشــتر. 
ــم.  ــرای ایجــاد مســتعمره در ســوریه و عــراق نداری ــا قصــدی ب م
ــد چــون  ــه ندارن ــه قضی ــن نگاهــی ب ــا هــم چنی ــا روس ه قاعدت

عصــر اســتعمار گذشــته اســت.
مــا بــه دنبــال آن هســتیم کــه یــک صلــح پایــدار در منطقــه ایجاد 
شــود ضمــن آنکــه منافــع مشــروع کشــورهایی کــه آســیب دیــده 

انــد یــا در معــرض آســیب قــرار دارنــد، حفــظ شــود.

|| آقـای دکتـر بهمـن بـا توجـه بـه تعـارض منافعی که 
وجود دارد، سـناریوی محتمل در آینده سـوریه چیسـت؟ 
آیـا ارتـش آزاد و شـورای مخالفیـن هـم در آینـده ایـن 
کشـور نقش خواهند داشـت؟ در این صورت سـناریوی 

جایگزیـن ایران بـه چه نحـو خواهـد بود؟
شـعیب بهمـن: موضـع روس هـا در قبـال سـوریه در واقـع از 
چنـد پایه و اسـاس نشـأت مـی گیـرد. اول آنکه مسـکو بـه قانونی 
و مشـروع بودن دولت بشـار اسـد معتقد اسـت. دوم آنکـه به عقیده 
روس هـا، صلـح و ثبـات روسـیه در گـرو نابـودی تروریسـم اسـت 
بنابرایـن اگر قرار باشـد درباره آینده سـوریه تصمیم گیری شـود، در 
وهله نخسـت گروه های تروریسـتی باید خلع سـالح شـوند. سـوم 
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آنکـه روس هـا آماده هسـتند تا بـه رغم مشـروعیت دولت اسـد، با 
تمامـی طرف هـای درگیر در این ماجـرا ارتباط بگیرند تـا در صورت 
لـزوم به عنـوان میانجی با آنها وارد بحث شـوند. چهـارم آنکه روس 
هـا در شـرایط فعلی در داخل سـوریه با برخی از کشـورها مثل لبنان 
و ایـران همگرایـی دارنـد. بنابرایـن، آنها مـی خواهنـد ضمن حفظ 
ایـن همگرایی به سـمت مذاکـره با برخی کشـورهایی پیـش بروند 
کـه مواضعشـان با مسـکو ناهمسـو اسـت مثـل عربسـتان، قطر یا 
ترکیـه. اگر ایـن چهار عنصـر را در نظر بگیریم سیاسـت روسـیه در 

قبـال آینده سـوریه مشـخص می شـود.
ــاره آینــده ســوریه بیــن روس  امــا آنچــه کــه در حــال حاضــر درب
هــا و غــرب شــکاف ایجــاد کــرده را مــی تــوان در ســه نقطــه بــه 
بحــث گذاشــت. اول موضــوع آینــده اســد اســت کــه البتــه توافــق 
نســبتا ضمنــی دربــاره آن صــورت گرفتــه. دومیــن موضــوع ایــن 
ــود؟  ــد ب ــه کســانی خواهن ــده ســوریه چ ــان آین ــه حاکم اســت ک
ادامــه حاکمیــت فعلــی بــا شــیوه حــزب بعــث، حاکمیــت مخالفین 
ــراط گراهــای  ــه اصطــالح غــرب گــرا، حاکمیــت اف ــا ب ــرال ی لیب

ســلفی کــه قطعــا مطلــوب هیچکــس نیســتند.
تصـور مـن بر این اسـت کـه در حـال حاضـر آمریکایی ها بـا توجه 
بـه اینکه از یک طرف نتوانسـته اند عنصـر خیلی برجسـته ای را در 
بیـن لیبـرال هـا پیدا کننـد و از طـرف دیگـر تجربـه عـراق را دارند 
)نابـودی کامـل سـاختار حاکمیـت و عـدم تـوان بازسـازی آن(، به 
سـمت گزینـه اول پیـش مـی رونـد و در آینـده فـردی را از همیـن 

حاکمیت فعلی سـوریه جایگزین اسـد خواهند کرد. روسـیه و آمریکا 
بـر روی گزینـه سـوریه سـکوالر متحد اتفـاق نظـر دارنـد. البته در 
ایـن میان، تعریـف متفاوتی که روسـیه و آمریکا از تروریسـت دارند، 

چالش برانگیز شـده اسـت.
البتــه مــن گمــان مــی کنــم کــه روســیه و آمریــکا دربــاره آینــده 
اســد و ســوریه بــه راهــکار مشــترکی برســند و اینجــا اســت کــه 

شــاید قضیــه بــرای ایــران تــا حــدودی چالــش برانگیــز شــود.

|| آقــای دکتــر حســینی اگــر بــه نظــر شــما مذاکــره 
دو جانبــه بیــن روســیه و آمریــکا امــکان پذیر نیســت 
ــوریه را در  ــران س ــت از بح ــرون رف ــل ب ــس راه ح پ

چــه چیــزی مــی بینیــد؟
دیاکــو حســینی: بــه عقیــده مــن بایــد بــرای پاســخ بــه ایــن 
ســؤال بــه ریشــه بحــران بازگردیــم. ریشــه بحــران آن طــور کــه 
ــت هــای  ــای قرائ ــر مبن ــد ایدئولوژیکــی )ب ــی هــا مــی گوین غرب
ــت.  ــی اس ــه ژئوپلیتیک ــت، بلک ــی( نیس ــالم سیاس ــاوت اس متف
بحــران منازعــه ای اســت ژئوپلیتیکــی بیــن عربســتان ســعودی و 
ایــران و ایــن منازعــه بــه طــور ناخواســته بــر مــا تحمیــل شــد زیرا 

ــران هــراس داشــتند. آنهــا از گســترش نفــوذ ای
بــه نظــر مــن تنهــا راه حــل پایــان دادن بــه ایــن قضیــه مذاکــرات 
ــر  ــوی دیگ ــت و از س ــعودی اس ــتان س ــران و عربس ــتقیم ای مس
ــه و  ــران، ترکی ــه مــوازات آن بیــن ای ــد ب گفتگویــی کــه مــی توان

دیگــر کشــورها صــورت بگیــرد تــا بــه ایــن ترتیــب نوعــی موازنــه 
قــدرت بــه وجــود بیایــد.

ــدرت  ــوازن ق ــل ت ــیم راه ح ــح برس ــه صل ــم ب ــی خواهی ــر م اگ
اســت - مکانیســم ســاده، کالســیک و قدیمــی کــه هــزاران ســال 
ــا جایــی  وجــود داشــته اســت. در غیــر ایــن صــورت نبــرد بایــد ت
ادامــه پیــدا کنــد کــه یــک نفــر پیــروز شــود و ایــن یعنــی بــازی با 

حاصــل جمــع صفــر.
االن تصـور در جهان عـرب و همینطور غرب این اسـت کـه موازنه 
قـدرت به دلیل نفوذ ایـران در عراق و همچنین پیـروزی دیپلماتیک 
در مذاکـرات هسـته ای بـه هـم خـورده اسـت و بـرای بازگرداندن 
موازنـه نیاز اسـت که یکـی از حلقه هـای نفـوذ ایران یعنی سـوریه 
مهـار شـود. آنهـا هـراس دارند کـه ادامـه سلسـله تحوالتـی که در 
منطقه به سـود ایران پیش مـی رود، در نهایت دامن عربسـتان را در 

داخـل این کشـور بگیرد.
بنابرایـن، اگر مـا این تضمین را به عربسـتان بدهیم که قرار نیسـت 
منطقـه را تصـرف کنیم و آمـاده ایم تا در تـوازن قـدرت وارد مذاکره 
شـویم، امـکان رسـیدن بـه یـک مصالحـه در میـدان عمـل وجود 
خواهـد داشـت. تا زمانـی که این هراس نسـبت بـه نقش ایـران در 
منطقـه وجـود دارد، خیلـی طبیعی اسـت که انگیـزه های فـراوان و 
جـدی بـرای مهار ایـران وجود داشـته باشـد و اتفاقا کمک بـه گروه 
هـای تروریسـتی علیه یکـی از متحدان کلیدی ما یعنی بشـار اسـد 

از همیـن جا ناشـی می شـود.

شکســت ســخت آل ســعود در یمــن و از دســت 
رفتــن یــک بــه یــک مواضــع متجاوزیــن 
ــهرهای  ــتانها و ش ــر اس ــز و دیگ ــعودی در تع س
یمــن و... ســبب شــده اســت تــا انگلیــس 
ســرمایه گــذاری خــود را در ایــن مــورد از دســت 

ــد. ــه ببین رفت
ــور  ــر ام ــد وزی ــپ هامون ــر فیلی ــارات اخی اظه
خارجــه انگلیــس در خصــوص توقــف صــادرات 
ــعودی، آن  ــتان س ــه عربس ــس ب ســالح از انگلی
هــم بــه دلیــل احتمــال نقــض حقــوق بشــر در 
جنــگ یمــن، هــر مخاطبــی را بــه تعجــب وادار 
ــدت  ــول م ــس در ط ــت انگلی ــازد. دول ــی س م
بیــش از هشــت مــاه اخیــر از هیــچ گونه تالشــی 
ــی  ــردم ب ــه م ــرد علی در تســلیح آل ســعود در نب
پنــاه یمــن و کشــتار زنــان و کــودکان بــی پنــاه 
ــازمان  ــت س ــورای امنی ــرده و در ش ــذار نک فروگ
ملــل متحــد نیــز بــه همــراه واشــنگتن و پاریس 
مانــع از تصویــب قطعنامــه ای در تقابــل بــا 

ــت. ــده اس ــن ش ــعودیها در یم ــاوز س تج
حــال ســوال اصلــی اینجاســت کــه چــه اتفاقــی 
در مناســبات ریــاضـ  لنــدن رخ داده و چــرا 
ــه  ــبت ب ــد نس ــن ح ــا ای ــی ت ــات انگلیس مقام
ــند؟ در  ــی رس ــر م ــه نظ ــفته ب ــا آش ــعودی ه س
ــر  ــی را مدنظ ــت نکات ــوص الزم اس ــن خص ای

ــم: ــرار دهی ق
ــدن،  ــاض و لن ــان ری ــنتی می ــاط س ــف( ارتب ال
ــت. در  ــوع« اس ــع« و »متب ــک »تاب ــاط ی ارتب
ــه ازاهایــی  ایــن خصــوص میــان طرفیــن مــا ب
تعریــف شــده اســت کــه اگرچه رســمی نیســت، 
ــه عنــوان مثــال هیــچ  امــا علنــی مــی باشــد. ب
یــک از شــهروندان انگلیســی و غربــی در داخــل 
ــن  ــکاب بدتری ــورت ارت ــی در ص ــتان حت عربس
جرایــم ممکــن مــورد مجــازات قــرار نمــی 

ــد. گیرن

ــه جــرم  ــرا یــک شــهروند انگلیســی کــه ب  اخی
تولیــد مشــروبات الکلــی و فــروش آنهــا در 
ــس محکــوم شــده  ــه شــالق و حب عربســتان ب
ــت  ــود بازگش ــور خ ــه کش ــی ب ــه راحت ــود، ب ب
بــدون آنکــه حتــی ضربــه ای شــالق یــا 
لحظــه ای زنــدان را از ســوی مدعیــان شــریعت 
تحمــل کنــد. طــی ســالها و دهــه هــای مکــرر، 
ــادالت  ــر مع ــه ب ــت ک ــوده اس ــس ب ــن انگلی ای
ــی  ــی و حت ــادی، نظام ــی، اقتص ــی، سیاس داخل
بــر مناســبات داخلــی دربــار فرزنــدان عبدالعزیــز 
تســلط داشــته اســت. تحلیلگــران متفــق القــول 
هســتند کــه بخــش اعظمــی از انتصابــات دربــار 
ــس و  ــاعدت انگلی ــت و مس ــا موافق ــعودی ب س
دســتگاه امنیتــی خارجــی ایــن کشــور اروپایــی 

ــرد. ــی گی ــورت م ص
ــات  ــد، مقام ــاره ش ــه اش ــه ک ــان گون ب( هم
ــا  ــه تنه ــد ن ــپ هامون ــه فیلی ــی از جمل انگلیس
ــت  ــا رعای ــر و اساس ــوق بش ــا حق ــنخیتی ب س
حقــوق اولیــه انســانی ندارنــد، بلکــه خــود مولــد 
تروریســم و بحــران در منطقــه و جهــان اســالم 
ــدن از  ــی لن ــی علن ــل نارضایت ــا دلی ــتند. ام هس
ــود  ــی خ ــن نارضایت ــت؟ ای ــا چیس ــعودی ه س
ــا  ــعودی ه ــت س ــد محکومی ــواردی مانن را در م
ــال  ــف ارس ــل و توق ــن المل ــو بی ــازمان عف در س
ــد.  ــی ده ــان م ــس نش ــوی انگلی ــالح از س س
دلیــل ایــن نارضایتی یکــی ریشــه در ســه مقوله 
دارد: یکــی تحــوالت داخلــی عربســتان، دیگری 
تحــوالت منطقــه و ســومی تحــوالت مناســبات 

ــاض. ــدن و ری لن
ــی  ــبات داخل ــی مناس ــت یعن ــوزه نخس ج( در ح
ــی  ــدن برخ ــده ش ــزوا ران ــه ان ــاهد ب ــار، ش درب
ــتیم.  ــعودی هس ــار س ــس در درب ــل انگلی عوام
ــس آن  ــی انگلی ــات امنیت ــه مقام ــی ک موضوع
ــی  ــد. برخ ــی تابن ــر نم ــوان ب ــچ عن ــه هی را ب

ــبب  ــلمان س ــن س ــد ب ــای محم ــرانی ه هوس
شــده اســت تــا دســتگاه هــای جاسوســی 
انگلیــس نتواننــد بــه ماننــد گذشــته در کســوت 
ــر مناســبات  ــذار ب ــور خارجــی تاثیرگ ــک فاکت ی
داخلــی دربــار تاثیرگــذار باشــند.  همیــن مســئله 
خشــم انگلیــس از ســعودیها را برانگیخته اســت. 
ــن  ــه شــاهزاده مقــرن ب ــراد وابســته ب برخــی اف
ــداهلل  ــک عب ــه مل ــته ب ــراد وابس ــز و اف عبدالعزی
پادشــاه قبلــی ایــن کشــور کــه فعــال در داخــل 
دربــار توســط ملــک ســلمان و فرزنــدش محمــد 
ــت  ــود از وضعی ــی خ ــد نارضایت ــده ان ــه ش ایزول
ــل ســاخته  ــس منتق ــت انگلی ــه دول ــود را ب موج

ــد. ان
د( در حــوزه دوم، یعنــی مناســبات منطقــه 
ــعود  ــدت از آل س ــه ش ــس ب ــاض، انگلی ای ری
خشــمگین اســت. شکست ســخت آل ســعود در 
یمــن و از دســت رفتــن یــک بــه یــک مواضــع 
ــز و دیگــر اســتانها و  ــن ســعودی در تع متجاوزی
شــهرهای یمــن و در اختیــار قــرار گرفتــن تنگــه 
ــار اهلل  ــط انص ــدب توس ــاب المن ــتراتژیک ب اس
ســبب شــده اســت تــا انگلیــس ســرمایه گــذاری 
نظامــی و تســلیحاتی و سیاســی خــود در یمــن را 

ــد. ــه بدان ــت رفت از دس
 انگلیســی هــا مســئول ایــن محاســبه سرتاســر 
ــن  ــار ای ــعود و درب ــز را آل س ــه آمی ــط و فاجع غل
رژیــم مــی داننــد. ایــن قاعــده در خصــوص بازی 
عربســتان در ســوریه وعــراق نیــز صــادق اســت. 

انگلیــس دیگــر قــادر بــه پشــتیبانی مخفیانــه از 
ــق آل  ــری از طری ــتی تکفی ــای تروریس گروهه
ســعود نیســت. بــه عبــارت بهتــر، گذشــت زمــان 
ــه و  ــه ســود لنــدن در پروســه حمایــت مخفیان ب
در مــواردی علنــی  از داعــش و النصــره نیســت. 
موضوعــی کــه آل ســعود آن را بــر نمــی تابــد و 
همچنیــن بــر حمایــت از گروههــای تروریســتی 
و متوحشــین تکفیــری تاکیــد دارد. در اینجــا 
ــاض رخ  ــدن و ری ــان لن ــدیدی می ــالف ش اخت

ــت. داده اس
ــتقیم  ــبات مس ــوم، مناس ــوزه س ــوع و ح ه( موض
ریــاض و لنــدن اســت. پــس از اینکــه در 
ــای  ــران و اعض ــته ای ای ــرات هس ــان مذاک جری
ــا  ــود ب ــط خ ــتان رواب ــس از آن عربس ۱+5 و پ
رژیــم صهیونیســتی را تحکیــم کــرد، رژیــم 
ــدازه ای  ــا ان ــکا ت ــس و آمری ــن کشــور از انگلی ای
ــی نیســت  ــن دوری موضوع دور شــده اســت. ای
ــمگین  ــدن را خش ــنگتن و لن ــات واش ــه مقام ک
نســازد. بــه عبــارت بهتــر، ریــاض در بــازی هــای 
ــود و در  ــه ای خ ــاک منطق ــتی و خطرن تروریس
مــواردی حســاس بــه جــای آنکــه تابــع لنــدن و 
ــو اســت. همیــن  ــع تــل آوی واشــنگتن باشــد تاب
مســئله باعــث مــی شــود تــا برخــی نقشــه هــای 
تاکتیکــی غــرب در منطقــه با خلــل مواجه شــود. 
ــد  ــپ هامون ــارات فیلی ــرایطی اظه ــن ش در چنی
ــتان  ــه عربس ــالح ب ــال س ــا ارس ــت ب در مخالف

ــت. ــل درک اس ــش قاب ــش از پی ــعودی بی س

خشم اربابان انگلیسی از نوکران سعودی
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آ ســـــــیا

آشـفتگی در میـان رهبـران طالبـان و نـزاع بر سـر رهبـری این 
گـروه، به طـور طبیعـی از قـدت طالبان مـی کاهد و بـر وضعیت 
عملیـات هـای نظامـی این گـروه تاثیـر گذاشـته و طالبـان را در 

مذاکـرات صلـح در موضـع ضعف قـرار خواهـد داد.
اعـالم خبـر بیعـت اعضـای خانـواده مـال عمـر بـا رهبـر جدیـد 
طالبـان، از مهمتریـن خبرهـای هفته گذشـته در افغانسـتان بود.

ــر  ــال اخت ــان از م ــین طالب ــر پیش ــر رهب ــرادر و پس ــت ب حمای
منصــور کــه ادعــای رهبــری طالبــان پــس از مــرگ مــال عمــر 
را دارد، مــی توانــد بخــش عمــده ای از موانــع پیــش روی وی در 

ــردارد. منجســم کــردن نیروهــای ایــن گــروه را ب
ــر  ــادی ب ــرات زی ــال تاثی ــر، عم ــال عم ــرگ م ــر م ــالم خب اع
ــی را در  ــفتگی فراوان ــت و آش ــان گذاش ــی طالب ــت میدان وضعی
صفــوف نســبتا یــک دســت و متحــد ایــن گــروه ایجــاد کــرد.

علیرغــم حضــور چهــارده ســاله آمریــکا و غــرب در افغانســتان با 
ادعــای مبــارزه بــا تروریســم و طالبــان، هنــوز هــم طالبــان یکی 
از قدرتهــای تاثیرگــذار در افغانســتان بــه حســاب مــی آیــد، امــا 
خبــر مــرگ مــال عمــر، وضعیــت ایــن گــروه را کامــال دگرگــون 
ــد دســتگی  ــب، چن ــک شــوک عجی ــا وارد آوردن ی ســاخت و ب

بــی ســابفه ای را در میــان طالبــان بــه وجــود آورد.
چنــد دســتگی پیــش آمــده میــان طالبــان، نشــانگر ایــن نکتــه 
ــم،  ــان ه ــران طالب ــی از رهب ــل توجه ــش قاب ــه بخ ــت ک اس
پیــش از ایــن، از مــرگ رهبــر پیشــین خــود خبــردار نبــوده انــد 
ــا رفتــه شــان، فعالیــت مــی  ــا توهــم تبعیــت از رهبــر از دنی و ب

ــد. کــرده ان
ــر منصــور،  ــد مــرگ مالعمــر، مــال اخت ــس از تایی ــه پ بالفاصل
بــه عنــوان جانشــین رهبــر درگذشــته طالبــان معرفــی شــد، امــا 
ــان  ــر در می ــراد موث ــت از اف ــن بیع ــرای گرفت ــور، ب ــر منص اخت

ــد. ــددی مواجــه گردی ــا مشــکالت متع ــان، ب طالب
ــال  ــرادر م ــان ب ــال عبدالمن ــوی م ــا، از س ــت ه ــن مخالف اولی
ــد.  ــراز ش ــر اب ــال عم ــاله م ــد 2۳ س ــوب، فرزن ــال یعق ــر و م عم
ایــن اعــالم مخالفــت، تــا ســر حــد ادعاهایــی مبنــی بــر احتمال 
کشــته شــدن مــال عمــر بــه دســت مــال اختــر منصــور از ســوی 

ــت. ــان هــم پیــش رف برخــی از اعضــای طالب
ــه از  ــرادر ک ــال ب ــر، م ــال عم ــواده م ــای خان ــر اعض ــالوه ب ع
ــی در  ــالهای طوالن ــوده و س ــان ب ــام طالب ــب ن ــران صاح رهب

ــای  ــز ادع ــت نی ــرده اس ــی ک ــارت زندگ ــت نظ ــتان تح پاکس
ــرد. ــینی ک جانش

از دیگــر کســانی کــه بــا معرفــی مــال اختــر منصــور بــه شــدت 
مخالفــت نمــود، مــال منصــور داداهلل از افــراد موثــر و ذی نفــوذ 
ــور  ــر منص ــال اخت ــه م ــود ک ــتان ب ــوب افغانس ــان در جن طالب
را عامــل پاکســتان دانســته و مخالفــت بــا وی را در قالــب 
ــور در  ــر منص ــال اخت ــداران م ــا طرف ــی ب ــای نظام ــری ه درگی

ــود. ــی نم ــتان عملیات ــل افغانس ــتان زاب اس
مــال داداهلل و گروهــی دیگــر از رهبــران طالبــان، مــال یعقــوب 
ــان  ــری طالب ــرای رهب ــرد ب ــن ف ــر را بهتری ــال عم ــد م فرزن

ــد. ــالم کردن اع

ــان در قطــر کــه  ــر سیاســی طالب ــان، مســئولین دفت ــن می در ای
مذاکــرات صلــح دولــت کابــل بــا طالبــان نیــز از طریــق همیــن 
ــر منصــور را  ــز، رهبــری مــال اخت ــر پیگیــری مــی شــود نی دفت

ــا رهبــر جدیــد را ســر دادنــد. نپذیرفتــه و ســاز مخالفــت ب
ــری  ــر رهب ــر س ــزاع ب ــان و ن ــران طالب ــان رهب ــفتگی در می آش
ــد و  ــی کاه ــان م ــدت طالب ــی از ق ــور طبیع ــه ط ــروه، ب ــن گ ای
احتمــاال بــر وضعیــت عملیــات هــای نظامــی ایــن گــروه تاثیــر 
گذاشــته و طالبــان را در مذاکــرات صلــح در موضــع ضعــف قــرار 

ــد داد. خواه
مــال اختــر منصــور بــه خوبــی واقــف اســت در صورتــی کــه بــه 
اجماعــی از حمایــت افــراد مهــم طالبــان در حمایــت از رهبــری 
ــد  ــت خواه ــک ریاس ــی کوچ ــر گروه ــا ب ــد، تنه ــودش نرس خ
کــرد کــه در کمتریــن زمــان ممکــن، از دایــره معــادالت حــذف 

خواهــد شــد.

ــر  ــک رهب ــای کاریزماتی ــت ه ــان، جذابی ــد طالب ــر جدی رهب
پیشــین را نــدارد و بایــد تــالش نمایــد تــا از راههــای دیگــری، 
گروههــای متفــرق طالبــان را بــه اطاعــت از خــود وادار نمایــد و 
ــرای رهبــری  اولیــن قــدم در ایــن مســیر، ایجــاد مشــروعیت ب

خــودش اســت.
ــف،  ــع ضع ــان در موض ــن طالب ــرار گرفت ــن، ق ــر ای ــالوه ب ع
ــع در  ــورهای ذینف ــی کش ــوی برخ ــه از س ــت ک ــزی نیس چی

ــود. ــه ش ــز پذیرفت ــتان نی ــران افغانس بح
پاکســتان بــه عنــوان کشــوری کــه پدرخوانــده طالبــان شــناخته 
ــود  ــع خ ــام مناف ــته، تم ــال گذش ــت س ــی بیس ــود و ط ــی ش م
در افغانســتان را از مجــرای طالبــان تامیــن کــرده، تحــت 
ــر  ــر موث ــف و غی ــان ضعی ــک طالب ــور ی ــرایطی، حض ــچ ش هی

ــت. ــد پذیرف را نخواه
کشــورهای اروپایــی و بــه ویــژه آمریــکا هــم، فقــط تــا زمانــی 
ــه  ــد ک ــتان دارن ــود در افغانس ــور خ ــرای حض ــه ب ــل موج دلی
ــده  ــی کــه گروههــای تروریســتی خوان ــان و شــبه نظامیان طالب
ــوالت  ــی در تح ــل توجه ــبی قاب ــدرت نس ــا ق ــوند، ب ــی ش م
ــان، فلســفه  ــف طالب ــند و تضعی ــته باش ــتان حضــور داش افغانس
ــرد. ــد ب ــوال خواه ــر س ــه را زی ــن کشــورها در منطق حضــور ای

از ایــن رو، افــراد درجــه یــک طالبــان از یــک ســو و کشــورهایی 
کــه از قدرتمندبــودن طالبــان ســود مــی برنــد از ســوی دیگــر، 
تمــام تــالش خــود را بــه کار خواهنــد بســت تــا بحــران 

ــود. ــل و فصــل ش ــه نحــوی ح ــان، ب ــری طالب رهب
ــرای رفــع ایــن مشــکل، هیــات هایــی را  ــر منصــور ب مــال اخت
ــر و  ــی قط ــر سیاس ــان در دفت ــات طالب ــا مقام ــو ب ــرای گفتگ ب
ــت  ــز حمای ــن مرک ــی تری ــه اصل ــه ک ــورای کویت ــن ش همچنی
ــد، راهــی قطــر و  ــی آی ــه حســاب م ــان ب ــزی طالب ــه ری وبرنام
ــز وارد  ــر نی ــال عم ــواده م ــا خان ــان، ب ــود و همزم ــتان نم پاکس

ــد. ــره گردی مذاک
ــر  ــا اخت ــر ب ــال عم ــواده م ــدن خان ــو ش ــک، همس ــدون ش ب
ــاد  ــرای وی ایج ــروعیت الزم را ب ــت مش ــی توانس ــور، م منص
نمایــد و بــه شــایعه هــای منتشــر شــده در رســانه هــا مبنــی بــر 

ــد. ــه ده ــز خاتم ــر نی ــال عم ــل م قت
ــرای  ــر، ب ــال عم ــواده م ــت اعضــای خان ــت کســب رضای اهمی
رهبــر جدیــد طالبــان، بیــش از ســایر مخالفــان بــه شــمار مــی 
رود و عمــال، بــا همراهــی بــرادر و پســر مــال عمــر بــا رهبــری 
ــری  ــرای رهب ــروعیت الزم ب ــور، مش ــر منص ــال اخت ــد، م جدی
طالبــان را کســب نمــوده و راه پیوســتن ســایر مخالفیــن بــه وی 

ــان همــوار مــی گــردد. و یکدســت شــدن مجــدد طالب
تالشــهای اختــر منصــور ظاهــرا در روزهــای گذشــته بــه نتیجــه 
رســیده و مــال یعقــوب پســر مــال عمــر، ابتــدا بــا انتشــار اعالمیه 
ای گفــت کــه پــدرش بــه مــرگ طبیعــی از دنیــا رفتــه و پــس 
از آن، وبســایت هــای رســمی طالبــان مدعــی شــدند کــه مــال 
ــر  ــا رهب ــر، ب ــال عم ــر م ــوب پس ــال یعق ــرادر و م ــان ب عبدالمن

جدیــد بیعــت کــرده انــد.
بــه نظــر مــی رســد عــالوه بــر آنچــه کــه بــه عنــوان مصالــح 
ضــروری درون ســازمانی، خانــواده مــال عمــر را وادار بــه بیعــت 
بــا مــال اختــر منصــور کــرده اســت، فشــارهای خارجــی نیــز در 

ایــن همســویی بــی تاثیــر نبــوده اســت.
ــه مــی شــود بیشــترین  ســازمان اطالعــات پاکســتان کــه گفت
ــر  ــال اخت ــدت از م ــه ش ــان دارد، ب ــت طالب ــر را در مدیری تاثی
ــام  ــه از تم ــود ک ــی ش ــه م ــد و گفت ــی کن ــت م ــور حمای منص
ــر  ــال عم ــواده م ــه خان ــار ب ــال فش ــرای اعم ــود ب ــای خ ابزاره

ــت. ــرده اس ــتفاده ک اس
برخــی از صاحــب نظــران امــور افغانســتان معتقدنــد کــه خانواده 
ــه  ــر فشــارهای پاکســتان کــه صــد البت مــال عمــر، تحــت تاثی
ــا  ــه بیعــت ب ــوده، اقــدام ب ــز ب ــی نی ــد قدرتهــای غرب مــورد تایی
رهبــر جدیــد کــرده انــد و ایــن اعمــال فشــارها، بــر ســایر جنــاح 
ــار دیگــر، همــه  ــا ب ــداوم خواهــد یافــت ت ــز ت ــان نی هــای طالب
گروههــای متفــرق طالبــان، تحــت رهبــری مــال اختــر منصــور 

بــه کار خــود ادامــه دهنــد.

