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ایران در جهان

ــرد  ــک ف ــر ی ــی اگ ــد اســت حت ــکا معتق ــوم سیاســی آمری رئیــس پیشــین انجمــن عل
ــز برجــام را  ــروز شــود وی نی ــکا پی ــات ریاســت جمهــوری آمری جمهوریخــواه در انتخاب

ــر اســت. ــه ای بســیار بدت ــن برجــام گزین ــرا جایگزی ــد زی اجــرا مــی کن
توافــق هســته ای کشــورهای ۱+5 بــا ایــران کــه در ۱۴ جــوالی ســال ۲0۱5 مصــادف 
ــران و  ــان ای ــادل نظــر می ــد ســال مذاکــره و تب ــس از چن ــاه ســال ۱۳9۴ پ ــا ۲۳ تیرم ب
شــش کشــور روســیه، آلمــان، چیــن، انگلیــس، فرانســه و آمریــکا منعقــد گردیــد، عالوه 
بــر مــردم جهــان توجــه محافــل سیاســی و اندیشــمندان متخصــص ایــن حــوزه را نیــز 

بــه خــود جلــب کــرده اســت.
بــر اســاس ایــن توافــق کــه بــه »برنامــه جامــع اقــدام مشــترک« یــا همــان »برجــام« 
شــهرت یافــت، »یوکیــا آمانــو« مدیــر کل آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی قرار اســت 
ــی  ــاد احتمال ــالدی گزارشــی را در خصــوص ابع ــاری می ــال ج ــامبر س ــم دس در پانزده
نظامــی در فعالیــت هــای هســته ای صلــح آمیــز ایــران موســوم بــه »پــی اِم دی« بــه 
شــورای حــکام آژانــس ارائــه کــرده و بــه دنبــال آن روز اجــرای توافــق مذکــور از ســوی 

دو طــرف آغــاز و طرفیــن عمــل بــه تعهــدات خــود را از آن روز شــروع کننــد.
ــات  ــای انتخاب ــول از ســوی نامزده ــز معم ــد آمی ــارات تهدی ــه برخــی اظه ــه ب ــا توج ب
ریاســت جمهــوری ســال ۲0۱۶ آمریــکا مبنــی بــر اینکــه در صــورت انتخــاب، توافــق 

ــد کــرد. ــه لغــو خواهن ــه صــورت یکجانب هســته ای را ب
پروفســور »رابــرت جرویــس« رئیــس پیشــین انجمــن علــوم سیاســی آمریــکا و اســتاد 
دانشــگاه کلمبیــا آمریــکا در خصــوص اینکــه پیــش بینــی اش از اجــرای برنامــه جامــع 
اقــدام مشــترک )برجــام( چیســت و آیــا رئیــس جمهــور آینــده آمریــکا نیــز خــود را بــه 
ــن اســت کــه حتــی اگــر  ــد؟ گفــت: انتظــار و پیــش بینــی مــن ای آن متعهــد مــی دان
یــک فــرد جمهوریخــواه در انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا پیــروز شــود وی نیــز 
برجــام )برنامــه جامــع اقــدام مشــترک( و توافــق هســته ای حاصــل شــده میــان ایــران و 
کشــورهای ۱+5 را اجــرا مــی کنــد زیــرا جایگزیــن برجــام گزینــه ای بســیار بدتر اســت.

وی افــزود: اوبامــا ممکــن اســت بگویــد کــه بــر روی آینــده متمرکــز اســت هــر چند که 
ایــن موضــع موجــب ازســرگیری حمــالت و انتقــادات علیــه اوبامــا می شــود.

ــرای آمریــکا  ــا موضــع اوبامــا آنچــه ب جرویــس در ادامــه تصریــح کــرد: امــا همــگام ب
ــه  ــت رو ب ــام و حرک ــرای برج ــران و اج ــکاری ای ــود هم ــد ب ــاس خواه ــدی و حس کلی

ــت. ــوی آن اس جل
وی در خصــوص ایــن موضــوع کــه آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی قــرار اســت 
ــاره فعالیــت هــای هســته ای پیشــین  در ۱5 دســامبر ســال جــاری گزارشــی را درب
ــز  ــن گــزارش چیســت نی ــاره ای ــی اش درب ــد و پیــش بین ــه کن ــران ارائ ــی ای و کنون
تصریــح کــرد: انتظــار مــن از آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی نیــز ایــن اســت کــه 
ــا ایــن عنــوان دیــده  بــه توضیــح مــواردی بپــردازد کــه ممکــن اســت در آمریــکا ب

شــود »او گفــت«.
از بنیانگــذاران نظریــه رئالیســم تدافعــی در روابــط بیــن الملــل در ادامــه تأکیــد کــرد: این 
گــزارش مــی توانــد تفســیری ایرانــی ارائــه داده و همچنیــن دالیــل آژانــس برای شــک 
در مــورد فعالیــت ایــران را بازگــو کنــد. بنابرایــن چنیــن گزارشــی نــه مــی توانــد شــفاف 

ســازی باشــد و نــه توجیهــی بــرای اقدامــات گذشــته.

گفتگو با رئیس پیشین انجمن علوم سیاسی آمریکا:

رئیس جمهور آتی آمریکا نیز
 برجام را اجرا می کند

ــر  ــر انقــاب اســامی در نامــه اخی || رهب
ــی  ــه بررس ــی ب ــان غرب ــه جوان ــود ب خ
تروریســم و ریشــه هــای اصلــی آن 
پرداختــه انــد. بــه نظــر شــما چــرا 
پرداختــن به ایــن موضــوع اهمیــت دارد؟

ــروه  ــر گ ــره و دیگ ــه النص ــده، جبه ــش، القاع داع
ــق  ــکا خل ــط آمری ــی توس ــتی همگ ــای تروریس ه
ــدات  ــن گــروه هــا مشــکالت و تهدی ــد. ای شــده ان
ــکا و  ــای آمری ــت ه ــطه حمای ــه واس ــادی را ب زی
ــرای  ــو، اســرائیل، عربســتان ب دیگــر شــرکایش نات
کشــورهای مســتقلی مثــل عــراق، یمــن و ســوریه 
ایجــاد کــرده انــد. تنهــا راه شکســت ایــن گــروه هــا 

ــت. ــت از آنهاس ــه حمای ــان دادن ب پای

ــرده  ــح ک ــه تصری ــن نام ــان در ای || ایش
انــد کــه اســام دیــن دوســتی و مــودت 
اســت. چــرا برخــی ســعی دارنــد اســام 

را دیــن خشــونت معرفــی کننــد؟
ــه  ــادر ب ــی ق ــع غرب ــه در جوام ــرادی ک ــمار اف ش
درک ریشــه هــای مشــترک مســیحیت، یهودیــت 
ــه  ــح و کمــک ب ــغ عشــق، صل ــه مبل و اســالم ک
ــد،  ــگ مخالفن ــر و جن ــا تنف ــتند و ب ــان هس ضعیف
بســیار کــم اســت. اســالم نــه تنهــا تعلیــم 
ــوزش  ــس آم ــه برعک ــد بلک ــی ده ــونت نم خش
ــر  عشــق و محبــت مــی دهــد. تبلیغــات غــرب ب
ــاعه  ــری را اش ــز دیگ ــت چی ــن حقیق ــالف ای خ
ــی  ــج فهم ــزرگ و ک ــای ب ــد و دروغ ه ــی ده م
هــای زیــادی را در خصــوص اســالم منتشــر مــی 

ــد. کن

تمامــی مذاهــب دارای عناصــر رادیــکال و افراطــی 
هســتند کــه از خطرناکتریــن آنهــا فاشیســت هــای 
یهــودی و مســیحی در آمریــکا و اســرائیل هســتند.

|| چــرا برخــی ســعی مــی کننــد از 
ــی  ــام هراس ــه اس ــم ب ــذر تروریس رهگ

ــد؟ ــن بزنن دام
ــرائیل و  ــا اس ــه ب ــی ک ــداف امپریالیســم امریکای اه
دیگــر ملــت هــا شــریک شــده اســت ریشــه جنــگ 
ــکا  ــتند. آمری ــان هس ــروز جه ــان ام ــی پای ــای ب ه
ــی  ــگ طلب ــی جن ــت دائم ــروش سیاس ــرای ف ب
ــد  ــواره نیازمن ــی هم ــکار عموم ــزد اف ــودش در ن خ

ــت. ــمن اس دش
ــکا  ــی دوم دشــمن آمری ــگ جهان ــان جن ــد از پای بع
ــر  ــاد جماهی ــه اتح ــد از آنک ــود. بع ــت ب کمونیس
شــوروی ســابق در ســال ۱99۱ فروپاشــید، اســالم 
ــن و  ــورد لع ــات م ــح و ثب ــد. صل ــن آن ش جایگزی
ــرا  ــت زی ــی اس ــذاران آمریکای ــت گ ــن سیاس نفری
جنــگ هــای بــی پایــان بــه نفــع آنهاســت و منافــع 

ــال دارد. ــه دنب ــا ب ــرای آنه ــی را ب عظیم

ــه در  ــن نام ــت ای ــما اهمی ــر ش ــه نظ || ب
ــت؟ ــی چیس ــع کنون مقط

بــرای انســانهای خــوب در سرتاســر جهــان ضروری 
ــکا و  ــه آمری ــی رحمان ــای ب ــت ه ــا سیاس ــت ت اس
ــی  ــت های ــد سیاس ــاش کنن ــرکایش را ف ــر ش دیگ
کــه اگــر متوقــف نشــوند جهــان را بــه ســوی یــک 
جنــگ هســته ای پیــش مــی برنــد کــه حیــات را در 

ــود خواهــد کــرد. روی زمیــن ناب

گفتگو با نظریه پرداز آمریکایی:

اهمیت نامه رهبر انقالب/سیاست های 
بی رحمانه آمریکا فاش شود

»استفن لندمن« با تشریح اهمیت نامه مقام معظم رهبری درباره تروریسم در این مقطع زمانی 
بر لزوم ایستادگی انسانهای آزاده جهان در برابر سیاست های ویرانگر آمریکا که تهدیدی 

برای بشریت است تاکید کرد.
انتشار دومین نامه مقام معظم رهبری خطاب به جوانان غرب در خصوص تروریسم و ریشه های 
آن بازتاب وسیعی در رسانه های مختلف جهان و در نزد اندیشمندان و آزادیخواهان جهان 

است. داشته 
در همین راستا گفتگویی با »استفن لندمن« نظریه پرداز معروف آمریکایی داشته ایم و نظرات وی را 
در خصوص بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی جویا شده ایم. مشروح این گفتگو در زیر آمده است.

گفتگو: پیمان یزدانی
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ایران در جهان

ــتین  ــن در نخس ــرای آرژانتی ــرب گ ــد غ ــور جدی ــس جمه رئی
ــات اعــالم کــرد کــه  ــروزی در انتخاب ــد از پی ســخنرانی خــود بع
ــا  ــده آمی ــورد پرون ــران در م ــا ای ــق همــکاری ب ــن کشــور تواف ای

ــد. ــی کن ــو م را لغ
بیــش از ۲0 ســال از واقعــه آمیــا مــی گــذرد امــا بــا ایــن وجــود 
دسیســه هــای رژیــم صهیونیســتی موجــب شــده تــا پرونــده این 
انفجــار همچنــان دســتخوش حاشــیه هــای بســیاری شــود و بعد 
ــژه رســیدگی  از آنکــه در ســال گذشــته خودکشــی دادســتان وی
ــه راه انداخــت  ــادی ب ــده ســر و صــدای زی ــن پرون ــه ای ــده ب کنن
ــن کشــور  ــور ای ــس جمه ــرای رئی ــروز مشــکالتی ب و موجــب ب
شــد اکنــون »مائوریســیو ماســری« رئیــس جمهــور جدیــد کــه از 
مــاه آینــده کار خــود را آغــاز مــی کنــد موجــب داغ شــدن دوبــاره 

ماجــرای آمیــا شــده اســت.
ــتین  ــه نخس ــاره ب ــا اش ــض ب ــه هاآرت ــه روزنام ــن رابط در همی
ســخنرانی ماســری بعــد از مســجل شــدن پیــروزی وی در 
انتخابــات ریاســت جمهــوری مــی نویســد: رئیــس جمهــور جدید 
آرژانتیــن مــی گویــد کــه وی توافــق انجــام شــده بــا ایــران را در 
مــورد تحقیقــات مشــترک در خصــوص انفجــار آمیــا که در ســال 

ــد. ــی کن ــخ م ۱99۴ رخ داد فس
ماســری در ادامــه گفــت: مــا از کنگــره آرژانتیــن خواهیــم 
ــد. ــو کن ــران را لغ ــا ای ــده ب ــام ش ــق انج ــن تواف ــا ای ــت ت خواس

ماســری در حالــی صحبــت از لغــو توافــق آرژانتیــن بــا ایــران می 
ــم صهیونیســتی  ــن کشــور و رژی ــان ای ــه یهودی ــه جامع ــد ک کن
بزرگتریــن مخالفــان همــکاری هــای بوینــس آیرس-تهــران در 

ــد. ــا بودن ــده آمی خصــوص پرون
هــر چنــد رژیــم صهیونیســتی تــالش بســیاری دارد تــا ایــران را 
عامــل انفجــار ســال ۱99۴ بوینــس آیــرس موســوم بــه انفجــار 
آمیــا معرفــی کنــد و در ایــن راه اقدامــات تروریســتی گســترده ای 

را نیــز انجــام داده امــا حقیقــت چیــز دیگــری اســت.
ــا،  ــار آمی ــطه انفج ــرائیل بواس ــتی اس ــات تروریس ــورد اقدام در م
ــن  ــتی در آرژانتی ــم صهیونیس ــابق رژی ــفیر س ــال ۱۳9۲ س در س
اعتــراف کــرد کــه ایــن رژیــم اغلــب افــرادی را کــه گمــان مــی 
کــرد در انفجــار مرکــز یهودیــان در ایــن کشــور آمریــکای التیــن 
ــران«  ــحاق آفی ــت. »اس ــرده اس ــن ب ــد را از بی ــته ان ــت داش دس
ــا اعــالم ایــن  ــان آرژانتیــن، ب ــا خبرگــزاری یهودی ــه ب در مصاحب
ــه پشــت  ــر کســانی را ک ــت: اســرائیل توانســته اکث موضــوع گف
حمــالت خونیــن بــه ســفارت اســرائیل و یــک مرکــز فرهنگــی 

ــاند. ــل برس ــه قت ــد ب ــن بودن ــان در آرژانتی یهودی
در مــارس ســال ۱99۲، یــک خــودرو بمبگــذاری شــده در برابــر 
ســفارت اســرائیل در بوئنــوس آیــرس، پایتخــت آرژانتیــن، 
ــر  ــت نف ــش از دویس ــت و بی ــر را کش ــه ۲0 نف ــد ک ــر ش منفج
دیگــر را زخمــی کــرد. در انفجــار دیگــری در ژوئیــه ســال 
۱99۴، ســاختمان ســازمان فرهنگــی موســوم بــه »انجمــن 
متقابــل اســرائیل و آرژانتیــن« )آمیــا( در بوئنــوس آیــرس هــدف 
ــرار گرفــت کــه 85 کشــته و ۳00 زخمــی برجــای  بمبگــذاری ق

ــت. گذاش
آفیــران، کــه بیــن ســالهای۱99۳ تــا ۲000 میــالدی ســفیر تــل 
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــود ب ــه خ ــود، در مصاحب ــن ب ــو در آرژانتی آوی
حمــالت گفــت: اکثریــت افــراد مســئول ایــن اقدامــات، دیگــر در 

ایــن جهــان نیســتند، و مــا خودمــان آنهــا را از بیــن بردیــم.

حقیقت ماجرای آمیا
ــرای مرتبــط  ــادی را ب ــون تــالش زی ــا کن ــم صهیونیســتی ت رژی
کــردن ایــران و حــزب اهلل لبنــان بــا انفجارهــای آرژانتیــن انجــام 
داده امــا ایــن توطئــه براســاس شــواهد بســیار معتبــری، توســط 
موســاد طراحــی و بــه وســیله برخــی از رهبــران یهــودی آرژانتین 
ــی  ــورت مافیای ــه ص ــد و ب ــور بودن ــی آن کش ــای مال ــه ازمافی ک

عمــل مــی کردنــد، انجــام گرفــت.
ــان  ــی یهودی ــته جمع ــدن دس ــرای کوچان ــدام  ب ــن اق ــه ای گرچ
ــی  ــورت م ــطین ص ــغالی فلس ــرزمینهای اش ــه س ــور ب آن کش
ــی  ــزاری تبلیغات ــه اب ــل ب ــا تبدی ــن مســئله بعده ــا ای ــت، ام گرف
ــال در  ــرای مث ــه شــد. ب ــوه دادن عظمــت واقع ــزرگ جل ــرای ب ب
ایــن زمینــه مــی تــوان بــه ادعــای کشــته شــدن فــردی بــه نــام 
»پاتریشــیو ایــراال« یــک مــرد پاراگوئــه ای اشــاره کــرد کــه تــا 
ــان کشــته شــدگان اســت و  مدتهــا تصــور مــی شــد، وی در می
ــه  ــه ب ــه وی در پاراگوئ ــل ســال ۲00۱ مشــخص شــد ک در آوری

ــی مشــغول اســت. شــغل نانوای
ــن  ــن درطــول دهــه 90، ای ــراوان اقتصــادی آرژانتی مشــکالت ف
ــی در  ــارد دالر بده ــا ۱۳۲میلی ــادی ب ــاظ اقتص ــه لح ــور را ب کش
وضعیــت بســیار نامســاعدی قــرار داد و ایــن مســئله بــه همــراه 
ــت در  ــب و وحش ــاد رع ــرای ایج ــتی ب ــم صهیونیس ــع رژی طم
میــان جوامــع یهــودی، ایــن رژیــم را بــر آن داشــت تــا همچــون 
گذشــته دســت بــه اقداماتــی بــرای کوچانــدن آنهــا و یــا متهــم 

ــد. کــردن دیگــران بزن

آرژانتیــن بــه خاطــر دارا بــودن تعــداد زیــادی یهــودی )۳00 هــزار 
ــی  ــی جنوب ــان در آمریکای ــپورای یهودی ــن دیاس ــر( بزرگتری نف
ــن کشــوری یهــودی نشــین در خــارج از اســرائیل اســت  هفتمی
ــه  ــم صهیونیســتی دســت ب ــن مســئله باعــث شــد کــه رژی و ای
انفجــار مرکــز یهودیــان آرژانتیــن بزنــد و تاکنــون شــواهد 
بســیاری کــه در ایــن مــورد ارائــه گردیــده، بصــورت ســری باقــی 

ــده اســت. مان
ــات  ــه مقام ــماً ب ــن رس ــت آرژانتی ــا، دول ــی ه ــول بررس در ط
ــن  ــه عاملی ــار دارد ک ــی در اختی ــه دالیل ــود ک ــالم نم ــکا اع آمری
ــودی در  ــای یه ــتی و مافی ــای تروریس ــروه ه ــار از گ ــن انفج ای
آرژانتیــن هســتند امــا ایــن مســئله بــه دلیــل سانســور هرگــز بــه 
طــور علنــی مطــرح نشــد. ضمنــاً در چنــد ســال اخیــر نیــز آشــکار 
شــد کــه یکــی از خاخامهــای یهــودی کــه از افــراد سرشــناس در 
ــار، کیســه  ــل از انفج ــک روز قب ــوده اســت ی ــان ب ــز یهودی مرک
ــال مــی  ــه داخــل مرکــز انتق ــوادی مشــکوک ب هــای حــاوی م
داده و تاکنــون ایــن مســئله نیــز بــه صــورت ســری باقــی مانــده 

ــت. اس

ویکلی لیکس و افشای حقیقت
روزنامــه »پاخینــا دوثــه« بــا انتشــار مقالــه ای در بخــش نظــرات 
در تاریــخ ۱۷ فوریــه ۲0۱۳ بــا اســتفاده از اســناد و مــدارک ویکــی 
ــه تحقیقــات  لیکــس، نقــش ســفارت آمریــکا در جهــت دهــی ب
پرونــده آمیــا و اقدامــات دادســتان پرونــده را افشــا و اثبــات کــرده 
ــده،  ــات پرون ــراح تحقیق ــی و ط ــوگ اصل ــع ایدئول ــه در واق ک

آمریــکا بــوده اســت.
ــس از  ــی لیک ــط ویک ــه توس ــراف ک ــزار تلگ ــا ه ــن صده از بی
وزارت خارجــه امریــکا بدســت آمــده، ۱9۶ ســند مربــوط بــه آمیــا 
ــه کیبــل گیــت  اســت. اســناد منتشــره در ویکــي لیکــس کــه ب
معــروف شــد، دوره ۲00۴ تــا ۲0۱0 را در برمــی گیــرد. بنابرایــن از 
ابتــدای دوره نســتورکرچنر تــا پایــان  دوره اول ریاســت جمهــوری 
ــی  ــناد ویک ــتر اس ــه بیش ــرد. در حالیک ــی گی ــتینا را در برم کریس
ــا برخــي از  لیکــس ارتباطــات حســاس را شــامل نمــی شــود ام
ــد، ۱۶ ســند طبقــه  ایــن 8۶ ســند، مهــر فــوق ســّری خــورده ان
ــن  بیشــتر  ــه هســتند. بنابرای ــورد، محرمان ــدی ســّری و ۷5 م بن
ــای  ــانه ه ــا از رس ــده و ی ــر نش ــن منتش ــناد در آرژانتی ــن اس ای

ــد. کشــور  پخــش نشــده ان
ایــن تلگــراف هــا نشــان مــی دهنــد کــه دولــت امریــکا تحقیــق 

تغییر رویه احتمالی بوینس آیرس در پرونده آمیا؛

اولین خوش خدمتی رئیس جمهور جدید آرژانتین به صهیونیستها
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ایران در جهان

ــم  ــه ۱99۴ مته ــارکت در حمل ــه مش ــه ب ــي ک ــاره ایرانیهای درب
ــیاری از  ــت. بس ــرده  اس ــی ک ــت ده ــویق و جه ــتند را تش هس
ــی  ــتان قبل ــا دادس ــددي ب ــاي متع ــی مالقاته مســئولین آمریکائ
ــا  ــها آمریکائیه ــن تماس ــتند. درای ــو نیســمان( داش ــده )آلبرت پرون
ــی  ــن ایران ــد متهمی ــه شــک ندارن ــد ک ــرده ان ــد ک بوضــوح تأکی
ــه   ــد فرضی ــمان بای ــه نیس ــتند ک ــرار داش ــتند و اص ــرم هس مج
هــاي »ردپــای ســوری« و »مرتبطیــن داخلــی« را کنــار بگــذارد 
ــن  ــن بی ــش »مرتبطی ــت، بخ ــن اس ــر ممک ــن ام ــه ای ــرا ک چ
المللــی« علیــه متهمــان ایرانــی را تضعیــف کنــد. درایــن تلگراف 
ــح و نظــرات  ــه نصای ــده کــه نیســمان همیشــه نســبت ب هــا آم
ــد  ــا تأکی ــر اجــراي آنه ــژه داشــته و ب ــکا توجــه وی ســفارت امری

ــت. ــته اس داش
در ســال ۲00۶ نیســمان ســه هفتــه قبــل ازصــدور حکــم 
علیــه متهمــان ایرانــی، ســفارت آمریــکا را از رأی کانیکوبــا 
ــش  ــمان پی ــال ۲00۷ نیس ــامبر س ــود. در دس ــع نم ــورال مطل ک
ــه  ــراي ارائ ــا ب ــورد بازداشــت ایرانیه ــم قاضــي در م ــس حک نوی
ــر  ــا نظ ــس و از آنه ــکا منعک ــفارت آمری ــه س ــل را ب ــه اینترپ ب
ــی آی را  ــدگان اف ب ــت نماین ــده رضای ــه ش ــن ارائ ــت. مت خواس
ــر  ــرای بهت ــادي ب ــاي زی ــه ه ــا توصی ــراه نداشــت و آنه ــه هم ب
نمــودن متــن ارائــه کردنــد. دو مــاه بعــد نیســمان متــن اصــالح 
شــده طبــق نظــرات آنهــا را بــه ســفارت ارســال کــرد کــه ایــن 
ــت. در  ــرار گرف ــکا ق ــات ســفارت آمری ــتقبال مقام ــورد اس ــار م ب
ــرفتها  ــا از پیش ــگ زد ت ــفارت زن ــه س ــامبر ۲008 نیســمان ب دس
ــم  ــراي صــدور حک ــي ب ــا و آمادگ ــورد ایرانیه ــات در م در تحقیق
قضائــی متهمیــن ایرانــی اطــالع دهــد. در مــاه مــی ۲009  وی 
ــاموئل  ــتگیری س ــت دس ــه درخواس ــرد ک ــع ک ــفارت را مطل س
ــو  ــوان »عض ــی را بعن ــی - کلمبیائ ــه لبنان ــا تبع ــلمان الرض س

ــرد. ــد ک ــه خواه ــا« ارائ ــه آمی ــي حمل ــبکه داخل ش
ــکا از  ــفارت آمری ــواره س ــه هم ــی ک ــی انتقادات ــا برخ ــراه ب هم
اقدامــات نیســمان بخاطــر عــدم پیگیــري خطــوط ارائــه شــده از 
ســوي ســفارت وجــود داشــته، بــا ایــن حــال ســفارت از اقدامــات 
ــات برخــالف ســلف  ــد تحقیق ــل پیشــرفت در رون نیســمان بدلی
خــود قاضــی گالئانــو و دادســتانها بارباکســیا و مولــن، تشــویق و 
قدردانــی مــی کــرد. در یکــي از تلگرافهــاي ســفارت آمــده اســت: 

نماینــدگان ســفارت در حضــور نماینــدگان آمیــا، دایــا و خانــواده 
هــای قربانیــان از رونــد تحقیقــات انجــام شــده توســط نیســمان 

ــد. ــی کردن قدردان
بــا اینحــال در نوامبــر ۲008، رئیــس آمیــا ) شوســلر( و معــاون 
وی )آنخــل برمــن( در دیــدار بــا ســفیر امریــکا )وایــن( 
ــد  ــد بای ــالم کردن ــمان اع ــات نیس ــت از تحقیق ــن رضای ضم
در خصــوص مرتبطیــن و شــبکه محلــی نیــز تحقیقــات 
ــر نظــر  ــر مغای ــن ام پیشــرفتهایي داشــته باشــد، درحالیکــه ای

ــت. ــوده اس ــا ب امریکائیه
در میانــه تشــویق هایــی کــه درمناســبتهای مختلــف از نیســمان 
ــا در  ــوع آمی ــئول موض ــدگان مس ــت، نماین ــي گرف ــورت م ص
وزارت امــور خارجــه آمریــکا، یکــي از رایزنهــا و مشــاوران دایــا و  
مقامــات اف بــی آی در دیــدار بــا مســئولین پرونــده آمیــا نســبت 
ــه اســتحکام و قطعیــت اســناد و مــدارک جمــع آوری شــده در  ب
تحقیقــات ابــراز تردیــد کردنــد. ایــن مشــاور دایــا درســال ۲008 
پــس از اعــالن درخواســت دســتگیری کارلــوس منــم و مقامــات 
ــرپوش  ــام س ــه اته ــمان ب ــوی نیس ــت وی ازس ــه دول ــد پای بلن
ــه فشــار  ــا توجــه ب ــود: ب ــت ب ــا، گف ــات آمی ــر تحقیق گذاشــتن ب
جامعــه یهودیــان، ایــن انجمــن آلترناتیــو دیگــري جــز حمایــت از 

ــدارد. ــات نیســمان را  ن اقدام
مقامــات امریکائــی در تلگراف هــا تصریــح کــرده انــد کــه آنهــا در 
دیــدار بــا طرفهــای آرژانتینــی خــود تــالش داشــته انــد، وانمــود 
کننــد کــه قصــد سیاســی کــردن موضــوع را ندارنــد و شــرح مــی 
دهنــد کــه بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــی گوینــد ابتــکار عمل 
و تعییــن مســیر پرونــده بایــد در اختیــار خــود آرژانتینــی ها باشــد. 
نیســمان در مواقعــی نــزد آمریکائیهــا شــکایت کــرده  کــه مقــدار 
کمکــی کــه از آنهــا دریافــت مــی کنــد بیشــتر از آن چیزی اســت 
کــه دولــت آرژانتیــن در اختیــار وی قــرار مــی دهــد امــا در عیــن 
ــه طــی آن  ــل ک ــر در ســازمان مل حــال از موضــع نســتور کرچن
ــود،  ــته ب ــذر داش ــده برح ــات پرون ــت در تحقیق ــران را از دخال ای

ســتایش کــرده اســت.
ــپتامبر ۲00۴   ــي در س ــي داخل ــط دادگاه علن ــادره توس ــم ص حک
ــی شــدید  ــده، موجــب بدبین ــي پرون ــن داخل در خصــوص متهمی
ــم  ــا ۲۲ مته ــه تنه ــم ن ــن حک ــد. در ای ــکا گردی ــفارت آمری س

ــیا و  ــه دو دادستان)باراباکس ــدند، بلک ــه ش ــده تبرئ ــي پرون داخل
موجــن( و قاضــی تحقیــق پرونــده )گالئانــو( بدلیــل بــي نظمــي 
هــاي فــراوان در جریــان تحقیقــات و عــدم بیطرفــي در تحقیقات 
ــب  ــورد تعقی ــده و م ــته ش ــار گذاش ــر کن ــدد دیگ ــات متع و اتهام
قضائــي قــرار گرفتنــد. در یکــي از تلکــس هــاي ســفارت آمریــکا 
ــتانهای  ــو و دادس ــی گالئان ــا قاض ــا ب ــای م ــت: »بحثه ــده اس آم
قبلــی و ســازمان اطالعــات و همچنیــن برداشــتهاي مــا از 
پرونــده آمیــا نشــان مــی دهــد کــه تحقیقــات بــر اســاس شــواهد 
تصادفــی صــورت گرفتــه کــه نیازمنــد همکاریهــای زیــادی بــوده 
ــن  ــی و بی ــر محل ــی عناص ــدگان در ردیاب ــق کنن ــه تحقی و اینک
ــه  ــت ک ــل اس ــر محتم ــم غی ــد. مامعتقدی ــق بودن ــی ناموف الملل
ــواهد  ــد ش ــده بتوان ــار باقیمان ــا و آث ــه ه ــال، فرضی ــس از۱0 س پ

ــد.« ــت بده ــدی بدس مفی
ــات  ــروع تحقیق ــر و ش ــتور کرچن ــیدن نس ــدرت رس ــه ق ــا ب ب
توســط نیســمان امیــدواری هــاي زیــادي بــراي ســفارت آمریکا 
ایجــاد گردیــد. پــس از آنکــه نیســمان خواســتار بازداشــت بیــن 
المللــي ایرانیهــا مــی شــود، در یــک تلگــراف ارســالی از ســفارت 
درســال ۲00۶ بــه وزارت امــور خارجــه آمریــکا ســکوت دولــت 
ــدن  ــه ش ــوص برانگیخت ــی در خص ــی از نگران ــن را ناش آرژانتی
ــد. درایــن  خصومــت ایرانیهــا در نتیجــه ایــن اقدامــات مــی دان
مرحلــه ســفارت نتوانســته بــه ایــن نظــر برســد کــه آیــا دولــت 
)آرژانتیــن( در تــالش بــراي تأثیرگــذاري و یــا تأخیــر انداختــن 
ــا آن  ــق ب ــر مطاب ــن ام ــت. ای ــورال اس ــی ک ــم قاض در تصمی
چیــزی اســت کــه دولــت در طــول ســال انجــام داده اســت. کاخ 
ــه  ــری ب ــر پیگی ــی ب ــودش مبن ــد خ ــوری از تعه ــت جمه ریاس
ــا اینحــال  ــده عقــب نشــینی نمــی کنــد ب نتیجــه رســیدن پرون
نظــرش ایــن اســت کــه بایــد پرونــده پروســه قضائــی خــودش 

ــد. را طــی کن
ســازمان  محرمانــه  اســناد  مجمــوع  از  تلگــراف  دههــا 
اطالعــات مرکــزی آمریــکا )ســیا( از تالشــهای مخفیانــه 
ــه  ــالهای ۲00۶ و ۲00۷ ب ــن در س ــکا و آرژانتی ــای امری دولته
منظــور دسترســي بــه صــدور اعــالن قرمــز علیــه پنــج مقــام 
ــه و  ــخن گفت ــل س ــط اینترپ ــزب اهلل توس ــر ح ــی و رهب ایران

ــد. ــرده ان ــد ک ــوع را تأئی ــن موض ای

ــاظ  ــه وع ــرکل جامع ــد و دبی ــو ارش ــی عض ــد الصالح ــیخ احم ش
ــان  ــه جوان ــران ب ــالب اســالمی ای ــر انق ــه رهب ــت: نام ــراق گف ع
اروپایــی نامــه ای مهــم و دارای مفاهیمــی عمیــق اســت که نشــان 

ــه ایشــان دارد. ــگاه پدران از ن
ــاظ  ــه وع ــت جامع ــوص فعالی ــی در خص ــد الصالح ــیخ احم  ش
ــالدی  ــال ۲0۱۴ می ــراق از س ــاظ ع ــت وع ــت: جمعی ــی گف عراق
و بــا هــدف ایجــاد هماهنگــی میــان خطبــا و وعــاظ ایــن کشــور 
اعــالم موجودیــت کــرده و در تمامــی اســتان هــا و مناطــق عــراق 

ــعبه دارد. ش
وی ادامــه داد: هــدف مــا انتقــال صحیــح تعالیــم مکتــب اهــل بیت 
عصمــت و طهــارت علیهــم الســالم بــه مخاطبــان اســت. در ایــن 
خصــوص الزم اســت میــان وعــاظ عراقــی هماهنگــی الزم وجــود 
داشــته باشــد. خصوصــا در مــاه هــای عــزای اهــل بیــت و در ایامی 
ــه چشــم  ماننــد فاطمیــه، محــرم و صفــر ایــن موضــوع بیشــتر ب

مــی آیــد.
عضــو ارشــد جامعــه وعــاظ عراقــی در خصــوص مراســم اربعیــن 

امســال اظهــار داشــت: مراســم اربعیــن امســال بــی نظیــر بــود. در 
مراســم اربعیــن فقــط مــا همدلــی و وحــدت میــان شــیعیان را مــی 
بینیــم. در مراســم حــج بارهــا شــاهد هســتیم کــه چــه برخوردهای 
ــی  ــن م ــادم الحرمی ــود را خ ــه خ ــانی ک ناشایســتی از ســوی کس
خواننــد بــا مســلمانان صــورت مــی گیــرد امــا در مراســم اربعیــن 

مــا فقــط همدلــی و بــرادری مــی بینیــم.
ــل  ــه مث ــت ک ــمی اس ــن مراس ــم اربعی ــرد: مراس ــد ک وی تاکی
و ماننــدی در تاریــخ نــدارد. اربعیــن در تاریــخ بشــریت یــک 
استثناســت. امســال نیــز شــاهد بودیــم کــه مراســم اربعین بــا نظم 

ــد. ــزار ش ــرادری برگ ــی و ب و همدل
شــیخ احمــد الصالحــی در خصــوص نامــه رهبــر معظــم انقــالب 
اســالمی بــه جوانــان اروپایــی تاکیــد کــرد: رهبــر انقالب اســالمی 
ــزرگ  ــاگرد ب ــی )ره( و ش ــام خمین ــق ام ــر ح ــین ب ــران جانش ای
ــزرگ  ــح ب ــک مصل ــان ی ــت. ایش ــن)ع( اس ــب امیرالمومنی مکت
ــان  ــدگاه جوان ــدر در صــدد اصــالح دی ــک پ ــد ی ــه مانن اســت و ب
اروپایــی نســبت بــه دیــن مبیــن اســالم اســت. ایــن نامــه، آن هــم 
در مقطــع و برهــه فعلــی مهــم و متــن آن نیــز بســیار عمیق اســت 
کــه بــه درســتی دســت دشــمنان و خائنیــن بــه اســالم را رو کــرد.

گفتگو با دبیرکل جامعه وعاظ عراق:

نامه رهبر انقالب به 
جوانان غربی نگاهی 
مصلحانه و پدرانه دارد
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ایران در جهان

میــان  نظامــی  هماهنگی هــای  گســترش 
ایــران و روســیه در ارتبــاط بــا بحــران ســوریه 
ــرب را  ــا غ ــن روزه ــه ای ــت ک ــأله ای اس مس

ــت. ــرده اس ــران ک ــفته و نگ ــیار آش بس
»والدیمیــر پوتیــن« رئیــس جمهــوری روســیه 
اجــالس ســران  بــه منظــور شــرکت در 
ــه  ــران ب ــدگاه گاز در ته ــورهای صادرکنن کش
ایــران ســفر کــرد. وی در بــدو ورود بــه تهــران 
ــا  ــه و ب ــری رفت ــم رهب ــام معظ ــدار مق ــه دی ب
ــرد. دو  ــزار ک ــاعته برگ ــداری ۲ س ــان دی ایش
ــد  ــد کردن ــدار تأکی ــن دی ــان ای ــرف در جری ط
ــرای ســوریه  ــدن خارجــی ب ــه نســخه پیچی ک
ــال  ــور را مح ــن کش ــران ای ــی بح ــل سیاس ح
ــری  ــاط، »دیمیت ــن ارتب ــازد. در همی ــی س م
ریاســت  دفتــر  ســخنگوی  پســکوف« 
جمهــوری روســیه اعــالم کــرد: »محــور 
ــران  ــاره بح ــو درب ــدار گفتگ ــن دی ــی ای اصل
هــای جــاری در منطقــه بــود. بحــران ســوریه 
ــه طــور  ــود کــه دو طــرف ب هــم مســأله ای ب
ــه  ــد«. وی ادام ــی کردن ــاره آن رایزن ــژه درب وی
داد: »پوتیــن و رهبــر عالــی ایــران تأکیــد 
کردنــد کــه تنهــا راهــکار بــرون رفــت از 
ــه خواســته  ــه ب ــی ســوریه مراجع بحــران کنون
ــت  ــن سرنوش ــرای تعیی ــور ب ــن کش ــردم ای م

ــت«. ــان اس خودش
ــه ایــران  ــد ســفر پوتیــن ب کارشناســان معتقدن
بــرای اولیــن بــار پــس از گذشــت حــدود 
هشــت ســال، ســرآغاز فصــل نوینــی از 
ــکو  ــران و مس ــان ته ــتراتژیک می ــط اس رواب
ــانی  ــر نش ــا دیگ ــاد آنه ــه اعتق ــود. ب ــد ب خواه
اعتمــادی میــان دو طــرف در  بــی  از آن 
ــن  ــت ای ــود. عل ــی ش ــده نم ــته دی ادوار گذش
مســأله را هــم مــی تــوان در هماهنگــی هــای 
ــران  ــه بح ــیه در زمین ــران و روس ــگ ای تنگاتن
ســوریه جســتجو کــرد. آنهــا حتــی بــه کمــک 
ــوی  ــه ق ــک جبه ــدند ی ــق ش ــر موف یکدیگ
بــرای مبــارزه بــا تروریســم و حمایــت از 

ــد. ــکیل دهن ــوریه تش س
ــن  ــوریه مهمتری ــأله س ــر، مس ــال حاض در ح
زمینــه همــکاری مشــترک میــان ایــران و 
روســیه بــه شــمار مــی رود. در همیــن ارتبــاط 
ــی نویســد:  ــوز« م ــد نی ــری »بازفی ــگاه خب پای
ــل  ــوریه مکم ــیه در س ــران و روس ــش ای »نق
ــدام  ــران اق ــو ای ــک س ــت. از ی ــر اس یکدیگ
بــه اعــزام مستشــاران نظامــی بــه خــاک 
ســوریه کــرده اســت و از ســوی دیگــر روســیه 
ــمان  ــه آس ــود ب ــای خ ــده ه ــال جنگن ــا ارس ب
کشــور، مواضــع تکفیریهــا را هــدف قــرار 
مــی دهــد«. بــه گفتــه کارشناســان همــکاری 
هــای نظامــی گســترده میــان ایــران و روســیه 
ــم  ــرب و ه ــای غ ــه ه ــا نقش ــوریه تنه در س
پیمانــان منطقــه ای آن یعنــی عربســتان، 
ترکیــه و قطــر را نقــش بــر آب نکــرده اســت، 
بلکــه ایــن همــکاری منجــر بــه تشــکیل یــک 
ائتــالف قدرتمنــد بــرای مبــارزه بــا بزرگتریــن 

ــت. ــده اس ــم ش ــی تروریس ــد یعن تهدی
بــه طــور کلــی مــی تــوان گفــت مهــم 
ــران  ــی ای ــای نظام ــج همــکاری ه ــن نتای تری

ــش  ــوریه افزای ــران س ــه بح ــیه در زمین و روس
اعتمــاد متقابــل میــان ســران دو کشــور بــوده 
اســت. در همیــن ارتبــاط روزنامــه »فایننشــال 
تایمــز« مــی نویســد: »هماهنگــی هــای 
ــیه در  ــران و روس ــان ای ــترده می ــی گس نظام
ــی  ــم و ب ــوء تفاه ــرن س ــک ق ــه ی ــوریه ب س
ــان  ــط دو کشــور پای ــر رواب اعتمــادی حاکــم ب
ــی  ــه در حال ــن روزنام ــزارش ای ــید«. گ بخش
ــش  ــاه پی ــک م ــدود ی ــه ح ــد ک ــر ش منتش
ــیه  ــران در روس ــفیر ای ــنایی« س ــدی س »مه
ــل  ــر فص ــال حاض ــود: »در ح ــرده ب ــالم ک اع
ــران و  ــان ای ــتراتژیک می ــط اس ــی از رواب نوین

ــت«. ــده اس ــاز ش ــیه آغ روس
مــی تــوان گفــت کــه ســفر اخیــر »والدیمیــر 
ــه ایــران  پوتیــن« رئیــس جمهــوری روســیه ب
ــه  ــش ب ــال پی ــت س ــه وی هش ــفری ک ــا س ب
ــاوت  ــال متف ــود کام ــن کشــور انجــام داده ب ای
اســت، چراکــه تعمیــق و گســترش روابــط 
میــان دو کشــور از مهمتریــن نتایــج ســفر 
پوتیــن بــه ایــران بــه شــمار مــی رود؛ نتایجــی 
ــه  ــه مــذاق غربــی هــا و ب کــه بــدون شــک ب
ــت.  ــده اس ــوش نیام ــا خ ــی ه ــژه آمریکای وی
ــی  ــد نزدیک ــن باورن ــر ای ــرب ب ــکا و غ آمری
روزافــزون ایــران و روســیه بــه یکدیگــر یــک 
ــه  ــور در منطق ــرای دو کش ــد ب ــت جدی فرص
ــع  ــه مناف ــی ک ــی آورد؛ فرصت ــود م ــه وج ب
آنهــا در خاورمیانــه و همچنیــن اوکرایــن را بــا 

ــازد. ــی س ــه م ــدی مواج ــره ج مخاط
ــق  ــوم« در خصــوص تعمی ــیا الی شــبکه »روس
و تحکیــم روابــط میــان ایــران و روســیه 
گــزارش مــی دهــد: »طــی ســال هــای اخیــر 
روابــط اقتصــادی میــان ایــران و روســیه 
پیشــرفت چشــمگیری داشــته اســت بــه 
ــالم  ــیه اع ــرژی روس ــر ان ــرا وزی ــه اخی طوریک
ــه  ــم مبادل ــد دارد حج ــور قص ــن کش ــرده ای ک
ــارد  ــران را از حــدود یــک میلی ــا ای ــی ب بازرگان
دالر بــه ۱0 میلیــارد دالر برســاند«. این شــبکه 

ــط اقتصــادی  ــی دهــد: »رواب ــه م روســی ادام
میــان تهــران و مســکو مســأله ای نیســت کــه 
غربــی هــا را نگــران کــرده باشــد، بلکــه آنچــه 
ــش  ــی بی ــده نزدیک ــا ش ــی آنه ــب نگران موج
ــع  ــر در مواض ــه یکدیگ ــرف ب ــش دو ط از پی
ــوریه  ــه بحــران س ــژه در زمین ــه وی ــی ب سیاس

ــت«. اس

ــی  ــه روس ــه روزنام ــت ک ــی اس ــن در حال ای
»نیزاویســیما گازتــا« بــه نقــل از برخــی از 
مقامــات مســکو گــزارش مــی دهــد: »آمریــکا 
ــداز  ــه بیان ــل »تفرق ــر ضــرب المث ــه ب ــا تکی ب
ــان  ــا می و حکومــت کــن« در تــالش اســت ت
ــن  ــد. ای ــزی کن ــه انگی ــیه فتن ــران و روس ای
ــتی  ــان سیاس ــق هم ــور دقی ــه ط ــت، ب سیاس
ــیعیان و  ــال ش ــواره آن را در قب ــه هم ــت ک اس

ــت«. ــه اس ــه کار گرفت ــنن ب ــل تس اه
ــه  ــرای ایجــاد تفرق ــکا و غــرب ب ــالش آمری ت
ــی  ــام م ــی انج ــیه در حال ــران و روس ــان ای می
ــه ایــن موضــوع کــه  شــود کــه گویــی آنهــا ب
ــه  ــا نفــوذ غــرب در منطقــه ب هــر دو کشــور ب
ــد.  ــرده ان ــی نب ــد، پ طــور جــدی مشــکل دارن
آنهــا همچنیــن فرامــوش کــرده انــد کــه 
ایــران و روســیه دو بازیگــر منفعــل در ســوریه 
محســوب نمــی شــوند، بلکــه بازیگرانــی فعــال 
و تأثیرگــذار در بحــران ایــن کشــور بــه شــمار 
ــج ســال  ــن مســأله را طــی پن ــد و ای ــی رون م

ــد. ــات رســانده ان ــه اثب ــی ب ــه خوب گذشــته ب
ــان  ــی جهانی ــکار عموم ــر اف ــر ب ــروز دیگ ام
ــام  ــرب تم ــکا و غ ــه آمری ــت ک ــیده نیس پوش
تــالش خــود را بــرای بــه زیــر کشــیدن 
بشــار اســد رئیــس جمهــوری ســوریه بــه 
ــی  ــت اصل ــدف، عل ــن ه ــد. همی ــته ان کار بس
ــه  ــرای فاصل ــا ب ــه آنه ــی وقف ــای ب ــالش ه ت
ــا  ــیه اســت. آنه ــران و روس ــان ای ــن می انداخت
ــزی  ــه انگی ــود )فتن ــدف خ ــق ه ــرای تحق ب
میــان ایــران و روســیه( طــی ســال هــای اخیر 

ــوان  ــه عن ــور را ب ــا دو کش ــد ت ــالش کردن ت
ــه هــا  ــی یکدیگــر در برخــی زمین ــای اصل رقب
از جملــه در زمینــه فــروش نفــت و گاز بــه اروپا 
ــم  ــد ه ــن ح ــا از ای ــی ه ــد. غرب ــی کنن معرف
فراتــر رفتــه و اینگونــه القــا کردنــد کــه ســال 
ــران و  ــان ای ــط می ــادی در رواب ــی اعتم ــا ب ه
روســیه و همچنیــن رویکــرد ایدئولوژیــک 
متضــاد ایــن دو بــا یکدیگــر در نهایــت منجــر 

ــد. ــد ش ــم خواه ــا از ه ــی آنه ــه جدای ب

در هــر صــورت، تمامــی تــالش هــا و توطئــه 
هــای غــرب و همپیمانــان منطقــه ای آن 
بــرای فاصلــه انداختــن میــان ایــران و روســیه 
و جلوگیــری از گســترش همــکاری هــا و 
ــه  ــی نتیج ــا ب ــه آنه ــای دوجانب ــی ه هماهنگ
ــع  ــه مواض ــان ب ــیه همچن ــت. روس ــده اس مان
ــه  ــت ب ــد اس ــوریه پایبن ــود در س ــی خ اصول
ــر خــود  ــان ســفر اخی ــن در جری طوریکــه پوتی
بــه تهــران و در دیــدار بــا رهبــر معظــم 
ــیه  ــرد: »روس ــه صراحــت اعــالم ک ــالب ب انق
ملتــزم اســت کــه بــه هم پیمانــان خــود 
ــی  ــه چین ــا توطئ ــه آنه ــرده و علی ــت نک خیان

نکنــد«.

هماهنگی استراتژیک ایران و روسیه درسوریه/نگرانی غرب از گسترش روابط

 سفر پوتین به ایران برای 
اولین بار پس از گذشت 

حدود هشت سال، 
سرآغاز فصل نوینی از 

روابط استراتژیک میان 
تهران و مسکو خواهد 

بود. به اعتقاد آنها دیگر 
نشانی از آن بی اعتمادی 

میان دو طرف در ادوار 
گذشته دیده نمی شود|
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ایران در جهان

گفتگو با رئیس سابق تحلیل عملیات سیا:

تأکید قطعنامه آژانس بر آینده فعالیت  هسته ای 
ایران است نه گذشته

»پــل پیــالر« معتقــد اســت قطعنامه شــورای حــکام حــاوی اعالم 
ــته ای  ــه هس ــته برنام ــای گذش ــاره فعالیت ه ــی درب ــه قطع نتیج
ــز  ــح آمی ــان از صل ــزوم اطمین ــر ل ــود و بیشــتر ب ــران نخواهــد ب ای

ــد. ــز می کن ــده تمرک ــای آین ــودن فعالیت ه ب
ــی  ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی ــر کل آژان ــو« مدی ــا آمان »یوکی
قــرار اســت ظــرف یکــی دو روز آینــده گــزارش خــود را از بررســی 
ــان، وی  ــن می ــد. در ای ــه ده ــران ارائ ــت هــای هســته ای ای فعالی
مدعــی شــده کــه گــزارش نهایــی ســیاه و ســفید نخواهــد بــود و 
او نمــی توانــد دربــاره مــواد هســته ای اعــالم  نشــده و نبــود قطعــی 
ــن  ــی ام دی( تضمی ــته )پ ــران در گذش ــی ای ــای نظام فعالیت ه

ــری بدهــد. معتب
 ایــن اظهــارات آمانــو در حالــی مطــرح شــد کــه ایــران آغــاز رونــد 
ــول  ــی ام دی موک ــده پ ــدن پرون ــته ش ــه بس ــام را ب ــرای برج اج
دانســته و مــی گویــد گــروه ۱+5 متعهــد شــده تــا پرونــده پــی ام 
دی را براســاس یــک قطعنامــه در شــورای حــکام ببنــدد و اگــر این 

ــد اجــرای برجــام متوقــف می شــود. اتفــاق صــورت نگیــرد رون
ــور  ــر ام ــاون وزی ــی« مع ــاس عراقچ ــید عب ــان، »س ــن می در ای
ــرای  ــته ای ب ــده هس ــره کنن ــم مذاک ــو تی ــران و عض ــه  ای خارج
اجــرای برجــام هشــدار داده کــه ۱+5 بایــد بیــن پــی ام دی و برجام 
یکــی را انتخــاب کنــد. بــه گفتــه وی، در پیــش نویــس قطعنامــه 
شــورای حــکام بایــد از عباراتــی کــه دقیقــا بــه معنای بســته شــدن 
و خاتمــه پــی ام دی باشــد، اســتفاده شــود کــه نشــان دهنده بســته 

شــدن ایــن پرونــده اســت.
پروفســور »پــل پیــالر« اســتاد دانشــگاه »جــرج تــاون« و 
ــازمان  ــات س ــل عملی ــش تحلی ــابق بخ ــس س ــناس و رئی کارش
اطالعــات مرکــزی آمریــکا )ســیا( در خصــوص گــزارش مدیــرکل 

آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی بــه شــورای حــکام و چگونگــی 
ــاره  ــی درب ــای متفاوت ــدگاه ه ــت: دی ــی ام دی در آن گف ــرح پ ط
ــده پــی ام دی دقیقــا چــه معنایــی مــی دهــد  اینکــه بســتن پرون

ــود دارد. وج
ــاره  ــزارش وی درب ــه گ ــو از اینک ــور آمان ــح منظ ــالر در توضی پی
ــی ام دی(  ــران )پ ــته ای ای ــه هس ــی برنام ــاال نظام ــاد احتم ابع
ســیاه و ســفید نخواهــد بــود، تصریــح کــرد: بــرای تطابــق بــا مفاد 
برنامــه جامــع اقــدام مشــترک، گــزارش آژانــس انــرژی اتمــی کــه 
بــه زودی منتشــر خواهــد شــد تنهــا بــه کفایــت همــکاری ایــران 
بــا آژانــس دربــاره نقشــه راهــی اشــاره مــی کنــد کــه بــرای حــل 
مســائل باقــی مانــده در برنامــه هســته ای ایــن کشــور تعیین شــده 
اســت و بــه عقیــده بســیاری از ناظــران زمینــه الزم را برای بســتن 

کامــل ایــن پرونــده فراهــم نمــی کنــد.  
ــود  ــا وج ــت ب ــن اس ــا ممک ــه آی ــه اینک ــخ ب ــه در پاس وی در ادام
ــن، فرانســه،  ــکا، روســیه، چی تعهــدی کــه کشــورهای ۱+5 )آمری
انگلســتان و آلمــان( بــرای صــدور قطعنامــه ای مبنــی بــر خاتمــه 
ــت:  ــد، گف ــاز بمان ــان ب ــده همچن ــن پرون ــد، ای ــی ام دی داده ان پ
توافــق بــه موضــوع ارائــه قطعنامــه ۱+5 بــا رویکــرد حــل و فصــل 
پرونــده پــی ام دی اشــاره مــی کنــد. بــه هــر صــورت مخالفــت ها 
ادامــه خواهــد داشــت امــا ایــن دلیــل مناســبی بــرای وقفــه در روند 
ــه  ــی ب ــدان غرب ــام نیســت. بســیاری از منتق ــردن برج ــی ک اجرای
ــده ایــران بســته نشــده اســت  صراحــت خواهنــد گفــت کــه پرون
حــال آنکــه دولــت هایــی کــه قــرار اســت قطعنامــه را صــادر کنند 

از زبــان مبهــم تــری بــرای تنظیــم آن اســتفاده مــی کننــد.  
پیــالر در ادامــه پیــش بینــی کــرد کــه احتمــاال قطعنامــه نهایــی 
شــورای حــکام حــاوی اعــالم نتیجــه قطعــی دربــاره آنچــه برنامــه 
هســته ای ایــران در گذشــته داشــته اســت، نمــی شــود. بــه گفتــه 
ــدی  ــت ج ــارت و مراقب ــزوم نظ ــر ل ــتر ب ــه بیش ــن قطعنام وی، ای

اشــاره دارد کــه تضمیــن کننــده عــدم تــالش ایــران بــرای تولیــد 
ــده باشــد. ســالح هســته ای در آین

وی مدعــی شــد: اغلــب اعضــای ۱+5 می گوینــد ایران در گذشــته 
ــد ســالح هســته ای انجــام داده  ــه تولی ــی را در زمین ــت های فعالی
ــر  ــرده و ب ــکار ک ــن مســئله را ان ــم ای ــران ه ــل، ای اســت. در مقاب

ــد. موضــع خــود پافشــاری مــی کن
ــه در  ــه ک ــام، آنچ ــرای برج ــد اج ــت: در رون ــه گف ــالر در خاتم پی
ــدارد بلکــه مهــم آن اســت کــه  گذشــته اتفــاق افتــاده اهمیتــی ن
ــرای  ــه ای ب ــده هیچــگاه برنام ــه در آین ــد ک ــن بده ــران تضمی ای

ــت. ــد داش ــی نخواه ــالح اتم ــاخت س س
ــالر در ســال ۲005 میــالدی پــس از ۲8 ســال حضــور در  ــل پی پ
ســازمان اطالعــات مرکــزی آمریکا )CIA( بازنشســته شــد. آخرین 
پســت وی در ســازمان ســیا افســر اطالعــات ملــی در امــور شــرق 
ــن پســت  ــش از ای ــالر پی ــه پی ــود. البت ــیا ب ــوب آس ــک و جن نزدی
مســئولیت هــای متعــددی را در اختیــار داشــت کــه از جملــه آنهــا 
مــی تــوان بــر ریاســت واحدهــای تحلیــل عملیــات هــای ســیا در 
خــاور نزدیــک، خلیــج فــارس و جنــوب آســیا اشــاره کــرد. پیــالر 
ســابقه حضــور در شــورای امنیــت ملــی آمریــکا بــه عنــوان یکــی 
از اعضــای اصلــی آن را نیــز دارد. پیــالر از جملــه متخصصــان بنــام 
ــن  ــی در ای ــل توجه ــار قاب ــت و آث ــران اس ــته ای ای ــوع هس موض

ــه دارد. زمین

مریم خرمائی

ــط  ــروه ۱+5 توس ــنهادی گ ــه پیش ــب قطعنام ــر« تصوی ــرت پورت »گ
شــورای حــکام را پایــان بــازی سیاســی برخــی کشــورها دربــاره برنامــه 
هســته ای ایــران دانســته و از احتمــال ســنگ اندازهــای رژیم اســرائیل 

در آینــده خبــر داد.
شــورای حــکام آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی امــروز ســه شــنبه 
بــا اجمــاع قطعنامــه پشــنهادی گــروه ۱+5 بــرای بســتن پرونــده ابعــاد 
ــب  ــی ام دی« را تصوی ــران »پ ــه هســته ای ای ــی برنام ــی احتمال نظام
کــرد. پیــش نویــس ایــن قطعنامــه پیشــنهادی هفتم دســامبر از ســوی 
ــرژی  ــه اعضــای شــورای حــکام آژانــس بیــن المللــی ان گــروه ۱+5 ب

اتمــی ارائــه شــده بــود.
ــاره  ــو درب ــزارش آمان ــروز شــورای حــکام گ ــاده ام ــوق الع در جلســه ف
ارزیابــی نهایــی در خصــوص مســائل گذشــته و حــال مطــرح و بعــد از 

ــم گیــری شــد. آن، در خصــوص قطعنامــه پیشــنهادی 5+۱ تصمی
ــام  ــران در برج ــدات ای ــران و ۱+5، تعه ــته ای ای ــق هس ــق تواف مطاب
و متقابــال لغــو تحریــم هــای بیــن المللــی علیــه جمهــوری اســالمی 
ــورای  ــته ای در ش ــده هس ــدن پرون ــه ش ــد از مختوم ــط ۱+5، بع توس

حــکام الزم االجــرا می شــود.
بــا وجــود مصوبــه امــروز هنــوز ایــن نگرانــی هــا وجــود دارنــد تــا برخی 
قــدرت هــای غرربــی بــا بهانــه تراشــی هــای جدیــد در آینــده مجــددا 

تــالش کننــد موضوعــات گذشــته را بــه نحــوی مطــرح کننــد.

ــر«  ــرت پورت ــا »گ ــی انجــام شــده اســت ب ــن رابطــه گفتگوی در همی
روزنامــه نــگار مســتقل آمریکایــی و برنــده جایــزه روزنامــه نــگاری گل 

هــورن در ســال ۲0۱۲ انجــام شــده اســت.
ــروه ۱+5 در  ــه پیشــنهادی گ ــب قطعنام ــر تصوی وی در خصــوص تاثی
شــورای حــکام بــر رونــد کلــی برجــام گفــت: ایــن قطعنامــه راه را برای 
اجرایــی شــدن برجــام همــوار مــی کنــد. قطعنامــه ای کــه ایــران در ۱ 
ــته  ــر روی آن داش ــادی ب ــرط اصــرار زی ــک ش ــوان ی ــه عن ــوالی ب ج

اســت.
پورتــر همچنیــن دربــاره احتمــال تــالش برخــی کشــورها بــرای مطرح 
ــه  ــران ب ــای گذشــته هســته ای ای ــت ه ــردن مجــدد مســئله فعالی ک
ــرای  ــی ب ــس تالش ــن پ ــت: از ای ــده گف ــف در این ــای مختل ــه ه بهان
مطــرح کــردن موضوعــات گذشــته صــورت نخواهنــد گرفــت و ایــن 
بخــش از نمایــش سیاســی دربــاره برنامــه هســته ای ایــران بــه پایــان 

رســیده اســت.
ــرای  ــرائیل ب ــالش اس ــکان ت ــن ام ــا م ــزود: ام ــال اف ــن ح وی در عی
ایجــاد موضوعــات جدیــد را رد نمــی کنــم. اقداماتی که اســرائیل ســعی 
خواهــد کــرد از طریــق ســرویس هــای اطالعاتــی خــود انجــام دهــد. با 
اینحــال بــرای اســرائیل هــم بســیار ســخت خواهــد بــود تــا در انجــام 
ــه  ــد ب ــکا عالقمن ــه آمری ــرا ک ــود زی ــق ش ــی موف ــالش های ــن ت چنی

اجرایــی شــدن کامــل توافــق هســته ای اســت.

روزنامه نگار و تحلیلگر آمریکایی مطرح کرد

پایان نمایش سیاسی برنامه هسته ای ایران/احتمال شیطنت رژیم اسرائیل
گفتگو: صمد حبیبی
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ایران در جهان

در  اوالف  کالــج ســنت  فلســفه  اســتاد  تالیافــرو«  »چارلــز 
ــط  ــم توس ــع ترویس ــت: رد قاط ــد اس ــکا معتق ــوتای آمری مینه س
آیــت اهلل خامنــه ای اهمیــت زیــادی دارد و ضــروری اســت کــه بــا 

ــد. ــان برس ــراد جه ــی اف ــوش تمام ــه گ ــاده ای ب ــر س تعابی
ــان  ــه جوان انتشــار دومیــن نامــه مقــام معظــم رهبــری خطــاب ب
غــرب در خصــوص تروریســم و ریشــه هــای آن بازتاب وســیعی در 
رســانه هــای مختلــف جهــان و در نــزد اندیشــمندان و آزادیخواهان 

جهــان داشــته اســت.
در بخــش هایــی از نامــه مقــام معظــم رهبــری بــه جوانــان اروپــا 
ــل  ــه ای مث ــده اســت: »گروه هــای فرومای ــکای شــمالی آم و آمری
ــای  ــا فرهنگه ــق ب ــای ناموف ــه وصلته ــده  این گون ــش، زایی داع
وارداتــی اســت. اگــر مشــکل واقعــاً عقیدتــی بــود، میبایســت پیش 
ــالم  ــان اس ــا در جه ــن پدیده ه ــر ای ــز نظی ــتعمار نی ــر اس از عص
مشــاهده مــی شــد، درحالی کــه تاریــخ، خــالف آن را گواهــی مــی 

ــد. ده

ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــنی نش ــه روش ــی ب ــلم تاریخ ــتندات مس مس
ــرود،  ــی و مط ــر افراط ــک تفک ــا ی ــتعمار ب ــی اس ــه تالق چگون
آن هــم در دل یــک قبیلــه  بــدوی، بــذر تنــدروی را در ایــن منطقــه 
ــه ممکــن اســت از یکــی از اخالقی تریــن و  کاشــت وگرنــه چگون
انســانی ترین مکاتــب دینــی جهــان کــه در متــن بنیادیــن خــود، 
گرفتــن جــان یــک انســان را بــه مثابــه  کشــتن همــه  بشــریت می 

ــد؟ ــرون بیای ــل داعــش بی ــه ای مث ــد، زبال دان
ــد  ــا متولّ ــه در اروپ ــانی ک ــرا کس ــید چ ــد پرس ــر بای ــرف دیگ از ط
شــده اند و در همــان محیــط، پــرورش فکــری و روحــی یافته انــد، 
جــذب ایــن نــوع گروه هــا مــی شــوند؟ آیــا مــی تــوان بــاور کــرد 
کــه افــراد بــا یکــی دو ســفر بــه مناطــق جنگــی، ناگهــان آن قــدر 
ــاران کننــد؟ قطعــًا  افراطــی شــوند کــه هموطنــان خــود را گلوله ب
نبایــد تأثیــر یــک عمــر تغذیــه  فرهنگــی ناســالم در محیط آلــوده و 

مولــد خشــونت را فرامــوش کــرد.«

ــامی در  ــاب اس ــر انق ــه ای رهب ــت اهلل خامن || آی
دومیــن نامــه خــود بــه جوانــان غربــی بــه تروریســم 
و ریشــه هــای آن پرداختــه انــد. اهمیــت این مســئله 

چیســت؟
ایــن کــه حمــالت تروریســتی اخیــر بــه عنوانــی اقدامــی شــنیع 
ــا اســالم واقعــی اســت بــه اســالم نســبت داده  کــه در تضــاد ب
مــی شــود مســئله ای حیاتــی بــرای آیــت اهلل خامنــه ای اســت. 
یعنــی ایــن تحریــف کــه اســالم از تروریســم حمایــت مــی کند. 
بــه اعتقــاد رهبــران روشــنفکر غــرب هــر گونــه دیدگاهــی کــه 
ــرب  ــدگاه غ ــد از دی ــی کن ــم معرف ــی تروریس ــالم را حام اس
ــا کمــال اســت؛ هــر چنــد تــالش هــای  مســموم و در تضــاد ب
زیــاد بــرای اســالم هراســی کــه برخــی آن را دنبــال مــی کننــد 

ــرد. صــورت مــی گی
ــت و  ــرای صداق ــادی ب ــرام زی ــرب احت ــردم غ ــروز م ــان ام در جه
ــتند. رد  ــل هس ــت آن قائ ــراث و عظم ــالم، می ــتکاری در اس درس
قاطــع ترویســم توســط آیــت اهلل خامنــه ای اهمیــت زیــادی دارد 
و ضــروری اســت کــه بــا تعابیــر ســاده ای بــه گــوش تمامــی افراد 
در تمامــی ســنین برســد هــر چنــد در میــان مخاطبــان وی جوانان 

ــد. در اولویــت قــرار دارن

|| حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ایــن نامــه تاکیــد 
ــودت  ــتی و م ــن دوس ــام دی ــه اس ــد ک ــرده ان ک
اســت. چــرا برخــی ســعی مــی کننــد اســام را بــه 

ــد؟ ــی کنن ــونت معرف ــن خش ــوان دی عن
ــت  ــا ظرفی ــی ب ــالم دین ــه اس ــئله ک ــن مس ــر ای ــد ب ــروز تاکی ام
بــاال و مــورد اســتقبال اســت کــه هیــچ شــخص یــا جوانــی را بــه 
خشــونت دعــوت نمــی کنــد اهمیــت بســیار زیــادی دارد. مرتبــط 
کــردن اســالم و خشــونت نتیجــه اقدامــات شــنیع و تاســف انگیــز 
گــروه هــای حاشــیه ای اســت. در غــرب آرزوی بســیاری اســت تــا 
جرایــم داعــش آشــکار شــود امــری کــه موجــب خواهــد شــد تــا 
ایــن حــس در غــرب بطــور عمیقــی ایجــاد شــود کــه اســالم دیــن 
صلــح اســت و اساســا بــا ایــن افــراد و گــروه هــا که بــرای پیشــبرد 
کارهایشــان بــه اســالم متوســل مــی شــوند اساســا در تضاد اســت. 
همــان مطلبــی کــه آیــت اهلل خامنــه ای در ابتــدای نامــه خــود بــه 

صراحــت بیــان کــرده انــد.

ــذر  ــا از رهگ ــتند ت ــاش هس ــی در ت ــرا برخ || چ

ــد؟ ــن بزنن ــی دام ــام هراس ــه اس ــم ب تروریس
ــان  ــالم در جه ــه اس ــت ک ــن اس ــئله ای ــن مس ــل ای ــاید دلی ش
ــا  ــت. ی ــده اس ــد نش ــخص متح ــک ش ــری ی ــت رهب ــروز تح ام
حتــی تحــت رهبــری یــک شــورای کوچکــی هــم مثــل پارلمــان 
جهانی نیســت کــه بتوانــد از زبــان مســلمانان جهان ســخن بگوید 
و بــا صدایــی واحــد تروریســم را محکــوم کنــد. منظــور ایــن اســت 
کــه امــروزه احتالفاتــی میــان مســلمانان وجــود دارد کــه بایــد بــه 

ــد. وحــدت دســت یابن

|| اهمیــت ایــن نامــه در مقطــع زمانــی کنونــی 
چیســت؟

ــان  ــران جه ــر روی رهب ــد ب ــد بای ــترین تاکی ــن بیش ــر م ــه نظ ب
اســالم باشــد تــا تمامــی اقشــار ســنی را مــورد خطــاب قــرار دهنــد 
و بــه آنهــا بگوینــد که اســالم بطــور اساســی بــا تروریســم مخالف 
اســت چــه بصــورت مشــهود و چــه بصــورت غیــر مشــهود آن کــه 
آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــکال مختلــف آنــرا در ایــن نامــه بیــان 

کــرده انــد.

گفتگو با عضو انجمن فیلسوفان آمریکا:

اسالم مخالف تروریسم است/ لزوم رساندن پیام رهبر انقالب به جهان
گفتگو: پیمان یزدانی

در گفتگو با پروفسور »چارلز تالیافرو« به بررسی اهمیت 
نامه رهبر معظم انقالب به جوانان غربی را مورد بررسی 

قرار داده ایم که از نظر می گذرد؛
»چارلز تالیافرو« استاد دانشگاه های آکسفورد، کلمبیا، 
حال  در  و  بوده  آمریکا  نتردام  و  کلمبیا  پرینستون، 
مینه سوتای  اوالف در  فلسفه کالج سنت  استاد  حاضر 
آمریکاست. راهنمای آکسفورد درباره الهیات، راهنمایی 
فرهنگ  ذهن،  در  تصویر  زیبایی شناسی،  بر  مقدماتی 
فلسفه دین، تاریخ مختصر روح، راهنمای راتلج درباره 
جمله  از  دین  فلسفه  مقدماتی  راهنمای  و  خداشناسی 
آثار وی به شمار می روند. او از فیلسوفان برجسته در 
عصر حاضر به شمار می رود و در این حوزه صاحب آثار 
و  براون  دانشگاه  دانش آموخته  وی  است.  ارزشمندی 

آمریکاست. فیلسوفان  انجمن  عضو  و  بوده  هاروارد 

به اعتقاد رهبران روشنفکر غرب هر 
گونه دیدگاهی که اسالم را حامی 

تروریسم معرفی کند از دیدگاه غرب 
مسموم و در تضاد با کمال است|

http://mehrnews.com
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ایران در جهان

عضــو ســابق تیــم مذاکــرات هســته ای 
ــکام  ــورای ح ــه رای ش ــاره ب ــا اش ــکا ب آمری
آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی بــه بســته 
ــران  ــت: ای ــی ام دی« گف ــده »پ ــدن پرون ش
همچنــان بایــد دربــاره برنامــه هســته ای خــود 

ــد. ــخگو باش پاس
ــرژی  ــی ان ــن الملل ــس بی ــکام آژان ــورای ح ش
ــه  ــاع قطعنام ــا اجم ــنبه ب ــه ش ــروز س ــی ام اتم
پشــنهادی گــروه ۱+5 بــرای بســتن پرونــده ابعاد 
نظامــی احتمالــی برنامــه هســته ای ایــران »پــی 

ــرد. ــب ک ام دی« را تصوی
پیــش نویــس ایــن قطعنامــه پیشــنهادی هفتــم 
دســامبر از ســوی گــروه ۱+5 بــه اعضــای 
ــرژی  ــی ان ــن الملل ــس بی ــکام آژان ــورای ح ش

ــود. ــده ب ــه ش ــی ارائ اتم
ــکام  ــورای ح ــروز ش ــاده دی ــوق الع ــه ف در جلس
گــزارش آمانــو دربــاره ارزیابــی نهایــی در 
خصــوص مســائل گذشــته و حــال مطــرح و بعــد 
ــنهادی ۱+5  ــه پیش ــوص قطعنام از آن، در خص

ــد. ــری ش ــم گی تصمی
مطابــق توافــق هســته ای ایــران و ۱+5، تعهدات 
ــای  ــم ه ــو تحری ــال لغ ــام و متقاب ــران در برج ای
بیــن المللــی علیــه جمهــوری اســالمی توســط 
۱+5، بعــد از مختومــه شــدن پرونــده هســته ای 

ــود. ــرا می ش ــکام الزم االج ــورای ح در ش
ــی  ــن نگران ــوز ای ــروز هن ــه دی ــود مصوب ــا وج ب
هــا وجــود دارنــد تــا برخــی قــدرت هــای غربــی 
بــا بهانــه تراشــی هــای جدیــد در آینــده مجــددا 

تــالش کننــد موضوعــات گذشــته را بــه نحــوی 
مطــرح کننــد.

در همیــن رابطــه گفتگویــی بــا »ریچــارد نیفــو« 
ــته ای  ــده هس ــره کنن ــم مذاک ــابق تی ــو س عض
آمریــکا و کارشــناس امــور تحریــم هــا و امنیــت 
بیــن الملــل و عــدم اشــاعه تســلیحات در وزارت 
خارجــه آمریــکا و محقــق دانشــگاه کلمبیــا 
ــن  ــن ای ــه مت ــت ک ــده اس ــام ش ــکا انج آمری

ــت. ــده اس ــر آم ــو در زی گفتگ

|| ارزیابــی شــما از تصویــب قطعنامــه 
پیشــنهادی گــروه 1+5 در شــورای 
ــرژی  ــی ان ــن الملل ــس بی ــکام آژان ح
اتمــی و بســته شــدن پرونــده »پــی ام 

ــت؟ ــران چیس دی« ای
معتقــد هســتم کــه قطعنامــه بــا بســتن رســمی 
ــا در  ــر آورد. ام ــی ام دی انتظــارات را ب مســئله پ
عیــن حــال بایــد تاکیــد کــرد کــه وظیفــه ایــران 
بــرای همــکاری بــا آژانــس در مســائل پیــش رو 
ــه  ــن مرحل ــران در ای ــت. ای ــرده اس ــری نک تغیی
ــر  ــود ب ــدات خ ــردن تعه ــی ک ــد اجرای ــی توان م
اســاس توافــق هســته ای )برجــام( را از ســر 
گیــرد و منتظــر رســیدن »روز اجــرا« باشــد کــه 

ــرا خواهــد رســید. ــه زودی ف ب

ــه  ــد 9 قطعنام ــکام در بن ــورای ح || ش
 close« عبــارت  از  اســتفاد  بــا 
ــدن  ــته ش ــه بس consideration« ب
پرونــده ابعــاد احتمالــی نظامــی برنامه 
هســته ای ایــران )پــی ام دی( رای 

ــن  ــس بی ــکا در آژان ــده آمری داد. نماین
ــه  ــروز گفت ــی دی ــرژی اتم ــی ان الملل
بــود کــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه 
ــر  ــران دیگ ــته ای ــای گذش ــت ه فعالی
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــس م ــط آژان توس
نخواهنــد گرفــت. نظر شــما چیســت؟

ــدن  ــته ش ــه بس ــد 9 ب ــم بن ــی کن ــر نم فک
کامــل »پــی ام دی« اشــاره دارد. شــورای 
خصــوص  در  رســمی  مالحظــات  حــکام 
موضــع پــی ام دی را بســته اســت. امــا اجــرای 
پروتــکل الحاقــی ایــران را موظــف مــی کنــد 
تــا بــه ســواالت آژانــس دربــاره برنامــه هســته 
ای خــودش پاســخ دهــد. ایــن ســوال هــا مــی 
تواننــد دربــاره فعالیــت هــای گذشــته و جــاری 
ایــران باشــند و ایــن کار اگــر مــی خواهیــم بــه 
ــت  ــاره ماهی ــری وســیعتر درب ــک نتیجــه گی ی
ــک  ــیم ی ــران برس ــه هســته ای ای ــی برنام کل
بایــد و ضــرورت اســت. ایــران پذیرفتــه 
ــد و  ــرا کن ــی را اج ــکل الحاق ــه پروت ــت ک اس
ــا آژانــس همــکاری کنــد. اگــر ایــران مایــل  ب
اســت تــا دیــدگاه جامعــه جهانــی دربــاره 
ــد  ــر ده ــش را تغیی ــته ای ــه هس ــت برنام ماهی
ــا همــکاری آژانــس شــروع  ــد ب ایــن کار را بای

کنــد. ممکــن اســت در جریــان فعالیــت هــای 
ــوند  ــرح ش ــی مط ــس موضوعات ــول آژان معم
ــمالی  ــره ش ــاره ک ــال درب ــه مث ــور ک همانط
ــه  ــی ک ــا زمان ــد. ت ــرح ش ــال ۲00۴ مط در س
دیگــر هیــچ ســوال جــواب داده نشــده ای 
دربــاره برنامــه هســته ای جــاری ایــران باقــی 
نمانــد، ایــن موضــوع مســئله ای نخواهــد بــود.

|| از ایــن بــه بعــد تمرکــز آژانــس بــر 
اجــرای برجــام خواهد بــود. مکانیســم 

ایــن کار چگونــه خواهــد بــود؟
ایــن کار بــا اقدامــات ایــران در خصــوص 
برچیــدن برخــی از فعالیــت هایــش شــروع مــی 
شــود. زمانــی کــه ایــران تکمیــل شــدن برخــی 
اقداماتــش را بــه آژانــس گــزارش دهــد، آژانــس 
ــرد.  ــد ک ــد خواه ــل آن را تایی ــد از مح ــا بازدی ب
همچنیــن بــا مهــر و مــوم کــردن بخــش هایــی 
ــی  ــزات نظارت ــا و تجهی ــن ه ــا نصــب دوربی و ب
آژانــس ایــن کار صــورت خواهــد گرفــت. 
ــرد  ــالم ک ــس اع ــر کل آژان ــه مدی ــور ک همانط
ــا ممکــن اســت در برخــی  ــن کاره ــی از ای برخ
مــوارد هفتــه هــا طــول بکشــد و در برخی مــوارد 

ــر. کمت

گفتگو با عضوسابق تیم هسته ای آمریکا:

آژانس می تواند پرسشهای گذشته و 
حال هسته ای ایران را بررسی کند

پیمان یزدانی

شــورای روابــط خارجــی آمریــکا در بیانیــه ای کــه در وبــگاه خــود منتشــر کــرد بــه نامــه جــان کــری 
خطــاب بــه محمدجــواد ظریــف اعتــراض کــرده اســت.

