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ایران در جهان

ــما  ــر ش ــه نظ ــی، ب ــای کنون ــاس رخداده ــر اس || ب
آیــا تنــش هــا در روابــط روســیه و ترکیــه افزایــش 

خواهــد یافــت؟
ــک  ــان آتالنتی ــازمان پیم ــر کل س ــتولتنبرگ« دبی ــس اس »ین
ــه  ــور خارج ــت دو روزه وزراء ام ــش از نشس ــو( پی ــمالی )نات ش
عضــو ناتــو در ســخنانی ســامانه هــای دفــاع هوایــی اس-۴00 
ــرای  ــق آن روســیه ب ــه از طری ــد ک ــاری خوان را »بخشــی از رفت
آنچــه کســب توانمنــدی هــای پــرواز ممنــوع نامیــده مــی شــود، 
اهتمــام خــود را بــه کار بــرده اســت.« لــذا ایــن امــر محتمــل بــه 

نظــر مــی رســد.

ــه اســتقرار پدافنــد ضــد هوایــی  ــو ب || واکنــش نات
ــود؟ ــد ب ــه خواه ــوریه چ ــرفته اس-400 در س پیش

ــد.  ــی مان ــروگان م ــک گ ــه ی ــه مثاب ــود ب ــه خ ــو در تاریخچ نات
ــا همــه  ــادگاری از جنــگ ســرد و ب ــوان ی ــه عن ــن ســازمان ب ای
ــه  ــود ب ــل از خ ــن الم ــط بی ــر رواب ــه ب ــری ک ــرات ویرانگ تأثی
ــاعه  ــرای اش ــی ب ــگاه مطلوب ــت، دارای جای ــته اس ــادگار گذاش ی
ــام دوران  ــس از اتم ــتانه نیســت. پ ــی بشردوس ــح و دیپلماس صل
ــه ای کامــاًل متفــاوت  ــه گون ــو مــی بایســت ب جنــگ ســرد، نات
تغییــر شــکل مــی یافــت. امــا در عــوض، متعاقــب پایــان عصــر 
ــی کــه یکــی پــس از  ــت های کمونیســم و شــوروی ســابق، دول
ــه  ــن اتحادی ــد، از ای ــی آمدن ــه روی کار م ــکا ب ــری در آمری دیگ
ــن  ــد. ای ــره گرفتن ــان به ــر جه ــروزی در سراس ــگ اف ــرای جن ب
ــه تعقیــب اهــداف مــورد نظــر خــود  ــا ناتــو ب امــر باعــث شــد ت

ــود. ــغول ش مش
بحرانــی کــه اکنــون شــاهد آن هســتیم نمونــه رشــد یافتــه ای 
از ایــن بافــت تاریخــی و طــرز تفکــر موجــود در درون ســازمان 
هایــی ماننــد ناتــو بــه شــمار مــی آیــد. بــر ایــن اســاس، نمــی 
ــا  ــر« ی ــوق بش ــان حق ــده ب ــل »دی ــی از قبی ــوان از مضامین ت
ــو  ــان آورد. نات ــه می ــخنی ب ــا س ــل«  در اینج ــن المل ــو بی »عف
یــک اتحادیــه نظامــی اســت و عملکــرد آن نیــز بــر ایــن اســاس 
اســتوار اســت. لــذا مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه واکنــش ناتــو 
بــه اســتقرار ســامانه پدافنــد هوایــی اس-۴00 در ســوریه از نــوع 

واکنــش هــای نظامــی باشــد.
ــت  ــااًل دول ــو احتم ــه نات ــوان گفــت ک ــی ت ــن خصــوص م در ای
هــای نزدیــک در خــط مقــدم ســوریه بــه ویــژه ترکیــه را تجهیــز 
کــرده تــا از طریــق ارســال جنــگ افزارهــای نظامــی بیشــتر، بــه 
ــر تســلیحات روســیه مبــادرت  ــه فنــی در براب ایجــاد یــک مقابل
نمایــد. ایــن گونــه اقدامــات، تخریــب دو طــرف درگیــر در ایــن 
ــر،  ــویی دیگ ــو و از س ــک س ــیه از ی ــی روس ــت؛ یعن ــرا اس ماج
ناتــو کــه تــا کنــون نتوانســته اســت ایفــای نقــش ســازنده ای را 
در هیــچ یــک از  موقعیــت هــای بحرانــی غــرب آســیا و شــمال 

ــا داشــته باشــد. آفریق
ــًا  ــو ذات ــه نات ــل اســت ک ــن دلی ــه ای ــد ب ــه ش ــام آنچــه گفت تم
یــک نهــاد نظامــی اســت. بــه دنبــال پایــان یافتــن جنــگ ســرد، 
ــی«  ــی جهان ــح و دیپلماس ــازمان صل ــب »س ــو را در قال ــن نات م
ــام از  ــن ای ــز در ای ــکا نی ــب نیســت؟ آمری نامگــذاری کــردم. جال
یــک فرصــت خــوب تاریخــی بــرای خلــق یــک نظــم جهانــی 
ــده  ــود آم ــه وج ــیل ب ــد پتانس ــا بتوان ــود ت ــوردار ب ــاوت برخ متف
ــای نظــام  ــه ج ــح ب ــردن فلســفه صل ــن ک ــا هــدف جایگزی را ب
ــارت دیگــر، بشــریت  ــه عب ــدد. ب ــه کار ببن ــگ ب ــر جن ــی ب مبتن
ایــن فرصــت منحصــر بــه فــرد را بــه دلیــل ناتوانــی ُحــکام خــود 

ــت داد. ــرب از دس ــرق و غ در ش

ــو  ــه نات ــد ک ــی کنن ــتدالل م ــن اس ــی چنی || برخ
ــا  ــش ب ــت های ــی سیاس ــدم همخوان ــل ع ــه دلی ب
ترکیــه در ســوریه بــه درگیــر کــردن آنــکارا در ایــن 
ــن  ــا ای ــما ب ــا ش ــت. آی ــوده اس ــدام نم ــران اق بح

ــد؟ ــر موافقی تفک
خیــر. ترکیــه در وضعیــت چانــه زنــی مطلوبــی قــرار دارد. 
ــراه حضــور گســترده  ــه هم ــن کشــور ب ــک ای ــت ژئوپلتی موقعی
ــرای  ــل مهــم مذکــور ب ــا از دالی در غــرب آســیا و شــمال آفریق
آنــکارا هســتند. در واقــع نخبــگان حاکــم در ایــن کشــور پــس از 
جنــگ ســرد متوجــه ایــن مهــم شــده بودنــد کــه مــی بایســت 
ــرو  ــور پیش ــک کش ــوان ی ــه عن ــو ب ــرای نات ــود را ب ــت خ اهمی
ــا  ــز ت ــه نی ــه در منطق ــر ترکی ــال ت ــد. حضــور فع ــف کنن بازتعری
حــدی بــه موجــب همــان بازتعریــف جایــگاه و موقعیــت آنــکارا 
بــه عنــوان یــک بازیگــر مهــم در سیاســت گــذاری غــرب آســیا 

ــت. ــا )WANA(  اس ــمال آفریق و ش

ــت در  ــرای عضوی ــرو ب ــه نگ ــو از مونت ــرا نات || چ
ــدام  ــا اق ــت؟ آی ــرده اس ــوت ک ــازمان دع ــن س ای
ــی  ــوب م ــرق محس ــه ش ــترش ب ــتای گس در راس

ــود؟ ش
گســترش خصمانــه ناتــو بــه شــرق بخشــی از مشــکل ناتــو بــا 
ــادی  ــی زی ــه نظام ــک اتحادی ــیه، ی ــر روس ــیه ســت. از نظ روس
خــواه بــه سیاســت گــذاری دو قطبــی جنــگ ســرد گام نهــاده و 
لــذا مســکو بــه ناتــو تنهــا در قالــب یــک تهدیــد نــگاه مــی کند.

ــردی  ــات راهب ــدان اطالع ــل فق ــه دلی ــی ب ــتمداران غرب سیاس
ــن  ــد. ای ــده ان ــوان مان ــی نات ــن پویای ــه از درک ای ــن زمین در ای
ــه  ــری از عرص ــردی بهت ــیه درک راهب ــه روس ــت ک در حالیس
سیاســت جهانــی دارد؛ امــا روســیه نیــز بــه دلیــل ســاختار قــدرت 
داخلــی نمــی توانــد بــه خنثــی ســازی ایدئولــوژی مــورد تأکیــد 
ــا روایتــی قدرتمنــد و  ناتــو یعنــی آزادی و دموکراســی آن هــم ب

ــد. ــدام نمای ــر دو اق یکســان از ه
اعضــاء ناتــو بــر اســاس هنجارهــای دموکراتیــِک خــود مجبــور 
ــی  ــای داخل ــت ه ــب در سیاس ــای مناس ــروی از رفتاره ــه پی ب
ــوردار از  ــتا، برخ ــن راس ــز در ای ــرو نی ــه نگ ــتند. مونت ــود هس خ
ــز  ــرو نی ــه نگ ــت. مونت ــا اس ــی در اروپ ــام بخش ــی اله دموکراس
بــه عنــوان یــک کشــور کوچــک طبیعــی اســت کــه بــه دنبــال 
چتــر امنیتــی ناتــو آن هــم در غیــاب هــر گونــه گزینــه جایگزین 

ــود باشــد. ــرای خ ب
بــه عقیــده ایــن کشــور، ناتــو بــرای شــرق اروپــا تهدیــد کمتــری 
بــه شــمار مــی آیــد. اکنــون چالــش اصلــی برگردانــدن روســیه 
ــاز آن  ــه آغ ــه الزم ــت ک ــازی اس ــدات اعتمادس ــاد تمهی و ایج
ــا در ســوریه،  ــه تنه ــی ن ــن الملل ــای بی ــکاری در بحــران ه هم

ــود. ــن خواهــد ب بلکــه در افغانســتان و اوکرای

ــو،  ــه نات ــرو ب ــه نگ ــتن مونت ــورت پیوس || در ص
ــود؟ ــد ب ــه خواه ــیه چ ــش روس واکن

ــه  ــداِم مونت ــن اق ــیه ای ــم، روس ــز گفت ــتر نی ــه پیش ــور ک همانط
نگــرو را یــک عمــل تحریــک آمیــز و نمونــه دیگــری از 
ــز در  ــکو نی ــد. مس ــی کن ــداد م ــرق قلم ــه ش ــو ب ــترش نات گس
ــادرت  ــود مب ــی خ ــق غرب ــی مناط ــز نظام ــه تجهی ــل ب مقاب
ورزیــده و تســلیحات و نیــروی نظامــی بیشــتری را در ایــن نقــاط 

ــود. ــد نم ــتقر خواه مس

ــر  ــی ب ــه تأثیرات ــرق چ ــه ش ــو ب ــترش نات || گس
ــران دارد؟ ــی ای ــت مل امنی

ــه  ــو ب ــه از روســیه و نات ــر حفــظ فاصل ــی ب اتخــاذ سیاســتی مبن
ــه  ــداوم روی ــورت ت ــن در ص ــده م ــه عقی ــت. ب ــران اس ــع ای نف
دیپلماســی ایــران در قبــال آمریــکا، ناتــو تهدیــدی بــرای ایــران 
ــا  ــک ب ــط دیپلماتی ــدی از رواب ــره من ــود. به ــی ش محســوب نم
ــران اســت.  ــکا یکــی از چالــش هــای سیاســت خارجــی ای آمری
ــود؛  ــا ممکــن ب ــرای اوبام ــر ب ــن ام ــدم، ای ــن دی ــه م ــه ک آنگون
ــه  ــود و البت ــن نب ــأله ممک ــن مس ــوش ای ــو ب ــرج دابلی ــرای ج ب

ــود. ــد ب ــدور نخواه ــاًل مق ــپ اص ــرای ترام ب
ــران  ــو در بح ــا نات ــران ب ــکاری ای ــم هم ــی توان ــخصه م ــه ش ب
ــل  ــل و فص ــرای ح ــه ب ــواردی ک ــی را در م ــن الملل ــای بی ه
صلــح آمیــز آن هــا مؤثــر باشــد تصــور کنــم. ناتــو یــک واقعیــت 

ــی اســت. ــی کنون ــن الملل ــرای نظــام بی ــار ب تأســف ب
همــکاری بــا هــر دوی ایــن بازیگــران و دوری از کشــانده شــدن 
ــردم  ــت م ــران و امنی ــع ای ــرای مناف ــا آن هــا کــه ب ــت ب در رقاب
آن هیــج ســودی نــدارد بــرای ایــران الزم اســت. همانطــور کــه 
در مصاحبــه هــای پیشــین خــود نیــز گفتــم ضــرورت تــوازن در 
سیاســت خارجــی ایــران وجــود دارد تــا از ایــن طریــق چرخــش 
ــز  ــذاری آن نی ــه و تأثیرگ ــعه یافت ــران توس ــی ای ــت خارج سیاس

بیشــتر گــردد.

آرشین ادیب مقدم:

ورود به رقابت ناتو و روسیه به نفع ایران نیست
جواد حیران نیا- مهدی ذوالفقاری

رئیس مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه لندن معتقد است ورود به رقابت ناتو و روسیه برای ایران سودی ندارد و حفظ 
موازنه مقابل هر دو طرف بهترین راه تأمین منافع تهران است.

در روزهای گذشته شاهد بودیم که دبیر کل سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( نامه ای را به منظور دعوت از مونته 
نگرو برای عضویت در این سازمان غربِی نظامی برای مقامات نظامی این کشور ارسال کرد. این امر برای بسیاری از 
کارشناسان حوزه بین الملل به معنی اضافه شدن عضو جدیدی به ناتو آن هم کشوری که در شرق اروپا واقع شده  بوده 
تا غرب از این طریق بتواند به موازنه قدرت بزرگی در برابر روسیه بپردازد. خبرنگار مهر برای بررسی این موضوع 
گفتگویی را با دکتر آرشین ادیب مقدم استاد دانشگاه لندن به انجام رسانده است تا از این رهگذر آثار و تبعات آن را 

برای روسیه مورد مداقه بیشتری قرار دهد.
»آرشین ادیب مقدم« استاد روابط بین الملل و استاد کرسی اندیشه جهانی و فلسفه های تطبیقی و رئیس مرکز مطالعات 
ایرانی دانشگاه لندن است. کتاب »سیاست بین المللی در خلیج فارس« نوشته آرشین ادیب مقدم که به فارسی نیز 

ترجمه و منتشر شده از جمله آثار بسیار مهم در حوزه مطالعات خلیج فارس است.
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ایران در جهان

پروفسـور»نادر انتصار« معتقد اسـت محدودیت هـای روادید جدید که 
توسـط رئیس جمهور اوباما امضا شـد ناقض مـاده ۲9 برجام اسـت.

اقـدام کنگـره آمریـکا در تصویـب قانونـی کـه موجـب اعمـال 
محدودیت هـای صدور روادیـد برای آن دسـته از افـراد اروپایی می 
شـود که بـه ایران سـفر کرده انـد واکنش هایـی را از سـوی ایران و 

برخـی کشـورهای اروپایی داشـته اسـت.
برخـی کارشناسـان و تحلیلگران تصویب چنین مصوبه ای از سـوی 
کنگـره آمریـکا را ناقـض توافق هسـته ای بین ایـران و گـروه5+۱ 
مـی دانند کـه با هدف سـنگ اندازی در مسـیر اجرایی شـدن برجام 
اسـت. امـری که برخـی معتقدنـد نشـانه های عـدم تمایـل رئیس 

جمهـور بعدی بـرای اجرایی کـردن برجام اسـت.
بـا اینحـال برخـی از کارشناسـان و صاحب نظـران هماننـد »گری 
سـیک« مشـاور امنیـت ملـی ۳ رئیس جمهـور پیشـین آمریـکا بر 
ایـن باورنـد که رئیـس جمهـور بعـدی آمریکا هر کسـی که باشـد 

بـه خاطـر تبعاتی که عـدم اجـرای برجـام می توانـد بـرای وجهه و 
جایـگاه بین المللـی آمریکا داشـته باشـد، مجبـور به اجـرای برجام 
خواهـد بـود هر چنـد ایـن کار را در مقایسـه با دولـت اوبا با اشـتیاق 

کمتـری پیگیـری کند.
پروفسـور»نادر انتصـار« اسـتاد علـوم سیاسـی دانشـگاه آالبامـای 
جنوبی آمریـکا در خصوص این مسـئله که آیا رئیـس جمهور بعدی 
آمریـکا برجـام را اجـرا خواهـد کـرد یـا خیـر گفـت: رئیـس جمهور 
بعـدی آمریـکا سـعی خواهد کـرد توافق هسـته ای بـا ایـران را لغو 

کنـد ولـی ایـن کار را از طرق غیـر مسـتقیم انجام خواهـد داد.
انتصـار در ادامـه افـزود: مـا قبال هم شـاهد نمونـه هایـی از چالش 
های غیرمسـتقیم ایجاد شـده از سـوی کنگره آمریـکا در راه اجرایی 
شـدن برجـام بـوده ایـم. محدودیت هـای روادیـد جدید که توسـط 
رئیـس جمهـور اوبامـا امضا شـد ناقـض مـاده ۲9 توافق هسـته ای 

جامـع )برجام( اسـت.
وی همچنیـن دربـاره تاثیـر جمهـوری خواه بـودن احتمالـی رئیس 
جمهـور آمریـکا بـر روند اجـرای برجـام تصریـح کـرد:در صورتیکه 
رئیـس جمهـور بعـدی آمریـکا از میـان جمهوریخواهـان باشـد مـا 
شـاهد اقدامـات پشـت پرده بیشـتری از این دسـت از سـوی کنگره 
خواهیـم بـود. اقداماتـی که بـا هـدف متوقف کـردن اجـرای برجام 
بطور غیـر مسـتقیم اتخاذ خواهند شـد. بـا این طریق سـعی خواهد 

شـد بطور غیـر علنی اجـرای برجـام متوقف شـود.

پیمان یزدانی

ــرل  ــن کنت ــالح انجم ــع س ــش خل ــر بخ مدی
ــه مختومــه شــدن  ــا اشــاره ب ســالح آمریــکا ب
ــی  ــن الملل ــس بی ــی ام دی در آژان ــده پ پرون
انــرژی اتمــی، عنــوان داشــت ایــن موضــوع به 
معنــای عــادی شــدن روابــط ایــران و آژانــس 

ــت. نیس
ــه موجــب رای شــورای حــکام آژانــس بیــن  ب
المللــی انــرژی اتمــی موضــوع فعالیــت هــای 
ادعایــی در خصــوص برنامــه هســته ای ایــران 
)پــی ام دی( مختومــه شــد. ایــن امــر موجــب 
شــد تــا برخــی از پایــان یافتــن بازرســی هــای 
آژانــس در ایــران ســخن بگوینــد امــا ماهیــت 
ــی  ــکل الحاق ــی پروت ــته ای و حت ــق هس تواف
بــه گونــه ای اســت کــه امــکان بازرســی 
ــن  ــود دارد. در همی ــران وج ــای بیشــتر از ای ه
ــی  ــزارش نهای ــر گ ــل بهت ــرای تحلی ــه ب رابط
ــی  ــا »کلس ــران ب ــاره ای ــکام درب ــورای ح ش
ــالح  ــرل س ــش کنت ــس بخ ــورت« رئی داونپ
)منــع اشــاعه( انجمــن کنتــرل ســالح آمریــکا 

ــتیم. ــو نشس ــه گفتگ ب
داونپــورت از جملــه کارشناســان آمریکایــی 
اســت کــه در مــورد پرونــده هســته ای ایــران 
و کــره شــمالی کار مــی کنــد. ایــن کارشــناس 
ــه  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــی در پاس آمریکای
وضعیــت همــکاری هــای آتــی ایــران و 
آژانــس بــا توجــه بــه در پیــش بــودن اجــرای 
برجــام چگونــه خواهــد بــود؟ گفــت: »شــورای 
ــی  ــرژی اتم ــی ان ــن الملل ــس بی ــکام آژان ح
ــه  ــاق آرا رای ب ــه اتف ــامبر ب ــخ ۱5 دس در تاری
پایــان یافتــن مباحــث قبلــی در مــورد فعالیــت 
ــن  ــورا همچنی ــن ش ــران داد. ای ــته ای ای هس

گامــی مهــم بــرای بازرســی از تاسیســاتی 
ــی  ــده ممکــن اســت موجــب نگران کــه در آین

ــرد. ــاذ ک ــوند اتخ ش
ــرای  ــکام ب ــورای ح ــم ش ــزود: تصمی وی اف
مختومــه کــردن مباحــث قبلــی بســیار جالــب 
ــر کل   ــو مدی ــو آمان ــزارش یوکی ــود. گ ــه ب توج
آژانــس کــه در تاریخ دوم دســامبر منتشــر شــد 
تــا حــد زیــادی بــا اطالعــات آمریــکا و دیگــر 
ــر آن  ــالوه ب ــت و ع ــی داش ــورها همخوان کش
ــر  ــورهای حاض ــه کش ــکا بقی ــر از آمری ــه غی ب
ــس  در گــروه ۱+5 کــه در شــورای حــکام آژان
ــه در  ــش نویســی ک ــا پی ــد ب ــز حضــور دارن نی
ایــن رابطــه پیــش از تاریــخ ۱5 دســامبر آمــاده 
ــن  ــب ای ــا تصوی ــد. ام ــق بودن ــود مواف شــده ب
ــه  ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــس ب ــش نوی پی
ــده  ــادی ش ــران ع ــس و ای ــان آژان ــط می رواب
اســت. مصوبــه ۱5 دســامبر بازرســی هــا 
در مــورد فعالیــت هــای گذشــته ایــران را 
مختومــه کــرده و عــالوه بــر آن بــه قطعنامــه 
هــای قبلــی شــورای حــکام در مــورد ایــران را 
زمانــی کــه تعهــدات خــود بــر اســاس برنامــه 
جامــع اقــدام مشــترک )برجــام( را کامــل کنــد 

ــد. ــی ده ــه م ــز خاتم نی
وی تصریــح کــرد: بــا ایــن وجــود آژانــس بــه 
ارائــه گــزارش دربــاره اجــرای توافــق اتمــی از 
ــار  ــاه یکب ــه م ــر س ــورت ه ــران بص ــوی ای س
یعنــی پیــش از برگــزاری نشســت هــای 
فصلــی شــورای حــکام ادامــه مــی دهــد و بــر 
همیــن اســاس نحــوه اجــرای توافــق از ســوی 
ــات  ــث جلس ــای بح ــی از محوره ــران یک ای
ــا  ــا ت ــده و ی ــال آین ــکام در ۱0 س ــورای ح ش

ــری الزم  ــه گی ــه نتیج ــورا ب ــه ش ــه ک زمانیک
ــن  ــن مــدت همچنی ــود. در ای برســد خواهــد ب
ایــران تحــت نظــارت و بازرســی خواهــد بــود. 
ــی از  ــرای بازرس ــی را ب ــق مجوزهای ــن تواف ای
اماکــن اعــالم نشــده در صورتــی کــه آژانــس 
ــد  ــته باش ــا داش ــورد آنه ــی در م ــی های نگران

ــد. ــی کن ــم م فراه
ــکاری  ــت هم ــوص وضعی ــورت در خص داونپ
ــی  ــای آت ــال ه ــس در س ــران و آژان ــای ای ه
ــی  ــده طبیع ــت: در طــی ۱0 ســال آین ــز گف نی
ــورد  ــی در م ــی های ــس نگران ــه آژان ــت ک اس
فعالیــت هســته ای و یــا نحــوه اجرایــی برجــام 
داشــته باشــد و همانطــور کــه نماینــده آژانــس 
در شــوررای حــکام اعــالم کــرد گــزارش 
ــس از  ــای آژان ــی ه ــع بازرس ــورا مان ــن ش ای

ــود. ــی ش ــران نم ــات ای تاسیس
ــران  ــود ای ــناد موج ــر اســاس اس ــزود: ب وی اف
در گذشــته فعالیــت نظامــی هســته ای نداشــته 
ــران  ــوالی ته ــق ۱۴ ج ــاس تواف ــر اس ــا ب ام
قبــول کــرده کــه فعالیــت هــای مشــخصی را 
نیــز انجــام ندهــد و اگــر تهــران ایــن فعالیــت 

ــی  ــر نم ــد دیگ ــام بده ــوع را انج ــای ممن ه
تــوان عنــوان داشــت کــه ایــن اقدامــات بــرای 
مقاصــد صلــح آمیــز بــوده و یــا بــرای مقاصــد 

ــی. نظام
ــرل  ــن کنت ــالح انجم ــع س ــش خل ــر بخ مدی
ــه  ــن نکت ــزود: ای ــان اف ــکا در پای ــالح آمری س
ــروه ۱+5 در  ــس و گ ــه آژان ــت ک ــدی اس کلی
ــان  ــران اطمین ــی ای ــای آت ــت ه ــورد فعالی م
داشــته باشــند. تحقیقــات دربــاره فعالیــت 
ــرای  ــابقه ای ب ــوان س ــه عن ــد ب ــته نبای گذش
ــت  ــد. موافق ــده باش ــای آین ــت ه ــد فعالی تایی
ــده مشــکلی  ــد در مســیر آین ــی نبای هــای جزئ
ایجــاد کننــد. شــورای حــکام در گــزارش 
ــاره  ــابهی اش ــه مش ــه نکت ــود ب ــامبر خ ۱5 دس
ــس  ــا آژان ــران ب ــکاری ای ــت. هم ــرده اس ک
بایــد بصــورت کامــل و زمانبنــدی شــده بــوده 
ــکان هــای  ــه م ــس ب و شــامل دسترســی آژان
مــورد نظــر باشــد و بــا توجــه بــه آنکــه پرونــده 
ــروه 5+۱  ــس و گ ــی ام دی بســته شــده آژان پ
ــته ای  ــق هس ــل تواف ــرای کام ــمت اج ــه س ب

ــد. ــی رون ــش م ــوالی  پی ۱۴ ج

گفتگو با مدیر بخش خلع سالح انجمن کنترل سالح آمریکا:

خاتمه »پی ام دی« به معنای عادی 
شدن روابط ایران و آژانس نیست

گفتگو با استاد دانشگاه آالباما آمریکا:

قانون ضد روادید آمریکا ناقض ماده ۲۹ برجام است
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ایران در جهان

یــک عضــو ارشــد اندیشــکده آمریکایــی در یادداشــت خــود در نشــنال 
اینترســت آزمایــش موشــکی ایــران را بهبــود قــدرت ایــران در مقابــل 

رقبــای منطقــه ای دانســت.
ــک کارشــناس سیاســی در اندیشــکده بروکینگــز هــدف  ــده ی ــه عقی ب
ــر  ــه خاط ــتر ب ــه بیش ــت بلک ــکا نیس ــران آمری ــکی ای ــش موش آزمای

ــت. ــوده اس ــعودی ب ــتان س ــاندن عربس ترس
ــتی  ــار یادداش ــا انتش ــز ب ــکده بروکینگ ــد اندیش ــو ارش ــالر عض ــل پی پ
ــران  ــکی ای ــش موش ــد: آزمای ــی نویس ــت م ــنال اینترس ــایت نش در س
مهمتریــن هدفــش قــدرت نمایــی ایــران در مقابــل ســعودی هــا بــوده 

اســت.
ــک  ــش موش ــه آزمای ــد ک ــی کن ــد م ــود تاکی ــت خ ــالر در یادداش پی
ــته ای  ــق هس ــکا و تواف ــرای آمری ــدی ب ــچ تهدی ــران هی ــتیک ای بالس
ایــران بــا قــدرت هــای جهانــی نیســت و تنهــا کشــورهای همســایه از 

ــد. ــرده ان ــی ک ــش احســاس نگران ــن آزمای ای
بــه نوشــته پیــالر ســاخت موشــک هــای بالســتیک توســط ایــران بــه 
ســالهای ۱980 میــالدی در جریــان جنــگ عــراق علیــه ایــران برمــی 
گــردد. عربســتان ســعودی یکــی از دارنــدگان اصلــی ایــن تکنولــوژی 
ــن  ــی ای ــد اصل ــران تهدی ــکی ای ــش موش ــه آزمای ــود ک ــه ب در منطق

ــوژی شــده اســت. تکنول
ــه  ــته ب ــن توانس ــتان و چی ــک پاکس ــا کم ــران ب ــود ای ــی ش ــه م گفت
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــت یاب ــتیک دس ــای بالس ــک ه ــوژی موش تکنول

ــت. ــرده اس ــرو ک ــی روب ــا نگران ــعودی را ب ــات س مقام
ــگ  ــی اســت جن ــیا مدع ــات س ــل عملی مســئول پیشــین بخــش تحلی
ایدئولوژیــک ایــران و عربســتان در منطقــه بــا آزمایــش موشــکی ایران 
ــه در آن  ــت ک ــده اس ــد ش ــه ای جدی ــی وارد مرحل ــات امنیت و اقدام
ــیده  ــود بخش ــش بهب ــل رقیب ــود را در مقاب ــته خ ــدرت گذش ــران ق ای

ــت. اس
در یادداشــت ایــن عضــو ارشــد اندیشــکده بروکینگــز آمــده اســت کــه 
تنهــا مشــکل اصلــی در ایــن میــان توافــق هســته ای ایــران بــا قــدرت 
ــده  ــه کنن ــل مداخل ــکی عام ــش موش ــه آزمای ــت ک ــی اس ــای جهان ه

محســوب مــی شــود.

ــوری  ــالمی حض ــداری اس ــوع بی ــان وق ــون« در زم »هاپت
ــان تشــکیل گــروه داعــش نقــش  ــال در یمــن و در زم فع
کلیــدی در مدیریــت پــروژه و انتقــال پیــام هــای محرمانــه 

ــادی منطقــه ای داشــت. ــه ای ب
»نیــکالس هاپتــون« کــه بــه عنــوان کاردار جدیــد 
انگلیــس در تهــران ماموریــت خــود را از ابتــدای ژانویــه 
ــور  ــدی در وزارت ام ــردی کلی ــرده، ف ــاز ک ــال آغ امس
ــال  ــی س ــود. او ط ــی ش ــوب م ــا محس ــه بریتانی خارج
هــای ۲0۱۲ تــا ۲0۱۳ میــالدی بــه عنــوان ســفیر 
ــالدی  ــا ۲0۱5 می ــال ۲0۱۳ ت ــن و از س ــس در یم انگلی
ــش  ــای نق ــر ایف ــور در قط ــن کش ــفیر ای ــوان س ــه عن ب
ــی  ــت مل ــوزه امنی ــص ح ــون متخص ــت. هاپت ــرده اس ک
بــوده و در حــوزه مناســبات انگلیــس و اروپــا نیــز نقــش 
ــن  ــی ای ــت خارج ــتگاه سیاس ــی را در دس ــی فعال اجرای

ــت. ــرده اس ــا ک ــور ایف کش
هاپتــون ماننــد بســیاری از دیپلمــات هــای انگلیســی 
معتقــد اســت خاســتگاه بحــران هــای امنیتــی در غــرب را 
بایــد در منطقــه خاورمیانــه جســت و جــو نمــود. بــه عنــوان 
مثــال او در یکــی از ســخنرانی هــای اخیــر خــود در جمــع 
دانشــجویان انگلیســی، اصلــی تریــن خطــر و تهدیــد برای 
ــدون  ــکا و انگلیــس را وجــود مناطــق ب ــی آمری ــت مل امنی
ــه  ــته و گفت ــن دانس ــون یم ــورهایی چ ــت در کش حکوم
ــدارد،  ــی کــه حکومــت مرکــزی وجــود ن اســت  در مناطق
القاعــده قــدرت رشــد و نمــو پیــدا خواهــد کــرد و در آینــده 
ــد بــه خطــری امنیتــی بــرای واشــنگتن و لنــدن  مــی توان

ــل شــود. تبدی
ــه پیوســتگی سیاســت  ــه کار معتقــد ب ایــن دیپلمــات کهن
ــی خطــر  ــکا و انگلیــس اســت و در بزرگنمای خارجــی آمری
ــورش در  ــتمر کش ــتقیم و مس ــور مس ــرای حض ــده ب القاع
ــه در  ــون اگرچ ــاده دارد. هاپت ــوق الع ــی ف ــه تخصص منطق
عمــل ســعی دارد کمتــر از عالقــه خــود بــه »تونــی بلــر« 
ــان آورد و  ــه می ــخن ب ــس س ــبق انگلی ــر اس ــت وزی نخس
اعــالم ایــن موضــوع را خــط قرمــز خــود قلمــداد مــی کند، 
ــر در ســال هــای حضــور  ــی بل ــا تون امــا هماهنگــی وی ب
ــت« موضوعــی نیســت  ــه »کوارت ــه چهارجانب وی در کمیت

ــار آن گذشــت. ــه ســادگی از کن ــوان ب ــه بت ک

ــداری اســالمی، حضــوری  ــوع بی ــان وق وی درســت در زم
فعــال در یمــن داشــته و در زمــان اوج گیــری بحــران 
ــریـ  تروریســتی داعــش،  ــروه تکفی ســوریه و تشــکیل گ
یعنــی در ســال ۲0۱۳ میــالدی، نقــش کلیــدی و حساســی 
ــدن  ــه لن ــام هــای محرمان ــال پی ــروژه و انتق ــت پ در مدیری
ــری و  ــای تکفی ــروه ه ــت از گ ــاره حمای ــه درب ــه دوح ب

ــت. ــرده اس ــا ک ــه ایف تروریســتی در منطق
از ســویی؛ بــا توجــه بــه تمرکــزی کــه ایــن مامــور 
اطالعاتــیـ  امنیتــی دیپلمــات نمــا در حــوزه امنیــت ملــی 
انگلیــس و اروپــا داشــته، یکــی از اصلــی تریــن تخصــص 
ــات« اســت و از  ــرم« و »تبلیغ ــگ ن ــوزه »جن ــای وی ح ه
ســوی دیگــر هــم اکنــون و درســت در فاصلــه کمتــر از دو 
ــات مجلــس شــورای اســالمی و  ــا برگــزاری انتخاب ــاه ت م
مجلــس خبــرگان، ماموریــت خــود را در تهــران آغــاز کــرده 

ــت. اس
 بدیهــی اســت کــه ســوء ســوابق هاپتــون در قطــر و یمــن 
و تخصــص وی در حــوزه تبلیغــات و جنــگ نــرم، کمتریــن 
جایــی را بــرای اعتمــاد بــه ایــن دیپلمــات انگلیســی باقــی 
ــرکات  ــب تح ــد مراق ــاس بای ــن اس ــر ای ــذارد. ب ــی گ نم
ــی  و  ــای انتخابات ــت ه ــان رقاب ــس در جری ــفارت انگلی س
ســیگنال هایــی کــه از ایــن ســفارتخانه بــه داخــل و خــارج 

ــود. ــره مــی شــود، ب ــران مخاب از ای
ــه ذکــر اســت؛ گذشــته از ســابقه ســوء انگلیســی  الزم ب
ــز  ــات نی ــابق اطالع ــر س ــورمان، وزی ــخ کش ــا در تاری ه
ــر از  ــدی پیــش کشــورمان اعــالم کــرد کــه  ۲50 نف چن
ســفارت انگلیــس در جریــان فتنــه ســال ۱۳88 در ســطح 
ــه ســراغ خــواص و  ــن ب ــا رفت ــده  شــده و ب کشــور پراکن
ــژه ای در شــعله ور کــردن آتــش  نخبــگان تحــرکات وی

ــه داشــتند. فتن
بنابرایــن آنچــه روشــن اســت اینکــه؛ هاپتــون بــدون برنامه 
ــای  ــاق ه ــی از ات ــک یک ــدون ش ــده و ب ــران نش وارد ای
عملیــات پــروژه »نفــوذ« نظــام ســلطه قــرار اســت توســط 
وی مدیریــت شــود، لــذا رصــد هوشــمندانه فعالیــت هــای 
ــل  ــه در داخ ــت ک ــی اس ــن واکنش ــران کمتری وی در ته
کشــورمان بــه ویــژه در بــازه زمانــی کنونــی بایــد صــورت 

ــرد. پذی

مسئول پیشین بخش تحلیل عملیات سیا:

آزمایش موشکی ایران 
تهدیدی برای
 آمریکا نیست

درباره کاردار جدید انگلیسی ها؛

ماموریت؛ انتخابات۹۴/ مدیر پروژه نفوذ 
لندن در تهران کیست؟
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|| دور جدیــد مذاکــرات ســوریه در پیــش اســت؛ گفتگوهــای جدید 
ــی شــود. شــما  ــزار م ــن برگ ــز وی ــت آمی ــرات موفقی ــد از مذاک بع
ــی  ــرای حــل بحــران ســوریه را چطــور ارزیاب ــاز شــده ب ــد آغ رون

مــی کنیــد؟
ــه  ــی روی ــان از حمــالت ب در شــرایطی کــه مــردم ســوریه همچن
رنــج مــی برنــد و میلیــون هــا نفــر از مــردم ایــن کشــور بــه خاطــر 
ــود  ــروه خ ــد و گ ــرده ان ــرک ک ــود را ت ــازل خ ــی من ــرایط جنگ ش
خوانــده داعــش نیــز بــه کشــتار مــردم عــراق و ســوریه ادامــه مــی 
ــه منتشــر شــد آن  ــاره خاورمیان ــی کــه درب ــر خوب ــد تنهــا خب دهن
ــان جنــگ در  ــرای پای ــه توافقــی ب ــود کــه کشــورهای جهــان ب ب

ســوریه دســت یافتنــد. بعــد از مذاکراتــی کــه در اواخــر مــاه اکتبــر 
ــوالت  ــی در تح ــران خارج ــن بازیگ ــد مهمتری ــام ش ــن انج در وی
ســوریه بیانیــه ای را صــادر کردنــد کــه در ایــن بیانیــه اصولــی کــه 
مــی توانــد درگیــری هــا را بــه یــک توافــق سیاســی منتهــی کنــد 

درج شــده اســت.
بیانیــه ویــن بــر مــوارد مهمــی همچــون لــزوم شکســت داعــش 
ــت  ــک دول ــدن ی ــتی، روی کار آم ــای تروریس ــروه ه ــر گ و دیگ
ســکوالر، باقــی مانــدن مرزهــای کشــور بــه همــان صورتــی کــه 
ــت  ــوق اقلی ــه حق ــرام ب ــود داشــت، احت ــاز بحــران وج ــل از آغ قب
ــه آن  ــن ب ــون از پرداخت ــا کن ــه ای کــه ت ــا نکت ــد دارد. ام هــا تاکی
ــه نظــر مــی رســد کــه یــک نقطــه کلیــدی  خــودداری شــده و ب
ــای  ــروه ه ــان گ ــوان می ــی ت ــه م ــه چگون ــت ک ــن اس ــد ای باش
ــه اهــداف ذکــر شــده  ــا ب حاضــر در ســوریه اعتمادســازی کــرد ت

ــت؟ ــت یاف دس
ــام دور  ــرای انج ــود را ب ــدگان خ ــره کنن ــر مذاک ــال حاض در ح
ــن  ــد و ای ــی کنن ــاده م ــوریه آم ــاره س ــا درب ــدی از گفتگوه جدی
ــازی  ــوع اعتمادس ــه موض ــدا ب ــا ابت ــه آنه ــت ک ــم اس ــه مه نکت
میــان طــرف هــای درگیــر بپردازنــد و بــر لــزوم پایــان حملــه بــه 
شــهروندان ســوری تاکیــد کــرده و گــروه هایــی کــه عامــل حملــه 

ــد. ــیه برانن ــه حاش ــتند ب ــوری هس ــهروندان س ــه ش ب
نکتــه ای کــه در ایــن مرحلــه بایــد بــه آن توجــه کــرد ایــن اســت 
ــه تنهایــی قــادر  کــه هیــچ یــک از گروهــای حاضــر در ســوریه ب

نیســتند بــه پیــروزی نظامــی برســند بنابرایــن توافقــی کــه انجــام 
مــی شــود بایــد شــامل تعهــد همــه گــروه هــا بــرای رســیدن بــه 

راه حــل سیاســی باشــد.

ــوند  ــی ش ــزار م ــرایطی برگ ــرات در ش ــن مذاک || ای
ــا  ــی آنه ــان خارج ــی و حامی ــای خارج ــروه ه ــه گ ک
بــر کنــار رفتــن بشــار اســد از قــدرت تاکیــد دارنــد. 
بــه نظــر شــما تاکیــد بــر ایــن امــر چــه تاثیــری بــر 

ــت؟  ــد داش ــوریه خواه ــوالت س تح
اگــر مذاکــرات شانســی بــرای موفقیــت داشــته باشــند باید بــه این 
امــر توجــه کــرد کــه توافــق انجــام شــده نبایــد لیســت آرزوهــای 
طرفیــن درگیــر باشــد. بــرای مثــال گــروه هــای مســلح مخالــف 
ــن آرزو را داشــته  ــا ممکــن اســت ای ــان خارجــی آنه اســد و حامی
باشــند کــه »بشــار اســد« رئیــس جمهــور ســوریه و نزدیــکان وی 
همیــن فــردا ســوریه را تــرک کننــد امــا چنیــن امــری در شــرایط 

فعلــی کاری مشــکل اســت.
در ایــن میــان وقتــی بــه وضعیــت مناطقــی از ســوریه کــه تحــت 
ــم و  ــی کنی ــگاه م ــرار داشــت ن ــای شورشــی ق ــروه ه ــرل گ کنت
تاثیــرات حضــور آنهــا را بررســی مــی کنیــم مشــخص مــی شــود 
کــه کســی خواســتار تکــه تکــه شــدن ســوریه نیســت و تحقــق 

ایــن امــر نیــز بــه نفــع کســی نمــی توانــد باشــد.
نکتــه دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه شــود آن اســت کــه بایــد در 
مــورد ســوریه بعــد از بشــار اســد نیــز اندیشــیده شــود. بایــد برنامــه 
ای مــدون بــرای زمانــی کــه اســد از قــدرت کنــار مــی رود وجــود 
داشــته باشــد چــون در صــورت نبــودن چنیــن برنامــه ای اوضــاع 
ســوریه پیچیــده تــر مــی شــود و حتــی ممکــن اســت موجــب بروز 
خشــونت هــای بیشــتر در ایــن کشــور شــود بــه عبــارت دیگــر باید 

بــرای دوران پــس از دوره گــذار بــه خوبــی برنامــه ریــزی شــود.

|| بــه نظــر شــما ایــران و روســیه چــه نقشــی در این 
میــان مــی تواننــد ایفــا کنند؟

بــا توجه بــه آنکه بشــار اســد نقشــی تاثیرگــذار در تحوالت ســوریه 
دارد اصــرار بــر نبــودن آن در مذاکــرات چنــدان مطلــوب نیســت. در 
ایــن میــان روســیه نیــز اعــالم کــرده کــه اگــر کنــار رفتــن بشــار 
ــد آن را  ــوریه باش ــردم س ــت م ــرات و خواس ــق مذاک ــد از طری اس
مــی پذیریــد و ایــران نیــز تقریبــا چنیــن امــری را قبــول دارد. بــه 
نظــر مــی رســد ایــن دو کشــور  )ایــران و روســیه( بیــش از آنکــه 
ــدرت  ــوریه در راس ق ــی در س ــه کس ــه چ ــند ک ــن باش ــران ای نگ
اســت نگــران حکومــت موجــود در ایــن کشــور و روابــط خــود بــا 
آن هســتند و بــر همیــن اســاس بــه نظــر مــن ایــران و روســیه باید 
از نفــوذ خــود بــرای رســیدن بــه یــک توافــق کــه در آن وضعیــت 

اســد نیــز مشــخص مــی شــود اســتفاده کننــد.

گفتگو با مدیر اجرایی دیده بان 
حقوق بشر:

نقش ایران و روسیه برای 
رسیدن به توافق درباره 

سوریه اساسی است

مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر نحوه اعتمادسازی 
اصل  مهمترین  را  سوریه  در  درگیر  های  گروه  میان 
فراموش شده در مذاکرات دانسته و بر لزوم پایان یافتن 

تاکید کرد. به شهروندان سوری  حمالت 
تحوالت سوریه مدتی است که وارد فاز جدیدی شده 
و دور جدید مذاکرات این کشور نیز در پیش است. در 
مورد اینکه با توجه به وضعیت موجود در سوریه و اینکه 
مذاکرات باید به چگونه ای پیش بروند با »کنث روث« 
مدیر اجرایی  دیده بان حقوق بشر به گفتگو نشستیم که 

مشروح آن به شرح زیر است:
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پیمان یزدانی

مطابــق مــاده ۱۱ الیحــه کمیســیون حقــوق بیــن الملــل 
ــراد  ــودن اف ــب نب ــال ۱9۶۱، منتس ــل در س ــازمان مل س
متعــرض بــه اماکــن دیپلماتیــک ســعودی بــه نهادهــای 
ــت  ــی را متوجــه دول ــران مســئولیت بیــن الملل دولتــی ای

ــران نمــی کنــد. ای
ــعود  ــم آل س ــدان رژی ــن و منتق ــراز مخالفی ــدام ۴۷ نف اع
ــا وجــود هشــدارهای  ــه آیــت اهلل »شــیخ نمــر« ب از جمل
قبلــی جمهــوری اســالمی ایــران و مســلمانان جهــان در 
ــی مســلمانان  ــاه موجــی از اعتراضــات مردم روز ۱۲ دیم

ــی داشــت. در کشــورهای دیگــر را در پ
ــا محکومیــت و  ایــن اقــدام رژیــم آل ســعود همچنیــن ب
واکنــش هــای بســیاری از گــروه هــای حقــوق بشــری و 

دولــت هــای اروپایــی مواجــه شــد.
در پــی ایــن اقــدام تحریــک آمیــز رژیــم آل ســعود کــه 
ــه  ــدد صــورت گرفت ــا اهــداف سیاســی متع ــد ب ــی توان م
باشــد موجــب شــد تــا گروهــی از افــراد ناشــناس 
ــور و  ــن کش ــفارت ای ــه س ــهد ب ــران و مش ــهر ته در ش

ــد. ــرض کنن ــهد تع ــولگری آن در مش کنس
ایــن اقــدام موجــب تحــرک دیپلماتیــک رژیم ســعودی و 
متحــدان وی علیــه جمهــوری اســالمی ایــران در ســطح 
ــا هــدف  ــی کــه ب ــه و جهــان شــده اســت، اقدامات منطق
ــیخ  ــدام ش ــئله اع ــل مس ــرار دادن اص ــعاع ق ــت الش تح
نمــر و جنایــت رژیــم ســعودی و انحــراف افــکار عمومــی 

ــرد. ــن جنایــت صــورت مــی گی از ای
ــای سیاســی  ــرداری ه ــره ب ــاد سیاســی و به ــارغ از ابع ف
و دیپلماتیــک رژیــم ســعودی از اقــدام گروهــی خودســر 
ــوع  ــه موض ــری ب ــور مختص ــت بط ــناس الزم اس و ناش
مســئولیت بیــن المللــی دولــت جمهــوری اســالمی 
ــکار  ــر اف ــرای تنوی ــد ب ــی توان ــه م ــی ک ــران و اقدامات ای
ــل  ــن المل ــوق بی ــار چــوب حق ــان در چه ــی جهانی عموم

ــم. ــد بپردازی ــام ده انج
در مــاده ۱۱ الیحــه کمیســیون حقــوق بیــن الملــل 
ســازمان ملــل متحــد در ســال۱9۶۱  مقــرر شــده اســت 
ــل،  ــن المل ــوق بی ــر حق ــه از نظ ــی ک ــر عمل ــه »ه ک

ــر  ــوری س ــود و از کش ــی ش ــروع تلق ــی و نامش غیرقانون
بزنــد، مســئولیت بیــن المللــی آن کشــور را موجــب مــی 

ــود.« ش
ــن  ــوق بی ــت حق ــر اهمی ــم و پ ــات مه ــي از موضوع یک
ــه  ــت ک ــا اس ــت ه ــی دول ــن الملل ــئولیت بی ــل مس المل
رابطــه نزدیکــي بــا دیگــر حوزه هــاي حقــوق بیــن الملــل 
ــی  ــي و مل ــن الملل ــت بی ــح و امنی ــوع صل ــژه موض بوی

کشــورها دارد.
ــرای تحقــق  بطــور کلــی از منظــر حقــوق بیــن الملــل ب
مســئولیت بیــن المللــی یــک دولــت چهــار شــرط 

ــد از: ــه عبارتن ــت ک ــده اس ــرر ش ــی مق عموم
ــر دیگــر  ــه تعبی ــی و ب ــن الملل ــد بی ــک تعّه ۱- نقــض ی
انجــام دادن یــک عمــل نامشــروع  ۲-  تحّقــق ضــرر ۳- 
ــد و ضــرر وارده  ــن نقــض تعه ــود رابطــه ســببیت بی وج
ــک ارگان  ــه ی ــان آور ب ــل زی ــاب عم ــت انتس ۴- قابلی

ــئول. ــی مس دولت
ــان  ــر گاه خواه ــی ه ــن الملل ــم بی ــا و محاک در دادگاه ه
نتوانــد اثبــات کندکــه عمــل زیــان آور، منتســب بــه یکی 
ــئولیت  ــه مس ــم ب ــت، حک ــوده اس ــت ب ــای دول از ارگانه

ــران خســارت وارده صــادر نخواهــد شــد. ــت و جب دول
قطعــا مصونیــت اماکــن دیپلماتیــک از امــور مســلم 
ــا  ــه آنه ــرض ب ــدی و تع ــل اســت و تع ــن المل ــوق بی حق
ــن  ــئولیت بی ــب مس ــه موج ــت ک ــه اس ــی مجرمان اقدام

ــود. ــد ب ــا خواه ــت ه ــی دول الملل
ــن  ــرار گرفت ــرض ق ــورد تع ــی م ــاس؛ در پ ــن اس ــر ای ب
اماکــن دیپلماتیــک ســعودی در ایــران کــه اقدامــی 
خــالف مقــررات و تعهــدات بیــن المللــی اســت و 
همچنیــن جنجــال آفرینــی رژیــم ســعودی علیــه 
ــروری  ــورد ض ــد م ــر چن ــران ذک ــالمی ای ــوری اس جمه

ــد: ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــارم  ــق شــرط چه ــر تحق نخســت اینکــه؛ در رخــداد اخی
ــک  ــه ی ــار ب ــل زیانب ــک عم ــه انتســاب ی ــر شــده ک ذک
دولــت در عرصــه بیــن المللــی اســت در خصــوص 
دولــت ایــران محقــق نشــده اســت زیــرا نــه تنهــا هیــچ 

ــراد  ــد اف ــان ده ــه نش ــدارد ک ــود ن ــی وج ــند و مدرک س
ــی مســئول  ــه نهادهــای دولت ــده منتســب ب ــرض کنن تع
ــالمی  ــوری اس ــات جمه ــه مقام ــد، بلک ــوده ان ــران ب ای
ــی  ــور یعن ــی کش ــام اجرای ــن مق ــه عالیتری ــران از جمل ای
حســن روحانــی ایــن اقــدام را محکــوم کــرده و خواســتار 

ــت. ــده اس ــل آن ش ــا عوام ــی ب ــورد قضای برخ
محکومیــت ایــن اقدامــات از ســوی مقامــات ارشــد 
ایرانــی اوال بــه ایــن معنــی اســت کــه ایــن افــراد 
منتســب بــه دولــت ایــران نیســتند تــا موجبــات 
ــد و  ــم کن ــران را فراه ــرای ای ــی ب ــن الملل ــئولیت بی مس
ــا  ــده و بازداشــت آنه ــن ع ــات ای ــت اقدام ــا محکومی ثانی
توســط قــوه قضائیــه بیانگــر حســن نیــت ایــران در ایــن 
ــدام  ــودن اق ــه ب ــه مجرمان ــا ب ــاد آنه ــوص و اعتق خص

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
همچنیــن یکــی از راه هــای رفــع مســئولیت بیــن 
ــل  ــدن عم ــرز ش ــورت مح ــا در ص ــت ه ــی دول الملل
دولــت هــا،  بــه  آن  منتســب شــدن  و  مجرمانــه 
رســیدگی بــه تخلفــات فــرد یــا ارگان مســئول در 
ــه  ــا توجــه ب ــذا ب دادگاه هــای صالحــه داخلــی اســت ل
ــه اماکــن دیپلماتیــک ســعودی  ــن ب بازداشــت متعرضی
ــات  ــه تخلف ــیدگی ب ــده رس ــه و وع ــوه قضائی توســط ق
ایــن افــراد از ســوی مقامــات ایرانــی، الزم اســت 
ــه  ــی ک ــال آفرین ــای جنج ــه ج ــعودی ب ــات س مقام
ــی  ــرد کم ــی گی ــداف سیاســی صــورت م ــا اه ــا ب قطع
ــیدگی  ــج رس ــر نتای ــد و منتظ ــرج دهن ــه خ ــه ب حوصل
ــه  ــول الهوی ــده ای مجه ــوی ع ــف از س ــن تخل ــه ای ب
ــن  ــئولیت بی ــراز مس ــورت اح ــی در ص ــه حت ــند. ک باش
ــای  ــوص راهکاره ــن خص ــران در ای ــت ای ــی دول الملل
ــود دارد. ــوع وج ــل موض ــل و فص ــرای ح ــی ب قاننون

تحــرکات دیپلماتیــک رژیــم ســعودی را مــی تــوان 
ــکار عمومــی از  ــرای انحــراف اف ــو ب ــه جل ــرار ب نوعــی ف
ــم  ــن رژی ــان ای ــادی از مخالف ــر زی ــدام کثی ــوع اع موض
ــداف  ــد اه ــی توان ــال م ــن ح ــه در عی ــرد ک ــی ک تلق

ــد. ــته باش ــراه داش ــه هم ــز ب ــری را نی ــی دیگ سیاس

اقدام علیه سفارت 
از منظر حقوق
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سعودی فرار به 
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ــن  ــورهای یم ــکا در کش ــبق آمری ــفیر اس س
ــا  ــش ه ــش تن ــه افزای ــاره ب ــا اش ــوریه ب و س
میــان ایــران و عربســتان، توانایــی غــرب بــرای 
ــت. ــدود دانس ــا را مح ــش ه ــن تن ــش ای کاه

ــر  ــدام رهب ــتان در اع ــنجیده عربس ــدام نس اق
ــش  ــب آن واکن ــور و متعاق ــن کش ــیعیان ای ش
ــه  ــهد ک ــران و مش ــده در ته ــام ش ــای انج ه
منجــر بــه تصمیــم ریــاض بــرای قطــع روابــط 
بــا ایــران شــد در شــرایطی رخ داد کــه بــا توجه 
ــای  ــاه ه ــای انجــام شــده در م ــالش ه ــه ت ب
ــرای  پایانــی ســال میــالدی گذشــته امیدهــا ب

ــود. ــه ب ــش یافت حــل بحــران ســوریه افزای
ــر آن تنــش هــای میــان عربســتان  عــالوه ب
ــا  ــه تنه ــه ک ــش یافت ــی افزای ــران در حال و ای
ــق  ــام )تواف ــرای برج ــاز اج ــه آغ ــد روز ب چن
هســته ای انجــام شــده میــان ایــران و 
اســت و  مانــده  باقــی  کشــورهای 5+۱( 
ــران  ــاض و ته ــان ری ــا می ــش ه ــش تن افزای
ــه  ــان صدم ــن دو جری ــه ای ــت ب ــن اس ممک
ــف در  ــورهای مختل ــن رو کش ــد از همی بزن
ــری  ــق میانجیگ ــا از طری ــتند ت ــالش هس ت
از شــدت گرفتــن ایــن تنــش هــا جلوگیــری 

ــد. کنن
در همیــن رابطــه بــا باالگرفتــن تنش هــا میان 
ــه  ــر خارج ــعودی، وزی ــتان س ــران و عربس ای
ــا مقامــات دو کشــور  ایــاالت متحــده مکــرراً ب
تمــاس گرفتــه و آنهــا را بــه گفتگــو و کاهــش 

ــرده اســت. ــا تشــویق ک ــش  ه تن
بــر اســاس اعــالم وزارت خارجــه ایــاالت 
ــک روز گذشــته  متحــده، جــان کــری طــی ی
چندیــن بار بــا ولعیهــد، وزیــر خارجه عربســتان 
و نیــز وزیــر خارجــه ایــران گفتگــو کرده اســت. 
ــا دیگــر مقامــات منطقــه  ــرار اســت کــری ب ق

ــد. ــته باش ــی داش ــز گفت و گوهای نی
جــان کربــی، ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا، 

بــه خبرنــگاران گفتــه اســت »یکــی از مســائل 
ــام  ــر دارد انج ــری در نظ ــان ک ــه ج ــی  ک اصل
دهــد، کاهــش تنــش  هــا، بازگرداندن شــکلی از 
آرامــش و تشــویق بــه گفت وگــو و تعامــل بیــن 
دو کشــور اســت؛ امــا در عیــن حــال تاکیــد بــر 
ایــن موضــوع کــه برخــی مســائل مهــم منطقه 

ــد.« ــی مانده ان باق
ــاالت  ــه ای ــخنگوی وزارت خارج ــه س ــه گفت ب
ــه  ــده نگ ــائل زن ــن مس ــدر ای ــده، در ص متح
داشــتن مذاکــرات ویــن، بــرای پایــان دادن بــه 

ــت. ــوریه اس ــران س بح
روو در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه »بــا توجــه 
بــه آنکــه بــه موجــب اقدامــات عربســتان علیه 
ایــران منافــع غــرب بویــژه در خصــوص اجرای 
برجــام و مذاکــرات صلــح ســوریه بــه مخاطــره 
ــورهای  ــه کش ــکان دارد ک ــن ام ــا ای ــاده آی افت
ــوع  ــن موض ــل ای ــرای ح ــکا ب ــی و آمری اروپای
ــت  ــت اس ــه درس ــت: بل ــوند گف ــل ش وارد عم
تحــوالت اخیــر مــی توانــد تاثیــری منفــی بــر 
رونــد دیپلماتیــک آغــاز شــده در مــورد ســوریه 
ــن  ــی ای ــر نهای ــه تاثی ــا اینک ــد ام ــته باش داش
ــر  ــد منتظ ــود بای ــد ب ــه خواه ــوالت چگون تح

ــد. ــد و دی مان
ــکا و  ــان آمری ــن می ــزود: در ای ــه اف وی در ادام
دیگــر کشــورهای غربــی ســخن از میانجیگری 
میــان عربســتان و ایــران رانــده انــد امــا در ایــن 
ــران و عربســتان  ــان ای موقعیــت تنــش هــا می

بــه حــدی باالســت.
وی در ادامــه تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه آنکــه 
ــع خاصــی را  ــک مناف ــر ی ــران ه ــاض و ته ری
دارنــد کــه البتــه بــا هــم تفــاوت دارنــد قــدرت 
ــرای میانجیگــری  و نفــوذ کشــورهای دیگــر ب
ــر  ــد منتظ ــه بای ــت. البت ــدود اس ــیار مح بس
مانــد و دیــد آیــا ایــران و عربســتان تمایلــی بــه 

ــد. ــرش میانجیگــری دارن پذی

گفتگو با سفیر اسبق آمریکا در یمن و سوریه:

غرب قدرت چندانی برای میانجیگری 
میان ایران و عربستان ندارد

»توفیق شــومان« کارشــناس مباحث سیاســی 
لبنــان بــا اشــاره بــه اقــدام عربســتان در قطــع 
روابــط دیپلماتیــک بــا ایــران، گفت: عربســتان 
از مدت هــا پیــش بــرای قطــع روابــط خــود بــا 

ــوده اســت. ــزی ب ــال برنامه ری ــران در ح ته
مباحــث  کارشــناس  شــومان«  »توفیــق 
ــر  ــدام اخی ــه اق ــاره ب ــا اش ــی ب ــی لبنان سیاس
ــک  ــط دیپلماتی ــع رواب ــعودی در قط ــم س رژی
بــا تهــران، تصریــح کــرد: اگــر بــه مجموعــه 
مواضــع رژیــم ســعودی طــی مــاه هــای اخیــر 
بنگریــم بــه ایــن نتیجــه خواهیــم رســید کــه 
ــع  ــدد قط ــش در ص ــا پی ــدت ه ــاض از م ری
ــوده  ــران ب ــا ته ــود ب ــک خ ــط دیپلماتی رواب
ــه  ــه ب ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــت ب و درس
ــا  ــش ه ــش تن ــرای کاه ــها ب ــی تالش تمام
ــال هــای گفتگــو  ــا زده و تمامــی کان پشــت پ

ــت. ــته اس را بس
شــومان همچنیــن در پاســخ بــه ســؤالی 
پیرامــون پیامدهــای اعــدام »شــیخ نمــر 
ــح  ــتان تصری ــیعیان عربس ــر ش ــر« رهب النم
کــرد: ایــن اقــدام، مســیر افزایــش تنــش های 
منطقــه ای را در دو ســطح سیاســی و مذهبــی 
ــب  ــت موج ــن اس ــاخته و ممک ــر س هموارت
ــز  ــه ای نی ــاع منطق ــدن اوض ــر ش ــده ت پیچی

ــود. ش
ایــن کارشــناس سیاســی لبنانــی با بیــان اینکه 
ــده«  ــاب ش ــر »حس ــر النم ــیخ نم ــدام ش اع
نبــود، گفــت: مقامــات رژیــم ســعودی تصمیم 
منفعالنــه ای در ایــن خصــوص اتخــاذ کــرده و 
واکنــش هــای بــه ایــن اقــدام را پیــش بینــی 
نکردنــد، بــه ویــژه اینکــه شــیخ نمــر از چهــره 
هــای برجســته جهــان اســالم بــه شــمار مــی 

ــت. رف
شــومان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــعودی  ــم س ــترده رژی ــای گس ــت ه ــه دخال ب
در ســوریه و عــراق بــه بهانــه حمایــت از 
انقــالب و آزادی اشــاره کــرده و اظهــار داشــت: 
عربســتان ســعودی در جایگاهــی نیســت که از 
دموکراســی و آزادی ســخن بگویــد، زیــرا نظام 
سیاســی آن، پادشــاهی و موروثــی اســت و این 
درســت همــان چیــزی اســت کــه بــا بدیهــی 

ــن اصــول دموکراســی در تعــارض اســت. تری
ــعودی  ــم س ــت رژی ــزود: دخال ــه اف وی در ادام
ــوذ آن در  ــترش نف ــدف گس ــا ه ــوریه ب در س
ــأله  ــن مس ــرد و ای ــی گی ــورت م ــه ص منطق

ــدارد. ــی ن ــه دموکراس ــی ب ــچ ارتباط هی
کارشــناس سیاســی لبنانــی همچنیــن اعــالم 
ــه  ــری از جمل ــای تکفی ــت ه ــرد: تروریس ک
ــه  ــام« ک ــرار الش ــالم« و »اح ــش االس »جی
ــد،  ــی کن ــت م ــا حمای ــعودی از آنه ــم س رژی

ــد. ــی پندارن ــرام م ــر و ح ــی را کف دموکراس
شــومان همچنیــن در پاســخ بــه ســؤالی 
پیرامــون پیامدهــای قطــع روابــط میــان ایران 
و عربســتان گفــت: بــار دیگــر باید تأکیــد کنم 
کــه تصمیمــات عربســتان ســعودی در اینگونه 

ــوده اســت. ــه ب مــوارد انفعالــی و عجوالن
وی در همیــن ارتبــاط ادامــه داد: تصمیــم 
ــط  ــع رواب ــر قط ــی ب ــعودی مبن ــات س مقام
دیپلماتیــک بــا ایــران در یــک روز اتخاذ نشــد، 
ــش  ــا پی ــدت ه ــعودی از م ــات س ــه مقام بلک
در اندیشــه راهــی بــرای اتخــاذ ایــن تصمیــم 

ــد. بودن
شــومان اظهــار داشــت: پــس از اعــالم قطــع 
روابــط دیپلماتیــک بــا تهــران توســط ریــاض، 
ــعودی  ــتان س ــا عربس ــورها ب ــی از کش برخ
ــش  ــل پی ــه قاب ــه البت ــد ک ــی کردن همراه
بینــی هم بــود کــه چنیــن کشــورهایی مســیر 
ــن وجــود  ــا ای ــد، ب ــه دهن ــا را ادام ســعودی ه
تصــور مــی کنم کــه دامنــه این مســأله بســیار 
ــه  ــزرگ در دنبال ــوده و کشــورهای ب محــدود ب
روی از عربســتان ســعودی روابــط دیپلماتیــک 
ــران را قطــع  ــوری اســالمی ای ــا جمه ــود ب خ

ــرد. ــد ک نخواهن
کارشــناس سیاســی لبنــان همچنیــن با اشــاره 
بــه پیامدهــای منفــی افزایــش تنــش هــا میان 
ایــران و عربســتان بــر تحــوالت لبنان، ســوریه 
ــی رســد  ــه نظــر م ــار داشــت: ب و یمــن، اظه
که بایــد مســأله کاندیداتوری ســلیمان فرنجیه 
ــوری را  ــت جمه ــت ریاس ــدی پس ــرای تص ب
منتفــی دانســت. عــالوه بــر ایــن، بایــد منتظــر 
ملتهــب تــر شــدن تحــوالت میــدان ســوریه و 

یمــن نیــز بــود.

