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ایران در جهان

آراء و اندیشــه هــای گــری ســیک مشــاور امنیــت 
ــب  ــین ادی ــگان و آرش ــر و ری ــای کارت ــی دولته مل
ــم  ــوص نظ ــدن در خص ــگاه لن ــتاد دانش ــدم اس مق
ــات  ــکده مطالع ــارس در پژوهش ــج ف ــی خلی امنیت

ــد. ــی ش ــد و بررس ــه نق خاورمیان
نشســت نقــد و بررســی آراء و اندیشــه هــای 
پروفســور گــری ســیک و پروفســور آرشــین ادیــب 
مقــدم دربــاره نظــم امنیتــی خلیج فــارس بــا حضور 
ــج  ــروه خلی ــر گ ــی مدی ــواد صالح ــید ج ــر س دکت
فــارس پژوهشــکده مطالعــات خاورمیانــه و حضــور 
جمعــی از اســاتید و پژوهشــگران ایــن پژوهشــکده 

ــد. ــزار ش برگ
ــکر  ــا پژوهش ــران نی ــواد حی ــت ج ــن نشس در ای
پژوهشــکده مطالعــات خاورمیانــه بــه بررســی آراء و 
اندیشــه هــای دکتــر گــری ســیک و دکتــر آرشــین 
ادیــب پرداخــت و گفــت: یکــی از اندیشــمندانی که 
مطالعــات جامعــی در خصــوص نظــم امنیتــی خلیج 
ــدم  ــب مق ــین ادی ــر آرش ــام داده دکت ــارس انج ف

اســتاد دانشــگاه لنــدن اســت.
وی افــزود: تــز دکتــرای ایشــان در خصــوص خلیج 
ــوان  ــا عن ــی ب ــب کتاب ــه در قال ــوده ک ــارس ب ف
ــه  ــارس« ب ــج ف ــی در خلی ــن الملل ــت بی »سیاس
فارســی منتشــر شــده اســت. اهمیــت ایــن کتــاب 
ــا  ــه ب ــت ک ــری اس ــن اث ــه اولی ــت ک ــن اس در ای
پرداختــن بــه سیاســتهای بین المللــی دربــاره خلیج 
فــارس ایــده ایجــاد نظــم امنیتــی جدیــد پیشــرفته 
ای را بــرای خلیــج فــارس بــدون مداخلــه قدرتهای 

ــرده اســت. ــی مطــرح ک غرب
وی تصریــح کــرد: ادیــب مقــدم معتقــد اســت کــه 
ــک قدرت)چــه  ــک توســط ی ــت هژمونی ــده امنی ای
ــا هــدف کنتــرل و نظــم  داخلــی و چــه خارجــی( ب
ــای  ــت قدرته ــان رقاب ــه از زم ــه منطق ــی ب بخش
ــده  ــوده اســت و ای اســتعماری در منطقــه مطــرح ب
ــن  ــی« و اختصاصــی بی ــت جمع ــر »امنی ــدرن ت م
کشــورهای مســتقل منطقه، موضوعی جدید اســت 
ــه  ــن منطق ــورهای ای ــات کش ــراً در ادبی ــه اخی ک

ــه اســت. ــور یافت ظه
ــتاد  ــن اس ــاد ای ــه اعتق ــرد: ب ــد ک ــا تأکی ــران نی حی
ــه  ــالدی منطق ــه ۱970 می ــدن در ده ــگاه لن دانش
ــرد و  ــگ س ــای جن ــر از فض ــارس متأث ــج ف خلی
سیســتم دو قطبــی منطقــه ای نیمــه مســتقل بــود. 
ــکا  ــود وآمری ــوت ب ــوری فرت ــک امپرات ــا ی بریتانی
ــی  ــه ای خــود یعن ــکای شــرکای منطق ــه ات ــز ب نی
ایــران و عربســتان یــک قــدرت برتــر منطقــه بــود. 
ــر  ــش در براب ــکا و متحدان ــب آمری ــن ترتی ــه ای ب
ــال  ــه دنب ــه ب ــراق، مصــر و ســوریه ک دولتهــای ع
جلــب حمایــت شــوروی بودنــد اقــدام مــی کردنــد. 
در دهــه 70 بــر اســاس دکتریــن نیکســون و ذیــل 
سیاســت دو ســتونی کیســینجر، ایــران و عربســتان 

ــد. ــه بودن ــس« منطق »پلی
وی افــزود: ادیــب مقــدم معتقــد اســت کــه انقــالب 
اســالمی ایــران زمینــه مداخــالت خارجــی در امــور 
ــکا  ــگ آمری ــن جن ــم آورد. همچنی ــه را فراه منطق
و متحدانــش علیــه عــراق نقطــه عطفــی در نظــم 
امنیتــی منطقــه خلیــج فــارس بــود. در ایــن جنــگ 
اگرچــه پیــروزی نظامــی بــرای آمریــکا بــه دســت 
ــکا  ــدت آمری ــتراتژی بلندم ــر اس ــی از نظ ــد ول آم
ــک  ــرد هژمونی ــاس رویک ــن اس ــر همی ــت. ب باخ
ــر  ــه نظ ــرد و ب ــف ک ــه را متوق ــکا در منطق آمری
ــد  ــده ان ــی فهمی مــی رســد سیاســتمداران آمریکای
ایــده نظــام تــک قطبــی شکســت خــورده و ایــده 

ائتالفهــا و همــکاری بــا متحــدان منطقــه ای 
قدرتمنــد نتایــج بهتــری در مقایســه بــا سیاســتهای 

ــه دارد. یکجانب
ــه در  ــات خاورمیان ــکده مطالع ــگر پژوهش پژوهش
ادامــه گفــت: بــه اعتقــاد ادیــب مقــدم ایــده اتحــاد 
شــیخ نشــینهای کوچــک خلیــج فــارس بــا آمریــکا 
ــکا و  ــی آمری ــر حمایت ــل چت ــن ذی ــرار گرفت و ق
موازنــه قــوا در برابــر قدرتهــای منطقــه مثــل عراق 
و ایــران بــرای منافــع ایــران مهلــک نیســت و ایــن 
ترکیــب بــه کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج 
ــه  ــد ک ــی ده ــت م ــاس امنی ــی احس ــارس نوع ف
ــن عنصــر  ــی تری ــه اصل ــاد ک ــای اعتم ــرای ارتق ب

ــت. ــت الزم اس ــی اس ــای دیپلماس ارتق
ــی  ــن نظم ــدم چنی ــب مق ــه ادی ــزود: البت وی اف
را در بلندمــدت پایــدار نمــی دانــد و درصــدد 
طراحــی نظامــی اســت کــه امنیــت پایــدار را بــرای 
ــال داشــته  ــه دنب ــه ب ــی« کشــورهای منطق »تمام
ــه ای  ــی منطق ــا اجماع ــد ب ــم بای ــن نظ ــد. ای باش
جنــگ را نامشــروع بخوانــد و بــرای تأمیــن امنیــت 
ــته  ــی وابس ــای خارج ــه قدرته ــود ب ــای خ اعض
نباشــد. چنیــن ســاختاری نبایــد دارای ســاختار 
ایدئولوژیــک و قومیتــی باشــد. امنیت اســتراتژیک را 

ــرد. ــن ک ــی تأمی ــدون دموکراس ــوان ب ــی ت نم
ــدی  ــع بن ــک جم ــرد: در ی ــح ک ــا تصری ــران نی حی
ــدم  ــب مق ــر ادی ــورد نظ ــی م ــم امنیت ــی از نظ کل
بایــد گفــت کــه بــه اعتقــاد وی نظــم امنیتــی خلیج 
فــارس بایــد از نظــم کنونــی بــه ســوی یــک نظــم 
فراگیــر در بلنمــدت حرکــت کنــد. بــر ایــن اســاس 
وی ســاختارهای کنونــی از جملــه توافقنامــه هــای 
نظامــی بیــن کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس بــا 
ــد و  ــران نمــی دان ــا منافــع ای قدرتهــا را در تضــاد ب
ــه  ــازی ک ــرای اعتمادس ــر ب ــن ام ــت ای ــد اس معتق
بســتر دیپلماســی اســت الزم و ضــروری اســت. بــه 
ــه در  ــت ک ــزی نیس ــی چی ــم کنون ــاد وی نظ اعتق
بلندمــدت تضمیــن کننــده امنیــت و ثبــات تمامــی 
ــک  ــن اســاس ی ــر ای ــه باشــد. ب کشــورهای منطق
ــاز  ــورد نی ــه ای م ــم منطق ــد از نظ ــاری جدی معم
ــی  ــادی م ــی و اقتص ــای فرهنک ــه ابزاره ــت ک اس

ــد. ــرا ایجــاد کن ــد آن توان
وی افــزود: اهمیــت رویکــرد ادیــب مقــدم در ایــن 
اســت کــه رویکــردی ایــده الیســتی نیســت بلکــه 
ــت.  ــه اس ــی منطق ــای کنون ــر واقعیته ــی ب مبتن
ــدم  ــب مق ــر ادی ــورد نظ ــدار م ــم پای ــه نظ اگرچ
ــزاری  ــی اب ــت ول ــوار اس ــخت و دش ــش س تحقق
کــه وی بــرای رســیدن بــه ایــن نظــم ارائــه کــرده 
ــزار  ــن اب ــن و شــدنی تری ــی تری ــه ای عمل ــه گون ب

ــی. ــرد فرهنگ ــی رویک ــت یعن ــود اس موج
ــت از  ــدد اس ــدم درص ــب مق ــد: ادی ــادآور ش وی ی

طریــق نظــم کنونــی و بــا حرکتــی تدریجــی و بــا 
ــی  ــادی م ــی و اقتص ــادالت فرهنگ ــر مب ــد ب تأکی
تــوان بــه مرحلــه ای رســید کــه کشــورهای منطقه 
بــرای برقــراری امنیــت احســاس نیــاز بــه قدرتهای 
فرامنطقــه ای نداشــته باشــند و امنیــت منطقــه ای 

ــزا باشــد. کامــاًل موضوعــی درون
ــری  ــرد گ ــه بررســی رویک ــه ب ــا در ادام ــران نی حی
ــارس پرداخــت  ــج ف ــه نظــم امنیتــی خلی ســیک ب
وگفــت: در حــوزه مســائل ایــران و منطقه پروفســور 
»گــری ســیک« فــردی شــناخته شــده اســت. وی 
ــر  ــگان و کارت ــای ری ــی دولته ــت مل ــاور امنی مش
بــوده اســت. بــه اعتقــاد گــری ســیک بعــد از خروج 
ــا  ــالف انتظاره ــر خ ــارس ب ــج ف ــا از خلی بریتانی
آمریــکا وارد ایــن منطقــه نشــد و تمایلــی بــرای بــر 
عهــده گرفتــن امنیــت خلیــج فــارس نداشــت. یک 
دلیــل اصلــی بــرای ایــن امــر ایــن بــود کــه آمریکا 
ــل  ــود و تمای ــام خــارج شــده ب ــگ ویتن ــازه از جن ت
ــًا  ــت و اساس ــر را نداش ــه دیگ ــک منطق ــه ی ورود ب

ــرا نیــز نداشــت. تــوان آن
ــرای ورود  ــکا ب ــل آمری ــن عــدم تمای وی گفــت: ای
ــن  ــه »دکتری ــر ب ــارس منج ــج ف ــه خلی ــه منطق ب
ــران  ــالب ای ــان انق ــا زم ــه ت ــد ک ــون« ش نیکس
ــران و  ــه ای ــدام ب ــه ص ــد از حمل ــود. بع ــاز ب کارس
زمانــی کــه جنــگ ایــران و عــراق بــه خلیــج فارس 
کشــیده شــد آمریــکا بــه تدریــج شــروع بــه مداخله 

ــرد. ــه ک در منطق
پژوهشــگر مرکــز مطالعــات خاورمیانــه افــزود: بــه 
اعتقــاد گــری ســیک دلیــل اصلــی حضور مســتقیم 
آمریــکا در منطقــه صــدام حســین بــود. ابتــدا عراق 
ــت  ــه کوی ــه ب ــران و ســپس حمل ــه ای ــه ب ــا حمل ب
زمینــه حضــور مســتقیم آمریــکا در منطقــه فراهــم 
شــد.در دوره اوبامــا شــاهد تغییــر در نگــرش آمریکا 
ــاراک اوبامــا  ــه منطقــه خلیــج فــارس هســتیم. ب ب
قصــد دارد حضــور آمریــکا در منطقــه را کــم کنــد 
و نــه اینکــه از منطقــه خــارج شــود. در واقــع گــری 
ــود در  ــواه خ ــه دلخ ــکا ب ــد آمری ــی گوی ــیک م س
منطقــه حضــور نــدارد و از کشــورهای منطقــه 
مــی خواهــد خودشــان مســائل خودشــان را حــل و 

ــکا را وســط نکشــند. ــای آمری فصــل کننــد و پ
ــی  ــیک م ــری س ــه، گ ــرای نمون ــزود: ب وی اف
گویــد عربســتان وقتــی در منطقــه مشــکلی پیش 
ــا  ــی کشــد ت ــکا را وســط م ــای آمری ــد پ ــی آی م
بیــاد و مشــکالت را حــل کنــد. وی البتــه تأکیــد 
مــی کنــد کــه کشــورهای منطقــه اهــل گفتگــو 
و تعامــل نیســتند. رویکــرد گــری ســیک از ایــن 
حیــث کــه راه تأمیــن امنیــت منطقــه را از رهگــذر 
تعامــل و گفتگــوی کشــورهای منطقــه مــی دانــد 
ــای  ــا قدرته ــالف ب ــاد و ائت ــق اتح ــه از طری و ن

ــت اســت. ــز اهمی ــی حائ ــزرگ وراهــکار نظام ب
وی افــزود: همچنیــن رویکــرد گــری ســیک 
ــزا دارد  ــت درون ــر امنی ــد ب ــه تأکی ــی ک از آنجای
ــی  ــت م ــی را نادرس ــای خارج ــور قدرته و حض
ــیک  ــری س ــا گ ــت. ام ــه اس ــل توج ــدارد قاب پن
ــد  ــی ده ــرار نم ــه ق ــورد توج ــه را م ــن نکت ای
ــل  ــرای »ح ــه ب ــکا در منطق ــور آمری ــه حض ک
ــه  ــت بلک ــه نیس ــورهای منطق ــکالت« کش مش
ــاه  ــع کوت ــور مناف ــن حض ــذر ای ــکا از رهگ آمری
ــن  ــش را تأمی ــود و متحدان ــدت خ ــدت و بلندم م

ــد. ــی کن م
حیــران نیــا در ادامــه افــزود: همچنیــن گــری 
ــه  ــد ک ــی کن ــاره نم ــن موضــوع اش ــه ای ســیک ب
یکــی از دالیــل شــکل گیــری گروههــای افراطــی 
و تروریســتی در منطقــه و تشــدید فعالیتهــای آنهــا 

ــت. ــه اس ــکا در منطق ــور آمری حض
ــه از دورن  ــا خاورمیان ــاب »آی ــت کت ــن نشس در ای
ــوب«  متالشــی خواهــد شــد« نوشــته »محمــد ای
ــا  ــی رض ــط عل ــیگان توس ــگاه میش ــتاد دانش اس
محمدی پژوهشــگر میهمــان پژوهشــکده مطالعات 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــد و بررس ــورد نق ــه م خاورمیان
ــاب  ــات کت ــه بررســی محتوی ــدا ب ــدی در ابت محم
پرداخــت و گفــت: ایــوب معتقــد اســت کــه 
ــی  ــا ســرعت بســیار عجیب ــه ب تحــوالت خاورمیان
پیــش مــی رود و شــاهد دیالکتیــک انقــالب و ضــد 

ــتیم. ــالب هس انق
ــی  ــای عرب ــوب انقالبه ــاد ای ــه اعتق ــزود: ب وی اف
ســنخهای گوناگونــی دارنــد و در واقــع شــاهد انــواع 

ــم. ــوده ای ــی ب انقــالب عرب
وی تصریــح کــرد: ایــوب در کتــاب خــود 5 چالــش 
ــه  ــی منطق ــهای اصل ــوان چالش ــه عن ــی را ب اساس
ــن  ــا ای ــه ب ــت منطق ــد اس ــمرد و معتق ــی ش برم

ــت.  ــر اس ــها درگی چالش
ــوب  ــاد ای ــه اعتق ــه ب ــی ک ــش اول ــزود: چال وی اف
منطقــه بــا آن مواجــه اســت نقــش در حــال 
گســترش اســالم سیاســی اســت. چالــش دوم 
ــش  ــت. چال ــرائیل اس ــطین و اس ــمکش فلس کش
ــه  ــت. البت ــران اس ــته ای ای ــوع هس ــوم موض س
بایــد توجــه داشــت کــه ایــن کتــاب قبــل از توافــق 
هســته ای ایــران و گــروه 5+۱ نوشــته شــده اســت.

ــاد  ــه اعتق ــارم ب ــش چه ــزود: چال ــدی اف محم
ایــوب تشــدید رقابــت قدرتهــای منطقــه ای 
اســت و چالــش پنجــم نقــش و منافــع قدرتهــای 
بــزرگ و تبدیــل درگیریهــای منطقــه ای بــه 

ــت. ــی اس جهان
وی افــزود: بــه اعتقــاد ایــوب در نتیجــه بهــار عربی 
حکومتهــای منطقــه در حــال تضعیــف شــدن 
ــطین و  ــه فلس ــوص منازع ــوب در خص ــتند. ای هس
اســرائیل نیــز معتقــد اســت کــه بــه زودی انتفاضــه 
ــل آن  ــه عل ــد ک ــی ده ــطین رخ م ــوم در فلس س
مواضــع سرســختانه مقامــات اســرائیل، جانبــداری 
ــن بســت و شکســت  ــاز و ب ــاخت و س ــداوم س از ت

ــت. ــت اس ــرح دو دول ط
وی یــادآور شــد: ایــوب معتقــد اســت تمــام 
بحرانهــای خاورمیانــه بــه هــم پیوســته اســت و بــه 
ســمت انفجــار درونــی در حــال پیــش روی اســت.

ــهای  ــی جنبش ــا بررس ــوب ب ــت: ای ــدی گف محم
اســالمی در منطقــه ایــن نتیجــه گیــری را مــی کند 
ــه  ــه ب ــرد جنبشــهای اســالمی در منطق ــه رویک ک
ســمت مشــارکت سیاســی پیــش مــی رود و متعادل 

ــده اســت. ش

نظم امنیتی خلیج فارس از منظر گری سیک و آرشین ادیب مقدم
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ایران در جهان

|| همانطــور کــه می دانیــد چنــدی اســت نــواز 
شــریف نخســت وزیــر پاکســتان مالقاتــی بــا 
مقامــات ایرانــی بــه منظــور میانجیگــری بیــن تهران 
ــه  ــن در مقایس ــت بنابرای ــورت داده اس ــاض ص و ری
ــوان  ــا می ت ــان آی ــه و عم ــل ترکی ــورهایی مث کش
اینگونــه بیــان کرد کــه پاکســتان تأثیــر بیشــتری در 

ــت؟ ــته اس ــئله داش ــن مس ــل ای ح
ــال  ــران در س ــالمی ای ــالب اس ــه انق ــان اولی ــتان از حامی پاکس
ــتان  ــران در پاکس ــداران ای ــود. طرف ــی ش ــوب م ۱979 محس
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــی کنن ــان م ــران بی ــالب ای ــان را از انق حمایتش
ــای  ــان و گروهه ــا طالب ــم ب ــکالتی ه ــتانی ها مش ــن، پاکس ای
ــا  ــترکی ب ــی مش ــوص نگران ــن خص ــد و در ای ــتی دارن تروریس
ایــران دارنــد. ایرانیــان امیدوارنــد کــه بتواننــد یــک خــط لولــه 
ــرژی  ــرای صــادرات ان ــران ب ــذرد و ای ــی گ ــتان م ــه از پاکس ک
بســازد و ایــن یکــی از تمایــالت پاکســتان نیــز محســوب مــی 

ــود. ش
ــا پاکســتان  ــط نزدیکــی ب ــت عربســتان رواب از ســوی دیگــر، دول
داشــته و بــر اســاس قرادادهــای فیمابیــن کمکهــای مالــی و بــرای 
توســعه پاکســتان بــه ایــن کشــور کمــک مــی کنــد. شــایع اســت 
کــه ســعودی هــا امیــدواری هــم بــرای بهــره بــرداری از تکنولوژی 

هســته ای پاکســتان در آینــده دارد.
ــعودی  ــتان س ــران و عربس ــا ای ــتانه ای ب ــط دوس ــز رواب ــان نی عم
دارد و همچنیــن نقشــی بــه عنــوان میانجــی نیــز در گذشــته ایفــا 
کــرده اســت امــا روابــط سیاســی و اقتصــادی با ایــران و عربســتان 

ســعودی چنــدان هــم تعییــن اساســی اســت.
پاکســتان ممکــن اســت تأثیراتــی بــر هــر دو ملــت داشــته باشــند. 
ــعودی  ــتان س ــا عربس ــی ب ــط گرم ــان رواب ــع آنچن ــه در واق ترکی
نــدارد و نــه روابــط مبتنــی بــر همــکاری بــا ایــران. ترکیــه تمایــل 
اندکــی بــه بهبــود روابــط ایــران و عربســتان ســعودی دارد. بنابراین 
از ایــن ســه کشــور یــاد شــده، پاکســتان بهتریــن شــانس را بــرای 

میانجــی بــودن دارد.
ــران،  ــور ای ــه کش ــه س ــم ک ــادآوری کن ــما ی ــه ش ــد ب ــازه دهی اج
ــام  ــه ن ــی ب ــاد نظام ــک اتح ــی از ی ــتان بخش ــه و پاکس ترکی
»سنتو«)ســازمان پیمــان مرکــزی( بودنــد کــه در کنــار ایــن ســه 
کشــور عــراق و بریتانیــا نیــز عضــو ایــن پیمــان بودنــد. ایــن اتحاد 
ــران در ســال ۱979  ــا زمــان انقــالب اســالمی ای از ســال ۱955 ت