ــور خارجــه  ــر ام ــه جــان کــری وزی ــه ارســال نام ــگاه خــود ب ــکا در وب ــط خارجــی آمری شــورای رواب
ــرد. ــراض ک ــران اعت ــر خارجــه ای ــف وزی ــه محمدجــواد ظری ــکا ب آمری

در ایــن بیانیــه بــه نامــه جــان کری بــه همتــای ایرانــی اش اشــاره شــده اســت کــه در آن وزیــر خارجه 
آمریــکا بــه ظریــف اطمینــان مــی دهــد کــه کشــورش بــرای بازرگانــان ایرانــی اســتثنا قائــل شــده 
اســت. وزارت خارجــه ایــران پیشــتر تصویــب قانــون عــدم صــدور ویــزا بــرای ایرانیــان را نقض آشــکار 

برجــام خوانــده بــود.
کــری در نامــه خــود بــه ظریــف نوشــت ایرانیانــی کــه بــا شــرکت هــای آمریکایــی ارتبــاط تجــاری 

دارنــد از قانــون محدودیــت ویــزا مســتثنی هســتند.
شــورای روابــط خارجــی آمریــکا در بیانیــه خــود نامــه کــری بــه ظریــف را شــرم آور خطــاب مــی کند و 
مــی نویســد: نامــه گویــی بــه وزیــر خارجــه کانــادا نوشــته شــده اســت؛ بــه نظــر نمــی رســد ایرانــی ها 
بــه جــز منافــع خــود بــه چیــز دیگــری فکــر کننــد و بــا شــعارهای مــرگ بــر آمریــکا نشــان دادنــد که 

نمــی تــوان بــه ایــن کشــور اعتماد داشــت.
شــورای روابــط خارجــی آمریــکا بــه زندانــی شــدن شــهروندان آمریکایــی توســط ایــران نیــز اشــاره 

کــرده اســت و مــی نویســد: جــان کــری چنــدان بــه فکــر آزادی ایــن شــهروندان نیســت.

کویــن مــک کارتــی، رهبــر اکثریــت جمهوری خــواه مجلــس نماینــدگان آمریــکا نیــز از نامــه جــان 
ــره  ــداف کنگ ــف اه ــای تضعی ــه ج ــکا ب ــت آمری ــد دول ــی ش ــرد و مدع ــاد ک ــف انتق ــه ظری ــری ب ک
ــرر  ــض مک ــه نق ــران ک ــکی ای ــای موش ــش  ه ــه آزمای ــت ب ــر اس ــزا، بهت ــت وی ــوص معافی در خص

ــد. ــیدگی کن ــت، رس ــت اس ــورای امنی ــای ش قطعنامه ه
گفتنــی اســت قانــون محدودیــت ســفر بــه آمریــکا بــه تازگــی توســط کنگــره آمریــکا بــه تصویــب 
رســید. بــر اســاس ایــن قانــون، شــهروندان ۳8 کشــور کــه بــرای ســفر بــه آمریــکا از دریافــت ویــزا 
ــال  ــی 5 س ــودان ط ــراق و س ــوریه، ع ــران، س ــورهای ای ــه کش ــفر ب ــورت س ــتند، در ص ــاف هس مع

ــزا دهنــد. ــه آمریــکا بایــد درخواســت وی ــرای ســفر ب گذشــته، ب

انتقاد شورای روابط خارجی آمریکا 
از نامه کری به ظریف
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ایران در جهان

اســتاد دانشــگاه جــورج تــاون آمریــکا معتقــد اســت بســته شــدن 
ــات  ــر مالحظ ــی ب ــی مبتن ــران اقدام ــی ام دی« ای ــده »پ پرون
سیاســی اســت و امــکان گشــوده شــدن آن نیــز بــه روابــط ایــران و 

غــرب وابســته اســت.
ــاع  ــا اجم ــی ب ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی ــکام آژان ــورای ح ش
قطعنامــه پشــنهادی گــروه ۱+5 بــرای بســتن پرونــده ابعــاد نظامی 
احتمالــی برنامــه هســته ای ایــران »پــی ام دی« را تصویــب کــرد.

پیــش نویــس ایــن قطعنامــه پیشــنهادی هفتــم دســامبر از ســوی 
ــی  ــن الملل ــس بی ــکام آژان ــورای ح ــای ش ــه اعض ــروه ۱+5 ب گ

ــود. ــه شــده ب ــرژی اتمــی ارائ ان
ــاره  ــو درب ــزارش آمان ــکام گ ــورای ح ــاده ش ــوق الع ــه ف در جلس
ارزیابــی نهایــی در خصــوص مســائل گذشــته و حــال مطــرح و بعد 
از آن، در خصــوص قطعنامــه پیشــنهادی 5+۱ تصمیــم گیری شــد.

مطابــق توافــق هســته ای ایــران و ۱+5، تعهــدات ایــران در 
برجــام و متقابــال لغــو تحریــم هــای بیــن المللــی علیــه جمهــوری 
اســالمی توســط ۱+5، بعــد از مختومــه شــدن پرونده هســته ای در 

ــود. ــرا می ش ــکام الزم االج ــورای ح ش
ــا  ــد ت ــا وجــود ایــن مصوبــه هنــوز ایــن نگرانــی هــا وجــود دارن ب
ــد در  ــای جدی ــی ه ــه تراش ــا بهان ــی ب ــای غرب ــدرت ه ــی ق برخ
ــه نحــوی  ــته را ب ــات گذش ــد موضوع ــالش کنن ــده مجــددا ت آین

ــد. مطــرح کنن
ــر اســتاد  ــا پروفســور شــیرین هانت ــی ب ــن رابطــه گفتگوی در همی
دانشــگاه جــورج تــاون آمریــکا و کارشــناس مســائل ایــران انجــام 

شــده اســت کــه متــن ایــن گفتگــو در زیــر آمــده اســت.

ــنهادی  ــه پیش ــب قطعنام ــما از تصوی ــی ش || ارزیاب
ــی  ــن الملل گــروه 1+5 در شــورای حــکام آژانــس بی

ــی ام دی«  ــده »پ ــرژی اتمــی و بســته شــدن پرون ان
ــت؟ ــران چیس ای

 )PMD( ایــن قطعنامــه تمام جنبــه هــای ابعــاد احتمالــی نظامــی
برنامــه هســته ای ایــران را مــی بنــدد و پیشــرفت مثبتــی به شــمار 
مــی رود کــه در جهــت میــل و خواســت ایــران اســت. اما نکتــه ای 
کــه بایــد بــدان توجــه داشــت کــه چنیــن تصمیمــی صرفــاً یــک 
تصمیــم مبتنــی بــر مالحظــات فنی نبــوده اســت و بیشــتر از ســاز 

و کارهــای سیاســی زمــان حاضــر ناشــی شــده اســت.
بــر ایــن اســاس ایــن احتمــال وجــود دارد کــه اگــر دینامیکهــا 
ــاره  ــد ممکــن اســت دوب ــر کن ــای سیاســی تغیی ــاز و کاره و س
پرونــده گشــوده شــود. امــا احتمــال ایــن موضــوع چنــدان بــاال 
ــران و  ــط ای ــه در رواب ــر اینک ــت مگ ــد اس ــری بعی ــت و ام نیس

ــد. ــی جــدی رخ ده غــرب بحران

ــتفاد  ــا اس ــه ب ــد 9 قطعنام ــکام در بن ــورای ح || ش
از عبــارت »close consideration« بــه بســته 
شــدن پرونــده ابعــاد احتمالــی نظامــی برنامه هســته 
ــکا در  ــده آمری ــی ام دی( رای داد. نماین ــران )پ ای ای
ــه  ــروز گفت ــی دی ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی آژان
بــود کــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه فعالیــت هــای 
گذشــته ایــران دیگــر توســط آژانــس مــورد بررســی 

ــد گرفــت. نظــر شــما چیســت؟ ــرار نخواهن ق
اینکــه موضوعــات گذشــته هســته ای ایــران و ابعــاد نظامــی آن 
مــورد بررســی قــرار نگیــرد بســتگی بــه روابــط ایــران و غــرب 
ــت  ــیری مثب ــت و مس ــرب در جه ــران و غ ــط ای ــر رواب دارد. اگ
حرکــت کنــد در ایــن صــورت پرونــده هســته ای گذشــته ایــران 
بســته باقــی خواهــد مانــد. ولــی اگــر تنــش در روابــط ایــران و 
ــاز شــدن مجــدد  ــروز کنــد در ایــن صــورت ب غــرب ظهــور و ب
ــد  ــن نخواه ــته دور از ذه ــه گذش ــوط ب ــته ای مرب ــده هس پرون

ــود. ب

|| از ایــن بــه بعــد تمرکــز آژانــس بــر اجــرای برجــام 
ــد  ــه خواه ــن کار چگون ــم ای ــود. مکانیس ــد ب خواه

ــود؟ ب
فرایندهــای بازرســی در برنامــه جامــع اقــدام مشــترک و همچنیــن 
اســناد آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمی مشــخص و تعریف شــده 
اســت. آنچــه مشــخص اســت ایــن اســت کــه آژانــس بیــن المللی 
ــر فعالیتهــای هســته ای ایــران  انــرژی اتمــی نظــارت شــدیدی ب

خواهــد داشــت.

گفتگو با شیرین هانتر:

طرح مجدد »پی ام دی« به روابط ایران و غرب وابسته است

صنــدوق بیــن المللــی پــول در جدیدتریــن 
گــزارش خــود در مــورد ایــران پیــش بینــی کــرد 
کــه در ســال آینــده وضعیــت اقتصــادی کشــور 

ــود. ــد ب ــر خواه روشــن ت
تازه تریــن  در  پــول  بین المللــی  صنــدوق 
گــزارش خــود می گویــد کــه ســال آینــده بــرای 

ــود. ــد ب ــر« خواه ــن ت ــران »روش ــاد ای اقتص
ــن  ــمی ای ــایت رس ــه در س ــزارش ک ــن گ ای
اســت،  شــده  منتشــر  بین المللــی  نهــاد 
ــت در  ــت نف ــدید قیم ــت ش ــه اف ــد ک می افزای
بازارهــای جهانــی، ترازنامــه شــرکت های 
بــزرگ و بانک هــای ایــران، همچنیــن بــه 
ــاره مصــرف و  تأخیــر انداختــن تصمیمــات درب
ــای  ــو تحریم ه ــتانه لغ ــرمایه گذاری در آس س
بین المللــی باعــث کاهــش فعالیــت اقتصــادی 
ایــران از زمســتان ســال گذشــته تاکنــون 

ــت. ــده اس ش
ــه همیــن ســبب،  ــن گــزارش، ب ــر اســاس ای ب
انتظــار مــی رود کــه رشــد اقتصــادی ایــران از 
ــم  ــی نی ــه حــدود منف ۳ درصــد در ســال 9۳ ب
درصــد تــا مثبــت نیــم درصــد در ســال جــاری 
برســد امــا بــرای ســال آینــده وضعیــت روشــن 

تــر اســت.
ادامــه  در  پــول  بین المللــی  صنــدوق 

ــه طــی  ــه نقط ــه ب ــورم نقط ــه ت می نویســد ک
ماه هــای گذشــته بــه محــدوده ۱0 درصــد 
ــرخ  ــه ن ــی رود ک ــار م ــه و انتظ ــش یافت کاه
ــدود  ــه ح ــیدی ب ــال خورش ــان س ــورم در پای ت

۱۴ درصــد برســد.
بــا ایــن حــال، گــزارش ایــن نهــاد بین المللــی 
ــن  ــالی »روش ــه ۱۳95 س ــرده ک ــی ک پیش بین

ــن  ــاس ای ــر اس ــد. ب ــران باش ــرای ای ــر« ب ت
شــدن  برچیــده  یمــن  »بــه  پیش بینــی 
تولیــد  افزایــش  بین المللــی،  تحریم هــای 
نفــت، کاهــش هزینــه هــای تجــارت خارجــی 
ــه  ــتیابی ب ــن دس ــی و همچنی ــاالت مال و انتق
ــارج«،  ــران در خ ــده ای ــه ش ــای بلوک دارایی ه
آینــده  ســال  در  ایــران  اقتصــادی  نــرخ 

خورشــیدی بــه حــدود ۴ تــا 5.5 درصــد 
ــید. ــد رس خواه

ایــن گــزارش حاکــی اســت کــه رشــد اقتصــادی 
بــاالی ایــران بیشــتر متکــی بــه مقــدار افزایــش 

تولیــد نفــت اســت.
ــول  ــا ح ــل از تحریم ه ــران قب ــت ای ــد نف تولی
ــون  ــم اکن ــود و ه ــکه در روز ب ــون بش ۳.۷ میلی
ــران  ــت. ای ــیده اس ــون رس ــدود ۲.8 میلی ــه ح ب
می گویــد کــه بــه محــض برچیــده شــدن 
تحریم هــا تولیــد خــود را تــا نیــم میلیــون بشــکه 
افزایــش خواهــد داد و شــش مــاه بعــد از آن 
تولیــد نفــت خــود را بــه دوران قبــل از تحریم هــا 

ــاند. ــد رس خواه
ــد  ــه می گوی ــول در ادام ــی پ ــدوق بین الملل صن
ــادی،  ــت های اقتص ــات سیاس ــا اصالح ــه ب ک
ترازنامــه بانکهــا و سیســتم مالیــات، رشــد 
اقتصــادی ایــران در میــان مــدت به ثبــات خواهد 
ــت. ــش خواهــد رف رســید و حــدود ۴ درصــد پی

ــه  ــد ک ــزارش می افزای ــن گ ــال ای ــن ح ــا ای ب
بــرای جلــب اعتمــاد در جــذب ســرمایه ها 
و اطمینــان از حداکثــری کــردن اثــرات لغــو 
بــه  نیــاز  ایــران،  اقتصــاد  بــر  تحریم هــا 
اصالحــات گســترده در فضــای تجــاری در میان 

ــت. ــدت اس م

پیش بینی صندوق بین المللی پول درباره بهبود وضعیت اقتصادی ایران

http://mehrnews.com


صفحه 12 | شماره 10 |  2 دی 94  MEHR NEWSAGENCY

آیـا موضـع آقـای عراقچـی و نایـاک بـه عنـوان بخشـی از البـی 
صهیونیسـتی جی اسـتریت باید در قبـال رفتـار ناجوانمردانه آمریکا 
یکسـان باشـد؟ محکـم خوانـدن تعهـد کـری، آن هـم در حالیکـه 

آمریـکا برجـام را نقض کـرده چـه معنایـی دارد؟
پـس از آنکه بـاراک اوباما طـرح ضد ایرانـی کنگره و سـنای ایاالت 
متحـده راـ  لـزوم اخـذ ویزا بـرای اتبـاع ۳8 کشـوری که بـا آمریکا 
قانـون لغـو روادیـد دارنـدـ  امضـا و تصویـب کـرد، بـا وجـود نقض 
صریح برجام توسـط این مصوبـه، مواضع دوگانه ای از داخل کشـور 

در برابـر ایـن مسـئله اتخاذ شـد که جای تحلیـل و بررسـی دارد.  

پرده اول:
کنگـره ایـاالت متحـده آمریکا مصوبـه ای جنجالـی را تصویب می 
کنـد کـه متعاقـب آن اتبـاع ۳8 کشـوری که بـا ایاالت متحـده لغو 
ویزا هسـتند، در صـورت داشـتن تابعیت دوگانـه کشـورهای ایران، 
عراق، سـوریه و سـودان از این پـس برای ورود به خـاک آمریکا باید 
ویـزا دریافـت کنند. همچنین اتبـاع ۳8 کشـوری که با آمریـکا لغو ویزا 
هسـتند، در صورتی که از سـال ۲0۱۱ به بعد به این ۴ کشـور سفر کرده 
باشـند، باید بـرای ورود بـه آمریکا ویـزا دریافت کنند. ایـن مصوبه مورد 
تایید مجلس نمایندگان و سـنا قرار گرفتـه و به امضای اوباما می رسـد 

و در نهایـت به یـک قانون تبدیل می شـود.

پرده دوم:
در مـاده ۲9 برجـام صراحتـا آمده اسـت: »اتحادیه اروپایـی، اعضای 
آن و آمریـکا، مطابـق قوانیـن مربوطه خـود از هرگونه سیاسـتی که 
هـدف از آن تاثیـر مسـتقیم و معکـوس بـر عـادی سـازی روابـط 

تجـاری و اقتصـادی بـا ایران اسـت بایـد اجتنـاب ورزند.«
از ایـن رو اقدام اخیر مقامات آمریکایی نقض عینی برجام محسـوب 
مـی شـود. وزیر امـور خارجـه کشـورمان در گفـت و گو بـا المانیتور 
ضمـن تایید ایـن موضـوع تصریح مـی کند که اقـدام اخیـر آمریکا 
مغایـر با تعهـدات واشـنگتن در اجـرای برجام محسـوب می شـود. 
ایـن موضـوع از سـوی دیگـر مقامـات کشـورمان از جملـه رئیـس 

کمیسـیون سیاسـت خارجی و امنیت ملی کشـورمان نیز مورد توجه 
قـرار مـی گیرد.

پرده سوم:
جـان کری وزیـر امور خارجه ایـاالت متحـده آمریکا در نامـه ای به 
وزیـر امور خارجه کشـورمان تاکید می کند که مصوبـه و در حقیقت 
قانـون اخیـر به گونه ای اسـت کـه دولت آمریـکا اختیـار عدم عمل 
بـه آن را داراسـت. از سـوی دیگـر، کـری تصریـح کـرده اسـت که 
واشـنگتن در این خصـوص می تواند با صـذدور ویزاهای ده سـاله و 
چنـد بـار ورود بـرای بازرگانـان و تجار، جلـوی عواقب ایـن قانون را 

بر اجـرای برجـام بگیرد.

پرده چهارم:
نامـه جان کـری از سـوی معاونت حقوقـی و امور بین الملـل وزارت 
امـور خارجـه کشـورمان بـه عنـوان سـندی محکـم دال بـر تعهـد 
ایـاالت متحـده بر عـدم اجرایی شـدن این قانـون مورد شناسـایی قرار 
می گیرد. سـید عبـاس عراقچی معـاون وزیر امور خارجه کشـورمان در 
ایـن خصوص عنوان کرده اسـت: »نامـه آقای کری تعهـد محکمی از 
سـوی دولت آمریکا اسـت مبنی بر اینکـه از همه ابزارهـای خود، حتی 
توقـف اجـرای قانون، اسـتفاده خواهـد کرد تا اجـازه ندهد قانـون جدید 
کنگره درخصوص ویـزای ورود به آمریکا، اجرای موفقیـت آمیز برجام 

و بهـره منـدی ایـران از منافع اقتصـادی آن را خدشـه دار کند.«

پرده پنجم:
البـی نایاکـ  شـورای عالی ایرانیـان مقیم ایاالت متحـده آمریکاـ  
دقیقـا به ماننـد وزارت امور خارجه کشـورمان بـدون اینکه تعریضی 
به ایـاالت متحده بابـت تصویب قانون اخیـر وارد کنـد، از نامه جان 
کری بـه آقای ظریـف اسـتقبال کـرده و آن را تضمینی مهـم برای 
عـدم اجرایـی شـدن ایـن قانـون قلمـداد مـی کنـد. یکسـان بودن 
موضـع نایـاک و وزارت امـور خارجـه مبنی بـر تمرکز بـر روی نامه 
جـان کری بـه جـای تمرکز بـر قانـون اصلی تصویـب شـده، البته 

جای بسـی تاسـف دارد.
حـال بـا توجـه بـه آنچه گفتـه شـد؛  سـوال اصلی اینجاسـت کـه اگر 
دولـت ایـاالت متحده آمریکا تغییـر یابد و وزیـر امور خارجـه بعدی این 
کشـور تعهد جان کـری را نقض کنـد، در آن صورت چه سرنوشـتی در 
انتظـار برجـام خواهد بـود؟ آیا تعهد جان کـری به آقای ظریـف قائم به 

شـخص بوده یـا قائم به سـاختار حکومتی آمریکاسـت؟
 پاسـخ ایـن سـوال، البتـه کامـال محـرز و مشـخص اسـت و در 
خوشـبینانه تریـن وضعیت ممکن، بـازه زمانـی اجرای ایـن تعهد تا 
سـال ۲0۱۶ میـالدیـ  زمان برگـزاری انتخابات ریاسـت جمهوری 

آمریـکا ـ خواهـد بود.
سـوال و نکتـه مهم تـر اما اینجاسـت کـه؛ اساسـا چـرا قانونی ضد 
ایرانـی و مغایـر برجـام بایـد وضـع شـود کـه مقامـات آمریکایـی 
بخواهنـد در قبـال آن تعهـد یـا توضیـح یـا تضمینـی بدهنـد؟ چه 
تضمینـی وجـود دارد کـه ایـاالت متحـده آمریـکا که به سـندی به 
نـام برجام متعهد نیسـت، به نامه نگاشـته شـده توسـط جـان کری 
پایبنـد باشـد!؟ آیا بهتـر نبـود وزارت امور خارجـه ما برخـورد عمیق 

تـر، محکـم تـر و حقوقـی تری بـا ایـن موضوع داشـته باشـد؟
آیـا ادبیات آقـای عراقچی و سـران البـی ایرانیان آمریـکاـ  نایاکـ  
به عنـوان شـاخه ای از البی صهیونیسـتی »جی اسـتریت« باید در 
قبـال رفتـار ناجوانمردانـه ایاالت متحده یکسـان باشـد؟ »محکم« 
خوانـدن تعهـد جـان کـری، آن هـم در حالـی کـه آمریکا مـاده ۲9 
برجـام را نقـض کـرده اسـت چه معنـا و مفهومی داشـته و بـر کدام 
منطـق یا پیشـینه تاریخی اسـتوار اسـت؟ وقتـی بارها گفتـه ایم که 
امثـال »نایـاک« بیـش از آنکـه البی ایرانـی هـا در آمریکا باشـند، 
البـی آمریکایی هـا در ایران هسـتند دقیقـا به همین دالیل اسـت.

آیـا بهتر نیسـت تا دیر نشـده، وزارت امـور خارجه و مجلس شـورای 
اسـالمی با اقدامـی متقابـل و محکم، پاسـخ نقض عملی برجـام از 
سـوی ایاالت متحده آمریکا را داده و مسـئول کمیته پیگیری برجام 
نیـز به جای سـهل گیـری در قبـال ایـن رفتار واشـنگتن، بـا اتخاذ 
موضعـی روشـن و محکم، مانع بـروز اقدامات سـلبی و غیـر قانونی 

بعدی از سـوی مقامات کنگره و کاخ سـفید شـود.

محمد قادریموضع آقای عراقچی بر چه منطقی استوار است؟
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ــش زا  ــت های تن ــرای سیاس ــه اج ــه در ادام ــت ترکی ــات دول مقام
در منطقــه اقــدام بــه اســتقرار نیروهــای نظامــی خــود در منطقــه 
»بعشــیقه« واقــع در نزدیکــی شــهر موصــل عــراق کردنــد؛ اقدامی 

کــه واکنــش شــدید مقامــات بغــداد را بــه دنبــال داشــت.
ــدود ۱50  ــتقرار ح ــه اس ــدام ب ــته اق ــب گذش ــه ش ــش ترکی ارت
نظامــی و ۲5 تانــک در منطقــه »بعشــیقه« واقــع در نزدیکی شــهر 
موصــل در خــاک عــراق کــرد؛ شــهری کــه حــدود یــک ســال از 
اشــغال آن توســط تروریســت هــای تکفیــری داعــش مــی گــذرد. در 
اولیــن واکنــش بــه اقــدام ترکیــه، »حیــدر العبــادی« نخســت وزیــر 
عــراق بــا بیــان اینکــه اقــدام آنــکارا »نقــض آشــکار حاکمیــت ملی« 
عــراق بــوده اســت، خــروج هرچــه ســریعتر نیروهــای ترکیــه از خاک 
ایــن کشــور را خواســتار شــد. العبــادی همچنیــن اعــالم کــرد: آنکارا 
ــه آمــوزش هــای  ــرای ارائ ــه ب مدعــی اســت کــه نیروهــای ترکی
نظامــی بــه نیروهــای اقلیــم کردســتان وارد شــمال کشــور شــده 
اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه از پیــش هیــچ اطالعــی در ایــن 

ــت مرکــزی داده نشــده اســت. ــه دول خصــوص ب
ــتان  ــل در اس ــهر موص ــرق ش ــمال ش ــیقه« در ش ــه »بعش منطق
نینــوا واقــع شــده اســت. اکثریــت ســاکنان ایــن منطقــه را ایــزدی 
ــا ایــن حــال درصــدی از مســلمانان و  هــا تشــکیل مــی دهنــد، ب
ــت  ــه تح ــن منطق ــد. ای ــکونت دارن ــا س ــز در آنج ــیحیان نی مس
کنتــرل نیروهــای پیشــمرگه عــراق اســت. آنــکارا مدعی اســت که 
بــرای ارائــه آمــوزش هــای نظامــی بــه نیروهــای اقلیــم کردســتان 
وارد ایــن منطقــه شــده اســت. ایــن ادعــا در حالی اســت کــه دولت 
بغــداد معتقــد اســت آنــکارا بایــد دولــت مرکــزی را در جریــان اقدامات 
خــود قــرار مــی داده اســت. البتــه ایــن بــرای اولیــن بــار نیســت کــه 
ــرا  ــد. زی ــداد دردســر ایجــاد می کن ــت مرکــزی بغ ــرای دول ــه ب ترکی
ــت  ــا وجــود اعتراضــات گســترده دول ــکارا ب ــات آن ــز مقام پیشــتر نی
مرکــزی بغــداد اقــدام بــه تجارت نفــت بــا اقلیم کردســتان عــراق می 
کردنــد. اکنــون نیــز آنــکارا همچــون گذشــته دولت مرکــزی بغــداد را 
نادیــده گرفتــه و بــا اعــزام نیروهــای نظامــی خــود بــه شــمال عراق 

در اندیشــه تحقــق منافــع خــود اســت.
ــع  ــق برخــی از مناف ــکارا تحق ــا آن ــز موجــب شــده ت ــا چــه چی ام
مهــم خــود را در عــراق بــه ویــژه در شــمال ایــن کشــور ببینــد و 
هــرگاه بــه یــک بهانــه بــه مداخلــه جویــی در این کشــور مبــادرت 
ــای گاه و  ــت ه ــه دخال ــکارا ب ــه آن ــه ک ــک آنچ ــدون ش ــد؟ ب کن
بــی گاه در عــراق واداشــته اســت، ســه مســأله ُکردهــای عراقــی 
و احتمــال اســتقالل آنهــا از دولــت مرکــزی، وجــود اقلیــت هــای 
ترکمــن در ایــن کشــور و همچنین وجــود میادیــن نفتی در شــمال 
عــراق اســت. بــدون تردیــد در میــان مســائلی کــه مطــرح اســت، 
ــکارا  ــی مقامــات آن ــات نگران ــز موجب آنچــه کــه بیــش از هــر چی
ــرار  ــوده، ف ــواب را از چشمانشــان رب ــم آورده و خ ــراق را فراه در ع
ــت و  ــه شــمال عــراق اســت. حــزب عدال اعضــای »پ ک ک« ب
توســعه کــه سیاســت خــود را بــر مبنــای نابــودی ُکردهــا بنــا کرده 
ــم  ــای اقلی ــای »پ ک ک« و ُکرده ــان اعض ــاد می ــت از اتح اس
ــه  ــروه ب ــن گ ــن ای ــدرت یافت ــع آن ق ــه تب ــراق و ب ــتان ع کردس
شــدت در هــراس اســت. از همیــن روی تمــام تــالش خــود را بــه 
کار بســته اســت تــا بــه هــر طریقی کــه شــده مانــع از تأثیرگــذاری 
اعضــای »پ ک ک« بــر نیروهــای اقلیــم کردســتان عــراق شــود. 
نگرانــی مقامــات آنــکارا از حضــور اعضــای »پ ک ک« در شــمال 
عــراق تــا حــدی بــود کــه تصمیــم بــه مداخلــه نظامــی مســتقیم 
در ایــن کشــور گرفتنــد. جنگنده هــای ارتــش ترکیــه حــدود یــک 
ــمال  ــع »پ ک ک« در ش ــت مواض ــد نوب ــی چن ــش ط ــال پی س
ــد. در  عــراق را هــدف ســنگین تریــن حمــالت هوایــی قــرار دادن

ایــن اواخــر نیــز اخبــار ضــد و نقیضــی در خصــوص از ســرگیری 
حمــالت هوایــی ترکیــه بــه مواضــع ایــن گــروه در شــمال عــراق 

بــه گــوش رســید.
رجــب طیــب اردوغــان بــا وجــود سیاســت هــای ُکردســتیزانه خود 
از زمــان بــه دســت گرفتــن زمــام امــور در ترکیــه، روابــط خوبــی با 
اقلیــم کردســتان عــراق برقــرار کــرده اســت. در واقــع منافــع اصلی 
اردوغــان از برقــراری روابــط حســنه بــا اقلیــم کردســتان عــراق در 

مــوارد ذیــل خالصــه مــی شــود؛
۱ـ  کنتــرل ُکردهــای اقلیــم کردســتان از طریــق دور نــگاه داشــتن 

آنهــا از گــروه »پ ک ک« و در نهایــت تضعیــف ایــن گــروه.
۲ـ بهــره بــرداری از میادیــن نفتــی واقــع در شــمال عــراق از طریق 
ــا  ــواره ب ــه هم ــه البت ــم کردســتان ک ــات اقلی ــت از مقام ــد نف خری

اعتــراض شــدید دولــت مرکــزی مواجــه شــده اســت.
بــدون شــک ایــن دو عامــل اصلــی بــی ارتبــاط بــا نفــوذ نظامــی 
اخیــر ترکیــه در شــمال عــراق نیســت و آنــکارا کــه بیــش از هــر 
زمــان دیگــری از تحــرکات »پ ک ک« در شــمال عراق احســاس 
نگرانــی مــی کنــد، اقــدام بــه اعــزام نیــروی نظامــی زمینــی بــه 

ایــن مناطــق کــرده اســت.
از ســوی دیگــر، تصمیــم عــراق بــرای پیوســتن بــه ائتالف ایــران، 
ســوریه و روســیه از دیگــر مــواردی اســت کــه مــی تــوان از آن بــه 
عنــوان یکــی از نگرانــی هــای رجــب طیــب اردوغــان یــاد کــرد. 
تشــکیل ایــن ائتــالف چهارگانــه بــه ویــژه بــا حضــور عــراق کــه 
بــا هــدف مقابلــه بــا تکفیریهــا در منطقــه شــکل گرفتــه، منافــع 
ترکیــه را بــا مخاطــره جــدی مواجه ســاخته اســت. پیوســتن عراق 
بــه ایــن ائتــالف موجــب شــد تــا اردوغــان بــه ایــن نتیجــه برســد 
کــه تقویــت قــدرت دولــت مرکــزی بغــداد بــه معنــای گســترده تر 
شــدن دامنــه ایفــای نقــش آن در حمایــت از دولــت دمشــق خواهد 
بــود. از ســوی دیگــر، همیــن قــدرت، دولــت مرکــزی را قــادر بــه 
اعمــال فشــار هرچه بیشــتر بــر اقلیــم کردســتان بــرای خــودداری 
از فــروش نفــت بــه آنــکارا خواهــد ســاخت. بدیــن ترتیــب مقامات 
ــا نفــوذ بــه شــمال عــراق تــالش مــی کننــد تــا ضمــن  آنــکارا ب
ضعیــف جلــوه دادن دولــت مرکــزی ایــن کشــور، اهــداف خــود در 
شــمال عــراق را محقــق ســازند؛ اهدافــی کــه بــا تشــکیل ائتــالف 

چهارگانــه آن را از دســت رفتــه مــی بیننــد.
در ایــن میــان مســأله دیگــری کــه آنــکارا را مجــاب بــه دخالــت 
در عــراق، تقویــت روابــط بــا اقلیــم کردســتان و در نهایــت اعــزام 
ــهر  ــأله ش ــد، مس ــی کن ــراق م ــمال ع ــه ش ــی ب ــروی نظام نی
کرکــوک اســت. شــهر کرکــوک در ۲50 کیلومتــری بغــداد واقــع 
ــن شــهرهای عــراق  ــی تری ــن شــهر یکــی از غن شــده اســت. ای
ــع  ــت. در واق ــی اس ــن نفت ــع و میادی ــورداری از مناب ــر برخ از نظ
حــدود ۴0 درصــد از نفــت عــراق از طریــق ایــن شــهر بــه دیگــر 

کشــورها صــادر مــی شــود. نکتــه قابــل تأمــل در ایــن خصــوص، 
تســلط نیروهــای اقلیــم کردســتان عــراق بر بخــش های وســیعی 
از شــهر کرکــوک اســت. ترکیــه بــه دلیــل نیــازی کــه بــه نفــت 
ــع  ــه مناب ــد از یــک شــهر غنــی ب ــه راحتــی نمــی توان و گاز دارد ب
نفتــی چشــم بپوشــاند. بنابرایــن تــالش خــود را بــه کار بســته تــا 
ــت  ــراق و تقوی ــتان ع ــم کردس ــا اقلی ــط ب ــم رواب ــق تحکی از طری
حضــور نظامــی در شــمال ایــن کشــور بــه هدف خــود در دســتیابی 
بــه منابــع نفتــی جامــه عمــل بپوشــاند. بــه ویــژه اینکــه آنــکارا در 
شــرایط کنونــی بــا اختــالف نظرهایــی کــه بــا کشــورهایی نظیــر 
روســیه و ایــران )کشــورهای صــادر کننــده نفــت و گاز بــه ترکیــه( 
پیــدا کــرده اســت، خــود را نیازمنــد منابــع نفتــی دیگــر مــی بینــد.

ــاج  ــه آم ــت ترکی ــه دول ــی ک ــرایط کنون ــر، در ش ــوی دیگ از س
ــته و  ــرار داش ــیه ق ــوی روس ــژه از س ــه وی ــی ب ــالت خارج حم
ــری  ــت از تروریســت هــای تکفی ــه حمای مقامــات مســکو آن را ب
داعــش و همچنیــن دســت داشــتن در تجــارت نفــت بــا ایــن گروه 
ــروی  ــزام نی ــه در اع ــدام ترکی ــد، اق ــی کنن ــم م ــتی مته تروریس
نظامــی بــه شــمال عــراق بــه بهانــه ارائــه آمــوزش هــای نظامــی 
ــات  ــازی و اثب ــدف ظاهرس ــا ه ــتان ب ــم کردس ــای اقلی ــه نیروه ب
نقــش آنــکارا در مبــارزه بــا تکفیریهــا بعیــد بــه نظــر نمــی رســد. 
مقامــات ترکیــه کــه همــواره از طریــق بــاز گذشــتن مرزهــای خود 
بــه روی تروریســت هــا و تســهیل عبــور و مــرور آنهــا و همچنیــن 
ارائــه کمــک هــای لجســتیکی بــه آنهــا از هیــچ خــوش خدمتی به 
تکفیریهــا دریــغ نکــرده انــد، بــا ادعــای ارائــه آموزشــهای نظامــی 
ــار خــود را در  ــا این ب ــد ت ــم کردســتان در صددن ــه نیروهــای اقلی ب
قامــت دولــت ضــد تروریســم معرفــی کننــد. عــالوه بــر ایــن، پس 
از ســرنگونی جنگنــده »ســوخو ۲۴« روســیه توســط ارتــش ترکیه، 
مقامــات مســکو، دولــت آنــکارا را آمــاج انتقــادات قــرار دادنــد. وزیر 
دفــاع روســیه اعالم کــرد کــه در آینــده نزدیــک مدارکی را منتشــر 
خواهــد کــرد کــه نشــان مــی دهنــد ترکیــه قراردادهــای نفتــی بــا 
داعــش بــه امضــا رســانده اســت. همیــن تحــوالت موجــب شــد تا 
آنــکارا خــود را تحــت فشــار شــدید روس هــا ببینــد و بــرای رهایی 

از ایــن فشــار در نــزد افــکار عمومــی جهــان تدبیــری بیاندیشــد.
در هــر صــورت، بــه نظــر مــی رســد دولــت ترکیــه همانگونــه کــه 
ــب  ــی مرتک ــتباه بزرگ ــی اش ــده روس ــرار دادن جنگن ــدف ق در ه
ــه در  ــی کشــوری ک ــت مل ــا نقــض حاکمی ــز ب ــار نی ــن ب شــد، ای
میــدان نبــرد بــا تروریســت های تکفیــری حاضــر اســت، مرتکــب 
اشــتباهی بزرگتــر شــده اســت. بایــد دیــد آیــا اردوغــان همانگونــه 
کــه تاکنــون بارهــا بــا بیــان غیرعمــدی بــودن ســرنگونی جنگنده 
ــت، در  ــرده اس ــیمانی ک ــار پش ــکارا اظه ــدام آن ــن اق ــی از ای روس
خصــوص نفــوذ نظامــی بــه خــاک ترکیــه نیــز اظهــار پشــیمانی 

خواهــد کــرد یــا نــه؟!

نفوذ نظامیان ترکیه به 
عراق؛ اهمیت ژئوپلتیک 

اقلیم کردستان عراق

خاورمیانه و شمال آفریقا
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فرزاد   فرهادیاردن؛ نگاه به روسیه در سایه چماق آمریکا و شیخ نشین ها

ــر  ــی ب ــی مبن ــل اردن ــی در محاف ــه های زمزم
ضــرورت نزدیــک شــدن بــه روســیه و خــارج از 
محــور ســعودی هــا و شــیخ نشــین هــای خلیــج 
فــارس مطــرح شــده امــا هنــوز مســیر طوالنــی 
بــا توجــه بــه اهــرم هــای فشــار آل ســعود علیــه 

ــود دارد. ــان وج ام
بــا توجــه بــه رونــد خطرنــاک و شــتابزده 
تحــوالت منطقــه خاورمیانــه بــه نظــر می رســد 
ــل  ــی غاف ــکار سیاس ــی از راه ــوز برخ ــه هن ک
نمانــده انــد. یکــی از ایــن تــالش هــا ســفر اخیر 
ــر  ــا والدیمی ــدار ب ــه مســکو و دی ــاه اردن ب پادش

ــود. ــیه ب ــوری روس ــس جمه ــن رئی پوتی
اردنــی هــا از هماهنگــی بــا روس هــا در زمینــه 
مبــارزه بــا تروریســم بــه ویــژه در جنوب ســوریه 
و دیگــر پرونــده هــای منطقــه ای ســخن گفتند. 
نکتــه قابــل تامــل ایــن اســت کــه اردن در حــال 
حاضــر مــی کوشــد کــه مانــع از کشــیده شــدن 
ــی  ــور رخ م ــن کش ــراف ای ــه در اط ــی ک بحران

دهــد بــه داخــل ایــن کشــور شــود.
اگــر نگاهــی بــه رفتــار دولتمــردان اردنــی 
بیندازیــم متوجــه مــی شــویم کــه اردن همــواره 
سیاســت هــای دو پهلویــی اتخــاذ کــرده اســت 
ــی در  ــی طرف ــو از ب ــک س ــه از ی ــه ای ک ــه گون ب
بحــران ســوریه دم زده اســت امــا از ســوی دیگــر 
تحرکاتــی را بــه همــراه غــرب و همپیمانــان عرب 

آنهــا علیــه نظــام بشــار اســد انجــام داده اســت.
بــدون شــک اگــر »امــان« بخواهــد بــه مســکو 
ــتان  ــام عربس ــه ن ــی ب ــا مانع ــود ب ــک ش نزدی

ــارس  ــج ف ــوزه خلی ــورهای ح ــعودی و کش س
ــرای  ــر ب ــتان و قط ــد. عربس ــد ش ــرو خواه روب
ــیه و  ــه روس ــدن اردن ب ــک ش ــت از نزدی ممانع
ایــران از هیــچ فشــار اقتصــادی و سیاســی دریــغ 

نمی کننــد.
ــاره  ــی درب ــل اردن ــی در محاف ــه های ــر زمزم اخی
ــا  ــعودی ه ــن اردن از س ــه گرفت ــرورت فاصل ض
ــرای  ــران ب ــکو و ته ــه مس ــدن ب ــک ش و نزدی
برقــراری تــوازن در ائتــالف هــای اردن بــا توجــه 
بــه رونــد شــتابزده تحــوالت در منطقه مشــاهده 
شــده اســت. محافــل اردنــی بــر ایــن باورنــد که 
ــرای خامــوش  ــی ب بایــد هماهنگــی عربی-ایران
کــردن فتنــه هــای کنونــی منطقــه وجود داشــته 

باشــد.
به اعتقــاد این محافــل هماهنگی عربی-روســی 
ــه  ــرای حــل بحرانهــای موجــود در منطق ــز ب نی
مهــم و ضــروری اســت. برخی سیاســت گــذاران 
در اردن در حــال حاضــر مــی کوشــند کــه از زیــر 
ــارس  ــوزه خلیج ف ــورهای ح ــی کش ــوای برخ ل
و بــه ویــژه عربســتان ســعودی آزاد شــوند و 
ــم  ــی مه ــن الملل ــه ای و بی ــران منطق ــا بازیگ ب

ــد. ــالف کنن ائت
اردن در اطــراف خــود فضــای امنیتــی و سیاســی 
ــطین  ــد؛ از فلس ــی کن ــپری م ــات را س ــی ثب ب
ــا آرام  ــرایط ن ــوریه  ش ــراق و س ــا ع ــه ت گرفت
اســت. اوضــاع داخلــی ایــن کشــور نیــز از نظــر 

ــت. ــات اس ــی ثب ــادی ب ــی و اقتص سیاس
ــکو  ــدن مس ــک ش ــوان نزدی ــی ت ــن رو م از ای
ــا  ــه ب ــتای مقابل ــر را در راس ــه یکدیگ ــان ب و ام
ــرای  بحــران هــای منطقــه تعریــف کــرد امــا ب
ــارکت  ــه مش ــن ب ــدن طرفی ــک ش ــه نزدی اینک
ــی  ــل شــود پیمــودن مســیر طوالن ــی تبدی واقع
نیــاز اســت. اردنــی هــا بایــد تصمیمات جســورانه 
ای اتخــاذ کننــد بــه ویــژه کــه هنــوز امــان حول 
محــور کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس و آمریکا 

مــی چرخــد.
ــه کــه آمریکایــی هــا  بــدون تردیــد همــان گون
ــراق  ــه ع ــیه ب ــوذ روس ــترش نف ــه گس ــل ب مای
نیســتند دربــاره اردن نیــز مانــع از نزدیــک شــدن 
امــان بــه رقیــب دیرینــه خــود یعنــی روســیه می 
ــه  ــه گفت ــز همانطــور ک ــا نی شــوند. ســعودی ه
ــادی و  ــار اقتص ــای فش ــرم ه ــه اه ــا هم ــد ب ش
سیاســی مانــع از نزدیــک شــدن اردن بــه روســیه 

ــد. ــد ش ــران خواهن و ای
ــه  ــه آن توج ــد ب ــردان اردن بای ــا آنچــه دولتم ام
کننــد خطــر تکفیــری هایــی اســت کــه بســتر 
ــد  ــی توانن ــد و م ــن کشــور دارن مناســب را در ای
ــی  ــند. اردن ــا باش ــرای آنه ــوه ب ــدی بالق تهدی
ــتها و  ــای صهیونیس ــه طرحه ــد متوج ــا بای ه
آمریکایــی هــا بــرای ایجــاد آشــوب و بحــران در 
منطقــه باشــند و بداننــد کــه آمریکایــی هــا فقط 
بــه دنبــال منافع خــود هســتند. دنبالــه روی اردن 
ــات  ــا، تبع ــعودی آنه ــان س ــکا و همپیمان از آمری

ــد داشــت. ــال خواه ــه دنب ــی ب مخرب

ــه  ــق ترکی ــوری خل ــزب جمه ــاون ح ــو« مع ــوغ اوغل ــاروق ل »ف
ائتــالف ســعودی ضــد تروریســم را رخــدادی شــوم بــرای 
خاورمیانــه دانســت کــه مــی توانــد بخاطــر ماهیــت ضد شــیعی آن 

ــد. ــته باش ــه داش ــرای خاورمیان ــماری ب ــاک بیش ــات خطرن تبع
ــری عربســتان ســعودی  ــه رهب ــی ب ــر تشــکیل ائتالف انتشــار خب
تحــت عنــوان ائتــالف اســالمی ضــد تروریســم در روزهــای اخیــر 
ــته  ــال داش ــه دنب ــه ب ــی را در ســطح منطق ــای متفاوت ــش ه واکن

ــت. اس
در خصــوص آثــار و تبعــات احتمالــی ایــن رخــداد بــرای منطقه که 
عمومــا  اعضــای آن را آن دســته از کشــورهایی تشــکیل مــی دهند 
ــه ســوی عربســتان  ــه دالیلــی دارای گرایــش هایــی ب ــا ب کــه بن
هســتند، گفتگویــی بــا »عثمان فــاروق لــوغ اوغلــو« معــاون حزب 
ــن  ــت ای ــای دول ــت ه ــد سیاس ــه و منتق ــق ترکی ــوری خل جمه

کشــور انجــام داده ایــم.
فــاروق لــوغ اوغلــو تشــکیل ایــن ائتــالف را یــک »پدیــده شــوم« 
بــرای منطقــه دانســت و گفــت: در خصــوص ائتــالف ضــد 
ــک  ــن ی ــه ای ــم ک ــد بگوی ــتان بای ــری عربس ــه رهب ــم ب تروریس
ــده  ــرای آین ــاد خطرناکــی را ب ــات زی ــه تبع ــاق شــوم اســت ک اتف
ــه ای کــه همیــن  ــه همــراه خواهــد داشــت خاورمیان ــه ب خاورمیان

ــواری دارد. ــع دش ــم وض االن ه
وی در خصــوص عــدم حضــور ایــران و ســورریه در ایــن ائتــالف 
گفــت:  وارد نکــردن ایــران و ســوریه در ایــن ائتــالف موجــب مــی 

شــود تــا اینگونــه تصــور شــود کــه ایــن یــک جبهــه ضــد شــیعی 
اســت که گشــوده شــده اســت، امــری کــه موجــب افزایــش قطب 
بنــدی هــا در منطقــه در راســتای تنــش هــای قومــی خواهــد شــد. 
راهکارهــای بســیار زیــادی بــرای مبــارزه بــا ترروریســم وجــود دارد 
مثــل همــکاری هــای  متعــدد دو جانبــه و چنــد جانبــه. همچنیــن 
مــا ســازمانی بنــام ســازمان همــکاری هــای اســالمی داریــم کــه 

تمامــی کشــورهای اســالمی در آن عضــو هســتند.
لــوغ اوغلــو دربــاره پیــام غلــط تشــکیل ایــن ائتــالف گفــت: ایــن 
اقــدام همچنیــن پیــام غلطــی را در زمانــی اشــتباه بــه جهــان مــی 
دهــد. پرداختــن بــه مســئله مبــارزه بــا تروریســم بــر اســاس بنیان 
ــی اســت و از نظــر  ــام اســالم دارای تضــاد درون هــای مذهبــی بن
اخالقــی بــه ســختی قابــل توجیــه اســت. زیــرا اوال اســالم دیــن 
صلــح اســت در حالیکــه ایــن ائتــالف ســعی دارد بــا توســل بــه زور 
بــا تروریســم مقابلــه کنــد. توجیــه ایــن کار از نظــر اخالقی ســخت 
اســت زیــرا متاســفانه بســیاری از خشــونت هایــی کــه در جهــان 
ــرد کــه مدعــی  ــد توســط آنهایــی صــورت مــی پذی رخ مــی دهن
هســتند بــه نیابــت از اســالم مــی جنگنــد. پــس بایــد ایــن ســوال 
را پرســید کــه آیــا ائتــالف ســعودی واقعــا بــرای مقابله با تروریســم 

طراحــی شــده اســت.
ایــن منتقد سیاســت هــای حــزب حاکــم ترکیــه در ادامــه با اشــاره 
ــه  ــوالت منطق ــزرگ در تح ــای ب ــدرت ه ــی ق ــش احتمال ــه نق ب
ــی  ــای قومیت ــدی ه ــه قطــب بن ــال ک ــن احتم ــد از ای ــت: بای گف

منطقــه توســط قــدرت هــای غربــی بــه عنــوان بخشــی از راهــکار 
مقابلــه بــا داعــش  طراحــی شــده باشــد، غافــل نباشــیم. آنهــا نمی 

خواهنــد ســربازان خودشــان وارد منطقــه شــوند.
وی در انتهــا گفــت: امیــدوار باشــیم کــه این ائتــالف ســعودی زیاد 
پیــش نــرود و فقــط در حــد یــک ایــده بــر روی کاغــذ باقــی بماند. 
ــر اســاس  ــد ب ــی بای ــن ائتالف ــرای چنی ــا تروریســم ب ــه ب راه مقابل

ایــده و نــه بــا تفاســیر غیــر مرتبــط بــا اســالم باشــد.
لــوغ اوغلــو همچنیــن دربــاره برخی خبرهــای منتشــر شــده درباره 
اختالفــات رئیــس جمهــور و نخســت وزیــر ترکیــه گفــت: اختالف 
ــر  ــو ه ــر داود اوغل ــان و نخســت وزی ــور اردوغ ــس جمه ــن رئی بی
چــه کــه باشــد بــه اعتقــاد مــن بــی اهمیــت هســتند زیــرا چنیــن 
اختالفاتــی حتــی اگــر وجــود داشــته باشــند در تصمیمات سیاســی 

حقیقــی خودشــان را نشــان نمــی دهنــد.

گفتگو با معاون حزب جمهوری خلق ترکیه:

ائتالف سعودی اتفاقی »شوم« است/تبعات 
خطرناک ائتالف جدید برای منطقه

پیمان یزدانی
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ـــا  ـــه ب ـــات خاورمیان ـــکده مطالع ـــس پژوهش رئی
ـــف  ـــه تضعی ـــش نتیج ـــه داع ـــه اینک ـــاره ب اش
دولتهـــای )state( منطقـــه اســـت گفـــت: 
ـــه  ـــد ب ـــه معتق ـــود ک ـــوری ب ـــن کش ـــران اولی ای
ـــه  ـــرای مقابل ـــی( ب ـــام سیاس ـــظ دولت)نظ حف

ـــود. ـــش ب ـــا داع ب
ــه  ــک منطقـ ــوالت ژئوپلیتیـ ــت »تحـ نشسـ
خاورمیانـــه« بـــا حضـــور اســـاتید دانشـــگاه 
لونـــد ســـوئد در پژوهشـــکده مطالعـــات 
اســـتراتژیک خاورمیانـــه در تهـــران برگـــزار 

شـــد.
در ابتـــدای نشســـت دکتـــر کیهـــان برزگـــر 
رئیـــس پژوهشـــکده مطالعـــات اســـتراتژیک 
خاورمیانـــه ضمـــن خـــوش آمـــد گویـــی بـــه 
ـــان  ـــی میهمان ـــان و معرف ـــان و کارشناس میهمان
ـــت. ـــز پرداخ ـــای مرک ـــت ه ـــی فعالی ـــه معرف ب

ــات  ــه حیـ ــوص ادامـ ــر در خصـ ــر برزگـ دکتـ
ـــی  ـــش نم ـــت: داع ـــران گف ـــگاه ای ـــش از ن داع
ــه  ــش ادامـ ــه حیاتـ ــدت بـ ــد در درازمـ توانـ

یابـــد.
ـــی  ـــا اصل ـــی را منش ـــای سیاس ـــران ه وی بح
پیدایـــش داعـــش در منطقـــه دانســـت و 
ــف  ــه تضعیـ ــش نتیجـ ــرد: داعـ ــح کـ تصریـ
ـــه  ـــت و ب ـــه اس ـــای)States( در منطق دولته
همیـــن علـــت اســـت کـــه ایـــران از ابتـــدا 
ــه  ــای منطقـ ــظ دولتهـ ــت حفـ ــد اسـ معتقـ

کلیـــد مقابلـــه بـــا داعـــش اســـت.
ـــت  ـــد اس ـــران معتق ـــزود: ای ـــه اف ـــر در ادام برزگ
ـــکاری  ـــی هم ـــه نوع ـــاز ب ـــش نی ـــا داع ـــه ب مقابل
ـــد  ـــب خواه ـــی دارد و موج ـــی و جهان ـــن الملل بی

ـــن رود. ـــش از بی ـــای داع ـــه ه ـــا ریش ـــد ت ش
ـــگاه  ـــل دانش ـــن المل ـــط بی ـــروه رواب ـــر گ مدی
ـــکاری  ـــه هم ـــاره ب ـــا اش ـــات ب ـــوم و تحقیق عل
هـــای اخیـــر بیـــن برخـــی کشـــورها در 
منطقـــه و جهـــان را بـــرای مقابلـــه بـــا 
ـــن  ـــته و در ای ـــت دانس ـــک فرص ـــش را ی داع

ــرد. ــراز خرســـندی کـ خصـــوص ابـ
برزگـــر در ادامـــه تاکیـــد کـــرد: ایـــران 
آغازگـــر ایـــن اتحـــاد و مقابلـــه بـــا گـــروه 
هـــای تروریســـتی بـــود و اگـــر اجـــازه 
ســـقوط دولـــت ســـوریه را مـــی داد االن 
ـــش  ـــتر داع ـــه بیش ـــر چ ـــترش ه ـــاهد گس ش

و تروریســـم در منطقـــه بودیـــم.
ـــران  ـــد از ای ـــد: بع ـــادآور ش ـــه ی ـــر در ادم برزگ
روســـیه مقابلـــه بـــا تروریســـم را آغـــاز 
کـــرد و بعـــد از آن فرانســـه، انگلســـتان و .... 
ـــای  ـــدازی ه ـــد از تیران ـــم بع ـــکا ه ـــد. آمری بودن
صـــورت گرفتـــه در ایـــن کشـــور بـــه آنهـــا 

ملحـــق خواهـــد شـــد.
وی همـــکاری بیـــن المللـــی و منطقـــه ای را 

ـــت. ـــم دانس ـــا تروریس ـــه ب ـــد مقابل کلی
ــو  ــر »ویتوریـ ــه ایـــن نشســـت دکتـ در ادامـ
ـــل  ـــن المل ـــط بی ـــخ رواب ـــتاد تاری ـــی« اس فلچ
ـــدگاه  ـــریح دی ـــه تش ـــوئد ب ـــد س ـــگاه لون دانش
اروپـــا بـــه تحـــوالت خاورمیانـــه بـــه ویـــژه 
ـــش  ـــتی داع ـــروه تروریس ـــعه گ ـــکل توس مش

و گســـترش آن بـــه اروپـــا پرداخـــت.
ــتی  ــالت تروریسـ ــه حمـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
هفتـــه هـــای گذشـــته پاریـــس آن را نشـــانه 
ــا  ــه اروپـ ــوذ آن بـ ــش و نفـ ــترش داعـ گسـ
دانســـت و گفـــت: مقابلـــه بـــا داعـــش بایـــد 
ـــد. ـــا باش ـــه اروپ ـــای اتحادی ـــت ه ـــزو اولوی ج

ـــاد  ـــه اعتق ـــش را ب ـــکل داع ـــروز مش ـــی ب فلچ
ــات  ــی نشـ ــمندان اروپایـ ــیاری از اندیشـ بسـ
گرفتـــه از مشـــکالت داخلـــی و سیاســـت 

خارجـــی اروپـــا دانســـت.
ـــه،  ـــی فرانس ـــالت هوای ـــه حم ـــاره ب ـــا اش وی ب
انگلیـــس و آلمـــان بـــه گـــروه تروریســـتی 
ــالت  ــرف حمـ ــه صـ ــن آنکـ ــش ضمـ داعـ
هوایـــی را بـــرای نابـــودی داعـــش ناکافـــی 
ـــز  ـــالت نی ـــودن حم ـــمبلیک ب ـــر س ـــت ب دانس

تاکیـــد کـــرد.

فلچـــی راه نابـــودی داعـــش را مداخلـــه 
ــروی  ــی نیـ ــا همراهـ ــی بـ ــترده نظامـ گسـ
ــد  ــال تأکیـ ــن حـ ــت و در عیـ ــی دانسـ زمینـ
ـــام  ـــد انج ـــا قص ـــر اروپ ـــال حاض ـــرد: در ح ک
ـــی  ـــر اروپای ـــی اگ ـــدارد و حت ـــن کاری را ن چنی
هـــا قصـــد مداخلـــه نظامـــی داشـــته باشـــند 
تـــوان ایـــن کار را ندارنـــد زیـــرا انجـــام 
ــا  ــاد بـ ــا اتحـ ــد بـ ــترده بایـ ــات گسـ عملیـ
آمریـــکا صـــورت گیـــرد و در حـــال حاضـــر 
ـــی  ـــه نظام ـــه مداخل ـــر گون ـــا ه ـــم ب ـــکا ه آمری

ــت. ــف اسـ ــه مخالـ در منطقـ
وی در عیـــن حـــال صـــرف اقـــدام نظامـــی 
را ناکافـــی دانســـته و تصریـــح کـــرد: ایـــن 
ــای  ــالش هـ ــا تـ ــراه بـ ــد همـ ــدام بایـ اقـ

ــد. ــی باشـ سیاسـ
فلچـــی گفـــت: اتحادیـــه اروپـــا از نظـــر 
ــال  ــت و در حـ ــکا اسـ ــرو آمریـ ــی پیـ سیاسـ
حاضـــر منتظـــر اســـت تـــا آمریـــکا در ایـــن 
ــن  ــد و ایـ ــری کنـ ــم گیـ ــوص تصمیـ خصـ
وضعیـــت فاجعـــه بـــاری اســـت کـــه اروپـــا 

ــه طـــرف دیگـــری اســـت. ــته بـ وابسـ
دانشـــگاه  اســـتاد  قدیرنصـــری  دکتـــر 
در  نشســـت  ایـــن  در  نیـــز  خوارزمـــی 
خصـــوص هویـــت بحـــران در خاورمیانـــه و 
رونـــد آن و فرصـــت هایـــی کـــه آن ایجـــاد 

کـــرده از دیـــدگاه ایـــران پرداخـــت.
وی در تبییـــن ایـــن نکتـــه کـــه چـــرا از 
ــل  ــری مثـ ــا تعابیـ ــوال بـ ــه معمـ خاورمیانـ
ایســـتگاه انـــرژی، جنـــگ و خشـــونت و 
ـــر  ـــت: از منظ ـــود گف ـــی ش ـــاد م ـــم ی تروریس
روشـــنفکری و نـــه از منظـــر سیاســـی ایـــن 
ـــی  ـــورد بررس ـــد م ـــد از دو بع ـــوالت را بای تح
ـــه و  ـــی منطق ـــران سیاس ـــی رهب ـــرار داد. یک ق
اینکـــه آنهـــا نســـبت بـــه امنیـــت و انســـانها 
ـــر  ـــرز فک ـــرا ط ـــت زی ـــد اس ـــی دارن ـــه نگاه چ
رهبـــران در ایـــن منطقـــه بســـیار مهمتـــر از 

روندهـــای جـــاری در جوامـــع اســـت.
ــوالت  ــر در تحـ ــل موثـ ــر عوامـ وی از دیگـ
منطقـــه خاورمیانـــه را ژئوپولیتیـــک منطقـــه 
دانســـت کـــه بایـــد مـــد نظـــر قـــرار گیـــرد 
و در ایـــن تحلیـــل هـــا بایـــد بـــه اهمیـــت 
ـــز،  ـــه هرم ـــل تنگ ـــی مث ـــکان های ـــی م حیات
ـــت. ـــوک پرداخ ـــدس و کرک ـــدب، ق ـــاب المن ب
 )state( نصـــری در ادامـــه اهمیـــت دولـــت
و قـــدرت ســـخت را در تحلیـــل تحـــوالت و 

امنیـــت منطقـــه بســـیار مهـــم دانســـت.
وی همچنیـــن در ادامـــه وجـــود »جنـــگ 
ســـرد« بیـــن برخـــی کشـــورهای منطقـــه و 
ـــی  ـــک و مل ـــت« ایدئولوژی ـــات در»هوی اختالف
برخـــی کشـــورها و »رقابـــت« بیـــن آنهـــا را 
ـــورد  ـــد م ـــه بای ـــت ک ـــی دانس ـــر عوامل از دیگ

بررســـی قـــرار گیرنـــد.
نصـــری در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه تحـــوالت 
خاورمیانـــه تصریـــح کـــرد: مـــا شـــاهد 
پیکـــو«  »ســـایکس  نظـــام  فروپاشـــی 
ــای  ــدرت هـ ــان قـ ــن جریـ ــتیم. در ایـ هسـ
ـــش  ـــد نق ـــی توانن ـــران م ـــل ای ـــه ای مث منطق

ــند. ــته باشـ ــده داشـ ــوازن کننـ متـ
ـــک  ـــر »دن اری ـــت دکت ـــن نشس ـــه دای در ادام
اندرســـون« پزوهشـــگر مســـایل حقـــوق 
ـــوع  ـــه موض ـــوئد ب ـــد س ـــگاه لون ـــر در دانش بش
بحـــران مهاجـــران ناشـــی از تحـــوالت 
ــت  ــر آن اسـ ــا در گیـ ــه اروپـ ــه کـ خاورمیانـ

ــت. پرداخـ
وی بـــا اشـــاره بـــه ویرانـــی قـــاره اروپـــا در 
ــات و  ــود اختالفـ ــی دوم و وجـ جنـــگ جهانـ
درگیـــری هـــا در ایـــن قـــاره و مقایســـه آن 
ـــا  ـــرد: اروپ ـــد ک ـــود آن تأکی ـــت موج ـــا وضعی ب
در زمینـــه رفـــع اختالفـــات ســـابقه موفقـــی 

داشـــته اســـت.
ــن  ــوب ایـ ــوابق خـ ــه سـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــه  ـــد آن در زمین ـــوابق ب ـــن س ـــاره و همچنی ق
ــا در  ــم مـ ــوز هـ ــت: هنـ ــتعمار و ... گفـ اسـ
ــی  ــی هایـ ــا دوگانگـ ــاره بـ ــن قـ ــل یـ داخـ

ــتیم. ــه هسـ مواجـ
وی بحـــران مهاجـــران را مشـــکل اروپـــا 
ــن  ــزود: ایـ ــته و افـ ــه و ... ندانسـ و خاورمیانـ
ـــت و  ـــانها اس ـــریت و انس ـــرای بش ـــی ب بحران
ـــود  ـــف خ ـــه وظای ـــال آن ب ـــد در قب ـــه بای هم

عمـــل بکننـــد.
در ادامـــه ایـــن نشســـت دکتـــر »لیـــف 
اســـتنبرگ« اســـتاد مطالعـــات اســـالمی 
در  اروپـــا  اتحادیـــه  داخـــل  در  گفـــت: 
خصـــوص چگونگـــی نـــگاه بـــه ادامـــه 
ریاســـت جمهـــوری بشـــار اســـد در ســـوریه 

اختـــالف نظـــر وجـــود دارد.
ــر در  ــال حاضـ ــزود: در حـ ــن افـ وی همچنیـ
ـــوریه  ـــی در س ـــه نظام ـــا، مداخل ـــه اروپ اتحادی
ـــت و  ـــر نیس ـــد نظ ـــدارد و م ـــادی ن ـــدار زی طرف
ـــس  ـــه و انگلی ـــل فرانس ـــور مث ـــد کش ـــا چن تنه
بطـــور انفـــرادی در ایـــن خصـــوص عمـــل 
ــکا  ــای آمریـ ــت هـ ــد و از سیاسـ ــی کننـ مـ

تبعیـــت مـــی کننـــد.
اســـتنبرگ تصریـــح کـــرد: آمریـــکا هـــم در 
ـــیا  ـــر آس ـــزش را ب ـــتر تمرک ـــر بیش ـــال حاض ح
و چیـــن متمرکـــز کـــرده و عالقـــه ای بـــه 

درگیـــر شـــدن در خاورمیانـــه نـــدارد.

کیهان برزگر:

داعش نتیجه تضعیف دولتهای منطقه است
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ــور  ــال و حض ــن امس ــه اربعی ||حماس
اهــل  زائــر محــب  هــا  میلیــون 
بیــت)ع( در پیــاده روی اربعیــن و 
ــا  ــای مع ــن روز در کرب ــم ای مراس
را چگونــه ارزیابــی و تحلیــل مــی 
ــاص را  ــده خ ــن پدی ــر ای ــد؟ تاثی کنی
بــر معــادالت جهــان تشــیع و اســام 

ــد؟ ــی بینی ــه م چگون
مراســم اربعیــن واقعــا یــک حماســه اســتثنایی 
و تکــرار نشــدنی در تاریــخ اســت. ایــن بــزرگ 
تریــن اجتمــاع در جهــان محســوب مــی شــود 
و حتــی رســانه هــا بایــد در جهــت ثبــت 
ــور  ــد. حض ــدام کنن ــوع اق ــن موض ــمی ای رس
اربعیــن  راهپیمایــی  نفــر در  میلیــون هــا 
ــی در  ــن راهپیمای ــا ای ــد ت ــبب ش ــال س امس
سرتاســر دنیــا دیــده شــود و مــورد توجــه قــرار 
گیــرد. ایــن بهتریــن راه بــرای ترویــج مســیر و 
مکتــب اهــل بیــت عصمــت و طهــارت علیهــم 

ــت. ــالم اس الس
ــی  ــای زیبای ــه ه ــه، صحن ــن حماس  در دل ای
را شــاهد بودیــم. مــن پروفســور و اســتاد 
ــم  ــه در مراس ــم ک ــی شناس ــگاهی را م دانش
ــای  ــش ه ــردن کف ــز ک ــغول تمی ــن مش اربعی
ــود.  ــیر ب ــول مس ــین )ع( در ط ــام حس زوار ام
ــه  ــادی و ب ــت ع ــه در حال ــت ک ــی اس بدیه
ــتاد  ــک اس ــچ گاه ی ــی هی ــتیژ علم ــل پرس دلی
و پروفســور دانشــگاهی ایــن اقــدام را صــورت 
ــه موضــوع ارادت و  ــی ک ــا زمان ــد ام ــی ده نم
ــش  ــان پی ــین)ع( و زوار ایش ــام حس ــب ام ح
ــی شــود. حــب  ــون م ــه دگرگ ــد معادل ــی آی م
امــام حســین )ع( اســتاد دانشــگاه و مــردم 
ــود  ــه خ ــه و هم ــد. هم ــی شناس ــادی نم ع
را مدیــون اهــل بیــت عصمــت و طهــارت 

ــد. ــی دانن ــالم م ــم الس علیه
ــرای  ــم ب ــتر مه ــک بس ــن ی ــن اربعی بنابرای
انتقــال پیــام اســالم واقعــی بــه جهانیــان 
هــای  دولــت  کــه  شــرایطی  در  اســت. 
ــی را  ــالم داعش ــد اس ــعی دارن ــتکباری س اس
بــه عنــوان نمونــه بــارز اســالم معرفــی کننــد، 

ــاع  ــن و اجتم ــم اربعی ــور مراس ــزاری پرش برگ
ایــن  گرفتــه  اســتثنایی شــکل  و  عظیــم 
محاســبات دولــت هــای اســتکباری را بــر هــم 
مــی زنــد. ایــن اجتمــاع نشــان مــی دهــد کــه 
ــه  ــت اســت ن ــل بی ــی اســالم اه اســالم واقع
ــش و  ــه داع ــی ک ــن و انحراف ــالمی دروغی اس

وهابیــت مدعــی آن اســت.