آیا بیعت خانواده مال عمر با مالمنصور طالبان را 
یکدست خواهد کرد؟

رهبر جدید طالبان، جذابیت های 
کاریزماتیک رهبر پیشین را ندارد 

و باید تالش نماید تا از راههای 
دیگری، گروههای متفرق طالبان را 

به اطاعت از خود وادار نماید و اولین 
قدم در این مسیر، ایجاد مشروعیت 

برای رهبری خودش است|
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آ ســـــــیا

اقــدام آمریــکا در حملــه بــه یــک بیمارســتان در 
والیــت قنــدوز افغانســتان، ماهیگیــری از آب گل 
آلــود و دامــن زدن بــه ناآرامــی هــا در این کشــور 
بــرای بــه دســت آوردن بهانــه تمدیــد حضــور و 

اســتحصال منابــع ایــن کشــور را افشــا نمــود.
ــان  ــته، ناگه ــداد روز گذش ــاعت دو بام ــدود س ح
ــان  ــازمان پیم ــو س ــی عض ــای آمریکای هواپیم
ــو( در عیــن برخــورداری  آتالنتیــک شــمالی )نات
از مختصــات دقیــق جغرافیایــی، بیمارســتانی در 
والیــت قنــدوز افغانســتان بــا قریــب بــه حــدود 
200 بیمــار را مــورد هــدف چنــد فرونــد موشــک 

ــرار داد. ق
آمارهــای اولیــه از کشــته شــدن ۱9 نفــر، ناپدیــد 
شــدن قریــب بــه ۴0 نفــر و تعــداد زیــادی 
مجــروح حکایــت داشــت کــه تعــداد آن بــا توجه 
بــه برخــی عوامــل رو بــه فزونــی نهــاده اســت.

ــاعاتی  ــدوز س ــت قن ــتانی در والی ــع بیمارس مناب
پــس از ایــن فاجعــه اعــالم کردنــد از آنجاییکــه 
مجروحیــن درگیــری هــا میــان طالبــان و 
مدافعیــن ایــن والیــت کــه از دوشــنبه گذشــته 
ــن  ــه ای ــت، ب ــده اس ــان درآم ــرف طالب ــه تص ب
بیمارســتان منتقــل و تحــت مــداوا قــرار داشــتند 
و برخــی از آن هــا از جراحــات زیــادی برخــوردار 
ــی  ــم هوای ــات تهاج ــذا بســیاری از تلف ــد، ل بودن

ــد. ــکیل داده ان ــراد تش ــن اف ــکا را همی آمری
از ســوی دیگــر، زمــان ایــن حملــه عامــل 
دیگــری در راســتای عوامــل تشــدید آمــار تلفات 
ایــن حملــه مرگبــار بــه شــمار مــی آیــد، زیــرا در 
ــتری  ــاراِن بس ــی از بیم ــداد، برخ ــاعت 2 بام س
شــده و نیــز کادر درمانــی در اســتراحت بــه 
ــرای  ــرار را ب ــر ف ــن ام ــذا ای ــد و ل ســر مــی بردن
بســیاری از کســانی کــه تــوان آن را نیــز داشــتند 

ــود. ــرده ب ــی ک منتف
گفتنــی اســت، چنــد ســاعت پــس از ایــن 
ــه و افزایــش تعــداد قربانیــان، کمیســاریای  حمل
عالــی ســازمان ملــل متحــد در امــور پناهنــدگان 
هماننــد گذشــته، بــه محکومیــت لفظــی فاجعــه 

ــرد. ــوق بســنده ک ــار ف تأســف ب
ــازمان  ــر کل س ــتوکس« مدی ــتوف اس »کریس
ــا محکــوم کــردن ایــن  ــدون مــرز ب پزشــکان ب
اقــدام، آن را نقــض کنوانســیون هــای بیــن 
ــل  ــزوم کشــف عل ــر ل ــی اعــالم کــرده و ب الملل

ــرد. ــد ک ــل آن تأکی و عوم
کمیســاریای عالــی ســازمان ملــل در امــور 
ــه  ــه ای فاجع ــار بیانی ــا انتش ــز ب ــدگان نی پناهن
مذکــور را مشــکوک و جنایــت بــار دانســت.

فاجعــه دیــروز در حالــی اتفــاق افتــاد کــه 
ــتان  ــی در افغانس ــان آمریکای ــخنگوی نظامی س
از احتمــال وجــود اهــداف نظامــی در حوالــی آن 
ســخن گفتــه و بــه توجیــه جنایــت مذکــور روی 
ــش  ــا واکن ــه ب ــی ک ــود. وی در اظهارات آورده ب
ــد  ــه ش ــز مواج ــکا نی ــی آمری ــان غرب همپیمان
گفتــه بــود کــه خســارت هــای کنونــی بــه دلیل 
ــی کــه احتمــااًل در حواشــی بیمارســتان و  اهداف
جــود داشــتند، قابــل توجیــه اســت. چنــد ســاعت 
ــان  ــی جهانی ــکار عموم ــار اف ــت فش ــد و تح بع

ــه دلخــراش،  ــن حادث ــا از عمــق ای ــر آن ه و تأث
ــالم  ــکا اع ــاع آمری ــر دف ــر« وزی ــتوان کارت »اش
کــرد کــه نمــی توانــد در ایــن بــاره اظهــار نظــر 
کــرده و الزم اســت در ایــن خصــوص تحقیقاتــی 

ــد. ــاز نمای را آغ
اصــواًل از نظــر نیروهــای امنیتــی آمریــکا 
بازداشــت هــای بــدون اثبــات جــرم و شــکنجه 
ــده  ــا دربردارن ــخیص آن ه ــه تش ــه ب ــی ک های
ــتی  ــای صهیونیس ــی ه ــا الب ــی ی ــع حزب مناف
ــتثنی از  ــا مس ــه تنه ــد، ن ــکا باش ــال در آمری فع
تمــام قواعــد انســانی اســت، بلکــه مــی توانــد بــا 
قوانیــن بیــن المللــی هــم متعــارض باشــد. رفتار 
آن هــا نشــان مــی دهــد کــه از نظــر ایــن افــراد، 
ــاد  ــی اتح ــالل و فروپاش ــس از اضمح ــان پ جه
ــر شــوروی ســابق، تــک قطبــی شــده و  جماهی
ــا آزادی کامــل اختیــار  ــذا آن هــا مــی تواننــد ب ل
ــان را در  ــد و حصــر در جه ــی ح ــاز ب تاخــت و ت

ــد. ــار گیرن اختی
ــان آزاد  ــه اذه ــای کار ب ــا اینج ــه ت ــؤالی ک س
اندیشــان جهــان متبــادر مــی شــود، ایــن اســت 
ــه  ــتان را ب ــع بیمارس ــکا در واق ــر آمری ــه اگ ک
دلیــل مبــارزه بــا طالبــان مــورد حملــه قــرار داده 
و هــدف ایــن کشــور نجــات افغانســتان از یــوغ 

ــرا: ــس چ ــت؛ پ ــان اس طالب
ــان ندانســته و  ــر درم ــدم ب اواًل پیشــگیری را مق
ــا اســتفاده از  ــدوز ب ــت قن ــان ســقوط والی در زم
اطالعــات امنیتــی خــود از ایــن رخــداد جلوگیری 
ــس  ــچ عک ــت هی ــاورد و در حقیق ــل نی ــه عم ب
ــه  ــا توج ــاً ب ــداد و ثانی ــام ن ــز انج ــی را نی العمل
ــه اطالعــات حاصــل از پروازهــای پهپادهــای  ب
ــرا  ــتان، چ ــکا در افغانس ــو و آمری ــی نات جاسوس
ــتی-تکفیری  ــروه تروریس ــوذ گ ــدم نف ــرای ع ب
داعــش و گســترش آن هــا در ایــن کشــور هیــچ 
ــه انجــام  ــکا ب ــا آمری ــو و ی ــی از ســوی نات اقدام

ــت؟ ــیده اس نرس

ــی  ــی و حام ــوص بان ــش در خص ــدا از پرس  ج
ــده  ــان و القاع ــتی طالب ــای تروریس ــروه ه گ
ــیه،  ــپس روس ــوروی و س ــا ش ــه ب ــرای مقابل ب
حملــه شــبانه و بــدون هماهنگــی بــا نیروهــای 
ــن  ــگاه »اســامه ب ــه مخفی امنیتــی پاکســتان ب
ــده و  ــتی القاع ــروه تروریس ــرکرده گ الدن« س
ــد  ــن جس ــناِد انداخت ــه اس ــدون ارائ ــای ب ادع
ــران،  ــان و دخت ــه زن ــرض ب ــا، تع ــه دری وی ب
ــازه و  ــییع جن ــم تش ــه مراس ــی ب ــه هوای حمل
ــه  ــا و بلک ــن کشــور و ده ه ــا عروســی در ای ی
ــیا؛ آنچــه  ــرب آس ــت دیگــر در غ ــا جنای صده
ــکا در  ــالش آمری ــت ت ــرض اس ــلم و مح مس
پیگیــری همــه جانبــه اهــداف از پیــش تعییــن 
ایــن کشــور اســت. لــذا ارتــکاب اینگونــه 
ــت  ــز اس ــابقه نی ــه س ــبوق ب ــه مس ــع ک فجای
ــل  ــا عام ــه ب ــور خالص ــه ط ــوان ب ــی ت را م
ــکا«  ــع آمری ــن مناف ــام »تأمی ــه ن ــترکی ب مش
از یــک ســو و »مقابلــه نــرم و ســخت بــا 
روســیه« از ســوی دیگــر بــا مستمســک قــرار 
ــان، القاعــده،  ــام طالب ــه ن ــی ب ــه های دادن بهان

ــود. ــر نم ــرام تعبی ــا بوکوح ــش و ی داع
مســیر تطــورات و ادبیــات پیشــین قصــه 
نظامــی  تهاجــم  دار  دامنــه  امــا  پرغصــه 
ــه یــک کشــور مســتقل و برخــوردار  ــکا ب آمری
از تمامیــت ارضــی، اشــغال و وعــده هــای 
ــا تروریســم علیرغــم افشــاء  توخالــی مبــارزه ب
حمایــت ایــن کشــور از تروریســت هــا )ارســال 
هوایــی تســلیحات بــه تروریســت هــا و اعــالم 
ــا  ــس ه ــاء عک ــس از افش ــودن آن پ ــتباه ب اش
ــا  ــی از نیروه ــروج برخ ــط(، خ ــر مرتب و تصاوی
و باقــی گذاشــتن برخــی از تفنگــداران بــه 
ــی  ــی و امنیت ــوای نظام ــه ق ــوزش ب ــه آم بهان
کشــور مــورد اشــغال، غــارت منابــع و ذخایر آن 
کشــور، بــه قتــل رســاندن زنــان و کــودکان در 
حمــالت بــه اصطــالح اشــتباه، هتــک حرمــت 

ــاکنان  ــایش س ــش و آس ــلب آرام ــس، س نوامی
ــارت »نقــض  ــک عب ــه و در ی ــان منطق و بومی
ــی«  ــن الملل ــای بی ــیون ه ــن و کنوانس قوانی
تأثیــر نامطلوبــی را بــر اذهــان جهانیــان از ایــن 

ــت. ــته اس ــای گذاش ــر ج ــور ب کش
ــاگ«  ــت ام زونت ــه »ول ــر، روزنام ــوی دیگ از س
ــد  ــرای تمدی ــن ب ــت برلی ــم دول ــروز از تصمی ام
ــتکم  ــرای دس ــتان ب ــی در افغانس ــور نظام حض
ــدام  ــن اق ــا ای ــر داد و ب ــر خب ــال دیگ ــک س ی
عجوالنــه، بــر افشــاء پــالن  دسیســه ایجــاد نــا 
آرامــی در افغانســتان بــرای تمدیــد حضــور ناتــو 

ــود. ــح نم تصری
ــه  ــوم ب ــای موس ــزارش ه ــه گ ــی ک ــذا زمان ل
حقــوق بشــرِی ایــن مدعــی نظــم بیــن الملــل 
ــی  ــه همپیمان ــاره کشــورهایی کــه حاضــر ب درب
در جنایــات آمریــکا نیســتند منتشــر مــی شــود، 
بســیاری متوجــه تناقضــات موجــود شــده؛ 
اینگونــه حمالت، شــکنجه هایــی از قبیــل غرق 
ــاد  ــه ی ــو را ب ــب و گوانتانام ــی در ابوغری مصنوع
ــن  ــای بی ــیون ه ــر و کنوانس ــوق بش آورده و حق
المللــی عــدم تجــاوز بــه بیمارســتان هــا و مراکز 
ــن  ــز در ذه ــت آمی ــه ای به ــه گون ــی را ب درمان

ــد. ــی دهن ــرار م ــورد بررســی ق ــود م خ
بــا توجــه بــا اینکــه حوادثــی از ایــن دســت، نــه 
بــرای اولیــن بــار و نــه متأســفانه بــرای آخریــن 
ــکار  ــد، آنچــه اف ــاق مــی افت ــار اســت کــه اتف ب
عمومــی جهانیــان را بــه خــود معطــوف داشــته، 
ــابه  ــع مش ــترده فجای ــاد گس ــازی ابع ــفاف س ش
ــان آن در  ــه مرتکب ــه ایســت ک ــه گون ــم ب آن ه
ــوان  ــد دی ــی مانن ــن الملل ــی بی ــم قضای محاک
ــه  ــز محاکم ــای می ــه پ ــی ب ــن الملل ــری بی کیف
آورده شــوند تــا شــاید تنهــا ذره ای از آالم خانواده 
هــای آســیب دیــدگان و آبــروی از دســت رفتــه 
نهادهــای بیــن المللــِی بــه اصطــالح مســئول در 

ــرد. ــرار گی ــم ق ــورد ترمی ــور م ــل ام ــن قبی ای

رمز گشایی از فاجعه حمله آمریکا به بیمارستانی در قندوز افغانستان
مهدی ذوالفقاری
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آ ســـــــیا

||جنــاب ســانچارکی، اولیــن ســوالم در مــورد 
موضوعــات امنیتی شــمال افغانســتان اســت؛ دو ســه 
هفتــه پیــش هنگامــی کــه ژنــرال دوســتم به شــمال 
ــد  ــاعد ش ــی مس ــاع امنیت ــود اوض ــه ب ــور رفت کش
ــت  ــت هف ــل برگش ــه کاب ــه ب ــض اینک ــه مح ــا ب ام
ــی  ــت امنیت ــرد و وضعی ــقوط ک ــهر س ــت ش ــا هش ی
وخیــم شــد. چــه عاملــی ســبب مــی شــود کــه وقتی 
اهــرم فشــار باشــد اینگونــه اوضــاع خــوب باشــد و 
ــود  ــی ش ــته م ــار برداش ــرم فش ــه آن اه ــی ک هنگام

ــردد؟ ــی گ ــوب م ــی نامطل ــاع امنیت اوض
در زمانــی کــه ژنــرال دوســتم عملیــات نظامی را در شــمال کشــور 
آغــاز کــرد پیــش بینــی مــی شــد کــه پــس از بازگشــت وی وضــع 
ــد  ــی توان ــن مســاله هــم م ــل ای ــردد. عوام ــه برگ ــت اولی ــه حال ب
بســیار زیــاد  و مختلفــی باشــد. یکــی از آنهــا دامنــه وســیع جنــگ 
ــود  و درگیــری هــا در والیــت هــای مختلــف کشــور اســت. کمب
ــی  ــای هوای ــنگین، نیروه ــای س ــلیحاتی، ســالح ه ــات تس امکان
ــی  ــای نظام ــات ه ــی عملی ــان در طراح ــای افغ ــی نیروه و ناتوان
از دیگــر مســائل مهــم اســت. در ســال هــای گذشــته نیروهــای 
ــه  ــون هم ــا اکن ــد ام ــی کردن ــت م ــه فعالی ــن زمین ــی در ای خارج
ــا  مســئولیت هــا بــه دوش نیروهــای داخلــی اســت و آنهــا هــم ب

ــرو هســتند. مشــکالت جــدی روب
مســاله دیگــر ایــن اســت کــه عملیاتــی کــه در آن نقــاط انجــام 
ــز  ــی نی ــاظ روان ــود و از لح ــزات ب ــوا و تجهی ــام ق ــا تم ــد ب ش
حضــور شــخص ژنــرال دوســتم تاثیــرات خاصــی داشــت و لــذا 
ــی  ــرات و دگرگون ــاع دارای تغیی ــان اوض ــت ایش ــد از بازگش بع

شــد.

ــه دیگــر بافــت و ترکیــب اجتماعــی در برخــی نقــاط شــمال  نکت
کشــور اســت کــه یــک عامــل منفــی بــرای تامیــن امنیــت و ثبات 
در ایــن مناطــق اســت. رقابــت هــا و چشــم و هــم چشــمی هــای 
حزبــی وجــود دارد و بعضــی برداشــت هایــی صــورت مــی گیــرد 
کــه گویــا یــک مقــام دولتــی وقتــی عملیاتــی را آغــاز مــی کنــد 
ســعی دارد بیشــتر نیروهــای خــود را مســتقر کنــد و جانــب مقابــل 
را تضعیــف نمایــد. همچنیــن مســائل قومــی نیــز نقــش مهمــی در 
ــه  ــات هــا ب ــات کشــور دارد کــه ســبب مــی شــود عملی عــدم ثب

صــورت جــدی پیــش نــرود و متوقــف شــود.

ــت  ــی و وضعی ــت امنیت ــما از وضعی ــی ش ــش بین ||پی
نیروهــای افغانســتانی در تأمیــن امنیــت ایــن کشــور 

ــت؟ چیس
در مجمــوع جــای امیــدواری اســت کــه وضعیت رو بــه بهبــود رود. 
در تابســتانی کــه گذشــت گــروه های تروریســتی تمــام تــوان خود 
را بــه کار گرفتنــد و از آخریــن امکانــات خــود اســتفاده کردنــد امــا 
خوشــبختانه نتوانســتند جــای پــای محکــم و ثابتــی پیــدا کننــد. 
ایــن نشــان مــی دهــد کــه نیروهــای امنیتــی افغانســتان به ســطح 
باالیــی از توانایــی رســیده انــد کــه مــی تواننــد ایــن تهدیــدات را 

دفــع نماینــد.

ــغول  ــمال مش ــتم در ش ــرال دوس ــه ژن ــی ک ||زمان
عملیــات بــود برخــی افــراد ماننــد معــاون مجلــس و 
ــن کار  ــی ای ــای دولت رئیــس ســنا و بعضــی از نهاده
را خــاف قانــون و عــرف نیروهــای نظامــی دانســتند. 
ــت  ــانی در جه ــل ارگ کس ــما در داخ ــر ش ــه نظ ب

ــد؟ ــت ندارن ــتی فعالی ــای تروریس ــروه ه ــع گ مناف
تردیــدی نمــی تــوان داشــت کــه عملیاتــی کــه ژنــرال دوســتم در 
فاریــاب و ســرپل شــروع کــرد ناشــی از نگرانــی شــخص دوســتم 
از ســقوط برخــی مناطــق مهــم بــود. البتــه ایــن اقدمــات از طــرف 
ــای  ــره ه ــا تبص ــد ام ــت ش ــتیبانی و حمای ــت پش ــری دول رهب
دیگــری کــه صــورت مــی گیــرد طبیعــی اســت کــه در هــر دو تیم 
و جریانــات سیاســی مختلــف، افــرادی و حلقــه هایــی هســتند کــه 
تــا حــدودی دیــدگاه هــای افراطــی دارنــد کــه زیــاد نمــی تواننــد 

قابــل توجــه باشــند.

ــد  ــه نظــر شــما دیــدگاه هــای افراطــی مــی توان ||ب
ــه نوعــی پشــتیبانی از مخالفــان باشــد؟ ب

بعضــی افــراد و عناصــر هســتند کــه دیــدگاه هــای قومــی را زیــاد 
برجســته مــی کننــد. ممکــن اســت کــه آنهــا دولتــی هــم نباشــند 
و پشــت ســر گرایــش هــا و باورهــای افراطــی گــری مــی خواهنــد 
دیــدگاه هــای سیاســی خــود را مطــرح کننــد کــه رهبــری دولــت 
متوجــه ایــن مســائل هســت و هیچــگاه متاثــر از ایــن موضوعــات 

نمــی شــود.

گفتگو با مشاور رئیس اجرایی دولت افغانستان:

علل ناامنی مناطق شمالی افغانستان/توانایی نیروهای امنیتی باالست
مشاور رئیس اجرایی دولت افغانستان ابراز امیدواری کرد که نیروهای امنیتی افغانستان بتوانند امنیت و ثبات را به این 

بازگردانند. کشور 
در روزهای اخیر شمال افغانستان درگیر جنگ های سنگین میان اعضای طالبان و نیروهای ارتش این کشور بود. سقوط 
شهرهای مختلف و پس از آن، باز پس گیری آن شهرها به فاصله کوتاه اتفاق می افتاد و دامنه جنگ به بسیاری از والیت 
ها و شهرهای مهم شمال افغانستان کشیده شد. خبرنگار مهر در کابل گفتگویی کوتاه با »فاضل سانچارکی« مشاور 
عبداهلل عبداهلل رئیس اجرایی دولت افغانستان در خصوص برخی مسائل مهم در جنگ شمال افغانستان صورت داده 

است که در زیر می خوانید:

ــت:  ــتان گف ــان افغانس ــی در پارلم ــده غزن نماین
ــران  ــردم را نگ ــان م ــه اذه ــرای اینک ــان ب طالب
کننــد برخــی حمــالت را انجــام مــی دهنــد امــا 
ــد  ــه بتوان ــت ک ــدی نیس ــه ح ــالت ب ــن حم ای

ــود. ــی ش ــقوط غزن ــث س باع
»محمــد علــی اخالقــی«، نماینــده مــردم غزنی 
در پارلمــان افغانســتان گفــت: والیــت غزنــی در 
ــن کشــور  ــای ناام ــت ه ــوع یکــی از والی مجم
بــوده و همــواره مــورد توجــه و تمرکــز مخالفیــن 
ــه جــز  ــوده اســت. طالبــان ب مســلح و طالبــان ب
در چهــار پنــج شــهر غزنــی، در اکثــر شــهرهای 
ــی در بعضــی  ــد و حت ــت حضــور دارن ــن والی ای
ــق  ــاوی از طری ــت دع ــن والی ــهرهای ای از ش

ــان حــل و فصــل مــی شــود. طالب

وی گفــت: یــک شــهر بــه نــام »نــاوه« در 
ــان  ــار طالب ــال در اختی ــه کام ــت ک ــی اس غزن
ــی  ــی و حت ــی کــه در اطــراف غزن اســت؛ طالبان
ــل و ارزگان هســتند از ایــن شــهر  در اطــراف زاب
ــوع را  ــن موض ــا ای ــوند. م ــی ش ــازماندهی م س
بارهــا بــه دولــت انتقــال دادیــم و اعــالم کردیــم 
ــت و  ــب نیس ــی مناس ــی غزن ــاع امنیت ــه اوض ک

ــت. ــد اس ــورد تهدی ــوه م ــی بالق ــهر غزن ش
ــار  ــتان اظه ــان افغانس ــی در پارلم ــده غزن نماین
داشــت: بعــد از ســقوط قنــدوز تحــرکات طالبــان 
در غزنــی بیشــتر شــد و حتــی آنهــا قصــد تصرف 
غزنــی را نیــز داشــتند. بــه خصــوص در روزهــای 
قبــل تحــرکات طالبــان افزایــش داشــت و حتــی 
ــدود  ــز مس ــا را نی ــاهره ه ــی ش ــتند برخ توانس

کننــد و اطالعیــه دادنــد کــه تــا اطــالع ثانــوی 
ــدارد.  ــق را ن ــن مناط ــور از ای ــق عب ــی ح کس
ــفانه  ــی متاس ــی غزن ــاع امنیت ــوع اوض در مجم
خــوب نیســت و حکومــت مرکــزی بایــد توجــه 

بیشــتری داشــته باشــد.
وی در ادامــه عنــوان کــرد: در خصــوص برخــی 
نگرانــی هایــی کــه در خصــوص ســقوط غزنــی 
وجــود دارد و  بازتــاب داده مــی شــود بایــد بگویم 

ــت.  ــی نیس ــل نگران ــم قاب ــد ه ــه در آن ح قضی
بــر اســاس اطالعــات مــا نیروهــای امنیتــی ایــن 
ظرفیــت و توامندنــی را دارنــد کــه از غزنــی دفاع 
بکننــد لــذا وضعیــت شــهر غزنــی فعــال در حدی 
نیســت کــه ســقوط بکنــد. تجمعــات طالبــان در 
ــی  ــا توانای ــت و آنه ــره اس ــل نف ــی چه ــد س ح

ســقوط قنــدوز را ندارنــد.
ــان  ــه اذه ــرای اینک ــان ب ــرد: طالب ــد ک وی تاکی
مــردم را نگــران کننــد برخــی تحــرکات و 
ــد شــب  ــد و در چن ــی دهن حمــالت را انجــام م
ــف  ــاط مختل ــالت از نق ــن حم ــز ای ــته نی گذش
ــدی  ــه ح ــن حمــالت ب ــا ای ــت ام صــورت گرف
ــد باعــث ســقوط شــهر شــود. نیســت کــه بتوان

ایــن نماینــده پارلمــان افغانســتان در پایــان 
ــل توجــه ایــن اســت  اظهــار داشــت: بحــث قاب
ــرد  ــورت بگی ــتی ص ــت درس ــر مدیری ــه اگ ک
و از نیروهــای امنیتــی بــه صــورت درســت 
اســتفاده شــود و انگیــزه نیروهــا تقویــت گــردد، 
ــم اســت و  ــی ک ــد تشــکیالت شــهر غزن هرچن
نیروهــای امنیتــی دارای کمبــود هســتند امــا آنها 