ــود. ــا برجــا ب پ

بــرای  ســعودی  عربســتان  اصلــی  دالئــل   ||
ــا تصــور  ــران چیســت؟ آی ــا ای افزایــش تنش هــا ب
نمی کنیــد کــه علتــش افزایــش موازنــه قــوا 
ــطح  ــاض در س ــا ری ــه ب ــران در مقایس ــع ای ــه نف ب

ــت؟ ــه اس منطق
ــده  ــث ش ــواده اش باع ــلمان و خان ــک س ــیدن مل ــدرت رس ــه ق ب
تنش هــا بــا ایــران تشــدید شــود. عربســتان ســعودی از 
نارآمی هــای شــیعیان در اســتان شــرقی ایــن کشــور و در مجــاورت 
ــران  ــه ای ــد ک ــور می کنن ــا تص ــراس دارد. آنه ــن ه ــای یم مرزه
ــارس  ــج ف ــوذ در خلی ــدرت نف ــش ق ــرای افزای ــیعیان ب ــن ش از ای
اســتفاده مــی کنــد. منطقــه ای کــه بــه صــورت ســنتی عربســتان 

در آن نفــوذ دارد.
ــا از یــک خدعــه و نیرنــگ  ــد ت ملــک ســلمان تــالش مــی کن
ــی  ــکالت داخل ــی مس ــد. یعن ــتفاده کن ــت اس ــی در سیاس قدیم
ــا  ــعودی ب ــتان س ــد. عربس ــبت ده ــی نس ــل خارج ــه عوام را ب
ــده  ــه اســت. القاع ــادی مواج ــی زی مشــکالت و آشــفتگی  داخل
ــن  ــدرت پایی ــواده ســلطنتی را در عربســتان از ق ــد خان می خواه
ــی  ــد م ــیعیان را تهدی ــن ش ــتان و یم ــا عربس ــه تنه ــد. ن بکش

ــی  ــن نفت ــی از میادی ــخ کم ــه فاصل ــن ک ــه بحری ــد بلک بینن
ــداد  ــدی قلم ــورت تهدی ــه ص ــیعیان را ب ــز ش ــتان دارد نی عربس

ــد. ــی کن م
عربســتان ســعودی همچنیــن تصــور می کنــد کــه ایجــاد نارامــی 
ــا  ــاط ب ــرای ارتب ــاعدتری را ب ــرایط مس ــران ش ــا ای ــری ب و درگی
ایــاالت متحــده رقــم می زنــد البتــه تــا اینجــا آنهــا درســت فکــر 

می کننــد.
ــا  ــتند ام ــه نداش ــر فرانس ــالت اخی ــی در حم ــچ نقش ــان هی ایرانی
ــت. در  ــرده اس ــه ک ــزا مواج ــت وی ــای دریاف ــمول محدودیته مش
حالیکــه ســعودی ها و پاکســتانی ها از ایــن قانــون تأثیــری 

ــد. نپذیرفتن

|| ترکیــه تصمیــم دارد پایــگاه چنــد منظــوره نظامــی 
خــود را در قطــر راه انــدازی کنــد. آیــا ایــن موضــوع 
ــش  ــرای چرخ ــده ب ــاالت متح ــتراتژی ای ــه اس ب
ــی  ــت. برخ ــط اس ــیا)pivot to Asia( مرتب ــه آس ب
ــاالت متحــده از  کارشناســان معتقــد هســتند کــه ای

ــتری در  ــش بیش ــه نق ــد ک ــی خواه ــش م متحدان
ــما  ــاد ش ــه اعتق ــند ب ــته باش ــارس داش ــج ف خلی
ایــن نظــر درســت اســت یــا خیــر؟ اگــر ایــن ادعــا 
درســت اســت نقــش ایــران در خاورمیانــه در آینــده 

ــود؟ ــد ب ــور خواه چط
ترکیــه و ایــاالت متحــده هــر دو اعضــای ناتــو هســتند 
و ایــن مهمتریــن دلیــل بــرای چنیــن کاری اســت. هــر 
ــرای  ــه ب ــده ترکی ــه ای ــتم ک ــن هس ــاًل مطمئ ــن کام ــد م چن
ــده  ــاالت متح ــط ای ــر توس ــگاه در قط ــک پای ــدازی ی راه ان
ــت  ــورد حمای ــل م ــا حداق ــت ـ ی ــده اس ــنهاد ش ــکا پیش آمری

ــت. ــوده اس ــکا ب آمری
ایــده هــم ایــن اســت کــه آنهــا یــک ناتــوی نظامــی خاورمیانــه ای 
ــت  ــارس در دس ــج ف ــه خلی ــد ک ــاد کنن ــارس ایج ــج ف در خلی
عربســتان ســعودی و ایــران نباشــد. در همــه ایــن مــوارد، ایــاالت 
ــا  ــد ت ــو و عربســتان ســعودی تــالش دارن متحــده و متحــدان نات
جلــوی نفــود ایــران را در منطقــه بگیرنــد و موازنــه ای مقابــل ایران 

ایجــاد کننــد.

استاد دانشگاه مینه سوتا:

غرب به دنبال ایجاد یک ناتوی نظامی خاورمیانه ای در خلیج فارس است
استاد دانشگاه مینه سوتا آمریکا با اشاره به اینکه ایجاد پایگاه نظامی ترکیه در قطر با حمایت آمریکا صورت 

گرفته گفت: غرب به دنبال ایجاد یک ناتوی نظامی خاورمیانه ای در خلیج فارس است.
آنکارا قرار است یک پایگاه دائمی نظامی چند منظوره هوایی و دریایی در قطر احداث کند. بر این اساس ترکیه نیز 
در کنار آمریکا در این کشور کوچک حوزه خلیج فارس صاحب یک پایگاه نظامی خواهد شد. بدین ترتیب ترکیه 

نیز در شمار کشورهایی قرار می گیرد که مستقیمًا وارد ساز و کارهای امنیتی منطقه خلیج فارس می شود.
 با این وجود در حال حاضر عالوه بر پایگاه نظامی دائم بریتانیا در بحرین و البته پایگاه نظامی آمریکا در این کشور و 

پایگاه نظامی فرانسه در امارات متحده عربی، ترکیه نیز در کنار آمریکا در قطر پایگاه نظامی خواهد داشت.
 این پایگاه زمینه دسترسی و پشتیبانی نیروهای ترکیه را در عملیاتهای آتی احتمالی این کشور در دریای سرخ، 
شمال آفریقا و خلیج فارس فراهم خواهد کرد و برای اولین بار بعد از سال 1950 میالدی ناوگان دریایی ترکیه به 

اقیانوس آرام دسترسی خواهد داشت.
مطمئنًا حضور مستقیم نظامی ترکیه در ساز و کارهای امنیتی خلیج فارس با مجوز آمریکا و ناتو صورت گرفته 
است. اگرچه آمریکا و ناتو حاضر نیستند با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس سطح همکاری نظامی را 
به پیمان امنیت جمعی ارتقا دهند اما وجود توافقنامه های دو جانبه چه از سوی آمریکا و چه از سوی متحدان این 

کشور با اعضای شورای همکاری خلیج فارس می تواند منافع آنها را به همراه داشته باشد.
در گفتگو با پروفسور »ویلیام بیمن« استاد دانشگاه مینه سوتا آمریکا به بررسی آثار امنیتی پایگاه نظامی تریکه در 

قطر بر امنیت جمهوری اسالمی ایران پرداخته ایم که مشروح آن در ادامه آمده است.
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ایران در جهان

مشاور وزارت خارجه آمریکا با اشاره به آغاز اجرای 
برجام، ایران را دارای قابلیتهای بالقوه ای دانست که 
استفاده از این قابلیت ها می تواند ایران را تبدیل به 

کشوری همچون آلمان کند.
با وجود مخالفت هایی که در داخل آمریکا و همچنین 
از جانب رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای 
عربی با اجرای برجام وجود داشت، اجرای این توافق 
آغاز شده و آنچه بیش از هر موردی به چشم می آید 
تکاپوی گسترده کشورهای غربی برای احیای روابط 

اقتصادی با ایران است.
عالوه بر آن انتظار می رود که با اجرای برجام، روابط 
دیپلماتیک ایران با کشورهای دیگر نیز وارد مرحله 
بهتر  ارزیابی  برای  رابطه  جدیدی شود. در همین 
تاثیرات توافق هسته ای ایران و کشورهای 1+5 با 

پروفسور »آلن بن میر« به گفتگو نشستیم.
بن میر از اساتید روابط بین الملل دانشگاه نیویورک و 
از کارشناسان مرکز امور بین الملل نیویورک است. 
آمریکا  خارجه  وزارت  مشاوران  از  همچنین  وی 

است. متن این گفتگو به شرح زیر است:

|| همانطــور کــه مطلــع هســتید اجــرای برجام 
از هفتــه گذشــته آغــاز شــده اســت. بــه نظــر 
ــد  ــی توان ــی م ــه تاثیرات ــد چ ــن رون ــما ای ش

داشــته باشــد؟
ــد  ــک رون ــوان ی ــه عن ــد ب ــران را بای ــق هســته ای ای تواف
ــته باشــد در  ــه داش ــالها ادام ــد س ــی توان ــه م ــه دار ک ادام
ــرای  ــد ب ــی توان ــن م ــق همچنی ــن تواف ــت. ای ــر گرف نظ
ــر سیاســت  ــه ب ــواردی ک ــعه م ــداری و توس ســنجش پای
هــای داخلــی و خارجــی ایــران تاثیــر دارنــد مطــرح باشــد 
بــه نحــوی کــه ایــران بــا اقدامــات شایســته خــود نشــان 
دهــد کــه چگونــه مــی خواهــد بــه خواســته خــود یعنــی 
ــن  ــطح بی ــم در س ــر مه ــک بازیگ ــه ی ــدن ب ــل ش تبدی

ــل برســد. المل
ــه  ــان مقایس ــا آلم ــران را ب ــوان ای ــی ت ــه م ــن رابط در ای
کــرد؛ کشــوری کــه در دو جنــگ جهانی شکســت خــورده 
بــود امــا در دوران پــس از جنــگ آلمــان تبدیــل بــه مرکــز 
ــا شــد. آلمــان ایــن موقعیــت را  اقتصــادی و سیاســی اروپ
بــدون آنکــه حتی یــک گلولــه شــلیک کنــد بدســت آورد. 
بــدون اینکــه بخواهــم ایــن دو کشــور را بطــور مســتقیم 
مقایســه کنــم ایــران تقریبــا تمامــی اجزایــی را کــه آلمــان 
داشــت را دارد و مــی توانــد بــه عنــوان یــک کشــور صلــح 
طلــب، ســازنده و همــکار بــرای تمامــی همســایگان خــود 

مطــرح باشــد.

ــش  ــن تن ــدت گرفت ــا ش ــام ب ــرای برج || اج
هــای میــان ایــران و عربســتان همــراه شــده 
ــود  ــکان بهب ــا ام ــما آی ــر ش ــه نظ ــت، ب اس
ــی  ــور کل ــود دارد و بط ــور وج ــط دو کش رواب
ادامــه تنــش میــان آنهــا چــه تبعاتــی خواهــد 

ــت؟ داش
ــان  ــای می ــش ه ــه تن ــت ک ــورد نیس ــن م ــکی در ای ش
ایــران و عربســتان بــا توجــه بــه اعــدام شــیخ نمــر بدتــر 
ــراق،  ــن در ع ــش از ای ــور پی ــد. دو کش ــده ان ــل ش از قب
یمــن و ســوریه بــا یکدیگــر دچــار اختــالف شــده بودنــد و 

اوج ایــن اختالفــات در ســوریه بــود کــه ایــران و روســیه از 
حکومــت ســوریه حمایــت کــرده و خواســتار بقــای آن بود 
امــا عربســتان از گــروه هــای شورشــی حمایــت مــی کــرد 

ــود. ــدازی آن ب ــتار بران و خواس
درســت اســت کــه عربســتان و ایــران بــا یکدیگــر 
اختالفــات زیــادی دارنــد امــا آنهــا یــک دشــمن مشــترک 
ــردن  ــن ب ــرای از بی ــم داعــش اســت. ب ــه آن ه ــد ک دارن
اختالفــات میــان ایــن دو کشــور الزم اســت تــا موقعیــت 
آنهــا را در برابــر داعــش گوشــزد کــرده و پــس از شکســت 
ــود در  ــائل موج ــر مس ــل دیگ ــر ح ــه فک ــروه ب ــن گ ای

ــیم. ــه باش خارومیان
مطمئــن باشــید کــه اختالفــات در منطقــه اگــر نگوئیــم 
بــرای چنــد دهــه دســت کــم بــرای چنــد ســال ادامــه 
ــوریه،  ــگ در س ــان جن ــل پای ــت و راه ح ــد داش خواه
ــران و  ــان ای ــات می ــه اختالف ــا زمانیک ــن ت ــراق و یم ع
عربســتان بطــور کامــل از بیــن نرفتــه و ریــاض و تهران 
بطــور کامــل وارد همــکاری بــا یکدیگــر نشــوند بدســت 
نخواهــد آمــد. حــل اختالفــات و ایجــاد همــکاری میــان 

ــران عربســتان بســیار مشــکل امــا محتمــل اســت. ای

|| تــالش هایــی در جریــان اســت تــا 
ــد  ــه برس ــه نتیج ــوریه ب ــح س ــرات صل مذاک
بــه نظــر شــما ایــران و روســیه چــه نقشــی در 

ــد؟ ــد دارن ــن فراین ای
ــن  ــرای یافت ــران و روســیه ب ــورد ســوریه، حضــور ای در م
ــن  ــران ای ــان دادن بح ــرای پای ــدار ب ــل پای ــک راه ح ی
کشــور ضــروری اســت. ایــن یــک حقیقــت اســت و راهی 

ــدارد. ــود ن ــول آن وج ــز قب ج
ــن  ــع ای ــر مناف ــه اگ ــوم ک ــر ش ــه را متذک ــن نکت ــد ای بای
ــرات  ــی مذاک ــت حت ــن اس ــود ممک ــن نش ــورها تامی کش
ــکا  ــد آمری ــه بای ــن زمین ــد. در ای ــه نرس ــه نتیج ــح ب صل
ــدام  ــر اق ــه خاط ــون ب ــد چ ــتر کن ــود را بیش ــت خ فعالی
ــود را در  ــش خ ــران نق ــیه و ای ــنگتن روس ــی واش ناکاف

ــد. ــش داده ان ــوریه افزای س

گفتگو با مشاور وزارت خارجه آمریکا:

ایران می تواند آلمان آسیا باشد/
بهبود روابط تهران-ریاض سخت اماممکن

گفتگو با سفیر پیشین فرانسه:

تداوم تنشهای عربستان و 
ایران تبعات زیادی برای 

منطقه دارد
سـفیر پیشـین فرانسـه در تهران، با اشـاره به تنش های به وجـود آمده میان 
ایـران و عربسـتان عنوان داشـت کـه ادامه این وضعیـت تبعات زیـادی را در 

پـی دارد و حتـی مـی تواند اجـرای برجـام را نیز با مشـکل مواجه کند.
تنـش های بوجـود آمده میان ایران و عربسـتان کـه بعد از اعدام شـیخ »نمر 
باقـر النمـر« رهبـر شـیعیان عربسـتان، از سـوی ریاض بـه اوج خود رسـید 
همچنـان ادامـه دارد و ایـن در حالـی اسـت کـه کشـورها و مقامـات زیادی 

بـرای حل شـدن ایـن تنـش هـا میانجیگری مـی کنند.
ایـن وضعیـت در حالی اسـت که عربسـتان تـالش می کنـد بـا روش های 
مختلـف از ایـن تنـش ها بـرای منـزوی کـردن ایـران و ایجاد بحـران های 

جدیـد در منطقه اسـتفاه کند.
»فرانسـوا نیکولو« سـفیر اسـبق فرانسـه در تهران در تشـریح پیامدهای این 
تنـش هـا گفـت: در مـورد اعدام شـیخ نمـر مطالـب زیـادی گفته و نوشـته 
شـده اسـت. عربسـتان اعدام شـیخ نمـر را در حالی انجـام داد که با مسـائلی 
همچـون جنـگ یمن و بحران سـوریه سـرکار داشـت . عـالوه بـر آن اعدام 
شـیخ نمر بـا اعدام حـدود 40 نفر دیگـر همراه بود کـه جرم اصلی آنهـا اقدام 

علیـه امنیت عربسـتان بود.
وی افـزود: در ایـن میان هر چند شـیخ نمر هیچگاه دسـت به اسـلحه نبرد و 
با مبارزه مسـلحانه نیز مخالفت بود اما در کشـوری مانند عربسـتان مخالفت 

زبانـی با حاکمان کشـور نیز جرم کمی نیسـت.
وی تصریـح کرد: در حقیقت عربسـتان اعدام این افراد را بر اسـاس سیاسـت 
هـای داخلـی خـود و نشـان دادن قـدرت به گـروه هـای مختلف انجـام داد. 
در ایـن میـان هـر چنـد که اعـدام شـیخ نمر بـا محکومیـت هایی از سـوی 
کشـورهای مختلف مواجه شـد اما حوادثی کـه در تهران و مشـهد رخ داد در 
واقع یـک نوع هدیه بـرای حاکمان عربسـتان بودند و موجب شـدند تا تنش 

هایـی کـه از قبـل میان ریـاض و تهران وجود داشـت بـه اوج خود برسـد.
نیکولـو در ادامـه یادآور شـد: این وضعیت در حالـی رخ داد که دولـت ایران در 
آسـتانه بهبـود روابط خود با کشـورهای غربی قرار داشـت اما بـر هم خوردن 
رابطه با یکی از کشـورهای همسـایه موجب شـد تا برنامه هـای دولت ایران 
در ایـن بخش به مشـکل بیافتد. در این میان عربسـتان برخی از کشـورهای 
عربـی و غربـی را بـا خود همـراه کـرد و ادامه این رونـد تبعات منفـی زیادی 
بـه همـراه دارد و حتـی می توانـد به اجـرای توافق هسـته ای میـان ایران و 

کشـورهای ۱+5 نیـز ضربه بزند.
سـفیر پیشـین فرانسـه در ایران افـزود: بایـد یادآور شـوم که حل مشـکالت 
و بحـران هـای خاورمیانـه از جملـه بحـران سـوریه نیازمند مصالحـه میان 
عربسـتان و ایـران اسـت و اگـر  روابـط دو کشـور بـه همین وضعیـت فعلی 

ادامـه پیـدا کند نمـی تـوان بـه بهبـود اوضـاع در خاورمیانه امید داشـت.
وی در پایـان تصریـح کـرد: فکـر مـی کنـم همـه طـرف هـای حاضـر در 
گفتگوهـای صلح سـوریه به ایـن نکته اعتقاد داشـته باشـند که نبایـد اجازه 
داد پیشـرفت آغـاز شـده بـرای حـل مسـالمت آمیز بحـران سـوریه متوقف 
شـود از همیـن رو عربسـتان و ایـران بایـد برای حـل تنش های میـان خود 

کنند. تـالش 
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ایران در جهان

پروفســور »نــادر انتصــار« حضــور نظامــی ترکیه 
ــرای ایــران  در خلیــج فــارس را حــاوی پیامــی ب
دانســته و آن را در راســتای تــالش ترکیــه بــرای 
تبدیــل شــدن بــه بازیگــری مســلط در خاورمیانه 

خوانــد.
ــط  ــر توس ــم در قط ــی دائ ــگاه نظام ــاد پای ایج
ــرک در آن  ــروی ت ــزار نی ــور ۳ ه ــه و حض ترکی
ــن  ــزو چندی ــه ج ــا ترکی ــد ت ــد ش موجــب خواه
قــدرت جهانــی شــود کــه در تامین امنیــت خلیج 

ــوند. ــی ش ــهیم م ــارس س ف
حضــور نظامــی ترکیــه در خلیــج فــارس در حالی 
ــتر  ــز پیش ــه نی ــه  فرانس ــرد ک ــی گی ــورت م ص
مبــادرت بــه ســاخت پایــگاه نظامــی در امــارات 
ــن انگلســتان و  ــرده و همچنی ــی ک متحــده عرب

ــد. ــگاه نظامــی دارن ــکا در بحریــن پای آمری
حضــور نظامــی گســترده ترکیــه در جمــع 
متحــدان نظامــی خــود در ناتــو در منطقــه 
ــدان  ــبز متح ــراغ س ــر چ ــارس بیانگ ــج ف خلی
آمریــکا در ناتــو بــرای حضــور ترکیــه در میــان 
ــر شــمرده مــی شــود  آنهــا در خلیــج فــارس ب
همچنیــن نشــانه ای از تمایــل کشــورهای 
ــج  ــه خلی ــین منطق ــیخ نش ــک ش ــرب کوچ ع
ــن  ــه ای ــو ب ــای نات ــودن پ ــرای گش ــارس ب ف

ــت. ــه اس منطق
ــی را  ــن توافق ــه چنی ــو، ترکی ــر از نات ــه غی ب
ــه امضــا رســانده اســت  ــا دو کشــور دیگــر ب ب
ــا  ــرک نشــین و دیگــری ب ــا قبــرس ت یکــی ب
جمهــوری آذربایجــان کــه بــه موجــب آن 
تعــرض بــه خــاک هــر یــک از ایــن کشــورها 
ــی  ــوب م ــری محس ــاک دیگ ــه خ ــرض ب تع

ــود. ش
ــی  ــر خبرهای ــای اخی ــه ه ــن در هفت همچنی
ــر  ــی دیگ ــگاه نظام ــک پای ــاد ی ــاره ایج درب
توســط ترکیــه در ســومالی مخابــره شــده 
ــاو  ــر ســاخت اولیــن ن ــه همــراه خب ــد کــه ب ان
ــت در  ــرار اس ــه ق ــور ک ــن کش ــر ای هواپیماب
ــای  ــت ه ــام ماموری ــرای انج ــال ۲0۲۳ ب س
ــه شــود حکایــت  ــه آب انداخت ــاره ای ب بیــن ق
از تــالش گســترده ایــن کشــور بــرای افزایــش 
ــارس و  ــج ف ــه خلی ــی در منطق ــور نظام حض

ــد دارد. ــوس هن ــا و اقیان ــمال آفریق ش

در ایــن خصــوص گفتگویــی بــا پروفســور 
»نــادر انتصــار« اســتاد علــوم سیاســی دانشــگاه 
ــه  ــایل منطق ــر مس ــی و تحلیلگ ــای جنوب آالبام
انجــام شــده اســت کــه مشــروح آن در زیــر آمده 