ــه  ــزب الفضیل ــر ح ــوان رهب ــه عن ||ب
عــراق، شــرایط جــاری در کشــور 
ــل  ــی و تحلی ــه ارزیاب ــود را چگون خ
ــده  ــما از آین ــرآورد ش ــد؟ ب ــی کنی م

چیســت؟
ــده  ــا شــرایط ســخت و پیچی ــروز ب ــراق ام ع
ای مواجــه اســت. در ایــن کشــور جنــگ 
ــز  ــی نی ــای خارج ــت ه ــان دارد و دول جری
ســعی در ایجــاد تفرقــه در کشــورمان دارنــد. 
ــن،  ــاد مومنی ــه جه ــا ب ــن شــرایطی م در چنی
دعــای علمــا و خــون شــهدای خــود متکــی 
هســتیم. شــهید صــدر یــک بــار در ســخنانی 
ــد  ــول دارن اعــالم کــرد دشــمنان ســالح و پ
ــا را  ــد م ــم و خداون ــد را داری ــا خداون ــا م ام
ــی  ــت م ــمنان کفای ــر دش ــروزی ب ــرای پی ب

ــد. کن
ــادق  ــز ص ــی نی ــه فعل ــده در بره ــن قاع  ای
اســت. اســتکبار مــال و ســالح دارد امــا 
ــر  ــد ب ــدرت خداون ــم و ق ــد را داری ــا خداون م
هــر قــدرت دیگــری غالــب اســت. االن 
ــاهده  ــن را مش ــه اربعی ــن حماس ــما همی ش
ــر  ــین)ع( در ظاه ــام حس ــرت ام ــد. حض کنی
در کربــال بــه شــهادت رســید و خانــواده 
ایشــان اســیر دســت دشــمن شــدند. بــا ایــن 
ــه  ــال حماس ــس از ۱۴00 س ــروز پ ــال ام ح

ــن  ــاد ای ــام و ی ــه ن ــن ب ــام اربعی ــه ن ای ب
امــام بزرگــوار و خانــدان ایشــان شــکل 
ــان  ــمنان ایش ــل، دش ــرد و در مقاب ــی گی م
ــی  ــرار م ــن ق ــن و نفری ــورد لع ــال م در کرب
ــه  ــی و غلب ــرت اله ــه نص ــز ب ــا نی ــد. م گیرن
ــا آن درگیــر  بــر مشــکالتی کــه کشــورمان ب

ــم. ــان داری ــت ایم اس

انقــاب  معظــم  رهبــر  اخیــرا   ||
ــاب  ــه ای را خط ــران  نام ــامی ای اس
بــه جوانــان غربــی نگاشــته و از آنهــا 
ــر و  ــاره مظاه ــا درب ــد ت ــته ان خواس
ــق  ــی تحقی ــام حقیق ــق اس مصادی
کــرده و اســیر تبلیغــات دســتگاه 
هــای رســمی و رســانه ای خــود 
در خصــوص دیــن مبیــن اســام 
نشــوند. نظــر شــما در خصــوص ایــن 

ــت؟ ــه چیس نام
ــرده ام.  ــه ک ــان را مطالع ــه ایش ــن نام ــه. م بل
ــای  ــالت ه ــن رس ــی تری ــی از اصل ــا یک اساس
رهبــران و علمــای جهــان اســالم هدایــت 
ــن اســالم  ــن مبی ــه دی ــا ب ــی دنی ــکار عموم اف
اســت. آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم 
ــوان  ــه عن ــی و ب ــن جایگاه ــز از چنی ــران نی ای
ــمت و  ــه س ــی را ب ــان غرب ــا جوان ــک راهنم ی
ســوی تحقیــق و تدبــر در خصــوص دیــن 
ــن  ــن دی ــی ای ــناخت واقع ــالم و ش ــن اس مبی

ــد. ــوق داده ان س
 رســالت علمــا راهنمایی بشــر اســت و رســالت 
ــون  ــم اکن ــت. ه ــروی از علماس ــز پی ــا نی م
ــی  ــی و حقیق ــالم واقع ــاندن اس ــان شناس زم
ــل اســالم  ــان در مقاب ــی جه ــکار عموم ــه اف ب
ــوع و  ــن موض ــت. ای ــی اس ــری و انحراف تکفی

ــه  ــت اهلل خامن ــه آی ــه درســتی در نام محــور ب
ــان اروپایــی مــورد توجــه  ــه جوان ای خطــاب ب

ــه اســت. ــرار گرفت ق

خاطــر  تعلــق  بــه  توجــه  بــا   ||
ــتی و  ــای تروریس ــروه ه ــتقیم گ مس
تکفیــری بــه رژیــم اشــغالگر قــدس، 
نقــش تــل آویــو را در ایجــاد آشــوب 
ــه  ــه چگون ــراق و منطق ــی در ع و ناامن

ــد؟ ــی کنی ــل م ــی و تحلی ارزیاب
یــک  ماننــد  دقیقــا  صهیونیســتی  رژیــم 
اختاپــوس اســت کــه ســعی دارد بــر هــر 
نقطــه ای چنــگ انداختــه و آن را تصاحــب 
کنــد. ایــن قاعــده در خصــوص کشــور مــا نیــز 
صــادق اســت. صهیونیســت هــا بــا توجــه بــه 
آنچــه اعتقــادات آنهــا مــی گویــد، مــی داننــد 
ــب  ــغالگر و غاص ــم اش ــن رژی ــقوط ای ــه س ک
از مســیر عــراق و بیــن النهریــن صــورت 
ــه  ــد ب ــرای همیــن در صددن خواهــد گرفــت. ب
ــگاه  ــاآرام ن هــر شــکل ممکــن کشــور مــا را ن
ــد.  ــه تقســیم آن بزنن ــی دســت ب ــته و حت داش
امــا تــل آویــو در ایــن خصــوص محاســبه ای 

ــت. ــورت داده اس ــت ص ــال نادرس کام
 در اینجــا عواملــی وجــود دارد کــه از ســوی 
محاســبه  قابــل  صهیونیســتی  دشــمن 
نیســت. بــه عنــوان مثــال صهیونیســت 
ــام  ــه ن ــده ای ب ــبه پدی ــچ گاه محاس ــا هی ه
ــام حســین)ع( را  ــن حســینی و حــب ام اربعی
ــد  ــورت دهن ــد آن را ص ــی توانن ــرده و نم نک
ــدارد و  ــوری ن ــدود و ثغ ــده ح ــن پدی ــرا ای زی
ــن مســیر  ــان ای ــی انتهاســت. انشــاءاهلل پای ب
ــن  ــقوط ای ــا و س ــت ه ــت صهیونیس شکس

ــود. ــد ب ــم خواه رژی

دبیرکل حزب الفضیله عراق مطرح کرد:

از نامه روشنگرانه رهبر انقالب تا اشتباه محاسباتی اختاپوس صهیونیسم
هم اکنون زمان شناساندن اسالم واقعی 
و حقیقی به افکار عمومی جهان در مقابل 
این  است.  انحرافی  و  تکفیری  اسالم 
موضوع و محور به درستی در نامه آیت اهلل 
خامنه ای خطاب به جوانان اروپایی مورد 

توجه قرار گرفته است.
مقر  راهی  الزم،  های  هماهنگی  از  پس 
و  دانشگاه  جنب  عراق  الفضیله  حزب 
مرکز علمی امام محمد صدر نجف شدیم. 
دکتر »رافد االزیرجاوی« استاد دانشگاه 
و رهبر این حزب میزبان ما بود. با او در 
خصوص موارد گوناگون از وضعیت منطقه 
و عراق تا ابعاد حماسه اربعین امسال و نامه 
رهبر انقالب به جوانان غربی به گفت و گو 

پرداختیم که در زیر می آید:
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ــوده و از او  ــتان ب ــی عربس ــر دارای ــاور وزی ــکری مش ــین عس حس
بــه عنــوان معمــار اقتصــاد عربســتان نیــز یــاد مــی کننــد. بنــا بــر 
اعــالم »بانــک نیویــورک« عســکری اولیــن شــخصی در جهــان 
بــود کــه کاهــش قیمــت نفــت بــه ۴0 دالر را پیــش بینــی کــرده 

اســت.
عســکری اســتاد تجــارت بین الملــل و امــور بین المللــی 
ــه  ــس مؤسس ــت. وی رئی ــنگتن آمریکاس ــرج واش ــگاه ج دانش
تحقیقــات و مدیریــت جهانــی و رئیــس پیشــین دپارتمــان 
ــت.  ــوده اس ــنگتن ب ــرج واش ــگاه ج ــل دانش ــارت بین المل تج
جــورج  دانشــگاه  در  او  بحث هــای  و  تخصصــی  زمینــه 
واشــنگتن بــر اقتصــاد، توســعه سیاســی و انســانی در خاورمیانــه، 
ــت و  ــه، اقتصــاد سیاســی نف ــا در خاورمیان ــات و جنگ ه اختالف

ــت. ــز اس ــالمی متمرک ــاد اس اقتص
از ســوابق اجرایــی وی مــی تــوان بــه دو و نیــم ســال 
پــول  بین المللــی  اجرایــی صنــدوق  در هیئــت  فعالیــت 
اقتصــادی،  سیاست توســعه  زمینــه   در  او  کــرد.  اشــاره 
ــاور  ــل مش ــارت بین المل ــاد و تج ــی و اقتص ــت های نفت سیاس
وزیــران دارایــی، روســای بانک هــای مرکــزی، وزیــران 
ــت. در  ــوده اس ــارس ب ــج ف ــات در خلی ــر مقام ــت و دیگ نف
گذشــته مشــاور نهادهــا و شــرکت هایی نظیــر ســازمان 
ــی،  ــک جهان ــعه )OECD(، بان ــادی و توس ــکاری اقتص هم
 ،)IFU(  صنــدوق ســرمایه داری کشــورهای در حــال توســعه

ــت. ــوده اس ــد و... ب ــل متح ــازمان مل س
حســین عســکری ۲0 کتــاب، شــش رســاله، بیــش از ۱00 
ــاد  ــه، اقتص ــادی در خاورمیان ــوالت اقتص ــاره  تح ــه  و... درب مقال
ــاورزی،  ــاد کش ــل، اقتص ــاد بین المل ــارت و اقتص ــالمی، تج اس
ــرده اســت.  ــای اقتصــادی  منتشــر ک ــت و تحریم ه اقتصــاد نف
وی ســابقه تدریــس در دانشــگاه های تگــزاس در آســتین، 
دانشــگاه تافتــس آمریــکا، دانشــگاه MIT، دانشــگاه جانــز 
ــه  ــدن و مالی ــی ش ــگاه کالرک را دارد. »جهان ــز و دانش هاپکین
ــه  ــات مالی ــانز(، »ثب ــد س ــی ان ــان ویل ــارات ج اسالمی«)انتش
ــالم و راه  ــانز(، »اس ــد س ــی ان ــان ویل ــارات ج ــالمی« )انتش اس

بشــر و توســعه اقتصــادی« )انتشــارت پالگریــو مــک میــالن( از 
ــد. ــمار می رون ــه ش ــار او ب ــه آث جمل

ــر از  ــن ت ــا 40 دالر و پایی ــت ب ــی نف ــت جهان || قیم
آن ســقوط کــرده اســت. برخــی معتقــد هســتند کــه 
ایــن کاهــش قیمــت در نتیجــه عــدم اجمــاع و توافق 
ــن ســازمان در  ــر ای اعضــای اوپــک در نشســت اخی
ــوده اســت. نظــر  ــد ب خصــوص کاهــش ســقف تولی

شــما چیســت؟
ــش  ــا کاه ــک ب ــای اوپ ــر اعض ــت. اگ ــور اس ــن ط ــلماً همی مس
ــورت  ــن ص ــد در ای ــی کردن ــت م ــد موافق ــی از تولی ــل توجه قاب
قیمــت تثبیــت مــی شــد و بــاال هــم مــی رفــت. امــا بایــد توجــه 
داشــت کــه یکــی از دالیــل کاهــش قیمــت نفــت عرضه بیــش از 
تقاضــای نفــت در بــازار بــوده اســت. همچنیــن ظرفیت مــازادی در 
بــازار وجــود دارد کــه اگــر کاهشــی از ســوی یکــی از تولیدکنندگان 
صــورت گیــرد در ایــن صــورت آن ظرفیــت مــازاد وارد بــازار مــی 

شــود.
همچنیــن یکــی دیگــر از دالیــل کاهــش قیمــت نفــت را بایــد در 
ــن اســاس  ــر ای ــرد. ب ــی جســتجو ک کاهــش رشــد اقتصــاد جهان
اگــر قــرار اســت تغییــری در قیمتهــای نفــت را شــاهد باشــیم بایــد 

کاهــش عرضــه قابــل توجــه و چشــمگیر باشــد.
ــوص  ــی در خص ــه توافق ــت ب ــادر نیس ــک ق ــر اوپ ــال حاض در ح
ــه  ــد ب ــه برس ــد چ ــی دســت یاب ــه صــورت جزئ ــی ب کاهــش حت
ــد. ــت برس ــد نف ــمگیر در تولی ــی چش ــه کاهش ــد ب ــه بخواه اینک

همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه برخــی اعضــای اوپک همیشــه 
ــی کنند. ــب م تقل

ــه  ــر و در بیانی ــت اخی ــک در نشس ــای اوپ || اعض
پایانــی نتوانســتند در خصــوص میــزان تولیــد 
رقمــی را اعــام کننــد. البتــه ایــن امــر مســبوق بــه 
ســابقه بــوده و در 4 ســال گذشــته نیــز ایــن اقــدام 
ــن  ــل ای ــود. دلی ــه ب ــورت گرفت ــک ص ــوی اوپ از س

ــت؟ ــر چیس ام
دو دلیــل بــرای ایــن امــر وجــود دارد. یــک دلیــل عرضــه بیــش از 
تقاضــای نفــت در بــازار اســت. ایــن بــه دلیــل رشــد پاییــن اقتصاد 
جهانــی از یک ســو و افزایــش عرضه نفــت از ســوی تولیدکنندگان 
غیــر اوپــک اســت. دلیــل دوم ایــن اســت کــه اعضــای اوپــک بــه 
لحــاظ رویکردهــای سیاســی دارای شــکاف زیــادی شــده انــد کــه 
در تاریــخ اوپــک بــی ســابقه بــوده اســت. همیــن عامــل یکــی از 
ــوان  ــی ت ــع م ــی رود. در واق ــمار م ــه ش ــک ب ــف اوپ ــل ضع عوام
گفــت شــکافهای سیاســی میــان اعضــای اوپــک باعــث تضعیــف 

آن شــده اســت.
ــده  ــاد ش ــی زی ــتان خیل ــران و عربس ــات ای ــه اختالف ــرای نمون ب

ــت. اس

 Goldman Sachs (»ــاکس ــن س ــک »گلدم ||  بان
bank( پیــش بینــی کــرده اســت کــه قیمــت نفــت 
ــت  ــف قیم ــزان نص ــه می ــی ب ــت حت ــن اس ممک
کنونــی)40 دالر در هــر بشــکه( یعنــی بــه قیمــت 20 
دالر در هــر بشــکه برســد. نظــر شــما چیســت؟ آیــا 

ــد؟ ــی دانی ــی م ــی را اصول ــن پیــش بین شــما ای
مطمئنــاً هــر چیــزی ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد. چنــد ســال پیش 
ــت و  ــده در خصــوص قیمــت نف ــن ســاکس« از بن ــک »گلدم بان
چشــم انــداز آینــده آن ســوال کــرد. در آن موقــع مــن گفتــم کــه 
قیمــت نفــت بــرای 5 ســال آینــده بــه دامنــه ای میــان ۴0 تــا ۶0 

دالر در هــر بشــکه خواهــد رســید.
ایــن بانــک تصــور کــرد مــن دیوانــه شــده ام! امــا حــاال آنهــا از 
مــن بدبیــن تــر شــده انــد. مــن تصــور نمــی کنــم کــه قیمــت 
نفــت بــه ۲0 دالر در هــر بشــکه کاهــش یابــد امــا پیــش بینــی 
ــکه  ــر بش ــا ۳۲ دالر در ه ــا ۳۳ ی ــت ت ــت نف ــم قیم ــی کن م

ــد. ــدا کن کاهــش پی
ــوده ام کــه اعضــای اوپــک زمانــی کــه  مــن همیشــه معتقــد ب
ــره  ــد ارزی خــود را ذخی ــد درآم ــاال اســت بای قیمتهــای نفــت ب
ــان  ــارج کشورهایش ــذاری در خ ــرمایه گ ــه س ــت ب ــد و دس کنن
ــه  ــذاری داشــته باشــند ک ــن ســرمایه گ ــدی از ای ــد و درآم بزنن
ــا  ــد مشــکلی نداشــته باشــند. ام ــن آم ــا پایی ــی کــه قیمته زمان
ــر  ــرد مگ ــی گی ــرار نم ــه ق ــورد توج ــوع م ــن موض ــوال ای معم
ــر  ــه ه ــا ب ــود. ام ــا وارد ش ــه آنه ــه ای ب ــه و لطم ــه صدم اینک

ــی شــود. ــر م ــی دی ــا دیگــر خیل حــال بعضــی وقته

گفتگو با مشاور وزیر دارایی پیشین عربستان:

اوپک دچار شکاف سیاسی شده است/
احتمال کاهش قیمت نفت تا ۳۲ دالر

مشاور بانک جهانی و مشاور پیشین وزیر دارایی عربستان 
معتقد است اعضای اوپک دچار شکافی سیاسی هستند 

که باعث تضعیف این سازمان شده است.
توماس فریدمن چند ماه پیش در تحلیلی نوشته بود: 
رشد  سرعت  کاهش  نتیجه  در  نفت  قیمت  »کاهش 
اقتصادی در اروپا و چین است. همچنین ایاالت متحده 
هم به لطف تکنولوژی های جدید و استخراج نفت شیل، 
توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده های نفت 

شود.« مطرح 
در این تحلیل تاکید شده بود که عالوه بر این عربستان هم 
میزان تولیدش را کاهش نمی دهد تا قیمت نفت کاهش 
یابد، در عوض به گونه ای عمل می کند که سهمش در 
بازار بیشتر از دیگر کشورهای اوپک است. این مسئله 
درباره تجارت است ولی نشانه ای از جنگی دیگر، به نام 

جنگ نفت است.
بیش  عرضه  جهانی،  اقتصاد  رشد  کاهش  کارشناسان 
از تقاضا در بازار نفت، تولید نفت شیل را از جمله عوامل 
کاهش قیمت نفت می دانند. در گفتگو با پروفسور حسین 
عسکری به دالیل کاهش اخیر قیمت نفت و دالیل عدم 
اجماع اعضای اوپک در نشست اخیر پرداخته ایم که در 

ادامه می آید.

جواد حیران نیا

خاورمیانه و شمال آفریقا
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علیرغــم مخالفتهــا بــا اظهــارات دونالــد ترامــپ 
ــکا  ــوری آمری ــت جمه ــات ریاس ــزد انتخاب نام
ــم  ــر رژی ــت وزی ــلمانان، نخس ــوص مس در خص
صهیونیســتی از ســفر وی بــه ســرزمینهای 

ــت. ــرده اس ــتقبال ک ــغالی اس اش
و  روزهــا سیاســتمداران، رســانه هــا  ایــن 
ــوم  ــال محک ــا در ح ــر دنی ــران از سرتاس تحلیلگ
ــد  ــی دونال ــه و جنجال ــارات وقیحان ــردن اظه ک
ترامــپ نامــزد حــزب جمهوریخــواه ایــاالت 
متحــده آمریــکا در انتخابــات ریاســت جمهــوری 

ــتند. ــور هس ــن کش ای
ــا ایــن حــال بنیامیــن نتانیاهــو نخســت وزیــر  ب
ــا  ــه دنی ــه هم ــبت ب ــتی نس ــم صهیونیس رژی
ــا  ــه اســت ت ــاوت در پیــش گرفت رویکــردی متف
بــر همــگان اثبــات شــود قصــاب غــزه ماهیــت 

ــر دارد. ــل تغیی ــر قاب ــی غی و هویت
ــم  ــی رغ ــه عل ــت ک ــرار اس ــن ق ــرا از ای ماج
و  کنســت  نماینــدگان  برخــی  اعتراضــات 
ــه  ــپ ب ــفر ترام ــو س ــرای لغ ــا ب ــت آنه درخواس
ســرزمینهای اشــغالی، دفتــر نخســت وزیــر 
رژیــم صهیونیســتی نــه تنهــا ایــن دیــدار را لغــو 
ــدار  ــرده و از دی ــتقبال ک ــه از آن اس ــرده، بلک نک
بــا ترامــپ بــه عنــوان نمــاد و نشــانه ای دال بــر 
ــاد  ــو ی ــل آوی ــنگتن و ت ــبات واش ــم مناس تحکی

ــت. ــرده اس ک
ــدگان  ــن از نماین ــه ۴0 ت ــت ک ــن در حالیس ای
ــظ  ــرای حف ــو ب ــتند نتانیاه ــار داش کنســت انتظ
ظواهــر و نشــان دادن هماهنگــی خــود بــا دیگــر 
ــا ترامــپ را لغــو کنــد.  کشــورهای دنیــا دیــدار ب
ــت قصــاب  ــه زودی ضیاف ــن اســاس ب ــر همی ب
ــزد اســالم  ــد ترامــپ نام ــه افتخــار دونال غــزه ب
ــکا در  ــات ریاســت جمهــوری آمری ســتیز انتخاب

ــزار خواهــد شــد. ــو برگ ــل آوی ت
آنچــه از شــواهد ماجــرا بــر مــی آیــد، ایــن اســت 

کــه نتانیاهــو نیمــه گمشــده خــود را در ایــاالت 
متحــده آمریــکا پیــدا کــرده اســت. اگرچــه همــه 
نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا 
ــاع  ــم صهیونیســتی و دف ــظ رژی ــه حف نســبت ب
ــر  ــاق نظ ــغالگر اتف ــب و اش ــم غاص ــن رژی از ای
دارنــد، امــا نتانیاهــو از ابتــدای مبــارزات انتخاباتی 
آمریــکا بــه دنبــال حمایــت از فــردی بــود کــه:

ــق  ــه اردوگاه جمهوریخواهــان متعل - ترجیحــا ب
باشــد

ــران  ــان ای ــته ای می ــق هس ــه تواف ــبت ب - نس
و اعضــای ۱+5 دیدگاهــی بســیار منفــی و 

ــد ــته باش ــده داش بازدارن
- اســتعداد بــازی نظامــی و امنیتــی صــد در 
ــم  ــی رژی ــت فعل ــق در زمیــن دول صــدی و مطل

ــد ــته باش ــدس را داش ــغالگر ق اش
ــالم  ــود اس ــی خ ــی و اعمال ــع اعالم - در مواض

ــتیز و ضــد مســلمانان باشــد س
- ظواهــر مبــارزه بــا داعــش و گروههــای 

تروریســتی در منطقــه را حفــظ کنــد

- بــا دیــدگاه اســتراتژیک صهیونیســتها در 
خصــوص تقســیم منطقــه بــر اســاس قومیــت و 

ــد ــته باش ــی داش ــب همخوان مذه
ــه  ــبت ب ــی نس ــهروندان آمریکای ــن ش - در بی
دیگــر نامزدهــای انتخاباتــی حــزب جمهوریخواه  

ــد ــته باش ــتری داش ــتعداد رای آوری بیش اس
ــی  ــخصیت و رفتارهای ــو ش ــد نتانیاه ــه مانن - ب

ــد ــته باش ــی داش جنجال
بــه نظــر مــی رســد نتانیاهــو هــم اکنــون گزینــه 
ــد  ــت. دونال ــرده اس ــدا ک ــود را پی ــر خ ــورد نظ م
ــورد  ــر ۷ شــرط م ــه ه ــردی اســت ک ــپ ف ترام
ــن رو، نخســت  ــو را داراســت و از ای نظــر نتانیاه
وزیــر رژیــم صهیونیســتی بــا عــدم لغــو ضیافــت 
خــود و ترامــپ عمــال از اکنــون حمایــت خــود را 

ــرده اســت. از وی اعــالم ک
ــق  ــه  مطاب ــد ک ــی دان ــی م ــه خوب ــو ب نتانیاه
ــپ در  ــاکان ترام ــا، کم ــنجی ه ــن نظرس آخری
ــران  ــه دیگ ــبت ب ــان نس ــن جمهوریخواه کمپی
ــد  ــو، دونال ــون نتانیاه ــم اکن ــت. ه ــتاز اس پیش

ــد. ــی دان ــود م ــده خ ــه گمش ــپ را نیم ترام
بدیهــی اســت کــه ایســتادگی او در مقابــل 
نماینــدگان کنســت در خصــوص برگــزاری 
ضیافــت مشــترکش بــا ترامــپ نیــز پیــام 
مســتقیمی را بــه مخاطبــان تــل آویــو در ایــاالت 
ــی  ــای انتخابات ــر نامزده ــکا و دیگ متحــده آمری

ــرد. ــد ک ــره خواه مخاب
بــدون شــک در دیــدار مشــترک نتانیاهــو و 
ــن  ــپ، مخصوصــا در بخــش خصوصــی ای ترام
ــت  ــی در خصــوص چگونگــی حمای ــدار نکات دی
نتانیاهــو از وی مطــرح خواهــد شــد. موضوعــی 
ــی  ــش برخ ــا واکن ــت ب ــن اس ــی ممک ــه حت ک
نماینــدگان کنســت و کنگــره آمریــکا و حتی کاخ 

ــود. ــراه ش ــفید هم س
البتــه دفتــر نخســت وزیــر رژیــم صهیونیســتی 
اعــالم کــرده اســت کــه دیــدار بــا نامزدهــای 
انتخاباتــی آمریــکا برنامــه ثابــت نتانیاهــو 
میــان  وی  خصــوص  ایــن  در  و  اســت 
جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  نامزدهــای 
قائــل  تمایــزی  آمریــکا  متحــده  ایــاالت 
نیســت! بــا ایــن حــال تاکیــد خــاص نتانیاهــو 
ــا ترامــپ نشــان دهنــده  ــدار ب در خصــوص دی
ــت  ــوی نخس ــا از س ــن ادع ــودن ای ــل ب باط

ــت. ــتی اس ــم صهیونیس ــر رژی وزی
از ســوی دیگــر، ترامــپ کــه قــرار بــود ۲8 
دســامبر ایــن مــاه بــه دیــدار نتانیاهــو بــرود، فعال 
ایــن دیــدار را بــه تعویــق انداختــه اســت. وی در 
توجیــه ایــن اقــدام اعــالم کــرده اســت کــه نمی 

خواهــد بــه نتانیاهــو فشــاری وارد شــود!
ادبیــات متقابــل ترامــپ در مقابــل نتانیاهــو نیــز 
در نــوع خــود قابــل توجــه اســت. بــا ایــن حــال 
ــه  ــی هفت ــده و ط ــو نش ــدار لغ ــن دی ــت ای کلی
ــاهد  ــه ش ــاه ژانوی ــاال در م ــی و احتم ــای آت ه

ــود. ــم ب ــزاری آن خواهی برگ

نتانیاهو نیمه گمشده خودرا پیدا کرد/ضیافت قصاب غزه به افتخار ترامپ

اســتاد دانشــگاه دنــور آمریــکا معتقــد اســت کــه حمــالت 
تروریســتی در پاریــس زمینــه تشــدید اســالم هراســی را در غــرب 

فراهــم آورده اســت.
متعاقــب حمــالت تروریســتی پاریــس کــه بــا محکومیــت 
کشــورهای اســالمی از جملــه جمهــوری اســالمی ایــران همــراه 
ــه مــوج اســالم هراســی در  شــد برخــی در راســتای دامــن زدن ب

ــد. ــرداری کردن ــره ب ــکا از آن به ــا و آمری اروپ
دامــن زدن بــه ایــن مــوج بــه دالیــل مختلــف صــورت گرفتــه و 
ــان اســالم  ــرای تشــدید جری مــی گیــرد. یکــی از دالیــل اخیــر ب
ــد ورود  ــری از رون ــک ســو جلوگی ــکا از ی ــا و آمری هراســی در اروپ
ــای  ــرار دادن اقلیته ــار ق ــت فش ــر تح ــوی دیگ ــران و از س مهاج

ــن کشورهاســت. ــاکن ای ــژادی س ــی و ن دین
ــک  ــی دانشــگاه م ــات دین ــتاد مطالع ــم اس ــت تکی پروفســور لیاق
ــالت  ــبت حم ــوص نس ــکا در خص ــور آمری ــادا و دن ــتر کان مس
ــت:  ــرب گف ــی در غ ــالم هراس ــوج اس ــس و م ــتی پاری تروریس
حمــالت تروریســتی صــورت گرفتــه مــوج اســالم هراســی را نــه 
ــرده اســت. ــکای شــمالی تشــدید ک ــا بلکــه در آمری ــا در اروپ تنه

ــزود: متعاقــب  ــه اف ــن اســالم شــناس برجســته معاصــر در ادام ای

ایــن حمــالت مباحــث ضــد اســالمی بیــان شــد و مواضــع افراطی 
در خصــوص مســلمانان گرفتــه شــد.

ــی از  ــن موج ــالت همچنی ــن حم ــرد: ای ــد ک ــه تأکی وی در ادام
ــت. ــود داش ــال خ ــه دنب ــوری را ب ــران س ــه مهاج ــارات علی اظه

ــمندان،  ــه اندیش ــه وظیف ــوع ک ــن موض ــوص ای ــم در خص تکی
علمــای دینــی و مذهبــی و تصمیــم ســازان متعاقــب ایــن حمالت 
چیســت نیــز گفــت: وظیفــه عالمــان دینــی ایــن اســت کــه ایــن 
ــه  ــالت علی ــن حم ــد. ای ــوم کنن ــتی را محک ــالت تروریس حم

ــوم اســت. ــود و محک ــی ش ــام م ــی انج ــر نظام ــهروندان غی ش
ــزود:  ــه اف ــکا در ادام ــور آمری ــی دانشــگاه دن ــات دین ــتاد مطالع اس
اقدامــات تروریســتی مــی توانــد در هــر جــای دنیــا اتفــاق بیفتــد.

وی تصریــح کــرد: بــر ایــن اســاس وقتــی اقدامــات تروریســتی در 
بغــداد یــا بیــروت، بوســتون یــا پاریــس رخ مــی دهــد و چــه علیــه 
مســلمانان باشــد و چــه علیــه غیــر مســلمانان بایــد محکوم شــود.

تکیــم در پایــان تأکیــد کــرد: قــران کریــم هــدف قــرار دادن افــراد 
بــی گنــاه را محکــوم کــرده و مــورد نکوهــش و مالمــت قــرار داده 
ــت  ــا محکومی ــز ب ــرآن نی ــوی ق ــات از س ــن اقدام ــذا ای ــت. ل اس

شــدید مواجــه اســت.

گفتگو با استاد دانشگاه دنور آمریکا:

اقدامات تروریستی چه در بیروت باشد و چه پاریس باید محکوم شود

خاورمیانه و شمال آفریقا
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مهدی ذوالفقاری

نگاهــی دقیــق بــه اهــداف جنگنــده هــای غربی 
در انهــدام حــوزه هــای نفتــی داعــش در ســوریه، 
از اســراری پــرده بــر مــی دارد کــه نشــان 
دهنــده »تخریــب« زیرســاخت هــای اقتصــادی 
ــه  ــه بهان ــور ب ــن کش ــوذ« در ای ــه »نف و در ادام

ــت. ــا اس ــازی آن ه بازس
پنجشــنبه۱۲ آذر مــاه بــود کــه انگلیــس هــم بــه 
ــرون«  ــد کام ــت »دیوی ــوز دول ــذ مج ــال اخ دنب
ــد  ــور، مانن ــن کش ــان ای ــر از پارلم ــت وزی نخس
ــه  ــود ب ــی خ ــالت هوای ــه حم ــکا و فرانس آمری
مواضع تروریســت هــای تکفیری-صهیونیســتی 
ــنبه ۱۴  ــود و ش ــاز نم ــوریه را آغ ــش در س داع
ــورتی  ــه در دو س ــرد ک ــالم ک ــز اع ــاه نی آذر م
ــی،  ــای انگلیس ــده ه ــای جنگن ــرق آس ــرواز ب پ
ــدف  ــورد ه ــوریه را م ــی در س ــوزه نفت ــد ح چن
ــاز  ــه نشــان از آغ ــدی ک ــرار داده اســت؛  فراین ق
ســهم خواهــی خــود در پازلــی تکــراری بــه نــام 

ــت. ــوذ« اس ــب و نف »تخری
حمــالت هوایــی انگلیــس در کنــار غــرش 
هواپیماهــای جنگــی آمریــکا و فرانســه و احتمااًل 
ــِک  ــع تئوری ــان از مواض ــک آلم ــده نزدی در آین
ــای  ــض ه ــان از تناق ــل، نش ــا َعم ــی ت اعالم
ســاختاری و محتوایــی دارد؛ گویــا قــرار اســت دو 
ــر بکشــاند. ــه تصوی ــاوت دو ســکه را ب روی متف

ــی  ــای نفت ــوزه ه ــه ح ــت ب ــی اس ــرب مدع غ
ــده  ــه ور ش ــا حمل ــت ه ــغال تروریس ــت اش تح
ــت  ــورد اصاب ــان را م ــی آن ــای نفت ــگاه ه و پای
ــرای هــر یــک از  قــرار مــی دهــد؛ در حالیکــه ب
مســتمعین اینگونــه خبرهــا معمایــی بــا عنــوان 
ــی  ــرح م ــی مط ــن نفت ــِب میادی ــی تخری چرای
شــود کــه پاســخگویی بــه آن مســتلزم دقــت در 
رونــد تعامــل غــرب بــا تروریســت هــا در عرصــه 

ــود. ــد ب ــوریه خواه ــی س میدان
ــوان  ــه عن ــواره از آن ب ــی هم آنچــه محــور غرب
ــگاه  ــق بن ــنجی« از طری ــکار س ــک »اف تاکتی
هــای رســانه ای خــود دنبــال مــی کنــد، آمــاده 
ــاز  ــرای آغ ــان ب ــی جهانی ــکار عموم ــردن اف ک
اقدامــی اســت کــه قــرار اســت تنهــا و تنهــا بــه 
تأمیــن منافــع غربی هــا بپــردازد. در این راســتا، از 
هفتــه هــای پیــش به ویــژه در حواشــی نشســت 
هــای ویــن در بروکســل و نیــز کنفرانــس بیــن 
ــی  ــه های ــس زمزم ــی در پاری ــی آب و هوای الملل
ــش  ــی داع ــع مال ــع مناب ــزوم قط ــر ل ــی ب مبن
ــه  ــود و در بره ــه خ ــه نوب ــه ب ــت ک ــدت گرف ش
زمانــی مذکــور ایــده پــردازی خوبــی تصــور مــی 
ــکا، فرانســه و انگلیــس  شــد. امــا زمانیکــه آمری
تخریــب تأسیســات نفتــی در ســوریه را بــه بهانه 
تحقــق وعــده خــود در راســتای قطع منابــع مالی 
تروریســت هــا بــه منصــه ظهــور رســاندند، جلوه 
هایــی از اســرار ایــن شــیوه انســداد مالــی داعش 

ــد. ــان گردی بیــش از پیــش عی
غـرب در تالش اسـت بـا عملیـات هـای هوایی 
گسـترده، زیرسـاخت های اقتصادی آینده سوریه 
را نابـود و منهدم سـاخته تا از ایـن رهگذر هر یک 

از گزینـه های مورد هـدف اعم از تجزیه سـوریه، 
توهم رؤیاگونـه خاورمیانه جدید، ابقـاء باقی مانده 
هایـی از تروریسـم تضعیـف شـده و ... در ایـن 
منطقه را با سـهولت بیشـتر و بـا خیالی آسـوده از 

تضعیف اقتصادی کشـور سـوریه دنبـال کند.
انهــدام تأسیســات و زیرســاخت های اســتحصال 
ــه  ــت ب ــوم حرک ــه مفه ــت ب ــه نف ــا تصفی و ی
ســوی تضعیــف بنیــان هــای اقتصادی کشــوری 
اســت کــه از ســال ۲0۱۱ تــا کنــون و در جریــان 
تروریســم تحمیلــی دچــار آســیب هــای زیــادی 
شــده اســت. ایــن اقــدام غــرب کــه بــا ظاهــری 
ــش در  ــی داع ــف مال ــه تضعی ــه بهان ــده ب فریبن
راســتای مقابلــه بــا آن بــه انجــام مــی رســد، در 
واقــع بسترســازی حضــور همیــن کشــورها برای 
عملــی ســاختن گام دوِم پــروژه »تخریــب« 

ــوذ« اســت. ــه »نف موســوم ب
ــت  ــی در موقعی ــای نفت ــاخت ه ــدام زیرس انه
ــرب در  ــور غ ــوذ مح ــکان نف ــی ام ــی کنون زمان
ســوریه را در آینــده تضمیــن ســاخته بــه گونه ای 
کــه همیــن کشــورها بــا پایــان یافتــن درگیــری 
هــای ســوریه بــه بهانــه هایــی از قبیــل دراختیار 
ــازی  ــرای بازس ــای الزم ب ــن آوری ه ــتن ف داش
ویرانــه هــای جنگــی و بــا ظاهــری فریبنــده در 
ــه  ــای زندگــی بشــری، ب ــه احی ــب کمــک ب قال
ــادرت  ــت مب ــوذ« اس ــان »نف ــه هم گام دوم ک
ــه  ــود را ب ــر س ــه ای دو س ــا معامل ــد ت ــی کنن م
نفــع خــود و بــه زیــان مــردم ســوریه رقــم بزنند. 
بــه عبــارت دیگــر ســیر تکاملــِی ســکه تزویــری 
در حــال ضــرب شــدن اســت کــه از خلــق 
مصنوعاتــی بــه نــام داعــش و النصــره آغــاز و بــا 
تخریــب تأسیســات زیربنایــی و درآمــدزا شــروع 
شــده و قــرار اســت نهایتــاً بــه بهانــه دموکراســی 
و حضــور همــراه بــا بازســازی و خدمــت رســانی 

ــه مــردم ســوریه جامــه عمــل بپوشــد. ب
ــیر الزم  ــن مس ــر ای ــدن بهت ــن ش ــرای روش ب

ــم: ــه کنی ــر توج ــکات زی ــه ن ــت ب اس
۱( کلیدخوردن پـروژه »تخریب« بـه بهانه هدف 
قـرار دادن تأسیسـات درآمدزایـی کـه در اشـغال 
تروریسـت هـا اسـت، مسـأله جدیدی نیسـت. به 
عنـوان نمونـه همیـن کشـورها در تهاجـم سـال 
۲00۳ بـه عـراق نیـز تعداد قابـل مالحظـه ای از 
چـاه هـای نفتی ایـن کشـور را بـا انواع موشـک 
هـای هوا بـه زمیـن منهـدم کردند، سـالح های 
جدیـد خـود را از برخـی مالحظـات ماننـد قدرت 
تخریـب، آزمایـش و پـس از تصـرف بغـداد و بـه 
اصطـالح خلع دیکتاتور خودسـاخته با ژسـت دایه 
دلسـوزتر از مـادر شـرکت هـای صنعتـی و نفتی 
شـان را بـرای مهـار آتـش سـوزی هـای مهیب 
به عـراق و قبـل از آن بـه کویت سـرازیر نمودند؛ 
عوایـد زیادی را نصیب شـرکت هـا و مالیات های 
کالنـی را از آن هـا بـرای دولـت مرکـزی وصول 
نمـوده و دسـت آخـر هـم در پوشـش اینگونه به 
اصطـالح ارائه خدمات فنی-مهندسـی بـه عراق 
در عمـل بـه غـارت منابـع انـرژی ایـن کشـور 

پرداختند.
ایـن رویدا تلـخ ادامـه یافت تا سـرانجام در سـال 

۲00۶ پرده از راز »رسـوایی هالیبرتون« برداشـته 
و فـاش شـد که تنهـا در میانه سـال هـای ۲00۴ 
تـا ۲00۶ تعـداد قریـب بـه ۶0 میلیـون بشـکه 
نفـت در عـراق ناپدید شـده اسـت. با فشـار افکار 
عمومی اعالم شـد که رسـوایی این شـرکت بین 
المللی نفتـی مربوط به »دیک چنـی« معاون اول 
رئیس جمهـور وقت آمریکا و مدیر عامل پیشـین 
شـرکت مذکـور بـوده و نفـت هـای مسـروقه به 
عنـوان تحفه اشـغال عراق توسـط اشـغالگران از 
ایـن کشـور خارج شـده بـود )دیک چنی در سـال 
۱995 به عنـوان مدیر عامل شـرکت نفتی بزرگ 
»هالیبرتـون« برگزیـده و در ایـن تصـدی ماند تا 
پـس از آغـاز ریاسـت جمهـوری »جـورج دبلیـو 
بوش« وی بـه عنوان معاون اول بـوش انتخاب و 

از هالیبرتـون کناره گیـری کرد(.
۲( اگــر مقصــود و هــدف اعالمــی محــور غــرب 
بــه واقــع قطــع منابــع درآمــدی داعــش و آغــاز 
ــودی آن  ــیر ناب ــا در مس ــت ه ــف تروریس تضعی
هــا اســت، چــرا راهکارهــای دیگــر تأمیــن مالــی 
ــه  ــی ک ــت های ــوی دول ــژه از س ــه وی ــش ب داع
آشــکارا از تروریســت هــا حمایــت مالی-اعتباری 
ــرد؟  ــی گی ــرار نم ــه ق ــورد توج ــد، م ــی کنن م
ــی  ــی، برخ ــات غرب ــی مطبوع ــان برخ ــه اذع ب
ــت  ــرای پرداخ ــادی ب ــغ زی ــاً مبال ــورها علن کش
ــش  ــه داع ــا ب ــت ه ــتمزد تروریس ــوق و دس حق
یــا جبهــه النصــره پرداخــت مــی کننــد و یــا در 
ــن  ــه تأمی ــت ارزان از داعــش ب ــت نف ازای دریاف
تســلیحات مرگبــار بــرای گــروه های تروریســتی 
اقــدام مــی نماینــد. در ایــن میــان ایــن ســئوال 
ــای  ــه ج ــرب ب ــرا غ ــه چ ــود ک ــی ش ــرح م مط
تخریــب یکــی از مبانــی اقتصــادی ســوریه، بــر 
تروریســم دولتــِی حامــی داعــش متمرکز نشــده 

ــر نمــی خیــزد؟ ــا آن هــا بــه مقابلــه ب و ب
ــای  ــات ه ــال از عملی ــک س ــه ی ــب ب ۳( قری
ــی  ــش م ــا داع ــارزه ب ــه مب ــوم ب ــالف موس ائت
گــذرد، امــا کشــورهایی کــه در عملیــات هایــی 
از قبیــل »طوفــان صحــرا« در جنــگ اول خلیــج 
ــال ۱99۱  ــت در س ــرای آزادی کوی ــارس و ب ف
ــود  ــی خ ــداف اعالم ــه اه ــی ب ــدت کوتاه در م
دســت یافتنــد، چــرا نتوانســته انــد یــک گروهک 
ــود و مضمحــل  ــوِع خــود را ناب تروریســتی مصن

ــد؟ نماین
۴( بررســی پیشــینه اقــدام نظامــی کنونــی غرب 
ــتقرار  ــه اس ــد ب ــالن بع ــت در پ ــرار اس ــه ق ک
نیــروی زمینــی در ایــن کشــور برســد، بــه 
انضمــام اظهــارات »لــوران فابیــوس« وزیــر امور 
ــد را در  ــار اس ــور بش ــه حض ــه )ک ــه فرانس خارج
دوران انتقالــی بــه رســمیت شــناخته بــود( نشــان 

ــی  ــورهای غرب ــااًل کش ــه احتم ــد ک ــی ده م
مراحــل پایانــی بحــران آفرینــی شــان را در 
ســوریه متصــور هســتند؛ گام هایــی کــه بایــد در 
آن هــا فرصــت را مغتنــم شــمرده و بــرای ســهم 
خواهــی بیشــتر نیروهــای خــود را در دوران پســا 

ــد. ــه هــدف مســتقر کنن ــم در منطق تهاج
5( انهــدام چندیــن مقــر فرماندهــی متعلــق بــه 
گــروه های تروریســتی توســط روســیه کــه از ۳0 
ســپتامبر  ســال جــاری و در چارچــوب قطعنامــه 
ــالدی  ــال ۱9۷۴ می ــوب س ــماره ۳۳۱۴ مص ش
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل حمــالت هوایی 
خــود را بــه تروریســت هــا در ســوریه بــه انجــام 
رســانده اســت، بــا ســنگ انــدازی هــای محــور 
غربی-عربــی مواجــه شــد تــا جاییکــه در یکــی 
ــرار  ــدف ق ــکو از ه ــه مس ــود ب ــات خ از اعتراض
ــای  ــده ه ــط جنگن ــتان توس ــن ۶ بیمارس گرفت
ــانه ای  ــال رس ــورد جنج ــر و آن را م ــیه خب روس
قــرار دادنــد؛ موضوعــی کــه کمتــر از یــک هفتــه 
ــالم  ــه اع ــا ب ــد. بن ــکار گردی ــودن آن آش دروغ ب
ــی روســیه، 5 بیمارســتان  ــروی هوای ــده نی فرمان
وجــود خارجــی نداشــته و ۱ بیمارســتان باقیمانده 
نیــز در نقــاط مــورد حملــه هوایــی مســکو قــرار 

نداشــت.
»بنیامیـن  عیـادت  از  منتشـره  تصویرهـای   )۶
نتانیاهـو« نخسـت وزیـر رژیـم صهیونیسـتی از 
مجروحین وابسـته به گروهک تروریسـتی داعش 
و ارسـال تجهیـزات نظامـی ائتـالف موسـوم بـه 
مبـارزه بـا داعـش بـرای تروریسـت ها ششـمین 
نکته ای اسـت که می توان در راسـتای تشـکیک 
در صـدق ادعـای کشـورهای متجـاوز به سـوریه 

مورد توجـه قـرار داد.
لـذا می تـوان اظهـارات مقامـات این کشـورهای 
غربـی در خصـوص اقـدام نظامـی در سـوریه بـا 
هـدف قطـع منابـع مالـی تروریسـت هـا در این 
کشـور را در راسـتای پـروژه تکـراری »تخریب و 
نفوذ« تنها یک خـوراک رسـانه ای پیرامون عوام 
فریبی برشـمرد؛ ادعـای مضحکی که بـا توجه به 
دو موضـوع عدم کسـب مجـوز از دولت مسـتقل 
و قانونـی دمشـق و نیـز تهاجـم هوایـی ۱۶ آذر 
جنگنده هـای ائتالف بـه ارتش سـوریه کذب آن 

بـرای همـگان محرز شـد.
تأمـل در اهتمـام کشـورهای غربی برای کسـب 
منافع حداکثـری در عیـن نابودی کشـورها، جان 
باختـن میلیون هـا نفر، تجزیـه حاکمیت هـا و یا 
آوارگی قشـر عظیمـی از تـوده ملت ها مـی تواند 
رهنمـون خوبـی بـرای درک علل ماهـوی برنامه 
ریـزی هـای آن هـا بـرای بـه یغمـا بـردن منابع 

سـایر کشـورها محسـوب می شود.

انهدام میادین نفتی سوریه به بهانه 
داعش/اهداف پنهان غرب
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ــن،  ــران، تحــوالت یم ــرای ته ــعودی ب ــد س ــفیر جدی ــی س معرف
لبنــان، ســوریه و عــراق مــواردی هســتند کــه همزمــان شــدن آنها 
موجــب شــده تــا برخــی از تغییــر سیاســت خصمانــه عربســتان در 

قبــال ایــران خبــر بدهنــد.
ــابق  ــفیر س ــر« س ــن جعف ــی حس ــاب »عل ــا از انتخ ــانه ه رس
ــران  ــد ریــاض در ای ــوان ســفیر جدی ــه عن عربســتان در مســکو، ب

ــد. ــر داده ان خب

علی حسن جعفر کیست؟
ــده،  ــی ش ــفیر معرف ــه س ــد ک ــالم کرده ان ــع آگاه اع ــي از مناب برخ
یــک دیپلمــات باســابقه و طرفــدار نزدیکي روابط دو کشــور اســت. 
ــکو را  ــاض در مس ــفارت ری ــئولیت س ــش مس ــدي پی ــا چن وی ت
برعهــده داشــته و بــه تازگــي »عبدالرحمــن بــن ابراهیــم بــن علی 

الرســي« جانشــین وی در مســکو شــده اســت.
ــا  ــران، ب ــه ته ــاض ب ــوی ری ــد از س ــفیر جدی ــی س ــا معرف گوی
اســتقبال »محمــد بــن ســلمان« جانشــین ولیعهــد و پســر پادشــاه 
عربســتان کــه ایــن روزهــا دارای قــدرت و نفوذ زیــادی در دســتگاه 

ــوده اســت. حاکمیتــی عربســتان اســت، همــراه ب
ــاری«  ــری انص ــین جاب ــز »حس ــته نی ــه روز گذش ــن رابط در همی
ــت  ــتین نشس ــه، در نخس ــور خارج ــد وزارت ام ــخنگوی جدی س
خبــری خــود بــا اصحــاب رســانه پیرامــون روابــط تهــران و ریاض، 
گفــت: سیاســت ســابق ایــران براســاس گفتگــو بــا همســایگان بنا 
شــده، عربســتان از همســایگان ماســت و ظرفیــت هــای مهمــی 
ــد  ــفیر جدی ــزود: س ــود دارد.  وی اف ــای موج ــر فض ــرای تغیی ب
ــال طــی شــدن اســت. ــده و روال آن در ح ــی ش عربســتان معرف

نشانه هایی برای تغییر
همانطــور کــه اشــاره شــد معرفــی ســفیر جدید از ســوی عربســتان 
چنــد روز پــس از اظهــارات منتســب عــادل الجبیــر و پیــام وی در 

توئیتــر انجــام شــده اســت.
ــارات در  ــاعه« ام ــار الس ــری »اخب ــگاه خب ــه پای ــن رابط در همی
تحلیلــی نوشــته بــود: عــادل الجبیــر وزیــر خارجــه ســعودی بــرای 
اولیــن بــار -پــس از عهــده دار شــدن پســت وزارت امــور خارجــه 

ــر داد. ــران تغیی ــال ای ــود را در قب ــن خ ــتان- لح عربس

از دیگــر نشــانه هــای موجــود کــه اشــاره بــه تغییــر رفتــار احتمالی 
ــران و  ــرات ای ــه مذاک ــوان ب ــی ت ــران م ــال ای ــتان در قب عربس
ــت  ــر نف ــوس وزی ــار محس ــر رفت ــا تغیی ــان و ی ــتان در عم عربس
ــه  ــه روزنام ــرد ک ــاره ک ــک اش ــر اوپ ــالس اخی ــتان در اج عربس

ــود. ــه ب ــه آن پرداخت ــز ب ــت نی اکونومیس
در همیــن رابطــه پایــگاه خبــری اســپوتنیک روســیه در گزارشــی 
ــور  ــر ام ــی وزی ــاون پارلمان مــی نویســد: »حســین قشــقاوی« مع
ــان  ــران اظهــار داشــت کــه ســطحی از گفتگــو هــا می خارجــه ای

ــران و عربســتان شــروع شــده اســت. ای

ــش  ــرای کاه ــی ب ــانه های ــان نش ــا لبن ــن ت از یم
اختافــات

قشــقاوی ایــن مطلــب خــود را مســتند بــه دیــدار اخیــر »محمــد 
جــواد ظریــف« وزیــر امــور خارجــه ایــران بــا عــادل الجبیــر وزیــر 
امــور خارجــه عربســتان ســعودی در حاشــیه کنفرانــس ویــن ۲ و 
همچنیــن مالقــات هــای ســفیر ایــران در عربســتان ســعودی بــا 
ــات عربســتانی نمــوده و اظهــار داشــته علیرغــم تنــش هــا  مقام

روابــط دو کشــور در ســطح ســفیر برقــرار اســت.
اســپوتنیک در ادامــه مــی نویســد: گــو اینکــه دو مــورد ذکــر شــده 
توســط قشــقاوی را نمــی تــوان بــه عنــوان دالیــل کافــی بــرای 
شــروع مذاکــرات و گفتگــوی فیمابیــن ایــران و عربســتان دانســت 
امــا بــا توجــه بــه شــرایطی که طــی چنــد هفتــه اخیــر پیــش آمده 
ــان  ــرده می ــی پشــت پ ــوان گفــت احتمــال اینکــه مذاکرات مــی ت
ایــران و عربســتان ســعودی وجــود داشــته باشــد زیــاد اســت چــرا 
کــه گــره اکثــر اختالفــات در منطقــه خــاور میانــه در دســت ایــران 
وعربســتان ســعودی اســت و شــروع بــاز شــدن ایــن گــره هــا خود 

نشــانه شــروع یــک رونــد مثبــت میــان دو کشــور اســت.
در ایــن راســتا مــی تــوان بــه شــروع آتــش بــس و مذاکــرات یمــن 
همزمــان بــا مذاکــرات در مــورد بحــران ســوریه و افــق رســیدن به 
ــر خــارج کــردن داعــش از  ــان و توافــق ب راه حــل سیاســی در لبن

عــراق اشــاره کــرد.
در هفتــه هــای اخیــر زمزمــه اینکــه طــرف هــای مخالــف در لبنان 
بــه نحــوی بــر ریاســت جمهــوری »ســلیمان فرنجیــه« و یــا حتی 
»میشــل عــون« )هــر دو مــورد حمایــت ایــران( در مقابل نخســت 
وزیــری ســعد الحریــری )مــورد حمایــت عربســتان ســعودی( بــه 
توافــق رســیده انــد و ظاهــرا همــه منتظــر لحظــه نهایــی اعــالم 
ایــن توافــق هســتند بارقــه امیــدی بــرای بــاز شــدن گــره هــای 

سیاســی ایــن کشــور بوجــود آورد.
در ســوریه نیــز شــاهد آن هســتیم کــه پــس از ســالها از مخالفت با 
باقــی مانــدن بشــار اســد در قــدرت بــه یکبــاره عربســتان ســعودی 
تعــداد زیــادی از مخالفــان ســوری را در ریــاض جمــع مــی کنــد و 
از همــان جــا مخالفــان اعــالم مــی کننــد کــه بــا ســرکار مانــدن 

بشــار االســد در قــدرت مخالفتــی ندارنــد
ــرده  ــه موضــوع ســوریه اشــاره ک ــه ب ــن رســانه روســی در ادام ای
ــس از  ــه پ ــتیم ک ــاهد آن هس ــز ش ــوریه نی ــد: در س ــی نویس و م
ســالها مخالفــت بــا باقــی مانــدن بشــار اســد در قــدرت بــه یکبــاره 
عربســتان ســعودی تعــداد زیــادی از مخالفــان ســوری را در ریــاض 
جمــع مــی کنــد و از همــان جــا مخالفــان اعــالم مــی کننــد کــه با 
ســرکار مانــدن بشــار االســد در قــدرت مخالفــت ندارنــد، حــد اقــل 
ــر ماجراهــای  ــی کــه پیگی ــی. آنهای ــه انتقال ــه مرحل ــا رســیدن ب ت
ســوریه هســتند مــی تواننــد بــه شــما بگویند خــود همیــن تصمیم 
یــک تغییــر بــزرگ بــه حســاب مــی آیــد چرا کــه گــره اصلــی کل 

جنــگ ســوریه طــی چنــد ســال اخیــر همیــن نکتــه بــود.
در یمــن عربســتان ســعودی از تاکیــد بــر اجــرای کامــل قطعنامــه 
هــای ســازمان ملــل در مــورد یمــن و عقــب نشــینی کامــل انصــار 
اهلل از مواضــع تحــت تصــرف خود، عقــب نشــینی کــرد و مذاکرات 

صلــح بــر اســاس شــرایط موجــود قــرار اســت انجــام شــود.
در مــورد عــراق ورود ترکیــه بــه ایــن کشــور نشــان مــی دهــد 
کــه ایــن کشــور منافــع خــود را در خطــر مــی بینــد لــذا تصمیــم 
گرفتــه مســتقیم وارد عــراق شــود. نکتــه ایــن اســت کــه همیــن 
مســاله نشــان مــی دهــد عربســتان ســعودی هــم موضــع خــود 
ــدا  ــه ج ــود را از ترکی ــه خ ــر داده و کاس ــور را تغیی ــن کش در ای

کــرده اســت.
اســپوتنیک در پایــان مــی نویســد: همــه ایــن مــوارد را کــه کنــار 
ــی  ــات هوای ــه عملی ــم ک ــور کنی ــم تص ــی توانی ــم م ــم بگذاری ه
روســیه در ســوریه و همچنیــن تغییــر مواضــع کشــورهای اروپایــی 
ــرات  ــه تغیی ــه خاورمیان ــا تروریســم در منطق ــگ ب ــه جن نســبت ب
اساســی ای را بوجــود آورده کــه عربســتان ســعودی را بــر آن 
داشــته تــا در سیاســت هــای خــود تجدیــد نظــر کننــد و بــه تالش 
هــای ایــران بــرای گفتگــو بــا ایــن کشــور واکنــش مثبــت نشــان 
دهــد و همــه ایــن ماجــرا هــا فقــط شــروع جریــان اســت و مــی 
ــران و عربســتان ســعودی  ــی کــه ای ــود در صورت ــدوار ب ــوان امی ت
ــده در  ــکالت عم ــد مش ــل کنن ــل و فص ــود را ح ــات خ اختالف

ــه حــل شــود. منطقــه خاورمیان

آیا رفتار سعودی در قبال ایران تغییر کرده است/ معرفی سفیر جدید
عبدالحمید بیاتی
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ــان  ــی همچن ــه در حال ــوری ترکی ــس جمه رئی
در صــورت  تل آویــو  بــا  روابــط  بهبــود  از 
شکســته شــدن محاصــره غــزه خبــر مــی 
دهــد کــه ضمــن حفــظ روابــط پشــت پــرده بــا 
صهیونیســت ها، هیــچ اقــدام عملــی بــرای رفــع 

محاصــره آن صــورت نمی دهــد.
ــوری  ــس جمه ــان« رئی ــب اردوغ ــب طی »رج
ــه صــورت رســمی اعــالم کــرد  ــرا ب ترکیــه اخی
ــو از  ــل آوی ــکارا و ت ــان آن ــط می ــود رواب ــه بهب ک
اولویت هــای سیاســت خارجــی ترکیــه بــه 
ــره  ــع محاص ــرط »رف ــی رود. وی ش ــمار م ش
ــراری  ــوان یکــی از شــروط برق ــه عن ــزه« را ب غ
ــرده  ــرح ک ــو مط ــل آوی ــا ت ــط ب ــدد رواب مج
اســت. ایــن اظهــارات در حالــی مطــرح شــد کــه 
چنــدی پیــش نیــز یــک مقــام بلندپایــه ترکیــه 
ای تصریــح کــرده بــود: آنــکارا بــه دنبــال عــادی 
ســازی روابــط بــا اســرائیل اســت. البته اظهــارات 
ــده  ــر کنن ــکارا غافلگی ــت آن ــات دول ــر مقام اخی
نبــود، چــرا کــه بنــا بــر اعــالم رســانه هــا ترکیــه 
کــه پــس از حــوادث ســال ۲0۱0 روابــط بــا تــل 
ــه پاییــن تریــن ســطح ممکــن تنــزل  آویــو را ب
ــطح  ــه س ــط ب ــاء رواب ــا ارتق ــرا ب ــود، اخی داده ب

ــت. ــرده اس ــت ک کاردار موافق
پــس از حملــه نظامیــان رژیــم صهیونیســتی بــه 
ــه  ــی ک ــن الملل ــای بی ــره در آب ه کشــتی مرم
ــرای  ــتانه ب ــان دوس ــای انس ــک ه ــل کم حام
ــط  ــکارا رواب ــود، آن ــزه ب ــاکن غ ــطینیان س فلس
ــن ســطح  ــن تری ــه پایی ــو را ب ــل آوی ــا ت ــود ب خ
ممکــن کاهــش داد. مقامــات ترکیــه در آن 
ــرگیری  ــرای ازس ــگام دو شــرط اساســی را ب هن
روابــط بــا رژیم صهیونیســتی عنــوان کردنــد؛ ۱ـ 
ــزه.  ــر غ ــع حاص ــو. ۲ـ رف ــی نتانیاه عذرخواه

ــه  ــوع حادث ــج ســال از وق ــود گذشــت پن ــا وج ب
حملــه بــه کشــتی مرمــره و کشــته شــدن 
9 فعــال صلــح ترک تبــار، شــرط اول آنــکارا 
ــن  ــال از ای ــس از دو س ــا پ ــد و تنه ــق نش محق
حادثــه »بنیامیــن نتانیاهــو« نخســت وزیــر رژیم 
صهیونیســتی در تمــاس تلفنــی بــا »رجــب 
ــت  ــان نخس ــه در آن زم ــان« ک ــب اردوغ طی
ــرد. ــف ک ــراز تأس ــه اب ــن زمین ــود، در ای ــر ب وزی

ــرط  ــن ش ــه ای ــی ک ــرط دوم؛ در حال ــا ش ام
ــدن  ــرح ش ــال از مط ــدود ۶ س ــت ح ــا گذش ب
ــده  ــق نش ــان محق ــکارا همچن ــط آن آن توس
نــوار غــزه تحــت  و فلســطینیان ســاکن 
محاصــره شــدید صهیونیســت هــا قــرار 
ــه  ــان ک ــد اردوغ ــی رس ــر م ــه نظ ــد، ب دارن
ــی  ــادی و امنیت ــط اقتص ــورش دارای رواب کش
بــا رژیــم صهیونیســتی اســت، بــار دیگــر 
ــا  ــی ب ــط سیاس ــای رواب ــی احی ــال و هوای ح
ــت  ــرده اس ــت ک ــز وی را سرمس ــو نی ــل آوی ت
بــه طــوری کــه از بهبــود روابــط بــا تــل آویــو 
ــه  ــوان اولویــت سیاســت خارجــی ترکی ــه عن ب
ــی  ــاد م ــابقـ  ی ــروط س ــان ش ــا هم ــا ب ـ ام
کنــد؛ شــروطی کــه خــود بــه خوبــی مــی دانــد 
ــرای  ــه اج ــن ب ــگاه ت ــا هیچ ــت ه صهیونیس
ــان  ــال، اردوغ ــن ح ــا ای ــد داد. ب ــا نخواهن آنه
ــاختن  ــرح س ــق مط ــا از طری ــرد ت ــالش ک ت
چنیــن اظهاراتــی، بــه صــورت رســمی تمایــل 

ــا  ــی ب ــط سیاس ــرگیری رواب ــرای ازس ــود ب خ
تــل آویــو را بــه گــوش صهیونیســت هــا 

ــاند. برس
صهیونیســتی  روزنامــه  ارتبــاط،  همیــن  در 
ــی  ــد: »رایزن ــی نویس ــوت« م ــوت آحاران »یدیع
هــای مقامــات ترکیــه و تــل آویــو بــرای 
ــه  ــال حمل ــه دنب ــه ب ــی ک ــرگیری روابط ازس
اســرائیل بــه کشــتی مرمــره رو بــه تیرگــی نهاد، 
بــه زودی آغــاز مــی شــود«. ایــن روزنامــه ادامــه 
مــی دهــد: »یــک مقــام اســرائیلی بــه زودی بــه 
منظــور آغــاز رایزنــی هــا بــا مقامــات ترکیــه ای 
بــه آنــکارا ســفر خواهــد کــرد. وی قصــد دارد در 
ــع  ــن جم ــه ای ــکارا ب ــات آن ــا مقام ــفر ب ــن س ای
ــران ۶  ــل بح ــت ح ــا وق ــه آی ــد ک ــدی برس بن
ــه«. ــا ن ــان دو طــرف رســیده اســت ی ســاله می

مقامــات آنــکارا طــی ســال هــای گذشــته نیــز از 
احتمــال عــادی ســازی روابــط بــا صهیونیســت 
هــا ســخن بــه میــان آورده بودنــد امــا بــه نظــر 
مــی رســد تیرگــی روابــط میــان مســکو و آنــکارا 
موجــب شــده تــا اردوغــان به صــورت رســمی از 
ــه عنــوان  ــا تــل آویــو ب عــادی ســازی روابــط ب
یکــی از اولویــت هــای سیاســت خارجــی ترکیــه 
یــاد کنــد. پــس از اقــدام ترکیــه در هــدف قــرار 
ــده روســی »ســوخوـ  ۲۴« و کشــته  دادن جنگن
شــدن یکــی از خلبانــان آن، روابــط میان مســکو 
ــا تنــش جــدی مواجــه شــد. روســیه  ــکارا ب و آن
برخــی تحریــم هــای اقتصــادی را علیــه آنــکارا 
ــه  ــی ک ــا زمان ــرد ت ــالم ک ــرده و اع ــال ک اعم
ترکیــه بــه صــورت رســمی عذرخواهــی نکنــد، 
ــد  ــه برنخواه ــی جویان ــات تالف ــت از اقدام دس

ــت. داش
ــای  ــم ه ــه تحری ــش ب ــکارا در واکن ــات آن مقام
روســیه اعــالم کردنــد: اگــر دری بــه روی ترکیه 
ــری  ــای دیگ ــک دره ــدون ش ــود، ب ــته ش بس
ــر  ــون پ ــد. اکن ــد ش ــاز خواهن ــه ب ــتند ک هس
ــه از آن ســخن  واضــح اســت آن دری کــه ترکی
ــت.  ــوده اس ــتی ب ــم صهیونیس ــت رژی ــی گف م
ــاز  ــی از نی ــش اعظم ــون بخ ــه تاکن ــه ک ترکی
ــون  ــن مــی کــرد، اکن ــه گاز را روســیه تأمی آن ب
تصمیــم گرفته تــا منابــع تأمیــن کننــده گاز خود 
ــن  ــه ای ــل ب ــن دلی ــه همی ــوع بخشــیده و ب را تن
نتیجــه رســیده اســت کــه گاز صهیونیســت هــا 
مــی توانــد بهتریــن جایگزیــن بــرای گاز روســیه 

ــد. باش
روزنامــه صهیونیســتی »یدیعــوت آحارانــوت« در 
ایــن خصــوص نیــز مــی نویســد: »طــی هفتــه 
ــه ای  ــر شــرکت هــای تجــاری ترکی هــای اخی
رایزنــی هایــی را با شــرکت هــای گازی اســرائیل 
ــاز ترکیــه آغــاز  ــه منظــور تأمیــن گاز مــورد نی ب
ــح  ــن تصری ــه همچنی ــن روزنام ــد«. ای ــرده ان ک
مــی کنــد: »ســرمایه داران اســرائیلی اذعــان می 
ــه  ــال حــل بحــران ب ــه دنب ــکارا ب ــه آن ــد ک کنن
ــا تــل آویــو و ازســرگیری دوبــاره  وجــود آمــده ب

ــوده اســت«. ــط ب رواب
آنچــه که بــه گمانــی زنــی هــا پیرامــون تصمیم 
ترکیــه بــرای واردات گاز از ســرزمین هــای 
اشــغالی رنــگ واقعیــت مــی بخشــد، اظهــارات 
اخیــر »یوفــال اشــتاینتیس« وزیــر انــرژی رژیــم 
صهیونیســتی اســت کــه گفتــه بــود: »اســرائیل 
اقــدام بــه صــادرات گاز بــه دیگــر کشــورها مــی 
کنــد و شــاید در ایــن میــان ترکیــه یکــی از ایــن 

کشــورها باشــد«.
ــم  ــا رژی ــط ب ــازی رواب ــادی س ــان از ع اردوغ
ــر  ــار دیگ ــد و ب ــی گوی ــخن م ــتی س صهیونیس
ــان  ــه می ــزه« را ب ــره از غ ــع محاص ــرط »رف ش
مــی آورد؛ شــرطی کــه در ســال ۲0۱0 نیــز از آن 
ســخن گرفتــه بــود. در ایــن میــان، این ســؤاالت 
بــه ذهــن متبــادر مــی شــود کــه اگــر آنــکارا بــه 
راســتی بــه دنبــال شکســته شــدن محاصــره نوار 
ــی  ــای مال ــک ه ــگاه کم ــرا هیچ ــود چ ــزه ب غ
ــه  ــالمی ارائ ــاد اس ــاس و جه ــه حم ــت ب هنگف
ــرده  ــالش نک ــگاه ت ــرا هیچ ــت؟ چ ــرده اس نک
ــت  ــای مقاوم ــروه ه ــاختن گ ــلح س ــا مس ــا ب ت
ــدن  ــته ش ــالمی راه شکس ــاد اس ــاس و جه حم
محاصــره غــزه را بــرای آنهــا فراهــم کنــد؟ چــرا 
هیچــگاه از روابــط خــود با آمریــکا و کشــورهای 
ــزه  ــره غ ــدن محاص ــته ش ــرای شکس ــی ب غرب

ــرده اســت؟ ــرج نک خ
در واقــع حمایــت هــای ظاهــری آنــکارا از 
مســأله فلســطین هیچــگاه از ســطح گفتــار 
ــه  ــطین ب ــردم فلس ــه و دردی از م ــر نرفت فرات
ویــژه فلســطینیان ســاکن غــزه دوا نکــرده 
ــه  ــه در عرص ــد ترکی ــی رس ــر م ــه نظ ــت. ب اس
ــه  ــکار را ب ــت های جنایت ــک صهیونیس دیپلماتی
ــه رســمیت مــی شناســد  عنــوان یــک دولــت ب
و در عرصــه رســانه ای بــر روابــط خــود بــا آنهــا 

ســرپوش نهــاده و مدعــی مــی شــود کــه نجــات 
ــط  ــرگیری رواب ــه ازس ــزه مقدم ــطینیان غ فلس

ــود. ــد ب خواه
در ایــن میــان ســهم مــردم مظلــوم فلســطین از 
حمایــت هــای ترکیــه تنهــا »حمایــت سیاســی« 
یــا بــه عبــارت بهتــر »حمایــت بی ثمــر« اســت؛ 
ــغالگران  ــهم اش ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ای
قــدس از حمایــت هــای آنــکارا، روابــط اقتصادی 
ــت.  ــا آن اس ــدودـ  ب ــد مح ــر چن ــیـ  ه و نظام
بــه نظــر مــی رســد آنــکارا فلســطین را حتــی در 
جرگــه کشــورهای عربــی نیــز نمــی بینــد چــه 
برســد بــه کشــورهای اســالمی کــه اگــر چنیــن 
ــود، ســهم فلســطین از ســطح حمایــت هــای  ب
ــن  ــود. بنابرای ــدازه ســهم اعــراب ب ــه ان ــکارا ب آن
ــی  ــن قربان ــطین بزرگتری ــه فلس ــت ک ــد گف بای

ــه شــمار مــی رود. سیاســت خارجــی ترکیــه ب
ــرد  ــوش ک ــز فرام ــه را نی ــن نکت ــد ای ــه نبای البت
کــه ترکیــه هماننــد بســیاری از کشــورهای 
دیگــر ماننــد چیــن و هنــد، اقــدام ســازمان 
آزادی بخــش فلســطین در به رســمیت شــناختن 
ــا  ــرار داده ت رژیــم صهیونیســتی را دســتاویزی ق
ــوِد  ــش از خ ــم بی ــا نمی توانی ــعار »م ــت ش تح
فلســطینی ها، فلســطینی باشــیم« بــه برقــراری 
ــی گســترده  ــط سیاســی، اقتصــادی و امنیت رواب
ــه از  ــد. ترکی ــادرت کن ــا مب ــت ه ــا صهیونیس ب
ــود  ــط خ ــه در رواب ــت ک ــورهایی اس ــه کش جمل
بــا اشــغالگران صهیونیســتی و حمایــت از مــردم 
مظلــوم فلســطین میــان »سیاســت« و »اقتصــاد و 
امنیــت« تفــاوت ویــژه ای قائــل مــی شــود؛ از یک 
ســو اقدام بــه اتخــاذ مواضع سیاســی در حمایــت از 
مــردم فلســطین مــی کنــد و از ســوی دیگــر روابط 
نظامــی و اقتصــادی خــود بــا صهیونیســت هــا را 

ــد. ــی ده ــترش م ــه روز گس روز ب
در همیــن ارتبــاط یــک ســازمان آمــاری ترکیــه 
ــط  ــم رواب ــه حج ــالم اینک ــا اع ــی ب در گزارش
تجــاری میــان ایــن کشــور و رژیم صهیونیســتی 
ــر  ــه بیــش از دو براب طــی پنــج ســال گذشــته ب
ــادالت  رســیده اســت، اعــالم کــرد: »حجــم مب
ــه بیــش از  ــو ب ــل آوی ــکارا و ت ــان آن تجــاری می
ــن  ــه همی ــیده اســت و ب ــون دالر رس ــج میلی پن
دلیــل ترکیــه در حــال حاضــر هفتمیــن شــریک 

ــه شــمار مــی رود«. ــو ب ــل آوی تجــاری ت
ــن نتانیاهــو« نخســت  ــن، »بنیامی ــر ای عــالوه ب
ــاط  ــن ارتب ــز در ای ــم صهیونیســتی نی ــر رژی وزی
ــی  ــاری کنون ــط تج ــود: »رواب ــرده ب ــح ک تصری
ــطح  ــن س ــکارا در باالتری ــو و آن ــل آوی ــان ت می
ممکــن ادامــه دارد و ایــن روابــط در طــول تاریــخ 

ــوده اســت«.  ــی ســابقه ب ب
از ســوی دیگــر، نقــش آفرینــی بســزای ترکیــه 
در تخریــب عــراق و ســوریه در نهایــت منجــر به 
ــی اســتراتژیک مقاومــت در  ــودی عمــق عرب ناب
فلســطین خواهــد شــد. بنابرایــن ادعــای ترکیــه 
مبنــی بــر حمایــت از ملــت فلســطین بــه ویــژه 
فلســطینیان ســاکن نــوار غــزه در ســایه حمایــت 
هــای همزمــان آنــکارا از تروریســت هــای 
تکفیــری در ســوریه و عــراق بیش از پیــش دروغ 
بــزرگ اردوغــان در خصــوص حمایــت از مســأله 

فلســطین را آشــکار مــی کنــد.

بازی نخ نمای اردوغان با غزه/ تل آویو جایگزین مسکو می شود
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رســانه هــای لبنانــی اعــالم کــرده انــد »ســعد الحریــری« رئیــس 
جریــان المســتقبل قصــد دارد »ســلیمان فرنجیــه« رئیــس حــزب 
ــی  ــوری معرف ــت جمه ــت ریاس ــزد پس ــوان نام ــه عن ــرده را ب الم

ــد. کن
پــس از پایــان دوره ریاســت جمهوری »میشــل ســلیمان« در ســال 
۲0۱۴، بــه دلیــل مخالفــت اکثــر گروه هــا و جریــان هــای سیاســی 
ــد ایــن دوره کــه دلیــل آن را مواضــع ضعیــف ایشــان در  ــا تمدی ب
قبــال تحــوالت داخلــی و منطقــه ای اعــالم کردنــد، کشــور لبنــان 
ــی کــه  ــا بحــران خــالء ریاســت جمهــوری مواجــه شــد؛ بحران ب
سلســله نشســت هــای متعــدد حــزب اهلل و المســتقبل هــم بــرای 
ــاز  ــان آغ ــوده اســت. از زم ــر نب ــون کارگ ــه آن تاکن ــان دادن ب پای
ــان  ــدگان پارلم ــان، نماین ــوری در لبن بحــران خــأ ریاســت جمه
ایــن کشــور جلســات متعــددی را بــرای انتخــاب رئیــس جمهوری 
ــه دلیــل عــدم  ــا ب ــن جلســات ی ــا تمامــی ای ــد ام تشــکیل داده ان
توافــق گــروه هــای سیاســی بــر ســر نــام رئیــس جمهــوری و یــا 
بــه دلیــل بــه حــد نصــاب نرســیدن تعــداد نماینــدگان بــا ناکامــی 
ــخ  ــوری در تاری ــت جمه ــود ریاس ــالء وج ــد. خ ــده ان ــه ش مواج
سیاســی لبنــان مســبوق بــه ســابقه اســت. از پایــان دوره ریاســت 
ــوض«؛  ــه مع ــاب »رینی ــا انتخ ــل« ت ــن الجمی ــوری »امی جمه
یعنــی از ســپتامبر ۱988 تــا نوامبــر ۱989و همیــن طــور از پایــان 
ــل  ــاب »میش ــا انتخ ــود« ت ــل لح ــوری »امی ــت جمه دوره ریاس
ــت  ــه ۲008، کاخ ریاس ــا م ــر ۲00۷ ت ــی از نوامب ــلیمان«؛ یعن س

ــود. ــان در »بعبــدا« فاقــد رئیــس ب جمهــوری لبن
ــکنی  ــه کارش ــد ک ــن باورن ــر ای ــه ب ــی منطق ــران سیاس تحلیلگ
های جریــان »۱۴ مــارس« در مســیر انتخــاب رئیــس جمهوری 
جدیــد لبنــان منجــر بــه بــروز بحــران خــأ ریاســت جمهــوری 
ــاز بحــران ســوریه از  ــان آغ ــن کشــور شــده اســت. از زم در ای
ــرنگونی  ــان س ــه گم ــارس« ب ــان »۱۴ م ــون، جری ۲0۱۱ تاکن
ــق در  ــای دمش ــت ه ــر سیاس ــا تغیی ــوریه و  متعاقب ــت س دول
قبــال جریــان هــای سیاســی داخلــی لبنــان، صحنــه سیاســی و 
اجرایــی ایــن کشــور را در حالــت انتظــار قــرار داده اســت تــا بعد 
ــم  ــع آنهــا رق ــه نف ــن هــدف، تحــوالت سیاســی ب از تحقــق ای
خواهــد بخــورد. بــا ایــن حــال، هدفــی کــه ۱۴ مــارس از حــدود 
ــروز  ــه ام ــا ب ــود ت ــرده ب ــیم ک ــش آن را ترس ــال پی ــار س چه
ــدرت  ــا ق ــان ب ــق همچن ــت دمش ــت و دول ــده اس ــق نش محق
ــش  ــد از نق ــان نبای ــن می ــد. در ای ــی ده ــه م ــود ادام ــه کار خ ب

عربســتان ســعودی در بــروز ایــن بحــران غافــل شــد؛ ســعودیها 
ــه  ــان المســتقبل ب ــا ســران جری در دیدارهــای مختلــف خــود ب
ــوری  ــت جمه ــف ریاس ــه مخال ــد ک ــرده ان ــالم ک ــت اع صراح
ــان  ــزب اهلل در لبن ــت ح ــورد حمای ــزد م ــون« نام ــل ع »میش

ــتند. هس
طــی حــدود دو ســال گذشــته گــروه هــای سیاســی لبنــان بــر ســر 
هیچیــک از نامزدهــای مــورد حمایــت حــزب اهلل یعنــی »میشــل 
عــون« و جریــان المســتقبل یعنــی »ســمیر جعجــع« بــرای عهده 
ــالف  ــد. اخت ــی نکردن ــوری توافق ــدن پســت ریاســت جمه دار ش
نظرهــای دو طــرف تــا جایــی پیــش رفــت کــه سلســله نشســت 
هــای سیاســی میــان حــزب اهلل و المســتقبل کــه بــا هــدف حــل 
بحــران خــأ ریاســت جمهــوری برگــزار مــی شــد بــه بــن بســت 
رســیده و متوقــف شــد. بــا ایــن حــال، طــی روزهــای اخیــر اخباری 
بــه گــوش مــی رســد کــه حاکــی از برخــی توافــق هــا میــان دو 
طــرف در ارتبــاط با بحــران خأ ریاســت جمهــوری اســت. از جمله 
ایــن اخبــار می تــوان بــه رایزنــی های میــان »ســعد الحریــری« و 
»ســلیمان فرنجیــه« اشــاره کــرد کــه گفتــه می شــود دو طــرف در 
جریــان آخریــن تمــاس تلفنــی بــا یکدیگــر طــرح هــای جدیــدی 
را بــرای حــل بحــران خــأ ریاســت جمهــوری مــورد بررســی قرار 

ــد. داده ان
در همیــن ارتبــاط روزنامــه »الدیــار« لبنــان مــی نویســد: ســعد 
ــه  ــا وی را ب ــرده ت ــق ک ــه تواف ــلیمان فرنجی ــا س ــری ب الحری
ــا  ــد، ام ــان معرفــی کن ــوان نامــزد ریاســت جمهــوری در لبن عن
ــوری رســمی وی  ــا اعــالم کاندیدات آنچــه کــه موجــب شــده ت
ــان اعضــای  ــر بیافتــد، وجــود برخــی اختالفــات در می ــه تأخی ب
ــان المســتقبل اســت. ایــن روزنامــه همچنیــن ادامــه مــی  جری
ــا و  ــروه ه ــن گ ــتقبل و همچنی ــان المس ــای جری ــد: اعض ده
ــد طــرح جدیــد  ــا آن معتقدن جریــان هــای سیاســی هــم ســو ب
ــوری  ــرای حــل بحــران خــأ ریاســت جمه ــری ب ســعد الحری
ــد بررســی هــای  ــه شــده و نیازمن ــا آنهــا ارائ ــدون مشــورت ب ب

ــت. ــتری اس بیش
ایــن در حالــی اســت کــه کارشناســان مســائل سیاســی معتقدند به 
دلیــل وابســتگی سیاســی جریــان المســتقبل بــه حــکام ســعودی، 
غیرممکــن اســت فــردی بــدون رضایــت مســئوالن آل ســعود از 
ــوری  ــزد پســت ریاســت جمه ــوان نام ــه عن ــتقبل ب ــوی المس س
معرفــی شــود. بــه گفتــه کارشناســان اگــر گمانــه زنــی رســانه هــا 

ــوان  ــه عن ــه ب ــی فرنجی ــرای معرف ــری ب ــل الحری ــر تمای ــی ب مبن
نامــزد پســت ریاســت جمهــوری درســت باشــد، تأخیــر در اعــالم 
رســمی ایــن مســأله بــدون شــک بــه علــت رایزنــی هــای بیشــتر 

المســتقبل بــا ریــاض در ایــن ارتبــاط اتفــاق افتــاده اســت.
در ایــن میــان بــه نظــر می رســد اعــالم خبــر ازســرگیری سلســله 
رایزنــی هــای سیاســی میــان حــزب اهلل لبنــان و جریان المســتقبل 
در آینــده نزدیــک، بــی ارتبــاط بــه طــرح جدیــد ســعد الحریــری 
نباشــد. نشســت هــای سیاســی گــروه هــای لبنانــی بــا یکدیگــر 
ــی قــرار اســت ازســر گرفتــه شــود کــه طــی حــدود یــک  در حال
ــن  ــود. در همی ــده ب ــف ش ــا متوق ــت ه ــن نشس ــته ای ــاه گذش م
ــازی«  ــعه و آزادس ــان »توس ــم« عضــو جری ــم هاش ــاط »قاس ارتب
ــه  ــه حــزب اهلل در ســخنانی کــه بیــش از پیــش فرضی نزدیــک ب
معرفــی فرنجیــه بــه عنــوان نامــزد ریاســت جمهــوری را تقویــت 
مــی کنــد، تصریــح کــرده اســت: »تحــوالت سیاســی اخیــر، بــه 
حالــت درجازنــی در رابطــه بــا انتخــاب رئیس جمهــور جدیــد پایان 
داد و اکنــون مذاکــرات و رایزنــی هــای سیاســی در لبنــان فضــای 
مثبتــی پیــدا کــرده اســت«. وی همچنیــن ادامــه داده اســت: »در 
حــال حاضــر شــرایط بــرای توافــق طــرف هــای مختلــف لبنانی و 
پایــان دادن بــه تنــش هــای ســال هــای گذشــته بیــش از پیــش 

ــا شــده اســت«. مهی
پایــگاه »العربــی الجدیــد« در خصــوص تصمیــم ســعد الحریــری 
بــرای معرفــی فرنجیه بــه عنــوان نامــزد پســت ریاســت جمهوری 
ــالم  ــش از اع ــری پی ــد الحری ــرح جدی ــد: ط ــی نویس ــان م در لبن
ــف از  ــارهای مختل ــا فش ــی ب ــی و خارج ــای داخل ــانه ه آن در رس
ســوی برخــی کشــورها نظیــر عربســتان و فرانســه بــا ناکامــی رو 
بــه رو شــد. ایــن پایــگاه ادامــه مــی دهــد: دولــت هــای پاریــس و 
ریــاض هــر کــدام بــا ارســال نامــه هــای جداگانه بــه ســران جریان 
المســتقبل رســما اعــالم کردنــد کــه معرفــی فرنجیــه بــه عنــوان 
نامــزد پســت ریاســت جمهــوری هیــچ کمکــی بــه آینــده سیاســی 
لبنــان نخواهــد کــرد. ایــن پایــگاه همچنیــن تصریــح مــی کنــد: 
ــا اکــراه  ــا الحریــری هرچنــد ب فشــارهای خارجــی موجــب شــد ت
امــا بــرای حفــظ حمایــت هــای خارجــی از حــزب خــود در لبنــان، 
از تصمیــم خــود صــرف نظــر کــرده و هیچــگاه آن را اعــالم نکنــد.