ــد. ــی را دارن ــهر غزن ــاع از ش ــدی دف توانمن

گفتگو با نماینده مردم غزنی در پارلمان افغانستان:

غزنی سقوط نخواهد کرد/تحرکات 
طالبان افزایش یافته است
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گفتگو با وزیر سابق عدلیه طالبان:

کذب خروج نیروهای خارجی از افغانستان معلوم شد
فرمانــده و مقــام ارشــد پیشــین طالبــان در 
خصــوص تمدیــد حضــور نیروهــای خارجــی در 
افغانســتان اظهــار داشــت: حــرف هــای خارجــی 
ــد  ــی گوین ــا م ــن اســت و آنه ــدون تضمی ــا ب ه
ــن  ــا ای ــد ام ــی کنن ــارج م ــود را خ ــای خ نیروه

ــت. ــت اس ــدون ضمان ــخن ب س
»ســید اکبــر آغــا«، یکــی از فرماندهــان ارشــد 
و مقــام پیشــن طالبــان گفــت: حملــه طالبــان 
بــه غزنــی کاری ســطحی اســت و قــوی 
ــد راه  ــط در ح ــی فق ــه غزن ــه ب ــت. حمل نیس
بنــدی اســت و ایــن مســاله را هــم هــر وقــت 
ــد.  ــام ده ــد انج ــی توان ــد م ــان اراده کن طالب
ــه  ــد ب ــی خواهن ــالت م ــن حم ــا ای ــان ب طالب

دولــت بگویــد مــا مــی توانیــم برخــی والیــات 
را از شــما بگیریــم. ایــن حمــالت داللــت 

ــدارد. ــان ن ــودن طالب ــوی ب برق
وی در خصــوص گمانــه زنــی هــای برخــی 
ــتاندار  ــه اس ــتان از جمل ــی افغانس ــات دولت مقام
ــن  ــه ای ــور ب ــدن مالمنص ــر آم ــی ب ــی مبن غزن
والیــت گفــت: ضرورتــی نــدارد کــه مــال منصور 
ــن حمــالت ســطحی  ــرا ای ــد زی ــی بیای ــه غزن ب

ــت. اس
ایــن فرمانــده پیشــین طالبــان در خصــوص علت 
ــان اظهــار داشــت: مــن  افزایــش حمــالت طالب
ــی سرنوشــت  ــان ب ــال طالب ــم قب ــی کن ــر م فک
ــوم  ــان معل ــت طالب ــه وضعی ــا االن ک ــد ام بودن

شــده اســت قــوت گرفتــه انــد. در حــال حاضــر 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــخص دارن ــری مش رهب
اســت کــه در برخــی مناطق تحــرکات بیشــتری 
ــر از آن، حکومــت نیــز ضعیــف شــده  ــد. غی دارن
اســت و مــا مــی شــنویم کــه نیروهــای پلیــس 
ــه طــرف غــرب  و ارتــش خــارج مــی شــوند و ب

ــد. مــی رون
ــرد: در  ــوان ک ــان عن ــین طالب ــد پیش ــام ارش مق
درجــه اول بایــد از جنــگ خــودداری و جلوگیــری 
کــرد و در قــدم بعــدی زندانــی هــا، هــم از طــرف 

دولــت و هــم از طــرف طالبــان آزاد شــوند.
وی در خصــوص تمدیــد حضــور نیروهــای 
ــرف  ــت: ح ــار داش ــتان اظه ــی در افغانس خارج

هــای خارجــی ها بــدون تضمیــن اســت. خارجی 
ــارج  ــود را خ ــای خ ــا نیروه ــد م ــی گوین ــا م ه
ــت  ــدون ضمان ــخن ب ــن س ــا ای ــم ام ــی کنی م
اســت؛ خارجــی هــا مــی گوینــد مــا در کارهــای 
افغانســتان مداخلــه نمــی کنیــم امــا مداخلــه می 

ــد. کنن

ــک دوره  ــی ش ــت: ب ــی نوش ــی در تحلیل ــناس لبنان ــک کارش ی
جدیــدی از روابــط میــان ایــران و چیــن شــروع شــده اســت و دیگر 
فشــارهای آمریــکا نمــی توانــد مانــع ایــن روابــط شــود یــا حتــی 

ــد. ــدا کن ــود ج ــیر خ ــی آن را از مس ــرای مدت ب
ــگار  ــه ن ــی و روزنام ــائل سیاس ــناس مس ــا« کارش ــود ری »محم
لبنانــی بــا اشــاره بــه ســفر وزیــر امــور خارجــه کشــورمان بــه چین 

ــن مــی نویســد: ــران و چی ــط ای و تاریخچــه رواب
روابــط ایــران و چیــن وارد مرحلــه جدیــدی شــده اســت و دو طرف 
ــن  ــخن گفت ــال، از س ــش از ۳5 س ــول بی ــه در ط ــه ای را ک مرحل
ــد،  ــی کردن ــز م ــی از آن پرهی ــکل علن ــه ش ــه ب ــه ک ــاره آنچ درب
پشــت ســر گذاشــته انــد و هــم اکنــون شــرایط تغییــر کرده اســت، 
ــه  ــن ب ــه چی ــور خارج ــر ام ــی« وزی ــگ ی ــه »وان ــه ای ک ــه گون ب
صراحــت اعــالم مــی کنــد: چیــن و ایــران گفتگوهــای دو طرفــه 

را بــه منظــور همــکاری هــای راهبــردی آغــاز کــرده انــد.
وی مــی نویســد: ســفر هفتــه پیــش »محمــد جــواد ظریــف« وزیر 
ــا مقامــات چینــی ســفر  ــدار ب ــه پکــن و دی ــران ب امــور خارجــه ای
عــادی نبــود و بازتــاب هــای بســیاری داشــت و تنهــا ســخن گفتن 
دربــاره همــکاری هــای اســتراتژیک میــان ایــران و چیــن، زنگهای 
ــنگتن«  ــژه در»واش ــه وی ــا ب ــای دنی ــکان ه ــب م ــر را در اغل خط

پایتخــت آمریــکا بــه صــدا خواهــد درآورد.
ــا  ــال ۱9۷9 ت ــران در س ــالمی ای ــالب اس ــروزی انق ــان پی از زم
بــه امــروز، روابــط ایــران و چیــن علیرغــم وجــود برخــی موانــع و 
پســروی هــا در دوره هایــی، پیوســته رونــد تصاعــدی خــود را طــی 

ــرده اســت. ک
ــکاری در  ــه هم ــان دو طــرف ب ــاز همزم ــط نشــان از نی ــن رواب ای

ــای  ــه ه ــه زمین ــادی و در هم ــی و اقتص ــط سیاس ــطح رواب س
ــی  ــط، نقش ــن رواب ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــت و ب ــترک اس مش
راهبــردی و اســتراتژیک بــرای طرفیــن در ســطح جهانــی فراهــم 
ــز  ــی نی ــن الملل ــه ای و بی ــطح منطق ــاز در س ــک نی ــد ی ــی کن م

ــود. ــی ش ــوب م محس
ــت و  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــد: ب ــی افزای ــی م ــناس سیاس ــن کارش ای
ســطح روابــط چیــن و ایــران، ایــن روابــط از گذشــته تــا بــه امــروز 
زیــر فشــار قــدرت هــای بیــن المللــی بــوده اســت؛ ایــن قــدرت ها 
و در رأس آن هــا آمریــکا ظهــور قــدرت هــای منطقــه ای و بیــن 
المللــی مخالــف بــا ]سیاســت هــای آن هــا[ را تهدیــدی علیــه خود 

مــی داننــد.
پــس از رفــع ســوء تفاهــم نخســت میــان چیــن و انقالب اســالمی 
ایــران کــه ناشــی از ســفر »هواکــو وینــگ« رهبــر وقــت چیــن بــه 
ــی  ــای انقالب ــت ه ــوی و در اوج فعالی ــم پهل ــان رژی ــران در زم ته
ــل  ــه دلی ــه، ب ــط دوجانب ــن رواب ــرگیری ای ــود، از س ــال ۱9۷9 ب س
ــر  ــه تاخی ــد، ب ــال آن بودن ــه دنب ــن ب ــه طرفی ــع مشــترکی ک مناف

نیفتــاد.
ــی  ــع اصل ــن منب ــران، چی ــه ای ــراق علی ــی ع ــگ تحمیل طــی جن
ــره و  ــل محاص ــه دلی ــرا ب ــود؛ زی ــران ب ــای ای ــالح ه ــن س تأمی
ــوی  ــروز از س ــی ام ــان و حت ــران در آن زم ــدید ای ــای ش تحریمه
ــذا چیــن  ــه ســالح داشــت ل ــاز شــدیدی ب غــرب، ایــن کشــور نی
توانســت در وجــدان ایرانیــان جایــگاه ویــژه ای را بــرای خــود حفظ 
کنــد؛ وجدانــی کــه از ارزیابــی مواضــع متمایز دوســتان و دشــمنان 

ــوده و نیســت. خــود غافــل نب
ــالف و اتحــاد  ــه ائت ــه مرحل ــط دو کشــور ب ــه رواب ــود اینک ــا وج ب
نرســید همانطــور کــه بســیاری از شــهروندان دو طــرف و جهانیــان 
انتظــار آن را داشــتند امــا بــا وجــود ســردی روابــط ایــن دو کشــور 
در بســیاری از مســائل منطقــه ای و بیــن المللــی موضع مشــترکی 
را اتخــاذ کردنــد اگــر چــه در بیشــتر اوقــات موضــع واحــدی نبــوده 

اســت.
حتــی هنگامــی کــه چیــن از ادامــه حمایــت از برنامــه صلــح آمیــز 
هســته ای ایــران در ســال ۱99۷ عقــب نشــینی کــرد و یــا حتــی 
ــن  ــای بی ــم ه ــال تحری ــا اعم ــت ب ــورای امنی ــه در ش ــی ک زمان
ــرد، آن  ــت ک ــال 20۱0 موافق ــران در س ــه ای ــه علی ــی ظالمان الملل
ــن  ــات چی ــوع اقدام ــن ن ــان سیاســی ای ــی از کارشناس ــان خیل زم
ــتند  ــران دانس ــا ای ــن ب ــط چی ــینی« در رواب ــب نش ــی »عق را نوع
ولــی تهــران ایــن گونــه اقدامــات را بــه حســاب حجــم فشــارهای 
ــود گذاشــت. شــدیدی کــه پکــن در آن زمــان در معــرض آنهــا ب

ــود و  ــا چیــن ب ــط ب ــران پیوســته در فکــر ایجــاد گســترش رواب ای

چیــن نیــز بــه نوبــه خــود تمایــل داشــت بیشــتر بــه ایــران نزدیک 
شــود ولــی شــرایط حاکــم بــر هــر دو کشــور چیــن را مجبــور مــی 
ــا  کــرد کــه ایــن نزدیکــی بســیار دقیــق و حســاب شــده باشــد ت
مبــادا ایــن نزدیکــی خــارج از چارچــوب ســطح مذکــور بــه مبــارزه 
ــیار  ــن بس ــه، چی ــود. در آن بره ــیر نش ــکا تفس ــا آمری ــش ب و چال
محتــاط بــود کــه بــه صــورت مســتقیم بــا واشــنگتن مواجه نشــود 
زیــرا ســخت بــه دنبــال ارتقای ســطح توســعه خــود بــود و تصمیم 
گرفتــه بــود تمــام توانایــی و امکانــات خــود را در جهــت پیشــرفت 
ــه کار  ــزرگ ب ــادی ب ــدرت اقتص ــک ق ــه ی ــل آن ب ــن و تبدی چی
بگیــرد بــه گونــه ای کــه شایســته امکانــات و تاریــخ ایــن کشــور و 

حتــی آینــده آن باشــد.
و اینــک شــرایط بــه مرحلــه ای رســیده اســت کــه چیــن و ایــران 
مــی تواننــد از آغــاز دور جدیــدی از عالقــات خــود تحــت عنــوان 

»تــالش بــرای همکاریهــای راهبــردی« ســخن بگوینــد.
چــرا کــه هــم اکنــون چیــن قدرتمندتر شــده اســت و مــی توانــد در 
خــارج از چارچــوب فشــارهای ایــاالت متحــده آمریــکا حرکت کند 
ــه  آمریکایــی کــه ضعیفتــر از گذشــته شــده اســت و ایــران نیــز ب
نوبــه خــود قــوی تــر و پــس از توافــق هســته ای، از حصــار تحریم 
هــا علیــه خــود خــارج شــده اســت کــه خــود ایــن مســئله زمینــه 
هــای بســیار گســترده را جهــت همکاری بــا آن بــرای کشــورهای 
ــه چیــن کــه در ســخت  مختلــف فراهــم مــی کنــد، چــه رســد ب
تریــن و پیچیــده تریــن شــرایط ایــران، از موضــع و روابــط خــود بــا 

ایــن کشــور عقــب نشــینی نکــرده اســت.
ــر مــوارد ذکــر شــده  ــا ب ــا در ادامــه مــی نویســد: بن محمــود ری
ــم  ــل فه ــوح قاب ــه وض ــن ب ــه چی ــور خارج ــر ام ــخنان وزی س
اســت کــه گفتــه اســت: روابــط دو کشــور وارد مرحلــه جدیــدی 
ــر،  ــس دیگ ــر ک ــر از ه ــع بهت ــرا وی در واق ــت؛ زی ــده اس ش
ســخنان خــود را مــی فهمــد و از رونــد رو بــه رشــد و جدیــدی 
کــه روابــط دو کشــور خبــر مــی دهــد کــه در آینــده ای نزدیــک 
ــط از  ــن رواب ــر مــی دهــد، دیگــر ای ــود خب شــاهد آن خواهــد ب
حالــت محافظــه کارانــه ای کــه دهــه هــای گذشــته شــاهد آن 

ــم خــارج شــده اســت. بودی
ایــران پیوســته بخشــی از جــاده ابریشــم بــوده اســت و هــم اکنون 
ــران  ــاء و بازگشــایی آن دغدغــه و هــدف چیــن اســت. ای ــز احی نی
اکنــون نــه تنهــا جزئــی از ایــن جــاده بلکــه مهمتریــن قســمت آن 
اســت کــه ایــن مســئله موجــب شــده اســت چیــن تمــام امکانــات 
ــد  ــرح »کمربن ــوب ط ــاره آن در چارچ ــای دوب ــرای احی ــود را ب خ

اقتصــادی جــاده ابریشــم« بــه کار بگیــرد.
ــن دو کشــور شــروع شــده  ــط بی ــدی از رواب ــی شــک دوره جدی ب
اســت و دیگــر تمــام فشــارهای ایــاالت متحــده آمریکا نمــی تواند 
ــی آن را از مســیر خــود  ــرای مدت ــی ب ــا حت ــرد ی ــوی آن را بگی جل

جــدا کنــد.

ایران و چین؛ در مسیر همکاری راهبردی
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آ ســـــــیا

ــتراتژی  ــده اس ــب تپن ــه قل ــه منزل ــارت ب تج
واشــنگتن در چرخــش بــه ســوی آســیا - 
پاســیفیک اســت و نهایــی شــدن پیمــان »تــی 
ــش  ــوس آرام، نق ــوی اقیان ــی« در دو س ــی پ پ
ــکا را بیــش از پیــش در بازنویســی قواعــد  آمری

ــد. ــی کن ــگ م ــی پررن ــاد جهان اقتص
ترانــس  معاهــده  عقــد  ســر  بــر  توافــق 
ــا هــدف یکســان  ــی( ب ــی پ ــی پ پاســیفیک )ت
ــکا و  ــن آمری ســازی اســتانداردهای تجــاری بی
۱۱ کشــور حاشــیه اقیانوس آرام در روز یکشــنبه 
برابــر بــا 5 اکتبــر ســال 20۱5 میــالدی نهایــی 
شــد تــا بــه ایــن ترتیــب افزایــش ســطح 
مبــادالت اقتصــادی در پویاتریــن منطقــه 
ــت  ــدی در سیاس ــل جدی ــر فص ــان، آغازگ جه
گــذاری واشــنگتن نســبت به آســیا- پاســیفیک 

ــد. باش
گمــان مــی رود ایــن توافــق کــه مهــر پایانــی 
ــور  ــن ۱2 کش ــرده بی ــره فش ــال مذاک ــر 5 س ب
ــاری  ــد تج ــا دالر درآم ــت، میلیارده ــع اس ذینف
بــه همــراه داشــته باشــد کــه البتــه ایــن تصویر 
ــای  ــه ه ــر موافقتنام ــی نظی ــایه اتهامات در س
ــه  ــاندن ب ــود رس ــرای س ــه ب ــی و محرمان جانب
ــی کــه نقــش غــول  ــد ملیت شــرکت هــای چن
ــد،  ــا مــی کنن هــای نظــام ســرمایه داری را ایف

ــازد. ــی ب ــگ م رن
ــرار  ــی ق ــی پ ــی پ ــد ت ــه باش ــه ک ــا، هرچ ام
ــش از ۱8  ــی بی ــه مالیات ــذف تعرف ــا ح ــت ب اس
هــزار کاالی تجــاری ظــرف مــدت 5 ســال )بــا 
ــک از کشــورهای  ــه هــر ی ــی ک احتســاب زمان
ذینفــع بــرای تصویــب و اجــرای معاهــده 
ــد  ــد و بن ــرد( بســیاری از قی ــد ک صــرف خواهن
هــای اعمــال شــده بــر یــک پهنــه جغرافیایــی 
وســیع را کــه بــا جمعیتــی معــادل 800 میلیــون 
ــاری  ــادالت تج ــم مب ــد از حج ــر، ۴0 درص نف
ــد، از  ــی ده ــاص م ــود اختص ــه خ ــان را ب جه
میــان بــردارد. ایــن محــدوده جغرافیایی شــامل 
ــی،  ــام، برونئ ــزی، ویتن ــن، مال ــورهای ژاپ کش
ــکا،  ــادا، آمری ــد، کان ــترالیا، ســنگاپور، نیوزیلن اس

ــت. ــیلی اس ــک و ش ــرو، مکزی پ
معاهــده ترانــس پاســیفیک پــس از نهایــی 
ــاری  ــای تج ــت ه ــا محدودی ــه تنه ــدن ن ش
از  کاال  هــزاران  روی  بــر  شــده  اعمــال 
تــا  گرفتــه  آمریــکا  دارویــی  محصــوالت 
ــن و  ــج ژاپ ــد، برن ــی نیوزلن ــای لبن ــراورده ه ف
ــه  ــود، بلک ــی ش ــامل م ــام را ش ــرامیک ویتن س
در ابعــادی وســیعتر بــه دولــت واشــنگتن 
ــا قوانیــن تجــارت جهانــی  کمــک مــی کنــد ت
ــا  ــن مناطــق دنی را در یکــی از اســتراتژیک تری
ــه ایــن ترتیــب همزمــان  ــا ب ــد ت بازنویســی کن
بــا بازاریابــی بــرای کاالهــای ســاخت آمریــکا، 
ــن و  ــر چی ــیا نظی ــادی آس ــای اقتص ــدرت ه ق
هنــد نیــز بــه تبعیــت از مــدل هــای آمریکایــی 

تجــارت وادار شــوند.

ــی  ــتراتژی نظام ــی؛ اس ــی پ ــی پ ت
آمریــکا در مقابــل چیــن

مناقشــات  در  آمریــکا  مداخــالت  افزایــش 
ارضــی دریــای چیــن جنوبــی بــه بهانــه دفــاع 
از حــق کشــورهای کوچــک منطقــه نظیــر 
ویتنــام و فیلیپیــن و همچنیــن جانبــداری 
ــر  ــن ب ــا چی ــوا ب ــن در دع ــه از ژاپ غــرض ورزان
ســر مالکیــت جزایــر »ســنکاکو«، معاهــده تــی 
پــی پــی را از قالــب پیمــان تجــارت آزاد خــارج 
کــرده و آن را تبدیــل بــه جنــگ افــزاری بــرای 

ــد. ــی کن ــن م ــادی چی ــدرت اقتص ــار ق مه
خــوب اســت بــا کنــار گذاشــتن ماهیــت 
ــی،  ــی پ ــی پ ــده ت ــاری معاه ــادی- تج اقتص
ــه در ورای آن  ــی ک ــوم سیاس ــه مفه ــی ب نگاه
ــا نــگاه کــردن  گنجانــده شــده اســت، کنیــم. ب
بتــوان مشــارکت  ایــن دریچــه، شــاید  از 
کشــورهای حاشــیه اقیانــوس آرام در طــرح 
ــا از  ــرس آنه ــاب ت ــه حس ــکا را ب ــاری آمری تج
ــه رشــد پکــن در عرصــه  ــدرت رو ب افزایــش ق
بــا  پنــداری  همــزاد  و  جهانــی  معــادالت 

واشــنگتن گذاشــت.  
ــرژی  ــه واردات ان ــادی ب ــتگی زی ــن وابس چی
ــه  ــورهای خاورمیان ــه از کش ــام اولی ــواد خ و م
ــت  ــای امنی ــی پ ــال آنکــه وقت ــا دارد ح و آفریق
ــتیابی  ــد، دس ــی آی ــان م ــه می ــرب ب ــی غ مل
ــمت  ــه س ــرق ب ــه از ش ــاری ک ــیر تج ــه مس ب
ــوس  ــه اقیان ــپس ب ــی و س ــن جنوب ــای چی دری
ــای  ــت ه ــی از اولوی ــه یک ــد ب ــی رس ــد م هن
ــن  ــود. از ای ــی ش ــل م ــنگتن تبدی ــی واش اصل
ــد  منظــر، معاهــده ترانــس پاســیفیک مــی توان
حساســیت همــه کشــورهای منطقــه اقیانــوس 
آرام را نســبت بــه ایــن مســیر تجــاری افزایــش 
داده و تصمیــم آنهــا را بــرای تدویــن اســتراتژی 
ــش  ــه چال ــوان ب ــه ت ــادی ک ــی- اقتص دفاع
ــد. ــی کن ــن را داشــته باشــد، قطع کشــیدن چی

ــال  ــتن کان ــگاه داش ــاز ن ــا ب ــر، ب ــوی دیگ از س
ــردد در  ــش ت ــا و افزای ــارت از راه دری ــای تج ه

ــس  ــده تران ــمول معاه ــورهای مش ــوزه کش ح
پاســیفیک، آمریــکا مــی توانــد حضــور خــود را 
در آبهــای مشــترک بیــن اقیانــوس آرام و هنــد 
ــدارد،  ــه آن دسترســی ن ــال حاضــر ب ــه در ح ک

ــد. ــت کن تثبی
بــرای همیــن منظــور هــم هســت کــه 
واشــنگتن ایــن روزهــا بــه طــور دائــم بــر روی 
حــق کشــتیرانی آزاد در محــدوده دریــای چیــن 
ــا  ــا ب ــه تنه ــرا ک ــد چ ــی ده ــور م ــی مان جنوب
اســتناد بــه ایــن اســتراتژی اســت کــه آمریــکا 
مــی توانــد از معاهــده تــی پــی پــی بــه عنــوان 
ابــزاری کاربــردی در عرصــه سیاســت خارجــی 

ــد. ــرداری کن ــره ب به
البتــه بــه هیــچ وجــه نبایــد احتمــال مشــارکت 
دادن چیــن در ایــن معاهــده تجــاری- سیاســی 
را رد کــرد امــا ایــن امــر همانطــور کــه پیشــتر 
بــه آن اشــاره شــد، مســتلزم پیــروی از قوانیــن 
اعمــال شــده بــر پایــه مــدل آمریکایــی اســت 
کــه در بهتریــن شــرایط دولــت پکــن را وادار به 
ــترده ای  ــی گس ــادی و سیاس ــات اقتص اصالح
خواهــد کــرد. بــرای مثــال، پیوســتن بــه جرگــه 
کشــورهای عضــو تــی پی پــی بــه منزلــه ایجاد 
بازارهــای جدیــد در عرصــه خدمــات و ســرمایه 
ــرای شــرکت  ــد ب گــذاری، تبییــن قوانیــن جدی
ــه  ــی آزاد ب ــن دسترس ــی و همچنی ــای دولت ه

ــت اســت. اینترن
در مجمــوع، نظــر واشــنگتن را بــه هنــگام 
ــده  ــه معاه ــن ب ــتن چی ــکان پیوس ــی ام بررس
پــی تــی تــی مــی تــوان در یــک جملــه از زبان 
ــکا  ــوری آمری ــس جمه ــا« رئی ــاراک اوبام »ب
ــال  ــن احتم ــه ای ــخ وی ب ــرد. پاس ــه ک خالص
چنیــن بــود: وقتــی بیــش از 95 درصــد از 
مشــتریان بالقــوه آمریــکا در خــارج از مرزهــای 
کشــور زندگــی مــی کننــد. مــا نمــی توانیــم بــه 
ــن  ــگارش قوانی ــازه ن ــن اج ــل چی کشــوری مث

اقتصــاد جهانــی را بدهیــم. مــا بایــد آن قوانیــن 
ــای  ــب بازاره ــن ترتی ــه ای ــا ب ــیم ت را بنویس
جدیــدی را بــه روی محصــوالت آمریکایــی 

ــم. ــاز کنی ب

بــرای  ژاپــن  و  آمریــکا  اتحــاد 
ــی ــارت جهان ــن تج ــی قوانی بازنویس

تجــارت همــواره بــه منزلــه قلــب تپنــده 
ــوی  ــه س ــش ب ــنگتن در چرخ ــتراتژی واش اس
ــرای ضــرورت  ــی ب ــیا- پاســیفیک و توجیه آس
در  آمریــکا  دیپلماتیــک  و  نظامــی  حضــور 
منطقــه بــوده و درســت بــه همیــن دلیــل هــم 
ــزرگ  ــاد ب ــن اقتص ــن- دومی ــه ژاپ ــت ک هس
ــع  ــه جم ــر نحــو ممکــن ب ــه ه ــد ب ــیا- بای آس
کشــورهای عضــو معاهــده ترانــس- پاســیفیک 

ــت. ــی پیوس م
ــر  ــی از عناص ــی، یک ــی پ ــی پ ــت در ت عضوی
ــه«  ــینزو آب ــادی »ش ــژی اقتص ــی استراتـ اصل
ــه  ــول س ــه ح ــت ک ــن اس ــر ژاپ ــت وزی نخس
محــور سیاســت هــای انبســاطی پــول، محرک 
هــای مالــی و اصالحــات ســاختاری مــی 
چرخــد. ژاپــن قــوی مــی توانــد منافــع متقابــل 
ــن  ــد. ژاپ ــن کن ــنگتن را تضمی ــو - واش توکی
ــل  ــازمان مل ــی س ــده مال ــک کنن ــن کم دومی
ــر  ــی نظی ــن الملل ــی بی متحــد و موسســات مال
ــن  ــر، ژاپ ــوی دیگ ــت. از س ــی اس ــک جهان بان
ســخاوتمند تریــن حامــی نظامــی آمریکا اســت 
ــنگتن  ــا در مشــایعت واش ــد ت ــی کن ــعی م و س
ــی  ــدرت های ــی ق ــهم خواه ــا س ــان ب )همزم
نظیــر چیــن و هنــد از نظــام بیــن الملــل( 
نقــش بســزایی را در بازنویســی و بــه روزرســانی 

ــد. ــا کن ــی ایف ــاد جهان ــن اقتص قوانی
بــدون عضویــت ژاپــن در تــی پــی پــی، 
ــیا-  ــه ســمت آس ــا ب ــتراتژی چرخــش اوبام اس
ــه  ــای س ــت ه ــل، سیاس ــیفیک و در مقاب پاس

پیمان ترانس پاسیفیک؛ استراتژی نظامی آمریکا با تکیه بر تجارت آزاد
مریم خرمایی
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ــت.   ــی رف ــا م ــاد فن ــه ب ــه ب ــه آب گان
مــی تــوان گفــت کــه پــس از ایــاالت متحــده 
آمریــکا، ژاپــن بیشــترین نفــع را از عضویــت در 
ــرا  ــرد چ ــد ب ــیفیک خواه ــس پاس ــان تران پیم
ــو در جــذب  ــه ایــن ترتیــب قــدرت توکی کــه ب
ســرمایه هــای خارجــی تــا ۴0 درصــد و در 
صــادرات تــا ۱۱ درصــد افزایــش خواهــد یافــت.