ــت. اس

|| ترکیــه در حــال ســاخت یــک پایگاه 
ــرای  ــم ب ــوره دای ــد منظ ــی چن نظام
ــود  ــی خ ــروی نظام ــتقرار 3000 نی اس
در قطــر اســت. اهــداف ترکیــه از ایــن 

ــت؟ ــدام چیس اق
ــای  ــالش ه ــتای ت ــه در راس ــدام ترکی ــن اق ای
ــک  ــه ی ــدن ب ــل ش ــرای تبدی ــور ب ــن کش ای
بازیگــر مســلط در خاورمیانــه اســت. ایــن طــرح 
همچنیــن چالشــی مســتقیم بــرای ایران اســت و 
پیامــی بــرای تهــران دارد مبنــی بــر اینکــه آنکارا 
ــط  ــی مرتب ــع حیات ــق مناف ــد دارد در مناط قص
ــش  ــه چال ــران را ب ــران، ته ــی ای ــت مل ــا امنی ب

ــاند. بکش

|| برخــی بــر ایــن بــاور هســتند 
کــه توافقــات نظامــی کشــورهای 
ــدرت  ــا ق ــارس ب ــج ف ــیه خلی حاش
ــر  ــانه و بیانگ ــه ای نش ــای فرامنطق ه
ناکارآمــدی رژیــم امنیتــی شــورای 
ــارس اســت. نظــر  ــج ف همــکاری خلی
شــما در ایــن خصــوص چیســت؟

بــرای  شــورای همــکاری خلیــج فــارس 
ــدرت  ــه ق ــواره ب ــود هم ــت خ ــراری امنی برق
هــای فــرا منطقــه ای از جملــه ایــاالت متحده 
آمریــکا وابســته بــوده اســت. بــا وجــود اینکــه 
ــروزه از  ــارس ام ــج ف ــیه خلی ــورهای حاش کش
ــدرن و پیشــرفته  ســخت افزارهــای نظامــی م

زیــادی برخــوردار هســتند، امــا هنــوز بــه 
ــی خودشــان احســاس  خاطــر مشــکالت داخل
مــی کننــد کــه آســیب پذیــر هســتند. افــزودن 
ــه ترکیــب کشــورهای فرامنطقــه ای  ــه ب ترکی
ــد از یــک ســو  ــاع از خودشــان را بای ــرای دف ب
در چارچــوب پارانویــای ایــن کشــورها و از 
ــی  ــع تهاجم ــوب مواض ــر در چارچ ــوی دیگ س

ــرد. ــی ک ــا ارزیاب آنه

|| در حــال حاضــر نظــم امنیتــی خلیــج 
ــی  ــور نظام ــاس حض ــر اس ــارس ب ف
هژمــون آمریــکا اســت و از ســوی 
دیگــر سیاســت آمریــکا چرخــش بــه 
ــوان  ــی ت ــا م ــت. آی ــیا اس ــمت آس س
حضــور نظامــی برخــی کشــورها 
ــتان  ــه، انگلس ــل ترکی ــه مث در منطق
و فرانســه را نشــانه عــزم آمریــکا 
بــرای کاهــش حضــور نظامــی خــود در 

ــرد؟ ــی ک ــکا تلق آمری
ــکا  ــم. امری ــی کن ــر نم ــور فک ــن اینط ــر، م خی
حضــور نظامــی خــود در منطقــه را بــرای آینــده 
قابــل پیــش بینــی حفــظ خواهــد کــرد هــر چنــد 
ــت در  ــن اس ــی اش ممک ــور نظام ــت حض ماهی
طــول زمــان تغییــر کنــد، امــا آمریــکا همچنــان 
ــد  ــی خواه ــه باق ــروی منطق ــن نی ــون تری هژم

ــد. مان

|| ترکیــه قصــد دارد یــک پایــگاه 
نظامــی دیگــر در ســومالی ایجــاد 
کنــد و چیــن هــم قصــد ســاخت یــک 
ــی  ــی را دارد. از طرف ــگاه در جیبوت پای
ــکا  ــی آمری ــگاه نظام ــاره پای ــم اج ه
ــت.  ــام اس ــه اتم ــور رو ب ــن کش در ای

ــا مــی  ــر اســاس ایــن مســتندات آی ب
ــد دارد  ــکا قص ــه آمری ــت ک ــوان گف ت
مســئولیت امنیــت تنگــه بــاب المندب 
ــه  ــه ترکی ــه متحــدان خــود از جمل را ب

ــپارد؟ بس
ــتفاده  ــی اس ــت بازرگان ــک لغ ــم از ی ــی خواه م
کنــم و بگویــم کــه آمریــکا ممکــن اســت 
ــکاران  ــه پیمان ــات هــای خــود را ب برخــی عملی
زیــر مجموعــه خــود واگــذار کنــد امــا پیمانــکار 
اصلــی خــود آمریــکا خواهــد بــود. بــاب المنــدب 
بــرای فعالیت هــای دریایی بســیاری از کشــورها 
ــت جــای  ــن عل ــه همی ــی اســت ب مهــم و حیات
تعجــب نخواهد بــود که شــاهد حضــور و فعالیت 
ــدب و  ــاب المن ــم در ب ــر ه ــن کشــور دیگ چندی

ــیم. ــراف آن باش اط

|| بــا توجــه بــه برخــی تحــوالت مانند 
ــط  ــی توس ــای نظام ــگاه ه ــاد پای ایج
فرانســه، انگلســتان و ترکیــه در منطقه، 
شــما نظــم امنیتــی آتــی خلیــج فارس 
ــا  ــا اساس ــد؟ ای ــی بینی ــه م را چگون
ایجــاد امنیــت بــدون حضــور ایــران و 

ــکان  ــل ام ــور کام ــراق بط ع
یر است؟

ــم  ــش در نظ ــران و متحدان ــردن ای ــزوی ک من
امنیتــی خلیــج فــارس از اصــول سیاســت 
ــج  ــرب خلی ــورهای ع ــی کش ــی و امنیت خارج
فــارس بــوده اســت. ایــران هــم از ســوی دیگــر 
همــواره خواســتار یــک نظــام امنیتــی درونــی بــا 
حضــور تمامــی کشــورهای منطقــه بــوده اســت. 
متاســفانه دشــمنان ایــران فکــر مــی کننــد کــه 
ــت  ــد امنی ــی توانن ــران م ــردن ای ــزوی ک ــا من ب

ــد. ــن کنن ــر تامی ــود را بهت خ

گفتگو با استاد دانشگاه آالباما آمریکا:

پیمان یزدانیامنیت خلیج فارس با انزوای ایران به دست نمی آید
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ایران در جهان

رئیــس پژوهشــگاه مطالعــات خاورمیانــه گفــت: 
ــی  ــه میان ــتراتژیک جنب ــی اس ــز تحقیقات مراک
سیاســتگذاری و مباحــث علمــی و نظــری را 

ــد. ــی کنن ــال م دنب
ــال  ــان س ــگران مهم ــی پژوهش ــه توجیه جلس
ــات  ــگاه مطالع ــی ۱۳94-۱۳95 پژوهش تحصیل
اســتراتژیک خاورمیانــه بــا حضــور دکتــر کیهــان 
برزگــر رئیــس پژوهشــگاه اســتراتژیک مطالعات 
ــر گــروه  ــد احمــدی مدی ــر حمی ــه، دکت خاورمیان
کشــمکش و همــکاری در خاورمیانــه، دکتــر 
اســداهلل اطهــری مدیــر گــروه ترکیــه شناســی و 
دکتــر ســید جــواد صالحــی مدیــر گــروه خلیــج 

ــزار شــد. ــن پژوهشــگاه برگ ــارس ای ف
دکتــر کیهــان برزگــر رئیــس پژوهشــگاه 
مطالعــات خاورمیانــه بــا در ابتــدای ایــن نشســت 
ــه بررســی اهمیــت گــروه هــای پژوهشــی در  ب
مراکــز مطالعاتــی پرداخــت و گفــت: گروههــای 
ــم  ــث فه ــی از حی ــز مطالعات ــی در مراک پژوهش
مطالعــات و انباشــت آن پیرامــون یــک موضــوع 

ــتند. ــت هس ــز اهمی ــخص حائ ــی مش پژوهش
دوره  دانشــجویان  و  محققــان  افــزود:  وی 
ــجویان  ــژه دانش ــه وی ــی ب ــالت تکمیل تحصی
ــای  ــه در گروهه ــت ک ــب اس ــری مناس دکت
مرتبــط بــا رســاله دکتــری خــود فعــال باشــند. 
ــادل آراء  ــه تب ــد زمین ــی توان ــا م ــن گروهه ای
و تبــادل علمــی در خصــوص موضوعــی را 
ــادی  ــث و نق ــاز بح ــه س ــد و زمین ــم کنن فراه

ــند. باش
وی تصریــح کــرد: حضــور در ســمینارهای 
ــم  ــه فه ــادی ب ــک زی ــد کم ــی توان ــی م علم
کنــد.  محققــان  و  دانشــجویان  علمــی 
حضــور و مشــارکت فعــال در کارگاههــای 
علمــی)workshop( مقــاالت کوتــاه و 
ــش  ــا در پژوه ــش تئوریه ــد، نق ــاالت بلن مق
متدلــوژی  الملــل،  بیــن  روابــط  هــای 
خاورمیانــه شناســی، متدلــوژی روندهــای 

ــری در  ــش موث ــی نق ــده پژوه ــری و آین فک
ســابقه پژوهشــی محققــان و دانشــجویان دوره 

ــد. ــته باش ــد داش ــی توان ــری م دکت
مدیــر گــروه روابــط بیــن الملــل دانشــگاه علــوم 
و تحقیقــات در ادامــه بــه بررســی ارائــه مطالعات 
ــا و  ــش ه ــری در همای ــاله دکت ــا رس ــط ب مرتب
ــات  ــه موضوع ــت: ارائ ســمینارها پرداخــت و گف
ــا رســاله دکتــری در مراکــز پژوهشــی  مرتبــط ب
باعــث مــی شــود دانشــجو چالــش هــای متوجه 
ــل آن  ــدد تکمی ــرد و درص ــرا گی ــوع را ف موض

ــد. برآی
وی افــزود: مراکــز تحقیقاتــی اســتراتژیک جنبــه 
میانــی سیاســتگذاری و مباحــث علمــی و نظری 
را دنبــال مــی کننــد. لــذا مباحــث مطرح شــده در 
ــه نظــری صــرف  ــه جنب ایــن مراکــز معمــواًل ن
دارد و نــه جنبــه سیاســتگذاری محــض. در 
پایــان ایــن اســتاد روابــط بیــن الملــل به تشــریح 
وظایــف اجرایــی و علمــی و همچنیــن اهمیــت 
ــن  ــط اجتماعی-انســانی پژوهشــگران در ای رواب

ــت. ــی پرداخ دوره آموزشی-پژوهش
ــدی  ــد احم ــر حمی ــت دکت ــن نشس ــه ای در ادام

مدیــر گــروه کشــمکش و همــکاری در خاورمیانه 
بــا اشــاره بــه اهمیــت خاورمیانــه شناســی گفت: 
ــن  ــوالت بی ــون تح ــه کان ــل ب ــه تبدی خاورمیان
المللــی شــده اســت. بــر  ایــن اســاس فهــم ایــن 
ــه فهــم ســایر حــوزه هــای  ــی ب حــوزه مطالعات

ــد. ــد کمــک کن ــی مــی توان مطالعات
ــد  ــجو بای ــه دانش ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــدی ب احم
کــردن  تحلیــل  نوشــتن،  گفــت:  بنویســد 
وســخنرانی هــای علمــی باعــث ارتقــای علمــی 

ــود. ــی ش ــجویان م دانش
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــران ب ــگاه ته ــتاد دانش اس
ــاد  ــور زی ــی در کش ــه شناس ــان خاورمیان مدعی
ــان  ــاد مدعی ــداد زی ــم تع ــه رغ ــت: ب ــم گف داری
ــه  ــی خاورمیان ــور ول ــی در کش ــه شناس خاورمیان
ــن  ــذا ای ــم. ل ــم داری ــی ک ــوب خیل ــناس خ ش

حــوزه مطالعاتــی جــای کار جــدی دارد.
ــه شــده توســط  ــح کــرد: مباحــث ارائ وی تصری
برخــی رســانه هــا ارتبــاط بــا خاورمیانــه شناســی 
ــد از جنبــه هــای  ــه را بای ــدارد. خاورمیان دقیــق ن

مختلــف شــناخت.
وی تأکیــد کــرد: مقالــه نوشــتن، ســخنرانی 

ــای  ــردن باعــث ارتق ــل ک ــای علمــی و تحلی ه
ــوان  ــان ج ــی دانشــجویان و محقق ــت علم هوی

ــود. ــی ش م
در ادامــه ایــن نشســت دکتر ســید جــواد صالحی 
مدیــر گــروه خلیــج فــارس پژوهشــگاه مطالعات 
خاورمیانــه و اســتاد دانشــگاه شــیراز ارتبــاط میان 
ــر  ــد و ب ــز اهمیــت خوان ــی را حائ مراکــز مطالعات
اهمیــت گروههــای مطالعاتــی تخصصــی تأکید 

کــرد.
ــا  ــد ب ــی توانن ــی م ــز مطالعات ــزود: مراک وی اف
ــته  ــی داش ــن الملل ــطح بی ــه در س ــی ک ارتباطات
باشــند زمینــه تبــادل نظــر را فراهــم ســازند. وی 
از تصمیــم گــروه خلیــج فــارس ایــن مرکــز برای 
ارتبــاط بــا اســاتید بیــن المللــی و ســخنرانی آنها 

ــر داد. ــو کنفرانــس خب از طریــق ویدئ
ــوزه  ــم در ح ــای مه ــی کتابه ــد و بررس وی نق
ــخنرانی  ــه س ــاب، ارائ ــه کت ــارس، تهی ــج ف خلی
توســط اســاتید و محققــان شــناخته شــده و 
ــر  ــای دیگ ــه فعالیته ــوان را از جمل ــان ج محقق

ــمرد. ــروه برش ــن گ ای
ــداهلل  ــید اس ــر س ــت دکت ــن نشس ــه ای در ادام
اطهــری مدیــر گــروه ترکیه شناســی پژوهشــگاه 
ــا  ــگاه آزاد ب ــتاد دانش ــه و اس ــات خاورمیان مطالع
ــه،  ــزون مســائل ترکی ــت روز اف ــه اهمی اشــاره ب
شــناخت زبــان مــورد نیــاز ایــن حــوزه مطالعاتــی 
گفــت: الزم و ضــروری اســت کــه هــر محقــق 
در هــر حــوزه زبــان آن حــوزه را بشناســد. بــرای 
ــی  ــه شناس ــی ترکی ــای مطالعات ــه گروهه نمون
الزم و ضــروری اســت کــه زبــان ترکــی 

ــد. ــتانبولی را بدانن اس
وی از تصمیــم گــروه ترکیــه شناســی ایــن 
ــان  ــه زب ــی ب ــه ســخنرانی های ــرای ارائ مرکــز ب
ترکــی اســتانبولی خبــر داد و گفــت: مراکــز 
مطالعاتــی بایــد زمینــه مطالعــات میدانــی را برای 
ــا مطالعــات آنهــا  پژوهشــگران فراهــم ســازند ت

ــند. ــی باش ــر تجــارب عین ــی ب مبتن

کیهان برزگر:

مراکز تحقیقات استراتژیک میانه مباحث نظری و سیاستگذاری قرار دارند

گزارش موسسه مودیز 
درباره وضعیت ایران در 

بازار نفت جهانی
ــه  ــی ب ــی در گزارش ــن الملل ــنجی بی ــار س ــه اعتب ــک موسس ی
ــرای  ــود ب ــرایط موج ــران و ش ــت ای ــد نف ــت تولی ــریح وضعی تش

ــرد. ــاره ک ــی آن اش ــگاه قبل ــه جای ــیدن ب رس
بازگشــت ایــران بــه بــازار جهانــی نفــت، بــازار را بیــش از پیــش 
اشــباع خواهــد کــرد. بــر اســاس ادعــای مودیــز  ایــران بــا چالــش  

هایــی بــرای افزایــش تولیــد نفــت مواجــه اســت.
موسســه اعتبارســنجی مودیــز در در ســایت رســمی خــود منتشــر 
نمــود پیــش بینــی کــرد: ایــران در ســال ۲0۱۶ صــادرات نفــت به 
ــش  ــزار بشــکه در روز افزای ــش از 500 ه ــی را بی ــای جهان بازاره

خواهــد داد کــه تاثیــر زیــادی بــر قیمت هــا خواهــد گذاشــت.

ایــن در حالیســت کــه روز ۱۶ فوریه، روســیه و عربســتان ســعودی 
ــه  ــه مــاه ژانوی ــوط ب ــد خــود را در ســطح مرب ــد تولی توافــق کردن
متوقــف کننــد امــا ایــران هنــوز بــه ایــن توافــق نپیوســته اســت.

ــش  ــرای افزای ــدی ب ــع ج ــا موان ــوز ب ــران هن ــود، ای ــن وج ــا ای ب
ــرای  ــران ب ــد »ای ــز می گوی ــزارش مودی ــت. گ ــه اس ــد مواج تولی
افزایــش تولیــد بــا موانــع فنــی و سیاســی مواجــه اســت«. بــرای 
باالبــردن تولیــد، ایــران نیــاز بــه جــذب دوباره مشــتریان، ســرمایه 
گــذاری بــرای بهبــود امکانــات تولیــد در میادیــن نفتــی و حــل و 

فصــل برخــی عوامــل ریســک سیاســی دارد.
ــعی  ــران س ــد: »ای ــز، می گوی ــر مودی ــیخ« تحلیلگ ــد ش »وحی
ــت  ــا رقاب ــد، ام ــش ده ــن را افزای ــه چی ــرد صــادرات ب ــد ک خواه
در منطقــه بــا عربســتان ســعودی مانــع ایــن امــر خواهــد شــد و 
ــن  ــزرگ  تری ــون ب ــی اســت کــه عربســتان هــم اکن ــن در حال ای
صادرکننــده نفــت بــه چیــن اســت. چیــن احتمــاال واردات نفــت 
ــا هــر دو  ــا روابطــش ب خــود را در مقــدار کنونــی نگــه مــی دارد ت

ــد«. ــه نبین ــران و عربســتان( صدم کشــور )ای
مانــع دیگــر بــرای ایــران، زیرســاختار قدیمــی صنعــت نفــت اســت. 
متخصصــان می گوینــد این کشــور نیاز بــه ۱50 تــا ۲00 میلیــارد دالر 

ســرمایه گــذاری بــرای بــه روز کــردن زیرســاخت ها دارد.
ــادر  ــال حاضــر ق ــد: »بســیاری از شــرکت ها در ح ــیخ می افزای ش
ــن  ــت پایی ــه قیم ــل اینک ــه دلی ــتند ب ــذاری نیس ــرمایه گ ــه س ب
ــد  ــن شــرکت ها بای نفــت درآمــد آن هــا را کاهــش داده اســت. ای

ــد. ــش دهن ــال ۲0۱۶ کاه ــم در س ــت ک ــان را دس هزینه هایش
نفـت  تامیـن  در  را  خـود  سـهم  کـرد  خواهـد  تـالش  ایـران 
پاالیشـگاههای اسـپانیا و ایتالیـا، کـه خریـداران نفـت روسـیه نیز 
هسـتند، بازپس گیرد. ایران همچنین امیدوار اسـت نفت بیشـتری 
به آسـیا، خصوصا چین، صـادر کند. در حالیکه عربسـتان سـعودی 
بزرگ تریـن تامیـن کننده نفت چیـن اسـت، چین نیـز بزرگ ترین 
شـریک تجـاری ایران اسـت و خرید نفـت از ایران را پـس از اینکه 
در دسـامبر ۲0۱۱ آمریـکا تحریم هـای هسـته ای علیـه ایـران را با 
هـدف محـدود کردن صـادرات نفـت ایـران شـدت داد، ادامـه داد.