گفتگو با کارشناس سیاسی لبنان:

سعودی ها از مدت ها پیش در صدد 
قطع روابط دیپلماتیک با تهران بودند
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ایران در جهان

پیمان یزدانی

ــر از  ــی دیگ ــراه برخ ــه هم ــر« ب ــیخ نم ــدام »ش ــعود از اع آل س
مخالفــان غیــر شــیعی اهــداف پیــدا و پنهانــی را در منطقــه و در 
داخــل مرزهــای خــود دنبــال مــی کنــد کــه ایــن پــروژه بــا قطــع 

ــران تکمیــل مــی شــود. ــا ای ــط ب رواب
اعــدام آیــت اهلل  »نمــر باقــر النمــر« مخالــف و معتــرض شــیعی 
ــر  ــان غی ــر از معترض ــر دیگ ــراه ۴۷ نف ــه هم ــعود ب ــام آل س نظ
شــیعی ایــن رژیــم کــه موجــب تنــش هــای گســترده در منطقــه 
و قطــع روابــط ایــران و عربســتان و متحــدان عــرب ایــن کشــور 
ــورد  ــف م ــات مختل ــوان از جه ــی ت ــه شــده اســت را م در منطق

ــرار داد. بررســی ق
بررســی نتایــج و دســتاوردهای احتمالــی کــه برنامــه ریــزان ایــن 
ــوده  ــرای خــود متصــور ب ــدام شــنیع ب ــن اق ــکاب ای ــم از ارت رژی
ــر و  ــدام شــیخ نم ــودن اع ــدی ب ــت از عم ــد حکای ــی توان ــد م ان
شــماری دیگــر از مخالفــان غیــر شــیعی رژیــم آن داشــته باشــد 
کــه چــه بســا بــا هماهنگــی و اطــالع کاخ ســفید، صــورت گرفته 

اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه بارهــا اعــالم خبــر اعــدام شــیخ نمــر توســط 
عربســتان ســعودی در گذشــته از ســوی ایــن رژیــم اعــالم شــده 
بــود و بــا واکنــش تنــد ایــران مواجــه شــده بــود، بعیــد بــه نظــر 
مــی رســد کــه ایــن رژیــم از واکنــش احتمالــی ایــران، شــیعیان 
منطقــه و جامعــه جهانــی بــه اعــدام وی مطلــع نبــوده باشــد لــذا 
ــعود  ــدان آل س ــط خان ــدام وی توس ــه اع ــت ک ــوان گف ــی ت م
ــده و  ــی ش ــش طراح ــه ای از پی ــی برنام ــی کنون ــع زمان در مقط
تعمــدی بــرای دســتیابی بــه اهــداف خاصــی در منطقــه و داخــل 

ایــن کشــور صــورت گرفتــه اســت.
همچنیــن بــا توجــه بــه نزدیکــی شــاهزاده »محمــد بــن نایــف« 
بــه کاخ ســفید و شــخص رئیــس جمهــور آمریــکا و اینکــه ایــن 
ــا  ــدام ه ــرای اع ــئول اج ــعودی و مس ــور س ــر کش ــاهزاده وزی ش
ــم  ــا از تصمی ــاراک اوبام ــه ب ــی رســد ک ــه نظــر م ــد ب اســت بعی
آل ســعود بــرای اعــدام شــیخ نمــر مطلــع نبــوده باشــد. همچنیــن 
ــه  محکــوم نکــردن اعــدام شــیخ نمــر توســط آمریــکا و اکتفــا ب
ابــراز نگرانــی در ایــن خصــوص خــود مــی توانــد دلیــل دیگــری 

ــودن کاخ ســفید از تصمیــم رژیــم آل ســعود باشــد. برمطلــع ب
اهدافــی کــه مــی تــوان بــرای آل ســعود از ارتــکاب ایــن اعــدام 

هــا در مقطــع زمانــی کنونــی متصــور بــود عبارتنــد از:

واهمــه از بازگشــت ایــران بــه عرصــه بیــن المللــی 
بــا نزدیــک شــدن بــه اجرایــی شــدن برجــام

بازگشــت ایــران بــه جامعــه بیــن المللــی بــا اجرایــی شــدن برجام 
و لغــو تحریــم هــای ایــران از ســوی امریــکا و اروپــا مــی توانــد 
موجــب ارتقــاء بیشــتر جایــگاه منطقــه ای و جهانــی ایــران شــود.

ســعودی هــا بعــد از ســنگ انــدازی هــای فــراوان در راه توافــق 
هســته ای ایــران و گــروه ۱+5 نتوانســتند مانــع ازدســتیابی قدرت 
هــای جهانــی و ایــران بــه توافــق هســته ای شــوند. ســعودی هــا 
بــر ایــن بــاور هســتند کــه بــا اجرایــی شــدن توافــق هســته ای 
موقعیــت ژئــو پلتیــک منطقــه بــه ضــرر آنهــا رقــم خواهد خــورد. 
لــذا بــا قطــع روابــط خــود بــا تهــران ســعی در ســنگ انــدازی در 

مســیر اجرایــی شــدن برجــام دارد.

ــران  ــک بح ــیرحل دیپلماتی ــدازی در مس ــنگ ان س
ــا هــدف کاهــش نفــوذ منطقــه ای ایــران ســوریه ب

ــای  ــروه ه ــان گ ــوریه از حامی ــاز بحــران س ــه از آغ ــعود ک آل س
تروریســتی در ســوریه بــوده همــواره خواســتار حــذف بشــار اســد 
ــای سیاســی و  ــا راهکاره ــوده و ب ــه زور ب ــا توســل ب ــدرت ب از ق

ــوده اســت. ــف ب دیپلماتیــک مخال

 اتحــاد دیپلماتیــک و نظامــی ایــران و روســیه در ســوریه در مــاه 
هــای اخیــر و شکســت گــروه هــای تروریســتی مــورد حمایــت 
ریــاض در ســوریه موجــب شــد تــا آل ســعود و متحــدان غربــی 
و منطقــه ای اش بــه اجبــار بــه تــالش بــرای یافتــن راهــکاری 
سیاســی و دیپلماتیــک بــرای بحــران ســوریه بــا مشــارکت ایــران 
ــد  ــزار ش ــی برگ ــس های ــتا کنفران ــن راس ــد. در همی ــن دهن ت
ــا  ــرف ه ــن ط ــوریه بی ــل بحــران س ــرای ح ــد ب ــی چن و توافقات
حاصــل شــد و دور بعــدی کنفرانــس هــم قــرار اســت در اواخــر 

ــو برگــزار شــود. ــن در ژن ژوئ
داشــتن دســت بــاال در مذاکرات آتــی از ســوی ایــران و متحدانش 
چنــدان بــه مــذاق ســعودی هــا و متحــدان آنها خوشــایند نیســت. 
ــق  ــن طری ــد کــه حــل بحــران ســوریه از ای ــن باورن ــر ای آنهــا ب
موجــب خواهــد شــد تــا ایــران در تعییــن ســاختار قــدرت آتــی در 
ســوریه نقــش بــه ســزایی اعمــال کنــد کــه ایــن موجــب افزایش 

نفــوذ منطقــه ای ایــران  و بــه ضــرر ســعودی هــا خواهــد بــود.
بــه همیــن دلیــل قطــع رابطــه بــا ایــران مــی توانــد بهانــه خوبــی 
بــرای ســعودی هــا بــرای ســنگ انــدازی در مســیرکنفراس آتــی 

ســوریه در ویــن محســوب شــود.

ــروه  ــا گ ــه ب ــی مقابل ــد کل ــردن رون ــر ک ــده ت پیچی
ــه ــش در منطق ــتی داع تروریس

در روزهــا و هفتــه هــای اخیــر به ویــژه بعــد از اقدامات تروریســتی 
در اروپــا توســط گــروه هــای تکفیــری شــاهد نوعــی همگرایــی و 
همــکاری بیــن برخــی قــدرت هــای غربــی مثــل فرانســه کــه از 
روابــط خوبــی بــا ســعودی هــا برخــوردار اســت با محــور ایــران و 

روســیه در امــر مبــارزه بــا داعــش بــوده ایــم.
ــی  ــن م ــا همچنی ــعودی ه ــوی س ــران از س ــا ای ــط ب ــع رواب قط
ــدازی در ایــن اجمــاع بیــن  ــرای ســنگ ان ــه خوبــی ب ــد بهان توان
المللــی بــرای مبــارزه بــا گــروه تروریســتی مــورد حمایــت ریاض 
ــخنگوی  ــار س ــی در گفت ــه حت ــری ک ــد. ام ــش باش ــی داع یعن
ــه روز  ــوری ک ــه ط ــود. ب ــان نب ــز پنه ــکا نی ــاع آمری وزارت دف
گذشــته  ژنرال»جــف داویــس« از تنــش بیــن ایــران و عربســتان 
ــد  ــد رون ــی توان ــئله م ــن مس ــت ای ــرده و گف ــی ک ــراز نگران اب

ــد. ــر کن ــده ت ــا داعــش را پیچی ــارزه ب مب

کاهش نفوذ ایران در داخل مرزهای عربستان
ــت  ــر از کل جمعی ــون نف ــدود 5 میلی ــه ح ــتان ک ــیعیان عربس ش
ایــن کشــور را تشــکیل مــی دهنــد و دارای تعلــق خاطــر و ارتباط 
ــام  ــان نظ ــند از مخالف ــی باش ــران م ــا ای ــی ب ــی و مذهب فرهنگ
ــای  ــض ه ــواره از تبعی ــه هم ــد ک ــی آین ــمار م ــه ش ــعود ب آل س

ــد. ــوده ان ــج ب ــی نظــام حاکــم ســعودی در رن مذهب
ــران شــیعیان  ــا اعــدام شــیخ نمــر کــه از رهب ــم آل ســعود ب رژی
ــه  ــام را ب ــن پی ــد دارد ای ــود قص ــی ش ــوب م ــور محس ــن کش ای
شــیعیان ایــن کشــور دهــد کــه ایــن رژیــم هرگــز مخالفــان خــود 
ــد  ــود نخواه ــای خ ــل مرزه ــران را در داخ ــی ای ــوذ فرهنگ و نف

ــت. پذیرف

انحــراف افــکار عمومــی مخالفــان غیرشــیعی خــود 
در داخــل مرزهــای عربســتان

از دیگــر نــکات جالــب اعــدام ده هــا نفــر از مخالفــان غیــر شــیعه 
ــوده  ــم ســعودی ب ــه همــراه شــیخ نمــر توســط رژی عربســتان ب
ــای  ــروه ه ــه گ ــا ب ــیعی عموم ــر ش ــان غی ــن مخالف ــت. ای اس
افراطــی متمایــل بــه القاعــده و »اســامه بــن الدن« رهبــر 

ــد. ــش دارن ــده گرای القاع
ــورد  ــی م ــه زمان ــت ک ــتی اس ــای تروریس ــروه ه ــده از گ القاع
ــل  ــی رفتــه رفتــه در داخ ــوده ول ــعودی ب ــم س ــت رژی حمای
ــم آل  ــرای رژی ــدی ب ــه تهدی ــل ب ــور تبدی ــن کش ــای ای مرزه

ــت. ــده اس ــعود ش س
ــه  ــام را ب ــن پی ــعودی ای ــدان س ــط خان ــراد توس ــن اف ــدام ای اع
ــل  ــم تحم ــان را ه ــن مخالف ــی ای ــم حت ــن رژی ــه ای ــا داد ک آنه
نخواهــد کــرد ولــی ایــن امــر مــی توانســت واکنــش هایــی را در 
میــان قبایــل نزدیــک بــه مخالفــان داشــته باشــد. رژیم ســعودی 
بــرای رفــع ایــن خطــر احتمالــی بــا همزمــان کــردن اعــدام آنهــا 
بــا شــیخ نمربــا علــم بــه واکنــش احتمالــی ایــران ســعی کــرده 
اســت توجــه قبایــل غیــر شــیعی مخالــف خــود را منحــرف کــرده 

و معطــوف بــه ایــران کنــد.

اهداف منطقه ای و داخلی ریاض از اعدام شیخ نمر و قطع روابط با ایران
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ایران در جهان

||  بــه دنبــال اعــدام آیت اهلل »شــیخ 
ــتان  ــیعیان عربس ــر ش ــر« رهب النم
بــه دســت رژیــم آل ســعود و حملــه 
بــه ســفارت عربســتان در ایــران در 
ــت  ــدام، دول ــن اق ــه ای ــراض ب اعت
ــورهای  ــی از کش ــتان و بعض عربس
عربــی روابــط دیپلماتیــک خــود 
ــرد  ــد، رویک ــع کردن ــران قط را باای
اروپــا و کشــورهای اروپایــی بــه این 
سیاســت و شــرایط کنونــی ایــران و 

ــت؟ ــتان چیس عربس
ــر  ــک رهب ــل ی ــتان در قت ــدام عربس ــن اق ای
ــوق  ــن حق ــالف قوانی ــال برخ ــی کام مذهب
ــچ  بشــر و روح اســالم اســت، شــیخ نمــر هی
اقدامــی علیــه انســانیت نکــرد و هیــچ گاه بــه 
ــت،  ــونت نرف ــری و خش ــی گ ــمت افراط س
بلکــه تنهــا حــرف از عدالــت و انســانیت مــی 
زد و چــون او بــه جنــگ بــرای تحقــق صلــح 
ــعود در  ــم آل س ــت، رژی ــه پاخاس ــت ب و امنی
پاســخ بــه جنــگ وی بــرای تحقــق صلــح و 

ــاندند. ــل رس ــه قت ــت ایشــان را ب امنی
بعــد از شــهادت ایشــان همــه مــا بایــد یکــدل 
و یکرنــگ ازملــت اســالمی و تمام مســلمانان 
بخواهیــم کــه بیــش تــر از ایــن درگیــر تفرقه 
نشــوند، بلکــه بــه دنبــال برقــراری صلــح بوده 
ــرای تحقــق آن کوشــا باشــیم، همانطــور  و ب
کــه رهبــر انقــالب اســالمی و رئیــس جمهور 
ایــران فرمودنــد مابایــد آرامــش خــود را حفــظ 

کنیــم، ایــن دو بــا محکومیــت شــدید حملــه 
بــه ســفارت عربســتان از همــه خواســتند کــه 

آرامــش خــود را حفــظ کننــد.
ــط  و  ــوردن رواب ــم خ ــه ه ــن ب ــر م ــه نظ ب
قطــع روابــط بعــد از شــهادت آیــت اهلل شــیخ 
ــه  ــن حادث ــت، ای ــض اس ــتباه  مح ــر اش النم
نبایــد بــر روابــط بیــن المللــی ملــت اســالمی 
اثــر بگــذارد، لــذا ســایر کشــورها بایــد بــرای 
ــه مذاکــره بنشــینند. در  حــل ایــن موضــوع ب
واقــع قطــع و بــه هــم خــوردن روابــط بــر این 
اســاس و بــه ایــن بهانــه کامال اشــتباه اســت، 
ــالمی  ــت اس ــه ام ــرر ب ــث ض ــه باع ــرا ک چ
ــالم  ــان اس ــرای جه ــی ب ــد و نفع ــد ش خواه
ــه  ــلمانان بایدب ــا مس ــذا م ــت ل ــد داش نخواه
ــم  ــار ه ــد درکن ــت  واح ــک دول ــورت ی ص

ــیم. باش
بــه رغــم اینکــه مــا روابــط خوبــی بــا 
ــرد  ــد گ ــا بای ــم، ام ــعودی نداری ــتان س عربس
هــم آمــده و از طریــق مذاکــرات و بــاز کــردن 
ــح  ــن و صری ــوی روش ــت و گ ــوع و گف موض
در ایــن بــاره بــه حــل مســئله بپردازیــم، ایــن 
اقــدام در واقــع بــه نفــع همــگان اســت، چــرا 
کــه اگــر مــا بــه ادامــه بیــش تــر ایــن تنشــها 
و خشــونت هــا دامــن بزنیــم وضعیــت از ایــن 
ــه هــم  ــط بیشــتر ب ــر خواهــد شــد و رواب بدت

ــت. ــد ریخ خواه
تــا جایــی کــه مــن اطــالع دارم شــیخ النمــر 
ــهروند  ــود و ش ــتانی ب ــهروند عربس ــک ش ی
ایرانــی نبــود، لــذا قتــل وی یــک جــرم 

ســنگین برخــالف قوانیــن حقــوق بشراســت 
کــه رژیــم آل ســعود مرتکــب آن شــد، 
بنابرایــن اگــر در ســطح دولتــی، ایــران یــا هر 
کشــوری دیگــر آن را محکــوم کند عربســتان 
ــه  ــد و ب ــه میکن ــه تفســیر و توجی آن را اینگون
گونــه ای مطــرح مــی کنــد کــه نشــان دهنده 
ــور  ــی کش ــور داخل ــائل و ام ــت در مس دخال
ــد  ــم میکن ــل حک ــن عق ــد، بنابرای ــا باش آنه
ــه  ــی، کمیت ــن الملل ــای بی ــازمان ه ــه س ک
ــا و  ــی و  نهاده ــر دولت ــی و غی ــای مردم ه
ســازمان هــای مذهبــی ایــن حرکــت را نقــد 
کننــد، همانطــور کــه مــن بــه عنــوان رهبــر 
مســلمانان ایرلنــد و تمــام کمیتــه هــای 
حقــوق بشــر در سراســر دنیــا، مردم پاکســتان 
در ســطوح مختلــف و حتــی بســیاری از ایــن 
رســانه هــای اروپایــی ایــن کار را کردنــد 
ــعود  ــیانه آل س ــدام  وحش ــن اق ــد ای ــه نق و ب

ــد. پرداختن
ــن  ــای بی ــازمان ه ــایر س ــر س ــن اگ بنابرای
ــن  ــز ای ــی نی ــای مردم ــه ه ــی و کمیت الملل
اقــدام را محکــوم کنند بهتــر و موثرتــر خواهد 
بــود لــذا وقتــی جمهــوری اســالمی ایــران در 
ســطح دولتــی بــا ایــن اقــدام مخالفــت کــرد، 
قطــع روابــط بــا ایــن کشــور اشــتباه محــض 
ــرای  ــط ب ــع رواب ــن قط ــه ای ــرا ک ــت. چ اس
ــائل  ــران در مس ــت ای ــردن دخال ــود ک وانم
ــم  ــه ه ــن ب ــه ای ــی عربســتان اســت ک داخل
ریختگــی روابــط و تنــش بیــن این دو کشــور 
را بیشــترخواهد کــرد، لــذا در چنیــن شــرایطی 

مــا نبایــد کار را از ایــن خــراب تــر بکنیــم و به 
ــم. ــن بزنی ــاع دام ــویش اوض تش

امــا نکتــه مهمی کــه در ایــن بــاره وجــود دارد 
ایــن اســت کــه بــه شــهادت رســاندن شــیخ 
نمــر در ایــن بــازه زمانــی و اینگونــه ناگهانــی، 
خــود نشــان از برنامــه ریــزی بزرگ عربســتان 
ــه  ــم ب ــه آن ه ــوع دارد ک ــن موض ــرای ای ب
ــرا  ــت، چ ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــل خاص دلی
ــه هســته ای و  ــران در برنام کــه پیشــرفت ای
ــی  ــورهای غرب ــا کش ــران ب ــط ای ــود رواب بهب
و اروپایــی بــر برخــی کشــورها ازجملــه 
عربســتان ســنگین تمــام شــد و باعــث 

ــد. ــان ش ــی آن نگران
بنابرایــن رژیــم آل ســعود بــا چنیــن برنامــه 
ــالف  ــا برخ ــود ت ــدد ب ــی درص ــزی بزرگ ری
ــران در  ــه ای ــد ک ــدام  و کاری کن ــران اق ای
ــه ای  ــا شــرمنده شــود، حمل ــل کل دنی مقاب
ــد  ــران ش ــتان در ای ــفارت عربس ــه س ــه ب ک
ــر انقــالب اســالمی و رئیــس  از ســوی رهب
ــه شــدت محکــوم شــد  ــران ب جمهــوری ای
امــا بــا ایــن وجــود و بــه خاطــر اینکــه ایــن 
ــالش  ــی در ت ــت برخ ــورت گرف ــه ص حمل
ــا  ــا ب ــتند ت ــتار آن هس ــد و خواس ــوده ان ب
اســتفاده از ایــن موقعیــت بــرای خــراب 
ــدام  ــا اق ــران در کل دنی ــر ای ــدن تصوی ش
ــا  ــه ب ــه هم ــت ک ــن الزم اس ــد، بنابرای کنن
حکمــت و عقلمنــدی کامــل نقــش خــود را 
ــاء اهلل  ــا ان ش ــم ت ــا کنی ــاره ایف ــن ب در ای

ــد. ــود یاب ــت بهب وضعی

گفتگو با رهبر مسلمانان ایرلند:

برجام برای عربستان سنگین تمام شد/قطع رابطه اشتباه محض است
بنفشه اسماعیلی

سعود  آل  رژیم  وحشیانه  اقدام  از  پس 
دراعدام آیت اهلل »شیخ النمر« و  به دنبال 
آن موج گسترده اعتراضات مردمی در 
سراسر دنیا و ایران و بعد از آن حمله به 
سفارت عربستان در تهران در اعتراض 
به این اقدام، عربستان و برخی کشورهای 
عربی روابط دیپلماتیک خود را با ایران 
قطع کردند، برای روشن تر شدن بهتر این 
موضوع و پیامدها و عواقب این اقدامات 
خبرنگار مهر گفتکویی داشتیم با »شیخ  
محمد عمر القدری« رهبر مسلمان ایرلند 

که در ادامه از نظر می گذرد.
رهبر  القدری«   عمر  محمد  »شیخ  
مسلمانان ایرلند، رئیس شورای ادغام و 
صلح مسلمانان ایرلند )IMPIC( و رئیس 
»جامعة المصطفی« در ایرلند است.  وی  
مدرک دکترای اخالق بین الملل دارد و 
تحصیالت دینی خود را نیز در پاکستان 
به پایان رسانده است، عمرالقدری سابقه 
طوالنی در مباحث بین االدیانی و برگزاری 
جلسات متعدد اسالم شناسی در ایرلند را 
در کارنامه خود دارد و از دیگر افتخارات 
قبل  سال  چندین  از  که  است  این  وی 
تاکنون سخنگوی مسلمانان ایرلند است.
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»آرشـین ادیـب مقـدم« بـه اظهـارات »گـری 
سـیک« مشـاور امنیت ملی رئیس جمهور سـابق 
آمریـکا در خصـوص دکتریـن امنیتـی اوبامـا در 
منطقـه و اجـرای توافق هسـته ای بعـد از وی که 
در گفتگـو بـا مهـر مطرح کـرده بـود پاسـخ داد.

بـا  گفتگویـی  مهـر  خبرگـزاری  آذرمـاه  اواخـر 
پروفسـور»گری سـیک« مشـاور امنیـت ملـی 
سـه رئیس جمهـور پیشـین آمریـکا دربـاره نظم 
امنیتـی خلیج فـارس و دکترین »بـاراک اوباما« و 
همچنیـن آینده اجرای توافق هسـته ای بـا ایران 
در آمریـکا با پایان دوره ریاسـت جمهـوری باراک 
اوبامـا انجـام داده بـود کـه واکنش علمی اسـاتید 
دانشـگاهی و متخصص در حـوزه مطالعات خلیج 

فـارس را بـه دنبال داشـت.
بر نظرات پروفسور  نقدی  اساتیدی که  از جمله 
گری سیک داشت، پروفسور »آرشین ادیب مقدم« 
استاد مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه 

لندن و رئیس گروه مطالعات فلسطین بود.
در ایـن راسـتا خبرگـزاری مهـر بـا هـدف ارائـه 
فرصـت برابـر بـرای طرفیـن بـا ارسـال نظـرات 
دکتـر ادیـب مقـدم بـرای دکتـر گـری سـیک از 
وی خواسـت تا در صـورت تمایـل وی نیز جوابیه 
ای ارسـال کننـد که گری سـیک در پاسـخ اظهار 
داشـت با نکات مطرح شـده از سـوی ادیب مقدم 

دربـاه نظراتـش موافق اسـت.
در ایـن گفتگـو گری سـیک ابراز داشـته بـود که 
علـت مداخـالت نظامـی آمریـکا در منطقـه بعد 
از پیـروزی انقـالب اسـالمی ایـران کـه منجر به 
تغییـر نظـم امنیتـی خلیـج فارس شـد، حـوادث 
منطقـه بـه ویـژه جنـگ ایـران و عـراق و تجاوز 

نظامـی صـدام حسـین به کویـت بوده اسـت.
ایـن اسـتاد آمریکایی همچنیـن گفته بـود که نظم 
امنیتی مد نظـر بـاراک اوباما رئیس جمهـور آمریکا 
بـرای منطقه خلیـج فارس بـه نوعی تداعـی کننده 
دکتریـن »نیکسـون« بعـد از پایـان جنـگ ویتنام 
اسـت. دکترینی که بر اسـاس آن ایران و عربستان 
سـعودی حافظ منافـع آمریـکا در منطقـه بودند. 
گری سـیک در گفتگو بـا خبرگزاری مهـر عنوان 
کـرده بـود کـه بـاراک اوبامـا خواهـان گفتگوی 
کشـورهای منطقـه بـرای ایجـاد سـاختار امنیتی 
جدیـد در منطقـه اسـت تـا از ایـن طریـق بتواند 
نیروهـای آمریکایـی را از منطقـه خـارج کنـد و 

امنیـت منطقـه را بـه خـود آنها بسـپارد.
همچنیـن در گفتگوی مذکور گری سـیک اعالم 
داشـته بود رئیس جمهور بعدی آمریکا هر کسـی 
که باشـد توافق هسـته ای با ایـران را اجرا خواهد 
کـرد و ایـن توافـق اساسـا در راسـتای دکتریـن 
اوبامـا برای ایجـاد فضای گفتگو بین کشـورهای 

منطقـه خلیج فارس ایجاد شـده اسـت.
ادیـب مقدم بـا اعـالم موافقت خـود دربـاره علل 
مداخلـه نظامـی آمریـکا در خلیـج فـارس بطـور 
گسـترده در سـه دهـه گذشـته بـه خبرنـگار مهر 
گفـت: پروفسـور گـری سـیک در مصاحبـه خود 

به نـکات خوبی اشـاره کرده اسـت. بـه خصوص 
وی بـه طـور صحیحـی بـر درگیـر شـدن برخی 
کشـورها مثـل آمریـکا بطـور مسـتقیم در خلیـج 
فـارس اشـاره مـی کند کـه نتیجـه بحـران های 
منطقـه ای ایجـاد شـده ای بـود کـه آغازگـر آنها 

صـدام حسـین بوده اسـت.
وی در عیـن حال افزود: آمریـکا و برخی بازیگران 
از فرصـت های ناشـی از ایـن بحران ها اسـتفاده 
کردنـد تا مسـئولیت حفـظ امنیـت منطقـه ای را 
عهـده بگیرنـد. بـه عبارتـی دیگـر دولـت هـای 
آمریکا یکـی پس از دیگـری از ناآرامی ای منطقه 
در راسـتای آنچـه کـه آنهـا منافـع ملی خـود می 
دانسـتند نهایـت اسـتفاده را بردنـد. آقای سـیک 
درسـت مـی گویـد اگـر جنـگ ایـران و عـراق 
طوالنـی نمـی شـد دولـت ریـگان فرصـت پیدا 
نمی کرد کـه در حمایت از صـدام طرفی از جنگ 
ایـران و عـراق شـود. ایـن کار ریگان در راسـتای 
منافـع تاکتیکـی آمریـکا صـورت گرفـت و نـه با 
هـدف پایـان دادن بـه جنگ زیـرا هـدف ریگان 
پایـان دادن بـه جنـگ نبـود. سیاسـت خارجـی 
آمریـکا در آن مقطـع زمانی بسـیار فرصت طلبانه 
بـود، سیاسـت هایی کـه موجب بـه وجـود آمدن 
چندین تـراژدی شـد و ادامه آنهـا موجب تخریب 

روابـط آمریـکا و ایران شـد.
ادیـب مقـدم در این خصـوص تصریح کـرد: من 
فکـر نمـی کنـم کـه از آن تاریـخ باید بـه عنوان 
یـک سـالح اسـتفاده کنیـم امـا بایـد بدانیـم که 
بـدون پوشـش هـای دیپلماتیـک دولـت ریگان 
هولوکاسـت شـیمیایی حلبچـه امکان پذیـر نبود. 
مـن از منظـر تحلیلـی بـه مسـئله نگاه مـی کنم 
و نـه از منظـر سیاسـی. حمایـت سیسـتماتیک از 
صدام حسـین بـه ویژه بعد از سـال ۱98۴ آسـتانه 
بروز درگیری های بیشـتر را در منطقه پایین آورد. 
اگـر شـخصی مثـل صـدام از یـک تجـاوز بدون 
پاسـخگویی بیـرون بیایید می توان انتظار داشـت 
کـه  درگیـری دیگری را آغـاز کند. تحـوالت بعد 
از انقـالب در ایـران نیـز موجـب شـد تـا حمایت 
جهانـی از صدام صـورت گیرد که سـکان دار این 

حمایـت ها هـم آمریـکا بود.
وی در ادامه در تشـریح علل لشکرکشـی گسترده 
آمریـکا در زمان ریاسـت جمهوری جـرج بوش به 
منطقـه بـه بهانـه حمله بـه عـراق گفـت: اهداف 
آمریـکا با توجه بـه فضای جهانـی از مداخالت در 
منطقـه در سـال 90 و 9۱ بـا مداخله سـال ۱980 

بسـیار متفاوت بود.
ادیـب مقـدم افـزود: در پایـان دوران جنگ سـرد 
سیاسـت هـای جهانـی جدیـدی روی کار آمدند. 
نخبـگان سیاسـی وقـت حـکام بـر آمریـکا بطور 
فزاینـده ای در تـالش بودنـد تا نقـش هژمونیک 
آمریـکا را در خلیـج فـارس و دیگـر مناطق جهان 
افزایـش دهنـد. ایده نظـم جهانی تـک قطبی که 
توسـط آمریکایی ها بسط و گسـترش یافت از دل 

این تفکـر بیـرون آمد.
اسـتاد دانشـگاه لنـدن تصریـح کـرد: ایـن ایـده 
بالفصله توسـط نئـو محافظـه کارها در راسـتای 

دکتریـن »پیـش دسـتانه« خـود در پیـش گرفته 
شـد سیاسـتی که موجب تجاوز به عراق در سـال 
۲00۳ شـد. تجاوزی کـه تبعات فاجعـه باری هم 
بـرای آمریـکا و هـم بـرای مـردم منطقـه در پی 
داشـت. مجـددا تاکید مـی کنم که نظر پروفسـور 
گـری سـیک در ایـن خصـوص کـه رخدادهـای 
منطقه موجب شـد تـا آمریـکا در منطقـه مداخله 
کند را تایید مـی کنم، اما ایـن مداخله دیپلماتیک 
و خـوش خیم نبـود بطوریکه در پایـان کار امریکا 
بـا درگیری سـنگین در منطقـه راهـکار نظامی را 
بـر راهـکار دیپلماسـی ترجیـح داد. ایـن رویکـرد 
آمریـکا ناآرامی هـای موجود در منطقه را تشـدید 
کـرد و نتوانسـت موجبـات صلـح آمریکایـی را 
فراهـم کنـد. امریـکا هرگـز یـک طرح مارشـال 
بـرای خاورمیانه نداشـته اسـت بلکه به جـای آن 

مشـت آهنین داشـته اسـت.
اسـتاد دانشـگاه لندن با تشـریح دالیـل روی کار 
آمـدن بـاراک اوبامـا در آمریـکا بعـد از جنگهـای 
تـوان فرسـای ایـن کشـور در خاورمیانـه گفـت: 
مقاومـت در برابـر ذهنیـت دولـت هـای پادگانی 
کـه در درون ایـده جنـگ بی پایان علیه ترویسـم 
دولـت جرج بـوش نهفته بـود موجبات بـه قدرت 
رسـیدن باراک اوباما را فراهم کرد. دوران ریاسـت 
جمهـوری بـاراک اوبامـا تـا حـدودی همزمـان 
شـد بـا جنبـش هـای جهانـی صلـح و مخالفـت 
نهادهـای مدنـی اصلـی امریـکا بـا جنـگ های 
بیشـتر. اعطـای جایـزه صلـح نوبل بـه اوبامـا در 
سـال ۲009 ایـن خواسـته را نهادینه کـرد. بدون 
این فضـای جهانی و حضـور دولت اوبامـا، توافق 
هسـته ای بـا ایـران و دولـت حسـن روحانـی در 
ایران امـکان پذیر نبـود. زیرا که حداقل سیاسـت 
هـای جهانـی به سـمت یـک نظـم چنـد قطبی 
پیچیـده در حرکـت اسـت کـه در آن نظـم قدرت 

سـخت امریکا کارایـی کمتـری دارد.
ادیب مقـدم درباره دوران بعد از ریاسـت جمهوری 
بـاراک اوبامـا و اجـرای توافق هسـته ای بـا ایران 
از سـوی دولـت آتـی ایـن کشـور گفـت: امـا در 
خصـوص تحلیل دکتر سـیک در خصـوص دوره 
بعـد از ریاسـت جمهـوری اوبامـا بـا وی اختالف 
نظـر دارم. مـن در ایـن خصـوص کـه آمریـکا در 
آینـده از منطقـه آنگونـه کـه اوبامـا آن را تصـور 
مـی کند عقـب خواهد کشـید و آن را رهـا خواهد 
کـرد، خیلی خـوش بیـن نیسـتم. سیاسـت اوباما 
منحصـر بـه فـرد باقـی خواهـد مانـد دقیقـا بـه 
خاطـر بیوگرافـی شـخصی وی، فضای سیاسـت 
هـای جهانـی و خواسـت وی بـرای دیپلماسـی. 
اوبامـا محصـول جهـان وطنـی و تـالش هـای 
جهانـی بـرای آزادی اجتماعـی و سیاسـی اسـت. 
ایـن بیوگرافـی بر فلسـفه صلـح وی تاثیر داشـته 
و موجب شـده تا برخـی از با کیفیـت ترین جوامع 

آمریکایـی معاصر به وجـود آیـد. در چنین فضای 
جهانی مسـاعدی با وجود تمامـی مخالفتها اوباما 
توانسـت بطـور جزئی سیاسـت خارجـی آمریکا را 

کند. غیرنظامـی 
وی در ادامـه تاکیـد کـرد: بـا اینحـال مـن فکـر 
نمـی کنـم کـه ایـن رونـد بعـد از وی ادامـه یابد. 
در بدتریـن سـناریو مـا شـاهد حضـور یـک فـرد 
راسـتگرای متعصـب در کاخ سـفید خواهیـم بود. 
حتـی اگـر این فرد شـخصی مثـل دونالـد ترامپ 
نباشـد با اینحال سیاسـت هـای راسـتگرایانه وی 
از پیـش موجـب رادیـکال شـدن مواضـع دیگـر 
کاندیداهـا شـده اسـت. مثـال وضع طوری شـده 
اسـت که حتی کاندیداهای میانـه روی دموکرات 
ها هـم مجبور شـده اند سـخنان سـختی را علیه 
ایران به زبـان بیاورند. خاطرات جنگ عـراق از ذهن 
ها پاک شـده اسـت به همیـن علت افـکار عمومی 
مـردم آمریـکا را مـی تـوان بار دیگـر دربـاره جنگ 
های خارجی ترمیم کرد. امریکا از معدود کشـورهای 
جهان اسـت که می توان با »سـخت بـودن« بطور 
متعددی آرای قسـمت عمـده ای از جامعـه امریکا را 
بـه دسـت آورد، امری که در گذشـته بـرای جهانیان 
خطرناک بوده اسـت زیرا کاندیداها اسـیر رجزخوانی 

های سـفت و سـخت خود می شـوند.
ادیـب مقـدم دربـاره سرنوشـت توافق هسـته ای 
ایـران و آمریـکا و قـدرت هـای جهانـی گفـت: 
تقریبـا در ایـن خصوص هم کـه گفته شـده اکثر 
کاندیداهای ریاسـت جمهـوری آمریکا بـه توافق 
هسـته ای بـا ایـران احتـرام خواهنـد گذاشـت، 
موافقم)البتـه به اعتقاد من ترامپ اسـتثناء اسـت(. 
امـا بـه اعتقـاد مـن ایـن توافـق زمانی ارزشـمند 
خواهـد بود کـه کـه موجـب ائتـالف دیپلماتیک 
ایـران و آمریـکا شـود کـه مـن چنین حرکتـی را 

در آمریـکا نمـی بینم.
وی در ادامـه گفـت: تـا از ایـن طریق بسـیاری از 
مشـکالت در منطقـه حـل و فصـل شـود . اگـر 
چنیـن اتفاقـی نیفتد به سـهولت خصومـت ایران 
و آمریـکا یک دوره دیگـر عقب خواهد افتـاد. اگر 
ایـن توافـق به اقدامـات اعتمادسـاز منجر نشـود، 
اجـرای آن ممکن اسـت تبدیل به منبعی از سـوء 
برداشـت هـا و ناامنـی هـا شـود. به خصـوص از 
دیـدگاه کنونـی ایـران، توافق هسـته ای به معنی 
ایجـاد یـک عملکـرد اسـتراتژیک اسـت. اگـر در 
آمریـکا هـم چنیـن نگاهـی بـه توافـق درازمدت 
وجود داشـته باشـد و بـه آن صرفا به عنـوان یک 
حرکـت تاکتیکـی نـگاه نشـود، مـی توانـد نتایج 

مثبتـی را بـه همراه داشـته باشـد.
وی در پایـان گفـت: البته اگـر اروپا واقعـا بخواهد 
مذاکـرات اسـتراتژیک بـا ایـران را آغاز کنـد باید 
منتظـر مانـد و دیـد کـه آیـا آمریکا بـه ایـن روند 

انگیـزه خواهد بخشـید یـا خیر.

ادیب مقدم در واکنش به مصاحبه مهر با گری سیک:

سیاست آمریکا در خلیج فارس مشت 
آهنین است/ قدرت سخت کارآیی ندارد

پیمان یزدانی

ایران در جهان
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ــردن  ــدود ک ــعی در مح ــورها س ــی کش ــرا برخ || چ
ــد؟ ــران دارن ــکی ای ــه موش برنام

ــی  ــه همــان دالیل ــا ب ــد ت ــل دارن ــران تمای ــه ای ای ــان منطق رقیب
ــدود  ــران را مح ــی ای ــی نظام ــه توانای ــد هرگون ــی خواهن ــه م ک
ــا  ــد. آنه ــز محــدود کنن ــن کشــور را نی ــه موشــکی ای ــد برنام کنن
ــی،  ــی احتمال ــل هــای نظام ــه در تقاب ــد ک ــی خواهن ــن م همچنی
ــت نظامــی نداشــته باشــد. اســتدالل مــی  ــه مزی ــران هیچگون ای
ــران و در  ــل دور از ای ــه در فواص ــرادی ک ــیاری از اف ــه بس ــود ک ش
ــه روزی  ــد ک ــر هــراس دارن ــن ام ــد از ای ــی کنن غــرب زندگــی م
موشــک هــای دوربرد ایــران علیــه کشــورهای آنهــا بــه کار گرفته 
ــه در صــورت از  ــر هســتند ک ــن ام ــژه نگــران ای ــا بوی شــوند. آنه
ــه  ــران دســت ب ــام( ای ــر )برج ــق هســته ای اخی ــن تواف ــن رفت بی
ــن  ــد. ای ــته ای بزن ــژه هس ــارف و بوی ــلیحات نامتع ــتفاده از تس اس
هــراس و بیــم هــا ممکن اســت بــا تحــوالت واقعــی کــه در برنامه 
موشــکی ایــران رخ مــی دهــد تناســب نداشــته باشــند و همچنیــن 
ایــن هــراس و بیــم هــا یــک جمــع بنــدی مناســب بــا آنچــه کــه 
ــا ایــن وجــود بــه  بــه موجــب برجــام بدســت آمــده نیســت امــا ب
ایــن تــرس هــا توســط برخــی ار رهبــران سیاســی دامــن زده مــی 
شــود و بســیاری از مــردم نیــز احســاس تــرس مــی کننــد. نکتــه 
ــق هســته  ــا تواف ــه ب ــران سیاســی ک ــی آنکــه برخــی از رهب پایان

ای موافــق نبودنــد مخالفــت بــا فعالیــت موشــکی ایــران را راهــی 
ــد. ــی دانن ــام م ــردن برج ــر ک ــرای زمین گی ب

ــترک  ــدام مش ــع اق ــه جام ــاس برنام ــر اس ــا ب ||  آی
ــران  ــکی ای ــه موش ــردن برنام ــدود ک ــام( مح )برج

ــت؟ ــی اس قانون
در برجــام بــه صراحــت در مــورد برنامــه موشــکی ایــران ســخنی 
گفته نشــده اســت. ایــن توافــق فعالیــت موشــکی ایــران را محدود 
نکــرده و البتــه مانــع ایــن نیــز نمــی شــود کــه تــالش هــای بیــن 
المللــی جداگانــه ای بــرای محــدود کــردن برنامــه موشــکی ایــران 

انجــام نشــود.

||  برخــی اســتدالل مــی کننــد کــه آزمایــش موشــک 
ــه 1929  ــض قطعنام ــران نق ــوی ای ــرد از س ــان ب می

بــوده اســت. نظــر شــما چیســت؟
ــی  ــران مالحظات ــه موشــکی ای ــه در خصــوص برنام ــن قطعنام ای
دارد. هرچنــد کــه ایــن قطعنامــه بــه موجــب اجــرای برجــام خیلــی 
زود تغییــر مــی کنــد و قطعنامــه جدیــد زبــان نرمتــری در خصوص 
ــدود  ــتار مح ــی خواس ــا نرم ــته و ب ــران داش ــکی ای ــت موش فعالی

شــدن آن اســت.

||  بــه نظــر شــما آیــا تنــش هــای میــان عربســتان و 
ایــران بــر اجــرای برجــام تأثیــر مــی گــذارد؟

ــش  ــت و تن ــران نیس ــته ای ای ــق هس ــوی از تواف ــتان عض عربس
هــای میــان ریــاض و تهــران بصــورت مســتقیم بــر اجــرای برجام 
ــرات  ــد کــه ممکــن اســت تاثی تاثیــری نخواهــد داشــت. هــر چن
ــک  ــب تحری ــا موج ــش ه ــن تن ــرا ای ــد زی ــته باش ــی داش جانب
تندروهــا در غــرب شــده و ممکــن اســت آنهــا اقدامــی کنند کــه از 

ــران نقــض برجــام برشــمرده شــود. ــران ای ــد رهب دی
چنیــن اقداماتــی مــی توانــد شــامل اعمــال تحریــم هــای جدیــد 
علیــه ایــران و یــا هــر اقدامــی شــبیه ایــن باشــد و یــا بتــوان آن را 
بــه عنــوان نقــض برجــام تفســیر کــرد. البتــه حضــور ایــران در این 
ــد موجــب  ــی توان ــه م ــن تحــوالت خاورمیان ــا و همچنی تنــش ه
تحریــک بیشــتر افراطیــون غربــی بــرای اعمــال تحریــم ها شــود.

گفتگو با رئیس سابق تحلیل عملیات سیا:

برنامه موشکی ایران هیچ ارتباطی با برجام ندارد/ درک نادرست غرب
رئیس پیشین تحلیل عملیات سیا با اشاره به واکنش های کشورهای غربی در خصوص آزمایش موشکی ایران، گفت: 

برداشت مردم و رهبران سیاسی غرب در مورد فعالیت موشکی ایران نادرست است.
اقدام ایران در آزمایش کردن موشک جدید عاملی شده تا تندروهای حاضر در کشورهای غربی و همچنین رقیبان 
منطقه ای ایران پروژه ایران هراسی خود را دوباره به راه بیاندازند و تالش کنند تا بدین ترتیب کشورهای غربی 

اقدامات تنبیهی جدیدی را علیه تهران به اجرا بگذارند.
از سوی دیگر برخی نگران آن هستند که بزرگنمایی افراطیون غربی در مورد تهدیدهای ناشی از برنامه موشکی 
ایران بر اجرای برجام تأثیر بگذارد. در همین رابطه برای تحلیل بهتر این جریان با پروفسور »پل پیالر« به گفتگو 
نشستیم. پیالر از اساتید دانشگاه »جرج تاون« بوده و در گذشته کارشناس و رئیس سابق بخش تحلیل عملیات 

سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( بود. متن این گفتگو به شرح زیر است:

یـک روزنامه چاپ سـرزمین های اشـغالی با اشـاره 
بـه گسـترش روابـط مصر بـا روسـیه ایـن وضعیت 
را بـر خالف خواسـته هـای ریـاض دانسـته و ادامه 
آن را موجـب برهـم خـوردن برنامه های عربسـتان 

دانست.
ائتـالف عربسـتان علیـه ترویسـم پیـش از آنکـه 
معطـوف مبـارزه بـا داعش باشـد قصد جلوگیـری از 
نفـوذ ایـران در منطقـه را دارد امـا در این میـان جدا 
شـدن تدریجـی قاهره از ریـاض و گرم شـدن روابط 
مصـر با روسـیه مـی تواند برنامـه های عربسـتان را 

بهـم بزند.
مدت هاسـت کـه روابط عربسـتان و مصر بواسـطه 
جنـگ رسـانه هـای دو کشـور بـا یکدیگـر نسـبتا 
تیـره اسـت و اقدام اخیـر وزارت خارجه عربسـتان در 
صـدور بیانیـه ای در خصـوص آنکه روزنامـه نگاران 
منتقد سیاسـت هـای مصر هیـچ ارتباطی بـا خاندان 
سـلطنتی عربسـتان ندارنـد موجب پیچده تر شـدن 

ایـن وضعیت شـده اسـت.

ایـن خبرنگاران از سیاسـت هـای جدید مصـر بویژه 
گسـترش روابـط قاهره با مسـکو انتقاد کـرده بودند.

در مـاه هـای گذشـته نیـز برخـی از روزنامه نـگاران 
مصـری از سیاسـت هـای عربسـتان بویـژه جنـگ 
یمـن انتقـاد کـرده و عنـوان داشـته بودنـد کـه این 
حمـالت منجر بـه نتیجـه ای کـه عربسـتان در پی 

آن اسـت نخواهنـد شـد.
در این میان عربسـتان خبـر از تشـکیل ائتالفی جدید 
برای مبـارزه با تروریسـت هـا داده اسـت. حقیقت این 
اسـت که هدف اصلی از تشـکیل این ائتـالف مقابله با 

نفـوذ ایران در منطقه بویژه سـوریه اسـت.
بـه نوشـته هاآرتـص، عربسـتان بـرای اجـرای این 
برنامـه نیازمنـد همراهـی متحـدان خـود اسـت اما 
مصـر به عنـوان یکـی از متحدان سـنتی ریاض می 

توانـد ایـن برنامـه را بهـم بزند.
عربسـتان در ائتالف عربسـتان برای حملـه به یمن 
نیـز حضـور دارد امـا نیروهای خـود را بـه این جنگ 
گسـیل نکـرده اسـت. اکنون نیـز این ائتـالف جدید 

هنـوز حرکتی را از خود نشـان نـداده و ایـن در حالی 
اسـت کـه مصـر در حـال گسـترش روابـط خـود با 
روسـیه یعنی یکـی از متحـدان اصلی ایران اسـت.

ایـن روزنامـه چاپ سـرزمین هـای اشـغالی در ادامه 
مـی نویسـد: عربسـتان بـه هیـچ وجـه تمایلـی بـه 
این نـدارد که متحـدان این کشـور در شـرایط فعلی 
ارتباطـات خـود را بـا روسـیه گسـترش دهنـد اما با 
ایـن وجـود مصر بـر خـالف خواسـته هـای ریاض 

حرکـت مـی کند.
ایـن وضعیت در حالی اسـت که  عربسـتان از سـال 

۲0۱۳ تـا کنـون ۱5 میلیـارد دالر بـه مصـر کمـک 
کـرده و قاهـره در پـی دریافـت پنـج میلیـارد کمک 

اسـت. دیگر 
هاآرتـض در پایان می نویسـد: عربسـتان مـی خواهد 
بـا ائتالف جدیـد خود بـا اتحـاد ایـران و روسـیه بویژه 
در سـوریه مقابلـه کنـد و پیـش بینـی مـی شـد کـه 
مصـر یکـی از پیشـتازان ایـن ائتـالف باشـد و ریاض 
نیز تصمیـم داشـت که بـا تزریق پـول های زیـاد این 
ائتـالف را به پیش ببـرد اما گرم شـدن روابـط قاهره-

مسـکو برخالف خواسـته های عربسـتان اسـت.

هاآرتص تحلیل کرد:

گرم شدن روابط قاهره-مسکو برنامه 
ضدایرانی عربستان را به هم می زند

ایران در جهان
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سفیر سابق آمریکا در عربستان با اشاره به تنش ها میان 
ریاض و تهران، وزن کشورهای اروپایی از جمله روسیه 
برای میانجیگری میان عربستان و ایران را به مراتب بیش 

از آمریکا دانست.
در  سلطه  گسترش  برای  وسیله ای  هر  از  که  آمریکا 
خاورمیانه استفاده می کند »جان کری« را مامور کرده 
تا از طریق رایزنی با همتایان ایرانی و عربستانی خود 
همچنان نقش واشنگتن را در منطقه پررنگ نگه دارد.
دولت آمریکا برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای 
ایران هزینه های زیادی را داده و حتی بصورت ظاهری 
وارد تنش با دو هم پیمان اصلی خود در خاورمیانه یعنی 
عربستان و رژیم صهیونیستی نیز شده از همین رو طبیعی 
است که برای حفظ منافع خود با مواردی که به این توافق 

ضربه بزنند برخورد کند.
از سوی دیگر بعد از تالش های فراوان مذاکرات صلح 
سوریه آغاز شده و زمزمه هایی نیز در مورد امکان پایان 
درگیری ها در یمن به گوش می رسد که البته اقدام 
عربستان برای افزایش تنش ها با ایران منجر به شکست 

این تالش ها خواهد شد.
در  غرب  موضع  بهتر  تشریح  برای  رابطه  همین  در 
خصوص تنش های میان ایران و عربستان با »ریچارد 
دبلیو مورفی« به گفتگو نشستیم. مورفی از دیپلمات های 
کهنه کار آمریکایی است با دهها سال کار در خاورمیانه و 
کشورهای عربی. وی در سالهای جنگ ایران و عراق سفیر 
آمریکا در عربستان سعودی و بعد معاون وزیر خارجه در 
امور خاورمیانه بود. متن این گفتگو به شرح زیر است:

ــط  ــتان رواب ــتید عربس ــع هس ــه مطل ــور ک || همانط
خــود بــا ایــران را قطــع کــرده آیــا ممکــن اســت در 
ــی هــای عربســتان  مــورد تبعاتــی کــه تنــش آفرین

ــد؟ ــح بدهی ــه دارد توضی ــر خاورمیان ب
تبعــات قطــع روابــط دیپلماتیــک عربســتان بــا ایــران هنــوز بطــور 
ــوان یــک کشــور  ــه عن کامــل مشــخص نشــده اســت. ریــاض ب
ســنی کــه داعیــه رهبــری کشــورهای اســالمی را دارد بــه همــراه 
ــا ایــران قطــع و یــا کاهــش  چنــد کشــور دیگــر روابــط خــود را ب
داده انــد. ایــن قطــع روابــط دســت کــم موجــب پیچیــده تر شــدن 
رونــد یافتــن راه حــل دیپلماتیــک بــرای پایــان دادن بحــران یمــن 
و ســوریه خواهــد شــد و ایــن در حالــی اســت کــه یافتــن راه حــل 
بــرای ایــن دو کشــور  نیازمنــد همــکاری میــان ایــران و عربســتان 

اســت.
پیــش از بــروز ایــن تنــش هــای جدیــد زمینــه هایی بــرای امیــدوار 
ــای  ــوان گام ه ــی ت ــه م ــود داشــت ک ــه وج ــن نکت ــه ای ــودن ب ب
ابتدایــی را بــرای رســیدن بــه راه حــل سیاســی برداشــت امــا امروز 

امیدهــای کمــی در ایــن رابطــه وجــود دارد.

ــی  ــران زمان ــتان و ای ــان عربس ــای می ــش ه || تن
ــل  ــن راه ح ــرای یافت ــی ب ــاش های ــه ت رخ داده ک
سیاســی بــرای بحــران ســوریه در جریــان بــود. آیــا 
ــه  ــر ب ــتان منج ــات عربس ــه اقدام ــت ک ــن اس ممک

ــود؟ ــا ش ــاش ه ــن ت ــت ای شکس
اهمیـت یافتـن راه حـل بـرای سـوریه نـه تنهـا بـرای کشـورهای 
منطقه بلکه برای اروپا، آمریکا، و روسـیه بسـیار باالسـت و گسست 
روابـط میـان ایران و عربسـتان می توانـد تالش های انجـام گرفته 
بـرای رسـیدن بـه آتـش بـس در سـوریه را به شکسـت بکشـاند و 

طبیعی اسـت کـه این کشـورها نگـران وضعیـت موجود باشـند.

ــا در  ــش ه ــش تن ــا در افزای ــعودی ه ــدام س || اق
ــا  ــکا و اروپ ــع آمری ــا مناف ــرت ب ــه در مغای خاورمیان
بویــژه در خصــوص توافــق هســته ای ایــران و تاش 
ــح  ــه صل ــیدن ب ــرای رس ــام ب ــال انج ــای در ح ه
ســوریه اســت. آیــا بــا توجــه بــه ایــن شــرایط مــی 
تــوان انتظــار داشــت کــه غــرب بــرای کاهــش ایــن 

ــود؟ ــری ش ــا وارد میانجیگ ــش ه تن
در حــال حاضــر ســازمان ملــل بهتریــن موقعیــت را بــرای 
ــت  ــکا موقعی ــران دارد. آمری ــتان و ای ــان عربس ــری می میانجیگ
ــدارد و مــی خواهــم در  ــرای میانجیگــری ن ــران ب ــزد ای ــی ن چندان
ــه وزن  ــه روســیه ک ــا از جمل ــکان میانجیگــری اروپ ــه ام اینجــا ب
ــد  ــتان( دارن ــران و عربس ــرف )ای ــر دو ط ــرای ه ــی ب ــل توجه قاب

ــم. ــاره کن اش

گفتگو با سفیرسابق آمریکا درعربستان 

سازمان ملل بهترین نهاد برای میانجیگری میان عربستان و ایران است

ــکا در  ــی آمری ــات مل ــازمان اطالع ــی س ــه مخف ــای برنام افش
ــژه در خصــوص  ــم صهیونیســتی بوی ــی از رژی خصــوص جاسوس
مســائل مربــوط بــه ایــران، موجــب بــروز حساســیت هــای جدیــد 

ــت. ــده اس ــنگتن ش ــو و واش ــل آوی در ت
هر چند پس از افشـای جاسوسـی گسـترده سـازمان اطالعات ملی 
آمریـکا )سـازمان دربرگیرنـده ۱۶ نهـاد اطالعاتـی( از کشـورهای 
مختلـف جهان در سـال ۲0۱۳ کسـی گمـان نمی کرد که اسـرائیل 
نیـز در میـان اهـداف جاسوسـان آمریکایی باشـد اما گویا شـخص 
»باراک اوباما« رئیس جمهور آمریکا، شـخص دسـتور جاسوسـی از 

مقامـات تـل آویو را صـادر کرده اسـت.
بــر اســاس گــزارش راشــاتودی و وال اســتریت ژورنــال، اوبامــا بــه 
دلیــل تنــش هایــی کــه میــان آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی بــه 
ویــژه در خصــوص مذاکــرات هســته ای ایــران بــوده دســتور ایــن 

کار را صــادر کــرده اســت.
ــام  ــای انج ــی ه ــب جاسوس ــه موج ــزارش، ب ــن گ ــاس ای ــر اس ب
شــده دولــت آمریــکا دقیقــا در جریــان البــی گــری های گســترده 

اســرائیل بــا قانونگــذاران آمریــکا بــرای زمیــن زدن توافــق هســته 
ــران و کشــورهای ۱+5 قــرار داشــته اســت. ای ای

ــس از حصــول  ــی پ ــران و حت ــته ای ای ــرات هس ــان مذاک در جری
ــته  ــق هس ــا تواف ــکا ب ــره آمری ــت کنگ ــش از موافق ــق و پی تواف
ــه  ــرای ب ــادی ب ــالش زی ــم صهیونیســتی ت ای انجــام شــده، رژی
ــک«  ــی »آیپ ــام داد و حت ــق انج ــن تواف ــاندن ای ــت کش شکس
البــی قدرتمنــد صهیونیســت هــا در آمریــکا هزینــه هــای چندصد 
ــام داد. ــته ای انج ــق هس ــن زدن تواف ــرای زمی ــون دالری ب میلی

حتــی در ایــن میــان موضــوع جاسوســی اســرائیل از محــل 

ــرای  ــه ب ــد ک ــا ش ــز افش ــورهای ۱+5 نی ــران و کش ــرات ای مذاک
ــت. ــر گذاش ــرات تاثی ــر مذاک ــی ب مدت

ــورها و  ــی کش ــا از تمام ــکا تقریب ــی آمری ــات مل ــازمان اطالع س
نهادهــای بیــن المللــی بویــژه همپیمانــان اصلــی ایــاالت متحــده 
جاسوســی کــرده اســت. افشــای ایــن موضــوع کــه ســرآغاز آن در 
ســال ۲0۱۳ و بــا اقدامــات »اداوارد اســنودن« انجــام شــد موجــب 
گردیــد تــا بــرای مدتــی روابــط آمریــکا بــا کشــورهایی هممچــون 
ــکای التیــن وارد تنــش  آلمــان، برزیــل و دیگــر کشــورهای آمری

شــود.

جاسوسی متقابل و پیامدهای آن؛

تنش جدید میان
 اوباما-نتانیاهو/ اسرائیل سوژه 

جدید جاسوسی آمریکا
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استاددانشگاه آالبامای آمریکا با اشاره به بهانه جویی 
برخی کشورها درباره برنامه موشکی ایران و استناد آنها 
به قطعنامه۱۹۲۹ گفت که به موجب تصویب قطعنامه 

۲۲۳۱، قطعنامه های قبلی دیگر ماهیتی ندارند.
اقدام ایران در آزمایش کردن موشک جدید عاملی شده 
تا تندروهای حاضر در کشورهای غربی و همچنین رقیبان 
منطقه ای ایران پروژه ایران هراسی خود را دوباره به راه 
بیاندازند و تالش کنند تا بدین ترتیب کشورهای غربی 
اقدامات تنبیهی جدیدی را علیه تهران به اجرا بگذارند.

از سوی دیگر برخی نگران آن هستند که بزرگنمایی 
برنامه  از  ناشی  تهدیدهای  مورد  در  غربی  افراطیون 
موشکی ایران بر اجرای برجام تأثیر بگذارد. در همین 
با پروفسور »نادر  رابطه برای تحلیل بهتر این جریان 
انتصار« رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آالبامای 
جنوبی به گفتگو نشستیم که مشروح آن به شرح زیر است

ــردن  ــدود ک ــعی در مح ــورها س ــی کش ــرا برخ || چ
ــد؟ ــران دارن ــکی ای ــه موش برنام

ــوان  ــه عن ــران را ب ــکی ای ــای موش ــی ه ــورها توانائ ــی کش برخ
ــای  ــر تجاوزه ــور در براب ــن کش ــده ای ــروی بازدارن ــن نی موثرتری
احتمالــی  در منطقــه مــی داننــد. ایــن دیــدگاه بــا در نظــر گرفتــن 
ایــن حقیقــت کــه دشــمنان منطقــه ای ایــران اقــدام بــه خریــد و 
انبــار حجــم گســترده ای از ســالح کــرده و توانائــی هــای نظامــی 
خــود را نیــز افزایــش داده انــد مشــخص مــی شــود. بــرای مثــال، 
عربســتان ســعودی ســومین بودجــه بــزرگ نظامــی جهــان را دارد 
و یــک اشــتیاق پایــدار بــرای خریــد پیشــرفته تریــن تســلیحات از 
غــرب را دارد. حتــی یــک کشــور کوچکــی همچــون امــارات نیــز 
بــه ایــن جریــان پیوســته اســت. ایــن کشــورها و همراهــان غربــی 
آنهــا مــی خواهند تــا برتــری نظامــی خــود را بویــژه در بعــد هوایی 

در برابــر ایــران و بویــژه تــوان موشــکی ایــن کشــور حفــظ کننــد. 
ــران مانعــی در راه حفــط  ــوان موشــکی ای ــد ایــن کشــورها ت از دی

برتــری نظامــی محســوب مــی شــود.

ــه  ــردن برنام ــدود ک ــام مح ــاس برج ــا براس || آی
ــت؟ ــی اس ــران قانون ــکی ای موش

برنامــه جامــع اقــدام مشــترک )برجــام( برنامــه موشــکی ایــران 
ــر از بخشــی را کــه امــکان حمــل کالهــک هســته ای  ــه غی ب
ــر  ــن ام ــد و ای ــی کن ــر را محــدود نم ــای دیگ را دارد بخــش ه
)ابهــام( در لحــن برجــام وجــود دارد.  چگونــه مــی تــوان ثابــت 
کــرد کــه موشــکی بــرای حمــل کالهــک هســته ای طراحــی 
شــده اســت؟ محــدوده خاصــی کــه بــرای تعریــف موشــکی بــا 
ــه  ــت؟ ب ــود دارد چیس ــته ای وج ــک هس ــل کاله ــت حم قابلی
ــدون  ــوان ب ــا نمــی ت ــا و ســواالت مشــابه آنه ــن پرســش ه ای
آگاهــی از میزانــی از اطمینــان پاســخ داد. متاســفانه ایــن ابهــام 
ــا  از ســوی مخالفــان برجــام مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد ت
ــدی را  ــای جدی ــم ه ــرده و تحری ــوال ب ــر س ــق را زی ــن تواف ای

ــد. ــران وضــع کنن ــه ای علی

|| آیــا اقــدام ایــران در آزمایــش موشــک میــان بــرد 
نقــض قطعنامــه 1929 بــود؟

ــی  ــل محدودیت ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــه ۱9۲9 ش قطعنام
ــان  ــای می ــک ه ــه موش ــران از جمل ــکی ای ــه موش ــر برنام را ب
ــا ایــن وجــود مــا بایــد قطعنامــه  ــرد اعمــال مــی کنــد. امــا ب ب
۲۲۳۱ شــورای امنیــت را کــه در ســال ۲0۱5 بــه تصویــب 
ــه  ــن قطعنام ــم ای ــد هفت ــیم. در بن ــته باش ــاد داش ــه ی ــید ب رس
ــر اســاس مشــاهدات شــورای  ــه ب ــوان شــده ک بخــش اول عن
امنیــت از گــزارش هــای آژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی در 
مــورد عمــل بــه تعهــدات هســته ای از ســوی ایــران، قطعنامــه 
هــای ۱۶9۶ )تصویــب شــده در ســال ۲00۶(، ۱۷۳۷ )تصویــب 
شــده در ســال ۲009( ، ۱۷۴۷ )تصویــب شــده در ســال ۲00۷(، 

۱80۳ )در ســال ۲008(، ۱9۲9 )تصویــب شــده در ســال ۲0۱0( 
و قطعنامــه ۲۲۲۴ )تصویــب شــده در ســال ۲0۱5( بایــد خاتمــه 
بیابنــد. بــه عبــارت دیگــر قطعنامــه ۱9۲9 بــه موجــب تصویــب 

ــدارد. ــی ن ــر ماهیت ــه ۲۲۳۱ دیگ قطعنام

|| آیــا تنــش هــای میــان ایــران و عربســتان تاثیــری 
بــر اجــرای برجــام خواهنــد داشــت؟

ــدت  ــران از م ــق هســته ای ای همــه طــرف هــای حاضــر در تواف
هــا پیــش اعــالم کــرده انــد کــه خــود را متعهــد بــه اجــرای برجام 
مــی دادننــد. بــا ایــن وجــود بــا توجــه بــه آنکــه تنــش هــای اخیــر 
میــان عربســتان و ایــران تــا چــه حــد افزایــش خواهنــد یافــت این 
امــکان وجــود دارد کــه مخالفــان منطقــه ای و آمریکایــی برجــام از 
ایــن تنــش هــا سوءاســتفاده کــرده و از آن بــه عنــوان اهرمــی برای 
از مســیر خــارج کــردن برجام اســتفاده کنند. عربســتان ســعودی در 
میــان کشــورهایی اســت کــه علیــه برجــام البــی هــای زیــادی را 
انجــام داده اســت و ریــاض حامیــان قدرتمنــدی در کنگــره آمریــکا 
دارد کــه آنهــا بــدون شــک از طریــق اعمــال تحریــم هــای جددید 
علیــه ایــران ســعی در خــارج کــردن برجــام از مســیر خــود خواهند 

داشــت.  

گفتگو با استاد دانشگاه آالبامای آمریکا:

دلیل مخالفت با برنامه موشکی ایران/ 
برجام ابهام دارد

یــک روزنامــه آمریکایــی از اقــدام کاخ ســفید در بــه تعویــق 
ــر داد. ــران خب ــد ای ــای جدی ــم ه ــن تحری انداخت

ــران،  ــه ای ــفید علی ــود کاخ س ــرار ب ــه ق ــدی ک ــای جدی تحریم ه
بــه خاطــر »توســعه برنامــه موشــکی« آن اعمــال کنــد، بــه تاخیــر 

ــاده اســت. افت
ــای  ــا مقام ه ــاده ام ــق افت ــه تعوی ــا ب ــم ه ــن تحری ــد ای ــر چن ه
ایــاالت متحــده بــر مقابلــه بــا برنامــه موشــکی جمهوری اســالمی 

ــد. ــد کرده ان تاکی
در روزهــای گذشــته اعــالم شــده بــود کــه آزمایــش  هــای اخیــر 
ــازه ای  ــکا تحریم هــای ت ــا آمری ــران ســبب شــده ت موشــکی در ای
را علیــه افــراد حقیقــی و حقوقــی مرتبــط بــا ایــن موضــوع آمــاده 
کنــد و فهرســتی از کســانی کــه قــرار بــود بــا تحریم هــای جدیــد 
روبــه رو شــوند نیــز منتشــر شــد که دســت  کــم ۱۲ فــرد و شــرکت 

ــت. ــر می گرف را در ب
روزنامــه وال اســتریت ژورنــال بــه نقــل از مقامــات رســمی 

می گویــد اعمــال ایــن تحریــم  هــا، در ســایه اجــرای توافــق اتمــی 
میــان تهــران و شــش قــدرت جهانــی، بــه تاخیــر افتــاده اســت. در 
حــال حاضــر ایــران در حــال اعمــال محدودیت هایــی بــر برنامــه 
اتمــی خــود اســت، و در پــی آنهــا تحریم هــای بین المللــی علیــه 

تهــران برداشــته خواهنــد شــد.
ــرای  ــفید ب ــه کاخ س ــد ک ــد کرده ان ــکا تاکی ــی آمری ــات دولت مقام
مقابلــه بــا »توســعه برنامــه موشــکی« ایــران »ثابــت  قــدم« اســت 
و وزارت خزانــه داری آن کشــور نیــز همچنــان تحریم هــای جدیــد 
را در دســتور کار خــود دارد. بــا ایــن همــه تاریــخ مشــخصی بــرای 

ــه نشــده اســت. ــی ارائ اعمــال ایــن تحریم هــای احتمال
قانونگــذاران جمهوریخــواه در ایــاالت متحــده انتقادهایــی را متوجه 
دولــت بــاراک اوبامــا کــرده و می گوینــد رئیس جمهــوری و 
دولــت آن کشــور اراده خــود را بــرای بــه چالــش کشــیدن ایــران از 
دســت داده انــد. برخــی دیگــر از منتقــدان می گوینــد تحریم هــای 
ــر تحریم هایــی کــه قــرار اســت برداشــته  ــد در براب ــی جدی احتمال

شــوند، ناچیــز اســت.
ــد اعمــال تحریم هــای جدیــد  از ســوی دیگــر گروهــی مدعــی ان
ــرای  ــده ب ــت  آم ــق به دس ــت تواف ــن اس ــی، ممک ــرایط فعل در ش
برچیــدن بخــش مهمــی از فعالیت هــای اتمــی ایــران را بــه خطــر 

ــدازد. بیان
ــر فضــای  ــن تحریمهــا ب ــر اعمــال ای ــه تاثی ــز ب برخــی دیگــر نی

ــد. ــاره کرده ان ــران اش ــش روی ای ــات پی ــی و انتخاب سیاس
ــی منتشــر شــده کــه  ــال در زمان ــازه وال اســتریت ژورن گــزارش ت
ــال  ــاز س ــتانه آغ ــران، در آس ــوری ای ــی، رئیس جمه ــن روحان حس
نــوی میــالدی، نامــه ای بــه وزیــر دفــاع خــود نوشــت و خواســتار 
ــا  ــلح ب ــای مس ــاز نیروه ــورد نی ــک های م ــواع موش ــد ان »تولی

ــت بیشــتر« شــد. ســرعت و جدی
بـا ایـن همـه جـان کربـی، سـخنگوی وزارت خارجـه ایـاالت 
متحـده، گفته اسـت موضوع تحریم هـای جدیـد ایـران، ارتباطی با 

»تهدید هـای« اخیـر و توافـق اتمـی صورت گرفتـه نـدارد.
ــود  ــب خ ــات مناس ــه اقدام ــا ب ــت »م ــرده اس ــا ک ــی ادع کرب
بــرای جلوگیــری از رفتارهــای بی ثبات کننــده تهــران ادامــه 

می دهیــم«.
پیــش از ایــن قــرار بــود در صبــح چهارشــنبه )بــه وقت واشــنگتن( 
ایــن تحریم هــا اعــالم شــوند، امــا بــه گــزارش وال اســتریت  ژورنال 

در همــان روز تصمیــم گرفتــه شــد کــه فعــال بــه تاخیــر بیافتند.