ــرای  ــکا ب ــی آمری ــای اصل ــش ه چال
ــس- پاســیفیک ــت معاهــده تران تثبی

ــدن  ــی ش ــع از نهای ــه مان ــی را ک ــش اول چال
ــوان  ــی ت ــد م ــی ش ــی م ــی پ ــی پ ــده ت معاه
حــق  روی  بــر  کشــورها  نظــر  اختــالف 
داروهــای  از  بــرداری  بهــره  انحصــاری 

آورد. بــه شــمار  بیولوژیــک، 
ــه  ــت ک ــرار داش ــنگتن اص ــان، واش ــن می در ای
ــه  ــا ب ــد ت ــال باش ــد ۱2 س ــن دوره بای ــول ای ط
ایــن ترتیــب هــم حــق شــرکت تولیــد کننــده 
یــک داروی خــاص محفــوظ بمانــد و هــم 
ــرمایه  ــه س ــازی ب ــای داروس ــر شــرکت ه دیگ

ــد داروهــای  ــوآوری و تولی گــذاری در عرصــه ن
ــوند. ــب ش ــد ترغی جدی

ــد و  ــل نیوزلن ــورهایی مث ــر، کش ــوی دیگ از س
ــن  ــا کاهــش ای ــه ب اســترالیا اصــرار داشــتند ک
زمــان بــه 5 ســال مجــوز ورود داروهای مشــابه 
و در عیــن حــال ارزان قیمــت تــر از یــک نمونــه 
خــاص صــادر شــود. نتیجــه نهایــی آن شــد که 
طبــق معاهــده تــی پــی پــی، شــرکت ســازنده 
یــک داروی خــاص حداقــل بــه مــدت 5 ســال 
ــد خواهــد کــرد  ــه طــور انحصــاری آن را تولی ب
ــزوم طــول ایــن دوره  حــال آنکــه در صــورت ل

بــه 8 ســال نیــز افزایــش خواهــد یافــت.
چالــش دوم اختــالف نظــر کشــورهای آمریــکا 
و ژاپــن بــر ســر حــذف تعرفــه هــای صــادرات 
ــودرو  ــد خ ــاز تولی ــقف مج ــن س ــودرو و تعیی خ
ــود.  ــی ب ــت گمرک ــورداری از معافی ــرای برخ ب
ــه،  ــام گرفت ــای انج ــی ه ــه رایزن ــا در نتیج ام
ــال  ــدت 25 س ــه م ــکا ب ــه آمری ــد ک ــرار ش ق
تعرفــه هــای خــود را بــر روی خودروهــای 
ــه  ــه البت ــد ک ــظ کن ــن حف ســواری ســاخت ژاپ

ایــن مقــدار بــرای ماشــین هــای نســبتا 
ــد. از  ــی یاب ــش م ــال افزای ــه ۳0 س ــنگین ب س
ســوی دیگــر، مــدت زمــان حــذف تعرفــه هــای 
قطعــات خــودرو بــه مراتــب کوتــاه تــر خواهــد 

ــود. ب
داخلــی  محافــل  اعتــراض  چالــش ســوم 
ــیفیک  ــس پاس ــان تران ــو پیم ــورهای عض کش
ــبرد  ــت پیش ــرد در جه ــاغل خ ــذف مش ــه ح ب
ــی  ــد ملیت ــزرگ چن ــای ب ــرکت ه ــع ش مناف
اســت. از هــم اکنــون تســریع رونــد اتوماتیــک 
کــردن نــوار چرخــه تولیــد و همچنین ســفارش 
ــروی کار  ــه از نی ــورهایی ک ــه کش ــول ب محص
ــای  ــه ه ــتند، اتحادی ــوردار هس ــری برخ ارزانت
ــده  ــا معاه ــت ب ــه مخالف ــکا را ب ــری آمری کارگ

ــت. ــته اس ــی واداش ــی پ ــی پ ت
ــن اشــکاالتی کــه  در نهایــت، یکــی از بزرگتری
بــه معاهــده ترانــس پاســیفک وارد اســت، 
آلــوده کــردن محیــط زیســت از ســوی شــرکت 
هایــی اســت کــه بــا بهــره بــرداری از مصونیــت 
ایجاد شــده بــه واســطه قوانیــن تجــارت آزاد، از 

رعایــت پادمــان هــای زیســت محیطــی شــانه 
خالــی مــی کننــد.

بــه هــر حــال معاهــده ترانــس پاســیفیک قــرار 
ــره  ــه کنگ ــده ب ــاه آین ــک م ــرف ی ــت ظ اس
ــه  ــی ک ــد بررس ــا رون ــود ت ــال ش ــکا ارس آمری
ــه طــول خواهــد انجامیــد طــی کنــد.  90 روز ب
ــن  ــد ای ــی توان ــره م ــه کنگ ــد ک ــه نمان ناگفت
معاهــده رابــه همــان شــکلی کــه هســت 
ــد  ــاع کن ــرش آن امتن ــا از از پذی ــب و ی تصوی
ولــی مجــاز بــه اعمــال تغییــرات در آن نخواهــد 
بــود. در ایــن میــان، بــازه زمانــی معــادل ۳0 روز 
بــرای تصمیــم گیــری و اجــرای حکــم در نظــر 
گرفتــه مــی شــود. ایــن بــه آن معنــا اســت کــه 
ــده  ــن، معاه ــت ممک ــن حال ــبینانه تری در خوش
ــالدی  ــال می ــل س ــا اوای ــیفیک ت ــس پاس تران
ــا آن  ــد و ت ــد ش ــی نخواه ــده )20۱۶( عمل آین
ــا   ــت ت ــد یاف ــت آن را خواه ــن فرص ــان پک زم
بــرای مقابلــه بــا نفــوذ آمریــکا در پهنه وســیعی 
ــن محســوب  ــرو چی ــه طــور ســنتی قلم ــه ب ک

ــد. ــی کن ــاره جوی ــود، چ ــی ش م

ــان  ــه پیم ــت ک ــد اس ــکا معتق ــا آمری ــگاه کلمبی ــتاد دانش اس
ــن نیســت  ــار چی ــرای مه ــیفیک« ب ــس پاس تجــارت آزاد »تران

ــت. ــده اس ــم تنی ــن در ه ــکا و چی ــاد آمری و اقتص
روز دوشــنبه ۱۳ مهرمــاه پیمــان تجــارت آزاد در دو ســوی 
اقیانــوس آرام )ترانــس پاســیفیک( پــس از 5 ســال نهایــی شــد.

نماینــدگان ۱2 کشــور متشــکل از ژاپــن، مالــزی، ویتنــام، 
ــرو،  ــکا، پ ــادا، آمری ــد، کان ــنگاپور، نیوزیلن ــترالیا، س ــی، اس برونئ
ــت  ــی موافق ــق تاریخ ــن تواف ــا ای ــروز ب ــیلی ام ــک و ش مکزی

ــد. ــی کردن ــرده و آن را نهای ک
ــا را  ــارت آزاد در دنی ــه تج ــن منطق ــه بزرگتری ــق ک ــن تواف ای
ــه واردات  ــزاران تعرف ــه وجــود خواهــد آورد موجــب حــذف ه ب
اجنــاس و محصــوالت شــده و بــرای ۱2 کشــور امضــاء کننــده 

ــرد. ــد ک ــاد خواه ــترکی را ایج ــتانداردهای مش آن، اس
ــا  ــه تنه ــدن ن ــی ش ــس از نهای ــیفیک پ ــس پاس ــده تران معاه
محدودیــت هــای تجــاری اعمــال شــده بــر روی هــزاران کاال 
از محصــوالت دارویــی آمریــکا گرفتــه تــا فــراورده هــای لبنــی 
نیوزلنــد، برنــج ژاپــن و ســرامیک ویتنــام را شــامل مــی شــود، 
ــی  ــک م ــنگتن کم ــت واش ــه دول ــیعتر ب ــادی وس ــه در ابع بلک
ــتراتژیک  ــی از اس ــی را در یک ــارت جهان ــن تج ــا قوانی ــد ت کن
ــب  ــن ترتی ــه ای ــا ب ــد ت ــی کن ــا بازنویس ــق دنی ــن مناط تری
همزمــان بــا بازاریابــی بــرای کاالهــای ســاخت آمریــکا، قــدرت 
ــت از  ــه تبعی ــز ب ــد نی ــن و هن ــر چی ــیا نظی ــای اقتصــادی آس ه

ــوند. ــارت وادار ش ــی تج ــای آمریکای ــدل ه م
ــوم  ــن عل ــین انجم ــس پیش ــس« رئی ــرت جروی ــور »راب پروفس

سیاســی آمریــکا و اســتاد دانشــگاه کلمبیــا آمریــکا در خصــوص 
ایــن موضــوع کــه آیــا ایــن پیمــان در صــدد مهــار چیــن اســت 
ــن  ــار چی ــدد مه ــان درص ــن پیم ــم ای ــی کن ــور نم ــت: تص گف

ــد. باش
ــده  ــم تنی ــادی در ه ــکا دارای اقتص ــن و آمری ــزود: چی وی اف
هســتند و دارای روابــط تجــاری و اقتصــادی بــا یکدیگــر 

هســتند.
نظریــه پــرداز رئالیســم تدافعــی در روابــط بیــن الملــل در ادامــه 
ــد و  ــادی دارن ــتگی اقتص ــکا وابس ــن و آمری ــد: چی ــادآور ش ی
اینگونــه نیســت کــه اقتصــاد یــک کشــور بــر دیگــری اثرگــذار 

ــد. نباش
ــاد  ــن در اقتص ــه چی ــت ک ــه داش ــد توج ــزود: بای ــس اف جروی
جهانــی وزنــه ای محســوب مــی شــود و تضعیــف اقتصــاد ایــن 

ــد داشــت. ــی خواه ــار نامطلوب ــی آث ــر اقتصــاد جهان کشــور ب
ــن  ــه ای ــیه ب ــن و روس ــتن چی ــال پیوس ــوص احتم وی در خص
ــن و روســیه  ــم کــه چی ــح کــرد: تصــور نمــی کن پیمــان تصری

ــد. ــان بپیوندن ــن پیم ــه ای ب
انعقــاد پیمــان ترانــس پاســیفیک در حالــی صــورت مــی گیــرد 
ــه  ــه نتیج ــل در ب ــه تعجی ــر زمزم ــار دیگ ــا ب ــن روزه ــه ای ک
ــا  ــه ای ی ــع منطق ــادی جام ــارکت اقتص ــرح مش ــاندن ط رس

ــت. ــده اس ــد ش ــی« بلن ــی ای پ ــده »آر س ــان معاه هم
ــی معاهــده تجــارت آزادی اســت کــه ۱۶ کشــور  آر ســی ای پ
جهــان را بــا جمعیــت ۳.۴ میلیــارد نفــر و حجــم مبادلــه ای بــه 
ــد  ــادل ۳0 درص ــا مع ــکا )تقریب ــارد دالر آمری ارزش ۱0.۶ میلی
ــر  ــالوه ب ــد و ع ــی ده ــی( پوشــش م ــادالت جهان از حجــم مب
ــد و  ــترالیا، نیوزلن ــن، اس ــن، چی ــی، ژاپ ــره جنوب ــورهای ک کش
هنــد شــامل ۱0 کشــور عضــو »آ ســه آن« انجمــن ملــل عضــو 

ــز هســت. ــوب شــرق آســیا نی جن
ــا حــدی  ــوان ت ــی« را بت اگرچــه شــاید معاهــده »آر ســی ای پ
ــر  ــه ه ــی ب ــرد ول ــی ک ــیفیک تلق ــس پاس ــان تران ــل پیم مقاب
حــال ۷ کشــور شــامل اســترالیا، ژاپــن، مالــزی، نیوزلنــد، 
ــر دو  ــترک در ه ــور مش ــه ط ــی ب ــام و برونئ ــنگاپور، ویتن س
پــروژه ترانــس پاســیفیک و مشــارکت اقتصــادی جامــع منطقــه 

ــود. ــد ب ــر خواهن ای حاض
ــد  ــد کــه بعی ــح مــی کن ــن گفتگــو تصری ــه ای جرویــس در ادام
ــس  ــان تران ــا پیم ــل ب ــرای تقاب ــد ب ــن بخواه ــه چی ــت ک اس

ــد. ــام ده ــه انج ــی جویان ــی تالف ــیفیک اقدام پاس
ــر محتمــل در صــورت تحقــق  ــدام غی ــن اق ــد ای وی مــی افزای

ــدازد. ــه خطــر بین ــی را ب ــات اقتصــاد جهان ــد ثب مــی توان

گفتگو با رئیس پیشین انجمن علوم سیاسی آمریکا:

پیمان ترانس پاسیفیک برای مهار چین نیست/
احتمال کم پیوستن مسکو وپکن
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آ ســـــــیا

||حسـن روحانی رئیـس جمهوری ایـران در دیـدار با 
شما تصریح کرد تشـکیل کمیسیون مشـترک ایران و 
اندونزی مقدمه خوبـی برای تعمیق و گسـترش روابط 
فیمابیـن اسـت. تمرکز چنین کمیسـیونی بـر روی چه 

بود؟ موضوعاتی خواهـد 
ما از قبل کمیسـیون مشـترک اقتصادی داشـته ایم. مـا در روابط دو 
جانبـه خودمان بطور کلی دارای ۷ مکانیسـم مشـورتی هسـتیم که 
بـه رایزنی و مشـورت در خصـوص موضوعات اقتصادی، کنسـولی، 
حقـوق بشـری، تجـارت، سـرمایه گـذاری، سیاسـی و فرهنگی می 
پردازیـم. موضوعـی کـه االن مطـرح اسـت این اسـت کـه چگونه 
بتوانیـم مشـورت ها و رایزنـی ها در این زمینه ها را شـدت بخشـیم 
و قـوی تـر کنیـم. آخریـن کمیسـیون اقتصـادی کـه مـا بـا طرف 
ایرانـی برگذار کـرده ایم و به رایزنـی پرداختیه ایم در مـاه می 20۱5 

بـوده اسـت که این کمیسـیون بعد از ۷ سـال تشـکیل شـد.

||چـه عرصـه هایـی از اقتصـاد ایـران برای سـرمایه 
گـذاری و همـکاری بـرای بخـش خصـوص و دولتـی 

اندونـزی جـذاب هسـتند؟
ــا  ــکاری ب ــرای هم ــادی ب ــه زی ــزی عالق بخــش خصــوص اندون
ــه  ــن وظیف ــل ای ــن دلی ــه همی ــران دارد و ب ــود در ای ــرکاری خ ش
ــش  ــا بخ ــد ت ــوار کن ــا هم ــرای آنه ــه راه را ب ــت ک ــت اس دول
خصوصــی دو طــرف بتواننــد ارتباطــات بیشــتری بــا هــم داشــته 
باشــند و بــه هــم نزدیکتــر شــوند. بــرای ایــن منظــور دو فرصــت 
ــای حســن  ــل آق ــاه آوری ــه در م ــود ک ــی ب ــود دارد یکــی زمان وج
ــصتمین  ــرکت در ش ــرای ش ــران ب ــوری ای ــس جمه ــی رئی روحان
ــفر  ــا س ــه جاکارت ــا ب ــیا و آفریق ــس آس ــزاری کنفران ــالگرد برگ س
کــرد کــه در جریــان ایــن ســفر روســای جمهــور ایــران و اندونــزی 
ــدار دو طــرف متعهــد  ــدی داشــتند و در آن دی ــدار خــوب و مفی دی
شــدند تــا روابــط دو جانبــه را توســعه دهنــد و فرصــت دوم بعــد از 

دســتیابی ایــران و گــروه ۱+5 بــه توافــق هســته ای)برجــام( ایجــاد 
شــده اســت کــه مــا امیدواریــم هــر چــه زودتــر اجرایــی شــود زیــرا 
ــعه  ــرای توس ــی ب ــی واقع ــا فرصت ــام حقیقت ــدن برج ــی ش اجرای

ــا ایجــاد خواهــد کــرد. ــط م رواب

|| ایــران و اندونــزی دو کشــور بــزرگ جهــان اســام 
ــرای  ــد ب ــه مــی توانن هســتند. ایــن دو کشــور چگون
رفــع مشــکات و اختافــات موجــود در جهــان 

ــد؟ ــدم بردارن ــام ق اس
ــه آقــای روحانــی و  ــران، ب ــا رئیــس جمهــوری ای ــدار ب مــن در دی
وزیــر خارجــه آقــای ظریــف گفتــم کــه اندونــزی بــا داشــتن 250 
میلیــون جمعیــت کــه 90 درصــد آن مســلمان هســتند بزرگتریــن 
ــت  ــن جمعی ــال ای ــن ح ــت و در عی ــان اس ــلمان جه ــور مس کش
مســلمان مــا معتــدل هســتند. مــن مفتخــرم که اســالم در کشــور 
ــل  ــا دموکراســی، تحم ــی ب ــی در همگرای ــش بســیار مهم ــا نق م
پذیــری و واقــع گرایــی ایفــا مــی کنــد. مــا در اندونــزی همچنیــن 
دو ســازمان بــزرگ اســالمی داریــم. ســازمان »نهضــت العلمــا« و 
»محمدیــه« کــه بــه همــراه دولــت ما همــواره بــر اهمیــت و ارزش 
»تحمــل« تاکیــد مــی کننــد. همــه بــا هــم فــرق دارنــد بنابرایــن 
تحمــل و اعتــدال بســیار نقــش مهمــی مــی تواننــد داشــته باشــد. 
ــالم  ــان اس ــکالت جه ــل مش ــرای ح ــواره ب ــم هم ــزی ه اندون
خواســتار اعتــدال، تحمــل پذیــری، دموکراســی و واقــع بینــی بوده 
اســت. اینکــه مــا بزرگتریــن کشــور مســلمان جهانیــم و اینکــه من 
یــک وزیــر زن هســتم همگــی بیانگــر ایــن هســتند کــه اندونــزی 

کشــوری دموکراتیــک و مــدرن اســت.

|| در روزهـای گذشـته شـاهد امضـای پیمـان تجارت 
آزاد ترانـس پاسـیفیک بین امریکا و برخی کشـورهای 
جنوب شـرق آسـیا بـوده ایـم. آیا ایـن توافـق، توافق 
هـای منطقـه ای مثل آ سـه آن را کـه اندونـزی هم جز 

آن اسـت را تحت تاثیـر قرار خواهـد داد؟
ــدن  ــی ش ــه اجرای ــدن ب ــک ش ــال نزدی ــا در ح ــزی م در اندون
آســه آن در اول ژانویــه 20۱۶ هســتیم. آ ســه آن دارای ۱0 
ــر  ــون نف ــی حــدود ۶00 میلی ــن اعضــا جمعیت عضــو اســت و ای
ــا  ــع ب ــرای مشــارکت جام ــره ب ــال مذاک ــزی در ح ــد. اندون دارن
ــه  ــا اتحادی ســازمان همــکاری منطقــه ای و مشــارکت جامــع ب
اروپــا و ژاپــن و کــره جنوبــی و برخــی کشــورهای دیگــر اســت. 
اقتصــاد اندونــزی بســیار بــاز اســت و مــا آمــاده مذاکــره بــرای 
ترتیبــات اقتصــادی جامــع هســتیم. ایــن مســئله فقــط مربــوط 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــت بلک ــادی نیس ــازی اقتص ــئله آزادس ــه مس ب
ــم  ــزی ه ــذاری اندون ــرمایه گ ــادی و س ــای اقتص ــت ه ظرفی
ــیفیک  ــس پاس ــارت آزاد تران ــق تج ــوص تواف ــت. در خص اس
ــرکت  ــرات آن ش ــد مذاک ــون در رون ــتیم چ ــو آن نیس ــا عض م
ــم  ــه آن بپیوندی ــم ب ــا ه ــت روزی م ــن اس ــا ممک ــم ام نکردی
امــا آنچــه کــه مــا بایــد االن انجــام دهیــم ایــن اســت کــه اوال 
ارزیابــی کنیــم کــه ســند ایــن ســازمان چــه چیزهایــی را در خود 

ــت. ــزی چیس ــای اندون ــت ه ــًا ظرفی ــده و ثانی گنجان

گفتگو با وزیر خارجه اندونزی:

ایران و اندونزی متعهد به گسترش روابط هستند/
کمیسیون اقتصادی مشترک

»رتنو مرسودی« وزیر خارجه اندونزی با تاکید بر متعهد بودن روسای جمهوری ایران و کشورش برای توسعه روابط دو 
جانبه راه حل رفع مشکالت موجود جهان اسالم را افزایش تحمل پذیری و اعتدال دانست.

خانم »رتنو مرسودی« وزیر خارجه اندونزی در راس هیئتی بلندپایه سرگرم دیدار از ایران برای پیگیری راه های 
توسعه همکاری های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی است.

ایران و اندونزی در تالشند تا سطح روابط کنونی خود را به عنوان دو کشور جهان اسالم بعد از اجرایی شدن توافق هسته ای ایران 
و گروه ۱+۵ تعمیق کنند در همین راستا خبرنگار مهر در گفتگویی اختصاصی با وزیر خارجه اندونزی به موضوعات توسعه 

روابط دو کشور و راهکارهای حل مشکالت جهان اسالم پرداخت که مشروح این گفتگو در زیر آمده است.

گفتگو: پیمان یزدانی

کیــم یونــگ ســام رئیــس جمهــوری دهــه ۱990 کــره جنوبی در ســن 8۷ 
ســالگی بــه دلیــل ایســت قبلــی از دنیــا رفت.

وی طــی ســال های ۱992 تــا ۱998 ریاســت جمهــوری کــره جنوبــی را 
برعهــده داشــت. کیــم در ســال ۱992 به ریاســت جمهــوری کــره جنوبی 

انتخــاب شــد و بــه حاکمیــت ســه دهــه ژنرالهــای ارتــش پایــان داد.
وی در دوران ریاســت جمهــوری خــود بــا چالــش هــای فراوانــی از ســوی 
نظامیــان و حتــی دو کودتــای ارتــش روبــرو شــد کــه همگــی را پشــت 

ــوری اســبق، دســتگیر  ــس جمه ــر مشــکالت رئی ســر گذاشــت. از دیگ
پســرش بــه اتهــام رشــوه و فــرار از مالیــات بــود.

ــره  ــون در ک ــی یونگبی ــز نظام ــاران مرک ــود از بمب ــرات خ ــم در خاط کی
ــه در دوران  ــد ک ــی کن ــاد م ــکا ی ــای آمری ــده ه ــط جنگن ــمالی توس ش
ریاســت جمهــوری بیــل کلینتــون صــورت گرفــت. وی همچنیــن بــه ایــن 
نکتــه اشــاره کــرده اســت کــه هواپیماهــای آمریکایی شــهرهای مــرزی کره 

جنوبــی را نیــز بمبــاران کردنــد کــه بــا واکنــش ســئول روبــرو شــده بــود.
رئیــس جمهــور اســبق کــره جنوبــی در یــک خانــواده ثروتمنــد در جزیــره 
ــود. در  ــن ب ــغال ژاپ ــوز در اش ــان هن ــه در آن زم ــد ک ــد ش ــدو متول گئوج
ــی فعالیــت  ــوان جوانتریــن عضــو مجلــس مل ــه عن ــم ب ســال ۱95۴ کی
سیاســی خــود را آغــاز کــرد. در آن زمــان اولیــن رئیــس جمهــوری کــره 

ــدرت را در دســت داشــت. ــی ســینگمن ری ق جنوب

رئیس جمهوری اسبق 
کره جنوبی درگذشت

http://mehrnews.com
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مهدی پورحسنی

آ ســـــــیا

اهمیــت مســائل ســایبری بــه حــدی اســت کــه اولین 
ــوری  ــس جمه ــدار رئی ــث در دی ــورد بح ــوع م موض
چیــن بــا بــاراک اوبامــا رئیــس جمهــوری آمریــکا بود.