در هــر صــورت، توانایــی ایــران بــرای افزایــش صــادرات نفــت به 
ــه توانایــی ایــن کشــور در یافتــن مشــتریان  بازارهــای جهانــی ب
جدیــد و نیــاز مشــتریان کنونــی اش بســتگی دارد. ایــران نمی تواند 
تنهــا وابســته بــه چیــن باشــد. بــه عــالوه، شــرکت های نفتــی در 

آمریــکا از ســرمایه گــذاری در ایــران منــع شــده اند.
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ایران در جهان

رئیــس ســازمان امــور خانــواده و کــودک ســوریه بــا اعــالم اینکــه 
کشــورش در معــرض یــک هجــوم همــه جانبــه قــرار گرفته اســت 

گفــت: مقاومــت را بایــد از ایــران آموخــت.
هدیــل االســمر رئیــس ســازمان امــور خانــواده و کــودک ســوریه 
ــش  ــد و در همای ــران ش ــی وارد ته ــته در راس هیئت ــه گذش هفت
ــن  ــران شــرکت کــرد. هــدف از ای ــان ســوریه و ای همبســتگی زن
ــالب  ــان انق ــش زن ــا نق ــوان ســوری ب ــت بان ــنایی هیئ ــفر، آش س
اســالمی ایــران در عرصــه هــای مختلــف فرهنگــی، اجتماعــی و 
... بــود. هدیــل االســمر در جریــان ســفر بــه ایــران اظهــار داشــت: 
ــه  ــی عالق ــای سیاس ــه فعالیت ه ــودم ب ــجو ب ــه دانش ــی ک زمان

ــد را  ــم بودن ــت ظل ــه تح ــورهایی ک ــای کش ــتم و رویداده داش
ــود. همیشــه  ــران ب ــن کشــورها ای ــردم. یکــی از ای بررســی می ک
فکــر می کــردم اگــر چنیــن رخدادهایــی در کشــور ســوریه 
ــه  ــن واقع ــت ای ــت و در نهای ــی خواهــم رف ــکان امن ــه م باشــد ، ب
در ســوریه بــه وقــوع پیوســت و ســوریه درگیــر جنــگ شــد. در پــی 
ایــن اتفــاق یــک کشــمکش داخلــی در مــن ایجــاد شــد کــه آیــا 
ــا  ــود کــه ب ــه ب ــم ایــن ســختی ها را تحمــل کنــم؟ اینگون می توان
ــاوم  ــا دانشــجویی، شــخصیت های مق ــرور خاطــرات کودکــی ت م
ســوریه را بــه خاطــر آوردم کــه وطــن خــود را تــرک نکــرده بودنــد 
و بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه هیچــگاه ســوریه را تــرک نکنــم و 
بــا ســختی مبــارزه کنــم. حــاال بــه ســوری بــودن خــودم افتخــار 
ــاد  ــادی ی ــای زی ــوریه درس ه ــران در س ــروع بح ــم و از ش می کن
ــات مــن  ــن تجربی ــر ای ــران ب ــا حضــور ســه روزه در ای ــم. ام گرفت
ــرای مــن  ــا آن مواجــه بوده ایــد ب اضافــه کــرد. آنچــه کــه شــما ب
بیــش از پیــش قابــل احتــرام شــده اســت و امیــدوارم از تجربیــات 

ــم. شــما در کشــورم اســتفاده کن
ــتانی و تاریخــی  ــب شــهرهای باس ــاره تخری ــل االســمر درب هدی
ســوریه همچــون »تدمــر« توســط تروریســت هــا گفــت: آنچــه 
ــه  ــی هم ــت هجوم ــوریه رخ داده اس ــته در س ــال گذش ــی 5 س ط
ــتار  ــر کش ــالوه ب ــه ع ــه ای ک ــت حمل ــی اس ــن الملل ــه و بی جانب
مــردم بیگنــاه و تخریــب زیرســاخت هــا و مراکــز درمانــی و غیــر 
ــرار داده  ــدف ق ــراث ســوریه را ه ــگ و می ــخ و فرهن ــی، تاری نظام

ــت. اس
وی افــزود: تروریســت هایــی کــه از کشــورهای مختلــف جهــان 
ــوریه  ــام س ــودی تم ــال ناب ــه دنب ــد ب ــده ان ــزام ش ــوریه اع ــه س ب
ــار تاریخــی و باســتانی شــهرهای ســوریه را منهــدم  هســتند و آث
مــی کننــد و ایــن بخشــی از نبــردی اســت کــه مــا بــا آن مواجــه 

هســتیم.
وی بــا بیــان این مطلــب افــزود: متاســفانه جامعــه جهانــی در قبال 
بحــران ســوریه و نابــودی میــراث تاریخــی ایــن کشــور و آثــاری 
کــه حاصــل فکــر و اندیشــه ســوریه اســت ســکوت اختیــار کــرده 

اســت و ایــن شــرم آور اســت.
هدیــل االســمر در بخــش دیگــر گفتگــو دربــاره نقــش فرهنــگ 
در روابــط میــان ســوریه و ایــران گفــت: طــی ســال هــای گذشــته 
تاکنــون میــان ایــران و ســوریه تبــادل فرهنگــی و فکــری و معارفه 

بــا اندیشــمندان دو کشــور وجــود داشــته اســت.
ــال  ــه در ح ــاور هســتم ک ــن ب ــر ای ــن ب ــت: م ــه گف وی در ادام
حاضــر ایــران چیــزی را در اختیــار دارد کــه مــا بایــد آن را یــاد 
ــران و  ــارب ای ــد از تج ــا بای ــت. م ــت اس ــم و آن مقاوم بگیری
ــگ و ...  ــون جن ــخت همچ ــور در دوران س ــن کش ــت ای مقاوم
اســتفاده کنیــم، مقاومتــی کــه نســل بــه نســل در ایــران حفــظ 
شــده اســت و آرامــش و ثباتــی کــه در ایــن کشــور وجــود دارد 
ــان  ــون قهرمان ــدن خ ــه ش ــداکاری و ریخت ــار و ف ــل ایث حاص
ــی  ــا در شــرایط کنون ــزی اســت کــه م ــن چی ــی اســت، ای ایران

ــم. ــاز داری ــه آن نی ــوریه ب در س
ــاره اوضــاع  ــواده و کــودک ســوریه درب ــور خان رئیــس ســازمان ام
میدانــی ســوریه گفــت: در حــال حاضــر وضعیــت شــهرها و 
ــرار دارد همچــون  ــا ق ــه تحــت اشــغال تروریســت ه ــی ک مناطق
حلــب، حومــه حلــب، ادلــب و حومــه آن و ... بســیار تاســف 
ــا  ــرد ب ــال نب ــوریه در ح ــش س ــه ارت ــی ک ــا مناطق ــت ام ــار اس ب
تروریســت هــا اســت یــا بــه کنتــرل ارتــش درآمــده اســت زندگــی 
جریــان دارد. نیروهــای ارتــش ســوریه در حــال پیشــروی در 
ــاهد آزادی  ــه روز ش ــا روز ب ــتند و م ــف کشــور هس مناطــق مختل

ــود. ــم ب ــتری خواهی ــق بیش مناط

گفتگو با »هدیل االسمر«:

مقاومت را باید از ایران آموخت/ هجوم همه جانبه به سوریه
سمیه خمارباقی

یــک مجلــه آمریکایــی در تحلیلــی بــه اهمیــت 
ــای  ــه و راهه ــران پرداخت ــکی ای ــه موش برنام
ــرده  ــز ک ــز تجوی ــه را نی ــن برنام ــا ای ــه ب مقابل

ــت. اس
مجلــه آمریکایی نشــنال اینترســت کــه در زمینه 
ــر آوازه اســت،  سیاســت خارجــی و دیپلماســی پ
اخیــرا یادداشــتی در خصــوص برنامــه موشــکی 
ــا آن منتشــر کــرده  ایــران و چگونگــی مقابلــه ب

کــه در ادامــه بــه آن مــی پردازیــم.
نشــنال اینترســت در یــاد داشــت خود به بررســی 
اهمیــت برنامــه موشــکی ایــران پرداختــه و مــی 
نویســد: اهمیــت برنامــه موشــکی ایــران را مــی 
ــا  تــوان از ســه منظــر بررســی کــرد. نخســت، ب
ــی  ــی نظام ــاوگان هوای ــودگی ن ــه فرس ــه ب توج
ایــران و تهدیــدات باالقــوه ای کــه تهــران علیــه 
امنیــت ملــی خــود احســاس مــی کنــد، توســعه 
ــه تقویــت  ــن ایــن کشــور ب برنامــه موشــکی ای
بازدارنگــی در مقابــل تهدیداتــی ماننــد آمریــکا، 
اســرائیل و عربســتان ســعودی کمکــی شــایان 
مــی کنــد. دوم، توســعه برنامه موشــکی ایــران از 
اهمیــت بســیار زیــادی در نــگاه مقامات سیاســی 
ــا  ــت و آنه ــوردار اس ــور برخ ــن کش ــی ای و نظام
حتــی حاضرنــد بــرای تقویت ایــن فنــاوری مانند 

ــوم،  ــد. س ــه کنن ــول هزین ــت هســته ای پ صنع
ــب و  ــیار طال ــی بس ــت ایران ــی مل ــکار عموم اف
ــدرن،  ــی م ــگاه ملت ــه جای ــیدن ب ــتاق رس مش

ــاوری و پیشــرفته هســتند. صاحــب فن
ــع  ــه وض ــاره ب ــا اش ــی ب ــه آمریکای ــن مجل ای
تحریــم هــای اخیــر آمریــکا علیــه یــازده 
ــدار  ــران هش ــی ای ــی و حقوق ــخصیت حقیق ش
داده و مــی نویســد: فشــار هــای ناشــی از تحریم 
در مــورد مســاله هســته ای نتیجــه ای معکــوس 
ــم  ــزون تحری ــش روز اف ــا افزای ــی ب داشــت. یعن
ــعه  ــرعت توس ــران، س ــه ای ــکا علی ــای آمری ه
ــا و  ــانتریفیوژ ه ــاخت س ــته ای، س ــاوری هس فن
ــت  ــتور کار حکوم ــتر در دس ــازی بیش ــی س غن
ــد  ــث ش ــاله باع ــن مس ــت. ای ــرار گرف ــران ق ای
تــا تــوان هســته ای ایــران بــه جایــی برســد کــه 
دیگــر بــه جــز دیپلماســی و گفتگــو با هیــچ چیز 

ــود. ــل حــل نب قاب
نویســندگان ایــن مطلــب بــا اشــاره بــه توانایــی 
ایــران در ســاخت موشــک ســجیل ۲، کــه بردی 
معــادل۲000 تــا ۲500  کیلومتــر دارد بــه قــدرت 
ــل  ــتیک در داخ ــای بالس ــک ه ــاخت موش س
ــه راه  ــال ارائ ــه دنب ــرده، ب ــراف ک کشــورمان اعت
ــر آمــده و ادعــا  ــد ب ــرای مهــار ایــن رون حلــی ب

ــه  ــار برنام ــرای مه ــا ب ــون دره ــد:  اکن ــی کن م
ــدن  ــته ش ــرط برداش ــه ش ــران ب ــکی ای موش
ــورای  ــوی ش ــده از س ــال ش ــای اعم ــم ه تحری
امنیــت ســازمان ملــل بــاز اســت. رهبــر و رئیس 
جمهــور ایــران بــه خاطــر هزینــه هــای ناشــی از 
مســاله هســته ای، اکنــون بــه محاســبات فایــده 
ــور  ــس جمه ــر رئی ــد و اگ ــه روی آورده ان گرایان
ــا همیــن رویــه پیــش رود، او و رهبــر  روحانــی ب
ــد  ــه بتوانن ــتند ک ــوش هس ــدر باه ــران آنق ای
هزینــه هــای ناشــی از بحــران احتمالــی جدیــد 
ــای موشــکی  ــت ه ایجــاد شــده ناشــی از فعالی
ــر ســر  ــد. در نتیجــه ب ــن بزنن موشــکی را تخمی
حــل و فصــل ایــن معضــل نیــز مذاکــره خواهند 

ــرد. ک
نشــنال اینترســت در ادامــه بــا تاکیــد بــر لــزوم 
وجــود توافقــی ســودمند بــرای دو طــرف مــی 
ــردن  ــدود ک ــه مح ــران ب ــویق ای ــد: تش نویس
ــی  ــد دادن امتیازات ــه موشــکی اش نیازمن برنام
ــت  ــکل اینجاس ــا مش ــت. ام ــران اس ــه ته ب
ــه عربســتان  ــت هــای منطقــه از جمل کــه دول
ــر  ــود را ب ــار خ ــه فش ــرائیل هم ــعودی و اس س
ــران  ــیدن ای ــا از رس ــد آورد ت ــکا خواهن آمری
ــته  ــای هس ــک ه ــاخت موش ــی س ــه توانای ب

ــدون  ــران ب ــا وجــود ای ــد. ام ــری کن ای جلوگی
ســالح هســته ای امنیــت کل منطقــه را 

ــرد. ــد ک ــن خواه تضمی
ــکاری  ــوع هم ــورد ن ــه در م ــن مقال نویســنده ای
ــود  ــه وج ــاالت متحــده در فضــای ب ــران و ای ای
ــدام  ــن اق ــد: اولی ــی نویس ــام م ــا برج ــده پس آم
ــای  ــک ه ــد موش ــف تولی ــه توق ــد ب ــم بای مه
ــران  ــتر در ای ــا بیش ــر و ی ــرد ۲000 کیلومت ــا ب ب
ــه  ــای ب ــت در فض ــن اس ــود. ممک ــوف ش معط
وجــود آمــده، آمریکا حاضــر باشــد در بســیاری از 
زمینــه ها ماننــد علــوم، فنــاوری و حتــی صنعتی 
ــد. امــا عــدم همــکاری  ــران همــکاری کن ــا ای ب
ــا ایــران در زمینــه تســلیحات  ایــاالت متحــده ب
ــه  ــی ک ــاوری های ــته از فن ــت آن دس ــا تقوی و ی
ممکــن اســت ایــران را قــادر بــه ســاخت 
موشــک هــای هســته ای کنــد، امــری مســجل 

ــت. اس
پایــان نیــز، نویســندگان بــر اهمیــت  در 
ــی در  ــره و دیپلماس ــت مذاک ــتفاده از ظرفی اس
ــد  ــران تاکی حــل و فصــل مســاله موشــکی ای
کــرده و مــی نویســند:  تــا همیــن چنــد ســال 
پیــش، رســیدن بــه یــک توافــق هســته ای بــا 
ــه نظــر  ــی ب ــی طوالن ــد خواب ــران تنهــا مانن ای
ــی  ــا اراده سیاس ــرف ب ــا دو ط ــید. ام ــی رس م
ــام  ــتند و برج ــز نشس ــک می ــر ی ــر س الزم ب
رقــم خــورد. اکنــون نیــز ایــاالت متحــده بایــد 
ــل و  ــعی در ح ــی س ــر دیپلماس ــز ب ــا تمرک ب

ــد. ــران کن ــکی ای ــل موش ــل معض فص

نشنال اینترست بررسی کرد

اهمیت برنامه موشکی ایران/ برای توقف باید مذاکره کرد!
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ایران در جهان

مریم خرمائی

|| اهمیــت ســفر »حســن روحانــی« رئیــس 
ــا و فرانســه چیســت؟ ــه ایتالی ــران ب جمهــوری ای

رئیـس جمهـوری ایران بـرای اسـتفاده هر چـه بهتـر از فرصت 
بـه دسـت آمده از لغـو تحریم هـا و اجـرای توافق هسـته ای که 
در ۱۶ جـوالی سـال ۲0۱۶ میـالدی بین تهـران و ۱+5 حاصل 
شـد، درنـگ نکـرد. در واقـع، حتـی پیـش از لغو رسـمی تحریم 
هـا، »والدیمیـر پوتین« رئیس جمهوری روسـیه در نوامبر سـال 
میـالدی ۲0۱5 بعـد از ده سـال بـه ایـران آمـد و در طـول ایـن 
سـفر، طرفیـن برای توسـعه روابـط اقتصـادی در همـه زمینه ها 

بـه توافق رسـیدند.
در همیــن راســتا، شــرکت مهندســی »تکنوپــروم اکســپورت« 
روســیه قــرار اســت در بندرعبــاس یــک نیــروگاه حرارتــی ۱.4 
ــت  ــا ظرفی ــیرین ب ــد آب ش ــروگاه تولی ــک نی ــی و ی گیگاوات
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــب آب بســازد. ع ــر مکع ــزار مت ــه ۲00 ه روزان
مســکو قــرار اســت اعتبــار وام 5 میلیــارد دالری تهــران را بــرای 
ــرژی، ســاخت و  ــه ان ــروژه مهــم در زمین ــه ۳5 پ پوشــش هزین
ســاز، بنــادر و بــرق دار کــردن خطــوط ریلــی و غیــره افزایــش 
ــارد دالر دیگــر هــم قــرار اســت از ســوی  ــغ دو میلی دهــد. مبل
ــار  ــب اعتب ــیه در قال ــی« روس ــاد خارج ــعه اقتص ــک »توس بان
صادراتــی بــه ایــران داده شــود. بــه گفتــه »ویکتــور ملنیکوف« 

رئیــس شــورای تجــاری روســیه و ایــران، دو کشــور مــی توانند 
ــار  ــه ۱0 میلی ــه را ب ــادل تجــاری دو جانب ــش رو تب در ســال پی

ــانند. دالر برس
»شــی جیــن پینــگ« رئیــس جمهــوری چیــن نخســتین رهبر 
ــو  ــس از لغ ــد روز پ ــا چن ــه تنه ــود ک ــی ب ــور خارج ــک کش ی
تحریــم هــا، بــه ایــران آمــد. درســفر دو روزه وی بــه ایــران کــه 
از ۲۲ تــا ۲۳ ژانویــه ســال ۲0۱۶ طــول کشــید، طرفیــن تصمیم 
ــر  ــا بیــش از ۱0 براب ــه را ب ــا ســطح تجــارت دو جانب ــد ت گرفتن
افزایــش از 5۱.8 میلیــارد دالر در ســال ۲0۱4 بــه ۶00 میلیــارد 
دالر در ۱0 ســال آینــده افزایــش دهنــد. در ایــن ســفر، روســای 
جمهور دو کشــور بر امضای ۱7 توافقنامه سیاســی – اقتصادی به 

ارزش ده هــا میلیــارد دالر بین دو کشــور نظــارت کردند.
ــای  ــه ه ــتر از توافقنام ــه بیش ــه ک ــاید آنچ ــان، ش ــن می در ای
اقتصــادی اهمیــت داشــت، مشــارکت راهبــردی چیــن – ایــران 
ــت خــود را  ــه ای کــه جیــن پینــگ حمای ــه گون ــوده اســت ب ب
ــران در ســازمان »همــکاری شــانگهای«  ــم ای ــت دائ از عضوی

ــرار داد. ــد ق ــورد تایی م
ــزرگ  ــدرت ب ــران دو ق ــفر رهب ــس از س ــی پ ــه کم ــه فاصل ب
دنیــای شــرق بــه تهــران، روحانــی در تاریــخ ۲5 تــا ۲9 ژانویــه 
ــه ارزش  ــی را ب ــق های ــرد و تواف ــد ک ــه بازدی ــا و فرانس از ایتالی

55 میلیــارد دالر در حــوزه ســوخت هــای هیدروکربنــی، فلزات، 
ــد،  ــی تردی ــاند. ب ــه امضــا رس ــازی ب ــل و خودروس ــل و نق حم
بزرگتریــن توافــق بــه دســت آمــده از ســوی ایــران، خریــد ۱۱8 
ــر  ــالوه ب ــود. ع ــارد دالر ب ــای ۲5 میلی ــه به ــاس ب ــد ایرب فرون
ایــن، دولــت ایــران خریــد 400 هواپیمــای میــان بــرد و دور برد 
ــه  ــرد را از جمل ــاه ب ــد هواپیمــای کوت و همچنیــن یکصــد فرون
اولویــت هــای نــاوگان هوایــی ایــران برشــمرده اســت. در دوم 
فوریــه، شــرکت هواپیمایــی ملــی ایــران توافــق دیگــری را بــا 
ــد ۲0  ــرای خری ــی آر« ب شــرکت ایتالیایــی – فرانســوی »اِی ت
ــد هواپیمــای  ــن ۲0 فرون ــد هواپیمــای مســافربری و تامی فرون
ــارد و 89  ــک میلی ــه ارزش ی ــد( ب ــوع 40 فرون ــر )در مجم دیگ

میلیــون دالر امضــا کــرد.  
بنابرایــن، دولــت ایــران سیاســت فعاالنــه ای را بــا هــدف رونق 
ــران و افزایــش  ــاوگان هوایــی ای ــزه کــردن ن اقتصــادی، مدرنی
ــع  ــه کوتاهــی پــس از رف ــه فاصل ــی آن هــم ب ــدات صنعت تولی

تحریــم هــا، در پیــش گرفتــه اســت.  

ــفرهای  ــه س ــد ک ــی کنن ــتدالل م ــی اس || برخ
اخیــر نشــانه تمایــل دولــت روحانــی بــه غــرب و 
در عــوض فاصلــه گرفتــن از قــدرت هــای شــرقی 
اســت. آیــا شــما بــا ایــن مــورد موافــق هســتید؟

ــس از  ــا پ ــی تنه ــم، روحان ــاره کردی ــال اش ــه قب ــه ک  همانگون
امضــای توافــق هــای کالن بــا روســیه و چیــن بــه غرب ســفر 
ــه  ــچ گون ــده هی ــای وی بازگوکنن ــت ه ــن سیاس ــرد. بنابرای ک

تمایلــی بــه غــرب یــا شــرق نیســت. 
ایــران بــه عنــوان حلقــه اتصــال خلیــج فــارس بــه دریــای خزر، 
آســیای میانــه بــه منطقــه قفقــاز و در نهایــت چیــن و هنــد بــه 
اروپــا از موقعیــت ژئوپلیتیــک منحصربه فــردی برخوردار اســت 
ــام  ــازی و ادغ ــه س ــروژه یکپارچ ــرای پ ــزی را ب ــم مرک و حک
اوراســیا دارد. در نتیجــه، هیــچ ضرورتــی نــدارد کــه ایــران خــود 
را بــه شــرق یــا غــرب محــدود کنــد بلکــه ایــن کشــور بایــد به 
دور از هرگونــه وابســتگی در جایــگاه یــک حلقــه تاریخــی کــه 
ــد،  ــی کن ــه یکدیگــر متصــل م ــرب را ب ــای شــرق و غ دو دنی
ــه  ــه کســانی ک ــان و هم ــه کشــورهای جه ــا هم از تجــارت ب
مشــتاق مشــارکت سیاســی و اقتصادی با آن هســتند، اســتقبال 

کنــد.
ایـده گرایـش به شـرق یا غرب یـادآور تفکـر دوران جنگ سـرد 
اسـت و بایـد کنـار گذاشـته شـود. در حـال حاضـر، مـا در یـک 
دنیـای جهانی شـده )منطبق بـر اصـول جهانی سـازی( زندگی 
مـی کنیم کـه در آن غرب و شـرق بـا یکدیگر ارتبـاط تنگاتنگ 

دارند.

||  دالیــل اصلــی عربســتان ســعودی بــرای 
تشــدید تنــش هــا بــا ایــران چیســت؟ آیــا ایــن 
بــه آن علــت نیســت کــه ریــاض فکــر مــی کنــد 
تــوازن قــدرت در خاورمیانــه بــه نفــع ایــران تغییر 

ــت؟ ــرده اس ک
ــورای  ــای ش ــم ه ــت تحری ــران تح ــه ای ــول دوره ای ک در ط
امنیــت ســازمان ملــل و کشــورهای غربــی قــرار داشــت، برخی 
ــزوای  ــه عربســتان ســعودی از ان ــه از جمل از کشــورهای منطق
ــر  ــال حاض ــورها در ح ــل کش ــن قبی ــد. ای ــود بردن ــران س ای
ــرای  ــدی ب ــل را تهدی ــن المل ــه بی ــه جامع ــران ب ــت ای برگش
خــود بــه حســاب مــی آورند. ایــران بــا 80 میلیــون نفــر جمعیت 

گفتگو با استاد دانشگاه آکسفورد:

ایران به منزله لنگرگاه ثبات منطقه عمل کند/لزوم سیاست خارجی مستقل

دکتر »فرهنگ جهانپور« ایده گرایش به شرق یا غرب را یادآور تفکر دوران جنگ سرد می داند و معتقد است که 
ایران باید به دور از هرگونه وابستگی از تجارت با همه کشورهای جهان سود ببرد.