ــی  ــوص برخ ــز در خص ــالف« نی ــی »ای ــریـ  تحلیل ــگاه خب پای
توافــق هــا بــرای حــل بحــران خــأ ریاســت جمهــوری در لبنــان 
ــل  ــرای ح ــری ب ــد الحری ــنهادی جدی ــته پیش ــد: بس ــی نویس م
ایــن بحــران شــامل معرفــی فرنجیــه بــه عنــوان نامــزد ریاســت 
ــت  ــت نخس ــزد پس ــوان نام ــه عن ــود ب ــی خ ــوری و معرف جمه
وزیــری اســت. در ایــن میــان ســعد الحریــری، حــزب اهلل را 
ــی کــه  ــرای تحقــق اهدافــش مــی بینــد؛ حزب ــع ب بزرگتریــن مان
احتمــال دارد بــا ریاســت جمهوری فرنجیه مشــکلی نداشــته باشــد 
امــا بــدون شــک زیــر بــار نخســت وزیــری الحریــری نخواهــد داد.

ــر  ــالش اخی ــد ت ــران معتقدن ــیاری از تحلیلگ ــان بس ــن می در ای
الحریــری بــرای حــل بحــران خــأ ریاســت جمهــوری بــه دلیــل 
ــان و اســتقرار در ایــن کشــور  ــه لبن ــرای بازگشــت ب تمایــل وی ب
ــار  ــد دارد ب ــری قص ــا الحری ــاد آنه ــه اعتق ــرد. ب ــی گی ــورت م ص
ــی  ــا حت ــتقیم و ی ــورت مس ــه ص ــته و ب ــان بازگش ــه لبن ــر ب دیگ
غیرمســتقیم زمــام امــور را در دســت بگیــرد. کارشناســان بــر ایــن 
باورنــد حتــی در صورتــی کــه توافقــی میــان دو طــرف برای پســت 
ریاســت جمهــوری صــورت گیــرد، اختالفــات اساســی و ریشــه ای 
میــان حــزب اهلل و جریــان المســتقبل بــه قــوت خــود باقــی مــی 
مانــد، زیــرا شــعار حــزب اهلل حمایــت از جریــان مقاومت در سراســر 
ــه ویــژه در ســوریه اســت در حالیکــه المســتقبل اعتقــاد  جهــان ب
دارد بایــد بــه سیاســت داخلــی بیــش از سیاســت خارجــی بهــا داده 
ــان  و از حجــم نقــش آفرینــی در تحــوالت خــارج از مرزهــای لبن

کاســت.
ــلیمان  ــری« و »س ــعد الحری ــت »س ــرار اس ــورت، ق ــر ص در ه
فرنجیــه« در حاشــیه نشســت پاریــس بــا یکدیگــر دیــدار و گفتگو 
کننــد. بایــد دیــد آیــا ایــن دیــدار مــی توانــد بسترســاز راهــکاری 
ــت  ــأ ریاس ــاله خ ــران دو س ــه بح ــان دادن ب ــرای پای ــدی ب جدی

ــر؟ ــا خی ــان باشــد ی جمهــوری در لبن

طرح ریاست جمهوری فرنجیه در لبنان؛ 
مخالفت صریح عربستان و فرانسه

خاورمیانه و شمال آفریقا
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مقامــات آنــکارا پــس از مشــاهده پیشــروی 
ــات  ــایه عملی ــان ســوریه در س چشــمگیر نظامی
نظامــی روســیه علیــه تکفیریهــا، بــا هــدف قــرار 
ــده گشــایی  ــده روســی در صــدد عق دادن جنگن

ــد. ــه مســکو برآمدن علی
ارتــش ترکیــه دو روز پیــش یــک فرونــد جنگنده 
روســی را کــه مشــغول عملیــات علیــه تکفیریها 
ــرنگون  ــرار داده و س ــدف ق ــود، ه ــوریه ب در س
کــرد. آنــکارا ادعــا مــی کنــد کــه ایــن جنگنــده 
ــی  ــت مل ــه را نقــض و امنی ــی ترکی ــم هوای حری
ــود.  ــا مخاطــره مواجــه کــرده ب ایــن کشــور را ب
اقــدام ترکیــه بــا واکنــش مقامــات مســکو مواجه 
شــد. آنهــا معتقدنــد کــه جنگنــده روســی چنــد 
ــغول  ــه مش ــای ترکی ــر از مرزه ــر دورت کیلومت
مبــارزه بــا تروریســت هــای تکفیــری در ســوریه 
بــوده اســت کــه البتــه تمامــی شــواهد و قرائــن 

ایــن موضــوع را تأییــد مــی کننــد. 
ــی  ــرایط کنون ــه در ش ــه ترکی ــت ک ــح اس واض
ــی  ــت نظام ــس از دخال ــا پ ــد ت ــی کن ــالش م ت
ــل  ــار تحمی ــی از فش ــوریه، اندک ــیه در س روس
ــژه  ــه وی ــد، ب ــا بکاه ــت ه ــه تروریس ــده ب ش
اینکــه نظامیــان ارتــش ســوریه و نیروهــای 
دفــاع مردمــی ایــن کشــور طــی دو روز گذشــته 
ــیطره  ــا س ــه ب ــتان الذقی ــمالی اس ــه ش در حوم
کامــل بــر بیــش از ۱0 منطقــه اســتراتژیک 
هم مــرز بــا ترکیــه دســتاوردهای بزرگــی را 
خلــق کردنــد. آنچــه کــه در ایــن میــان بیــش از 
هــر چیــزی موجــب آزرده خاطــری آنــکارا شــده، 
ســیطره ارتش ســوریه بر بســیاری از روســتاهایی 
ــاکنان  ــاق س ــه اتف ــب ب ــب قری ــه اغل ــت ک اس
آنهــا را ترکمــان هــا تشــکیل مــی دهنــد؛ 
ترکمان هایــی کــه شــخِص رجــب طیــب 
اردوغــان در ســال ۲0۱۲ بــه آنهــا وعــده ایجــاد 
یــک منطقــه حائــل در مناطــق شــمالی حومــه 
ــود. ــزاز« را داده ب ــا »أع ــس« ت ــب از »جرابل حل

تحلیلگــران سیاســی منطقــه معتقدنــد از آنجایی 

ترکیــه از امکانــات و قــدرت کافــی بــرای مقابلــه 
ــدام  ــن اق ــا روس هــا برخــوردار نیســت، بنابرای ب
ــمان  ــی در آس ــده روس ــرنگونی جنگن آن در س
ــی  ــوی نظام ــگ و ب ــه رن ــش از آنک ــوریه بی س
ــه  ــه گفت ــوده اســت. ب داشــته باشــد، سیاســی ب
آنهــا در طــول تاریــخ ۱۷ جنــگ میــان عثمانــی 
هــا و روس هــا اتفــاق افتــاده اســت کــه در تمامی 
آنهــا ترک هــا بازنــده و روس هــا پیــروز بــوده اند. 
آنهــا بــر ایــن باورنــد کــه روســیه در حــال حاضر 
واکنشــی از خــود نشــان نخواهــد داد امــا بــدون 
ــخ  ــدون پاس ــه را ب ــورت گرفت ــدام ص ــک اق ش
رهــا نخواهــد کــرد و در زمــان و مــکان مناســب 

پاســخ قاطعــی بــه آنــکارا خواهــد داد.
ــاط، »ثابــت محمــد« کارشــناس  در همیــن ارتب
مســائل اســتراتژیک بــه پایــگاه خبــری »العهد« 
ــه  ــی ک ــی در حال ــده روس ــد: »جنگن ــی گوی م
حریــم هوایــی ترکیــه را نقــض نکــرده و در 
ســوریه مشــغول عملیــات نظامی علیــه تکفیریها 
بــود، بــه یــک بــاره توســط ارتــش ترکیــه هدف 
قــرار گرفتــه و ســرنگون مــی شــود و ایــن نمونه 
بــارز یــک اقــدام تروریســتی اســت«. وی ادامــه 
ــه در  ــان ک ــدام، اردوغ ــن اق ــا ای ــد: »ب ــی ده م
ــا سلســله اقدامــات  طــول پنــج ســال گذشــته ب
ــوریه  ــای س ــت ه ــه مل ــود علی ــتی خ تروریس
ــیده  ــون کش ــاک و خ ــه خ ــا را ب ــراق آنه و ع
ــده ســیاه  اســت، لکــه ننــگ دیگــری را در پرون
خــود بــه ثبــت رســاند«. این کارشــناس مســائل 
اســتراتژیک همچنیــن مــی افزایــد: » اگــر حادثه 
ــه از  ــط ترکی ــی توس ــده روس ــرنگونی جنگن س
زاویــه ای دیگــر بررســی شــود، بایــد گفــت کــه 
ایــن اقــدام نقــض آشــکار حاکمیــت ملی ســوریه 
بــوده اســت، چراکــه جنگنــده روســی در آســمان 
ــن  ــت و بدی ــوده اس ــرواز ب ــال پ ــوریه در ح س
ترتیــب یــک جنایــت جنگــی دیگــر بــه پرونــده 

ــه شــد«. ــان اضاف ــت اردوغ ــار از جنای سرش
اقــدام ارتــش ترکیــه در هــدف قــرار دادن جنگنــده 

روســی و ســرنگونی آن همزمــان با تــالش آمریکا 
و هم پیمانانــش کــه طــی روزهــای اخیــر بــا جنگ 
ــی  ــه برخ ــد ب ــدد بودن ــترده در ص ــانه ای گس رس
ــورت  ــد، ص ــدا کنن ــت پی ــوریه دس ــا در س امتیازه
گرفــت. بــه ویــژه اینکــه اردوغــان پیشــتر نیــز بــه 
بهانــه حمایــت از افــرادی کــه از آنهــا بــه عنــوان 
»مخالفــان معتــدل« یــاد مــی کــرد، بــه صراحــت 
از عــزم خــود بــرای ایجــاد منطقــه امــن در شــمال 
ســوریه خبــر داده بــود کــه در واقــع هــدف اصلــی 
ــن  ــتقر در ای ــای مس ــت ه ــت از تروریس او حمای
مناطــق بــود. البتــه در ایــن میــان، برخــی بــر ایــن 
باورنــد کــه اردوغــان چنیــن اقدامــی را بــدون چراغ 
ســبز از ســوی آمریــکا هیچــگاه عملیاتــی نخواهد 
کــرد، بنابرایــن بــرای ایجاد منطقــه امن در شــمال 
ــد  ــا بای ــت از تکفیریه ــور حمای ــه منظ ــوریه ب س
منتظــر دیــدگاه اربابــان آمریکایــی اردوغــان مانــد.

ــد  ــد ش ــب خواه ــن موج ــه همچنی ــدام ترکی اق
روســیه عملیــات نظامــی خــود علیــه تکفیریهــا 
در ســوریه و بــه ویــژه در حومــه اســتان الذقیــه 
را تشــدید کنــد. مســکو در حــال حاضــر خــود را 
در معــرض تهدیــدات تروریســتی مــی دانــد و به 
همیــن دلیــل جنــگ علیــه تکفیریهــا در ســوریه 
را تنهــا در حمایــت از دولــت قانونــی ایــن کشــور 
ــگ را در  ــن جن ــه ای ــد، بلک ــی کن ــه نم خالص

وهلــه اول جنــگ خــود تلقــی مــی کنــد.
ســرنگونی جنگنده روســیه در آســمان ســوریه را 
ــوان در چارچــوب تحــوالت میدانــی نیــز  مــی ت
ــه  ــدن دامن ــترده ش ــس از گس ــرد. پ ــی ک بررس
ــه  ــی ب ــای روس ــده ه ــی جنگن ــالت هوای حم
ــن  ــه ای ــه ب ــوریه ترکی ــا در س ــع تکفیریه مواض
ــالت،  ــن حم ــف ای ــه لط ــه ب ــید ک ــه رس نتیج
ارتــش ســوریه در یــک قدمــی تســلط کامــل بــر 
حومــه اســتان الذقیــه رســیده اســت، بــه ویــژه 
اینکــه اقــدام ترکیــه درســت همزمــان بــا تســلط 
کامــل ارتــش ســوریه بر تپــه هــای اســتراتژیک 
»کتــف الغنمــه« و »کتــف الغــدر« صــورت 

ــه هــای اســتراتژیک  ــه از تپ ــن دو تپ گرفــت. ای
در حومــه اســتان الذقیــه هســتند کــه بــر شــهر 
»ســلمی« اشــراف داشــته و از جملــه خطرنــاک 
تریــن و بزرگتریــن پایــگاه هــای تروریســت هــا 

ــی شــدند. ــه محســوب م ــه الذقی در حوم
ترکیــه بــا هــدف قــرار دادن جنگنــده روســی در 
ــام را  ــن پی ــا ای ــرد ت ــالش ک ــوریه ت ــمان س آس
بــه مقامــات مســکو برســاند کــه بایــد از شــدت 
ــوریه  ــا در س ــه تکفیریه ــی علی ــات نظام عملی
بکاهنــد. کارشناســان برایــن باورنــد کــه مقامات 
ــه  ــط ب ــیوه ای غل ــه ش ــود را ب ــام خ ــکارا پی آن
ــه  ــرا حادث ــات مســکو رســاندند، زی گــوش مقام
ــچ  ــا هی ــه تنه ــی ن ــای روس ــرنگونی هواپیم س
ــیه  ــی روس ــات نظام ــد عملی ــر رون ــری ب تأثی
علیــه تکفیریهــا در ســوریه نمــی گــذارد، بلکــه 
مســکو را در هــدف قــرار دادن تکفیریهــا بــه ویــژه 
در مناطــق تحــت حمایــت ترکیــه بیــش از پیــش 
تحریــک مــی کنــد. بــه گفتــه کارشناســان از ایــن 
پــس بایــد منتظر تشــدید عملیــات نظامی روســیه 
علیــه تکفیریهــا در حومه شــمالی اســتان الذقیه 

ــود. ــه ب ــوریه و ترکی ــای مشــترک س و مرزه
در همیــن ارتبــاط، »کامــل صقــر« از تحلیلگران 
ــف  ــاک توصی ــه ضمــن خطرن مســائل خاورمیان
کــردن اقــدام ترکیــه در هــدف قــرار دادن 
ــه  ــد: »دور از ذهــن ب ــده روســی مــی گوی جنگن
ــال  ــه دنب ــه ب ــدام ترکی نظــر نمــی رســد کــه اق
خشــم عمیــق مقامــات آنــکارا از دیــدار والدیمیر 
ــه  ــران صــورت گرفت ــی ای ــر عال ــا رهب ــن ب پوتی
باشــد«. وی ادامــه مــی دهــد: »مقامــات آنــکارا 
ــا اعتــراض خــود  ــا ایــن اقــدام تــالش کــرد ت ب
ــکو  ــران و مس ــان ته ــق می ــالف عمی ــه ائت را ب
ــا هــدف  ــا ب ــد. آنه ــه تروریســم اعــالم کنن علی
ــا را از گلیــم خــود  قــرار دادن جنگنــده روســی پ
فراتــر نهــاده و اثبــات کردنــد کــه هیــچ ارتباطــی 
بــا ائتــالف هــای گوناگــون مبــارزه بــا تروریســم 

ــد«. ندارن

سرنگونی جنگنده روسی؛ وقتی آنکارا پا را از گلیم خود فراتر گذاشت
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ــعه  ــت و توس ــزب عدال ــروزی ح ــه پی ــه ب ــا توج || ب
ــط  ــی توس ــک حزب ــت ت ــکیل دول ــه و تش در ترکی
ایــن حــزب و افزایــش قــدرت آن، تعامــل عــراق بــا 

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــه چگون ترکی
 آ. ک.پ در انتخابــات جدیــد برنــده شــد و دولــت جدیــد را در ترکیه 
تشــکیل خواهــد داد. حکومــت عــراق بــه دوســتی و همــکاری دو 
ــا ترکیــه نیــاز دارد. همــکاری عــراق و ترکیــه از قبــل در  طرفــه ب
زمینــه هــای سیاســی، اقتصــادی و امنیتــی بیشــتر خواهــد شــد. 
ایــن همــکاری بــا اقلیــم نیــز بیشــتر خواهــد شــد و وزیــر خارجــه 
ــتان  ــم کردس ــئوالن اقلی ــا مس ــد و ب ــل آم ــه اربی ــرا ب ــه اخی ترکی

عــراق دیــدار و بــر گســترش روابــط تاکیــد کــرد.

|| یکــی از اهدافــی کــه آمریکایــی هــا بــه ویــژه جــو 
ــکا در عــراق  ــدن معــاون رئیــس جمهــوری آمری بای
دنبــال مــی کننــد تجزیــه عــراق اســت؛ آیــا تجزیــه 
عــراق راهبــرد کان آمریــکا در عــراق اســت؟ آمریکا 
چــه اهدافــی از رهگــذر تجزیــه عــراق دنبــال خواهــد 

کــرد؟
ایــن مســئله جدیــدی نیســت و قبــل از ســقوط رژیــم صــدام نیــز 
ایــن موضــوع مطــرح بود کــه عــراق بــه ۳ منطقه کــردی، ســنی و 
شــیعه تقســیم شــود. طــرح بحــث آن اکنــون بیشــتر یــک موضوع 
امنیتــی و نظامــی اســت چــون بــه نظــر مــی رســد آمریکایــی هــا 
خواهــان تجزیــه عــراق در شــرایط کنونــی نیســتند بلکه با شــرایط 
امنیتــی کــه در منطقــه وجــود دارد ثابــت شــد کــه اقلیم کردســتان 
عــراق بــه دلیــل اینکــه کــه مســتقل اســت و نیروهــای مخصوص 
خــود را بــه نــام پیشــمرگه دارد ثابــت کــرد کــه در میــدان جنــگ 
حتــی مناطــق تحــت اشــغال داعــش را مــی توانــد آزاد کنــد. امروز 
در واقــع عــراق جدیــد عــراق پراکنــده حســاب مــی شــود هــم بــه 
لحــاظ جغرافیایــی و هــم سیاســی. وحــدت جغرافیایــی و سیاســی 
وجــود نــدارد و بــه همیــن خاطــر هــر کســی و هــر گروهــی دنبال 
ــذا  ــت ل ــده اس ــخصی بن ــر ش ــن نظ ــردد. ای ــی گ ــود م ــع خ مناف
ــه ذهــن آمریکایــی هــا مخصوصــا جــو  ــی کــه ب بهتریــن راه حل
ــه ۳  ــراق ب ــه ع ــن اســت ک ــیده ای ــی رس ــرایط کنون ــدن در ش بای
اقلیــم تبدیــل شــود. اگــر ایــن امــر اتفــاق بیفتــد موقعیــت اقلیــم 
کردســتان قــوی تــر مــی شــود امــا مــن تحقــق آن را بعیــد مــی 
ــه  ــه تجزی ــل ب ــا کســی تمای ــر از کرده ــه غی ــرا در کل ب ــم زی دان

عــراق نــدارد.
نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه متعاقــب چنیــن امــری کشــورهای 
ــع آنچــه  ــی مان ــا در شــرایط کنون ــرب ه ــه و مخصوصــا ع منطق
هــالل شــیعی اعــالم مــی کننــد در منطقــه مــی شــوند و 

ــت. ــراق اس ــدت ع ــظ وح ــق آن، حف ــری از تحق جلوگی

|| یکــی از اصــول اعامــی سیاســت خارجــی عــراق 
ــما  ــان ش ــه گم ــت. ب ــی اس ــط خارج ــوازن در رواب ت
ــه از  ــورهایی ک ــا کش ــد ب ــی توان ــه م ــداد چگون بغ
تروریســت هــا در عــراق حمایــت مــی کننــد از جمله 
ــور از  ــن کش ــان ای ــو و حامی ــک س ــتان از ی عربس

ــازد؟ ــرار س ــوازن برق ــران ت ــه ای جمل
تحقــق تــوازن در روابــط خارجــی عــراق در شــرایط کنونــی امــری 
ــورهای  ــا کش ــف ب ــای مختل ــروه ه ــراق گ ــت. در ع ــوار اس دش
مختلــف منطقــه ارتبــاط دارنــد و در آن چارچــوب نــگاه مــی کننــد. 
ــع  ــه هســتند مناف ــه در صحن ــفانه برخــی سیاســتمدارانی ک متاس
ــد و اگــر  ــی ترجیــح مــی دهن ــر منافــع مل ــی را ب شــخصی و حزب
ــه وجــود  اینطــور نبــود بســیاری از مشــکالت کنونــی در عــراق ب
نمــی آمــد. لــذا در چنیــن شــرایطی برقــراری تــوازن در روابــط بــا 

کشــورهای منطقــه دشــوار اســت.

ــی  ــراق برخ ــی ع ــکیل گارد مل ــه تش ــبت ب || نس
انتقــادات وارد اســت، برخــی معتقد هســتند تشــکیل 
گارد ملــی عــراق باعــث تضعیــف ارتــش از یــک ســو 
ــر  ــود، نظ ــی ش ــر م ــوی دیگ ــراق از س ــه ع و تجزی

ــت؟ ــما چیس ش
ــل یــک تیغــی کــه اگــر  ــه اســت مث ــی دو طرف تشــکیل گارد مل
مواظــب نباشــیم هــر دو طــرف آن دســت را مــی بــرد. اگــر کیفیت 
ارتــش عــراق را مــد نظــر قــرار دهیــم ناگزیر بــه تشــکیل گارد می 
شــویم امــا خــود تشــکیل ایــن گارد به دنبــال تقســیم عراق اســت 
مثــال اهل تســنن خواهــان تشــکیل گارد خــود اســت، کردهــا گارد 
ــد و اهــل تشــیع  خــود را تحــت عنــوان نیروهــای پیشــمرگه دارن

نیــز حشــد الشــعبی را دارد.
تشــکیل گارد ملــی عــراق عامــل اختــالف اســت و اال بــه لحــاظ 
عملــی تجربــه اقلیم کردســتان نشــان داد اگــر نیروهای پیشــمرگه 
ــد.  ــه کن ــش مقابل ــروه داع ــا گ ــت ب ــی توانس ــت نم ــود نداش وج
تشــکیل پیشــمرگه بــرای امــروز نیســت و قبــل از فروپاشــی رژیم 

ــه مناطــق  ــر ب ــروز اگ ــذا ام ــد. ل ــود آم ــه وج ــرو ب ــن نی صــدام ای
تحــت اشــغال داعــش بنگریــم مــی بینیــم ایــن مناطــق، مناطــق 
ــت از  ــه توانس ــنت ن ــل س ــت و اه ــنت اس ــل س ــه اه ــوط ب مرب
مناطــق خــود حمایــت کنــد و نــه داعشــی هــا را از ایــن مناطــق 
ــز  ــر اهــل تســنن نی ــد اســت اگ ــد. اهــل ســنت معتق ــرون کن بی
ــق  ــه مناط ــش ب ــوذ داع ــع از نف ــت مان ــی داش ــلح م ــروی مس نی
ــر  ــم مگــر اکث ــا مــن مــی گوی ــرل خــود مــی شــد ام تحــت کنت
فرماندهــان ارتــش عــراق، مســلح و اهــل تســنن نبودنــد؟ بــه نظر 
مــن بعضــی بــه دنبــال بهانــه جویــی در حفــظ امنیــت هســتند و 
بــرای ناامنــی هــای موجــود بــه دنبــال توجیه هســتند، لذا شــخصا 
معتقــدم تشــکیل گارد ملــی در عــراق عامــل اختــالف مــی شــود و 

باعــث ایجــاد وحــدت نخواهــد شــد.

|| یــک مرکــز اطاعاتــی بــا مشــارکت ایــران، 
ــده  ــاد ش ــداد ایج ــراق در بغ ــوریه و ع ــیه، س روس
اســت آیــا امــکان گســترش همــکاری هــای نظامی، 
ــده  ــور در آین ــن 4 کش ــان ای ــی می ــی و اطاعات امنیت
ــت  ــکان درخواس ــا ام ــت و آی ــد داش ــود خواه وج
بغــداد از مســکو بــرای گســترش حمــات هوایــی از 

ــود دارد؟ ــراق وج ــه ع ــوریه ب س
مــن مــی گویــم مــی تــوان از وجــود روســیه بــرای مقابلــه بــا گروه 
هــای تروریســتی اســتفاده کــرد امــا بعــد آن چــه؟ سیاســت آمریکا 
ــا  ــه ب ــارزه قاطعان ــال مب ــه دنب ــا ب ــی ه ــه آمریکای ــت ک ــن اس ای
داعــش نیســتند و خواهــان جنــگ محــدود بــا ایــن گــروه هســتند 
ــذا تضــاد  ــودی داعــش اســت ل ــه خواهــان ناب امــا روســیه قاطعان
منافــع پیــش مــی آیــد. شــاید روســیه و آمریــکا در ایــن میــان بــه 
یــک نقطــه مشــترک برســند و اگــر بــه ایــن نقطــه برســند مــی 
تــوان دربــاره آینــده منافــع منطقــه تــا حــدی مذاکــره کــرد. مــن 
ــه  ــه صحن ــه ب ــن اســت ک ــیه ای ــع روس ــی از مناف ــرم یک ــه نظ ب
قــدرت بازگــردد چــرا کــه قبــال آمریــکا قــدرت بــزرگ در منطقــه 

ــود. ب

گفتگو با ناظم دباغ:

توازن در روابط خارجی عراق دشوار است/دیدگاه ها درباره گارد ملی

نماینده اقلیم کردستان عراق ضمن اعالم چرایی طرح 
آمریکایی  دولتمردان  برخی  سوی  از  عراق  تجزیه 
به تشریح دیدگاه ها درباره تشکیل گارد ملی عراق 

. خت ا د پر
تشکیل اقالیم در عراق، دنبال کردن تجزیه عراق از سوی 
برخی دولتمردان آمریکایی، تشکیل مرکز اطالعاتی با 
مشارکت ایران، روسیه، سوریه و عراق و نوع نگاه بغداد 
به روابط و سیاست خارجی منطقه ای و فرامنطقه ای از 
جمله موضوعاتی هستند که در گفتگوی خبرگزاری مهر 
با ناظم دباغ نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران مورد 
بررسی قرار گرفته است. مشروح این گفتگو در ادامه از 

نظر می گذرد.

سمیه    خمارباقی

خاورمیانه و شمال آفریقا
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|| آیــا تعریــف مســکو و دمشــق از 
یکســان  تروریســتی  گروههــای 
ــه  ــی ک ــه در حال ــرای نمون ــت؟ ب اس
مســکو بــا ارتــش آزاد در حــال مذاکره 
ــمیت  ــه رس ــا را ب ــق آنه ــت دمش اس
ــن  ــی در ای ــا توافق ــد؟ آی ــی شناس نم
خصــوص بیــن دمشــق و مســکو 

دارد؟ وجــود 
مــا معتقدیــم تروریســم، تروریســم اســت و 
طبــق قوانیــن بیــن الملــل، تروریســت بــه 
کســی اطــالق مــی شــود کــه مرتکــب کشــتار 
ــای  ــت ه ــذا تروریس ــود ل ــی ش ــب م و تخری
ــته  ــه داش ــی ک ــر عنوان ــوریه ه ــری در س تکفی
ــه  ــف ســوریه دســت ب باشــند در مناطــق مختل
ــات و کشــتار تمامــی طیــف  فجیــع تریــن جنای
ــی  ــوری م ــن س ــب اماک ــردم و تخری ــای م ه
زننــد. در نتیجــه تروریســم بدون اســتثناء شــامل 
ــود،  ــی ش ــتی م ــای تروریس ــروه ه ــی گ تمام
مفهــوم مخالفــان در هر کشــوری مشــهور اســت 
و منظــور از آن مخالفــان ملی و سیاســی هســتند 
کــه از ســالح و خشــونت اســتفاده نمــی کننــد و 
علیــه دولــت و شــهروندان مرتکــب جنایــت نمی 
شــوند. هــر کســی کــه از خشــونت اســتفاده مــی 
کنــد و نهادهــای دولت و ارتــش ســوریه را هدف 
قــرار مــی دهــد تروریســت محســوب می شــود. 
ــوم  ــم در عل ــرب از تروریس ــکا و غ ــف آمری تعری
ــل،  ــون بیــن المل ــدارد و در قان سیاســی وجــود ن
ــان  ــد و مخالف ــم ب ــوب و تروریس ــم خ تروریس
ــی  ــلح افراط ــان مس ــه رو و مخالف ــلح میان مس
وجــود نــدارد زیــرا مخالفــان مســلح یعنــی اینکه 
ایــن افــراد مســلح هســتند و از ســالح اســتفاده 
ــهروندان،  ــه ش ــه علی ــانی ک ــد و کس ــی کنن م
ارتــش و دولــت ســوریه از ســالح اســتفاده مــی 

ــی شــوند. ــد تروریســت محســوب م کنن
ــامل  ــه ش ــت بلک ــالح نیس ــط س ــم فق تروریس
ــان  ــم می ــا نمــی توانی ــز مــی شــود. م تفکــر نی
ــده و  ــران کنن ــری وی ــتی تکفی ــر تروریس تفک
تفکــر وابســته بــه القاعــده و وهابیــت، تفکیــک 

قائــل شــویم چــرا کــه همــه اینهــا دارای یــک 
سرمنشــأ هســتند. مــا در حــال حاضــر بــا 
ــورهایی  ــی کش ــران و تمام ــراق، ای ــیه، ع روس
کــه دارای اراده واقعــی و عــزم جــدی بــرای 
ــروه  ــاره گ ــتند درب ــم هس ــا تروریس ــارزه ب مب
هــای تروریســتی اتفــاق نظــر داریــم و در رونــد 
مبــارزه بــا گــروه هــای تروریســتی تکفیــری در 
یــک جبهــه واحــد قــرار داریــم. مــا امروز شــاهد 
ــرب و  ــه غ ــتیم ک ــمی هس ــترش تروریس گس
مــزدوران آن در منطقــه و آمریــکا مســئولیت 
ــای  ــروه ه ــه گ ــد کســانی ک ــده دارن آن را برعه
ــی و  ــت مال ــورد حمای ــری را م تروریســتی تکفی
ــال ســالح  ــد ارس ــد و رون ــرار دادن تســلیحاتی ق
بــه ســوریه از طریــق ترکیــه را تســهیل کردنــد 
و همــواره بــه حمایــت هــای خــود از تروریســت 

ــد. ــی دهن ــه م ــوریه ادام ــا در س ه

|| موضــع شــما در قبــال نیروهــای 
کــرد زبانــی کــه بــا گــروه داعــش مــی 
جنگنــد چیســت آیــا آنهــا را بخشــی از 
ــا  ــد ی جبهــه مقاومــت تلقــی مــی کنی

ــر؟ خی
همــه مــا در ســوریه مــی گوییــم در ایــن کشــور 
از یکدیگــر جــدا نمــی شــویم، مــا در چارچــوب 
ــل  ــهروندی، و اص ــوق ش ــی، حق ــون اساس قان
برابــری در ســوریه انــواع شــهروند ســوری 
ــا گــروه هــای  ــم و تمامــی کســانی کــه ب نداری
ــدون  ــارزه مــی کننــد ب تروریســتی تکفیــری مب
ــی  ــع مل ــه مناف ــت ب ــتای خدم ــتثناء در راس اس
مبــادرت بــه ایــن امــر مــی کننــد. همــه آنهایــی 
ــا گــروه هــای تروریســتی تکفیــری مــی  کــه ب
جنگنــد و بــا تروریســم و بــه کارگیــری آن علیــه 
ــتند در  ــف هس ــوریه مخال ــش س ــت و ارت دول
صــف نیروهــای دولتــی ایــن کشــور محســوب 

ــی شــوند. م

|| توافقــی بیــن ترکیــه و آمریــکا بــرای 
مســدود کــردن مرزهــای شــمال 
ــا  ــت. آی ــه اس ــورت گرفت ــوریه ص س
ایــن نمــی توانــد زمینــه ســاز منطقــه 

ــد؟ ــه باش ــوی ترکی ــل از س حائ
دولــت ترکیــه از ۴ ســال و نیــم پیــش پایگاهــی 
ــه  ــا ب ــت ه ــزام تروریس ــرای اع ــتیک ب لجس
ســوریه و حامــی مالــی و تســلیحاتی آنهــا بــوده 
ــروه  ــری از گ ــعودی و قط ــوال س ــا ام اســت و ب
هــای تروریســتی در ســوریه حمایــت لجســتیک 
کــرده اســت. مــا تاکنــون شــاهد اقــدام جــدی و 
واقعــی از ســوی ترکیــه و آمریــکا بــرای مبــارزه 
ــی  ــه م ــی ک ــم. کس ــوده ای ــم نب ــا تروریس ب
خواهــد بــا تروریســم مبــارزه کنــد بایــد بــا دولت 
ــا  ــد ام ــته باش ــوریه هماهنگــی داش ــش س و ارت
مــا مالحظــه کردیــم ائتالفــی کــه بــه رهبــری 
آمریــکا و از بیــش از ۶0 کشــور جهــان تشــکیل 
ــا  ــه ب ــه تنهــا دســتاوردی در مقابل شــده اســت ن
ــترش  ــم گس ــه تروریس ــته بلک ــم نداش تروریس
پیــدا کــرده اســت و بــه قلــب کشــورهای حامــی 
ــرب  ــری در غ ــتی و تکفی ــای تروریس ــروه ه گ
ــق  ــرای تحق ــه ب ــورهایی ک ــت کش ــیده اس رس
ــت ســوریه در  ــف دول ــه هایشــان در تضعی توطئ
زمینــه تروریســم در ایــن کشــور ســرمایه گذاری 

ــد. ــرده بودن ک

|| آیــا دولــت ســوریه در خصــوص 
آوارگان ســوری اقداماتــی در زمینــه 
ــرده  ــاذ ک ــی اتخ ــن الملل ــی و بی داخل

ــت؟ اس
ــی  ــه مناطق ــق ب ــران متعل ــی مهاج ــا تمام طبع
ــدف  ــا ه ــت ه ــوی تروریس ــه از س ــتند ک هس
ــز  ــرت نی ــن مهاج ــت ای ــد و عل ــه ان ــرار گرفت ق
تروریســم اســت. دولــت ســوریه تمامــی امکانات 
را بــرای انتقــال آوارگان ســوری در داخل ســوریه 

بــه مناطــق تحــت کنتــرل دولــت فراهــم کــرده 
ــوان شــهروندان در  ــه عن ــن آوارگان ب اســت و ای
کنــار دیگر بــرادران ســوری خــود در ایــن مناطق 
زندگــی مــی کننــد. شــما مــی دانیــد کــه دولــت 
ســوریه بار ســنگین تامیــن نیازهای شــهروندانی 
ــرار  ــتی ف ــای تروریس ــروه ه ــات گ ــه از جنای ک
کــرده انــد و بــه دیگــر مناطــق ســوریه منتقــل 
ــراد  ــن اف ــد. ای ــی کش ــه دوش م ــد را ب ــده ان ش
اگــر از دولــت ســوریه تــرس و نگرانــی داشــتند 
بــه مناطق تحــت کنتــرل دولــت مهاجــرت نمی 
کردنــد ایــن در حالــی اســت کــه آوارگانــی کــه 
از طریــق ترکیــه مهاجــرت کــرده انــد حــدود ۲0 
ــه  ــه در ایــن زمین ــت ترکی درصــد هســتند و دول
توطئــه ای را برنامــه ریــزی کــرده اســت کــه بــه 
موجــب آن ایــن افــراد از طریــق بنــادر و مرزهای 
زمینــی ترکیــه بــه کشــورهای اروپایــی منتقــل 
ــز از تروریســم و  ــن آوارگان ســوری نی شــوند. ای
چالــش هــای اقتصــادی ناشــی از جنــگ علیــه 

ــد. ســوریه فــرار کــرده ان

ــژه  ــه وی ــوریه ب ــی س ــاع میدان || اوض
ــد؟ ــی مــی کنی ــه ارزیاب ــب را چگون حل

در حــال حاضــر ارتــش ســوریه و نیروهــای دفاع 
ــی  ــروی هوای ــت نی ــا حمای ــن کشــور ب ــی ای مل
ــه  ــران و جبه ــاران ای ــک مستش ــوریه و کم س
ــا  ــارزه ب ــل مب ــکار عم ــطین ابت ــت فلس مقاوم
ــش  ــد. ارت ــده دارن ــوریه برعه ــم را در س تروریس
ســوریه در حــال حاضــر در عرصــه نبــرد بــا گروه 
هــای تروریســتی دســتاوردهایی را در حومــه 
جنوبــی و شــرقی حلــب، حمــص، حمــاه و حومه 
دمشــق بــه دســت آورده اســت. ایــن دســتاوردها 
اســتراتژیک  و  چشــمگیر  پیشــرفت  یــک 
محســوب مــی شــوند. موفقیــت هــای میدانــی 
ــای  ــروه ه ــینی گ ــب نش ــوریه عق ــش س ارت
ــن  ــف ای ــق مختل ــری از مناط ــتی تکفی تروریس

گفتگو با سفیر سوریه:

نقش کلیدی ایران در مذاکرات وین/ادعاهای ترکیه علیه روسیه دروغ است

بر  تاکید  تهران ضمن  در  سفیر سوریه 
حل  مذاکرات  در  ایران  کلیدی  نقش 
بحران سوریه موسوم به مذاکرات وین 
اعالم کرد که تفکر وهابیت خطرناکترین 
نوع تروریسم در جهان محسوب می شود.
سوریه،  ارتش  میدانی  دستاوردهای 
سوریه  دولت  اقدامات  وین،  مذاکرات 
درباره آوارگان این کشور، موضع ترکیه 
انتخابات  سوریه،  قبال  در  عربستان  و 
 - قاهره  روابط  سوریه،  در  زودهنگام 
دمشق، حمالت تروریستی بیروت و پاریس 
از جمله موضوعاتی هستند که در گفتگو 
با »عدنان محمود« سفیر سوریه در ایران 
مورد بررسی قرار گرفته است. مشروح این 

گفتکو در ادامه از نظر می گذرد.

سمیه خمارباقی - محمد مظهری

خاورمیانه و شمال آفریقا
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کشــور را بــه همــراه داشــته اســت، این اتفــاق در 
حالــی رخ مــی دهــد کــه ایــن گــروه هــا همــواره 
بــا جدیدتریــن انــواع ســالح هــا از ســوی برخــی 
ــن کشــورها  ــی شــوند و ای ــت م کشــورها حمای
خواســتار اتحــاد و هماهنگــی تمامی گــروه های 
تروریســتی بــا یکدیگــر شــده انــد و ایــن گــروه 
ــه النصــره،  ــا جبه ــون از داعــش ت ــم اکن ــا ه ه
ــح و جیــش االســالم  احــرار الشــام، جیــش الفت
ــا یکدیگــر متحــد شــده  علیــه ارتــش ســوریه ب
انــد و در عملیــات هــای خــود علیــه ملت ســوریه 

ــا یکدیگــر هســتند. دارای هماهنگــی کامــل ب
|| نشســت ویــن در حالــی برگزار شــد 
ــل  ــه عم ــوت ب ــز دع ــران نی ــه از ای ک
آمــد. دالیــل دعــوت از ایــران چــه بــود 
و چــه فرمولــی مدنظــر ایــن نشســت 

بــرای حــل بحــران اســت؟
ــد نقــش اساســی  ــا نمــی توان هیچکــس در دنی
ایــران در مســائل منطقــه و در مبــارزه بــا 
ــران در  ــش ای ــرد، نق ــده بگی ــم را نادی تروریس
ــا در  ــران ه ــل بح ــم و ح ــا تروریس ــارزه ب مب
منطقــه یــک نقــش اساســی و مبتنــی بــر اصول 
ــل  ــازمان مل ــور س ــل، منش ــن المل ــن بی قوانی
متحــد، اصول حــق و دیــدگاه اســتراتژیک و فهم 
حقیقــی از رویدادهــای منطقــه اســت لــذا غــرب 
در ســوریه مرتکــب اشــتباه شــد، غــرب، آمریــکا 
ــتان  ــون عربس ــه همچ ــزدوران آن در منطق و م
ــت  ــم حمای ــه از تروریس ــر و ترکی ــعودی، قط س
ــه  ــده ب ــه ش ــتورات دیکت ــی دس ــد و تمام کردن
ــه ســوریه را مرتکــب شــدند  ــد علی آنهــا و تهدی
لــذا مــا امــروز شــاهدیم گرایــش و مســیری کــه 
جمهــوری اســالمی ایــران در آن قرار دارد مســیر 
ــورهای  ــه کش ــی ک ــت و گرایش ــی اس صحیح
مذکــور ]در قبــال ســوریه[ دارنــد اشــتباه اســت.

ــود  ــا وج ــن را ب ــرات وی ــده مذاک || آین
مشــارکت ایــران چگونــه پیــش بینــی 
مــی کنیــد، آیــا منجــر بــه حل بحــران 

ســوریه خواهــد شــد؟
بــدون شــک، مشــارکت ایــران در مذاکــرات وین 
عامــل اصلــی در اتخــاذ تصمیماتــی بــود کــه در 
ایــن نشســت بــا مشــارکت جمهــوری اســالمی 
ــران، روســیه و کشــورهای دوســت همچــون  ای
ــه شــد. مشــارکت  ــان و عمــان گرفت عــراق، لبن
ایــن کشــورها در مذاکــرات ویــن نقــش کمــک 
کننــده ای بــه اتخــاذ تصمیماتــی داشــت کــه بر 
حــق ملــت ســوریه در تعییــن سرنوشــت خــود و 
اینکــه هیــچ طــرف خارجــی حــق ســخن گفتن 
ــازه  ــدارد و اج ــوریه را ن ــت س ــت از مل ــه نیاب ب
ــه  ــوریه دیکت ــردم س ــه م ــتوراتی را ب ــدارد دس ن
کنــد تاکیــد دارد. امــا بایــد بــر اجــرای قطعنامــه 
هــای شــورای امنیــت بــه ویــژه قطعنامــه هــای 
ــا تروریســم تاکیــد کــرد و  ــارزه ب ــه مب ــوط ب مرب
ــورهای  ــر کش ــار ب ــال فش ــر اعم ــن ب همچنی
حامی مالی و تســلیحاتی گــروه های تروریســتی 
همچــون ترکیــه، قطــر و عربســتان بــه عنــوان 
ــد  ــوریه تاکی ــل بحــران س ــرای ح ــه ای ب مقدم
ــن،  ــر وی ــم کــه مذاکــرات اخی ــا دریافتی کــرد. م
مبــارزه بــا تروریســم در ســوریه را یــک اولویــت 
تعییــن و بــر اصــل اساســی تعییــن حــق 
ــور  ــن کش ــردم ای ــط م ــوریه توس ــت س سرنوش

ــرد. ــد ک تاکی

|| ترکیــه اخیــرا ســفیر مســکو در 
ــن  ــل آن ای ــکارا را احضــار کــرد، دلی آن
ــه  ــیه ب ــت روس ــه گف ــه ترکی ــود ک ب
ــرده  ــه ک ــوریه حمل ــای س ــن ه ترکم
ــی  ــه هدف ــا چ ــدام ب ــن اق ــت. ای اس
صــورت گرفتــه اســت؟ آیــا ترکیــه بــه 
صــورت جــدی درصــدد اســت تــا وارد 

ــود؟ ــوریه ش ــگ در س جن
ایــن ســخن، بــی پایــه و اســاس اســت و 
ادعاهــای ترکیــه در ایــن زمینــه کــذب محــض 
ــت.  ــادق اس ــه ص ــن قضی ــس ای ــت و عک اس
ــراف  ــا اعت ــی دنی ــه تمام ــوریه بلک ــط س ــه فق ن
ــال  ــی ۴ س ــه ط ــت ترکی ــه دول ــد ک ــرده ان ک
و نیــم گذشــته در حمایــت از گــروه هــای 
تروریســتی در ســوریه نقــش دارد. معــاون رئیس 
جمهــوری آمریــکا اعــالم کــرده اســت کســانی 
کــه از داعــش و دیگــر گــروه هــای تروریســتی 
ــان  ــم پیمان ــد، ه ــی کنن ــت م ــوریه حمای در س
واشــنگتن در منطقــه همچــون ترکیه، عربســتان 
ســعودی و قطــر هســتند و ایــن موضــوع بیــش 
ــت،  ــده اس ــری ش ــم پیگی ــال و نی ــک س از ی
ــتی  ــای تروریس ــروه ه ــی گ ــم برخ ــا دریافتی م
همچــون داعــش و جبهــه النصــره پرچــم گــروه 
تروریســتی داعــش را در مناطــق مختلــف ترکیه 
بــه اهتــزاز در مــی آورنــد و مــورد حمایــت همــه 
جانبــه از ســوی دولــت ترکیــه قــرار مــی گیرنــد. 
مــا بــر ایــن بــاور هســتیم کــه مشــارکت روســیه 
ــوریه  ــت از س ــم و حمای ــا تروریس ــارزه ب در مب
ــر  ــی ب ــای افراطــی مبتن ــروه ه ــا گ ــه ب در مقابل
ــل و منشــور ســازمان  ــن المل ــن بی اصــول قوانی
ــت  ــت دول ــه درخواس ــت و ب ــد اس ــل متح مل
ــی  ــن در حال ــت، ای ــه اس ــورت گرفت ــوریه ص س
ــوریه و  ــال س ــه در قب ــع ترکی ــه موض ــت ک اس
ــه  ــض قطعنام ــا نق ــت ه ــت آن از تروریس حمای
ــا  ــارزه ب ــه مب ــت در زمین ــورای امنی ــای ش ه
تروریســم و منشــور ســازمان ملــل متحــد 

ــود. ــی ش ــوب م محس

ــه آنکــه اعــام شــده اســت  || نظــر ب
عربســتان ســعودی در مــاه آینــده 
میــادی میزبــان نشســت گــروه هــای 
ــود،  ــد ب ــوریه خواه ــت س ــف دول مخال

ایــن اقــدام عربســتان را بــا توجــه بــه 
عملکــرد 4 ســاله ریــاض در خصــوص 

ــد؟ ــی مــی کنی ســوریه چطــور ارزیاب
طــی ۴ ســال و نیــم گذشــته تاکنــون عربســتان 
هــای  گــروه  شــریک  همــواره  ســعودی 
تروریســتی تکفیــری در کشــتار مــردم ســوریه و 
حامــی مالــی و تســلیحاتی تروریســت هــا بــوده 
ــور  ــر ام ــر« وزی ــادل الجبی ــر روز »ع ــت و ه اس
ــود را از  ــت خ ــعودی حمای ــه عربســتان س خارج
ــم  ــا معتقدی ــذا م ــد ل ــی کن ــالم م تروریســم اع
دولــت ســعودی بایــد بــه خاطــر ارتــکاب جنایات 
در ســوریه و حمایــت از گــروه هــای تروریســتی 

ــود. ــرد و مجــازات ش ــرار بگی تحــت فشــار ق
مــا بــر ایــن بــاور هســتیم کــه عربســتان 
ســعودی شــریک گــروه هــای تروریســتی 
تکفیــری اســت و شــریک اصلــی در حمایــت از 
ــه شــمار مــی رود، طبعــا  تروریســم در ســوریه ب
ــرای تمامــی کشــورها شــناخته  ایــن موضــوع ب
شــده اســت لــذا جامعــه جهانــی بایــد ریــاض را 
بــرای توقــف حمایــت ایــن کشــور از تروریســت 

ــد. ــرار ده ــار ق ــت فش ــوریه تح ــا در س ه
برخــی گــروه هــا پیشــنهاد برگــزاری انتخابــات 
ــا  ــد آی ــرده ان ــوریه را مطــرح ک ــگام در س زودهن
دولــت ســوریه بــا ایــن پیشــنهاد موافــق اســت؟

ملــت ســوریه در ایــن بــاره تصمیــم گیــری مــی 
ــم  ــدن تروریس ــر ش ــن گی ــش از زمی ــد و پی کن
تکفیــری در ســوریه، ســخن گفتــن از هــر گونــه 
رونــد سیاســی در ایــن کشــور امکانپذیــر نیســت. 
مبــارزه بــا تروریســم، در هــر گونــه روند سیاســی 
در ســوریه یــک اصــل محســوب مــی شــود و هــر 
آنچــه کــه شــهروندان ســوری دربــاره آن بــه توافق 
رســیدند اجرایــی خواهــد شــد و ملــت ســوریه خود 

آینــده کشــورش را تعییــن خواهــد کرد.

ــات  ــال حم ــوریه در قب ــع س || موض
ــت؟ ــس چیس ــر در پاری اخی

ــس  ــد« رئی ــار اس ــوریه و »بش ــت س ــا دول طبع
جمهــوری ســوریه عملیــات تروریســتی در 
ــم را  ــا تروریس ــد و م ــوم کردن ــس را محک پاری
ــم  ــی کنی ــوم م ــا محک ــه ای از دنی ــر نقط در ه
ــیده  ــم را چش ــخ تروریس ــم تل ــوریه طع ــرا س زی
اســت، بــه همیــن خاطر مــا جنایــات تروریســتی 

را محکــوم مــی کنیــم و از قربانــی شــدن 
ــای  ــات ه ــن عملی ــاه در ای ــان بیگن ــر نظامی غی
تروریســتی متاســف هســتیم امــا بــر ایــن بــاور 
هســتیم کــه اشــتباهات غــرب و دولــت فرانســه 
ــترش  ــه گس ــر ب ــم منج ــت از تروریس در حمای
تروریســم و امتــداد آن در قلــب اروپا شــده اســت 
و ایــن موضوعــی اســت کــه ســوریه از ۴ ســال و 

ــود. ــدار داده ب ــه آن هش ــبت ب ــش نس ــم پی نی
مــا مــی دانیــم هــزاران تروریســت از کشــورهای 
ــا  ــد و ب ــی جنگن ــوریه م ــان در س ــی همچن غرب
کمــک ترکیــه وارد ســوریه شــده انــد و مــا بارهــا 
ــا در  ــری ه ــرب از تکفی ــت غ ــه حمای ــبت ب نس
ســوریه هشــدار داده بودیــم لــذا در حــال حاضــر 
ــتباهات  ــت فرانســه در اش ــه دول ــر اســت ک بهت
ــد  ــری کن ــوریه بازنگ ــود در س ــتراتژیک خ اس
ــم  ــا تروریس ــارزه ب ــود را در مب ــخ خ ــزم راس و ع
نشــان دهــد و در ایــن زمینــه معیارهــای دوگانــه 
نداشــته باشــد. لــذا کســی کــه مــی خواهــد واقعا 
بــا تروریســم مبــارزه کنــد بایــد بــا کشــورهایی 
کــه بــا تروریســم مبــارزه مــی کننــد همــکاری 
ــا  ــه ب ــورهایی ک ــر کش ــال حاض ــد و در ح کن
تروریســم مبــارزه مــی کننــد مشــخص هســتند.

حمایــت برخــی کشــورها از تروریســم در ســوریه 
ــروف  ــون مع ــم گذشــته تاکن طــی ۴ ســال و نی
اســت، هــدف از ایــن امــر تغییــر مواضــع ســوریه 
ــه  ــت در منطق ــت از مقاوم ــش آن در حمای و نق
ــا رژیــم صهیونیســتی اســت، هــدف  ــه ب و مقابل
از حمایــت از تروریســم تکفیــری در ســوریه 
ــه و  ــکا در منطق ــرب و آمری ــع غ ــق مناف تحق
تســلیم ســوریه در برابــر دیکتــه هــای آمریــکا و 
غــرب اســت و همــه ایــن اقدامــات در راســتای 
ــع آن  ــردن مناب ــاراج ب ــه ت ــه و ب ــه منطق تجزی
اســت. بنابرایــن تروریســم امــروز همــه منطقــه 
ــدف  ــران را ه ــان و ای ــراق، لبن ــوریه، ع ــه س چ
ــدارد  ــرز ن ــد و م ــم ح ــت، تروریس ــرار داده اس ق
ــبکه  ــن ش ــرا چندی ــا اخی ــی م ــرادران ایران و ب
ــورهای  ــی کش ــت برخ ــورد حمای ــتی م تروریس
ــد،  ــرده ان ــایی ک ــورش شناس ــه را در کش منطق
ــران در راســتای حفــظ امنیــت  ایــن اقدامــات ای
و ثبــات صــورت مــی گیــرد و ایــن کشــور نقــش 
اساســی و کلیــدی در حــل بحــران هــای منطقه 
ــی،  ــات سیاس ــی امکان ــران از تمام ــرا ای دارد زی
راهبــردی، تاریخــی و اخالقــی برخــوردار اســت 
و بــر بعــد اســتراتژیک که کســی نمــی توانــد آن 

ــه دارد. ــرد تکی ــده بگی ــه نادی را در منطق

|| آیــا میــان ســوریه و مصــر در زمینــه 
مبــارزه بــا تروریســم هماهنگــی و 

ــود دارد؟ ــکاری وج هم
ــرار  ــی برق ــاس های ــر تم ــوریه و مص ــان س می
ــا شــاهدیم موضــع مصــر در عرصــه  اســت و م
مبــارزه بــا تروریســم مثبــت اســت، میــان 
ــی  ــط دو کشــور هماهنگــی های ــای ذیرب نهاده
وجــود دارد، مصــر همچنیــن از نقــش روســیه در 
ــا تروریســم حمایــت کــرده اســت. مــا  مبــارزه ب
بــا دشــمن مشــترکی در مصــر، ســوریه و تمامی 
ــذا همــه کشــورهای  ــه مواجــه هســتیم ل منطق
منطقــه و جهــان بایــد بــه طــور واقعــی در زمینه 
مبــارزه بــا تروریســم بســیج شــوند و ایــن تالش 
ــی  ــد همچــون برخــی کشــورهای غرب ــا نبای ه
ــا  ــد ب ــا مــی کنن ــا ادع ــه باشــد کــه تنه و منطق
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تروریســم مبــارزه مــی کننــد امــا یــه 
صــورت پنهــان از تروریســم حمایــت مــی 

ــد. کنن

جهانــی  جامعــه  معیارهــای   ||
ــم  ــان تروریس ــوص قربانی درخص
در بیــروت و پاریــس را چگونــه 

ــد؟ ــی بینی م
معیارهــای دوگانــه غــرب و آمریــکا در 
تعامــل بــا تروریســم و قربانیــان آن، نقــض 
بدیهــی تریــن اصــول قوانیــن بیــن الملــل 
ــت.  ــانی اس ــی و انس ــای اخالق و ارزش ه
مــا ندیدیــم کشــورهای اســالمی و غربــی 
جنایــت تروریســتی کــه داعــش در ضاحیه 
ــا  ــهید و صده ــا ش ــد و دهه ــب ش مرتک
زخمــی بــر جــا گذاشــت را محکــوم کننــد 
ــت  ــتگی محکومی ــه شایس ــی ک در صورت
را داشــت، در حالــی کــه تمامــی دنیــا 
حمــالت پاریــس را محکــوم کردنــد و ایــن 
ــا  ــم در اینج ــه تروریس ــت ک ــی اس در حال
ــه  ــر دو نقط ــت و در ه ــی اس ــا یک و آنج
ــد  ــذا بای ــود دارد ل ــاه وج ــهروندان بیگن ش
ــم  ــا تروریس ــارزه ب ــرای مب ــی ب اراده واقع
وجــود داشــته باشــد و تــالش هــا در ایــن 
ــای  ــد و معیاره ــان باش ــد یکس ــه بای زمین
دوگانــه وجــود نداشــته باشــد و بایــد 
ــی و تســلیحاتی از تروریســت  حمایــت مال
هــا کــه از بیــش از ۱00 کشــور جهــان بــه 
ســوریه آمــده انــد متوقف شــود. تروریســم 
ــت  ــر وهابی ــت و تفک ــی اس ــان یک در جه
خطرناکتریــن آن بــه شــمار مــی رود 
تفکــری کــه نســل هــا را به طــور کامــل از 
بیــن مــی بــرد و رهبــر معظــم انقــالب این 
ــراد را جاهــالن امــروزی توصیــف کــرد  اف
ــل از  ــت قب ــد از جاهلی ــت جدی ــرا جاهلی زی
اســالم خطرناکتــر اســت، رهبــر معظــم بــر 
ــم  ــر فه ــتراتژیک از منظ ــدگاه اس ــن دی ای
ــول  ــالمی و اص ــای اس ــخ از ارزش ه راس

ــد دارد. ــالم تاکی اس
ــا  ــد ب ــی خواه ــا م ــه واقع ــی ک ــذا کس ل
تروریســم مبــارزه و بــر اصول حــق و ارزش 
هــای اســالمی تاکیــد کنــد بایــد بــا تفکــر 
تروریســتی و تکفیــری وهابیــت مقابله کند 
ــوم  ــورهای معل ــی کش ــه برخ ــری ک تفک
الحــال در منطقــه از آن حمایــت مــی کنند 
ــر  ــرات تفک ــاد و خط ــان ابع ــد می ــذا نبای ل
وهابیــت، تفکیــک قائــل شــد. نبــرد امــروز 
مــا تنهــا نظامــی نیســت بلکــه یــک نبــرد 
فکــری، اخالقــی، دینــی، انســانی و تمدنی 
ــه  ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ــت و ای اس
ــر معظــم انقــالب همــواره در تمامــی  رهب
دیدارهــای خــود با شــخصیت هــا و نهادها 
اعــالم کــرده انــد و مــا نیــز در ســوریه بــر 
آن تاکیــد داریــم. کشــورهای حامــی گــروه 
ــور  ــن کش ــوریه ای ــتی در س ــای تروریس ه
را هــدف قــرار داده انــد زیــرا دمشــق نمونــه 
مقاومــت، حاکمیــت و اســتقالل بــه رهبــری 
بشــار اســد اســت، کشــوری کــه همــواره بــا 
ــر  ــکا مخالفــت و در براب دیکتــه هــای آمری
توطئــه صهیونیســتی - آمریکایــی مقابلــه 

ــرده اســت. ک

|| ایــران و عــراق چــه زمینــه هــای همگرایــی در حــوزه های 
ــی  ــد؟ برخ ــادی و ... دارن ــی، اقتص ــی، امنیت ــف سیاس مختل
ــت  ــازار نف ــه ب ــراق ب ــران و ع ــت ای ــتند بازگش ــد هس معتق
باعــث رقابــت میــان ایــن دو کشــور مــی شــود. دو کشــور 
ــن  ــد در ای ــی توانن ــی م ــکاری های ــه هم ــراق چ ــران و ع ای
ــورت  ــه ص ــک )ب ــه و در اوپ ــورت دوجانب ــه ص ــوص ب خص

ــه( داشــته باشــند؟ ــد جانب چن
روابــط ایــران و عــراق در بســیاری از زمینــه هــا طــی ســال هــای گذشــته 
از مــرز همگرایــی عبــور کــرده اســت و بــه عمــل مشــترک رســیده اســت 
ــکاری  ــم و هم ــر تفاه ــی ب ــط مســتحکم مبتن ــذار رواب ــه بنیانگ ــی ک عمل
ــرد  ــدا ک ــن تفاهــم گســترش پی ــوده اســت. ای ــان دو کشــور ب ســازنده می
و برخــی ابعــادی را در بــر گرفــت کــه ایــن ابعــاد، شــبهاتی را ایجــاد مــی 
کنــد و چــه بســا اگــر ایــن تفاهــم نبــود، مقامــات دو کشــور نمــی توانســتند 
برخــی مواضعــی را کــه دربــاره آنهــا اختــالف ایجــاد شــده بود را پشــت ســر 
بگذارنــد. اصــل تفاهــم و اســلوب همــکاری مــی توانــد اختالفــات را پشــت 

ســر بگــذارد و بــه تقویــت روابــط بینجامــد.

روابــط ایــران و عــراق در بســیاری از زمینــه هــا از همگرایــی 
عبــور کــرده و بــه عمــل مشــترک رســیده اســت

سیاســت نفتــی ایــران و عــراق به عنــوان دو عضــو اوپــک باید تابــع تصمیمات 
اتخــاذ شــده در چارچــوب ایــن ســازمان باشــد و ایــن تصمیماتــی اســت کــه به 
طــور عــادت بــا توافــق حاصــل می شــود و همــه اعضــای اوپــک بــه آن احترام 
مــی گذارنــد و بــه آن پایبنــد هســتند. عراق نســبت بــه وحــدت اعضــای اوپک 
و اینکــه تفاهــم، اصــل اساســی در عملکــرد ایــن ســازمان باشــد اهتمــام مــی 
ورزد. همچنیــن تحقــق منافــع عادالنــه بــرای تمامــی اعضــای اوپــک بــرای 

عــراق مهــم اســت. امــکان نــدارد بغــداد در هــر زمینــه ای عدالــت را بــرای خود 
بخواهــد و جانــب عدالــت را بــرای دیگــری رعایت نکنــد. طبعــا بــرادران ایرانی 
در ایــن اصــل بــا مــا اختــالف نظــر ندارنــد. عدالــت، تفکیــک شــدنی نیســت و 
حتــی منافــع کشــورهای مصــرف کننــده ]نفــت[ نیــز در ایــن چارچــوب مــی 

گنجــد و شــامل ایــن اصــل مــی شــود.

ــارس  ــج ف ــی خلی ــم امنیت ــه نظ ــراق ب ــت ع ــگاه دول || ن
ــورهایی  ــور کش ــا حض ــم ب ــن نظ ــا ای ــت؟ آی ــه اس چگون
همچــون آمریــکا و انگلیــس در منطقــه محقــق خواهد شــد؟

ــت و  ــز اس ــالمت آمی ــتی مس ــل همزیس ــر اص ــی ب ــراق مبتن ــت ع سیاس
اولویــت آن، تضمیــن امنیــت و ســالمت خــود در محیــط منطقــه ای همگرا 
بــه منظــور پیشــرفت و صلــح اســت. مــا معتقدیــم بســیاری از مشــکالت در 
ــا دیگــری  منطقــه نیازمنــد ایــن اســت کــه همــه مــا شــجاعت گفتگــو ب
ــن امنیــت کشــورهایمان و امنیــت مشــترکمان از  را داشــته باشــیم، تضمی

طریــق گفتگوهــای ســازنده و دســتیابی بــه تفاهمــات امکانپذیــر اســت.
ــه  ــان کشــورهای منطقــه ایــن اســت کــه همــه ب از اصــول تفاهمــات می
روابــط و ]سیاســت[ خارجــی راهبــردی همدیگــر احتــرام بگذارنــد. هــر یک 
از کشــورهای منطقــه حــق دارنــد روابــط راهبــردی بیــن المللــی خــود را چه 
بــا آمریــکا، انگلیــس، کشــورهای اروپایــی یــا روســیه و چیــن طبــق آنچــه 
مــورد نظرشــان اســت و بــه آنهــا کمــک مــی کنــد برقــرار کننــد امــا آنچــه 
ــوان کشــور همســایه  و کشــوری کــه خواهــان تحقــق  ــه عن ــا ب ــرای م ب
اصــل همزیســتی مهــم اســت اینکــه وارد ائتــالف هایــی کــه منطقــه را از 
هــم مــی پاشــد نشــویم و از روابــط راهبــردی خــود بــا کشــورهای بــزرگ 
ــه  ــان کشــورهای همســایه در منطق ــی می ــه تجــاوز و ایجــاد ناامن در زمین

اســتفاده نکنیــم.

گفتگو با رئیس جمهور عراق؛

تجزیه عراق غیرممکن است/
 اهمیت کمک ایران در مبارزه با داعش

رئیس جمهوری عراق با اعالم اینکه از تشکیل اقالیم در این کشور نگرانی ندارد اظهار داشت: ایران از زمان اشغال موصل توسط 
داعش، نقش مهمی در کمک به عراق ایفا کرده است.

تشکیل اقالیم در عراق، دنبال کردن تجزیه عراق از سوی برخی دولتمردان آمریکایی، تعریف بغداد از نظم امنیتی خلیج فارس، 
تشکیل مرکز اطالعاتی با مشارکت ایران، روسیه، سوریه و عراق و نوع نگاه بغداد به روابط و سیاست خارجی منطقه ای و فرامنطقه 
ای از جمله موضوعاتی هستند که در گفتگوی مکتوب خبرگزاری مهر با »فواد معصوم« رئیس جمهوری عراق مورد بررسی قرار 

گرفته است. مشروح این گفتگو در ادامه از نظر می گذرد.

سمیه خمارباقی

خاورمیانه و شمال آفریقا
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|| یــک مرکــز اطاعاتــی بــا مشــارکت ایــران، 
ــده  ــاد ش ــداد ایج ــراق در بغ ــوریه و ع ــیه، س روس
اســت. آیــا امــکان گســترش همــکاری هــای نظامی، 
ــده  ــور در آین ــن 4 کش ــان ای ــی می ــی و اطاعات امنیت
ــت  ــکان درخواس ــا ام ــت و آی ــد داش ــود خواه وج
بغــداد از مســکو بــرای گســترش حمــات هوایــی از 

ــود دارد؟ ــراق وج ــه ع ــوریه ب س
بلــه امــکان همــکاری میــان ایــن کشــورها وجــود دارد. در مــورد 
آنچــه کــه بــه مــا بــه عنــوان عراقــی هــا مربــوط اســت این اســت 
کــه مــا آمادگــی هــر گونــه همــکاری ســازنده بــرای از بیــن بــردن 
تروریســم را داریــم، تروریســمی کــه همــه از آن رنــج مــی بریــم و 
بــه یــک خطــر جهانــی تبدیــل شــده اســت و ایــن خطــر محــدود 

بــه یــک کشــور یــا یــک منطقــه نیســت.
مســئولیت انســانی اقتضــا مــی کنــد کــه چنیــن همــکاری هایــی 
ــان  ــی می ــی اطالعات ــکاری و هماهنگ ــد. هم ــته باش ــود داش وج
ــن  ــان دارد و ای ــت و جری ــده اس ــاد ش ــور ایج ــورهای مذک کش
ضــروری اســت. مــن اعتقــاد نــدارم کــه بغــداد در شــرایط کنونــی 
ــه  ــی علی ــالت نظام ــد حم ــیه بخواه ــوریه از روس ــون س همچ
ــر  ــا یکدیگ ــیه ب ــوریه و روس ــد. س ــام ده ــراق انج ــش در ع داع
ائتالفــی دارنــد کــه بــه مســکو اجــازه مــی دهــد علیــه تروریســت 
هــا در شــهرهای ســوریه عملیــات نظامــی انجــام دهــد. شــرایط 
عــراق متفــاوت از شــرایط ســوریه اســت و ایــن بــه معنــای اینکــه 
بغــداد دارای روابــط حســنه ای با مســکو نیســت. بــه عنــوان مثال، 
میــان عــراق و ایــران هماهنگــی ]امنیتــی[ وجــود دارد بــه طــوری 
کــه ایــران از زمــان اشــغال موصــل توســط داعــش، نقــش مهمــی 
ــا  در کمــک بــه عــراق ایفــا کــرده اســت و همچنیــن در رابطــه ب
ائتــالف بیــن المللــی مقابلــه بــا داعــش و نقــش آن در مبــارزه بــا 

ــن گــروه، همینطــور اســت. ای

|| یکــی از اصــول اعامــی سیاســت خارجــی عــراق، 
ــما  ــان ش ــه گم ــت. ب ــی اس ــط خارج ــوازن در رواب ت
ــه از  ــورهایی ک ــا کش ــد ب ــی توان ــه م ــداد چگون بغ
تروریســت هــا در عــراق حمایــت مــی کننــد از جمله 
ــور از  ــن کش ــان ای ــو و حامی ــک س ــتان از ی عربس

ــد؟ ــرار کن ــوازن برق ــران ت ــه ای جمل
ایــن اصــل، درســت اســت و مــا بــه آن پایبنــد هســتیم. بــر ایــن 
بــاور هســتیم کــه بســیاری از کشــورهای همســایه رفتــه رفتــه و 
اگرچــه در زمــان هــای مختلــف، ارزش ایــن گزینــه را بــرای عراق 
درک مــی کننــد. تــوازن در روابــط خارجــی بــرای مــا مفیــد اســت 
و مــی توانــد بــرای دیگــران در منطقــه ســودمند و کمــک کننــده 
باشــد. ایــن تــوازن بــه عــراق کمــک مــی کنــد بــه شــکل مثبــت 

در اختالفــات کشــورهای منطقــه ورود پیــدا کنــد.
ــه  ــت اگرچ ــد اس ــه رش ــعودی رو ب ــتان س ــا عربس ــا ب ــط م رواب
ــر از  ــدی بهت ــا کن ــط ب ــدی پیــش مــی رود. گســترش رواب ــا کن ب
ــا عقبگــرد آن اســت. عربســتان ســعودی  ــط ی عــدم توســعه رواب
ــته  ــراق داش ــه ع ــون دالر ب ــه ارزش 500 میلی ــی را ب ــک های کم
ــاه  ــا پادش ــدار ب ــاض و دی ــه ری ــا ب ــر م ــفرهای اخی ــت و در س اس
ــت  ــه موافق ــط دوجانب ــعه رواب ــاره توس ــعودی درب ــتان س عربس
شــد، همچنیــن فضــای مناســب بــرای تبــادل اطالعــات 
ــان وزارت کشــور عــراق و  ــاره تحــرکات تروریســت هــا می درب

ــد. ــم ش ــتان فراه عربس
ــاره  ــش اش ــا داع ــارزه ب ــران در مب ــک ای ــت کم ــه اهمی ــن ب م
ــه مــی  ــران ارائ ــان از ســوی ای ــن کمــک هــا همچن کــردم، ای
ــورهای  ــا کش ــا ب ــط م ــه رواب ــت ک ــی اس ــن در حال ــود، ای ش
مختلــف همســایه رو بــه بهبــود اســت و ایــن روابــط بــا بســیاری 
ــن  ــر ای ــر ب ــال حاض ــت. در ح ــنه اس ــه، حس ــورهای منطق از کش
بــاور هســتم کــه منافــع همگــی مــا بــه عنــوان کشــورها و ملــت 
هایــی کــه در ایــن منطقــه جغرافیایــی زندگــی مــی کنیــم ایجــاب 
مــی کنــد بــه اشــتراکات بنگریــم و آنهــا را تقویــت کنیــم. تهدیــد 
تروریســم و چالــش هــای کنونــی اقتضــا مــی کنــد بــا جدیــت بــه 
حالمــان و آینــده نســل هایمــان بنگریــم. از اولویــت هــای عملکرد 

جــدی ایــن اســت کــه روحیــه همــکاری و عمــل مشــترک ایجــاد 
ــده بســیاری از  ــن برن ــم و عوامــل تنــش و مناقشــه کــه از بی کنی
انــرژی هــای مــادی و انســانی اســت و فرصــت هــای پیشــرفت را 

نابــود مــی کنــد، کاهــش دهیــم و از بیــن ببریــم.

|| یکــی از اهدافــی کــه آمریکایــی هــا بــه ویــژه »جــو 
بایــدن« معــاون رئیــس جمهــوری آمریــکا در عــراق 
دنبــال مــی کنــد تجزیــه عــراق اســت، راهبــرد کان 
واشــنگتن در عــراق چیســت و آمریــکا چــه اهدافی از 

رهگــذر تجزیــه عــراق دنبــال خواهــد کــرد؟
ــر  ــن و غی ــر ممک ــن غی ــور؟! ای ــد کش ــه چن ــراق ب ــه ع تجزی
ــدار  ــل، دی ــو، محف ــچ گفتگ ــون در هی ــز تاکن ــی اســت. هرگ واقع
یــا کنفرانســی، چنیــن موضوعــی مطــرح نشــده اســت. مــا از هیــچ 
طــرف بیــن المللــی ماننــد ایــن کالم را نشــنیده ایــم، ایــن ســخن 

ــار و جنجــال رســانه ای اســت. ــا ج ــا تنه احیان
ــا را در  ــتان ه ــراق، اس ــی ع ــون اساس ــب قان ــه موج ــوان ب ــی ت م
چارچــوب یــک اقلیــم قــرار داد. مــا نگرانــی نســبت بــه نظــام مبتنــی 
بــر اقلیــم هــا نداریــم چــرا کــه ایــن یــک اقــدام قانونــی اســت و در 
صورتــی کــه در شــرایط آرام و بــر اســاس خواســت مــردم )خواســتی 
کــه محکــوم بــه تــرس و نگرانــی و تحــت فشــارهای کنونــی عــراق 

نباشــد( بــه آن عمــل شــود مــی توانــد بســیار مفیــد باشــد.

|| نسـبت به تشـکیل گارد ملی عـراق برخـی انتقادات 
وارد اسـت. برخـی معتقـد هسـتند تشـکیل گارد ملی 
عـراق باعـث تضعیـف ارتـش از یـک سـو و تجزیـه 
عـراق از سـوی دیگـر می شـود، نظر شـما چیسـت؟

موضــوع گارد ملــی در چارچــوب توافــق میــان فراکســیون هــای 
سیاســی هنــگام تشــکیل دولــت کنونــی مطــرح شــد و مربــوط به 
فرمانــده کل نیروهــای مســلح عــراق اســت کــه همــان نخســت 

وزیــر مــی شــود. زمینــه فعالیــت گارد ملــی عــراق، تمامــی کشــور 
اســت و خــاص مناطــق محــدودی نیســت.

ــعه  ــت و توس ــزب عدال ــروزی ح ــه پی ــه ب ــا توج || ب
ــط  ــی توس ــک حزب ــت ت ــکیل دول ــه و تش در ترکی
ایــن حــزب و افزایــش قــدرت آن، تعامــل عــراق بــا 

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــه چگون ترکی
ترکیــه یکــی از کشــورهای همســایه اســت و اصــل، همــواره بــر 
ایــن بــوده اســت کــه روابــط عــراق بــا تمامــی کشــورها و غیــر آن 
ــی  ــور داخل ــت در ام ــدم دخال ــکاری و ع ــرام و هم ــر احت ــی ب مبتن
باشــد. منافــع مشــترک میــان عــراق و ترکیــه، راهبردی اســت، آب 
عــراق از ترکیــه مــی آیــد و یــک بخــش اساســی از نفــت عــراق از 

طریــق ترکیــه صــادر مــی شــود.

ــا  ــه ب ــراق در مقابل ــی ع ــای مردم ــش نیروه || نق
ــا  ــه ب ــژه اینک ــه وی ــت ب ــه اس ــا چگون ــری ه تکفی
کنــاره گیــری ایــن نیروهــا مــا شــاهد ســقوط برخــی 

ــم؟ ــهرها بودی ش
نیروهــای مردمــی داوطلــب مقابلــه بــا داعــش در عــراق تشــکیل 
ــر پــس از حمــالت  ــن ام شــد و همانطــور کــه معــروف اســت ای
غافلگیرانــه داعــش بــه عــراق و ســقوط موصــل و بــا فتــوای آیــت 

اهلل العظمــی سیســتانی تشــکیل شــد.
هــدف از تشــکیل ایــن نیروهــا دفــاع از بغــداد و دیگر شــهرهای عراق 
بــود امــا نیروهــای بســیج مردمــی در حــال حاضــر ماموریــت میهنی 
بزرگــی را به همــراه نیروهای مســلح، پیشــمرگه و داوطلبــان مقابله با 
داعــش در راســتای دفاع از عراق و آزادی شــهرها و روســتاهای اشــغال 
شــده انجــام مــی دهنــد. نمــی تــوان از نیروهــای مردمــی داوطلــب 
مقابلــه بــا داعــش بــی نیاز بــود چــرا کــه ایــن نیروهــا نقش ملــی که 

بــه آنهــا واگــذار شــده اســت را ایفــا مــی کنند.