اختــالف گســترده ایــاالت متحــده و چیــن در فضــاي 
مجــازي بــه انــدازه اي مــورد توجــه مقامات  دوکشــور 
ــه کــه در نخســتین ســفر رئیــس جمهــور  ــرار گرفت ق
چیــن بــه ایــاالت متحــده ایــن موضــوع  بــه عنــوان 

ــد. ــي دوطــرف در آم یکــي از محــور هــاي مذاکرات
حــدود یــک ســال و چنــد مــاه قبــل تنــش دوکشــور 
در فضــاي مجــازي و اتهــام ایــاالت متحــده بــه پنــج 
افســر چینــي بــه جاسوســي ســایبري و تحــت تعقیــب 
قــرار دادن ایشــان باعــث تنــش در روابــط دیپلماتیــک 
دو کشــور و احضــار ســفیر ایــاالت متحــده آمریــکا در 

چیــن گردیــد.
ــوری  ــس جمه ــگ« رئی ــي جینپین ــفر اخیر»ش در س
چیــن بــه ایــاالت متحــده دو کشــور بــه توافقاتــي در 

ــد. ــن خصــوص  دســت یافتن ای
ــه اي  ــه جداگان ــي بیانی ــن ط ــت چی ــفید و دول کاخ س
جنبــه هــاي مختلــف توافــق اخیــر دو کشــور در حــوزه 
فضــاي مجــازي را اعــالم نمودنــد. ایــن تفاهــم مطلب 
ــش  ــت کاه ــي جه ــي عمل ــا گام ــود ام ــدي نب جدی
ــي  ــي م ــازي تلق ــاي مج ــور در فض ــات دو کش منازع

ــردد. گ
طبــق ایــن توافــق حمــالت آگاهانــه ســایبري و 
ــردن  ــم ک ــه قصــد فراه ــایبري ب ــت ســرقت س هدای
ــي دو  ــاي بازرگان ــرکت ه ــراي ش ــي ب ــت رقابت مزی
ــت  ــوق مالکی ــه در آن حق ــي ک ــوزه های ــور از ح کش
معنــوي وجــود دارد ممنــوع شــده اســت. ایــن تفاهــم 
یــک هنجــار صریحــي را وضــع مــي کنــد ولــي بدون 
رعایــت کــردن ایــن هنجــار ایــن تفاهــم بیشــتر جنبه 

ــت. ــد داش ــري خواه ظاه
ــه  ــه موقعــي ب ــد کــه پاســخ ب دو کشــور تفاهــم کردن
درخواســت یکدیگــر در خصــوص فعالیــت هــاي 
مخــرب ســایبري در حــوزه حقوقــي ســرزمیني خویش 

ــد. ــه نماین ارائ
ایــن توافــق یــک مکانیســم گفتگــوي دوجانبه ســطح 
باالیــي را ایجــاد نمــود کــه از طــرف ایــاالت متحــده 

آمریــکا، وزارت امنیــت داخلــي و دادگســتري و در 
طــرف چینــي بــه احتمــال زیــاد توســط وزارت امنیــت 
عمومــي، امنیــت دولتــي، دادگســتري و اداره اطالعات 
و اینترنــت چیــن و بــه هدایــت اداره فضــاي مجــازي 

ایــن کشــور صــورت خواهــد پذیرفــت.
ــب و  ــاط مناس ــاد ارتب ــراي ایج ــد ب ــم جدی مکانیس
بهنــگام جهــت پاســخ بــه درخواســت دوطــرف بــراي 
ــه اطالعــات توســط طرفیــن ایجــاد شــده اســت.  ارائ
ایــن مکانیســم جایگزیــن کارگروه مشــترک دو کشــور 
ــود و توســط  اســت کــه در ســاني لنــد ایجــاد شــده ب
ــه   ــت ک ــح اس ــه توضی ــد. الزم ب ــل گردی ــن منح چی
پــس از آنکــه ایــاالت متحــده اعــالم نمــود کــه پنــج 
ــه اتهــام ســرقت ســایبري  افســر ســایبري چیــن را ب
تحــت تعقیــب قــرار داده اســت چیــن ایــن مکانیســم 

ــرد. را منحــل ک
ــوري  ــاس ف ــط تم ــک خ ــه ی ــت ک ــده اس ــرار ش ق
بــراي حــوادث ســایبري در وزارت امنیــت داخلــي و یــا 

ــود. ــاد ش ــتري ایج دادگس
ــه در  ــد ک ــق کردن ــور تواف ــارت دو کش ــوزه تج در ح
ــاوري  ــوالت فن ــتفاده از محص ــروش و اس ــد و ف خری
اطالعــات و ارتباطــات ســاخت دو کشــور مالحظــات 
ــاي  ــرش ه ــد و نگ ــاظ نماین ــي را لح ــي متعادل امنیت
ــن  ــي مابی ــي ف ــذاري خارج ــرمایه گ ــي را در س امنیت

ــد. ــدود نماین مح
در مجمــوع اگــر حمــالت ســایبري چیــن بــه ایــاالت 
ــت  ــن نی ــده حس ــان دهن ــد نش ــش یاب ــده کاه متح
چیــن خواهــد بــود ولــي اگــر ایــن حمــالت ادامــه یابد 
ایــاالت متحــده آمریــکا بــه شــواهدي دال بــر دخالــت 
ــن  ــض اولی ــه نق ــراي ارائ ــالت ب ــن حم ــن در ای چی
ــاز خواهــد داشــت.  ــن روســاي دوکشــور نی ــق بی تواف
ــق نشــده  ــچ کــدام از دوطــرف موف ــروز هی ــه ام ــا ب ت
ــه  ــن ب ــي از ای ــرد ول ــه از دیگــري کمــک بگی ــد ک ان
بعــد بــا وجــود مکانیســم گفتگــوي ســطح بــاال بــه دو 
طــرف کمــک مــي نمایــد تــا همــکاري بیشــتري بــا 

هــم داشــته باشــند.
ــا  ــل حــوادث ســایبري ب ــکا در مقاب ــن و آمری اگــر چی
ــده پیشــرفت  ــد نشــان دهن یکدیگــر همــکاري نماین
واقعــي درروابــط دوکشــور در فضــاي مجــازي خواهــد 

ــود. ب

توافق آمریکا و چین در فضای مجازی/ 
خط تماس فوری برای حوادث سایبری

دکتــر »آرتــور ســایر« توافــق تجــارت 
ــوس آرام را  ــرف اقیان ــن دو ط آزاد بی
بخشــی از پــروژه لیبــرال ســاختن 
اقتصــاد جهان بــر اســاس توافــق دور 

ــت. ــه دانس اروگوئ
پیمــان  روز دوشــنبه ۱۳ مهرمــاه 
ــوس  ــوی اقیان ــارت آزاد در دو س تج
آرام )ترانــس پاســیفیک()TPP( پس 

از 5 ســال نهایــی شــد.
ــکل از  ــور متش ــدگان ۱2 کش نماین

ــکا،  ــادا، آمری ــد، کان ــنگاپور، نیوزیلن ــترالیا، س ــی، اس ــام، برونئ ــزی، ویتن ــن، مال ژاپ
ــی  ــق تاریخــی موافقــت کــرده و آن را نهای ــن تواف ــا ای ــرو، مکزیــک و شــیلی ب پ

ــد. کردن
ــد آورد  ــود خواه ــه وج ــا را ب ــه تجــارت آزاد در دنی ــن منطق ــه بزرگتری ــق ک ــن تواف ای
موجــب حــذف هــزاران تعرفــه واردات اجنــاس و محصــوالت شــده و بــرای ۱2 کشــور 

امضــاء کننــده آن، اســتانداردهای مشــترکی را ایجــاد خواهــد کــرد.
ــای  ــت ه ــا محدودی ــه تنه ــدن ن ــی ش ــس از نهای ــیفیک پ ــس پاس ــده تران معاه
تجــاری اعمــال شــده بــر روی هــزاران کاال از محصــوالت دارویــی آمریــکا گرفتــه 
ــا فــراورده هــای لبنــی نیوزلنــد، برنــج ژاپــن و ســرامیک ویتنــام را شــامل مــی  ت
شــود، بلکــه در ابعــادی وســیعتر بــه دولــت واشــنگتن کمــک مــی کنــد تــا قوانیــن 
ــد  ــا بازنویســی کن ــن مناطــق دنی ــتراتژیک تری ــی را در یکــی از اس تجــارت جهان
ــکا،  ــاخت آمری ــای س ــرای کااله ــی ب ــا بازاریاب ــان ب ــب همزم ــن ترتی ــه ای ــا ب ت
قــدرت هــای اقتصــادی آســیا نظیــر چیــن و هنــد نیــز بــه تبعیــت از مــدل هــای 

ــوند. ــی تجــارت وادار ش آمریکای
افزایــش مداخــالت آمریــکا در مناقشــات ارضــی دریــای چیــن جنوبــی بــه بهانــه دفاع 
از حــق کشــورهای کوچــک منطقــه نظیــر ویتنــام و فیلیپیــن و همچنیــن جانبــداری 
غــرض ورزانــه از ژاپــن در دعــوا بــا چین بــر ســر مالکیــت جزایــر »ســنکاکو«، معاهده 
تــی پــی پــی را از قالــب پیمــان تجــارت آزاد خــارج کــرده و آن را تبدیــل بــه ابــزاری 

بــرای مهــار قــدرت اقتصــادی چیــن مــی کنــد.
ــی  ــارت جهان ــز تج ــر مرک ــی و مدی ــاد سیاس ــتاد اقتص ــایر« اس ــور س ــر »آرت دکت
ــوی  ــن دو س ــارت آزاد بی ــق تج ــت تواف ــوص ماهی ــن)Clausen( در خص کلوس
ــد  ــوس آرام بخشــی از یــک رون ــق دو ســوی اقیان ــوس آرام)TPP(  گفــت: تواف اقیان
گســترده بیــن المللــی بــرای آزادســازی اقتصــاد جهــان از زمــان جنــگ جهانــی دوم 

است.
وی در خصــوص اهمیــت ایــن نــوع از مذاکــرات گفــت: مذاکــرات همچنیــن بیانگــر 
ــرات دور  ــات مذاک ــداف توافق ــه اه ــتیابی ب ــتای دس ــه در راس ــت اســت ک ــن حقیق ای
اروگوئــه، مذاکــرات منطقــه ای و دو جانبــه بیشــتر از توافقــات الحاقــی جهانــی جامــع 

کارآمــد هســتند.
ــازی اقتصــادی را  ــا آزادس ــه م ــی اســت ک ــور در حال ــق مذک ــرد: تواف ــح ک وی تصری
ــز داریــم. ایــن توافــق نشــان از ایــن دارد کــه ســاز و  در ســازمان تجــارت جهانــی نی

ــت دارد. ــی اولوی ــای جهان ــاز و کاره ــر س ــه ای ب ــای منطق کاره
ســایر همچنیــن در مــورد اهمیــت ایــن توافــق بــرای چیــن و روســیه افــزود: اهمیــت 
توافــق )TPP( بــرای چیــن بســیار بیشــتر از روســیه اســت هــر چنــد هــر دو کشــور در 

دنبــال کــردن ایــن توافــق بطــور متحــد منافعــی دارنــد.
مذاکراتــی  ادوار  از  دور  آخریــن  و  هشــتمین  اروگوئــه،  دور  اســت  گفتنــی 
ــه در  ــن دور ک ــود. ای ــارت )گات GATT( ب ــه و تج ــی تعرف ــه عموم موافقت نام
خــالل ســال های ۱98۶ تــا ۱99۴ برگزار گردیــد طوالنی ترین دور مذاکــرات تجاری 
در جهــان محســوب می شــد. نتیجه اصلــی ایــن دور از مذاکــرات تجاری پایــان عمر 
موافقت نامــه عمومــی تعرفــه و تجــارت )گات( و تأســیس ســازمان تجــارت جهانــی 

)WTO( به عنــوان جانشــین آن بــود.

مدیر مرکز تجارت جهانی کلوسن آمریکا:

پیمان »ترانس پاسیفیک« 
اشاعه لیبرالیسم اقتصادی 

توسط آمریکاست
گفتگو: پیمان یزدانی
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آمـریـــــکا

تحلیلگــر بــی بــی ســی بــا اشــاره بــه اعــزام ده 
هــا جنگنــده و صدهــا نظامــی روس به ســوریه و 
ســردرگمی غربــی هــا در قبــال تحوالت ســوریه 
در مطلبــی بــه بررســی اهــداف احتمالــی روســیه 

در ســوریه پرداخــت.
ــی در  ــی س ــی ب ــر ب ــان« تحلیلگ ــارک ارب »م
مطلبــی در ایــن خصــوص نوشــت: البتــه دســتور 
ــرای  ــرباز ب ــا س ــده و صده ــا جنگن ــزام ده ه اع
ــش  ــا پی ــا هفته ه ــه بشــار اســد قاعدت کمــک ب
ــن  ــخ ای ــن پاس ــرای یافت ــا ب ــده، ام ــادر ش ص
ــن در ســوریه چیســت  ــه اهــداف پوتی ســوال ک
ــگاه  ــته ن ــن ده روز گذش ــه همی ــت ب ــی اس کاف
ــا در  ــر حضــور روس ه ــه خب ــی ک ــم، از زمان کنی
ــر  ــه منتش ــک الذقی ــی نزدی ــگاه هوای ــک پای ی

ــد. ش
نویســد: در شــرایطی کــه  نویســنده مــی 
برنامه هــای آمریــکا در ســوریه بــه جایــی 
ــاران  ــه بمب ــن  ک ــر ای ــر س ــث ب ــیده و بح نرس
ــه دارد،  ــرده ادام ــف ک ــش را تضعی ــدر داع چق
ــرال  ــکا ژن ــور آمری ــژه رئیس جمه ــتاده وی فرس
بازنشســته »جــان آلــن« و چندیــن مقــام ارشــد 
دیگــر تصمیــم گرفته انــد خــود را کنــار بکشــند.

ــد  ــاالت متحــده بای ــود ای ــد ب ــن معتق ــرال آل ژن
ــا جدیــت  ــرای ســرنگون کــردن بشــار اســد ب ب
ــوریه  ــود و در شــمال س ــل ش بیشــتری وارد عم
منطقــه امــن ایجــاد کنــد. دو خواســته ای کــه به 
ــان روز  ــی شدن ش ــال عمل ــد احتم ــر می رس نظ

بــه روز کم تــر می شــود.
هفتــه پیــش فرمانــده مســئول شــاخه خاورمیانه 
وزارت دفــاع آمریــکا بــرای ادای توضیحــات بــه 

کمیتــه نیروهــای مســلح ســنا رفتــه بــود.
ــه  ــوری ک ــان س ــمار مخالف ــرد ش ــراف ک او اعت
ــوزش  ــون دالری آم ــه 500 میلی ــب برنام در قال
دیده انــد و واقعــا بــه میــدان نبــرد رفته انــد 
ــت. وی  ــت اس ــک دس ــتان ی ــداد انگش ــه تع ب
ــوع در  ــرواز ممن ــه پ ــاد منطق ــود ایج ــد ب معتق
ــی  ــروی زمین ــدون نی ــوریه ب ــاک س ــمال خ ش
ــه  ــا او حاضــر نیســت توصی ــی اســت، ام بی معن
کنــد ســربازان آمریکایــی بــه چنیــن مأموریتــی 

ــوند. ــزام ش اع
ــا  در ادامــه ایــن گــزارش آمــده اســت :در بریتانی

هــم وضــع بهتــر از ایــن نیســت.
ــی  ــی طرح ــت مل ــورای امنی ــش ش ــه پی هفت
ــی  ــای بریتانیای ــه نیروه ــت ک ــه داش بلندپروازان
ــمال  ــه ش ــا ب ــت از غیرنظامی ه ــرای حفاظ را ب
ســوریه بفرســتد. امــا ایــن هفتــه بــا ایــن احتمال 
ــق  ــه مناط ــی ک ــه جنگنده های ــت ک ــرو اس روب
روســی  می کننــد،  بمبــاران  را  شورشــی ها 

ــوری. ــه س ــند ن باش
کشــورهای دیگــر مثــل فرانســه، هلند و اســترالیا 
ــق  ــه مناط ــی ب ــه هوای ــر حمل ــا در فک ــم ی ه
ــا  ــوریه اند ی ــش در س ــروه داع ــرل گ تحــت کنت

ــد.. ــاز کرده ان ــه را آغ حمل
امــا ســرعت و گســتردگی عملیــات روســیه 
ــم زده  ــورها را به ه ــن کش ــه ای ــبات هم محاس

ــت. اس
ــرائیل  ــه اس ــود ک ــن ب ــاه اوت روش ــر م از اواخ
ســوریه  بــه  می خواهــد  روســیه  می دانــد 
جنگنــده بفرســتد. آمریکایی هــا تــا چنــد روز بــه 
ــد، شــاید  ــش نشــان ندادن ــا واکن ــن گزارش ه ای
ــن  ــد پوتی ــر می کردن ــه فک ــر ک ــن خاط ــه ای ب

می خواهــد آن کاری را بکنــد کــه اوبامــا از چهــار 
ــوریه -  ــی س ــگ داخل ــاز جن ــش - آغ ــال پی س

ــی. ــروزی زمین ــزام نی ــی اع ــرده، یعن نک
از بیســتم اوت ارســال تجهیــزات جــدی شــد: از 
ــه بنــدر طرطــوس در  بندرهــای دریــای ســیاه ب

ســوریه - از راه بســفر.
ــک الگــوی مشــخص و  ــا از ی ــات روس ه عملی
منطقــی نظامــی پیــروی می کــرد: حفــظ پایــگاه 
ــاد  ــات  آن، ایج ــود امکان ــه و بهب ــی الذقی هوای
سیســتم دفاعــی علیــه حمــالت هوایــی احتمالی 

ــه آن. و در نهایــت ارســال جنگنــده  ب
ــاری  ــت هواپیماهــای ب ــن مراحــل نوب ــد از ای بع
ــرواز  ــا پ ــه در ده ه ــود ک ــوف ب ــر آنتون غول پیک
تجهیــزات را بیاورنــد و کمکــی باشــند بــه مســیر 

ــی. دریای
تــا سه شــنبه  گذشــته، روس هــا 28 جنگنــده )۱2 
ســوخو 2۴، ۱2 ســوخو 25 و ۴ ســوخو ۳0( در 
ــد، به عــالوه  پایــگاه الذقیــه مســتقر کــرده بودن
ــرد. ــین و 20 بالگ ــای بی سرنش ــوع هواپیم دو ن

در بعضــی گزارش هــا آمــده عملیــات آنقــدر 
بــزرگ شــده کــه یــک پایــگاه هوایــی پاســخگو 
نیســت. از تصاویــر ماهــواره ای مناطــق ســاحلی 
ــاال  ــه احتم ــد ک ــور برمی آی ــم این ط ــوریه ه س
ورود  بــرای  دیگــری  نظامــی  پایگاه هــای 

ــوند. ــاده می ش ــتر آم ــزات بیش تجهی
 2۱( دوشــنبه  روز  پنتاگــون  مقام هــای 
ســپتامبر( می گفتنــد عملیــات هواپیماهــای 
ــرای  ــاال ب ــده )احتم ــروع ش ــین ش بدون سرنش
شناســایی اهــداف( و حملــه هوایــی هــم در چنــد 

روز آینــده شــروع می شــود.
روس هــا ظــرف دو هفتــه نیرویــی پیــاده 
ــای  ــده ه ــا کل جنگن ــا ب ــه تقریب ــد ک کرده ان
باقــی مانــده ســوریه ده برابــری می کنــد - 
ــونده و  ــک های هدایت ش ــه موش ــن این ک ضم

سیســتم ردیابــی پیشــرفته تری هــم دارد.
ایــن اقــدام کرملیــن، درســت مثــل اقــدام 
پارســال در اوکرایــن، مشــخصا بــه شــکاف 

ــن  ــس دام ــوس اطل ــوی اقیان ــای دو س قدرت ه
ــا  ــورد ب ــه در برخ ــت ک ــدی نیس ــد. تردی می زن
بحــران ســوریه، نــگاه ایــاالت متحــده و بعضــی 
ــزار  ــا ه ــا صده ــه ب ــا - ک ــش در اروپ متحدان
پناه جــوی ســوری روبــرو هســتند- تفــاوت دارد.

ــزارش  ــت گ ــی بیس ــایت دیل ــه س ــور ک آن ط
ــه  ــی ت ــای آمریکای ــیاری از مقام ه ــرده، بس ک
ــای  ــه معن ــر ب ــیه - اگ ــه روس ــان از مداخل دلش
برداشــتن بــار مبــارزه بــا داعــش از شــانه ایــاالت 

متحــده باشــد - راضی انــد.
ــی  ــرای دولت ــا این طــور نیســت. ب ــا در بریتانی ام
ــی  ــه نظام ــان رأی حمل ــد از پارلم ــه می خواه ک
بگیــرد و در آســتانه حمایــت از برقــراری منطقــه 
پــرواز ممنــوع در شــمال ســوریه اســت، حــرکات 

ــده اســت. ــا نگران کنن ــر روســیه عمیق اخی
ایــن   بــرای  اســرائیلی ها  و  آمریکایی هــا 
ــه اشــتباه هواپیمــای دیگــری را  کــه کســی ب
ــان  ــا عملیات ش ــد ت ــیه رفتن ــراغ روس ــد س نزن
اصطــالح  بــه  یــا  باشــد  هماهنــگ 

کننــد. »تنش زدایــی« 
ســفر اخیــر بنیامیــن نتانیاهــو، نخســت وزیر 
اســرائیل، بــه مســکو هــم در همیــن راســتا بــود. 
ــده  ــترک و فرمان ــتاد مش ــده س ــه فرمان ــن ک ای
ــرای گفتگــو  ــش اســرائیل هــم ب ــات ارت اطالع
ــه  ــد، ن ــه بودن ــش روســیه رفت ــای ارت ــا مقام ه ب
ــد  ــان می ده ــه نش ــت ک ــابقه اس ــط بی س فق
اقدام هــای اخیــر کرملیــن چقــدر بــازی را 

ــت. ــرده اس ــوض ک ع
ــن اقدام هــای روســیه  ــه ای ــگاه غــرب ب ــه ن البت
ــت ها و  ــیاری از استراتژیس ــت. بس ــان نیس یکس
ــک پذیری  ــی و ریس ــهود تاکتیک ــا ش نظامی ه

ــد. ــین می کنن ــن را تحس پوتی
ــی  ــش توخال ــا عمل ــن ب ــد پوتی ــا می گوین آنه
ــان  ــا را نش ــی غربی ه ــای سیاس ــودن ادعاه ب

می دهــد.
ــد  ــش می آی ــی پی ــش اساس ــن پرس ــا ای این ج

ــی  پوتیــن چیســت؟ کــه هــدف نهای

ــان  ــی بی ــودش را علن ــن مقص ــود پوتی ــه خ البت
کــرده، از جملــه در همیــن دیــدار اخیــر بــا 
ــظ  ــا حف ــی م ــدف اصل ــت: ه ــه گف ــو ک نتانیاه

ــت. ــوریه اس ــور س کش
رئیس جمهــور روســیه در پاســخ بــه طــرف 
اســرائیلی کــه می گفــت ســوریه می خواهــد 
در  تــا  کنــد  حمایــت  را  شــبه نظامی ها 
ــات  ــه اســرائیل( عملی بلندی هــای جــوالن )علی
انجــام دهنــد، گفــت نگرانی شــان بیهــوده اســت 
چــون ارتــش ســوریه بــه هیچ وجــه در شــرایطی 

ــد. ــاز کن ــر ب ــه دیگ ــک جبه ــه ی ــت ک نیس
هــدف کرملیــن کــه آشــکارا بیــان شــده، 
جلوگیــری از فروپاشــی کشــور ســوریه اســت یــا 
در واقــع جلوگیــری از فروپاشــی همــان چیــزی 
ــش  ــه پی ــن هفت ــده. پوتی ــور مان ــه از آن کش ک
گفــت می خواهــد جلــوی نابــودی کامــل قــدرت 
مرکــزی در ســوریه را بگیــرد یعنــی همــان 
ــی  ــه نظام ــس از مداخل ــی پ ــه در لیب ــی ک اتفاق

ــد. ــش آم ــو پی نات
ــن  ــل از ای ــت، حداق ــمندانه اس ــرف او هوش ح
نظــر کــه بــر احســاس گنــاه غربی هــا به خاطــر 
آن چــه در لیبــی بعــد از قذافــی رخ داده، انگشــت 

می گــذارد.
عــالوه بــر ایــن، ایــده حفــظ نیروهــای مســلح 
و دســتگاه های امنیتــی ســوریه تــا زمانــی 
ــا تشــکیل  ــح ی ــد صل ــرای فراین کــه تــالش ب
ــه  ــت ک ــده ای اس ــه دارد، ای ــذار ادام ــت گ دول
ــت  ــی از آن حمای بســیاری در کشــورهای غرب
می کننــد. حتــی موضــع آمریــکا هــم در 
ــرده و  ــم گیر ک ــری چش ــر تغیی ــای اخی روزه
ــودی  ــه ناب ــد ب ــار اس ــرنگونی بش ــز از س تمرک

ــت. ــده اس ــدل ش ــش ب داع
ــاید  ــد ش ــار اس ــف بش ــوری مخال ــای س گروه ه
ــر  ــا تغیی ــش از هرکــس نگــران باشــند. آن ه بی
ــا  ــی اش ب موضــع واشــنگتن و هماهنگــی نظام
ــا بشــار اســد  ــه معنــای هم ســویی ب مســکو را ب

می داننــد.
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــی نمی دان ــه کس ــزی ک چی
آیــا روســیه همچنــان نیــروی زمینــی به ســوریه 
می فرســتد یــا نــه؟ و اگــر بفرســتد آیــا صرفــا بــا 
هــدف محافظــت از امکانــات دریایــی و هوایــی 

اســت یــا اهــداف هجومــی هــم دارد؟
البتــه پیــش از ایــن هــم گزارش هایــی از حضــور 
ــده  ــر ش ــدم منتش ــط مق ــای روس در خ نیروه
ــه  ــوده ک ــر از آن ب ــا کمت ــن نیروه ــا شــمار ای ام

ــل مالحظــه داشــته باشــد. تاثیــری قاب
ــده در  ــه آین ــت هفت ــرار اس ــن ق ــر پوتی والدیم
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل ســخنرانی 
ــز بیشــتری از  ــخنرانی چی ــاید در آن س ــد. ش کن
ــکا  ــه آمری ــن  ک ــم - و ای ــش بفهمی برنامه های
ــن  ــا ای ــا چــه حــد ممکــن اســت ب و دیگــران ت

ــد. ــار بیاین ــه کن برنام
امــا فعــال جــز تماشــای آنچــه در ســوریه 
البتــه  کــرد.  نمی تــوان  کاری  می دهــد  رخ 
پرســش هایی هــم هســت کــه در ایــن فرصــت 
ــه اینکــه  ــرد. از جمل ــا فکــر ک ــه آنه ــوان ب می ت
ــی کــی رخ می دهــد؟ هــدف چــه  ــه احتمال حمل
خواهــد بــود؟ واکنــش روســیه بــه مثــال اســارت 
ــا این کــه  ــود؟ و نهایت نیروهایــش چــه خواهــد ب
ــاده خواهــد کــرد  ــا روســیه نیــروی بیشــتر پی آی

ــه؟ ــا ن ی

آیا روسیه نیروی زمینی به سوریه می فرستد؟

اذعان بی بی سی به شکست غرب 
در سوریه/ هدف  نهایی»پوتین«
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آمـریـــــکا

ــو  ــفر »یوکی ــد از س ــژه بع ــر و بوی ــای اخی || در روزه
آمانــو« مدیــر کل آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی 
بــه ایــران، شــاهد افزایــش جنــگ روانــی مخالفــان 
برجــام و ســیاه نمایــی آنهــا دربــاره نمونــه بــرداری 
ــما از  ــی ش ــتیم، ازریاب ــن هس ــده از پارچی ــام ش انج

ــه اســت؟   ــران و آژانــس چگون ــان ای ارتباطــات می
هــر چنــد تهــران در مســیر همــکاری بــا آژاســن قــرار دارد امــا من 
نگرانــم هــر چنــد کــه اگــر ایــران پاســخ هــای قانــع کننــده ای به 
پرســش هــای آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی در مــورد فعالیت 
ــر اســاس  ــه تعهداتــی کــه ب هــای گذشــته خــود ندهــد، عمــل ب
ــق  ــر در تواف ــورهای حاض ــر کش ــکا و دیگ ــده آمری ــام برعه برج
اســت مشــکل مــی شــود. مــن عمیقــا امیــدوارم کــه ایــران پاســخ 
هــای مناســبی بــه پرســش هــای پــی ام دی بدهــد. دادن پاســخ 
ــب  ــی موج ــتی آزمای ــازی و راس ــفاف س ــده و ش ــع کنن ــای قان ه
ــق هســته ای در  ــرای اجــرای تواف ــه ای مناســب ب پیدایــش زمین

ســال هــای آتــی خواهــد بــود. 

|| در هفتــه هــای اخیــر آمریــکا بــر فشــارهای خــود 
در مــورد آزادی جاســوس هــای دربنــد ایــران افــزوده 
ــق  ــد از حصــول تواف ــه آنکــه بع ــا توجــه ب اســت، ب
ــان  ــط می ــود رواب ــار بهب ــده ای انتظ ــته ای ع هس
تهــران و واشــنگتن را داشــتند شــما ایــن وضعیــت 

ــد؟ ــی کنی ــی م ــور ارزیاب را چط
مــن بــا ایــن تفکــر که بایــد بــه ایــران هماننــد گذشــته و کشــوری 
کــه موجــب دردســر اســت نــگاه شــود مخالــف هســتم. امیــدوارم 

ایــران در اقدامــی کــه نشــان از حســن نیــت ایــن کشــور دارد اقدام 
بــه آزاد کــردن »جیســون رضائیــان« خبرنــگار واشــنگتن پســت، 
کنــد زیــرا بــرای برخــی از مــردم امریــکا زندانــی بــودن جیســون 
ــران  ــی در ای ــای آمریکای ــات ه ــت دیپلم ــادآور بازداش ــران ی در ای
اســت کــه بــه مــدت ۴۴۴ روز در تهــران در بازداشــت بودنــد. البتــه 
عــده ای در آمریــکا ایــن اعتقــاد را دارنــد کــه بازداشــت رضائیــان 
در ایــران از ســوی نهادهایــی بــوده کــه خواهــان شکســت توافــق 
هســته ای هســتند؛ اگــر ایــن طــرز فکــر درســت باشــد ایــن یــک 
اســتراتژی وحشــتناک و دســتکاری شــده اســت. اگــر ایــران مــی 
خواهــد برداشــت ســایر کشــورها از آن همــان  چیــزی باشــد کــه 
اعــالم مــی کنــد بهتــر اســت بــه بازداشــت رضائیــان خاتمــه دهد.