اجرایی شدن توافق هسته ای کشورهای مختلف را برای از سر گیری تجارت با ایران مشتاق کرد تا آنجا که 
همزمان با رفع تحریم ها، کشورهایی چون آلمان، یونان و حتی چین هیات های اقتصادی بزرگی را در همراهی با 
سران سیاسی خود عازم تهران کردند که این نشان دهنده رقابت شدید برای تصاحب بازارهای ایران است. تعدد 
درخواست های مطرح شده در این زمینه این سؤال را به ذهن متبادر می کند که آیا ایران از فرصت به دست آمده 

برای احیاء جایگاه خود به عنوان حلقه اتصال دنیای شرق و غرب استفاده خواهد کرد.
در همین راستا در گفتگو با پروفسور »فرهنگ جهانپور« توانایی ایران در استفاده از فرصت های اقتصادی – سیاسی 
پسا برجام و همچنین نقشی را که می تواند با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک منحصر به فرد خود ایفا کند، مورد بررسی 

قرار گرفته است.
جهانپور استاد و رئیس پیشین دانشکده زبان های خارجه دانشگاه اصفهان است که در حال حاضر به تدریس در 
دانشگاه های کمبریج و آکسفورد مشغول بوده و استاد دوره های آنالین دانشگاه های آکسفورد، ییل و استنفورد 
است. وی بورس یک ساله فرصت مطالعاتی در دانشگاه هاروارد را داشته و طی ۲۸ سال گذشته به تدریس در رشته 

سیاست های خاورمیانه در بخش تحصیالت تکمیلی دانشگاه آکسفورد مشغول بوده است.
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ایران در جهان

جــوان و تحصیــل کــرده، بــا زیربنــای علمــی پیشــرفته و بــا وابســتگی نســبتا کمتــر به 
درآمدهــای نفتــی، دیگــر کشــورهای منطقــه را کــه از غیبــت ایــن کشــور در بازارهــای 
ــش بزرگــی  ــا چال ــد، ب ــرای پیشــرفت خــود اســتفاده کــرده ان ــی ب ــن الملل تجــارت بی

مواجهــه کــرده اســت.
ــه  ــی کوتاهــی ب ــازه زمان ــاید در ب ــران ش ــل، ای ــن المل ــه بی ــا جامع ــاء رابطــه ب ــا احی ب
ــته  ــه در گذش ــد ک ــی برس ــه جایگاه ــود و ب ــل ش ــه تبدی ــاد خاورمیان ــن اقتص بزرگتری
داشــت. بــه عنــوان مثالــی کــه از متنــوع تــر بــودن اقتصــاد ایــران حکایــت مــی کنــد 
ــده خــود را  ــی آین ــط ۲5 درصــد از بودجــه ســال مال ــن کشــور فق ــه ای ــت ک ــد گف بای
بــه نفــت اختصــاص داده اســت حــال آنکــه ایــن مقــدار بــرای عربســتان ســعودی 7۶ 

ــت. ــد اس درص
عـالوه بـر ایـن، شـماری از ماجراجویـی هـای عربسـتان سـعودی در منطقـه بـی آنکه 
بـا موفقیت تـوام باشـد، هزینـه سـنگینی را بـرای ریاض بـه دنبال داشـته اسـت. جنگ 
عربسـتان علیـه یمن دسـتکم هفته ای یک میلیـارد دالر بـرای این کشـور آب می خورد 
و تـازه سـعودی هـا باید جـور برخـی از کشـورهای منطقـه را که ناچـار به دعـوت از آنها 
بـرای حضور در ائتالف شـد، به دوش بکشـد. نتیجه آنکه در پایان سـال میـالدی ۲0۱5، 
ذخایـر مالـی ریاض بـه ۶۱۱.9 میلیـارد دالر رسـید حال آنکه ایـن مبلغ یک سـال قبل از 
آن 7۳۲ میلیـارد دالر بـوده و با این حسـاب می تـوان از آن به کمترین مقـدار ذخایر مالی 
عربسـتان از سـال ۲0۱۱ میالدی یاد کـرد. این در حالیسـت که انتظار مـی رود این مبلغ 
حتـی از مقـدار فعلی هم کمتر شـده و تـا پایان سـال ۲0۱۶ بـه 500 میلیارد دالر برسـد. 
عالوه بر این، سـعودی ها سـال گذشـته کسـری بودجـه خـود را 98 میلیـارد دالر اعالم 
کردنـد و انتظار می رود که در سـال جـاری )۲0۱۶( ایـن مبلغ به ۱07 میلیارد دالر برسـد 
و نکته اینجاسـت که هیچ کشـوری نمـی تواند این مقدار کسـری بودجـه را در دراز مدت 

تحمـل کند.
مــاه گذشــته، صنــدوق بیــن المللــی پــول رشــد رو بــه افــول تولیــد ناخالــص داخلــی 
عربســتان را بــرای امســال فقــط ۱.۲ درصــد اعــالم کــرد کــه کمتریــن مقــدار از ســال 
۲009 میــالدی بــه ایــن ســو اســت و جالــب آنکــه همــه اینهــا در حالــی اتفــاق مــی 
ــد.  ــی کنن ــد م ــام تولی ــت خ ــون بشــکه نف ــه ۱0.۲ میلی ــا روزان ــعودی ه ــه س ــد ک افت

ــاره آینــده خــود نگــران اســت. بنابرایــن، جــای تعجــب نیســت کــه عربســتان درب

|| ترکیـه به دنبال سـاخت یـک پایـگاه دریایـی در قطر اسـت. آیا این 
تصمیـم در ارتبـاط با راهبرد تمرکز آمریکا بر آسـیا اتخاذ شـده اسـت؟ 
برخـی کارشناسـان بـر ایـن باورنـد که آمریـکا خواهـان ایفـای نقش 
فعـال تـری از سـوی همپیمانـان خـود در خلیج فارس اسـت. اگـر این 
امـر صحت داشـته باشـد، چـه تاثیـری بـر نقـش ایـران در خاورمیانه 

داشـت؟ خواهد 
ــارس  ــج ف ــی در خلی ــرز دریای ــر م ــه ۱770 کیلومت ــوری ک ــوان کش ــه عن ــران ب ای
ــای  ــگاه ه ــی از پای ــود برخ ــلط دارد. وج ــارس تس ــج ف ــر خلی ــان دارد، ب ــای عم و دری
کوچــک خارجــی در برخــی از کشــورهای خلیــج فــارس تاثیــری بــر برتــری موقعیــت 
ژئواســتراتژیک ایــران در منطقــه نــدارد. ایــران و ترکیــه بــا یکدیگــر دوســت هســتند و 
منافــع مشــترک زیــادی دارنــد. ایــن دو کشــور علیرغــم برخــی اختــالف نظرهــا دربــاره 
ســوریه بایــد روابــط خــود را هــر چــه بیشــتر توســعه داده و بــه منزلــه لنگرهــای ثبــات 
منطقــه عمــل کننــد. سیاســت خارجــی مســتقل ایــران بــه معنــای عــدم تمایــل ایــن 
کشــور بــرای تبدیــل شــدن بــه عامــل نیابتــی قــدرت هــای بیگانــه اســت. بهتریــن 
سیاســتی کــه ایــران مــی توانــد اتخــاذ کنــد همــان اســت کــه ترکیــه زمانــی ســعی به 
پیــروی از آن داشــت کــه شــامل پرهیــز از تنــش بــا هــر یــک از کشــورهای همســایه 

مــی شــود.
ــرای نزدیکــی  ــزاع و رقابــت بســیار شــدیدی وجــود دارد. ایــران بایــد ب ــه ن در خاورمیان
کشــورهای منطقــه بــه یکدیگــر و ایجــاد سیســتم امنیتــی مشــترک کــه بــه نفــع همه 
باشــد، تــالش کنــد. ایــن سیاســت قطعــا بهتــر از هرگونــه تقابــل نظامــی و یــا درگیری 
ــا  ــد، ب ــی آی ــم برم ــت تروریس ــه از آف ــه ک ــت. آنگون ــه ای اس ــای منطق ــران ه در بح
تشــدید تنشــها همــه کشــورهای منطقه بــه نوعــی بازنــده خواهند بــود و پیــروی از یک 
سیســتم امنیــت جمعــی و همــکاری کــه انشــاءاهلل در نهایت بــه ایجاد یــک بــازار بزرگ 

مشــترک بــا حضــور همــه کشــورهای منطقــه منجــر شــود، بــه نفــع همــه اســت.
اگــر کشــورهای اروپایــی، علیرغــم قــرن هــا جنــگ و دشــمنی شــدید موفــق بــه ایجاد 
اتحادیــه اروپــا شــدند، هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد کــه کشــورهای خاورمیانه -کــه ارزش 
ــه جــای  ــد ب ــد- نتوانن ــی، فرهنگــی و تاریخــی بیشــماری دارن هــای مشــترک مذهب
اســتفاده از منابعشــان در راه حصــول اهــداف مخــرب بــه اتحــاد و تجمیــع منابــع دســت 

یابنــد.

مســئول روابــط بین الملــل جنبــش حمــاس گفــت: رابــط ایــران و حمــاس خــوب اســت امــا برخی 
دســت هــای ناپــاک ســعی در تخریــب ایــن روابــط دارند.

ــر اختــالف جــدی میــان ایــران و جنبــش  اســامه حمــدان درخصــوص برخــی ســخنان مبنــی ب
حمــاس، گفــت: موضــع جنبــش حمــاس دربــاره روابطــش بــا ایــران روشــن و راهبــردی و فراتــر از 

روابــط و مســائل سیاســی اســت.
مســئول روابــط بیــن الملــل جنبــش حمــاس تصریــح کــرد: روابــط ایــران و حمــاس خــوب اســت 
امــا برخــی دســت هــای ناپــاک ســعی در تخریــب ایــن روابــط دارنــد. وی همچنیــن افــزود: برخی 
طــرف هــا از رابطــه خــوب بیــن ایــران و حمــاس ناراضــی هســتند و بــرای همیــن تمام تالششــان 

را بــرای تخریــب ایــن روابــط بــه کار بســته انــد.
حمــدان دربــاره فایــل صوتــی منتســب بــه موســی ابومــرزوق کــه اخیــرا در شــبکه العربیه منتشــر 
شــده اســت، توضیــح داد: در واقــع ایــن فایــل صــدای خــود ایشــان اســت، امــا تکــه تکــه شــده و 
مــورد ســوء اســتفاده قــرار گرفتــه چــرا که در ســیاق درســت خــودش نقل نشــده اســت و مســتقیما 

بــرای تخریــب روابــط جمهــوری اســالمی ایــران و جنبــش حمــاس منتشــر شــده اســت.
ــزود: برخــی  ــل در رســانه هــا اف ــن فای ــاره چگونگــی انتشــار ای ــل درب ــن المل ــط بی مســئول رواب
دســت هــای ناپــاک وجــود دارد کــه آن را پخــش کــرده انــد و اســرائیل هــم از آن ســوء اســتفاده 
کــرده و مــی بینیــم کــه روزنامــه هــای مشــخصی آن را منتشــر کــرده انــد؛ مخصوصــا که بیشــتر 
رســانه هــای اســرائیلی هســتند کــه دربــاره آن مطلــب مــی نویســند و مانــور مــی دهنــد و در چنــد 

روز گذشــته هیــچ کــس جــز اســرائیلی هــا ایــن موضــوع را تکــرار نکــرده اســت.

وی هــدف اصلــی مســببان ایــن کار را تخریــب و پایــان دادن بــه روابــط تهــران - حماس دانســت 
و تاکیــد کــرد: روابــط مــا بــا ایــران فراتــر از چنیــن مســائل و موضوعاتــی اســت و مواضــع تهــران 
هــم در برابــر چنیــن اتفاقــی کامــال برادرانــه بــوده اســت؛ چــرا کــه تهــران بــه خوبــی می دانــد که 
هــدف از انتشــار ایــن فایــل صوتــی دقیقــا آســیب زدن بــه روابطــش بــا حمــاس بــوده اســت و از 
ســوی دیگــر رهبــران حمــاس هــم بــر ایــن تاکیــد دارنــد کــه هــدف از ایــن فایــل صوتــی ضربــه 

زدن بــه روابــط شــان بــا ایــران اســت.
ایــن مســؤول بلندپایــه در جنبــش حمــاس تأکیــد کــرد: جنبــش اجــازه نمــی دهــد کســانی کــه در 
پــی چنیــن هدفــی هســتند بــه مقصــود خــود نایــل آینــد چراکــه روابــط ایــران و حمــاس فراتــر از 
چنیــن موضوعاتــی اســت و لــذا ایــن روابــط ادامــه دارد و هرگونــه اختــالف نظــر هــم کــه پیــش 
آیــد بــا نــگاه تقویــت و تحکیــم روابــط مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت تــا راه حلــی پیدا شــود؛ 

نــه از موضــع تضعیــف و ضربــه زدن بــه روابــط.

اسامه حمدان:

روابط ایران و حماس راهبردی است/
فایل ابومرزوق تکه تکه شده است
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|| بــه نظــر شــما اوضــاع سیاســی و امنیتــی در تونس 
بــا گذشــت پنــج ســال از ســرنگونی »زیــن العابدین 

بــن علــی« شــاهد تغییــر و تحوالتــی بوده اســت؟
تحوالتــی کــه در طــول پنــج ســال گذشــته در تونــس اتفــاق افتاد 
را مــی تــوان بــه چنــد قســمت تقســیم کــرد؛ تحــوالت اول مربوط 
بــه اقتصــاد و رشــد اقتصــادی و دوم تحــوالت مربــوط بــه اوضــاع 
امنیتــی. در خصــوص تحــوالت مربــوط بــه اوضــاع اقتصــادی باید 
گفــت کــه پــس از ســرنگونی دیکتاتــور ســابق کشــور دولتمــردان 
ــدی را  ــادی جدی ــتاورد اقتص ــچ دس ــدند هی ــق نش ــس موف تون
ــام نگاهــی  ــار و ارق ــه آم ــر ب ــد. اگ ــه دهن ــان کشــور ارائ ــه جوان ب
بیاندازیــم بــه خوبــی متوجــه خواهیــم شــد کــه نــرخ بیــکاری در 
مقایســه بــا ســال هــای گذشــته کــه ۱۲ درصــد بــود بــه ۱5 درصد 
افزایــش یافتــه اســت. عــالوه بــر ایــن، میــزان رشــد اقتصــادی در 
ــوده اســت. در  ــر ۱5 درصــد ب ــس زی ــالب تون ــه انق ــالهای اولی س
خصــوص اوضــاع امنیتــی بایــد گفــت کــه چالــش هــای بیشــتری 
پــس از انقــالب دامــن گیــر مــردم تونــس شــده اســت. بــه عقیــده 
مــن تنهــا دســتاورد انقــالب تونــس در زمینــه رعایــت »آزادی ها« 
اســت؛ آزادی هایــی کــه بــه ویــژه در زمینــه رســانه نمود بیشــتری 
ــه  ــده ب ــان و عقی ــس، آزادی بی ــالب تون ــس از انق ــد. پ ــدا کردن پی

عناصــر اصلــی قانــون اساســی کشــور تبدیــل شــدند.

|| آیــا انقــالب تونــس بــه پایــان رســیده اســت؟ آیــا 
ایــن انقــالب تمامــی اهــداف خــود را محقــق کــرده 

اســت؟
انقــالب تونــس بــه پایــان نرســیده اســت، بــا ایــن حــال تمامــی 
ــم در  ــه گفت ــه ک ــق نشــده اســت. همانگون ــداف آن هــم محق اه
ــج ســال  ــادی در کشــور طــی پن ــه اقتصــادی مشــکالت زی زمین
ــا  ــن آزادی ه ــه تأمی ــل، در زمین ــد. در مقاب ــود آم ــه وج ــته ب گذش
بــرای شــهروندان تونســی اتفاقــات خوبــی افتــاد. متأســفانه طــی 
مــاه هــا اخیــر حــزب »نــداء« تونــس بــه عنــوان حــزب حاکــم در 
کشــور به جــای تمرکــز بــر روی مســائل و معضالت اصلی کشــور 
ماننــد بیــکاری جوانــان مشــغول درگیــری های سیاســی اســت. به 
نظــر مــن برگــزاری تظاهــرات هــای گســترده طــی هفتــه هــای 
گذشــته یــک هشــدار بــرای دولتمــردان اســت کــه ممکــن اســت 

انقالبــی دیگــر در لحظــه ای غیرمنتظــره اتفــاق بیافتــد.

|| واکنــش و مواضــع قــدرت هــای جهانــی بــه ویــژه 
ــس را  ــال انقــالب تون ــکا در قب ــاالت متحــده آمری ای
ــد  ــا تصــور مــی کنی ــد؟ آی ــی مــی کنی ــه ارزیاب چگون
ــد و  ــس ُکن ــا انقــالب تون ــه همراهــی واشــنگتن ب ک

ــوده اســت؟ ــی ب ناکاف
ــا وجــود اینکــه  ــم. ب ــب مهمــی اشــاره کن ــه مطل مــی خواهــم ب
تونــس پــس از انقــالب در ســال ۲0۱۱ بــه دســتاوردهای بســیاری 

دســت پیــدا کــرد، امــا برخــی از ناهنجــاری هــا و چالــش هــا نیــز 
ــرد.  ــدا ک ــروز پی ــور و ب ــور ظه ــف در کش ــای مختل ــه ه در عرص
ــورهای  ــیاری از کش ــل بس ــود را در مقاب ــا خ ــالب م ــس از انق پ
ــر هیچکــس  ــم و ایــن موضــوع ب ــکا دیدی ــه آمری خارجــی از جمل
پوشــیده نیســت. دولــت آمریــکا همــواره تــالش کــرده بــا اتخــاذ 
سیاســت هــای گوناگــون و اســتراتژی هــای متفــاوت نقش ســنتی 
ــا چالــش مواجــه ســازد. برخــی  و تاریخــی فرانســه در تونــس را ب
اطالعــات وجــود دارد کــه نشــان مــی دهــد مهــم تریــن هــدف 
آمریــکا ایجــا یــک پایــگاه نظامــی در شــمال آفریقــا بــرای تحرک 

هرچــه بیشــتر بــه ســمت منطقــه اســت.

ــی  ــی م ــه ارزیاب ــس را چگون ــالب تون ــده انق || آین
ــد؟ کنی

ــی  ــل تمام ــه تحم ــادر ب ــه ق ــد ک ــرده ان ــت ک ــس ثاب ــردم تون م
ــاذ  ــا اتخ ــا ب ــتند. آنه ــالب هس ــس از انق ــای دوران پ ــختی ه س
ــی  ــگ داخل ــر جن ــور را از خط ــتی« کش ــق و آش ــت »تواف سیاس
ــد. شــما بــه خوبــی مــی دانیــد آنچــه کــه در تونــس  نجــات دادن
ــر  ــی و دیگ ــوریه، لیب ــون در س ــه اکن ــه ک ــا آنچ ــاد ب ــاق افت اتف
کشــورها رخ مــی دهــد، کامــال تفــاوت دارد. بــه نظــر مــن تونــس 
ــا تاریــخ متمدنانــه ای کــه دارد مــی توانــد از همــه مشــکالت و  ب

ــد. ــش برس ــاحل آرام ــه س ــرده و ب ــور ک ــا عب ســختی ه

|| بــه نظــر شــما بزرگتریــن مانع بــر ســر راه برقراری 
ــت؟  ــرب چیس ــان ع ــورهای جه ــی در کش دموکراس
ــود  ــدم وج ــی، ع ــی تجربگ ــی، ب ــات سیاس منازع
ــای  ــور، بحران ه ــکام دیکتات ــد، ح ــای قدرتمن نهاده
اقتصــادی و یــا دخالــت هــای ایــاالت متحــده آمریکا 

ــی؟ ــورهای عرب در کش
ــرب  ــان ع ــورهای جه ــروز در کش ــه ام ــه آنچ ــت ک ــت اس درس
ــرج کــه  ــد در نتیجــه ســناریوی ایجــاد هــرج و م ــی افت ــاق م اتف
ــا  ــد. ام ــی ده ــرد، رخ م ــکا مطــرح ک ــه پیشــین آمری ــر خارج وزی
ــخ  ــک تاری ــود ی ــم وج ــد داری ــه قص ــت ک ــا نیس ــدان معن ــن ب ای
ــکار کنیــم. صحنــه  سرشــار از اســتبداد در کشــورهای عربــی را ان
سیاســی یکنواخــت در بســیاری از کشــورها موجب شــد تــا جوانان 
ــان هــا ریختــه و آرزوهــای خــود را  ــه خیاب ــه نشــانه اعتــراض ب ب
جســتجو کننــد. در بســیاری از کشــورهای عربــی اوضــاع اقتصادی 
نابســامانی وجــود دارد و ثــروت هــای کشــور در دســتان طاغوتیــان 
ــورهای  ــای کش ــروژه ه ــی زود پ ــال، خیل ــن ح ــا ای ــرار دارد. ب ق
ــه در کشــورهای عربــی اجرایــی شــده و انقــالب  خارجــی و بیگان
هــای بــه وجــود آمــده در ایــن کشــورها جــای خــود را بــه توطئــه 

ــد. هــای خارجــی دادن

ــرات  ــل تظاه ــه دلی ــس ب ــا تون ــما آی ــر ش ــه نظ ||ب

ــه  ــکاری در کشــور ب ــه بی ــراض ب ــر در اعت هــای اخی
ــاج دارد؟ ــال« احتی ــرح مارش »ط

ــس یــک کشــور  ــی اســت و تون طــرح مارشــال یــک طــرح غرب
ــرای  ــی ب ــای مختلف ــس راهکاره ــت. تون ــه دار اس ــنتی و ریش س
حــل مشــکالت و بحــران هــای خــود پیــش رو دارد و مــی توانــد 
ــه نظــر مــن  ــه نحــو احســن از ایــن راهکارهــا اســتفاده کنــد. ب ب
ــه کار  ــر ب ــار دیگ ــد ب ــی توانن ــورده نم ــت خ ــای شکس ــرح ه ط
گرفتــه شــوند. عــالوه بــر ایــن، توجــه بــه ایــن نکتــه نیز ضــروری 
ــار  ــت فاجعه ب ــا وضعی ــه ب ــس در مقایس ــاع تون ــه اوض ــت ک اس
همســایگانش بســیار بهتــر اســت. بــه طــور کلــی در مقایســه بــا 
بســیاری از کشــورهای عربــی وضعیت بیــکاری و فقــر در تونس در 
شــرایط بهتــری قــرار دارد. مــن شــخصا عقیــده دارم که ایــن غرب 
اســت کــه بــه حــل بحــران تونــس احتیــاج دارد، زیــرا بــه خطــر 
افتــادن امنیــت تونــس امنیــت اروپــا را نیــز بــه صــورت مســتقیم 

تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد.