وال استریت گزارش داد:

کاخ سفید اجرای تحریم های جدید ایران را 
به تعویق انداخت

ایران در جهان
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نیروهــای عراقــی کــه از مدتهــا قبــل در اطــراف الرمــادی مرکز 
اســتان االنبــار در غــرب ایــن کشــور گلــوی داعــش را فشــرده 
انــد آرام آرام بــه داخــل ایــن شــهر اســتراتژیک وارد شــده انــد تا 

ضربــه نهایــی را بــر تکفیــری هــا وارد کنند.
ــداد  ــا بغ ــر ب ــدود ۱08 کیلومت ــه ح ــادی شــهری اســت ک الرم
ــار یکــی از اســتانهای  ــن شــهر در اســتان االنب ــه دارد. ای فاصل
ــرب آنچــه  ــوب غ ــن شــهر در جن ــرار دارد. ای ــراق ق ــاور ع پهن
مثلــث ســنی عــراق نامیــده مــی شــود واقــع شــده اســت. بــر 
اســاس برآوردهــا تعــداد ســاکنان آن 900 هــزار نفــر تخمیــن 

ــود. ــی ش زده م
بیشــتر ســاکنان این شــهر از عشــایر الدیــم البوفهــد، البوعلوان، 
ــو ریشــه و  ــه، الب ــو خلیف ــاب، البوعســاف، البومرعــی، الب البوذی
البوعبیــد هســتند. ایــن شــهر در دوره مدحــت پاشــا در حــدود 
ســالهای ۱8۶9 تــا۱8۷۲ بنــا شــده اســت. در حدفاصــل 
الرمــادی و فلوجــه فــرودگاه ســن الذبــان کــه انگلیســی هــا در 

ــرار دارد. ــد، ق ــا کردن ــال ۱9۳5 بن س
پــس از ســال ۱9۳۲ الرمــادی بــه شــکل کنونــی آن درآمــد و 
راههــای مواصالتــی در آن کشــیده شــد و کارهــای عمرانــی 
در آن صــورت گرفــت. در دوره اشــغال عــراق در ســال ۲00۳ 
تــا ۲0۱۱ ، الرمــادی محلــی بــرای مبــارزه بــا آمریکایــی هــا 

بــود.
ــی  گــروه داعــش در ســال ۲0۱۴ هنگامــی کــه بخــش های
ــا ســقوط  ــار هــم شــد ام از عــراق را اشــغال کــرد وارد االنب
شــهر الرمــادی بــه دســت داعــش در هفــده مــاه مــه ۲0۱5 
ــه  ــود. تروریســت هــا داعــش از دو محــور شــمال از منطق ب
البوفــراج و دوم از شــرق از ناحیــه فــرات در امتــداد الحبانیــه 
و الخالدیــه در مســیر الرمادی-فلوجــه بــه ایــن شــهر یــورش 

ــد. بردن
ــاری  ــات انتح ــش از ۲۷ عملی ــورش، داع ــن ی ــا ای ــان ب همزم
در ورودی هــای شــهر الرمــادی اســتفاده کــرد و بــه دنبــال آن 
تکفیــری هــا ماننــد مــور و ملــخ وارد شــهر شــدند و مناطــق و 
خیابانهــای ایــن شــهر را اشــغال کردنــد کــه از جملــه آن مقــر 
ــه ســد  ــن شــهر و منطق ــراق در داخــل ای ــش ع ــپ دوم ارت تی

ــود. ــوروار در شــمال غــرب ب ال
ــغال آن  ــل اش ــه دالی ــهر از جمل ــن ش ــتراتژیک ای ــت اس اهمی

ــت. ــوده اس ــش ب ــط داع توس

موقعیت ژئوپلتیک
ــوردار  ــازی برخ ــی ممت ــت جغرافیای ــهر از موقعی ــن ش -ای
اســت و بــه بغــداد نزدیــک اســت. داعــش بــا اشــغال 
ــه ارتــش عــراق  ــوان اهــرم فشــاری علی ــه عن ــن شــهر ب ای

ــد. ــی کن ــتفاده م اس
ــه  ــکان را ب ــن ام ــوریه دارد و ای ــا س ــبانی ب ــای چس - مرزه
داعــش مــی دهــد کــه تحــرکات زیــادی داشــته باشــد. داعــش 
از ایــن طریــق امــکان حرکــت در دیگــر مناطــق اســتان االنبار 
ــهرهایی  ــوی ش ــه س ــت ب ــوریه را دارد. حرک ــل س ــه داخ و ب
ــر در  ــه ســوی تدم ــا ب ــزور ی ــال و دیرال ــم و البوکم ــد القائ مانن
حمــص ســوریه از ایــن مســیر میســر اســت. داعــش مــی تواند 
از تروریســت هــای خــود در الحبانیــه و فلوجــه حمایــت کنــد و 
بــا دشــت جنــوب غــرب منطقــه بــه ســمت اردن و عربســتان 

ســعودی ارتبــاط داشــته باشــد.
ــه  ــان آب ب ــر جری ــلط ب ــه تس ــه مثاب ــادی ب ــر الرم ــلط ب -تس
ــه ویــژه کــه تکفیــری  ســوی مرکــز و جنــوب عــراق اســت ب

هــا از ســالح آب در جنــگ علیــه عــراق و مــردم آن بهــره هــا 
ــد. ــرده ان ب

ــک  ــه ی ــراق ک ــای ع ــتان ه ــن اس ــی از بزرگتری ــز یک - مرک
ــت. ــد، اس ــی ده ــکیل م ــراق را تش ــاحت ع ــوم مس س

- اهمیــت بافــت جمعیتــی آن کــه نزدیــک بــه یــک میلیــون 
نفــر هســتند و بیشــتر آنهــا را عشــایر تشــکیل مــی دهنــد.

ــا آمریکایــی هــا  - ایــن شــهر از کانــون هــای مهــم مقابلــه ب
ــداری در آن تشــکیل شــده اســت. ــوده و شــورای هــای بی ب

ــاط  ــه ارتب ــع اســت و حلق ــداد واق ــی بغ ــهر در نزدیک ــن ش -ای
ــان  ــق و ام ــان بغداد-دمش ــی می ــن الملل ــای بی ــی راهه اصل
اســت. ایــن مثلــث گذرگاهــی تقریبــاً اجبــاری در ارتبــاط میــان 
ســه پایتخــت مذکــور اســت و بنابرایــن پیونــد دهنــده زمینــی 
ــرات  ــت. رود ف ــراق اس ــوریه، اردن و ع ــان س ــتراتژیکی می اس
ــه ســوی فلوجــه در شــرق  وارد آن مــی شــود و در داخــل آن ب
و دریاچــه حبانیــه در جنــوب شــرق حرکــت مــی کنــد. میــان 
ــر  ــرات وجــود دارد کــه ب ــر رود ف ــی ب مناطــق آنهــا پلهــای آب

ــد. ــی افزای ــی حســاس آن م ــت جغرافیای اهمی
-بــرای ارتــش عــراق، شــهر الرمــادی از نظــر نظامــی و 
اســتراتژیک در جنــگ بــا تروریســت هــا اهمیــت اســتراتژیکی 
ــداد  ــرای بغ ــر ب ــهر دروازه خط ــن ش ــل دارد. ای ــش از موص بی
ــر  ــد ب ــر آن مســلط شــود مــی توان ــال اســت. هــر کــه ب و کرب
اغلــب محورهــای منتهــی بــه پایتخــت عــراق و جنــوب عــراق 

ــود. مســلط ش

اصرار دولت عراق بر بازپس گیری الرمادی
ایــن اهمیــت جغرافیایــی و اســتراتژیکی ســبب مــی شــد کــه 
دولــت عــراق خیلــی ســریع بــه دنبــال بازپــس گیــری الرمادی 
ــای  ــالح ه ــواع س ــا ان ــی ب ــش و مردم ــای ارت ــد و نیروه باش
ــه  ــکلی ک ــد. مش ــه زدن ــهر خیم ــن ش ــراف ای ــنگین در اط س
دربــاره ورود نیروهــای مردمــی بــه االنبــار وجــود داشــت پس از 

موافقــت شــیوخ االنبــار حــل شــد.
ــه  ــادی در منطق ــق زی ــات مناط ــل اول و دوم عملی  در مراح
الکرمــه در شــمال شــرق الرمــادی آزاد شــدند. خــط جنــوب 
ــرای  ــانی ب ــداد رس ــد. ام ــل ش ــار متص ــه الثرث ــامراء ب س
داعــش از اســتانهای نینــوا و صــالح الدیــن بــه طــور کامــل 
قطــع شــد و از ســمت شــمال غــرب االنبــار نیــز تــا حــدودی 

قطــع شــد.
محورهــای عملیــات از الحصیبــه در شــرق الرمــادی و منطقــه 
العنکــور بــه ســوی مناطــق الطاشــی و کیلومتــر ۳5 تــا محــور 
ــم  ــر ناظ ــی ب ــای عراق ــود و نیروه ــر ۱8 ب ــی در کیلومت غرب
ــوب شــرق مســلط شــدند. ــن در جن ــه الالی التقســیم و منطق

موانع موجود در مسیر آزادسازی الرمادی
امــا آنچــه عملیــات در الرمــادی را ســخت مــی کــرد وجــود غیر 
ــا پخــش  ــی عــراق ب ــروی هوای ــه نی ــان در آن اســت ک نظامی
ــد.  ــرک کنن ــهر را ت ــه ش ــا خواســت ک ــی از آنه ــه های اطالعی
ــه ای  ــان امــکان عملیــات هوایــی و توپخان ــر نظامی وجــود غی

ــد. را دشــوار مــی کن
تروریســت هــا مطابــق معمــول از بمــب گــذاری خیابــان هــا و 
مناطــق اطــراف آن اســتفاده مــی کننــد. تکفیــری هــا از غیــر 
نظامیــان بــه عنــوان ســپر انســانی اســتفاده مــی کننــد و اجــازه 

خــروج آنهــا را نمــی دهنــد.

عزم راسخ برای فتح الرمادی
امــا بــا وجــود دشــواری هــای عملیــات بازپــس گیــری الرمادی 
ارتــش عــراق مصمــم بــه انجــام آن اســت زیــرا بازپــس گیری 
ایــن شــهر اهمیــت اســتراتژیک و ملــی بــرای دولــت عــراق در 

جنــگ بــا داعــش دارد.
نیروهــای امنیتــی و مردمــی عــراق مصمــم هســتند تــا داعــش 
ــوی  ــی ک ــای عراق ــد. نیروه ــو درآورن ــه زان ــادی ب را در الرم
افســران را بــه کنتــرل خــود درآورده انــد و موفــق بــه ورود بــه 
منطقــه البکــر در الرمــادی شــده انــد. ایــن منطقــه در حدفاصل 
ــت.  ــده اس ــع ش ــی واق ــاختمانهای دولت ــره و س ــان الحمی می
نیروهــای عراقــی پــل هــای شــناور بــر روی رود الــورار بســته 

ــد. ــه ســوی مرکــز الرمــادی برون ــا ب ــد ت ان
تاکنــون در ایــن عملیــات غافلگیر کننده بســیاری از تروریســت 
هــای داعــش بــه مــزارع مجــاور گریختــه انــد. ده هــا 
تروریســت بــه هالکــت رســیده و خودروهــای بمبگذاری شــده 
آنهــا منهــدم شــده اســت. نیروهــای عراقــی در حــال پیشــروی 
ــن  ــق ای ــه مناط ــازی هم ــادی و پاکس ــز الرم ــوی مرک ــه س ب
شــهر هســتند. داعشــی هــا در الرمــادی چــاره ای جــز مــرگ 

ــد. و تســلیم شــدن ندارن

اهمیت نبرد الرمادی در جنگ با داعش در عراق/ موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک
فرزاد فرهادی
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ــورهای  ــه کش ــه اینک ــه ب ــا توج || ب
عضــو ائتــاف ســعودی ضــد داعــش 
تعریــف مشــترک و واحــدی از موضــوع 
ــان  ــان در می ــد و خودش ــد ندارن تهدی
ــد،  ــادی دارن ــات زی ــان اختاف خودش
ــی  ــن ائتاف ــد چنی ــی کنی ــر م ــا فک آی

ــود؟ ــد ب ــق خواه موف
ــا اینکــه کشــورهای عضــو دارای  ــالف ه در ائت
ــدگاه هــا و برداشــت هــای کامــال مشــترک  دی
از یــک تهدیــد باشــند مســئله ضــروری نیســت. 
نمــی تــوان گفــت کــه تمامــی کشــورهایی کــه 
بــه یــک »ائتــالف اراده هــا« مــی پیوندنــد بایــد 
همیشــه دارای اهــداف دقیقــا یکســان و درکــی 
دقیقــا یکســانی از تهدیــدات داشــته باشــند. خود 
نفــس دور هــم گــرد آمــدن بــرای کاری ممکــن 
ــورها  ــرای کش ــی ب ــوق های ــی مش ــت حت اس

ایجــاد کنــد تــا همــکاری بهتــری بــا همدیگــر 
ــد،  ــه کنن ــر اختالفاتشــان غلب داشــته باشــند و ب
حتــی آنهایــی کــه دارای دیــدگاه هــای متفــاوت 

هســتند.

|| چنیــن ائتافــی بــدون حضــور 
ــه  ــران چ ــل ای ــده ای مث ــر عم بازیگ

جایگاهــی خواهــد داشــت؟
اســتفاده از واژه »اســالمی« بــرای ایــن ائتــالف 
ــا آن  ــرا آنچــه کــه مــا ب مشــکل ســاز اســت زی
ــدارد و  ــن ن ــه دی ــی ب ــتیم ارتباط ــر هس درگی
قــرار اســت مــا یــک مســئله ملمــوس را حــل و 
فصــل کنیم. بــه اعتقــاد من عربســتان ســعودی 
بایــد بــه عنــوان کشــور ایجــاد کننــده ائتــالف و 
ایــران کــه خــارج از ایــن ائتــالف اســت در ایــن 
ــر را  ــال همدیگ ــود در قب ــع خ ــوص مواض خص

تعدیــل کننــد.
حقیقتـا بایـد دو کشـور خیلی پیشـتر در خصوص 
حـل مشـکالت منطقـه ای شـروع بـه همکاری 
بـا هـم مـی کردنـد و ایـن کار ابتـدا باید قبـل از 
اینکه مسـئله سـوریه یک مسـئله جهانی می شد 
از طریـق یـک مکانیسـم منطقـه ای در سـوریه 

توسـط ایـران و عربسـتان آغـاز می شـد.
بــرای دســتیابی بــه یــک مکانیســم واقعــی کــه 
ــکالت  ــل مش ــل و فص ــخگوی ح ــد پاس بتوان
منطقــه ای باشــد بازیگــران منطقــه ای یــا 
کشــورهایی کــه جمعیــت بــزرگ مســلمان 
ــان  ــل مشکالتش ــرای ح ــد ب ــد بتوانن ــد بای دارن
فراتــر از تفکــرات و اختالفــات مذهبی خودشــان 
عمــل کننــد. ایــن بازیگــران بایــد ســعی کننــد 
مشکالتشــان را از طریــق گفتگــو و راهکارهــای 

ــد. ــل کنن ــل و فص ــی ح سیاس

|| تبعــات یــا مزایــای احتمالــی حضــور 
ترکیــه در چنیــن ائتافــی بــرای آنــکارا 

چــه خواهــد بــود؟
ــط  ــا اســتفاده از رواب ترکیــه و دیگــر بازیگــران ب
ــه  ــا کشــورهای مســلمان از جمل ــود ب خــوب خ
ــالف  ــن ائت ــا حضــور در ای ــد ب ــی توانن ــران م ای
ایــن تضمیــن را بدهنــد کــه چنیــن مکانیســمی 
ــود،  صرفــا یــک مکانیســم فرقــه ای نخواهــد ب

هــر چنــد مــا هنــوز بــه خاطــر نداشــتن بســیاری 
از جزئیــات دربــاره ایــن ائتــالف از ماهیــت واقعی 
آن خبــر نداریــم. مشــارکت ترکیــه در ایــن 
ــودن  ــه ای ب ــزان فرق ــد از می ــی توان ــالف م ائت

ــد. آن بکاه

|| آیــا فکــر نمــی کنیــد کــه بهتــر بــود 
ــاف  ــوان ائت ــه عن ــی ک ــن ائتاف چنی
اســامی ضــد تروریســم را دارد از 
ــامی  ــکاری اس ــازمان هم ــق س طری
ــی  ــکیل م ــت و تش ــی گرف ــورت م ص

ــد؟ ش
ــوع همــکاری  ــن ن ــم ای مجــددا تکــرار مــی کن
نیــازی بــه ایــن نــدارد کــه تحــت عنــوان 
ــن  ــف ای ــرا تعری ــرد زی ــورت گی ــالمی ص اس
مشــکل بــه عنــوان مشــکلی »اســالمی« 
ــالمی«  ــع آن »اس ــه تب ــت و ب ــی اس غیرمنطق
ــده  ــز اشــتباه اســت. پدی ــدن راهــکار آن نی خوان
تروریســم کــه مــا امــروز بــا آن مواجــه هســتیم، 
عمــال یــک مشــکل جهانــی اســت پــس بایــد 
ــم را  ــت محک ــای سیاس ــه ه ــم گزین ــا بتوانی م
ــه  ــم. ب ــکار بندی ــردن آن ب ــرف ک ــرای برط ب
ــر مذهــب  ــی ب ــگاه مبتن ــن داشــتن ن ــاد م اعتق
ــی  ــر مذهب ــه غی ــکلی ک ــک مش ــل ی ــرای ح ب

ــت. ــادن اس ــی در دام افت ــه نوع ــت؛ ب اس

پیمان یزدانی

»اوزدم سانبرک« با رد»اسالمی«خواندن ائتالف ضد تروریسم سعودی، تروریسم 
را مشکلی جهانی دانست که ارتباطی به اسالم ندارد و گفت: تأکید بر اسالمی بودن 

راهکار مبارزه با تروریسم نوعی به دام افتادن است.
هفته گذشته »محمد بن سلمان« وزیر دفاع عربستان اعالم کرد که ائتالفی با حضور ۳۴ 
کشور به همراه تشکیالت خودگردان فلسطین برای آنچه وی مبارزه با تروریسم خواند 

تشکیل شده است.
این ائتالف به اعتقاد برخی از کارشناسان و سیاست مداران منطقه به خاطر وجود 
اختالفات گسترده داخلی بین اعضای ائتالف و عدم حضور کشورهایی چون ایران که از 

قدرت های منطقه ای است نخواهد توانست به اهداف ادعایی خود دست یابد.
در همین راستا در روزهای گذشته گروهی از دیپلمات های ارشد سابق ترکیه درباره 
ماهیت و ساختار مذهبی حاکم بر این ائتالف هشدار داده و تصریح کردند چنین ائتالفی 

می تواند به تشدید اختالفات فرقه گرایانه در منطقه بیانجامد.
در همین خصوص گفتگویی با »اوزدم سانبرک« رئیس سازمان تحقیقات استراتژیک 
بین المللی)USAK( و معاون وزیر خارجه پیشین ترکیه انجام شده است که مشروح آن 

در زیر آمده است.

گفتگو با معاون وزیر خارجه سابق ترکیه:

تروریسم ارتباطی به اسالم ندارد/ماهیت واقعی ائتالف 
سعودی مشخص نیست

ــر  ــیخ نم ــدام ش ــه اع ــاره ب ــا اش ــی ب ــرداز آمریکای ــه پ نظری
توســط عربســتان ســعودی گفــت: آمریــکا و دیگــر کشــورهای 
ــته  ــتان بس ــای عربس ــه روی جنایته ــود را ب ــم خ ــی چش غرب

ــد. ان
وزارت کشــور عربســتان ســعودی امــروز بــا صــدور بیانیــه ای 
اعــالم کــرد کــه ۴۷ نفــر را در ایــن کشــور اعــدام کــرده اســت 
کــه آیــت اهلل »شــیخ نمــر النمــر« و »فــارس الشــویل« نیــز در 

میــان آنهــا قــرار دارنــد.
دادگاه عالــی عربســتان حکــم اعــدام شــیخ نمــر النمــر را تأییــد 
کــرده بــود و ایــن حکــم در مرحلــه ای قــرار داشــت کــه تنهــا 
ــه  ــی شــد ک ــو م ــا لغ ــرا و ی ــه دســتور پادشــاه عربســتان اج ب
ــه  ــب توج ــان جال ــن می ــد. آنچــه در ای ــرا درآم ــه اج ــه مرحل ب
مــی نمایــد چشــم چوشــی مدعیــان حقــوق بشــر در خصــوص 

ــات آل ســعود اســت. جنای
ــی در خصــوص اعــدام  ــرداز آمریکای ــه پ اســتفن لندمــن نظری

شــیخ نمــر النمــر و چرایــی ســکوت حامیــان غربــی آل ســعود 
از ایــن اقــدام بــه خبرنــگار مهــر گفــت: تنهــا نظــر مــن در ایــن 
خصــوص ایــن اســت کــه آمریــکا و دیگــر کشــورهای غربــی 
ــه  ــه همــراه رســانه هــای عمــده خودشــان چشــم خــود را ب ب

ــد. ــته ان ــاض بس ــات ری روی زشــت ترین جنای
ایــن نظریــه پــرداز برجســته آمریکایــی در ادامــه تصریــح کــرد: 
آنهــا چشــمان خــود را بــه روی نقــض وحشــتناک حقــوق بشــر 

توســط عربســتان بســته انــد.
لندمــن در ادامــه افــزود: حامیــان عربســتان ســعودی چشــمان 
ــر  ــش و دیگ ــعودی از داع ــای س ــت ه ــه روی حمای ــود را ب خ
گــروه هــای تروریســتی بســته انــد. عربســتان حامــی 
ــان آن  ــرای حامی ــال ب ــوع اص ــن موض ــت و ای ــتها اس تروریس

ــدارد. ــت ن اهمی
ــه روی  ــود را ب ــمان خ ــا چش ــد: آنه ــادآور ش ــه ی وی در ادام
تجــاوز عریــان و آشــکار عربســتان بــه یمــن کــه بــا 
هماهنگــی واشــنگتن صــورت گرفتــه اســت بســته انــد.

ــکا در  ــت آمری ــای دول ــه جنایته ــا اشــاره ب ــان ب ــن در پای لندم
ــکا و عربســتان شــریک  ــان آمری ــرد: حامی ــح ک ــوریه تصری س

ــوریه هســتند. ــا در س ــگ اوبام جن

گفتگو با نظریه پرداز آمریکایی:

غرب چشم خود را به روی جنایات عربستان بسته است
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ــت  ــن در نشس ــار اهلل یم ــش انص ــی جنب ــر سیاس ــو دفت عض
ــه  ــه قطعنام ــالم اینک ــا اع ــن ب ــی تحــوالت یم ــری بررس خب
اخیــر شــورای امنیــت دربــاره یمــن جانبدارانــه اســت گفتگــو را 

ــن کشــور دانســت. ــل بحــران ای ــا راه ح تنه
نشســت برررســی تحــوالت یمــن امــروز بــا حضــور »محمــد 
ــن و  ــار اهلل یم ــش انص ــی جنب ــر سیاس ــو دفت ــی« عض البخیت
ــدی  ــای زی ــس علم ــو مجل ــه« عض ــالم وجی ــیخ عبدالس »ش
ــا حضــور رســانه هــای مختلــف در  و رابطــه العلمــاء یمــن و ب

ــزار شــد. ــر برگ ــزاری مه خبرگ
»شــیخ عبدالســالم وجیــه« عضــو مجلــس علمــای زیــدی و 
رابطــه العلمــاء یمــن در ابتــدای نشســت اظهــار داشــت: یمــن 
ــه ای  ــت حمل ــه اس ــرار گرفت ــیانه ای ق ــوم وحش ــورد هج م
جهانــی کــه توجیــه انســانی نــدارد. صهیونیســت ها، آل ســعود 
و آمریــکا در ایــن تجــاوز دســت دارنــد امــا مطمئن باشــید یمن 
گورســتانی بــرای اشــغالگران خواهــد بــود. ایــن هجــوم طــی 9 
مــاه گذشــته بــه تخریب زیرســاخت هــا، مــدارس و بیمارســتان 
هــا و شــهید و زخمــی شــدن هــزاران نفــر منجــر شــده اســت. 
ولــی آنچــه دردنــاک اســت و مــا از آن رنــج مــی بریــم ســکوت 
جهانــی در زمینــه اطــالع رســانی در جهــان و حتــی نهادهــای 

بیــن المللــی اســت.
وی افــزود: یمــن یــک کشــور ثابــت پایــدار و مقــاوم اســت کــه 
ــد شکســت، بســیاری  ــل خواه ــیطان را همچــون قب ــاخ ش ش
ــی را در جنــگ یمــن  ــی، ســعودی و کلمبیای ــزدوران امارات از م
ــرای  ــتانی ب ــور گورس ــن کش ــم و ای ــل کردی ــه درک واص ب

ــود. ــد ب ــغالگران خواه اش
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه بــا توجــه بــه حمــالت علیه 
مــردم بــی دفــاع یمــن آینــده ایــن کشــور را چگونــه ارزیابــی 
ــد  ــداری کن ــد پای ــدازه مــی توان ــا چــه ان ــد و یمــن ت مــی کنی
گفــت: نیروهــای اشــغالگر فکــر مــی کردنــد ظــرف یــک هفته 
ــا  ــروز شــوند ام ــان برســانند و پی ــه پای ــد جنــگ را ب مــی توانن
متجــاوزان تاریــخ را نخوانــده بودنــد و یمــن همچــون گذشــته 
گورســتان اشــغالگران خواهــد بــود. یــک مــرد یمنــی خــود بــه 

تنهایــی موشــک اســکاد اســت. مــا در نهایــت پیــروز خواهیــم 
ــد و  ــر شــده ان ــی متحدت ــگ کنون ــی جن ــا در پ ــردم م شــد، م
ــد  ــرود آم ــا ف ــر م ــر س ــب و موشــک ب ــزاران بم ــه ه ــا اینک ب
امــا آینــده را بســیار روشــن مــی بینیــم. آل ســعود بــه آمریــکا 
ــه  ــه ب ــا ک ــدرت م ــا ق ــا آنه ــرده اســت ام ــه ک ــرائیل تکی و اس

ــد. ــده ان خــدای عزوجــل اســت را ندی
در ادامــه ایــن نشســت محمــد البخیتــی دربــاره حضــور 
القاعــده در یمــن اظهــار داشــت: آنچــه دربــاره اوضــاع القاعــده 
بایــد بگویــم ایــن اســت کــه وضعیــت القاعــده در ایــن کشــور 
ــا دیگــر کشــورهای اســالمی فــرق مــی کنــد. مــردم یمــن  ب
توانســته بودنــد القاعــده را محاصــره کننــد و ایــن گــروه قبــل 
ــون  ــا اکن ــود ام از شــروع جنــگ یمــن در آســتانه فروپاشــی ب
زمانــی کــه خواســتیم حملــه را وارد شــمال یمــن کنیــم و وارد 
خــاک عربســتان شــویم در چنیــن شــرایطی القاعــده از فرصت 

ــوب یمــن مســتقر شــد. اســتفاده کــرد و در جن
وی افــزود: البتــه مســئولیت پیــکار بــا القاعــده برعهــده ارتش و 
کمیتــه هــای مردمــی یمــن نیســت بلکــه مــردم جنــوب یمــن 
نیــز بایــد در برابــر القاعــده ایســتادگی کننــد. معادلــه قــدرت در 
ــه هــای مردمــی یمــن  ــش و کمیت ــع ارت ــه نف حــال حاضــر ب
اســت چــرا کــه ایــن جنــگ اکنــون وارد خاک عربســتان شــده 
ــن کار  ــا ای ــم و ب ــل کردی ــتیک را وارد عم ــک بالس ــا موش و م
ســعودی هــا را نگــران کــرده ایــم. بــا کشــیده شــدن جنــگ به 
خــاک عربســتان، نــه تنهــا موازنــه قــوا را در داخــل یمــن بلکــه 
در کل منطقــه ایجــاد کردیــم و ایــن موضــوع ســعودی هــا را 

وادار بــه عقــب نشــینی خواهــد کــرد.
شــیخ عبدالســالم وجیــه نیــز اظهــار داشــت: علــی رغــم حباب 
صوتــی و پدیــده رســانه ای کــه بــه نــام القاعــده شــناخته مــی 
ــوب یمــن جایگاهــی  ــده در جن ــم القاع ــد اعــالم کن شــود بای
نــدارد چــرا کــه فکــر مــردم جنــوب یمــن کــه شــافعی هســتند 
خواهان تفکــر تکفیری نیســت. عربســتان میلیاردهــا دالر برای 
ــا ایــن  ــا ب ــه کــرده اســت ام گســترش القاعــده در یمــن هزین
ــا هــم همزیســتی  ــدی در یمــن ب حــال مذهــب شــافعی و زی

مســالمت آمیــز دارنــد.
البخیتــی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا قطعنامــه ۲۲۱۶ 
شــورای امنیــت مــالک مذاکــرات آتــی انصــاراهلل خواهــد بــود 
ــن  ــای بی ــالش ه ــه ت ــم ک ــی دانی ــا م ــر. م ــدا خی ــت: اکی گف
ــای  ــان نیروه ــری می ــاق نظ ــود اتف ــده ب ــیاری ش ــی بس الملل
ــک  ــه ی ــا ب ــود م ــاد ش ــن ایج ــاوز یم ــق تج ــف و مواف مخال
توافــق ۷ بنــدی رســیدیم و اعــالم کردیــم هــر آنچــه کــه بــا 
حاکمیــت یمــن در تعــارض باشــد مخالفیــم، قطعنامــه شــورای 
امنیــت جانبدارانــه اســت و حملــه بــه یمــن را توجیــه مــی کند، 
ــض  ــن را نق ــت یم ــی و حاکمی ــن را نه ــردم یم ــاع م حــق دف
ــم آنچــه در نهایــت حکــم خواهــد  ــا مــی گویی ــد و م مــی کن
کــرد نتیجــه جنــگ اســت کــه امــور را روشــن خواهــد کــرد نه 

ــت. ــه شــورای امنی قطعنام
ــم  ــن مته ــار اهلل یم ــه انص ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــد از  ــی خواه ــدارد و م ــول ن ــی را قب ــد سیاس ــت رون ــده اس ش
ــا  ــت: م ــاند گف ــان برس ــه پای ــه را ب ــدرت نتیج ــگ و ق راه جن
ــتار  ــتعفا داد خواس ــادی اس ــه منصــور ه ــد رب ــه عب ــی ک از وقت
انتخــاب رئیــس جمهــور و دولــت جدیــد بودیــم امــا طرفــداران 
عربســتان مانــع ایــن راه حل شــدند ولــی باز هــم قبــل از اینکه 
ــگ  ــا جن ــم ام ــی رســیده بودی ــه تفاهمات ــاز شــود ب ــگ آغ جن
شــروع شــد و راه حــل تعطیــل شــد، اکنــون 9 مــاه از جنگ می 
گــذرد و نیروهــای مردمــی حامــی ســعودی راه حــل هــا را نمی 
پذیرنــد و شــرط وضــع مــی کننــد مثــل عقــب نشــینی انصــار 
اهلل از شــهرهای یمــن و بازگشــت عبــد ربــه منصــور هــادی و 

ــگ. ــف ۷ روزه جن توق
ــی  ــول م ــن شــروط را قب ــا ای ــر م ــرد: اگ ــح ک ــی تصری البخیت
ــه یمــن بازمــی گشــت  ــه منصــور هــادی ب ــد رب کردیــم و عب
دیگــر نیازی بــه مذاکــره نبــود. مــا توانســتیم پیــروزی هایی در 
جنگ داشــته باشــیم و جنــگ را بــه خاک عربســتان بکشــانیم. 
ــه  ــد رب ــد عب ــی گوین ــادی م ــه منصــور ه ــد رب ــداران عب طرف
منصــور هــادی بــه منصــب خــود بازگــردد امــا مشــکل اینجــا 
اســت کــه آنهــا مــی خواهنــد ســلطه در دســت آنهــا باشــد در 
حالــی کــه پایگاهــی در یمــن ندارنــد مــا مــی گوییــم در یمــن 
ــرات  ــف مذاک ــئولیت توق ــون مس ــد. اکن ــراکت باش ــد ش بای
برعهــده آنهــا اســت و مــا مــی گوییــم تنهــا گفتگــو راه حــل 

بحــران یمــن اســت.

»محمد البخیتی« ؛

جنگ یمن به داخل عربستان کشیده شده است/
یمن گورستان اشغالگران
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خاورمیانه و شمال آفریقا

معــاون دبیــر کل حــزب اهلل لبنــان تأکیــد کــرد 
محــور چهــار ضلعــی روســیه و ســوریه و عــراق 
ــکا و  ــع تســلط امری ــم اســت مان ــران مصم و ای

ــر ســوریه و عــراق شــود. همپیمانانــش ب
ــارکت در  ــرای مش ــه ب ــم ک ــم قاس ــیخ نعی ش
ــفر  ــران س ــه ته ــالمی ب ــدت اس ــس وح کنفران
کــرده اســت بــا بیــان اینکــه جریــان تروریســتی 
ـ تکفیــری مــورد حمایــت کشــورهای غربــی در 
حــال شکســت اســت، گفــت: ایــن محــور چهــار 
ضلعــی در نتیجــه رخدادهــای منطقــه و بــه ویژه 
ــت  ــرا مصلح ــد زی ــکیل ش ــوریه تش ــاع س اوض
ــع  حتمــی ایــن کشــورها ایجــاب مــی کنــد مان
ــوریه و  ــر س ــش ب ــکا و همپیمانان ــلط امری تس
عــراق شــوند و از تغییــر سیاســت هــای ایــن دو 
کشــور و تغییــر نظــام سیاســی در بغداد و دمشــق 
جلوگیــری کــرده و اجــازه ندهنــد دشــمنان 
ــتقالل  ــت واس ــوریه در مقاوم ــه س ــی را ک اهداف

ــد. ــاکام گذارن ــرد ن ــی ک ــال م دنب
شــیخ نعیــم قاســم در ادامــه افــزود: مــن معتقدم 
ــن  ــورهای ای ــه کش ــی هم ــت حتم ــه مصلح ک
ــی  ــور امریکای ــا مح ــه ب ــت ک ــن اس ــور ای مح
ــرا هیــچ یــک از چهــار کشــور  ــد زی ــه کنن مقابل
ایــن محــور بــه تنهایــی قــادر نیســت از خــود و 
از مقاومــت دفــاع کنــد و بــه همیــن خاطــر بایــد 
ــروه  ــا خطــر گ ــد ت ــه دســت هــم دهن دســت ب
هــای تکفیــری کــه از همــه نقــاط دنیا گــرد هم 
آمــده انــد و از کمــک های مســتقیم کشــورهای 
منطقــه ای ماننــد عربســتان، قطــر، اردن، ترکیــه 
و کمــک هــای مالــی آل ســعود و قطــر و کمــک 
هــای تســلیحاتی و آموزشــی و حمایــت امریکا و 

ــد دفــع کننــد. کشــورهای اروپایــی برخوردارن
ــر  ــا خط ــا ب ــت: م ــار داش ــن اظه  وی همچنی
ــوان آن را  ــی ت ــه نم ــه هســتیم ک ــی مواج بزرگ

ــن  ــوری بدی ــکیل مح ــا تش ــر ب ــرد مگ ــع ک دف
شــکل، امــا بــه لطــف خداونــد متعــال داده 
ــروژه  ــه پ ــت از آن دارد ک ــود حکای ــای موج ه
تکفیــری هــا شکســته شــده و همچنیــن از 
ــام  ــتی نظ ــیـ  صهیونیس ــروژه غرب ــروی پ پیش
ــرا  ــه عمــل آمــده اســت زی ســلطه جلوگیــری ب
هــدف جبهــه اســتکبار شکســت دادن ســوریه در 
چنــد مــاه بــود ولیکــن ســوریه 5 ســال اســت که 
پایــداری مــی کنــد و اوضاعــش رو بــه بهبــودی 
اســت و بــه باتالقــی بــرای غــرب تبدیــل شــده 
ــی  ــار ضلع ــور چه ــد مح ــن بای ــت، بنابرای اس
مذکــور ادامــه پیــدا کنــد و ایــن بــه ســود منطقه 

ــت. ــور اس ــن مح ــای ای ــود اعض ــه س و ب
 شـیخ نعیم قاسـم همچنین در پاسـخ به سـوالی 
پیرامـون مهمتریـن عامل ایجـاد تفرقـه در میان 
مسـلمانان و نقـش گـروه هـای تروریسـتی و 
دسـتگاه هـای اطالعاتـی غـرب در ایـن زمینـه 
گفـت: مهم ترین سـبب بـروز اختالفـات مذهبی 

دامـن زدن بـه ایـن اختالفـات و فـرق گذاشـتن 
میان مسـلمانان سـنی و شیعه اسـت و در پس آن 
اختالفـات مذهبـی عوامـل سیاسـی و اختالفات 
سیاسـی نهفته اسـت کـه رنـگ مذهبی بـه خود 
مـی گیرد زیـرا اساسـا مـا اختالفی تحـت عنوان 

رودرویـی سـنی با شـیعه یـا بالعکـس نداریم.
معــاون دبیــر کل حــزب اهلل لبنــان در ایــن بــاره 
افــزود: دلیــل اختــالف موجــود ایــن اســت کــه 
آل ســعود مــی خواهــد بــر عــراق، ســوریه و یمن 
تســلط یابــد و دســت بــه چنیــن اقداماتــی مــی 
ــه شــیعه و ســنی دارد؟  ــن ربطــی ب ــا ای ــد، آی زن
ــه  ــت ک ــی اس ــری سیاس ــلطه گ ــک س ــن ی ای
ــکا هنگامــی کــه  ــد. آمری ــال مــی کنن آنهــا دنب
مــی خواهــد بــر منطقــه تســلط یابــد بــه عنــوان 
ــد و  ــن کار مــی زن ــه ای یــک مســتکبر دســت ب
اســرائیل هنگامــی کــه بــر منطقــه تســلط پیــدا 
ــغالگر  ــروی اش ــک نی ــوان ی ــه عن ــد ب ــی کن م
ایــن کار را مــی کنــد پــس چیــزی تحــت 

ــان ســنی وشــیعه  ــالف اساســی می ــوان اخت عن
ــک  ــن موضــوع ی ــت ای ــدارد و در حقیق وجــود ن
ســوء اســتفاده سیاســی اســت کــه هنگامــی کــه 
عنوانــی مذهبــی بــه آن داده مــی شــود امریــکا و 

ــد. ــی گیرن ــرار م اســرائیل پشــت آن ق
ــلمانان  ــی از مس ــن بخش ــه داد: همچنی وی ادام
کــه تعــداد اندکــی هســتند و دارای تفکــر وهابی 
مــی باشــند وهمــه مســلمانان را کافــر مــی دانند 
اختالفــات مذهبــی را مســتقیما ایجــاد مــی کنند 
امــا مــا نمــی توانیــم بگوییــم کــه ایــن اختالفات 
فقــط یــک فتنــه مذهبــی اســت بلکــه فتنــه ای 
اســالمی اســت زیــرا آنــان بــا ســنی هــا بیشــتر 
از شــیعیان درگیــر هســتند و در حقیقــت تکفیری 
ــوده و  ــلمانان ب ــه مس ــرای هم ــکلی ب ــا مش ه

یــک مشــکل مذهبــی داخلــی نیســتند.
معـاون دبیـر کل حـزب اهلل لبنـان دربـاره نقـش 
نظـام سـلطه در برنامـه ریـزی بـرای تجزیـه 
کشـورهای منطقـه نیـز گفـت: نظـام اسـتکبار 
جهانـی کـه در آمریـکا خالصـه مـی شـود مـی 
خواهـد بـر منطقه تسـلط یابـد و معتقد اسـت که 
اختالفـات میـان کشـورهای منطقـه و اختالفات 
در داخـل ایـن کشـورها راه تسـلط بر گـروه های 
درگیـر در جنـگ و تسـلط بـر ایـن کشـورهای 
درگیر آشـوب و مشـکالت را آسـان تر مـی کند.

شــیخ نعیــم قاســم بــا بیــان اینکــه البتــه 
معلــوم نیســت کــه آیــا آنــان بــه دنبــال تجزیــه 
ــه  ــر، افــزود: شــاید ب ــا خی جغرافیایــی هســتند ی
تجزیــه جغرافیایــی نیــازی هــم نداشــته باشــند 
ــد و  ــرده ان ــه ایجــاد ک ــه سیاســی ک ــرا تجزی زی
تحریــک کشــورها بــر ضــد یکدیگــر، بــه خودی 
خــود یــک مشــکل بســیار بــزرگ اســت لیکــن 
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــه اج ــق ب ــاءاهلل موف ــا انش آنه

ــد. ــد ش نخواهن

گفتگو با شیخ نعیم قاسم:

سوریه به باتالق غرب تبدیل شد/ نقش آل سعود در پشتیبانی از تروریسم

نــوآم چامســکی بــا اشــاره بــه اینکــه ســرکوب شــیعیان عربســتان 
بعــد از اعــدام شــیخ نمــر ممکــن اســت بدتــر شــود گفــت: واکنش 

احتمالــی غــرب بــه ایــن اعــدام پــوچ و توخالــی خواهــد بــود.
ــه ای  ــدور بیانی ــا ص ــروز ب ــعودی دی ــتان س ــور عربس وزارت کش
اعــالم کــرد کــه ۴۷ نفــر را در ایــن کشــور اعــدام کــرده اســت کــه 
آیــت اهلل »شــیخ نمــر النمــر« و »فــارس الشــویل« نیــز در میــان 

آنهــا قــرار دارنــد.
پیــش از اجــرای ایــن حکــم، دادگاه عالــی عربســتان حکــم اعــدام 
شــیخ نمــر النمــر را تأییــد کــرده بــود و ایــن حکــم در مرحلــه ای 
ــا  ــه دســتور پادشــاه عربســتان اجــرا و ی ــرار داشــت کــه تنهــا ب ق
لغــو مــی شــد کــه بــه مرحلــه اجــرا درآمــد. آنچــه در ایــن میــان 
جالــب توجــه مــی نمایــد چشــم پوشــی مدعیــان حقــوق بشــر در 

خصــوص جنایــات آل ســعود اســت.
ــتاد  ــی و اس ــرداز امریکای ــه پ ــکی نظری ــوآم چامس ــور ن پروفس
بازنشســته دانشــگاه MIT  در خصــوص اعــدام شــیخ نمــر و چرایی 
ســکوت حامیــان غربــی آل ســعود از ایــن اقــدام بــه خبرنــگار مهــر 
ــوی  ــها از س ــی واکنش ــان برخ ــدام ایش ــوص اع ــت: در خص گف

ــه اســت. ــوق بشــری صــورت گرفت نهادهــای حق
وی افــزود: امــا بایــد توجــه داشــت کــه احتماال هیــچ کار خــاص و 

اقدامــی عملــی در قبــال عربســتان صــورت نخواهــد گرفت.
چامســکی در خصــوص علــت عــدم واکنشــها بــه اقــدام عربســتان 
گفــت: دلیــل ایــن موضــوع ایــن اســت کــه عربســتان یــک متحد 

خیلــی ارزشــمند بــرای حامیانش اســت.
چامســکی در خصــوص وضعیت شــیعیان عربســتان که حــدود ۲5 
درصــد جمعیــت ایــن کشــور را تشــکیل مــی دهنــد بعــد از اعــدام 
شــیخ نمــر گفــت:  شــیعیان عربســتان بــه صــورت بــدی ســرکوب 

شــده انــد. ممکــن اســت کــه وضعیــت شــیعیان عربســتان بعــد از 
اعــدام شــیخ نمــر بدتــر نیــز بشــود و بیشــتر ســرکوب شــوند.

ــه اعــدام  ــکا و غــرب ب ــان و در خصــوص واکنــش آمری وی در پای
شــیخ نمر نیــز گفــت:  آنهــا ممکــن اســت تنهــا اعتراضاتی پــوچ و 

توخالــی نســبت بــه ایــن اقــدام از خــود نشــان دهنــد.

جواد حیران نیا

گفتگو با نوآم چامسکی:

سرکوب شدیدتر شیعیان عربستان بعد از اعدام 
شیخ نمر محتمل است
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خاورمیانه و شمال آفریقا

|| رژیــم آل ســعود آیــت اهلل شــیخ نمر 
النمــر را بــه رغــم هشــدارهای جهــان 
ــعود  ــرا آل س ــرد، چ ــدام ک ــام اع اس

دســت بــه ایــن اقــدام زد؟
ــم  ــهادت عال ــدید از ش ــف ش ــراز تاس ــن اب ضم
ــن را در ۳  ــوان ای ــه نظــر مــن مــی ت بزرگــوار، ب
ــدا در ســطح  ــرار داد. ابت ــل ق ــورد تحلی ســطح م
داخلــی خبرهایــی کــه وجــود دارد ســطح 
نارضایتــی در ایــن کشــور بــه ویــژه پــس از روی 
کار آمــدن ســلمان بــن عبدالعزیــز پادشــاه جدیــد 
ایــن کشــور افزایــش پیــدا کــرد و ایــن نارضایتی 
فقــط در میــان شــیعیان نیســت بلکــه در میــان 
فعــاالن حقــوق بشــری و شــخصیت هایــی کــه 
بــه هر حــال وضعیــت داخلــی عربســتان را درک 

مــی کننــد نیــز افزایــش یافتــه اســت.
ایــن مــی توانــد هشــدار جــدی باشــد در ناحیــه 
ــاالن  ــم فع ــردم و ه ــه م ــم ب ــدرو، ه ــاح تن جن
ــورد  ــن برخ ــت آهنی ــا مش ــه ب ــر ک ــوق بش حق
مــی کنــد. دومیــن مســئله کــه نبایــد در تحلیــل 
غفلــت کــرد، تضــاد جنــاح هــای قــدرت هــر از 
ــد  ــی ده ــان م ــود را نش ــائلی خ ــی در مس گاه
ــا شــاهد  ــه حــج امســال م کمــا اینکــه در فاجع
ــد  ــان »محم ــاد می ــم؛ تض ــا بودی ــن تضاده ای
ــاح  ــف« و جن ــن نای ــد ب ــن ســلمان« و »محم ب
ــم  ــن ه ــتند. ای ــدرت هس ــه در راس ق ــی ک های
مــی توانــد ناشــی از تضادهــای داخلــی باشــد که 
جنــاح تنــدرو ســعی مــی کنــد بــا امنیتــی کردن 

ــد. ــارج کن ــه خ ــود را از صحن ــای خ فضــا، رقب
ســطح ســوم بــه تحــوالت منطقــه برمــی 
گــردد، بــه هــر حــال چنیــن رخدادهایــی را نمــی 
تــوان بــی ارتبــاط بــا تحــوالت منطقــه دانســت 
ــه  ــداری ب ــع هش ــد در واق ــی توان ــم م ــن ه ای
کشــورهای حامــی مقاومت باشــد و کشــورهایی 
کــه بــه هــر حــال در مســائل منطقــه ای 

ــد. ــتان دارن ــع عربس ــا مناف ــی ب تضادهای

|| تبعــات اعــدام آیــت اهلل شــیخ نمــر 
ــه  ــعود چ ــم آل س ــرای رژی ــر ب النم

ــود؟ ــد ب خواه
ــرای  ــی ب ــد تبعات ــی توان ــه نم ــن حادث ــا ای  طبع
دولــت آل ســعود داشــته باشــد چــون شــخصیت 
شــیخ نمــر فــارغ از بحــث مذهبــی ایشــان یــک 
فعــال حقــوق بشــر محســوب مــی شــود و 
خواهــان گشــایش و اصالحــات همچــون آزادی 
ــود و  هــای سیاســی و اجتماعــی در عربســتان ب
ایــن در واقــع نشــان مــی دهــد عربســتان قصــد 
ــدارد حداقــل اصالحاتــی کــه در زمــان ملــک  ن
ــود را ادامــه دهــد بلکــه  عبــداهلل شــروع شــده ب
ــت  ــداهلل و سیاس ــک عب ــل مل ــه دوران ماقب ب
انقبــاض کامــل و فشــار بــر فعــاالن حقوق بشــر  

و شــیعیان بازگشــته اســت.
اینکــه آیــا دولــت آل ســعود بتوانــد بــا ایــن روش 
ــل  ــه حداق ــتیابی ب ــردم را از دس ــختگیرانه م س
ــه  ــت ب ــد اس ــورد تردی ــدارد م ــاز ب ــان ب حقوقش

ــن  ــم بی ــه ای و ه ــطح منطق ــم در س ــرم ه نظ
ــه هــر  اللملــی نارضایتــی اوج خواهــد گرفــت، ب
ــیخ  ــم ش ــد عال ــل مجته ــخصیتی مث ــال ش ح
ــان اســالم و  نمــر شــخصیت مشــهوری در جه
حتــی غیــر کشــورهای اســالمی بــود. در وهلــه 
ــت  ــرای دول ــده ســیاهی ب ــک پرون ــا ی اول حتم
ــه  ــوق اولی ــه حق ــه ب ــود ک ــد ب ــعود خواه آل س
بشــر هــم اعتقــاد نــدارد و ناقــض حقــوق اولیــه 

ــز هســت. ــود نی ــهروندان خ ش

|| وظیفــه رهبــران دینــی و سیاســی از 
ــه دســتگاه دیپلماســی جمهــوری  جمل
اســامی ایــران در خصــوص ایــن 

ــت؟ ــدام چیس اع
طبیعــی اســت کــه اکنــون کشــورهای اســالمی 
بــه ویــژه علمــا تحــرکات جــدی را شــروع 
ــی و  ــای مذهب ــخصیت ه ــری ش ــد، یکس کنن
مدافعــان حقــوق بشــر و ســازمان هــای مدافــع 
حقــوق بشــری حتمــا تحرکاتــی را انجــام 
ــه  ــه نشــان داده اســت ک ــا تجرب ــد داد ام خواهن
ــا شــگردها  ــد ب ــت ســعودی ســعی مــی کن دول

و تاکتیــک هایــی مانــع از اعتراضــات شــود. بــه 
نظــرم اتحادیــه علمــای بــزرگ اســالم، مجمــع 
ــه در کشــورهای  ــی ک ــب مذاهــب و علمای تقری
عربــی و اســالمی هســتند یــک واکنــش 
 NGO ــت ــد و از ظرفی ــان بدهن ــبی نش متناس
هــا حتــی در کشــورهای غیــر اســالمی اســتفاده 
بشــود بــه هــر حــال گــروه هــای حقوق بشــری 
امــروزه در دنیــا فعــال هســتند هــر چند کــه تابع 
ــه  ــا ب ــل هســتند ام ــن المل مســائل سیاســت بی
هــر حــال گــروه هــای کــه بــه مســائل حقــوق 

ــود دارد. ــد وج ــی دهن ــت م ــری اهمی بش
طبیعی اســت کــه دســتگاه دیپلماســی جمهوری 
اســالمی ایــران از ابتــدا موضــوع اعــدام آیــت اهلل 
ــری  ــه طــور جــدی پیگی ــر را ب ــر النم شــیخ نم
مــی کــرد و تمــاس هــای متعــددی گرفتــه شــد 
و هشــدارهایی داده شــد امــا متاســفانه ایــن اتفاق 
رخ داد و حتمــا دســتگاه دیپلماســی بــا ابزارهایــی 
کــه دارد موضــوع را پیگیــری خواهــد کــرد امــا 
ــی  ــی بخش ــود دارد، آگاه ــه وج ــم ک ــه مه نکت
ــا  ــه ب ــلمانان در رابط ــر مس ــلمانان و غی ــه مس ب
ماهیــت ضــد حقــوق بشــری عربســتان اســت.

سمیه خمارباقی گفتگو با سفیر سابق ایران در ریاض:

اعدام شیخ نمر هشدار آل سعود به مردم وفعاالن حقوق بشر این کشور است
سفیر سابق ایران در ریاض با اشاره به اعدام آیت اهلل شیخ نمر النمر ابراز عقیده کرد که 

عربستان سعودی به دوران سیاست انقباض کامل بازگشته است.
وزارت کشور عربستان سعودی امروز با صدور بیانیه ای اعالم کرد که ۴۷ نفر را در این 
کشور اعدام کرده است که آیت اهلل »شیخ نمر النمر« نیز در میان آنها قرار دارد. دادگاه 
عالی عربستان حکم اعدام شیخ نمر النمر را تأیید کرده بود و این حکم در مرحله ای قرار 
داشت که تنها به دستور پادشاه عربستان اجرا و یا لغو می شد که به مرحله اجرا درآمد. 
در این رابطه گفتگویی با سید محمد حسینی سفیر سابق ایران در عربستان و مشاور عربی 

خاورمیانه وزارت امور خارجه انجام شده است که از نظر می گذرد:

|| آل ســعود »آیــت اهلل شــیخ نمــر« را بــه رغــم 
ــرا آل  ــرد. چ ــدام ک ــام اع ــان اس ــدارهای جه هش

ــت زد؟ ــدام دس ــن اق ــه ای ــعود ب س

ــذا از ایــن رژیــم  آل ســعود جنایتکارتریــن رژیــم در منطقــه اســت. ل
هــر جرمــی مــی شــود توقــع داشــت. ایــن رژیــم بــرای امثــال آیــت 
اهلل شــیخ االنمــر چــاره ای جــز قتــل نــدارد چــرا کــه ایــن رژیــم قصد 

دارد ســلطه خــودش را در ایــن کشــور ادامــه دهــد.
بایــد توجــه داشــت کــه دولــت ســعودی اراده ای از خــود نــدارد و ایــن 
ــت هــای اســتعماری اســت  ــان و دول ــر ارباب ــه اوام ــا ب ــز بن ــدام نی اق
کــه قصــد دارنــد بــا چنیــن اقداماتــی، جنــگ تمــام عیــاری را در بیــن 
فــرق اســالمی و در منطقــه بوجــود بیاورنــد و در واقــع بــه ایــن طریق 

مــی خواهنــد رژیــم صهیونیســتی را حفــظ کننــد.

ــه  ــعود چ ــرای آل س ــر ب ــیخ نم ــدام ش ــات اع || تبع
ــود؟ ــد ب خواه

همانطــوری کــه در قــرآن کریــم خداونــد مــی فرمایــد: »مــن قتــل 
مظلومــا فقــد جعلنــا لولیــه ســلطانا نصیــرا« )اگــر کســی مظلومانه به 

قتــل رســید، مــا حکومــت را بــه دســت ولــی او خواهیــم داد(، لــذا این 
عمــل وحشــیانه ســقوط آل ســعود را در پــی خواهــد داشــت و ملــت 
مســلمان منطقــه بیــدار خواهــد شــد و اجــازه نخواهــد داد کــه رژیــم 

آل ســعود جنایــات خــود را ادامــه دهــد.

|| وظیفــه رهبــران دینــی و سیاســی در خصــوص ایــن 
اقــدام چیســت؟

وظیفــه رهبــران دینــی و شــخصیت هــای مذهبــی پــرده برداشــتن 
از چهــره ننگیــن آل ســعود، شناســایی صحیــح شــخصیت شــیخ نمر 
ــکار ایشــان، آگاهــی مــردم از سیاســت هــای شــوم اســتعماری  و اف
ــتعماری و  ــت اس ــای دول ــت ه ــل جنای ــام در مقاب ــه و قی در منطق
عمــال منطقــه ای آنهــا، بــه ویــژه کار و تــالش بــرای ایجــاد وحــدت 
اســالمی در بیــن فــرق اســالمی اســت تــا دشــمن نتوانــد بــه اهدافی 

کــه در نظــر گرفتــه دســت یابــد.

یکی از ائمه جماعت لندن:

اعدام شیخ نمر به دستور اربابان سعودی بود/ عدم استقالل آل سعود
 وزارت کشور عربستان با صدور بیانیه ای اعالم کرد که 
۴۷ نفر را در این کشور اعدام کرده است که آیت اهلل 

شیخ نمر النمر نیز در میان آنها قرار داشت.
گفتنی است، دادگاه عالی عربستان حکم اعدام شیخ نمر 
النمر را تأیید کرده بود و این حکم در مرحله ای قرار 
داشت که تنها به دستور پادشاه عربستان اجرا و یا لغو 

می شد که به مرحله اجرا درآمد.
در این راستا گفتگویی با »غالم حر شبیری« یکی از ائمه 
جماعات امام جماعت لندن انجام شده که در ادامه از 

نظر می گذرد.
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خاورمیانه و شمال آفریقا

بــا توجــه بــه الگــوی کنــش سیاســی رهبــران ســعودی و تحوالت 
ــات و  ــه نظــر مــی رســد ثب ــی ب ــن الملل ــه ای و بی ــی، منطق داخل

بقــای ایــن رژیــم بــا تهدیــدات جــدی مواجــه اســت.
»آلبــرت اینشــتاین« مــی گویــد: »شــما نمــی توانیــد مشــکالت 
جدیــد را بــا آگاهــی قدیمــی حــل کنیــد«. امــا بــه نظــر مــی رســد 
ــان  ــن کشــور همچن ــرب ای ــان ع ــم پیمان ــی ه عربســتان و برخ
ــا  ــه ای را ب ــی منطق ــات کنون ــوالت و منازع ــد تح ــرار دارن اص
الگوهــای تفکــر ســنتی و براســاس راهبردهــای صرفــا نظامــی - 
امنیتــی بــه ســرانجام برســانند. قابــل توجــه اینکــه ایــن کشــورها 
در کنــار راهبردهــای گذشــته خــود سیاســت تهاجمــی را در منطقه 
ــار سیاســی عربســتان و در ســطح  ــد. الگــوی رفت ــال کــرده ان دنب
ــم از  ــه اع ــال کشــورهای منطق ــارات و قطــر در قب ــر، ام ــن ت پایی
ــا یمــن، اقدامــات  ــا ســوریه و عــراق، و از مالــی ت لیبــی و مصــر ت
ــن  ــا را در ذه ــم اروپ ــرن نوزده ــه کار ق ــای محافظ ــاهی ه پادش

متبــادر مــی کنــد.
بــر ایــن اســاس مــی تــوان ادعــا کــرد، ســاختار کنونــی و تــالش 
پادشــاهی هــای عربــی بــرای حفــظ وضــع موجــود، بــی شــباهت 
ــت.  ــا نیس ــم در اروپ ــرن نوزده ــه کار ق ــای محافظ ــام ه ــه نظ ب
ــوذ  ــا نف ــه ب ــر انقــالب فرانســه و در مقابل نظمــی کــه تحــت تأثی
ارزش هــای ایــن انقــالب مردمــی بــر رژیــم هــای ســلطنتی اروپا، 
پــس از کنگــره ویــن در ســال ۱8۱5 توســط مترنیــخ، صدراعظــم 
ــن  ــار بی ــه نحــوی کــه اتحــادی تمــام عی ــرار شــد ب اتریــش برق
رژیــم هــای محافظــه کار اروپایــی در مقابــل تغییــرات پیــش رو در 
ــای  ــر اســاس آن ســرکوب شــورش ه ــد و ب ــود آم ــه وج ــا ب اروپ
آزادیخواهانــه در دســتور کار قــرار گرفــت. بــه عبارتــی کــه طــرح 
ــا  ــم و ب ــت و یک ــرن بیس ــود در ق ــد خ ــکل جدی ــخ در ش مترنی

ــی شــود. ســردمداری ســران ســعودی انجــام م
براشــت کلــی از تحلیــل هــا و اســتقراهای سیاســتگذاران و کانــون 
ــرب از  ــاهی ع ــای پادش ــام ه ــری درون نظ ــم گی ــای تصمی ه
ــا  ــن تحــوالت و ب ــه از منظــر ســرعت ای ــی منطق تحــوالت کنون
در نظــر قــرار دادن ســاختار نظــام هــای سیاســی و الگــوی ســنتی 
رفتــار سیاســی ایــن نظــام هــا حاکــی از ایــن واقعیــت اســت کــه 
ــب  ــود در قال ــاع از وضــع موج ــد دف ــی کن ــاء ایجــاب م اصــل بق
ــرورت  ــنتی، ض ــرد س ــن راهب ــد ای ــرد. بازتولی ــام پذی ــوم انج هج

ــد: ــر را ایجــاب مــی کن هــای زی
    تأمین امنیت با کمک دارائی های نفتی

    مقاومت در برابر تغییرات منطقه ای
    جلوگیری از هرگونه اصالحات در داخل

    پایــه گــذاری ائتــالف هــای منطقــه ای مبتنــی بــر اصــول فــوق 
اعــم از طــرح تشــکیل اتحادیــه کشــورهای عــرب خلیــج فــارس 
ــروژه افــزودن مصــر،  ــا پ و ایجــاد فرماندهــی نظامــی مشــترک ت

مراکــش و اردن بــه ایــن ائتــالف هــای عربــی در منطقــه.
امــا بــه نظــر مــی رســد تحــوالت بیــن المللــی و منطقــه ای بــه 
ویــژه از ابتــدای هــزاره ســوم میــالدی ایــن راهبردهــای ســنتی را 
بــه تدریــج منســوخ و ناکارآمــدی آنهــا را آشــکارتر کــرده اســت.