|| با وجـود تصویب برجام در شـورای امنیت سـازمان 
ملـل متحـد و شکسـت جمهوریخواهان در شکسـت 
دادن آن در کنگـره، بازهـم شـاهد آن هسـتیم کـه از 
داخـل آمریـکا کـه عمومـا از ناحیـه جنگ طلـب های 
این کشـور اسـت، مخالفت هایـی با توافق هسـته ای 
ایران انجام می شـود دلیل ایـن افراد برای پافشـاری 

در مخالفتشـان با برجام چیسـت؟
ــد  ــف ان ــران مخال ــق هســته ای ای ــا تواف ــه ب ــی ک ــی های آمریکائ
ــان  ــرور زم ــق در م ــن تواف ــه ای ــتند ک ــران هس ــه نگ ــن نکت از ای
بــه تهــران اجــازه مــی دهــد تــا برنامــه غنــی ســازی خــود را بــه 
ــه  ــدام ب ــی اق ــرای مقاصــد نظام ــرده و ب ــش ب ــترده پی ــور گس ط
غنــی ســازی اورانیــوم در مقیــاس بــاال کنــد. آمریکائــی هــا ایــن 
طــرز فکــر را در مــورد کشــوری همچــون ژاپــن کــه بــا آن رابطــه 
دوســتانه دارنــد، ندارنــد، زیــرا هــر چنــد ژاپــن توانایــی تولید ســالح 
هســته ای را دارد امــا آمریــکا بــه توکیــو اطمینــان دارد امــا در مورد 
ــران و  ــرف )ای ــر دو ط ــدارد و ه ــود ن ــان وج ــن اطمین ــران ای ای
آمریــکا( نیازمنــد آن هســتند کــه در مســیر اعتمــاد ســازی  حرکت 
کــرده و بــی اعتمــادی موجــود را از بیــن ببرنــد. متاســفانه در ایــن 

ــه  ــکا ب ــردن آمری ــاب ک ــرائیلی و خط ــد اس ــارات ض ــان اظه می
عنــوان شــیطان بــزرگ موجــب شــده انــد تــا مخالفــان بــا جدیــت 

ــران ادامــه بدهنــد. ــا ای ــه مخالفــت ب بیشــتری ب

|| نامزدهــای جمهوریخــواه انتخابــات ریاســت 
جمهــور آمریــکا مدعــی شــده انــد کــه اگــر آنهــا در 
ــته ای  ــق هس ــند، تواف ــروزی برس ــه پی ــات ب انتخاب
ایــران را پــاره کــرده و بــه آن عمــل نمــی کننــد. آیــا 
ــروز چنیــن رویــدادی در  ممکــن اســت مــا شــاهد ب

ــیم؟ ــکا باش آمری
ایــن امــر احتمــال دارد کــه اگــر جمهوریخواهــان برنــده انتخابــات 
ــه ســمت ریاســت جمهــوری  ــه ب ــردی ک ــکا باشــند ف ــی آمری آت
ــق  ــردن تواف ــر ک ــم اث ــییر ک ــد در مس ــی رس ــده م ــاالت متح ای
ــن  ــه چنی ــم ک ــی گوی ــن م ــا م ــردارد ام ــران گام ب ــته ای ای هس
اتفاقــی رخ نمــی دهــد. اوال بخاطــر آنکــه حــزب جمهوریخــواه هم 
ــرد  ــه ســر مــی ب ــی نظــم ب ــون در یــک وضعیــت درهــم و ب اکن
ــد ترامــپ فــردی اســت  و نامــزد پیشــتاز ایــن حــزب یعنــی دونال
ــن  ــد از همی ــه وی ندارن ــه ای ب ــا عالق ــی ه ــب آمریکائ ــه اغل ک
ــه  ــی رود ک ــات باشــد. انتظــار م ــده انتخاب ــد برن رو وی نمــی توان
ــات  ــرای انتخاب ــود ب ــی خ ــزد اصل ــردی را نام ــان ف جمهوریخواه
ــا  ــد کــه در مقایســه ب ــرار دهن ــده ق ریاســت جمهــوری ســال آین
ترامــپ انســان مســئولیت پذیرتــری باشــد فــردی همچــون جــب 
بــوش ایــن ویژگــی را دارد هــر چنــد کــه وی اعــالم کــرده توافــق 
ــه وی  ــدوارم ک ــا امی ــذارد ام ــی گ ــار م ــران را کن ــا ای هســته ای ب
ــی  ــن اقدام ــه چنی ــد ک ــد و بدان ــن کاری باش ــات چنی ــه تبع متوج
ــرد  ــد فرامــوش ک ــه نبای ــکا مــی شــود. البت ــزوای آمری موجــب ان
کــه در ابتــدای ســال 20۱۷ یعنــی زمانیکــه رئیــس جمهــور جدیــد 
ــک  ــا ی ــد تقریب ــی کن ــاز م ــود را بطــور رســمی آغ ــکا کار خ آمری
ســال از اجرایــی شــدن توافــق هســته ای ایران مــی گــذرد و در آن 

ــن توافــق را مشــاهده کــرد. ــد ای ــوان فوای زمــان مــی ت

معاون اسبق وزارت خارجه آمریکا تشریح کرد؛

رمز موفقیت برجام/ انزوا در کمین آمریکاست
معاون اسبق وزارت خارجه آمریکا با اشاره به هیاهوی رسانه ای در خصوص همکاری های ایران با آژانس بین المللی 

انرژی اتمی، موفقیت برجام را در گرو پیشرفت همکاری تهران با این نهاد دانست.
با وجود گذشت بیش از ۱۰ روز از سفر »یوکیو آمانو« مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران، تبلغات رسانه 
های مخالف با توافق هسته ای در این رابطه همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر جمهوریخواهان آمریکا نیز با وجود 

شکست درکنگره برای زمین گیر کردن برجام هنوز به مخالفت های خود با این توافق ادامه می دهند. 
در همین رابطه برای تحلیل بهتر این جریان با »مارک فیتزپاتریک« به گفتگو نشستیم. فیتزپاتریک مدیر فعلی برنامه 
خلع سالح و منع اشاعه موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک )IISS( بوده و سابقه حضور در وزارت خارجه آمریکا در 

پست معاونت وزیر را دارد. متن این مصاحبه به شرح زیر است: 

ــاه  ــا در م ــد دارد ت ــکا قص ــی آمری ــروی دریای نی
ــن  ــی چی ــم آب ــار حری ــن ب ــرای دومی ــامبر ب دس
را در اطــراف جزایــر تحــت مناقشــه »اســپارتلی« 

ــد. نقــض کن
ــنگتن از  ــت واش ــه دول ــته ب ــع وابس ــک منب ی
امــکان نقــض دوبــاره حریــم آبــی چین از ســوی 
ــال  ــان س ــش از پای ــکا پی ــی آمری ــروی دریای نی

ــت. ــخن گف ــاری )20۱5( س ــالدی ج می
ــاو موشــک  ــود کــه ن ــاه میــالدی گذشــته ب م
ــا ورود  انــداز »یــو اس اس النســن« آمریــکا ب
ــاورت  ــی در مج ــل دریای ــه ۱2 مای ــه فاصل ب
یکــی از جزایــر مصنوعــی ســاخت دولــت پکن 

در دریــای چیــن جنوبــی، حریــم آبــی چیــن را 
ــرد. نقــض ک

بــه ادعای مقــام نظامــی آمریکا کــه نامــی از وی 
بــرده نشــده، نیــروی دریایــی آمریــکا قرار اســت 
ــرای  ــا هــدف اجــرای قصــد خــود ب ــه زودی ب ب
عــادی ســازی کشــتیرانی در منطقــه مــورد نظر، 
ــی  ــم ۱2 مایل ــه حری ــر ب ــار دیگ ــا دو ب ــک ی ی

ــر مصنوعــی چیــن وارد شــود. جزای
بنابرایــن انتظــار مــی رود کــه طــی مــاه میالدی 
آینــده )دســامبر( شــاهد گشــت زنــی مجــدد نــاو 
آمریکایــی در اطــراف جزایــر مصنوعــی چیــن در 
ــپارتلی«  ــه »اس ــت مناقش ــر تح ــاورت جزای مج

باشــیم.
ــتاویز  ــه دس ــی ب ــن جنوب ــای چی ــات دری مناقش
اصلــی واشــنگتن بــرای تحــت فشــار قــرار دادن 
دولــت پکــن تبدیــل شــده کــه بــه طــور ســنتی 
مالکیــت 90 درصــد از ایــن آبــراه اســتراتژیک را 

ــر عهــده دارد. ب
ــکا  ــوری آمری ــس جمه ــا« رئی ــاراک اوبام »ب
کــه هفتــه گذشــته بــرای شــرکت در نشســت 
همــکاری هــای اقتصــادی آســیا - پاســیفیک 
ــا  ــود، ب ــرده ب ــفر ک ــن س ــه فیلیپی ــک( ب )اَپِ
حضــور در عرشــه نــاو جنگــی فیلیپیــن، 
ــی در آبهــای  ــان آمریکای وعــده حضــور نظامی

ــد  ــی ش ــرد و مدع ــه ک ــمًا ارائ ــه را رس منطق
کــه مناقشــات دریــای چیــن جنوبــی را در 
ــوب  ــورهای جن ــران کش ــت س ــن نشس دهمی
شــرق آســیا موســوم بــه »آســه آن« پیگیــری 

ــرد. ــد ک خواه
ــرار اســت در روزهــای 2۱ و 22  ــن نشســت ق ای
ــاری( در  ــال ج ــاه س ــان و ۱ آذر م ــر )۳0 آب نوامب
ــا  ــود و اوبام ــزار ش ــزی برگ ــور« مال »کواالالمپ
ــه  ــا حضــور در آن اتحاد ی ــا ب ــالش اســت ت در ت
هــای منطقــه ای را در مقابــل نگرانی هــای خــود 
در رابطــه بــا نفــوذ چیــن در آســیا-اقیانوس 

ــد. ــک کن تحری

عبور از خط قرمز چین در دستور کار نیروی دریایی آمریکا قرار گرفت
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آمـریـــــکا

ــی  ــن روزهــای سیاســتمداران آمریکای ســوال ای
جایگزینــی تحریــم هــا بــا چیــز دیگــری اســت 
ــوان توافــق هســته  ــا عن ــا ب ــت اوبام کــه در دول
ای معرفــی شــده اســت کــه بــا وجــود مخالفــت 
هــای شــدید از ســوی احــزاب جمهــوری خــواه 

ــای آن ایســتاده اســت. پ
ــده  ــی از پرون ــی وقت ــی و خارج ــل داخل در محاف
هســته ای ایــران و توافــق هســته ای بــا قــدرت 
ــم  ــور حت ــه ط ــود، ب ــی ش ــت م ــی صحب جهان
یکــی از محــوری تریــن و شــاید جذابتریــن آنهــا 
ــران  ــه ای ــی علی ــن الملل ــای بی ــم ه ــو تحری لغ
باشــد کــه نــه تنهــا مــورد توجــه کارشناســان و 
ــه  ــان عام مســئوالن کشــور اســت بلکــه در می
ــل  ــوع داغ روز تبدی ــک موض ــه ی ــز ب ــردم نی م
شــده اســت. البتــه بــه عقیــده کارشناســان 
داخلــی بایــد توجــه داشــت کــه رفــع تحریــم ها 
قــرار نیســت بــرای اقتصــاد ایــران معجــزه گــر 
باشــد ولــی بــه هــر حــال در رونــد بیــن المللــی 
بــرای کاهــش چالــش هــای پیــش روی اقتصاد 

ــود. ــذار خواهــد ب کشــور تاثیرگ
اقتصــاد ایــران طــی تمامــی ســال های گذشــته 
شــرایط ســخت تحریــم را تجربــه کــرده اســت. 
بــرآورد دقیقــی از خســارت تحریــم هــا براقتصاد 
ــی کــه تحریمهــا  ــدارد. در صورت ــران وجــود ن ای
ــر در  ــای تغیی ــانه ه ــن نش ــوند اولی ــته ش برداش

بازارهــای مالــی ظاهــر مــی شــود.
روزنامــه گاردیــن در گزارشــی از تاریخچــه 
ــن  ــه ای ــران ب ــه ای ــکا علی ــای آمری ــم ه تحری
ــای  ــم ه ــه تحری ــد ک ــی کن ــاره م ــئله اش مس
آمریــکا در ســالهای اخیــر هرچنــد موجــب کنــد 
شــدن اقتصــاد ایــران شــده ولــی زیــاد در رونــد 
معامــالت اقتصــادی ایــن کشــور در ســطح 
ــن  ــده ای ــه عقی ــر نداشــته اســت. ب ــی تاثی جهان
روزنامــه ایــن تحریــم هــا تنهــا در موقعــی تاثیــر 
قابــل توجهــی در اقتصــاد ایــران داشــت کــه بــا 
کشــورهای اروپایــی و ســازمان ملــل همراه شــد. 
ــم  ــوان تحری ــا عن ــود ب ــزارش خ ــن در گ گاردی
هــای آمریــکا حتــی پــس از توافــق نیــز چیــزی 
ــد  ــه هرچن ــی نویســد ک ــد م ــر نمــی ده را تغیی
احــزاب افراطــی آمریــکا از تحریــم هــا بــه 
ــرار دادن  ــار ق ــرای تحــت فش ــزاری ب ــوان اب عن
ایــران و تامیــن خواســته هــای خــود علیــه ایــن 
ــن  ــد گفــت ای ــی بای ــد ول کشــور اســتفاده کردن
سیاســت موجــب کنــدی اقتصــاد ایــران نشــد و 
در بعضــی مواقــع منافــع خــود آمریکایــی هــا را 

ــرد. ــرو ک ــا خطــر روب ــز ب نی
ــالب  ــروزی انق ــس از پی ــن پ ــته گاردی ــه نوش ب
اســالمی درایــران تحریــم هــای اقتصــادی 
نظامــی و سیاســی علیــه ایــران از ســوی احــزاب 
جمهــوری خــواه شــروع شــدند ولــی بایــد گفــت 
ــز  ــه ج ــا ب ــم ه ــن تحری ــدام از ای ــه هیچک ک
ــه موضــوع هســته ای  ــوط ب ــم هــای مرب تحری
چنــدان در رونــد سیاســی ایــران تاثیــر نداشــتند. 
ــی  ــته ای آمریکای ــده هس ــورد پرون ــا در م تنه
ــل و  ــت ســازمان مل هــا توانســتند شــورای امنی
کشــورهای اروپایــی را بــا خــود همــراه کننــد تــا 
ــود  ــه هســته ای خ ــد برنام ــور کن ــران را مجب ای
ــه  ــت ک ــوان گف ــی ت ــه نم ــد. البت را محــدود کن
تحریــم هــای آمریــکا بــه اقتصــاد ایــران آســیب 
ــا  ــا در بعضــی از زمانه ــم ه ــن تحری ــاند. ای نرس
مثــل جنــگ ایــران و عــراق خســارت هایــی بــه 

ــت  ــل صنع ــع مث ــی از صنای ــران زد و در بعض ای
ــرد. ــرو ک ــا مشــکالتی روب ــران را ب ــی ای هوای

نویســنده  گاردیــن در ادامــه ایــن مقالــه نوشــت: 
ــود  ــدان خ ــه متح ــکا ب ــی آمری ــارهای دائم فش
ــت  ــه عضوی ــد ب ــران نتوان ــا ای ــد ت ــبب ش س
ســازمان تجــارت جهانــی در آمــده و ایــن کشــور 
ــه  ــانی ب ــوخت رس ــرای س ــوم ب از واردات اورانی
صنعــت هســته ای خــود محــروم گردیــد و 
آمریــکا در رونــد اجــرای پروژه هایــی نظیــر خــط 
لولــه گاز بــه هنــد و پاکســتان نیــز مانــع تراشــی 

ــرد. ک
در واقــع بســیاری از بنــگاه  هــای اقتصــادی 
زمانــی کــه میــان گزینــه تجــارت بــا ایــران یــا 
آمریــکا مواجــه می شــدند گزینــه آمریــکا را کــه 
ــد.  ــاب می کردن ــت انتخ ــان اس ــدرت جه ابرق
ــا  ــران ب ــن فشــار شــدید، رابطــه ای ــا وجــود ای ب
ــل از  ــور کام ــه ط ــان ب ــورهای جه ــر کش دیگ
بیــن نرفــت. مثــاًل آنهــا در دوران کلینتــون مــی 
خواســتند صــادرات نفــت ایــران بــه کشــورهای 
ــاًل  ــن کار کام ــه در ای ــد ک خارجــی را قطــع کنن
ــای  ــرکت ه ــیاری از ش ــد. بس ــت خوردن شکس
ــرای فعالیــت در ایــران منــع  نفتــی آمریکایــی ب
شــدند ولــی از آن طــرف فرصــت بــرای شــرکت 
هــای نفتــی ملیتهــای دیگــر بــاز شــد کــه دراین 

ــی هــا متضــرر شــدند. ــان خــود آمریکای می
ــادی  ــای اقتص ــم ه ــد تحری ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــز  ــته ای نی ــق هس ــرای تواف ــس از اج ــی پ حت
ــه  ــی اینک ــد. یعن ــته باش ــرایط را داش ــن ش همی
اگــر فــرض کنیــم غــرب بــه تعهــد خــود بــرای 
برداشــتن تحریــم هــای اقتصــادی علیــه ایــران 
پــس از توافــق هســته ای عمــل نکنــد چیــزی 
ــن کشــور  ــد چــون ای ــر نمــی کن ــران تغیی در ای
خــودش را بــا وضــع موجــود وفــق داده اســت و 
ــا دوران  سیاســت و اقتصــاد خــود را بــه نوعــی ب
تحریــم ســازگار کــرده اســت. در دوران تحریــم 
ایرانــی هــا بــه طــور موثــری بــا شــرکت هــای 

ــی  ــد و حت ــرار کردن ــاط برق ــی ارتب ــن الملل بی
بعضــی از شــرکت هــای آمریکایــی مثــل 
ــه  ــخت گیران ــن س ــتند قوانی ــوال نتوانس کوکاک
آمریــکا را در تحریــم هــای ایــران قبــول کننــد. 
ــی  ــای انحراف ــف از راه ه ــرق مختل ــه ط ــا ب آنه
ــتفاده  ــکا اس ــای آمری ــم ه ــرای دور زدن تحری ب
و بــا ایــران رابطــه تجــاری برقــرار مــی کردنــد.

ــد  ــی نویس ــود م ــزارش خ ــه گ ــن در ادام  گاردی

کــه تحلیــل هــا نشــان مــی دهــد تحریــم هــای 
ســه دهــه آمریــکا علیــه ایــران بیشــتر بــه ضــرر 
ــون  ــت چ ــده اس ــام ش ــا تم ــی ه ــود آمریکای خ
ــران محــروم  خودشــان از ســرمایه گــذاری در ای
ــم   ــه تحری ــون ک ــت کلینت ــان دول شــدند.  از زم
ــلیحاتی  ــکی و تس ــع موش ــه صنای ــی علی های
ایــران اعمــال شــد، ایــران بــه صادرکننــده 
ــت. ــده اس ــل ش ــه تبدی ــلیحات در خاورمیان تس

سیاســتمداران  هســته ای،  توافــق  از  پــس 
آمریکایــی بــا ایــن چالــش مواجــه شــده اند کــه 
آیــا بــه تحریــم  هــای یکجانبه علیــه ایــران ادامه 
دهنــد یــا آنکــه رویکــرد متفــاوت دیگــری اتخاذ 
ــکا نشــان  ــم  هــای آمری ــد. تاریخچــه تحری کنن
ــه تحریمهــا نتیجــه  مــی دهــد کــه بازگشــت ب
ــته  ــه خواس ــیدن ب ــنگتن در رس ــرای واش  ای ب
 هایــش نــدارد. بــه عبارتــی تحریــم هــای آمریکا 
تــا کنــون سیاســت اســتراتژیک ایــران در منطقه 
ــم  ــس ه ــن پ ــداده و از ای ــر ن ــان را تغیی و جه
هیــچ تغییــری در سیاســت ایــن کشــور نخواهــد 

ــت. داش
ــرای  ــی ب ــرایط کنون ــه در ش ــوالی ک ــس س  پ
سیاســتمداران آمریکایــی مطــرح شــده کــه 
ــی  ــزی م ــه چی ــا چ ــم ه ــن تحری ــن ای جایگزی
ــا  ــت اوبام ــم در دول ــور حت ــه ط ــد. ب ــد باش توان
جایگزیــن توافــق هســته ای معرفی شــده اســت 
ــا وجــود مخالفــت هــای شــدید از ســوی  کــه ب
احــزاب جمهــوری خواه پــای آن ایســتاده اســت. 
یعنــی اینکــه بــه جــای گزینــه نظامــی، تحریــم 
هــا و تهدیدهــا مذاکــره و توافــق گزینــه بهتــری 

ــی شــود. محســوب م
در هــر دو طــرف، پایبنــدی بــه توافــق بــه عنوان 
محکــی بــرای مذاکرات دربــاره دیگــر موضوعات 
به شــمار مــی  آیــد. یکــی از آزمایــش  هــای اولیه 
ــه ممکــن اســت موضــوع ســوریه  ــن زمین در ای
باشــد کــه دولــت اوبامــا عالمــت  هایــی را درباره 
آمادگــی بــرای مذاکــره بــا ایــران دربــاره شــیوه 

 هــای مبــارزه بــا داعــش نشــان داده اســت.

گاردین تحلیل کرد؛
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آمـریـــــکا

|| همانطـور کـه مطلـع هسـتید حمـات روسـیه بـه 
مواضـع گروه های تروریسـتی در سـوریه بـا واکنش 
منفـی ائتاف ضـد داعش بـه رهبـری آمریـکا مواجه 
شـده و در ایـن بیـن حتی برخـی بـا سـیاه نمایی در 
ایـن خصـوص صحبـت از امـکان واکنـش نظامـی 
آمریـکا مـی کننـد. بـه نظـر شـما آیـا اساسـا چنین 
امکانـی )واکنش نظامـی آمریـکا( وجـود دارد و بطور 
کلـی اگـر امریـکا قصـد نشـان دادن واکنـش بـه 
اقدامـات روسـیه در سـوریه را داشـته باشـد ایـن 

واکنـش بـه چـه شـکل مـی تواند باشـد؟
ــدا واکنــش نظامــی مســتقیم را در نظــر  ــا در ابت ــد ت اجــازه بدهی
بگیریــم. بــرای مثــال آمریــکا پایــگاه روســیه در نزدیکــی الذقیــه 
ــد  ــی بعی ــش نظام ــا واکن ــن اساس ــر م ــه نظ ــد. ب ــدم کن را منه
ــا روســیه  ــر ســر ســوریه ب ــکا نمــی خواهــد ب اســت چــون آمری
ــب  ــزرگ موج ــای ب ــدرت ه ــان ق ــگ می ــود. جن ــگ ش وارد جن
بــروز شــرایطی خــارج از کنتــرل و پیامدهــای پیــش بینــی نشــده 
مــی شــود. بــر همیــن اســاس ایــن وضعیــت ارزش آن را نــدارد 

ــا یکدیگــر شــوند. ــزرگ وارد جنــگ ب ــدرت ب کــه دو ق

|| بــا ایــن وجــود بــاراک اوبامــا چــه گزینــه ای را در 
برابــر روســیه انتخــاب مــی کنــد؟

در پاســخ بــه ایــن پرســش مــی تــوان دســت کــم هفــت گزینــه 
ــا کار  ــه اوبام ــت ک ــن اس ــدام ای ــن اق ــرد. اولی ــی ک ــش بین را پی
ــه  ــی ب ــن شــیوه فعل ــه همی ــا آنکــه ب ــد و ی خاصــی انجــام نده
محکــوم کــردن اقدامــات روســیه ادامــه داده و هشــدار بدهــد کــه 
ایــن اقدامــات تبعــات منفــی زیــادی بــه همــراه خواهنــد داشــت 
تــا شــاید نهایتــا مســکو بــه ایــن نتیجــه برســد کــه انجــام چنین 
اقداماتــی بــدون دادن هزینــه هــای زیــاد امــکان پذیــر نخواهــد 
بــود. مهمتریــن مشــکلی کــه ادامــه ایــن سیاســت دارد آن اســت 
ــی  ــکا م ــف از آمری ــری ضعی ــری تصوی ــکل گی ــب ش ــه موج ک
ــه اقدامــی  ــا دســت زدن ب شــود. البتــه بعیــد اســت کــه اوبامــا ب

دیگــر بخواهــد میــراث بــدی را از خــود بجــا بگــذارد.
دومیــن اقــدام مــی توانــد فشــار بــر شورشــیان ســوری و هدایــت 
ــای  ــب بق ــه موج ــد ک ــده ای باش ــره ش ــل مذاک ــه راه ح ــا ب آنه
ــه  ــت ک ــه ای اس ــن گزین ــود. ای ــی ش ــدرت م ــد در ق ــار اس بش

ــاره آن ســخن مــی  برخــی از اعضــای دولــت فعلــی آمریــکا درب
گوینــد و انتظــار ایــن اســت کــه همیــن گزینــه نتیجــه رایزنــی 
اخیــر ســازمان ملــل در مــورد ســوریه باشــد. نتیجــه ایــن کار آن 
خواهــد بــود کــه ســوریه بــه گزینــه بشــار اســد بازگشــته و موضع 
ــن  ــت شــود. مشــکل ای ــورد دمشــق تقوی ــران در م ــیه و ای روس
ــا اجــرای ایــن  گزینــه نیــز آن اســت کــه احتمــال آن مــی رود ب
گزینــه جنــگ در ســوریه پایــان نیابــد زیــرا تعــداد زیــادی از گروه 
ــد و ممکــن اســت  ــه جنــگ ادامــه مــی دهن هــای شوروشــی ب
ایــن جنــگ بــا آن دســته از افــرادی کــه بــه شــدت افراطی شــده 
ــورهای  ــه کش ــن گزین ــق ای ــورت تحق ــد. در ص ــه بیاب ــد ادام ان
ســنی از آن بــه عنــوان »روی بــد سیاســت هــای آمریــکا« یــاد 
ــد. ــه کاهــش مــی یاب ــا نفــوذ آمریــکا در خاورمیان کــرده و نهایت

ســومین اقــدام ایــن اســت کــه مســکو بنــا بــر درخواســت دولــت 
ــور  ــی در »کش ــگاه عملیات ــک پای ــاد ی ــه ایج ــدام ب ــوریه اق س
ســومی« کــرده و علیــه گــروه هایــی کــه آمریــکا از آنهــا حمایت 
مــی کنــد، در حــال جنــگ اســت. آمریــکا نیــز ممکــن اســت بنــا 
ــه ایجــاد یــک پایــگاه  ــر درخواســت دولــت کــی یــف اقــدام ب ب
ــه در  ــی ک ــی طلبان ــه جدای ــرده و علی ــن ک ــی در اوکرای فرمانده
شــرق ایــن کشــور هســتند وارد جنــگ شــود. روی آوردن بــه این 
گزینــه از ســوی آمریــکا دو کشــور روســیه و ایــاالت متحــده را در 
آســتانه جنــگ قــرار مــی دهــد و بــر همیــن اســاس بــی دلیــل 
ــوریه  ــه س ــود ب ــالت خ ــاز حم ــش از آغ ــیه پی ــه روس ــوده ک نب
ــن  ــت. ای ــرده اس ــن ک ــاع در اوکرای ــردن اوض ــه آرام ک ــدام ب اق
اقــدام مســکو موجــب شــکل گیــری ایــن فرضیــه مــی شــود که 

روســیه توانایــی درگیــری نظامــی همزمــان در دو جبهــه را نــدارد 
و البتــه آمریــکا نیــز نبایــد گرفتــار چنیــن مشــکلی شــود.