ــالب  ــی انق ــرای برپای ــی ب ــان تونس ــزه جوان || انگی
ــت آوردن آزادی،  ــه دس ــود؟ ب ــه ب ــور چ ــن کش در ای
تحقق خواســته هــای سیاســی و بحــران اقتصــادی؟

ــد  ــق رش ــدف تحق ــا ه ــدا ب ــس در ابت ــی در تون ــزش مردم خی
اقتصــادی در کشــور بــه راه افتــاد. بــه تدریــج بــا گــذر زمان ســقف 
مطالبــات معترضــان بــه دیکتاتــور ســابق افزایــش یافــت تــا اینکه 
آنهــا خواســتار اصالحــات سیاســی جــدی از جملــه در زمینــه آزادی 
هــا و برقــراری دموکراســی شــدند. پــس از آنکــه برخــی مداخالت 
ــات مــردم ســرپوش نهــاده و خواســتار توقــف  ــر مطالب خارجــی ب
ــن  ــوان آخری ــه عن ــابق ب ــور س ــرنگونی دیکتات ــدند، س ــا ش آنه
ــده  ــاالت متح ــد. ای ــل ش ــس تبدی ــی تون ــردم انقالب ــته م خواس
ــس  ــه تون ــگ علی ــه جن ــید ک ــن درک رس ــه ای ــال ب ــکا کام آمری
هماننــد سیاســتی کــه در قبــال عــراق اتخــاذ شــد، بســیار هزینــه 
ــرای  ــا از راهــی دیگــر ب خواهــد داشــت. بنابرایــن تــالش کــرد ت
ــه وارد عمــل شــود. ــس در نطف ــردم تون ــردن صــدای م ــه ک خف

||بزگتریــن چالــش پیــش روی تونــس در دوران مــا 
بعــد از انقــالب و دوره ســازندگی کشــور چیســت؟

بزگتریــن چالــش در مقابــل تونــس ایجاد یــک تحول اســتراتژیک 
ــد  ــت. بای ــی اس ــادی و سیاس ــای اقتص ــه ه ــور در زمین در کش
سیاســت هایــی اتخــاذ گــردد کــه دیگــر منجر بــه تظاهــرات هــزاران 
نفــری جوانــان تونســی در اعتــراض بــه بیــکاری نشــود. شــاید مهــم 
ــه  ــرخ رشــد اقتصــادی باشــد ب تریــن چالــش چگونگــی افزایــش ن
حــدود ۶ درصــد در طــول ســال باشــد. اتخــاذ راهکارهــای مناســب 
بــرای مقابلــه بــا بیــکاری و نابــودی کامــل تروریســم نیــز از دیگــر 

چالــش هــای آینــده تونــس بــه شــمار مــی رونــد.

تحلیلگر تونسی مطرح کرد؛

تالش ناکام آمریکا برای شکست انقالب تونس/انقالب در مسیر موفقیت
تحلیلگر سیاسی تونس با اشاره به اوضاع سیاسی و امنیتی این کشور پس از انقالب سال۲011، تصریح کرد: ایاالت 

متحده آمریکا در به شکست کشاندن انقالب تونس شکست خورد.
مردم تونس در سال ۲011 با یک خیزش مردمی گسترده موفق شدند به عمر حکومت »زین العابدین بن علی« 
دیکتاتور فراری این کشور پایان داده و یک دولت دموکراتیک برآمده از آرای ملت را تشکیل دهند. اکنون پنج سال از 
انقالب مردمی در تونس می گذرد و در طول این مدت، این کشور همواره با چالش های متعدد اقتصادی و امنیتی و بعضا 

سیاسی مواجه بوده است.
طی هفته های اخیر تظاهرات گسترده ای علیه سیاست های تونس در برخی استان های این کشور از جمله »القصیرین« 
برگزار شده است. دامنه تظاهرات طی روزهای گذشته گسترش پیدا کرده و به پایتخت این کشور کشیده. »قائد باجی 
السبسی« رئیس جمهوری تونس در واکنش به این رویدادها ضمن اینکه حق اعتراضات به سیاست های دولت را حق 
طبیعی مردم عنوان کرده، گفته است: بدون شک تروریست های تکفیری داعش از ناآرامی های به وجود آمده اخیر در 
کشور سوء استفاده خواهد کرد. بر همین اساس، در زمینه آخرین تحوالت تونس و اوضاع سیاسی و امنیتی این کشور 

خبرنگار مهر گفتگویی را با »روعه قاسم« تحلیلگر سیاسی تونس انجام داده است که مشروح آن از نظر می گذرد؛
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خاورمیانه و شمال آفریقا

ــت  ــت دول ــد اس ــکا معتق ــاون آمری ــورج ت ــگاه ج ــتاد دانش اس
ــی  ــش آفرین ــرای نق ــتیاق ب ــر اش ــالهای اخی ــان در س اردوغ
ــگاه  ــاد پای ــارس دارد و ایج ــج ف ــه و خلی ــتر در خاورمیان بیش

ــت. ــتا اس ــن راس ــز در ای ــر نی ــی در قط نظام
آنــکارا قــرار اســت یــک پایــگاه دائمــی نظامــی چنــد منظــوره 
ــاس  ــن اس ــر ای ــد. ب ــداث کن ــر اح ــی در قط ــی و دریای هوای
ــوزه  ــن کشــور کوچــک ح ــکا در ای ــار آمری ــز در کن ــه نی ترکی
خلیــج فــارس صاحــب یــک پایــگاه نظامــی خواهد شــد. بدین 
ترتیــب ترکیــه نیــز در شــمار کشــورهایی قــرار مــی گیــرد کــه 
مســتقیماً وارد ســاز و کارهــای امنیتــی منطقــه خلیــج فــارس 

مــی شــود.
ــی  ــگاه نظام ــر پای ــالوه ب ــال حاضــر ع ــود در ح ــن وج ــا ای  ب
دائــم بریتانیــا در بحریــن و البتــه پایگاه نظامــی آمریــکا در این 
ــی،  ــارات متحــده عرب ــی فرانســه در ام ــگاه نظام کشــور و پای
ترکیــه نیــز در کنــار آمریــکا در قطــر پایــگاه نظامــی خواهــد 

ــت. داش
 ایــن پایــگاه زمینــه دسترســی و پشــتیبانی نیروهــای ترکیــه 
را در عملیاتهــای آتــی احتمالــی ایــن کشــور در دریــای ســرخ، 
ــرای  شــمال آفریقــا و خلیــج فــارس فراهــم خواهــد کــرد و ب
اولیــن بــار بعــد از ســال ۱950 میــالدی نــاوگان دریایــی ترکیه 

بــه اقیانــوس آرام دسترســی خواهــد داشــت.
 مطمئنــًا حضــور مســتقیم نظامــی ترکیــه در ســاز و کارهای 
ــورت  ــو ص ــکا و نات ــوز آمری ــا مج ــارس ب ــج ف ــی خلی امنیت
ــا  ــتند ب ــر نیس ــو حاض ــکا و نات ــه آمری ــت. اگرچ ــه اس گرفت
کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس ســطح 
همــکاری نظامــی را بــه پیمــان امنیــت جمعــی ارتقــا دهنــد 
امــا وجــود توافقنامــه هــای دو جانبــه چــه از ســوی آمریــکا 
ــا اعضــای شــورای  و چــه از ســوی متحــدان ایــن کشــور ب
ــه  ــا را ب ــع آنه ــد مناف ــی توان ــارس م ــج ف ــکاری خلی هم

همــراه داشــته باشــد.
ــگاه  ــتاد دانش ــر« اس ــیرین هانت ــور »ش ــا پروفس ــو ب در گفتگ
جــورج تــاون آمریــکا بــه بررســی آثــار امنیتــی پایــگاه نظامــی 
تریکــه در قطــر بــر امنیــت جمهــوری اســالمی ایــران پرداخته 

ایــم کــه مشــروح آن در ادامــه آمــده اســت.

|| ترکیــه تصمیــم دارد پایــگاه چنــد منظــوره 
ــا  ــد. آی ــدازی کن ــر راه ان ــود را در قط ــی خ نظام
این موضــوع بــه اســتراتژی ایــاالت متحــده برای 
چرخــش به آســیا)pivot to Asia( مرتبط اســت. 
برخــی کارشناســان معتقــد هســتند کــه ایــاالت 
ــتری  ــش می خواهد که نقش بیش متحده از متحدان
در خلیج فارس داشــته باشند به اعتقاد شما این نظر 
درســت اســت یــا خیــر؟ اگــر ایــن ادعــا درســت 
اســت نقــش ایــران در خاورمیانــه در آینــده 

ــود؟ ــد ب ــور خواه چط
ترکیــه تحــت حکومــت اردوغــان، بــه ویــژه در ایــن 
ــی  ــش آفرین ــرای نق ــتری ب ــتیاق بیش ــر، اش ــال های اخی س

بیشــتر در خاورمیانــه و خلیــج فــارس دارد.
ــه  ــمت طایف ــه س ــتر ب ــه بیش ــه ای ترکی ــت های منطق سیاس
ــیعی و  ــی ضدش ــتها ماهیت ــن سیاس ــه و ای ــش رفت ــی پی گرای

ــت. ــرده اس ــدا ک ــتری پی ــی بیش ضدایران
ایجــاد یــک پایــگاه در قطــر نیــز بخشــی ازنقشــه های ترکیــه 
ــه و کنتــرل  ــه قــدرت بــزرگ خاورمیان ــرای تبدیــل شــدن ب ب

ایــران و قــدرت عــراق شــیعی اســت.
ایــن موضــوع ارتبــاط کمــی بــا سیاســت چرخــش آمریــکا بــه 
آســیا دارد. هرچنــد فعالیــت هــای ترکیــه بــه عنــوان عضــوی 
از ناتــو در خلیــج فــارس ایــاالت متحــده را قــادر مــی ســازد تــا 

مشــغولیت مســتقیم خــود را در منطقــه کاهــش دهــد.

ــواز  ــت ن ــدی اس ــد چن ــه می دانی ــور ک || همانط
ــا  ــی ب ــتان مالقات ــر پاکس ــت وزی ــریف نخس ش
ــن  ــری بی ــور میانجیگ ــه منظ ــی ب ــات ایران مقام
ــن  ــت بنابرای ــورت داده اس ــاض ص ــران و ری ته
ــان  ــه و عم ــل ترکی ــورهایی مث ــه کش در مقایس
ــه بیــان کــرد کــه پاکســتان  آیــا می تــوان اینگون
ــته  ــئله داش ــن مس ــل ای ــتری در ح ــر بیش تأثی

ــت؟ اس
ــتان  ــا عربس ــی ب ــد مدت ــک و بلن ــات نزدی ــتان ارتباط پاکس
ــاع از  ــرای دف ــن کشــور خــود را ب ــن ای ســعودی دارد. همچنی
عربســتان ســعودی در برابــر هــر حملــه بــه ایــن کشــور متعهد 
کــرده اســت. بــه خاطــر ایــن روابــط، حداقــل در عرصــه نظــر،  
پاکســتان بایــد نفــوذ بیشــتری بــر عربســتان ســعودی داشــته 
ــرای  ــی ب ــال پاکســتان ممکــن اســت دالئل ــرای مث باشــد. ب
ــش  ــت تن ــن اس ــه ممک ــر اینک ــی ب ــد مبن ــته باش ــود داش خ
بیــن ایــران و پاکســتان دچــار مشــکل شــود درصورتــی کــه 
پاکســتان کامــال بخواهــد طــرف عربســتان ســعودی را داشــته 
ــه  ــه کاهــش کمــک پاکســتان ب ــن امــر ب باشــد چــرا کــه ای
ــدات  عربســتانی مــی انجامــد کــه پادشــاهی اش دچــار تهدی

ــی شــده اســت. امنیت
ــاد  ــرا زی ــعودی اخی ــتان س ــه و عربس ــط ترکی ــل، رواب در مقاب
ــز  ــان و عربســتان ســعودی هرگ ــن عم شــده اســت. همچنی
ــن  ــی ای ــتند. در نتیجــه، توانای ــم نداش ــا ه ــی ب ــط نزدیک رواب
دو کشــور بــرای متقاعــد کــردن عربســتان بــه منظــور کاهش 
تنش هــا بــا ایــران بســیار کمتــر از پاکســتان اســت. ســرانجام، 
بــا این حــال کاهــش تنــش بیــن ایــران و عربســتان ســعودی 
بســتگی بــه خــود ایــن دو کشــور دارد و دیگــران نمــی تواننــد 

ــد. مثــل خودشــان کاری از پیــش ببرن

|| دالئــل اصلــی عربســتان ســعودی بــرای 
افزایــش تنش هــا بــا ایــران چیســت؟ آیــا 
ــه  ــش موازن ــش افزای ــه علت ــد ک ــور نمی کنی تص
ــاض در  ــا ری ــه ب ــران در مقایس ــع ای ــه نف ــوا ب ق

ــت؟ ــه اس ــطح منطق س
ــود روابطــی  ــا از هــر بهب عربســتان ســعودی تــالش دارد ت
بیــن ایــران و ایــاالت متحــده آمریــکا، ایــران و اروپــا 
جلوگیــری کنــد. بنابرایــن بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف 
ــای  ــت ه ــه سیاس ــی علی ــام اقدامات ــرای انج ــران را ب ای
ــه نوعــی مواجهــه  غــرب تحریــک کــرده و حتــی منجــر ب

ــود. ــکا ش ــران و آمری ــن ای ــی بی نظام

شیرین هانتر مطرح کرد؛

اهداف آنکارا از ایجاد پایگاه نظامی در قطر
هراس صهیونیستها از 

تهدیدات صادقانه
 سید حسن نصراهلل

ــاره هــدف قــرار دادن مخــازن  مواضــع دبیــر کل حــزب اهلل لبنــان درب
ــدام  ــکاب اق ــورت ارت ــغالی در ص ــطین اش ــا در فلس ــیمیایی در حیف ش
احمقانــه از ســوی رژیــم اســرائیل، ســخت صهیونیســتها را بــه هــراس 

ــه اســت. انداخت
روزنامــه االخبــار در مطلبــی بــا اشــاره بــه هــراس صهیونیســت هــا از 
تهدیدات ســید حســن نصــراهلل دبیــر کل حــزب اهلل لبنــان آورده اســت: 
اســرائیلی هــا مواضــع چنــد روز قبــل دبیــر کل حــزب اهلل دربــاره بمــب 
اتمــی را نمــی تواننــد نادیــده بگیرنــد تهدیــدی کــه دربــاره هــدف قــرار 
دادن مخــازن آمونیــاک در خلیــج حیفــا بود.ایــن موضــع گیــری فراتــر 
ــر مواضــع حــزب اهلل از ســال  ــو در براب ــل آوی از سیاســت رســانه ای ت

۲00۶ بــه بعــد بــود.
ایــن رســانه مــی نویســد: رژیــم اســرائیل در برابــر تهدیــدات نصــراهلل 
ــر  ــه ای ب ــع بینان ــژه و واق ــر وی ــدات تاثی ــن تهدی ــرا ای عاجــز اســت زی
اســرائیلی ها)صهیونیســتها( دارد.علــت ایــن موضــوع کامــال مشــخص 
اســت و آن صداقــت نصــراهلل دبیــر کل حــزب اهلل در تهدیــدات اســت 
ــن  ــه کارشناســان اســرائیلی ای ــی ب ــری ســالهای طوالن ــج درگی و نتای

ــت کــرده اســت. موضــوع را ثاب
االخبار تشـریح کرد: در تهدیدات اخیر سـید حسـن نصـراهلل دو بُعد وجود 
دارد که مسـئوالن رژیم اسـرائیل نمی توانند آن را خنثـی کنند و از میزان 
تـرس بکاهنـد و به سـاکنان حیفـا و دیگر مناطق)فلسـطین اشـغالی( را 
دلـداری بدهند؛نخسـت اینکـه مخـازن گاز شـیمیایی آمونیـاک در حیفا 
وجـود دارد و اینکـه هـدف قـرار دادن آن بـه کشـته شـدن ده هـا هـزار 
نفـر مـی انجامد و دیگـر اینکه حـزب اهلل لبنـان ادوات الزم بـرای هدف 
قـرار دادن ایـن مخـازن را در اختیـار دارد و این موضوعی اسـت که همه 
مسـئوالن رژیم اسـرائیل به آن اعتـراف می کننـد و آن را قبـول دارند و 

تنها موضـوع اراده انجام کار اسـت.
در همیـن راسـتا کانـال دوم رژیـم اسـرائیل بـه بررسـی ایـن موضع در 
برنامـه ای پرداخت که همه کارشناسـان بر صداقت نصـراهلل و کاریزمای 
وی صحه گذاشـتند.عودید بن عامی از کارشناسـان اسـرائیلی در این باره 
گفـت: مشـکلی کـه اسـرائیل بـا آن روبرو سـت این اسـت کـه نصراهلل 
قبـال ثابـت کـرده کـه صـادق اسـت و دروغ نمـی گویـد.وی از امـوری 
سـخن می گوید کـه با واقعیـت همخوانی دارد.بلـه مخـازن آمونیاک در 
حیفـا وجـود دارد و بله ایـن خطری اسـت)در صـورت هدف قـرار گرفته 
شـدن( که یـک میلیـون نفـر را تهدید مـی کند و ایـن بسـیار خطرناک 

ست. ا
ــش  ــخنگوی ارت ــمت س ــال س ــه قب ــت ک ــناس صهیونیس ــن کارش ای
رژیــم صهیونیســتی را برعهده داشــته اســت از توســعه و پیشــرفت توان 
ــزود: مــن هــر آنچــه نصــراهلل  موشــکی حــزب اهلل ســخن گفــت و اف
ــخن   ــه از آن س ــی ک ــب اتم ــه بم ــادر ب ــاور دارم و وی ق ــد ب ــی گوی م
مــی گویــد اســت و بایــد مواضــع وی را جــدی گرفت.همــه اســرائیلی 
ها)صهیونیســتها( بایــد از ایــن مواضــع آگاه شــوند بــه ویــژه کــه ایــن 

مواضــع امــور دقیقــی را شــامل مــی شــود.
االخبــار در ادامــه نوشــت: روزنامــه هارتــص نیــز ایــن مواضــع نصــراهلل 
را در برابــر نظریــه گادی ایزنکــوت رئیــس ســتاد ارتــش رژیــم اســرائیل 
مبنــی بــر نظریــه الضاحیــه مطــرح کــرده و نوشــته اســت کــه نصــراهلل 

بــا تهدیــدات خــود بازدارندگــی را ادامــه مــی دهــد.
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خاورمیانه و شمال آفریقا

دکتر »مسعود اسدللهی« با اشاره به اقدام سعد حریری در 
حمایت از سلیمان فرنجیه در انتخابات ریاست جمهوری 
لبنان به جای جعجع، گفت: حمایت جعجع از عون در 

انتخابات برای جبران اقدام حریری صورت گرفت.
پس از پایان دوره ریاست جمهوری »میشل سلیمان« 
در سال ۲01۴، به دلیل مخالفت اکثر گروه ها و جریان 
های سیاسی با تمدید این دوره که دلیل آن را مواضع 
قبال تحوالت داخلی و منطقه ای اعالم  ضعیف وی در 
ریاست جمهوری  بحران خالء  با  لبنان  کردند، کشور 
مواجه شد؛ بحرانی که سلسله نشست های متعدد حزب 
اهلل و المستقبل هم برای پایان دادن به آن کارگر نبود. 
لبنان،  در  ریاست جمهوری  بحران خأل  آغاز  زمان  از 
نمایندگان پارلمان این کشور جلسات متعددی را برای 
انتخاب رئیس جمهوری تشکیل داده اند اما تمامی این 
جلسات یا به دلیل عدم توافق گروه های سیاسی بر سر نام 
رئیس جمهوری و یا به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد 

نمایندگان با ناکامی مواجه شده اند.
خالء ریاست جمهوری در تاریخ سیاسی لبنان مسبوق 
به سابقه است. از پایان دوره ریاست جمهوری »امین 
الجمیل« تا انتخاب »رینیه معوض«؛ یعنی از سپتامبر 19۸۸ 
تا نوامبر 19۸9و همین طور از پایان دوره ریاست جمهوری 
»امیل لحود« تا انتخاب »میشل سلیمان«؛ یعنی از نوامبر 
۲00۷ تا مه ۲00۸، کاخ ریاست جمهوری لبنان در »بعبدا« 
فاقد رئیس بود. در نتیجه کشمکش های سیاسی در لبنان 
در نهایت »سمیر جعجع« نامزد مورد حمایت سابق جریان 
1۴ مارس به صورت کامال ناگهانی و در اقدامی غیرمنتظره 
حمایت خود از »میشل عون« نامزد مورد حمایت جریان 
۸ مارس حمایت کرد. در نتیجه قرار است پارلمان لبنان در 
جلسه آینده خود در رابطه با رئیس جمهوری بعدی این 
کشور تصمیم گیری کند. در همین ارتباط، خبرنگار مهر 
گفتگویی را با دکتر »مسعود اسدللهی« استاد جغرافیای 
سیاسی و کارشناس مسائل خاورمیانه انجام داده است 

که مشروح آن از نظر می گذرد؛

|| دالیــل حمایــت »ســمیر جعجــع« از »میشــل عون« 
کاندیــدای مــورد حمایــت حزب اهلل چیســت؟