ــب  ــیاری از صاح ــده بس ــه عقی ــپتامبر ۲00۱: ب ــه ۱۱ س     حادث
ــالف  ــر ائت ــدی ب ــر ج ــپتامبر تأثی ــوادث ۱۱ س ــات ح ــران، تبع نظ
هفتــاد ســاله اســالم ســعودی و ایــاالت متحــده آمریــکا بــر جــای 
ــاو  ــر روی عرشــه ن ــه ۱9۴5 ب ــه در ۱۴ فوری ــی ک گذاشــت. ائتالف
آمریکائــی کوینســی میــان عبدالعزیــز و روزولــت بــه امضــا رســید. 
امــا تبعــات حــوادث ۱۱ ســپتامبر کار را تــا بدانجــا پیــش بــرد کــه 
ــن« از  ــالم جایگزی ــتجوی »اس ــکا در جس ــده آمری ــاالت متح ای
ــت  ــوان المســلمین را در اولوی ــا اخ ــط ب ــعه رواب ســال ۲005  توس
سیاســت منطقــه ای خــود قــرار داد. صرفنظــر از ناکامــی اخــوان و 
عقیــم مانــدن ایــن سیاســت آمریــکا بازگشــت روابــط ایــن کشــور 
بــا عربســتان بــه فــردای ۱۴ فوریــه ۱9۴5 نیــز دور از دســترس قرار 

گرفتــه اســت.
ــی ســرمایه  ــی: گســترش هژمون ــی نئولیبرالیســم جهان      هژمون
داری نئولیبــرال بــر جهــان و تناقضات ارزشــی و ضــرورت های آن 
بــا ماهیــت نظــام هــای سیاســی - ایدئولوژیــک عــرب خاورمیانــه 
اعــم از فرهنــگ جهانــی شــدن، حاکمیــت قانون و شــفاف ســازی 
و مهــم تــر از همــه همــگام ســازی مفاهیــم اســالمی بــا ضــرورت 
هــای اقتصــادی و اجتماعــی نئولیبرالیســم صــرف نظــر از تهدیــد 
بنیــان مشــروعیت ایــن نظــام هــای سیاســی از متغیرهای اساســی 
تأثیــر گــذار بــر سیاســت هــای ســنتی و الگوهــای راهبــردی آنهــا 

در منطقــه بــه شــمار مــی آینــد.
ــی نیروهــای اجتماعــی: تحــوالت ۲0۱۱  ــده پویای     ســطح فزاین
صــرف نظــر از نتایــج کوتــاه مــدت خــود بــه شــکل گیــری پویایی 
سیاســی در میــان جوامــع عربــی انجامیــد. بــه واقــع موجی کــه در 
گفتمــان هــای معطوف بــه انقــالب اســالمی ۱۳5۷ ایــران از آن به 

بیــداری اســالمی یــاد مــی شــود فراتــر از آن اســت کــه بــا ایجــاد 
ــزوا کشــیده شــود. ایــن  ــه ان انحــراف در مســیر تحــوالت فــوق ب
مــوج بــه تدریــج و بــا تأثیرپذیــری از یکایــک تحــوالت و حــوادث 
منطقــه ای و بیــن المللــی شــکل فزاینــده ای بــه خــود گرفتــه و به 
ــه ویــژه  ــرای پادشــاهی هــای مرتجــع منطقــه ب تهدیــد جــدی ب

عربســتان تبدیــل شــده اســت.
ــرز  ــی »چالم ــام از الگــوی تحــول انقالب ــا اله ــر و ب از منظــر دیگ
جانســون« بــه نظر مــی رســد امــواج تغییــر در منطقــه خاورمیانه با 
چنــد ســال تأخیــر بــه ســمت عربســتان جهــت گیــری مــی کنــد. 
جانســون در الگــوی خــود تحــول انقالبــی را معلــول بدکارکــردی 
چندجانبــه، کشــمکش نخبــگان و در نهایــت یــک عامــل ســرعت 

بخــش )کاتالیــزور( عنــوان مــی دارد.
همچنــان کــه اشــاره شــد عربســتان در راســتای حفــظ موقعیــت 
منطقــه ای خــود از یــک طــرف و حفــظ وضــع موجــود در 
خاورمیانــه بــا اتخــاذ رویکــرد ســنتی تــالش کــرده اســت، ضمــن 
پایــه گــذاری ائتــالف هــای معطــوف بــه اصــل اشــتراک زبانــی، 
نقــش رهبــری را در ســاختار مدنظــر خــود ایفــاء کنــد. ایــن رویکرد 
ــج  ــه تدری ــود ب ــول خ ــه اص ــدی ب ــن پایبن ــر ضم ــال حاض در ح
ــی  ــزات مذهب ــر تمای ــی ب ــه ای مبتن ــالف هــای فرق ــب ائت در قال
تجلــی یافتــه اســت. عربســتان در راســتای مقابلــه بــا دیگــر قدرت 
هــای منطقــه ای بــه ویــژه جمهــوری اســالمی ایــران بــا تقویــت 
گــروه هــای سیاســی و بــه تدریج گــروه هــای تکفیــری در عــراق، 
ســوریه، لبنــان و... تــالش کــرد ضمــن راه انــدازی جنــگ نیابتــی 
ــردازد. از  ــه ای بپ ــدرت منطق ــن ق ــوذ ای ــا توســعه نف ــه ب ــه مقابل ب
طرفــی نیــز بــا اتخــاذ راهبــرد عجوالنــه و حملــه نظامــی، کشــتار 
وســیع غیرنظامیــان، انهــدام زیرســاخت ها و تأسیســات یمــن خود 

را در باتــالق ایــن کشــور درگیــر کــرد.
ــا  ــن کشــور ب ــز ای ــان و عــراق نی در حــوزه تحــوالت ســوریه، لبن
حمایــت آشــکار از تروریســت هــای تکفیــری ضمــن دامــن زدن 
بــه ناامنــی و بــی ثباتــی در ایــن کشــورها چهــره ناخوشــایندی را از 
خــود در میــان مــردم برجــای گذاشــته اســت. مقاومــت و پایــداری 
ــری  ــهمگین تکفی ــالت س ــر حم ــوریه در براب ــردم س ــت و م دول
ــی  ــان غرب ــار عجــز حامی ــت عربســتان و اظه ــورد حمای ــای م ه
ایــن گروههــا از یــک طــرف و بازخــورد هــای اخیــر ایــن حمایــت 
ــه عــالوه تهدیــدات امنیتــی  هــا در قالــب انفجارهــای پاریــس، ب
علیــه پایتخــت هــای اروپایــی و آمریــکا ضمــن یــادآوری تبعــات 
حــوادث یــازده ســپتامبر ۲0۱۱ ناکارآمــدی رویکردهــای منطقه ای 

عربســتان و هــم پیمانانــش را آشــکارتر کــرده اســت.
ــا  ــعودی ه ــردی س ــز بدکارک ــی نی ــوزه داخل ــن در ح ــالوه برای ع
ــزاران  ــدن ه ــته ش ــلمانان و کش ــم مس ــن مراس در اداره مهمتری
نفــر در جریــان مناســک حــج امســال ضمــن زیــر ســوال بــردن 
ــرح  ــم و مط ــن مراس ــی اداره ای ــور در توانائ ــن کش ــروعیت ای مش
شــدن موضــوع واگــذاری اداره امــور حــج بــه ســازمان کنفرانــس 
ــلمان را از  ــای مس ــت ه ــا و مل ــت ه ــم دول ــوج خش ــالمی م اس
آنچــه ناکارآمــدی ســعودی هــا در ایــن راســتا قلمــداد مــی شــود 
بــه دنبــال داشــته اســت. فاجعــه اخیــر مراســم حــج و ناکارآمــدی 
ســعودی هــا در جمعبنــدی موضــوع جــان باختــگان ضمــن ایجــاد 
مــوج نارضایتــی در افــکار عمومــی منطقــه ای و بین المللــی زمینه 
ــی را هرچــه بیشــتر از ملــک ســلمان کــه  هــای مشــروعیت زدائ

ــد فراهــم آورد. خــود را خــادم الحرمیــن قلمــداد مــی کن
آنچــه مســلم اســت تحــوالت منطقــه ای و بیــن المللــی اعــم از 
رونــد تحــوالت عــراق، لبنــان، ســوریه و بــه ویــژه مناســبات بیــن 
المللــی معطــوف بــه توافــق هســته ای اخیر هــر انــدازه در راســتای 
تقویــت نقــش و جایــگاه جمهــوری اســالمی ایــران جریان داشــته 
ــم  ــتان و ه ــای عربس ــان ه ــا و آرم ــته ه ــالف خواس ــت، برخ اس
پیمانانــش بــوده اســت. ایــن فراینــد در کوتــاه مــدت به ســردرگمی 
ســعودی هــا و اتخــاذ مواضــع نادرســت بــه ویــژه از جانب دســتگاه 
ــور  ــن کش ــوان ای ــه ج ــر خارج ــخص وزی ــی و ش ــت خارج سیاس

انجامیــد.
ــدرت  ــی از ق ــواهد حاک ــی، ش ــی حاکمیت ــط درون ــوزه رواب در ح
ــتان  ــعود در عربس ــاهی آل س ــذار پادش ــان گ ــوادگان بنی ــری ن گی

الگوی رفتار سیاسی حاکمان سعودی؛ 
بنیان سست رژیم آل سعود

محمد عبدالخانی
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خاورمیانه و شمال آفریقا

ــری  ــا اوج گی ــگام ب ــی رود هم ــار م ــه انتظ ــدی ک ــت. فراین اس
کشــمکش قــدرت در درون خانــدان حاکــم باشــد. دایــره اختالفات 
و نــزاع هــا در ایــن پادشــاهی حــول محــور قــدرت فزاینــده محمــد 
ــه و مــورد عالقــه  ــن ســلمان، شــاهزاده ســی ســاله، کــم تجرب ب
پادشــاه، بــه حســاب محمــد بــن نایــف، ولیعهــد کنونــی و دیگــر 
ــه  ــات ب ــن اختالف ــد. ای ــی چرخ ــم م ــواده حاک ــای خان ــاخه ه ش
ــای  ــانه ه ــالش رس ــه ت ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــگ ب ــدی پررن ح
ــه  ــکار عمومــی ب ــر رســمی ســعودی در انحــراف اف رســمی و غی
ســمت بــزرگ نمایــی خطــر ایــران نتوانســته اســت ایــن اختالفات 

ــد. ــوه کن ــگ جل را کــم رن
ــوان معــاون ولیعهــد  ــه عن ــن ســلمان توســط پــدرش ب محمــد ب
ــورای  ــئولیت ش ــان مس ــم زم ــد و ه ــوب ش ــاع منص ــر دف و وزی
ــن  ــوازات ای ــه م ــت. ب ــار گرف ــور اقتصــادی و توســعه را در اختی ام
ــذاردن  ــار گ ــتای کن ــترده ای در راس ــات گس ــات، اقدام تصمیم
ــت. در  ــام گرف ــدرت انج ــز ق ــداهلل از مراک ــک عب ــکان مل نزدی
کنــار قــرار گرفتــن محمــد بــن ســلمان در هــرم قــدرت، اقدامــات 
سیاســی داخلــی و خارجــی کــه ایــن معــاون ولیعهــد دنبــال کــرده 
اســت بــه ظهــور مخالفــت هــا و انتقــادات از منظــر آنچــه روزنامــه 
ــی  ــا« م ــعودی ه ــی س ــوس سیاس ــابقه در قام ــی س ــن »ب گاردی

ــده اســت. ــد، انجامی نام
در شــدیدترین موضــع گیــری هــا، یکــی از شــاهزادگان خواســتار 
ــدان آل ســعود در جهــت ســرنگونی ملــک ســلمان  ائتــالف فرزن
ــود  ــت خ ــه هوی ــلطنتی ک ــواده س ــو خان ــن عض ــت. ای ــده اس ش
ــه  ــم ک ــه پذیرفتی ــد: »چگون ــی گوی ــت م ــرده اس ــف نک را کش

ــوان و  ــده ای نوج ــوس ع ــوا و ه ــه ه ــته ب ــا وابس ــت م سرنوش
تصمیمــات عجوالنــه آنهــا باشــد«. در موضــع دیگــری نیــز ضمن 
اشــاره بــه ضعــف جســمی و عقلــی ملــک ســلمان کــه از بیمــاری 
آلزایمــر رنــج مــی بــرد، عــزم جــدی جمعــی از امــرای آل ســعود 
و برخــورداری ایــن افــراد را از حمایــت مردمــی و ســران قبائــل در 
ــام هــا  ــن پی ــد. ای ــان مــی کن ــی بی ــاری پادشــاه فعل جهــت برکن
حاکــی از ســرخوردگی فزاینــده بیــن بخش هایــی از خانــدان حاکم 
اســت کــه احســاس مــی کننــد بــه حاشــیه رانــده شــده انــد. بــه 
ــده ای  ــود پدی ــد خ ــی در ح ــن چنین ــای ای ــه رفتاره ــالوه اینک ع
نوظهــور در ســاختار بســته قــدرت عربســتان ســعودی بــه شــمار 

ــد. مــی آی
ــی،  ــی داخل ــی ثبات ــی و ب ــت خارج ــردرگمی سیاس ــار س در کن
کاهــش قیمــت نفــت در مــاه هــای اخیــر کــه خــود معلــول همین 
ــه ســعودی هــا اســت متغیــر اساســی در  سیاســت هــای نابخردان
تهدیــد امنیــت ملــی و دوام پادشــاهی آل ســعود بــه شــمار رفتــه 
اســت. ایــن متغیــر از آنجــا اهمیــت مــی یابــد کــه بذل و بخشــش 
ــه مــردم ایــن کشــور از محــل درآمدهــای نفتــی،  ســعودی هــا ب
مهمتریــن ابــزار در شــرایط بحرانــی و بــا هــدف خامــوش کــردن 
ــداوم  ــاس ت ــن اس ــد. برای ــی آی ــمار م ــه ش ــی ب ــات داخل اعتراض
ثبــات فعلــی قیمــت نفــت بــرای مــدت زمــان طوالنــی مــی تواند 
ــزار تامیــن ثبــات و بقــای  انتقــادات بســیاری را از بابــت تأمیــن اب

نظــام متوجــه رهبــران ســعودی کنــد.
ــر خــود هشــدار داده  ــول در گــزارش اخی ــی پ ــن الملل ــدوق بی صن
ــر خارجــی عربســتان ســعودی  ــی ذخای ــن فعل ــه میانگی اســت ک

حاکــی از کاهــش حجــم ایــن ذخایر تــا پایــان دهــه کنونی اســت. 
عــالوه بــر ایــن هشــدارها احتمــال افزایــش قیمــت آب آشــامیدنی 
بــرای غیــر شــهروندان در ایــن کشــور و همچنیــن برنامــه ریــزی 
ــرای  ــوخت ب ــه س ــش یاران ــدف کاه ــا ه ــده ب ــام ش ــای انج ه
ــن  ــر ای ــاهدی ب ــعودی ش ــتان س ــخ عربس ــار در تاری ــتین ب نخس

ــا اســت. مدع
بنابرایــن بــا توجــه بــه الگــوی کنــش سیاســی رهبــران 
ســعودی و تحــوالت داخلــی، منطقــه ای و بیــن المللــی 
ــان  ــه از زم ــم ک ــن رژی ــای ای ــات و بق ــد ثب ــی رس ــر م ــه نظ ب
تحــوالت ۲0۱۱ و علیرغــم پیــش لــرزه هــای وارده نســبتا حفظ 
شــده اســت، در حــال حاضــر بــا تهدیــدات جــدی مواجــه شــده 
ــدی از  ــره من ــتاین و به ــتین اینش ــه نخس ــر در جمل ــت. تدب اس
الگــوی چالمــرز جانســون در بررســی رونــد تحــوالت پادشــاهی 
ــردی و  ــه بدکارک ــت ک ــت اس ــن واقعی ــی از ای ــعود حاک آل س
ــی  ــتگاه دیپلماس ــی و دس ــذاران داخل ــت گ ــردرگمی سیاس س
ــا بحــران هــای بــه وجــود آمــده بــه  ایــن کشــور در برخــورد ب
ویــژه بحــران عــراق، یمــن، ســوریه در کنــار حادثــه اخیــر منــا 
و کاهــش قمیــت نفــت همــگام بــا کشــمکش داخلــی و جنــگ 
ــن کشــور را آبســتن حــواث  ــدان ســعودی ای ــان خان قــدرت می
ــه  ــاس ب ــن اس ــت. برای ــرده اس ــیاری ک ــای بس ــی ه و دگرگون
ــی  ــردان کنون ــه دولتم ــول مأبان ــرد عج ــد رویک ــی رس ــر م نظ
ــوالت و  ــن تح ــش ای ــرانجام بخ ــه س ــن حلق ــتان آخری عربس
ــم  ــم فراه ــن رژی ــا را در ای ــی ه ــریع دگرگون ــای تس ــه ه زمین

ــد آورد. خواه

|| رژیــم آل ســعود آیــت اهلل شــیخ نمــر النمــر را بــه 
رغــم هشــدارهای جهــان اســام اعــدام کــرد، چــرا 

آل ســعود دســت بــه ایــن اقــدام زد؟
ــه  ــت. اول اینک ــاره داش ــه اش ــد نکت ــه چن ــد ب ــتا بای ــن راس در ای
ــی  ــد در پ ــی خواه ــر م ــر النم ــت اهلل نم ــدام آی ــا اع ــتان ب عربس
ناکامــی اش در جنــگ یمــن، قــدرت خــود را در مقابلــه بــا ایــران و 

ــه رخ بکشــد. ــان آن ب ــم پیمان ه
دوم اینکــه مناقشــه بر ســر قــدرت و رهبری در عربســتان ســعودی 
میــان ولیعهــد و ولــی ولیعهــد در واقــع مناقشــه بــر ســر این اســت 
کــه چــه کســی از دیگــری افراطــی تــر اســت بــه همیــن خاطــر 
ــای  ــت ه ــا درخواس ــعودی ب ــتان س ــات عربس ــم مقام ــی بینی م
]جهانــی[ بــرای عــدم اجــرای حکــم اعــدام آیــت اهلل شــیخ نمــر 

النمــر موافقــت نکردنــد.

ســوم اینکــه عربســتان ســعودی بــا اجــرای حکــم آیــت اهلل شــیخ 
نمــر النمر ســعی داشــت احساســات مذهبــی در منطقــه را تحریک 
کنــد و ایــن تنهــا ســالح عربســتان بــرای جلــب همراهــی جهــان 

اســالم بــا خــود اســت.
چهــارم اینکــه اجــرای ایــن حکــم بیانگــر آشــفتگی عربســتان در 
سیاســت ایــن کشــور در منطقــه اســت و همــه اقدامــات ســعودی 
هــا طــی مــاه هــای گذشــته همچــون ســردرگمی در جنــگ یمن، 
فاجعــه منــا، تشــکیل ائتــالف اســالمی بــرای مقابلــه با تروریســم 
و اعــدام آیــت اهلل شــیخ نمــر النمــر همگــی ناشــی از این آشــفتگی 

اســت.

ــرای  || تبعــات اعــدام آیــت اهلل شــیخ نمــر النمــر ب
ــود؟ ــد ب ــم آل ســعود چــه خواه رژی

در مــورد پیامدهــای اعــدام شــیخ نمــر النمــر بایــد گفــت همانطــور 
ــدیدی در  ــات ش ــاهدیم اعتراض ــته ش ــای گذش ــی روزه ــه ط ک

محافــل شــیعه در جهــان در حــال برگــزاری اســت و مراجــع دینی 
ــوم  ــدام را محک ــن اق ــران ای ــالمی ای ــوری اس ــئوالن جمه و مس
کــرده انــد. همچنیــن ایــن حادثــه از ســوی نهادهــای بیــن المللــی 
همچــون ســازمان ملــل متحــد، اتحادیــه اروپــا و ... محکــوم شــده 

اســت.
ــای عربســتان  ــی از سیاســت ه ــود نارضایت ــی ش ــی م ــش بین پی
ــد، در  ــش یاب ــی افزای ــل غرب ــی در محاف ســعودی در جهــان و حت
حــال حاضــر شــاهد هســتیم کــه در گــزارش هــا اشــاره مــی شــود 
تصمیــم گیــری ســعودی هــا دربــاره اعــدام آیــت اهلل شــیخ نمــر 
النمــر مشــابه صــدور احــکام اعــدام از ســوی گــروه داعــش اســت.

ــان عربســتان  ــش می ــه تن ــود ک ــی ش ــی م ــش بین ــن پی همچنی
ــد و عربســتان  ســعودی و جمهــوری اســالمی ایــران افزایــش یاب
ــفارت و  ــه س ــه ب ــی حمل ــرد در پ ــد ک ــالش خواه ــعودی ت س
ــی  ــکار عموم ــهد، اف ــران و مش ــور در ته ــن کش ــولگری ای کنس

ــد. ــک کن ــران تحری ــه ای ــرب را علی ــان ع جه

»طالل عتریسی« تشریح کرد؛

چرایی اعدام آیت اهلل 
نمر النمر/ آشفتگی در 

سیاست سعودی ها
سمیه خمارباقی

وزارت کشور عربستان سعودی با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد که ۴۷ نفر را در این کشور اعدام کرده است که 
آیت اهلل »شیخ نمر النمر« نیز در میان آنها قرار دارند. 
دادگاه عالی عربستان حکم اعدام شیخ نمر النمر را تأیید 
کرده بود و این حکم در مرحله ای قرار داشت که تنها به 
دستور پادشاه عربستان اجرا و یا لغو می شد که به مرحله 
اجرا درآمد. در این رابطه گفتگویی با طالل عتریسی 
استاد دانشگاه و تحلیلگر لبنانی انجام شده است که از 
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ــای  ــعودی، نیروه ــم س ــط رژی ــر توس ــیخ نم ــدام ش ــس از اع پ
ــات  ــه اعتراض ــری از هرگون ــرای جلوگی ــم ب ــن رژی ــی ای امنیت
ــه«  ــاکن »العوامی ــیعیان س ــترده ش ــرکوب گس ــه س ــی ب داخل

ــد. ــتان پرداختن ــیعیان عربس ــد ش ــر فقی زادگاه رهب
ــادر  ــدام ص ــم اع ــاری حک ــه ج ــنبه هفت ــعودی روز ش ــم س رژی
شــده علیــه »شــیخ نمــر النمــر« رهبــر فقیــد شــیعیان عربســتان 
ــی  ــن را م ــار ای ــعودی انتظ ــم س ــات رژی ــرد. مقام ــرا ک را اج
ــترده در  ــی گس ــزش مردم ــر خی ــن خب ــار ای ــه انتش ــیدند ک کش
مناطقــی شــرقی عربســتانـ  کــه البتــه شیعه نشــین هســتندـ  را 
در پــی داشــته باشــد. مقامــات رژیــم ســعودی کــه از پیامدهــای 
وخیــم احتمالــی شــهادت شــیخ نمــر النمــر در مناطــق شــرقی به 
ــد،  ــر بودن ــا خب ــه« ب ــه »العوامی ــی منطق ــژه در زادگاه وی یعن وی
ــهر  ــه ش ــورش ب ــا ی ــدام ب ــم اع ــرای حک ــس از اج ــاعاتی پ س
القطیــف بــه صــورت عــام و منطقــه العوامیــه بــه صــورت خاص، 

ــد. ــه ســرکوب شــدید شــیعیان مناطــق شــرقی کردن اقــدام ب
شــهر شیعه نشــین قطیــف در اســتان »احســاء« در شــرق 
ــن شــهر از شــهرهای  ــع شــده اســت. ای عربســتان ســعودی واق
قدیمــی عربســتان بــه شــمار مــی رود و تاریــخ آن بــه دوران پیش 
ــر  ــون نف ــک میلی ــف دارای ی ــهر قطی ــردد. ش ــالم بازمیگ از اس
جمعیــت شــیعه اســت. منطقــه »عوامیــه« نیــز کــه زادگاه شــیخ 

ــرار دارد. ــف ق ــهر قطی ــود در ش ــی ش ــر محســوب م ــر النم نم
ــاری،  ــه ج ــنبه هفت ــر در روز ش ــر النم ــیخ نم ــدام ش ــان اع از زم
ــرات  ــاهد تظاه ــه ش ــه عوامی ــژه منطق ــه وی ــف ب ــهر قطی ش
ــعودی ها  ــدام س ــت اق ــتان در محکومی ــیعیان عربس ــترده ش گس
ــی  ــا انتشــار گزارش های ــی ب اســت. برخــی از رســانه هــای عرب
ــس از  ــتان پ ــین عربس ــیعه نش ــق ش ــوالت مناط ــن تح از آخری
اعــدام رهبــر شــیعیان ایــن کشــور گــزارش دادنــد: از روز شــنبه 
ــت  ــب در محکومی ــر ش ــا ه ــتان تقریب ــیعیان عربس ــون ش تاکن
اعــدام شــیخ نمــر تظاهــرات برپــا مــی کننــد. بــا وجــود 
ــرقی  ــق ش ــیعیان در مناط ــرکات ش ــودن تح ــز ب ــالمت آمی مس
ــا بکارگیــری  عربســتان، نیروهــای امنیتــی آل ســعود همــواره ب
سیاســت هــای خشــونت آمیــز بــرای ســرکوب تظاهــرات 
کننــدگان تــالش مــی کننــد. البته کارشناســان مســائل سیاســی 
ــه  ــد تظاهــرات اعتراضــی ب ــز مان ــد هســتند مســالمت آمی معتق
اعــدام شــیخ نمــر النمــر منــوط بــه نــوع سیاســت هــای آینــده 
آل ســعود در قبــال مناطــق شــرقی اســت. آنهــا بــر ایــن باورنــد 
ــعودی  ــتان س ــیعیان در عربس ــش ش ــش از پی ــرکوب بی ــه س ک
ــه  ــه طوریک ــه ب ــا را برانگیخت ــترده آنه ــم گس ــد خش ــی توان م
ــه  ــد. ب ــعودی آورن ــم س ــای رژی ــردن پایه ه ــت ک ــه سس روی ب
گفتــه کارشناســان خشــم شــیعیان مناطــق شــرقی تنهــا ناشــی 
ــال  ــالیان س ــه از س ــت، بلک ــر نیس ــر النم ــیخ نم ــدام ش از اع

محرومیــت از بدیهی تریــن حقــوق خــود توســط آل ســعود 
ــرد. ــی گی ــأت م نش

ــه«  ــه »العوامی ــعودی در منطق ــم س ــرکوبگرانه رژی ــات س اقدام
واقــع در شــهر »قطیــف« تاکنــون ســه شــهید برجــای 
ــم  ــی رژی ــای زره ــز خودروه ــته نی ــت. روز گذش ــته اس گذاش
ــیخ  ــدام ش ــه اع ــان ب ــا معترض ــه ب ــور مقابل ــه منظ ــعودی ب س
ــاط، بســیاری از  ــن ارتب ــه شــدند. در همی ــر وارد عوامی ــر النم نم
کارشناســان هشــدار دادنــد کــه در صــورت ادامــه سیاســت هــای 
ــق  ــاکنان مناط ــم س ــش خش ــعودی، آت ــم س ــرکوبگرانه رژی س
ــده  ــعله ور ش ــابقه ای ش ــی س ــه صــورت ب ــتان ب ــرقی عربس ش

ــت. ــد گرف ــم را خواه ــن رژی ــان ای و دام
ــاکن  ــیعیان س ــا ش ــعودی ب ــم س ــونت آمیز رژی ــات خش اقدام
عربســتان ناشــی از هــراس آنهــا از تفکــر شــیعی اســت. 
ســعودی ها کــه ایدئولــوژی شــیعی را بزرگتریــن مانــع بــر 
ســر راه تحقــق اهــداف خــود در داخــل و خــارج از مرزهــا مــی 
ــای  ــت ه ــیعیان را در رأس اولوی ــرکوب ش ــواره س ــد، هم پندارن
خــود قــرار داده انــد. نمونــه ای از ایــن سیاســت هــا را مــی تــوان 
در کشــتار مــردم بــی گنــاه یمــن و حمایــت از تروریســت هــای 

ــرد. ــتجو ک ــش جس ــری داع تکفی
عربســتان ســعودی همــواره شــیعیان را از برخــورداری از حقــوق 
طبیعــی خــود بــه عنــوان یــک شــهروند محــروم کــرده، 
ــد.  ــی رون ــمار نم ــه ش ــعودی ب ــهروند س ــا ش ــه آنه ــی ک گوی
ــهر  ــترده در ش ــای گس ــی ه ــه ناآرام ــت ک ــد گف ــع بای در واق
شــیعه نشــین قطیــف در ســال ۲0۱۱ کلیــد خــورد؛ زمانــی کــه 
ــی،  ــان سیاس ــتار آزادی زندانی ــرقی خواس ــق ش ــیعیان مناط ش
ــه حقــوق شــیعیان شــدند.  بهبــود وضعیــت معیشــتی و توجــه ب
ــا  ــود کــه وزارت کشــور عربســتان ســعودی ب در همــان ســال ب
صــدور بیانیــه ای مدعــی شــد کــه شــیعیان در جریــان تظاهرات 
ــی  ــای امنیت ــه نیروه ــی علی ــای جنگ ــه ه ــی از گلول اعتراض
ســعودی اســتفاده کــرده انــد. همیــن ادعــا، دســتاویزی شــد تــا 
ــیعیان را  ــه ش ــترده علی ــرکوب گس ــعودی س ــم س ــان رژی نظامی

ــد. ــاز کنن آغ
مقامــات ســعودی بــرای جلوگیــری از گســترده تــر شــدن دامنــه 
تظاهــراتـ  چــه در ســال ۲0۱۱ و چــه پــس از اعــدام شــیخ نمــر 
ــد و  ــرار دادن ــود ق ــن خ ــب العی ــی را نص ــت اساس ــک سیاس ـ ی
آن بازداشــت فعــاالن حقــوق بشــری و روحانیــون تأثیرگــذار بــر 
ــر  ــکار عمومــی شــیعیان اســت. گــزارش هــای رســمی و غی اف
ــالوه  ــعودی ع ــتان س ــه عربس ــتند ک ــی از آن هس ــمی حاک رس
بــر بازداشــت هــای گروهــی مخالفــان و منتقــدان خــود، اقــدام 
بــه حمــالت پراکنــده بــه منــازل شــیعیان در قطیــف و عوامیــه 
مــی کننــد. ایــن اقدامــات خشــونت آمیــز در حالــی صــورت مــی 

ــن  ــوب و موازی ــارج از چارچ ــدام خ ــچ اق ــون هی ــه تاکن ــرد ک گی
بیــن المللــی در اعتراضــات شــیعیان اتفــاق نیافتــاده اســت. 

ــون سیاســت هــای  ــا پیرام ــی ه ــاد کارشناســان، نگران ــه اعتق ب
ــرقی  ــق ش ــیعیان مناط ــه ش ــا علی ــعودی ه ــز س ــونت آمی خش
تنهــا بــه اقدامــات مســتقیم آنهــا ختــم نمــی شــود. کارشناســان 
ــعودیها  ــی س ــه چین ــون توطئ ــر، پیرام ــی بزرگت ــد نگران معتقدن
ــه ای  ــت؛ توطئ ــیعیان اس ــخت از ش ــی س ــن انتقام ــرای گرفت ب
ــک  ــته در ی ــال گذش ــورای س ــار عاش ــون انفج ــت همچ درس
ــهادت  ــه ش ــیعیان ب ــماری از ش ــه آن ش ــه در نتیج ــینیه ک حس
رســیدند؛ انفجــاری کــه هیچــگاه هیــچ گروهــی مســئولیت آن 
ــالن آن هیچــگاه توســط دســتگاه  ــت و عام ــده نگرف ــر عه را ب

ــدند. ــازات نش ــی و مج ــعود معرف ــی آل س قضای
ــا  ــه ب ــعودی در مقابل ــم س ــان رژی ــه نظامی سیاســت دیگــری ک
ــا  شــیعیان مناطــق شــرقی، بســتن مســاجد اســت. ســعودی ه
ــه  ــون فتن ــوان کان ــه عن ــه ب ــه عوامی ــف و منطق از مســاجد قطی
ــا  ــد ت ــاد مــی کننــد. از همیــن روی، همــواره تــالش کــرده ان ی
بــا بســتن مســاجد از تجمــع شــیعیان در آنجــا جلوگیــری کننــد. 
ــم  ــه نظــر نمــی رســد کــه شــیاطین رژی ــد ب ــان بعی ــن می در ای
ــی  ــای امنیت ــه نیروه ــه ای را علی ــات خرابکاران ــعودی عملی س
خــود در مناطــق شــرقی ترتیــب داده و آن را بــه شــیعیان نســبت 

ــد. دهن
بــه نظــر مــی رســد ایــن اقــدام، آخریــن پــرده نمایــش رژیــم آل 
ــی شــیعیان باشــد؛ رژیمــی کــه  ــع و قمــع نهای ــرای قل ســعود ب
ــرای آن جهــت  ــن دســتاوزیری ب ــت کــرده اســت، کوچکتری ثاب
ــت.  ــی اس ــیعیان کاف ــه ش ــا علی ــت ه ــن جنای ــکاب بزگتری ارت
البتــه نبایــد از ایــن سیاســت آل ســعود هــم بــه راحتــی گذشــت 
کــه در وهلــه اول، مبنــا بازداشــت افــراد اســت نــه کشــتار آنهــا. 
ــه  ــع هرگون ــو مان ــک س ــدام از ی ــن اق ــا ای ــعودی ب ــم س رژی
ــر،  ــوی دیگ ــود و از س ــی ش ــود م ــه خ ــیعیان علی ــزش ش خی
متحمــل انتقــادات کمتــری از ســوی نهادهــای حقــوق بشــری 

ــی مــی شــود.  ــن الملل بی
ــیعیان  ــه ش ــعودی علی ــم س ــرکوبگرانه رژی ــای س ــت ه سیاس
ــه  ــدرت ادام ــا ق ــان ب ــه همچن ــه عوامی ــف و منطق ــهر قطی ش
ــاجد  ــده، مس ــب ش ــان تخری ــازل معترض ــیاری از من دارد. بس
ــد،  ــده ان ــهر ش ــی وارد ش ــای زره ــد، خودروه ــده ان ــته ش بس
شــمار زیــادی از روحانیــون تأثیرگــذار بازداشــت شــده و نیروهای 
ــد.  امنیتــی ویــژه شــهر قطیــف را بــه محاصــره خــود درآورده ان
ــات ســعودی  ــه مقام ــی اســت ک ــن تحــوالت در حال ــی ای تمام
ــد  ــی دهن ــازه نم ــژه اج ــخت و وی ــی س ــر امنیت ــاذ تدابی ــا اتخ ب
ــه ســمع و  واقعیــت آنچــه کــه در مناطــق شــرقی مــی گــذرد ب

ــد. ــان برس ــلمانان جه ــی مس ــکار عموم ــر اف نظ

هفت تیر سعودی ها 
روی پیشانی ساکنان 

زادگاه شیخ نمر/
عوامیه زیر آتش
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خاورمیانه و شمال آفریقا

ــاس  ــر اس ــی ب ــی در گزارش ــانه غرب ــک رس ی
اســناد افشــا شــده یــک نهــاد اطالعاتــی آلمان، 
بــه تحلیــل زوایــای گســترده ای از دالیــل 
ماجراجویــی هــای »محمــد بــن ســلمان« 
وزیــر دفــاع عربســتان بــه ویــژه در برابــر ایــران 

ــت. ــه اس پرداخت
 »BND« ســازمان اطالعاتی آلمان موســوم بــه
ــم  ــک و نی ــند ی ــته س ــال گذش ــان س در پای
ــر اســاس  صفحــه ای را منتشــر ســاخت کــه ب
مداخلــه  تهاجمــی  »سیاســت  اتخــاذ  آن 
جویانــه« توســط عربســتان ســعودی بــه 
ــاره  ــزارش درب ــن گ ــده اســت. ای ــش درآم نمای
ــد و  ــین ولیعه ــلمان« جانش ــن س ــد ب »محم
وزیــر دفــاع عربســتان اســت؛ مــرد قدرتمنــد ۲9 
ســاله ای کــه فرزنــد ملــک ســلمان ســالخورده 
ــاز  ــک قمارب ــوان ی ــه عن ــه و ب ــمار رفت ــه ش ب
سیاســی از طریــق بــه راه انداختــن جنــگ های 
نیابتــی در یمــن و ســوریه، جهــان عــرب را بــی 
ــل  ــه زوال عق ــه ب ــرا ک ــرده اســت؛ چ ــات ک ثب

ــت. ــده اس ــال ش مبت
ــنادی  ــن اس ــای جاسوســی چنی ــواًل نهاده معم
ــاروت  ــه ب ــه مثاب ــی ب ــاظ سیاس ــه لح ــه ب ک
بــوده و بــه انتقــاد از ســران یــک متحــد قــوی 
ــد را  ــعودی باش ــتان س ــد عربس ــک مانن و نزدی
منتشــر نمــی کننــد. بنابرایــن انتشــار عمومــی 
و گســترده ایــن اســناد بــه وضــوح مؤیــد عمــق 
ــن  ــان در ای ــی آلم ــاد اطالعات ــن نه ــی ای نگران
ــن  ــال انتشــار ای ــه دنب ــه  اســت. اگرچــه ب زمین
عربســتان  شــدیدالحن  اعتــراض  و  اســناد 
ــذه  ــورد مؤاخ ــاد م ــن نه ــان، ای ــت آلم ــه دول ب
ــی اِن دی«  ــدار »ب ــن هش ــت، لیک ــرار گرف ق
ــتفاده  ــد اس ــه رش ــرِس رو ب ــی و ت ــق نگران عم
ــر مــی  ــه تصوی عربســتان از کارت توحــش را ب
کشــد. یکــی از وزرای کشــورهای حاشــیه 
ــاش  ــش ف ــت نام ــه خواس ــارس ک ــج ف خلی
ــه  ــتان ب ــابقاً عربس ــت: س ــاره گف نشــود در اینب
ــر  ــورد نظ ــای م ــه ه ــه گزین ــود ک ــال آن ب دنب
خــود را حتــی دربــاره دولــت هــای منفــور خــود، 

ــد. ــی کن ــاب و عملیات ــه انتخ محتاطان
ــان در آن  ــی آلم ــاد اطالعات ــن نه ــزارش ای گ
ــر بســیار کمــی  ــر خــالف انتظــار تأثی زمــان، ب
ــر جــای  ــن کشــور ب ــرون از ای ــل بی را در محاف
ــناد در دوم  ــن اس ــی ای ــه وقت ــرا ک ــت؛ چ گذاش
ــه از  ــه هفت ــا س ــت، تنه ــار یاف ــامبر انتش دس
نوامبــر  پاریــس در ۱۳  حادثــه تروریســتی 
ــود و تمامــی اصحــاب رســانه  ۲0۱5 گذشــته ب
ــه  در سراســر جهــان تمــام توجهــات خــود را ب
تهدیــدات تروریســتی داعــش و چگونگــی 
مبــارزه مؤثــر بــا آن متوجــه کــرده بودنــد. مثــاًل 
ــی  ــروی هوای ــاره پیوســتن نی در انگلســتان درب
ــا داعــش در  ــه ائتــالف مبــارزه ب ایــن کشــور ب
ســوریه مناظــره هــای فراوانــی در جریــان بــود. 
ایــن در حالیســت کــه چنــد روز بعــد نیــز یــک 
زوج وابســته بــه داعــش بــه کشــتار وســیعی در 
»ســن برناردینــو« واقــع در ایالــت کالیفرنیــا در 
آمریــکا دســت زدنــد و بــه ایــن وســیله اذهــان 
ــزارش  ــن گ ــا از ای ــانه ه ــه رس ــی و توج عموم

ــد. ــم منحــرف ش مه
ــو  ــال ن ــه س ــه در دوم ژانوی ــی ک ــا هنگام ام
ــه همــراه ۴۶  میــالدی عربســتان شــیخ نمــر ب
ــی  ــان سیاس ــاً از  معترض ــه غالب ــر ک ــر دیگ نف

بودنــد را اعــدام کــرد، تقریبــاً بــرای اولیــن بــار 
ــه  ــدند ک ــت ش ــن حقیق ــه ای ــا متوج ــت ه دول
ــزان عربســتان ســعودی در شــرایط  ــا چــه می ت
ــدل  ــان مب ــرای جه ــدی ب ــه تهدی ــی ب کنون
ــتان  ــد عربس ــی رس ــر م ــه نظ ــت. ب ــده اس ش
ــن  ــت گرفت ــه دس ــرای ب ــویی ب ــه از س عامدان
ــرب  ــان ع ــنت و جه ــل س ــان اه ــری جه رهب
بــه تحریــک ایــران پرداختــه اســت و از ســوی 
دیگــر شــاهزاده محمــد بــن ســلمان با تمســک 
بــه ناسیونالیســم برگرفتــه از فرقــه گرایــی اهل 
ــل  ــود در داخ ــگاه خ ــت جای ــه تقوی ــنن ب تس
ــده اســت. آنچــه در  ــادرت ورزی ــن کشــور مب ای
ایــن میــان کامــاًل محــرز اســت ایــن واقعیــت 
ــتن  ــت نشس ــه تخ ــال ب ــه دنب ــه ب ــت ک اس
ملــک ســلمان پــس از مــرگ ملــک عبــداهلل در 
ــه ســال گذشــته، سیاســت کشــور  اواخــر ژانوی
ــرده  ــر ک ــی تغیی ــه کل ــعودی ب ــتان س عربس

ــت. اس
اســناد افشــا شــده توســط ایــن نهــاد اطالعاتــی 
ــا  ــه عربســتان در آن ه ــی ک ــان حــوزه های آلم
ــه  ــگ افروزان ــای جن ــت ه ــاذ سیاس ــه اتخ ب
و متخاصــم روی آورده اســت را بــه صــورت 
یــک فهرســت ارائــه کــرده اســت. ایــن کشــور 
در اوایــل ســال ۲0۱5 حمایــت هــای گســترده 
ــام  ــه انج ــح« ب ــش الفت ــیس »جی ای را از تأس
ــاً از عناصــر وابســته  ــروه عمدت ــن گ ــاند. ای رس
بــه »جبهــه النصــره« کــه بــه القاعــده وابســته 
اســت تشــکیل شــده و بــه لحــاظ ایدئولوژیکــی 
ــتند. آل  ــام« هس ــرار الش ــرات »اح ــرو تفک پی
ــز  ــن نی ــش یم ــا و ارت ــی ه ــه حوث ــعود علی س
ــه  ــی ک ــرد؛ تهاجم ــاز ک ــی را آغ ــم هوای تهاج
هیــچ نشــانه ای دال بــر پایــان آن وجــود نــدارد. 
ــی را  ــان منافع ــن می ــه در ای ــی ک از طــرف های
بــه دســت آوردنــد مــی تــوان بــه »القاعــده« در 
ــره عربســتان اشــاره کــرد؛ گروهــی  شــبه جزی
کــه آمریکا ســال هاســت تــالش بیهــوده ای را 
بــرای تضعیــف آنــان بــا اســتفاده از »پهپادهــا« 

ــه انجــام رســانده اســت. ب
ــی هــای خارجــی کــه  ــچ یــک از ماجراجوی هی

ــام  ــه انج ــعودی ب ــاهزاده س ــن ش ــط ای توس
رســیده و یــا در جریــان اســت تــا کنــون موفــق 
نبــوده و یــا احتمــال موفقیــت در آن هــا وجــود 
ــای  ــت ه ــت حمای ــته اس ــا توانس ــدارد و تنه ن
داخلــی را بــرای وی بــه ارمغــان بیــاورد. بــی اِن 
دی هشــدار داد کــه تمرکــز ایــن میــزان قــدرت 
در دســتان وی، مأمــن خطــرات پنهانــی اســت 
ــالش  ــل ت ــه دلی ــت وی را ب ــن اس ــه ممک ک
بــرای اســتقرار خــود در مســیر جانشــینی 
پــدرش آن هــم در زمــان حیــات ملــک ســلمان 

ــرده باشــد. ــا ک ــدروی ه ــه تن ــار اینگون دچ
تنــدروی هــای او هــر روز بدتــر نیــز مــی شــود. 
ــران در  ــا ای ــه ب ــل مقابل ــک از مراح ــر ی در ه
ــدات خــود  ــه گذشــته، ریــاض تهدی طــول هفت
را افزایــش داده اســت. حملــه )افــراد ناشــناس( 
بــه ســفارت عربســتان در تهــران و کنســولگری 
ایــن کشــور در مشــهد غیــر منتظــره بودنــد، اما 
ــا  ــط خــود را ب ســعودی هــا نمــی بایســت رواب
ایــران قطــع مــی کردنــد. در ادامــه ایــن نتــش 
ــن  ــت یم ــا پایتخ ــران در صنع ــفارت ای ــا، س ه
ــرار  ــعودی ق ــای س ــده ه ــه جنگن ــورد حمل م

ــت. گرف
ــه شــدت متعجــب  هیــچ یــک از ایــن مــوارد ب
کننــده نبودنــد؛ زیــرا روابــط عربســتان و ایــران 
ــی در  ــر ایران ــن ۴00 زائ ــان باخت ــال ج ــه دنب ب
مراســم حــج امســال در مکــه بــه شــکل ویــژه 

ــود. ــه ب ای کاهــش یافت
در روزهــای اخیــر نشــانه هــای افزایــش 
از ســوی  تنــش هــای سیاســی  تعمــدی 
عربســتان علیــه ایــران مشــهود اســت بــه گونه 
ای کــه عربســتان اعــالم کــرده اســت ۴ ایرانــی 
ــه  ــم محاکم ــی و تروریس ــام جاسوس ــه اته را ب
ــر از ســال ۲0۱۳ و ۲0۱۴  ــن ۴ نف ــد. ای ــی کن م
در زنــدان هــای ایــن کشــور بــه ســر مــی برند؛ 
ــران،  ــه ای ــه جــز افزایــش تنــش هــا علی ــذا ب ل
ــدارد کــه عربســتان در شــرایط  دلیلــی وجــود ن
ــد. ــادرت نمای ــا مب ــه آن ه ــه محاکم ــی ب کنون

عربســتان اخیــراً بــه ضــد حملــه ای دســت زده 
ــان  ــه جهــان اطمین ــق ب ــن طری ــا از ای اســت ت

دهــد کــه بــه دنبــال جنــگ بــا ایــران نیســت. 
محمــد بــن ســلمان در مصاحبــه ای بــه نشــریه 
اکونومیســت گفتــه بــود: نبــرد میــان عربســتان 
ــزرگ  ــع ب ــر فجای ــه آغــازی ب ــه مثاب ــران ب و ای
دیگــر در منطقــه بــوده و بــر ســایر نقــاط جهان 
نیــز تأثیــرات بســزایی بــر جــا خواهــد گذاشــت. 
ــم  ــا اجــازه چنیــن چیــزی را نخواهی ــاً م مظمئن

داد.
ــاًل  ــا مث ــرد ت ــالش ک ــه ت ــن مصاحب وی در ای
بابــت عــدم وقــوع جنــگ بــه جهــان اطمینــان 
دهــد. امــا ســخنان وی مفهــوم ســاده لوحــی و 
جهالــت دارد. اظهــارات ایــن شــاهزاده ســعودی 
همچنیــن نشــان مــی دهــد کــه وی قماربــازی 
بــی تجربــه اســت چــرا کــه اگــر شــرط خــود را 
ــه در  ــد. روی ــد ش ــده خواه ــر بازن ــازد، دو براب بب
پیــش گرفتــه محمــد بــن ســلمان بــر خــالف 
روال حــکام پیشــین ســعودی اســت کــه هیــچ 
گاه هــر چــه در چنتــه داشــتند را بــه یــک بــاره 
ــی  ــرار نم ــتفاده ق ــورد اس ــیر م ــک مس و در ی

ــد. دادن
دلیــل عمــده اینگونــه اقدامــات یکجانبــه 
ســعودی هــا بــه نوعــی ناراحتــی آنــان از 
ــا ایــران در برنامــه  توافــق هســته ای آمریــکا ب
هســته ای ایــن کشــور اســت. ایــن نگرانــی بــاز 
هــم نشــان از ســاده لوحــی ســعودی هــا دارد: 
ــا آمریــکا دلیــل  اتحــاد نزدیــک ســعودی هــا ب
ــعودی در  ــاهی س ــت پادش ــاء حاکمی ــده بق عم
ــا  ــش روی آن ه ــای پی ــش ه ــا چال ــازع ب تن
ــا از  ــت ه ــتها و سوسیالیس ــر ناسیونالیس در براب
دهــه ۱9۳0 تــا کنــون بــوده اســت. اگــر حتــی 
ــکا  ــا آمری ــتان ب ــاد عربس ــی و اتح ــوان مال از ت
ــه  ــران کشــورهای خاورمیان ــم، رهب ــز بگذری نی
همــواره بــه تــوان عملیاتــی دولــت ســعودی بــا 
دیــده تردیــد مــی نگریســتند. ایــن نکتــه بــرای 
ــن  ــت در ای ــزرگ نف ــدگان ب ــی تولیدکنن تمام
منطقــه دارای مصــداق اســت؛ خــواه عربســتان 
ــا لیبــی.  ــا عــراق، کویــت ی ســعودی باشــد و ی
رویــه آنــان دولــت هایــی را ایجــاد کــرده اســت 
کــه از آنچــه بــه نظــر مــی رســند ضعیــف تــر 
باشــند؛ در حالــی کــه حاکمیــت آنــان ناتــوان و 

ــت. ــد اس ــان ناکارآم ــش هایش ارت
ــه ایــن شــاهزاده  ــاره مصاحب دومیــن نکتــه درب
ــکل  ــز مش ــه وی ج ــت ک ــن اس ــعودی ای س
ــزی از  ــعود چی ــدان آل س ــرای خان ــی ب آفرین
ــن کشــور  ــاورد. ای ــه دســت نی ــن ســخنان ب ای
اکنــون درگیــر ریاضــت اقتصــادی شــده و بایــد 
ــد.  ــت بزن ــور دس ــن ام ــی در ای ــه اصالحات ب
ــردم عربســتان دارای آزادی سیاســی  ــه م اگرچ
نیســتند، امــا اقدامــات ســران ایــن کشــور مانند 
مجــوزی بــرای غــارت منابــع مالــی عربســتان 
توســط اصحــاب قــدرت سیاســی شــده اســت.

دولــت هــای وابســته بــه نفــت تقریبــاً قــادر بــه 
اجــرای اصالحــات نیســتند و معمــواًل انجــام و 
ــه  ــی عاقالن ــن اصالحات ــرای چنی ــالش ب ــا ت ی
نیــز بــه شــمار نمــی آیــد. ایــن دولــت هــا اگــر 
ــد از  ــد، بای ــی بمانن ــدرت باق ــد در ق مــی خواهن
هــر گونــه جنــگ نیــز پرهیــز کننــد؛ چــرا کــه 
ــکام  ــه ح ــورها علی ــن کش ــردم در ای ــاید م ش
ــتند  ــم نیس ــر ه ــا حاض ــد، ام ــام نکنن ــود قی خ
تــا جــان خــود را بــرای چنیــن حاکمیــت هایــی 

ــد. ــرار دهن ــز در معــرض خطــر ق نی

ایندیپندنت تحلیل کرد؛

بازی »محمد بن سلمان« با آتش/
شاهزاده ساده لوح و متکبر سعودی
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حســین عســکری مشــاور وزیــر دارایــی عربســتان بــوده و از 
او بــه عنــوان معمــار اقتصــاد عربســتان نیــز یــاد مــی کننــد. 
بنــا بــر اعــالم »بانــک نیویــورک« عســکری اولیــن شــخص 
ــه ۴0 دالر را  ــت ب ــت نف ــش قیم ــه کاه ــود ک ــان ب در جه

پیــش بینــی کــرد.
عســکری اســتاد تجــارت بین الملــل و امــور بین المللــی 
دانشــگاه »جــرج واشــنگتن« آمریکاســت. وی رئیــس 
ــین  ــس پیش ــی و رئی ــت جهان ــات و مدیری ــه تحقیق مؤسس
ــنگتن  ــرج واش ــگاه ج ــل دانش ــارت بین المل ــان تج دپارتم
ــه تخصصــی و بحث هــای او در دانشــگاه  ــوده اســت. زمین ب
جــورج واشــنگتن بــر اقتصــاد، توســعه سیاســی و انســانی در 
ــاد  ــه، اقتص ــا در خاورمیان ــات و جنگ ه ــه، اختالف خاورمیان

ــت. ــز اس ــالمی متمرک ــاد اس ــت و اقتص ــی نف سیاس
ــال  ــم س ــه دو و نی ــوان ب ــی ت ــی وی م ــوابق اجرای از س
فعالیــت در هیئــت اجرایــی صنــدوق بین المللــی پــول 
ــادی،  ــعه اقتص ــت  توس ــه  سیاس ــرد. او در زمین ــاره ک اش
بین الملــل  تجــارت  و  اقتصــاد  و  نفتــی  سیاســت های 
ــزی،  ــای مرک ــای بانک ه ــی، روس ــران دارای ــاور وزی مش
وزیــران نفــت و دیگــر مقامــات  کشــورهای خلیــج 
فــارس بــوده اســت. عســگری همچنیــن در مقاطعــی 
ــکاری  ــازمان هم ــر س ــا و شــرکت هایی نظی ــاور نهاده مش
اقتصــادی و توســعه  )OECD(، بانــک جهانــی، صنــدوق 
)IFU(، توســعه    حــال  در  کشــورهای  ســرمایه داری 

ــوده اســت. ــل متحــد و... ب ــازمان مل س
ــش از ۱00  ــاله، بی ــش رس ــاب، ش ــکری ۲0 کت ــین عس حس
مقالــه  و... دربــاره  تحــوالت اقتصــادی در خاورمیانــه، اقتصــاد 
اســالمی، تجــارت و اقتصــاد بین الملــل، اقتصــاد کشــاورزی، 
اقتصــاد نفــت و تحریم هــای اقتصــادی منتشــر کــرده 
اســت. وی ســابقه تدریــس در دانشــگاه های تگــزاس در 
آســتین، دانشــگاه تافتــس آمریــکا، دانشــگاه MIT، دانشــگاه 

جانــز هاپکینــز و دانشــگاه کالرک را دارد. »جهانــی شــدن و 
مالیه اســالمی« )انتشــارات جان ویلی اند ســانز(، »ثبات مالیه 
ــالم و  ــانز(، »اس ــد س ــی ان ــان ویل ــارات ج ــالمی« )انتش اس
ــک  ــو م ــارت پالگری ــادی« )انتش ــعه اقتص ــر و توس راه بش

ــد. ــمار می رون ــه ش ــار او ب ــه آث ــالن( از جمل می
ــعودی  ــتان س ــی عربس ــول نفت ــو« غ || »آرامک
بــا 60 هــزار پرســنل و ذخایــر نفتــی بــه حجــم 
261 میلیــارد بشــکه صحــت شــایعات مبنــی بــر 
ــد( از  ــادل 5 درص ــی )مع ــش کوچک ــروش بخ ف
ســهام خــود بــه ســرمایه گــذاران خارجــی را در 
ــاض،  ــادی ری ــات اقتص ــق اصاح ــتای تحق راس
ــم  ــن تصمی ــت. ای ــرار داده اس ــد ق ــورد تایی م
ــه  ــدت چ ــدت و دراز م ــاه م ــازه کوت ــر دو ب در ه
ــته  ــد داش ــی توان ــت م ــای نف ــر به ــری ب تاثی

ــد؟ باش
ایــن تصمیــم هیــچ تأثیــری در کوتــاه مــدت و بلندمــدت بــر 

بهــای نفــت نخواهــد داشــت.
در واقــع فــروش ایــن حجــم ســهام هیــچ تاثیــری )بــر بهای 
ــال های  ــه در س ــد. چنانچ ــته باش ــد داش ــی توان ــت( نم نف
ــر »آرامکــو« از دســت  ــرل عربســتان ســعودی ب ــده کنت آین
بــرود، بــه همــان نســبت  ایــن امــکان کــه سیاســت گــذاری 
تولیــد در ایــن شــرکت کمتــر تحــت تاثیــر مالحظــات 
سیاســی قــرار بگیــرد، وجــود خواهــد داشــت. امــا هنــوز تــا 
حــدس زدن ایــن موضــوع کــه طــرح فــروش ســهام آرامکــو 
ــادی  ــه زی ــا خواهــد کــرد، فاصل ــده ایف چــه نقشــی را در آین

ــم. داری

ــه  ــند ک ــی کش ــش م ــه را پی ــن ادل ــی ای || برخ
تصمیــم عربســتان بــرای فــروش ســهام 
شــرکت نفتــی آرامکــو از کســری بودجــه دولــت 

ــن  ــما در ای ــر ش ــود، نظ ــی ش ــی م ــاض ناش ری
ــت؟ ــاره چیس ب

بلــه ایــن دلیــل درســت اســت. گمــان مــی کنــم کــه تمایــل 
عربســتان ســعودی در ایجــاد مکانیزمــی اســت کــه در 
صــورت لــزوم بــه راه هــای تامیــن منابــع مالــی ایــن کشــور 
تنــوع ببخشــد. از ایــن رو، یــک شــرکت ســهامی عــام، کــه 
ــی  ــد، م ــوردار باش ــفافیت بیشــتری برخ حسابرســی آن از ش
توانــد در ســطح بیــن الملــل گزینــه هــای مالــی بهتــری را 

ــد. ــرار ده ــش روی عربســتان ق پی

|| آیــا تنــش هــای موجــود بیــن ایــران و 
ــت دارد؟ ــای نف ــر روی به ــری ب ــتان تاثی عربس

در پاسخ باید بگویم بله و خیر.
ــگاه در  ــتان هیچ ــران و عربس ــن، ای ــان م ــه گم ــع ب در واق
ــد  ــا هــم همــکاری نداشــته ان ــی ب ــه سیاســت های نفت زمین
تــا ایــن موضــوع بتوانــد بــر بهــای نفــت تاثیــر بگــذارد. هــر 
ــد. ــاور نکنی ــد ب ــه شــما گفتن خبــری در ایــن خصــوص را ب

ــکاری  ــال هم ــه قب ــد ک ــر دو طــرف بگوین ممکــن اســت ه
هایــی بــا هــم داشــته انــد امــا در عمــل دو کشــور 

سیاســتهای خــود را اعمــال مــی کننــد.
ــزه  ــل انگی ــه دلی ــور ب ــان دو کش ــاری می ــای ج ــش ه تن
ــه عربســتان  ــی کــه در پــس سیاســت هــای یــک جانب های
ــرو  ــا کاهــش روب ــت را ب ــه اســت، قیمــت نف ســعودی نهفت
ــت  ــد نف ــم تولی ــش حج ــن، افزای ــاور م ــه ب ــد. ب ــی کن م
ــا  ــعودی ه ــه س ــل اســت ک ــن دلی ــه ای ــتر ب ــتان بیش عربس
ــان  ــه ج ــت را ب ــای نف ــول به ــی از اف ــرر ناش ــد ض حاضرن
ــران  ــب ای ــتری را نصی ــارت بیش ــل خس ــا در مقاب ــد ت بخرن
ــود  ــد ب ــئله ای خواه ــن مس ــران آخری ــه ای ــک ب ــد. کم کنن
کــه بــه ذهــن ســعودی هــا خطــور مــی کنــد و ایــن حقیقــت 

ــرد. ــد ک ــری نخواه ــده تغیی ــای آین ــال ه در س

گفتگو با مشاور وزیر دارایی پیشین عربستان:

کسری بودجه عربستان از دالیل خصوصی سازی 
»آرامکو« بود

چندی پیش »محمد بن سلمان« وزیر دفاع و نایب ولیعهد 
»اکونومیست«  نشریه  با  گفتگو  در  سعودی  عربستان 
از تصمیم ریاض برای واگذاری بخشی از سهام شرکت 
نفتی »آرامکو« که بزرگترین شرکت تولید انرژی جهان 
به شمار می آید، خبر داد. این تصمیم که در ظاهر برای 
جبران کسری بودجه ناشی از افول قیمت نفت اتخاذ شده 
و رنگ و بوی مشارکت مردمی به خود گرفته است، در 
عمل با جذب سرمایه گذاران خارجی بزرگ، آرامکو 
را به یک شرکت بین المللی تبدیل می کند. با توسل به 
این حربه، عربستان به عنوان یکی از اعضای تاثیرگذار در 
»اوپک« می تواند سیاست گذاری های این سازمان نفتی 
را با الهام از خط مشی شرکای بین المللی خود دستخوش 

کند. تغییر 
در همین رابطه گفتگویی با پروفسور »حسین عسکری« 

انجام شده که در ادامه به آن می پردازیم.
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چنــدی پیــش »محمــد بــن ســلمان« وزیــر دفــاع و نایــب ولیعهــد 
عربســتان ســعودی در گفتگو بــا نشــریه »اکونومیســت« از تصمیم 
ریــاض بــرای واگــذاری بخشــی از ســهام شــرکت نفتــی »آرامکو« 
کــه بزرگتریــن شــرکت تولیــد انــرژی جهــان بــه شــمار مــی آیــد، 
ــری  ــران کس ــرای جب ــر ب ــه در ظاه ــم ک ــن تصمی ــر داد. ای خب
بودجــه ناشــی از افــول قیمــت نفــت اتخــاذ شــده و رنــگ و بــوی 
ــا جــذب  ــل ب ــه اســت، در عم ــود گرفت ــه خ ــی ب مشــارکت مردم
ســرمایه گــذاران خارجــی بــزرگ، آرامکــو را بــه یــک شــرکت بین 
ــه، عربســتان  ــه ایــن حرب ــا توســل ب المللــی تبدیــل مــی کنــد. ب
ــد  ــی توان ــک« م ــذار در »اوپ ــوان یکــی از اعضــای تاثیرگ ــه عن ب
ــا الهــام از خــط  ــن ســازمان نفتــی را ب سیاســت گــذاری هــای ای

مشــی شــرکای بیــن المللــی خــود دســتخوش تغییــر کنــد.
ــا »عبــداهلل شــهبازی« نویســنده و  در همیــن رابطــه گفتگویــی ب
پژوهشــگر ایرانــی انجــام شــده کــه در ادامــه بــه آن مــی پردازیــم.

شــهبازی در ســال ۱۳۶۷ مؤسســه مطالعــات و پژوهش هــای 
ــر  ــت آن را ب ــه ریاس ــک ده ــدت ی ــه م ــاد و ب ــا نه ــی را بن سیاس
عهــده داشــت. وی در ســال ۱۳۷۴ سرپرســتی مرکــز اســناد بنیــاد 
مســتضعفان و جانبــازان را تحویــل گرفــت و آن را بــا نــام مؤسســه 
تخصصــی مطالعات تاریــخ معاصر ایــران تجدیــد ســازمان داد. وی 
در ایــن موسســه فصلنامــه تخصصــی تاریــخ معاصــر ایــران و ده ها 
طــرح پژوهشــی از جملــه »فهرســت نمایــه مطبوعــات ایــران در 
دوره قاجاریــه«، »دانشــنامه ایــالت و طوایــف ایــران« و »روزشــمار 

تاریــخ ایــران در دوره قاجاریــه« را طراحــی کــرد.
مهمتریــن کتــاب شــهبازی »زرســاالران« اســت کــه پنج جلــد آن 
منتشــر شــده اســت. ایــن کتــاب در ســال ۱۳85 بعنــوان »کتــاب 

ســال« برگزیــده شــد.

|| خصوصــی شــدن شــرکت »آرامکــو« عربســتان بــا 
چــه اهدافــی انجــام مــی شــود؟

مســئله خصوصــی ســازی شــرکت آرامکــو در تاریــخ پنــج ژانویه 
ــلمان«  ــن س ــد ب ــوی »محم ــش( از س ــه پی ــک هفت ــدود ی )ح
ــد. وی در  ــرح ش ــتان مط ــد عربس ــب ولیعه ــاع و نای ــر دف وزی
ــن  ــح ای ــت. در توضی ــو اس ــی آرامک ــورای عال ــس ش ــع رئی واق
ــال  ــک س ــه ی ــو ک ــی آرامک ــورای عال ــت ش ــد گف ــب بای مطل
پیــش تاســیس شــد در راس هیــات مدیــره شــرکت قــرار 
ــی  ــول نفت ــرل غ ــر کنت ــن تدبی ــا ای ــعودی ب ــاهزاده س دارد و ش

ــت. ــه اس ــت گرفت ــه دس ــتان را ب عربس
وی نیــز در اعــالم خبــر فــروش بخشــی از ســهام آرامکــو تعبیــر 
ــردن  ــه ک ــع عرض ــه در واق ــرد ک ــه کار ب ــازی را ب ــی س خصوص
ســهام شــرکت بــه بازارهــای بــورس جهانــی اســت و شــاید بتوان 
بــه تعبیــری آن را بیــن المللــی کــردن آرامکــو در نظــر گرفــت. این 
خبــر شــوک بزرگــی را ایجــاد کــرد و مــی شــود گفــت در عــرض 

یــک هفتــه گذشــته در صــدر اخبــار جهــان بــوده اســت.
در همــان تحلیــل اول مــی شــد ایــن مســئله را بــه دو نحــو ارزیابی 
کــرد. یــک تلقــی ســاده لوحانــه آن اســت کــه محمــد بن ســلمان 
ــه  ــت ک ــی اس ــاهزاده جوان ــعودی- ش ــاه س ــاله ش ــر ۲9 س -پس
احتمــاال عــده ای شــیاد بیــن المللــی اطــراف وی را گرفتــه انــد و 
قصــد دارنــد بــا ترغیــب وی بــه فــروش بخشــی از ســهام آرامکــو، 

ایــن شــرکت نفتــی را بــاال بکشــند.
امــا همانطــور کــه گفتــم ایــن تصــور ســاده انگارانــه ای اســت و 
بایــد بــه اهــداف جــدی کــه پشــت ایــن قضیــه پنهــان شــده بــا 

تامــل و درایــت بیشــتری نــگاه کــرد.
ــر  ــردن ذخای ــی ک ــن الملل ــئله بی ــه مس ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
انــرژی از قبــل هــم مطــرح بــوده و برخــی از کارشناســان غربــی 
حــوزه انــرژی پیشــتر ایــن ادعــا را مطــرح کــرده انــد کــه اصــوال 
ــرژی جهــان،  ــع ان ــن مناب ــا ارزش تری ــه ب ــدارد ک ــی وجــود ن دلیل

بــه طــور مثــال گاز کــه بــه طورعمــده در خلیــج فــارس و حــوزه 
ــع شــدن در  ــل واق ــه دلی ــران متمرکــز شــده، ب ــی ای ــارس جنوب پ
یــک قلمــرو جغرافیایــی مشــخص متعلــق بــه یــک کشــور خاص 

ــد.      باش
ایــن فرضیــه همــواره در قالــب تئــوری مطــرح بــوده امــا تــا کنون 
ــود  ــئله وج ــن مس ــدن ای ــی ش ــرای اجرای ــوری ب ــوع تص ــچ ن هی
ــن  ــب بی ــه در قال ــی ک ــن حرکت ــن ای ــه نظــر م نداشــته اســت. ب
ــا خصوصــی کــردن آرامکــو انجــام مــی شــود،  ــی کــردن ی الملل
در ادامــه همیــن مسیراســت. البتــه فرامــوش نشــود کــه علیرغــم 
نقــش بــورس بــه جــذب ســرمایه هــای کوچــک، در واقع همیشــه 
کنتــرل شــرکت هــای بــزرگ در اختیــار نهادهــای بــزرگ مالــی 
بــوده اســت. بــا ایــن حســاب عربســتان بــه دنبــال غیرمنطقــه ای 

کــردن بزرگتریــن کمپانــی نفتــی دنیــا اســت.
برخــی هــا ایــن اقــدام ریــاض را بــا اقدامــی کــه روســیه از ســال 
۲00۲ شــروع کــرده اســت، مقایســه مــی کننــد بــه ایــن معنــی که 
روســیه در ایــن ســال شــرکتی را بــا نــام »روس نفــت« تاســیس 
کــرد و ســهام آن را در بــازار عرضــه کــرد. امــا بــه صراحــت مــی 
گویــم کــه اقــدام ایــن دو کشــور اصــال بــا یکدیگــر قابــل مقایســه 
نیســت چــرا کــه در درجــه اول روســیه از ایــن طریــق ســهام خــود 
ــذب  ــش ج ــرد و هدف ــه ک ــی عرض ــای داخل ــه بازاره ــا ب را عمدت
ــود و  ــت ب ــوزه نف ــردم در ح ــول م ــور و پ ــی کش ــش خصوص بخ
در درجــه دوم کل درآمــد روس نفــت در حــدود پنــج میلیــارد دالر 
اســت در حالیکــه در آمــد ســاالنه آرامکــو حــدود ۴00 میلیــارد دالر 

ارزیابــی مــی شــود.
در واقــع قصــد عربســتان ایــن اســت کــه بــا فــروش ســهام آرامکو 
بخــش عمــده ای از ذخایــر نفتــی و گازی »اوپــک« را بیــن المللی 
کنــد و ایــن امــر تاثیــرات بســیار عظیــم سیاســی و ژئوپلیتیــک را 

بــه دنبــال خواهــد داشــت.

|| خصوصــی ســازی آرامکــو چــه تاثیــری بــر تصمیم 
گیــری هــای اوپــک در خصــوص تعییــن قیمــت نفت 

ــازار خواهد داشــت؟ و تنظیــم ب
ــر مــی  ــک، چهــره مســئله تغیی ــه حــوزه اوپ ــدم گذاشــتن ب ــا ق ب
کنــد و حتــی برخــی در تحلیــل خــود بیــن المللــی شــدن آرامکــو 
را در راســتای فروپاشــی اوپــک مــی بیننــد. خطــر بزرگتــری کــه 

ــی  ــن الملل ــئله بی ــن مس ــاال ای ــه احتم ــت ک ــن اس ــود دارد ای وج
ــه صــورت الگــو در خواهــد آمــد و شــاید  ــرژی ب ــر ان کــردن ذخای
فــردا شــاهد عرضــه ســهام نفتــی کشــوری مثــل نیجریــه -کــه 
ــای  ــا را دارد- در بازاره ــاره آفریق ــت و گاز ق ــر نف ــن ذخای بزرگتری
بــورس جهانــی باشــیم و چــه بســا کــه گام بــه گام ایــن الگــو بــه 

ــد. ــدا کن کشــورهای دیگــر هــم تســری پی
عملــی شــدن ایــن رونــد را مــی تــوان بــه مثابــه تحقــق نظریــه 
ای دانســت کــه در دهــه هــای ۱9۶0 و ۱9۷0 بــر علیه کشــورهای 
ــه  ــر آنهــا ب ــق ذخای ــر ادعــای تعل ــه مبنــی ب ــز خاورمیان نفــت خی

همــه جهــان مطــرح مــی شــد.
ــه بانــک  ــوان ب ــداران ســهام شــرکت آرامکــو مــی ت در راس خری
»اچ اس بــی ســی« چیــن و بانــک »جــی پــی او« آمریــکا اشــاره 
کــرد. بنابرایــن ظاهــر قضیــه ایــن اســت کــه ســهام غــول نفتــی 
عربســتان در اختیــار عمــوم قــرار مــی گیــرد حــال آنکــه مالکیــت 
بــه طــور عمــده بــه کانــون هــای مالــی بســیار ثروتنمــد جهــان 

انتقــال پیــدا مــی کنــد.
ــر  ــتفاده از تاثی ــا اس ــم ب ــر ه ــال حاض ــعودی در ح ــتان س عربس
آرامکــو بــر اوپــک قیمــت نفــت را بــا نازلتریــن مقــدار خود رســانده 
ــروش ســهام آرامکــو  ــه ف ــاض ب ــن اگــر طــرح ری اســت و بنابرای
عملــی شــود در واقــع از ایــن پــس نهادهــای مالــی بیــن المللــی 

تعییــن کننــده قیمــت نفــت اوپــک خواهنــد بــود.