خاورمیانه و شمال آفریقا
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|| بــا توجــه بــه آنکــه نیروهــای امنیتی 
فرانســه نتوانســته بودنــد بــه گونــه ای 
شایســته شــبکه هــای داعــش در این 
ــات  ــد، حم ــایی کنن ــور را شناس کش
جمعــه شــب پاریــس موضوعــی 
ــه نظــر مــی رســد.  ــر کننــده ب غافلگی
بــه نظــر شــما چــرا نهادهــای امنیتــی 
ــه  ــن حمل ــد ای ــته ان ــه نتوانس فرانس
ــی  ــش بین ــدس زده و پی ــش ح را از پی

ــد؟ کنن
ــای  ــرویس ه ــه س ــت ک ــکی نیس ــن ش در ای
امنیتــی فرانســه نتوانســتند بــه موقــع اطالعــات 
کافــی بدســت آورنــد تــا از وقــوع چنین تــراژدی 
ای جلوگیــری کننــد. ایــن کمبــود زمانــی بیشــتر 
نمــودار مــی شــود کــه بعــدا فهمیــده شــد یکــی 
از ایــن تروریســت هــا بــا نــام »اســماعیل عمــر 
مصطفــی« قبــال اقامتــی در ســوریه داشــته و از 
چندیــن ســال بــه ایــن طــرف در مــواردی چنــد 
ــود  ــده ب ــب ش ــه مرتک ــی ک ــبب جرایم ــه س ب
ــی آنچــه  ــرار داشــت. ول مــورد پیگــرد پلیــس ق
کــه او را از حیطــه ظــن ســرویس هــای امنیتــی 
ــه او درمســایلی  ــود ک ــن ب ــود ای ــته ب ــدور داش ب
ــرا  ــتی ظاه ــای تروریس ــبکه ه ــه ش ــوط ب مرب

ــود. ــل نب دخی
عامــل دیگــر این بــود کــه تمــام این تروریســت 
ــا در  ــد ام ــون فرانســوی بودن هــا، گرچــه افراطی

فرانســه حقــوق شــهروندان تــا زمانیکــه مراجــع 
صالحیــت دار آنهــا را محکــوم ننمــوده باشــند، از 
پیگــرد محفــوظ هســتند. همچنیــن ســه نفــر از 
تروریســت هــا کــه در حمــالت پاریــس ســهم 
ــی  ــی م ــک زندگ ــلـ  بلژی ــتند در بروکس داش
کردنــد و در آنجــا هــم در فیلتــر ســرویس هــای 
امنیتــی قــرار نداشــتند. بــا وجــود ایــن فکــر مــی 
ــی بحــث  ــد از ســپری شــدن مدت ــه بع ــم ک کن
روی ضعــف ســرویس هــای امنیتــی حتمــا 

ــت. صــورت خواهــد گرف

|| بعــد ازحمــات پاریــس شــاهد 
ــه  ــت فرانس ــدن دول ــر ش ــدی ت ج
ــه  ــم ب ــش بودی ــا داع ــارزه ب ــرای مب ب
نظــر شــما چــرا کشــورهای غربــی تــا 
ــورد  ــتقیم م ــور مس ــه بط ــش از آنک پی
تهدیــد قــرار نگیرنــد، اقدامــی عاجــل 
را بــرای از بیــن بــردن مشــکل انجــام 

ــد؟ ــی دهن نم
ایــن جــزو عکــس العمــل مشــروع یــک فــرد 
یــا یــک کشــور اســت کــه زمانیکــه خــود وی 
مــورد حملــه مســتقیم قــرار مــی گیــرد بطــور 
ــا اراده مســتحکمتری بــه دفــاع  جــدی تــر و ب
ــک  ــع ی ــن در واق ــزد. ای ــی خی ــود برم از خ
ــال  ــت. در س ــی اس ــا طبیع ــدی تقریب قانونمن
هــای گذشــته فرانســه از یکطــرف روی مبارزه 

علیــه داعــش و خطــری کــه ایــن گــروه بــرای 
ــود و از طــرف  تمــام منطقــه داشــت مســتقر ب
ــؤل  ــد را مس ــار اس ــوریه و بش ــام س ــر نظ دیگ
اوضــاع ناهنجــار ســوریه مــی دانســت امــا بعــد 
از حمــالت تروریســتی اخیــر در پاریــس شــاهد 
تغیراتــی در اســتراتژی فرانســه در ســوریه 
ــوری  ــس جمه ــد ریی هســتیم و فرانســوا اوالن
برضــد  جنــگ  اعــالم  بــا  کشــور  ایــن 
تروریســم، ســعی در ایجــاد یــک ائتــالف 
ــری کــه  ــر و همگــون ت ــی قــوی ت ــن الملل بی
ــران نقــش مهــم نظامــی و  در آن روســیه و ای

ــرد، دارد. ــد ک ــازی خواهن ــی را ب سیاس

||بیــش از یــک ســال از تشــکیل گروه 
ــری  ــه رهب ــش ب ــد داع ــاف ض ائت
آمریــکا مــی گــذرد امــا بــا ایــن حــال 
ایــن گــروه توفیــق چندانــی در مبــارزه 
ــه  ــر ب ــت. نظ ــته اس ــش نداش ــا داع ب
ــادی  ــای زی ــاوت ه ــش تف ــه داع آنک
بــا گــروه هایــی همچــون القاعــده دارد 
ــا  ــارزه ب ــی در مب چــرا کشــورهای غرب

ــد؟ ــی کنن ــل م آن تعل
ــی کــه ســال گذشــته  ــن الملل ــه، ائتــالف بی  بل
ــادی  ــت زی ــد موفقی ــکیل ش ــش تش ــه داع علی
ــن  ــوان چنی ــی ت ــرا م ــل آن ــت. عل ــته اس نداش
ــالف از  ــن ائت ــه ای ــه در وهل ــرد ک ــی ک ارزیاب
ــان  ــود. در می ــوردارد نب ــر خ ــل ب ــی کام همگون
ــالف  ــن ائت بیــش از 50 کشــوری کــه عضــو ای

بودنــد در حقیقــت امریــکا، فرانســه و تــا حــدی 
انگلیــس در حمــالت هوایــی یــا مســلح ســاختن 
ارتــش عــراق و کردهــا در عــراق و ســوریه نقش 
داشــتند. برخــی از ایــن کشــورها مانند عربســتان 
ســعودی در گذشــته متهــم بودنــد کــه بــه 
داعــش کمــک مــی کننــد ولــی عضــو ائتــالف 
ــو  ــد، ترکیــه کــه عضــو پیمــان نظامــی نات بودن
ــت از  ــادی در حمای ــذاری زی اســت و ســرمایه گ
اپوزیســیون مســلح ســوری نمــوده تــا ایــن اواخر 
ــه  ــارزه علی ــا، مب ــود. ثانی ــالف نب ــن ائت عضــو ای
داعــش اساســا بــا بمبــاران هوایــی صــورت مــی 
گیــرد کــه ایــن نــوع عملیــات عــدم تاثیرگــذاری 

ــات رســانده اســت. ــه اثب خــود را ب
ــی بدســت آمــده  ــروزی های در مناطقــی کــه پی
ــد  ــت مانن ــی اس ــای زمین ــرو ه ــبب نی ــه س ب
ــا  ــی و ی پیشــمرگه هــای کــرد ســوریه در کوبان
ــن  ــی. م ــای عراق ــط کرده ــنجار توس آزادی س
شــخصا معتقــد هســتم کــه بــرای نابــود کــردن 
داعــش از ســوریه و عــراق بایــد در عیــن اینکــه 
اســتراتژی گذشــته را بایــد ادامــه داد بایــد ابتــکار 
ایجــاد نیروهــای زمینــی، کردهــا و حتــی ارتــش 
ایــن کشــور را در دســت گرفــت. ایــن امــر وقتی 
ــل  ــک راه ح ــق روی ی ــه تواف ــت ک ــن اس ممک
سیاســی بــرای حــل بحــران ســوریه بین کشــور 
هــای ذینفــع وجــود داشــته باشــد، چیــزی کــه 
روز شــنبه ۱۲نوامبــر در کنفرانــس ویــن در مــورد 
ــل  ــران حاص ــیه و ای ــتراک روس ــا اش ــوریه ب س

شــد.

گفتگو با عضو بنیاد مطالعات استراتژیک فرانسه:

نهادهای امنیتی فرانسه در حوادث پاریس 
ضعیف عمل کردند

عضو بنیاد مطالعات بین المللی و استراتژیک فرانسه با اشاره به ضعف نهادهای امنیتی 
این کشور در پیش بینی حمالت پاریس، به تشریح دالیل ناکامی ائتالف ضد داعش 

به رهبری آمریکا پرداخت.
حمالت تروریستی جمعه ۲۲ آبان پاریس حاوی چند نکته بود؛ نکاتی همچون 
گسترش تفکرات افراطی در میان محرومان و به حاشیه رانده شدگان در غرب، سهل 

انگاری نهادهای امنیتی غرب درباره خطرات بالقوه و ... .
برای تشریح بهتر این وضعیت با دکتر »کریم پاکزاد« عضو موسسه روابط بین الملل 
و بنیاد مطالعات بین المللی و استراتژیک فرانسه به گفتگو نشستیم. متن این مصاحبه 

به شرح زیر است:

دو نخســت وزیــر پیشــین و فعلــی انگلیــس بــه شــکل غیــر قابــل 
تصــوری بــرای مقابلــه بــا رهبــر حــزب کارگــر بــا یکدیگــر متحــد 

شــده انــد.
ــن« در  ــی کوربی ــه »جرم ــاص و قاطعان ــای خ ــری ه ــع گی موض
ــا  ــی وی ب ــت فعل ــن مخالف ــراق و همچنی ــگ ع ــا جن ــت ب مخالف
عملیــات نظامــی در ســوریه ســبب شــده اســت تــا مذاکراتــی میان 
برخــی ســران و اعضــای دو حــزب مخالــف محافظــه کار و کارگــر 

بــر ســر شــیوه تقابــل بــا وی صــورت گیــرد.
چنانچــه منابــع آگاه در ایــن خصــوص اعــالم کــرده انــد؛ »دیویــد 
کامــرون« بــه شــدت نگــران تاثیرگــذاری مواضــع جرمــی 
ــس  ــی انگلی ــکار عموم ــر روی اف ــر ب ــر حــزب کارگ ــن رهب کوربی

ــر انگلیــس  ــا نخســت وزی ــی ســبب شــده ت اســت. همیــن نگران
ــرد  ــم بگی ــی خــود تصمی ــا مشــورت مشــاوران سیاســی و امنیت ب
مذاکراتــی را بــا »تونــی بلــر« نخســت وزیــر اســبق ایــن کشــور و 

ــد. ــورت ده ــر ص ــزب کارگ ــه او در ح ــته ب ــای وابس اعض
ایــن مذاکــرات بــا هــدف مهــار کوربیــن و جلوگیــری از تاثیرگذاری 
ــار  ــت، کن ــی انگلیــس و در نهای ــکار عموم ــزد اف مواضــع وی در ن

ــه اســت. گذاشــتن وی از رهبــری حــزب کارگــر صــورت گرفت
ــام واتســون« از اعضــای ارشــد  ــن« و »ت ــالری ب از ســویی؛ »هی
حــزب کارگــر و از جملــه مخالفــان جرمــی کوربیــن در داخــل ایــن 
ــاران ســوریه  ــا بمب ــرای موافقــت ب حــزب ســعی داشــتند وی را ب
ــدام  ــن اق ــه ای ــق ب ــت موف ــا در نهای ــد ام ــرار دهن تحــت فشــار ق

نشــدند.
جرمــی کوربیــن در تــازه تریــن موضــع گیــری خــود تاکیــد کــرده 
ــر  ــره را ب ــق مذاک ــوریه از طری ــی در س ــکار سیاس ــه راه ــت ک اس

راهــکار نظامــی ترجیــح مــی دهــد.
ــند  ــن در مس ــور کوربی ــدای حض ــه از ابت ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
رهبــری حــزب کارگــر، تونــی بلــر نخســت وزیــر اســبق و دیویــد 
کامــرون نخســت وزیــر کنونــی انگلیــس هر دو نســبت بــه حضور 
وی در راس ایــن حــزب وحشــت زده هســتند. همچنیــن نهادهــای 
امنیتــی داخلــی انگلیــس نیــز وجــود کوربیــن در مســند رهبــری 
ــن  ــی ای ــرای امنیــت مل ــدی ب ــا تهدی ــرادف ب حــزب کارگــر را مت

کشــور ارزیابــی کــرده انــد.
ــی مــی شــود کــه؛ تــالش مشــترک  ــن اســاس پیــش بین ــر ای ب
ــن از  ــی کوربی ــذف جرم ــرای ح ــرون ب ــد کام ــر و دیوی ــی بل تون
رهبــری حــزب کارگــر، خــود را در مــوارد متعــددی در آینــده نشــان 
داده و محمــل درگیــری هــای سیاســی جــدی در صحنــه داخلــی 

انگلیــس شــود.

اتحادسیاسی علیه کوربین/وقتی رهبرحزب 
کارگر تهدید امنیت ملی می شود!
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اروپـــــــا

ــت  ــد ج ــک فرون ــنبه ی ــه ش || روز س
روســی توســط ترکیــه ســرنگون 
شــد. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن جــت 
ــه،  ــرار گرفت ــدف ق ــه ه ــوی ترکی از س
ارزیابــی شــما در مــورد واکنــش 
ــع  ــن موض ــیه و همچنی ــی روس احتمال

ــت؟ ــه چیس ــن رابط ــو در ای نات
ایــن اقــدام ترکیــه روابــط میــان ایــن دو کشــور 
را خدشــه  دار ســاخته و یــک هشــدار جــدی 
ــرای روســیه پنداشــته مــی  شــود. قــرار اســت  ب
ــد  ــل متح ــازمان مل ــت و س ــورای امنی ــه ش ک
ایــن موضــوع را بررســی کنــد. درعین حــال 
شــورای پیمــان آتالنتیــک شــمالی یــا ناتــو کــه 
ــت در  ــان اس ــن پیم ــری ای ــم  گی ــته تصمی هس
ایــن مــورد گفتگوهــا را آغــاز نمــوده اســت. ناتــو 
فعــاًل ایــن وضعیــت را بــا جدیــت بررســی مــی 
 کنــد. بــا توجــه بــه مــاده پنجــم اساســنامه ایــن 
ســازمان تمــام کشــورهای عضــو مکلف  هســتند 
کــه در صــورت هــر نــوع عکس العمــل نظامــی 
روســیه از تمامیــت ارضــی ترکیــه دفاع کننــد. بر 
ایــن اســاس احتمــال حملــه روســیه بــه ترکیــه 
بســیار کــم اســت و ممکــن روســیه از راه هــای 

ــد. ــن موضــوع را حــل کن ــک ای دیپلماتی

|| آقــای همــدم ســرنگونی ایــن 
جنگنــده در حالــی انجــام گرفــت کــه 
ــه 22  ــات جمع ــای حم ــوز پیامده هن
ــه  ــا توج ــه دارد. ب ــس ادام ــان پاری آب
ــه  ــی فرانس ــای امنیت ــه نیروه ــه آنک ب
نتوانســته بودنــد بــه گونه ای شایســته 
شــبکه هــای داعــش در ایــن کشــور را 
شناســایی کننــد، حمــات جمعه شــب 

پاریــس موضوعــی غافلگیــر کننــده به 
نظــر مــی رســد. بــه نظــر شــما چــرا 
ــته  ــه نتوانس ــی فرانس ــای امنیت نهاده
انــد ایــن حملــه را از پیــش حــدس زده 

ــد؟ ــی کنن ــش بین و پی
فرانســه نتوانســت کــه از حمــالت پاریــس 
بصــورت درســت جلوگیــری کنــد. باوجــود 
ــه  ــن حمل ــث ای ــددی باع ــل متع ــه عوام آنک
ــل  ــه عوام ــم ازجمل ــه مه ــه نکت ــا س ــد،  ام ش
ــن  ــد. اولی ــالت ش ــن حم ــث ای ــه باع ــت ک اس
موضــوع موانــع حقوقی بــرای پیگــری مظنونین 
اســت. باوجــود اینکــه در فرانســه و کشــورهای 
ــان  ــراط  گرای ــن از اف ــزاران ت ــی ه ــر اروپای دیگ
ــا  ــن حکومت ه ــط ای ــی توس ــدروان مذهب و تن
شناسایی شــده اند،  امــا خالءهــا و تفاوت هــای 
ــن  ــی ای ــتگاه های قضای ــی دس ــی و قانون حقوق
کشــورها را تضعیــف نمــوده و اجــازه نمــی دهــد 
ــی  ــب قضای ــورد تعقی ــرادی را م ــن اف ــه چنی ک
ــد. صالحیت هــای نیروهــای اعمــال  ــرار بدهن ق
قانــون و نیروهــای اطالعاتــی هــم در چارچــوب 
ــن  ــی چنی ــتگیری و بازجوی ــرای دس ــون ب قان
ــون  ــته قان ــت. از آن گذش ــدود اس ــرادی مح اف
شــنود مکالمــات تلفنــی در اروپــا بســیار محــدود 
ــات  ــالت و مکالم ــد مراس ــرای رص ــت و ب اس
ــا  ــوز الیحــه و ی مــواردی مطــرح اســت امــا هن
قانــون صریحــی در ایــن رابطــه در ایــن اتحادیــه 

ــدارد. ــود ن وج
مراســالت و مکالمــات رمزگــذاری شــده یکــی 
ــیان و  ــان شورش ــات می ــن مکالم ــای ام از راه ه
تروریســت هــا بــوده و بــه نظــر مــی رســد اغلب 
عامــالن حملــه پاریــس هــم از ایــن تکنولــوژی 
ــتگاه های  ــه دس ــد. باوجوداینک ــتفاده می کردن اس

ــداد  ــایه تع ــورهای همس ــه و کش ــی فرانس امنیت
زیــادی از مظنونیــن را تحــت نظــارت خــود 
دارنــد،  امــا بــرای دســتگیری آنهــا قوانیــن جاری 
ــا  ــراد ب ــن اف ــت و ای ــد نیس ــورها مفی ــن کش ای
اســتفاده از تکنولــوژی روز بــه  آســانی مــی  توانند 

ــد.   ــگ کنن ــش را هماهن فعالیتهــای خوی
دومیــن موضــوع عــدم هماهنگــی میــان 
اســت.  اطالعاتــی  و  امنیتــی  نهادهــای 
کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا ســاالنه صدها 
ــی  ــات اطالعات ــرف خدم ــورو را مص ــون ی میلی
ــه،   ــورها فرانس ــن کش ــی از ای ــد و بعض می کنن
آلمــان،  اســپانیا و انگلســتان دارای ســازمان های 
قــوی اطالعاتــی و امکانــات وســیع هســتند،  امــا 
موضــوع هماهنگــی داده هــای اطالعاتــی میان 
ایــن ســازمان ها یــک چالــش وســیع بــه شــمار 
ــن داده  ــی ای ــرای هماهنگ ــا ب ــی رود. چالش ه م
ــتفاده  ــی،  اس ــن داخل ــت از قوانی ــارت اس ــا عب ه

ــی. ــکالت زبان ــوژی و مش تکنول
بطــور مثــال تکنولــوژی آلمانــی  هــا بــه  مراتب 
فرانســوی ها  تکنولــوژی  از  تــر  پیشــرفته  
و اســپانیایی ها اســت و در بعضــی مــوارد 
ــاوت  ــیار متف ــوژی بس ــزاری تکنول ــتفاده اب اس
ــی از  ــا یک ــاوت زبان ه ــت. تف ــس اس و متجان
چالش هــای عمــده اســت کــه باعــث تأخیــر و 
در بعضــی مــوارد مانــع روابــط مســتقیم میــان 
ــن کشــورها  ــی ای ــای اطالعات ــس و نهاده پلی

بــه فرانســوی،   می شــود. مــردم فرانســه 
ــه  ــا ب ــپانیایی ه ــی، اس ــه آلمان ــای ب آلمانی ه
اســپانیایی و انگلیســی هــا بــه زبــان انگلیســی 
ــاًل  ــان،  کام ــار زب ــن چه ــد. ای ــت می کنن صحب
متفــاوت بــوده و در بعضــی مــوارد ایــن 
مأموریــن  تفاوت هــا در ســطوح عملیاتــی 
ــز  ــی چالش برانگی ــای اطالعات ــس و نهاده پلی

ــت. اس
ــزا  ــم وی ــاز و رژی   ســومین موضــوع مرزهــای ب
اســت. شــهروندان کشــورهای اروپــا و خارجیــان 
کــه دارای ویــزای شــنگن هســتند بــه اکثریــت 
ــه  ــد و ب ــی  کنن ــفر م ــی س ــورهای اروپای کش
ــن کشــورها  ــای ای ــد از مرزه ــی توانن ــانی م آس
ــالت  ــب در حم ــه اغل ــد. باوجوداینک ــور کنن عب
ــا  ــوند،  ام ــم می ش ــن مته ــتی مهاجری تروریس
اکثریــت ایــن حمــالت توســط شــهروندان اروپــا 
ــرل و  ــود. کنت ــی  ش ــزی م ــرح  ری ــهیل و ط تس
نظــارت رفــت  و آمــد شــهروندان اروپایــی از یک 
ــا یــک حــد امــکان   ــه کشــور دیگــر ت کشــور ب
ــا وجــود اینکــه ایــن کشــورها  ناپذیــر اســت و ب
ــا  ــتند،  ام ــده هس ــن  ش ــای تعیی ــی مرزه دارای
ــت و  ــاز اس ــورها ب ــن کش ــت ای ــای اکثری مرزه

ــدارد.     ــود ن ــی وج ــارت و گمرک ــتم نظ سیس

|| حمــات روز جمعــه موجــب شــد تــا 
بــار دیگــر قــدرت ناتــو در برخــورد بــا 
ــرود.  ــوال ب ــر س ــوه زی ــدات بالق تهدی
ــی  ــای مال ــه ه ــرف هزین ــه ص ــر ب نظ
ــان  ــازمان پیم ــاد در س ــانی زی و انس
ــن  ــل ای ــما دلی ــمالی، ش ــک ش آتانتی
ــر  ــه نظ ــد؟ ب ــی دانی ــه م ــف را چ ضع
مــی رســد کــه ناتــو بجــای مقابلــه بــا 
ــی  ــدات تروریســتی تمرکــز اصل تهدی
ــیه  ــار روس ــه و مه ــر مقابل ــود را ب خ
متمرکــز کــرده اســت. آیــا ایــن 

ــت؟ ــت اس ــه درس فرضی
پیمــان آتالنتیــک شــمالی یــا ناتــو یــک پیمــان 
سیاســی و نظامــی اســت،. ایــن پیمان در ســطح 
کشــور و حکومت هــا همــکاری مــی  کنــد 
ــطوح  ــان در س ــن پیم ــر ای ــارت  دیگ ــه  عب و ب
راهبردهــای سیاســی و دفاعــی این کشــورها کار 

گفتگو با مشاور پنتاگون:

امکان حمله روسیه به ترکیه کم است
مشاور پنتاگون و ناتو با اشاره به تنش های بوجود آمده میان مسکو و آنکارا بواسطه 
سرنگون شدن جت روسیه از سوی ترکیه، حمله روس ها به ترکیه برای تالفی این اقدام 

را منتفی دانست.
اقدام ترکیه در سرنگون کردن یک جت روسی موجب پیچده شدن اوضاع شده 
بطوریکه برای از این شرایط با عنوان »انبار باروتی« یاد می کنند که هر لحظه امکان 

دارد. وجود  آن  انفجار 
از آن گذشته این اقدام ترکیه درست زمانی انجام شد که هنوز تب و تاب حمالت پاریس 
فروکش نکرده و روسیه که در پی این حمالت برای همکاری با غرب علیه داعش چراغ 
سبز نشان داده بود، اکنون بواسطه اقدام ترکیه در حال سبک و سنگین کردن اقدامات 

آتی خود در این رابطه است.
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 آمریکا نیز تدریس می کند. متن مصاحبه با دکتر همدم به شرح زیر است:

حمالت تروریستی 
پاریس و سقوط 

هواپیمای روسی 
اکثریت کشورهای 

غربی را به  شدت نگران 
نموده و حاال این تهدید 

یک تهدید منطقه ا ی 
نه بلکه یک تهدید بین 

لمللی پنداشته می شود. 
این حمالت فرانسه را 
وادار ساخت تا با این 

پدیده اعالن جنگ کند|
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اروپـــــــا

مــی  کنــد. در ایــن پیمــان فقــط نماینده هــای سیاســی و نظامــی کشــورهای عضــو 
در حــال خدمــت هســتند و هنــوز ایــن ســازمان در ســاختارش نیــروی پلیس نــدارد و 
نظــر بــه توافــق  نامــه کشــورهای عضــو، ناتــو حــق نــدارد تــا در امــور داخلی یکــی از 

ایــن کشــورها دخالــت کنــد، مگــر بــه درخواســت کشــور عضــو.
نظــر بــه مــاده پنجــم توافقنامــه پیمــان ناتــو،  حملــه بــه یــک کشــور عضــو ناتــو 
ــام کشــورهای  ــو اســت و تم ــام کشــورهای عضــو نات ــه تم ــه ب ــی حمل ــه معن ب
عضــو مکلــف  هســتند کــه بصــورت دســته جمعی از کشــور عضــو خویــش دفــاع 
ــن پیمــان  ــاده پنجــم ای ــروز فرانســه مشــمول م ــا ام ــا وجــود اینکــه ت ــد. ب کنن
ــرای حمایــت فرانســه پشــتیبانی خویــش  نیســت،  امــا کشــورهای عضــو ناتــو ب
ــو  ــو نات ــور عض ــم ۲8 کش ــاده پنج ــق م ــورت تطبی ــد و در ص ــالم کرده ان را اع
علیــه داعــش وارد نبــرد خواهنــد شــد.  هــدف ایجــاد پیمــان ناتــو بــرای دفــاع از 
تهدیــدات بــزرگ علیــه اعضــای ایــن پیمــان و دفــاع دســته جمعی اســت و اقــدام 
ــرای جلوگیــری از  ــا ب روســیه در کریمــه اوکرایــن ایــن پیمــان را وادار ســاخته ت
هــر نــوع نفــوذ احتمالــی روســیه در منطقــه جلوگیــری کنــد. ایــن پیمــان بــرای 
ــل  ــوع عکــس  العم ــر ن ــاده ه ــش آم ــای کشــورهای عضــو خوی ــاع از مرزه دف
ــو و  ــو نات ــورهای عض ــرحدات کش ــت س ــن امنی ــتر روی تأمی ــاًل بیش ــوده و فع ب

ــه اســت. ــی روســیه در منطق ــدات احتمال ــع تهدی رف

|| بعــد از حمــات پاریــس شــاهد جــدی تــر شــدن دولت فرانســه 
بــرای مبــارزه بــا داعــش بودیــم. بــه نظــر شــما چــرا کشــورهای 
ــرار  ــد ق ــورد تهدی ــتقیم م ــور مس ــه بط ــش از آنک ــا پی ــی ت غرب
نگیرنــد، اقدامــی عاجــل را بــرای از بیــن بــردن مشــکل انجــام نمی 

ــد؟ دهن
ــتند.  ــی  دانس ــی م ــد محل ــک تهدی ــش را ی ــی داع ــورهای غرب ــی از کش بعض
ــدت  ــه ش ــش ب ــور داع ــی از حض ــورهای اروپای ــی از کش ــه بعض ــود اینک ــا وج ب
ــی  ــای روس ــقوط هواپیم ــس و س ــتی پاری ــالت تروریس ــا حم ــد،  ام ــران بودن نگ
ــد  ــن تهدی ــاال ای ــوده و ح ــران نم ــدت نگ ــه  ش ــی را ب ــورهای غرب ــت کش اکثری
یــک تهدیــد منطقــه ا ی نــه بلکــه یــک تهدیــد بیــن لمللــی پنداشــته می شــود. 
ــد.  ــگ کن ــده اعالن جن ــن پدی ــا ای ــا ب ــاخت ت ــه را وادار س ــالت فرانس ــن حم ای
ــوریه  ــراق و س ــش در ع ــه داع ــی علی ــالف بین الملل ــی در ائت ــورهای اروپای کش
مشــغول جنــگ هســتند،  امــا بعــد از حمــالت پاریــس ایــن جنــگ شــدت گرفتــه 
ــال مشــورت  ــش در ح ــا داع ــدی ب ــارزات ج ــرای مب ــالف ب ــن ائت و اعضــای ای
ــی  ــاع کنون ــدات و اوض ــت تهدی ــا درک جدی ــتند. ب ــر هس ــدی  ت ــات ج و اقدام
ائتــالف بیــن  المللــی تحــت رهبــری امریــکا می خواهــد کــه حمــالت خویــش 
را در ســوریه افزایــش داده و در صــورت امــکان نیروهــای ارتــش ایــن ائتــالف در 

ــوند.    ــی  ش ــه م ــی وارد صحن ــای زمین عملیات ه

|| بیــش از یــک ســال از تشــکیل ائتــاف ضــد داعــش بــه رهبــری 
آمریــکا مــی گــذرد امــا بــا ایــن حــال ایــن گــروه توفیــق چندانــی 
ــش  ــه داع ــه آنک ــر ب ــت. نظ ــته اس ــش نداش ــا داع ــارزه ب در مب
تفــاوت هــای زیــادی بــا گــروه هایــی همچــون القاعــده دارد چــرا 

ــا آن تعلــل مــی کننــد؟ ــارزه ب کشــورهای غربــی در مب
باوجــود اینکــه داعــش از بیــن نرفتــه امــا ائتــالف ضــد داعــش توانســته کــه نفــوذ و 
حضــور داعــش را تــا حــد ممکــن تحــت کنتــرل بیــاورد. جنــگ بــا گــروه دهشــت 
افکــن القاعــده بیــش از یــک دهــه قبــل آغازشــده و هنــوز هــم ادامــه دارد، نســبت 
بــه القاعــده داعــش یــک پدیــده جدیدتــر اســت و محــِو کامــاًل ایــن تهدیــد شــاید 

ــرد. ــادی را در برگی ــال های متم س

|| بعـد از حمات پاریـس، »فرانسـوا اوالند« رئیس جمهور فرانسـه، 
خواسـتار کمـک همه کشـورها از جملـه ایران و روسـیه بـرای مبارزه 
با داعش شـد. بـه نظر شـما اتحاد ایـران و غـرب در ایـن زمینه چه 

فوایـد و یـا مضراتی به دنبـال دارد؟
ــالف  ــاخت و ائت ــه س ــتر متوج ــد بیش ــن تهدی ــه ای ــا را ب ــس غربی ه ــالت پاری حم
ــه  ــاز ب ــی برخــوردار اســت و نی ــر کشــورهای غرب ــت بهت ــی حــاال از حمای بین الملل
ــورهای  ــام کش ــه تم ــیده ک ــان آن فرارس ــتر دارد. زم ــای بیش ــه و همکاری ه توج
منطقــه و جهــان از جملــه ایــران و روســیه اختالفــات را کنــار گذاشــته بــرای مبــارزه 
ــوم ســوریه،  عــراق و کشــورهای  ــا گــروه داعــش همــکاری نماینــد و مــردم مظل ب
ــا  ــی ب ــالف بین الملل ــکاری ائت ــد. هم ــات دهن ــزرگ نج ــد ب ــن تهدی ــر را از ای دیگ
ایــران و روســیه بــرای ســرکوبی داعــش نــه تنهــا بــه نفــع غــرب اســت. ســرنگونی 
هواپیمایــی مســافربری روســیه واضــح ســاخت کــه ایــن گــروه بــدون تفکیــک همه 

ــد. ــد می کن ــان تهدی ــردم را یکس م

»فــاروق لــوغ اوغلــو« ســاقط شــدن جنگنــده 
روســیه توســط ترکیــه را موجــب طوالنــی تر شــدن 
بحــران در ســوریه دانســت و در عیــن حــال احتمــال 
تقابــل نظامــی روســیه و ناتــو بــر ســر ایــن رخــداد 

ــرد. را رد ک
ســرنگون شــدن جنگنده ســوخو ۲۴ روســیه توســط 
ــر  ــای اخی ــه در روزه ــای ترکی ــده ه ــه جنگن ترکی
ــکارا و مســکو و جنــگ  ــط آن موجــب تنــش در رواب

لفظــی دو طــرف شــده اســت.
در پــی ایــن واقعــه ترکیــه نماینــده روســیه در آنکارا 
ــته  ــز وابس ــکو نی ــو مس ــرده و از آن س ــار ک را احض
ــت، در  ــده اس ــکو را فراخوان ــه در مس ــی ترکی نظام
ایــن میــان ترکهــا عــالوه بــر برگــزاری نشســت بــا 
کشــورهای عضــو پیمــان آتالنتیــک شــمالی )ناتــو( 
ــو  ــدار و گفتگ ــز دی ــت نی ــورای امنی ــای ش ــا اعض ب

ــد. کــرده ان
از ســوی دیگــر الوروف وزیــر خارجــه روســیه ســفر 
خــود بــه ترکیــه را لغــو کــرد و روس هــا اقــدام بــه 
ــه  ــد در الذقی ــکی جدی ــتم موش ــک سیس ــب ی نص

ــد. کــرده ان
ــور  ــس جمه ــن رئی ــر پوتی ــه والدیمی ــی ک در حال
ــکارا  ــه را »خنجــر از پشــت« آن ــدام ترکی روســیه اق
دانســته و گفتــه اســت ایــن امــر عواقب جــدی برای 
ــب  ــت، »رج ــد داش ــیه خواه ــه و روس ــط ترکی رواب
ــا دفــاع  طیــب اردوغــان« رئیــس جمهــور ترکیــه ب
از اقــدام ارتــش ترکیــه ایــن اقــدام را حــق ترکیــه در 

ــد. ــی خــود خوان ــم هوای ــاع از حری دف
ــه ترکیــه مدعــی اســت کــه جنگنــده  در ایــن حادث
ــرده  ــض ک ــور را نق ــن کش ــی ای ــم هوای روس حری
اســت و ایــن در حالــی اســت کــه روســیه ایــن ادعــا 
را رد مــی کنــد. در ایــن خصــوص خبرگــزاری مهــر 
گفتگویــی بــا »عثمــان فــاروق لــوغ اوغلــو« عضــو 

حــزب جمهــوری خلــق ترکیــه انجــام داده اســت.
ــی  ــای احتمال ــش ه ــوص واکن ــو در خص ــوغ اوغل ل
روســیه بــه ایــن اقــدام ترکیــه و تبعــات ایــن حادثــه 

بــرای روابــط دو کشــور گفــت: ســاقط کــردن یکــی 
ــر  ــه منج ــط ترکی ــیه توس ــای روس ــده ه از جنگن
ــت  ــده اس ــیه ش ــوی روس ــوی از س ــش ق ــه واکن ب
ــن  ــور ای ــس جمه ــن رئی ــر پوتی ــه والدیمی بطوریک
ــه  ــا صــدور بیانی ــات روســیه ب کشــور و دیگــر مقام
ــه  ــدام ترکی ــن اق ــه ای ــد ک ــته ان ــالم داش ــی اع های
ــه روابــط ترکیــه و روســیه آســیب جــدی خواهــد  ب
ــات  ــم اقدام ــم و ببینی ــر بمانی ــد منتظ ــاند. بای رس

ــود. ــد ب ــه خواهن ــه چ ــه ترکی ــیه علی روس
ــا  ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــن در پاس وی همچنی
ــی  ــا روی ــه روی ــر ب ــد منج ــی توان ــه م ــن حادث ای
ــیه و  ــورد روس ــت: برخ ــود، گف ــیه ش ــو و روس نات
ناتــو بــر ســر ایــن مســئله محتمــل نیســت. بــاراک 
اوبامــا رئیــس جمهــور آمریــکا و دبیــر کل ســازمان 
ــالم  ــه اع ــا ترکی ــمالی)ناتو( ب ــک ش ــان آتالنتی پیم
همبســتگی کــرده انــد امــا در عیــن حــال خواســتار 
ــن  ــران بی ــل بح ــل و فص ــا و ح ــش ه ــش تن کاه

ــد. ــده ان ــه ش ــور دو جانب ــه بط ــیه و ترکی روس
لــوغ اوغلــو بــا اشــاره بــه موضــع نرمتــر و محتاطانه 
تــر اتحادیــه اروپــا در قبــال ایــن حادثــه در مقایســه 
ــه در  ــت از ترکی ــه حمای ــه ب ــون ک ــا موضــع پنتاگ ب
ــه  ــزود: هــر گون ــه اســت، اف ــن خصــوص پرداخت ای
اختــالف نظــری بیــن پنتاگــون و اتحادیــه اروپــا در 
ایــن خصــوص ناشــی از اختــالف بیــن نقطــه نظــر 
سیاســی و نظامــی اســت. بــا توجــه بــه اینکــه اروپــا 
ــیار  ــد بس ــذا بای ــرار دارد ل ــیه ق ــایگی روس در همس

محتاطتــر باشــد.
وی در ادامــه در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا ایــن 
ــوریه  ــوا در درون س ــوازن ق ــر ت ــری ب ــداد تاثی رخ
خواهــد داشــت یــا خیــر، گفــت: ایــن حادثــه موجــب 
طوالنــی تــر شــدن درگیــری هــا در ســوریه خواهــد 
شــد. از ایــن رو تمرکــز بایــد بــر روی حــل و فصــل 
مســئله ســوریه از طریــق دیپلماتیــک در وین باشــد. 
آنچــه کــه مــا امــروز در ســوریه نیازمنــد آن هســتیم 
جنــگ و تســلیحات بیشــتر نیســت بلکــه دیپلماســی 
و عــزم بیشــتر بــرای پایــان دادن بــه درگیــری هــا از 

طــرق صلــح آمیــز اســت.

گفتگو با سفیر سابق ترکیه در آمریکا:

تقابل ناتو و روسیه بعید است/ 
بحران در سوریه طوالنی تر می شود

پیمان یزدانی
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اروپـــــــا

ــادالت  ــس مع ــات پاری ــد از حم || بع
جهــان وارد فــاز جدیــدی شــد و 
ــی  ــات امنیت ــی اقدام ــورهای غرب کش
خــود را افزایــش دادنــد، تحلیــل شــما 
در مــورد ایــن حمــات چیســت و چــرا 
ــن حمــات  ــرای اجــرای ای ــس ب پاری

ــد؟ ــاب ش انتخ
عمیقــا معتقــدم کــه حمــالت جمعــه ۲۲ آبــان 
ــکا،  ــوی آمری ــب از س ــک فری ــس ی ــاه پاری م
فرانســه و اســرائیل بــود. بــه اعتقــاد مــن 
ــاد  ــپتامبر در ابع ــک ۱۱ س ــس ی ــالت پاری حم
ــش  ــن پی ــتر م ــه پیش ــه البت ــود ک ــر ب کوچکت
ــودم.  ــی را کــرده ب ــوع چنیــن حمالت بینــی وق
ــوج گســترده  ــه موجــب آن م ــه ب ــی ک حمالت
ــا  ــا در اروپ ــرکوب آزادی ه ای از وحشــت و س
ــترش  ــب گس ــد و موج ــی ده ــکا رخ م و آمری
ــس یکــی از  ــردد. پاری ــز مــی گ ــا نی ــگ ه جن
گردشــگرپذیرترین مناطــق جهــان اســت و 
بــه نظــر مــی رســد همیــن دلیــل موجــب شــده 
تــا توطئــه کننــدگان امپریالیســت ایــن شــهر را 
بــرای اجــرای نقشــه خــود انتخــاب کننــد. هدف 
اصلــی از ایــن حمــالت ایجــاد جــوی از تــرس 

ــر  ــورد نظ ــای م ــت ه ــرای سیاس ــرای اج ب
ــه و  ــکا، فرانس ــده )آمری ــاره ش ــورهای اش کش

ــود. ــتی( ب ــم صهیونیس رژی
ــش از  ــا پی ــده ت ــام ش ــات انج ــالف تبلیغ برخ
دموکراســی  فرانســه  در  پاریــس،  حمــالت 
چندانــی وجــود نداشــت و بعــد از ایــن حمــالت 
نیــز »فرانســوا اوالنــد« رئیــس جمهــور فرانســه 
ــور  ــن کش ــی در ای ــن نظام ــه قوانی ــه ب ــا توج ب
وضعیــت اضطــراری اعــالم کــرد و شــاهد بودیــم 
که چنیــن وضعیتــی در کشــورهای دیگــر از جمله 
آمریــکا و انگلیــس نیــز بــه اجــرا گذاشــته شــد.

حمـات  کـه  داریـد  اعتقـاد  شـما   ||
پاریـس یک فریـب بوده اسـت. در این 

خصـوص توضیـح بیشـتری بدهیـد؟
ــود.  ــه ب ــه ایــن حمــالت یــک فریــب و توطئ بل
ــد.  ــلمانان بودن ــدف آن مس ــه ه ــه ای ک توطئ
ــد  ــا نیازمن ــرای بق ــتی ب ــورهای امپریالیس کش
ــی  ــت عموم ــرس و حمای ــوی از ت ــمن، ج دش
ــتند و  ــود هس ــای خ ــت ه ــرای سیاس ــرای اج ب
ــرای آنهــا  حمــالت پاریــس چنیــن امکانــی را ب

ــد. ــی کن ــم م فراه

ــش  ــه نق ــود ب ــارات خ ــما در اظه || ش
ــس  ــات پاری ــرائیل در حم ــم اس رژی
ــو از  ــل آوی ــدف ت ــد. ه ــاره کردی اش

ــود؟ ــه ب ــه چ ــن توطئ ــام ای انج
رژیــم  وزیــر  نخســت  نتانیاهــو،  بنیامیــن 
ــاد  ــاق افت صهیونیســتی، از آنچــه در پاریــس اتف
ــرای افزایــش خشــونت اســرائیل علیــه مــردم  ب
ــن راه  ــو در ای ــرد. نتانیاه ــتفاده ک ــطین اس فلس
ایســتادگی و مقاومــت مــردم فلســطین را همانند 
ظلمــی کــه داعــش در حــق مــردم روا مــی کنــد 
ــرف  ــز ح ــیاری نی ــفانه بس ــود و متاس ــته ب دانس

ــد. ــول کردن ــو را قب ــای نتانیاه ه

||بعـد از حمـات پاریس شـاهد بودیم 
کـه برخـی کشـورها از جملـه انگلیس 
ایـن حمـات را بـه عنـوان توجیهـی 
بـرای حملـه بـه سـوریه قلمـداد کرده 
انـد و »دیویـد کامـرون« نخسـت وزیر 
انگلیـس، در تـاش اسـت تـا بـه هـر 
نحو ممکـن مجـوز پارلمان این کشـور 
را بـرای حملـه بـه سـوریه بگیـرد، اما 
در ایـن میـان برخـی همچـون »جرمی 
کوربیـن« رئیـس حزب کارگـر انگلیس 
با این امر مخالف هسـتند. تحلیل شـما 
در مـورد اقدامات افرادی چـون کوربین 

؟ چیست
کارگـر  حـزب  جدیـد  رهبـر  کوربیـن،  جرمـی 
انگلیـس، از حمایـت چندانـی برخوردار نیسـت و 

اکثریـت حزب کارگـر از دیـدگاه هـای وی بویژه 
مخالفـت با جنـگ هـای خاورمیانـه حمایت نمی 
کننـد. اگـر وی بـه مخالفت هـای خود بـا جنگ 
هـای خاورمیانه و سیاسـت هـای داخلی انگلیس 
در مـورد سـرکوب ها ادامـه بدهـد وی در معرض 

تـرور قـرار مـی گیرد.

ــی  ــش بین ــان پی ــی کارشناس || برخ
مــی کردنــد کــه بعــد از حصــول توافق 
ــورهای  ــران و کش ــان ای ــته ای می هس
1+5 مناســبات آمریــکا بــا تهــران 
ــات  ــنگتن اقدام ــرده و واش ــر ک تغیی
ــا  ــد ام ــح کن ــود را تصحی ــته خ گذش
چنیــن اتفاقــی رخ نــداد. دیــدگاه شــما 

ــت؟ ــه چیس ــن رابط در ای
ــده،  ــام ش ــته ای انج ــق هس ــم تواف ــه رغ ب
ــوان  ــه عن ــان ب ــوریه همچن ــد س ــران همانن ای
ــام  ــر نظ ــرای تغیی ــکا ب ــداف آمری ــی از اه یک
ــورد  ــن م ــر ای ــی شــود. عــالوه ب محســوب م
ــزب اهلل  ــف ح ــرای تضعی ــان ب ــکا همچن آمری
لبنــان تــالش کــرده و تــالش هایــی را بــرای 
جایگزیــن کــردن دولــت هــای روســیه و چیــن 
بــا دولــت هایــی کــه تحــت کنتــرل واشــنگتن 
ــدار  ــا هش ــن باره ــد. م ــی ده ــام م ــد انج باش
داده ام دوره ای کــه هــم اکنــون در آن هســتیم 
خطرنــاک تریــن دوره تاریــخ اســت و دلیــل آن 
ــر  ــرائیل و دیگ ــکا و اس ــای آمری ــت ه سیاس

ــت. ــتی اس ــورهای امپریالیس کش

گفتگو با نظریه پرداز آمریکایی:

حمالت پاریس یک فریب بزرگ بود/ 
احتمال ترور »کوربین« وجود دارد

یکی از نظریه پردازان بنام آمریکا با فریب خواندن حمالت پاریس، این حمالت را ساخته 
و پرداخته کشورهای امپریالیستی و هدف از آن را پیشبرد سیاست های امپریالیستی 

دانست.
بعد از حمالت پاریس اقداماتی از سوی برخی کشورها همچون انگلیس در دست انجام 
است که نشان می دهد این اقدامات با توجیه حمالت پاریس انجام می شوند. در این میان 
البته سوءاستفاده هایی از حمالت پاریس می شود و برای مثال از این حمالت برای توجیه 

اقدامات ضد اسالمی و یا جلوگیری از مهاجرت پناه جویان به غرب استفاده می شود.
در همین رابطه برای تحلیل این وضعیت با »استفان لندمن« به گفتگو نشستیم. لندمن 
از منتقدان جدی سیاست های غرب به ویژه آمریکا و دانش آموخته دانشگاه هاروارد 
است. وی همچنین در دانشگاه پنسیلوانیا در رشته MBA فارغ التحصیل شده است. از 
جمله آثار منتشر شده او عبارتند از »باتالق عراق«، »چگونه وال استریت آمریکا را سر 

کیسه کرد« و »تسخیر بانکداران«. متن این مصاحبه به شرح زیر است: 

ــتانه  ــه در آس ــی فرانس ــای اطالعاتی-امنیت ــرویس ه س
ــن  ــر ای ــود در سراس ــات خ ــالدی اقدام ــوی می ــال ن س

ــد. ــش داده ان ــاها افزای ــژه کلیس ــور بوی کش
فرانسـه  کـه در سـال ۲0۱5 سـالی خونیـن را پشـت 
سرگذاشـت بـرای جلوگیـری از تکرار حمالت تروریسـتی 

در سـال ۲0۱۶تدابیـر امنیتـی را افزایـش داده اسـت.
در آســتانه کریســمس و جشــنهای ســال نــوی میــالدی، 
دولــت فرانســه اقدامــات احتیاطــی و امنیتــی در شــهرها 
ــت.  ــرده اس ــدید ک ــاها را تش ــی کلیس ــژه در نزدیک و بوی
ــهرها و  ــس در ســطح ش ــای پلی ــش حضــور نیروه افزای
برقــراری گشــتهای ویــژه در مناطــق حســاس از اقداماتی 
اســت کــه به دنبــال حمــالت تروریســتی مــاه گذشــته در 

پاریــس بــه اجــرا گذاشــته مــی شــود.

برنـار کازنـوو، وزیـر کشـور فرانسـه در همیـن بـاره بـه 
خبرنـگاران گفت: »شـمار نیروهای پلیس فرانسـه نزدیک 
بـه ۳00 هـزار نفر اسـت. مـا ۷۷ هـزار مدرسـه و هـزاران 
مـکان مذهبی و سـاختمان دولتـی داریم. بـه همین دلیل، 
بـا برقراری گشـتهای پلیـس و اجـرای اقدامـات احتیاطی 
از سـوی خـود مسـئوالن مکانهـای مذهبی اسـت که می 
توانیـم امنیـت را تأمیـن کنیـم. همـه اقدامـات الزم برای 

تأمیـن امنیت انجـام خواهد شـد.«
پلیــس فرانســه بــه مســئوالن مکانهــای مذهبــی، بویــژه 
کلیســاها، ســفارش کــرده اســت کــه در روزهــای آینــده 
نظــارت بیشــتری بــر رفــت و آمــد بازدیدکنندگان داشــته 
ــک و  ــای کاتولی ــزار کلیس ــدود ۴5 ه ــه ح ــند. فرانس باش

چهــار هــزار کلیســای پروتســتان دارد.

تشدید تدابیر امنیتی در فرانسه در آستانه سال نوی میالدی
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اروپـــــــا

ــه کشــورهای  ــکا ب ــا ات ــه کشــورش ب ــه ک ــور ترکی ــس جمه رئی
غربــی و عربــی اقــدام بــه ســاقط کــردن جنگنــده روســی کــرده، 
ایــن روزهــا زندگــی جدیــدی را تجربــه مــی کنــد زیــرا هــم بایــد 

ــد و هــم متحــدان خــود را راضــی نگــه دارد. مســکو را آرام کن
ــارات  ــان« ظــرف ۲۴ ســاعت گذشــته اظه ــب اردوغ »رجــب طی
ــا  ــدار ب ــال دی ــه دنب ــرا از یــک ســو ب کامــال متناقصــی داشــته زی
ــی از وی  ــیه، و دلجوی ــور روس ــس جمه ــن« رئی ــر پوتی »والدیمی
اســت و از ســوی دیگــر اقدامــات مســکو پــس از ســرنگون شــدن 

جنگنــده روســیه را بــه بــازی بــا آتــش تشــبیه مــی کنــد.
ــدا اعــالم  ــته ابت ــیه، روز گذش ــی از روس ــام دلجوی ــان در مق اردوغ
کــرد کــه هــدف قــرار گرفتــن جنگنــده روســیه از ســوی ترکیــه از 
روی عمــد نبــوده اســت. پــس از آن نیــز اعــالم شــد کــه اردوغــان 
در پــی فرصتــی اســت تــا در نشســت تغییــرات آب و هوایــی کــه 
روز دوشــنبه در پاریــس برگــزار مــی شــود بــا پوتیــن دیــدار کنــد.

ــزارش داده  ــروز گ ــح دی ــا صب ــانه ه ــه رس ــود ک ــی ب ــن در حال ای
ــن پاســخ تمــاس هــای اردوغــان را نمــی دهــد. ــد کــه پوتی بودن

امــا ایــن پایــان اقدامــات اردوغــان در روز جمعــه نبــود بلکــه وی 
در راســتای راضــی نگــه داشــتن متحدانــی کــه بــا اتــکا بــه آنهــا 
اقــدام بــه ســرنگون کــردن جنگنــده روســی کــرده نیــز اظهاراتــی 
ــا آتــش  را بیــان کــرد و گفــت : هشــدار مــی دهــم کــه روســیه ب
بــازی نکنــد. ایــن بــازی بــا آتــش اســت کــه بــا بهانــه قــرار دادن 

حملــه بــه داعــش در ســوریه، مخالفــان میانــه رو را که مشــروعیت 
ــد، مــورد حملــه قــرار می دهنــد. بیــن المللــی دارن

ــه عملیــات هوایــی روســیه در  اشــاره رییــس جمهــوری ترکیــه ب
ســوریه علیــه مخالفــان حکومــت بشــار اســد در ســوریه اســت.

ــب اردوغــان در ســخنرانی خــود در  ــرز، رجــب طی ــه گــزارش رویت ب
بایبــورد، شــهری در شــمال شــرقی ترکیــه، هشــدار داده اســت: »ایــن 
بــازی بــا آتــش اســت و تــا بدانجــا ادامــه یافتــه کــه شــهروندان ما که 

ــد.« ــرار گرفته ان ــاری ق ــد مــورد بدرفت ــه روســیه رفته ان ب
ــرای  ــه ب ــرک ک ــان ت ــماری از بازرگان ــزارش، ش ــن گ ــق ای طب
شــرکت در یــک نمایشــگاه تجــاری بــه روســیه ســفر کــرده بودند، 
ــده اند.  ــت ش ــا بازداش ــای آنه ــکال در ویزاه ــود اش ــل وج ــه دلی ب
ــزای  ــدون وی ــن اعــالم کــرده اســت کــه ســفر ب روســیه همچنی

ــه روســیه متوقــف خواهــد شــد. ــه ب شــهروندان ترکی
ــی  ــط مهم ــکارا رواب ــکو و آن ــه مس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب اردوغ
ــط  ــن رواب ــه ای ــم ب ــی نداری ــا تمایل ــد کــرده اســت: م ــد، تاکی دارن

ــود. ــیبی وارد ش آس
ــه احتمــاال در  ــه اســت ک ــن گفت ــان  همچنی ــب اردوغ رجــب طی
نشســت ســران کشــور ها دربــاره تغییــرات اقلیمــی در هفتــه آینــده 
ــرد.  ــد ک ــو خواه ــن رو در  رو گفتگ ــر پوتی ــا والدیمی ــس ب در پاری
ایــن در حالــی اســت کــه والدیمیــر پوتیــن از زمــان ســرنگونی این 
هواپیمــای روســی حاضــر بــه گفتگــو بــا رجــب طیــب اردوغــان 

نشــده اســت.
ــل  ــه دلی ــه اســت، روســیه می بایســت ب ــن گفت ــان همچنی اردوغ

نقــض قلمــرو هوایــی ترکیــه از آنــکارا عــذر خواهــی کنــد.
ــه  ــیه گفت ــه روس ــر خارج ــرگئی الوروف، وزی ــال، س ــن ح در همی
ــفر  ــررات س ــالدی مق ــده می ــال آین ــه س ــاه ژانوی ــت، از اول م اس
بــدون ویــزای شــهروندان ترکیــه بــه روســیه بــه حــال تعلیــق در 

ــد. ــد آم خواه
از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه آنکــه کرملیــن از شــهروندان روســیه 
ــد  ــه ترکیــه اجتنــاب کننــد ایــن اقــدام می توان خواســته از ســفر ب

بــه لطمــه جــدی بــه صنعــت توریســم ترکیــه وارد کنــد.
در همیــن زمینــه، روســیه کنتــرل و نظــارت بــر واردات محصوالت 

کشــاورزی ترکیــه را افزایش داده اســت.
ترکیــه بامــداد سه شــنبه، یــک فرونــد هواپیمــای ســوخوی 
ــه ارتــش روســیه را ســرنگون کــرد؛ ایــن نخســتین  ۲۴ متعلــق ب
ــار در طــی شــش دهــه گذشــته بــود کــه یــک عضــو ســازمان  ب
پیمــان آتالنتیــک شــمالی، ناتو، یــک جنگنده روســی را ســرنگون 

می کــرد.
روســیه ایــن اقــدام ترکیــه را بــه »خنجــر خــوردن از پشــت« تعبیر 
کــرده و خواســتار عذرخواهــی ترکیــه شــده، امــا ترکیــه در مقابــل 
ــده  ــا »احساســی« اســت و »زیبن ــش روس ه ــه واکن ــد ک می گوی

سیاســیون نیســت«.

بیم و امیدهای ترکیه در برابر 
روسیه؛ زندگی به سبک اردوغان

عبدالحمید بیاتی

دکتر»نـورای مرت« هـدف قرار گرفتـن جنگنده 
روسـیه توسـط ترکیه را اقدامی نسـنجیده دانست 
کـه آنـکارا را با بحرانـی جدید مواجه کرده اسـت.

سـاقط شـدن جنگنده سـوخو ۲۴ روسـیه توسـط 
نیـروی هوایـی ترکیـه در روزهای گذشـته تنش 
هـای زیـادی را در روابـط آنـکارا و مسـکو ایجاد 

اسـت. کرده 
سـاعاتی بعـد از ایـن حادثـه سـخنگوی پنتاگون 
وزارت دفـاع آمریـکا نقـض حریـم هوایـی ترکیه 
توسـط جنگنـده روسـی را در حالی تاییـد کرد که 
روسـیه ادعاهای مطـرح توسـط آمریـکا و ترکیه 

را رد کـرد.
از سـوی دیگـر ینـس اسـتولتنبرگ دبیـر کل 
سـازمان پیمـان آتالنتیـک شـمالی )ناتـو( نیـز 
ضمـن حمایـت از ترکیـه بـه عنـوان عضـو ایـن 

پیمان در عین حال خواسـتار حل و فصل مسـئله 
بیـن مسـکو و آنـکارا شـد.

بـا  ترکیـه  از حادثـه مقامـات  بعـد  اول  روز  در 
مواضعـی سـخت در برابر روسـیه موجبات خشـم 
بیشـتر کرملیـن را فراهـم کردنـد اما با گـذر چند 
روز از حادثـه و عـزم جدی روسـیه بـرای مقابله با 
ایـن اقـدام و حمایت های ضعیـف آمریـکا و ناتو 
از ترکیـه و بـروز برخـی اختالفـات در ناتو بر سـر 
این اقـدام خطرنـاک ترکیه کـه می توانـد تبعات 
سـنگینی برای کل غرب به همراه داشـته باشـد، 
موجب شـد تـا مقامـات ترکیـه مواضـع منعطف 
تـری را در این خصوص در پیـش گیرند امری که 
از عـزم روسـیه برای پاسـخ به ایـن اقـدام ترکیه 

است. نکاسـته 
مسـکو در قـدم هـای تدریجی اقـدام بـه تحریم 

هـای اقتصـادی گسـترده ای علیـه ترکیـه کـرد 
اقدامی که خسـارت هـای اقتصادی گسـترده ای 

را متوجـه خواهـد کرد.
در خصوص ایـن اقدام ترکیه کـه خطرات امنیتی 
احتمالـی و اقتصادی زیـادی را متوجه ترکیه کرده 
اسـت گفتگویـی بـا دکتر»نـورای مـرت« اسـتاد 
علـوم سیاسـی دانشـگاه اسـتانبول و تحلیلگـر 

مسـائل منطقـه داشـته ایم.
کـردن  سـاقط  گفـت:  خصـوص  ایـن  در  وی 
جنگنـده روسـیه توسـط ترکیـه اقدامـی نگـران 
کننـده بود کـه در هفته گذشـته شـاهد آن بودیم.

مـرت در خصـوص واکنـش نـه چندان سـنجیده 
دولتمـردان کشـورش در روز بعـد از واقعـه گفت: 
عجیب تر از سـاقط کـردن جنگنـده روس در روز 
بعـد از ایـن حادثه اقـدام رئیـس جمهـور و دولت 

و رسـانه هـای وابسـته بـه آن بـود که ایـن اقدام 
را نشـانه قـدرت نمایـی ترکیـه معرفـی و ابـراز 

کردند. شـادمانی 
وی در ادامــه افــزود: بعــد از گذشــته دو روز رئیس 
ــدادی  ــه رخ ــن حادث ــه ای ــد ک ــور فهمی جمه
نیســت کــه بخواهیــم بــرای آن ابــراز شــادمانی 
ــزب  ــت ح ــل وی و دول ــن دلی ــه همی ــم ب کنی
ــینی از  ــب نش ــه عق ــد ب ــروع کردن ــم ش حاک

ــود. ــی خ ــع قبل مواض
نـورای مرت در پایـان با ابـراز نگرانی در خصوص 
تنـش در روابط روسـیه و ترکیه کـه تبعات جدی 
را متوجـه آنـکارا خواهـد کـرد گفت: تمامـی این 
اقدامـات نسـنجیده موجب شـده اسـت تـا ترکیه 
بـا یک بحـران جدید دیگـری که تنش با روسـیه 

اسـت مواجه شود.

گفتگو با استاد دانشگاه استانبول:

سقوط جنگنده روس؛ بحرانی جدید برای ترکیه/مواضع عجیب آنکارا
گفتگو: پیمان یزدانی
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»الرنــس ِجــی. کــورب« معــاون وزیــر دفــاع اســبق آمریــکا 
ــد  ــوری »رونال ــت جمه ــا ۱985 و در دوران ریاس از ۱98۱ ت
ــکا«  ــوزه »پیشــرفت آمری ــود. وی، متخصــص ح ــگان« ب ری
بــه شــمار مــی آیــد. کــورب مشــاور عالــی مرکــز اطالعــات 
ــن   ــکا  و همچنی ــون« آمری ــورج تَ ــگاه »ج ــی در دانش دفاع
ــط  ــورای رواب ــی در ش ــت مل ــات امنی ــز مطالع ــر مرک مدی

ــت. ــکا اس ــی آمری خارج
او مدیــر مرکــز آمــوزش سیاســت عمومــی در حــوزه برنامــه 
مطالعــات سیاســت خارجــی در مؤسســه بروکینگــز نیــز بــوده 
اســت. از وی بیــش از۲0 کتــاب و ۱00 مقالــه در زمینــه 
مســائل مرتبــط بــا امنیــت ملــی آمریــکا منتشــر شــده اســت.

متن این گفتگو به شرح زیر است:

ــط  ــی توس ــده روس ــرنگونی جنگن ــی س || در پ
ترکیــه، مســکو اعــام کــرده اســت کــه مجموعه 
ــه  ــدام ترکی ــه اق ــش ب ــات را در واکن ای از اقدام
ــن  ــرد. ای ــد ک ــاذ خواه ــور اتخ ــن کش ــه ای علی

ــند؟ ــد باش ــی توانن ــه م ــات چ اقدام
آنچــه کــه مــی تــوان گفــت ایــن اســت کــه پاســخ روســیه 
ــیه  ــات روس ــن اقدام ــاد م ــه اعتق ــود. ب ــد ب ــی نخواه نظام

ــاع  ــم کــه روســیه از اتب ــود. شــاهد بودی اقتصــادی خواهــد ب
ــدی  ــی از کلی ــد. یک ــه نرون ــه ترکی ــا ب ــت ت ــودش خواس خ
ــن اســت  ــی کــه روســیه انجــام خواهــد داد ای ــن اقدامات تری
کــه جنگنــده هــای بیشــتری را بــه منطقــه خواهــد فرســتاد 
تــا در قبــال جنگنــده هایــی کــه از ترکیــه وارد ســوریه مــی 
ــتر  ــات بیش ــوع اقدام ــد. در مجم ــام دهن ــی انج ــوند اقدام ش

ــی. ــا نظام ــود ت ــد ب اقتصــادی خواهن

ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــه و ب ــن حادث ــی ای || در پ
مســئله کــه ترکیــه عضــو ســازمان پیمــان 
آتانتیــک شــمالی)ناتو( اســت. آیــا احتمــال 
ــود  ــیه وج ــو و روس ــن نات ــی بی ــی نظام رویاروی

دارد؟
ــرد.  ــورت بگی ــی ص ــری نظام ــم درگی ــی کن ــر نم ــن فک م
ناتــو کــم و بیــش ادعــای ترکیــه در خصــوص ایــن 
ــی  ــم هوای ــل حری ــیه در داخ ــده روس ــه جنگن ــئله را ک مس
ــی  ــا کس ــت ام ــرده اس ــد ک ــت را تایی ــوده اس ــه ب ترکی
ــن  ــت. م ــو نیس ــیه و نات ــن روس ــی بی ــتار رویاروی خواس
فکــر نمــی کنــم شــاهد حملــه روســیه بــه ترکیــه باشــیم. 
ــد  ــام خواه ــیه انج ــه روس ــه ک ــم آنچ ــی کن ــر م ــن فک م

ــرد. ــیه ک ــا روس ــه ب ــه ترکی ــت ک ــان کاری اس داد، هم
ــت  ــرده اس ــد ک ــیه تاکی ــور روس ــس جمه || رئی
ــیه  ــی، روس ــن اقدام ــرار چنی ــورت تک ــه در ص ک
ــدر  ــد وی چق ــن تهدی ــرد. ای ــد ک ــدام خواه اق

ــت؟ ــدی اس ج
مــن فکــر نمــی کنــم آنهــا مــی خواهنــد مطمئــن شــوند کــه 

چنیــن اتفاقــی دیگــر رخ نخواهــد داد.

ــیاری از کارشناســان  ــیه و بس ــات روس || مقام
ــا  ــدام را ب ــن اق ــه ای ــه ترکی ــد ک ــن باورن ــر ای ب
ــکا انجــام داده اســت  همــکاری و همراهــی آمری
ــی  ــر م ــه نظ ــی ب ــن منطق ــاد م ــه اعتق ــه ب ک
ــی  ــوان نظام ــی ت ــه تنهای ــه ب ــرا ترکی ــد زی رس
ــما در  ــر ش ــدارد. نظ ــیه را ن ــا روس ــی ب رویاروی

ــت؟ ــوص چیس ــن خص ای
مــن فکــر نمــی کنــم ایــن کار بــا هماهنگــی آمریــکا صــورت 
ــد  گرفتــه باشــد. روس هــا قبــال هــم ایــن کار را کــرده بودن
ــه  ــن ترکی ــاد م ــه اعتق ــد. ب ــرده بودن ــم ک ــی ه و عذرخواه
ایــن کار را کــرد تــا مطمئــن شــود کــه دیگــر روس هــا ایــن 
ــیه  ــرد روس ــا از عملک ــرک ه ــرد. ت ــد ک ــرار نخواهن کار را تک
ــیه  ــه روس ــتند ک ــد هس ــتند و معتق ــی هس ــوریه ناراض در س
ــن کشــور را هــم هــدف  ــه جــز داعــش، ترکمــن هــای ای ب

ــرار داده اســت. حمــالت خــود ق

ــوریه  ــل س ــوا در داخ ــوازن ق ــاق در ت ــن اتف || ای
ــت؟ ــد گذاش ــری خواه ــه تاثی چ

ــده  ــوص آین ــه در خص ــد ک ــم بگیرن ــد تصمی ــا بای روس ه
بشــار اســد چــه تصمیمــی خواهنــد گرفــت و در ایــن 

خصــوص چگونــه بــه توافــق خواهنــد رســید.

معاون وزیر دفاع آمریکا در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان با اشاره به اینکه هیچ کس خواستار رویارویی روسیه و 
ناتو نیست گفت: روسیه متعاقب اقدام آنکارا جنگنده های بیشتری به منطقه ارسال خواهد کرد.

حادثه سرنگوني یک فروند جنگنده روسي که بر فراز آسمان سوریه توسط نظامیان کشور ترکیه مورد حمله قرار 
گرفت باعث تیره شدن روابط ترکیه و روسیه شد؛ روابطی که با حضور نظامی روسیه در سوریه چندان هم حسنه نبود.
اشتباه محاسباتی اردوغان در تصور حمایت تمام قد ناتو از این اقدام یکی از دالیل چنین اقدامی می تواند به شمار آید. 
این حادثه تبعاتی را برای ترکیه به دنبال داشت که لغو سفر اتباع روس به ترکیه و تحریم اقتصادی پیامد کوتاه مدت 

این حادثه تا کنون بوده است.
در گفتگو با »الرنس ِجی. کورب« معاون وزیر دفاع آمریکا در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان به بررسی ابعاد 

مختلف این حادثه پرداخته شده که در ادامه از نظر می گذرد.

گفتگو با معاون وزیر دفاع پیشین آمریکا:

روسیه جنگنده های بیشتری 
به منطقه خواهد فرستاد
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دکتــر »جــواد میــری« بــر ایــن بــاور اســت کــه 
ــد در  ــی توان ــی م ــا وقت ــن« ت ــی کوربی »جرم
راس حــزب کارگــر انگلســتان باقــی بمانــد کــه 
نگاهــی پراگماتیــک بــه مســائل داشــته باشــد و 
ــف  ــی تعری ــای ایدئولوژیک ــکای راهبرده ــه ات ب

ــد. شــده، عمــل نکن
دور دوم نخســت وزیــری »دیویــد کامــرون« 
ــد  ــاز ش ــش آغ ــاه پی ــه از ۶ م ــتان ک ــر انگلس ب
ــن«  ــی کوربی ــروزی »جرم ــا پی ــود ب ــان ب همزم
در انتخابــات ریاســت حــزب کارگــر. وی بــا خود 
موجــی عظیــم از تمایــالت چــپ گرایانــه را بــه 
همــراه آورد کــه خبــر از وقــوع طوفــان در صحنه 
ــن  ــر ای سیاســی انگلســتان مــی داد. بســیاری ب
بــاور بودنــد کــه انتخــاب کوربیــن ادامــه نقشــه 
ــون  ــوارد چ ــیاری از م ــرون را در بس ــای کام ه
ــا  ــا و ی طــرح جدایــی انگلســتان از اتحادیــه اروپ
ــا  ــش ب ــاختگی ضــد داع ــالف س حضــور در ائت

مشــکل مواجــه خواهــد ســاخت.
ــه  ــا ب ــی ه ــش بین ــن پی ــه ای ــد ک ــری نپایی  دی
ــال  ــه دنب ــه ب ــرا ک ــد چ ــک ش ــت نزدی حقیق
ــه دنبــال  حضــور نظامــی روســیه در ســوریه و ب
آن حمــالت تروریســتی پاریــس، کامــرون 
بهانــه ای یافــت تــا بــه اســم مبــارزه بــا داعــش 
طــرح حملــه هوایــی بــه ســوریه را بــه پارلمــان 
انگلســتان بفرســتد کــه توانســت رأی پارلمــان را 

ــت آورد. ــه دس ــز ب نی
تــالش کامــرون بــرای گســترش دامنــه حملــه 
ــه ســوریه  ــراق ب ــای انگلیســی از ع ــده ه جنگن
آزمونــی بــرای ســنجش پایبنــدی کوربیــن 
ــا  ــرون ادع ــود. کام ــتی ب ــد سوسیالیس ــه عقای ب
ــا هــدف  ــه ســوریه را ب ــه ب ــه حمل ــد ک ــی کن م
علیــه  تروریســتی  تهدیــدات  از  پیشــگیری 
ــئله  ــن مس ــد و همی ــی ده ــام م ــتان انج انگلس
ــا اعضــای حــزب کارگــر دچــار  موجــب شــده ت
تردیــد شــده و بــه جــای آنکــه بــه آمــوزه هــای 
ــی  ــد در اقدام ــن اســتناد کنن ــگ کوربی ضــد جن
ــروِن  ــی کام ــب وی یعن ــب رقی ــوس جان معک

ــد. ــه دارن ــه کار را نگ محافظ
در ایــن بیــن، بــا توجــه بــه فــراز و نشــیب هایــی 
ــر  ــزب کارگ ــری ح ــه رهب ــن در ادام ــه کوربی ک
ــا  ــی ب ــود، گفتگوی ــد ب ــه خواه ــا مواجه ــا آنه ب
ــوزه  ــیار ح ــری« دانش ــواد می ــید ج ــر »س دکت
جامعه شناســی و تاریــخ ادیــان پژوهشــگاه علــوم 
انســانی و مطالعــات فرهنگــی داشــته اســت تــا 
ببینــد آیــا کوربیــن بــا توجــه بــه عــدم اســتقبال 
انگلســتان از جریــان هــای سوســیال- دموکرات 
ــر  ــود ب ــری خ ــه رهب ــد ادام ــی توان ــی م اروپای

ــد. ــن کن ــر را تضمی حــزب کارگ
ــری از  ــدرک دکت ــری دارای م ــواد می ــید ج س
دانشــگاه »بریســتول« انگلســتان اســت و از 
ــس  ــه تدری ــوان ب ــی ت ــه ای وی م ســوابق حرف
ــتان و  ــن، انگلس ــیه، چی ــای روس در دانشــگاه ه

ــرد.   ــاره ک ــزی اش مال

چرا ایـده دولت رفـاه محور کـه در ذیل 
نـام حکومت هـای سوسـیال دموکرات 
اروپایـی به بقـای خـود ادامه مـی دهد، 
وقتـی پای انگلسـتان و حـزب کارگر به 
میـان می آیـد، وجاهت خود را از دسـت 

مـی دهد؟
وقتــی صحبــت از سوسیالیســت بــه میــان مــی 

ــر توضیــح  ــد بایــد مســئله را کمــی شــفاف ت آی
ــش  ــا و جنب ــت ه ــوان نهض ــاید بت ــم. ش دهی
هایــی را کــه بــه گونــه ای ملهــم از ایــده 
سوسیالیســت بــوده انــد، بــه طــور عمــده بــه دو 
دســته تقســیم کــرد. دســته اول معتقــد هســتند 
کــه سوسیالیســم مســاوی بــا کمونیســم اســت 
و ایــن مــورد را هــم در ارتبــاط بــا فضایــی 
ــوروی  ــر ش ــاد جماهی ــه در اتح ــد ک ــی بینن م
ــوان  ــه عن ــد ب ــه بای ــت ک ــان داش ــابق جری س
ــگارد  ــروی آوان ــک نی ــت در دســت ی ــال دول مث
و پیشــاهنگ بیافتــد تــا بتوانــد در ســطح جامعــه 
تغییــرات ماهــوی ایجــاد کنــد. ایــن ایــده ای بود 
کــه در نهلــه هــای سوسیالیســت وجــود داشــت 
امــا در طــول دوره ظهــور تــا فروپاشــی شــوروی 

ــد. ــپرده ش ــه فراموشــی س ــه بوت ــابق ب س
امــا همزمــان بــا تعریــف سوسیالیســتی شــوروی 
ســابق، در غــرب و بخــش هایــی از شــمال اروپــا 
نیــز یــک نــوع نگــرش رفورمیســتی نســبت بــه 
ایــده هــای چــپ گرایانــه مطــرح بــود مبنــی بــر 
ــه  ــا تکی ــد ب ــه نبای ــر در جامع اینکــه ایجــاد تغیی
ــد  ــد بلکــه بای ــی اتفــاق بیافت ــر رویکــرد انقالب ب
جامعــه را آرام آرام بــه ســمت تغییــرات تدریجــی 
بــرد. بــر ایــن اســاس، ایــده سوسیالیســم نبایــد 
حــول محــور ایجــاد آرمــان شــهر متمرکــز شــود 
بلکــه بایــد بــه گونــه ای تقلیــل یافتــه تــر رفــاه 
ــده  ــن ای ــد. ای ــه ایجــاد کن ــی را در جامع اجتماع
ــروژ،  ــارک، ن ــوئد، دانم ــل س ــورهایی مث در کش
ــا ۶0  ــا طــی 50 ت ــد و حتــی ایســلند تقریب فنالن

ــر آرام آرام نهادینــه شــد. ســال اخی

تفــاوت نــگاه سوســیال دموکــرات 
ســوئد بــا آن نــگاه چپــی کــه در حــزب 
کارگر انگلســتان وجــود دارد چیســت؟

حقیقیــت امــر آن اســت کــه پیچیدگــی جامعــه 
ــزرگ  ــوری ب ــک امپرات ــوان ی ــه عن انگلســتان ب
کــه حداقــل حــدود ۱00 تــا ۱50 ســال بــر جهان 

ــا کشــور کوچکــی  حکــم روایــی کــرده اســت ب
مثــل ســوئد قابــل قیــاس نیســت. کارتــل هــای 
ــتعمره  ــی و مس ــای فراملیت ــرکت ه ــزرگ، ش ب
هــای بزرگــی کــه در انگلســتان حضــور داشــت 
اجــاز نفــوذ ایــده هــای سوسیالیســتی را درهیــچ 
ــابق(  ــوروی س ــتی )ش ــکال کمونیس ــک از اش ی
ــا،  ــی داد. ام ــوئد( نم ــرات )س ــیال دموک و سوس
بعــد از فروپاشــی امپراتــوری بریتانیــا نهلــه های 
مختلفــی از سوسیالیســم در قالــب احــزاب چــپ 
ــت-  ــر اس ــزب کارگ ــارز آن ح ــه ب ــه نمون - ک
ــادی را  ــیار زی ــرات بس ــا تغیی ــرد و اتفاق ــد ک رش

هــم در ســطح جامعــه بریتانیــا ایجــاد کــرد.
مثــال یکــی از مــوارد بســیار بــارز مســئله »بیمــه 
درمانــی و بهداشــت همگانــی« اســت کــه 
ــور را در  ــاه مح ــت رف ــئله دول ــدودی مس ــا ح ت
انگلســتان نهادینــه کــرده اســت. البتــه روی کار 
ــر«  ــارگارت تاچ ــت محافظــه کار »م ــدن دول آم
نخســت وزیــر اســبق بریتانیــا تــا حــدودی 
ــرده  ــگ ک ــر تن ــزب کارگ ــرای ح ــه را ب عرص
ــده  ــا، ای ــرد. ام ــایش ب ــمت فرس ــه س و آن را ب
هــای چــپ در انگلســتان دو فــرم بســیار متضــاد 
بــه خــود گرفتــه اســت. حتــی امــروز در جامعــه 
روشــنفکران انگلســتان بــا افــرادی برخــورد مــی 
کنیــم کــه خــود را کمونســیت مــی داننــد و ایــن 
ادعــا را مطــرح مــی کننــد کــه ایــده کمونیســت 
ایــده معتبــری اســت و جهــان هنــوز بــه مرحلــه 
ــه  ــی نحل ــت. ول ــیده اس ــم آن نرس درک و فه
ــود  ــنفکر وج ــر روش ــان قش ــم در می ــی ه دوم
دارد کــه معتقدنــد از آن روایــت کالنــی کــه 
بــه عنــوان مثــال در ایــده کمونیســم و یــا حتــی 
سوسیالیســم وجــود داشــت بایــد فاصلــه گرفــت 
ــه  ــید. ب ــدل رس ــی و معت ــگاه میان ــک ن ــه ی و ب
عنــوان مثــال، آنهــا از قســمت هایــی کــه تحت 
ــاه  ــای رف ــده ه ــی و ای ــت اجتماع ــوان عدال عن

ــد. ــی کنن ــت م ــی شناســیم، حمای محــور م
امــا در پاســخ بــه اینکــه حــزب کارگر انگلســتان 

تــا چــه انــدازه توانســته ایــن ایــده هــای متضــاد 
ــد  ــاند، بای ــور برس ــه منصــه ظه ــودش ب را در خ
بگویــم واقــع امــر آن اســت کــه حــزب کارگــر 
یکدســت نیســت و طیــف هــای مختلفــی در آن 
وجــود دارد امــا همــه آنهــا بــه گونــه ای بــا ایــده 
سوسیالیســم جهانــی همــزاد پنــداری مــی کنند.