علــت کنــاره گیری »ســمیر جعجــع« از نامــزدی انتخابات ریاســت 
جمهــوری لبنــان و حمایــت وی از »میشــل عــون« بــرای تصــدی 
ایــن پســت بــه مواضــع اخیــر »ســعد الحریــری« رئیــس جریــان 
المســتقبل لبنــان طــی هفتــه هــای اخیــر بازمــی گــردد؛ زمانــی 
کــه الحریــری در جریــان دیــداری دوجانبــه بــا »ســلیمان فرنجیه« 
رســما اعــالم مــی کنــد کــه جریــان المســتقبل آمــاده اســت تــا از 
وی بــرای نامــزدی انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه جــای ســمیر 
جعجــع حمایــت کنــد. همانگونــه کــه مــی دانیــد فرنجیــه یکــی از 
چهــره هــای برجســته جریــان 8 مــارس در لبنــان بــه شــمار مــی 
ــت  ــا حــزب اهلل و دول ــک و تنگاتنگــی ب رود و رابطــه بســیار نزدی
ســوریه دارد. بنابرایــن، چنیــن تحولــی در عرصــه انتخابات ریاســت 

جمهــوری لبنــان، تحولــی بــزرگ محســوب مــی شــود.
در ابتـدا تصـور می شـد کـه اقـدام الحریـری در اعـالم حمایـت از 
سـلیمان فرنجیه به جای سـمیر جعجع مانوری اسـت از سـوی وی 
کـه با هـدف بر هـم ریختـن صفوف جریـان 8 مـارس انجام شـده 

اسـت. حتی هـم اکنـون نیز چنیـن شـک و شـبهه ای در خصوص 
اقدامـی که سـعد الحریـری انجـام داده اسـت، وجـود دارد، چراکه با 
وجود اینکـه الحریری در جریان دیدار شـخصی با سـلیمان فرنجیه 
حمایـت خـود از وی را اعالم کرده اسـت اما تاکنـون حاضر به علنی 

و رسـمی کردن مسـأله نشـده است.
در مقابـل، سـمیر جعجـع از ایـن اقـدام و انتخـاب الحریری بسـیار 
تعجـب کـرد، زیرا داسـتان دشـمنی جعجع بـا سـلیمان فرنجیه که 
الحریـری وی را بـه عنـوان جایگزیـن جعجـع انتخاب کرد، بسـیار 
طوالنـی اسـت. پـدر سـلیمان فرنجیـه، مـادر و خواهـر او توسـط 
نیروهای سـمیر جعجع کشـته شـدند و این انتخاب سلیمان فرنجیه 
بـرای تصدی پسـت ریاسـت جمهوری توسـط سـعد الحریری یک 
ضربـه بسـیار شـدیدی به جایگاه سـمیر جعجـع در بین مسـیحیان 
۱4 مـارس داشـت. از همیـن روی، سـمیر جعجع بـرای احیای خود 
و همچنیـن جبران این مسـأله موضع خـود را تغییر داده و از میشـل 
عـون حمایـت کـرد. وی تـالش کـرد تـا با ایـن اقـدام خود پاسـخ 

محکمی به سـعد الحریـری داده باشـد.

|| بـه نظر شـما این اقـدام باعـث انشـقاق در جریان 
14 مارس خواهد شـد؟ بلـوک بندی های سیاسـی در 

لبنان بـا این اقـدام دسـتخوش تغییر خواهد شـد؟
در واقـع بایـد گفـت که صفـوف هـر دوجبهه بـه هم ریخته اسـت. 
ایـن غیرقابل انکار اسـت صفـوف ۱4 مـارس و همچنیـن 8 مارس 
به هم ریخته اسـت. در جبهه 8 مارس »نبیه بری« از سـلیمان فرنجیه 
حمایـت می کنـد و از صفـوف ۱4 مـارس، سـعد الحریـری و جنبالط 
هـم از سـلیمان فرنجیـه حمایت مـی کنند. بـر عکس، سـمیر جعجع 
از جریـان ۱4 مـارس از میشـل عـون حمایـت می کند و حـزب اهلل 
و جریـان 8 مـارس هم از میشـل عـون حمایت مـی کنـد. بنابراین 
حداقـل بـرآورد از اوضـاع سیاسـی مربـوط بـه تحـوالت انتخابـات 

ریاسـت جمهـوری ایـن اسـت که صفـوف به هـم ریخته اسـت.
ــد  ــد و دی ــر ش ــد منتظ ــه بای ــه نتیج ــیدن ب ــرای رس ــت ب در نهای
اوضــاع بــه کجــا خواهــد رســید، زیــرا هیــچ چیــز قطعــی نیســت. 
اگــر پارلمــان لبنــان در جلســه آینــده خــود بــرای انتخــاب رئیــس 
جمهــوری لبنــان، از میــان میشــل عــون و ســلیمان فرنجیــه یــک 
نفــر را بــرای تصــدی پســت ریاســت جمهــوری برگزینــد، قطعــا 

صفــوف هــر دو جبهــه بــه هــم خواهــد ریخــت.

ــی  ــری از معرف ــعد الحری ــی س ــدف اصل ــا ه || آی
فرنجیــه ایجــاد انشــقاق در جریــان 8 مــارس بــوده 

ــد؟ ــی کن ــال م ــری را دنب ــداف دیگ ــا اه و ی
در حــال حاضــر تحلیل هــای مختلفــی در ایــن زمینــه وجــود دارد. 
تاکنــون هیچکــس نتوانســته اســت پاســخ دقیقــی بــه ایــن ســؤال 
بدهــد، زیــرا در حقیقــت انتخــاب ســلیمان فرنجیــه توســط ســعد 
الحریــری جــای تعجــب بســیار دارد. عالمــت ســؤال بــزرگ ایــن 
ــری حاضــر نیســت میشــل عــون را  اســت کــه اگــر ســعد الحری
ــه ای  ــا گزین ــل ب ــه در مقاب ــرد، چگون ــه ریاســت جمهــوری بپذی ب
ــرا ارتبــاط  همچــون ســلیمان فرنجیــه موافقــت کــرده اســت؟ زی
ســلیمان فرنجیــه بــا حــزب اهلل، دولــت ســوریه و حتــی شــخص 
بشــار اســد بســیار بســیار قــوی تــر از ارتبــاط عــون بــا آنهاســت. 
ــعد  ــه س ــود داشــت ک ــبهه وج ــن شــک و ش ــدا ای ــن از ابت بنابرای
الحریــری در اقدامــی کــه انجــام داده اســت، صــادق نیســت و در 
واقــع بــا جبهــه 8 مــارس بــازی مــی کنــد تــا آن را بــه هــم بریــزد. 
ایــن شــبهه نیــز وجــود دارد کــه الحریــری قصــد داشــته در واقــع 
تــوپ را در زمیــن حــزب اهلل انداختــه و اینگونــه وانمــود کنــد کــه 

ــع انتخــاب رئیــس جمهــور کشــور اســت. حــزب اهلل مان

ــه اینجــا رســیده اســت کــه  در هــر صــورت، هنگامــی کــه کار ب
صفــوف ۱4 مــارس پیــش از 8 مــارس بــه هــم ریختــه اســت، بــار 
دیگــر تحلیــل اول زیــر ســؤال مــی رود. بــا ایــن حــال، هیچکــس 
ــن  ــه ای ــی ب ــد پاســخ دقیق ــی توان ــان نم ــه سیاســی لبن در صحن

ســؤال بدهــد تــا در آینــده همــه چیــز مشــخص شــود.

|| بــا توجــه بــه اینکــه گروهــی در 8 مــارس از جملــه 
ــی  ــت م ــه« حمای ــلیمان فرنجی ــری« از »س ــه ب »نبی
ــوان  ــه عن ــون ب ــل ع ــاب میش ــن انتخ ــد، بنابرای کنن
رئیــس جمهــوری چــه پیامدهایــی بــر ایــن جریــان 

ــت؟ ــد داش خواه
ایـن موضـوع بـرای جریـان 8 مـارس مـی توانـد تبعاتی بـه دنبال 
داشـته باشـد، زیـرا درسـت اسـت کـه هـر دو نامـزد تصدی پسـت 
ریاسـت جمهـوری از جریـان 8 مـارس هسـتند، بـا ایـن حـال در 
صفـوف ایـن جریـان اختالفاتـی دیـده می شـود کـه نمی تـوان از 
آن چشـم بسـت. بنابرایـن چنیـن مسـأله ای مـی تواند به انسـجام 
درونـی جریـان 8 مـارس لطمـه زده و وحدتی که تـا به امـروز از آن 
برخـوردار بودنـد را متزلزل کند. بنابراین، یـک وضعیت خطرناکی در 
حـال اتفـاق افتادن اسـت که بایـد منتظر مانـد و دید پارلمـان لبنان 
در جلسـه بعدی خـود در خصوص انتخـاب رئیس جمهـوری بعدی 

چـه اقدامـی را انجام مـی دهد.

ــه اقــدام »ســمیر جعجــع« کــه مــورد  ــا توجــه ب || ب
ــور و  ــن کش ــان ای ــت می ــت، رقاب ــر اس ــت قط حمای
ــد؟ ــی مــی کنی ــه ارزیاب عربســتان ســعودی را چگون

البتــه گمانــه زنــی هایــی کــه در ایــن خصــوص مطــرح مــی شــود 
ــک  ــعودی هیچی ــتان س ــر و عربس ــوده و قط ــانه ای ب ــا رس تنه
مواضــع رســمی خــود در خصــوص نامزدهــای مــورد حمایتشــان 
در انتخابــات ریاســت جمهــوری لبنــان را اعــالم نکــرده انــد. اخبــار 
ــر  ــع اخی ــتان از موض ــه عربس ــتند ک ــی از آن هس ــانه ای حاک رس
»ســمیر جعجــع« بســیار عصبانــی بــوده و ایــن اقــدام را بــه مثابــه 
ــزرگ تلقــی کــرده  ــا یــک »اشــتباه« ب ــزرگ« و ی ــاه ب یــک »گن
ــه  ــی شــود ک ــه م ــم گفت ــا ه ــر، قطــری ه اســت. از ســوی دیگ
از موضــع »ســمیر جعجــع« حمایــت کــرده انــد. بــا ایــن اوصــاف 
یــک نــوع رقابــت میــان عربســتان و قطــر گفته مــی شــود در حال 
شــکل گیــری اســت. البتــه نبایــد از ایــن مســأله غافــل شــد کــه 
ــه زنــی هــای  چنیــن مســأله ای تاکنــون در حــد شــایعات و گمان

ــده اســت. رســانه ای باقــی مان
ــأله  ــل مس ــه دلی ــر ب ــتان و قط ــان عربس ــت می ــه در حقیق اینک
انتخابــات ریاســت جمهــوری لبنــان اختالفاتــی وجــود دارد، هنــوز 
در محافــل رســمی مطــرح نشــده اســت. بــا ایــن حــال بایــد گفت 
کــه از قبــل نیــز رقابــت هایــی میــان عربســتان و قطــر در عرصــه 
ــری  ــت و قط ــود داش ــان وج ــوری لبن ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــوالت  ــه تح ــش در عرص ــای نق ــا ایف ــد ب ــی کردن ــالش م ــا ت ه
ــرای خــود  ــای خــوب ب ــع یــک جــای پ ــان، در واق ــی لبن انتخابات
در صحنــه سیاســی لبنــان بــاز کننــد. در نهایــت، بعیــد نیســت کــه 

چنیــن رقابتــی میــان عربســتان و قطــر وجــود داشــته باشــد.

کارشناس مسائل خاورمیانه مطرح کرد؛

اقدام مشکوک حریری در حمایت از فرنجیه/
جعجع به دنبال انتقامجویی
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خاورمیانه و شمال آفریقا

در ایـن مـدت بسـیاری از تحلیلها نبـل و الزهرا را 
بـرگ برنده معارضیـن علیه مقاومت می دانسـتند 
که سـعی می شـود بـا فشـار بـر آن در ژنو دسـت 
باال را داشـته باشـند. شکسـت این محاصره برگ 

برنده تروریسـتها را شکست.
ــد  ــالش چن ــس از ت ــره پ ــل باالخ ــد روز قب چن
ــوریه و  ــش س ــر، ارت ــس گی ــبانه روزی و نف ش
ــس از آزادســازی معرســة  ــت پ ــای مقاوم نیروه
ــش  ــره بی ــتن محاص ــه شکس ــق ب ــان موف الخ
از ســه ســال و نیــم دو شــهرک »نبــل« و 
ــن دو  ــل ای ــه داخ ــا ورود ب ــده و ب ــراء« ش »الزه
شــهرک بــه پاکســازی محلــه بــه محلــه از لوث 

ــد. ــدام کردن ــا اق ــت ه تروریس
شکســتن محاصــره ایــن دو شــهرک کــه در ۲0 
کیلومتــری حومه شــمالی حلــب و 40 کیلومتری 
مــرز ترکیــه در مســیر »حلــبـ  اعــزاز« در 
شــمال ســوریه واقــع شــده و در بیســت و ســوم 
ژوئیــه ســال ۲0۱۲ میــالدی توســط گروه هــای 
ــروه  ــه گ ــته ب ــری وابس ــی تکفی ــلفی وهاب س
تروریســتی »القاعــده« و در رأس آنهــا گــروه 
ــه قــرار گرفتــه و  »جبهــة النصــرة« هــدف حمل
ــد، از  ــره در آمدن ــه محاص ــل ب ــورت کام ــه  ص ب

ــردی دارد. ــژه و راهب ــت وی ــر اهمی ــد منظ چن
در ایــن بــاره فرماندهــی کل ارتــش ســوریه 
ــین  ــیعه نش ــه ش ــره دو منطق ــت محاص شکس
»نبــل« و »الزهــراء« را ضربــه مهلکــی بــه 
تروریســت هــا و حامیــان آنهــا در منطقــه و 
نقطــه عطفــی بــرای تکمیــل عملیــات نظامــی 
ــروه  ــی گ ــه کن ــب و ریش ــمالی حل ــه ش در حوم
ــه  ــرد ک ــالم ک ــمرد و اع ــای تروریســتی برش ه
ــروه  ــکاری گ ــا هم ــوریه ب ــش س ــای ارت نیروه

ــات  ــس از سلســله عملی ــی پ ــاع مردم هــای دف
نظامــی موفــق کــه طــی آن کنتــرل بســیاری از 
ــب را در  ــمالی حل ــه ش ــتاها و مناطــق حوم روس
دســت گرفتنــد موفــق بــه کســب ایــن دســتاورد 
ــه  ــدند ک ــراء ش ــل و الزه ــره نب ــک محاص و ف
ــای  ــروه ه ــادی از عناصــر گ طــی آن شــمار زی

ــدند. ــته ش ــتی کش تروریس
بنابــر ایــن گــزارش، دســتاوردهای حداقلــی ایــن 
عملیــات بــزرگ و سرنوشــت ســاز را مــی تــوان 

بــه شــرح زیــر فهرســت نمــود:
ــن راه امدادرســانی  ــروزی مهمتری ــن پی ــف( ای ال
بــه تروریســت هــا از ترکیــه بــه حلــب و حومــه 
ــرای  ــی ب ــی بزرگ ــرده و فروپاش ــع ک آن را قط

ــی رود. ــمار م ــتی بش ــای تروریس ــروه ه گ
ب( برخـالف ادعاهـای آمریکایـی هـا و جنـگ 
روانـی رسـانه هـای وابسـته، پیـروزی در ایـن 
عملیـات بـا توجه بـه اینکـه کامال توسـط ارتش 
سـوریه سـاماندهی و انجام شد نشـان داد که اوال 
هنـوز دولت سـوریه وجـود دارد و در ثانی تاکیدی 
دوبـاره بـر اصـرار نیروهـای مسـلح سـوریه برای 
ادامـه انجـام وظایـف و ماموریـت هـای خـود در 

حمایـت از ایـن کشـور و مـردم آن بـود.
ج( در فرآینــد جنــگ میدانــی پیچیــده چنــد وقت 
اخیــر در مناطــق تحــت درگیــری، ایــن پیــروزی 
و حصــر شــکنی، موقعیــت محــور مقاومــت 
را پــس از پشــت ســر گــذاردن دوران عقــب 
نشــینی و دفــاع بــه تحکیــم و تثبیــت محیطــی 
و در نهایــت بــه ســمت آفنــد تغییــر داد و همیــن 
مســئله موجــب افــت شــدید روحیــه تروریســت 
هــا و تقویــت روحیــه رزمنــدگان مقاومــت شــد.

ــت  ــه نشس ــی ب ــای منته ــه در روزه د( چنانچ

ــان  ــود، نظــام ســلطه و حامی ــو ۳ مشــخص ب ژن
ــه گیــری هایــی  ــه دنبــال بهان تروریســت هــا ب
بودنــد تــا بــا تحمیــل برخــی پیــش شــرط هــا، 
خروجــی کار را بــه ســود خویــش پیش ببرنــد. در 
ایــن مــدت بســیاری از تحلیــل هــا نبــل و الزهرا 
را بــرگ برنــده معارضیــن علیــه محــور مقاومــت 
مــی دانســتند کــه ســعی مــی شــود بــا فشــار بــر 
آن در ژنــو دســت باال را داشــته باشــند. شکســت 
ایــن محاصــره در واقــع بــرگ برنــده تروریســت 

هــا و حامیانشــان را در ژنــو شکســت.
ــر اطــالع  ــی« وزی ــران الزعب ــاره »عم ــن ب در ای
ــروزی  ــه پی ــت ک ــار داش ــوریه اظه ــانی س رس
ــی در ســوریه و شکســت محاصــره  هــای میدان
نبــل و الزهــراء در حومــه حلــب نشــان مــی دهد 
کــه مذاکــره ســوریـ  ســوری تنهــا در ســوریه 
انجــام مــی گیــرد نــه در هیــچ کشــور دیگــری.

ــر؛ یکــی از مــواردی کــه موجــب  ــان بهت ــه بی ب
ــح  ــرات صل ــاره مذاک ــادن دوب ــق افت ــه تعوی ب
ســوریه در ژنــو و تعلیــق آن شــد همیــن مســئله 
ــا و  ــار تروریســت ه ــزار فش ــال اب ــرا عم ــود زی ب
ــوری  ــأت س ــتاند و هی ــا س ــان را از آنه حامیانش
نیــز پــس از تعلیــق مذاکــرات صلــح ایــن کشــور 
ــه  ــه روز ۲5 فوری ــدن آن ب ــول ش ــو و موک در ژن

ــد. ــو کردن ــرک ژن ــه ت ــدام ب اق
»بشــار الجعفــری« رئیــس هیــأت مذاکــره 
ــن  ــو در ای ــرک ژن ــش از ت ــوری پی ــده س کنن
ــوری  ــان س ــات مخالف ــرد: هی ــح ک ــاره تصری ب
دســتوراتی را از عربســتان، ترکیــه و قطــر بــرای 
ــو دریافــت کــرده  ــری از مذاکــرات ژن ــاره گی کن
بــود. مــا بــا یــک هیــات مخالفــان روبــرو نبودیم 
بلکــه بــا مخالفــان متعــددی مواجــه بودیــم. مــا 

ــا  ــت ب ــرار اس ــه ق ــم ک ــتورا گفتی ــه دی میس ب
ــا  چــه کســانی ســر میــز مذاکــره بنشــینیم گوی
مــا بــا گروهــی از اشــباح طــرف بودیــم. مــا بایــد 
شــرایط دی میســتورا را بــه عنــوان پیــش برنــده 
مذاکــرات درک کنیــم امــا وی بــا فشــار از ســوی 
عربســتان مواجــه اســت. برخــی از دوســتان مــا 
و همچنیــن برخــی کشــورها از اقدامــات ائتــالف 

ــاض ناخرســند هســتند. ری
ــه نظــر مــی رســد شکســتن  ــر ایــن اســاس ب ب
ــبـ   ــه حل ــهرک در حوم ــن دو ش ــره ای محاص
ــدید از  ــره ش ــی محاص ــال ۲0۱۳ در پ ــه از س ک
ســوی گــروه هــای مســلح بــا بحــران غــذا، دارو 
و ســوخت مواجــه شــده و افــزون بــر ایــن فجایع 
ــه  ــهروندان ب ــداوم ش ــاران م ــه ب ــه گلول ــد ب بای
صــورت کورکورانــه اشــاره کــرد کــه منجــر بــه 
شــهادت و زخمــی شــدن شــمار زیــادی از ایــن 
افــراد بــه ویــژه زنــان و کــودکان شــدـ  توانســته 
تــا حــدود زیــادی اوضــاع منطقــه ای در ســوریه 

ــد. را وزن کشــی کن
از ســویی؛ از آنجــا کــه بــا وجود شــرایط ســختی 
ــن دو  ــاکنان ای ــره، س ــاران و محاص ــد بمب مانن
ــال و  ــدت ۳ س ــه م ــین ب ــیعه نش ــهرک ش ش
نیــم مقاومــت کــرده و بــا تشــکیل کمیتــه هــای 
مردمــی بــرای دفــاع از خــود در برابــر گــروه های 
ــه ایســتادگی  ــاران روزان ــا وجــود بمب مســلح و ب
کردنــد تــا جایــی کــه موفــق شــدند بــا شکســته 
ــری و  ــم تکفی ــوزه تروریس ــره، پ ــدن محاص ش
حامیــان عبــریـ  غربــیـ  عربــیـ  ترکــی آنها را 
بــه خــاک مالیــده و بــه نیروهــای ارتــش ســوریه 
ملحــق شــوند، پیــام روشــن »مقاومــت، تنهــا راه 

پیــروزی« بــه همــگان مخابــره شــد.