ــد  ــهامداران ثروتمن ــوی س ــو از س ــرل آرامک || کنت
ــا  ــعود ب ــد آل س ــدن پیون ــر ش ــترده ت ــب گس موج
صاحبــان ثــروت مــی شــود. ایــن اقــدام چــه آثــاری 
ــت؟ ــد داش ــتان خواه ــی عربس ــت خارج ــر سیاس ب

 نمــی تــوان آل ســعود را یــک خانــدان محلــی خاورمیانــه ای بــه 
حســاب آورد. آل ســعود جــزء ارکان الیگارشــی اســت کــه در دنیــا 
ــهام  ــروش س ــروع ف ــد و ش ــی کنن ــل م ــذاری و عم ــت گ سیاس
ــی  ــده اســت و نم ــی ش ــش طراح ــه ای از پی ــا برنام ــو قطع آرامک
تــوان آن را بــه ابتــکار فــردی یــک شــاهزاده خودکامــه نســبت داد. 
تحــوالت آینــده بــا شــروع مــوج تــازه ای کــه عربســتان بــه وجود 
ــای  ــاره پیامده ــد درب ــا بای ــود و م ــد ب ــده خواه آورده بســیار پیچی
سیاســی و ژئوپلیتیــک و پیامدهــای مالــی ایــن طــرح بــه درســتی 

فکــر کنیــم.

عبداهلل شهبازی مطرح کرد:

عربستان به دنبال بین المللی کردن ذخایر نفتی »اوپک« است

http://mehrnews.com
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خاورمیانه و شمال آفریقا

ــه  ــر منطق ــی را ب ــش های ــن تن ــر چنی ــما تاثی || ش
ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب چگون

ــه  ــرای منطق ــادی ب ــات زی ــتان تبع ــران و عربس ــن ای ــش بی تن
ــی،  ــای داخل ــگ ه ــاهد جن ــه ش ــه ای ک ــت، منطق ــد داش خواه
ــال  ــه در ح ــی ک ــده های ــت. پدی ــری اس ــی گ ــم و افراط تروریس

ــتند. ــه هس ــردن منطق ــران ک وی
آخریــن مرحلــه ویرانــی منطقــه بــا اعــدام رهبــر شــیعه عربســتانی 
توســط دولــت ســعودی صــورت گرفتــه اســت کــه موجب تشــدید 
ــران و عربســتان شــده  اختالفــات دو قــدرت منطقــه ای یعنــی ای
ــی در  ــات مذهب ــر اختالف ــالوه ب ــتان ع ــران و عربس ــت. ای اس
ــات  ــه ای اختالف ــای منطق ــت ه ــالم و رقاب ــود از اس ــت خ برداش
شــدیدی در ســوریه، عــراق و یمــن دارنــد.  رجزخوانــی هــای اخیــر 

ــم م دو طــرف ه

|| بــه نظــر شــما اهــداف احتمالــی آل ســعود از اعدام 
ــران  ــا ای ــال آن قطــع رابطــه ب ــه دنب ــر و ب شــیخ نم

چــه چیزهایــی مــی تواننــد باشــند؟
خانــدان ســعود بــا وجــود مخالفــت هــای گســترده داخلــی ، منطقه 
ــاه  ــد. پادش ــی دهن ــه م ــدام ادام ــه اع ــوز ب ــی هن ــن الملل ای و بی
عربســتان قــدرت عفــو شــیخ نمــر را داشــت امــا ایــن کار را نکــرد 
ــا  ــرا پادشــاه ســعودی در اقدامــی ســنجیده و محاســبه شــده ب زی
ایــن کار ســعی در تغییــر شــرایط سیاســی و اقتصادی و مشــکالت 
داخلــی بــه نفــع خــود داشــت. اهــداف احتمالــی آل ســعود از ایــن 

کار مــی تواننــد:
ــه  ــی ک ــه ای در زمان ــوذ منطق ــدرت و نف ــوذ ق ــش نف ــف- افزای ال
شــاهد افزایــش نفــوذ ایــران در ســوریه هســتیم و توافق هســته ای 
ایــران و غــرب در حــال نزدیــک شــدن بــه اجرایــی شــدن اســت 
ــوذ  ــش نف ــران و افزای ــای ای ــم ه ــو تحری ــب لغ ــه موج ــری ک ام
ــزوای منطقــه ای  ــا ان ــران خواهــد شــد. عربســتان قصــد دارد ب ای
ــه وضعیــت قبلــی را فراهــم  ــران ب ــدن ای ایــران موجبــات برگردان

ــد. کن
ــول  ــی پ ــن الملل ــدوق بی ــر صن ــای اخی ــاس برآورده ــر اس ب- ب
عربســتان در آســتانه ورشکســتگی قــرار دارد و ادامــه بقــای رژیــم 
ســعودی و ثبــات آن تــا حــد زیــادی وابســته بــه قیمت بــاالی نفت 
ــه کاهــش اســت شــاید عربســتان  ــا قیمــت نفــت رو ب اســت. ام
قصــد دارد بــا ایجاد تنــش در خلیــج فــارس موجب افزایــش قیمت 
جهانــی نفــت باشــد هــر چنــد ایــن مســئله بــه نفــع ایــران هــم 

ــود. خواهــد ب
ــرای  ــدان ســعودی ب ج- تنــش هــا و رقابــت هــای داخلــی درخان
کســب قــدرت، وخامــت اوضــاع اقتصــادی، تنــش هــای قومیتــی، 
ــت  ــات، و شکس ــرای اصالح ــی ب ــی و اجتماع ــارهای سیاس فش
ــد  ــده ان ــه آواری ش ــل ب ــی تبدی ــی همگ ــت خارج ــای سیاس ه
ــود  ــات خ ــه حی ــاره ادام ــعودی درب ــدان س ــم خان ــب بی ــه موج ک
ــن مشــکالت و  ــی از ای ــی داخل ــکار عموم ــد. انحــراف اف شــده ان
ــر  ــد از دیگ ــی توان ــران م ــه ای ــا علی ــی آنه ــن حــس مل برانگیخت

ــد. ــعودی باش ــم س ــداف رژی اه
ــی  ــای خارج ــت ه ــت سیاس ــد از شکس ــعودی بع ــدان س د- خان
خودشــان در ســوریه، یمــن و عــراق و نارضایتــی از نحــوه تعامــل 
آمریــکا بــا آنهــا بــه ویــژه بعــد از توافــق هســته ای غــرب و ایــران 
ــه  ــا شــعله ور کــردن یــک بحــران عمــده در منطق ، قصــد دارد ب
شکســت سیاســت خارجــی خــود را جبــران کنــد و بــار دیگــر ایران 
را »شــرور« جلــوه دهــد تــا بتوانــد حمایــت هــای آمریــکا را از خود 

جلــب کنــد.
ه- شــاید عربســتان اینگونــه محاســبه کــرده اســت کــه ائتــالف 
ــت در  ــرده اس ــاد ک ــم ایج ــه ترورس ــرا علی ــه اخی ــوری ک ۳۴ کش

ــد پرداخــت.  ــت از عربســتان خواه ــه حمای ــران ب ــا ای ــی ب رویاروی
زیــرا بــا وجــود اینکــه ایــن ائتــالف گفتــه شــده دارای ابعــاد نظامی 
اســت امــا در واقــع یــک اتحــاد ســنی علیــه شــیعیان مــی باشــد 
ــد. منطقــی  ــران، عــراق و ســوریه در آن حضــور ندارن ــرا کــه ای زی
ــم  ــه تروریس ــالمی علی ــاد اس ــک اتح ــاد ی ــرای ایج ــن راه ب تری
ــا محوریــت ســازمان همــکاری اســالمی مــی باشــد  ایجــاد آن ب
ــور  ــنی در آن حض ــیعه و س ــلمان ش ــورهای مس ــی کش ــه تمام ک
ــل از  ــون گفــت شــاید عربســتان قب ــه هــر حــال مــی ت ــد. ب دارن
برخــورد احتمالــی بــا ایــران تــالش کــرد تــا ایــن ائتــالف را ایجــاد 
ــران و  ــا ای ــده اش ب ــزی ش ــه ری ــورد برنام ــا از آن در برخ ــد ت کن

ــد. بازیگــران شــیعه در منطقــه بهــره بجوی

ــد  ــتان خواه ــا عربس ــما نهایت ــاد ش ــه اعتق ــا ب || آی
ــه  ــرده ب ــی ک ــه طراح ــی ک ــن بحران ــت از ای توانس
نفــع خــود اســتفاده کنــد و بــه اهــداف احتمالــی کــه 

ــد؟ ــت بیاب ــد دس ــرح کردی ــما مط ش
ــتر  ــاع بیش ــتان اوض ــارات عربس ــالف انتظ ــر خ ــرا اوال ب ــر زی خی
بــه ضــرر عربســتان پیــش رفتــه تــا ایــران زیــرا ایــران بیشــتر بــه 
خاطــر تعــرض بــه ســفارت و کنســولگری ســعودی مــورد انتقــاد 
بــوده امــا عربســتان بطــور گســترده ای بــه خاطــر اعــدام هــا مورد 
انتقــاد قــرار گرفتــه اســت. نکتــه قابل توجــه این اســت کــه رئیس 
جمهــور ایــران و ســپاه پاســداران تعــرض بــه ســفارت ســعودی را 
ــی هــم  ــد. بطــور کل ــل آن را داده ان ــه عوام ــول تنبی ــرده و ق رد ک
ــکل از  ــل مش ــا و ح ــش ه ــش تن ــتار کاه ــی خواس ــه جهان جامع
طریــق دیپلماتیــک شــده اندبــه اســتثناء کشــورهای حاشــیه خلیج 

ــارس و ســودان. ف

ثانیــا، پاســخ اولیــه بــازار نفــت تــا بــه اینجــا بــر خــالف انتظــارات 
عربســتان بــوده اســت بطوریکــه قیمــت نفــت بــه جــای صعــود 
ســقوط داشــته اســت هــر چنــد ایــن رونــد مــی توانــد بــا توجــه به 

روندهــای آتــی تغییــر کنــد.
ثالثــا،  اینکــه احساســات ملــی مــردم عربســتان در ایــن بحــران 
پشــت ســر خانــواده ســلطنتی ســعودی قــرار گیــرد جــای ســوال 
ــی در  ــا ماجراجوی ــی ب ــد اســت. معمــوال مشــکالت داخل و تردی
ــرات در  ــای تغیی ــوند. باده ــی ش ــل نم ــی ح ــت خارج سیاس
جهــان عــرب بــه ســوی ســعودی هــا شــروع بــه وزیــدن کــرده 
ــه  ــدان ســعودی ب ــن ماجراجویــی خان و در صــورت شکســت ای
ــتان  ــن در عربس ــرات بنیادی ــاهد تغیی ــاد ش ــیار زی ــال بس احتم
خواهیــم بــود کــه تبعــات آن موجــب کاهــش ســیطره خانــواده 
ســلطنتی بــر ایــن کشــور خواهــد بــود. رابعــا، تمامــی روندهــای 
حاضــر حکایــت از آن دارنــد کــه همــه خواســتار کاهــش تنــش 
ــا  ــعودی ه ــاق دســت س ــن اتف ــه در صــورت ای ــا هســتند ک ه
ــرای  ــا ب ــد. و در صــورت اصــرار ســعودی ه ــد مان ــی خواه خال
ــه  ــود ک ــد ب ــا خواهن ــعودی ه ــن س ــران ای ــا ای ــش ب ــه تن ادام
بازنــده خواهنــد بــود. عــالوه بــر ایــن هرگونــه برخــورد نظامــی 
بیــن ایــران و عربســتان موجــب ویرانــی منطقــه خلیــج فــارس 
و دو کشــور خواهــد شــد و نتایــج آن برای همــه ویرانگــر خواهد 
بــود، البتــه اگــر ایــن درگیــری پایانــی داشــته باشــد. اگــر قطــب 
بنــدی فرقــه گرایانــه در منطقــه بــه کشــورهای دیگــر تســری 

ــدا کنــد ایــن درگیــری تبعــات بیشــتری خواهــد داشــت. پی

ــه نظــر شــما در صــورت تشــدید بحــران و  ــا ب || ای
درگیــری بیــن ایــران و عربســتان کشــورهای مــورد 

گفتگو با معاون حزب جمهوری خلق ترکیه:

اهداف آل سعود از بحران آفرینی/عربستان دچار تغییرات بنیادین می شود
پیمان یزدانی

اعدام ایت اهلل نمر باقر النمر مخالف شیعه رژیم آل سعود به همراه شمار دیگری از مخالفان واکنش های گسترده 
ای را در ایرانف منطقه و جهان داشته است.

در پی این اقدام تحریک آمیز سعودی در این مقطع زمانی خاص موجب شد تا گروهی از افراد ناشناس مشکوک 
به اماکن دیپلماتیک این کشور در تهران و مشهد تعرض کنند. اقدامی مشکوک که موجب جنجال سیاسی رژیم 
سعودی علیه جمهوری اسالمی ایران شد هر چند عالی ترین مقامات جمهوری اسالمی ایران با هدف کاستن از 

تنش ها تعرض صورت گرفته را محکوم کرده و وعده برخورد قضایی با عوامل ان را دادند.
به اعتقاد بسیاری این حرکتی مشکوک بوده است که رژیم سعودی با بهانه قرار دادن آن برای دستیابی به اهدافی 

کالن تر روابط خود با ایران را قطع کرد.
در همین رابطه گفتگویی انجام شده است با »عثمان فاروق لوغ اوغلو« معاون حزب جمهوری خلق ترکیه و منتقد 

سیاست های دولت این کشور که در زیر از حضورتان می گذرد.

http://mehrnews.com
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خاورمیانه و شمال آفریقا

ــور  ــن کش ــت از ای ــه حمای ــتان ب ــر عربس نظ
ــت؟ ــد پرداخ خواهن

 احتمــال اینکــه عربســتان بتوانــد حمایــت هــای عمــده ای 
از اعضــای اتحــاد اســالمی ضــد داعــش کســب کنــد کــم 
اســت بــه جــز برخــی حمایــت هــای محــدود همــراه ژســت 

هــای دیپلماتیــک.
چرا این کشورها به آل سعود کمک نخواهند کرد؟

ــوند  ــق ش ــه عمی ــه گرایان ــای فرق ــکاف ه ــر ش ــرا اگ زی
ــای  ــگ ه ــر جن ــان درگی ــن کشــورها خودش بســیاری از ای

ــد. ــد ش ــان خواهن ــه خودش ــه گرایان فرق

ــازی  ــران س ــا بح ــه ب ــران در مواج ــار ای || رفت
ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــعودی را چگون س

ــور  ــازی را بط ــی ب ــرف ایران ــه ط ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــی  ــز خوان ــی رج ــز برخ ــد. بج ــی ده ــام م ــی انج صحیح
ــران  ــران حســاب شــده اســت و ای هــای محــدود پاســخ ای
ــد  ــق کن ــه را تعمی ــه گرایان ــکاف فرق ــه ش ــی ک از اقدامات
خــودداری کــرده اســت و ســعی مــی کنــد اعتبــاری را کــه 
بــا دســتیابی بــه توافــق هســته ای و بــا حضــور در کنفرانس 
ویــن دربــاره ســوریه بــه دســت آورده اســت را حفــظ کنــد.

ــه بایــد  || بــه اعتقــاد شــما ایــن بحــران چگون
حــل و فصــل شــود؟ ایــا ترکیــه مــی توانــد بــه 
ــتان وارد  ــران و عربس ــن ای ــی بی ــوان میانج عن

ــود؟ ش
بهتریــن بازیگــری کــه مــی توانــد نقــش میانجــی را داشــته 
باشــد ترکیــه اســت. زیــرا ترکیــه کشــوری اســت کــه هــم 
ــا عربســتان رابطــه نزدیــک دارد. ترکیــه  ــا ایــران و هــم ب ب
ــدون لحــاظ  ــود ب ــه اصــول ســکوالر خ ــا توســل ب ــد ب بای
ــود  ــران موج ــد. بح ــل کن ــه عم ــه گرایان ــات فرق مالحظ
ــرام  ــار و احت ــا اعتب ــکارا اســت ت ــرای آن ــن فرصــت ب بهتری
ــت داده  ــته از دس ــای گذش ــال ه ــه در س ــود را ک ــی خ قبل
اســت را احیــا کنــد. امــا متاســفانه بــه نظــر نمــی رســد کــه 
ترکیــه چنیــن کاری را بکنــد زیــرا ترکیــه بیــش از یــک دهه 
اســت کــه تحــت حکومــت حــزب حاکــم عدالــت و توســعه 
ــش  ــه در پی ــه گرایان ــای فرق ــت ه ــودش سیاس ــت و خ اس
ــا تهــران دارد و روابــط  گرفتــه اســت و اختالفــات زیــادی ب
بســیار نزدیکــی بــا ریــاض برقــرار کــرده اســت. اردوغــان در 
اولیــن واکنــش خــود مســئله اعــدام های ســعودی را مســئله 
داخلــی عربســتان خوانــد و تعــرض بــه اماکــن دیپلماتیــک 

ســعودی را محکــوم کــرد.

|| ایــا ترکیــه قدمــی بــری حــل ایــن بحــران تــا 
کنــون برداشــته اســت؟

ــن  ــن بحــران ای ــرای حــل ای ــکارا ب ــی آن ــدام عمل ــا اق تنه
ــته  ــه خواس ــی ترکی ــور مذهب ــر ام ــه از مدی ــت ک ــوده اس ب
اســت تــا بــا طــرف ایرانــی و ســعودی صحبــت کنــد یعنــی 
اینکــه کاری اشــتباه بــه فــردی اشــتباه ســپرده شــده اســت 
ــی و  ــئله سیاس ــتان مس ــران و عربس ــن ای ــئله بی ــرا مس زی
ــرای  ــی ب ــی. فرصت ــه مســئله مذهب اســتراتژیک اســت و ن
ــا  ــت ام ــده اس ــاد ش ــه ایج ــران و ترکی ــط ای ــم رواب ترمی
ــن  ــد و ای ــی آی ــر نم ــزاب کاری ب ــت اح ــفانه از دس متاس

ــت. ــت نیس ــتور کار دول ــوع در دس موض
ــرای کاســتن تنــش  ــی و تاســف اســت کــه ب جــای ناراحت
ــه ای  ــرا منطق ــای ف ــدرت ه ــد ق ــه ای بازبای ــای منطق ه
ــرای ایــن کار  مثــل آمریــکا و روســیه وارد عمــل شــوند و ب
از سیاســت هــای چمــاق و هویــچ خــود علیــه کشــورهای 
ــورت  ــد االن ص ــه بای ــد. کاری ک ــتفاده کنن ــه اس منطق
نگیــرد وارد کــردن شــورای امنیــت ســازمان ملــل در ایــن 
بحــران اســت. هــر چنــد ممکــن اســت در آینــده بــه ایــن 

ــاز باشــد. کار نی

||  شــرکت بــزرگ نفــت آرامکــو عربســتان بــا 261 
ــد  ــزار کارمن ــی و 60 ه ــره نفت ــکه دخی ــارد بش میلی
ــهام  ــی از س ــر دارد بخش ــه در نظ ــرده ک ــد ک تائی
خــود را بــه فــروش برســاند. البتــه بخــش کوچکی 
از ســهام یعنــی در حــد 5 درصــد بــه عنــوان 
بخشــی از بســته اصاحــات اقتصــادی بــه فــروش 
ــواردی  ــه م ــم چ ــن تصمی ــرات ای ــد. تاثی ــی رس م

ــد باشــد؟ ــی توان م
ــن  ــه را در نظــر داشــت کــه ای ــدا مهــم اســت کــه ایــن نکت ابت
عرضــه ســهام فقــط در بخــش پاالیشــی مشــترک بــا خارجــی 
ــت  ــد نف ــاف و تولی ــای اکتش ــات ه ــامل عملی ــوده و ش ــا ب ه
نیســت. اینطــور برداشــت مــی شــود کــه گزینــه عربســتان برای 
عرضــه ســهام آرامکــو ایجــاد »هولدینگــی« بــوده کــه بتوانــد با 
ــع پائیــن دســتی همــکاری  آرامکــو در مــورد شــرکت هــای تاب
ــی مطــرح  ــه تنهای ــو ب ــام آرامک ــر ن ــب دیگ ــن ترتی ــد و بدی کن

نباشــد.
ــی عرضــه  ــی فن ــن مســائل مال ــدون در نظــر گرفت در نتیجــه ب
ســهام، تصمیمــات حــوزه تولیــد نفــت خــام کــه بطــور مســتقیم 
در قیمــت نفــت تاثیــر دارنــد همچنــان توســط دولــت عربســتان 

اتخــاذ مــی شــوند.
از زمــان آغــاز رونــد کاهــش بهــای نفــت اســتراتژی عربســتان 
ســعودی حفــظ ســهم خــود از بــازار نفــت بــوده اســت در حالــی 
ــدگان نفــت اوپــک انتظــار کاهــش ســقف  کــه ســایر تولیدکنن
تولیــد بــرای بــاال بــردن قیمــت نفــت را داشــتند. این اســتراتژی 
ــا مشــکالت  ــد در صــورت مواجــه شــدن عربســتان ب مــی توان

مالــی جــدی تغییــر کنــد.

ــل  ــه دلی ــدام ب ــن اق ــه ای ــد ک ــی معتقدن || برخ

ــود؟ ــی ش ــام م ــتان انج ــه عربس ــری بودج کس
کســری بودجه عربســتان در ســال گذشــته نزدیــک ۱00 میلیارد 
دالر بــود و دولــت ایــن کشــور بــرای متعــادل نگــه داشــتن خــود 

بایــد ســرمایه هــای خارجــی را جــذب کند.
ــن حــد  ــه کمتری ــال عربســتان ب ــی ارزش ری در بازارهــای جهان
ممکــن در برابــر دالر رســیده اســت کــه ایــن امــر  بــی اعتمــادی 

بــه اقتصــاد عربســتان را تاییــد مــی کنــد.
ــی و  ــکالت داخل ــی مش ــا برخ ــور ب ــن کش ــن ای ــر ای ــالوه ب ع

ــت. ــه اس ــم مواج ــه ای ه منطق
در نتیجــه جــای تعجــب نیســت کــه دولــت عربســتان تصمیــم 
گرفتــه برخــی تغییــرات اقتصــادی را بــه اجــرا بگــذارد کــه ایــن 
امــر شــامل خصوصــی ســازی برخــی شــرکت هــای بــزرگ می 
شــود و بــر همیــن اســاس خصوصــی ســازی در بخــش هایــی 
ــع نظامــی انجــام  همچــون بهداشــت، آمــوزش، و برخــی صنای
خواهنــد شــد. فــروش ســهام آرامکــو نیــز بــه عنــوان بخشــی از 
برنامــه خصوصــی ســازی بــرای کســب پــول در زمانــی اســت 

کــه کاهــش بهــای نفــت مطــرح اســت.

ــتان  ــران و عربس ــش هــای میــان ای ||  آیــا تن
تاثیــری بــر قیمــت نفــت دارد؟

ــت و  ــده اس ــی ش ــیار سیاس ــه بس ــت ک ــاده ای اس ــت م نف
ــور  ــن کش ــط ای ــک و رواب ــتان در اوپ ــای عربس ــتراتژی ه اس
بــا کشــورهای دیگــر بــر اســاس آن اســت. ایــن امــر همــواره 
ــت.  ــده اس ــراه ش ــادی هم ــی و اقتص ــای سیاس ــه ه ــا مولف ب
ــن کشــور از  ــم ســهم ای ــرای تنظی ــت عربســتان ب ــد دول تاکی
بــازار نفــت ناشــی از نگرانــی هــای ایــن کشــور در خصــوص 
ــه  ــدگان از جمل ــد کنن ــر تولی ــه دیگ ــازار ب ــهام ب ــذاری س واگ

ــران اســت. ای

گفتگو با محقق چتم هاوس:

کسری بودجه از دالیل خصوصی سازی 
»آرامکو« عربستان است

چندی پیش »محمد بن سلمان« وزیر دفاع و نایب ولیعهد عربستان سعودی در گفتگو با نشریه »اکونومیست« از 
تصمیم ریاض برای واگذاری بخشی از سهام شرکت نفتی »آرامکو« که بزرگترین شرکت تولید انرژی جهان به 
شمار می آید، خبر داد. این تصمیم که در ظاهر برای جبران کسری بودجه ناشی از افول قیمت نفت اتخاذ شده و 
رنگ و بوی مشارکت مردمی به خود گرفته است، در عمل با جذب سرمایه گذاران خارجی بزرگ، آرامکو را به یک 
شرکت بین المللی تبدیل می کند. با توسل به این حربه، عربستان به عنوان یکی از اعضای تاثیرگذار در »اوپک« می 

تواند سیاست گذاری های این سازمان نفتی را با الهام از خط مشی شرکای بین المللی خود دستخوش تغییر کند.
در همین رابطه گفتگویی با دکتر »سارا بازوبندی« از محققان موسسه چتم هاوس و استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه 

ریجنتز انگلستان انجام شده که مشروح آن به شرح زیر است:
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اروپـــــا
دبیران: عبدالحمید بیاتی
مریم خرمایی
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اروپـــــــا

|| »فرانـک والتر اشـتاین مایـر« وزیر خارجـه آلمان در 
دیدار اخیـر خود از ایران خواسـتار گسـترش روابط دو 
کشـور در زمینه هـای فرهنگـی و آموزش شـد. منظور 

وی دقیقـا چه زمینـه هایی بوده اسـت؟
مــا گســتره وســیعی از زمینــه هــای همــکاری را در عرصــه هــای 
فرهنگــی، علمــی و آموزشــی داریــم. بــه عنــوان مثــال همــکاری 
ــان از  ــینما، آلم ــر س ــا در عرصــه هن ــا و ی ــا، تئاتره ــوزه ه ــن م بی
ســال هــا پیــش در جشــنواره فجــر ایــران حضــور مــی یابــد و یــا 
نمایشــگاه آثــار هنرمنــد معــروف آلمانــی »اتــو پینــه« کــه اخیــراً 
فــوت کــرده، در مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران کــه بــا اســتقبال 

بســیار خوبــی مواجــه شــد برگــزار شــد.
همچنیــن بایــد بــه بخــش مهــم آمــوزش زبــان و تبــادل دانــش 
ــی در دانشــگاه  ــزار ایران ــن ه ــال حاضــر چندی ــرد. در ح ــه ک توج
ــادالت  ــه تب ــتند. مؤسس ــل هس ــغول تحصی ــان مش ــای آلم ه
ــالش  ــران دارد و در ت ــری در ای ــان )DAAD( دفت ــک آلم آکادمی
اســت تــا تعامــل بیــن دانشــگاه هــای دو کشــور را فزایــش دهــد. 
همچنیــن وظیفــه دارد زمینــه هــای تحصیــل دانشــجویان ایرانــی 
در آلمــان را تســهیل نمایــد و نیــز برعکــس، دانشــجویان آلمانــی 
ــز یــک مؤسســه  ــه باستانشناســی نی ــاورد. در زمین ــران بی ــه ای را ب
ــیار  ــکاری بس ــه هم ــود دارد ک ــران وج ــی در ای ــی آلمان تحقیقات

ــی دارد. ــا مؤسســات ایران نزدیکــی ب
از ایــن رو سیاســت فرهنگــی مــا در حــال حاضــر دو هدف اساســی 
دارد. از یــک طــرف مــا خواســتار دســتیابی بــه یــک توافــق جامــع 
بــا ایــران در ارتبــاط بــا تبــادل فرهنگــی هســتیم تــا همــکاری را 
ــم  ــی کنی ــالش م ــان ت ــم. همزم ــهیل نمایی ــن تس ــرای طرفی ب
همــکاری هــای موجــود را توســعه دهیــم. مــن فکــر مــی کنــم 
آلمــان بــرای ایرانــی هــا بــه دالیــل مختلــف کشــور جذابی اســت 
و آلمانــی هــا نیــز بــه وضــوح بــه ایــران و فرهنــگ چندیــن هــزار 
ــه از  ــی ک ــتند. بیشــترین توریســت های ــد هس ــاله آن عالقه من س
ــد.  ــی آین ــا م ــور م ــبختانه از کش ــد خوش ــی کنن ــدار م ــران دی ای
بنابرایــن یــک عالقــه اجتماعــی وســیع در هــر دو کشــور وجــود 
ــرای رویدادهــای فرهنگــی  ــود تقاضــا ب ــوان از کمب دارد و نمــی ت

ــه کــرد. گالی
نکتــه دیگــر این اســت کــه فرهنــگ محــدود بــه ادبیات و نقاشــی 
نمــی شــود، ورزش و بخصــوص فوتبــال نیــز مــردم مــا را بــه هــم 
نزدیکتــر مــی کنــد. اخیــراً یکــی از بازیکنــان سرشــناس آلمانــی 
کــه در گذشــته بــرای بایــرن مونیــخ بــازی مــی کــرد، در برنامــه 
ــز  ــل نی ــرد. در طــرف مقاب ــران شــرکت ک 90 صــدا و ســیمای ای

بازیکنــان ایرانــی خوبــی در بوندســلیگا بــازی مــی کننــد.

|| آینـده روابـط اقتصـادی و تجـاری ایـران و آلمان را 
بعـد از لغـو تحریم های علیـه ایران چگونـه می بینید؟ 

سـطح کنونی روابـط را چگونـه ارزیابی مـی کنید؟
آلمــان و ایــران از دهــه هــا پیــش روابــط اقتصــادی بســیارخوبی با 
هــم دارنــد، بطوریکــه کشــور مــا تــا حــدود ۱0 ســال پیــش اولیــن 
شــریک تجــاری صادرکننــده بــه ایــران بــوده اســت، بــه ویــژه در 
زمینــه هــای محصــوالت صنعتــی، دارویــی و مــواد شــیمیایی. بــا 
ــه  ایــن وجــود مشــخص اســت کــه حجــم مبــادالت بازرگانــی ب
دلیــل تحریــم هــا در ســال هــای اخیــر کاهــش یافتــه و در ســال 

گذشــته بــه ۲.5 میلیــارد یــورو رســیده اســت.
ــدی  ــی، عالقه من ــای آلمان ــرکت ه ــن ش ــر در بی ــال حاض در ح
ــران وجــود دارد و  ــذاری در ای ــرای تجــارت و ســرمایه گ ــادی ب زی
ــد، هنــوز  ــوده ان شــرکت هایــی کــه در گذشــته در ایــران فعــال ب
ارتبــاط خــود بــا شــرکای ایرانــی را حفــظ کــرده انــد. مــن معتقــدم 
بــه خاطــر ســابقه خــوب صنعــت آلمــان در ایــران و اعتمــاد ایرانــی 
ــط  ــعه رواب ــرای توس ــبی ب ــه مناس ــان، زمین ــت آلم ــه صنع ــا ب ه
ــد اطــالع دارم  ــران و آلمــان وجــود دارد، هــر چن ــن ای تجــاری بی
ــا  ــن کاالهــا نیســتند. ب ــا همیشــه جــزو ارزانتری کــه کاالهــای م
ــاده پرداخــت قیمــت  ــی هــا آم ــم ایران ــن وجــود فکــر مــی کن ای
بــرای کیفیــت کاالهــای مــا هســتند. البتــه مشــخص اســت کــه 
در نهایــت ایــن خریــداران و مصــرف کننــدگان ایرانــی هســتند که 

ــد. تصمیــم مــی گیرن
ــی  ــی آگاه ــای آلمان ــرکت ه ــذاری، ش ــرمایه گ ــوص س در خص
ــه  ــت، بلک ــد کاال نیس ــال خری ــه دنب ــا ب ــران تنه ــه ای ــد ک دارن
خواهــان انتقــال فــن آوری و ایجــاد شــغل اســت. در ایــن زمینــه 
ــری  ــل دیگ ــه دلی ــم ک ــترکی داری ــع مش ــا و مناف ــه ه ــز عالق نی

ــت. ــر اس ــط نزدیکت ــرای رواب ب

|| یکــی از دالیــل بــروز بحــران مهاجــران در ســوریه 
حضــور نظامــی آمریــکا در منطقــه و ســوریه اســت. 

نظــر شــما در ایــن خصــوص چیســت؟
ــا عقیــده شــما موافــق نیســتم. مشــکالتی کــه امــروز مــا  مــن ب
ــای  ــت ه ــی از سیاس ــاً ناش ــتیم، صرف ــاهد آن هس ــوریه ش در س
آمریــکا نیســت، بلکــه بخــش اصلــی آن ناشــی از عوامــل داخلــی 
ســوریه اســت. در ایــن راســتا، روش و نــوع برخــورد بشــار اســد بــا 
اپوزیســیون و مخالفــان داخلــی نقــش اساســی داشــت. همچنین از 

دیگــر دالیــل بحــران در ســوریه، کمبــود تفاهــم و درک متقابــل 
بیــن بازیگــران اصلــی منطقــه ای اســت. از ایــن رو با تحلیل شــما 

موافــق نیســتم.
در حــال حاضــر بــا یــک فاجعــه انســانی مواجــه هســتیم و اتحادیه 
ــد.  ــه رفــع آن کمــک کنن ــا ب ــا و آلمــان در تــالش هســتند ت اروپ
ــایه  ــورهای همس ــر دوش کش ــران ب ــن بح ــی ای ــار اصل ــه ب البت
ســوریه اســت، در لبنــان، اردن و ترکیــه میلیــون هــا آواره ســوری 
تحــت ســخت تریــن شــرایط منتظــر پایــان ایــن درگیــری خونین 
هســتند. از ایــن رو الزم اســت جامعــه جهانــی از ایــن کشــورها و 
آوارگان حمایــت کنــد. البتــه در نهایــت تنهــا یــک تفاهــم سیاســی 
ــن  ــه ای ــن و درنتیج ــری خونی ــه و درگی ــن مناقش ــد ای ــی توان م

ــد. وضعیــت اضطــراری انســانی را برطــرف کن
در همیــن راســتا اخیــراً شــاهد دو کنفرانــس دربــاره ســوریه در وین 
ــی در مســیری درســت اســت.  ــان حرکت ــی گم ــه ب ــم ک ــوده ای ب
ــت  ــه اس ــا گفت ــر، باره ــتاین مای ــان، اش ــه آلم ــور خارج ــر ام وزی
ــه دلیــل اهمیــت منطقــه  ــران در ایــن گفتگوهــا ب کــه حضــور ای
ای ایــن کشــور مهــم و مفیــد اســت. اکنــون بایــد هــر چــه ســریع 
ــم و در مســائل  ــر اختــالف هــای گذشــته را پشــت ســر بگذاری ت

ــه پیــش برویــم. کلیــدی ب

|| پیــش بینــی شــما از نتیجــه کنفرانــس هــای ویــن 
دربــاره ســوریه چیســت؟

همانطــور کــه گفتــم، تــا بــه حــال تنهــا دو نشســت برگــزار شــده 
اســت کــه کشــورهای حاضــر در آنهــا بــه پیشــرفت هایــی دســت 
یافتــه انــد. البتــه مشــخص اســت کــه در ادامــه بایــد مردم ســوریه 
ــت  ــن اس ــا ای ــدف م ــرا ه ــم، زی ــری کنی ــم گی ــز وارد تصمی را نی
کــه مــردم ســوریه در نهایــت آینــده سیاســی خــود را بــه صــورت 
مســتقل بســازند. البتــه مســیری کــه مــا را بــه ایــن مرحلــه پایانی 
مــی رســاند بایــد تبییــن و روشــن شــود. بــه ایــن ترتیــب حداقلــی 

از ثبــات پیــش نیــاز برگــزاری هرگونــه انتخابــات اســت.

|| چــرا برخــی کشــورها مثــل مجارســتان بــر 
ــرش آوارگان  ــان از پذی ــل آلم ــوری مث ــاف کش خ

ــد؟ ــی رون ــره م طف
این سوال را می بایست از همکار مجارستانی من بپرسید.

|| بعــد از حــوادث پاریــس، آیــا ممکــن اســت 
شــاهد نوعــی پاســخ یکپارچــه از ســوی کشــورهای 
ــران  ــن بح ــه چنی ــدان آن ب ــا و متح ــه اروپ اتحادی

ــیم؟ ــی باش های
مــن فکــر مــی کنــم کــه واقعــه پاریــس ایــن نکتــه را بــرای مــا 
ــا  ــه اروپ ــری هــای مســلحانه ســوریه ب برجســته کــرد کــه درگی
رســیده اســت. واضــح اســت کــه موضــع گیــری مشــترک اروپــا 
همــواره هــدف مــا بــوده اســت، هــر چنــد ممکــن اســت همــواره 
نتوانســته باشــیم بــه ســرعت بــه آن دســت یابیــم. همانطــور کــه 
ــی در  ــان، مذاکرات ــوع بحــران پناهجوی ــس از وق ــد، پ اطــالع داری
ــی  ــه اجماع ــوز ب ــه هن ــت ک ــا صــورت گرف ــه اروپ ســطح اتحادی

گفتگو با سفیر آلمان:

آلمان به دنبال گسترش همکاری ها با ایران است
پیمان یزدانی و جواد حیران نیا

»میکاییل بارون فون اونگرن« سفیر آلمان در ایران در 
گفتگو با مهر به بررسی موضوعاتی چون گسترش روابط 
آلمان با ایران، روابط انگلیس و اتحادیه اروپا و تالش 

برلین برای عضویت دائم در شورای امنیت پرداخت.
با نزدیک شدن به زمان لغو تحریمهای ایران در ماه ژانویه 
و همچنین افزایش تالش های بین المللی برای حل بحران 
سوریه و تبدیل شدن موضوع مهاجران به بحرانی برای 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا خبرگزاری مهر گفتگویی با 
»میکاییل بارون فون اونگرن« سفیر آلمان در ایران انجام 

داده که مشروح آن در زیر آمده است.
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اروپـــــــا

جامــع منتــج نشــده انــد. بــا ایــن وجــود بــه نظــر من اشــتباه اســت 
کــه بگوییــم بیــن مــوج اخیــر پناهجویــان و حمــالت تروریســتی 
ــل بیشــتر  ــد حداق ــن مســئله بای ــس ارتباطــی وجــود دارد. ای پاری
بررســی شــود. گفتــه شــده بــود کــه یکــی از تروریســت ها ســوری 
بــوده اســت، امــا شــماری از آن تروریســت هــا تابعیــت فرانســوی 

ــد. داشــتند و در فرانســه بــزرگ شــده بودن
ــدات  ــه تهدی ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــخص اس ــود مش ــن وج ــا ای ب
تروریســتی، اتحادیــه اروپــا نیــز بایــد ورود و خــروج هــا را زیــر نظر 
داشــته باشــد و از ایــن رو مصمــم اســت نظــارت خــود در مرزهــای 
ــن  ــا و بی ــه اروپ ــل اتحادی ــرای داخ ــد. ب ــش ده ــی را افزای بیرون
کشــورهای عضــو، اصــواًل کنتــرل و موانــع مــرزی، ماننــد چیــزی 

ــی نشــده اســت. ــوده، پیــش بین کــه در گذشــته ب

ــا  ــس م ــات پاری ــه حم ــی ب ــای منته ــه ه || در هفت
شــاهد برخــی اظهــارات از ســوی مقامــات آمریکایی، 
غربــی و تــرک دربــاره لــزوم حضــور نیــروی زمینــی 
ــل  ــه حائ ــک منطق ــاد ی ــده ایج ــز ای ــوریه و نی در س
در ســوریه از ســوی ترکیــه و متحدانــش بــوده ایــم. 
ــد  ــی توان ــس م ــات پاری ــل حم ــی مث ــا حوادث آی
موجــب تســریع چنیــن رونــدی از ســوی آنهــا شــود 
و مقدمــات مداخلــه نظامــی غــرب و متحــدان منطقــه 

ــن کشــور را فراهــم ســازد؟ ــن در ای ای
ــه  ــد در مرحل ــوریه بای ــه س ــل مناقش ــه اص ــاد دارد ک ــان اعتق آلم
ــق ابزارهــای دیپلماتیــک حــل شــود. هــدف اســتفاده  اول از طری
از ابزارهــای نظامــی، کــه در حــد محــدود بــا آن موافــق هســتیم، 
ــور  ــت. حض ــی اس ــد سیاس ــرای فراین ــب ب ــرایط مناس ــاد ش ایج
صــرف نظامــی اتحادیــه اروپــا، ناتــو و یــا »غــرب« را پیــش بینــی 
نمــی کنــم. بــا ایــن وجــود نبایــد چشــمانمان را بــه روی اقدامــات 
داعــش ببندیــم. بــه همیــن دلیــل مجلــس فــدرال آلمــان چنــدی 
پیــش بــا اعــزام نیروهــای مســلح، جهــت پشــتیبانی در مبــارزه بــا 
گــروه هــای تروریســتی در ســوریه، موافقــت نمــود. ایجــاد منطقــه 
ــد  ــز بای ــی باشــد، امــا قبــل از هــر چی ــد ایــده خوب امــن مــی توان

موافقــت طرفیــن در ایــن خصــوص حاصــل شــود.

|| حـدود یک هفته قبـل از انتخابـات پارلمانـی ترکیه، 
گروهـی از نخبـگان ایـن کشـور بـا امضـای طوماری 
از صـدر اعظـم آلمـان »آنـگا مـرکل« خواسـتند تا به 
ترکیه سـفر نکنـد، زیـرا این امر مـی تواند بـه مفهوم 
حمایـت اتحادیـه اروپا و آلمـان از حزب حاکـم عدالت 
و توسـعه ترکیـه باشـد. آیـا فکـر نمـی کنیـد حـزب 
حاکم ترکیه در آسـتانه انتخابات این کشـور از مسـئله 
»آوارگان سـوری« به عنـوان اهرم فشـاری بر اتحادیه 
اروپـا به ویـژه آلمان جهـت گرفتـن امتیازاتی، شـاید 
حتی عضویـت در اتحادیه اروپا اسـتفاده مـی کند تا از 

ایـن طریق بتوانـد آرای بیشـتری را جلـب کند؟
ــه  ــد ب ــی توان ــا نم ــت ام ــا اس ــه اروپ ــی از اتحادی ــان بخش  آلم
جــای کلیــت ایــن اتحادیــه حــرف بزنــد. اتحادیــه اروپــا مقامــات 
ــد  ــا رون ــه اروپ ــت در اتحادی ــودش را دارد. عضوی ــدگان خ و نماین
ــن  ــت در ای ــه هــم خواســتار عضوی خــاص خــودش را دارد و ترکی
ــم  ــان، خان ــدرال آلم ــوری ف ــم جمه ــدر اعظ ــت. ص ــه اس اتحادی
مــرکل، توضیــح دادنــد کــه مذاکــرات عضویــت بــدون مشــخص 
ــن  ــم در ای ــد داری ــا قص ــد، ام ــی گیرن ــورت م ــه ص ــودن نتیج ب

ــم. ــکاری نمائی ــه هم ــا ترکی ــد ب فراین
در خصــوص ســفر خانــم مــرکل بــه ترکیــه حــق بــا شماســت 
ــا   ــد، م ــان ســفر وجــود داشــته اســت. ببینی ــه زم ــی ب و انتقادات
ــه  ــتیم و ترکی ــران آوارگان هس ــر بح ــتقیم درگی ــور مس ــه ط ب
ــی  ــیر اصل ــه مس ــدی دارد. ترکی ــش کلی ــوص نق ــن خص در ای
ــا  ــه اروپ ــان و اتحادی ــمت یون ــه س ــوریه ب ــور آوارگان از س عب
ــس از  ــا پ ــاه دیگــر و ت ــا یــک م ــم ت ــا بخواهی اســت. اینکــه م
ــه  ــا را ب ــت و م ــی نیس ــم، منطق ــه کاری نکنی ــات ترکی انتخاب
ــه ای  ــه گون ــئله ب ــت مس ــد. طبیع ــی کن ــر نم ــدف نزدیکت ه

ــت. ــریع اس ــدام س ــد اق ــه نیازمن ــت ک اس

ــه  ــروج از اتحادی ــخن از خ ــواره س ــتان هم || انگلس
ــا  ــور ب ــن کش ــن ای ــواره بی ــد و هم ــا می گوی اروپ
ــت.  ــته اس ــود داش ــی وج ــه اختافات ــان و فرانس آلم
ــا  ــه ب ــت رابط ــه اهمی ــت ک ــن اس ــر ای ــت ام حقیق
آنســوی اقیانــوس اطلــس بــرای انگلســتان مهمتر از 
رابطــه بــا اتحادیــه اروپــا بــوده اســت. نظــر شــما در 

ــت؟ ــوص چیس ــن خص ای
انگلســتان عضو مهمــی از اتحادیــه اروپا اســت و آلمان اعتقــاد دارد 
کــه عضویــت انگلســتان در اتحادیــه اروپــا بــر اهمیت ایــن اتحادیه 
مــی افزایــد. اگــر انگلســتان تصمیــم بــه خــروج از اتحادیــه اروپــا 
بگیــرد، ایــن امــر حقیقتــاً صدمــه و خســارتی بــزرگ بــرای اتحادیه 
اروپــا خواهــد بــود. مذاکراتــی در جریــان اســت تــا نگرانــی هــا و 
مســائل موجــود حــل و فصــل شــوند در ایــن راســتا موضوعاتــی 
ماننــد جریــان آزاد نیــروی کار و مزایــای اجتماعــی نقــش مهمــی 
ــدوم  ــم نتیجــه رفران ــم و ببینی ــد منتظــر بمانی ــن بای ــد. بنابرای دارن

پیــش رو چــه خواهــد بــود.
البتــه درســت اســت کــه انگلســتان بطــور ســنتی روابطــی قــوی 
بــا آمریــکا و کشــورهای دیگــری خــارج از اروپــا دارد؛ ایــن امــر امــا 
ــا نیســت. انگلســتان  ــا عضویــت آنهــا در اتحادیــه اروپ در تضــاد ب
نگرانــی هــای دیگــری در ارتبــاط بــا فراینــد همگرایــی و انطبــاق 

دارد کــه در مذاکــرات اشــاره شــده در دســت بررســی هســتند.

|| در پــی تحــوالت در شــرق اوکرایــن مواضــع آلمان 
ــورهای  ــر کش ــا دیگ ــه ب ــیه در مقایس ــال روس در قب
ــر  ــه خاط ــن ب ــا ای ــود. آی ــر ب ــم ت ــی مای اروپای
تعامــات اقتصــادی گســترده آلمــان بــا روســیه بوده 
ــد؟ ــی بینی ــه م ــن بحــران را چگون ــده ای اســت؟ آین

ــا ایــن گفتــه شــما موافــق نیســتم. در درجــه اول بلــه، مــا  مــن ب
ــم و آلمــان شــریک اول  ــا روســیه داری ــوی ب ــط اقتصــادی ق رواب
تجــاری روســیه در اتحادیــه اروپــا اســت. امــا مواضــع مــا در قبــال 
نقــض حقــوق بیــن المللــی واضــح اســت، در صورتیکــه تمامیــت 
ارضــی و حاکمیــت یکــی از کشــورها نقــض شــود، ایــن موضــوع 
ــه  ــرد. از ایــن رو  مــا - ب ــرار گی ــط اقتصــادی ق ــر از رواب ــد فرات بای
همــراه شــرکای اروپایــی مــان - تحریــم هایــی اقتصــادی را علیه 
ــن  ــه ای ــم ک ــال معتقدی ــن ح ــا در عی ــم. ام ــال کردی ــیه اعم روس
مســئله تنهــا بــا راهــکار سیاســی مــی توانــد حــل و فصــل شــود. 
امیدواریــم و بــر روی ایــن موضــوع کار مــی کنیــم کــه توافقــات 
ــد و از ســوی  حاصــل شــده در مینســک مــورد احتــرام قــرار گیرن

همــه طرفیــن اجــرا شــوند.

|| ایـاالت متحـده آمریـکا از عضویـت دائم آلمـان در 
شـورای امنیت سـازمان ملل حمایت می کنـد. آیا فکر 
مـی کنید دیگـر اعضای این شـورا مثل چین و روسـیه 

هـم از این عضویـت حمایت مـی کنند؟
مســئله تغییــرات در ســاختار شــورای امنیــت ســال هــا اســت کــه 
بــا شــور و شــوق در ســازمان ملــل در دســت بررســی اســت. لیکن 
ســاختار ایــن شــورا فقــط یــک بــار در ســال ۱9۶5 اصــالح شــد و 

طــی آن اعضــای غیــر دائــم آن افزایــش یافتنــد.
اکنــون اگرچــه در درون ســازمان ملــل تمامــی اعضــا دربــاره لــزوم 
اصالحــات اتفــاق نظــر دارنــد، تــا شــورا بــا شــرایط جدیــد مطابقت 
ــع  ــوص در مجم ــن خص ــندی در ای ــال ۲005 س ــود. س داده ش
عمومــی ســازمان ملــل امضــا شــد. امــا تــا کنــون توافقی اساســی 
دربــاره اصالحــات در شــورای امنیــت حاصــل نشــده اســت. طبیعتا 
ایــن تصمیــم توســط ایــاالت متحــده آمریــکا گرفتــه نمــی شــود، 
بیــش از ۱90 کشــور در ایــن تصمیــم گیــری دخیل هســتند. آلمان 
هــم خواســتار تغییــر ســاختار شــورا اســت. امــا بــه نظــر مــن، هنوز 

راهــی طوالنــی پیــش رو داریــم.

|| آیــا فکــر نمــی کنیــد جهــان اســام بــا توجــه بــه 
گســتره جغرافیایــی و جمعیتــی بایــد یــک کرســی در 

شــورای امنیــت داشــته باشــد؟
ــل و  ــازمان مل ــه س ــم ک ــه بدانی ــت ک ــم اس ــه اول مه در درج
نهادهــای مربــوط بــه آن تقســیم بنــدی هــای مذهبــی یــا فرقــه 
ای نمــی شناســند. بنابرایــن کشــورها را بــر اســاس تعلقشــان بــه 
ــد. امــا  پنــج  ــا بودیســم در نظــر نمــی گیرن اســالم، مســیحیت ی
ــد: آســیا، امریــکای التیــن، آفریقــا،  گــروه منطقــه ای وجــود دارن

ــکای شــمالی. ــه اقیانوســیه و آمری ــه اضاف ــا ب اروپ
ــرن بیســت و  ــن در ق ــکای التی ــا و آمری ــیا، آفریق ــرای آس ــد ب بای
یکــم، وزن بیشــتری در نظــر گرفتــه شــود و مــا معتقدیــم کــه این 
ــر  ــا فک ــن رو م ــد. از ای ــدا کن ــاب پی ــت بازت ــورای امنی ــد در ش بای
مــی کنیــم شــورای امنیــت بایــد بــه جــای ۱5 عضــو غیــر دائــم، 
۲5 عضــو داشــته باشــد.  همچنیــن کشــورهایی کــه بــزرگ تریــن 
ســهم در رســیدن بــه اهــداف ســازمان ملــل را دارا هســتند، حضور 
پررنــگ تــری داشــته باشــند. مســلما روشــن اســت کــه در ایــن 
ــت شــدیدی  ــان، بیــن کشــورهای هــر گــروه منطقــه ای رقاب می

ــود دارد. وج

ــه  ــت را ب ــورای امنی ــای ش ــش اعض ــی افزای || برخ
ــا  ــاس آی ــن اس ــر ای ــد. ب ــی نگرن ــد م ــده تردی دی
افزایــش شــمار اعضــای شــورای امنیــت کــه منجــر 
ــاً  ــد، واقع ــد ش ــا خواه ــاف نظره ــش اخت ــه افزای ب

ــود؟ ــات ش ــش ثب ــه افزای ــر ب ــد منج ــی توان م
پیشــگویی ایــن موضــوع بســیار دشــوار اســت. امــا آنچــه روشــن 
اســت این اســت کــه کشــورهایی کــه اکنــون هــم شــورای امنیت 
را تشــکیل مــی دهنــد، در بســیاری مواقــع نمــی تواننــد تصمیمــی 
واضــح بگیرنــد. بحــث هــای مربوط بــه مناقشــه ســوریه را بــه یاد 
آوریــد کــه شــورای امنیــت نتوانســت وظیفــه و تکلیــف خــود را در 

خصــوص حــل مناقشــه انجــام دهــد.
مــا معتقدیــم کــه وجــود شــواری امنیت، بــرای ســر و ســامان دادن 
و حــل چالــش هــای جهانــی، غیــر قابــل چشــم پوشــی اســت، اما 
ــی  ــه را دشــوار م ــن وظیف ــه انجــام رســاندن ای ــی، ب ــب فعل ترکی
ــت  ــورای امنی ــه ش ــود دارد ک ــی وج ــم عموم ــک تفاه ــازد. ی س
ــزرگ  ــزان و چگونگــی ب ــا در خصــوص می ــر شــود ام ــد بزرگت بای
ــورها  ــی کش ــود دارد: برخ ــی وج ــالف نظرهای ــدن آن اخت ــر ش ت
معتقدنــد ســهم کشــورهای عضــو – از نظــر مالــی و نیــز سیاســی 
–  در میــزان حضــور آنــان در نهادهــای ســازمان ملــل بایــد لحــاظ 
شــود. برخــی دیگــر هــم موضــوع مناطــق جغرافیایــی را پیش می 
کشــند و خواســتار تــوازن بیشــتری در ایــن خصــوص هســتند. ۲0 
ســال اســت کــه دربــاره اصــالح ســاختار ســازمان ملــل بحــث هــا 
در جریــان اســت ولــی هنــوز نتیجــه ای حاصــل نشــده اســت. کار 

ســختی باقــی خواهــد مانــد.
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اروپـــــــا

|| ترکیــه توانســته اســت فصــل 
ــا اتحائیــه  جدیــدی را در مذاکــرات ب
ایــن  بــه  الحــاق  بــرای  اروپــا 
ــی  ــر م ــا فک ــد. آی ــاز کن ــه آغ اتحادی
ــه  ــد ب ــا بتوان ــه نهایت ــه ترکی ــد ک کن
ــد؟ ــا در بیایی ــه اروپ عضویــت اتحادی

ــرای  ــه ب ــای ترکی ــالش ه ــان: ت ــراد بیلح م
عضویــت در اتحادیــه اروپــا داســتانی طوالنــی 
دارد کــه آغــاز آن بــه ســال ۱9۶۳ برمــی 
ــا در  ــال ه ــن س ــی ای ــول تمام ــردد. در ط گ
ــی از  ــای اروپای ــا و نهاده ــازمان ه ــی س تمام
ــتثناء  ــه اس ــت ب ــوده اس ــو ب ــو عض ــه نات جمل
ــه در  ــت ترکی ــت عضوی ــا. عل ــه اروپ اتحادی
ایــن نهادهــا دکتریــن »ترومــن« و طــرح 
ــه  ــات پیوســتن ترکی ــه موجب ــود ک مارشــال ب
بــه بلــوک غــرب شــد. در ایــن سیســتم 
ــادی  ــت زی ــان از اهمی ــه و یون ــط ترکی رواب

ــت. ــوردار اس برخ
زینــب اکتــاو: مــن خیلــی امیــدوار نیســتم کــه 
ــل  ــت کام ــه عضوی ــد ب ــا بتوان ــه نهایت ترکی

ــد. ــا در بیایی ــه اروپ اتحادی
ــه  ــل ترکی ــت کام ــه عضوی ــان: بل ــراد ایلح م
ــه  ــا نکت ــه اروپ ــای اتحادی ــی نهاده در تمام
ــوص  ــن خص ــه در ای ــت ک ــی اس ــیار مهم بس
ــادی  ــت زی ــان از اهمی ــه و یون ــط ترکی رواب
ــواره  ــی هم ــوردار اســت. کشــورهای غرب برخ
ســعی کــرده انــد ترکیــه و یونــان را در 
نهاهــای غربــی از جملــه در ناتــو بــه همدیگــر 
ــوص  ــا در خص ــار آنه ــا رفت ــد ام ــک کنن نزدی
ایــن مســئله در اتحادیــه اروپــا فــرق دارد 
بطوریکــه موجــب شــده اســت ترکیــه بعــد از 
ــن  ــت ای ــه عضوی ــد ب ــالش نتوان ــال ت 5۲ س

ــد. ــه درآی اتحادی
امــا یــک نکتــه هــم در ایــن خصــوص 
قابــل طــرح اســت و آن ایــن اســت کــه 
فقــط اتحادیــه اروپــا نبــوده اســت کــه 
عضویــت ترکیــه را رد کــرد بلکــه مــردم 
ترکیــه خودشــان هــم از اتحادیــه اروپــا 
ــدود  ــر ح ــال حاض ــد. در ح ــه ان ــه گرفت فاصل
ــت  ــتار عضوی ــه خواس ــردم ترکی ــد م ۱۶ درص
کشورشــان در اتحادیــه اروپــا هســتند در 
حالیکــه در گذشــته ۲8 درصــد از ایــده الحــاق 
بــه اتحادیــه اروپــا حمایــت مــی کردنــد. ایــن 
بــه ایــن معنــی اســت کــه تنهــا اقلیــت کمــی 
ــه  ــن اتحادی ــه ای ــاق ب ــه از الح ــردم ترکی از م
حمایــت مــی کننــد. همچنیــن حــدود 50 
ــف  ــم مخال ــه ه ــن اتحادی درصــد اعضــای ای
ــتند. ــود هس ــواده خ ــه در خان ــت ترکی عضوی

ــی را  ــا منافع ــه اروپ ــه اتحادی ــه ب الحــاق ترکی
ــرای آنهــا در پــی خواهــد داشــت بطوریکــه  ب
ــی  ــا در برخ ــزوده آنه ــا و ارزش اف ــی ه دارای
عرصــه هــا بــه ویــژه در عرصــه امنیتــی 
افزایــش خواهــد یافــت. همچنیــن آنهــا فکــر 
مــی کننــد کــه بــا توجــه بــه جمعیــت ترکیــه، 

ــای  ــرای کااله ــی ب ــازار خوب ــور ب ــن کش ای
ــت  ــی اس ــن در حال ــا ای ــود ام ــد ب ــا خواه آنه
کــه در حــال حاضــر اقتصــاد ترکیــه از اقتصــاد 
ــر و  ــه بهت ــن اتحادی ــای ای ــیاری از اعض بس
ــه  ــوز اقتصــاد ترکی ــی هن ــر اســت ول ــوی ت ق
نیازمنــد بهتــر و شــکوفاتر شــدن اســت. 
ــع  ــته موان ــای گذش ــال ه ــا در س ــی ه اروپای
ــه  ــه ب ــاق ترکی ــر راه الح ــر س ــتری را ب بیش
ــا ایجــاد کــرده انــد موضوعاتــی  اتحادیــه اروپ
ــی و  ــبک زندگ ــی، س ــالف فرهنگ ــل اخت مث
برخــی آزادی هــای خــاص مثــل آزادی بیــان 

ــر. ــوق بش و حق
اکتــاو: امــا ترکیــه هــم از ایــن مســئله 

اســت. بــرده  ســودهایی 
ــه  ــالش ترکی ــت ت ــت اس ــه درس ــان: بل ایلح
بــرای الحــاق بــه اتحادیــه اروپــا موجــب 
افزایــش و بهتــر شــدن اســتانداردهای ترکیــه 

ــت. ــده اس ش
ــی  ــا برخ ــد ت ــب ش ــر موج ــن ام ــاو: ای اکت
شــاخصهای اقتصــادی و امنیتــی ترکیــه رشــد 

ــد. کنن

|| در مــاه ههــای گذشــته چنــد هفتــه 
قبــل از دیــدار »آنــگا مــرکل« صــدر 
ــر  ــه منج ــه  ک ــان از ترکی ــم آلم اعظ
بــه دادن برخــی امتیــازات بــه ترکیــه 
شــد.  اروپــا  اتحادیــه  ســوی  از 
ــراژدی هــای  شــاهد وقــوع برخــی ت
انســانی بــرای آوارگانــی بودیــم کــه 
از ترکیــه راهــی اروپــا بودنــد. برخــی 
معتقــد هســتند کــه ترکیــه از مســئله 
ــاری  ــرم فش ــوان اه ــه عن آوارگان ب
بــرای گرفتــن امتیــاز از اتحادیــه 

اروپــا اســتفاده مــی کنــد. نظــر شــما 
ــت؟ ــوص چیس ــن خص در ای

مهمتریــن  از  یکــی  روزهــا  ایــن  اکتــاو: 
در  اســت.  آوارگان  مســئله  موضوعــات 
ــه  ــال ترکی ــا امس ــئله آوارگان ت خصــوص مس
ــل  ــه حائ ــوان منطق ــه عن ــت ب ــی خواس نم
بــرای اروپــا عمــل کنــد و هیــچ یــک از 
کشــورهای اروپایــی هــم بــه مشــکالت 
ــی داد.  ــی نم ــن خصــوص اهمیت ــه در ای ترکی
آوارگان ســوری حاضــر در ترکیــه تدریجــا 
کردنــد  و صــدا ســعی  بــی ســر  بطــور 
ــل  ــی مث ــورهای اروپای ــه کش ــان را ب خودش
ــانند  ــر برس ــورهای دیگ ــی کش ــان و برخ یون
امــا مقصــد نهایــی آنهــا آلمــان اســت و آنهــا 
ــان هســتند و  ــت آلم ــت اقام ــال دریاف ــه دنب ب
ــم  ــه چش ــه آوارگان ب ــواره ب ــم هم ــه ه ترکی
ــه  ــت ب ــد دادن اقام ــته و قص ــان نگریس میهم
آنهــا را نــدارد. بنــا بــر ایــن طبیعــی اســت کــه 
ــد  ــند. بع ــر باش ــی بهت ــر زندگ ــه فک آوارگان ب
ــه  ــر اتحادی ــای اخی ــا و رخداده ــراژدی ه از ت
اروپــا بــه نقــش مهــم ترکیــه در حــل بحــران 
مهاجــران پــی بــرد نــه تنهــا در حــل بحــران 
ــه  ــد بلک ــی آین ــوریه م ــه از س ــی ک آوارگان
ــه از افغانســتان، پاکســتان، عــراق،  ــی ک آنهای
ــی  ــی م ــورهای آفریقای ــی کش ــی و برخ لیب
ــاره  ــد و درب ــه آم ــه ترکی ــرکل ب ــذا م ــد. ل آین
ــن را  ــد ای ــرد و بای ــره ک ــا مذاک ــی چیزه خیل
هــم بــه یــاد داشــته باشــیم کــه مــرکل یکــی 
از رهبــران اروپایــی اســت کــه قــول عضویــت 
کامــل ترکیــه در اتحادیــه اروپــا را نــداده 

ــت. اس
بــه اعتقــاد مــن ترکیــه از مســئله آوارگان بــه 
ــتفاده  ــا اس ــه اروپ ــاری علی ــرم فش ــوان اه عن

ــه  ــت توج ــی خواس ــط م ــه فق ــرد. ترکی نک
اروپایــی هــا را بــه مســئله آوارگان جلــب کنــد 
ــوص آوارگان  ــه در خص ــد ک ــا بگوی ــه آنه و ب
بــا چــه مشــکالتی مواجــه اســت و چــه هزنــه 
ــزب  ــود ح ــود. خ ــی ش ــل م ــی را متحم های
حاکــم عدالــت و توســعه هــم بــه خوبــی مــی 
ــل  ــت کام ــا عضوی ــه اروپ ــه اتحاادی ــد ک دان
ــک  ــده نزدی ــه را در آین ــن اتحادی ــه در ای ترکی
نخواهــد پذیرفــت. ۳ میلیــارد یــورو پولــی کــه 
ــرای  ــک ب ــوص کم ــا در خص ــه اروپ اتحادی
اســکان آوارگان پیشــنهاد داده در مقایســه 
بــا هزینــه هــای ترکیــه رقــم ناچیــزی اســت.