اقــدام چهــارم ایــن اســت کــه هماننــد مســکو واشــنگتن نیــز بــا 
عنــوان مبــارزه علیــه تروریســت هــا بــه مناطــق مختلــف ســوریه 

حملــه کنــد.
اقــدام پنجــم اوبامــا مــی توانــد افزایــش تحریــم هــا باشــد. پوتین 
امیــدوار اســت کــه بتوانــد راه حلــی را بــرای ســوریه ارائــه کــرده 
و بــا اســتفاده از ایــن وضعیــت روســیه را از تحریــم هــای غــرب 
ــکا  ــن آمری ــای پوتی ــق روی ــری از تحق ــرای جلوگی ــد. ب ــا کن ره
ممکــن اســت وارد همــکاری بــا اروپــا شــده و از ادامــه اقدامــات 
روســیه در ســوریه جلوگیــری کنــد. بــرای ایــن کار امریــکا و اروپا 

ممکــن اســت تحریــم هــای روســیه را افزایــش دهنــد.
ــری از  ــد جلوگی ــی توان ــا م ــت اوبام ــی دول ــم احتمال ــدام شش اق

ــد. ــوری باش ــای س ــرواز بالگره پ
اقــدام احتمالــی هفتــم دولــت آمریکا مــی توانــد افزایــش حمایت 
ــا  ــده و ی ــه برن ــت ک ــد اس ــد. بعی ــوریه باش ــی س ــت انتقال از دول
بازنــده جنــگ ســوریه در میــدان جنــگ تعییــن شــود. هــر طرفی 
ــد  ــده خواه ــان برن ــد در پای ــت کن ــر مدیری ــت را بهت ــه وضعی ک
بــود. ایــن مدیریــت هــم بایــد در میــز مذاکــرات باشــد و هــم در 
قلــب و ذهــن مــردم ســوریه. آمریــکا و متحدانــش بایــد تــالش 
خــود را بــرای برنــده شــدن در قلــب و مغــز مــردم بیشــتر کننــد. 
ــول  ــردن پ ــه ک ــه هزین ــاز ب ــن راه نی ــد در ای ــی رس ــر م ــه نظ ب
زیــادی باشــد امــا مطمئنــا ایــن پــول هــر مقــدار هــم کــه زیــاد 

ــاز از هزینــه هــای یــک جنــگ کمتــر اســت. باشــد ب
ــای  ــک ه ــد کم ــان نبای ــن می ــه در ای ــید ک ــته باش ــه داش توج
بشردوســتانه را فرامــوش کــرد. آمریــکا بایــد از روســیه بخواهــد تا 
ســاالنه یــک میلیــارد دالر بــرای بازســازی ســوریه بــه ســازمان 

ــد. ملــل کمــک کن

|| از میــان گزینــه هــای کــه برشــمردید کــدام یــک 
محتمــل تــر اســت؟

ــت  ــن هف ــر روی برخــی از ای ــن ب ــه م ــد ک شــاید شــما فکــر کنی
ــاس  ــر اس ــه ب ــم ک ــد بگوی ــا بای ــتری دارم ام ــاد بیش ــه اعتق گزین
ــد  ــی توانن ــا م ــه ه ــک از گزین ــر ی ــود در ســوریه ه ــت موج وضعی
مطــرح باشــند. آمریــکا بایــد دربــاره تمامــی ایــن مــوارد فکــر کنــد 
و نبایــد بــه ایــن زودی هــا آنهــا را فرامــوش کنــد. اســتفاده از زور باید 
بــه عنــوان آخریــن گزینــه مطــرح باشــد امــا نبایــد اســتفاده از آن به 

حــدی بــه تاخیــر بیافتــد کــه ایجــاد تغییــر غیــر ممکــن شــود.

مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا:

۷ راه پیش پای اوباما/ نتیجه رایزنی اخیر 
سازمان ملل بقای »اسد« است

مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا با اشاره به افزایش 
تنش های این کشور با روسیه به دلیل اقدامات مسکو در 
سوریه، به تشریح گزینه های موجود در خصوص تقابل 

ایاالت متحده با کرملین پرداخت.
روسیه از تاریخ هشتم مهر )۳۰ سپتامبر( حمله به مواضع 
تروریست های حاضر در سوریه را آغاز کرده، اقدامی 
که موجب خشم کشورهای عربی و همچنین ائتالف ضد 
داعش به رهبری آمریکا شده است. در همین رابطه برخی 
کارشناسان از احتمال واکنش ایاالت متحده در پاسخ به 
حمالت روسیه سخن می گویند، اما آیا شرایط موجود در 
منطقه و جهان بگونه ای هست که امکان چنین تقابلی 

باشد؟ فراهم 
برای پاسخ به این سوال با پروفسو »دانیل سرور« به گفتگو 
نشستیم. پروفسور سرور از معروف ترین کارشناسان حاضر 
در مبحث مدیریت جنگ، و از کارشناسان ارشد موسسه 
روابط دو سوی آتالنتیک و از اساتید دانشگاه جان هاپکینز 
است که سابقه فعالیت گسترده در مورد جنگ های عراق، 
افغانستان و بالکان را دارد و از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ به عنوان 
نماینده ویژه آمریکا در امر میانجیگری میان مسلمانان 
و کروات های یوگسالوی فعالیت کرده است. متن این 

مصاحبه به شرح زیر است:

 آمریکا نمی خواهد بر سر سوریه با 
روسیه وارد جنگ شود. جنگ میان 

قدرت های بزرگ موجب بروز 
شرایطی خارج از کنترل و پیامدهای 

پیش بینی نشده می شود. بر همین 
اساس این وضعیت ارزش آن را 
ندارد که دو قدرت بزرگ وارد 

جنگ با یکدیگر شوند|
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آمـریـــــکا

بــه طــور معمــول واکنــش بــه حمــالت 
کارهــاي  از  یکــي  عنــوان  بــه  ســایبري 
ــي فضــاي مجــازي تلقــي  تکنســین هــاي فن
ــي  ــز م ــي سیاســت خارجــي نی ــردد ول ــي گ م
ــه حمــالت  ــش ب ــد نقــش مهمــي درواکن توان

ــد. ــا نمای ــایبري ایف س
ایــن تکنســین هــا بــراي جلوگیــري از حمالت 
ــه و  ــبکه پرداخت ــت از ش ــه مراقب ــایبري ب س
بــه جمــع آوري شــواهد بــراي کشــف هویــت 
ــد.  ــي پردازن ــداف حمــالت م ــا و اه و روش ه
ولــي سیاســت خارجــي نیــز مــي توانــد نقــش 
مهمــي درواکنــش بــه حمــالت ســایبري ایفــا 
نمایــد. در واقــع ابــزار هــاي سیاســت خارجــي 
ماننــد ارتباطــات دیپلماتیــک، هشــدارها و 
تحریــم هــا خســارات ناشــي از حمــالت 

ــد. ــي ده ــش م ــایبري را کاه س
تقریبــا تمــام حمــالت ســایبري منشــا خارجــي 
ــي در  ــش مهم ــي نق ــت خارج ــد و سیاس دارن
ــي  ــا م ــدگان ایف ــه کنن ــه حمل ــام ب ــال پی ارس
نمایــد. از چــه راهــي مــي تــوان از ابــزار 
ــالت  ــه حم ــخ ب ــراي پاس ــي ب ــت خارج سیاس

ــود؟ ــتفاده نم ــایبري اس س

عربستان سعودي 2012:
مــورد   20۱2 اوت  در  ســعودي  عربســتان 
ــه ســایبري واقــع شــد. ایــن حملــه  یــک حمل
ــي  ــي نفت ــن کمپان ــو مهمتری ــرکت آرامک ش
ایــن کشــور را نشــانه گرفــت و بیــش از 
ــا  ــه تنه ــن شــرکت ن ــر ای ــزار کامپیوت ســي ه
ــن  ــي ای ــر خارج ــه در دفات ــتان بلک در عربس
ــد و  ــیب دی ــتون آس ــه و هوس ــرکت در اله ش
ســخت افــزار 85% کمپانــي از کار افتــاد.

ــمون  ــروس ش ــتفاده از وی ــا اس ــه ب ــن حمل ای
انجــام یافــت. گروهــي از هکرهــا اعــالم 
ــي  ــات و فجایع ــي جناب ــه تالف ــه ب ــد ک کردن
کــه توســط دولــت عربســتان در ســوریه و 
بحریــن انجــام شــده بــه ایــن حملــه ســایبري 
دســت زده انــد. واکنــش دولــت عربســتان بــه 
ــک  ــوان ی ــه عن ــئله ب ــاع مس ــه ارج ــن حمل ای
مســئله داخلــي بــود. عربســتان ســعودي بــراي 
ــه  ــه ب ــن حمل ــي از ای ــات ناش ــش صدم کاه
ــم  ــري از فراه ــرکت و جلوگی ــن ش ــار ای اعتب
ــه  ــتر ب ــالت بیش ــراي حم ــیل ب ــدن پتانس ش

ــي داد. ــد داخل ــه بع ــن حمل ای

استوني 2007:
در آوریــل 200۷ زیــر ســاخت هــاي اینترنتــي 
اســتوني هــدف حمــالت ســایبري قــرار 
ــع  ــب قط ــایبري موج ــه س ــن حمل ــت. ای گرف
و خامــوش شــدن وب ســایت وزارت خانــه 
هــا، بانــک هــا، رســانه هــا و احــزاب سیاســي 
گردیــد. ایــن حملــه یــک نــوع حملــه ســایبري 
ــود.  ــام انــکار ســرویس )دي دي اواس( ب ــه ن ب
مقامــات اســتوني و کارشناســان امنیــت رایانــه 
ــد کــه منشــا ایــن حمــالت را کــه  ادعــا کردن
ــد.  ــیه اســت را کشــف کردن بیشــتر آن از روس

بــا توجــه بــه اینکــه اســتوني وابســتگي 
ــوان  ــه عن ــه فضــاي مجــازي دارد ب ــادي ب زی
ــور  ــن کش ــي ای ــالت بانک ــال 9۷% معام مث
ــور  ــن کش ــه ای ــت ب ــن اس ــورت آنالی ــه ص ب
ــي ایــن کشــور  آســیب اقتصــادي وارد شــد ول

ــد. ــج نش فل
پاســخ دولــت بــه ایــن حملــه ســایبري توســط 
تیــم پاســخگویي بــه مســائل اضطــراري رایانه 
ــتن  ــا بس ــرت ب ــد.  س ــام ش ــرت( انج اي)س
ــرار  ــه ق ــورد حمل ــه م ــي ک ــایت های وب س
ــتن  ــگاه داش ــراي ن ــالش ب ــد و ت ــه بودن گرفت
ــي  ــران داخل ــط کارب ــا توس ــه آنه ــي ب دسترس
ــري  ــور جلوگی ــن کش ــه ای ــتر ب ــیب بیش از آس

ــود. نم
اطالعــات  و  کمــک  از  همچنیــن  ســرت 
کشــورهاي اروپایــي بــه منظــور بــاز گردانــدن 
ــبکه و کمــک بیشــتر  ــه ش ــادي ب ــت ع وضعی
ــبکه  ــات و ش ــت اطالع ــس امنی ــو و آژان از نات

ــت. ــاري گرف ــا ی ــه اروپ ــي در اتحادی اروپای
شــروع  از  بعــد  اســتوني  خارجــه  وزارت 
حملــه بیانیــه اي منتشــر کــرده و مدعــي 
ــي  ــاي دولت ــاد ه ــه از  نه ــن حمل ــه ای ــد ک ش
روســیه انجــام شــده اســت. ولــي مســکو 
ــراي  ــتوني ب ــه اس ــرده و ب ــام را رد ک ــن اته ای
ــه مــدرک هشــدار داد.  ایــراد اتهــام بــدون ارائ
ــالت  ــه حم ــد ک ــي گفتن ــتوني م ــات اس مقام
ــت  ــده اس ــي ش ــیه ناش ــاي روس ــي ه از آي پ
کــه  روســیه  هکرهــاي  کامپیوترهــاي  و 

ــام  ــن کار را انج ــد ای ــه بودن ــام گرفت ــي ن زامب
داده بودنــد. مقامــات روســیه از همــکاري 
ــن  ــق در ای ــراي تحقی ــتوني ب ــات اس ــا مقام ب
ــه  ــه مشــکل روی ــن اســتدالل ک ــا ای ــرا ب ماج
ــرباززدند. ــود دارد س ــوص وج ــن خص اي درای

ایاالت متحده 2014:
کمپانــي ســوني پیکچــرز در ســال 20۱۴ 
مــورد حملــه ســایبري قــرار گرفــت. هکــر هــا 
ــد و  ــي خواندن ــح م ــان صل ــود را نگهب ــه خ ک
ــه  ــد اقــدام ب ماههــا درایــن شــبکه فعــال بودن
ســرقت اطالعــات محرمانــه کامپیوترهــاي 

ــد. ــي نمودن ــن کمپان ای
ــزاري  ــرم اف ــه ن ــک برنام ــن ی ــا همچنی آنه
ــه  ــات محرمان ــردن اطالع ــاک ک ــراي پ را ب
طراحــي  شــرکت  ایــن  کامپیوترهــاي  از 
ــول  ــت پ ــدا درخواس ــا ابت ــر ه ــد. هک نمودن
ــر  ــود را تغیی ــته خ ــدا خواس ــي بع ــرده ول ک
داده و توقــف پخــش فیلــم کمــدي کــه 
علیــه رهبــر کــره شــمالي ســاخته شــده بــود 

ــد. ــرح نمودن را مط
ــم  ــن فیل ــش ای ــدن پخ ــف ش ــس از متوق پ
ــف  ــش را متوق ــات خوی ــز عملی ــا نی هکره
کردنــد. بــا آنکــه حملــه بــه ســوني بــه 
ــرات  ــا تاثی ــترده ب ــه گس ــک حمل ــوان ی عن
ــور  ــس جمه ــد رئی ــي ش ــي نم ــي تلق اجتماع
آمریــکا بــه ایــن حملــه واکنــش نشــان داده 
ــتباه  ــک اش ــم را ی ــن فیل ــش ای ــف پخ وتوق

ــد. خوان
دفتــر تحقیقــات فــدرال )اف بــي آي ( بــه 
ــواهدي در  ــه ش ــرد ک ــالم ک ــمي اع ــور رس ط
دســترس اســت کــه کــره شــمالي پشــت ســر 
ــمالي  ــره ش ــي ک ــوده اســت. ول ــه ب ــن حمل ای
ــرد  ــه را رد ک ــن حمل ــت درای ــه دخال ــر گون ه
ولــي دولــت آمریــکا بــراي نشــان دادن اینکــه 

ایــن حمــالت ســایبري تحمــل نخواهــد شــد 
ــه  ــدودي را علی ــادي مح ــاي اقتص ــم ه تحری
ــان  ــان زم ــرد. در هم ــع ک ــمالي وض ــره ش ک
ــراي مــدت  ــود کــه اینترنــت کــره شــمالي ب ب
ــده  ــاالت متح ــي ای ــد ول ــع ش ــي  قط کوتاه
ــوص  ــون در خص ــاي گوناگ ــده ه ــار عقی اظه
ــي  ــدام تالف ــوان اق ــه عن ــدام ب ــن اق ــه ای اینک
ــه ایــاالت متحــده تلقــي مــي گردیــد را  جویان

ــرد. رد ک
در مجمــوع ابزارهــاي مهــم سیاســت خارجــي 
ــق  ــایبري از طری ــالت س ــه حم ــش ب در واکن
بــراي  دیپلماتیــک  کانالهــاي  از  اســتفاده 
درخواســت کمــک از کشــورهاي دیگــر، اعمال 
تحریــم هــا، وصــل  کــردن کارشناســان 
ســایبري کشــورهاي گوناگــون، تحــت فشــار 
ــران  ــا جب ــون و ی ــاي مظن ــرار دادن دولته ق
خســارت از طریــق مجامــع بیــن المللــي 

ــرد. ــي پذی ــام م انج

نقش سیاست خارجی در پاسخ به حمالت سایبری/نمونه عربستان و آمریکا
مهدی پورحسنی

تقریبا تمام حمالت 
سایبري منشا خارجي 

دارند و سیاست خارجي 
نقش مهمي در ارسال 

پیام به حمله کنندگان 
ایفا مي نماید|

عربستان سعودي در 
اوت ۲۰۱۲ مورد یک 

حمله سایبري واقع 
شد. این حمله شرکت 

آرامکو مهمترین 
کمپاني نفتي این کشور 

را نشانه گرفت و بیش 
از سي هزار کامپیوتر 
این شرکت نه تنها در 

عربستان بلکه در دفاتر 
خارجي این شرکت در 
الهه و هوستون آسیب 

دید و سخت افزار %۸۵ 
کمپاني از کار افتاد|
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آمـریـــــکا

ــا رد  ــران ب ــا در ای ــفیر کوب ــادا« س ــس کس ــر گونزال »والدیمی
ــل رد  ــریح دالی ــه تش ــوریه ب ــورش در س ــی کش ــور نظام حض
ــی  ــع عموم ــورش در مجم ــنهادی کش ــه پیش ــی قطعنام احتمال

ــت. ــرائیل پرداخ ــم س ــط رژی ــل توس ــازمان مل س
ــط  ــخ رواب ــدن ی ــی آب ش ــر، در پ ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــور در  ــای دو کش ــه ه ــفارت خان ــاح س ــا و افتت ــکا و کوب آمری
ــا دلیلــی  خــاک همدیگــر بعــد از حــدود نیــم قــرن، کشــور کوب
ــی  ــور نم ــن کش ــه ای ــکا علی ــای آمری ــم ه ــه تحری ــرای ادام ب

ــد. بین
ــه  ــای ناعادالن ــم ه ــه تحری ــان دادن ب ــدف پای ــا ه ــا ب کوب
ــش  ــر پی ــد دارد در روز 2۷ اکتب ــور قص ــن کش ــه ای ــکا علی آمری
ــرورت  ــوان »ض ــت عن ــود تح ــنهادی خ ــه پیش ــس قطعنام نوی
ــی تحمیــل  ــه تحریــم اقتصــادی، بازرگانــی و مال ــان دادن ب پای
ــی  ــع عموم ــا« را در مجم ــه کوب ــکا علی ــوی آمری ــده از س ش

ــد. ــه کن ــد ارائ ــل متح ــازمان مل س
»والدیمیــر گونزالــس کســادا« ســفیر کوبــا در تهــران در 
ــتی  ــم صهیونیس ــی رژی ــی احتمال ــل رای منف ــوص دالی خص
ــای  ــم ه ــو تحری ــر لغ ــی ب ــا مبن ــه پیشــنهادی کوب ــه قطعنام ب
هاوانــا کــه برخــی از ســفرای کشــورهای عضــو آلبــا آن را پیــش 
بینــی کــرده بودنــد گفــت: قبــل از هــر چیــزی بایــد بگویــم کــه 
ایــن یــک پیــش بینــی از نتایــج اســت. فــرض مــا ایــن اســت 
ــع خواهــد داد و اســرائیل  ــا رای ممتن ــه پیشــنهاد کوب ــکا ب آمری

ــف. رای مخال
ــع  ــم رای ممتن ــرائیل ه ــت اس ــن اس ــه ممک ــزود: البت وی اف
بدهــد زیــرا ســوابق نشــان داده اســرائیل همــواره پیــرو 
ــم در  ــی توانی ــوده اســت. نم ــکا ب ــود آمری ــن متحــد خ بزرگتری
ــن رای  ــم نتیجــه ای ــت کنی ــت صحب ــا قاطعی ــن خصــوص ب ای

ــد. ــد ش ــوم خواه ــر معل ــری روز 2۷ اکتب گی

ــه  ــن نکت ــد ای ــن بای ــد ای ــال بای ــا اینح ــزود: ب ــا اف ــفیر کوب س
ــان  ــال ۱9۷۳ در جری ــا در س ــه کوب ــد ک ــرار دهی ــر ق ــد نظ را م
ــا اســرائیل  ــک خــودش را ب ــط دیپلماتی ــر رواب ــرات الجزای مذاک
ــن  ــت ای ــن اس ــرد و ممک ــع ک ــطین قط ــئله فلس ــر مس ــر س ب
ــم  ــا ه ــان کوب ــم آن زم ــه از تصمی ــرائیل برگرفت ــم اس تصمی
باشــد. کوبــا همیشــه حمایــت خــودش را از ملــت مظلــوم 
فلســطین اعــالم داشــته اســت و اقدامــات اســرائیل علیــه مــردم 
ــد  ــه در چن ــان کاری ک ــت هم ــرده اس ــوم ک ــطین را محک فلس
روز اخیــر در پــی تحــوالت اخیــر در ســرزمین هــای فلســطین 

ــد. ــی کن ــوم م ــرائیل را محک ــات اس اقدام

ــی  ــر م ــا فک ــرد: م ــح ک ــه تصری ــدا در ادام ــس کس گونزال
ــان  ــا یکس ــنهاد کوب ــه پیش ــرائیل ب ــکا و اس ــم رای آمری کنی
ایــن  بــه  آمریــکا  احتمالــی ممتنــع  رای  بــود.  خواهــد 
پیشــنهاد رای تاریخــی خواهــد بــود کــه بیانگــر اراده بــاراک 
ــت  ــون دول ــود، چ ــد ب ــکا خواه ــور آمری ــس جمه ــا رئی اوبام
اوبامــا از کنگــره درخواســت لغــو تحریــم هــای کوبــا را 
ــا  کــرده اســت و بــر شکســت سیاســت تحریــم در قبــال کوب

ــت. ــرده اس ــان ک اذع
ســفیر کوبــا همچنیــن خبرهــای منتشــر شــده مبنــی بــر حضــور 

نظامیــان ایــن کشــور در ســوریه را رد کــرد.

سفیر کوبا مطرح کرد

احتمال رأی منفی اسرائیل در سازمان ملل به لغو تحریمهای کوبا
گفتگو: پیمان یزدانی

عبدالحمید بیاتی

نتیجــه انتخابــات پارلمانــی کانــادا اینگونــه رقــم 
خــورد کــه یکــی از متحــدان اصلــی رژیــم 
ــا  ــا ب ــا آی ــرود ام ــار ب ــدرت کن صهیونیســتی از ق
پایــان نخســت وزیــری هارپــر، روابــط اوتاوا-تل 

ــرد؟ ــه خــود مــی گی ــی ب ــو ســیر نزول آوی
ــژه در  ــم صهیونیســتی بوی ــا رژی ــادا ب ــط کان رواب
ــته  ــال گذش ــول 9 س ــک در ط ــش دیپلماتی بخ
ــه  ــر« ب ــتفان هارپ ــداری »اس ــی دوران زمام یعن
ــن  ــاوا در ای ــت بطوریکــه ات ــش یاف شــدت افزای
ــن  ــی تری ــی از اصل ــه یک ــل ب ــا تبدی ــال ه س

ــت. ــا گش ــت ه ــات صهیونیس ــان جنای حامی
ــاذ  ــه اتخ ــدام ب ــب اق ــیر اغل ــن مس ــر در ای هارپ
ــه  ــا ب ــه در انته ــرد ک ــی ک ــی م ــت های سیاس
ــال در  ــرای مث ــد ب ــی ش ــام م ــادا تم ــان کان زی
ســال 20۱0 کانــادا کرســی شــورای امنیــت را در 
ــی  ــل اصل ــال از دســت داد و دلی ــا پرتغ ــت ب رقاب
ایــن شکســت حمایــت بــی چــون و چــرای اتــاوا 
از اقدامــات اســرائیل بــود و خــود هارپــر نیــز بــه 

ــرد. ــرار ک ــن موضــوع اق ای
ــم  ــر از رژی ــرای هارپ ــون و چ ــی چ ــت ب حمای
صهیونیســتی موجــب شــد تــا اتــاوا در مــواردی 
ــور  ــران و مح ــته ای ای ــه هس ــون برنام همچ

ــه ای را  ــدت خصمان ــه ش ــرد ب ــت رویک مقاوم
اتخــاذ کنــد بــه نحــوی کــه حتــی کانــادا روابــط 

ــرد. ــع ک ــران قط ــا ای ــود را ب ــک خ دیپلماتی
ــرائیل  ــی از اس ــه اندک ــی ک ــام کانادای ــن مق اولی
فاصلــه گرفــت، »پیــر الیــوت تــرودو« )نخســت 
ــر  ــرودو« رهب ــتین ت ــدر »جاس ــبق و پ ــر اس وزی

ــن اســاس  ــر همی ــود ب ــرال( ب ــی حــزب لیب فعل
ــر در  ــت هارپ ــدن شکس ــی ش ــا قطع ــون ب اکن
ــی  ــدرت، برخ ــی از وی ق ــات و خداحافظ انتخاب
ــا  ــادا ب ــط کان ــه رواب ــد ک ــی کنن ــی م ــش بین پی
رژیــم صهیونیســتی در دوران نخســت وزیــر 
»جاســتین تــرودو« نیــز دســتخوش تغییــر شــود 

ــد؟ ــی ده ــری رخ م ــن ام ــا چنی ــا آی ام

تاریخچه روابط کانادا- اسرائیل
ــال  ــتی از س ــم صهیونیس ــا رژی ــادا ب ــط کان رواب
۱9۴۷ یعنــی زمانــی کــه کانــادا در کمیتــه ویــژه 
ســارمان ملــل در امــور فلســطین حضــور داشــت 
آغــاز شــد. کانــادا یکــی از ۳۳ کشــوری بــود کــه 
بــه قطعنامــه ۱9۴۷ ســازمان ملــل کــه منجــر به 

شــکل گیــری اســرائیل شــد رای مثبــت داد. 
در آن ســال »لســتربی پیرســون« معــاون وزیــر 
ــر  ــادا، ریاســت کمیتــه ای را ب خارجــه وقــت کان
عهــده داشــت کــه پیشــنهاد مــی کرد فلســطین 
ــه  ــان ک ــود. یهودی ــیم ش ــش تقس ــه دو بخ ب
ــد  ــی دادن ــکیل م ــت را تش ــوم از جمعی ــک س ی
ــل، بیــش  ــر اســاس نقشــه هــای ســازمان مل ب
ــی  ــت م ــه دس ــرزمین را ب ــن س ــی از ای از نیم
ــد. دولــت »مــک کنــزی کیــن« نخســت  آوردن
ــن  ــا ای ــال ۱9۴۷ ب ــادا در س ــرال کان ــر لیب وزی
ــود  ــا خ ــی را ب ــورهای عرب ــه کش ــنهاد هم پیش

ــرد. ــمن ک دش
پــس از آن کانــادا در ســال ۱9۴8 اســرائیل را 
بــه رســمیت شــناخت البتــه در مــی ســال ۱9۴9 

حامی برجام در مسند نخست وزیری کانادا/

کنار رفتن هارپر از قدرت و سایه روشن های روابط اتاوا-تل آویو
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آمـریـــــکا

ــس  ــفر رئی ــتانه س ــکا در آس ــای آمری ــر ه ــاق فک ــی از ات یک
ســتاد ارتــش پاکســتان بــه ایــن کشــور در گزارشــی 
ــکا در  ــی آمری ــت کنون ــه سیاس ــرد ک ــالم ک ــا اع ــه اوبام ب
ــو«  ــط »دهلی ن ــی توســعه رواب ــع اصل پاکســتان یکــی از موان

و »واشــنگتن« اســت.
ــای  ــی از اتاق ه ــکا )CFR( یک ــی آمری ــط خارج ــورای رواب ش
ــس  ــل شــریف« رئی ــفر »راحی ــتانه س ــن کشــور در آس ــر ای فک
ــی  ــار گزارش ــا انتش ــنگتن ب ــه واش ــتان ب ــش پاکس ــتاد ارت س
ــا  ــره ب ــرای مذاک ــو را ب ــا دهلی ن ــت اوبام ــه دول ــرد ک ــالم ک اع

اســالم آباد متقاعــد کنــد.
شــورای روابــط خارجــی آمریــکا همچنیــن در گــزارش 90 
صفحــه ای تأکیــد کــرده کــه دولــت اوبامــا بــرای کاهــش تنــش 
ــا هنــد در ســطح  ــد ت ــد تــالش کن ــو و »اســالم آباد« بای دهلی ن

ــا رشــد بیشــتری مواجــه شــود. جهانــی ب

ــه خــروج  ــده اســت ک ــکا آم ــاق فکــر آمری ــن ات ــزارش ای در گ
نیروهــای آمریکایــی و ســایر کشــورهای خارجــی از افغانســتان 
ــن  ــه ای دام ــی منطق ــی ثبات ــورد ب ــد در م ــای هن ــه نگرانی ه ب

می زنــد.