آیــا مــی تــوان انتخــاب »جرمــی 
ــر  ــزب کارگ ــت ح ــه ریاس ــن« ب کوربی
ــه ای  ــه مقدم ــه منزل ــتان را ب انگلس
بــرای پذیــرش ایــده هــای چــپ 
گرایانــه در انگلســتان تصــور کنیــم یــا 
تــب سوسیالیســم انگلیســی در همین 

ــد؟ ــی کن ــش م ــا فروک ج
ــتان و  ــاره انگلس ــر درب ــت انکارناپذی ــک واقعی ی
ــی  ــزاب سیاس ــه از اح ــوری ک ــر کش ــوال ه اص
ــا  ــری و ی ــق پذی ــت، تطاب ــوردار اس ــوی برخ ق
انعطــاف ایــن احــزاب مختلــف اســت کــه 
ــی  ــی م ــان های ــادی از آرم ــه زی ــوال فاصل معم
ــوژی  ــا و کالن ایدئول ــوژی ه ــه ایدئول ــد ک گیرن

ــد.  ــود دارن ــی را در دل خ های
بــرای مثــال بــه »تونــی بلــر« از رهبــران ســابق 
ــد. وی در  ــگاه بکنی ــتان ن ــر انگلس ــزب کارگ ح
ــی  ــا وقت ــود ام ــی ب ــره محبوب ــود چه ــان خ زم
بــه برنامــه ای کــه بلــر بــر اســاس آن وارد 
معــادالت سیاســی انگلســتان شــد، نــگاه بکنیــم 
متوجــه مــی شــویم بســیاری از سیاســت هایــی 
کــه دنبــال کــرد در چارچــوب ایدئولــوژی چــپ 

ــود. ــه نب ــل توجی ــر قاب حــزب کارگ
اصــوال چــپ در دنیــا بــه پیشــرو بــودن و 
فاصلــه داشــتن از سیاســت هــای محافظــه 
ــگ و  ــه ای رن ــه گون ــه ب ــی ک ــه و تهاجم کاران
ــت.  ــروف اس ــد، مع ــته باش ــت داش ــوی راس ب
امــا شــما مــی بینیــد کــه در اوج محبوبیــت بلــر 
بــه عنــوان رهبــر حــزب کارگــر در بریتانیــا، وی 
ناگهــان در ســطح جهانــی همپیمــان یــک جناح 
راســت افراطــی مثــل نومحافظــه کاران آمریــکا 
شــده و کل سیاســت انگلســتان را در ذیــل ایــن 

ــد. ــی کن ــف م ــه کاری تعری نومحافظ
ــی  ــداران وقت نتیجــه آنکــه معمــوال سیاســت م
ــادالت  ــد در مع ــی گیرن ــرار م ــزاب ق در راس اح
سیاســی خیلــی پراگماتیــک تــر بــه مســائل نگاه 
مــی کننــد تــا اینکــه بخواهنــد بــه عنــوان مثال 
ــف  ــک تعری ــای ایدئولوژی ــاس راهبرده ــر اس ب
شــده عمــل کننــد. دلیــل اصلــی آن اســت کــه 
در فاصلــه نظــر تــا عمــل منطقــة الفــراق هایــی 
اســت کــه در ایــن منطقــة الفــراق بایــد دســت 
ــه  ــش ب ــژه در واکن ــه وی ــی زد ب ــه اجتهادهای ب
مســائلی کــه پیــش بینــی دربــاره آنهــا صــورت 

ــه اســت.  نگرفت
ــه  ــت دارد ک ــی اهمی ــا زمان ــزب ت ــع، ح در واق
بتوانــد قــدرت را هــم در دســت بگیــرد و اصــوال 
نفــس احــزاب ایــن اســت کــه بتواننــد قــدرت را 
ــک  ــا ایجــاد ی ــال ب ــن ح ــرده و در عی قبضــه ک
ــند  ــته باش ــزاری داش ــروعیت زا اب ــان مش گفتم
ــر  ــای خــود. اگ ــی از رقب ــرای مشــروعیت زدای ب
ــه  ــر ب ــم، حــزب کارگ ــگاه بکنی ــن منظــر ن از ای
احتمــال زیــاد مــی توانــد موفقیــت هــای کالنی 
پیــدا کنــد. جالــب آنکــه جامعــه انگلســتان 
ــه  ــوژی زده نیســت بلکــه برعکــس جامع ایدئول

ــت. ــت اس ای پراگماتیس

شرط بقای »کوربین« تغییر نگرش 
ایدئولوژیک به پراگماتیسم است
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ــرنگون  ــد از س ــتید بع ــع هس ــه مطل ــور ک || همانط
ــت  ــه وضعی ــوی ترکی ــیه از س ــده روس ــدن جنگن ش
موجــود در منطقــه بدتــر شــد و بــا توجــه بــه جنــگ 
لفظــی موجــود میــان مقامــات روس و تــرک، برخــی 
ــی احتمــال  ســخن از اقدامــات شــدید روســیه و حت
بــروز جنــگ مــی گوینــد، تحلیــل شــما در ایــن مــورد 

ــه اســت؟ چگون
ــان  ــده می ــود آم ــای بوج ــش ه ــل تن ــه دلی ــه ب ــاع منطق اوض
ــش  ــت تن ــت. در حقیق ــاس اس ــیار حس ــه بس ــیه و ترکی روس
ترکیــه فقــط بواســطه حضــور جنگنــده روســی در حریــم 
ــات  ــن اقدام ــاد م ــه اعتق ــده و ب ــود نیام ــه بوج ــی ترکی هوای
ــر  ــد. فک ــوده ان ــر نب ــی ثای ــه ب ــن رابط ــیه در ای ــته روس گذش
ــه رخ  ــیه و ترکی ــان روس ــی می ــری نظام ــه درگی ــم ک ــی کن نم
ــی در  ــت های ــیه محدودی ــم روس ــه و ه ــم ترکی ــرا ه ــد زی بده
ــی  ــرات منف ــگ تاثی ــروز جن ــد و در صــورت ب ــه دارن ــن زمین ای
ــد  ــاد خواه ــیار زی ــود بس ــی ش ــور م ــن دو کش ــه ای ــه متوج ک
بــود. روســیه تــالش مــی کنــد تــا بــا مطــرح کــردن موضــوع 
ارتبــاط ترکیــه بــا داعــش، آنــکارا را تحــت فشــار بگــذارد. هــر 
ــو رد  ــه و برخــی اعضــای نات ــن مســئله از ســوی ترکی ــد ای چن
شــده امــا بــه نظــر مــی رســد کــه »والدیمیــر پوتیــن« رئیــس 

جمهــور روســیه، قصــد مطــرح کــردن مکــرر ایــن موضــوع در 
ــی را دارد. ــن الملل ــع بی جوام

|| بــه نظــر مــی رســد کــه تنــش هــای موجــود بیش 
ــکارا  ــکو و آن ــان مس ــات می ــی از اختاف ــه ناش از آنک
باشــد ناشــی از اختافــات ناتــو و روســیه اســت، آیــا 

ایــن دیــدگاه صحیــح اســت؟
بلــه درســت اســت. تنــش هــای میــان روســیه و ترکیــه بــه عنوان 
یــک آهنربــا و عامــل جاذبــه بــرای کشــورهای دیگــر عمــل مــی 
ــس،  ــه انگلی ــو از جمل ــو نات ــورهای عض ــرای کش ــژه ب ــد بوی کن
ــمار  ــده ش ــه در آین ــت ک ــن اس ــی ممک ــان، و حت ــه، و آلم فرانس
کشــورهایی کــه وارد ایــن تنــش شــوند بیشــتر شــود. در حقیقــت 
کشــورهای عضــو ناتــو بواســطه چنیــن جاذبــه ای حضــور نظامــی 
خــود در دریــای مدیترانــه را افزایــش داده انــد و حتــی ممکن اســت 
در آینــده نوعــی مصالحــه غیــر منتظــره نیــز میــان این کشــورها و 
روســیه رخ بدهــد. ایــن اقدامــات مــی توانــد عکــس العملــی باشــد 
بــه اقدامــات روســیه در خصــوص کریمــه و بحــران اوکرایــن. ناتــو 
در تــالش اســت تــا بواســطه تنــش هــای میــان روســیه و ترکیــه 
قــدرت بازدارندگــی خــود را بــه مســکو نشــان بدهــد. در حقیقــت 
ایــن وضعیــت تبدیــل بــه عاملــی شــده تــا ناتــو بــا اســتناد بــه آن 

قــدرت و اعتبــار خــود را ثابــت کنــد.

|| برخـی معتقدنـد کـه ترکیـه بواسـطه تحریـکات 
عربسـتان و آمریکا و دیگر کشـورهای عربـی اقدام به 
سـاقط کردن جنگنده روسـی کرده و این اقـدام آنکارا 
موجـب تغییر شـرایط جنگ علیه داعش شـده اسـت، 

آیـا این دیـگاه صحیح اسـت؟
ــه  ــدام ب ــران اق ــک دیگ ــه تحری ــه ب ــم ترکی ــی کن ــان نم گم
ــا  ــرد ب ــرایط نب ــد ش ــرده باش ــده روس ک ــردن جنگن ــاقط ک س
ــه  ــژه آنک ــرد بوی ــر ک ــس تغیی ــالت پاری ــد از حم ــش بع داع
»بــاراک اوبامــا« از ســوی فرانســه و دیگــر کشــورهای اروپایــی 
تحــت فشــار بــود تــا اقدامــات خــود را بصــورت کلــی در ســوریه 
و بویــژه در خصــوص داعــش افزایــش بدهــد. در حقیقــت اکنون 
نــه اســد بلکــه داعــش تبدیــل بــه تنهــا هــدف عملیــات هــای 
ــه  ــی ک ــات های ــده اســت. عملی ــی ش ــی کشــورهای غرب نظام
ــوریه  ــش در س ــه داع ــال ۲0۱۳ ک ــا از س ــارس ۲0۱۱ و ی از م

ــم. ــده بودی ــر آن را ندی ــرد نظی ــور ک ظه

ــه تنــش هــای  ــا ممکــن اســت روســیه در ادام || آی
ــار  ــن رفت ــا اوکرای ــه ب ــور ک ــه همانط ــا ترکی ــود ب خ
ــل  ــی در فص ــد یعن ــار کن ــز رفت ــکارا نی ــا آن ــرد ب ک
ــه  ــود ب ــی خ ــع گاز صادرات ــه قط ــدام ب ــتان اق زمس

ــد؟ ــه کن ترکی
ــت.  ــادوام نیس ــدار و ب ــه پای ــک گزین ــع گاز ی ــیه قط ــرای روس ب
عــالوه بــر آن دســتان روســیه بواســطه تحریــم هــای غــرب علیه 
ایــن کشــور بواســطه بحــران اوکرایــن بســته اســت و روســیه نمی 
توانــد بــا ترکیــه هماننــد اوکرایــن رفتــار کنــد. آنچــه کــه ترکیــه و 
ــد انجــام دهنــد کاهــش تنــش هاســت. تنهــا  روســیه هــر دو بای
ــت و  ــو اس ــید گفتگ ــدف رس ــن ه ــه ای ــوان ب ــی ت ــه م ــی ک راه
بایــد طــرف هایــی وجــود داشــته باشــند کــه موجــب تســهیل امــر 

گفتگــو میــان ترکیــه و روســیه شــوند.

گفتگو با رئیس موسسه سیاست جهانی ترکیه ؛

هدف ناتو استفاده از تنش  
ترکیه و روسیه برای اثبات 

اعتبار خود است

رئیس موسسه استراتژی و سیاست جهانی ترکیه معتقد است که ناتو درصدد است تا از تنش های موجود میان مسکو و 
آنکارا به عنوان عاملی برای تثبیت قدرت و اعتبار خود استفاده کند.

تنش های میان روسیه و ترکیه همچنان در حال افزایش است و مقامات بلندپایه دو کشور به شدت از یکدیگر انتقاد 
می کنند. در این میان ناتو نیز مواضع سوال برانگیزی دارد و از یک سو ضمن اعزام ناوهای خود به سواحل ترکیه برای 
محافظت آنکارا از سوی دیگر هشدار می دهد که اقدامات ترکیه موجب نگرانی سازمان آتالنتیک شمالی شده است.
در همین رابطه برای تحلیل بهتر این روند با دکتر »سلیمان اوزرن« به گفتگو نشستیم. دکتر اوزرن رئیس موسسه 
استراتژی و سیاست جهانی ترکیه بوده و از اعضای موسسه بین المللی تروریسم و جنایات چند ملیتی است. 
وی دانش آموخته دانشگاه تگزاس شمالی است و هم اکنون از اساتید دانشگاه »هیتی« ترکیه است. متن این 

گفتگو به شرح زیر است:
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ــا  || همانطــور کــه مطلــع هســتید اروپ
ــی ســابقه  ــا ســیل ب در ســال 2015 ب
ــب  ــه اغل ــد ک ــه ش ــی مواج پناهجویان
ــن  ــی ای ــه راه ــیر ترکی ــا از مس آنه
قــاره شــده بودنــد، از همیــن رو برخــی 
ــد که ترکیــه برای  کارشناســان معتقدن
کســب امتیازهــای ویــژه از اروپــا توجه 
چندانــی بــه عبــور پناهجویان از مســیر 
ــه  ایــن کشــور و سرازیرشــدن آنهــا ب
ــما  ــا ش ــد. آی ــی ده ــان نم ــا نش اروپ

ــد؟ ــی کنی ــد م ــن موضــوع را تائی ای
ــا بحــران  ــا در مواجهــه ب ــه اروپ ــه و اتحادی ترکی
ــان شــریکانی اســتراتژیک هســتند. در  پناهجوی
ــور  ــا حض ــر ب ــخ ۲9 نوامب ــه در تاری ــتی ک نشس
نماینــدگان اروپــا و ترکیــه برگــزار شــد دو طــرف 
ــه  ــه توافقــی در مــورد چگونگــی حرکــت رو ب ب
ــیدند.  ــدی رس ــات کلی ــی موضوع ــو در تمام جل
ــد  ــت کردن ــرف موافق ــر دو ط ــر آن ه ــالوه ب ع
ــا- ــه اروپ ــدام مشــترک اتحادی ــه اق ــه »برنام ک

ــش  ــه چال ــن برنام ــد. ای ــال کنن ــه« را فع ترکی
ــرار  ــش ق ــورد پوش ــت م ــه وضعی ــود را در س موج
ــای  ــه ه ــن ریش ــق یافت ــد: ۱-  از طری ــی ده م
ــا، ۲- از  موجــود در مهاجــرت گســترده ســوری ه
طریــق حمایــت موقــت از مــردم ســوریه و جامعــه 
آنهــا و ۳- از طریــق تقویــت همــکاری هــا بــرای 
جلوگیــری از مهاجــرت هــای بــی دلیــل بــه اروپا.

ــزای  ــه ســرعت اج ــه ب ــد شــده ک ــه متعه ترکی
توافــق شــده در برنامــه اقــدام مشــترک را اجرایی 
ــوری  ــه ذکــر اســت کــه اجــرای ف ــد، الزم ب کن
ــرت  ــری از مهاج ــرای جلوگی ــات ب ــن توافق ای
ــت.  ــروری اس ــا ض ــه اروپ ــل ب ــی دلی ــای ب ه
عــالوه بــر آن ترکیــه بایــد وضعیــت اقتصــادی-

اجتماعــی موجــود بــرای آوارگان ســوری مســتقر 
ــت  ــه حمای ــاس برنام ــر اس ــور را ب ــن کش در ای

ــز  ــا نی ــیون اروپ ــد. کمیس ــش ده ــت افزای موق
ــه  ــات الزم ب ــال انجــام اقدام ــون در ح ــم اکن ه
ــب،  ــرای مناس ــردن از اج ــل ک ــان حاص اطمین

ــت. ــات اس ــن توافق ــوری ای ــر و ف موث

|| در زمـان برگزاری انتخابـات پارلمانی 
ترکیـه قـرار بـود کـه اتحادیـه اروپـا 
گزارشـی را در مـورد وضعیـت حقـوق 
بشـر ترکیه منتشـر کنـد اما بـه یکباره 
انتشـار این گزارش به بعـد از انتخابات 
ترکیـه موکول شـد و همین امـر موجب 
شـد تـا برخی لـب بـه انتقـاد گشـوده 
و بگوینـد اتحادیـه اروپـا با ترکیـه وارد 
معاملـه شـده و به همین دلیل بروکسـل 
چشـمان خود را بـر روی وضعیت حقوق 
بشـر در ترکیه بسـته اسـت. شـما این 

موضـوع را چطـور توضیـح مـی دهید؟
ــاالنه و  ــورت س ــواره بص ــا هم ــیون اروپ کمیس
ــت  ــورد وضعی ــی را در م ــز گزارش ــل پائی در فص
ــه  ــه اتحادی ــتن ب ــد پیوس ــه قص ــورهایی ک کش
اروپــا دارند منتشــر مــی کند. گــزارش امســال در 
ــخ انتشــار  ــر منتشــر شــد و تاری ــخ ۱0 نوامب تاری
نیــز بــرای آنکــه نظــارت بهتــری بــر روی 
مســائل مهــم موجــود در آن صــورت بگیــرد ۱0  
نوامبــر تعییــن شــد. مــوارد مطــرح شــده در ایــن 
ــزارش  ــک گ ــن ی ــوده و ای ــه ب ــزارش صادقان گ
موضوعــی در مــورد پیشــرفت هــای انجــام 
شــده در ترکیــه بــوده اســت. اگــر شــما گــزارش 
امســال دربــاره ترکیــه را مطالعــه کنیــد خواهیــد 
ــا در  ــد همیشــه کمیســون اروپ ــه همانن ــد ک دی
کار خــود صــادق بــوده و در عیــن صــادق بــودن 
بســیار ســختگیرانه و منتقدانــه برخــورد کــرده و 
ــوان در مــواردی همچــون  ــن مــوراد را مــی ت ای
ــه  ــانه ای ترکی ــای رس ــی و آزادی ه ــور قضای ام

ــرد.   ــاهده ک مش

|| پــس از اقــدام ترکیــه در هــدف قرار 
دادن جنگنــده روســی شــاهد افزایــش 
ــه  ــیه و ترکی ــان روس ــا می ــش ه تن
ــا در  ــه اروپ ــع اتحادی ــتیم. موض هس

ــت؟ ــوص چیس ــن خص ای
ــه  ــکا موگرینــی« عالیتریــن مقــام اتحادی »فدری
اروپــا در امــور روابــط خارجــی کــه نایــب رئیــس 
ــود  ــی ش ــوب م ــز محس ــا نی ــیون اروپ کمیس
ــش  ــش تن ــرای کاه ــادی ب ــای زی ــاس ه تم
ــه  ــان ترکی ــت می ــود وضعی هــای موجــود و بهب
ــرکل  ــا دبی ــرار کــرده اســت. وی ب و روســیه برق
ــر  ــن وزی ــو( و همچنی ــمالی )نات ــک ش آتالنتی
خارجــه ترکیــه و برخــی از وزرای کابینــه روســیه 
ــای  ــش ه ــش تن ــتای کاه ــی را در راس مذاکرات
میــان آنکارا-مســکو داشــته و تــالش کــرده تــا از 
اوج گیــری تنــش هــا جلوگیــری کنــد. موگرینــی 
همچنیــن بــر لــزوم پیشــبرد مســائل توافــق شــده 
در کنفرانــس ویــن )کنفرانــس وین در ســوریه( و 

ــرده اســت. ــد ک ــج آن تاکی ــه نتای رســیدن ب
موگرینــی بــه عنــوان عالیتریــن مقــام اتحادیــه 
اروپــا در امــور خارجــی و همچنیــن نایــب رئیس 
ــد دارد کــه  ــر تاکی ــن ام ــر ای ــا ب کمیســیون اروپ
»ایــن اشــتباهی بســیار وحشــتناک خواهــد بــود 
ــکاری  ــک و هم ــات دیپلماتی ــطح توافق ــه س ک
ــورت  ــا بص ــش داده و ی ــی را کاه ــای سیاس ه
کلــی لغــو کنیــم زیــرا در ایــن صــورت مدیریــت 
بحــران بســیار مشــکل خواهــد بــود«. راه واقعــی 
ــی اســت  ــرای شکســت داعــش راهــی طوالن ب
ــی در  ــال سیاس ــت از انتق ــق حمای ــه از طری ک
دمشــق، برقــراری آتــش بــس در ســوریه، و 
ــرای  اتحــاد نیروهــای داخــل و خــارج ســوریه ب
مبــارزه بــا داعــش و جبهــه النصــره حاصــل مــی 
ــن فضــای  ــد از چنی ــا بای ــه م ــدم ک شــود. معتق
سیاســی حمایــت و در نهایــت آن را ایجــاد کنیم.

|| در مــاه گذشــته شــاهد وقــوع 
حمــات تروریســتی پاریــس بودیــم و 
ــب  ــی در اغل ــر امنیت ــب آن تدابی متعاق
ــت.  ــش یاف ــی افزای ــورهای غرب کش
ــا چنیــن  بــه نظــر شــما چــرا غــرب ب
تهدیدهایــی مواجــه مــی شــود و 
ــن  ــش ای ــرای کاه ــی ب ــا اقدامات آی

ــت؟ ــده اس ــام ش ــا انج تهدیده
ــش  ــا افزای ــا ب ــه اروپ ــو اتحادی ــورهای عض کش
تعــداد شــهروندان اروپایــی کــه بــرای پیوســتن 
بــه تروریســت هــا اقــدام بــه ســفر بــه مناطــق 
دیگــر مــی کننــد مواجــه هســتند. هــر چنــد واژه 
تروریســت هــای خارجــی واژه جدیــدی نیســت اما 
افزایــش افــرادی که بــرای پیوســتن به تروریســت 
ــه  ــتی ب ــات تروریس ــن اقدام ــرا گرفت ــا ف ــا و ی ه
مناطــق بحــران خیــز بویژه عــراق و ســوریه ســفر 
ــش از  ــن واژه بی ــا ای ــده ت ــب ش ــد موج ــی کنن م
ــاد  ــای ایج ــورد. تهدیده ــم بخ ــه چش ــته ب گذش
شــده در غــرب بــه دلیــل بازگشــت ایــن افــراد بــه 
کشورهایشــان اســت. وجــود پنــج هــزار شــهروند 
ــای  ــروه ه ــه گ ــتن ب ــرای پیوس ــه ب ــی ک اروپای
ــه  ــه خاورمیان ــش ب ــون داع ــتی همچ تروریس
ــی اســت. ــا موجــب نگران ــد واقع ســفر کــرده ان

ــل  ــا در آوری ــیون اروپ ــه کمیس ــن رابط در همی
۲0۱5 برنامــه ای را تدویــن کــرد کــه ایــن 
ــن  ــرای تامی برنامــه شــامل اقدامــات مناســب ب
امنیــت اروپــا در فاصلــه ســال هــای ۲0۱5 
ــه  ــن برنام ــن ای ــد از تدوی ــت. بع ــا ۲0۲0 اس ت
ــل  ــا حاص ــوزه ه ــی ح ــی در برخ ــرفت های پیش
شــده اســت. عــالوه بــر آن در ژوئــن ۲0۱5 نیــز 
کمیســیون اروپــا بــه همــراه کشــورهای عضــو، 
ــا، از  ــون اروپ ــی کمیس ــات خارج ــش اقدام بخ
ــه  ــس« مجموع ــول« و »فورنتک ــه »یوروپ جمل
ای از قوانیــن را در مــورد تروریســت هــای 
ــان  ــه از ســوی مرزبان ــد ک خارجــی وضــع کردن

ــرد. ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس م
ــون  ــم اکن ــا ه ــیون اروپ ــر آن کمیس ــالوه ب ع
در حــال کار بــر روی بســته ای در خصــوص 
مرزهــا و ســواحل اروپاســت کــه قــرار اســت در 
مــاه جــاری معرفــی شــود. در پیــش نویــس ایــن 
بســته کمیســیون اقداماتــی را در مــورد مرزهــای 
ــرای بررســی هــا و بازرســی هــای  »شــنگن« ب
ــی مســافرین در  ــرای تمام ــا ب ــودکار در مرزه خ

ــه اســت. نظــر گرفت
ــخ  ــه در تاری ــاری ک ــالت غمب ــل حم ــه دلی ب
پاریــس رخ داد کار بــر روی  نوامبــر در   ۱۳
ــم  ــوص تروریس ــود در خص ــنهادهای موج پیش
افزایــش یافتــه اســت و به موجــب آن تهیــه و در 
اختیــار داشــتن ســالح گــرم و همچنیــن قاچــاق 
ســالح و مــواد منفجــره در اروپــا بســیار مشــکل 

ــد. ــد ش خواه

گفتگو با سخنگوی رئیس کمیسیون اروپا:

اتحادیه اروپا درباره آزادی رسانه ها 
وسیستم قضایی ترکیه سختگیر است

سخنگوی رئیس کمیسیون اروپا از اعمال تدابیر امنیتی و انجام بازرسی های گسترده در 
مرزهای شنگن و همچنین حساسیت باالی اتحادیه اروپا در خصوص مواردی همچون 

آزادی رسانه ها و وضعیت سیستم قضایی در ترکیه خبر داد.
افزایش تنش ها میان ترکیه و روسیه موجب شده تا اتحادیه اروپا نیز به نوعی درگیر 
این وضعیت شود. عالوه بر آن معامله و توافق اتحادیه اروپا با ترکیه در خصوص بحران 

پناهجویان نیز موجب شده تا این اتحادیه مورد انتقاداتی قرار بگیرد.
با »مینا آندریوا« سخنگوی رئیس  در همین رابطه برای تحلیل بهتر این شرایط 

کمیسیون اروپا به گفتگو بنشینیم. متن این گفتگو به شرح زیر است:
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آ ســـــــیا

ــن و  ــش چی ــترک ارت ــتاد مش ــس س ــفر رئی س
دیــدار بــا رئیــس جمهــور جیبوتــی بــه صــورت 
ــی  ــه زن ــا گمان ــد ت ــب ش ــم موج ــی و مبه کل
ــه  ــی آن ب ــل اصل ــل و عوام ــون عل ــی پیرام های

ــدد. ــوع بپیون وق
۱9 آبــان مــاه ســال جــاری اخبــار ســفر »فنــگ 
فنگویــی« رئیــس ســتاد مشــترک ارتــش چیــن 
بــه کشــور»جیبوتی« کــه نقطــه راهبــردی شــاخ 
آفریقــا قلمــداد مــی شــود، تعجــب محافــل بیــن 
ــب  ــن تعج ــأ ای ــت. منش ــی داش ــی را در پ الملل
بیــش از هــر نکتــه دیگــر، بــر اســاس دو نکتــه 

زیــر بــود:
اواًل اینکــه ســفر فنــگ فنگویــی بــا حــدود 5 روز 
ــن  ــالش پک ــاً ت ــه قطع ــد ک ــره ش ــر مخاب تأخی
ــی  ــور م ــه منصــه ظه ــی را ب ــش زدای ــرای تن ب
رســاند؛ چــرا کــه پکــن همــواره در سیاســتهای 
ــی را  ــی صدای ــزش آرام و ب ــود خی ــاذی خ اتخ
ــد  ــع م ــب مناف ــن تعقی ــا ضم ــرده ت ــه کار ب ب
ــن کشــور  ــاِن ای ــر محــور مخالف نظــرش در براب
بــه ســرکردگی آمریــکا مجبــور نشــود بهایــی را 

ــردازد. ــرب بپ ــی غ ــای تصنع ــت نگرانیه باب
لــذا پایــگاه اینترنتــی ارتــش آزادی بخــش چیــن 
ــالم  ــر در اع ــت تأخی ــه عل ــاره ب ــدون اش ــز ب نی
ــر حســاس و  ــات غی ــه جزئی ــا ب ــر، تنه ــن خب ای
کلــی آن پرداخــت. همیــن امــر موجــب شــد تــا 
ــداف  ــل و اه ــل عل در خصــوص مســائلی از قبی
دیدارهــای رئیــس ســتاد مشــترک ارتــش چیــن 
ــور  ــات کش ــایر مقام ــور و س ــس جمه ــا رئی ب
ــد  ــه زنــی هــای متعــدد امــا تردی جیبوتــی گمان

ــد. ــه وجــود آی ــزی ب آمی
ــرد  ــاره راهب ــی هــای مبهــم درب ــه زن ــاً گمان ثانی
چیــن در ایــن نقطــه ســوق الجیشــی، کمتــر بــه 
صــورت جامــع عمومیــت اهــداف و راهبردهــای 

ــه  ــا را ب ــاخ آفریق ــال در ش ــور فع ــن در حض پک
ــت. ــانده اس ــر کش تصوی

لــذا برآنیــم تــا بــه صــورت جــزء بــه جــزء آن هــا 
را مــورد مداقــه قــرار دهیــم.

موقعیت ژئوپلتیک جیبوتی
ــای  ــه دروازه ورودی دری ــه منزل ــور ب ــن کش ای
ــی  ــوب م ــوئز محس ــال س ــع کان ــرخ وباالطب س
شــود. قــرار گرفتــن آن در ســاحل تنگــه 
ــت  ــه آن اهمی ــدب« ب ــاب المن ــتراتژیک »ب اس
مضاعفــی بخشــیده اســت. بــاب المنــدب آبراهی 
پرتــردد اســت کــه دریــای ســرخ را بــه اقیانــوس 
هنــد و در نتیجــه آبهــای آزاد متصــل مــی کنــد. 
ایــن تنگــه بــه نوعــی شــاه راه مواصالتی شــرق 

ــد. ــه شــمار مــی آی ــز ب ــا غــرب جهــان نی ب
بــه همیــن دلیل اســت کــه بســیاری از کشــورها 
بــرای تأمیــن منافــع راهبــردی خــود بــه ســاخت 
ــکا،  ــد. آمری ــل دارن ــی در آن تمای ــگاه نظام پای
ــدام  ــن اق ــه ای ــتر ب ــز پیش ــن نی ــه و ژاپ فرانس

ــد. ــوده ان ــادرت نم مب
کشــور مذکــور، از ســمت شــمال فاصلــه کمــی 
ــته و  ــتان داش ــره عربس ــبه جزی ــن و ش ــا یم ب
از جنــوب بــا کشــورهای ســومالی و اتیوپــی 
ــا دزدان  ــارزه ب ــرای مب ــه ب ــایه و در نتیج همس

ــود. ــی ش ــی م ــم تلق ــز مه ــی نی دریای

ــی  ــی« طرح ــم دریای ــاده ی ابریش »ج
ــی ــاد اقتصــادی و امنیت ــا ابع ب

ــی  ــه »ش ــی ک ــی زمان ــارس۲0۱۳ یعن ــاید م ش
جینپینــگ« رئیس جمهــور چیــن اداره پرجمعیت 
ــر عهــده گرفــت و ایــده  ــا را ب تریــن کشــور دنی
»جــاده ابریشــم دریایــی« را مطــرح کــرد، برخی 
رســانه هــای غربــی آن را بلوف سیاســی و برخی 

ــا عینــک خــوش بینــی، آن را در راســتای  نیــز ب
ــبات  ــترش مناس ــدف گس ــا ه ــاً ب ــی صرف طرح
ــن  ــه در ای ــال آنک ــد. ح ــالم کردن ــادی اع اقتص
ــروح  ــل مش ــتناد دالی ــه اس ــی و ب ــه زمان بره
زیــر معلــوم مــی شــود کــه جنبــه هــای امنیتــی 
جــاده ابریشــم دریایــی کــم اهمیــت تــر از ابعــاد 

ــود. ــد ب ــوده و نخواه ــادی آن نب اقتص
اگــر پکــن صرفــاً تحقــق جــاده ابریشــم دریاپایه 
را بــر مبنــای راهبردهــای اقتصــادی دنبــال مــی 
کــرد، یکــی از مقامــات اقتصــادی خــود را روانــه 
ــه  ــی ب ــن لزوم ــود. همچنی ــرده ب ــی ک جیبوت
ــه آن  ــوط ب ــار مرب ــر اخب ــا تأخی انتشــار همــراه ب

ــود. هــم نب
بــرای روشــن شــدن ابعــاد و زوایــای دیگــر ایــن 
موضــوع، مــی تــوان بــه شــواهد دیگــری نیــز در 
ایــن مســیر اشــاره کــرد. در ایــن راســتا، بایــد بــه 
ــه و  ــه جویان ــات مداخل ــن و اقدام ــای چی مرزه

توســعه طلبانــه آمریــکا بازگردیــم.
دریــای چیــن جنوبــی بــه دالیلــی از قبیــل بهره 
ــی  ــی، حــوزه دریای ــی غن ــع طبیع ــدی از مناب من
گســترده ایــی معــادل ۳.5 کیلومتــر مربــع و 
باالخــره عبــور قریــب بــه ثلــث تجــارت دریایــی 
بــرای پکــن کــه مدعــی دیریــن مالکیــت بخش 
ــه  ــردی ب ــای راهب ــی از آن اســت، یــک دری های
ــرای  ــای زرد ب ــالش اژده ــد. ت ــی آی ــمار م ش
ــه  ــا ب ــن دری ــی در ای ــر مصنوع ــاخت جزای س
دلیــل ایجــاد رد پایــی مطمئــن در چنیــن قلمــرو 
وســیعی بــوده تــا عــالوه بــر اینکــه قــادر باشــد 
رونــد اســتحصال منابــع طبیعــی آن را بــه »رویه 
ــاده ابریشــم  ــدل ســازد، شــروع ج معمــول« مب
دریایــی را نیــز دقیقــاً از نقطــه ایــی کــه زیــر نظر 
و در تیــر رس مســتقیم خــود اســت آغــاز نمایــد.

پکــن نقشــه دریــا محــور فــوق را از طریــق عبور 

ــن  ــان چی ــاالکا« می ــام »م ــه ن ــه ای ب از تنگ
و همســایگان اش یعنــی مالــزی و اندونــزی 
ترســیم کــرده اســت بــه گونــه ایــی کــه مقصــد 
ــد  ــاند. چن ــد رس ــد خواه ــوس هن ــه اقیان آن را ب
ــن دور  ــد از ذه ــوص را نبای ــن خص ــه در ای نکت

ــت: ــه داش نگ
 ۱- تنگــه مــاالکا بــه قولــی یــک چهــارم و بــه 
روایتــی قریــب بــه یــک ســوم از محمولــه هــای 
ــه  ــه ب ــور داده و توج ــود عب ــان را از خ ــت جه نف
ــت  ــر اهمی ــان، ب ــرژی در جه ــده ان ــاز فزاین نی
ژئوپلتیــک آن مــی افزایــد. »مــاالکا« نــام 
ــره  ــبه جزی ــوماترا« و ش ــان »س ــی در می آبراه
»ماالیــا« اســت. ایــن تنگــه اقیانــوس هنــد را به 
دریــای چیــن جنوبــی متصــل مــی کنــد. کشــور 
ــزی  ــن نقطــه آن و مال ــی تری ســنگاپور در جنوب

ــده اســت. ــع ش ــرق آن واق ــز در ش نی
۲- کشــورهای ســنگاپور و مالــزی جــزو 5 
ــه  کشــوری هســتند کــه در ســال ۱9۶۷ اتحادی
جنــوب شــرق آســیا موســوم بــه »آ .ســه .آن« را 
پــس از ۶ ســال وقفــه دوباره بــه حرکــت درآورده 
ــن  ــال در ای ــور فع ــزء ۱0 کش ــز ج ــون نی و اکن
ــن، در  ــوند. همچنی ــی ش ــوب م ــه محس اتحادی
شــرق آســیا دارای نفــوذ و قــدرت خوبــی تلقــی 
مــی شــوند. لــذا مــی تواننــد در زمره کشــورهایی 
قــرار گیرنــد کــه چیــن بــا آن هــا از دروازه هــای 

گســترش مناســبات وارد تعامــل شــود.
ــای  ــکا در دری ــز آمری ــک آمی ــات تحری ۳- اقدام
چیــن جنوبــی و ترغیــب کشــورهای حــوزه 
ســاحلی ایــن دریــا بــه نقــض حاکمیــت پکــن را 
مــی تــوان در رقابــت بــا فعالیتهــای اقتصــادی-

امنیتــی چیــن و در راســتای تــالش بــرای ایجــاد 
ــم  ــاده ابریش ــد ج ــام من ــروع نظ ــالل در ش اخ

ــود. ــی محســوب نم دریای
۴- اول آذر مــاه ســال جــاری و در پایان نشســت 
آ ســه آن، »بــاراک اوبامــا« رئیــس جمهــور 
آمریــکا در مصاحبــه ای بــا خبرنــگاران از میزبانی 

ــا  ــت ت ــخن گف ــالس س ــن اج ــده ای ــال آین س
ــه  ــای موازن ــت ه ــکارا رقاب ــق آش ــن طری از ای
ــه کشــور  ــر پکــن را ب ــه واشــنگتن در براب گرایان

ــد. ــان ده ــای زرد نش اژده
تمامــی این مــوارد فــوق الذکــر، دالیل برجســته 
ای دال بــر اهمیــت لــزوم عبــور چیــن از حصــار 

اژدهای زرد در تعقیب عقاب در شاخ آفریقا/
مهدی ذوالفقاریاهمیت جیبوتی برای چین

جیبوتی در زمره 
کوچک ترین، فقیرترین 

و کم جمعیت ترین 
کشورهای آفریقا به 

شمار می آید. سرمایه 
گذاری بیش از ۴۰۰ 

میلیون دالری چین نه 
در سراسر این کشور بلکه 

تنها در نقطه ای به نام 
بندر ابوک، از عوامل 

دیگری است که 
از اسرار حضور فعاالنه 

پکن برای استقرار 
بلندمدت در این کشور 

پرده بر می دارد|
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آ ســـــــیا

دریــای چیــن جنوبــی و راه یافتــن بــه اقیانــوس 
هنــد و دریــای مدیترانــه قلمــداد مــی شــود.

پکــن عــالوه بــر انتشــار دیرهنــگام اخبــار ســفر 
رئیــس ســتاد مشــترک ارتــش خــود بــه جیبوتی، 
مالقــات »فنــگ فنگویــی« بــا »اســماعیل عمر 
ــپس  ــور و س ــن کش ــور ای ــس جمه ــه« رئی گل
ــکهای  ــه موش ــز ب ــی مجه ــاو چین ــد از ن بازدی
ــمی  ــور رس ــه ط ــانیا«، ب ــونده »س ــت ش هدای
ــاخ  ــی در ش ــگاه نظام ــاد پای ــه ایج ــم ب از تصمی
ــی  ــا قرائن ــاورد، ام ــان نی ــه می ــی ب ــا حرف آفریق
ــدام  ــن اق ــرای ای ــن ب ــودن پک ــدی ب ــر ج دال ب

ــت. ــهود اس مش
البتــه بایــد گفــت کــه در چهــارم آذر مــاه ســال 
ــده  ــرز« فرمان ــد رودریگ ــرال »دیوی ــاری، ژن ج
واحــد آفریقایــی ارتــش آمریــکا اعــالم کــرد کــه 
ــا ۱0  ــا امضــای قــراردادی کــه ت دولــت پکــن ب
ســال اعتبــار دارد، موافقــت مقامــات جیبوتــی را 
بــرای ســاخت یــک قــرارگاه لجســتیکی در ایــن 
ــن  ــای ای ــت. امض ــت آورده اس ــه دس ــور ب کش

قــرارداد بــه معنــای پایــان دادن بــه گمانــه زنــی 
ــاره  ــش درب ــا پی ــدت ه ــه از م ــت ک ــی اس های
ــا  ــاخ آفریق ــن در ش ــی چی ــکان حضــور نظام ام

ــت. ــود داش وج
ــت  ــده اس ــل آم ــه در ذی ــود، آنچ ــن وج ــا ای ب
آشــکارا از دالیــل اهمیــت اســتقرار پایــگاه 
نظامــی چیــن در شــاخ آفریقــا پــرده بر مــی دارد:

ــه  ــی را تنگ ــم دریای ــاده ابریش ــاز ج ــر آغ ۱- اگ
ــزی در  ــنگاپور و مال ــن، س ــان چی ــاالکا« می »م
ــا توجــه بــه  نظــر بگیریــم، ادامــه مســیر آن را ب
ســرمایه گــذاری هــای گســترده پکــن در بنــادر 
ــد( و  ــوس هن ــمال اقیان ــع در ش ــو« )واق »کلمب
ــوان  ــی ت ــتان م ــریالنکا و پاکس ــوادر« در س »گ
ــن  ــه ای ــرای ادام ــن ب ــم چی ــا تصمی ــد؛ گوی دی
مســیر در راســتای اقیانــوس هنــد جــدی اســت 
ــات آن را  ــن مقدم ــه پک ــد ک ــی ده ــان م و نش
پیشــتر بــا حضــور همــراه بــا ســرمایه گــذاری در 

ــت. ــرده اس ــا ک ــاط مهی ــن نق ای
ــکا خواســت  ــدی پیــش از آمری ــی چن ۲- جیبوت
تــا پایــگاه »لمونیــر« واقــع در بنــدر »ابــوک« را 
ــه  ــار توافقنام ــن موضــوع در کن ــد. ای ــه کن تخلی
ســرمایه گــذاری ۴00 میلیــون دالری جیبوتــی-

ــده   ــی کنن ــک، تداع ــه کوچ ــن نقط ــن در ای پک
ــن  ــرای حضــور گســترده در ای ــن ب ــم چی تصمی
ــاً در  ــارکتی را صرف ــن مش ــت. چنی ــه اس منطق
قالــب پــروژه هــای اقتصــادی نمــی تــوان 
تصــور کــرد، بلکــه احــداث یــک پایــگاه نظامــی 
ــداث  ــان اح ــه هم ــادی ک ــرا اقتص ــور ف و حض
پایــگاه نظامــی اســت، بیشــتر بــه اذهــان متبــادر 

ــود. ــی ش م
ــوالی  ــل ۲۱ ج ــراف در تحلی ــه تلگ ۳- روزنام
ســال جــاری میــالدی نوشــت: »بــاراک اوبامــا« 
ــه  ــدارک ســفری ب ــکا در ت رئیــس جمهــور آمری
ــن  ــان ای ــت در جری ــرار اس ــوده و ق ــی ب جیبوت
ســفر، نگرانــی هــای واشــنگتن پیرامون قــرارداد 
ــه اطــالع  ــی را ب ــن و جیبوت ــزرگ چی ــی ب دریای
مقامــات مربــوط برســاند. آمریــکا معتقــد اســت 
حضــور پکــن مانعــی بــرای عملیــات هــای ضــد 
تروریســتی مهــم از خــاک جیبوتــی اســت. مطالعه 
رفتــار دیپلماتیــک آمریکا نشــان می دهد اســتفاده 
از عبــارت »اعــالم نگرانــی« بــه مجــرد درک 
احســاس خطــر توســط واشــنگتن مــورد اســتفاده 
قــرار مــی گیــرد. امــا چــرا آمریــکا حضــور چیــن را 

حتــی در کنــار خــود هــم برنمــی تابــد؟
حضــور نظامــی چیــن در شــاخ آفریقــا مــی تواند 
عوایــد فراوانــی را بــرای پکــن بــه ارمغان بیــاورد. 
اِشــراف جیبوتــی از حیــث مســیر ارتباطــی بنــدر 
ــز و  ــت خی ــوزه نف ــر ح ــوک« ب ــردی »اب راهب
ــه، از ســویی متضمــن  ســوق الجیشــی خاورمیان
تأمیــن انــرژی فــراوان بــرای ایــن کشــور 
ــه نفــت و گاز تلقــی شــده و از ســوی  ــد ب نیازمن
دیگــر امــکان حضــور بــی درنــگ اژدهــای زرد و 
واکنــِش بــه هنــگام آن در تحــوالت خاورمیانــه 
و شــمال آفریقــا را میســر مــی ســازد. تحــوالت 
کنونــی خاورمیانــه از یمن تا ســوریه، از فلســطین 
ــراق؛  ــا ع ــتان ت ــن و از عربس ــا بحری ــغالی ت اش
ــد  ــه جدی ــک، نقشــه خاورمیان ــده ای نزدی در آین
ــه آن  ــای توهــم واضــع اولی ــر مبن ــه ب ــه ن را البت
ــه از  ــال ۲00۴(، بلک ــوش در س ــو ب ــرج دبلی )ج
دیــدگاه تفــوق فعــاالن تأثیرگــذار مهــم منطقــه 
ای از قبیــل جمهــوری اســالمی ایــران و در 
ــرکردگی  ــه س ــی ب ــور غرب ــذف مح ــیر ح مس
ــن  ــرد. کشــور چی ــد ک ــکا مشــخص خواه آمری
هــم بــا ِعلــم بــه ایــن گونــه تحــوالت فزاینــده، 
ــای  ــبات ج ــعه مناس ــق توس ــد دارد از طری قص
ــذا  ــم و ل ــا را محک ــمال آفریق ــود در ش ــای خ پ
مهیــای تســخیر النــه عقــاب شــده اســت. ایــن 

امــر مخالفــت هــای پیــدا و پنهــان آمریــکا را در 
ــته اســت. ــی داش پ

۴- جیبوتــی در زمــره کوچــک تریــن، فقیرتریــن 
ــه  ــا ب ــورهای آفریق ــن کش ــت تری ــم جمعی و ک
شــمار مــی آیــد. ســرمایه گــذاری بیــش از ۴00 
میلیــون دالری چیــن نــه در سراســر ایــن کشــور 
بلکــه تنهــا در نقطــه ای بــه نــام بنــدر ابــوک، از 
ــور  ــرار حض ــه از اس ــت ک ــری اس ــل دیگ عوام
فعاالنــه پکــن بــرای اســتقرار بلندمــدت در ایــن 
ــه  ــاء توافقنام ــی دارد. امض ــر م ــرده ب ــور پ کش
نظامــی چیــن بــا جیبوتــی در مــاه فوریــه  ســال 
۲0۱۴ و اعــالم نگرانــی آمریــکا از تبعــات آن بــه 
فاصلــه چنــد روز بعــد از امضــاء توافــق مذکــور، 
مؤیــد ایــن نکتــه بــوده و نشــان مــی دهــد کــه 
ــازی  ــاده س ــغول آم ــل مش ــا قب ــن از مدته پک
ــرای تحقــق طــرح  تمهیــدات الزم و مقتضــی ب
ــر ایجــاد »جــاده  رئیــس جمهــور خــود مبنــی ب

ــوده اســت. ــی« ب ابریشــم دریای
ــن  ــاری میادی ــر حف ــالوه ب ــن ع ــور چی 5- کش
ــی  ــن مهم ــط آه ــتر خ ــودان، پیش ــی در س نفت
ــا  ــی ت ــت اتیوپ ــا« پایتخ ــس آباب ــان »آدی را می
جیبوتــی پایتخــت ایــن کشــور به بهــره بــرداری 
رســانده بــود تــا بســتر الزم بــرای ارتبــاط مســیر 
خشــکی بــه دریــا را هــم در مقاصــد اقتصــادی و 

امنیتــی خــود مهیــا کــرده باشــد.
۶- اســماعیل عمــر گلــه رئیــس جمهــور کشــور 
جیبوتــی در مصاحبــه مطبوعاتــی مــاه می ســال 
جــاری بــا شــبکه تلویزیونــی »فرانــس پــرس« 
بــه تصمیــم پکــن بــرای احــداث پایــگاه نظامــی 
در کشــورش چــراغ ســبز نشــان داده بــود 
ــم  ــات تصمی ــرای اثب ــری ب ــم ت ــواه مه ــه گ ک
دولتمــردان چینــی در ایــن راه را بــه نمایــش می 

ــذارد. گ
۷- دقــت در قراردادهــای پیشــین چیــن بــا 
برخــی کشــورهای حاشــیه اقیانــوس هنــد، 
تمرکــز آنهــا در راســتای ســاخت و یــا مدیریــت 
ــد،  ــی ده ــان م ــوس را نش ــن اقیان ــادر در ای بن
اقداماتــی کــه صرفــاً بــا تحــوالت کنونــی 

ــرا  ــای ف ــه عمــق هــدف ه ــوان ب ــی ت ــوق م ف
ــرد. ــی ب ــا پ ــن از آن ه ــادی پک اقتص

8- اریتــره، اتیوپــی و ســومالی نــام هایی هســتند 
که با شــنیدن آن هــا مفاهیــم ناراحت کننــده ای 
از قبیــل ناآرامــی و فعالیت گروههای تروریســتی 
در اذهــان تداعــی مــی شــود. پکــن بــا اســتقرار 
ــه  ــود ب ــی خ ــرکات آت ــیر تح ــی مس در جیبوت
طــرف آفریقــای میانــه را نیــز ایمــن کــرده و می 
ــادالت اقتصــادی و نظامــی  ــد مصونیــت مب توان
اش را در برابــر دزدان دریایــِی فعــال در ایــن 
ــرای  ــدام راه ب ــن اق ــا ای ــد. ب ــن کن نقطــه تضمی
کشــتیرانی اقتصــادی ایمــن تــر چین مهیا شــده 
ــادی  ــور امنیتی-اقتص ــری از حض ــرگ دیگ و ب
ایــن کشــور فراتــر از حــوزه ســرزمینی خــود بــه 

اثبــات خواهــد رســید.
ــط  ــی توس ــای نیابت ــگ ه ــن جن 9- برافروخت
محــور غربی-عبری-عربــی بــه ســرکردگی 
ــور  ــه آشــکارا ظه ــال اســت ک ــد س ــکا چن آمری
ــرای واشــنگتن  ــی ب ــزار خوب ــه اب ــذا ب ــه و ل یافت
ــواًل  ــاره ای معم ــان اج ــده اســت. نایب ــدل ش مب
ــه  ــزوم تجزی ــل ل ــرایطی از قبی ــول ش ــا حص ب
ــک  ــای ی ــوان و پتانســیل ه ــل ت اراضــی، تحلی
ــی  ــا حت ــع ی ــده و مناف ــز ش ــور و... تجهی کش
ــورد  ــدف را م ــورهای ه ــی کش ــت ارض تمامی

ــد. ــی دهن ــرار م ــه ق هجم
ــده  ــان دهن ــر نش ــال اخی ــد س ــای چن رخداده
تمرکــز فعالیــت تروریســت هــا در آســیای غربی 
و آفریقــا اســت. نمونــه هایــی از اهــداف گروهک 
هــای تروریســتی مصنــوع را نیــز مــی تــوان در 
عملکــرد القاعــده، طالبــان، بوکوحــرام، داعــش، 
ــاهده  ــوح مش ــه وض ــره و... ب ــام، النص احرارالش
ــود در  ــا حضــور خ ــر آن اســت ت ــن ب ــود. چی نم
ــوالت  ــه تح ــر اینگون ــرف ب ــه مش ــه ای ک نقط
اســت را نیــز تقویــت کنــد، از رقبــاء خــود عقــب 
نیفتــد و در صــورت قــرار گرفتــن در نقطــه هدِف 
ــرون از  ــد بی ــرورده غــرب، بتوان ــان دســت پ نایب
قلمــرو مرزهایــش و در النــه  تمرکــز تروریســم 
ــد. ــادرت نمای ــا مب ــارزه و ســرکوب آن ه ــه مب ب

پکن با استقرار در 
جیبوتی مسیر تحرکات 

آتی خود به طرف 
آفریقای میانه را نیز 

ایمن کرده و می تواند 
مصونیت مبادالت 

اقتصادی و نظامی اش را 
در برابر دزدان دریایِی 

فعال در این نقطه 
تضمین کند|
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آ ســـــــیا

یــک کارشــناس مســائل بیــن الملــل معتقــد اســت کــه نداشــتن 
سیاســت خارجــی مســتقل و خــط گرفتــن از قــدرت هایــی نظیــر 
آمریــکا مهــم تریــن عامــل تعییــن کننــده سیاســتهای راهبــری و 

امنیتــی پاکســتان در منطقــه اســت.
ــران و پاکســتان و سیاســتهای منطقــه ای آنهــا همســو  ــط ای رواب
نیســت. یکــی از موضوعــات مــورد اختــالف عــدم تعهــد اســالم 
آبــاد بــه احــداث خطــوط لولــه پــروژه انتقــال گاز ایــران بــه هنــد 
اســت. پاکســتان مدعــی اســت بــه خاطــر تحریمهــای ایــران قادر 

نبــوده بــه تعهــدات خــود عمــل نمایــد.
هرچنــد اکنــون از فشــار تحریــم هــا بــر ایران کاســته شــده اســت 
امــا بازهــم موضــع پاکســتان در قبــال روابــط تجــاری بــا ایــران و 
نظــام تحریــم هــا و همچنین پــروژه خــط لوله صلــح تغییــری نکرده 
ــی از  ــاد« از اجــرای بخــش های ــت »اســالم آب اســت. خــودداری دول
ایــن پــروژه بــه وضوح نشــان مــی دهــد کــه فاکتورهــای خارجــی در 
تصمیــم ســازی هــای پاکســتان در برابــر ایــران تاثیر عمیقــی دارد.

ــه  ــران و پاکســتان کــه قــرار اســت در نهایــت ب ــه گاز ای خــط لول
ــران، پاکســتان،  ــی آی - ای ــه آی پ ــام خــط لول ــه ن ــد برســد ب هن
هنــد - شــناخته مــی شــود. مســائل امنیتــی و تحریــم هــا علیــه 
ایــران موجــب شــده اســت کــه ایــن پــروژه فعال بــدون مشــارکت 
هنــد مطــرح باشــد و بــا وجــود مذاکــرات طوالنــی در ایــن زمینــه، 

هنــوز دســتاورد مشــخصی حاصــل نشــده اســت.
ــه  ــون دغدغ ــم اکن ــه ه ــن مســئله ای دیگــری ک ــر ای ــالوه ب  ع
ــاد اســت ایــن اســت کــه پــس از آنکــه مجلــس ملــی  اســالم آب
پاکســتان بــا تصویــب قانونــی، دخالــت کشــورش را در جنگ یمن 
ــی  ــالش م ــن کشــور ت ــردان ای ــرد دولتم ــی اعــالم ک ــر قانون غی
کننــد تــا ارادت و پشــتیبانی خــود از رژیــم آل ســعود را به روشــهای 
مختلــف نشــان دهنــد. لــذا ســفر »نــواز شــریف« نخســت وزیــر 
پاکســتان و بــه دنبــال آن ســفر اخیــر رئیس ســتاد ارتش پاکســتان 
بــه عربســتان و دیــدار بــا پادشــاه و مقامــات بلنــد پایــه ایــن کشــوررا 
مــی تــوان در همین راســتا قلمــداد کرد، تعهد پاکســتان بــرای حمایت 
لجســتیکی از ســعودی و دادن جنگنــده و مربی برای آمــوزش نظامی 
نیروهــای ســعودی نیــز از دیگــر تــالش هــای اســالم آبــاد بــرای 

رفــع نگرانــی پادشــاه ســعودی اســت.
ــون مطــرح اســت گســترش همــکاری  مســئله دیگــری کــه اکن
هــای چیــن و پاکســتان در زمینــه هــای مختلــف و اجرایــی شــدن 
کریــدور اقتصــادی چیــن و پاکســتان و هــم چیــن وارد شــدن چین 
ــا ســران  ــدار نماینــده چیــن ب ــح افغانســتان و دی در مذاکــرات صل

افغاســتان و پاکســتان و آمادگــی بــرای میزبانــی مذاکــرات صلــح 
اســت. بــرای روشــن شــدن بهتــر ایــن موضوعــات بــا »ســلیمان 
ــار خارجــی  ــر اداره اخب ــذاری خب ــه سیاســت گ زارع« عضــو کمیت
ــی  ــران گفتگوی ــوری اســالمی ای ــیمای جمه ــت صــدا و س معاون

انجــام شــده کــه در ادامــه مــی آیــد.

ــازمان  ــتان و س ــکاری عربس ــه هم ــه ب ــا توج || ب
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــتان ب ــش پاکس ــات ارت اطاع
ــعی  ــود س ــه ای خ ــای منطق ــتان در رویکرده پاکس
ــه  ــدام چ ــن اق ــتان دارد، ای ــه عربس ــی ب ــر نزدیک ب
تاثیــری بــر روابــط پاکســتان با کشــورهای همســایه 

ــران دارد؟ ــوص ای ــه خص ب
پاکســتان کشــوری اســت کــه سیاســت خارجــي  مســتقلی نــدارد 
ــدرت در  ــی ISI در راس ق ــن کشــور یعن ــات ای ــرویس اطالع و س
ــور را  ــن کش ــای کالن ای ــت ه ــتر سیاس ــت و بیش ــتان اس پاکس
تعییــن مــی کنــد و ســفر اخیــر »راحیــل شــریف« فرمانــده ســتاد 
ــن  ــه عربســتان ســعودی بیانگــر ای ــش پاکســتان ب مشــترک ارت
موضــوع اســت. مــا مــی بینــم هــر گاه در منطقــه تغییــری بوجــود 
مــی آیــد همــکاری هــای پاکســتان و عربســتان هــم بیشــتر مــی 
ــای  ــت ه ــراق تروریس ــوریه و ع ــت در س ــر وق ــال ه ــود. مث ش
وابســته بــه عربســتان مجبــور بــه واگــذاری منطقــه حســاس بــه 
ــن  ــی شــوند از ای ــراق و ســوریه م ــی ع ــی و دولت نیروهــای مردم
ســمت رفــت و آمدهــا بیــن مقامــات نظامی و سیاســی پاکســتان و 

ســعودی هــم بیشــتر مــی شــود.
در واقــع  ســعودی هــا نمــی خواهنــد اوضــاع در ســوریه و عــراق 
آرام باشــد و از نــا آرامــی در ایــن کشــورها ســود مــی برنــد. مثــال 
در عــراق بــا ناامــن نگــه داشــتن این کشــور کــه بعــد از عربســتان 
دومیــن کشــور تولیدکننــده نفــت اســت ایــن فرصــت پیــش مــی 
آیــد کــه اســتخراج و تولیــد نفــت و در نهایــت صــادرات نفــت در 
ــن  ــد جایگزی ــا بتوانن ــعودی ه ــود و س ــکل بش ــار مش ــراق دچ ع

تولیــدات نفــت عــراق شــوند.
لــذا مــی بینیــم کــه عربســتان بخشــی از تروریســتهای داعــش را 
بــه کمــک پاکســتان از خــاک این کشــور بــه افغانســتان می فرســتد 
تــا مرزهــای شــرقی ایــران را نــا امــن کنــد و ایــران را ســرگرم کنــد و 
ایــران نتوانــد در عــراق و افغانســتان نقــش ایفــا کنــد. درایــن جاســت 

کــه نقــش نظامیــان پاکســتان بیشــتر مــي شــود.
البتــه ایــن سیاســت جابجایــی تروریســت کــه بــا اشــاره غــرب و 

آمریــکا صــورت مــی گیــرد اهــداف دیگــری را هــم دنبــال مــی 
کنــد. مثــال عــالوه بــر ایجــاد هزینــه بــرای ایــران بــه گونــه ای 
ــا  ــرای »مســکو« و »پکــن« مــي شــود. م اهــرم فشــاری هــم ب
مــی بینیــم ابتــدای ورود داعــش از خــاک پاکســتان بــه افغانســتان 
ــپس  ــوده و س ــتان ب ــروز« افغانس ــراه« و »نیم ــتانهای »ف در اس
داعــش بــه مناطــق شــمال شــرق افغانســتان یعنــی بــه مناطــق 
»نورســتان« و »قنــدوز« مــی رود تــا از یک ســو روســیه را ســرگرم 
کنــد تا روســیه نگــران نفــوذ داعــش بــه کشــورهای آســیای میانه 
شــود و  تمــام حــواس و توانــش در اوکرایــن نباشــد. همچنیــن از 
ایــن ســو داعــش ماموریــت دارد تــا هزینــه رشــد اقتصــادی چیــن 
را بــاال ببــرد تــا نگرانــی چیــن از نفــوذ داعــش بــه پشــت مرزهــای 
غربــی خــودش و احتمــال نــا امنــی هــای ایالــت »ســین کیانگ« 

را باعــث شــود.
ــم  ــه پرچ ــتان ب ــان در افغانس ــفید طالب ــم س ــر پرچ ــع تغیی در واق
ســیاه داعــش بــدون شــک در روابــط سیاســی اقتصــادی و 
ــد  ــر خواه ــایه تاثیرگذارت ــورهای همس ــتان و کش ــی پاکس امنیت
بــود. شــاید بتــوان همــکاری هــای پاکســتان و ســعودی هــا را بــه 
صفحــه شــطرنج تشــبیه کــرد چراکــه هــرگاه کــه یــک حرکــت 
یعنــي همــان انتقــال داعــش بــه افغانســتان صــورت مــی گیــرد 
شــاهد تاثیــرات آن در کشــورهای همســایه پاکســتان مــی شــویم. 
پاکســتان بــه نوعــی بــا قــرار گرفتــن در منطقــه ژئوپلیتیــک مهــم 
از کشــورهای عربســتان ســعودی و غــرب و آمریــکا بــه خاطــر این 
موقعیــت جغرافیایــی اش ســود مــی بــرد. بــه ایــن معنــی کــه بــا 
دریافــت ســالیانه مبلغــی از ســعودی هــا، سیاســت هــای آمریــکا 
و غــرب را عملــی مــی کنــد و واضــح اســت کــه در ایــن شــرایط 
ــی  ــد و م ــی مانن ــکار نم ــم بی ــتان ه ــایه پاکس ــورهای همس کش
بینیــم که چیــن بــرای جلــو گیــری از حرکــت کامــل پاکســتان به 
ســمت ســعودی و غــرب و آمریــکا قــرارداد ۴5 میلیــاردی را در بندر 

ــه اجــرا در مــی آورد. ــا پاکســتان ب »گــوادر« ب
ــه ســعودی  ــی ک ــده های ــه وع ــرای رســیدن ب ــي ب پاکســتان حت
ــم  ــودش را ه ــردم خ ــت م ــر اس ــد حاض ــی دهن ــا م ــه آنه ــا ب ه
قربانــی کنــد بــه ایــن معنــی کــه در حادثــه دلخــراش منــا مــا می 
بینیــم کــه بیــش از هــزار پاکســتانی جــان خودشــان را از دســت 
مــی دهنــد. ولــی ایــن رقــم قربانیــان پاکســتانی ابتــدا هفتــاد یــا 
در نهایــت ۱۳0 تــن اعــالم مــی شــد. در واقــع یــک جنــگ بیــن 
ســرویس هــای اطالعاتــی کشــورها در منطقــه را شــاهد هســتیم. 
موســاد و ســیا و ســرویس اطالعاتــی  ام. ای. ۶ انگلیــس بخوبــی 

    چرایی ورود چین به مذاکرات صلح با طالبان
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آ ســـــــیا

مــی داننــد کــه در بیــن حجــاج امســال کــه منجــر بــه حادثــه منــا 
شــد چــه شــخصیت هــای سیاســی و نظامــی از چــه کشــورهایی 
ــن  ــه ای ــی ب ــت یاب ــرای دس ــا ب ــرویس ه ــن س ــد و ای حضوردارن
اشــخاص کلیــدی حاضرنــد حادثــه ای بــزرگ را طراحــی کننــد تــا 
بتواننــد افــرادی را کــه بــه دنبالشــان هســتند بــه چنــگ بیارونــد.

بــه جــرات مــی تــوان گفــت ســعودی ها بــا ایــن اقــدام کمــک کردند 
ــا حداقــل کســانی کــه  ــا شــخصیت هــای سیاســی و نظامــی و ی ت
وابســتگان سیاســی نظامــی کشــورهای دیگــر بودنــد قربانــی شــوند. 
بــرای مثــال در پاکســتان بــرادر زاده »یوســف رضــا گیالنی« نخســت 
وزیــر ســابق پاکســتان جــان خــودش را در ایــن حادثــه از دســت مــی 
دهــد و هــم چنیــن  در ایــران مــی بینیــم کــه دو ســفیر ایــران ناپدیــد 
ــی  ــای امنیت ــوی نیروه ــت از س ــن اس ــه ممک ــه البت ــوند ک ــی ش م

ســعودی بــه موســاد یــا ســیا تحویــل داده شــوند.
بــا وجــود ایــن پاکســتان بــه خاطــر منافــع مالــی کــه از ســعودی 
هــا مــی بــرد حاضــر نیســت آمــار و اطالعــات واقعــی بــه مــردم 
خــودش بدهــد و از برخــي واقعیتهــا بــه آســانی چشــم مــی پوشــد. 
اگــر نگاهــی کوتــاه بــه آمــار تلفــات مســلمانان قبــل از اســتقالل 
پاکســتان بکنیــم مــی بینیــم کــه  تعــداد مســلمان هایــی کــه بعــد 
ــل  ــب بیشــتر از قب ــه مرات از اســتقالل پاکســتان کشــته شــدند ب
اســتقالل اســت. از ایــن ســو پاکســتان از مظالــم هند خــالص می 
شــود و از دیگــر ســو زیــر مظالــم غــرب و آمریــکا مــی رود بــه این 
معنــی کــه در جلــوی چشــم میلیــون هــا پاکســتانی هواپیماهــای 
بــدون سرنشــین آمریکایــی بــه بهانــه مبــارزه باتروریســِت ســاخته 
و پرداختــه خودشــان جــان هــزاران غیــر نظامــی را از ســال ۲00۱ 
تــا کنــون در مناطــق قبایلــی مــی گیــرد و دولــت پاکســتان هــم 
ــد  ــد بکن ــری نیســت و تنهــا کاری کــه مــي توان ــه جلوگی ــادر ب ق
ــات در مناطــق  ــن اســت کــه خــود ارتــش پاکســتان وارد عملی ای
قبایلــي شــود تــا آمریــکا مســتقیما مــردم را هدف قــرار ندهــد. هم 
اکنــون هم دو کشــور هنــد و پاکســتان در مســابقه تســلیحاتی قرار 
گرفتــه انــد و ایــن در حالــی اســت کــه بیــش از ۴00 میلیــون نفــر 
از مــردم دو کشــور در زیــر خــط فقــر قــرار دارنــد. ایــن دو کشــور 
زمانــی از ســوی آمریــکا و شــوروی ســابق مســلح بــه ســالح اتمی 
مــي شــدند و اکنــون پــس از پایــان جنــگ ســرد بــه جــز درد ســر 
ایــن کالهــک هــای هســته ای ســودی بــرای هیــچ یــک نداشــته 
اســت. همیــن تعــداد کالهــک هســته ای باعــث شــده تا همیشــه 
هنــد و پاکســتان از ســوی غــرب و آمریــکا تحــت فشــار باشــند و 
غــرب و آمریــکا در اینبــاره بــا هریــک از دو کشــور پاکســتان و هند 

رفتــاری متفــاوت داشــته باشــند.

|| رئیـس سـتاد ارتـش پاکسـتان چنـدی پیـش بـه 
عربسـتان سـفر کرد برخـی این سـفر را بـرای بهبود 
روابـط دو کشـور-بعد از آنکه اسـام آباد جـواب رد به 
ریـاض بـرای حضـور در ائتاف علیـه یمن بـه رهبری 

عربسـتان داد- دانسـتند نظر شـما چیسـت؟
ــرد  ــل ک ــگ را تحمی ــن جن ــای یم ــی ه ــی عربســتان برحوث وقت
ــه ای  ــه گون ــده و ب ــزل ش ــار تزل ــگ دچ ــه در جن ــد از آن ک و بع
ــودش  ــه خ ــک ب ــای نزدی ــدرت ه ــد از ق ــه آن نش ــه ادام ــادر ب ق
نظیــر پاکســتان درخواســت کمــک کــرد امــا پاکســتان بــه دلیــل 
ــرش  ــان گی ــده گریب ــت در آین ــن اس ــه ممک ــی ک ــت های سیاس
ــن  ــتر در ای ــی بیش ــکار عموم ــرد. اف ــاع ک ــن کار امتن ــود از ای ش
قضیــه نقــش داشــت و پاکســتان را تحــت فشــار قــرار داد و اگــر 
نقــش ۳0 درصــدی مســلمانان شــیعه پاکســتان و حتی مســلمانان 
ــی شــد.  ــگ م ــن جن ــت پاکســتان وارد ای ــود شــاید دول ســنی نب
ــکار  ــه خاطــر فشــار اف ــش ب ــد دانســت کــه اگــر چــه ارت ــا بای ام
عمومــی نتواســت بــه طــور مســتقیم وارد جنــگ علیــه حوثــی هــا 
و یمــن شــود امــا از همــان ابتــدا رئیــس ســتاد ارتــش پاکســتان 
ــه نفــع خــود  ــه ای ب ــه گون وارد عربســتان شــد و ایــن قضیــه را ب

ــد. تمــام کن

|| ارتــش پاکســتان در واقــع تمایــل داشــت در 
ایــن زمینــه بــا عربســتان همــکاری کنــد امــا فشــار 
پارلمــان باعــث شــد کــه از شــرکت در جنــگ 

ــد. ــودداری کن خ
ــه شــکلی هــم پارلمــان را دور زد و  ــاد مــن ارتــش ب ــه اعتق ــا ب ام
هــم افــکار عمومــی را. از همــان ابتــدا بــه صــورت مخفیانــه هــم 
ســالح و هــم نیــروی نظامــی بــرای عربســتان فرســتاد و هــم اکنون 
ســفر رئیس ســتاد ارتــش پاکســتان به عربســتان در این راســتا اســت 
و ایــن کــه چگونــه بتوانــد به عربســتان کمک کنــد. حتــي این کمک 
هــا کار را بــه جایــي رســانده بــود کــه ســعودي هــا درخواســت چنــد 
کالهــک هســته اي هــم از پاکســتان کردنــد البتــه ناگفتــه نماند که 

عربســتان توانایــی اســتفاده از آن را نخواهــد داشــت.
ــه  ــه در بخــش جنگــی و ن ــه ذکــر اســت کــه عربســتان ن الزم ب
ــوژی و حتــی در ســطح هــای پاییــن نظامــی در  در بخــش تکنول
ــدارد و اکنــون هــم متوســل شــدن  هیــچ کــدام توانایــی کافــی ن
ــه پاکســتان بــه خاطــر همیــن تــوان نظامــی پاییــن  عربســتان ب
عربســتان اســت کــه قصــد دارد از تجربــه بــاالی نظامی پاکســتان 
ــه  ــد ب ــه هن ــگ علی ــتان در جن ــه را پاکس ــه بخشــی از تجرب - ک

ــد. دســت آورده اســت- اســتفاده کن

|| در جریــان ســفر نــواز شــریف بــه آمریــکا و بعــد از 
آن رئیــس ســتاد ارتــش ایــن کشــور برخــی رســانه 
هــا امریکایــی مطــرح کردنــد کــه آمریــکا قصــد دارد 
قــراردادی را مبنــی بــا محدودیــت برنامــه هســته ای 
پاکســتان بــا ایــن کشــور امضــا کنــد بــه نظــر شــما 

ایــن امــر امــکان پذیــر اســت؟
بــه نظــر مــی رســد قــدرت هــای هســته ای راضــی نیســتند کــه 
ــم کــه  ــا مــی بینی پاکســتان ســالح هســته ای داشــته باشــد و م
مذاکــره و توافــق بــا ایــران نیــز پیــش زمینــه ای شــده اســت برای 
اینکــه پاکســتان را خلــع ســالح هســته ای کننــد. شــاهد هســتیم 
ــد  ــدا مــی کن ــی هــا در پاکســتان شــدت پی ــدر ناامن کــه هــر چق
عرصــه بــرای اروپــا و آمریــکا و آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی 
بــرای اینکــه کالهــک هــای هســته ای را در پاکســتان بــه دســت 
بگیــرد بارزتــر خواهــد شــد چــرا کــه اســتدالل مــی کننــد چــون 
در پاکســتان ناامنــی زیــاد اســت بیــم ایــن مــی رود کــه کالهــک 
ــد و  ــا بیفتن ــت ه ــت تروریس ــه دس ــتان ب ــته ای پاکس ــای هس ه
ــکا ناچــار اســت کــه نظــارت  در نتیجــه هــم آژانــس و هــم آمری
مســتقییم بــه کالهــک هــای هســته ای پاکســتان داشــته باشــد. 
ولــی بایــد در نظــر داشــت کــه ســالح هــای اتمــی پاکســتان بــه 

نوعــی خــط قرمــز پاکســتان هــم محســوب مــي شــوند.

|| امــا اســام آبــاد مدعــی اســت کــه ســاح هســته 
ــد  ــات هن ــر اقدام ــی در براب ــل دفاع ــا عام ای تنه
اســت و حاضــر نیســت بــه ایــن قــرارداد تــن دهــد.

مــن اعتقــاد دارم کــه اگــر آمریــکا قضیــه محدودیــت هســته ای 
ــز  ــا را نی ــدی ه ــوی هن ــه نح ــی ب ــد یعن ــرح کن ــتان را مط پاکس
ــت  ــا قابلی ــه موشــک هــای بالســتیک ب ــرد ک مجــاب خواهــد ک
حمــل کالهــک هســته ای تولیــد و آزمایــش نکننــد یعنــی 
ــه  ــد قصــد دارد ک ــردن هن ــا محــدود ک ــه ای ب ــه گون در اصــل ب

ــد. ــرار بده ــار ق ــت فش ــتان را تح پاکس

|| نظــر شــما در مــورد اجرایــی شــدن خــط لولــه گاز 
صلــح چیســت؟

بحــث خــط لولــه گاز ایــران- پاکســتان- هنــد موســوم بــه خــط 
ــه  ــه س ــت و هزین ــر اس ــدود ۱800 کیلومت ــه ح ــح ک ــه صل لول
ــه  ــکا ب ــه آمری ــه خاطــر سیاســت هــای زورگویان ــاردی دارد ب میلی

ــاده اســت. ــر افت تاخی
هــم اکنــون شــاهد ایــن قضیــه هســتیم کــه کــه رشــد اقتصــادی 
هنــد باعــث شــده کــه حتــی چینــی هــا هــم احســاس خطــر کنند 
چــون یــک رقیــب اقتصــادی بــزرگ را در کنــار خــود مــی بیننــد 
ــه طــوری  ــرژی دارد ب ــه ان ــاز شــدید ب ــه لحــاظ رشــد نی ــد ب و هن
ــاز دارد.  ــی خــود نی ــرژی کنون ــر ان ــه دو براب ــا ســال ۲0۲5 ب کــه ت

بنابرایــن بــه خــط لولــه گاز ایــران بــه شــدت نیــاز دارد.
ــتان- ــتان- افغانس ــی )ترکمنس ــه گاز تاپ ــط لول ــو خ ــر س از دیگ

پاکســتان-هند( نیــز احتمــال اجرایــی شــدنش بســیار کــم اســت. 