تقســیم  ترکیــه فقــط خواهــان  ایلحــان: 
مســئولیت و هزینــه هــای بحــران آوارگان 
ــن  ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــا اس ــه اروپ ــا اتحادی ب
بســیار  خصــوص  ایــن  در  هــا  اروپایــی 
ریاکارانــه عمــل مــی کننــد و صــادق نیســتند. 
آنهــا حتــی در خصــوص پذیــرش همیــن 
تعــداد کــم آوارگان قصدشــان کمــک بــه 
مــردم آواره و ترکیــه نیســت. آنهــا تعــداد 
ــرده  ــل ک ــد و تحصی ــی از آوارگان ثروتمن کم
را گل چیــن مــی کننــد و بــه کشــورهای 
ــا از اســتعدادهای آنهــا  ــد ت خودشــان مــی برن
ــد.  ــتفاده کنن ــان اس ــع خودش ــتای مناف در راس
ــود در  ــی خ ــن الملل ــئولیت بی ــد مس ــا بای آنه
ایــن خصــوص را بپذیرنــد. آنهــا هــزاران آواره 
را در دریاهــا غــرق کــرده انــد در مــواردی آنها 
ــق هــای حامــل آوارگان را ســوراخ  تعمــدا قای
ــه کشــورهای  ــا غــرق شــوند و ب ــد ت کــرده ان

ــند. ــی نرس اروپای
یــک ســوال دیگــر هــم اینجــا مطــرح اســت 
کــه چــرا ایــن آوارگان بــا وجــود اینکــه دارای 
هــم مذهبــان و حامیانــی در میــان کشــورهای 

نشست »تحوالت ترکیه«؛

ریاکاری اروپا و سعودی درباره 
آوارگان/مداخله اسرائیل در قبرس

در نشستی در خبرگزاری مهر با حضور »مراد ایلحان« معاون مرکز مطالعات استراتژیک 
ترکیه و آسیا)TASAM( و از سفیران سابق ترکیه در کشورهای مختلف و پروفسور 
»ازدن زینب اکتاو« استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه یلدیز ترکیه به بررسی 
تحوالت منطقه، بحران آوارگان و تالش های ترکیه برای الحاق به اتحادیه اروپا و برخی 

موانع موجود بر سر راه آن به بحث و تبادل نظر پرداخته شد که در ادامه می آید.
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اروپـــــــا

منطقــه هســتند ترجیــح مــی دهنــد بــه اروپــا 
ــه  ــعودی ب ــتان س ــرا عربس ــال چ ــد. مث برون
ــل  ــتان حداق ــد. عربس ــی کن ــک نم ــا کم آنه
مــی توانــد بــه آنهــا کمــک هــای مالــی ارائــه 

ــد. ده
اکتــاو: مــردم ترکیــه، شــبکه هــای تلوزیونــی 
و رســانه هــای ترکیــه اتقادهــای زیــادی را در 
ایــن خصــوص متوجــه عربســتان مــی کننــد. 
ــای  ــول ه ــتند و پ ــد هس ــی ثروتمن ــا خیل آنه
زیــادی را صــرف بســیاری از کارهــا مــی 
کننــد ولــی وقتــی بــه مســئله آوارگان ســوری 

ــد. ــی خــرج نمــی کنن ــچ پول مــی رســند هی
*ترکیــه در گذشــته از نظــام دو قطبــی حاکــم 
ــل در دوران جنــگ ســرد  ــن المل ــر نظــام بی ب
ــی  ــر م ــه نظ ــت. ب ــرده اس ــادی ب ــع زی مناف
ــه در  ــتراتزیک ترکی ــت اس ــه وضعی ــد ک رس
ــته  ــل گذش ــی مث ــی کنون ــک قطب ــام ت نظ

ــت؟ ــاره چیس ــن ب ــما در ای ــر ش ــت. نظ نیس
ــل  ــت مث ــته نتوانس ــه در گذش ــان: ترکی ایلح
یونــان از نظــام دو قطبــی جهــان بهــره 
بــرداری کنــد. ترکیــه بــه جهــت رقابــت 
هــای تاریخــی خــود بــا روســیه مجبــور 
شــد تــا دنبالــه رو مســیر غربــی هــا در نظــام 
جهانــی باشــد. ترکیــه و روســیه در طــول 
ــن  ــد و ای ــا هــم داشــته ان ــخ ۱۶ جنــگ ب تاری
ــن  ــمنی بی ــت و دش ــود خصوم ــی وج ــه معن ب
ترکیــه  عثمانــی و روســیه بــوده اســت. حتــی 
در زمــان اســتالین روســیه دارای ادعاهــای 
ــن روس  ــود و همچنی ــه ب ــه ترکی ــی علی ارض
هــا خواســتار کنتــرل تنگــه هــای ترکیــه بیــن 
ــن  ــه همی ــد ب ــه بودن ــیاه و مدیتران ــای س دری
ــرق  ــوک ش ــه بل ــت ب ــه نتوانس ــل ترکی دلی
اعتمــاد کنــد. ترکیــه همــواره از قــدرت روس 
هــا بیــم داشــت و بــه همیــن دلیــل زیــر چتــر 

ــت. ــای گرف ــرب ج ــی غ امنیت

|| مشــکات ترکیــه و قبــرس یکــی از 
ــع الحــاق  ــه از موان ــی اســت ک دالیل
ــت.  ــا اس ــه اروپ ــه اتحادی ــه ب ترکی
ترکیــه چگونــه مــی توانــد مشــکات 
ــا قبــرس حــل کنــد تــا راه  خــود را ب
ــا  ــه اروپ ــت در اتحادی ــرای عضوی ب

ــود؟ ــوار ش هم
ــان  ــرس در جری ــاره قب ــی درب ــاو: مذاکرات اکت
اســت. حقیقــت امــر ایــن اســت کــه اســرائیل 
ــل و  ــرس ح ــکالت در قب ــد مش ــی خواه نم
ــای  ــروژه ه ــود پ ــت وج ــه عل ــود. ب فصــل ش
ــرس  ــرای قب ــده ب ــف ش ــرژی تعری ــی و ان آب
اســت.  پیچیــده  آنجــا کمــی  در  اوضــاع 
ــرای حــل و فصــل مســئله  ــع بســیاری ب موان
ــالت  ــه مداخ ــد از جمل ــود دارن ــرس وج در قب
همــه  وجــود  بــا  اینحــال  بــا  خارجــی. 
مداخــالت و موانــع، نشــانه هایــی از حــل 
ــت  ــس دول ــد. رئی ــده ان ــر ش ــکالت ظاه مش
ــرم  ــع ن ــین مواض ــرک نش ــرس ت ــد قب جدی
ــت و از  ــرده اس ــاذ ک ــری اتخ ــف ت ــر و معط ت
ــی  ــت م ــرس حمای ــدت دو قب ــرات وح مذاک
ــرار اســت در  ــه ق ــد. نتیجــه رفراندومــی ک کن
مــاه مــارس در قبــرس برگــزار شــود در حــل 
ــیار  ــرس بس ــن دو قب ــکالت بی ــل مش و فص

ــود. ــد ب ــت خواه ــز اهمی حائ

|| ترکیــه روابــط خــود بــا اقلیــم کردســتان عــراق 
ــن کار  ــکارا از ای ــدف آن ــت. ه ــعه داده اس را توس

ــت؟ چیس
هــدف آنــکارا بطــور کلــی حفــظ و گســترش نفــوذش در 
ــژه در عــراق و ســوریه. ترکیــه تحــت  ــه وی ــه اســت ب خاورمیان
ــا  ــد تنه ــا بتوان ــه نهایت ــت ک ــدوار اس ــان امی ــری اردوغ رهب
کشــور مهــم منطقــه در عــراق و ســوریه باشــد تــا بتوانــد منافــع 

ــد. ــیه بران ــه حاش ــور ب ــن دو کش ــران را در ای ای

ــود  ــراق س ــی ع ــه احتمال ــه از تجزی ــا ترکی || آی
ــرد؟ ــد ب خواه

ــم  ــک و ه ــد مهل ــی توان ــم م ــه ه ــرای ترکی ــراق ب ــه ع تجزی
ــراق  ــه شــده ع ــه در بخــش تجزی ــد. در صورتیک ســودمند باش
ــا  ــئله قطع ــن مس ــد ای ــرار باش ــی برق ــی ثبات ــرج و ب ــرج و م ه
ــی  ــر م ــه فک ــاند. ترکی ــد رس ــیب خواه ــه آس ــع ترکی ــه مناف ب
کنــد کــه ادامــه حمایتــش از دولــت کردســتان عــراق و کنتــرل 
ــتراتژیک را در  ــادی و اس ــع اقتص ــی مناف ــد برخ ــی توان آن م
عــراق تجزیــه شــده برایــش بــه همــراه داشــته باشــد. ترکیــه 
ــم  ــت اقلی ــظ دول ــه از رهگــذر حف ــن اســت ک ــر ای تصــورش ب
ــا یــک کردســتان مســتقل کــه در خدمــت  کردســتان عــراق ی
ــودش را در  ــکالت خ ــا مش ــت ت ــد توانس ــد خواه ــه باش ترکی
ــی  ــود را حام ــد و خ ــش ده ــه کاه ــتان ترکی ــوص کردس خص

ــد. ــی کن ــا معرف کرده

ــتان  ــم کردس ــه در اقلی ــی ترکی ــع کنون ــا مناف || آی

ــتراتژیک؟ ــا اس ــت ی ــی اس ــراق تاکتیک ع
ــرار  ــا ق ــه ب ــتراتژیک. ترکی ــم اس ــت و ه ــی اس ــم تاکتیک ه
ــه  ــراق ب ــتان ع ــم کردس ــت اقلی ــار دول ــودش در کن دادن خ
ــداف  ــا اه ــت ام ــه اس ــت یافت ــی دس ــع تاکتیک ــی مناف برخ
درازمــدت آنــکارا اســتراتژیک هســتند و فقــط یکــی از اهــداف 

اســتراتژیک ترکیــه در خاورمیانــه هســتند.

ــه  ــراق را چگون ــه در ع ــای ترکی ــور نیروه || حض
ــد؟ ــی کنی ــی م ارزیاب

ــه و ســالح هــای  ــر گســترده نیــروی زمینــی ترکی حضــور اخی
ــری  ــیقه در ۱5 کیلومت ــگاه بعش ــور در پای ــن کش ــنگین ای س
ــراق  ــم کردســتان ع ــت اقلی ــارج از مرزهــای دول موصــل در خ
صــورت گرفتــه اســت. بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم کــه حضــور 
ــرل  ــت کنت ــراق و تح ــمال ع ــه در ش ــی ترکی ــای نظام نیروه

ــدی نیســت. ــده جدی ــتان پدی ــم کردس اقلی
ترکیــه در گذشــته هــم دارای پایــگاه هــای نظامــی در نزدیکــی 
ــگاه  ــن پای ــه ای ــوده اســت ک ــل ب ــای دهــوک و اربی ــتان ه اس
هــا در ابتــدا ترکیــه مجــاز بــود از آنهــا در حمــالت خــود علیــه 
گــروه پ ک ک اســتفاده کنــد. بعشــیقه تنهــا پایــگاه ترکیــه در 
شــمال عــراق اســت کــه بــرای هدفــی غیــر از جنــگ بــا پ ک 
ک مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. همانطــور کــه گفتــم ایــن 
پایــگاه در خــارج مرزهــای اقلیــم کردســتان عــراق اســت. تنهــا 
هــدف ترکیــه از حضــور نظامــی در ایــن پایــگاه انجــام عملیــات 
ــتقیم از  ــر مس ــور غی ــل را بط ــد موص ــه بتوان ــت ک ــی اس های
طریــق نیروهــای اقلیــم کردســتان تحــت کنتــرل خــود درآورد.

پیمان یزدانی

گفتگو با استاد دانشگاه آالباما آمریکا:

اهداف ترکیه از حضور در 
شمال عراق/ تجزیه عراق 

شمشیری دو لب است

استقرارحدود ۱۵۰ نیروی نظامی ترکیه به همراه ادوات سنگین شامل ۲۰ تا ۲۵ تانک و نفربر در پایگاه بعشیقه در 
حدود ۱۵ کیلومتری شمال شرق شهر موصل عراق واکنش هایی را از سوی دولت مرکزی عراق، اتحادیه عرب و 

برخی هم پیمانان آنکارا در پی داشت.
حضور نظامی ترکیه در مناطق اقلیم کردستان عراق سابقه دارد ولی استقرار این نیروها در نزدیکی موصل که خارج 
از مناطق تحت کنترل دولت اقلیم کردستان این کشور است از سوی دولت مرکزی این کشور تجاوز به خاک این 

کشور قلمداد شده است بطوریکه موجب شکایت دولت عراق از ترکیه در شورای امنیت سازمان ملل شد.
در خصوص حضور نظامی ترکیه در شمال عراق و گسترش همکاری های این کشور با دولت اقلیم کردستان این 
کشور خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور »نادر انتصار« رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آالبامای جنوی 
آمریکا انجام داده که در زیر مشروح آن آمده است. کتاب »سیاست کردها در خاورمیانه« نوشته انتصار از جمله 

آثار مهم حوزه مطالعات کردی است.

پیمان یزدانی
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اروپـــــــا

عضویت مونته نگرو در 
ناتو/ گسترش به شرق و 

محاصره روسیه

ــو از  ــت در نات ــرای عضوی ــرو ب ــه نگ ــوت از مونت ــه دع ــال نام ارس
ــه شــرق،  ــرای گســترش ب ــی ب ــن ســازمان نظام ــای ای ــالش ه ت
ــی و  ــای غرب ــیه از مرزه ــره روس ــه محاص ــردن حلق ــر ک ــگ ت تن

ــت دارد. ــه حکای ــای مدیتران ــر دری ــتر ب ــلط بیش تس
ــه ناتــو در نظــر برخــی کارشناســان  ــد پیوســتن مونتــه نگــرو ب رون
حــوزه بیــن الملــل پیــش از دوم دســامبر ســال جــاری میــالدی )۱۱ 
ــور خارجــه کشــورهای  ــران ام ــاه( شــروع شــد؛ زمانیکــه وزی آذر م
عضــو ســازمان پیمــان آتالنتیــک شــمالی )ناتــو( در نشســت خــود 
ــه نگــرو در  ــه عضویــت مونت ــن ســازمان ب ــر ای در »بروکســل« مق

ــازمان رأی داد. ــن س ای
»ینــس اســتولتنبرگ« دبیــر کل ســازمان پیمــان آتالنتیک شــمالی 
ــس  ــک کنفران ــرکت در ی ــا ش ــری ب ــن رأی گی ــان ای ــس از پای پ
خبــری اعــالم کــرد: بــه مونتــه نگــرو تبریــک مــی گوییــم چــرا که 

ایــن رخــداد، آغــاز ائتالفــی خــوب بــه شــمار مــی آیــد.
ــی »دی  ــه آلمان ــاری، روزنام ــال ج ــاه س ــتر و در اول آذر م ــا پیش ام
ــان  ــی جه ــی و امنیت ــرایط نظام ــی از اوضــاع و ش ــت« در تحلیل ول
ــرار  ــیه ق ــای روس ــت ه ــود مخالف ــا وج ــه ب ــود ک ــرده ب ــالم ک اع
اســت کشــور مونتــه نگــرو بــه عنــوان بیســت  و  نهمیــن عضــو ایــن 

ــو وارد شــود. ــه نات ســازمان ب
ــل از همــه  ــا قب ــا روســیه مــدت ه ــی اســت کــه  گوی ــن در حال ای
ــرا  ــود؛ چ ــرده ب ــدا ک ــی پی ــو آگاه ــدام نات ــز از اق ــن تحــوالت نی ای
کــه در هشــتم مهــر مــاه ســال جــاری، »ســرگئی الوروف« وزیــر 
ــترش  ــرای گس ــو ب ــه نات ــی برنام ــیه در اظهارات ــه روس ــور خارج ام
حضــور خــود در کشــورهای اســتقالل یافتــه از یوگســالوی ســابق 
را »تحریــک آمیــز« خوانــده و در خصــوص آن »هشــدار« داده بــود.

ســرانجام وعــده هــای ناتــو گام نیمــه نهایــی خــود را نیــز برداشــت 
و در ۲۲ دســامبر ســال جــاری )اول دی مــاه( »ینــس اســتولتنبرگ« 
دبیــر کل ناتــو دعوتنامــه ای رســمی بــرای پیوســتن مونته نگــرو به 
ایــن ســازمان را بــرای مقامــات این کشــور ارســال و ابــراز امیــدواری 
ــو  ــا در مــاه هــای آتــی بحــث عضویــت ایــن کشــور در نات کــرد ت
بــا جدیــت و هدفمنــدی باالیــی بــه انجــام برســد. معــاون نخســت 
وزیــر و نماینــده وزارت امورخارجــه مونتــه نگــرو از دریافــت کنندگان 

ایــن نامــه بودنــد.
ــمی  ــالم رس ــه اع ــن اســت ک ــاره ای ــن ب ــل در ای ــل تأم ــه قاب نکت
خبــر دعــوت از ایــن کشــور بــرای عضویــت در ناتــو درســت زمانــی 
ــا  ــو ب ــوی از نات ــوان عض ــه عن ــه ب ــط ترکی ــه رواب ــد ک ــر ش منتش
روســیه بــه خاطــر ســرنگونی جنگنــده ســوخو-۲۴ ایــن کشــور در 
خــاک ســوریه رو بــه تیرگــی نهــاده اســت. ایــن امــر خــود گواهــی 
بــر دالیــل تــالش ناتــو بــرای مقابلــه بــا روســیه و از دالیــل آشــکار 
مخالــف مســکو بــا افــزون طلبــی هــای ناتــو بــه ســوی شــرق بــه 

شــمار مــی آیــد.
ــه  ــرد ک ــالم ک ــه اع ــز بالفاصل ــرو نی ــه نگ ــه مونت وزارت امورخارج
ــاد  ــن نه ــت در ای ــتای عضوی ــای مطــرح در راس ــه درخواســت ه ب
ــرد.  ــد ک ــل خواه ــو؛ عم ــورهای عض ــر کش ــن نظ ــدف تأمی ــا ه ب
ــا  ــو نیــز ب همچنیــن، نشســت آتــی رهبــران کشــورهای عضــو نات
ــزی  ــه ری ــازمان برنام ــن س ــرو در ای ــه نگ ــت مونت ــوع عضوی موض

ــت. ــده اس ش
ــز  ــی نی ــای داخل ــت ه ــا مخالف ــو ب ــه نات ــرو ب ــه نگ ــتن مونت پیوس
همــراه بــوده اســت؛ بــه شــکلی کــه بــا رســانه ای شــدن ایــن خبــر 
تظاهــرات گســترده ای در برخــی شــهرها بــه ویــژه »پودگوریســتا« 
پایتخــت مونتــه نگــرو در اعتــراض بــه عضویــت ایــن کشــور در ناتو 

برگــزار گردیــد.
»مومیــر بوالتوویــچ« رییــس جمهــور ســابق مونتــه نگــرو کــه در 

ایــن تظاهــرات حضــور داشــت در ســخنانی تأکید کــرد: شــهروندان 
نبایــد درمقابــل دعــوت بــرای عضویــت مونتــه نگــرو در ناتو کــه در 
ســال ۱999میــالدی بــه یوگســالوی ســابق حملــه کــرد، ســکوت 
اختیــار کننــد. وی در ســخنرانی کــه در اعتراضــات مذکــور بــه انجام 
رســاند، گفــت کــه ایــن کشــور بمبــاران ناتــو در ســال ۱999 )زمانی 
کــه مونتــه نگــرو بخشــی از خــاک یوگســالوی ســابق بــود( را از یاد 

نبــرده اســت.
در بُعــد خارجی نیــز »دیمیتــری پســکوف« ســخنگوی کاخ کرملین 
ــرد:  ــالم ک ــه ای اع ــار بیانی ــا انتش ــوع ب ــن موض ــه ای ــش ب در واکن
روســیه در واکنــش بــه عضویــت مونتــه نگــرو در ســازمان پیمــان 
آتالنتیــک شــمالی )ناتــو( بــه اقدامــات متقابلــی دســت خواهــد زد.

ــور اوزروف« رئیــس  ــی کوتاهــی پــس از آن، »ویکت ــه زمان در فاصل
کمیتــه دفــاع و امنیــت روســیه هــم از احتمــال توقــف برنامــه هــای 
ــژه در حــوزه نظامــی پــس از عضویــت  ــه وی مشــترک دو کشــور ب

مونتــه نگــرو در ســازمان پیمــان آتالنتیــک شــمالی خبــر داد.
ــتا  ــن راس ــیه در ای ــه روس ــور خارج ــر ام ــرگئی الوروف« وزی »س
گســترش ناتــو را »یــک اشــتباه« و اقدامــی »تحریک آمیــز« عنــوان 
ــت.  ــئوالنه« دانس ــو را »غیرمس ــاز نات ــای ب ــت دره ــرده و سیاس ک
ــه واکنــش  ــر امــور خارجــه آمریــکا در پاســخ ب »جــان کــری« وزی
هــای تنــد روســیه در ســخنانی ناتــو را یــک »یــک پیمــان دفاعی« 
عنــوان کــرد و نگرانــی مســکو در ایــن زمینــه را بــی دلیــل توصیــف 

نمــود.
بــا نگاهی بــه آخریــن افزایــش اعضــاء ناتــو در ســال ۲009 میالدی 
و عضویــت کشــورهای آلبانــی و کرواســی؛ مــی تــوان اقــدام کنونِی 
نهــاد مذکــور را در ادامــه سلســله تــالش هــای غــرب بــرای احاطــه 
روســیه از ســمت غــرب آن هــم در نقطــه ای حســاس بــه نــام حوزه 
بالتیــک بــه شــمار آورد؛ اقدامــی کــه کارشناســان از آن بــه عنــوان 
گســترش ناتــو بــه شــرق بــا هــدف یکــه تــازی و تحمیــل خواســته 

هــای خــود بــه مســکو یــاد مــی کننــد.
اهمیت استراتژیک مونته نگرو

مونتــه نگــرو، آخریــن جمهــوری از یوگســالوی ســابق اســت که ۲۱ 
مــاه مــی ســال ۲00۶ میــالدی )۳۱ اردیبهشــت ۱۳85( بــا برگــزاری 
یــک همــه پرســی ازصربســتان جــدا شــد و بــه ایــن ترتیــب مراحل 
فروپاشــی یوگســالوی ســابق )متحــد بلــوک شــرق( پــس از 

گذشــت ۱5 ســال بــه اتمــام رســید.
ــای »آدریاتیــک«  ــر ســاحل در دری ــه نگــرو دارای ۱99 کیلومت مونت
ــذا از اهمیــت راهبــردی در منطقــه  ــوده و ل و چندیــن بنــدر مهــم ب

ــکان برخــوردار اســت. بال
اهمیــت مونتــه نگــرو زمانــی بــرای ناتــو بیشــتر آشــکار مــی شــود 
کــه بــه قــرار داشــتن ایــن کشــور درحــوزه بالتیــک، شــرق اروپــا و 

غــرب روســیه نیــز توجــه کنیــم.
اوایــل نوامبر ســال جــاری میــالدی »ســرگئی شــویگو« وزیــر دفاع 
روســیه از نگرانــی ایــن کشــور از افزایــش شــمار نیروهــای ناتــو در 
کشــورهای حــوزه بالتیــک، لهســتان و رومانــی )شــرق اروپــا( خبــر 
داده و ایــن ســازمان را بــه اتخــاذ تدابیــر تالفــی جویانــه ای تهدیــد 

کــرده بــود.
ــد  ــتان مؤی ــاع لهس ــر دف ــکی« وزی ــاس چاکوفس ــخنان » توم س
ــن کشــور  ــات ای ــده صحــت اطالع ــیه و نشــان دهن ــی روس نگران
دربــاره اســتقرار تســلیحات در اروپــای شــرقی و حــوزه بالتیــک بــود. 
وی در یــک مصاحبــه مطبوعاتــی عنــوان کــرده بــود: وزارت دفــاع 
تصمیــم دارد از ناتــو بــرای اســتقرار بمب هــای هســته ای آمریکا در 
کشــورش در چارچــوب برنامــه موســوم بــه »هیئــت های هســته ای 

مشــترک« درخواســت کنــد.
لــذا اســتقرار نیــروی نظامــی ناتــو در حــوزه راهبــردی بالتیــک را می 
ــی  ــر تحــرکات آت ــت ب ــال محدودی ــی در راســتای اعم ــوان اقدام ت
روســیه قلمــداد نمــود؛ آن هــم بــا اســتفاده از کشــورهایی کــه زمانی 
از هــم پیمانــان اتحــاد جماهیــر شــوری ســابق بــوده و اکنــون نیز در 

نزدیکــی مرزهــای روســیه بــه ســر مــی برنــد.
در واقــع ناتــو مــی کوشــد تــا هرچــه بیشــتر خــود را بــه مرزهــای 
غربــی روســیه نزدیــک کنــد تــا در صــورت نیــاز بــه مقابلــه بــا ایــن 
ــیه  ــرب روس ــا و غ ــرق اروپ ــت ش ــژه ای از باب ــودگی وی ــور آس کش
داشــته باشــد؛ اثبــات ایــن مهــم بــا اطــالع از ایجــاد پایــگاه هــای 
نظامــی در ایــن منطقــه، اســتقرار نیــروی نظامــی آمــوزش دیــده و 
حتــی اعــالم قــرار دادن تجهیــزات مربــوط بــه بمــب هــای هســته 

ای در ایــن منطقــه از ســوی ناتــو تقویــت و تحکیــم مــی گــردد.
یکــی دیگــر از نــکات مهــم انتخــاب مونته نگــرو بــرای ناتو پــس از 
کرواســی و آلبانــی قــرار گرفتــن ایــن دو کشــور در شــمال و جنــوب 
مونتــه نگــرو اســت؛ نقشــه راهبــردی ایــن ســازمان نظامــی نشــان 
از ایجــاد یــک کریــدور شــمال-جنوب بــرای انســداد غــرب روســیه 

بــوده اســت.
نگاهــی بــه نقشــه ایــن کشــورها در شــرق اروپــا واقعیــت دیگــری 
را نیــز از حیــث موقعیــت ژئوپولتیــک ایــن کشــورها را برمــال مــی 
ــه  ــه ب ــت. توج ــه اس ــردی مدیتران ــای راهب ــان دری ــه هم ــازد ک س
ــگاه  ــا دارای پای ــن دری ــداد شــرق ای ــه روســیه در امت ــه ک ــن نکت ای
هایــی در نقاطــی چــون »طرطــوس« و »الذقیــه« ســوریبه بــوده و 
از چهارشــنبه ۳0 ســپتامبر ۲0۱5 بــه قــدرت نمایــی چشــمگیری در 
برابــر ائتــالف بــه اصطــالح مبــارزه بــا داعــش در ســوریه پرداختــه 
ــع در  ــه واق ــیه مدیتران ــو در حاش ــال نات ــت حضــور فع اســت؛ اهمی

ــد. ــای شــرقی را صــد چنــدان مــی کن اروپ
از آنجاییکــه وزرای امــور خارجــه ناتــو در مــاه آوریل ســال گذشــته و 
متعاقــب الحــاق شــبه جزیــرۀ کریمــه بــه روســیه )پس از مشــخص 
شــدن نتیجــه همــه پرســی آزاد در ایــن منطقــه( و بحــران اوکرایــن، 
اعــالم کردنــد ناتــو تمــاس رســمی خــود را بــا روســیه قطــع کــرده 
اســت؛ لــذا مســکو از ایــن ابــزار بــرای مقابلــه یــا ایجــاد موازنــه در 

برابــر ناتــو نمــی توانــد بــه صــورت مســتقیم بهــره بگیــرد.
در نتیجــه بــه نظر مــی رســد در ایــن گام، تجمــع همپیمانــان ناتو در 
منطقــه بالــکان کامــل تــر شــده و بــه ایــن ترتیــب صربســتان تنهــا 
کشــوری در اروپــای شــرقی اســت کــه تــا کنــون درخواســتی بــرای 
عضویــت در ناتــو مطــرح نکــرده اســت و شــاید همپیمانی با مســکو 

را بــه عضویــت بــر ناتــو ترجیــح دهد.

مهدی ذوالفقاری

http://mehrnews.com


صفحه 36 | شماره 11 |  6 بهمن 94  MEHR NEWSAGENCY

اروپـــــــا

یکســال تالطــم، تنــش و ناآرامــی تنهــا 
ــای  ــته ه ــان بس ــه در می ــود ک ــی ب ارمغان
رنگارنــگ مشــکالت مختلــف در غــرب 
ــه از  ــن پهن ــاکنان ای ــهروندان و س ــرای ش ب

ــورد. ــی خ ــم م ــه چش ــا ب دنی
ــد  ــاز ش ــی آغ ــالدی در حال ــد می ــال جدی س
ــه  ــره ای ب ــان دله ــرب همچن ــان غ ــه جه ک
ــی  ــدک م ــود ی ــا خ ــی « را ب ــا امن ــام » ن ن
کشد.درســت در نخســتین مــاه میالدی ســال 
گذشــته میــالدی وقــوع حمــالت تروریســتی 
در »شــارلی ابــدو «واقــع در فرانســه پــرده از 
یــک ســناریوی جدیــد بــرای اروپــا برداشــت.

سناریویی با نام » عدم امنیت «!
یکســال تالطم،تنــش و نــا آرامــی تنهــا 
ــای  ــته ه ــان بس ــه در می ــود ک ــی ب ارمغان
رنگارنــگ مشــکالت مختلــف در غــرب برای 
شــهروندان و ســاکنان ایــن پهنــه از دنیــا بــه 
ــی خــورد. بهتــر اســت بگوئیــم  ــم م چش
ــر و  ــه آغازگ ــتی در فرانس ــالت تروریس حم

ــود. ــالدی ب ــال ۲0۱5 می ــر س پایانگ
در مــاه ژانویــه ســال جــاری میــالدی مجلــه 
طنــز » شــارلی ابــدو« و یــک ســوپر مارکــت 
ــرار  ــتی ق ــالت تروریس ــدف حم ــودی ه یه
گرفــت. ۱۷ نفــر در آن زمــان کشــته شــدند. 
در مــاه نوامبــر نیــز تروریســت هــای داعــش 
ــات  ــک عملی ــس طــی ی ــر را در پاری ۱۳0 نف
تروریســتی کشــتند کــه ایــن واقعــه فرانســه 

ــا را شــوکه کــرد. و تمــام اروپ
» فرانســوا اوالنــد « رئیــس جمهــور فرانســه در 
ژانویــه ســال ۲0۱5 میــالدی از یــک هیــوالی 
وحشــتناک ســخن گفــت. سیاســتمداران 
اروپایــی و همچنیــن رهبــران گــروه جــی 
ــد از حمــالت  ــی بع ــدت کوتاه ــه م بیســت ک
تروریســتی پاریــس در ترکیــه گــرد هــم 
ــوص  ــارکت درخص ــک و مش ــده کم آمدند،وع

ــد. ــرح کردن ــم را مط ــا تروریس ــارزه ب مب
ــا  ــه اینج ــرب ی ــتی در غ ــالت تروریس حم
ــل  ــاه آوری ــه در م ــرد، بلک ــدا نک ــه پی خاتم
ــت  ــک تروریس ــه ی ــیله گلول ــه وس ــی ب زن
ــک کلیســای مســیحی  کــه مــی خواســت ی

ــد. ــته ش ــد ،کش ــارت کن را غ
در دانمــارک نیــز در فوریــه در حملــه بــه 
یــک مرکــز فرهنگــی و یــک کنیســه دو نفــر 
ــه  ــک کارخان ــن ی ــاه ژوئ ــدند.در م ــته ش کش
ــه  ــدف حمل ــورد ه ــه م ــون فرانس گاز در لی
تروریســتی نــاکام قــرار گرفــت.در ۱8 نوامبــر 
نیــز یــک یهــودی در خیابــان بــا یــک چاقــو 

ــت. ــرار گرف ــه ق هــدف حمل
ــالت  ــز حم ــدن نی ــن و لن ــن در برلی همچنی
تروریســتی انجــام شــد. از ســوی دیگــر 
 ۲0۱5 ســال  در  نیــز  روســیه  و  ترکیــه 
اقدامــات  از  جــدی  آســیب  میــالدی 

تروریســتی متحمــل شــدند. در حمــالت 
تروریســتی در آنــکارا و ســوروچ ترکیــه و 
ســقوط یــک هواپیمــای مســافربری روســی 
در صحــرای ســینا کــه توســط داعــش انجــام 

ــدند. ــته ش ــر کش ــا نف ــد صده ش
همــه ایــن رویدادهــا بــه اینجــا ختــم شــد کــه 
ــا  ــه تنه ــراس ن ــر ه ــالی پ ــته س ــال گذش س
ــی  ــردان غرب ــرای دلتم ــه ب ــردم ک ــرای م ب
ــوان  ــی ت ــراق م ــی اغ ــه ب ــی ک ــد.تا جای باش
ــن  ــی در ای ــات دولت ــک مقام ــک ت ــن ت گفت
بــاره بــه اظهــار نظــر پرداختــه و نگرانی خــود را 

ــد. ــالم کردن ــی اع ــن وقایع ــداوم چنی ت
ــه  ــت ک ــی اینجاس ــوال اصل ــه و س ــا نکت ام
بحــران هــای امنیتــی ایجــاد شــده در ســال 
۲0۱5 میــالدی اروپــا و تعمیــم آن بــه ســال 
ــر  ــی فرات ــوان بحران ــه عن ــالدی ب ــد می جدی
ــدی  ــه رون ــون چ ــادی مره ــران اقتص از بح
در معــادالت امنیتــی کشــورهای عضــو و 
ــوده اســت ؟  ــا ب ــه اروپ ــر عضــو در اتحادی غی
ــه  ــی چ ــی کشــورهای اروپای ــای امنیت نهاده
نقشــی در ایجــاد ایــن وضعیــت فــوق العــاده 

ــد؟ ــرده ان ــا ک ایف
درســت پــس از وقــوع حمــالت فرانســه 
دســتگاههای اطالعاتــی و امنیتــی غــرب 
اعــالم وضعیــت فــوق العــاده کــرده و نیروهای 
پلیــس را تجهیــز کردنــد. حتــی اوضــاع تــا آنجا 
پیــش رفــت کــه برخــی کشــورها بــر خــالف 
پیمــان شــنگن، موضــوع بازرســی از مرزهــا را 
مدنظــر قــرار داده و ایــن پیمــان جمعــی  را بــه 
چالــش کشــیدند. در چنیــن شــرایطی »امنیت« 
حکــم حلقــه مفقــوده ای جدیــد را در اروپــا پیدا 

ــرده اســت. ک
در ســخنرانی هــای صــورت گرفتــه از ســوی 

ــی  ــت جمع ــوع امنی ــی، موض ــات اروپای مقام
ــه  ــه گون ــا ب ــه اروپ کشــورهای عضــو اتحادی
ای مشــخص مــورد تاکیــد قــرار گرفته اســت.

ــه  ــس اگرچ ــی و پلی ــای امنیت ــور نیروه حض
ســبب آرامــش شــهروندان مــی شــود ، امــا از 
ســوی دیگــر نشــان دهنــده افزایــش ســطح 
ــف  ــی در کشــورهای مختل هشــدارهای امنیت
اروپایــی اســت. بدیهــی اســت کــه در چنیــن 
شــرایطی شــهروندان اروپایــی در زندگــی 
ــه  ــل محافظ ــبت قب ــه نس ــود ب ــی خ اجتماع

ــد شــد. ــر خواهن کار ت
مراســم ســال جدیــد میــالدی در کشــورهای 
مختلــف اروپایــی نیــز در ســایه تدابیــر 
امنیتــی شــدیدی برگــزار شــد. برخــی از 
ــی  ــدارهای امنیت ــت هش ــه عل ــا ب ــم ه مراس
لغــو و یــا بــه زمــان و مــکان دیگــری موکول 
ــود  ــرایط موج ــه ش ــه ب ــا توج ــده اســت. ب ش
ــوان گفــت کــه بحــران  ــه صراحــت مــی ت ب
ــه ای  ــور و منطق ــه کش ــر ب ــت منحص امنی
خــاص نیســت و پلیــس و نیروهــای امنیتــی 
»وضعیــت  در  را  اروپایــی  کشــورهای 

هشــدار« قــرار داده اســت.
واقعیــت امــر ایــن اســت کــه نهادهــای 
امنیتــی و دولتــی اروپــا در ســال ۲0۱5 
میــالدی و ســالهای گذشــته، در ایجــاد 
بحرانهــای امنیتــی در قــاره ســبز نقشــی 

بســزا داشــته انــد.
برخــی حمایــت هــا از گروههــای تروریســتی 
ــی  ــت افراط ــان راس ــا جری ــه ب ــدم مقابل و ع
تــوان مســبب چنیــن  را مــی  اروپــا  در 

ــرد. ــداد ک ــی قلم رویدادهای
 آنچــه در ســال ۲0۱5 میــالدی رخ داد، 
محصــول عملکــرد امنیتــی اروپــا طــی 

ســالهای گذشــته بــوده اســت. مصــدر وقــوع 
بحرانهــای امنیتــی در اروپــا را نبایــد در 
ــد در  ــه بای ــرد، بلک ــو ک ــت و ج ــه جس منطق
ــه نهادهــای رســمی  ــن خصــوص بالفاصل ای
ــاره ســبز را  ــا و اتاقهــای فکــر امنیتــی ق اروپ

ــت. ــرا دانس ــن ماج ــی ای ــم اصل مته
مقاله نویــس  مک کینتســتری«  لئــو   «
غربــی بــا اشــاره بــه بحــران هــای حاکــم بــر 
ــه شــدت  ــا ب ــا مــی گویــد: اتحادیــه اروپ اروپ
ــم  ــاختار فئودالیس ــده  و س ــران ش ــار بح دچ
بــه  رو  خــود  تناقض هــای  وســیله  بــه 
ــه و دچــار مشــکل شــده اســت. ــی رفت ویران

ــا  ــه اروپ ــذاران اتحادی ــه بنیانگ ــی ک در حال
ــه  ــاه را ب ــح و رف ــه صل ــد ک ــده داده بودن وع
ــث  ــان باع ــا حماقت هایش ــد ام ــان آورن ارمغ
ــه  ــدی و فروپاشــی اتحادی ــه ناامی ــا ب شــده ت

ــد. ــن بزنن ــا دام اروپ
وی در خصــوص پیــش بینــی وضعیــت آتــی 
ــا معتقــد اســت: ســال ۲0۱۶ مــی توانــد  اروپ
ــا از  ــه اروپ ــه در آن اتحادی ــد ک ــی باش زمان
همه پرســی  برگــزاری  و  می پاشــد  هــم 
بــرای خــروج انگلیــس از ایــن اتحادیــه هــم 

اجتناب ناپذیــر خواهــد بــود.
ــا  ــه اروپ ــرب و اتحادی ــورت غ ــر ص ــه ه ب
امــروز بــا بحرانــی روبــرو شــده انــد کــه خــود 
ــن  ــد. در چنی ــته ان ــهم داش ــاد آن س در ایج
ــای  ــوان نهاده ــی ت ــا نم ــه تنه ــرایطی ن ش
ــت دانســت،  ــی بحــران امنی ــی را قربان اروپای
ــر  ــاط دیگ ــا در نق ــی آنه ــه جوی ــه مداخل بلک
ــتان  ــراق و افغانس ــوریه، ع ــه س ــا از جمل دنی
ــتی و  ــای تروریس ــا از گروهه ــت آنه و حمای
ــی مهــم و پررنــگ در  ــد عامل ــری را بای تکفی

ــرد. ــوب ک ــی محس ــت فعل ــاد وضعی ایج

اروپا بدنبال حلقه گمشده ای به نام »امنیت«/مقصر در خانه است
شقایق المع زاده
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آ ســـــــیا

مهدي پورحسني

رابطــه میــان جمعیت مجــازي کشــورها بــا وزن 
ژئوپلیتیکــی هــر کشــوری مشــروط اســت کــه 

مــی توانــد مثبــت یــا منفــی باشــد.
گســترش بکارگیــري فنــاوري هــاي اطالعاتــي 
ــون  ــع گوناگ ــت در جوام ــوص اینترن ــه خص ب
ــي  ــاي فیزیک ــار فض ــدي را درکن ــاي جدی فض
ــه  ــه از آن ب ــرده ک ــاد ک ــاني ایج ــت انس زیس
ــه  ــردد ب ــي گ ــاد م ــازي ی ــاي مج ــوان فض عن
طــوري کــه بســیاري از فعالیــت هــاي فــردي و 
اجتماعــي افــراد بــه تدریــج وارد ایــن فضــا مــي 
گــردد و در واقــع ایــن فعالیــت هــا در دوفضــاي 

ــت. ــام اس ــل انج ــي قاب ــازي و فیزیک مج
امــروزه بکارگیــري واژگانــي ماننــد دولــت 
ــاي  ــرگرمي ه ــازي، س ــوزش مج ــازي، آم مج
مجــازي، بانکــداري مجــازي و ایــن قبیــل 
فعالیــت هــا از دوفضایــي شــدن فعالیــت هــاي 
بشــري حکایــت مــي کنــد. بــه دلیــل دوفضایــي 
شــدن فعالیــت هــاي بشــري هــر روز بــه 
ــزوده شــده اســت.  ــت مجــازي جهــان اف جمعی
بــه طــوري کــه میــزان  رشــد جمعیــت مجــازي 
ــدود %80۱  ــون ح ــال ۲000 تاکن ــان از س جه
ــت  ــي از جمعی ــون نیم ــم اکن ــت وه ــوده اس ب
جهــان از فضــاي مجــازي اســتفاده مــي نماینــد.

ضریــب نفــوذ اینترنــت درکشــورها درصــد 
ــي را  ــاي سیاس ــن واحده ــازي ای ــت مج جمعی
تعییــن مــي نمایــد. حال مــي تــوان این پرســش 
ــازي  ــت مج ــر جمعی ــه تاثی ــرد ک ــرح ک را مط
جهــان بــر وزن ژئوپلیتیکــي کشــور هــا چگونــه 

ــود؟ ــد ب خواه
ــت   وزن ژئوپلیتیکــي کشــورها در حقیقــت منزل
ــوده  ــل  ب ــن المل سیاســي کشــورها در نظــام بی
و منعکــس کننــده میــزان تاثیرگــذاري آنهــا بــر 

ــار بازیگــران عرصــه بیــن المللــي اســت. رفت
 در واقــع وزن ژئوپلیتیکــي کشــورها میــزان 
قــدرت کشــورها را در ســطح نظــام بیــن الملــل 
مشــخص مــي کنــد و از  حاصــل جمــع جبــري 
ــدرت  ــر ق ــذار ب ــي تاثیرگ ــت و منف ــل مثب عوام
ملــي کشــورها اســتخراج مــي گــردد و هــر چــه 
ــه ســمت مثبــت گرایــش  ایــن جمــع جبــري ب
یابــد بــه ایــن معنــي اســت کــه وزن ژئوپلیتیکي 
ــده  ــتر ش ــل بیش ــن المل ــام بی ــورها در نظ کش

ــت. اس
در واقــع وزن ژئوپلیتیکــي کشــورها رابطــه 
ــي دارد.  ــدرت مل ــي ق ــا ســاخت درون نزدیکــي ب
ــب  ــي ضری ــازي یعن ــت مج ــن جمعی ــه بی رابط
ــورها را  ــي کش ــت و وزن ژئوپلیتیک ــوذ اینترن نف
مــي تــوان بــا ایــن گــزاره پاســخ گفــت اگرچــه 
افزایــش جمعیــت مجــازي کشــورها مــي توانــد 
بــا افزایــش وزن ژئوپلیتیکــي آنهــا رابطــه مثبــت 
برقــرار نمایــد ولــي ایــن رابطــه داراي شــروطي 

ــت. اس
ــدر جمعیــت مجــازي  ــي کــه هرچق ــن معن  بدی
ــده و از فضــاي مجــازي در  کشــورها بیشــتر ش
جهــت افزایــش ســاخت درونــي قــدرت اســتفاده 
ــاي  ــم در فض ــور ه ــي کش ــود وزن ژئوپلیتیک ش
ــش  ــي افزای ــاي فیزیک ــم در فض ــازي و ه مج

مــي یابــد. ولــي اگــر اســتفاده از فضــاي مجازي 
بــه تخریــب عوامــل  قــدرت ملــي منجــر 
ــر وزن  گــردد گســترش اســتفاده از ایــن فضــا ب
ژئوپلیتیکــي کشــورها اثــر منفــي خواهد داشــت.

ــازي  ــاي مج ــتفاده از فض ــراي اس ــت ب در حقیق
وزن  و  ملــي  قــدرت  افزایــش  درجهــت 
ژئوپلیتیکــي کشــورها بایــد متغیرهــاي تاثیرگذار 
بــر فضــاي مجــازي و عوامــل تاثیرگــذار فضــاي 
فیزیکــي بــر فضــاي مجــازي را در جهــت 
ــراي  ــرد. ب ــت ک ــي هدای ــدرت مل ــش ق افزای
ــوان از ســه ســطح  ــده  مــي ت ــن پدی ــل ای تحلی

ــود. ــتفاده نم ــي اس ــي و مل ــردي، میان ف
ــه  ــر چ ــردي ه ــطح ف ــال در س ــوان مث ــه عن ب
ــورها  ــازي کش ــت مج ــي جمعی ــواد اینترنت س
ــراد در  ــاي اف ــیب ه ــزان آس ــد می ــتر باش بیش
فضــاي مجــازي و فیزیکــي کمتــر خواهــد شــد 
ــش  ــراي افزای ــا ب ــن فض ــراد از ای ــه اف ــر چ و ه
توانمنــدي هــاي فــردي و کســب علــم و 
ــي  ــور طبیع ــه ط ــد ب ــتفاده نماین ــاوري اس فن
قــدرت ملــي کشورشــان افزایــش خواهــد یافت.

ــز  ــي نی ــاي مدن ــا نهاده ــي و ی ــطح میان در س
ــه  ــي ک ــن معن ــت. بدی ــادق اس ــه ص ــن نکت ای
ــاي  ــازي  نهاده ــاي مج ــت ه ــه فعالی ــر چ ه
ــگاه  ــد بن ــي مانن اقتصــادي، فرهنگــي و اجتماع
ــت  ــي در جه ــز فرهنگ ــادي و مراک ــاي اقتص ه
تقویــت ســرمایه هــاي اجتماعــي و مــادي 
ــي  ــزان قــدرت مل ــر می جامعــه اســتفاده شــود ب
ــت  ــي اگرفعالی ــردد ول ــي گ ــزوده م ــور  اف کش

هــاي مجــازي  ایــن نهادهــا در جهــت تخریــب 
ــکار  ــع ب ــوي جوام ــادي و معن ــاي م ــرمایه ه س
رود  بــه طــور طبیعــي بــر قــدرت ملــي کشــورها 
و وزن ژئوپلیتیکــي کشــورها اثــر منفــي خواهــد 

ــت. گذاش
ــي  ــاي حکومت ــر نهاده ــز اگ ــي نی ــطح مل در س
ــت  ــتفاده  از جمعی ــراي اس ــخصي ب ــه مش برنام
ــته  ــي داش ــدرت مل ــد ق ــراي تولی ــا  ب ــن فض ای
باشــند بــه طــور طبیعــي قــدرت ملــي کشــور و 
وزن ژئوپلیتیکــي کشــور را افزایــش خواهنــد داد.

ــک  ــازي ی ــاي مج ــه فض ــه اینک ــه ب ــا توج ب
فضــاي مشــاع بیــن المللــي اســت برنامــه ریزي 
ــتفاده از  ــراي اس ــي ب ــاي مل ــا و نهاده ــت ه دول
ــراي افزایــش قــدرت ملــي  جمعیــت مجــازي ب
ــادي  ــت زی ــب از اهمی ــران رقی ــر بازیگ در براب

ــت. ــوردار اس برخ
ــد  ــي مانن ــات مل ــال ایجــاد خدم ــوان مث ــه عن ب
ــد  ــت آن مانن ــاي مثب ــازي و پیامده ــت مج دول
ــش  ــره وري، افزای ــش به ــاد، افزای ــش فس کاه
ــه  ــري ب ــم گی ــهروندان در تصمی ــارکت ش مش
افزایــش ســاخت درونــي  قــدرت و افزایــش وزن 

ــردد. ــي گ ژئوپلیتیکــي کشــور منجــر م
ــش  ــي افزای ــت و منف ــد مثب ــر برآین ــع اگ در واق
ضریــب نفــوذ اینترنــت و افزایــش جمعیــت 
ــدرت  ــش ق ــت افزای ــورها در جه ــازي کش مج
ــد  ــي باش ــي و مل ــردي، میان ــطوح ف ــي درس مل
ــش وزن ژئوپلیتیکــي کشــورها منجــر  ــه افزای ب

ــد. ــد ش خواه

ژئوپلیتیک فضای مجازی؛ 
نقش جمعیت مجازی در وزن ژئوپلیتیکی کشورها
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آ ســـــــیا

پــس از دیــدار »نــواز شــریف« و »نارنــدرا مــودی« نخســت وزیران 
ــور  ــال آن حض ــه دنب ــس و ب ــتان در پاری ــد و پاکس ــور هن دو کش
ــد در پاکســتان و شــرکت در  ــر خارجــه هن »سوشــما ســوراج« وزی
ــود  ــای بهب ــه ه ــتانبول« زمین ــد اس ــیا- رون ــب آس ــس »قل کنفران
روابــط هنــد و پاکســتان فراهــم شــد، بــه طــوری کــه در ســفر وزیر 
خارجــه  هنــد بــه پاکســتان و دیــداری که بــا نواز شــریف داشــت دو 
طــرف بــرای شــروع دوبــاره مذاکــرات به توافــق رســیدند و قــرار بر 
این شــد کــه بــرای حــل درگیــری هــای موجــود از جملــه منازعات 
ــط  ــور در اواس ــه دو کش ــمیر، وزاری خارج ــرزی کش ــوط م در خط

ژانویــه ســال جــاری بــا یکدیگــر دیــدار و مذاکــره کننــد.
پــس از برگــزاری کنفــراس قلــب آســیا بیانیــه ای صــادر شــد مبنی 
ــاره  ــرگیری دوب ــرای از س ــر ب ــورهای حاض ــام کش ــه تم ــر اینک ب
مذاکــرات صلــح افغانســتان و طالبــان تالش کننــد و زمینــه را برای 
بهبــود وضعیــت امنیتــی در افغانســتان فراهــم ســازند، کــه در ایــن 
راســتا ســران سیاســی و نظامــی دو کشــور افغانســتان و پاکســتان 
نیــز دیــدار و مذاکراتــی بــا هــم داشــتند. بــرای روشــن تــر شــدن 
موضوعــات مذکــور خبرنــگار مهــر با »ســید ثاقــب اکبــر« دبیر کل 
شــورای همبســتگی ملــی پاکســتان گفتگویــی داشــته کــه در ادامه 
از نظــر مــی گــذرد. ســید ثاقــب اکبر دبیــر کل شــورای همبســتگی 
پاکســتان و از تحلیلگــران سیاســی برجســته ایــن کشــور اســت وی 
هــم چنیــن  معــاون حــزب »فیضــان اهلل«، رئیــس موسســه علمــی 
تحقیقاتــی، سیاســی »البصیــره« و مدیــر مســئول ماهنامــه »پیام« 

پاکســتان اســت.

|| »راحیــل شــریف« رئیــس ســتاد ارتــش پاکســتان 
و »محمــد اشــرف غنــی« رئیــس جمهــور افغانســتان 
در »کابــل« بــا یکدیگــر ماقــات کردنــد. حاصــل ایــن 

ماقــات مشــترک چــه بــود؟
در واقــع بعضــی از حقــاق پوشــیده و از دیــد مــا پنهــان اســت امــا 
حقایــق بســیاری نیــز وجــود دارد که واضــح و روشــن اســت. در این 
شــکی نیســت کــه دولــت پاکســتان در گذشــته حکومــت طالبــان 
را بــه رســمیت شــناخت و پذیرفــت امــا پاکســتان در بــاره مســئله 
افغانســتان دیــدگاه مخصــوص بــه خــود دارد و آن هــم یــک نظریه 
نظامــی اســت. نظریــه دولتــی هــم دربــاره افغانســتان وجــود دارد و 
دلیــل آن هــم ایــن اســت کــه رهبــری و هــم و تربیــت بســیاری از 
گــروه هــای طالبــان توســط پاکســتان صــورت مــی گیــرد و بــرای 
راه انــدازی و پیشــرفت آنــان در آینــده نیــز امکانــات الزم را فراهــم 
مــی کنــد. »آی اس آی« )ســازمان اطالعات پاکســتان( نیــز در این 

بــاره همــکاری هــا و حمایــت هــای الزم را انجــام مــی دهــد.
در واقــع حمایــت هــای بســیاری از طالبــان در پاکســتان در گذشــته 
ــم  ــه ه ــیاری ک ــران بس ــن رهب ــت و بنابرای ــی گرف ــورت م ص
اکنــون درافغانســتان روی کار آمــده انــد ایــن ذهنیــت را دارنــد کــه 
ــه ماننــد گذشــته در گــروه طالبــان نفــوذ دارد. ایــن در  پاکســتان ب
حالــی اســت کــه بــه دلیــل ورود پاکســتان بــه شــرایط جدیــد ایــن 

نفــوذ کــم شــده اســت.
 در واقــع پاکســتان بــا مشــکالت اقتصــادی فراوانــی روبروســت که 
هــم اکنــون در بخــش هــای مختلــف از جملــه گاز و برق شــاهد آن 
هســتیم. بنابرایــن بــه لحــاظ اســتراتژیک بــرای پاکســتان ضروری 
اســت کــه در جهــت فــروغ و گســترش اقتصــاد خــود و غلبــه بــر 

بحــران انــرژی بــا افغانســتان هماهنگ شــود.
ــد   امــا از دیگــر ســو گروههایــی از طالبــان وارد پاکســتان شــده ان
کــه ارتــش پاکســتان را یــک ارتــش اســتعماری و دســت نشــانده 
کشــورهای غربــی مــی نامنــد و بیــان مــی کننــد کــه  ایــن ارتــش 
ــت پاکســتان را  ــان همچنیــن دول ــد. آن ــکا کار مــی کن ــرای آمری ب
دولــت اســالمی نمــی داننــد و آییــن و مقــررات پاکســتان را نمــی 
پذیرنــد. بنابرایــن ارتــش پاکســتان مجبــور اســت کــه علیــه ایــن 
ــات  ــه عملی ــت ب ــد و دس ــام ده ــات الزم را انج ــا اقدام ــروه ه گ
ــات  ــام اقدام ــورت انج ــت و در ص ــن وضعی ــا ای ــد. ب ــی بزن نظام
ــم  ــه ه ــان ب ــروه از طالب ــن گ ــا ای ــط پاکســتان ب ــان رواب ــه آن علی
ــی اســت کــه پاکســتان هــم از لحــاظ  ــن در حال خواهــد خــورد ای

ــد افغاســتان اســت. اســتراتژیک هــم از لحــاظ اقتصــادی نیازمن
ــت  ــح تنهــا ســران دول ــرای انجــام مذاکــرات صل  بنابرایــن اگــر ب
بــرای همــکاری اطمینــان دهنــد کافــی نیســت و اعــالم رســمی 
و قطعــی ســران ارتــش بــرای انجــام و حمایــت از ایــن مذاکــرات 
الزم و ضــروری اســت. در چنیــن حالتــی، وقتــی »راحیــل شــریف« 
رئیــس ســتاد ارتــش پاکســتان اعالم همــکاری مــی کند احســاس 
اطمینــان در گــروه طالبــان از حمایــت و عملــی شــدن ایــن 
مذاکــرات بــه وجــود خواهــد آمــد. چــرا کــه طالبــان از ایــن حقیقت 
بــه خوبــی آگاه اســت کــه اگــر ارتــش اطمینــان همــکاری ندهــد 

ایــن مســئله هرگــز حــل نخواهــد شــد.
لــذا بــا در نظــر گرفتــن ایــن مســئله کــه تمــام گــروه هــای طالبان 
کــه هــم اکنــون در پاکســتان حضــور دارنــد، بــا طالبــاِن افغانســتان 
ــد  ــت و آم ــال رف ــا در ح ــد و دائم ــترده در ارتباطن ــه صــورت گس ب
بــه ایــن مناظــق هســتند. ســران کشــور مــا بایــد ایــن مســئله را در 
ســطوح بــاالی سیاســی مطــرح و حــل کننــد تــا نتایــخ مثبتــی در 
ایــن بــاره حاصــل شــود. اکنــون وارد مرحلــه خوبــی بــرای پیشــبرد 
مذاکــرات شــده ایــم  و بــا وجــود اینکــه امــکان دارد دوبــاره در میانه 
راه مشــکالتی بــه وجــود آیــد امــا بــاز امیــد مــی رود کــه دســتاورد 

خوبــی از ایــن مذاکــرات حاصــل شــود.

|| در ماقــات راحیــل شــریف بــا اشــرف غنــی مقــرر 
شــد کــه مذاکــرت صلــح کابــل بــا طالبــان بــا حضور 
ــن  ــتان و چی ــتان، پاکس ــکا، افغانس ــور آمری 4 کش
برگــزار  شــود. آیــا ایــن مذاکــرات راه حلــی را بــرای 
ــل در پــی خواهــد  ــاد- کاب رفــع مشــکات اســام آب

ــت؟ داش
ــا  ــع ب ــی در واق ــد یعن ــد ش ــدا خواه ــی پی ــه راه حل ــه اولی در مرحل
ــات و  ــن اقدام ــد اولی ــو ۱00 درص ــن ۴ عض ــرکت ای ــور و ش حض
مراحــل الزم بــرای پشــبرد اقدامــات بعــدی شــکل خواهــد گرفــت، 
چــرا کــه اگــر چنیــن نبــود گــرد هــم آمــدن ایــن ۴ کشــور و حضور 
ــن  ــم ای ــل آن ه ــی نداشــت و دلی ــرات ضرورت ــن مذاک ــان در ای آن
اســت کــه تمــام ایــن کشــورها هــر کــدام به ســهم خــود بــه دنبال 
ــال دســتیابی  ــه دنب ــو ب ــش در افغانســتان هســتند. نات ــع خوی مناف
بــه اهــداف و منافــع خــود در پاکســتان و افغانســتان اســت و ســایر 
کشــوها نیــز بــه همیــن ترتیــب. بنابرایــن شــکی در ایــن نیســت 

کــه ایــن معاملــه در پایــان بــه ســرانجام خوبــی خواهــد رســید.
بــه نظــر مــن اگــر صحبــت بــر حضــور ۴ کشــور درایــن مذاکــرت 
شــده اســت پــس امــکان ایــن نیــز هســت کــه حتــی کشــورهای 
ــر دو  ــند و ه ــته باش ــور داش ــرات حض ــن مذاک ــز در ای ــری نی دیگ
کشــور پاکســتان و افغانســتان نیــز قطعــا از ایــن مســئله اســتقبال 

ــد کــرد. خواهن

ــه صــورت رســمی  ــار کــه ب || کشــور چیــن اولیــن ب
ــل حضــور  ــد. دلی ــن مذاکــرات شــرکت مــی کن در ای
چیــن و منفعــت پاکســتان از حضــور ایــن کشــور در 

ــح افغانســتان چیســت؟ ــرات صل مذاک
ــه  ــم ب ــوان ه ــی ت ــرات را م ــن مذاک ــن در ای ــور چی ــع حض در واق
نوعــی نیــاز و ضــرورت پاکســتان تلقــی کــرد و هــم بــرگ برنــده 
اســالم آبــاد. زیــرا در شــرایطی کــه آمریــکا نیــز بــه عنــوان یکــی 
ــه  ــا توج ــی نشــیند و ب ــرات م ــز مذاک ــر می ــر س از ارکان حاضــر ب
ــا آمریــکا دارد، حضــور چیــن  ــه روابــط تیــره ای کــه پاکســتان ب ب
ــا  ــی ب ــط اقتصــادی و سیاســی خوب ــوان کشــوری کــه رواب ــه عن ب
اســالم آبــاد دارد مــی توانــد بــه نحــوی کمــک و حمایــت خوبــی 
بــرای پاکســتان در برابــر قــدرت بزرگی همچــون آمریکا باشــد و در 

واقــع حضــور چیــن بــه عنــوان یکــی از 5 کشــور اقتصــادی بــزرگ 
دنیــا و بــه دلیــل رقابــت هــای اقتصــادی عظیمــی کــه بــا آمریــکا 

ــرای پاکســتان اســت. ــده ای ب دارد برگــه برن
 امــا از دیگــر ســو بایــد توجــه داشــت کــه خــود چیــن نیــز از حضور 
در ایــن مذاکــرات کامــال ســود خواهــد بــرد چــرا کــه چیــن در پــی 
محفــوظ نگــه داشــتن ســرمایه گــذاری ۴۲ میلیــون دالری خــود در 

بندر »گــوادر« پاکســتان اســت.
ــه  ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــری ک ــئله ی دیگ ــن مس همچنی
ــیای  ــن در آس ــور چی ــرای حض ــی ب ــک راه ارتباط ــتان ی افغانس

ــت. ــزی اس مرک
چیــن نیــز بــرای ایفــای نقــش در افغانســتان تمایــل زیــادی بــرای 
حضــور در ایــن مذاکــرات دارد چــرا کــه مرزهــای چین با پاکســتان 
ــن در پاکســتان بازارهــای  ــن چی بســیار گســترده اســت و همچنی
زیــادی دارد و ســرمایه گــذاری هــای کــه هــر دو کشــور)به ویــژه 
ــز بســیار گســترده و  ــد نی ــن( در خــاک یکدیگــر انجــام داده ان چی

بــرای هــر دو کشــور حیاتــی اســت.
بنابرایــن مســئله ای کــه مطــرح مــی شــود ایــن اســت کــه چیــن 
تنهــا بــه خاطــر تســهیل در ورود بــه خــاک افغانســتان با پاکســتان 
وارد مناســبات اقتصــادی نشــده اســت، چــرا کــه اگــر چنیــن بــود، 
کریــدور اقتصــادی چیــن- پاکســتان اهمیــت و ضرورتــی نداشــت 
ــه مســیر  ــال دســت یافتــن ب ــه دنب ــا ب و در واقــع اگــر چیــن صرف
ارتباطــی بــرای ورود بــه خــاک افغانســتان بــود از طریــق ایــران نیز 

مــی توانســت وارد عمــل شــود.
در اصــل ورود چیــن بــه خــاک افغانســتان از طریــق پاکســتان بــه 
شــکل قابــل مالحظــه ای کــم هزینــه تــر و آســان تــر خواهــد بــود 
چــرا کــه اگــر بــه مناطــق اقتصــادی چیــن نــگاه کنیــم خواهیــم 
ــق  ــر از طری ــتان اگ ــه افغانس ــق ب ــن مناط ــال ای ــه اتص ــد ک دی
ــر مســیری کــه از  ــرد چیــزی حــدود 5 براب پاکســتان صــورت بگی
طریــق ایــران یــا ســایر کشــورها مــی توانــد بــه کابــل وصل شــود 
کاهــش خواهــد داشــت. عــالوه بــر ایــن چیــن از طریــق پاکســتان 

مــی توانــد بــه آســانی بــه ترکیــه نیــز متصــل شــود.
بــا ایــن وجــود نمــی تــوان گفــت کــه اهــداف چیــن در ایــن بــاره 
ــی  ــا نظام ــتعماری و ی ــدف اس ــج ه ــا اقتصــادی اســت و هی صرف

گفتگو با دبیر کل شورای همبستگی ملی پاکستان:

حضور چین در مذاکرات صلح طالبان برگ 
برنده پاکستان مقابل آمریکاست

بنفشه اسماعیلی
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آ ســـــــیا

نــدارد چرا کــه وقتــی منافــع اقتصــادی اش کل منطقــه را فراگرفته 
اســت پــس ضــروری اســت کــه بــرای حفــظ ایــن منافــع اقتصادی 

از راه هــای نظامــی نیــز وارد عمــل شــود.
ــع  ــه نف ــری ب ــه موث ــه گون ــرات ب ــن مذاک ــن در ای ــور چی حض
ــتان  ــاد در پاکس ــر اقتص ــه اگ ــرا ک ــود چ ــد ب ــز خواه ــتان نی پاکس
قوت بگیــرد، حصــول اهــداف راهبــردی در برابــر کشــورهایی نظیر 
آمریــکا آســان تــر خواهد بــود و پاکســتان به آزادی بیشــتری دســت 
خواهــد یافــت و حتــی در مــورد روابــط بــا روســیه نیــز شــاید بهبود 
ــه تاســیس  ــی ک ــه پاکســتان از زمان ــی حاصــل شــود چــرا ک های
ــا آمریــکا متحــد شــد، امــا همــان طــور  شــده بــر علیــه روســیه ب
کــه مــی بینیــم اکنــون روســیه خــود بــرای عضویــت پاکســتان در 
ســازمان همــکاری شــانگهای بــر کشــورهای دیگــر فشــار آورده و 
از پاکســتان حمایــت مــی کنــد. مســکو هــم چنیــن بــرای افزایــش 
ــته و  ــش گذاش ــا پی ــاد پ ــالم آب ــا اس ــی ب ــاری و نظام ــط تج رواب
پیشــنهاد گســترش مناســبات دو کشــور در بخــش هــای تجــاری 

ــت. ــی را داده اس و نظام
 هــم چنیــن مســئله پاکســتان و ایــران نیــز بهتــر حــل خواهد شــد. 
چــرا کــه اگــر معامــالت پاکســتان بــا چیــن عملیاتــی شــود روابــط 
ایــران و پاکســتان نیــز بهبــود خواهــد یافــت بــه ایــن خاطــر کــه 
ــا ایــران درگیــری و منازعــه داشــته باشــد و  چیــن نمــی خواهــد ب

ایــن مســئله در مــورد مالــزی نیــز صــدق مــی کنــد.
  بــه ایــن ترتیــب مــی تــوان گفت کــه ایــن معاملــه بــزرگ تجاری 
بــا چیــن مــی توانــد تصویــر روشــنی از آینــده پاکســتان در ارتبــاط 
بــا ســایر کشــورهای منظقــه بــه مــا بدهــد و در واقــع آینــده ایــن 
کشــور را در گســترش مناســبات خــود بــا کشــورهای منظقــه تغییر 
دهــد.  ولــی همــه ایــن هــا در صورتــی اســت کــه ایــن معاملــه بــا 
موفقیــت بــه پایــان برســد و ایــن میســر نخواهــد بــود مگــر اینکــه 
تمــام گروههــا و احــزاب سیاســی، گــروه هــای مذهبــی، ارتــش و 

پارلمــان پاکســتان از ایــن موضــوع حمایــت کننــد.   

و  افغانســتان  و  هندوســتان  روابــط  افزایــش   ||
ــه  ــور چ ــن دو کش ــادی ای ــبات اقتص ــترش مناس گس
تاثیــری بــر روابــط پاکســتان بــا طالبــاِن افغانســتان 

دارد؟
بــه نظر مــن مشــکالت بســیار زیــادی در ایــن بــاره وجــود دارد چرا 
کــه پاکســتان فکــر مــی کنــد کــه هنــد بــا آمــوزش و تربیــت گروه 
هــای تروریســتی در افغانســتان و اعــزام آنهــا بــه خــاک افغانســتان 
بــه گســترش تروریســم و افراطــی گــری در پاکســتان مــی پــردازد.

ــای  ــادی در مرزه ــیار زی ــز بس ــد مراک ــه هن ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــی،  ــد سیاس ــرای مقاص ــرا ب ــه ظاه ــتان دارد ک ــتان وافغانس پاکس
فرهنگــی و اقتصــادی و ... تاســیس شــده انــد امــا  از دیــد اســالم 
ــه پاکســتان  ــردی علی ــداف راهب ــا اه ــع ب ــز در واق ــن مراک ــاد ای آب

ــد. ــده ان ــیس ش تاس
ــا کســب اطالعــات مخفــی و افزایــش  ایــن مراکــز مــی تواننــد ب
ــه  ــث ب ــتان باع ــتان« پاکس ــژه در »بلوچس ــه وی ــری ب ــی گ افراط

ــود. ــن دســت ش ــی از ای ــدن اختالفات ــود آم وج
ــر  ــد و پاکســتان ب ــد هن ــن همانطــور کــه مــی دانی ــر ای  عــالوه ب
ــد و رقابــت هایــی بیــن  ــا یکدیگــر درگیرن ســر مســئله کشــمیر ب
ــد و  ــن هن ــه اســت. بنابرای ــاره شــکل گرفت ــن ب ــز در ای ــن دو نی ای
پاکســتان ســعی دارنــد کــه اگر یکــی از آنهــا در حــوزه ای پیشــرفت 
ــه  ــر افغانســتان ب ــذا گ ــد. ل ــال آن باش ــه دنب ــز ب ــرد دیگــری نی ک
هندوســتان امتیــازات ویــژه ای در حــوزه هــای اقتصــادی، سیاســی 
ــل شــاکی خواهــد شــد کــه چــرا  ــره بدهــد، پاکســتان از کاب و غی
ایــن امتیــازات را بــرای اســالم آبــاد درنطــر نگرفتــه اســت و احتمال 

ــه وجــود دارد. ــن زمین ــن دو کشــور در ای ــن ای ــری بی درگی

ــتان در  ــه پاکس ــر خارج ــوراج« وزی ــما س || »سوش
کنفرانــس »قلــب آســیا- رونــد اســتانبول«  تنهــا راه 
ــن  ــق اقتصــادی در ای حــل مســئله افغانســتان را رون
کشــور دانســت و بیــان کــرد کــه مــا آمــاده همــکاری 
ــر  ــتیم. نظ ــتان هس ــا افغانس ــا ب ــادی در مرزه اقتص

ــت؟ ــاره چیس ــن ب ــما در ای ش

شــکی در ایــن مســئله نیســت و نــه تنهــا هنــد بلکــه پاکســتان نیز 
ــا  خواهــان گســترش و پیشــرفت اقتصــاد در افغانســتان اســت. ام
ــه از راه پاکســتان وارد  ــر اســت ک ــن ام ــان ای ــد خواه ــع هن در واق
افغانســتان شــود و در واقــع هنــد در نظــر دارد کــه از زیرســاخت هــا 

و امکانــات پاکســتان بــرای دســتیابی بــه ایــن مهــم بهــره ببــرد.
حــال اگــر پاکســتان بــه هنــد اجــازه ورود بــه افغانســتان از طریــق 
خــاک کشــورش را ندهــد، هنــد مجبــور خواهــد شــد کــه از طریــق 
ایــران وارد خــاک افغانســتان شــود کــه ایــن بــرای هنــد بســیار پــر 
هزینــه خواهــد بــود و در واقــع هنــد بــه دنبــال یــک راه آســان و کم 
هزینــه اســت. امــا بایــد دیــد کــه اگــر پاکســتان در ایــن ارســتا بــا 
هنــد همــکاری کنــد آیــا هنــد نیــز بــا پاکســتان همــکاری خواهــد 

کــرد
 در آخــر بایــد گفــت که حــل مســئله افغانســتان و گســترش اقتصاد 
در ایــن منطقــه بــرای دو کشــور هنــد و پاکســتان ســودمند خواهــد 
بــود. هــم اکنــون نیــز همــه منتظر ایــن هســتند کــه ببینند مســئله 
افغانســتان چگونــه حــل خواهــد شــد و اقتصــاد در ایــن کشــور بــه 

چــه شــکل گســترش خواهــد یافــت.

|| مهــم تریــن دالیــل اساســی اختافــات و دشــمنی 
طالبــان و افغانســتان در چیســت؟

ــن حــال واضــح و روشــن  ــن امربســیار قدیمــی و در عی ــل ای دالی
اســت چــرا کــه دولــت جدیــد افغانســتان بــا کنــار گذاشــتن طالبان 
روی کار آمــد و در واقــع دولتــی اســت کــه بــا کمــک ناتــو و آمریکا 
شــکل گرفــت و به قــدرت رســید. طبیعی اســت کــه طالبــان دولت 
جدیــد افغانســتان را قبــول نــدارد. طالبــان بیــان مــی کنــد کــه  مــا 
نماینــده صحیــح و قانونــی افغانســتان هســتیم  و در حــال حاضــر 
ــت اســالمی افغانســتان هســتیم،   ــده و مســئول دول ــا نماین ــز م نی
ــی دســت  ــده افغانســتان دولت ــد روی کار ام ــت جدی ــه دول ــرا ک چ
نشــانده آمریــکا و کشــورهای غربــی اســت کــه بــرای رســیدن ناتو 
ــده  ــا نماین ــی کــه م ــده در حال ــه اهدافــش روی کار آم ــکا ب و آمری

عمــوم مــردم افغانســتان هســتیم.