ــال  ــکا در قب ــی آمری ــت کنون ــزارش، سیاس ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــو و  ــط دهلی ن ــی در توســعه رواب ــع اصل پاکســتان یکــی از موان

ــوده اســت. واشــنگتن ب
ــه از  ــته ک ــا خواس ــت اوبام ــی از دول ــر آمریکای ــاق فک ــن ات ای
ــودداری  ــتان خ ــه پاکس ــی ب ــزات دفاع ــه تجهی ــروش هرگون ف

ــود. ــتفاده نمی ش ــم اس ــا ترویس ــارزه ب ــه در مب ــد ک کن
ــا  ــارزه ب ــه در مب ــد ک ــد کن ــتان را متقاع ــد پاکس ــنگتن بای واش
ــتی در  ــالت تروریس ــت از حم ــد و حمای ــالش کن ــم ت تروریس

ــد. ــه ده ــتان خاتم ــد و افغانس هن
ــار  ــه مه ــل ب ــتان مای ــر پاکس ــزارش، اگ ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــان دادن  ــرای پای ــد حداقــل، ب تروریســم نیســت، واشــنگتن بای
بــه بودجــه مالیــات دهنــدگان آمریــکا بــرای فــروش تجهیــزات 
ــالم  ــالف اع ــتیبانی ائت ــوه پش ــای وج ــی و بازپرداخت ه دفاع

ــد. ــی کن آمادگ

شورای روابط خارجی آمریکا بررسی کرد؛

سیاست آمریکا در پاکستان؛ مهمترین مانع توسعه روابط دهلی-واشنگتن

ــد و  ــالم ش ــمی اع ــور رس ــایی بط ــن شناس ای
یــک هفتــه بعــد از آن » »آوراهــام هرمــان« بــه 
عنــوان نخســتین نماینــده رژیم صهیونیســتی در 
کانــادا معرفــی شــد و در ســپتامبر ۱95۳ ســفارت 
کانــادا در تــل آویــو گشــایش یافــت امــا تا ســال 
ــی  ــرائیل را معرف ــود در اس ــفیر خ ــاوا س ۱958 ات

نکــرد.
در مــی ۱9۶۱ »بــن گوریــن« نخســت وزیــر وقت 
رژیــم صهیونیســتی، بصــورت رســمی بــه کانــادا 
ســفر کــرد و بعــد از آن مقامــات دو طــرف بصورت 

مرتــب میــان تــل آویــو و اتــاوا در تــردد هســتند.
بــه مــدت ســی ســال همــه دولتهــای مختلــف 
ــظ  ــرائیل حف ــا اس ــگ ب ــط تنگاتن ــادا رواب کان
کردنــد و بــا احتمــال تشــکیل کشــور فلســطین 
ــو  ــال ۱9۷9، »ج ــد. در س ــی کردن ــت م مخالف
کالرک« نخســت وزیــر محافظــه کار کانــادا 
ــو  ــل آوی ــادا از ت حتــی اعــالم کــرد ســفارت کان
ــه جــا مــی شــود و در  ــه بیــت المقــدس جــا ب ب
ــی از  ــورهای عرب ــدام کش ــن اق ــه ای ــش ب واکن
تصمیــم خــود بــرای مجــازات کانــادا خبــر دادند. 
ــادا را  ــت کان ــدام دول ــر اق ــال ۱9۷9، مص در س
ــود. ــرده ب ــف ک ــز توصی ــت آمی ــی خصوم اقدام

ســابقه لیبــرال هــای کانــادا در فاصلــه 
گرفتــن از صهیونیســت هــا

اولیــن مســئول کانادایــی کــه اندکــی از اســرائیل 
فاصلــه گرفــت، »پیــر الیــوت تــرودو« )نخســت 
ــر  ــرودو« رهب ــتین ت ــدر »جاس ــبق و پ ــر اس وزی
فعلــی حــزب لیبــرال( بــود. در ســال ۱982 
هنگامــی کــه اســرائیلیها لبنــان را اشــغال کردند، 
کانــادا از اولیــن کشــورهایی بــود که ایــن تهاجم 
را محکــوم کــرد. در دوران نخســت وزیــری 
ترودائــو کانــادا گفتگــو را بــا ســازمان آزادیبخش 
فلســطین بــه رهبــری یاســر عرفــات آغــاز کــرد.

در ســال ۱988 انتفاضــه فلســطینیان آغــاز شــد 
و بخشــی از افــکار عمومــی، فلســطینیانی را کــه 
بــه ســمت اســرائیلیها ســنگ پرانــی مــی کردند، 
ــف  ــرائیلی توصی ــن اس ــان خش ــان نظامی قربانی
ــت  ــی« نخس ــان مولرون ــت »برای ــد. دول کردن
ــرائیل  ــه اس ــه ب ــادا ک ــه کار کان ــر محافظ وزی
ــود  ــد خ ــاد از متح ــود، از انتق ــک ب ــیار نزدی بس

ــرد. ــغ نک دری
ــال  ــادا از س ــر کان ــت وزی ــن« نخس »ژان کرتی
۱99۳ تــا 200۳ روابــط حســنه خــود را بــا 
اســرائیل حفــظ کــرد امــا در عین حــال روابــط را 

ــعه داد. ــز توس ــطینی نی ــرزمنیهای فلس ــا س ب
امــا در زمــان اســتفان هارپــر کانــادا متحد بســیار 
نزدیــک بــه اســرائیل به شــمار مــی رفــت. هارپر 
ــه در  ــت ک ــی اس ــر کانادای ــت وزی ــن نخس اولی
ــرد.  ــخنرانی ک ــرائیل( س ــان اس ــت )پارلم کنس
ــادا در زمــان زمامــداری  تغییــر لحــن دولــت کان
هارپــر در قبــال اســرائیل نوعــی چرخــش بــزرگ 
سیاســتهای کانــادا در قبــال خاورمیانــه تلقی می 
شــود. از هنگامــی کــه محافظــه کاران قــدرت را 
در کانــادا در دســت گرفتنــد، در جنــگ لبنــان در 
ــل،  ــازمان مل ــری در س ــال 200۶، در رای گی س
در پرونــده هســته ای ایــران، دولــت هارپــر 
ــت.  ــوده اس ــرائیل ب ــرص اس ــا ق ــر و پ ــی پ حام
هارپــر مــی گویــد انتقــاد در صحنــه بیــن المللی 
از دولتــی کــه موجودیتــش مــورد اعتــراض 

ــز نیســت. همســایگانش اســت، جای

روابط اقتصادی کانادا و اسرائیل
رژیــم صیونیســتی و کانــادا روابــط تجــاری 
گســترده ای بویــژه در بخــش محصــوالت 
کشــاورزی و غذاهــای دریایــی دارنــد و در 
ســال 20۱۴ مبــادالت تــل آویــو و اتــاوا در ایــن 
دو بخــش یعنــی محصــوالت کشــاورزی و 
غذاهــای دریایــی بــه یــک میلیــارد و ۶00 

میلیــون دالر رســید.
اتــاوا و تــل آویــو همچنیــن قــرارداد تجــارت آزاد 
ــاء  ــدف ارتق ــا ه ــال ۱99۶ و ب ــه در س ــد ک دارن
ــه امضــا  ــادا و اســرائیل ب مناســبات تجــاری کان
ــال  ــاری در س ــرارداد تج ــن ق ــت. ای ــیده اس رس
20۱۴ و بــا هــدف بــه روز شــدن قوانیــن تجاری 
ــاوا- دو طــرف و گســترش مبــادالت تجــاری ات

تــل آویــو بــه روز شــد.

ــا  ــادا ب ــط کان ــده رواب ــتین و آین جاس
ــرائیل اس

ــتین در  ــه جاس ــد ک ــان معتقدن ــی کارشناس برخ
کســوت نخســت وزیــر همــان راهــی را مــی رود 

کــه پــدرش در دوران نخســت وزیــری رفتــه بود 
ــاوا از رژیــم صهیونیســتی فاصلــه مــی  یعنــی ات
گیــرد امــا بــا ایــن وجــود رســانه هــای اســرائیلی 
ــل  ــبات ت ــود از مناس ــای خ ــی ه ــش بین در پی
ــتین  ــری جاس ــت وزی ــاوا در دوران نخس آویو-ات
از ایــن حکایــت دارد کــه کانــادا سیاســت 
ســختگیرانه ای را در مــورد شــهرک ســازی 
ــن  ــا ای ــا ب ــت ام ــد داش ــا خواه ــت ه صهیونیس
ــل  ــاوا از ت ــک ات ــای دیپلماتی ــت ه ــود حمای وج

ــت. ــد داش ــه خواه ــو ادام آوی
ــوص  ــه ای در خص ــرودو در مصاحب ــتین ت جاس
ــق  ــود: »تواف ــه ب ــران گفت ــته ای ای ــق هس تواف
ــوب در  ــی( خ ــی )اقدام ــران گام ــته ای ای هس
مســیری درســت اســت. امــا بایــد بــه دقــت آن 

ــت« ــر داش ــر نظ را زی
ــد:  ــی نویس ــه م ــن رابط ــرائیل در ای ــز اس تایم
ــت  ــادی در سیاس ــه زی ــوان تجری ــتین ج جاس
ــه  ــوز مشــخص نیســت ک ــدارد و هن ــی ن خارج
ــی  ــه آت ــر خارج ــوان وزی ــه عن ــردی را ب ــه ف چ

ــد.  ــی کن ــادا معرف کان
»کارن مــاک« از فعــاالن حقــوق بشــر کــه 
روابــط نزدیکــی بــا حــزب لیبــرال کانــادا دارد در 
ایــن رابطــه مــی گویــد: جاســتین یــک دوســت 

ــرائیل اســت. ــی و متحــد اس واقع
ــان  ــد: وی از حامی ــی نویس ــرائیل م ــز اس تایم
ــی  ــت و یک ــرائیل« اس ــرال اس ــتان لیب »دوس
از نزدیکتریــن مشــاوران او در امــور مربــوط 
ــتری  ــر دادگس ــر« وزی ــن کاتل ــرائیل »اروی اس
ســابق کانــادا، اســت. کاتلــر در جامعــه یهودیــان 
کانــادا بــه داشــتن سیاســت هــای طرفــدار 

ــت. ــروف اس ــرائیل مع اس
نکتــه دیگــر در مــورد روابــط جاســتین بــا 
اســرائیل آنکــه وی »اســتفان برونفمــان« را 
ــوان مســئول جمــع آوری کمــک هــای  ــه عن ب
نقــدی کمپیــن انتخاباتــی خــود انتخــاب کــرده 
بــود. اســتفان برونفمــان فرزنــد میلیــارد یهــودی 
معــرف کانــادا »چارلــز برونفمــان« اســت. 
خانــواده برونفمــان رابطــه ای بســیار نزدیــک بــا 
جامعــه یهودیــان کانــادا کــه روابطــی گســترده با 

ــد، دارد. ــرائیل دارن اس
بــا این وجــود برخــی از محافظــه کاران کانــادا در 

زمــان رقابــت هــای انتخاباتــی جاســتین ترودائو 
را متهــم کــرده بودنــد کــه در جلســات خصوصی 
حــزب لیبــرال مواضــع ســختی را علیــه اســرائیل 
ــو  ــل آوی ــه ت ــی را متوج ــرده و انتقادات ــاذ ک اتخ
ــه  ــتین در مصاحب ــود جاس ــا خ ــوده اســت. ام نم
ای کــه بــه تازگــی بــا شــبکه »کانادیــن جویش 
نیــوز« داشــته گفتــه کــه از مخالفــان »بایکــوت 
اســرائیل و محصــوالت تولید شــده در اســرائیل« 
اســت و از طــرح تشــکیل دو کشــور مســتقل در 
خاورمیانــه حمایــت می کنــد و مخالف هــر گونه 

اقــدام یــک جانبــه در ایــن رابطــه اســت.

جاستین و برجام
امــا نکتــه ای کــه شــاید بــرای اســرائیل از 
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار باشــد موضــع 
ــق  ــورد تواف ــادا در م ــد کان ــر جدی ــت وزی نخس
ــران و کشــورهای ۱+5 اســت کــه  هســته ای ای
ــی  ــر م ــود را پشــت س ــدن خ ــی ش ــد اجرای رون

ــذارد. گ
ــوص  ــه ای در خص ــرودو در مصاحب ــتین ت جاس
ــق  ــود: »تواف ــه ب ــران گفت ــته ای ای ــق هس تواف
ــوب در  ــی( خ ــی )اقدام ــران گام ــته ای ای هس
مســیری درســت اســت. امــا بایــد بــه دقــت آن 

ــت.« ــر داش ــر نظ را زی

نتیجه
ــه توضیحــات  ــا توجــه ب ــص کالم آنکــه ب مخل
داده شــده پیــش بینــی مــی شــود روابــط کانــادا 
بــا رژیــم صهیونیســتی در دوران نخســت وزیری 
ــر  ــه در دوران هارپ ــدتی ک ــه آن ش ــتین ب جاس
ــر از  ــه کــه هارپ ــاوا دیگــر آنگون ــود نباشــد و ات ب
ــرد،  ــی ک ــت م ــات اســرائیل حمای ــی اقدام تمام
حمایــت نکنــد و مناســبات دو طــرف کم شــتاب 
تــر از آنچــه در دوران هارپــر محافظــه کار وجــود 

داشــت ادامــه بیابــد.
ــت  ــه حمای ــه ب ــا توج ــز ب ــران نی ــورد ای در م
جاســتین از توافــق هســته ای، و آب شــدن 
ــورهای  ــران و کش ــان ای ــا می ــخ ه ــی ی تدریج
غربــی پیــش بینــی مــی شــود کــه روابــط تهران 
و اتــاوا نیــز بــر اســاس واقعیــت هــای موجــود در 

ــد. ــود یاب ــه بهب ــه رفت ــان رفت جه
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ــا  ــه تنه ــدن ن ــی ش ــس از نهای ــیفیک پ ــس پاس ــده تران معاه
محدودیــت هــای تجــاری اعمــال شــده بــر روی هــزاران کاال از 
محصــوالت دارویــی آمریکا گرفته تا فــراورده های لبنــی نیوزلند، 
ــه  ــود، بلک ــی ش ــامل م ــام را ش ــرامیک ویتن ــن و س ــج ژاپ برن
ــد  ــی کن ــک م ــنگتن کم ــت واش ــه دول ــیعتر ب ــادی وس در ابع
ــن  ــتراتژیک تری ــی از اس ــی را در یک ــارت جهان ــن تج ــا قوانی ت
مناطــق دنیــا بازنویســی کنــد تــا بــه ایــن ترتیــب همزمــان بــا 
بازاریابــی برای کاالهای ســاخت آمریــکا، قدرت هــای اقتصادی 
آســیا نظیــر چیــن و هنــد نیز بــه تبعیــت از مــدل هــای آمریکایی 

ــوند. ــارت وادار ش تج
افزایــش مداخــالت آمریــکا در مناقشــات ارضــی دریــای چین 
جنوبــی بــه بهانه دفــاع از حق کشــورهای کوچک منطقــه نظیر 
ویتنــام و فیلیپیــن و همچنیــن جانبداری غــرض ورزانه از ژاپن 
ــنکاکو«،  ــر »س ــت جزای ــر مالکی ــر س ــن ب ــا چی ــوا ب در دع
معاهــده تــی پــی پــی را از قالــب پیمــان تجــارت آزاد 
خــارج کــرده و آن را تبدیــل بــه ابــزاری بــرای مهــار قــدرت 

ــد. ــی کن ــن م ــادی چی اقتص
ــن  ــرویس بی ــا س ــو ب ــز در گفتگ ــن« نی ــان مک کی ــناتور »ج س
الملــل خبرگــزاری مهــر ایــن معاهــده را فقــط پیمانــی تجــاری 
ــی  ــروری م ــن الزم و ض ــار چی ــرای مه ــرا ب ــد و آن ــی دان نم
پنــدارد. او در ایــن گفتگــو تصریــح مــی کنــد انعقــاد ایــن پیمــان 
نشــان دهنــده ایــن موضــوع اســت کــه آمریــکا حضــوری قــوی 
ــا  ــد گفتگــو ب ــه مــی آی در آســیا خواهــد داشــت. آنچــه در ادام
ســناتور مــک کیــن در خصــوص معاهــده تجــارات آزاد »ترانــس 

پاســیفیک«)TPP( است.
ــی  ــناتور کنون ــی و س ــت مدار آمریکای ــن سیاس ــک کی ــان م ج
ــت جمهوری  ــات ریاس ــزد انتخاب ــت. وی نام ــا اس ــت آریزون ایال
2008 ایــاالت متحــده آمریــکا از حــزب جمهوری خواه بــود. او در 
ــا  ــد ب ــزار ش ــر 2008 برگ ــارم نوامب ــه روز چه ــات ک آن انتخاب
اختــالف زیــادی از ســناتور بــاراک اوبامــا نامــزد حــزب دموکرات 

شکســت خورد.
ســنای  مجلــس  مســلح  نیروهــای  کمیتــه  رئیــس  وی 

ســت. یکا مر آ

ــده  ــوص معاه ــما در خص ــخصی ش ــدگاه ش ||دی
تجــارت آزاد ترانــس پاســیفیک TPP چیســت؟
ــان TPP یــک  ــد پیم ــه شــما ممکــن اســت بدانی همانطــور ک
پیمــان تجــارت آزاد بیــن ایــاالت متحــده آمریــکا بــا ۱۱ کشــور 
پاســیفیک از جمله اســترالیا، ویتنام، ژاپن، سنگاپور و نیوزلند است. 
ــر  ــم در روز پنجــم اکتب ــان مه ــن پیم ــه ای ــوط ب ــرات مرب مذاک

ــید. ــرانجام رس ــه س ــًا ب 20۱5 نهایت
ــًا از کاهــش موانــع تجــاری حمایــت مــی کنــم و آنــرا  مــن قوی
فرصتــی بــرای نیــروی کار آمریــکا مــی بینــم. اقتصــاد جهانــی 
بــه دوام خــودش ادامــه مــی دهــد و مــا ظرفیتهــا و پتانســیلهای 
ــیم و  ــار بکش ــود حص ــر دور خ ــم اگ ــی کنی ــدود م ــود را مح خ
ــا را  ــت« م ــت »رقاب ــیم. در حقیق ــته باش ــی نداش ــت خارج رقاب
ــده  ــم و برن ــت کنی ــم رقاب ــی توانی ــا م ــازد. م ــی س ــر م قویت

شــویم. یــا مــی توانیــم بــه ایــن اصــل بــی توجــه باشــیم و آنــرا 
ــم. ــده بگیری نادی

ــاد  ــی در ایج ــم و اساس ــش مه ــاری نق ــع تج ــتن از موان کاس
شــغلهای بهتــر و دســتمزدهای باالتــر دارد. تجــارت آزاد 
همچنیــن کمــک می کند تا مصــرف کنندگانی که درآمــد پایین یا 
متوســط دارنــد بتواننــد اســتطاعت مالــی بیشــتری داشــته باشــند 
و بتواننــد کاالهــای بیشــتری را خرداری کننــد. بنا بــر دالیلی که 
برشــمردم، مــن از پیمــان TPP قویًا حمایــت می کنم و مشــتاق 

ــد. ــرا تصویــب کن ــز آن ــکا نی ــم کــه کنگــره آمری هســتم ببین

|| آیــا پیمــان ترانــس پاســیفیک TPP صرفــا یــک 
معاهــده تجــاری بــرای ایــاالت متحده آمریکاســت؟
مــن از TPP همچنیــن بــه ایــن دلیــل حمایــت مــی کنــم کــه 
ایــن پیمــان فراتــر از یــک توافــق و معاهــده تجــاری اســت. این 
ــان  ــتراتژیک می ــق اس ــده و تواف ــک معاه ــع ی ــده در واق معاه
ایــاالت متحــده آمریــکا بــا بســیاری از کشــورهای منطقه آســیا-
پاســیفیک اســت که الزمــه و مکمل تــداوم امنیت و رفــاه ایاالت 
متحــده آمریکاســت. تصویب و تأیید در ســطح بــاالی TPP این 
پیــام را هــم بــه همپیمانــان  و هــم رقبایمان ارســال مــی کند که 
ایــاالت متحده آمریکا به عنوان یک بازیگر قوی و متعهد در آســیا 

باقــی مــی ماند و حضــور خواهد داشــت.

|| پرزیدنــت اوبامــا از چیــن و روســیه خواســته 
اســت کــه بــه ایــن پیمــان ملحــق شــوند. امــا ایــن 
پذیــرش بــه معنــای پذیرفتــن اســتانداردهای 
ــا  ــت. آی ــن کشورهاس ــوی ای ــن س ــی از ای خاص
ــن  ــار« چی ــت »مه ــتای سیاس ــان در راس ــن پیم ای

ــت؟ نیس
 ایــن پیمــان روابــط امنیتــی بســیار مهــم آمریــکا بــا کشــورهایی 
ــام و اســترالیا را تقویــت مــی کنــد و  ــزی، ویتن چــون ژاپــن، مال
زمینــه تعــادل و تــوازن مقابــل چیــن را فراهــم خواهــد ســاخت 
ــن  ــورد در ای ــت بخ ــا آن شکس ــت ب ــکا در رقاب ــر آمری ــه اگ ک

صــورت سیاســتهای حمایتــی چیــن مســلط خواهــد شــد.

|| ایــن معاهــده چــه فرصتهــای اقتصــادی را بــرای 
ایاالت متحده آمریکا در منطقه آسیا-پاســیفیک فراهم 

می سازد؟
ــرای  ــی ب ــت مهم ــن فرص ــارت آزاد TPP همچنی ــده تج معاه
گســترش روابــط تجــاری ایالــت آریزونــا در ســطح بیــن المللــی 
ایجــاد مــی کنــد کــه ارزش آن بالــغ بــر ۱9 میلیــارد دالر خواهــد 
بــود و باعــث تحریــک رشــد اقتصــادی خواهــد شــد و اشــتغال 
ایجــاد خواهــد کــرد و قیمتهــا را بــرای مصــرف کننــدگان 

ــد آورد. ــن خواه ــی پایی آمریکای
در حــال حاضــر شــرکتها و کمپانیهــای ایالــت آریزونــای آمریــکا 
ــیفیک  ــورهای آسیا-پاس ــا کش ــی ب ــن الملل ــارت بی ــه در تج ک
ــد را  ــادل ۷0 درص ــام آوری مع ــه سرس ــتند تعرف ــغول هس مش
ــز در خصــوص  ــع تجــاری دیگــری نی ــا موان ــد و ب ــد بپردازن بای

صــادرات برخی محصــوالت و خدمات به بســیاری از کشــورهای 
این منطقه مواجه هســتند.

ــر مــی دارد و تجــارت و کســب  ــع را ب ــن موان معاهــده TPP ای
ــه  ــش را ب ــا صادرات ــازد ت ــی س ــادر م ــا را ق ــت آریزون و کار ایال
ــدگان  ــه تولیدکنن ــد و ب ــش ده ــیفیک افزای ــه آسیا-پاس منطق
جدیــد بــرای ورود و حضــور در ایــن بازارهــای نوظهــور انگیــزه 

ــی دهد. م
ــه نشــان مــی دهــد کــه ایــن پیمــان تجــاری  تخمینهــای اولی
مهــم ۱۷ هــزار شــغل جدیــد بــرای ایالــت آریزونــا ایجــاد خواهد 
کــرد و ســرمایه گــذاری خارجــی مســتقیم را در ایــن ایالــت بــه 
طــرز چشــمگیری افزایــش خواهــد داد. مــن مطلــع هســتم کــه 
ــاره  ــا درب ــور اوبام ــس جمه ــاره تقاضــای رئی ــردم درب برخــی م
ــهور  ــن مش ــه همچنی ــارت آزاد( )ک ــای تج ــون ارتق TPA)قان
 )fast-track authority بــه قانــون تســهیل تجــارت آزاد
بــه عنــوان راهــی کــه تســهیل کننــده تصویــب TPP و ســایر 

توافقنامــه هــای تجــاری اســت نگرانــی دارنــد.

||رونــد تصویــب ایــن معاهــده را در کنگــره آمریــکا 
چگونــه پیــش بینــی مــی کنیــد؟

ــا،  ــور اوبام ــس جمه ــه رئی ــم TPA ب ــا تقدی ــال ب ــر ح ــه ه ب
کنگــره بــر رئیــس جمهــور اعمــال نفــود خواهــد کــرد و برخــی 
ــرد  ــد ک ــن خواه ــاری تعیی ــرات تج ــرای مذاک ــا را ب پارامتره
ــد،  ــه باش ــورد توج ــد م ــی بای ــق نهای ــه در تواف ــی را ک و اهداف

ــرد. ــد ک ــخص خواه مش
ــود کــه رئیــس  ــون مهــم ب ــاور دارم کــه TPA یــک قان مــن ب
جمهــوری را قــادر مــی کــرد تــا مذاکــرات TPP را بــه صــورت 

و شــیوه ای شــفاف و مســئوالنه منعقــد کند.
حاال مذاکرات به ســرانجام رســیده اســت و کنگره کامــاًل معاهده 
 TPP نهایــی را مورد بررســی قرار خواهــد داد تا مطمئن شــود که
اولویتهــای اقتصــادی آمریــکا را بــه بهتریــن نحــو ممکــن تأمین 

ــرد. ــد ک خواه
ــی توافــق و  ــرای طــرح نهای ــا ب ــی کــه احتمــاال ماهه در حال
مذاکــره دربــاره باال بــردن اســتانداردهای ایــن توافقنامــه باقی 
اســت امــا مــن منتظــر توافقنامــه قــوی TPP هســتم کــه از 
ــای  ــد و بازاره ــدا کن ــش پی ــاری کاه ــع تج ــذر آن موان رهگ
ــا  ــکا« را ارتق ــاخت آمری ــادرات »س ــاید و ص ــدی را بگش جدی
ــد شــرکتهای آمریکایــی را در یکــی از بازارهــای  کنــد و بتوان
ــیا- ــی آس ــادی یعن ــاالی اقتص ــد ب ــا رش ــم و ب ــادی مه اقتص

پاســیفیک، رقابتی تــر کند.

گفتگوی اختصاصی با »مک کین«:

یارکشی آمریکا در آسیا برای مهار اژدهای زرد
گفتگو: جواد حیران نیا

رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا معتقد است پیمان تجارت آزاد »ترانس پاسیفیک« روابط امنیتی بسیار 
مهم آمریکا با کشورهای آسیا-پاسیفیک را تقویت می کند و زمینه توازن مقابل چین را فراهم می سازد.

روز دوشنبه ۱۳ مهرماه پیمان تجارت آزاد در دو سوی اقیانوس آرام )ترانس پاسیفیک()TPP( پس از ۵ سال نهایی 
شد. نمایندگان ۱۲ کشور متشکل از ژاپن، مالزی، ویتنام، برونئی، استرالیا، سنگاپور، نیوزیلند، کانادا، آمریکا، پرو، 

مکزیک و شیلی با این توافق تاریخی موافقت کرده و آن را نهایی کردند.
این توافق که بزرگترین منطقه تجارت آزاد در دنیا را به وجود خواهد آورد موجب حذف هزاران تعرفه واردات 

اجناس و محصوالت شده و برای ۱۲ کشور امضاء کننده آن، استانداردهای مشترکی را ایجاد خواهد کرد.
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