ــود  ــر وج ــه خاط ــی ب ــه لحــاظ جغرافیای ــو ب ــک س ــه از ی ــرا ک چ
ــه  ــط لول ــال خ ــور و انتق ــکان عب ــش ام ــال هندوک ــله جب سلس
ــد بســیار ضعیــف اســت و از دیگــر  ــه ترکمنســتان و ســپس هن ب
ســو ذخایــر گازی ترکمنســتان بــه حــدی نیســت کــه بتوانــد گاز 
پاکســتان و هنــد همچنیــن اروپــا را تامیــن کنــد چــرا کــه اکنــون 
اروپــا ترکمنســتان را جایگزیــن اوکرایــن بــرای تامیــن نیــاز هــای 
گازی اش  کــرده اســت. بایــد توجــه داشــت کــه اگــر ترکمنســتان 
ذخایــر گازی قــوی داشــت حتمــا چینــی هــا بــا توجــه به نیــاز ملی 
شــان اولیــن نفــر بــرای ســرمایه گــذاری در ایــن کشــور بودنــد و 
ــتان،  ــرژی در ترکمنس ــی ان ــر کاف ــود ذخای ــت نب ــه عل ــع ب در واق
ایــن خــط قــادر نیســت کــه هــم بــه افغانســتان و هــم بــه هنــد 

ــاز آنهــا باشــد. و پاکســتان گاز برســاند و پاســخگوی نی
حــال اگــر فــرض کنیــم کــه خــط لولــه گاز تاپــی بــه هنــد هــم 
برســد بــاز بــا توجه بــه اینکــه هنــد رشــد اقتصــادی اش به شــدت 
ــن خــط نمــی  ــرژی دارد، ای ــه ان ــاز شــدید ب ــه و نی ســرعت گرفت
توانــد پاســخگوی نیــاز هنــد باشــد و در نتیجــه هنــد بــه خــط لوله 

گاز ایــران بــه شــدت نیازمنــد اســت.
هــم اکنــون در ایالــت »راجســتان« هنــد نیــروگاه هــای هســته ای 
وجــود دارنــد کــه ســاالنه مــی تواننــد انــرژی زیــادی را وارد چرخــه 
انــرژی کننــد. امــا ایــن نیــروگاه هــا بــه خاطــر نداشــتن ســوخت 

هســته ای تعطیــل شــده انــد.
ــکا راه  ــران و آمری ــا شــاید روزی بحــث مذاکــرات هســته ای ای ام
را همــوار کنــد تــا هنــد نیــز بتوانــد بــا اجــازه قــدرت هــای بــزرگ 
کــه از آنهــا پیــروی مــی کنــد وارد قضیــه شــود. اطمینــان دارم که 
ــد خواهــد شــد و هــم  ــدون شــک روزی وارد هن ــه گاز ب خــط لول
چنیــن از راه »قراقــرم« بــه چیــن نیــز خواهــد رفــت. چــون چینــی 
هــا هــم اکنــون در بنــدر »گــوادر« وارد عمــل شــده انــد و تمایــل 
دارنــد ذخایــر گاز ایــران را از نیــروگاه پــارس جنوبــی وارد کشــور خــود 
کننــد چــرا کــه ایــن مســئله از ســویی باعــث امنیــت مرزهــای چیــن 
در شــرق و همچنیــن در غــرب بــا آســیای میانــه مــی شــود. چــرا که 
در واقــع جایــی کــه اقتصــاد قــوی عمــل کــرده اســت تروریســم و 

ناامنــی ناکارآمــد بــوده و کمتــر توانســته وارد عمــل شــود.
هــم چنیــن دلیــل دیگــر بــه تاخیــر افتــادن ایــن خــط لولــه نیــز 
ــروژه  ــن پ ــاره ای ــتان درب ــه در پاکس ــد ک ــی باش ــد رقابت ــی توان م
وجــود دارد و مســئله دیگــر نیــز درگیــری هــای هنــد و پاکســتان 
ــه از طریــق پاکســتان وارد  اســت. هنــد مــی گویــد اگــر خــط لول
ــا  ــدارد و تنه ــن گاز را ن ــتفاده از ای ــود، پاکســتان حــق اس ــد ش هن
ــد  ــن هن ــت دارد. همچنی ــق ترانزی ــون دالر ح ــالیانه ۶00 میلی س
نگــران اســت کــه در صــورت هزینــه در ایــن پــروژه امــکان اینکــه 
ــی کشــمکش هــای سیاســی داخــل  ــه روزی قربان ایــن خــط لول

ــاد اســت. پاکســتان شــود زی

|| بــه نظــر شــما چــرا پاکســتان چیــن را وارد 
مذاکــرات صلــح افغانســتان کــرده اســت و چینــی ها 
نیــز طــی دیــدار بــا مقامــات پاکســتان و افغانســتان 
ــح  ــرات صل ــی مذاک ــرای میزبان ــود را ب ــی خ آمادگ

ــد؟ ــرده ان ــام ک اع
ــه داشــت و هــم  ــک سیاســت دوگان ــدو تاســیس ی پاکســتان از ب
ــتان  ــن سیاســت اســت. پاکس ــرای همی ــال اج ــز در ح ــون نی اکن
هــم از آمریــکا ســود مــی گیــرد و هــم از چیــن. رشــد اقتصــادی 
چیــن را آمریــکا بــه هیــچ وجــه نمــی توانــد کنتــرل کنــد و تنهــا 
بــا یــک اهــرم قــادر بــه ایــن کار اســت و آن هــم تروریســم اســت 
و هروقــت کــه نیــاز دارد ایــن تروریســم را علیــه چینــی هــا بــه کار 
بگیــرد از پاکســتان اســتفاده مــی کنــد. لــذا چینــی هــا مــی داننــد 
کــه اگــر ایــن امتیــاز را بــه پاکســتان ندهنــد ممکن اســت متحمل 
پرداخــت هزینــه بســیاری بــرای از بیــن بــردن تروریســم در کنــار 

مرزهــای خودشــان بــا پاکســتان شــوند.
حتــی در بحــث داعــش هم آمریــکا بــا اســتفاده ار پاکســتان داعش 
را وارد شــمال شــرق افغانســتان کــرده اســت جایــی که دقیقا هــم مرز 
بــا چیــن و آیغورهــای چینــی اســت و در نتیجــه چین بیــم ایــن را دارد 
کــه ایــن ایغورهــا بــا داعــش همــکاری کننــد و ناامنــی را بــه چیــن 

بکشــانند و ایــن بــرای چیــن بســیار هزینــه بــر خواهــد بــود.
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آ ســـــــیا

چیــن بــه پاکســتان اطمینــان دادکــه اگــر هنــد 
ــن  ــورهای تامی ــروه کش ــت در گ ــوز عضوی مج
ــن«  ــد، »پک ــت کن ــته ای را دریاف ــده هس کنن
ــوز  ــب مج ــرای کس ــود را ب ــالش خ ــت ت نهای
مشــابه و عضویــت پاکســتان در ایــن گــروه 

ــد داد. ــام خواه انج
 چینــی هــا ایــن وعــده و اطمینــان را در جریــان 
ســفر اخیــر »ممنــون حســین« رییــس جمهوری 

پاکســتان بــه پکــن اعــالم کردنــد.
ــکا در  ــوری آمری ــس جمه ــا« ریی ــاراک اوبام »ب
ســفر چنــد مــاه پیــش خــود بــه »دهلــی نــو«، 
اعــالم کــرد کــه هنــد از آمادگــی و شــرایط الزم 
ــن  ــورهای تامی ــروه کش ــه گ ــتن ب ــرای پیوس ب
کننــدگان هســته ای برخــوردار اســت. همچنیــن 
فرانســه و انگلیــس در ســال هــای گذشــته 
ــروه  ــه گ ــد ب ــتن هن ــود را از پیوس ــت خ حمای
یــاد شــده اعــالم کــرده انــد و چیــن هــم بطــور 
ــوع  ــن موض ــا ای ــود را ب ــت خ ــروط، موافق مش
اعــالم کــرد و درعیــن حــال، خواســتار برخــورد 
ــا عضویــت هنــد در ایــن  ــه کشــورها ب محتاطان

ــد. ــروه ش گ
ایــن در حالــی اســت کــه چیــن از نفــوذ باالیــی 
در گــروه کشــورهای تامیــن کننــده مــواد هســته 
ای برخــوردار اســت و بــا اســتفاده از حــق وتویــی 
ــع از  ــد مان ــی توان ــروه دارد، م ــن گ ــه در ای ک
ــن  ــر در ای ــور دیگ ــر کش ــا ه ــد ی ــت هن عضوی

ــروه شــود. گ

گــروه کشــورهای تامیــن کننــده مواد هســته ای 
هــم اکنــون شــامل ۴8 عضــو اســت و احتمــال 
پیوســتن هنــد بــه عنــوان چهــل و نهمیــن عضو 
ــده نزدیــک وجــود دارد. ایــن گــروه در  آن در آین
ســال ۱9۷۴ و بعــد از نخســتین آزمایــش هســته 
ــواد  ــادرات م ــن و ص ــدف تامی ــا ه ــد، ب ای هن
هســته ای مــورد نیــاز کشــورها بــرای اهــداف و 

اســتفاده هــای صلــح آمیــز تاســیس شــد.
»پکــن« اعــالم کــرده اســت کــه اگــر بــا 
ــه ایــن گــروه موافقــت شــود و  پیوســتن هنــد ب
پاکســتان از ملحــق شــدن بــه آن محــروم بماند، 
چیــن بــا اســتفاده از حــق وتــوی خــود، مانــع از 

ــن  ــورهای تامی ــروه کش ــه گ ــد ب ــتن هن پیوس
ــد. ــد ش ــته ای خواه ــواد هس ــده م کنن

ــن  ــا چی ــی ب ــیار نزدیک ــط بس ــتان از رواب پاکس
قراردادهــای  دو کشــور  و  اســت  برخــوردار 
تجــاری و اقتصــادی فراوانــی بــا یکدیگــر امضــا 
ــد کــه طــرح عظیــم احــداث راهــروی  کــرده ان
اقتصــادی مشــترک چین-پاکســتان کــه دریــای 
ــد را از  ــوس هن ــمالی اقیان ــای ش ــان و آبه عم
طریــق خــاک پاکســتان بــه چیــن متصــل مــی 

ــت. ــا اس ــن قرارداده ــی از ای ــد، یک کن
دولــت پاکســتان معتقــد اســت کــه ایــن کشــور 
نیــز مســتحق پیوســتن بــه گــروه تامیــن 

کننــدگان مــواد هســته ای بــرای بدســت آوردن 
مــواد الزم بــرای اســتفاده صلــح آمیــز از فنــاوری 

ــت. ــته ای اس هس
ــد در  ــت هن ــا عضوی ــخت ب ــه س ــتان ک پاکس
ــف اســت، اعــالم کــرده  ــاد شــده مخال گــروه ی
ــق  ــروه ملح ــن گ ــه ای ــد ب ــر هن ــه اگ ــت ک اس
شــود و پاکســتان از حــق پیوســتن بــه آن محروم 
ــز  ــه مفهــوم برخــورد تبعیــض آمی شــود، ایــن ب
ــر هــم خــوردن  ــا کشــورها اســت و موجــب ب ب

ــد. ــد ش ــه خواه ــوا در منطق ــوازن ق ت
پاکســتان و هنــد هــر دو از قــدرت هــای هســته 
ای جهــان و دارای ســالح هــای هســته ای 
ــی را  ــالش های ــی ت ــه تازگ ــکا ب ــتند. آمری هس
بــرای محــدود کــردن تــوان هســته ای نظامــی 
ــا  ــا پاکســتان ب ــرده اســت ام ــاز ک پاکســتان آغ
واکنــش شــدید بــه برخــی گــزارش های رســانه 
ــه  ــت ک ــرده اس ــالم ک ــه، اع ــن زمین ای در ای
هرگــز در زمینــه تــوان هســته ای نظامــی خــود 
ــر  ــده در براب ــی و بازدارن ــزار دفاع ــوان اب ــه عن ب

ــد داد. ــه مصالحــه نخواه ــن ب ــد، ت هن
برخــی موسســات تحقیقاتــی و مطالعاتــی بیــن 
ــا  ــتان ب ــه پاکس ــد ک ــرده ان ــالم ک ــی اع الملل
ــزان  ــش دادن می ــال افزای ــاد در ح ــرعت زی س
ــا ۱0  ــت و ت ــود اس ــته ای خ ــای هس ــالح ه س
ســال آینــده، بعــد از آمریــکا و روســیه، مــی تواند 
ــل  ــان تبدی ــدرت هســته ای جه ــومین ق ــه س ب

ــود. ش

حمایت چین از عضویت پاکستان در گروه تامین کنندگان هسته ای

پــروژه خــط لولــه گاز تاپــی کــه بــا توافــق ترکمنســتان، 
افغانســتان، پاکســتان و هنــد نهایــی شــده، بــرای اجرایــی شــدن 

ــت. ــرو اس ــی روب ــای فراوان ــش ه ــا چال ب
چنــدی پیــش رئیــس جمهــور ترکمنســتان در اجالســی 
بــه مناســبت بیســتمین ســالگرد تصویــب اصــل بیطرفــی 
ــاری  ــال ج ــامبر س ــخ ۱۳ دس ــرد: در تاری ــالم ک ــتان اع ترکمنس
میــالدی قــرار اســت، مراســم کلنــگ زنــی طــرح خــط لولــه گاز 
ــه کشــورهای  ــی رتب ــات عال ــا حضــور ســران و مقام ــی« ب »تاپ

ــود. ــزار ش ــور برگ ــن کش ــع، در ای ذینف
ــتان،  ــر پاکس ــت وزی ــریف« نخس ــواز ش ــاس »ن ــن اس ــر ای ب
ــتان،  ــوری ترکمنس ــس جمه ــداف« رئی ــردی محم ــی ب »قربانقل
»اشــرف غنــی« رئیــس جمهــوری افغانســتان و »محمــد حامــد 
ــاز  ــم آغ ــد، در مراس ــوری هن ــس جمه ــاون رئی ــاری« مع انص

ــد. ــی کنن ــرکت م ــی ش ــه گاز تاپ ــط لول ــداث خ ــات اح عملی
ــون ۴  ــدن آن تاکن ــی ش ــرای عملیات ــه ب ــی ک ــع طرح در واق
ــد.  ــد ش ــی خواه ــه زودی اجرای ــت ب ــده اس ــا ش ــه امض توافقنام
ــه  ــت ک ــده اس ــخص ش ــده، مش ــام ش ــای انج ــق ه ــق تواف طب
طــی ۳0 ســال آینــده ۲ میلیــارد متــر مکعــب گاز بــه افغانســتان 

ــد. ــد ش داده خواه
ــال  ــی از س ــه گاز تاپ ــط لول ــروژه خ ــه پ ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
۲00۲ میــالدی بیــن کشــورهای ترکمنســتان، افغانســتان، 
پاکســتان و هنــد شــروع شــد ولــی تاکنــون هیــچ گونه پیشــرفت 

ــت. ــته اس ــی نداش عمل
ــزار و 800  ــل )ه ــزار و ۱۱8 مای ــول ه ــه ط ــی ب ــه تاپ ــط لول خ
ــن  ــه بزرگتری ــی ک ــر( از شــمال شــرق ترکمنســتان، جای کیلومت
میــدان ایــن کشــور در آن واقــع شــده، آغــاز مــی شــود و بــا عبور 

ــان  ــتان-هند پای ــرز پاکس ــتان در م ــتان و پاکس ــاک افغانس از خ
می یابــد.

خــط لولــه تاپــی از میــدان گازی »دولت  آبــاد« ترکمنســتان 
ــتان  ــرات«، از افغانس ــراه »ه ــا بزرگ ــوازی ب ــود و م ــاز می ش آغ
بــه »قندهــار« خواهــد رســید و پــس از آن در پاکســتان از شــهر 
»کویتــه« بــه »مولتــان« هنــد امتــداد می یابــد، هــر چنــد بیشــتر 
ــن  ــق ناام ــمار مناط ــه در ش ــط لول ــیر خ ــق در مس ــن مناط ای
ــال  ــی آن را دنب ــا خــوش بین ــد، کشــورهای یادشــده ب ــرار دارن ق

می کننــد.
قــرار اســت روزانــه 500 میلیــون فــوت مکعــب گاز ترکمنســتان 
بــا خــط لولــه تاپــی بــه افغانســتان ترانزیــت شــود و ســهم هــر 
ــن  ــا ای ــی ب ــتان از گاز ترانزیت ــد و پاکس ــک از کشــورهای هن ی
ــه یــک میلیــارد و ۳۲5 میلیــون فــوت مکعــب  ــه روزان خــط لول

ــود. خواهــد ب
ــق  ــه تواف ــش ب ــدی پی ــروژه چن ــن پ ــار کشــور حاضــر در ای چه
ــک  ــری ی ــن گاز« رهب ــی گاز »ترکم ــرکت مل ــه ش ــیدند ک رس
کنسرســیوم را بــرای هدایــت ایــن پــروژه ۱0 میلیــارد دالری بــر 
عهــده گیــرد، البتــه قــرار شــد تعــدادی شــرکای تجــاری خارجــی 

نیــز قــرار اســت در ایــن طــرح شــرکت داشــته باشــند.
ــا چالــش هــا و مشــکالتی  ــا ایــن حــال اجــرای طــرح تاپــی ب ب
ــد  ــث خواه ــع باع ــور قط ــه ط ــه ب ــکالتی ک ــت. مش ــه اس مواج
شــد چهــار کشــور عضــو تاپــی نتواننــد چنــدان بــه واقعــی بــودن 
ــان ســال ۲0۱8  ــا پای ــه ت ــن خــط لول ــل ای ضــرب االجــل تکمی

ــند. ــدوار باش امی
ــال ۲0۱8  ــا س ــد ت ــرح بای ــن ط ــت ای ــده اس ــه ش ــه گفت اگرچ
تکمیــل شــود، امــا پیشــرفت و تحقــق آن بســتگی به چنــد عامل 

ــت در افغانســتان و کاســته شــدن  ــراری امنی ــه برق مهــم از جمل
از تنــش هــا میــان هنــد و پاکســتان دارد، ضمــن اینکــه توافــق 
نهایــی میــان چهــار کشــور بــرای اجــرای یــک طــرح اقتصــادی، 
ــدان کار  ــه دارد، چن ــی نگ ــا را راض ــه آنه ــه هم ــه ای ک ــه گون ب

ــت. ــاده ای نیس س
ــی  ــزرگ خارج ــذاران ب ــرمایه گ ــد س ــرح نیازمن ــن ط ــرای ای اج
ــوان  ــی ت ــه تنهای ــورها ب ــن کش ــک از ای ــچ ی ــرا هی ــت زی اس
ســرمایه گــذاری ۱0 میلیــارد دالری در ایــن طــرح را نــدارد. هــر 
چنــد برخــی اخبــار در زمینــه اعــالم آمادگــی شــرکت »توتــال« 
ــرای  ــی ب ــا برخــی شــرکت هــای ژاپنــی و کــره جنوب فرانســه ی
ســرمایه گــذاری و مشــارکت در احــداث ایــن طرح منتشــر شــده، 
ــه  ــن زمین ــرارداد رســمی در ای ــه ق ــچ گون ــه امــروز، هی ــا ب ــا ت ام

امضــا نشــده اســت.
ــه  ــه شــدت ب ــرای ترکمنســتان کــه اقتصــاد آن ب ــی ب طــرح تاپ
ــت و  ــی اس ــرح حیات ــک ط ــت، ی ــته اس ــرژی وابس ــارت ان تج
ــه رغــم چالــش هــای  ــد ب ایــن کشــور ســخت تــالش مــی کن
ــد  ــتان و هن ــتان، پاکس ــدن، افغانس ــی ش ــیر عمل ــراوان در مس ف
را بــه عنــوان کشــورهای نیازمنــد انــرژی، نســبت بــه اجــرای آن 

ــازد. ــد س عالقمن

چالش های اجرایی شدن پروژه خط لوله گاز » تاپی«
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ــا  ــد ب ــی هن ــت مل ــورای امنی ــابق ش ــو س عض
ــد  ــاره ورود هن ــنگتن درب ــه واش ــه اینک ــاره ب اش
ــی  ــی پ ــی پ ــو ت ــورهای عض ــروه کش ــه گ ب
ــرای آمریــکا از جنبــه  تردیــد دارد گفــت: هنــد ب

راهبــردی اهمیــت بســزایی دارد.
شــروع مذاکــرات راهبردی-تجــاری هنــد و 
ــکا  ــل آمری ــر و تمای ــاه اخی ــد م ــکا در چن آمری
بــرای بــرای نزدیکــی بــه هنــد در جهــت تبدیل 
ایــن کشــور بــه متحــد ویژه خــود بــرای متــوازن 
ــه و  ــتای غلب ــه در راس ــدرت در منطق ــازی ق س
نفــوذ بــر کشــور چیــن، رقیــب نوظهــور خــود از 
یــک ســو و گســترش روابــط چین-پاکســتان و 
ــا  ــه نزدیکــی ب ــاد« ب ــل بیشــتر »اســالم آب تمای
»پکــن«، بــه ســبب تیرگــی روابطــش بــا آمریکا 
و رقابــت بــا رقیــب دیرینــه خــود یعنــی هنــد از 
دیگــر ســو ســبب شــکل گیــری روابــط تــازه ای 

در منطقــه شــده اســت.
در ایــن راســتا بــا »بــارت کرنــد« عضــو ســابق 
ــام  ــی انج ــد گفتگوی ــی هن ــت مل ــورای امنی ش

ــذرد. ــی گ ــه از نظــر م ــه در ادام ــده ک ش
ــق  ــنده و محق ــتاد، نویس ــد« اس ــارت کرن   »ب
مطالعــات امنیــت ملــی هنــد در مرکــز تحقیقات 
سیاســت دهلــی و عضــو ســابق شــورای امنیــت 
ــده  ــم کنن ــروه تنظی ــن عضــو گ ــی و همچنی مل

ــن کشــور اســت. ــن هســته ای ای دکتری
ــای  ــه ه ــین هزین ــاور پیش ــن مش وی همچنی
دفاعــی کمیســیون امــور مالــی هنــد و مــدرس 
ــه طــور منظــم در باالتریــن  دانشــگاه اســت و ب
نهادهــای آمــوزش نظامــی تدریــس مــی کنــد و 
هــر ســاله نیــز دوره هــای آمــوزش و آشــنایی بــا 
»جهــت گیــری اســتراتژیک هســته ای« را برای 
ــان  ــلح و کارکن ــای مس ــد نیروه ــران ارش افس

ــد. ــی کن ــزار م ــد برگ ــاع  کشــور هن وزارت دف
ــه سیاســت  ــاب هــای متعــددی در زمین  وی کت
ــاب وی  ــن کت ــه آخری ــت ک ــته اس ــد نوش هن
 Why India is not a Great« بــا نــام
Power« نیــز توســط دانشــگاه آکســفورد 
بــه چــاب رســید، کتابــی کــه محققــان شــورای 
ــل هــای  ــز در تحللی ــکا نی ــط خارجــی آمری رواب
ــه آن اســتناد مــی  ــاره ب ــه شــبه ق خــود در زمین

ــد. کنن

ــکا  ــوری آمری ــس جمه ــا« رئی || »اوبام
ــه  ــش ب ــاه پی ــد م ــه چن ــفری ک در س
ــکا  ــد و آمری ــط هن ــت رواب ــد داش هن
ــد  ــت هن ــد. اهمی ــرن نامی ــط ق را رواب

ــت؟ ــکا چیس ــرای آمری ب
 واشــنگتن بــه طــور قطــع بــرای اغلــب 
ــت  ــد اهمی ــا هن ــردی ب ــای راهب ــکاری ه هم
ــاالت متحــده  ــه ای ــل اســت چــرا ک ــادی قائ زی
ــه  ــد در موازن ــه هن ــت ک ــب آن اس ــکا طال آمری
ــیا در  ــه آس ــن در عرص ــه چی ــه علی ــی ک قدرت
حــال شــکل گیــری اســت، جانــب واشــنگتن را 
بگیــرد. آمریــکا بدون ســرمایه هــای اقتصــادی، 
توانمنــدی هــای نظامــی و موقعیت اســتراتژیک 
هنــد از حمایــت مــورد نیــاز بــرای دســت و پنجه 
نــرم کــردن بــا چیــن، بــی بهــره مــی مانــد بــه 
ــو  ــی نات ــاز امنیت ــژه آنکــه در حــال حاضــر نی وی
)پیمــان آتالنیتــک شــمالی( بــه حضــور در اروپا و 
مقابلــه بــا قــدرت یابــی روســیه موجــب شــکاف 

ــده اســت. ــکا ش ــی آمری ــز نظام در تمرک

بــه  کــه  یادداشــتی  در  اوبامــا   ||
مناســبت انعقــاد پیمــان ترانــس 
ــرد  ــام ک ــرد اع ــر ک ــیفیک منتش پاس
کــه نظــم اقتصــادی آســیا در قــرن 21 
ــه  ــد و گرن ــن کن ــکا تعیی ــد آمری را بای
ــن  ــه چی ــور از جمل ــن کش ــای ای رقب
دســت بــه کار خواهنــد شــد. رویکــرد 

ــت؟ ــت چیس ــن سیاس ــه ای ــد ب هن
ــی  ــیفیک )ت ــس پاس ــارت آزاد تران ــده تج  معاه
ــش  ــرای پی ــکا ب ــالش آمری ــی( نشــانه ت ــی پ پ
ــدرت  ــن ق ــه برتری ــن ب ــل چی ــری از تبدی گی
ــن حــال، وعــده  ــا ای اقتصــادی جهــان اســت. ب
»بــاراک اوبامــا« رئیــس جمهــوری آمریــکا برای 
عضویــت هنــد در ایــن بلــوک اقتصــادی جدیــد 
ــراد  ــع، اف ــت. در واق ــه اس ــق نیافت ــوز تحق هن
صاحــب نفــوذ واشــنگتن تاکیــد مــی کننــد کــه 
آنچــه اوبامــا انجــام داد تنهــا اســتقبال از تمایــل 
ــه  ــود و ن ــوک ب ــن بل ــه ای ــتن ب ــه پیوس ــد ب هن

ــر! ــز دیگ چی
حقیقــت آن اســت کــه واشــنگتن دربــاره اینکــه 
بــه هنــد اجــازه ورود بــه گــروه کشــورهای عضو 
تــی پــی پــی را بدهــد تردیــد دارد چــرا کــه مــی 
ترســد مبــادا بزرگــی بــازار هنــد، دیگــر اعضــای 
گــروه را بــه وسوســه بیانــدازد و ذهــن آنهــا را بــه 

ســمت خــود متمایــل کنــد.

|| آیــا درحــال حاضــر بــه ســبب روابط 
تیــره آمریــکا و پاکســتان، امــکان 
همگرایــی بیشــتر پاکســتان بــا  چیــن 
ــاش  ــز ت ــد نی ــا هن ــود دارد؟ آی وج
خواهــد کــرد بــه آمریــکا نزدیــک 

ــود؟ ش
  چیــن و حتــی آمریــکا همیشــه طرفــدار راهبــرد 
ــوده  ــد ب ــا هن ــه ب ــتان در مواجه ــی پاکس امنیت
ــاد- پکــن از زمــان ســفر  ــط اســالم آب ــد. رواب ان

»شــی جیــن پینــگ« رئیــس جمهــوری چیــن 
بــه پاکســتان و اختصــاص ۴۶ میلیــارد دالر 
ــدور تجــاری  ــاخت کری ــرای س ــی ب ــک مال کم
ــت.  ــده اس ــر ش ــم ت ــتان محک ــن - پاکس چی
هــدف از ایــن کریــدور پایبنــد کــردن اســالم آباد 
ــوی  ــن و از س ــه گســترش چی ــه اقتصــاد رو ب ب
ــودار«  ــرم »گ ــدر آب گ ــه بن ــی ب ــر دسترس دیگ
بــه عنــوان راهــی بــرای ایجــاد حضــور نظامــی 

ــت. ــارس اس ــج ف ــتراتژیک در خلی اس
از ســویی، اســالم آبــاد روابــط خــود بــا آمریــکا را 
هــم بــه واســطه ســفرهای اخیــر ژنــرال »راحیل 
شــریف« رئیــس ســتاد مشــترک ارتــش و »نــواز 
شــریف« نخســت وزیــر پاکســتان بــه واشــنگتن 
ــواز شــریف از  ــرده اســت. دســتاورد ن ــت ک تقوی
ــکا داشــت  ــه آمری ــر ب ــاه اکتب ــه در م ســفری ک
قــرارداد خریــد تعــداد بیشــتری از جنگنــده هــای 
اف - ۱۶ بــود. مــن پیشــتر در کتــاب »چــرا هنــد 
هنــوز هــم یــک قــدرت بــزرگ بــه حســاب نمی 
آیــد« گفتــه ام کــه دهلــی بایــد دشــمنی خــود 
را بــا اســالم آبــاد از طریــق ارائــه مشــوق هــای 
اقتصــادی کاهــش دهــد تــا پاکســتان را از چیــن 
ــترک  ــای مش ــه ه ــر روی زمین ــرده و ب دور ک
فرهنگــی- اقتصــادی، مذهبــی و پیوندهــای 
ــذاری  ــرمایه گ ــن کشــور س ــا ای ــاوندی ب خویش

ــد. کن
ــی  ــط دهل ــده مــن، عــادی ســازی رواب ــه عقی ب
- اســالم آبــاد بــرای بــه ثبــات رســاندن شــرایط 
ــه  ــادی ب ــد زی ــا ح ــیا ت ــوب آس ــر جن ــم ب حاک
واســطه اقــدام یکجانبــه هنــد در بازســازی ارتش 
ــژه نیروهــای زرهــی و مکانیــزه تســهیل  ــه وی ب
خواهــد شــد تــا بــه ایــن ترتیــب تهدیــد کمتری 
هــم متوجــه پاکســتان باشــد. ایــن امــر همچنین 
مــی توانــد سیاســت هنــد در قبــال پاکســتان را 
ــکاری  ــن )از راه هم ــا چی ــت ب ــرد مخالف از راهب

دهلــی- واشــنگتن( تفکیــک کنــد.

گفتگو با عضو سابق شورای امنیت ملی هند:

همکاریهای راهبردی با هند برای آمریکا اهمیت بسزایی دارد
بنفشه    اسماعیلی
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آ ســـــــیا

مشـاور پیشـین بانـک جهانـی معتقـد اسـت که 
اقتصـاد آمریـکا و چیـن در سـال هـای اخیـر 
آنقـدر به هـم وابسـتگی پیدا کـرده که در مسـیر 
همکاری هـای فیمابین گام بردارنـد و از هر گونه 

تقابـل خـودداری کننـد.
ســیزدهم مهرماه امســال پیمــان تجــارت آزاد دو 
 )TPP()ســوی اقیانــوس آرام )ترانس پاســیفیک
ــال  ــس از 5 س ــت پ ــی اس ــی تاریخ ــه توافق ک
تــالش هــای آمریــکا و ۱۱ کشــور شــامل ژاپــن، 
ــنگاپور،  ــترالیا، س ــی، اس ــام، برونئ ــزی، ویتن مال
ــه  ــیلی ب ــک و ش ــرو، مکزی ــادا، پ ــد، کان نیوزیلن

امضــا رســید.
ایــن توافــق کــه بزرگتریــن منطقــه تجــارت آزاد 
در دنیــا را بــه وجــود خواهــد آورد موجــب حــذف 
ــوالت  ــاس و محص ــه واردات اجن ــزاران تعرف ه
شــده و بــرای ۱۲ کشــور امضــاء کننــده آن، 
اســتانداردهای مشــترکی را ایجــاد خواهــد کــرد.

معاهـده ترانـس پاسـیفیک پـس از نهایی شـدن 
نـه تنهـا محدودیت های تجـاری اعمال شـده بر 
روی هـزاران کاال از محصـوالت دارویـی آمریکا 
گرفتـه تا فـراورده های لبنـی نیوزلند، برنـج ژاپن 
و سـرامیک ویتنـام را شـامل مـی شـود، بلکه در 
ابعـادی وسـیعتر بـه دولـت واشـنگتن کمک می 
کنـد تـا قوانیـن تجـارت جهانـی را در یکـی از 
اسـتراتژیک تریـن مناطـق دنیـا بازنویسـی کنـد 
تـا بـه ایـن ترتیـب همزمـان بـا بازاریابـی بـرای 
کاالهای سـاخت آمریـکا، قدرت هـای اقتصادی 
آسـیا نظیـر چیـن و هنـد نیـز بـه تبعیـت از مدل 

هـای آمریکایی تجـارت وادار شـوند.
بــاراک اوبامــا رئیــس جمهــور آمریــکا در متنــی 
ــود  ــده ب ــر ش ــفید منتش ــایت کاخ س ــه در س ک
ــه  ــورش ب ــتیابی کش ــت دس ــریح اهمی ــه تش ب
توافــق تجــارت آزاد بیــن دو ســوی اقیانــوس آرام 

ــود. ــه ب ــفیک()TPP(  پرداخت ــس پاس )تران
ــع  ــان صنای ــرار دادن صاحب ــب ق ــا مخاط وی ب
ــندی  ــراز خرس ــکا و اب ــک آمری ــزرگ و کوچ ب
ــق  ــن تواف ــت: ای ــه گف ــام گرفت ــق انج از تواف
ــر  ــده ب ــال ش ــات اعم ــه و مالی ــزار تعرف ۱8 ه
کشــورهای  توســط  آمریکایــی  کاالهــای 
مختلــف را حــذف خواهــد کــرد و موجــب 
توســعه صــادرات کاالهــای آمریکایی و اشــتغال 

ــد. ــد ش ــی خواه ــران آمریکای کارگ
ــی  ــن معن ــه ای ــق را ب ــن تواف ــا امضــای ای اوبام
دانســت کــه ایــن آمریــکا اســت کــه بایــد نقشــه 

ــد. راه قــرن ۲۱ را تعییــن کن
ــررات  ــکا مق ــر آمری ــت: اگ ــه گف ــا در ادام اوبام
قــرن ۲۱ را ننویســد ســایر کشــورها چــون چیــن 
ایــن مقــررات و اصــول را خواهنــد نوشــت امــری 
کــه امنیــت شــغلی و اقتصــادی آمریــکا را از بین 
خواهــد بــرد و نقــش آمریــکا در رهبــری جهــان 

را بــه مخاطــره خواهــد انداخــت.
در گفتگـو با »گوتـم ادیکاری« عضو ارشـد مرکز 
آمریکایی پیشـرفت در واشـنگتن به بررسـی این 
موضوعـات پرداختـه ایـم کـه از نظـر می گـذرد. 
ادیـکاری مشـاور ارشـد بانـک جهانـی نیـز بوده 

اسـت. وی محقـق و مدرس دانشـگاه هـاروارد و 
دانشـگاه جورج واشـنگتن آمریکا نیز بوده اسـت.

|| اوبامـا در جریـان سـفر خـود بـه هند 
روابـط میـان دو کشـور را بـه عنـوان 
شـراکتی تأثیرگـذار در قـرن 21 عنوان 
نمـود و از روابط هند و آمریـکا به عنوان 
رابطـه قـرن نـام بـرد. چـرا هنـد برای 

آمریـکا مهم اسـت؟
هنـد و آمریکا دارای منافع و ارزش های مشـترک 
و نیز متعددی هسـتند. تحـوالت تاریخـی دوران 
جنگ سـرد باعث شـد تا منافـع ملی دو کشـور از 

یکدیگر فاصلـه بگیرد.  
اما در حدود ۱5 سـال پیش، دهلی نو و واشـنگتن 
تـالش هـای سـازنده و مفیـد بسـیاری را بـرای 
نزدیـک شـدن دو کشـور بـه یکدیگـر بـه انجام 
رسـانده تـا از این طریـق بتوانند از یک مشـارکت 
طبیعـی بهـره مند شـوند که اگـر حتی بر اسـاس 
یـک اتحاد رسـمی نیـز اسـتوار نشـد، بـر مبنای 

منافـع و افکار مشـترکی قـرار گیرد.
اینگونـه تقویـت روابـط بـا دیـدار رسـمی »بیـل 
کلینتـون« رئیس جمهـور آمریکا از هنـد در اوایل 
سـال ۲000 آغـاز و بـا دولت های دیگـری که در 
هر دو کشـور بـر سـر کار آمدند نیـز ادامـه یافت.

 توافقنامه همـکاری میان آمریـکا و هند در زمینه 
همکاری های مشـترک در اسـتفاده صلـح آمیز از 
انرژی هسـته ای توسـط »جـورج دبلیـو بوش« و 
»مان موهان سـینگ« نخسـت وزیر، نهایی شـد 
و ایـن امر بـه رفع موانـع موجود بـرای درک بهتر 

میـان دو طرف منتهـی گردید.
ــان  ــترک می ــم مش ــود تفاه ــا وج ــروزه و ب ام
»بــاراک اوبامــا« رئیــس جمهــور آمریــکا و 
»نارنــدرا مــودی« نخســت وزیــر هنــد از طــرق 
گوناگونــی چــون دیدارهــای رســمی مقامــات دو 
کشــور و تبــادل نظــر آن هــا؛ روابــط اقتصــادی 
دو کشــور رو بــه رشــد نهــاده و همــکاری هــا در 
عرصــه نظامــی و نیــز فعالیــت هــای مربــوط بــه 

ــت شــده اســت. ــا تروریســم تقوی ــارزه ب مب
از نظــر آمریــکا، اهمیــت هنــد دســت کــم از ســه 

منظــر قابــل بررســی می باشــد:
ــرعت راه  ــه س ــه ب ــت ک ــد اس ــاد هن اول اقتص
ــه  ــالی ک ــه و در س ــش گرفت ــرفت را در پی پیش

ــت در  ــه اف ــم تجرب ــت؛ علیرغ ــام اس ــه اتم رو ب
ــد  ــن، هن ــد چی ــی مانن ــور مهم ــای نوظه بازاره
ــرای  ــادی را ب ــد اقتص ــت ۷% رش ــته اس توانس
ــازار بســیار  ــد ب ــذا هن ــه ثبــت برســاند. ل خــود ب
مهمــی بــه شــمار آمــده و نیــز بــه عنــوان تأمین 
ــایر  ــه س ــر ب ــران ماه ــات و کارگ ــده خدم کنن
ــش  ــه نق ــکا ب ــژه آمری ــه وی ــان ب ــاط جه نق
ــه اســت. همیــن مســأله باعــث  آفرینــی پرداخت
ــه  ــکا ب ــا بخــش خصوصــی آمری شــده اســت ت
ــادی  ــکوفایی اقتص ــه ش ــد ب ــه من ــدت عالق ش

ــد.   ــد باش هن
 برخــورداری دو کشــور از چندیــن حــوزه منافــع 
ــیا  ــیع آس ــه وس ــترک در منطق ــی مش ژئوپلیتیک
بــه ویــژه در آســیای جنوبــی و مرکــزی از دیگــر 
ــی  ــه شــمار م ــه ب ــن زمین ــل مطــرح در ای عوام

ــد.  آی
ســومین نکتــه مطــرح در ایــن خصــوص را 
مــی تــوان بــه درک اندیشــمندان سیاســی 
ــا هــدف  ــد ب ــه هن ــکا از اهیمــت کمــک ب آمری
موفقیــت ایــن کشــور بــه عنــوان بــزرگ تریــن 
دموکراســی جهــان برشــمرد. ایــن نکتــه مبنایی 
بــرای همــکاری هــای فزاینــده بیشــتر میــان دو 

ــی شــود. ــی م ــز تلق کشــور نی

|| اوبامـا دربیانیـه مربـوط بـه پیمـان 
تجـارت آزاد آسـیا اقیانوسـیه موسـوم 
بـه »تی تی پـی« گفـت تنظیـم قوانین 
تجـارت جهانـی در قـرن 21 بـر عهده 
آمریکا اسـت؛ در غیـر اینصـورت رقباء 
این کشـور )چین( بـه این عرصـه وارد 
خواهند شـد. رویکـرد هنـد در برابر این 

چیست؟ سیاسـت 
بـه نظر می رسـد هنـد هماننـد چین عالقـه مند 
اسـت تا روزی به پیمـان تجارت آزاد در در سـوی 
آسـیا اقیانوسـیه بپیونـدد. »تـی تی پـی« ممکن 
اسـت چندین نقص داشـته باشـد، امـا در مجموع 
ایـن احتمـال وجـود دارد کـه بتوانـد بـه تشـدید 
روابـط اقتصـادی و تجـاری میـان قـدرت هـای 

بـزرگ در حـوزه آسـیا و اقیانوسـیه منجر شـود.
اقتصـاد دو کشـور آمریـکا و چیـن در سـال های 
اخیـر آنقـدر بـه هـم وابسـتگی پیـدا کـرده کـه 
مجبورنـد در مسـیر همـکاری هـای فیمابیـن 

بـرای کسـب منافع مشـترک از هـر گونـه تقابل 
خـودداری کننـد. وجـود یک جنبـه راهبـردی در 
نـوع تفکـر آمریـکا نسـبت بـه نقـش اقتصـادی 
برجسـته چین در حـوزه آسـیا و نیاز به تـوازن آن 
امری پوشـیده نیسـت؛ اما رابطه آن ها با یکدیگر 
بـه عنـوان دو اقتصـاد بـزرگ جهانـی و دو قدرت 
جهانـی مهـم احتمـااًل بیـش از آنکه بـه رنجش 
هـای دو جانبه عمیـق منجر شـود، درک عمیقی 

را میـان آنهـا به وجـود خواهـد آورد.
هنـد یـک قـدرت اقتصـادی اسـت و بـه زودی 
بـه پرجمعیـت تریـن کشـور جهـان نیـز مبـدل 
خواهـد شـد، بـرای حفـظ روابـط نزدیـک خـود 
بـا آمریـکا بـدون تأثیرگـذاری بر گسـترش درک 
متقابـل با چیـن که هـم اکنـون یکی از سـرمایه 
گـذاران مطرح در بـازار هند به شـمار مـی رود؛ با 

خطرهایـی مواجـه اسـت.

|| آیـا مـی توانیـم منتظـر یـک اتحـاد 
راهبـردی میـان چیـن و پاکسـتان در 
فضـای تنـش هـای موجـود در روابـط 
میـان آمریـکا و پاکسـتان باشـیم؟ آیـا 
هنـد در جهـت ایجـاد روابط قـوی تر با 

آمریـکا تـاش خواهـد کـرد؟
چیـن و پاکسـتان در چنـد دهـه اخیـر بـه سـطح 
مطلوبـی از درک راهبـردی در روابـط فیمابیـن 
رسـیده انـد. اگر شـما چنیـن سـطحی از روابط را 
یـک »اتحـاد« بنامید، من نمـی توانـم آن را یک 
اتحـاد بـه شـمار بیـاورم. چیـن بـه پاکسـتان در 
دسـت یابی به توانمندی های تسـلیحات هسـته 
ای کمـک کرده و رسـماً در منازعـات میان هند و 

پاکسـتان از پاکسـتان حمایـت کرده اسـت.
امــا هنگامــی کــه فشــارها بــر پاکســتان بــه حــد 
ــور  ــن کش ــک ای ــه کم ــید، ب ــود رس ــالی خ اع
نیامــد. بــه عنــوان نمونــه در جنــگ ســال ۱9۷۱ 
و زمانــی کــه نظامیــان هنــدی بــا توســل بــه زور 
پاکســتان را بــا هــدف ایجــاد کشــور بنــگالدش 
ــود  ــن خ ــد، چی ــدا کردن ــرقی آن ج ــه ش از نیم
را کنــار کشــیده بــود. امــا بــا ایــن وجــود، 
ــل توجهــی در منافــع  همپوشــانی راهبــردی قاب
ــود  ــاد وج ــه ای پکــن و اســالم آب ــی و منطق مل
ــی  ــوان نظام ــد ت ــه رش ــاکان ب ــن کم دارد. چی
ــور  ــن کش ــا ای ــادی ب ــط اقتص ــتان و رواب پاکس
ــدر »کــوادر«  ــا توســعه بن ــد و ب کمــک مــی کن
ــط  ــک خ ــوان ی ــه عن ــتان را ب ــع پاکس در واق
ارتباطــی حیاتــی بــرای بازنگــه داشــتن مســیری 

ــر دارد. ــه در نظ ــیای میان ــرای آس ب
البتـه هنـد چنیـن تحوالتـی را بـا دقت زیـر نظر 
داشـته، امـا روابطـش بـا آمریکا بسـیار گسـترده 
تـر اسـت و احتمـااًل بـدون در نظر گرفتـن عامل 
چیـن، بـه صـورت مسـتقلی بـه توسـعه آن نیـز 

خواهـد پرداخـت.
با ایـن وجـود، در عصر حاضـر چین بـا نگرانی به 
پاکسـتان به عنـوان َمحملی بـرای برنامـه ریزی 
هـا و فعالیـت هـای تروریسـتی نگریسـته و می 
ترسـد ایـن روابـط چـه در حـال حاضـر و چـه در 
آینـده نزدیک بـا ناآرامی هـای منطقـه »اویغور« 

در هـم تنیده شـود.

گفتگو با مشاور پیشین بانک جهانی:

پکن-اسالم آباد متحد استراتژیک نیستند/ وابستگی اقتصادی چین وآمریکا
گفتگو: جواد حیران نیا - مهدی ذوالفقاری
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اجــالس نخســت وزیــران کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری 
ــد و پاکســتان  ــن برگــزار شــد کــه هن ــی در چی شــانگهای در حال

ــد. ــم در ایــن ســازمان دوختــه ان ــه عضویــت دائ چشــم ب
ــط  ــال ۲00۱ توس ــانگهای )SCO( در س ــکاری  ش ــازمان هم  س
ســران روســیه، قزاقســتان، چیــن، قرقیزســتان، ازبکســتان و 
ــد  ــب جدی ــت ترکی ــن در حقیق ــد.  ای ــاد ش ــا نه ــتان بن تاجیکس
ــه در ســال ۱99۶ تأســیس شــده  ســازمان شــانگهای 5 اســت ک
ــازمان  ــه س ــتان ب ــت ازبکس ــس از عضوی ــام آن پ ــی ن ــود، ول ب
همــکاری شــانگهای تغییــر داده شــد. عــالوه بــر اعضــای اصلــی، 
ابتــدا مغولســتان در ســال ۲00۴ و یــک ســال بعــد ایــران، هنــد و 
پاکســتان بــه عنــوان عضــو ناظــر بــه ایــن ســازمان ملحق شــدند.

اعضــای ســازمان همــکاری شــانگهای شــامل شــش عضــو ثابت 
چیــن، روســیه،  قزاقســتان، ازبکســتان، تاجیکســتان، قرقیزســتان 
و پنــج عضــو ناظــر جمهــوری اســالمی ایــران، هنــد، پاکســتان، 
ــت آن ۱۴ ســال  ــه ســابقه فعالی مغولســتان و افغانســتان اســت ک

اســت.
ایــن ســازمان کــه از زمــان تاســیس تاکنــون در منطقــه گســترش 
ــه اســت؛ برخــالف ســازمان پیمــان آتالنتیــک شــمالی)ناتو(   یافت
ــه  ــک معاهــده دفاعــی چندجانب ــوز ی ــان ورشــو ســابق، هن و پیم
ــت  ــه شــمار نمــی رود. ســازمان همــکاری  شــانگهای از دل رقاب ب
ــه  ــیای میان ــک آس ــه ژئوپلیتی ــر منطق ــزرگ برس ــای ب قدرت ه
ــی  ــازمان، غیرنظام ــن س ــیس ای ــه تاس ــدف اولی ــرد. ه ــور ک ظه

ــود. ــن و شــوروی ب ــن چی ــرز بی ــردن م ک
گــروه شــانگهای 5 در ۲۶ آوریــل ۱98۶ بــا امضــای توافقنامه ای به 
منظــور تعمیــق اعتمــاد نظامــی در مناطــق مــرزی توســط رهبران 
وقــت کشــورهای چیــن، قزاقســتان، قرقیزســتان، روســیه و 
تاجیکســتان بــه وجود آمــد. ایــن کشــورها مجــدداً در تاریــخ در ۲۴ 
آوریــل ۱99۷ توافقنامــه ای بــه منظــور کاهــش نیروهــای نظامــی 

در مناطــق مــرزی در مســکو بــه امضــا رســاندند.
نشســت های کشــورهای عضــو شــانگهای 5 در ســال ۱998 
در شــهر آلماتــی )قزاقســتان(، در ســال ۱999 در بیشــکک 
ــتان(  ــنبه )تاجیکس ــهر دوش ــال ۲000 در ش ــتان(  و در س )قرقیزس
برگزار شــد. نشســت ایــن گروه در ســال ۲00۱ در شــهر شــانگهای 
چیــن برگــزار شــد. در ایــن نشســت نخســت کشــور ازبکســتان به 
ــه  ــام گــروه را ب ــه شــد کــه عمــال ن ــد پذیرفت ــوان عضــو جدی عن
ــن ســال ۲00۱ ســران  ــر داد. ســپس در ۱5 ژوئ شــانگهای ۶ تغیی
کشــورهای عضــو در نشســتی ضمــن قدردانــی از عملکــرد گــروه 
شــانگهای 5، تأســیس ســازمان همــکاری شــانگهای را بــا هــدف 

ــد. افزایــش ســطح همــکاری هــا اعــالم کردن

ســران کشــورهای عضو در ژوئــن ۲00۲ در شــهر ســنت پترزبورگ 
ــات اساســنامه ســازمان را کــه  ــا جزئی ــد ت روســیه گــرد هــم آمدن
ــه بحــث  ــود ب ــای ســازمان ب شــامل اهــداف، ســاختار و راهکاره
ــازمان  ــت س ــه موجودی ــن توافقنام ــس از ای ــد. پ و بررســی بگذارن

ــدا کــرد. ــی رســمیت پی ــوق بین الملل عمــاًل از نظــر حق

ــانگهای  ــای ش ــکاری ه ــازمان هم ــران س ــت وزی ــت نخس نشس
در ســال هــای ۲0۱۳ در تاشــکند ازبکســتان، ۲0۱۲ در بیشــکک، 
۲0۱۱ در ســن پترزبــورگ روســیه، ۲0۱0 در دوشــنبه تاجیکســتان، 
۲009 در پکــن، ۲008 در آســتانه و بــه همیــن ترتیــب بیــن 

ــزار شــده اســت. ــه صــورت گردشــی برگ کشــورهای عضــو ب
اساســنامه ســازمان همکاری هــای شــانگهای بــر شــفافیت 
عملکــرد و بی طرفــی نظامــی آن تاکیــد می کنــد. ســازمان 
ــه  ــده ای در صحن ــه دهن همــکاری هــای شــانگهای نقــش موازن
ــای  ــو و ماجراجویی ه ــان نات ــل پیم ــاً در مقاب ــی خصوص بین الملل
ــکا درخواســتی  ــال، آمری ــرای مث ــد. ب ــا می کن ــکا ایف نظامــی آمری
جهــت عضویــت بــه عنــوان عضــو ناظــر بــه ســازمان همــکاری 
هــای شــانگهای ارائــه کــرده بــود، امــا ایــن درخواســت در ســال 

ــد. ــازمان رد ش ــرف س ۲005 از ط
ــان  ــر، ۱۳8۴ در جری ــز در ۱۴ تی ــران نی ــالمی ای ــوری اس  جمه
ــتانه  ــهر آس ــانگهای درش ــکاری ش ــازمان هم ــران س ــت س نشس
پایتخــت قزاقســتان، بــه عضویــت ناظــر در ایــن ســازمان پذیرفتــه 
شــد و از آن زمــان تاکنــون، در تمامــی نشســت هــای ســاختاری 
ســازمان در باالتریــن ســطح شــرکت داشــته اســت. شــایان ذکــر 
ــن ارگان ســازمان شــانگهای  ــه نشســت ســران، باالتری اســت ک
اســت و جمهــوری اســالمی ایــران نیــز از زمــان کســب عضویــت 

ــون، در نشســتها حضــور داشــته اســت. ناظــر تاکن
ــای  ــکاری ه ــازمان هم ــت س ــران در نشس ــور ای ــتین حض نخس
شــانگهای بــه ۱۴ تیــر ۱۳8۴ بــاز مــی گــردد کــه طــی آن 
محمدرضــا عــارف معــاون اول رئیــس جمهــور وقــت، در پنجمیــن 
ــتانه  ــهر آس ــانگهای در ش ــکاری ش ــازمان هم ــران س نشســت س
ــت،  ــن نشس ــان ای ــت. در جری ــرکت داش ــتان ش ــت قزاقس پایتخ
جمهــوری اســالمی ایــران بــه عنــوان عضــو ناظــر شــناخته شــد. 
پــس از آن ششــمین نشســت ســران ســازمان همکاری شــانگهای 
ــژاد  ــزار شــد و محمــود احمــدی ن ــن برگ در شــهر شــانگهای چی

ــت. ــور یاف ــرداد 85 در آن حض ــران ۲5 خ ــور ای ــس جمه رئی
ــز در  ــانگهای نی ــکاری ش ــازمان هم ــن نشســت ســران س هفتمی
بیشــکک قرقیزســتان برگــزار شــد کــه بــار دیگــر محمــود احمدی 
نــژاد بــه عنــوان رئیــس جمهــور ایــران در ۲5 مــرداد ۱۳8۶ در آن 
حاضــر شــد. در نشســت هفتــم شــانگهای دیــدگاه هــای اعضــاء 
نســبت بــه ایــران نزدیــک تــر و مســاعد تــر شــد. اعضــاء دائــم بــر 
ایــن مهــم اذعــان داشــتند کــه حضــور ایــران در ایــن ســازمان، بــا 
توجــه بــه منابــع و موقعیــت ژئوپلیتیــک آن مزیتــی مهــم به شــمار 
مــی آیــد. بــر همیــن اســاس در خصــوص احتمــال زیــاد پذیــرش 

ــازمان  ــن س ــرژی ای ــه ان ــک در کمیت ــده ای نزدی ــران در آین ای
مباحثــی مطــرح شــد.

ــم  ــودن ســازمان شــانگهای و ضــرورت تحکی ــا ب ــو پ ــر چــه ن اگ
ــت  ــه حال ــازمان را ب ــن س ــترش ای ــأله گس ــی، مس ــط داخل رواب
تعلیــق در آورده، امــا اعضــای شــانگهای بــدون توجــه بــه عکــس 
العمــل هــای غــرب، روابــط نزدیــک و همــکاری هــای متقابــل بــا 
اهمیتــی را بــا ایــران در پیــش گرفتــه اند. بــه نحــوی کــه در بیانیه 
پایانــی نشســت هفتــم ســران، رهبــران شــانگهای بــر ایــن نکتــه 
تأکیــد کردنــد کــه ثبــات و امنیــت در آســیای مرکــزی تنها توســط 
ــورت  ــات ص ــاس توافق ــر اس ــه و ب ــورهای منطق ــای کش نیروه
گرفتــه در چارچــوب اتحــاد منطقــه ای میســر خواهــد شــد و ایــن 
ــه  ــی ک ــد قطب ــی چن ــن الملل ــتم بی ــت سیس ــق تقوی ــر از طری ام
تأمیــن کننــده امنیــت متقابــل و امــکان توســعه برابــر کشــورهای 

جهــان باشــد، امــکان پذیــر خواهــد بــود.
ــن راســتا امضــای ســند تاریخــی »پیمــان دوســتی، حســن  در ای
همجــواری و همــکاری کشــورهای عضــو شــانگهای«، مهمتریــن 
ســند امضــا شــده توســط رهبــران کشــورها در نشســت هفتــم بــه 
ــران  ــتمر ای ــم حضــور مس ــر روی علیرغ ــه ه ــد. ب ــی آی ــمار م ش
ــن  ــانگهای و همچنی ــای ش ــت ه ــطوح نشس ــن س ــی تری در عال
بــا توجــه بــه موقعیــت و شــرایط منحصــر بــه فــرد ایــران بــرای 
عضویــت در ســازمان، بــا ایــن حــال تــا کنــون در خواســت ایــران 

ــه اســت. ــرار نگرفت ــرای عضویــت دائمــی مــورد بررســی ق ب
نشســت هشــتم و امیدهــای پیــش رو هشــتمین نشســت ســران 
ســازمان همــکاری شــانگهای در ۷ شــهریور در شــهر »دوشــنبه« 
پایتخــت تاجیکســتان و به منظــور تعمیق همــکاری هــای امنیتی، 
اقتصــادی و سیاســی در چارچــوب ایــن ســازمان، برگــزار شــد. در 
نشســت ســران کشــورهای عضو ســازمان همــکاری شــانگهای در 
دوشــنبه، طیــف وســیعی از مســائل نظیــر مبــارزه علیــه تروریســم، 
قاچــاق مــواد مخــدر، قاچــاق ســالح و انســان، پذیــرش اعضــای 
جدیــد در ایــن ســازمان، اعطــای عضویــت ناظــر بــه کشــورهای 
عالقــه منــد، بررســی بحــران افغانســتان، بحــران انرژی و مســایل 

اقتصــادی و تجــاری و غیــره مــورد بررســی قرارگرفــت.
ــات و  ــا اقدام ــانگهای ب ــکاری ش ــازمان هم ــی س ــور کل ــه ط ب
ــی در صــدد اســت  ــم سیاســی، اقتصــادی و امنیت ــات مه تصمیم
جایــگاه بیــن المللــی برجســته تــری پیــدا کنــد. بــه خصــوص کــه 
از یــک ســو قــرار گرفتــن کشــورهای عضــو شــانگهای در منطقــه 
موســوم بــه »هارتلنــد« )قلــب زمیــن( بــر اهمیــت ایــن ســازمان 
ــوان دو  ــه عن ــن ب ــزوده و از ســوی دیگــر حضــور روســیه و چی اف

اجالس شانگهای و تالش هند و پاکستان برای عضویت دائم

آ ســـــــیا

با توجه به باال گرفتن دامنه اختالفات 
میان روسیه و غرب از یک سو و 
تالش چین برای شکل دادن به 
یک سازوکار امنیتی آسیایی از 

سوی دیگر، می توان پذیرش هند 
و پاکستان در سازمان همکاری 
شانگهای را تالش چین و روسیه 

برای جلب نظر این دو کشور جهت 
همکاری های درون قاره ای در آسیا 
طی سال های آینده در نظر گرفت|
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عضــو دائــم شــورای امنیــت، تــوان سیاســی ایــن ســازمان را نیــز 
ــه نقــش ســازمان  ــا توجــه ب ــدان کــرده اســت. از ایــن رو ب دو چن
شــانگهای در همگرایــی منطقــه ای و جهانــی کشــورهای عضــو، 
عضویــت ایــران نیــز مــی توانــد گام مهمــی جهــت توســعه روابــط 

خارجــی محســوب شــود.
ــران از  ــور ای ــت حض ــر وضعی ــوص تغیی ــال در خص ــن ح ــا ای ب
وضعیــت ناظر بــه عضویــت دائم، مشــکالت مختلفــی وجــود دارد. 
در ایــن بیــن مهمتریــن مشــکل بــه آییــن نامــه ایــن ســازمان بــاز 
مــی گــردد کــه شــیوه پذیــرش اعضــای دایــم جدیــد را مشــخص 
ــای  ــمار اعض ــش ش ــرای افزای ــدام ب ــن رو اق ــت. از ای ــرده اس نک
دائــم، نیازمنــد تصویــب مقــررات جدیــد و اصــالح بندهــای ایــن 

آییــن نامــه اســت.  
ــتان و  ــد، مغولس ــران، کشــورهای هن ــر ای ــالوه ب ــر روی ع ــه ه ب
پاکســتان نیــز کــه بــه عنــوان عضــو ناظــر در ســازمان قــرار دارند، 
خواســتار عضویــت دائــم هســتند. در شــرایطی کــه تحــوالت اخیر 
ــرش  ــری در نحــوه پذی ــرای بازنگ ــزه ب ــه، انگی ــان و منطق در جه
ــد، پاکســتان و  ــران، هن ــش داده اســت، ای ــد را افزای اعضــای جدی
مغولســتان نیــز بایــد بــر عضویــت دائــم خــود بیــش از پیــش پــای 

بفشــارند.
در نتیجــه ســازمان همــکاری شــانگهای یــک ســازمان همــکاری 
چندجانبــه محســوب مــی شــود کــه از جهــات امنیتــی، اقتصــادی 

و همــکاری هــای منطقــه ای حائــز اهمیــت اســت. بــه خصــوص 
کــه در آن دو قــدرت منطقــه ای هماننــد چیــن و روســیه حضــور 
دارنــد کــه هــر دو نیــز داعیــه تبدیــل شــدن بــه یــک ابرقــدرت را 
در ســر مــی پروراننــد. عــالوه بــر ایــن در شــرایطی کــه ســازمان 
همــکاری شــانگهای نشــان داده اســت کــه مخالــف ایجــاد جهان 

تــک قطبــی بــه رهبــری آمریــکا اســت.
چهاردهمیــن اجــالس ســران کشــورهای عضــو ســازمان 
ــن  ۲0۱5 ) ۱8  ــای 9 و ۱0 ژوئ ــخ ه ــانگهای درتاری ــکاری ش هم
و ۱9 تیــر9۴ ( در شــهر اوفــا مرکــز جمهــوری باشقیرســتان روســیه 
ــانگهای  ــکاری ش ــازمان هم ــران س ــالس س ــد. اج ــزار گردی برگ
ــی در  ــه اقتصــادی اوراســیا در حال ــروه بریکــس و اتحادی ــز گ و نی
روســیه برگــزار گردیــد کــه نــگاه جهانیــان بــه مذاکــرات هســته 
ای جمهــوری اســالمی یــران و گــروه ۱+5 در ویــن  دوختــه شــده 
ــران امورخارجــه روســیه و چیــن کــه اعضــای  ــود. در واقــع  وزی ب
ــروه بریکــس  ــانگهای و گ ــازمان ش ــده س ــی و تشــکیل دهن اصل
محســوب مــی شــوند؛ بطــور مســتقیم و از محــل مذاکرات هســته 
ای درهتــل کوبــورگ ویــن خــود را بــه محــل برگــزاری اجــالس 

ــد. ــا رســانده بودن در اوف
ــران کشــورهای عضــو ســازمان  نشســت ســیزدهم نخســت وزی
ــالدی در  ــامبر ۲0۱۴ می ــانزدهم دس ــانگهای در ش ــکاری ش هم
ــزوم  ــر ل ــان آن ب ــزار و در جری ــتان برگ ــتانه« قزاقس ــهر »آس ش

حفــظ تعامــالت اقتصــادی اعضــا و شــکل دهــی بــه تــالش های 
ــش  ــی و افزای ــاد رقابت ــای اقتص ــت مزای ــدف تقوی ــا ه ــی ب جمع

ــد. ــد ش ــط زیســت تاکی ــوزه محی ــذاری در ح ــرمایه گ س
در دســامبر ۲0۱5 چهاردهمیــن اجــالس نخســت وزیــران 
ــزار شــد. در  ــن برگ ــانگهای در چی ــازمان ش کشــورهای عضــو س
ــتان و  ــد و پاکس ــتان، هن ــران افغانس ــت وزی ــالس نخس ــن اج ای
محمــود واعظــی وزیــر ارتباطــات جمهــوری اســالمی ایــران نیــز 
شــرکت داشــتند. ایــران، افغانســتان، مغولســتان، هنــد و پاکســتان 
ــن اجــالس شــرکت داشــتند  ــوان کشــورهای ناظــر در ای ــه عن ب
ــا جلــب رضایــت کشــورهای  ــد ب ــد و پاکســتان تــالش دارن و هن
عضــو بتواننــد بــه عضویــت دائــم ایــن ســازمان در آینــد. امــا بایــد 
ــات  ــا آزمایش ــتان ب ــد و پاکس ــورهای هن ــت کش ــتی دریاف بدرس
ــی را در منقطــه برهــم زده  ــوازن نظامــی و امنیت موشــکی خــود ت
بــا هــم رقابتــی اتمــی را شــروع کــرده انــد کــه ایــن خــود بــرای 
امنیــت شــبه قــاره خطــر بزرگــی محســوب مــی شــود و عضویــت 
ــورد  ــانگهای م ــکاری ش ــازمان هم ــور در س ــن دو کش ــم ای دائ
ــور  ــس جمه ــین« رئی ــون حس ــت. »ممن ــده اس ــع ش ــد واق تردی
پاکســتان نیــز بــه چیــن ســفر کــرده اســت تــا بتوانــد در راســتای 
ایــن اجــالس همکاریهــای تجــاری و اقتصــادی خــود را بــا چیــن 
ــا ســرعت  ــن و پاکســتان ب ــدور تجــاری چی افرایــش دهــد و کری

ــش رود. ــتری پی بیش

همــکاری هــای منطقــه ای در عصــر جهانــی شــدن نیــز همچنان 
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار هســتند. بســیاری از کشــورها بــرای 
ــود و  ــان خ ــترک می ــع مش ــش مناف ــا و افزای ــش ه ــش تن کاه
ــی و  ــای سیاس ــدی ه ــه بن ــای جبه ــه ج ــد ب ــایگان مایلن همس
ــه ای در  ــای منطق ــکاری ه ــری هم ــکل گی ــه ش ــی، زمین امنیت
ــن رو  ــد از ای ــان نهن ــه ای را بنی ــای منطق ــازمان ه ــوب س چارچ
هنــد و پاکســتان نیــز عالقمنــدی خــود بــه همــکاری بــا اعضــای 
ــن  ــه ای ــد. البت ــرده ان ــالم ک ــانگهای را اع ــکاری ش ــازمان هم س
ــل  ــن دو کشــور مای ــه ای ــه ای نیســت ک ــازمان منطق نخســتین س
ــز مجمــع همــکاری  ــن نی ــه همــکاری در آن هســتند. پیــش از ای ب
کشــورهای جنــوب آســیا )ســارک( بــا حضور هشــت کشــور آســیای 
ــن کشــورها  ــی کــه هــر دوی ای ــزی شــده و در حال ــی ری ــی پ جنوب

ــت. ــه داده اس ــود ادام ــه کار خ ــد ب ــری آن را دارن ــای راهب ادع
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه عضویــت ناظــر در ســازمان 
شــانگهای توســط ایــن دو کشــور بــرای چندیــن ســال ادامــه یافت 
ــد. در  ــا فراهــم آم ــم آنه ــرش دای ــه پذی ــا اینکــه ســرانجام زمین ت
ــد و روســیه از یــک ســو و پاکســتان و  ــان هن واقــع همــکاری می
چیــن از ســوی دیگــر موجــب شــده بــود کــه اختالفــات دیرینــه 
ــن و  ــان چی ــای می ــت ه ــوزه رقاب ــتان در ح ــد و پاکس ــان هن می
روســیه نیــز تبلــور یابــد و زمینــه عضویــت دایــم ایــن دو کشــور در 

ــدازد. ــق ان ــه تعوی ــه ای را ب ــن ســازمان منطق ای

چیــن و روســیه مهمتریــن اعضــای ســازمان همــکاری شــانگهای 
بــه شــمار مــی رونــد. آنــان در شــکل دهــی بــه تصمیمــات ایــن 
ــد  ــه نبای ــا اینهم ــد. ب ــی کنن ــازی م ــدی ب ــش کلی ــازمان نق س
ــاز رقبــای یکدیگــر در  فرامــوش کــرد کــه ایــن دو کشــور از دیرب
حــوزه هــای گوناگــون سیاســی- اقتصــادی و حتــی فرهنگــی در 
ــا پاکســتان  ــد ی ــد. پذیــرش هن ــوده ان منطقــه آســیای مرکــزی ب
بــه عنــوان عضواصلــی ســازمان همــکاری شــانگهای بــی تردیــد 
مــی توانــد موازنــه قــوا را بــه نفــع یکــی از دو قــدرت بــزرگ ایــن 
نهــاد منطقــه ای تغییــر دهــد. از ایــن رو مالحظــات ایــن کشــورها 
در زمینــه پیامــد عضویــت هنــد یــا پاکســتان در ایــن نهــاد موجب 
ــوان  ــه عن ــان ب ــن دو کشــور همچن ــون ای ــه تاکن ــده اســت ک ش
ــا و  ــه شــرکت در نشســت ه ــدون حــق رای ب اعضــای ناظــر و ب
برنامــه هــای ایــن ســازمان بســنده کننــد. اینــک نیــز کــه بــا پذیرش 
ایــن کشــورها بــه عنــوان اعضــای دایــم موافقت شــده اســت هــر دو 
کشــور در یــک نشســت پذیرفتــه شــده انــد و تالش شــده اســت که 

تفاوتــی میــان نحــوه پذیــرش آنهــا وجــود نداشــته باشــد.
ــال  ــتان و احتم ــد و پاکس ــان هن ــای می ــت ه ــان رقاب ــن می در ای
ــه  ــط منطق ــه درون رواب ــا ب ــت ه ــا و رقاب ــمنی ه ــن دش ورود ای
ای کشــورهای عضــو ســبب شــده بــود کــه مالحظــات بیشــتری 
ــا  ــه شــود. ب ــن دو کشــور در نظــر گرفت ــل ای ــرش کام ــرای پذی ب
ــش  ــرای کاهــش ســطح تن ــر دو کشــور ب ــالش ه ــه ت ــن هم ای
هــای مــرزی در ســال هــای اخیــر موجــب شــده اســت کــه زمینه 
مســاعدتری بــرای همــکاری ایشــان در چارچــوب یــک ســازمان 

ــد. ــه ای فراهــم آی منطق
ــد  ــی هن ــت خارج ــرد سیاس ــی رویک ــد نزدیک ــه بای ــن هم ــا ای ب
ــزود.  ــز اف ــی را نی ــورهای غرب ــا کش ــکاری ب ــه هم ــتان ب و پاکس
همــکاری بــا غــرب از ســوی پاکســتان قدمتــی چنــد دهــه ای دارد 
و هنــد نیــز در ســال هــای گذشــته بــا کنــار گــذاردن رویکردهــای 
ــه  ــی ب ــادی و سیاس ــای اقتص ــه ه ــود در عرص ــه خ ــپ گرایان چ
ــه  ــا توجــه ب ــی روی آورده اســت. ب ــا کشــورهای غرب همــکاری ب
بــاال گرفتــن دامنــه اختالفــات میــان روســیه و غــرب از یــک ســو 
ــی  ــازوکار امنیت ــک س ــه ی ــکل دادن ب ــرای ش ــن ب ــالش چی و ت
ــتان  ــد و پاکس ــرش هن ــوان پذی ــی ت ــر، م ــوی دیگ ــیایی از س آس
در ســازمان همــکاری شــانگهای را تــالش چیــن و روســیه بــرای 
جلــب نظــر ایــن دو کشــور جهــت همــکاری هــای درون قــاره ای 

ــده در نظــر گرفــت. در آســیا طــی ســال هــای آین
چهاردهمیــن نشســت نخســت وزیــران ســازمان همــکاری 
ــا تاکیــد  ــا صــدور بیانیــه ای و ب شــانگهای شــامگاه ســه شــنبه ب
بــر تقویــت و تحکیــم همکاریهــای اقتصــادی و بــاال بردن ســطح 
مشــارکت هــا در عرصــه بیــن المللــی میــان کشــورهای عضــو و 

ــان داد. ــود پای ــه کار خ ــر ب ناظ
در بخشــی از بیانیــه پایانــی ایــن نشســت آمــده اســت کــه همــه 
ــت  ــل در جه ــکار عم ــاذ ابت ــر اتخ ــالوه ب ــت ع ــی بایس ــا م اعض
ــن  ــه ای ــه ای، راههــای رســیدن ب توســعه همــکاری هــای منطق

ــد. ــت کنن مهــم را تقوی
ایــن بیانیــه همچنیــن تعمیــق و توســعه همــکاری هــای اقتصادی 
میــان اعضــای ســازمان همــکاری شــانگهای )SCO( را تضمیــن 
کننــده توســعه پایــدار در ابعاد اقتصــادی و اجتماعی دانســته اســت.  
ــن در  ــانگهای همچنی ــکاری ش ــازمان هم ــران س ــت وزی نخس
بیانیــه خــود یــادآور شــدند کــه در شــرایط دشــوار اقتصــاد جهانــی، 
ــی از  ــد یک ــی توان ــه ای م ــادی منطق ــادالت اقتص ــترش تب گس
ــی  ــی و مدل ــای مال ــران ه ــت از بح ــرون رف ــب ب ــای مناس راهه

ــرای حکومــت هــای مختلــف باشــد. ــد ب جدی
شــرکت کننــدگان در ایــن نشســت در عیــن حــال حمایــت خــود را 
از پیشــنهاد »لــی کــه چیانــگ« نخســت وزیــر چیــن جهــت احیــا 
ــا اجــرا و  و بازســازی جــاده ابریشــم اعــالم و یــادآور شــدند کــه ب
تحقــق طــرح هــای توســعه پایــدار اقتصــادی اســت کــه مــی توان 
ــت  ــی دول ــود. رئیــس اجرای ــدوار ب ــه امی ــات منطق ــح و ثب ــه صل ب
ــدی  ــارزه ج ــر مب ــانگهای ب ــکاری ش ــالس هم ــتان در اج افغانس
بــر ضــد تروریــزم و گســترش و تقویــت همــکاری هــای منطقوی 

تأکیــد کــرده اســت.