ــه  ــتان ب ــتان و افغانس ــان پاکس ــن طالب ــه بی || رابط
ــم در  ــا ه ــروه ب ــن دوگ ــا ای ــت؟ آی ــورت اس ــه ص چ

ــد؟ ارتباطن
ــورت  ــه ص ــتان ب ــان افغانس ــتان و طالب ــان پاکس ــا؛ طالب ــه قطع بل
ــه  ــم ک ــی بینی ــی م ــی حت ــا جای ــد ت ــم درارتباطن ــا ه ــترده ب گس
ــر  ــوان رهب ــه عن ــر« را ب ــال عم ــان پاکســتان »م بســیاری از طالب

ــد. ــی خوانن ــود م ــد خ ــد و وی را قائ ــرده ان ــاب ک ــود انتخ خ
ــتان  ــز در پاکس ــادی نی ــیار زی ــای بس ــروه ه ــن گ ــر ای ــالوه ب ع
ــر  ــل اهلل« و دیگ ــال فض ــور«، »م ــر منص ــال اخت ــه »م ــتند ک هس

ســران طالبــان افغانســتان را بــه عنــوان رهبــر خــود برگزیــده انــد.
هــم در بیــن طالبــان افغانســتان و هــم در بیــن طالبــان پاکســتان 
افــرادی هســتند کــه نــه تنهــا ایــن رهبــران را قبــول نــدارد بلکــه 
خــود شــاخه جدیــدی تشــکیل داده انــد و حتــی بــه فکــر پیوســتن 

بــه داعــش نیــز هســتند.

ــن  ــح بی ــرات صل ــدد مذاک ــاز مج ــورت آغ || در ص
ــه  ــما چ ــر ش ــه نظ ــتان، ب ــت افغانس ــان و دول طالب
کســی از گــروه طالبــان بــه نمایندگــی بــرای حضــور 

ــرد؟ ــد ک ــرکت خواه ــرات ش ــن مذاک در ای
قطعــا مــال اختــر منصــور بــه عنــوان نماینــده طالبــان افغانســتان 
ــده و  در ایــن مذاکــرات شــرکت خواهــد کــرد. اگرچــه در مــورد زن
ــودن وی شــک و تردیــد هایــی وجــو دارد امــا چنــدی  ــا مــرده ب ی
پیــش انتشــار یــک نــوار صوتــی منســوب بــه مــال اختــر منصــور تا 

ــاره را مشــکل کــرده اســت. حــدودی اظهــار نظــر در ایــن ب

ــه  ــی ب ــه کس ــد چ ــده نباش ــور زن ــا منص ــر م || اگ
نمایندگــی از ســوی طالبــان افغانســتان خواهــد آمــد 
ــرای  ــده ای را ب ــز نماین ــتان نی ــان پاکس ــا طالب و آی

ــتاد؟ ــد فرس ــرات خواه ــن مذاک ــرکت در ای ش
در صــورت زنــده نبــودن مــال اختــر منصــور فــردی از بین »شــبکه 
حقانــی« کــه در واقــع مــال اختــر منصــور حامــی و فرمانــده اصلــی 
ایــن شــبکه اســت خواهــد آمــد کــه بــه احتمــال بســیار قــوی ایــن 

فــرد »ســراج الدیــن حقانــی« خواهــد بــود.

ــرای  ــتان ب ــان افغانس ــرط طالب ــن ش ــم تری || مه
ــت؟ ــتان چیس ــت افغانس ــا دول ــح ب ــرای صل برق

مهــم تریــن و اصلــی تریــن شــرط طالبــان افغانســتان و در واقــع 
ــی از  ــو و نیروهــای آمریکای ــر منصــور، خــروج نات ــال اخت شــرط م
ــراری  ــکا در برق ــو و آمری ــن گــروه نات افغانســتان اســت. از نظــر ای
امنیــت در افغانســتان نــه تنهــا نقــش مثبتــی نداشــته بلکــه ناامنــی 
ــان  ــر طالب ــن اگ ــت. بنابرای ــرده اس ــدید ک ــه تش ــن منطق را در ای
افغانســتان و مــال اختــر منصــور ایــن شــرط را نگــذارد پــس اصــال 

ــرد. ــه چــه دلیلــی صــورت بگی ــرای چــه و ب مذاکــرات ب

ــه  ــراد از جمل ــی از اف ــه بعض ــود ک ــی ش ــه م || گفت
بعضــی از شــاخه هــای طالبــان در پاکســتان بــا گروه 
داعــش اعــام وفــاداری کــرده انــد. ایــن افــردا جــزء 

ــد؟ کــدام از دســته از طالبانن
ــراد  ــون اف ــن اســت کــه هــم اکن ــزرگ ای  یــک مشــکل بســیار ب
زیــادی از پاکســتان و افغانســتان در ســوریه و عــراق حضــور دارنــد 
ــه  ــه »جبه ــراد ب ــن اف ــع ای ــد و در واق ــته ان ــه داعــش پیوس ــه ب ک
النصــره« پیوســته انــد، و اگرایــن افــراد بــه پاکســتان و افغانســتان 
برگردنــد، مشــکل بســیار بزرگــی را بــرای جامعــه مــا ایجــاد مــی 
ــتان  ــبت پاکس ــه نس ــتان ب ــرای افغانس ــراد ب ــن اف ــا ای ــد ام کنن
خطرنــاک ترنــد چــرا کــه ارتــش پاکســتان عملیــات گســترده ای را 
بــر ضــد تروریســت هــا آغــاز کــرده اســت و بــا مشــکالت کمتــری 

ــن لحــاظ مواجــه اســت. از ای

ــه  ــون ب ــم اکن ــش ه ــه داع ــود ک ــی ش ــه م || گفت
دنبــال ایجــاد پایــگاه در »جــال آبــاد« مرکــز والیــت 
»ننگرهــار« افغانســتان اســت. ایــن موضــوع تــا چــه 

ــت؟ ــح اس ــد صحی ح
ــده ای در  ــه نظــر مــن داعــش آین ــا ب ــه همیــن طــور اســت. ام بل
پاکســتان و افغانســتان نــدارد کــه چــرا جامعــه پاکســتان نیروهــای 
نظامــی و امنیتــی و دولــت پاکســتان هیچکــدام از حضــور داعــش 
ــکا،  ــر آمری ــورهایی  نظی ــه کش ــرا ک ــرد، چ ــد ک ــتقبال نخواهن اس
افغانســتان، چیــن، هنــد و ظاهــرا عربســتان که مناســبات گســترده 
ــا پاکســتان دارنــد هیچکــدام داعــش را نپذیرفتــه انــد و از آن  ای ب
اســتقبال نکــرده انــد پــس پاکســتان بــه چــه دلیــل بایــد داعــش 

ــرد. را بپذی
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آ ســـــــیا

ــان در  ــی طالب ــگاه اصل ــه پای ــه اینک ــه ب ــا توج || ب
ــب«  ــرب عض ــات »ض ــش عملی ــت نق ــتان اس پاکس
ــم  ــا تروریس ــارزه ب ــتای مب ــه در راس ــتان- ک پاکس
ــای  ــگاه ه ــل پای ــودی کام ــه  در ناب ــورت گرفت ص

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــان را چگون طالب
مــن قبــول نــدارم کــه پایــگاه اصلــی طالبــان در پاکســتان اســت. 
گــروه هایــی زیــادی از طالبــان در پاکســتان حضــور دارند امــا اینکه 
ــان  ــا در پاکســتان باشــد درســت نیســت. طالب ــی آنه ــگاه اصل پای
ــد و در نقــاط  شــهرهای بســیاری را تحــت ســلطه خــود درآورده ان
ــن  ــد، بنابرای ــرده ان ــت ک ــز اعــالم موجودی ــف افغانســتان نی مختل
گفتــن ایــن حــرف کــه پایــگاه اصلــی طالبــان در پاکســتان اســت 

صحیــح نیســت.
در مــورد مبــارزه ارتــش بــا طالبــان نیــز بایــد گفــت کــه بــه دلیــل 
اینکــه درگیــری بــا طالبــان ســبب تهدیــد اقتصــاد پاکســتان مــی 
ــا  ــز ب ــش را نی ــود ارت ــتان و خ ــور پاکس ــو کش ــر س ــود و از دیگ ش
ــی  ــش خیل ــن ارت ــد بنابرای ــی کن ــرو م ــی روب ــکالت و خطرات مش

ــان فعــال عمــل کنــد. ــر طالب ــد در براب نمــی توان
ایــن نکته ضــروری اســت کــه آن گــروه از طالبــان که در پاکســتان 
حضــور دارنــد شــامل گــروه شــبکه حقانی هســتند کــه این شــبکه 
حقانــی و حامــی آن یعنــی مــال اختــر منصــور در پاکســتان دســت 
بــه اقدامــات تروریســتی نمــی زنــد کــه ارتــش بخواهــد علیــه آنان 

اقدامــی انجــام دهــد.
ــه در  ــان ک ــروه از طالب ــه آن گ ــش علی ــه ارت ــت ک ــی اس طبیع
ــی  ــد اقدام ــی زنن ــتی نم ــات تروریس ــه اقدام ــت ب ــتان دس پاکس
نخواهــد کــرد و از دیگــر ســو بــه دلیــل ارتباطــات گســترده ای کــه 
بیــن طالبــان پاکســتان و افغاســتان وجــود دارد و در واقــع بــه خاطر 
ــاد  ــالم آب ــه از اس ــت ک ــان اس ــن طالب ــتان بی ــوذ پاکس ــن نف همی

ــت. ــده اس ــوت ش ــرات دع ــور در مذاک ــرای حض ب

ــس  ــد در کنفران ــه هن ــر خارج ــور وزی ــد از حض || بع
»قلــب آســیا- رونــد اســتانبول«، و ماقــات بــا »نــواز 
شــریف« نخســت وزیــر پاکســتان، دو کشــور هنــد و 
پاکســتان توافــق کردنــد کــه در اواســط مــاه ژانویــه  
وزیــران خارجــه دو کشــور بــرای حــل مســئله 
ــا  ــما آی ــر ش ــه نظ ــینند. ب ــره بنش ــه مذاک ــمیر ب کش
ایــن مذاکــرات نتیجــه بخــش خواهــد بــود و آیــا بــه 
راه حــل موثــری بــرای ایــن مســئله دســت خواهنــد 

ــت؟ یاف
ــاره بررســی کــرد اول  ــد دو موضــوع مهــم را درایــن ب ــدا بای   درابت
اینکــه مســئله کشــمیر یک مســئله عمومــی و مردمــی اســت و اگر 
مــردم کشــمیر از پاکســتان حمایــت نکننــد پاکســتان قــادر بــه حل 
مســئله کشــمیر نخواهــد بــود. مــردم کشــمیر از پاکســتان حمایــت 
کــرده انــد و متقابــال مــردم پاکســتان نیــز از مــردم کشــمیر حمایت 
مــی کننــد و در واقــع حــدود 90 درصــد از مــردم پاکســتان خواهــان 
آزادی کشــمیر و پیوســتن آن بــه پاکســتان هســتند و خــود مــردم 

کشــمیر نیــز اکثــرا خواهــان الحــاق بــه پاکســتان هســتند.
ــن اســت کــه در  ــد در نظــر داشــت ای ــه بای ــن مســئله ای ک دومی
ــت  ــک ریاس ــمیر ی ــه کش ــی ک ــتان و زمان ــتعمار انگلس ــان اس زم
تقریبــا نیمــه خــود مختاربــود، بخــش هــای »گلگــت بلتســتان« و 
»جامــو و کشــمیر« و کشــمیر تحــت کنتــرل هندوســتان همــه این 
هــا در واقــع جــزء کشــمیر آزاد و تحت کنتــرل پاکســتان بودنــد، اما 
بعــد از آن خــود مــردم گلگــت بلتســتان مســتقیما وارد عمل شــدند 
و نیروهــای نظامــی را از ایــن منطقــه بیــرون راندنــد و ایــن منطقــه 
ــد کــه اگــر مــردم ایــن منطقــه هــم  ــد دی ــد. حــال بای را آزاد کردن
خواهــان الحــاق بــه پاکســتان هســتند اســالم آبــاد بایــد از مــردم 
ایــن منطقــه نیــز بخواهــد کــه ماننــد ســایر مناطــق در انتخابــات 

بــرای پیوســتن بــه پاکســتان شــرکت کننــد و رای بدهنــد.
در واقــع تمــام مناطــق کشــمیر از جملــه »ســرینگر« یعنــی همــان 
ــردم  ــمیر و م ــو و کش ــتان و جام ــرل پاکس ــت کنت ــمیر تح کش
گلگســتان و مــردم کشــمیر تحــت کنتــرل پاکســتان همــه و همــه 
حــق شــرکت در انتخابــات بــرای پیوســتن بــه هنــد یــا پاکســتان را 
دارنــد و در ایــن صــورت مــردم گلگــت بلســتان هــم نمــی تواننــد 

بــه پاکســتان ایــن اتهــام را وارد کننــد کــه پاکســتان بــه زور آنــان را 
وادار بــه پذیــرش آییــن اســالم آبــاد مــی کنــد.

حــال نکتــه ای کــه در ایــن بــاره وجــود دارد ایــن اســت کــه تنهــا 
ــازمان  ــده و از س ــاب ش ــن انتخ ــزاری ای ــتار برگ ــتان خواس پاکس
هــای بیــن المللــی در خواســت حــل ایــن مســئله کشــمیر از طریق 
ــه  ــر اســت ک ــن ام ــه خاطــر ای ــن ب ــرده اســت و ای ــات را ک انتخاب
پاکســتان از حمایــت مــردم کشــمیر و خواســته آنهــا برای پیوســتن 
ــت  ــون درخواس ــد تاکن ــا هن ــان دارد ام ــاد اطمین ــالم آب ــه اس ب
برگــزاری ایــن انتخابــات را نکــرده چــرا کــه از ایــن بابــت مطمئــن 

نیســت.
ــد  ــن اســت کــه هن ــاره وجــود دارد ای ــن ب ــه ای کــه در ای ــا نکت ام
ــل بســیاری  ــن آســانی کشــمیر را رهــا نخواهــد کــرد. دالی ــه ای ب
بــرای ایــن موضــوع وجــود دارد و اولیــن دلیــل نیــز ایــن اســت کــه 
هندســتان بــر تمامــی آبهــا و ســر منشــأ آبــی پاکســتان تســلط دارد 
و تمــام رودخانــه هــای پاکســتان از هنــد سرچشــمه گرفتــه اســت. 
بنابرایــن هنــد اگــر بخواهــد مــی توانــد آب پاکســتان را قطــع کنــد.

امــا از دیگــر ســو نیــز بایــد توجــه داشــت کــه پاکســتان نیــز ایــن 
قــدرت را دارد کــه بتوانــد دوبــاره ایــن نهضــت و حرکــت انقالبــی 
را در کشــمیر زنــده کنــد و از لحــاظ سیاســی و اقتصــادی و اخالقــی 
ــوان گفــت کــه  هنــد را تحــت فشــار قــرار دهــد. در واقــع  مــی ت
ــرای تحــت فشــار  ــزار هــای الزم ب ــد و پاکســتان اب دو کشــور هن
دادن یکدیگــر را در ایــن خصــوص دارنــد. چنانچــه  ماهــم اکنــون 

شــاهد یــک جبهــه جنگ بــزرگ بــر فــراز منطقــه »ســیاچین« بین 
ایــن دو کشــور هســتیم. ایــن هم بــرای هنــد و هــم برای پاکســتان 
هزینــه بــر اســت. بنابرایــن اگــر دو کشــور خواهــان حــل مســائل 
اقتصــادی خــود هســتند بایــد در ابتــدا ســایر مشــکالت و درگیــری 

هــای موجــود را رفــع کننــد.
لــذا ســران سیاســی دو کشــور بایــد بــرای دســتیابی بــه ایــن مهــم 
بــه تدبیــری راهبــردی دســت یابنــد؛ تدبیــری کــه هــم بــرای مردم 
پاکســتان اطمینــان بخــش باشــد و هــم بــرای مــردم هنــد و مهــم 

تــر ازهمــه ایــن هــا مــردم کشــمیر را راضــی و خشــنود نگــه دارد.
ــا اطمینــان گفــت کــه تمــام کشــمیر بــه پاکســتان  نمــی تــوان ب
خواهــد پیوســت امــا تصــور وجــود یــک منطقــه نیمــه خودمختــار 
هــم وجــود دارد و بــا ایــن حــال اگــر ایــن دو گزینــه رد شــود پــس 
از آن بایــد بــه فکــر گزینــه ســومی بــود و در واقــع بایــد ببینیــم کــه 

درآینــده و درمذاکــرات پیــش رو چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد.
نکتــه دیگــری کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه چیــن نیــز خواهــان 
حل مســئله کشــمیر اســت زیــرا بــه خاطــر وجــود منافــع اقتصادی 
ــا  ــان ب ــتان همچن ــد و پاکس ــر هن ــو«، اگ ــی ن ــن« در »دهل »پک
یکدیگــر درگیــر باشــند. چیــن قــادر نخواهد بــود کــه خواســته ها و 

اهــداف خــود را در ایــن کشــورها عملــی کنــد.
بنابرایــن همــان طــور کــه مــی بینیــد ایــن مســائل بســیار پیچیــده 
ــرت  و  ــا بصی ــور ب ــران دو کش ــه س ــت ک ــروری اس ــتند و ض هس

ــرای آن بیندیشــند. دانشــمندی کامــل چــاره ای ب
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ــه  ــان ب ــتان از طالب ــت پاکس ــش حمای کاه
ــت  ــی در جه ــن الملل ــارهای بی ــر فش خاط
ــل« باعــث  ــح در »کاب ــد صل ــت از رون حمای
شــده تــا اهمیــت اســتراتژیک والیــت 
هلمنــد بــرای طالبــان در جهــت تامیــن نیــاز 
ــش از پیــش شــود. ــروه بی ــن گ ــی ای ی مال

چنــدی پیــش »رســول یــار«، فرمانــدار 
والیــت هلمنــد نامــه ای سرگشــاده بــه 
رئیــس جمهــور افغانســتان نوشــت و آن 
ــر  ــود منتش ــوک خ ــس ب ــه فی را در صفح
ــی«  ــه از »اشــرف غن ــن نام ــرد. وی در ای ک
درخواســت کمــک کــرد و گفــت کــه از چنــد 
روز گذشــته درگیــری شــدید بیــن نیــرو 
ــروه  ــتان و گ ــور افغانس ــی کش ــای امنیت ه
طالبــان در بخــش »ســنگین« و »گرشــک« 

جریــان دارد.
براســاس گــزارش هــا تــا کنــون 90 نفــر از 
ــده  ــته ش ــتان کش ــی افغانس ــای امنیت نیروه
انــد. در کنــار قربانــی شــدن نیروهــای 
امنیتــی ایــن کشــور، ده هــا تــن غیــر 
نظامــی نیــز کشــته شــده انــد. ایــن در 
حالــی اســت کــه بــر اســاس گــزارش 
ــران« و  ــو«، »باغ ــای »دیش ــش ه ــا، بخ ه
ــان  ــروه طالب ــل گ ــرل کام »واشــیر« در کنت

قــرار دارد.
بخــش  نیــز   آذر(   ۳0 دســامبر)   ۲۱ روز 
ــل  ــه ســیطره کام ــد ب ــت هلمن ســنگین ایال
ــن  ــداوم ای ــورت ت ــد و در ص ــان درآم طالب
ــدوز«  ــداد »قن ــت احتمــال تکــرار روی وضعی
را در ایــن والیــت افزایــش مــی دهــد. 
بنابرایــن، بایــد پرســید کــه آیــا گــروه 
ــه ســقوط  کامــل والیــت  ــان موفــق ب طالب
هلمنــد خواهــد شــد؟ آیــا نهادهــای امنیتــی 
ــی در  ــگان سیاس ــتان و نخب ــور افغانس کش
رأس قــدرت ایــن فرصــت را بــه گــروه 

طالبــان خواهــد داد؟
 بایــد دانســت کــه هلمنــد یکــی از والیــت 

ــت.  ــتان اس ــن افغانس ــی و ناام ــای جنوب ه
ایــن والیــت مرکــز قاچاقچیــان مــواد مخدر 
و مهــم ترین پایــگاه گــروه های تروریســتی 
ــن  ــی و بی ــان داخل ــود قاچاقچی ــت. وج اس
المللــی در ایــن والیــت باعــث شــده اســت 
ــرای  ــکان ب ــن م ــت مهمتری ــن والی ــه ای ک
ــان و  ــروه طالب ــای گ ــدی ه ــن نیازمن تأمی
دیگــر گــروه هــای تروریســتی قــرار گیــرد.

زیــرا، گــروه طالبــان از فــروش مــواد مخــدر 
در ایــن والیــت ســود مــی بــرد. بــه همیــن 
خاطــر، گــروه طالبــان در ســال هــای 
ــود را  ــالش خ ــعی و ت ــر س ــته حداکث گذش
ــت  ــن والی ــود را در ای ــوذ خ ــا نف ــد ت کردن
گســترش دهــد. در مقابــل امــا، جامعــه 
جهانــی و دولــت افغانســتان نتوانســتند 
ــف  ــت ضعی ــن والی ــان را در ای ــروه طالب گ
ــن  ــد از ای ــت هلمن ــن، والی ــازد. بنابرای س
اهمیــت  طالبــان  گــروه  بــرای  جهــت 

دارد. اســتراتژیک 
و  افغانســتان  نزدیکــی  و  صلــح  رونــد 
ــد را  ــت هلمن ــت والی ــز اهمی ــتان نی پاکس
بــرای گــروه طالبــان بیشــتر کــرده اســت. 
ــتان  ــه پاکس ــتان ب ــی افغانس ــرا، نزدیک زی
ــت  ــر حکوم ــی ب ــن الملل ــارهای بی و فش
ــت از  ــک و حمای ــر کم ــی ب ــتان مبن پاکس
رونــد صلــح در افغانســتان ممکــن موجــب 
کاهــش کمــک ســازمان هــای اطالعاتــی 
بــه گــروه طالبــان  پاکســتان  نظامــی 

ــردد. گ
ــرای ادامــه  ــان ب از ایــن جهــت، گــروه طالب
حیــات ســازمان و گــروه خــود نیازمنــد 
ــه  ــی ک ــد اســت. از آنجای ــی جدی ــع مال مناب
ــی  ــای بیرون ــک ه ــی، کم ــرایط کنون در ش
ــال  ــه احتم ــت ب ــده اس ــوار ش ــخت و دش س
زیــاد گــروه طالبــان بــه دنبــال منابــع 
مالــی داخلــی اســت. کشــت و قاچــاق مــواد 
مخــدر مهــم تریــن منبــع مالــی ایــن گــروه 

مــی توانــد باشــد. زیــرا، ایــن گــروه در 
ــواد مخــدر  ــت خــود کشــت م دوران حاکمی
ــود و از کشــاورزان  ــرده ب را مجــاز اعــالم ک

ــرد. ــی ک ــت م ــات دریاف مالی
پــس از فروپاشــی دولــت طالبــان ایــن 
ــته  ــوذ داش ــه نف ــی ک ــش های ــروه در بخ گ
مالیــات  کشــاورزان  از  همچنــان  انــد 
ــزارش  ــر اســاس گ ــد. ب ــی کردن ــت م دریاف
ــروه  ــن گ ــی ای ــن الملل ــای بی ــای نهاده ه
ســاالنه میلیــون هــا دالر ســود داشــته 
ــاق  ــت و قاچ ــل از کش ــود حاص ــت و س اس
ــع بخشــی از نیازمنــدی  مــواد مخــدر در واق
هــای جنگــی گــروه طالبــان را تأمیــن مــی 

ــت. ــرده اس ک
ایــن مســائل نشــان دهنــده ایــن امــر اســت 
ــی از  ــش های ــر بخ ــان ب ــروه طالب ــه گ ک
ــته  ــد داش ــه در آن عوای ــی ک ــت های والی
باشــد، حمــالت خــود را افزایــش مــي دهــد 
تــا در آینــده بتوانــد نیازمنــدی هــای خــود را 
ــوش  ــت آورد. فرام ــه دس ــی ب ــود داخل از س
ــه  ــه ب ــر چ ــان اگ ــروه طالب ــه گ ــم ک نکنی
ــر دو  ــا ه ــده اســت ام ــیم ش ــاخه تقس دو ش
شــاخه اســتراتژی واحــدی را بــرای تصاحــب 
و افزایــش عوایــد خــود دنبــال مــی کنــد. در 
ــر  ــتراک نظ ــروه اش ــر دو گ ــئله ه ــن مس ای
ــه  ــا ب ــه آن ه ــت حمل ــن اس ــد. ممک دارن
ــه  ــا آنچ ــرد ام ــورت گی ــه ص ــکل جداگان ش
اهمیــت دارد ایــن اســت کــه هــر دو گــروه 
بــه بخــش هــا و والیــت هایــی کــه کشــت 
و قاچــاق مــواد مخــدر صــورت مــی گیــرد، 
برنامــه هایــی بــرای حملــه و گســترش 

ــود دارد. ــوذ خ نف
کارشناســان  برخــی  اعتقــاد  بــه 
وحــدت  دولــت  ســاختار  بوروکراســی 
نیــز کمــک بزرگــی  افغانســتان  ملــی 
ــه،  ــد. چنانچ ــی کن ــان م ــروه طالب ــه گ ب
رســول یــار، فرمانــدار والیــت هلمنــد 

در نامــه سرگشــاده خــود بــه رئیــس 
جمهــور افغانســتان نوشــته اســت کــه 
ــمی آن  ــرای اداری و رس ــات از مج اطالع
ــن  ــور ای ــس جمه ــه رئی ــد ب ــه بای ــور ک ط
کشــور نمــی رســد. ایــن کاغــذ بــازی هــا 
و سانســور شــدن گــزارش هــا در کاخ  
ریاســت جمهــوری افغانســتان موجــب 
مــی شــود کــه اشــرف غنــی نتوانــد 
تصمیــم درســت بــر اســاس رویــداد هــا و 
ــر  ــا تأخی ــا ب ــم ی ــرد. تصمی رخــداد هــا بگی
زیــاد گرفتــه مــی شــود و یــا اینکــه اصــل 
ــی  ــف م ــور تحری ــق سانس ــداد از طری روی
ــا  ــداد ت ــرورت روی ــت و ض ــود و اهمی ش
ــود. ــی ش ــته م ــان برداش ــدودی از می ح

بنابرایــن، اهمیــت بخــش هــا و والیــت 
ــواد  ــاق م ــت و قاچ ــه در آن کش ــی ک های
مخــدر یــک امــر عــادی اســت، بــرای گــروه 
ــت  ــتراتژیک و درجه ــاظ اس ــان از لح طالب
ــیار  ــان بس ــای مالیش ــدی ه ــن نیازمن تأمی
ــر  ــه خاط ــر، ب ــرف دیگ ــت. از ط ــاد اس زی
فشــارهای کشــورهایی هماننــد ایــاالت 
متحــده آمریــکا و چیــن بــر پاکســتان مبنــی 
ــتان  ــح در افغانس ــد صل ــت از رون ــر حمای ب
ــتان  ــای پاکس ــک ه ــش کم ــال کاه احتم
بــه گــروه طالبــان مــی رود و همیــن مســئله 
ــه  ــا ب ــازد ت ــی س ــان را وادار م ــروه طالب گ

ــد. ــی باش ــع داخل ــال مناب دنب
ــوع کنــش کاخ ریاســت  از طــرف دیگــر و ن
جمهــوری افغانســتان و سانســور کــردن 
گــزارش هــا موجــب مــی شــود کــه 
ــی از  ــه برخ ــود ک ــق ش ــان موف ــروه طالب گ
ــت  ــد را تح ــت هلمن ــای والی ــهای ه بخش
کنتــرل خــود در آورد. بنابرایــن، بعیــد نیســت 
کــه رویــداد والیــت قنــدوز یــک بــار دیگــر 
در والیــت هلمنــد تکــرار شــود و ایــن 
ــروه  ــت گ ــه دس ــل ب ــه طورکام ــت ب والی

ــد. ــان بیفت طالب

اهمیت »هلمند« 
برای طالبان 
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آ ســـــــیا

مهدی پورحسني

ــن، راه  ــوط راه آه ــیدن خط ــا کش ــگام ب هم
شوســه و خطــوط لولــه، ایجــاد فیبــر نــوري 
در بســتر جــاده ابریشــم باعــث خواهــد شــد 
تــا کشــورهاي آســیاي مرکــزي بــه روســیه 

ــد. و چیــن گــره بخورن
بــراي تجزیــه و تحلیــل ژئوپلیتیــک  فضــاي 
مجــازي بایــد از رویکــرد دوفضایــي اســتفاده 
ــن  ــاص ای ــاي خ ــرا متغیره ــرا ف ــود زی نم
ــن فضــا  ــري گســترده ای ــد فراگی فضــا مانن
ــر مــي  ــر فضــاي فیزیکــي اث ــه ســرعت ب ب
گــذارد و از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه وجــود 
زیــر ســاخت هــاي فضــاي مجــازي در 
ــز  ــا نی ــن فض ــرات ای ــي تغیی ــاي فیزیک فض
ــده  ــن کنن ــرات تعیی ــر فضــاي مجــازي اث ب

دارد. اي 
بــه عنــوان مثــال افشــاگري اســنودن 
کارمنــد ســابق آژانــس امنیــت ملــي آمریــکا 
بــا اســتفاده از فضــاي مجــازي انجــام یافتــه 
ــن  ــودن ای ــي ب و گســترش یافــت و دیجیتال
فضــا کمــک شــایاني در افشــاگري هایــش 

ــود. نم
بــه دنبــال آن دولــت هــاي گوناگــون 
ــبت  ــه نس ــي ک ــت های ــوص دول ــه خص ب
بــه تســلط آمریــکا در فضــاي مجــازي 
حساســیت بیشــتري دارنــد بــه واکنــش 
فیزیکــي  فضــاي  در  منتقدانــه  هــاي 
ــا جــاي ممکــن  ــد ت ــد و ســعي دارن پرداختن
ــري  ــا جلوگی ــن فض ــکا در ای ــلط آمری از تس

نماینــد.
شــي جــي پینــگ رئیــس جمهــور چیــن در 
ــت  ــد اس ــم جدی ــاده ابریش ــاد ج ــدد ایج ص
ــروژه  ــیعي از پ ــبکه وس ــکار در ش ــن ابت ای
ــات  ــرژي و ارتباط ــل، ان ــل و نق ــاي حم ه
ــراي  ایجــاد خواهــد شــد. ایــن پــروژه هــا ب
تقویــت تجــارت منطقــه اي و در بوجــود 
سرنوشــت  احســاس  نــوع  یــک  آوردن 
ــد  ــایگان مفی ــن و همس ــن چی ــترک بی مش

ــود. ــد ب خواه
ــده اوراســیا  ــوري آین ــر ن ســتون فقــرات فیب
از زیــر ســاخت هــاي حمــل و نقلــي کــه در 
ــت   ــد رف ــکار خواه ــم ب ــاده ابریش ــداد ج امت
ایجــاد خواهــد شــد. بــراي کشــورهاي 
ــاي  ــور ه ــد کش ــکي مانن ــور در خش محص
آســیاي مرکــزي ایــن بــه معنــي دسترســي 
بیشــتر بــه شــبکه دیتــاي بیــن المللــي 
خواهــد بــود و از لحــاظ قیمــت و بــا در نظــر 
ــک  ــدازه ی ــه ان ــط ب ــت متوس ــن قیم گرفت
دهــم ارتباطــات ماهــواره اي خواهــد بــود و 
مضــاف بــر آن پهنــاي بانــد ایــن کشــور هــا 
ــن  ــط ف ــه اي توس ــل مالحظ ــور قاب ــه ط ب

ــت. ــد یاف ــش خواه ــوري افزای آوري فیبرن
ــروژه هــا درحــال حاضــر  ــن پ تعــدادي از ای

در جریــان اســت. درســال ۲00۶ یــک 
ــور  ــرف کش ــن از ط ــي چی ــرکت مخابرات ش
ــوري  ــر ن ــه  ایجــاد فیب ــق ب افغانســتان موف
ــک  ــال ی ــان س ــد. در هم ــور ش ــن کش ای
ــا  ــرارداد ب ــک ق ــاد ی ــی انعق ــرکت چین ش
ــت.  ــده گرف ــر عه ــتان را ب ــور تاجیکس کش
ــا مشــارکت یکدیگــر  چیــن و روســیه نیــز ب
اکثــر خطــوط مخابراتــي منطقــه اوراســیا را 

ــد. ــاد کردن ایج
بــه عنــوان نمونــه مــي تــوان از ایجــاد 
طوالنــي تریــن خطــوط کابلــي جهــان 
ــي  ــم متصــل م ــه ه ــا را ب ــیا و اروپ ــه آس ک
کنــد نــام بــرد. یکــي از آخریــن پــروژه 
ــر  ــه فیب ــن حــوزه طــرح بلندپروازان هــاي ای
ــط  ــه توس ــت ک ــیا اس ــي اوراس ــوري زمین ن
ــالم  ــر ۲0۱۳ اع ــیه در اکتب ــون روس ــگا ف م
شــده اســت کــه قــرار اســت ایــن پــروژه را 
ــا تجهیــزات یــک شــرکت چینــی ســاخته  ب

ــود. ش
در حالــي کــه شــبکه هــاي داخل ســرزمیني 
کشــورها اغلــب بــه صــورت زمینــي منتقــل 
مــي شــود اغلــب ترافیــک داده هــاي بیــن 
ــوري  المللــي از طریــق کابــل هــاي فیبــر ن
دریایــي انجــام مــي شــود. بنابرایــن ارتبــاط 
ــه  ــوئز ک ــال س ــق کان ــیا از طری ــا و آس اروپ
ــر دریایــي جهــان  ــل زی ــي تریــن کاب طوالن
بــه طــول ۳9 هــزار کیلومتــر اســت صــورت 

مــي پذیــرد.
بســته هــاي دیجیتــال کــه از اروپــاي غربــي 
ــا،  ــد از اروپ ــن منتقــل مــي شــود بای ــه ژاپ ب
ــن  ــاي چی ــد و دری ــوس هن ــه، اقیان خاورمیان
عبــور کنــد و یــا از طریــق اقیانــوس اطلــس 

بــه ایــاالت متحــده و ســپس از طریــق 
ــود. ــن وارد ش ــه ژاپ ــوس آرام ب اقیان

در ایــن میــان ذکــر ایــن نکتــه مهــم اســت 
کــه اغلــب سیســتم هــاي انتقــال دیتــا کــه 
ــرد  ــي گی ــورت م ــا ص ــوس ه ــر اقیان از زی
ــي  ســاالنه دچــار اختالالتــي مــي شــود. ول
خطــوط زمینــي ماننــد جــاده ابریشــم دچــار 
اختــالالت کمتــري خواهــد شــد و تعمیــرآن 
ــر  ــراي تعمی ــرا ب ــت زی ــر اس ــت ت ــم راح ه
ــر  ــد 8000 کیلومت ــي بای ــر دریای خطــوط زی
ــال  ــز انتق ــالوه مراک ــه ع ــت ب ــر آب رف زی
داده زمینــي ســرعت تبــادل اطالعــات را 
ــد داد و  ــش خواهن ــیا افزای ــا و آس ــن اروپ بی
ــاي  ــرکت ه ــه ش ــت ک ــه اي اس ــن نکت ای
ــون  ــراي آن میلی ــد ب ــذار حاضرن ــرمایه گ س

ــد. ــه نماین ــا دالر هزین ه

ابریشــم  جــاده  ژئوپلیتیــک 
: ي ز مجــا

روســیه و چیــن آشــکارا بــه دنبــال حفاظــت 
هــاي  ســازمان  برابــر  در  خودشــان  از 
اطالعاتــي ایــاالت متحــده و غــرب هســتند 
و معتقدنــد کــه ارتباطشــان اگــر از ســرزمین 
ــد  ــر خواه ــن ت ــد ایم ــان باش ــاي خودش ه
بــود  تــا اینکــه ایــن ارتبــاط از طریــق 
اقیانــوس هنــد و امریــکا انجــام شــود. 
در همیــن چارچــوب مــي تــوان پــروژه 
ــال را  ــل و پرتغ ــه برزی ــل ( ک ــرس کاب )تلب
بــدون اســتفاده از تکنولــوژي آمریکایــي 
بــه هــم متصــل مــي کنــد را تحلیــل کــرد. 
همچنیــن  پــروژه کابــل بریکــس کــه شــهر 
والدي وســتک را از طریــق چیــن، هنــد 

و آفریقــاي جنوبــي بــه برزیــل متصــل 
خواهــد کــرد نیــز از جملــه ایــن پــروژه هــا 

ــت. اس
ــده  ــي فزاین ــورها نگران ــن کش ــان ای در می
اي در خصــوص انتقــال ترافیــک دیتــا از 
ــا   ــا اروپ ــده و ی ــاالت متح ــاب ای ــق ه طری
ــد  ــورها معتقدن ــن کش ــرا ای ــود دارد. زی وج
ــا  ــي آنه ــي و امنیت ــات مهــم مال ــه اطالع ک
توســط کشــورهاي غیــر بریکــس رهگیــري 

ــد. ــد ش خواه
ــن، راه  ــوط راه آه ــیدن خط ــا کش ــگام ب هم
شوســه و خطــوط لولــه، ایجــاد فیبــر نــوري 
در بســتر جــاده ابریشــم باعــث خواهــد شــد 
تــا کشــورهاي آســیاي مرکــزي بــه روســیه 
و چیــن گــره بخورنــد. ایــن کشــورها 
ــا  ــل ه ــن کاب ــه ای ــود ک ــد ب ــدوار خواهن امی
تــالش هــاي آژانــس امنیــت ملــي آمریــکا 
را بــراي اســتراق ســمع داده هــا را از طریــق 
ــذارد  ــاکام بگ ــي ن ــاي آمریکای ــرکت ه ش
ولــي ممکــن اســت کشــورهاي آســیاي 
مرکــزي را در معــرض نظــارت الکترونیکــي 

ــد. ــرار ده ــن ق ــکو و پک مس
بــه دنبــال افشــاگري هــاي اســنودن در 
خصــوص اســتراق ســمع ایــاالت متحــده از 
طریــق شــرکت هــاي ایــن کشــور، چیــن و 
ــه  ــن ب ــال راه هــاي جایگزی ــه دنب روســیه ب
ــد  ــي خواهن ــاي آمریکای ــرکت ه ــر از ش غی

ــود. ب
ــبکه  ــور ش ــزي ظه ــض آمی ــور تناق ــه ط ب
نهایــت  در  داده(  هــاي جایگزین)انتقــال 
ــي  ــدن دیجیتال ــه ش ــه تک ــش تک ــه افزای ب

ــد. ــد ش ــر خواه ــان منج جه

ژئوپلیتیک فضای مجازی؛ تالش چین برای احیای 
جاده ابریشم مجازی
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آ ســـــــیا

بنفشه اسماعیلی-علی کاووسی نژاد

ــفری  ــکا در س ــوری آمری ــس جمه ــا« رئی || »اوبام
کــه چنــد مــاه پیــش بــه هنــد داشــت روابــط هنــد 
و آمریــکا را رابطــه قــرن نامیــد. اهمیــت هنــد برای 

آمریــکا چیســت؟
ــه  ــدی« ک ــو گان ــرگ »راجی ــد از م ــهباز: بع ــی ش ــبیر عل  ش
جــز امیدهــای نخســت وزیــری هنــد بــود در واقــع هنــد یــک 
چرخــش اساســی بــه ســمت غــرب داشــت. در زمــان »ایندیــرا 
گانــدی« نخســت وزیــر پیشــین هنــد، یــا در واقــع همــان حزب 
ــاد  ــمت اتح ــه س ــال ب ــردش کام ــی رویک ــد، دهل ــره هن کنگ
جماهیــر شــوری بــود، امــا پــس از مــرگ ایندیــرا گانــدی و هــم 
چنیــن فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی، هنــد یــک چرخــش 

ــه ســمت غــرب داشــت. اساســی ب
 ایندیــرا گانــدی، در زمــان نخســت وزیــری خــود مانــع شــد در 
ــان  ــی شــدند و بی ــرب  وارد م ــا از غ ــه عمدت ــر اجناســی ک براب
ــم  ــس وارد ه ــم پ ــد کنی ــزی را تولی ــم چی ــر نتوانی ــت: اگ داش
ــه بســیاری  ــه خاطــر همیــن اســت کــه هنــد ب نمــی کنیــم. ب
از تکنولــوژی هــای روز دیرتــر از ســایر کشــورها دســت یافــت. 
امــا از دیگــر ســو همگرایــی بیشــتری بــه روســیه پیــدا کــرد تــا 
ــد از لحــاظ سیاســی و نظامــی منافــع کشــورش را تامیــن  بتوان

ــد. کن
امــا بعــد از مــرگ ایندیــرا گانــدی کــه در آن حتی ســازمان ســیا 
و بعضــی از نیروهــای امنیتــی هــم دســت داشــتند هنــد رویکرد 
ــرب و  ــمت غ ــه س ــیه ب ــش از روس ــرد و بی ــاذ ک ــدی اتخ جدی
کشــورهای غربــی متمایــل شــد و ایــن رونــد در زمــان نخســت 
وزیــری »مــن موهــان ســینگ« تکمیــل شــد و شــکل جــدی 

تــری بــه خــود گرفــت.
 بــه طــوری کــه شــاهد هســتیم کــه در دوران نخســت وزیــری 
ــا حــدی پیــش  ــکا ت ــد و آمری ــط هن مــن موهــان ســینگ رواب
مــی رود کــه هنــد حتــی حاضــر مــی شــود در بســیاری از مــوارد 
منافــع ملــی کشــورش را زیــر پــا بگــذارد. مثــال در مــورد تولیــد 
ســوخت هســته ای، در دوران رئیــس جمهــوری »جــرج بــوش« 
و زمانــی کــه »رایــس« بــه هنــد ســفر کــرد و در ایــن ســفر طی 
مذاکراتــی کــه بــا دهلــی نــو داشــت آمریــکا و هنــد توافقاتــی را 
مبنــی بــر اینکــه هنــد تولیــد ســوخت هســته ای نداشــته باشــد 
و ایــن ســوخت را از آمریــکا دریافــت کنــد داشــتند؛ توافقــی کــه 
در واقــع مــا امــروز شــاهد زیــان هــا و خســارت گســترده ناشــی 

از آن هســتیم.
هــم اکنــون 5 نیــروگاه هســته ای در ایالــت »راجســتان« هنــد 
بــه دلیــل نداشــتن ســوخت کافــی تعطیــل شــده انــد. در واقــع 
ــد را  ــای هن ــد دســت و پ ــا بتوان ــود ت ــال ایــن ب ــه دنب ــکا ب آمری
ببنــدد و در واقــع دســت و پــای رقابــت هســته ای در منطقــه را 
ببنــدد. چــرا کــه اگــر هنــد در زمینــه هســته ای پیشــرفت کنــد 
ــز در  ــد، پاکســتان نی ــه دســت یاب ــن زمین ــی در ای ــه موفقیت و ب
رقابــت بــا هنــد درصــدد کســب آن برخواهــد آمــد و در نتیجــه 
رقابــت هســته ای ســنگینی در منطقــه بــه وجــود خواهــد آمــد.

در واقــع سیاســت آمریــکا بدیــن شــکل بــود کــه در ســال هــای 
۲00۶ - ۲008 دســت و پــای هنــد را ببنــدد تــا از ســویی روابــط 
ــی  ــد همگرای ــو هن ــر س ــود و از دیگ ــر ش ــیه کمت ــد و روس هن
ــد  ــه هن ــرا ک ــد، چ ــدا کن ــکا پی ــمت آمری ــه س ــتری ب بیش
اقتصــادی بســیار قدرتمنــد دارد. در واقــع مــی تــوان گفــت کــه 
بــه خاطــر جمعیــت بســیار باالیــی کــه هنــد دارد، هــر کاالیــی 
و بــا هــر حجمــی کــه باشــد براحتــی در بازارهــای ایــن کشــور 

هضــم خواهــد شــد.
ــودن جمعیتــش نمــی  ــه دلیــل گســترده ب ــد ب امــا در واقــع هن
ــت  ــدات خــود چــه در بخــش نف ــزان تولی ــه می ــا ب ــد صرف توان
ــذا  ــد و ل ــرژی و چــه در ســایر بخــش هــا کفایــت کن و گاز و ان
ــه  ــد ک ــاذ کن ــری را اتخ ــای دیگ ــه رویکرده ــت ک ــار اس ناچ
ــت.  ــرژی و گاز اس ــث ان ــن بح ــا همی ــن رویکرده ــی از ای یک
ــه  ــزرگ گاز اســت و ب ــدگان ب ــد جــز مصــرف کنن ــع هن در واق
خاطــر همیــن نیــاز شــدید بــه گاز و انــرژی اســت کــه قــرارداد 
ــد کــه متاســفانه  ــران امضــا مــی کن ــا ای ــح را ب ــه صل خــط لول
بــا فشــارهای آمریــکا بــه هنــد و پاکســتان عمــال اجــرای ایــن 
پــروژه غیرممکــن شــده و در نتیجــه هنــد مجبــور مــی شــود که 
بــه خــط لولــه تاپــی )ترکمنســتان، پاکســتان، افغانســتان، هنــد( 
روی آورد، خــط لولــه ای کــه گاز را از »دولــت آباد« ترکمنســتان 
بــه ســمت هنــد هدایــت مــی کنــد و بخشــی از نیازهــای هنــد 
را تامیــن مــی کنــد و بنابرایــن در ایــن معاملــه بهتریــن گزینــه 
ــوی  ــه نح ــد ب ــا بتوان ــت ت ــه آمریکاس ــی ب ــد نزدیک ــرای هن ب

ــد. اقتصــادش را حفــظ کن

ــی  ــل نزدیک ــی از دالی ــا یک ــما آی ــر ش ــه نظ || ب
آمریــکا بــه هنــد، فشــار بــه چیــن و مهــار اقتصــاد 

ــت؟ ــن نیس ــترش چی ــه گس رو ب
ــی در  ــادی و نظام ــاظ اقتص ــن از لح ــهباز: چی ــی ش ــبیر عل ش
جنــوب شــرق آســیا، رقیــب بزرگــی بــرای آمریــکا بــه حســاب 
مــی آیــد و از طرفــی مــا شــاهد ایــن امــر هســتیم کــه چیــن، 
در دریــای چیــن جنوبــی بــرای آمریــکا چالــش هــای فراوانــی 
ــن  ــل ای ــکا مقاب ــر آمری ــا فشــار ب ــع ب ــود آورده و در واق ــه وج ب
کشــور ایســتاده و اجــازه نمــی دهــد کــه »واشــنگتن« از خــط 
ــت  ــور اس ــکا مجب ــذا آمری ــد. ل ــور کن ــن« عب ــای »پک قرمزه
کــه کشــور دیگــری را علیــه چیــن علــم کنــد و در ایــن راســتا 
بهتریــن گزینــه هنــد اســت. چــرا کــه بــا نزدیکــی بــه هنــد این 
کشــور از لحــاظ اقتصــادی و سیاســی وابســته بــه آمریــکا مــی 
ــن شــکل اســتقالل خــودش را در ســطح  ــع بدی شــود و در واق
ــت  ــبی از دس ــورت نس ــه ص ــادی ب ــی و اقتص ــی و سیاس نظام
ــرا ی چیــن ایجــاد مــی  خواهــد داد و از دیگــر ســو مهــره ای ب
کنــد کــه بتوانــد بــه راحتــی ایــن کشــور راتحــت کنتــرل خــود 

درآورد.
امــا بایــد گفــت کــه ســفر اخیــر »نارنــدرای مــودی« به روســیه 
و مذاکــره بــرای افزایــش همــکاری هــای دو جانبــه نظامــی و 
طــی آن گفتگــو در مــورد خریــد ســامانه موشــکی اس ۴00 هند 
از روســیه کــه در ســفر »مانوهــار پاریــکار« وزیــر دفــاع هنــد به 
روســیه و مذاکراتــش بــا همتــای روســی خــود قطعــی شــده بود 
و هــم چنیــن خریــد پهپادهــای ارزان قیمــت )ســوخو( از روســیه 
ــرای گســترش و  ــد ب ــن درخواســت کمــک هن ــر ای و عــالوه ب
ــم کــدن«  ــروگاه اتمــی »کل ــاز 5 و ۶ نی ــن ســاخت ف هــم چنی
ــه  ــه و هم ــیه، هم ــرادش« از روس ــدرا پ ــت »آن ــع در ایال واق

مســائلی اســت کــه قابــل تامــل اســت.

ــاد  ــبت انعق ــه مناس ــه ب ــتی ک ــا در یادداش || اوبام
ــام  ــرد اع ــر ک ــیفیک منتش ــس پاس ــان تران پیم
کــرد کــه نظــم اقتصــادی آســیا در قــرن 21 را باید 
آمریــکا تعییــن کنــد و گرنــه رقبــای ایــن کشــور از 
جملــه چیــن دســت بــه کار خواهنــد شــد. رویکــرد 

هنــد بــه ایــن سیاســت چیســت؟
شــبیر علــی شــهباز: اقتصــاد هنــد بــه اقتصــاد آمریــکا وابســته 
ــکا  ــرد آمری ــال رویک ــن وابســتگی عم ــع ای ــی شــود و در واق م
را مطــرح خواهــد کــرد. هنــد زمانــی در دوران نخســت وزیــری 

نشست »تحوالت شبه قاره«؛

پیوستن هند به پیمان پاسیفیک تالش برای کنترل »بریکس« است

در نشستی که در خبرگزاری مهر با حضور »پیرمحمد 
شهباز«،  علی  »شبیر  و   » زارع  »سلیمان  مالزهی«، 
کارشناسان مسائل شبه قاره برگزار شد، مسائل منطقه 
و شبه قاره از جمله »روابط سه کشور هند-پاکستان-
افغانستان«، »بررسی روند مذاکرات صلح افغانستان«، 
»روابط طالبان افغانستان و پاکستان«، »خط لوله صلح  و 
خط لوله تاپی«، »تنش های هند و پاکستان برسر مسئله 
کشمیر و رو به بود رفتن روابط  دو کشور« و همچنین 
»روابط هند و پاکستان با کشورهای آمریکا و روسیه و 
چین« مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش نخست 
این نشست »روابط هند و آمریکا و چین« بیان شده که در 

ادامه از نظر می گذرد.
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آ ســـــــیا

ایندیــرا گانــدی و بــه دســتور وی بــه آمریکایــی هــا فرصــت داد 
ــد را  ــگ هن ــای فرهن ــه ه ــاعت، خان ــی ۷۲ س ــه ظــرف ۴8 ال ک
تــرک کننــد. امــا اکنــون مــی بینیــم کــه قضیــه کامــال برعکــس 
شــده و آمریــکا در اکثــر شــهرهای هنــد کنســولگری هــای خــود 
ــه نشــان  ــرده اســت ک ــت ک ــه فعالی ــرده و شــروع ب ــرار ک را برق
دهنــده ایــن اســت کــه هنــد در حــال پیشــروی بــه ســمت غرب 

و آمریــکا ســت.
ــورد  ــه درم ــی ک ــد و نقیض ــار ض ــا اخب ــق ب ــو مطاب ــر س  از دیگ
ــده  ــرای برن ــنگین ب ــای س ــه ه ــرف هزین ــد و ص ــات هن انتخاب
شــدن »نارنــدرا مــودی« در ایــن انتخابــات بــه عنــوان نماینــده 
ــوان  ــی ت ــید، م ــی رس ــوش م ــه گ ــی« ب ــی پ ــی ج ــزب »ب ح
دریافــت کــه در واقــع بــه خاطــر ســرمایه گــذاری و حمایــت های 
ــی جــی پــی« توانســت تبلیغــات  ــود کــه »ب ــکا ب گســترده آمری
خــود را بــا موفقیــت بــه انجــام برســاند و طــی آن حــزب کنگــره 

شکســت بخــورد.
ــه ای  ــه گون ــکا و غــرب ب از طرفــی دیگــر مــی بینیــم کــه آمری
ــی  ــغ م ــودی تبلی ــت م ــش محبوبی ــرای افزای ــتقیم ب ــر مس غی
کننــد، و طــی اقداماتــی ابتــدا بــه خاطــر واقعــه ۲00۲ گجــرات- 
کشــتار بیــش از ۲000مســلمان در زمانــی کــه نارنــدرا مودی ســر 
وزیــر ایالــت گجــرات بــود- اول مــودی رابــه دادگاه مــی کشــانند 
و بعــد وی را تبرئــه مــی کننــد تــا انعــکاس خبــری حاصــل از آن 

محبوبیــت مــودی را باعــث شــود.
 از طرفــی دیگــر مــی بینیــم کــه برتریــن بلــوک اقتصــادی کــه 
هنــد هــم اکنــون عضــو آن اســت همــان پیمــان بریکــس اســت 
ــای  ــن، افریق ــیه، چی ــل، روس ــورهای برزی ــرکت کش ــا ش ــه ب ک
جنوبــی و هنــد تشــکیل شــده اســت. بایــد دانســت کــه منطقــه 
ــاظ  ــن و از لح ــروی کار ارزان تری ــازار و نی ــاظ ب ــس از لح بریک
جمعیــت بیشــترین جمعیــت را دارد و در نتیجــه یک وزنه ســنگین 
اقتصــادی در منطقــه اســت. لــذا اگــر ایــن رویکــرد جــدی باشــد 
ــر پیمــان هــای  ــه ای ســنگین در براب ــع  وزن ــن پیمــان در واق ای
مقابلــش درمنطقــه خواهــد بــود. پیشــنهاد آمریــکا برای پیوســتن 
ــرا  ــع تالشــی اســت ب ــد در واق ــوک اقتصــادی جدی ــه بل ــد، ب هن
ی خنثــی و یــا تحــت کنتــرل در آوردن بریکــس و از دیگــر ســو 

ــد در ایــن راســتا. اســتفاده از ظرفیــت هــای هن
بــرای مثــال اگــر همــکاری اقتصــادی اکــو را عنــوان کنیــم مــی 
ــازه  ــع متشــکل از کشــورهای ت ــن ســازمان در واق ــم کــه ای بینی
اســتقالل یافتــه آســیای مرکــزی بــه اضافــه ایــران، پاکســتان و 
ترکیــه اســت. رویکــرد ایــن ســازمان افزایــش رشــد اقتصــادی در 
منطقــه اســت و در واقــع بــه دنبــال اهــداف اقتصــادی جدیــد در 

منطقــه مــی گــردد.
 ملحـق شـدن هفـت کشـور بـه سـازمان همـکاری اکـو بعـد از 
فروپاشـی شـوروی در واقـع  شـانس جدیـدی بـود بـرای اکـو تـا 
بتوانـد به رشـد اقتصـادی مطلـوب و اهـداف بلندمدت مـورد نظر 
خـود برسـند اما متاسـفانه بـه خاطر نفـوذ آمریـکا و پاکسـتان این 

عمـال امـکان پذیر نیسـت.
از دیگــر ســو ترکیــه وقتــی مــی بینــد کــه ایــن همــکاری جــدی 
ــی  ــدا م ــا پی ــه اروپ ــه ســمت اتحادی ــت بیشــتری ب نیســت، رغب
کنــد و پاکســتان نیــز بیشــتر تحــت ســلطه آمریــکا درمــی آیــد 
و بــه خاطــر وابســتگی کــه درایــن بیــن وجــود دارد و هــم چنیــن 
ــت  ــد عربســتان، وضعی ــکا مانن ــن آمری ــه خاطــر فشــار متحدی ب
بــه گونــه ای پیــش خواهــد رفــت کــه منجــر بــه شکســت اکــو 

خواهــد شــد.
اگــر همیــن اتفــاق نیــز بــرای بریکــس بیفتــد، ســامانه بریکــس 
نیــز کامــال از هــم فروخواهــد پاشــید و آمریــکا نیــز بــه هدفــش 
خواهــد رســید. اگــر خــوب نــگاه کنیــم مــی بینیــم کــه یکــی از 
ــرای عضویــت در ایــن بلــوک اقتصــادی  دالیــل دعــوت هنــد ب
وابســته کــردن و نزدیــک کــردن هنــد بــه ایــن ســو اســت کــه 
ــه  ــه بریکــس را ب پیمــان هــای دیگــر موجــود در منطقــه ازجمل

تضعیــف بکشــاند.

شــورای روابــط خارجــی آمریــکا نوشــت: احتمــال 
درگیــری مســلحانه بیــن چیــن و هنــد بــه رغــم روابــط 
پایــدار میــان دو کشــور وجــود دارد کــه بــه نفــع آمریــکا 

ــود. ــد ب نخواه
ــاره و  ــبه ق ــد ش ــگر ارش ــی« پژوهش ــل اس مارک »دنی
ــن و  ــط چی ــه رواب ــی ب ــیا در گزارش ــرق آس ــوب ش جن
ــکا  ــده آمری ــاالت متح ــر ای ــذاری آن ب ــد و تاثیرگ هن

ــت. ــه اس پرداخت
در ایــن گــزارش آمــده اســت: روابــط هنــد و چیــن بــه 
ــع   ــت و در واق ــدار اس ــه ای پای ــل مالحظ ــورت قاب ص
ــترک  ــای مش ــه ه ــه و برنام ــدت دوجانب ــداف بلندم اه
ــن دو  ــات گســترده ای ــایع ارتباط ــت ش ــه عل ــد جانب چن
ــزرگ آســیایی اســت. از ایــن رو هــر دو طــرف  غــول ب
ــوان یــک راه  ــه عن ــح ب ــرای اهمیــت صل ــه وضــوح ب ب
ــرای  ــذاری و ب ــرمایه گ ــارت و س ــترش تج ــرای گس ب
فعــال کــردن تمرکــز مســتمر بــر توســعه اقتصــادی در 

ــد. ــه ارزش قائلن خان
ــن  ــا ای ــی آورد: ب ــود م ــل خ ــه تحلی ــی در ادام  مارک
وجــود، تفــاوت هــا و ســوء ظــن هایــی بیــن دو طــرف 
ــال ۱9۶۲  ــگ س ــه جن ــا ب ــه یکــی از آنه ــود دارد ک وج
ــن  ــا چی ــگ ب ــد در جن ــه هن ــی ک ــردد؛ زمان ــی گ ــر م ب
شکســت خــورد و دیگــری مربــوط بــه افزایــش 
ــی و  ــای نظام ــت ه ــی، قابلی ــای جهان ــی ه ــاه طلب ج

ــیایی. ــایه آس ــور همس ــن دو کش ــادی ای اقتص
در ادامــه ایــن گــزارش مــی خوانیــم: »اگرچــه »دهلــی 
نــو« و »پکــن« بارهــا بــرای جلوگیــری و کاهــش 
ــد و ســال  ــوده ان ــل ب ــده متمای تنــش هــای بوجــود آم
۱9۶۷ نیــز از برخــورد جــدی خشــونت آمیــز جلوگیــری 
ــرای رو  ــا ایــن حــال پتانســیل الزم ب ــاز ب ــد امــا ب کردن
ــه وخامــت رفتــن روابــط دو طــرف وجــود دارد و هــر  ب
موضــوع یــا بحرانــی از ایــن دســت مــی توانــد احتمــال 

ــج مشــابه ای را خواهــد داشــت. ــن نتای چنی
ــری  ــک س ــود ی ــه وج ــت ک ــد دانس ــال بای ــر ح ــه ه ب
ــر از  ــی بدت ــی نظام ــه رویاروی ــد ب ــی توان ــات م اختالف
ســال ۱9۶۷ منجــر شــود؛ درگیــری هــای مــرزی کــه 

ــن شــد. ــا ت ــات ده ــل تلف ــه تحمی منجــر ب
ــه  ــی، صدمــه در رشــد اقتصــادی منطق بازارهــای جهان
و تضعیــف تــالش هــای چیــن و هنــد بــرای همــکاری 
ــی  ــه نگران ــان از جمل ــه و جه ــای مشــترک در منطق ه
ــر  ــوارد ب ــن م ــودن ای ــذار ب ــر گ ــده برتاثی ــاالت متح ای
مســئله جهانــی و منطقــه ای از جملــه مبــارزه بــا 
ــه  ــق ب ــرف موف ــر دو ط ــی اگ ــت؛ حت ــم اس تروریس
کنتــرل و جلوگیــری از تشــدید درگیــری نظامــی هــای 

ــوند. ــر ش ــدی ت ج
ــده ای در  ــع عم ــکا مناف ــاالت متحــده آمری ــع ای در واق
جلوگیــری از درگیــری مســلحانه بیــن چین و هنــد دارد. 
بــا ایــن حــال، اگــر تــالش هــای پیشــگیرانه آمریــکا بــا 
شکســت مواجــه شــود؛ سیاســتگذاران ایــاالت متحــده 
ــوری  ــه هــای ف ــردن هزین ــال محــدود ک ــه دنب ــد ب بای
ایــن درگیــری باشــند و از ایجــاد نقــاط اختــالف جدیــد 
غیــر ضــروری بــا پکــن جلوگیــری کننــد. امــا در انجــام 
ایــن کار آنهــا بایــد بــه دنبــال حــل و فصــل بحــران بــا 

ــن  ــک بی ــکاری نزدی ــک هم ــع ی ــه نف ــه ب شــرایطی ک
ایــاالت متحــده و هنــد اســت، باشــند.

ایــاالت متحــده مــی توانــد اقدامــات پیشــگیرانه 
ــه منظــور کاهــش  ــد. ب ــه دیگــری را اتخــاذ کن یکجانب
ــداز احتمالــی عمــده روابــط هنــد و پاکســتان،  چشــم ان
ایــاالت متحــده مــی توانــد فشــار بیشــتری بــر 
ــروه هــای  ــت گ ــع فعالی ــا مان ــد ت ــال کن پاکســتان اعم
ــی  ــنگتن م ــال  واش ــود. مث ــدی ش تروریســتی ضــد هن
ــه(  ــا هم ــتر )ی ــش بیش ــازی بخ ــرطی س ــا ش ــد ب توان
ــر برجســته در  کمــک هــای نظامــی، باعــث یــک تغیی
ــرکوب  ــامل س ــه ش ــود ک ــتان ش ــای پاکس ــت ه سیاس
گــروه تروریســتی »لشــگر طیبــه« و گــروه هــای 

ــت. ــه آن اس ــته ب وابس
بــا ایــن حــال، اگــر ایــن اقدامــات بــه صــورت افراطــی 
ــوس  ــه معک ــاد هزین ــد در ایج ــی توان ــود، م ــام ش انج
ــکاری  ــری از هم ــای دیگ ــه ه ــرا جنب ــد. زی ــر باش موث
ــاد را بــه خطرمــی  ــا اســالم آب هــای ضــد تروریســتی ب
انــدازد. بــرای کاهــش احتمــال بحــران سیاســی 
ــد  ــن و هن ــن چی ــران بی ــد بح ــی توان ــه م ــت ک در تب
ــه  ــا ب ــد ت ــی کن ــالش م ــنگتن ت ــد، واش ــدید کن را تش
پکــن و داالیــی المــا فشــار بیــاورد کــه ســطح مذاکرات 
را تــا ســازمان ملــل متحــد افزایــش دهنــد و یــا اینکــه 
مذاکــرات را بــه صــورت چنــد جانبــه دنبــال کننــد. اگــر 
پکــن حاضــر بــه مذاکــره نشــد بــا ارائــه کمــک هــای 
ــد  ــا تهدی ــی و ب ــان تبت ــه مخالف ــزه ب ــی و انگی اضاف
ــر  ــرای تغییرنظ ــت ب ــنگتن در تب ــی واش ــع عموم مجام

ــد. ــدام کن ــا اق آنه
ــه  ــل ب ــن مراح ــاد ای ــال زی ــه احتم ــال، ب ــن ح ــا ای ب
نتیجــه معکــوس منجــر شــده و اوضــاع پکــن را 
ــی  ــار کاف ــه فش ــدون اینک ــرد ب ــد ک ــنج خواه متش
بــرای تغییــر سیاســت هــای پکــن بــه ســمت 
سیاســت هــای مطلــوب ایجــاد کننــد. بــه روش 
ــرای  ــد ب ــی توانن ــده م ــاالت متح ــات ای ــر، مقام دیگ
ــا  ــد کــه خــود را ب ــد را تشــویق کنن ــح، هن حفــظ صل
ــر  ــد. اگ ــگ کن ــت هماهن ــن در تب ــای چی ــته ه خواس
چــه ایــن کار حمایــت ایــاالت متحــده از حقــوق تبــت 
ــت  ــش ظرفی ــور کاه ــه منظ ــد. ب ــی کن ــف م را تضعی
ــی و  ــن جنوب ــای چی ــن در دری ــی چی ــروی دریای نی
ــور  ــد حض ــی توان ــده م ــاالت متح ــد، ای ــوس هن اقیان
ــوازن  ــل ت ــرای کام ــا اج ــود را ب ــی خ ــروی دریای نی
ــش  ــا افزای ــرق( و ی ــه ش ــرب ب ــود )از غ ــی خ جهان

ــد.« ــترش ده ــی گس ــروی دریای ــه نی بودج

شورای روابط خارجی آمریکا:

جنگ چین و هند به نفع آمریکا نیست/
 راههای مهار اژدها در دریا
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آمریـــکــا
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آمـریـــــکا

ــادی  ــاری می ــال ج ــکا در س || آمری
ــت  ــات ریاس ــزاری انتخاب ــه برگ صحن
جمهــوری خواهــد بــود، نظــر بــه 
ســابقه تاریخــی و اینکــه حضــور 
ــکا در کاخ ســفید  احــزاب ســنتی آمری
معمــوال بصــورت یــک در میــان اســت 
بــه نظــر شــما رســیدن احتمالــی 
جمهوریخواهــان بــه قــدرت چــه 

ــت؟ ــد داش ــی خواه تاثیرات
ــن  ــه داشــت ای ــه آن توج ــد ب ــه بای ــه ای ک نکت
موضــوع اســت کــه بــا توجــه بــه عملکــرد دولت 
بــاراک اوبامــا مــی تــوان گفــت کــه اوبامــا نهایتا 
و بــا صــرف زمــان زیــاد نحــوه مبــارزه بــا داعش 
و دیگــر گــروه هــای تروریســتی در خاورماینــه و 
همچنیــن افــرادی کــه از ایــن گــروه هــا حمایت 

ــرا  ــه ظاه ــه و در حالیک ــرا گرفت ــد را ف ــی کنن م
اوبامــا بــرای شکســت دادن داعــش تــالش مــی 
ــزد  ــژه نام ــان بوی ــرات جمهوریخواه ــد، تفک کن
پیشــتاز آنهــا یعنــی دونالــد ترامــپ، فقــط منجــر 
بــه شــدت گرفتــن تنــش هــا و گســترش جنگ 
در مــرور زمــان مــی شــود و بدیــن وســیله امنیــت 
ــاالت  ــردم ای ــی م ــه و زندگ ــش یافت ــکا کاه آمری
متحــده بــه خطــر مــی افتــد. البتــه ایــن قضیــه در 
مــورد ســایر نامزدهــای جمهوریخــواه همچــون 
مــارک روبیــو و تــد کــروز نیــز صــدق مــی کنــد.

|| برخــی از جمهوریخواهــان و همچنین 
چهــره هــای افراطــی در غــرب تــاش 
ــام را  ــش و اس ــا داع ــد ت ــی کنن م
ــن  ــد، چنی ــط کنن ــر مرتب ــه یکدیگ ب

رویکــردی چه مســائلی را مــی تواند در 
ــد؟ ــته باش ــی داش پ

ــش  ــردن داع ــط ک ــه مرتب ــت ک ــخص اس مش
ــد  ــی کن ــک م ــا کم ــه دیکتاتوره ــالم ب ــا اس ب
تــا ســرکوب مــردم کشــورهای خــود را افزایــش 
دهنــد. چنیــن رویکــردی همچنیــن آمریــکا را در 
معــرض تهدیــدات بیشــتر قــرار داده و از یافتــن 
راه حــل هــای منطقــه ای و سیاســی بــرای 
ــد.  ــی کن ــری م ــود جلوگی ــای موج ــران ه بح
ــش  ــب پیدای ــن موج ــردی همچنی ــن رویک چنی
وضعیــت امپریالیســتی جدیــدی مــی شــود کــه 
ــی آن تلقــی خواهــد شــد و  ــکا باعــث و بان آمری
بدیــن شــکل ایــاالت متحــده تــا مدتها مســئول 
ــه  ــه در منطق ــود ک ــد ب ــی خواه ــران های بح
ــی  ــه آمریکائ ــس ن ــچ ک ــد. هی ــی آین ــود م بوج

هــا و نــه مــردم ســایر مناطــق جهــان خواســتار 
ــرا  ــان آن ف ــتند زم ــی نیس ــن وضعیت ــروز چنی ب
ــزی را  ــن چی ــان چنی ــه جمهوریخواه ــیده ک رس
درک کننــد و بجــای آنکــه بــا پرداختن بــه روش 
هــای هالیــودی موجــب تقویــت داعــش و دیگر 
گــروه هــای افراطــی شــوند بــرای از بیــن بــردن 

ــد. داعــش کمــک کنن
ــام  ــالت انج ــه حم ــتناد ب ــا اس ــی ب ــاید برخ ش
ــد  ــر بگوین ــای اخی ــال ه ــکا در س ــده در آمری ش
ــز  ــا نی ــوری اوبام ــت جمه ــان ریاس ــه در زم ک
ــوده  ــه ب ــتی مواج ــدات ترویس ــا تهدی ــکا ب آمری
اســت. در پاســخ بــه ایــن افــراد بایــد گفــت کــه 
در ســال هــای گذشــته ســفید پوســتان افراطــی 
ــرای  ــی ب ــون مذهب ــش از افراطی ــب بی ــه مرات ب

ــد. ــرده ان ــاد مشــکل ک ــرب ایج غ

جنجالی  نامزد  ترامپ«  »دونالد  اظهارات  به  استناد  با  الشباب  تروریستی  گروه  اینکه 
جمهوریخواهان آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶، خواستار افزایش اقدامات 
تروریستی علیه غرب شده نشان می دهد که مقامات غربی خود در تحریک این گونه گروه 
ها نقش اصلی را دارند. در همین رابطه اغلب کارشناسان نیز این اعتقاد را دارند که اتخاذ 
رویکردهای افراطی از سوی سیاستمداران غربی موجب افزایش اقدامات گروه های تندرو علیه 

غرب می شود.
این وضعیت در حالی است که به احتمال زیاد ترامپ نامزد اصلی جمهوریخواهان آمریکا در 
رقابت های نهایی ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود و رسیدن فردی با چنین دیدگاه هایی به 

کاخ سفید وضعیت جهان را به مراتب پیچده تر از وضعیت فعلی می کند.
در مورد اینکه حضور جمهوریخواهان در کاخ سفید  چه تاثیراتی بر تحوالت جهان خواهد داشت 
با »برایان فریدنبورگ« به گفتگو نشستیم. فریدنبورگ مورخ بوده و عضو شورای امور بین الملل 

روسیه است. متن این گفتگو به شرح زیر است:

گفتگو با عضو شورای بین الملل روسیه ؛

به قدرت رسیدن جمهوریخواهان 
آمریکا اوضاع را پیچیده تر می کند

بانـوی آهنیـن برزیل ایـن روزهـا در به دوش کشـیدن بـار اتهامات 
دولتـی تنهـا نیسـت و رئیس جمهور سـابق این کشـور هـم مجبور 
به دفـاع از حیثیـت حـزب حاکـم »کارگـران« در برابر اتهام سـوق 

دادن کشـور به ورطه سـقوط اسـت.
»ادواردو کانهـا« سـخنگوی مجلـس نمایندگان بزریل بـا طرح این 
ادعـا کـه »دیلمـا روسـف« رئیس جمهـوری این کشـور یـک قدم 
دیگـر به پذیـرش جـرم خـود نزدیکتر شـده اسـت، اعالم کـرد که 
نماینـدگان تـا اواخر ماه میالدی مارس سـال ۲0۱۶ )سـه ماه دیگر( 

دربـاره طـرح اسـتیضاح وی رای گیـری خواهند کرد.

روسـف متهم بـه سـوء مدیریـت در اسـتفاده از بودجه دولتی اسـت 
حـال آنکه وی بـا رد همـه اتهامات می گوید توسـل بـه ترفندهای 
حسابرسـی در دولـت هـای قبلـی نیز امـری متـداول بوده اسـت و 

طـرح اسـتیضاح خـود را نوعی کودتـا توصیف مـی کند.
البتـه آن طـور کـه بـه نظـر می آیـد روسـف در یـدک کشـیدن بار 
اتهاماتـی کـه ایـن روزهـا متوجه وی اسـت تنها نیسـت و چنـد تَن 
از چهـره هـای سیاسـی از جملـه متحدیـن نزدیـک وی نیـز برای 
اعـاده حیثیـت خود سـخت در تقال هسـتند. در ایـن میـان، روزنامه 
»وال اسـتریت ژورنـال« از موشـکافی در سـوابق »لوئیس ایناسـیو 
لـوال داسـیلوا« رئیس جمهور سـابق برزیل و تـالش وی برای گریز 

از اتهامات مشـابه خبـر داد.
برجسـته حـزب  هـای  از چهـره  روسـف  کـه همچـون  سـیلوا 
»کارگـران« برزیـل اسـت متهـم بـه سوءاسـتفاده از قـدرت بـرای 
کمـک بـه  شـرکت سـاختمانی »اودبرچـت« بـه عقـد قراردادهای 

خارجـی اسـت.
بـا این حـال، اتهـام رئیس جمهور سـابق به فسـاد مالی در شـرکت 
نفت دولتـی »پتروبراس« نیز کـه پرونده آن به طور مجـزا از پرونده 

روسـف دنبال می شـود هم برای وی دردسرسـاز شـده است.
گفتـه می شـود طـی یـک دهـه گذشـته حـدود 8/ ۳ میلیـارد دالر 

جابجایـی غیرقانونـی در ایـن شـرکت صـورت گرفتـه و برخـی از 
پول هـای کثیفـی کـه در بـده  بسـتان های شـرکت پتروبـراس 
به دسـت آمده خـرج رقابت هـای انتخاباتی  روسـف در سـال ۲0۱0 

است. شـده 
اتهامـات اثبـات نشـده ای کـه بـه طـور همزمـان علیـه دو نفـر از 
سرشناسـترین اعضای حـزب حاکم برزیـل مطرح می شـود، از هم 
اکنـون تاثیر خـود را بـر روی آینـده حزب کارگران گذاشـته اسـت. 
بسـیاری از بزیلـی هـا حـزب کارگـران را بـه دلیـل اتخاذ سیاسـت 
هـای غلـط و هدایت کشـور به لبـه پرتـگاه اقتصادی سـرزنش می 

. کنند
این در حالیسـت که سـیلوا اخیـرا در مصاحبه ای تلویزیونـی از بابت 
برخـی از راهبردهـای اقتصـادی حـزب ابـراز تاسـف کـرده و آنها را 

اشـتباه خواهند اسـت.
نظرسـنجی کـه در مـاه اکتبـر سـال ۲0۱5 )حـدود سـه مـاه پیش( 
انجـام شـد، نشـان مـی دهـد کـه بیـش از نیمـی از برزیلی هـا اگر 
داسـیلوا دوباره برای پسـت ریاسـت جمهوری اقدام کند از رای دادن 
بـه وی امتنـاع مـی کننـد و ایـن بـرای حـزب کارگـران و او که به 
هنـگام ترک ایـن پسـت در سـال ۲0۱۱ میـالدی از محبوبیتی 8۳ 

درصـدی برخـوردار بود، مایه دلسـردی اسـت.

روزهای سخت حزب »کارگران« برزیل؛

نفرین »پتروبراس« گریبان »داسیلوا« را هم گرفت
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آمـریـــــکا

ــه  ــد ب ــام و عاقمن ــخ اس ــناس تاری ــما کارش || ش
ــی  ــران و عثمان ــه در ای ــر صفوی ــفه و هن ــار و فلس آث
و منطقــه هســتید. از منظــر سیاســی و رقابــت هــای 
ــا  ــادی ب ــکات زی ــی مش ــه و عثمان ــی صفوی تاریخ
ــر در  ــوالت اخی ــه تح ــه ب ــا توج ــد. ب ــته ان ــم داش ه
منطقــه و همراهــی ســعودی هــا و نئــو عثمانــی هــای 
ــن  ــه ای ــا در منطق ــترده آنه ــات گس ــه و مداخ ترکی
طــور بــه نظــر مــی رســد کــه گویــا تاریــخ در حــال 
تکــرار شــدن اســت. نظــر شــما در ایــن خصــوص 

ــت؟ چیس
البتــه بــه خاطــر داشــته باشــید کــه تخصــص مــن هنــر و فلســفه 
اســالمی اســت امــا پــر واضــح اســت کــه برخــی چیزهــا تکــرار 
مــی شــوند و ائتالفــی بیــن اخــوان المســلمین و نئو عثمانــی هایی 
کــه در تالشــند مجــددا ســر بلنــد کنــد و همچنیــن ســلفی هــا. 
ائتــالف اخــوان المســلمین، عثمانــی هــا و ســلفی هــا یــک ائتالف 
قدیمــی اســت کــه ســعی در قــدرت گیــری مجــدد دارد. اینهــا بــه 
نوعــی بــه دنبــال خلیفــه گــری اســالمی هســتند و بــه اعتقــاد من 
ــکل  ــاد و ش ــرائیل در ایج ــکا و اس ــراه آمری ــه هم ــا ب ــی آنه همگ
ــی کمــی  ــد. امــا تحــوالت کنون گیــری داعــش دســت داشــته ان

متفــاوت بــا دوره رقابــت صفویــه و عثمانــی دارد.
در رقابــت هــای کنونــی رقابــت سیاســی اســت امــا وقتــی بــه نامه 
نــگاری هــای ســطان ســلیم عثمانــی و شــاه طهماســب صفــوی 
ــت  ــاهد رقاب ــای سیاســی ش ــت ه ــر رقاب ــالوه ب ــم ع ــی پردازی م
ــاره  هــای دیگــر فرهنگــی هــم هســتیم مثــال ایــن دو رهبــر درب
ــد از  ــر چن ــد. ه ــی کردن ــث م ــم بح ــری ه ــی گ ــان و صوف عرف

ــا  ــا امــروز ب ــر اســت، م ــده ت منظــر دیگــر تحــوالت امــروز پیچی
داعشــی مواجــه هســتیم کــه بــا ائتــالف نئــو عثمانــی هــا، ســلفی 
هــا، اخــوان االمســلمین و همــکاری لنــدن و واشــنگتن ایجاد شــده 
ــد.  ــرای خــود مــی دانن ــدی ب اســت. اینهــا جهــان شــیعه را تهدی
آتاتــورک توهــم داشــت کــه توانســته اســت بــه حکومــت چند صد 
ســاله خلیفــه گــری پایــان دهــد امــا ایــن فقــط یک توهــم بــود. ما 

شــاهد بــروز و ظهــور مجــدد ایــن دیــدگاه هســتیم.
در هفتــه هــای گذشــته شــاهد حمله بــه شــیعیان نیجریــه و منزل 
شــیخ زکزاکــی و کشــتار شــیعیان و نیــز اعــدام شــیخ نمــر بــوده 

ایــم. بــه نظــر شــما علــت ایــن اقــدام علیــه شــیعیان چیســت؟
ــاه  ــدار پادش ــد از دی ــی بع ــه کوتاه ــیعییان در فاصل ــه ش ــه ب حمل
ــد از آنکــه ســلمان خواســتار  ــن کشــور رخ داده و بع ســعودی از ای
مقابلــه بــا تروریســت هــا شــده و از شــیعیان به عنــوان تروریســت 
ــه جهــان  ــت اســت ک ــن حقیق ــادآور ای ــن ی ــرده اســت. ای ــاد ک ی
ــام ســلفی هــا مواجــه اســت.  ــه ن ــدی جــدی ب ــا تهدی متمــدن ب
منظــورم از جهــان متمــدن، غــرب نیســت منظــورم جهــان 
مســیحیت ســنتی و جهــان ســنتی مســلمانان اســت. ســلفی هــا 
پــول زیــاد را خــرج توســعه افــکار خطرنــاک خــود مــی کننــد. امــا 
ــی  ــورت م ــبی ص ــای مناس ــت ه ــرف حرک ــن ط ــفانه در ای متاس

ــرد. گی

ــی ســعی  || رســانه هــای عمــده در کشــورهای غرب
ــد چــرا؟ ــه خشــونت مرتبــط کنن ــد اســام را ب دارن

زیــرا غــرب بــه عنــوان یــک »واحــد فرهنگــی« موجودیت نــدارد. 
ــک  ــای کاتولی ــی کلیس ــدرت سیاس ــه ق ــالب فرانس ــد از انق بع
ــرای متحــد کــردن  ــدی ب شکســته شــد و تفاســیر ســکوالر جدی
ــود کــه ایــن مجموعــه  ــه شــدند امــا مشــکل اینجــا ب غــرب ارائ
متشــکل از فرهنــگ ههــای مختلــف را چگونــه متحــد کننــد. بــه 
طــور مثــال شــما هرگــز نمــی توانیــد یــک فــرد اهــل سیســیل 
ایتالیــا را بــا یــک نــروژی در آن ســوی دیگــر اروپــا کــه هــم از نظر 
مذهبــی متفــاوت هســتند و هــم از نظــر فرهنگــی متحــد کنیــد.

ــن  ــای ای ــا الق ــت ب ــده اس ــعی ش ــه س ــالب فرانس ــد از انق بع
ــی هــا و اروپایــی هــا منطقــی، علمــی، انســانی  مســئله کــه غرب
و... هســتند و شــرقی هــا بــی منطــق، غیــر علمــی، غیــر انســانی 
ــی  ــد. رســانه هــای غرب ــا را ایجــاد کنن ــات وحــدت اروپ و... موجب
ســعی مــی کننــد بــا در نظــر داشــتن ایــن اصــل در نــزد مخاطبین 
خــود جایــگاه دیگــر تمــدن هــا و فرهنــگ هــا را پاییــن بیاورنــد تا 
بتواننــد بــرای خــود هویــت ســازی کننــد و خــود را بهتریــن تمدن 
جهــان معرفــی کننــد. همچنیــن غربــی هــا با تــالش های بســیار 

ــا خشــن و وحشــی نشــان دادن مســلمانان و  ــد ب ســعی مــی کنن
دیگــران بــه اقدامــات بربریــک خــود در دوره اســتعمار و بــرده داری 

در آفریقــا ســرپوش بگذارنــد و خــود را تبرئــه کننــد.

|| ریشــه اصلــی خشــونت هــای جــاری در خاورمیانــه 
چــه هســت؟

دالیــل زیــادی دارد. اولیــن آنهــا ایــن اســت کــه اکثریــت 
ــی  ــای اداره م ــت ه ــه توســط حکوم کشــورهای مســلمان منطق
شــوند کــه تحــت کنتــرل غــرب هســتند و بــه همیــن دلیــل منافع 
مردمشــان برایشــان اهمیتــی نــدارد. از دیگــر دالیــل خشــونت هــا 
ــا و کشــورها  ــروه ه ــع  اقتصــادی برخــی گ ــرژی و مناف ــع ان مناب
اســت مثــال غــزه در نزدیکــی منابــع عظیــم گاز اســت و بــه همین 
ــن امــر باعــث  ــرل آن اســت و همی ــت اســرائیل خواســتار کنت عل
خشــونت مــی شــود و حتــی وقتــی اســرائییل حمالتــی بــه غــزه 
ــا چــراغ ســبز ســعودی هــا صــورت  انجــام مــی دهــد ایــن کار ب
مــی گیــرد زیــرا بالفاصلــه ســعودی هــا بــرای بازســازی و ســود 
ــوند.  ــی ش ــزه م ــزه وارد غ ــردن غ ــلفی ک ــادی و س ــردن اقتص ب
اختالفــات مذهبــی قدیمــی هــم از دیگــر دالیــل خشــونت هــا در 
متطقــه اســت. دالیــل خشــونت هــا بطــور کلــی ترکیبــی از دالیل 

ــی اســت. سیاســی، اقتصــادی و مذهب

ــات  ــه اختاف ــان دادن ب ــما راه پای ــر ش ــه نظ || ب
ــت؟ ــنی چیس ــیعه و س ــن ش ــی بی مذهب

ــا  ــردن ب ــت ک ــن موافق ــاد م ــه اعتق ــالف ب ــن اخت راه خــروج از ای
موافقــت نکــردن اســت. در شــیعه و ســنی مطالــب و موضوعاتــی 
وجــود دارنــد کــه طرفیــن آنهــا را توهین بــه همدیگــر مــی دانند و 
اختــالف برانگیــز اســت. مــی تــوان اینگونــه فکــر کــرد که مــن با 
ایــن مســئله مخالفــم و موافــق نیســتم امــا بایــد در صلــح و ارامش 
زندگــی کنیــم. مــا بایــد بــا هــم زندگــی کــردن بــا وجــود تمامــی 
ــه ای  ــد بهان ــا نبای ــالف ه ــم. اخت ــاد بگیری ــا را ی ــالف نظره اخت
بــرای خشــونت باشــند. بایــد بپذیریــم کــه اختــالف نظر ها ناشــی 
از اجتهــاد هســتند و نبایــد بــه اطــر ختــالف نظــر دیگــران را تکفیر 
کنیــم. ایــن اختالفــات وجــود دارنــد در کتــاب هــای مــا هســتند 
مــا نمــی توانیــم آنهــا را حــذف یــا منکــر شــویم فقــط بایــد یــاد 
بگیریــم بــا هــم زندگــی کنیــم. شــیعه و ســنی در موضــوع مقابلــه 
بــا اســتعمارگران بایــد بــا هــم وحــدت داشــته باشــند امــا در زمینــه 
ــای  ــد و در عرصــه ه ــم کار کنن ــا ه ــد ب ــات فرهنگــی بای اختالف
اقتصــادی بــا هــم کار کننــد و در بعضــی موضوعــات خــاص مــی 

تواننــد بــا هــم موافــق باشــند یــا نباشــند.

گفتگو با »فرانسیسکو ژوزه لویس«:

ریشه های خشونت در خاورمیانه/غرب یک واحد فرهنگی نیست
پیمان یزدانی

تورنتو کانادا علل خشونت های  دانشگاه  استاد سابق 
جاری در منطقه خاورمیانه را سیاسی، اقتصادی و مذهبی 
دانسته و داعش را محصول مشترک لندن، واشنگتن، 
سلفی گری، نئو عثمانیسم و اخوان المسلمین دانست.

دکتر »فرانسیسکو ژوزه لویس« استاد سابق دانشگاه 
سواالت  به  مهر  خبرگزاری  در  نشستی  در  تورنتو 
نحوه شکل گیری گروه  در خصوص  مهر  خبرنگاران 
خشونت  برای  غرب  تالش  چرایی  داعش،  تروریستی 
های  خشونت  های  ریشه  مسلمان،  دادن  جلوه  طلب 
خاورمیانه و راهکار پایان اختالفات جهان اسالم پاسخ 

د. ا د
مشروح این گفتگو در زیر آمده است:
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آمـریـــــکا

ــدید  ــکا تش ــه آمری ــابق وزارت خارج ــاور س مش
تنــش هــا میــان ایــران و عربســتان را بــه زیــان 
مــواردی همچــون حــل بحــران یمــن و ســوریه 
ــش  ــته و نق ــام دانس ــرای برج ــن اج و همچنی
ــا را  ــش ه ــن تن ــل ای ــرای ح ــرب ب ــی غ آفرین

ــد. ــی دان ــی م حتم
آمریــکا کــه از هــر وســیله ای بــرای گســترش 
می کنــد  اســتفاده  خاورمیانــه  در  ســلطه 
ــق  ــا از طری ــرده ت ــور ک ــری« را مام ــان ک »ج
رایزنــی بــا همتایــان ایرانــی و عربســتانی 
خــود همچنــان نقــش واشــنگتن را در منطقــه 

ــه دارد. ــگ نگ پررن
دولــت آمریــکا بــرای بــه نتیجــه رســیدن 
مذاکــرات هســته ای ایــران هزینــه هــای زیادی 
ــا  ــی بصــورت ظاهــری وارد تنــش ب را داده و حت
ــی  ــه یعن ــود در خاورمیان ــی خ ــان اصل دو همپیم
ــده از  ــز ش ــتی نی ــم صهیونیس ــتان و رژی عربس
همیــن رو طبیعــی اســت کــه بــرای حفــظ منافع 
ــه  ــق ضرب ــن تواف ــه ای ــه ب ــواردی ک ــا م ــود ب خ

ــد. ــد برخــورد کن بزنن
ــراون  ــای ف ــالش ه ــد از ت ــر بع ــوی دیگ از س
ــه  ــده و زمزم ــاز ش ــوریه آغ ــح س ــرات صل مذاک
هایــی نیــز در مــورد امــکان پایــان درگیــری هــا 
در یمــن بــه گــوش مــی رســد کــه البتــه اقــدام 

ــران  ــا ای ــا ب ــش ه ــش تن ــرای افزای ــان ب عربس
ــد  ــا خواه ــالش ه ــن ت ــت ای ــه شکس ــر ب منج

ــد. ش
ــر موضــع  ــرای تشــریح بهت ــه ب ــن رابط در همی
ــران  ــان ای ــای می ــش ه ــوص تن ــرب در خص غ
ــه  ــرور« ب ــل س ــور »دانی ــا پروفس ــتان ب و عربس
ــن  ــروف تری ــرور« از مع ــتیم. »س ــو نشس گفتگ
مدیریــت  مبحــث  در  حاضــر  کارشناســان 
ــط  جنــگ، و از کارشناســان ارشــد موسســه رواب
دو ســوی آتالنتیــک و از اســاتید دانشــگاه جــان 
هاپکینــز اســت کــه ســابقه فعالیــت گســترده در 
مــورد جنــگ هــای عــراق، افغانســتان و بالــکان 
را دارد و از ســال ۱99۴ تــا ۱99۶ بــه عنــوان 
نماینــده ویــژه آمریــکا در امــر میانجیگــری میان 
مســلمانان و کــروات هــای یوگســالوی فعالیــت 
کــرده اســت. متــن ایــن مصاحبــه بــه شــرح زیر 

ــت: اس
*همانطــور کــه مطلــع هســتید عربســتان روابط 
خــود بــا ایــران را قطــع کــرده آیــا ممکــن اســت 
ــای  ــی ه ــش آفرین ــه تن ــی ک ــورد تبعات در م
ــد؟ ــح بدهی ــه دارد توضی ــر خاورمیان عربســتان ب

اعــدام شــیخ نمــر در عربســتان و واکنــش مــردم 
ایــران بــه ایــن اقــدام و متعاقــب آن قطــع شــدن 
روابــط دیپلماتیــک ریــاض بــا تهــران وضعیــت 

مشــکلی را بــرای خاورمیانــه بوجــود آورده 
بطوریکــه حتــی شــاید مشــکل تریــن مشــکل 
ــون  ــم اکن ــران ه ــود باشــد. عربســتان و ای موج
درگیــر دو بحــران هســتند یکــی ســوریه و 
دیگــری یمــن. روابــط کنونی ایــران و عربســتان 
ــر ایــن بحرانهــا تأثیــر منفــی خواهــد داشــت. ب

*تنــش هــای میــان عربســتان و ایــران زمانــی 
رخ داده کــه تــالش هایــی بــرای یافتــن راه حــل 
سیاســی بــرای بحــران ســوریه در جریــان بــود. 
آیــا ممکــن اســت کــه اقدامــات عربســتان منجر 

بــه شکســت ایــن تــالش هــا شــود؟
امیــدوارم کــه چنیــن وضعیتــی رخ ندهــد. 
ــالش  ــت ت ــرای موفقی ــا ب ــه امیده ــد ک هرچن
هــای در حــال انجــام بــرای حــل بحران ســوریه 
ــو  ــا مهــم اســت کــه نشســت ژن کــم اســت ام
کــه بــرای تاریــخ ۲5 ژانویــه برنامــه ریزی شــده 
بــا مشــارکت ایــران و عربســتان برگــزار خواهــد 
شــد. بایــد بــه ایــن امــر توجــه داشــت کــه نــه 
ــش  ــش تن ــه یمــن در صــورت افزای ســوریه و ن

ــت. ــد یاف ــگ خالصــی نخواهن ــا از جن ه
ــا در  ــش ه ــش تن ــا در افزای ــدام ســعودی ه *اق
خاورمیانــه در مغایــرت بــا منافــع آمریــکا و اروپــا 
ــران و  ــته ای ای ــق هس ــژه در خصــوص تواف بوی
ــیدن  ــرای رس ــام ب ــال انج ــای در ح ــالش ه ت

بــه صلــح ســوریه اســت. آیــا بــا توجــه بــه ایــن 
ــرب  ــه غ ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــی ت ــرایط م ش
بــرای کاهــش ایــن تنــش هــا وارد میانجیگــری 

ــود؟ ش
آمریــکا اعــدام شــیخ نمــر را محکــوم نکــرد کــه 
ایــن امــر مــی توانــد منجــر بــه افزایــش تنــش 
ــود.  ــه ش ــتان در خاورمیان ــای عربس ــی ه آفرین
ــه دوســتی  ــوان انتظــار داشــت ک ــه نمــی ت البت
ــا  ــکا و اروپ ــد. آمری دوســت خــود را محکــوم کن
ــا تنــش هــا را کاهــش  ــد کــرد ت تــالش خواهن
دهنــد. ایــن کار بــرای اطمینــان حاصــل کــردن 
از ایــن امــر اســت کــه توافــق هســته ای ایــران و 
صلــح ســوریه و همچنیــن موضــوع یمــن پیــش 

ــد. برون
ایــران و عربســتان بایــد شــروع بــه درک 
مواضــع طــرف مقابــل کــرده و شــروع بــه حــل 
ــه  ــر ب ــد منج ــی توانن ــه م ــد ک ــکالتی کنن مش
ــر در بخــش  ــران ناپذی ــروز خســارت هــای جب ب

ــود. ــه ش ــی از خاورمیان های
ــران  ــه ای ــه توجــه داشــت ک ــن نکت ــه ای ــد ب بای
ــد و آن  و عربســتان یــک دشــمن مشــترک دارن
ــر  ــاض ب ــران و ری ــر ته ــه اگ ــت ک ــش اس داع
روی ایــن امــر توافــق کننــد مــی تواننــد با ســایر 

ــق شــوند. مشــکالت فائ

مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا:

آمریکا باید اعدام شیخ نمر را محکوم می کرد
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گفتگو با استاد دانشگاه پنسیلوانیا:

منطقه گرایی نشان 
شکست نظامهای 
امپریالیستی است

پروفســور»لری بیکــر« توســعه منطقــه گرایــی را موجــب تضعیف 
ــازی  ــی س ــادل جهان ــه تع ــته و آن را وزن ــدن ندانس ــی ش جهان

ــت. دانس
ســیزدهم مهرمــاه امســال پیمــان تجــارت آزاد دو ســوی اقیانــوس 
ــت  ــی اس ــی تاریخ ــه توافق ــیفیک()TPP( ک ــس پاس آرام )تران
پــس از 5 ســال تــالش هــای آمریــکا و ۱۱ کشــور شــامل ژاپــن، 
مالــزی، ویتنــام، برونئی، اســترالیا، ســنگاپور، نیوزیلنــد، کانــادا، پرو، 

مکزیــک و شــیلی بــه امضــا رســید.
ایــن توافــق کــه بزرگتریــن منطقــه تجــارت آزاد در دنیــا را 
ــه واردات  ــزاران تعرف ــذف ه ــب ح ــد آورد موج ــود خواه ــه وج ب
اجنــاس و محصــوالت شــده و بــرای ۱۲ کشــور امضــاء کننــده آن، 

ــرد. ــد ک ــاد خواه ــترکی را ایج ــتانداردهای مش اس
ــا  ــه تنه ــدن ن ــی ش ــس از نهای ــیفیک پ ــس پاس ــده تران معاه
ــزاران کاال  ــر روی ه ــده ب ــال ش ــاری اعم ــای تج ــت ه محدودی
ــی  ــای لبن ــراورده ه ــا ف ــه ت ــکا گرفت ــی آمری از محصــوالت داروی
نیوزلنــد، برنــج ژاپــن و ســرامیک ویتنــام را شــامل مــی شــود، بلکه 
ــا  ــد ت ــی کن ــک م ــنگتن کم ــت واش ــه دول ــیعتر ب ــادی وس در ابع
قوانیــن تجــارت جهانــی را در یکــی از اســتراتژیک تریــن مناطــق 
ــا بازاریابــی  ــا بــه ایــن ترتیــب همزمــان ب دنیــا بازنویســی کنــد ت
ــکا، قــدرت هــای اقتصــادی آســیا  ــرای کاالهــای ســاخت آمری ب
ــی  ــای آمریکای ــدل ه ــت از م ــه تبعی ــز ب ــد نی ــن و هن ــر چی نظی

ــوند. ــارت وادار ش تج
از منظــری تئوریــک، یکــی از بیــم های موجود ناشــی از گســترش 
ــرار دادن  ــعاع ق ــت الش ــه ای تح ــای منطق ــازمان ه ــا و س نهاده
موضــوع جهانــی شــدن اســت. در واقــع برخــی معتقــد هســتند که 
گســترش منطقــه گرایــی بــه نوعــی نشــان از ناکارآمــدی جهانــی 
ســازی اســت. البتــه عــده نیــز معتبقــد هســتند کــه منطقــه گرایی 
در تضــاد بــا جهانــی شــدن نیســت بلکــه باعــث گســترش جهانی 

شــدن نیــز مــی شــود.
ــتاد  ــر« اس ــور»لری بیک ــا پروفس ــی ب ــتا گفتگوی ــن راس در همی
حقــوق و امــور بیــن الملــل دانشــگاه ایالتــی پنســیلوانیا در آمریــکا 

ــده اســت. ــر آم ــه مشــروح آن در زی ــده اســت ک ــام ش انج
ــی و عضــو انجمــن  ــوق آمریکای ــری بیکــر عضــو موسســه حق ل
ــرکت  ــت ش ــه حکوم ــن، موسس ــی چی ــی اروپای ــات حقوق مطالع
هــای اروپایــی اســت و در دانشــگاه ههــای مختلــف اروپــا و آمریکا 
ــاع  ــا و اتب ــرکت ه ــی، ش ــوق اساس ــت و حق ــس سیاس ــه تدری ب

ــی ورزد. ــادرت م ــی مب خارج
وی همچنیــن بین ســال هــای ۲0۱۲ تــا ۲0۱۳ ریاســت دانشــکده 
ســنای دانشــگاه ایالتــی پنســیلوانیا را عهــده دار بــوده اســت. لــری 
بیکــن همچنیــن کتــاب هــا و مقــاالت متعــددی را در خصــوص 

جهانــی شــدن منتشــر کــرده اســت.

ــا  ــت؟ آی ــی چیس ــه گرای ــما از منطق ــی ش ||  ارزیاب
ــازی  ــی س ــف جهان ــت تضعی ــاله در جه ــن مس ای
پیــش مــی رود و یــا در نهایــت بــه تقویــت آن کمــک 

ــرد؟ ــد ک خواه
منطقــه گرایــی یــک وزنــه تعــادل ضــروری بــرای جهانــی ســازی 
اســت و در زنجیــره تولیــد جهانــی وقتــی صحبــت از ســهم عمــده 
تــری از ارزش افــزوده باشــد، حکــم مقیــاس انــدازه گیــری را بــه 
عنــوان یــک زیرمجموعــه قــدرت دارد. امــا منطقــه گرایــی در عین 
ــی  ــتی جهان ــای امپریالیس ــتم ه ــت در سیس ــی شکس ــال نوع ح
محســوب مــی شــود کــه )در ۲000 ســال گذشــته هــر از گاهــی( 
قــادر بــه مدیریــت و بهــره بــرداری از اختالفــات منطقــه ای بــوده 
ــد. امــا، منطقــه گرایــی مایــه تضعیــف جهانــی ســازی نیســت  ان

بلکــه صرفــا موجــب افزایــش هزینــه تولیــد مــی شــود.

ــی ســازی موجــب  ــه نظــر مــی رســد کــه جهان || ب
ــل  ــت. دلی ــده اس ــی نش ــای امنیت ــف نظام ه تضعی

ــت؟ ــر چیس ــن ام ای
ــط  ــرده اســت. فق ــر ک ــی را متاث ــای امینت ــازی نظام ه ــی س جهان
ــن  ــردم از ای ــن م ــی یافت ــه آگاه ــد ک ــی کن ــان نم ــی گم کس
موضــوع ســودمند باشــد. نظــام هــای امنیتی نظیــر جهانی ســازی 
ــد و عرضــه ســاخته شــده  ــداد زنجیره هــای تولی اقتصــادی در امت
ــی  ــادل اطالعات ــات و تب ــه اطالع ــر پای ــا ب ــن نظام ه ــا ای ــد. ام ان
هــم بنــا شــده انــد. بنابرایــن انتظــار جهانــی ســازی هرچــه بیشــتر 
ــم  ــا را داری ــک آنه ــان نســبت تفکی ــه هم ــی و ب ــای امنیت نظام ه
ــون  ــی چ ــای مختلف ــت ه ــا در دل حکوم ــن نظام ه ــه ای ــرا ک چ
ــای  ــه نظام ه ــه و ب ــعه یافت ــره توس ــیه و غی ــن، روس ــکا، چی آمری

ــا وابســته خصوصــی و عمومــی تســری مــی یابنــد. ــع ی تاب

|| فرهنــگ چیــن علیرغــم آنکــه بیشــترین جمعیــت 
ــی  ــر چندان ــاص داده، تاثی ــود اختص ــه خ ــان را ب جه
بــر فرهنــگ جهانــی نداشــته اســت. دلیــل ایــن امــر 

چیســت؟
بــه ایــن دلیــل کــه آنهــا بــرای مــدت زیــادی بــه ایــن مســئله بــی 
توجــه بودنــد. امــا مســائل در حــال دگرگونــی اســت. منتظر باشــید 

ــا کنید. و تماش

مریم خرمایی

آرژانتیــن ضمــن پافشــاری بــر مواضــع قبلــی خــود نســبت 
بــه مالکیــت جزایــر »فالکلنــد«، از انگلســتان دعــوت کــرد 
ــل و  ــز ح ــالمت آمی ــور را از راه مس ــات دو کش ــا مناقش ت

ــد. فصــل کنن
دولــت راســت گــرای »مائوریســیو ماســری« رئیــس 
ــه  ــود ب ــق خ ــر ح ــد ب ــا تاکی ــن ب ــد آرژانتی ــور جدی جمه
ــت  ــتان خواس ــت انگلس ــد« از دول ــر »فالکلن ــت جزای مالکی
تــا بــرای حــل و فصــل مناقشــات ارضــی موجــود بیــن دو 

ــردد. ــره بازگ ــز مذاک ــای می ــه پ ــور ب کش
در همیــن رابطــه، وزارت امــور خارجــه آرژانتیــن بــا صــدور 

بیانیــه ای گفــت: امــروز ۱8۳ ســال از اشــغال جزایــر 
فالکلنــد بــه دســت دولــت انگلســتان مــی گــذرد و آرژانتیــن 
ــن  ــت ای ــال مالکی ــود در قب ــلم خ ــق مس ــر ح ــان ب همچن

ــی ورزد. ــد م ــون آن تاکی ــی پیرام ــط آب ــر و محی جزای
البتـه انتظار مـی رود که دولت محافظه کار ماسـری نسـبت 
به دولـت چـپ گـرای »کریسـتینا فرنانـدز« رئیـس جمهور 
سـابق آرژانتیـن مواضـع نـرم تـری را در قبال تداوم اشـغال 
جزایـر فالکلنـد کـه آرژانتینـی هـا آن را »مالوینـاس« مـی 
نامنـد، اتخاذ کنـد و ایـن مطلب حتـی در بیانیـه وزارت امور 

خارجـه آرژانتیـن هـم بـه خوبی قابل مشـاهده اسـت.

ــدی خــود  ــه پایبن ــه ب ــن بیانی ــرس در ای ــس آی ــت بوین دول
ــا  ــق ب ــز و مطاب ــح آمی ــای صل ــه حــل مناقشــات از راه ه ب

ــرده اســت. ــد ک ــل تاکی ــن المل ــن بی قوانی
ــه  ــی ب ــس جنوب ــوس اطل ــع در اقیان ــد واق ــر فالکلن جزای
ــه  ــالدی رخ داد ب ــال ۱98۲ می ــه در س ــی ک ــال جنگ دنب
ــا  ــان ت ــد و از آن زم ــی درآم ــای انگلیس ــب نیروه تصاح
کنــون بــر ســر مالکیــت آن بیــن دو کشــور اختــالف نظــر 
وجــود دارد. ایــن جزایــر در فاصلــه ۴8۳ کیلومتــری از 
آرژانتیــن واقــع شــده حــال آنکــه فاصلــه انگلســتان تــا آن 

ــت. ــر اس ــزار کیلومت ــش از ۱۳ ه بی

با تاکید بر حق مالکیت جزایر »فالکلند«؛

دولت راست گرای »ماسری« انگلستان را به میز مذاکره دعوت کرد

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 51 |  شماره 11 |  6 بهمن 94

آمـریـــــکا

واشـنگتن بـرای تسـلط بر آمریـکای التیـن طرح 
»عملیـات کنـدور« را در این حـوزه به اجـرا درآورد 
امـا پـس از شکسـت، اکنـون بـه کودتایـی آرام 
موسـوم به »نتیجـه حاصـل از آراء انتخابات« علیه 

چـپ گرایان متوسـل شـده اسـت.
موج گسـتره چـپ گرایـی در کشـورهای آمریکای 
التیـن که در دهـه های پیش و بـا محوریت مبارزه 
با امپریالیسـم و سـرمایه داری در کشورهای مهمی 
از ایـن حـوزه آغـاز شـده بـود با بـه قدرت رسـیدن 
دولـت هـای برخـوردار از آراء گسـترده مردمـی در 
ایـن کشـورها آن چنـان قـوت گرفـت کـه پیکـره 
عظیـم و یکپارچـه ای را علیه نفوذ حامیان سـرمایه 
دارِی محـض بـه سـرکردگی آمریکا به وجـود آورد 
به گونه ای که کشـورهایی که زمانی تحت سـلطه 
نظامیان به عنـوان حیات خلوت آمریکا تلقی شـده 
و بـرای ایـن کشـور حاشـیه امنـی را مهیا سـاخته 
بودند، دیگر سرسـپردگی دوران سـلطه و استعمار را 
ابراز نداشـته و حافـظ منافع کارتل هـای اقتصادی 

و سیاسـی آمریکا به شـمار نمـی آمدند.
رونـد تکوینـی ایـن مسـیر را مـی تـوان در نمونـه 
هـای زیر بـه خوبـی اثبات کـرد: »فیدل کاسـترو« 
از ۱959 تـا ۲008 در کوبـا، »سـالوادور آلنـده« در 
سـال ۱9۷0 در شـیلی؛ »هوگـو چـاوز« در سـال 
۱999، بـه قـدرت رسـیدن حـزب چـپ گـرای 
»ساندنیسـت« هـای نیکاراگوئـه در سـال ۱9۷9، 
»لـوال داسـیلوا« در سـال هـای ۲00۴ تـا ۲0۱0 و 
سـپس »دیلما روسـف« از ۲0۱۱ تاکنون در برزیل، 
تـا ۲00۷ و سـپس  از ۲00۳  »نسـتور کرچنـر« 
همسـرش »کریسـتینا کرچنر« از ۲00۷ تـا ۲0۱5 
در آرژانتیـن، »تابـاره واسـکز« در اروگوئـه از ۲005 
تـا ۲0۱0 و از مـاه مـارس ۲0۱5 تـا کنـون، »خوزه 
موخیـکا« در اروگوئـه از ۲0۱0 تـا ۲0۱5، »میشـله 
باشـلت« در شـیلی از ۲00۶ تا ۲0۱0 و از ماه مارس 
رئیـس  منـدز«  لوگـو  »فرنانـدو  تاکنـون،   ۲0۱۴
جمهور پاراگوئـه از ۲008 تـا ۲0۱۲، »اوو مورالس« 
در بولیـوی از۲00۶ تاکنـون و »رافائـل کـوره آ« در 
اکوادور از  سـال ۲00۶ تا کنون. همـه و همه دارای 
وجـه مشـترکی بـه نـام گرایشـات چـپ گرایانه و 
سوسیالیسـتی بـوده و پرچم مبارزه با رؤیای سـلطه 
بالمنـازع آمریکا بـر کشـورهای خـود در آمریکای 

التیـن را آشـفته سـاخته اند.
امـا آمریـکا نیـر در ایـن میـان بـی کار ننشسـت 
و بـه شـیوه معمـول ایـن کشـور در رویـه مقابله با 
حاکمیـت هـای اسـتقالل طلـب، دسیسـه هـای 
گوناگونـی را در مبـارزه با آن ها طراحـی و آزمایش 
کرد. در کودتـای موفق آمریکا علیه سـالوادور آلنده 
رئیـس جمهـور شـیلی که تنها سـه سـال پـس از 
بـه قـدرت رسـیدن وی بـا آراء چشـم گیـر مردمی 
به اجـرا درآمد، ژنرال »آگوسـتو پینوشـه« در سـال 
۱9۷۳ و در جریـان یـک کودتـای نظامی خونین به 
قدرت رسـید و سـالوادور آلنده را نیز به قتل رسـاند.

برانـدازی آلنـده زمانـی محقـق شـد کـه آمریـکا 
مجـال هیچگونه اسـتقالل طلبی را به کشـورهای 
ایـن حوزه نمی داد و سـیل چپ گرایـان هنوز مانند 
زمـان حال، گریبان آمریکا را نفشـرده بـود. لذا پس 
از براندازی دولت منتخب سـالوادور آلنده در شـیلی، 

عملیـات مشـترکی بـا همـکاری عوامـل دسـت 
نشـانده آمریـکا در کشـورهای شـیلی، آرژانتیـن،  
برزیـل و  اوروگوئـه بـا عنـوان »عملیـات کنـدور« 
در دهـه هـای ۷0 و 80 میـالدی تحـت فرماندهی 
آژانـس اطالعـات مرکـزی آمریـکا »سـیا« آغـاز 
گردیـد و در نتیجـه ده هـا تـن از فعـاالن چـپ در 
کشـورهای مختلـف منطقـه از جملـه در برزیـل، 
آرژانیتیـن، بولیوی، اروگوئه و پاراگوئه توسـط دولت 
هـای تحت حمایـت آمریـکا، به زنـدان افتـاده و یا 

بـه قتل رسـیدند.
در ادامـه ایـن خط سـیر، نبایـد کودتـای آمریکایی 
سـال ۲00۳ علیـه هوگـو چـاوز رئیـس جمهـور 
پیشـین ونزوئـال را از یـاد بـرد. »جیمـی کارتـر« 
رئیـس جمهور اسـبق آمریکا در ۳0 شـهریور سـال 
۱۳88 در گفتگـو بـا روزنامه کلمبیایـی »ال تیمپو« 
در ایـن بـاره اذعان کـرد: فکر می کنم هیچ شـکی 
وجـود نـدارد که آمریـکا در کودتای سـال ۲00۳ در 
ونزوئـال نقش داشـته اسـت؛ کودتایی کـه دوام آن 

تنها بـه مـدت ۴8 سـاعت بود.
اما پـس از تـداوم رونـد به قـدرت رسـیدن رهبران 
اسـتقالل طلب چپ گرا و تشـدید آن پس از سـال 
۲000 میـالدی، دیگـر آمریـکا نمـی توانسـت بـا 
تمسـک به دسیسـه هـای قدیمـی از قبیـل کودتا 
بـه برانـدازی آن هـا اقـدام نمایـد؛ چـرا کـه تعـداد 
ایـن کشـورها افزایـش یافتـه و همچنیـن برخـی 
کشـورهای مهـم در آمریکای التین ماننـد ونزوئال 
بـا اسـتفاده از تفوق منابـع درآمدی حاصـل از منابع 
غنـی انرژی بـه اتحـاد  دولت هـای چپگـرا در این 
حـوزه اهتمام مـی ورزیدند؛ شکسـتی کـه علیرغم 
اثبـات آن بـه آمریـکا متعاقـب کودتای ۴8 سـاعته 
ونزوئـال بـا بهانـه درگیـر شـدن در جنگ افـروزی 
هـای خاورمیانـه ای مـورد توجیـه واشـنگتن قـرار 
گرفـت تا به صـورت موقـت توجهات را از دسیسـه 
آمریکایـی  تـر سـردمداران  چینـی هـای جدیـد 

نماید. منحـرف 
از عوامـل دیگـر اسـتمرار رونـد پیـروزی هـای 
مخالفـان لیبرالیسـم آمریکایـی مـی توان به رشـد 
سـریع اقتصاد چیـن و نیازمندی شـدید این کشـور 
به مواد اولیه و گسـترش مناسـبات آن هـا در حوزه 
تسـلیحاتی و انرژی با روسـیه و همچنیـن ایران به 
عنـوان کشـور مبـارز بـا سـلطه طلبـی آمریـکا نام 
بـرد؛ اقداماتـی کـه در نهایـت قریب به سـه چهارم 
از جمعیـت ۳50 میلیون نفـری آمریـکای التین را 
تحت پوشـش دولـت های چـپ گـرا قـرار داد و از 
سـویی آن ها را به سمت توسـعه مناسبات گسترده 
ای پیـش بـرد تـا جاییکـه توانسـتند بـه حـدی از 
رشـد اقتصادی برسـند که سیاسـت هـای حمایت 
اجتماعـی را بـا موفقیـت بـه اجـرا درآورده و از همه 
مهمتر اینکه در سـال هـای اخیر، آن هـا را در زمره 
کشـورهایی قرار دهد که کمترین آسـیب پذیری را 

از بحـران جهانـی اقتصاد داشـته اند.
آمریـکا با حصول اطمینـان از ناتوانی در اسـتفاده از 
ابزارهای سـنتی خود برای متالشـی کـردن محور 
چـپ گرایـان در آمریـکای التیـن، آرام آرام رونـد 
خزنـده ای را بـرای مقابلـه بـا آن هـا بـه کار بـرد. 
آمریـکا این بـار به شـکلی کاماًل حسـاب شـده به 
توطئه چینی علیـه چپ گرایـان در آمریکای التین 
پرداخـت. نقشـه جدیـد واشـنگتن بر اسـاس ایجاد 

محدودیـت هـای اقتصـادی در ایـن کشـورها و 
دامـن زدن بـه نارضایتی های عمومـی علیه حکام 

منتخب خودشـان سـازماندهی شـده اسـت.
قرار اسـت بـا ایجاد سـونامی مشـکالت متعـدد به 
ویـژه در حـوزه رفاهـی و اقتصـادی، مـردم را بـه 
اعتراضـات وسـیع علیـه دولت هـای خـود ترغیب 
کننـد تـا ایـن دولـت هـا آرام آرام حمایـت هـای 
منشـعب از آراء مردمـی را در فراینـد انتخابـات از 
دسـت دهنـد. آمریـکا نیـز بـا اسـتفاده از فضـای 
موجـود خواهـد توانسـت کاماًل بـه صـورت عادی 
از  برخـی  برسـاند.  قـدرت  بـه  را  خـود  حامیـان 
کارشناسـان حوزه بین الملل ایـن کودتای خاموش 
را »نتیجـه حاصـل از آراء انتخابـات« نامگـذاری و 
ابزارهـای تبلیغاتـی رسـیدن آمریکا به اهـداف خود 
در این مسـیر را دموکراسـی، آراء مـردم، اقتصاد باز، 
گسـترش همکاری بـا قدرت هـا، رفـاه اقتصادی و 

اجتماعـی بیشـتر و ... بیـان کـرده اند.  
تحقـق توطئه جدید آمریکا مسـتلزم فراهـم آوردن 
بسـترهایی بـود که به مـرور زمان زیرسـاخت های 
الزم بـرای کاهـش حمایت هـای مردمـی از دولت 
هـای چپ گـرا را بـه گونـه ای مهیا کند کـه نتایج 
انتخابـات در کشـورهای آمریـکای التیـن گویای 
شکسـت دولـت هـای ضـد امپریالیسـتی باشـد؛ 
بـه این شـکل تردیـد کمتـری نیز بـه ادامـه نقش 
آفرینـی هـای مختلـف و وسـیع آمریـکا بـه وجود 
خواهد آمد. بسترسـازی آمریکایی ها در این مسـیر 
شـوم طیف عظیمـی از ابزارهـا را بـه خدمت گرفته 
اسـت؛ از دسـتور بـه برخـی مرتجعین عربـی برای 
کاهش شـدید قیمت نفت بـا هدف تأثیرگـذاری بر 
اقتصـاد این حـوزه تـا تزریـق مبالغ هنگفتـی پول 
و سـرمایه گـذاری رسـانه ای هدفمنـد بـرای القاء 
مضامیـن لیبرالیسـم را تنهـا نمونـه هایی از سـیل 
گسـترده هجمـه آرام و خامـوش غـرب مـی توان 

برشمرد.
امـا در ایـن میـان برخـی از سـران کشـورهای 
آمریـکای التیـن کـه در شناسـایی دسیسـه چینی 
هـای آمریـکا در ایـن مسـیر از تجربـه کافـی در 
ادبیات پیشـین اسـتعماری ایاالت متحده برخوردار 
بودنـد، نسـبت بـه خیـزش آرام توطئـه لیبرالیسـم 
بـرای تحـت الشـعاع قـرار دادن دسـت آوردهـای 
آزادیخواهانـه کشـورهای ایـن حـوزه هشـدارهای 

الزم را داده بودنـد.
»رافائـل کـوره آ« رئیس جمهـور اکـوادور ۱۶ مرداد 
ماه سـال جـاری در جریـان یک سـخنرانی از وقوع 
جنـگ سـرد جدیـدی علیـه چپگرایـان آمریـکای 
التیـن بـرای برانـدازی آنهـا خبـر داده و با هشـدار 
در ایـن بـاره گفتـه بـود: هدف ایـن جنـگ، احیای 
محافظـه کاران و از بین بردن دولت هـای چپگرا در 

آمریـکای التین اسـت.
»دیلما روسـف« رئیس جمهوری برزیـل نیز ضمن 
راسـت  بی ثبات کننـده  اقدامـات  از  تأسـف  ابـراز 
گرایـان افراطـی ایـن کشـور علیـه دولتـش تأکید 
کـرده بـود: ایـن افـراد به جـای تـالش بـرای رفاه 
مـردم برزیـل، تمـام وقت خـود را صـرف انتقـاد از 

دولـت می کننـد.
»اوو مورالـس« رئیـس جمهـوری بولیـوی هـم در 
۲۴ ژوئن سـال میـالدی گذشـته درباره پشـتیبانی 
آمریـکا از جنبـش هـای حامـی سـرمایه داری در 
اظهـار نظـری تصریح کـرده بـود: آمریـکا همواره 
کوشـیده اسـت بـا سیاسـت های مخـرب خـود، 
بـه کشـورهای آمریـکای التین آسـیب برسـاند و 
تـا زمانـی کـه بـه هـدف خـود نرسـد آرام نخواهد 
نشسـت. آمریکا درتالش اسـت بـه وسـیله آنها بر 
منطقـه چیره شـود و دارایی هـای آن را غـارت کند.

»کریسـتینا فرناندز« رئیس جمهور پیشین آرژانتین 
در اوایـل ژوئـن ۲0۱5 و در مراسـم بزرگداشـت 
سـالگرد اسـتقالل ایـن کشـور بـا هشـدار دربـاره 
تالش هـای جدیـد بـرای بازگشـت سیاسـت های 
نئولیبرالیسـتی در آمریـکای التیـن داد گفتـه بـود: 
می خواهنـد آمریـکای التیـن را بـه سـوی بحران 
سـوق دهنـد و مـردم منطقـه را بـه سیاسـت های 

نئولیبرالیسـتی سـابق  بازگرداننـد  .
مهمتریـن عـوال تأثیرگـذار بـر تحـوالت کنونـی 
آمریـکای التیـن و افـول کنونـی چـپ گرایـان در 
ایـن حـوزه را می تـوان در مـوارد زیر ارزیابـی کرد:

*فقـدان مدیریـت مؤثـر بـرای مبـارزه بـا نبـرد 
اقتصـادی آمریـکا علیـه این کشـورها که بـه مرور 
بـه افزایـش بیـکاری، کاهـش رتبـه اقتصـادی و 
افزایـش تـورم در این کشـورها مبدل شـده اسـت.

*عـدم نهادینه کـردن اهـداف جنبـش چگرایانه با 
هدف اسـتمرار و تسـری آن بـه ویژه در نسـل دوم 

جمعیت این کشـورها
*کافـی نبودن تـالش هایی منسـجم در راسـتای 
مهار فسـار اقتصـادی برجـای مانـده از دوران قبل 
از شـکوفایی و اوج گرفتـن اتحـاد دولـت هـای 

چپگرایـان
*فقـدان مبـارزه کافـی و هدفمند با تغییـر نگرش 
و ذائقـه عمومـی متأثـر از اهتمام هماهنگ رسـانه 

هـای تحت سـلطه آمریـکا و ... .
مؤلفـه های مهمی ماننـد عوامل فوق باعث شـدند 
تا چپگرایان اسـتقالل گـرا در برخی از کشـورهای 
آمریـکای التیـن بخشـی از کامیابـی های خـود را 
در انتخابـات اخیر از دسـت داده و ناخواسـته در دور 
باطـل جنگ خامـوش آمریـکا که ایـن بار با اسـم 
رمـز »نتیجـه حاصـل از آراء انتخابـات« علیـه این 

حـوزه طراحی شـده اسـت قـرار بگیرند.

توطئه واشنگتن در آمریکای التین؛ 
از »عملیات کندور« تا »انتخابات«

مهدی ذوالفقاری
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ــی  ــب هیدروژن ــش بم ــمالی از آزمای ــره ش || ک
ــی  ــر داد. شــما ایــن موضــوع را چطــور ارزیاب خب

ــد؟ ــی کنی م
صــرف نظــر از اینکــه بمبــی کــه کــره شــمالی آزمایــش کرده 
ــوده، ایــن چهارمیــن آزمایــش هســته ای  ــوع بمبــی ب چــه ن
کــره شــمالی اســت کــه نشــان مــی دهــد دانــش فنــی کــره 
شــمالی در طراحــی هســته ای پیشــرفت کــرده اســت. کــره 
شــمالی اخیــرا موشــک بالســتیکی را کــه توانایــی رســیدن تــا 
خــاک ایــاالت متحــده داشــته باشــد آزمایــش نکــرده اســت. 
ایــن کشــور همچنیــن موشــک قــاره پیمــای بالســتیک خــود 
ــز آزمایــش نکــرده اســت.  ــی ام را نی ــه آی ســی ب موســوم ب
عــدم آزمایــش ایــن موشــک بــه دلیــل مشــکالت فنــی بــوده 
کــه پیونــگ یانــگ بــا آنهــا مواجــه اســت. مــواردی همچــون 
ســوار کــردن کالهــک هــای هســته ای ســبک بــر روی ایــن 
ــرای ورود مجــدد  ــن موشــک ب ــور ای ــی موت موشــک، طراح
ــتند  ــواردی هس ــش آن م ــت آزمای ــد صح ــا تائی ــام و ی اجس

کــه کــره شــمالی بایــد بــه آنهــا پاســخ بدهــد.
ــر  ــرن حاض ــه در ق ــت ک ــوری اس ــا کش ــمالی تنه ــره ش ک
اقــدام بــه آزمایــش هســته ای کــرده و ایــن در حالــی اســت 
ــش  ــع آزمای ــع من ــان ۱99۶جام ــوز پیم ــن کشــور هن ــه ای ک
ــرده؛  ــا نک ــی( را امض ــی ت ــی ب ــی ت ــته ای )س ــای هس ه
ــت  ــورای امنی ــای ش ــه ه ــب قطعنام ــه موج ــه ب ــی ک پیمان
آزمایــش هــای هســته ای را ممنــوع کــرده اســت. آزمایــش 
ــام  ــم آن و انج ــه تحری ــر ب ــور منج ــن کش ــی ای ــای قبل ه
ــز  ــار نی ــن ب ــن کشــور شــد. ای ــی از ای ــن الملل ــای بی انتقاده
شــورای امنیــت بــرای بررســی ایــن موضــوع تشــکیل جلســه 
مــی دهــد امــا بایــد ایــن نکتــه را یــادآور شــوم کــه ایــن کار 
نتیجــه خاصــی دربــر نخواهــد داشــت. اعمــال تحریــم هــای 

ــرد  ــه کــره شــمالی فقــط از لحــاظ سیاســی کارب بیشــتر علی
ــد امــا اجــرای صحیــح و قدرتمنــد تحریــم هــای فعلــی  دارن
ــه  ــا برنام ــه ب ــورهایی ک ــه کش ــورد اینک ــختگیری در م و س
ــی  ــا تنبیهات ــتند ب ــاط هس ــمالی در ارتب ــره ش ــته ای ک هس

ــت. ــد داش ــرد را خواه ــترین کارب ــوند بیش ــی ش ــه م مواج

ــره  ــدام ک ــن اق ــه ای ــش ب ــکا در واکن ||  آمری
ــرده  ــال ک ــدی اعم ــای جدی ــم ه ــمالی، تحری ش
اســت. آیــا ایــن قبیــل اقدامــات مــی توانــد کــره 

ــد؟ ــف کن ــمالی را متوق ش
ــره  ــته ای ک ــران هس ــد بح ــی توان ــی نم ــه تنهای ــم ب تحری
شــمالی را حــل کنــد. »بــاراک اوبامــا« رئیــس جمهــور فعلــی 
ــد و  ــی توانن ــور م ــن کش ــی ای ــور آت ــس جمه ــکا و رئی آمری
ــتراتژی  ــوص اس ــر در خص ــات موث ــام اقدام ــاده انج ــد آم بای
بیــن المللــی بــرای مقابلــه بــا تهدیــد هســته ای کــره 

ــد. ــمالی باش ش
ــه باشــد کــه  ــن نکت ــاز ای ــا آغ ــد ب ــد مــی توان سیاســت جدی
ایــن موضــوع را بــه رســمیت بشناســیم کــه بدون یــک روش 
ــه  ــدن ب ــک ش ــرای نزدی ــده ب ــا ش ــر و احی ــک موث دیپلماتی
کــره شــمالی نمــی تــوان امیــدی بــه متوقــف شــدن برنامــه 
موشــکی ایــن کشــور داشــت. اگــر غیــر از ایــن باشــد کــره 
شــمالی احتمــاال بــه توســعه برنامــه هســته ای و موشــکی خــود 
مــی پــردازد. در ایــن میــان متاســفانه آمریــکا و کــره شــمالی بر 
ــرار  ــی و اص ــه زن ــته ای چان ــرات هس ــاز مذاک ــرایط آغ روی ش
ــن امــر اصــرار دارد کــه کــره  ــر ای ــد و واشــنگتن ب ــادی دارن زی
ــه را روشــن ســازد کــه از تکــرار رفتارهــای  ــن نکت شــمالی ای
ــدن  ــام مان ــه تم ــه نیم ــر ب ــه منج ــال ۲005 ک ــود در س خ
مذاکــرات خلــع ســالح هســته ای شــد خــودداری مــی کنــد.

ــورهای 5+۱  ــرات کش ــه مذاک ــوان ب ــی ت ــه م ــن رابط در ای
ــا ایــران کــه منجــر بــه یــک نتیجــه برد-بــرد شــد اشــاره  ب

ــرد. ک

|| آیــا آمریــکا نبایــد سیاســتهای خصمانــه خــود 
علیــه کــره شــمالی را متوقــف کــرده و دیپلماســی 
ــر  ــن در نظ ــل ممک ــه راه ح ــوان یگان ــه عن را ب

ــرد؟ بگی
ــه  ــل ب ــازمان مل ــق س ــد از طری ــز بای ــان نی ــورهای جه کش
آزمایــش جدیــد کــره شــمالی واکنــش نشــان دهنــد و قــدرت 
ــی  ــرای اجــرای معاهــدده ۱99۶ ســی ت ــز ب ــزرگ نی هــای ب
ــه موشــکی و هســته ای  ــر برنام ــد. اگ ــالش کنن ــی ت ــی ت ب
کــره شــمالی بــدون پاســخ بمانــد و اگــر کشــورهای بــزرگ 
ــای  ــش ه ــت آزمای ــرای ممنوعی ــی ب ــای جهان ــالش ه ت
ــای  ــش ه ــی از آزمای ــد ناش ــد تهدی ــا نکنن ــته ای را احی هس
ــای  ــال ه ــت در س ــن اس ــه و ممک ــش یافت ــته ای افزای هس
ــد.  ــن کار بزنن ــه ای ــز دســت ب ــده کشــورهای دیگــری نی آین
ــاره  ــکا درب ــه آمری ــیده ک ــان آن رس ــاس زم ــن اس ــر همی ب
ــر  ــد نظ ــمالی تجدی ــره ش ــال ک ــود در قب ــای خ ــت ه سیاس
ــدات  ــورها تعه ــه کش ــد ک ــری کن ــر را رهب ــن ام ــرده و ای ک
خــود بــه ســی تــی بــی تــی را انجــام دهنــد و یــک تابــوی 
ــد.  ــود بیاب ــته ای بوج ــای هس ــش ه ــرای آزمای ــی ب جهان
ــف  ــت توق ــره جه ــرای مذاک ــده ب ــا ش ــای احی ــالش ه ت
آزمایــش هــای هســته ای و موشــکی کــره شــمالی موجــب 
توقــف پیشــرفت هــای ایــن کشــور در ایــن حــوزه هــا شــده 
ــه آمریــکا و متحــدان آن نیــز ایــن فرصــت را مــی دهــد  و ب
کــه بــرای رســیدن بــه یــک توافــق جامــع بــا کــره شــمالی 

ــند. ــته باش ــار داش ــی در اختی ــان کاف زم

گفتگو با داونپورت:

سیاست آمریکا در قبال کره شمالی باید تغییر 
کند/عدم کارایی تحریم

مدیر بخش خلع سالح انجمن کنترل سالح آمریکا با 
کره  توسط  هیدروژنی  بمب  آزمایش  انجام  به  اشاره 
به  دادن  پایان  برای  آمریکا  که  داشت  عنوان  شمالی 
تهدیدهای ناشی از این امر باید سیاست خود را تغییر 

. هد د
بمب  آزمایش  درباره  هنوز  غربی  کشورهای  چند  هر 
هیدروژنی توسط کره شمالی و صحت این خبر با تردید 
سخن می گویند اما این امر موجب هراس کشورهای 
غربی به ویژه آمریکا شده بطوریکه واشنگتن اقدام به 
اعمال دور تازه ای از تحریم ها علیه پیونگ یانگ نموده 

. ست ا
عالوه بر این اقدام آمریکا در به پرواز درآوردن جنگنده 
های بی-۵۲ بر فراز کره جنوبی برای هشدار دادن به 
کره شمالی نشان داد که آمریکا وارد نوعی تقابل شده 
و گزارش روز چهارشنبه نیویورک تایمز درباره آماده 
شدن آمریکا برای آزمایش هسته ای نیز این موضوع را 

به نوعی ثابت کرد.
در همین رابطه برای تشریح بهتر تحوالت بوجود آمده بعد 
از آزمایش بمب هیدروژنی با »کلسی داونپورت« مدیر 
بخش خلع سالح انجمن کنترل سالح آمریکا، به گفتگو 

نشستیم که مشروح آن به شرح زیر است:

آمـریـــــکا
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