آ ســـــــیا
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ــرای  ــب افراطــی الل مســجد پاکســتان ب خطی
اجــرای آنچــه وی شــریعت خوانــد و یافتــن 
دامــادش مهلتــی ۲ هفتــه ای بــه دولــت 

داد. پاکســتان 
در ســال ۲00۷ میــالدی »پرویــز مشــرف« 
رئیــس ســتاد ارتــش پاکســتان و رئیــس جمهــور 
ــتور  ــی دس ــای امنیت ــه نیروه ــت پاکســتان ب وق
ــن  ــجد« تحص ــه در »الل مس ــرادی را ک داد اف
ــن  ــد و ای ــرار دهن ــدف ق ــورد ه ــد م ــرده بودن ک
دســتور در واقــع از ســوی مقامــات آمریکایــی بــه 
ــز مشــرف دیکتــه شــد، چــون آمریکاییهــا  پروی
معتقــد بودنــد کــه طالبــی کــه در ایــن مســجد 
ــوزش هســتند تحــت  ــال آم ــه آن در ح و مدرس
نظــر طالبــان پاکســتان و بــرای عملیــات 
تروریســتی در حــال آمــوزش هســتند. در حملــه 
نیروهــای امنیتــی به »الل مســجد« حــدود ۱00 
نفــر کشــته شــدند و بــرادر خطیــب افراطــی الل 
مســجد بنــام »عبدالرشــید غــازی« نیــز کشــته 
شــد و خطیــب ایــن مســجد »موالنــا عبدالعزیز« 
بــا پوشــیدن چــادر زنانــه از مهلکــه جــان ســالم 
بــدر بــرد امــا توســط نیروهــای پلیــس دســتگیر 

شــد.
موالنــا عبدالعزیــز کــه تفکــرات تکفیــری 
ــدارن  ــد و از طرف ــی پروران تروریســتی در ســر م
ــر  ــت در فک ــتان اس ــش در پاکس ــان و داع طالب
انتقــام و رســیدن بــه خواســته هــای خــود 
ــگار  ــه ن ــارف نظامــی« روزنام ــراً »ع اســت. اخی
ــا شــبکه  ارشــد پاکســتانی در گفتگــوی خــود ب
ــاره  ــم اش ــوع مه ــن موض ــه ای ــی ۲۴ ب تلویزیون
ــز  ــا عبدالعزی ــر موالن ــه همس ــت ک ــرده اس ک
ــه  ــت مدرس ــه مدیری ــان« ک ــه حس ــام »ام بن
»جامعــه حفصــه« را در اســالم آبــاد بعهــده دارد 
ــا در  ــت ت ــته اس ــدادی« خواس ــر البغ از »ابوبک
بوجــود آوردن داعــش در پاکســتان بــه او کمــک 
ــه ارتــش و دولــت پاکســتان بــه  نمایــد و اینگون
ــا عبدالعزیــز و همســرش  شــدت حــرکات موالن
را دنبــال مــی کننــد و هفتــه پیــش موالنــا 

عبدالعزیــز در حرکتــی نمادیــن قــرار بــود بــرای 
»اجــرای شــریعت اســالمی« از الل مســجد 
ــزی  ــراض آمی ــرات اعت ــش تظاه ــا طرفداران ب
ــه موقــع پلیــس  ــا اقــدام ب ــدازد امــا ب ــه راه بین ب
و نیروهــای امنیتــی مســجد بــه محاصــره 
نیروهــای امنیتــی درآمــد و او نتوانســت بــه 

ــد. ــت یاب ــود دس ــدف خ ه
ــتی  ــه تروریس ــس از حمل ــز پ ــا عبدالعزی موالن
طالبــان بــه مدرســه نظامی در پیشــاور پاکســتان 
و کشــته شــدن بیــش از ۱50 نفــر دانــش آمــوز 
ــان را  ــتان طالب ــت پاکس ــه دول ــرد ک ــالم ک اع
عفــو کنــد و عملیــات نظامــی علیــه آنهــا غیــر 
ــکار  ــز بطورآش ــا عبدالعزی ــت. موالن ــرعی اس ش
ــد و خواســتار  ــاع مــی کن ــان دف و واضــع از طالب
مذاکــره دولــت بــا آنهاســت امــا »نــواز شــریف« 
ــون حســین«  ــتان و »ممن ــر پاکس نخســت وزی
ــو  ــا درخواســت عف ــور پاکســتان ب ــس جمه رئی
عامــالن حملــه تروریســتی بــه مدرســه نظامــی 
ــق  ــد و طب ــت کردن در پیشــاور پاکســتان مخالف
حکــم داداگاه نظامــی و تاییــد از ســوی فرمانــده 
ــدام  ــه اع ــوم ب ــر محک ــتان ۴ نف ــش پاکس ارت

ــد. ــه اجــرا درآی ــد حکــم ب هســتند و بای

چنــدی پیــش بیــن موالنــا عبدالعزیــز و مقامــات 
ــت و  ــورت گرف ــاعته ص ــی ۲ س ــی مذاکرات دولت
ــل  ــه عم ــت داشــت ک ــی از دول ــته های او خواس
ــرای  ــدی ب ــه آن خواســته هــا را تهدی نکــردن ب
دولــت دانســت. او از دولــت خواســت کــه 
ــون  ــا کن ــال ۲0۱۴ ت ــن س ــه از ژوئ ــادش ک دام
مفقــود االثــر اســت بــزودی پیــدا شــود. او 
ــی  ــی اطالعات ــهای امنیت ــت آژانس ــد اس معتق
دامــادش را دســتگیر و بــه مکانــی نامعلــوم بــرده 
انــد. از دیگــر شــرایط موالنــا ایــن اســت کــه از 
ــود در الل مســجد  ــازه داده ش ــد اج ــه بع ــن ب ای
نمــاز جمعــه برگــزار شــود. موالنــا عبدالعزیــز که 
قانــون اساســی پاکســتان را قبــول نــدارد از دولت 
ــرای  ــود ب ــازه داده ش ــه او اج ــت ب ــته اس خواس
»اجرای)نفــاذ( شــریعت اســالمی« در پاکســتان 
ــی  ــه دهــد و در صورت ــه فعالیتهــای خــود ادام ب
کــه بعــد از ۲ هفتــه خواســته هــای او عملی نشــود 
ــداران  ــک طرف ــه کم ــترده ای را ب ــرات گس تظاه
ــت. ــد انداخ ــه راه خواه ــاد ب ــالم آب ــود در اس خ

ایــن روزهــا زمزمــه هــای از بوجــود آمــدن 
ــریعت اســالمی در پاکســتان  ــاذ ش داعــش و نف
ــی و  ــات سیاس ــد و مقام ــی رس ــوش م ــه گ ب

نظامــی پاکســتان را نگــران کــرده اســت و 
ــن  ــه ای ــه کــرات ب ــات در ســخنان خــود ب مقام
ــم داد  ــد کــه اجــازه نخواهی موضــوع اشــاره دارن
ــش  ــتی داع ــری -تروریس ــروه تکفی ــایه گ س
بــه پاکســتان برســد. از ســویی در ماههــای 
گذشــته مــا شــاهد آن هســتیم کــه خبرهــای از 
ــوذی داعــش در پاکســتان  ــراد نف دســتگیری اف
ــان  ــد و اذه ــی رس ــوش م ــه گ ــتان ب و افغانس
ــت. از  ــوده اس ــوع نم ــران موض ــی را نگ عموم
ــه پاکســتان  ــی منطق ــت جغرافیای لحــاظ موقعی
و افغانســتان بســتر مناســبی بــرای رشــد و نمــو 
گروههــای تروریســتی دارد و ایــن منقطــه از 
ــگان و  ــوم بیگان ــتر هج ــادی بس ــالیان متم س
ــی  ــه زخم ــجد کهن ــت. الل مس ــون اس افراطی
اســت کــه هنــوز التیــام نیافتــه اســت و هــر آن 
ــه  ــه ورط ــتان را ب ــود دارد پاکس ــرس آن وج ت

ــاند. ــودی بکش ناب
ــود  ــه ب ــم گرفت شــورای مرکــزی داعــش تصمی
در کشــورهای هنــد، پاکســتان و بنــگالدش 
ــش در  ــروه داع ــکیل گ ــرای تش ــی را ب رهبران
ــز  ــا عبدالعزی ــرد و موالن ــاره در نظــر بگی شــبه ق
ــاب  ــتان انتخ ــش در پاکس ــر داع ــوان رهب را بعن
ــه  ــیدگی ب ــر دادگاه رس ــویی دیگ ــد. از س نمای
جرائــم جنگــی در بنــگالدش افــراد وابســته بــه 
ــه  ــالمی« را ک ــت اس ــی« و »جماع ــزب مل »ح
ــن  ــالدی بی ــگ تاریخــی ســال ۱9۷۱ می در جن
هنــد و پاکســتان، از پاکســتان واحــد حمایت می 
ــم جنگــی اعــدام کــرده  ــه اتهــام جرائ ــد ب کردن
اســت و شــبکه هــای اجتماعــی را در این کشــور 
ــد،  ــت. هن ــرده اس ــع ک ــی قط ــل امنیت ــه دالی ب
ــد  ــام و تهدی ــی پی ــگالدش بخوب ــتان و بن پاکس
ــر  ــد و تدابی ــه ان ــش را دریافت ــتهای داع تروریس
امنیتــی ویــژه ای نیــز بــرای مبــارزه بــا آن اتخــاذ 

ــد. ــوده ان نم
متعاقــب اعــدام رهبــران دو حــزب ملــی و 
ــاد  ــالم آب ــگالدش، اس ــالمی در بن ــت اس جماع

ــرد. ــراض ک ــر اعت ــن ام ــه ای ب

تشدید اختالفات خطیب افراطی الل مسجد و دولت پاکستان

آ ســـــــیا

وزارت خارجــه چیــن بــه هنــد هشــدار داد کــه از اقدامــات مداخلــه 
جویانــه در منطقــه دســت بــردارد چــرا کــه ایــن اقدامــات ســبب 

دامــن زدن بــه تنــش هــا و درگیــری هــا خواهــد شــد.
روابــط بیــن چیــن و آمریــکا بــه واســطه درگیــری هــا و منازعــات 
در دریــای چیــن جنوبــی متزلــزل اســت و در  ایــن میــان هنــد نیــز 

در تشــویش ایــن روابــط نقــش بســیار موثــری دارد.
ــت  ــه عضوی ــن را ب ــا ژاپ ــت ت ــالش اس ــد در ت ــتا هن ــن راس در ای
دائــم بــرای شــرکت در رزمایــش مشــترک »ماالبــار« که هرســاله 
برگــزار مــی شــود، درآورد. ایــن اقــدام هنــد ســبب خشــم شــدید 
ــد هشــدار داد  ــه هن ــن کشــور ب »پکــن« شــد و وزارت خارجــه ای

کــه دســت از ایــن اقدامــات مداخلــه جویانــه بــردارد.
ــت  ــن در جه ــده اســت: موضــع چی ــن آم ــه همچنی ــن بیانی در ای
ــن  ــن رزمایــش کامــال واضــح اســت و بنابرای ــن در ای حضــور ژاپ
ــا در  ــا و درگیره ــش ه ــه تن ــن زدن ب ــه از دام ــورهای منطق کش

ــد. ــودداری کنن ــه خ منطق

ــه  ــن بیانی ــرای اولی ــته ب ــد روز گذش ــن و هن ــن  ژاپ ــالوه برای ع
ــت  ــور از وضعی ــه دو کش ــن بیانی ــد، درای ــادر کردن ــترکی  ص مش
ــد. ــرده بودن ــی ک ــار نگران ــی اظه ــن جنوب ــای چی ــود در دری موج

وزارت خارجــه چیــن نیــز در عکــس العمــل بــه ایــن اقــدام بیــان 
ــات  ــی اقدام ــن جنوب ــای چی ــن در دری ــات پک ــود: اقدام ــته ب داش
ــا قوانیــن بیــن المللــی صــورت  ــق ب ســازنده ای اســت کــه مطاب

ــرد. مــی گی
ــرای نخســتین  ــه ذکــر اســت کــه چنــد مــاه پیــش نیــز، ب الزم ب
بــار در هشــت ســال گذشــته رزمایــش دریایــی ماالبــار بــا حضــور 

هنــد، آمریــکا و ژاپــن در خلیــج بنــگال برگــزار شــد.
ــکا  ــد و آمری ــن هن ــالیانه بی ــترک س ــش مش ــک رزمای ــار ی ماالب
محســوب مــی شــود کــه نیــروی دریایــی اســترالیا نیــز در ســال 

ــت. ــته اس ــه آن پیوس ۲00۷ ب
ناظــران بیــان کردنــد کــه بــا توجــه بــه رویارویــی فزاینــده نظامی 
چیــن و آمریــکا در دریــای چیــن جنوبــی، شــروع یــک رزمایــش 

ســه جانبــه در منطقــه بنــگال مــی تواند پیــام هــای روشــنی برای 
پکــن داشــته باشــد.

چیــن نیــز بــه آمریــکا هشــدار داده اســت از اعــزام ناوهــای خــود 
بــه جزایــر تحــت مالکیــت ایــن کشــور در دریــای چیــن جنوبــی 
خــودداری ورزد و ســعی در آزمــودن قــدرت نظامــی چیــن نداشــته 

باشــد.
کارشناسـان نظامـی و امنیتـی مـی گوینـد کـه هـر چنـد هـدف از 
برگـزاری این رزمایـش تقویـت امنیت اقیانـوس هند، امدادرسـانی 
و مقابلـه بـا دزدان دریایـی عنـوان شـده ولـی مهمترین هـدف این 

کشـورها مقابلـه با نفـوذ روزافـزون چین اسـت.

هشدار چین به هند/دهلی از اقدامات 
مداخله جویانه در منطقه دست بکشد
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آمریـــکــا
دبیران: فرزاد فرهاد توسکی
مهدی ذوالفقاری
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آمـریـــــکا

یکــی از ابعــاد مهــم بیــن المللــی وژئوپلیتیکــی 
فضــای مجــازی تــالش کشــورها بــرای ایجــاد 
ــرای  ــی ب ــن الملل ــای بی ــالف ه ــاد و ائت اتح

ــت. ــازی اس ــای مج ــداف در فض ــبرد اه پیش
 ایــن اتحــاد و ائتــالف هــا دارای ابعــاد گوناگونی 
ماننــد تعریــف کشــورها از حکمرانــی و مدیریــت 
بــر اینترنــت گرفتــه تــا مســائل امنیــت ســایبری 
ــد  ــاد قواع ــرای ایج ــی ب ــاع جهان ــاد اجم و ایج
حقــوق بیــن الملــل ســایبری را در بــر مــی گیــر.

ــا روش  ــد ب ــعی دارن ــورها س ــان کش ــن می در ای
ــه  ــل را در جامع ــکار عم ــک ابت ــای دیپلماتی ه
بیــن المللــی در دســت گرفتــه و قواعد سیاســی و 
حقوقــی را بــا توجــه بــه منافــع ملــی خودشــان و 
اســتراتژی ســایبری خویــش بــه انجام برســانند.

ایــاالت متحــده امریــکا در ســال جــاری فکــت 
شــیتی را منتشــر کــرده و در آن بــه تــالش 
هایــش در صحنــه بیــن المللــی در جهــت 
ــد  ــه قص ــازی ب ــای مج ــالف  در فض ــاد ائت ایج
تقویــت موقعیــت ایــن کشــور در جهــت هدایــت 
و رهبــری فضــای مجــازی اشــاره کــرده اســت.

ــس  ــه رئی ــده اســت ک ــیت آم ــن فکــت ش درای
ــران  ــا س ــات ب ــور در مالق ــن کش ــور ای جمه
کشــورهای مــورد اشــاره بــه توافقاتــی در حــوزه 
ــه  ــه ب ــت ک ــه اس ــت یافت ــازی دس ــای مج فض

ــت: ــل اس ــرح ذی ش
ــرای  ــل :ایــن کشــور موافقــت خویــش را ب برزی
گســترش همــکاری دوجانبــه در خصــوص 
مســائل ســایبری در اجــالس کارگروه مشــترک 
ــوژی  ــت و تکنول ــوص اینترن ــور در خص دو کش
ــا اعــالم نمــود.  ــی و ارتباطــی در برازیلی اطالعات

ایــن کشــور بــر حمایــت خویــش از مــدل چنــد 
ــود  ــد نم ــت تاکی ــی اینترن ــی در حکمران ذی نفع
و بــر تــالش همــکاری جویانــه در اجــالس 
حکمرانــی اینترنــت و اجالس مــرور دســتاوردهای 

ــل اعــالم نمــود. ده ســاله در ســازمان مل

شورای همکاری خلیج فارس
ایــن شــورا موافقــت خویش را بــرای مشــورت در 
خصــوص امنیــت ســایبری بــه اشــتراک گــذاری 
تجربیــات در خصــوص سیاســت هــای ســایبری 
ــود و  ــالم نم ــایبری اع ــوادث س ــه ح ــخ ب و پاس
ــای  ــت ه ــوص حمای ــده در خص ــاالت متح ای
امنیتــی، بهبــود بــه اشــتراک گــذاری اطالعــات 

ــود. ــد نم ــای آموزشــی تاکی و ایجــاد کارگاه ه
هنـد: ایـن کشـورموافقت خویـش را در جهـت 
تقویـت همکاری ها در خصوص جرایم سـایبری، 
اشـتراک  بـه  افزایـش  در خصـوص  همـکاری 
گـذاری اطالعـات، بررسـی چگونگی اسـتفاده از 
حقـوق بین الملل بـرای فضای مجـازی و تالش 
مشـترک بـرای ایجـاد اجمـاع در جهـت ایجـاد 

هنجارهـای رفتـاری دولـت هـا اعـالم نمود.
ــرای  ــش را ب ــت خوی ــور موافق ــن کش ــن: ای ژاپ
توســعه همکاریهــای دوجانبــه در دور ســوم 
ــد  ــن و تاکی ــکا -ژاپ ــاالنه آمری ــای س گفتگوه
بــر هنجارهــای داوطلبانــه در خصــوص مســائل 
ســایبری در زمــان صلــح، افزایــش بــه  اشــتراک 
در خصــوص حــوادث  اطالعــات  گــذاري  
ــاخت  ــظ زیرس ــرای حف ــکاری ب ــایبری و هم س

ــود. ــد نم ــی تاکی ــای حیات ه

تقویـت همـکاری هـای پایـدار حقوقی 
المللی بیـن 

در ســال جــاری »اف بــی آی« ســه دفتــر دائمی 
ــهرهای  ــایبری در ش ــای س ــکاری ه ــرای هم ب
ــر  ــرا ایجــاد کــرد. ایــن دفات ــاوا و کانب لنــدن، اوت
خارجــی یــا آژانــس هــای اطالعاتــی، اشــتراک 
ــث  ــرده و باع ــهیل ک ــات را تس ــذاری اطالع گ
ــی  ــات قضای ــراي تحقیق ــکاری ب ــش هم افزای
ــاد  ــی ایج ــرکای خارج ــا ش ــاط ب ــود ارتب و بهب
شــده اســت. ایــن همــکاری هــا در ســال جــاری 

ــه اســت. توســعه یافت

توسعه ظرفیت ابتکارات سایبری
ــت  ــا فعالی ــارزه ب ــه مب ــادر ب ــورها ق ــه کش هم
ــا روش  ــازي ب ــاي مج ــه در فض ــای بدخواهان ه
ــوادث درون  ــش ح ــه و کاه ــش گیران ــای پی ه
حــوزه هــای ســرزمینی خویــش هســتند. بــرای 
توســعه ظرفیــت هــای بیــن المللــی وزارت 
ــه  ــخ ب ــم پاس ــل تی ــی را از قبی ــه اقدامات خارج
ــد  ــا تاکی ــروژه ه ــعه پ ــایبری و توس ــوادث س ح

ــت. ــرده اس ک
انگلســتان:این کشــور موافقــت خویــش را بــرای 
بهبــود زیــر ســاخت هــای حیاتــی، امنیــت 
ســایبری شــامل تمریــن مشــترک، تقویــت 

همــکاری هــا در جهــت دفــاع ســایبری از طریق 
ــای  ــکاری ه ــی و هم ــه اطالعات ــرت، جامع س

ــود. ــد نم ــی تاکی حقوق

ــد  ــه ای و چن ــارکت منطق ــت مش تقوی
ــه جانب

ــی  ــالس ج ــا در اج ــالش ه ــن ت ــی از ای بخش
ــت  ــراي تقوی ــن گــروه ب ــود و کشــورهای ای ۷ ب
ــایبری در  ــت س ــش امنی مشــارکت جهــت افزای

ــد. ــت نمودن ــرژی موافق ــش ان بخ
گــروه کارشناســان دولتــی ســازمان ملــل 
متحــد ســه قســمت از هنجارهــای پیشــنهادی 
ــت هــا در  ــار دول ــن کشــور درخصــوص رفت ای
ــب  ــح را تصوی ــان صل ــازی در زم ــای مج فض

ــود. نم
وزارت دفــاع آمریــکا مشــارکت خویــش را در 
ــی  ــه آمادگ ــک ب ــایبری و کم ــای س ــن ه تمری
ناتــو و هــم پیمانــان ایــن ســازمان در مواجهــه با 
چالــش امنیــت ســایبری از طریــق ابتــکار جدیــد 
ــه توســعه اســتراتژی دفاعــی و  ــرای کمــک ب ب
برنامــه بــرای حفاطــت از زیــر ســاختهای حیاتی 

را اعــالم نمــود.

مهدی پورحسنی

ژئوپلیتیک اینترنت؛ تالش آمریکا 
برای ایجاد ائتالف های بین المللی

ــدون در نظــر  ــت ب ــد نف ــر تولی ــي ب ــک مبن ــم اوپ ــس از تصمی پ
گرفتــن ســقف تولیــد و در واقــع از کار انداختــن ابــزار ایــن کارتــل 
نفتــي بــراي کنتــرل قیمــت جهانــي نفــت، تولیــد نفت اوپــک به 

رقــم بــي ســابقه حــدود ۳۲ میلیــون بشــکه در روز رســید.
از طــرف دیگــر گــزارش آژانــس بیــن المللــي انــرژي مبنــي بــر 
عــدم کاهــش تولیــد نفــت و گــزارش ماهانــه اوپــک مبنــي بــر 
ــته  ــاه گذش ــه م ــبت ب ــازمان نس ــن س ــت ای ــد نف ــش تولی افزای
قیمــت نفــت برنــت را بــه بشــکه اي ۳۷ دالر رســاند. ایــن کاهش 
ــر  ــون ب ــورهاي گوناگ ــر کش ــي را ب ــرات متفاوت ــت اث ــت نف قیم

جــاي خواهــد گذاشــت.
ــه نظــر برســد کــه ایــاالت متحــده  شــاید در نــگاه اول چنیــن ب
آمریــکا از کاهــش قیمــت جهانــي نفــت بهــره زیــادي را نصیــب 

خــود مــي نمایــد ولــي شــرایط پیچیــده تــر از ایــن اســت.
درســت اســت کــه ایــاالت متحــده دومیــن وارد کننــده نفــت جهان 
اســت ولــي دومیــن تولیــد کننــده نفــت جهــان نیــز بــه شــمار مــی 
رود. در دهــه 90 و اوایــل دهــه ابتدایــي قــرن ۲۱ ایــاالت متحــده بــا 

کاهــش تولیــد نفــت خــام و افزایــش نیــاز بــه واردات مواجه بــود ولي 
ایــن کشــور در پنــج ســال گذشــته بــه مــدد وجــود منابع نفت شــیل 
ــي  ــرآورد م ــع شــده و ب ــکا واق ــرادوي آمری ــه بیشــترین آن در کل ک
گــردد کــه بالــغ بــر ۳/۳ تریلیون تــن باشــد، تکنولــوژي هــاي جدید 
کــه ایــن منابــع را اســتخراج کــرده و همچنیــن بــاال بــودن قیمــت 
جهانــي نفــت در ســال هــاي گذشــته کــه باعــث مقــرون بــه صرفه 
ــد  ــه یکــي از تولی ــت شــده خــود ب ــوع نف ــن ن شــدن اســتخراج ای

کننــدگان مهــم تبدیــل شــده اســت.
ــا توجــه بــه بــاال بــودن هزینــه تولیــد نفــت شــیل  بنابــر ایــن ب
در ایــاالت متحــده آمریــکا کاهــش جهانــي قیمــت نفــت از یــک 
ــن کشــور  ــد نفــت در ای طــرف باعــث کاهــش اســتخراج و تولی
ــذاري و  ــرمایه گ ــغل، س ــد ش ــوي تولی ــع ق ــک منب ــش ی و کاه
مشــاغل خدماتــي از قبیــل خدمــات  حفــاري، حمــل ونقــل، هتل 
و رســتوران هایــي کــه بــراي خدمــت رســاندن بــه توســعه  نفــت 

شــیل ایجــاد شــده انــد مــي گــردد.
ــوزه  ــن ح ــه در ای ــي ک ــذاران و بانکداران ــرمایه گ ــن س همچنی
ــزرگ نفتــي نیــز  ــد و شــرکت هــاي ب ســرمایه گــذاري کــرده ان
بــه طــور مســتقیم از کاهــش قیمــت نفــت متضــرر خواهنــد شــد. 

البتــه برخــي از کارشناســان معتقدنــد کــه بــه دلیــل وجــود طیفي 
از مناطــق در ایــاالت متحــده کــه در آن هزینــه هــاي تولیــد نفت 
شــیل در آنهــا  بســیار متفــاوت اســت در مجمــوع ممکــن اســت 
در کوتــاه مــدت شــرکت هــاي آمریکایــي ضــرر چندانــي متحمل 
نگردنــد و در صــورت ادامــه ایــن رونــد و در بلندمــدت شــرکت ها 

ضــرر خواهنــد کــرد.
ــورک و %۳  ــورس نیوی ــهام در ب ــت س ــش ۱% قیم ــي کاه ول
ــل کاهــش  ــه دلی ــورون ب ــي اکســون و ش ــرکتهاي نفت ارزش ش
ــت  ــرات کاهــش قیم ــده تاثی ــت نشــان دهن ــي نف ــت جهان قیم

ــي اســت. ــاي آمریکای ــر شــرکت ه ــت ب نف
ولــي از طــرف دیگــر ایــن کشــور دومیــن وارد کننــده نفــت خــام 
ــي نفــت باعــث کاهــش  ــن کاهــش قیمــت جهان اســت. بنابرای
هزینــه هــاي ســوخت در ســبد هزینــه هــاي تولیــد کننــدگان و 
خانــواده هــاي آمریکایــي شــده و باعــث افزایــش مصــرف و تولید 
بیشــتر و در نتیجــه افزایــش تولیــد ناخالــص داخــل ایــن کشــور 
ــت  ــت نف ــش قیم ــي کاه ــرات جهان ــن اث ــود. بنابرای ــد ب خواه
ــا  ــه بیشــتر ب ــه و البت ــر دوگان ــاالت متحــده یــک اث براقتصــاد ای

نقــش مثبــت خواهــد بــود.

آثار دوگانه کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایاالت متحده آمریکا
مهدی پورحسنی
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آمـریـــــکا

ســاختار نظــام سیاســی ایــران مانــع از آن مــی شــود کــه غــرب 
ــه  ــدازی در بیــن احــزاب سیاســی ب ــه ان ــال تفرق ــه خی ــد ب بتوان
اهــداف بلنــد مــدت خــود دســت یابــد و حفــظ روابــط بــا تهــران 

ــه راه هــای دیپلماتیــک میســر اســت. ــا اســتناد ب تنهــا ب
نزدیــک شــدن بــه زمــان اجــرای توافــق هســته ای بیــن ایــران 
و کشــورهای ۱+5 ایــن ســؤال اصلــی را بــه ذهــن متبــادر مــی 
ــه  ــه ده ــش از س ــت بی ــد از گذش ــران بع ــه ته ــال ک ــازد ح س
ــرب گشــوده اســت،  ــه روی غ ــک را ب ــط دیپلماتی ــای رواب دره
ــداوم  ــرای ت ــده ب ــه دســت آم ــوان از فرصــت ب ــی ت ــه م چگون
ــرد.  ــکاری اســتفاده ک ــای مشــترک هم ــه ه ــرات در زمین مذاک
ــه خاطــر حــل مســائل مهمــی  ــران ب در ایــن میــان، اگرچــه ای
ــران  ــی و بح ــرژی اتم ــتن ان ــق داش ــورداری از ح ــون برخ چ
ســوریه، در ســر میــز مذاکــره بــا قــدرت هــای جهانــی مجبــور 
بــه هــم صحبتــی بــا آمریــکا شــد، امــا واضــح اســت کــه ایــن 
ــور از  ــن دو کش ــه بی ــت دیرین ــق خصوم ــل عم ــه دلی ــل ب تعام
ــگاه  ــاز ن ــه بعــد، ب ــن زمــان ب ــن بیشــتر نخواهــد شــد و از ای ای
ــا  ــه اروپ ــر دوش اتحادی ــران ب ــا ای داشــتن درهــای همــکاری ب
ــان  ــه می ــط ب ــود رواب ــای بهب ــی پ ــه همیشــه وقت ــد ک ــی افت م

ــد. ــا مــی کن ــزور را ایف ــا کاتالی ــد، حکــم میانجــی ی مــی آی
در همیــن راســتا، »گــروه بیــن المللــی بحــران« بــا ارائــه مقالــه 
ای تحــت عنــوان »ایــراِن بعــد از توافــق هســته ای« بــه شــرح 
ــدن  ــی ش ــا اجرای ــان ب ــد همزم ــه بای ــردازد ک ــی پ ــی م اقدامات
ــی  ــا تضمین ــود ت ــاذ ش ــا اتخ ــه اروپ ــوی اتحادی ــام« از س »برج
باشــد بــرای تــداوم تــالش هــا بــه ایجــاد فضــای اعتمادســازی 

بیــن تهــران و غــرب.
ــی خــورد  ــه چشــم م ــه ب ــن مقال ــه در جــای جــای ای آنچــه ک
ــام غــرب  ــالش نافرج ــت ت ــاره عاقب ــه در ب هشــداری اســت ک
ــود-  ــی ش ــران داده م ــی ای ــائل داخل ــوذ در مس ــال نف ــه اعم ب
ــه  ــران و بره ــی ای ــام سیاس ــه نظ ــه ب ــا توج ــه ب ــی ک تالش
ــدگان،  ــس نماین ــات مجل ــا ســه انتخاب ــارن ب ــه مق حساســی ک
ــی  ــت، م ــوری اس ــت جمه ــری و ریاس ــرگان رهب ــس خب مجل
ــه  ــرب ب ــرای غ ــی  را ب ــوس و منف ــال معک ــج کام ــد نتای توان

ــاورد. ــان بی ارمغ
بــر اســاس ایــن گــزارش، در غــرب بســیاری بــه دســتاوردهای 

ــران خوشــبین  ــر در ای ــد تدریجــی تغیی توافــق هســته ای و رون
ــریع  ــه تس ــر وسوس ــختی در براب ــه س ــی ب ــی برخ ــتند. حت هس
رونــد ایــن تحــول مقاومــت مــی کننــد و شــاید بــا همیــن نــگاه 
اســت کــه در غــرب بعضــی هــا بــه ترغیــب ایــران بــرای تغییــر 
ــوق بشــری خــود روی  ــی حق ــه ای و حت سیاســت هــای منطق

ــد. آورده ان
امــا هشــداری کــه نبایــد از توجــه بــه آن غافــل بــود ایــن اســت 
کــه اعمــال فشــار بــی مــورد بــازده مطلوبــی نخواهــد داشــت و 
ــران  ــه رو« ای ــان »میان ــت جری ــرای تقوی ــالش ب ــر، ت از آن بدت

هــم مــی توانــد نتیجــه معکــوس داشــته باشــد.
گــزارش مــی افزایــد: تمایــل غــرب بــه حمایــت از میانــه روهــا 
ــته ای  ــق هس ــول تواف ــان حص ــان از زم ــول گرای ــر اص در براب
ایــران افزایــش چشــمگیری داشــته اســت امــا بــا توجــه بــه این 
حقیقــت اثبــات شــده کــه عوامــل خارجــی هیچــگاه موفــق بــه 
اعمــال نفــوذ سیاســی در ایــن کشــور نبــوده انــد، اگــر شــکافی 
هــم بیــن احــزاب ایرانــی وجــود داشــته باشــد، بهتــر اســت کــه 
ــی  ــائل داخل ــداری در مس ــد و از جانب ــه نکن ــه آن تکی ــرب ب غ
ــن  ــاب ای ــرف زدن در ب ــی ح ــه حت ــرا ک ــزد چ ــران بپرهی ای
ــر  ــد بــه شــک اصــول گرایــان مبنــی ب موضــوع هــم مــی توان
اینکــه هــدف نهایــی غــرب از امضــای توافــق هســته ای تغییــر 

ــد. ماهیــت حکومــت انقــالب اســالمی اســت، دامــن بزن
ــل مشــابه، اعمــال فشــار سیاســی شــدید و  ــه دالی از ســویی ب
ــروه  ــران از گ ــت ای ــا حمای ــر ی ــوق بش ــه حق ــی در زمین ناگهان
هــای مقاومــت هــم مــی توانــد شــک هــر دو گــروه اصولگرایان 
رادیــکال و پراگماتیک)عمــل گــرا( را برانگیــزد کــه مبــادا 
ــد و  ــران باش ــار ای ــرای مه ــدم ب ــن ق ــته ای اولی ــرای هس ماج
ــرای اینکــه غــرب بخواهــد در حــوزه هــای  ــه ای شــود ب زمین

ــد. ــال فشــار کن ــران اعم ــر ای ــم ب ــر ه دیگ
ــر  ــد خصومتــی کــه بیــش از ســه دهــه ب معکــوس کــردن رون
ــت  ــاده نیس ــری س ــه، ام ــایه انداخت ــرب س ــران و غ ــط ته رواب
ــس  ــدم پ ــن ق ــن اولی ــد. بنابرای ــاق بیافت ــرعت اتف ــه س ــه ب ک
ــات  ــاذ اقدام ــامل اتخ ــد ش ــته ای بای ــق هس ــول تواف از حص
مشــخص بــرای پاســخگویی بــه دغدغــه آنهایــی باشــد کــه در 
هــر دو طــرف حتــی بــا وجــود »برجــام« دســت از آلــوده کــردن 

ــت  ــه داش ــد توج ــد. بای ــی دارن ــر نم ــازی ب ــای اعتمادس فض
ــطح  ــی در س ــدرت طلب ــه ق ــران را ب ــان ای ــرب همچن ــه غ ک
ــرب  ــه غ ــم ب ــران ه ــه ای ــال آنک ــد ح ــی کن ــم م ــه مته منطق
ــرد.  ــی نگ ــالمی م ــالب اس ــر راه انق ــر س ــی ب ــم مانع ــه چش ب
ــا  ــرف ت ــر دو ط ــم، ه ــگاه کنی ــوب ن ــر خ ــاب، اگ ــن حس ــا ای ب
ــه  ــی کــه ب ــژه آنهای ــه وی اجــرای کامــل تعهــدات هســته ای ب
تحریــم، محدودیــت هــای هســته ای و شــفاف ســازی مربــوط 

ــد. ــادی دارن ــه زی ــود، فاصل ــی ش م
ایــن گــزارش بــرای غلبــه بــر چالــش هــای پیــش رو، برداشــتن 

ســه گام مهــم را بــه اتحادیــه اروپــا پیشــنهاد مــی کنــد:
ــا بایــد دســتور العمــل هــای  *در وهلــه نخســت، اتحادیــه اروپ
روشــنی را بــرای آن دســته از صاحبــان مشــاغل کــه عالقمنــد 
ــه  ــد. از هم ــن کن ــتند، تعیی ــران هس ــا ای ــل ب ــرگیری تعام از س
مهمتــر، اتحادیــه اروپــا بایــد بــا بازنگــری قانــون ســال ۱99۶، 
ــر  ــری در براب ــک پذی ــا را از ریس ــاری اروپ ــای تج ــرکت ه ش
تحریــم هــای بــرون مــرزی آمریــکا مصــون نــگاه دارد تــا اگــر 
ــم  ــاالت متحــده تصمی ــده ای ــوری آین ــس جمه ــا رئی کنگــره ی
ــه  ــرری متوج ــد، ض ــا کنن ــم ه ــتم تحری ــدن سیس ــه بازگردان ب

ــا نباشــد. آنه
حتــی اقــدام بعــدی اتحادیــه اروپــا مــی توانــد شــامل تخصیص 
ــار  ــه تج ــی ب ــای گمرک ــت ه ــا مزی ــی ی ــای مالیات ــت ه معافی
ــا ایــران باشــد. بــرای ترغیــب آنهــا بــه از ســرگیری تجــارت ب

ــرعت  ــه س ــتی ب ــص و کاس ــه نق ــه هرگون ــی رود ک ــار م انتظ
ــه در  ــترکی ک ــیون مش ــه و کمیس ــئولین مربوط ــب مس از جان

ــود. ــع ش ــده، رف ــود آم ــه وج ــام ب ــرای برج ــتای اج راس
*در گام دوم، اتحادیــه اروپــا کــه در ایــن میــان نقــش نماینــده 
ــال  ــی کان ــه آرام ــد ب ــد، بای ــی کن ــا م ــرب را ایف ــه غ جامع
ارتباطــی غیــر سیاســی را بــرای آغــاز گفتمــان بــا دولــت ایــران 

ــد. ــاز کن ــای مشــترک ب ــه ه در زمین
البتــه، بعــد از حصــول توافــق هســته ای، ایــران و اتحادیــه اروپا 
ــات  ــاب موضوع ــا در ب ــان ه ــله گفتم ــک سلس ــزاری ی ــا برگ ب
ــت  ــوق بشــر موافق ــه ای و حق ــه توســعه منطق ــف از جمل مختل
ــرعت  ــه س ــا ب ــان ه ــن گفتم ــه ای ــی رود ک ــار م ــد. انتظ کردن

ــری شــود. ــز پیگی ــت نی ــت دق ــا نهای ــاز شــده و ب آغ
ــی  ــت. ب ــه ای اس ــائل منطق ــت مس ــم مدیری ــوم ه * گام س
شــک، غــرب بــه حمایــت سیاســی و نظامــی خــود از دشــمنان 
منطقــه ای ایــران ادامــه خواهــد داد تــا بــه ایــن ترتیــب دغدغــه 
ــک کاهــش  ــدرت هژمونی ــک ق ــه ی ــران ب ــل ای خــود را از تبدی
ــت  ــش رقاب ــر افزای ــه خط ــه ب ــا توج ــد ب ــا بای ــا آنه ــد. ام ده
تســلیحاتی کــه بــه دنبــال حصــول توافــق هســته ای در ســطح 
ــت  ــاط را رعای ــب احتی ــت، جوان ــده اس ــود آم ــه وج ــه ب منطق
ــر اســت  ــب بهت ــه مرات ــرای اعضــای ۱+5 ب ــن، ب ــد. بنابرای کنن
کــه ســطح تعامــالت دیپلماتیــک را در منطقــه دو برابــر کننــد.

در ایــن راه، مذاکــرات صلــح ســوریه بــه منزلــه نخســتین قــدم 
ــود.  ــش نب ــت بخ ــدان رضای ــم چن ــه ه ــه نتیج ــال آنک ــود ح ب
ــارکت  ــتلزم مش ــدار مس ــت پای ــه امنی ــرد ک ــوش ک ــد فرام نبای
ــه در  ــدی ک ــن، رون ــت. بنابرای ــه اس ــورهای منطق ــه کش هم
ــدون در نظــر گرفتــن  ــه شــد، ب ــن در پیــش گرفت مذاکــرات وی

ــد. ــدا کن ــه پی ــان ادام ــد همچن ــی، بای نتیجــه نهای
ــران  ــام سیاســی ای ــزارش، نظ ــن گ ــای نویســندگان ای ــه ادع ب
ــی  ــران خارج ــت و بازیگ ــد اس ــداوم پایبن ــه ت ــر ب ــش از تغیی بی
ــزب  ــی از دو ح ــر روی یک ــذاری ب ــرمایه گ ــا س ــد ب ــی توانن نم
ــه روهــای پراگماتیــک(  ــه ویــژه میان مطــرح طیــف سیاســی )ب
ــر سیاســی  ــچ تغیی ــران، هی ــد. در ای ــر را تســریع کنن ــد تغیی رون
بــدون آنکــه از حمایــت همزمــان رهبــر عالــی انقــالب اســالمی 
ــی  ــق نم ــد، محق ــوردار باش ــک برخ ــان پراگماتی و اصــول گرای
شــود. بنابرایــن، در برهــه حســاس دو ســال آینــده )۱۶-

ــس  ــات مجل ــب انتخاب ــه ترتی ــا ب ــه در آنه ــالدی( ک ۲0۱5 می
ــت  ــت ریاس ــری و در نهای ــرگان رهب ــس خب ــدگان، مجل نماین
ــال  ــرای اعم ــرب ب ــالش غ ــود، ت ــی ش ــزار م ــوری برگ جمه

ــد آورد. ــار خواه ــه ب ــی را ب ــج معکوس ــوذ، نتای نف

»گروه بین المللی بحران« بررسی کرد؛

تکیه غرب بر اختالفات احزاب سیاسی ایران 
بیهوده است/عاقبت دخالت
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آمـریـــــکا

ســرانجام بــاراک اوبامــا رئیــس جمهــور ایــاالت 
متحــده آمریــکا بــا امضــای الیحــه بودجه ســال 
آینــده ایــن کشــور، محدودیت هــای تــازه  بــرای 
ــب بخشــی  ــز )در قال ــن کشــور را نی ــه ای ورود ب
از قانــون بودجــه( مــورد تاییــد قــرار داده اســت.

 ۳8 شــهروندان  شــامل  محدودیتهــا  ایــن 
ــدون  ــال حاضــر ب ــه در ح کشــوری می شــود ک
ــن  ــر ای ــد. اکث ــفر می کنن ــکا س ــه آمری ــزا ب وی
ــاس،  ــن اس ــر ای ــتند. ب ــی هس ــورها اروپای کش
ــس  ــترالیا، انگلی ــی، اس ــورهای اروپای ــاع کش اتب
کــه از ســال ۲0۱۱ میــالدی بــه بعــد بــه یکــی 
از کشــورهای عــراق، ســوریه، ســودان و 
ایــران ســفر کــرده باشــند بایــد بــرای ورود بــه 
ــزا دریافــت کننــد.  ایــاالت متحــده آمریــکا وی
ایــن در حالیســت کــه دیگــر اتبــاع ۳8 کشــور 
ــتند و  ــزا هس ــو وی ــکا لغ ــا آمری ــه ب ــور ک مذک
ــا دارای  ــته ی ــورها نداش ــن کش ــه ای ــفری ب س
ــتند  ــورها نیس ــن کش ــا ای ــه ب ــت دوگان تابعی
مــی تواننــد همچنــان بــدون ویــزا بــه ایــاالت 

ــد! متحــده ســفر کنن
دیویــد اُســولیوان، ســفیر اتحادیــه اروپــا در 
ــدام  ــن اق ــه ای ــت ک ــدار داده اس ــنگتن هش واش
ایــاالت متحــده آمریــکا مــی توانــد بــرای ورود و 
خــروج ۱۳ میلیــون شــهروند اروپایــی بــه ایاالت 
متحــده مشــکالتی ایجــاد کنــد و البتــه، احتمال 
ــال  ــز در قب ــا نی ــه اروپ ــل اتحادی ــدام متقاب اق
آمریــکا در ایــن خصــوص محفــوظ خواهــد بــود.

ــه امضــای دردســر  ــن اســت ک ــر ای ــت ام واقعی

ســاز اوبامــا پــای الیحــه بودجــه ایــاالت متحده 
آمریــکا در دو ســطح مختلــف و مهــم دارای 
عواقــب و تبعــات ســختی بــرای واشــنگتن 
خواهــد بــود. نخســتین مــورد، بــه مســئله برجام 
ــر  ــدام اخی ــاز مــی گــردد. اق ــدام مشــترک ب و اق
ایــاالت متحــده آمریــکا نقــض مــاده ۲9 برجــام 
محســوب مــی شــود. در مــاده ۲9 برجــام آمــده 

ــت: اس
 »اتحادیــه اروپایــي، اعضــاي آن و آمریــکا،  
هرگونــه  از  مربوطه شــان،  قوانیــن  مطابــق 
ــتقیم و  ــر مس ــدف از آن تأثی ــه ه ــتي ک سیاس
معکــوس بــر عادي ســازي روابــط تجــاري 
ــاب  ــد اجتن ــت، بای ــران اس ــا ای ــادي ب و اقتص

ورزنــد.«
بــا ایــن حــال قانــون مصــوب شــده بــه صــورت 
علنــی بــر روي مناســبات اقتصــادي و تجــاري با 
ایــران تاثیــر خواهــد گذاشــت. ایــن تاثیرگــذاری 
معکــوس خواهــد بــود و منجــر بــه پرهیــز تجــار 
۳8 کشــور اروپایــی، اســترالیا ،انگلیــس و ...از 

ســفر بــه ایــران خواهــد شــد.
از ایــن رو متعاقــب امضــای اوبامــا و تبدیــل 
ــاالت  ــدگان ای ــس نماین ــه مجل ــدن مصوب ش
متحــده آمریــکا بــه قانــون، برجــام بــه صــورت 
ــض  ــا »نق ــت. در اینج ــده اس ــض ش ــی نق علن
ــض  ــه »نق ــت ن ــه اس ــورت گرفت ــق« ص تواف
غــرض«. بــه عبــارت بهتــر، در اینجــا روح توافق 

ــه  ــق« ب ــت تواف ــه »عینی ــده، بلک ــض نگردی نق
لحــاظ حقوقــی نقــض شــده و زیــر ســوال رفتــه 
اســت. از ایــن رو بایــد بــا جدیــت پاســخ متقابــل 
و مناســبی را نســبت بــه نقــض برجــام از ســوی 
ــن  ــا در ای ــد آی ــد دی ــل داد. حــال بای طــرف مقاب
خصــوص کمیتــه مشــترک برجــام مــی توانــد به 

ــر. ــا خی ــد ی نقــش خــود عمــل کن
نکتــه دوم در ایــن خصــوص معطــوف بــه 
ــه  ــکا و اتحادی ــده آمری ــاالت متح ــبات ای مناس
ــا در  ــفیر اتحادیــه اروپ ــت. چنانچــه س اروپاس
آمریــکا تاکیــد کــرده اســت امــکان اقــدام متقابل 
ــا در ایــن خصــوص وجــود خواهــد داشــت.  اروپ
ــی  ــهروندان آمریکای ــفر ش ــورت، س ــن ص در ای
ــا محدودیتهایــی  بــه کشــورهای اروپایــی نیــز ب
مواجــه خواهــد شــد. البتــه هنــوز اروپــای واحــد 
ــم  ــت تصمی ــن محدودی ــطح ای ــوص س در خص

ــت. ــرده اس ــری نک گی
ــا  ــاز اوبام ــای دردسرس ــه امض ــت اینک در نهای
پــای قانونــی کــه مجلــس نماینــدگان و ســنا آن 
را تصویــب کــرده انــد نشــان مــی دهــد رویکــرد 
ــه  ــبت ب ــکا نس ــده آمری ــاالت متح ــه ای خصمان
ــم  ــی رغ ــام و عل ــا امضــای برج ــی ب ــران حت ای
ــه  ــز ب ــح  واشــنگتن در برجــام نی تعهــدات صری
ــده اســت. بدیهــی اســت  قــوت خــود باقــی مان
کــه در ایــن خصــوص الزم اســت دســتگاه 
دیپلماســی کشــور واکنــش قاطعانــه ای در برابــر 
اقــدام غیــر حقوقــی و توهیــن آمیــز اخیــر کنگره 

ــد. ــاذ کن ــکا اتخ ــت آمری و دول

هزینه های امضای دردسرساز اوباما/ ایران و اروپا علیه آمریکا

یکـی از اندیشـکده هـای انگلسـتان بـه غـرب هشـدار داد کـه 
ایدئولـوژی داعـش حتـی از خـود ایـن گـروه افراطی نیـز خطرناک 
تـر اسـت و برانـدازی دولت دمشـق به منزلـه فرصتی برای اشـاعه 

تروریسـم اسـت.
مرکـز مطالعـات »مذهـب و ژئوپلیتیـک« انگلسـتان در گزارشـی 
هشـدارآمیز تـداوم تمرکز تالش های ضد تروریسـم غـرب بر گروه 
داعـش را کـه به قیمـت نادیده گرفتـن دیگر گروه های تروریسـتی 

تمام می شـود، اشـتباهی راهبـردی توصیـف کرد.
در ایـن گـزارش آمده اسـت کـه شکسـت داعش نمـی توانـد مانع 
گسـترش تروریسـم جهانی شـود چـرا که در حـال حاضر دسـتکم 
در سـوریه ۱5 گـروه افراطـی بـا تفکری مشـابه داعش وجـود دارند 
کـه می تواننـد جایگزیـن آن شـوند. بنابرایـن حتی اگـر داعش هم 
شکسـت بخـورد، حـدود ۶5 هـزار نفـر از اعضای سـایر گـروه های 
َسـلفی بـا تـداوم راه داعش حمـالت خـود را از سـوریه متوجه دیگر 

نقاط جهـان مـی کنند.
کمتـر از یـک چهـارم از کسـانی که از سـوی ایـن مرکـز مطالعاتی 
مـورد بررسـی قرار گرفته انـد فاقد ایدئولـوژی افراطی بـوده اند حال 
آنکـه تعـداد کثیـری از آنها عالوه بـر ابـراز تمایل برای پیوسـتن به 
صفـوف داعـش از رهبـری ایـن گـروه تروریسـتی پـس از خاتمـه 

بحـران سـوریه نیـز حمایت مـی کنند.

لـذا ایـن مرکـز در گـزارش خـود مـی نویسـد: شکسـت نظامـی 
داعـش بـه منزلـه پایـان تروریسـم جهانـی نیسـت چرا کـه این 
یـک جنـگ ایدئولوژیـک اسـت و مـا قـادر بـه بمبـاران یـک 

نیسـتیم. ایدئولـوژی 
گـزارش مرکـز مذهـب و ژئوپولیتیک انگلسـتان به فاصلـه چند روز 
پـس از آن ارائـه مـی شـود که شـورای امنیت سـازمان ملـل متحد 
نقشـه راهـی را بـرای انتقال سیاسـی قدرت در سـوریه بـه تصویب 
رسـاند که در آن تنها دو گروه تروریسـتی داعـش و »جبهه النصره« 
کـه یکی از شـاخه هـای القاعده اسـت از حضـور در رونـد مذاکرات 

صلـح سـوریه باز مـی ماند.

ایـن گـزارش تاکید می کنـد که خواسـت دولت های غربـی و گروه 
هـای معـارض سـوری بـه فروپاشـی دولـت »بشـار اسـد« رئیـس 
جمهوری سـوریه به جای خاتمه بخشـیدن به بحـران موجب دامن 
زدن بـه آتـش جنگ مـی شـود و این دقیقا همـان نتیجه ای اسـت 

کـه بارها روسـیه درباره آن هشـدار داده اسـت.
ناگفتـه نمانـد که مسـکو و متحدانـش در عیـن باور به مشـروعیت 
دولت دمشـق حق هرگونـه تصمیم گیـری در قبال آینده سـوریه را 
بـه مـردم این کشـور واگذار کـرده و بارها از مخالفین اسـد خواسـته 
انـد تا بـرای تفکیک گـروه هـای خطـر آفرین، بـه تهیه لیسـتی از 

گـروه هـای معارض میانـه رو سـوری مبـادرت نمایند.

هشدار مرکز مطالعات 
»مذهب و ژئوپلیتیک« به غرب:

ایدئولوژی داعش را 
دست کم نگیریم
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آمـریـــــکا

تمرکــز اصلــی فعالیــت هــای گــری ســیک بــر موضوعــات مربوط 
ــت  ــت. وی در دوران ریاس ــران اس ــژه ای ــه وی ــه ب ــه خاورمیان ب
ــورد«،  ــد ف ــی »جرال ــکا یعن ــور آمری ــس جمه ــوری ســه رئی جمه
»جیمــی کارتــر« و »رونالــد ریــگان« از اعضــای شــورای امنیــت 
ــر  ــال ۱99۳ مدی ــن وی از س ــت. همچنی ــوده اس ــکا ب ــی آمری مل
پــروژه خلیــج فــارس ۲00 در دانشــگاه کلمبیــا بــوده اســت. گــری 
ســیک مشــاور امنیــت ملــی روســای جمهــوری آمریــکا »کارتر« و 

ــوده اســت. ــگان« ب »ری

|| انگلســتان در ســال 1971 منطقــه خلیــج فــارس را 
تــرک کــرد. از منظــر نفــوذ قــدرت هــای عمــده از آن 
زمــان بــه بعــد نظــم امنیتــی خلیــج فــارس چگونــه 

شــکل گرفتــه اســت؟
ــه  ــال ۱9۷۱ هم ــه در س ــتان از منطق ــروج انگلس ــد از خ ــدا بع ابت
انتظــار داشــتند کــه آمریــکا وارد شــود و امنیــت منطقه را بــر عهده 
گیــرد امــا ایــاالت متحــده آمریــکا ایــن کار را نکــرد. واقعیــت ایــن 
اســت کــه آمریــکا تمایلــی بــه ایــن کار نداشــت زیــرا در آن مقطــع 
تــازه از جنــگ ویتنــام خــارج شــده بــود و تمایلــی بــه ورود بــه یک 
منطقــه عمــده دیگــر را نداشــت و اساســا در آن زمــان تــوان آن را 
نداشــت. نتیجــه ایــن عــدم تمایــل آمریــکا بــرای ورود بــه منطقــه 
ــون  ــن نیکس ــون«. در دکتری ــن نیکس ــه »دکتری ــد ب ــی ش منته
ــرب در  ــکا و غ ــع آمری ــی مناف ــعودی حام ــتان س ــران و عربس ای
ــان  ــا زم ــال ت ــد س ــدت چن ــه م ــن ب ــن دکتری ــد. ای ــه بودن منطق
انقــالب ایــران کارســاز بــود و اجــرا شــد. آن سیاســت پایــان یافــت 
ــه  ــه ورود عمــده ب ــم ب ــت متحــده تصمی ــوز ایال ــان هن و از آن زم
منطقــه نگرفتــه بــود. بعــد از حملــه صــدام بــه ایــران و زمانــی کــه 
جنــگ دو کشــور بــه آبهــای خلیــج فــارس کشــیده شــد آمریــکا 
تدریجــا شــروع بــه مداخلــه در منطقــه کــرد. قبــل از پایــان جنــگ 
ــای  ــات ه ــرکت در عملی ــا ش ــودش ب ــکا خ ــراق آمری ــران و ع ای
نظامــی در حقیقــت تبدیــل بــه یکــی از طــرف هــای جنــگ شــده 
بــود. کــم و بیــش  اکثــر حمــالت آمریــکا در آن زمــان علیــه ایران 

صــورت مــی گرفــت.

|| اساســا تعریــف جدیــد ایــاالت متحــده آمریــکا از 
نظــم امنیتــی خلیــج فــارس چیســت به ویــژه بعــد از 

ســقوط صــدام در عــراق؟
ــا آمریــکا در منطقــه حضــور مســتقیم  دلیلــی کــه موجــب شــد ت
ــه وی  ــر حمل ــه خاط ــدا ب ــود. ابت ــین ب ــدام حس ــد ص ــته باش داش
ــه ایــران و بعــد هــم بــه خاطــر حملــه بــه کویــت کــه موجــب  ب
شــد آمریکا بیشــترین شــمار نظامیــان خــود در طــول تاریــخ را وارد 
منطقــه کنــد و جــای پــای نظامــی خــود را در منطقــه باز کنــد. بعدا 

نیــز ایــن نظامیــان در حملــه بــه عــراق و ســرنگونی صــدام بــه کار 
گرفتــه شــدند. از آن زمــان بــه بعــد آمریــکا بــه عنــوان بزرگتریــن 
ــی  ــام تمام ــرای انج ــه ب ــور حاضــر در منطق ــن کش و قدرتمندتری
اقدامــات عملــی مــد نظــر بوده اســت بــه همیــن دلیــل مــا وارث و 
بــر عهــده گیرنــده شــماری از مســئولیت هــا در منطقــه بــوده ایــم.

ــار  ــاراک اوبامــا« مــد نظــرش اســت ایــن اســت کــه آث آنچــه »ب
ــه اینکــه از  ــد و ن ــر کن ــکا در منطقــه را کــم رنــگ ت حضــور آمری
منطقــه خــارج شــود. وی از کشــورهای منطقــه مــی خواهــد کــه 
ــن  ــد. بخشــی از ای خودشــان مســئولیت هــای بیشــتری را بپذیرن
اســتراتژی توافــق هســته ای ایــران و کشــورهای غربــی بــود کــه 
بخشــی از ایــن مســائل  را از بیــن بــرد. مســئله هســته ای یکــی از 
مهمتریــن مســائل منطقــه بــوده اســت. اوبامــا با برداشــتن مســئله 
ــه وجــود آورده  هســته ای از روی میــز ایــن امــکان و احتمــال را ب
اســت تــا کشــوهای منطقــه شــروع بــه تعامــل بــا همدیگــر بــرای 
حــل مشکالتشــان بکنند. ایــن کار ســختی اســت زیرا کشــورهای 

منطقــه تمایلــی بــه تعامــل و گفتگــو بــا همدیگــر ندارنــد.
متحــدان آمریــکا در منطقــه مثــل عربســتان ســعودی و دیگــران 
عــادت کــرده انــد کــه بــرای حــل مشکالتشــان در منطقــه آمریکا 
بیایــد وســط و اقــدام کنــد. ایــن کشــورها تمایلــی بــه مشــارکت 
ــد از توافــق هســته ای  ــژه بع ــه وی ــران ب ــا ای هــای اســتراتژیک ب
ندارنــد. امــا این حقیقت کــه عربســتان و دیگــر کشــورهای منطقه در 
مذاکــرات مربــوط بــه ســوریه دور یــک میــز بــا ایــران نشســتند، یک 
قــدم بــزرگ و رو بــه جلــو بــود. ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه آغــاز 
مذاکــرات جــدی بیــن کشــورهای منطقــه بر ســر موضوعــات امنیتی 
غیرممکــن نیســت. آمریکا در گذشــته خواســتار گفتگوی کشــورهای 
منطقــه بــوده و االن ســعی مــی کنــد آهســته آهســته خــود را از ایــن 
وضعیــت خــارج کنــد. کشــورهای منطقــه عــادت بــه گفتگــو بــا هم 

دربــاره مســائل امنیتــی و امنیــت خلیــج فــارس ندارنــد.
ــه  ــران ایــن امــکان را ب ــه نظــر مــی رســد توافــق هســته ای ای ب
ــا  ــود ت ــد ب ــر خواه ــئله زمانب ــن مس ــا ای ــت ام ــود آورده اس وج
ــرار  ــر ق ــه اگ ــند ک ــخیص برس ــن تش ــه ای ــه ب ــورهای منطق کش
ــارس ایجــاد شــود  ــه در خلیــج ف ــد جانب اســت نوعــی امنیــت چن
ضــرورت دارد کــه بــا همدیگــر تعامــل و گفتگــو کننــد. ایــن رونــد 
ــش  ــد ســریع و آســان پی ــن رون ــا ای ــازه شــروع شــده اســت ام ت
نخواهــد رفــت ولــی در نهایــت زمینــه هــای گفتگــو و مذاکــره بین 
ــه  ــه را ایجــاد خواهــد کــرد و کشــورهای منطق کشــورهای منطق
بــه ایــن توافــق خواهنــد رســید کــه ایــن آمریــکا نیســت کــه بایــد 
بــه تنهایــی تمامــی مشــکالت منطقــه را حــل و فصــل کنــد. ایــن 
اولیــن گام اســت. بــه اعتقــاد مــن از اســتراتژی اتخاذ شــده توســط 
ــم و تحــوالت  ــی نام ــا« م ــن اوبام ــن آن را »دکتری ــه م ــا ک اوبام

ــه اســت. ــتی صــورت نگرفت ــاری، درک درس ج

شــخصا معتقــدم اســتراتژی اوبامــا مســیر صحیحی اســت کــه باید 
طــی شــود و اســتراتژی وی بــه ایــن معنــی نیســت کــه مــا قصــد 
داریــم از منطقــه خــارج شــویم و در افــق ناپدیــد شــویم. برعکــس 
ــه را  ــود در منطق ــی خ ــور نظام ــا حض ــد دارد تدریج ــکا قص آمری
ــان  ــا خودش ــد ت ــه بخواه ــورهای منطق ــد و از کش ــش ده کاه
ــی  ــع نوع ــد. در واق ــت بگیرن ــه را دس ــی منطق ــات امنیت موضوع
بازگشــت بــه دکتریــن نیکســون را شــاهدیم. اوبامــا از کشــورهای 
منطقــه نمــی خواهــد حافــظ منافــع آمریــکا در منطقه باشــند بلکه 
مــی خواهــد کــه آنهــا فقــط بــرای یافتــن ســاختار امنیتــی جدیــد 
بــرای خلیــج فــارس شــروع بــه همــکاری بــا یکدیگــر کننــد. ایــن 
ــد  ــه بای ــا کاری اســت کــه کشــورهای منطق ــی اســت ام کار خوب
خودشــان انجــام دهنــد چیــزی نیســت کــه بتوانــد بــا وارد شــدن 

آمریــکا بــرای حــل مســئله یــا دســتور آمریــکا تحقــق یابــد.

|| آمریــکا همــواره بــر امنیــت دولتــی متحــدان منطقه 
ــی از  ــه برخ ــت در حالیک ــته اس ــد داش ــود تاکی ای خ
عناصــر تهدیــد کننــده امنیــت ایــن کشــورها داخلــی 
ــای  ــت ه ــه دول ــت ک ــن اس ــورم ای ــتند. منظ هس
غیردموکراتیــک توجهــی بــه خواســته هــای مشــروع 
شــهروندان خــود ندارنــد. بــا توجــه بــه ایــن حقیقت 

آمریــکا چگونــه ایــن تضــاد را توجیــه مــی کنــد؟
همانطــور کــه گفتــم در حــال حاضــر اســتراتژی آمریــکا دخالت در 
منطقــه و حــل تمامــی مشــکالت منطقــه نیســت. ایــن جوهــره و 
ماهیــت اصلــی دکتریــن اوبامــا اســت کــه موجبــات ثبــات و صلــح 
دراز مــدت را در منطقــه فراهــم مــی کنــد. امــا ایــن چیــزی نیســت 
ــه  ــن بســتگی ب ــد. ای ــکا تحقــق یاب ــا دســتور آمری ــا ورود ی کــه ب
خــود کشــورهای منطقــه دارد. هــر کشــوری در منطقــه مشــکالت 
ــط  ــد توس ــی توانن ــکالت نم ــن مش ــا ای ــود را دارد. ام ــی خ داخل

آمریــکا مــورد حــل و فصــل قــرار گیرنــد.

ــروه 5+1  ــران و گ ــته ای ای ــق هس ــه تواف ــما ب || ش
ــق  ــن تواف ــدن ای ــی ش ــما اجرای ــد. ش ــاره کردی اش
ــا رئیــس جمهــور  ــد؟ آی ــی مــی کنی ــه ارزیاب را چگون
ــا آن را رد  ــد ی ــی کن ــرا م ــکا آن را اج ــدی آمری بع

ــرد؟ ــد ک خواه
ــرا  ــال اج ــق در ح ــن تواف ــه ای ــم ک ــد بگوی ــز بای ــر چی ــل از ه قب
ــود  ــای خ ــده ه ــه وع ــای آن ب ــرف ه ــی ط ــت و تمام ــدن اس ش
عمــل مــی کننــد. ایــران و آمریــکا تمامــی گام هــای الزم تعییــن 
ــد  ــد. در گام هــای بعــدی همــه بای ــق را برداشــته ان شــده در تواف
بــرای برداشــتن تحریــم هــا و برداشــتن قــدم هــای جــدی تــالش 
کننــد. تــا بــه اینجــا بــه توافــق خــوب عمــل شــده و هیچ تالشــی 
بــرای روی گردانــدن و یــا تغییــر دادن آن صــورت نگرفتــه اســت. 

گفتگو با گری سیک:

عدم اجرای برجام باعث انزوای آمریکا می شود
گفتگو از پیمان یزدانی و جواد حیران نیا

»گری سیک« با تشریح دکترین امنیتی اوباما برای خلیج فارس، درباره سرنوشت برجام بعد از اوباما گفت که عمل 
نکردن برجام آمریکا را در میان سایر طرف های توافق منزوی و غریبه خواهدکرد و به ضرر آمریکا است.

نظم امنیتی خلیج فارس به ویژه بعد از خروج انگلیس از منطقه خلیج فارس در سال ۱۹۷۱ میالدی قابل تعریف است. 
بعد از خروج بریتانیا از منطقه و در دوران جنگ سرد موجب شد تا ایاالت متحده آمریکا با تعیین ساختار جدید امنیتی 

جدید جای انگلیس را پر کند.
در دورانی که آمریکا ترجیح می داد نظم این منطقه توسط دولت های همسو با آن تأمین شود، ایران و عربستان در قالب 
استراتژی دو ستونی نیکسون-کسینجر تأمین کننده منافع آمریکا و غرب در منطقه بودند. متعاقب انقالب اسالمی، ایران 
از این استراتژی بیرون رفت. در دوره جنگ ایران و عراق سیاست مهار توسط آمریکا دنبال شد و دو کشور خارج از نظم 

امنیتی خلیج فارس قرار گرفتند.
تا کنون نیز نظم امنیتی خلیج فارس بعد از انقالب اسالمی بدون حضور ایران و مبتنی بر چتر حمایتی آمریکا از متحدان 

منطقه ای دنبال شده است، نظمی که نتوانسته امنیت و ثبات پایدار را برای منطقه به دنبال داشته باشد.
بررسی نظم امنیتی خلیج فارس را در رهگذر تاریخ در گفتگو با پروفسور »گری سیک« استاد دانشگاه کلمبیا آمریکا 

مورد بررسی قرار داده ایم که در ادامه می آید.
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آمـریـــــکا

ایــن توافــق از ژانویــه یــا فوریــه بطــور کامــل اجــرا مــی 
شــود و ایــن بــه ایــن معنــی خواهــد بــود کــه تــا قبــل از 
روی کار آمــدن رئیــس جمهــوری بعــدی در آمریــکا ایــن 
توافــق تقریبــا بــه مــدت یکســال توســط طــرف هــای آن 
اجــرا شــده اســت. مــن قویــا معتقــد هســتم کــه رئیــس 
جمهــور بعــدی آمریــکا فــارغ از اینکــه چــه کســی باشــد 
بــه اوضــاع و احــوال توجــه خواهــد کــرد و عمــل نکــردن 
بــه توافق میــزان زیــادی آســیب را متوجــه آمریــکا خواهد 
کــرد و قطعــا چنیــن کاری بــه هیــچ وجــه خــوب نخواهــد 

ــود. ب
آنچــه کــه آنهــا در رقابــت هــای انتخاباتــی مــی گوینــد 
ــود  ــد ب ــور خواهن ــا مجب ــدارد. آنه ــق ن ــه حقای ارتباطــی ب
بــه توافــق از منظــر یــک رئیــس جمهــور بنگرنــد. بــرای 
ــب کشــیدن  ــا عق ــق تنه ــب کشــیدن از تواف ــکا عق آمری
از توافــق بــا ایــران نخواهــد بــود بلکــه بــه معنــی عقــب 
ــه در  ــود ک ــد ب ــکا خواه ــی آمری ــدات مل ــیدن از تعه کش
ــا  ــکا در امض ــار آمری ــن کاری اعتب ــام چنی ــورت انج ص
کــردن هــر معاهــده دیگــری زیــر ســوال خواهــد رفــت. 
همچنیــن عقــب کشــیدن از ایــن توافــق بــه معنی پشــت 
کــردن مــا بــه متحــدان عمــده خودمــان و تمامــی اعضای 
شــورای امنیــت ســازمان ملــل خواهــد بــود. مــن بــر ایــن 
بــاورم کــه هــر کســی کــه رئیــس جمهــور آمریــکا بشــود 
ــورت  ــه در ص ــد داد ک ــخیص خواه ــئله را تش ــن مس ای
ــه کشــورها از  ــکا بقی ــق از ســوی آمری عــدم اجــرای تواف
ــرای  ــه اج ــان ب ــرد و خودش ــد ک ــروی نخواهن ــکا پی آمری
توافــق ادامــه خواهنــد داد کــه در چنیــن شــرایطی آمریــکا 
ــرای توافــق خواهــد شــد کــه  ــه یــک غریبــه ب تبدیــل ب
چنیــن چیــزی نــه تنهــا تأثیــری بــر روی توافــق نخواهــد 
داشــت بلکــه تاثیــرات جــدی بــر روی منافــع ملــی آمریکا 

ــد داشــت. خواه
گمــان مــن ایــن اســت کــه رئیــس جمهــور آمریــکا هــر 
کســی کــه باشــد توافــق را اجــرا خواهــد کــرد هــر چنــد 
ــت  ــدازه دول ــه ان ــرا ب ــرای اج ــتیاق او ب ممکــن اســت اش

اوبامــا نباشــد، از توافــق خــارج نخواهــد شــد.

|| ســال گذشــته خبرهایــی منتشــر شــدند که 
حکایــت از تاســیس پایــگاه نظامی انگلســتان 
در بحریــن داشــت. آیــا ایــن بــه ایــن معنــی 
نیســت کــه انگلســتان مــی خواهــد بــه همــان 

نظــم امنیتــی قدیمــی برگــردد؟
ــال  ــتان از س ــه انگلس ــت ک ــی اس ــن پایگاه ــن اولی ای
ــرده اســت  ــوئز تاســیس ک ــون در شــرق س ــا کن ۱9۷۱ ت
و ایــن یــک تحــول عمــده اســت کــه تــا حــدود زیــادی 
ــارس  ــج ف ــت در خلی ــن ســطحی از امنی ــه تامی ــوط ب مرب
اســت کــه بــه نظــر مــن تاثیــر آن بســتگی بــه وضعیــت 
ــت در  ــه نف ــی متوج ــر تهدیدات ــه دارد. اگ ــی منطق امنیت
ــه  ــروع ب ــه ش ــورهای منطق ــر کش ــد و اگ ــه نباش منطق
مذاکــره و گفتگــو بــا همدیگــر کننــد حضــور شــمار کمــی 
ــای  ــتی ه ــور کش ــل حض ــی مث ــای انگلیس ــتی ه از کش
ــکا و  ــه ، آمری ــل فرانس ــر مث ــورهای دیگ ــیاری از کش بس
.... نمــی توانــد چیــزی را در منطقــه تغییــر دهــد. مســئله 
اصلــی در اینجــا ایــن اســت کــه ببینیــم آیــا کشــورهای 
منطقــه خودشــان مــی تواننــد شــروع بــه حــل مشــکالت 
خودشــان بکننــد. مــن مــی دانــم کــه آمریــکا قصد نــدارد 
ســعی کنــد مشــکالت همــه را در منطقــه حــل کنــد. مــن 
فکــر می کنــم انگلیســی ها هــم نمــی خواهند مســئولیت 
تامیــن امنیــت خلیــج فــارس را مثــل گذشــته بــه عهــده 
بگیرنــد. ایجــاد پایــگاه توســط انگلیــس از نظر مــن عامل 
جدیــدی در منطقــه اســت امــا چیــزی نیســت کــه بتوانــد 
اســتراتژی اساســی و ســاختارهای امنیتــی در خلیــج فارس 

را تغییــر دهــد.

»پــل پیــالر« اصــرار به بــاز نگــه داشــتن پرونــده پــی ام دی را امری 
بــی مــورد تلقــی کــرد امــا مدعــی شــد در صــورت طــرح اتهامــات 
ــرای کاوش پیرامــون  ــان ب ــد، دســت آژانــس همچن و شــواهد جدی

فعالیــت هــای گذشــته ایــران بــاز اســت.
ــاع  ــا اجم ــی ب ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی ــکام آژان ــورای ح ش
قطعنامــه پشــنهادی گــروه ۱+5 بــرای بســتن پرونــده ابعــاد نظامــی 
احتمالــی برنامــه هســته ای ایــران »پــی ام دی« را تصویــب کــرد.

پیــش نویــس ایــن قطعنامــه پیشــنهادی هفتــم دســامبر از ســوی 
گــروه ۱+5  بــه اعضــای شــورای حــکام آژانــس بیــن المللــی انرژی 

اتمــی ارائــه شــده بــود.
ــو«  ــا آمان ــزارش »یوکی ــکام، گ ــورای ح ــاده ش ــوق الع ــه ف در جلس
ــی  ــاره ارزیاب ــی، درب ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی ــرکل آژان مدی
نهایــی در خصــوص مســائل گذشــته و حــال مطــرح و بعــد از آن در 

ــد. ــری ش ــم گی ــنهادی ۱+5  تصمی ــه پیش ــوص قطعنام خص
مطابــق توافــق هســته ای ایــران و ۱+5، تعهــدات ایــران در برجــام 
و متقابــال لغــو تحریــم هــای بیــن المللــی علیــه جمهوری اســالمی 
توســط ۱+5، بعــد از مختومــه شــدن پرونــده هســته ای در شــورای 

ــود. ــرا می ش ــکام الزم االج ح
بــا وجــود ایــن مصوبــه هنــوز ایــن نگرانــی هــا وجــود دارد کــه مبادا 
برخــی قــدرت هــای غربــی بــا بهانــه تراشــی هــای جدیــد تــالش 
کننــد تــا موضوعــات گذشــته را مجــددا بــه نحــوی در آینــده مطرح 

کننــد.
ــتاد  ــالر« اس ــل پی ــور »پ ــا پروفس ــی ب ــوص گفتگوی ــن خص در ای
ــش  ــابق بخ ــس س ــناس و رئی ــاون« و کارش ــرج ت ــگاه »ج دانش
تحلیــل عملیــات ســازمان اطالعــات مرکــزی آمریــکا انجــام شــده 

ــت. اس
وی در خصــوص ارزیابــی قطعنامــه شــورای حــکام آژانــس انــرژی 
ــاد نظامــی برنامــه هســته ای  ــده ابع ــر خاتمــه پرون ــی ب اتمــی مبن
ایــران )پــی ام دی(، بــه خبرنــگار مهــر گفــت: ایــن قطعنامــه تعجب 

آور نیســت.
ــاد  ــه ابع ــه هم ــس بلک ــه آژان ــا قطعنام ــه تنه ــه داد: ن ــالر ادام پی
رســیدگی بــه پرونــده پــی ام دی در جهتــی پیــش مــی رفــت کــه 
از مــدت هــا پیــش انتظــار داشــتیم. گــزارش آژانــس دربــاره تــالش 
هــای گذشــته ایــران بــرای تولیــد ســالح هســته ای جــز در زمینــه 
ــا،  ــالش ه ــن ت ــف ای ــق توق ــان دقی ــر زم ــی ب ــی مبن ــه جزئیات ارائ

ــود. ــده ب ــدی را در خــود نگنجان ــه جدی نکت
ــر روی تولیــد ســالح هســته  ــران در گذشــته ب وی مدعــی شــد: ای
ای کار کــرده اســت. امــا بــه دلیــل حفــظ آبــروی سیاســی، حاضــر 
ــن حــال همــه در ک مــی  ــا ای ــود. ب ــن مســئله نب ــن ای ــه پذیرفت ب
کننــد کــه آنچــه مهــم اســت گذشــته نیســتـ  بــه ویــژه اعتــراف 
بــه آنچــه کــه در گذشــته انجــام گرفتــه اســتـ  بلکــه فعالیــت های 
حــال و آینــده ایــران اســت که اهمیــت پیــدا می کنــد. برنامــه جامع 
اقــدام مشــترک )برجــام( تضمینــی اســت بــرای آنکــه کشــوری که 
از بابــت رفتارهــای گذشــته اش نگرانــی هایــی وجــود داشــته، بــه 
ــزی را در  ــح آمی ــه صل ــت برنام ــال محدودی واســطه نظــارت و اعم

آینــده دنبــال خواهــد کــرد.
ــی ام دی نتیجــه ای  ــده پ ــاز نگــه داشــتن پرون ــرد: ب ــد ک وی تاکی
بیشــتر از آنچــه کــه امــروز بــه دســت آورده ایــم نصیــب مــا نمــی 
کــرد. شــاید عــدم خاتمــه پرونــده پــی ام دی بــرای مورخــان جالــب 
باشــد، امــا طبعــاً مانعــی بــر ســر راه تبدیــل ایــران بــه یــک کشــور 

عــاری از ســالح هســته ای نبــود.
در ادامــه، بــا توجــه بــه اینکــه شــورای حکام بــه نفــع خاتمــه پرونده 
ــور  ــن منظ ــه ای ــه ب ــه ای ک ــد 9 قطعنام ــی ام دی رای داد و در بن پ
 »close consideration« صادر شــد بــه صراحــت از عبــارت
بــه معنــای بســته شــدن مالحظــات اســتفاده کــرد، از پیالر پرســیده 

شــد کــه آیــا ایــن بــه آن معنــا اســت کــه فعالیــت هــای گذشــته 
ایــران دیگــر هرگــز از ســوی آژانــس بیــن المللی انــرژی هســته ای 

مــورد ارزیابــی قــرار نخواهــد گرفــت؟
ــور  ــه ط ــات ب ــدن مالحظ ــته ش ــارت بس ــت: عب ــخ گف وی در پاس
ــه موضــوع فــی مــا  ــه »نقشــه راهــی« اشــاره دارد کــه ب خــاص ب
بیــن آژانــس و ایــران دربــاره ابعــاد احتماال نظامــی برنامه هســته ای 
ایــن کشــور مــی پــردازد و ایــن لزومــاً بــه آن معنــا نخواهــد بــود که 
مانعــی بــرای بررســی مجــدد فعالیــت هــای گذشــته ایــران وجــود 
دارد. اگرچــه فعــال بازرســین آژانــس ایــن موضــوع را بــه طــور جدی 
ــد مــی  ــا شــواهد جدی ــات ی ــد کــرد؛ طــرح اتهام ــری نخواهن پیگی
توانــد مبنایــی بــرای کاوش در فعالیــت هــای گذشــته ایــران باشــد.

ــا ایــن حــال، وی تاکیــد کــرد: اگــر چنیــن وضعیتــی هــم پیــش  ب
بیایــد، توجــه عمــده به آنچــه کــه در گذشــته اتفــاق افتــاده معطوف 
ــه  ــود ک ــد ب ــن خواه ــوع در ای ــت موض ــه اهمی ــد بلک ــد ش نخواه
فعالیــت هــای گذشــته چــه نشــانه هایــی را دربــاره ماهیــت اقدامات 

فعلــی ایــران در اختیــار آژانــس مــی گــذارد.
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــس ب ــرد آژان ــزم عملک ــریح مکانی وی در تش
حــاال توجــه اصلــی بــر روی اجــرای برجــام متمرکــز خواهــد شــد، 
گفــت: مکانیــزم نظــارت آژانس بــر اجــرای برجــام شــامل مجموعه 
جامعــی از بازرســی هــای ســرزده اســت کــه در ذیــل برجــام تعریف 
ــق  ــتر از تحقی ــا بیش ــی ه ــوع بازرس ــن ن ــع، ای ــت. در واق ــده اس ش
پیرامــون موضــوع پــی ام دی بــا وظایــف و اقدامــات آژانــس 

ــازگاری دارد. س
ــی آژانــس شــامل همــه  ــالر ادامــه داد: عملکــرد و دغدغــه اصل پی
مــواد هســته ای موجــود و کاربــرد فعلــی تســهیالت تولیــد کننــده 
ایــن مــواد اســت. بیــش از پیگیــری ســؤاالت تاریخــی دربــاره ابعــاد 
احتمــاال نظامــی فعالیــت هــای هســته ای ایــران، ایــن نــوع نظارت 
ــس  ــای آژان ــت ه ــی فعالی ــوزه اصل ــه در ح ــت ک ــی اس و حسابرس

تعریــف مــی شــود.
ــال حضــور در  ــس از ۲8 س ــالدی پ ــال ۲005 می ــالر در س ــل پی  پ
ســازمان اطالعــات مرکــزی آمریــکا )CIA( بازنشســته شــد. آخرین 
پســت وی در ســازمان ســیا افســر اطالعــات ملــی در امــور شــرق 
ــت  ــن پس ــش از ای ــالر پی ــه پی ــود. البت ــیا ب ــوب آس ــک و جن نزدی
ــه آنهــا  ــار داشــت کــه از جمل مســئولیت هــای متعــددی را در اختی
مــی تــوان بــر ریاســت واحدهــای تحلیــل عملیــات هــای ســیا در 
ــالر  ــرد. پی ــوب آســیا اشــاره ک ــارس و جن ــج ف ــک، خلی خــاور نزدی
ســابقه حضــور در شــورای امنیــت ملــی آمریــکا بــه عنــوان یکــی 
از اعضــای اصلــی آن را نیــز دارد. پیــالر از جملــه متخصصــان بنــام 
ــن  ــی در ای ــل توجه ــار قاب ــت و آث ــران اس ــته ای ای ــوع هس موض

ــه دارد. زمین
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