چرا آزادی شهرک »نبل« و »الزهراء« اهمیت دارد؟

برگ برنده معارضین علیه مقاومت در مذاکرات ژنو شکست خورد
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خاورمیانه و شمال آفریقا

ــران را  ــه ای ــرب علی ــه ع ــه اتحادی ــراق بیانی || ع
ــم  ــه ابراهی ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد، ای ــا ک امض
ــن  ــد از ای ــراق بع ــه ع ــر خارج ــری وزی الجعف
نشســت اعــالم کــرد عــراق بــا محکومیــت 
ایــران در حادثــه ســفارت ریــاض مخالــف اســت 
دقیقــا موضــع بغــداد در ایــن خصــوص چیســت و 
اگــر مالحظــه ای وجــود داشــته چــرا در نشســت 

ــت؟ ــده اس ــرح نش ــرب مط ــه ع اتحادی
 موضــع ایــران در قبــال اقدامــات تحریــک آمیــز برخــی 
کشــورهای منطقه در راســتای برقــراری صلح و ثبات در ســطح 
منطقــه و جهــان قابــل تقدیــر اســت و ایــن در حالــی اســت که 
برخــی کشــورها بــا ایجــاد اختــالف و فتنــه افکنــی بــه دنبــال 
دســتیابی بــه اهــداف سیاســی و اقتصــادی هســتند. مســئوالن 
جمهــوری اســالمی ایــران در قبــال حادثــه حملــه بــه ســفارت 
ــران و کنســولگری عربســتان در  عربســتان ســعودی در ته
مشــهد موضــع منطقــی و قاطعــی اتخــاذ و حملــه بــه ســفارت 

ــد. عربســتان را محکــوم کردن
ــم و  ــی دانی ــاس م ــی اس ــر را ب ــر النم ــیخ نم ــات ش ــا اتهام م
ــد و  ــه حمــل ســالح تشــویق نمــی کردن ــردم[ را ب ایشــان ]م
تــالش هــای وی بــرای احقــاق حقــوق شــهروندان ســعودی و 
اجــرای قانــون بــود، بنابرایــن اتهامــات وارده بــه ایشــان مبنــی 
بــر حمایــت از تروریســم اتهاماتــی بــی پایــه و اســاس و بــه دور 

از منطــق و تعقــل بــود.
کشــورهای اســالمی در شــرایط کنونــی نیازمنــد اتحــاد و 
یکپارچگــی هســتند به طــوری کــه از طرفــی قربانی تروریســم 
و از ســوی دیگــر متهــم بــه حمایــت از آن هســتند لــذا در چنین 
ــش و  ــد دوراندی شــرایطی مســئوالن کشــورهای اســالمی بای

عاقــل باشــند.
ــی  ــالش های ــراق ت ــور خارجــه ع ــر ام ــری وزی ــم الجعف ابراهی
ــران  ــان ای ــی می ــش زدای ــاع و تن ــردن اوض ــرای آرام ک را ب
ــه  ــران را ب ــع ای ــه موض ــن زمین ــام داد و در ای ــتان انج و عربس
ــر  ــه عــرب منتقــل مــی کــرد. وزی کشــورهای دیگــر و اتحادی
خارجــه عــراق تــالش کــرد میــان محکــوم کــردن تجــاوز بــه 
ــران،  ــت ای ســفارت عربســتان ســعودی و محکــوم کــردن دول
ــه  ــد ک ــد کن ــوع تاکی ــن موض ــر ای ــد و ب ــاد کن ــاوت ایج تف
ــه ســفارت عربســتان در  ــه ب ــه حمل ــز حادث ــران نی ــات ای مقام
تهــران را محکــوم مــی کننــد. توافــق هســته ای میــان ایــران 
ــران اعتمــاد دارد. ــه ای و ۱+5 بیانگــر ایــن اســت کــه جهــان ب

مــا از اتهامــی کــه مســئوالن عربســتان ســعودی بــه شــیخ نمر 
النمــر زدنــد متاســف هســتیم و چنیــن اقداماتی خشــم شــیعیان 
را برمــی انگیــزد چــرا کــه احساســات شــیعیان عــراق در قبــال 
ــت.  ــه اس ــی یکپارچ ــان احساس ــی ش ــای مذهب ــخصیت ه ش
طرف هــای ایرانی مســئول، همــه اقدامــات الزم بــرای حمایت 
ــراد  ــن اف ــه ای ــد و ب ــام دادن ــعودی را انج ــای س ــات ه از دیپلم
ــد کــه امنیــت آنهــا را تامیــن خواهنــد کــرد. لغــو  اعــالم کردن
نکــردن کارت دیپلماتیــک ســعودی هــا نیــز دلیلــی بــر حســن 

نیــت جمهــوری اســالمی ایــران اســت.

|| ابراهیــم الجعفــری اعــالم کــرده اســت در 
نشســت اتحادیــه عــرب مالحظــات جــدی خــود 
بــه بیانیــه پایانی ایــن نشســت را تســلیم دبیرخانه 
ایــن اتحادیــه کــرده اســت آیــا ایــن بدیــن معنــا 
اســت کــه بغــداد بــا حــق شــرط بیانیــه اتحادیــه 

ــت؟ ــرده اس ــا ک ــرب را امض ع

ــا  ــنه ب ــط حس ــراری رواب ــه برق ــرب ب ــه ع ــه اتحادی در بیانی
ــی  ــت، برخ ــده اس ــوت ش ــالمی دع ــی و اس ــورهای عرب کش
ــه  ــر اتحادی ــه دنبــال فشــار ب ــی متاســفانه ب از کشــورهای عرب
ــراق  ــران و ع ــط ای ــان رواب ــی می ــران زای ــرای بح ــرب ب ع
ــران کشــور مهمــی در  ــد کــه ای هســتند و فرامــوش مــی کنن
جهــان اســت و عامــل ثبــات در منطقــه محســوب مــی شــود. 
عــراق در تــالش بــرای بهــره بــرداری از جــو مثبتــی کــه در پی 
ــران در زمینــه هــای اقتصــادی، سیاســی  توافــق هســته ای ای
ــه وجــود آمــده اســت خواهــان گفتگــو  و امنیتــی در منطقــه ب
میــان کشــورهای عربــی حاشــیه خلیــج فــارس بــا ایران اســت. 
ــاه  ــز 4 م ــران نی ــه ای ــور خارج ــر ام ــف وزی ــواد ظری ــد ج محم
پیــش بــا ســفر بــه کویــت، قطــر و عــراق پیشــنهاد همــکاری 

ــود. ــرده ب و گفتگــو را مطــرح ک
ــران حمایــت مــی  ــا جمهــوری اســالمی ای عــراق از گفتگــو ب
ــا  ــد و ب ــی کن ــوم م ــم را محک ــواره تروریس ــران هم ــد، ای کن
ــز  ــراق نی ــف اســت و خواهــان گفتگــو اســت، ع کشــتار مخال
ــا محکــوم کــردن جمهــوری  تجــاوز را محکــوم مــی کنــد و ب

ــت. ــف اس ــران مخال ــالمی ای اس
ــم را  ــه تروریس ــران ب ــردن ای ــم ک ــری مته ــم الجعف ایراهی
مضحــک خوانــد و اعــالم کــرد ایــران قربانــی تروریســم اســت 
ــا تروریســم اســت، اگــر  ــارزه ب ــح و مب و همــواره خواهــان صل
جمهــوری اســالمی ایــران و دســتگاه هــای امنیتــی آن نبودنــد 
ــای  ــالش ه ــا ت ــران ب ــا ای ــی داد ام ــه رخ م ــی در منطق فجایع
خــود مانــع ایــن امــر شــد و همــواره در حمایــت از کشــورهای 

ــژه عــراق مشــارکت داشــته اســت. ــه وی دیگــر ب
وزارت خارجــه عــراق بیانیــه اتحادیــه عــرب را امضــا کــرد امــا 

یادداشــتی را کــه حــاوی مالحظاتــی دربــاره محکــوم نکــردن 
ایــران بــود بــه صــورت مکتــوب در اختیــار دبیرخانــه اتحادیــه 
عــرب قــرار داد. عــراق همچنیــن بــا محکــوم کــردن حــزب اهلل 
مخالــف اســت زیــرا ایــن جنبــش بــا دشــمن اســرائیلی مبــارزه 

مــی کنــد.

|| ابراهیــم الجعفــری در حاشــیه نشســت وزیــران 
ــان  ــا همتای ــداری ب ــرب دی ــه ع ــه اتحادی خارج
ــت  ــته اس ــود داش ــی خ ــی و لبنان ــری، امارات قط

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــا چ ــن گفتگوه ــور ای مح
ــع  ــاع و مواض ــردن اوض ــرای آرام ک ــالش ب ــراق ت ــدف ع ه
ــه  ــد، ب ــا بودن ــش ه ــدید تن ــان تش ــه خواه ــود ک ــی ب افراط
ــی  ــه کنون طــوری کــه عــراق نقــش بســیاری در صــدور بیانی
ایفــا کــرد و از همــه خواســت کــه راه تعقــل را در پیــش بگیرند. 
ابراهیــم الجعفــری بــا مســئوالن امــارات، لبنــان و قطــر 
دیدارهایــی داشــت و دیــدگاه هــای طــرف ایرانــی کــه حملــه 
ــال داد.  ــد را انتق ــه ســفارت عربســتان را محکــوم کــرده بودن ب
ــا  ــو ب ــه گفتگ ــه را ب ــا هم ــن دیداره ــری در ای ــم الجعف ابراهی
ایــران دعــوت و اعــالم کــرد کــه ایــران خطــری بــرای منطقــه 
بــه شــمار نمــی رود بلکــه عامــل ثبــات اســت و نمــی تــوان آن 
را نادیــده گرفــت و اتهاماتــی کــه بــه ایــن کشــور وارد می شــود 

ــی باطــل اســت. اتهامات

ــه  ــت ک ــرده اس ــالم ک ــری اع ــم الجعف || ابراهی
ــا  ــش ب ــل تن ــرای ح ــراق ب ــرح ع ــا ط ــاض ب ری
ایــران موافــق اســت، ایــن طــرح دقیقــا چیســت و 

گفتگو با »راجح الموسوی« ؛

تصمیم عربستان برای قطع روابط با ایران از پیش تعیین شده بود
سمیه خمارباقی - محمد مظهری

سفیر عراق در تهران اعالم کرد که تصمیم ریاض برای قطع روابط دیپلماتیک با ایران اقدامی از پیش تعیین شده بود.
اعدام آیت اهلل نمر باقر النمر مخالف شیعه رژیم آل سعود به همراه شمار دیگری از مخالفان واکنش های گسترده ای را 
در ایران، منطقه و جهان داشته است. این اقدام تحریک آمیز سعودی در این مقطع زمانی خاص موجب شد تا گروهی 
با غلبه احساسات 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 تعرض صورت 

گرفته را محکوم کردند و این اقدام تحت پیگرد قرار گرفت.
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 »راجح صابر الموسوی« سفیر عراق در 

تهران که مشروح آن از نظر می گذرد:

http://mehrnews.com
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خاورمیانه و شمال آفریقا

آیــا وزیــر خارجــه عــراق در خصــوص ایــن طــرح بــا 
ــت؟ ــته اس ــی داش ــز رایزن ــی نی ــئوالن ایران مس

ــه صــورت رســمی عهــده دار میانجیگــری  ــری ب ــم الجعف ابراهی
ــت  ــت و ماموری ــده اس ــعودی نش ــتان س ــران و عربس ــان ای می
کنونــی وی، آرام کــردن اوضــاع اســت، شــرایط کنونــی و شــدت 
ــچ  ــد. هی ــی ده ــور را نم ــری دو کش ــازه میانجیگ ــا اج ــش ه تن
دلیلــی بــرای قطــع روابــط میــان ایــران و عربســتان وجــود نــدارد 
ــط دیپلماتیــک  ــر قطــع رواب ــدام ســعودی هــا مبنــی ب ــا از اق و م
متاســف هســتیم، تصمیــم ســعودی هــا از پیــش تعییــن شــده بود 
و بهتــر اســت در شــرایط کنونــی، منطقــه را از لبــه پرتــگاه نجــات 

داد.
در حــال حاضــر عــراق میانجیگــری نمــی کنــد امــا ایــده عراقــی 
بــرای تشــکیل میانجیگــری در راســتای تنــش زدایی میــان ایران 
ــرب و  ــه ع ــی از اتحادی ــراق بخش ــت. ع ــرح اس ــتان مط و عربس
ــه دلیــل  جزئــی از جامعــه جهانــی اســت، عــراق پیــش از ایــن ب
سیاســت هــای صــدام کانــون تنــش و بحــران در منطقــه بــود اما 
امــروزه وضعیــت متفــاوت اســت و عــراق دارای روابــط حســنه بــا 
کشــورهای همســایه همچــون ایــران، ترکیه، عربســتان ســعودی 
و ... اســت. عــراق هرگــز اجــازه نخواهــد داد مشــکلی، روابطــش 
را بــا دیگــر کشــورها بــه ویــژه جمهــوری اســالمی ایــران تحــت 
تاثیــر قــرار دهــد. عــراق نســبت بــه برقــراری روابــط بــا ایــران و 
همچنیــن بــا عربســتان ســعودی اهتمــام مــی ورزد و تــالش مــی 

کنــد در تقویــت ایــن روابــط نقــش مثبتــی ایفــا کنــد.

||حضــور نظامــی ترکــی در شــمال عــراق بــر 
ــرارداد  ــن ق ــا ای ــت آی ــراردادی اس ــه ق ــاس چ اس
اجــازه حضــور نیروهــای ترکیــه بــه خــارج از منطقــه 
ــی را  ــه اقدامات ــداد چ ــت؟ بغ ــین را داده اس کردنش

ــت؟ ــام داده اس ــا انج ــن نیروه ــروج ای ــرای خ ب
عــراق تجــاوز ترکیــه بــه خــاک کشــورش را محکــوم مــی کنــد و 
هیــچ درخواســتی از ســوی بغــداد بــرای حضــور نظامیــان ترکیــه 
ــه  ــه ترکی ــود آنک ــا وج ــته اســت. ب ــود نداش ــراق وج ــاک ع در خ
ــود و دو  ــی ش ــوب م ــراق محس ــلمان ع ــت و مس ــایه دوس همس
کشــور روابــط تاریخــی بــا یکدیگــر داشــته انــد امــا بغــداد نمــی 
توانــد تجــاوز امنیتــی را نادیــده بگیــرد چــرا کــه روابــط دوســتانه 
یــک موضــوع اســت و تجــاوز بحــث دیگــری اســت و ایــن خــط 
قرمــز محســوب مــی شــود. عــراق بــرای خــروج نظامیــان ترکیــه 
از خــاک کشــورش بــه راهکارهــای دیپلماتیــک روی آورده اســت 
ــه از  ــی مــی خواهــد کــه خواســتار خــروج ترکی و از جامعــه جهان

عــراق شــوند.

ــه  ــدام ب ||عربســتان ســعودی پــس از 25 ســال اق
بازگشــایی ســفارت خــود در عــراق کــرده اســت آیــا 
امــکان همــکاری میــان بغــداد - ریــاض در شــرایط 

کنونــی وجــود دارد؟
ــر  ــراق از س ــا ع ــود را ب ــط خ ــتان رواب ــه عربس ــی اســت ک طبیع
بگیــرد و جــای تاســف اســت کــه در بازگشــایی ســفارت خــود در 
بغــداد تاخیــر داشــت، ایــران و عــراق وارد جنگی شــدند که هشــت 
ســال طــول کشــید امــا ســفارت هــر دو کشــور در بغــداد و تهــران 
مشــغول فعالیــت بــود و روابــط ایــران و عــراق قطــع نشــد، ایــن 
اقدامــی مثبــت اســت و بــه برقــراری امنیــت و ثبــات در منطقــه 
کمــک کــرد. مــا از طریــق ســفارت هــا بــا یکدیگــر همــکاری و 
رایزنــی مــی کنیــم، مــا از بازگشــایی ســفارت عربســتان در عــراق 
ــه  ــدام، روزن ــن اق ــدم ای ــم و معتق ــی کنی ــندی م ــاس خرس احس
ای اســت کــه از طریــق آن مــی توانیــم بــا ســعودی هــا گفتگــو 
ــایی  ــم. بازگش ــی کنی ــور رایزن ــط دو کش ــه و رواب ــاره منطق و درب
ــی  ــه کمــک م ــات در منطق ــه ثب ــراق ب ســفارت عربســتان در ع

کنــد و بــه نفــع همــه اســت.

ــا  ــان ب ــای لبن ــتاد دانشــگاه ه ــمعون« اس ــرد ش ــل آلف »کمی
بیــان اینکــه عربســتان ســعودی مجــری سیاســت هــای رژیم 
صهیونیســتی اســت به تشــریح اهمیــت دفــاع مقاومــت لبنان 

از نظــام ســوریه در برابــر تروریســت هــا پرداخــت.
ــاره  ــان درب کمیــل آلفــرد شــمعون اســتاد دانشــگاه هــای لبن
پیشــنهاد اخیــر عربســتان ســعودی مبنــی بــر اعــزام نیــروی 
زمینــی به ســوریه اظهــار داشــت: هدف عربســتان ســعودی از 
طــرح چنیــن پیشــنهادی بــه هــم زدن اوضــاع منطقــه اســت. 
ســعودی هــا توطئــه ای را در پیــش گرفتــه انــد تــا در جهــان 
عــرب ایجــاد هــرج و مــرج کننــد. مــا در جهــان عرب همــواره 
ــر  ــی ه ــی در راســتای زندگ ــان اتحــاد کشــورهای عرب خواه
چــه بهتــر انســان بودیــم و دشــمن صهیونیســتی طــی دهــه 
هــای گذشــته تاکنــون تجزیــه جهــان عــرب را در ســر مــی 
پرورانــد توطئــه ای کــه بــه تفرقــه، خونریــزی، فقــدان ارزش 
انســانی در کشــورهای عربــی منجــر شــده اســت، همــه ایــن 
مــوارد زمینــه را بــرای تجزیــه جهــان عــرب فراهــم مــی کند.

ــزود: در حــال حاضــر پیشــنهاد  ــب اف ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب
ســعودی هــا بــرای اعــزام نیــروی زمینــی بــه ســوریه نیــز در 
راســتای خدمــت بــه دشــمن صهیونیســتی مطــرح مــی شــود 
و در واقــع عربســتان مجــری سیاســت هــای تــل آویــو اســت 
ــه  ــا در تک ــت ه ــای صهیونیس ــق روی ــرای تحق ــه را ب و زمین
تکــه کــردن کشــورهای عربــی فراهــم مــی کنــد. در چنیــن 
شــرایطی شــهروندان جهــان عــرب بــه جــای اینکــه بــه دفاع 
از حقــوق و کرامــت خــود بپردازنــد از مســیر اصلــی منحــرف 
شــده و بــه تفرقــه و جنــگ داخلی مشــغول مــی شــوند. بحران 

ســوریه نیــز در ایــن چارچــوب ایجــاد شــد.
ــه  ــاکام گذاشــتن توطئ ــاره نقــش مقاومــت در ن شــمعون درب
هــای مذکــور گفــت: مقاومــت لبنــان بــا همــکاری و حمایــت 
ــر  ــه ای رهب ــود خامن ــا وج ــران و ب ــالمی ای ــوری اس جمه
عالیقــدر ایــران تاکنــون مانــع از تحقــق اهداف شــوم اســرائیل 
و عربســتان شــده اســت. اصــول و مبانــی مقاومــت، مبتنــی بر 
پایبنــدی بــه کرامــت اســت، کرامتــی کــه در جهــان عــرب از 
بیــن رفتــه اســت و مقاومــت بــرای ایــن بــه وجــود آمــد کــه 
یــاس و ناامیــدی را از قلــوب ملــت هــای عربــی دور و کرامــت 
انســانی را احیــا کنــد، چنیــن مقاومتــی، آینــده بهتــری را برای 

نســل هــای آتــی بنــا خواهــد کــرد.
اســتاد دانشــگاه هــای لبنــان دربــاره مقاومــت حــزب اهلل لبنان 
ــی  ــروی زمین ــزام نی ــورت اع ــش آن در ص ــوریه و واکن در س
عربســتان بــه ســوریه گفــت: دفــاع مقاومــت لبنــان از نظــام 
ســوریه طبیعــی و منطقــی اســت، بــه ایــن دلیــل ســاده کــه 
ــه  ــوز ب ــه هن ــت ک ــی اس ــان مرزهای ــوریه و لبن ــای س مرزه
صــورت رســمی ترســیم نشــده اســت، ایــن مرزهــا بــاز اســت 
و اگــر حــزب اهلل نبــود، تکفیــری ها بــه داخــل مرزهــای لبنان 
نفــوذ مــی کردنــد. در حقیقــت بــا توجــه بــه ترکیــب جامعــه 
لبنــان کــه متشــکل از مذاهــب و طوائــف مختلــف اســت، اگر 
ــان دچــار  ــود، لبن ــاع آن از کشــور نب مقاومــت حــزب اهلل و دف

جنــگ داخلــی و بحــران مــی شــد.
کمیــل شــمعون خاطرنشــان کــرد: مــا بــه سیاســت 
بردبــاری و تدبیــر و درایــت حــزب اهلل لبنــان عــادت کــرده 
ایــم بنابرایــن از اعــزام احتمالــی نیــروی زمینــی عربســتان 
بــه ســوریه هراســی نداریــم و اطمینــان داریــم کــه حــزب 
اهلل در قبــال رخدادهــای آتــی منطقــه موضــع کامــال 

ــرد. ــد ک ــاذ خواه ــه اتخ حکیمان
وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود دربــاره انتخابــات 
ریاســت جمهــوری لبنــان نیــز گفــت: متاســفانه خــال ریاســت 
جمهــوری در لبنــان همــواره وجــود داشــته اســت و علــت این 
ــوع ســاختار نظــام انتخاباتــی کشــور  ــه نظــر مــن در ن امــر ب
ــان،  ــه لبن ــردم جامع ــاره ک ــاال اش ــه در ب ــور ک ــت، همانط اس
ــن  ــدرت در ای ــد کــه ق ــن اقتضــا مــی کن تعــددی اســت و ای
کشــور بــه صــورت علمــی، عادالنــه و متــوازن میــان تمامــی 

ــی تقســیم شــود. ــف لبنان طوائ
ــن نظــام  ــزود: در واقــع در ســایه ای کمیــل آلفــرد شــمعون اف
ــل »میشــل عــون« و  ــی هیچکــدام از اشــخاصی مث انتخابات
»ســلیمان فرنجیــه« شانســی بــرای ریاســت جمهــوری ندارند 
ــی  ــر دموکراس ــی ب ــات مبتن ــی انتخاب ــام فعل ــه نظ ــرا ک چ
توافقــی اســت و دشــواری هــای خــاص خــود را دارد و معمــوال 
نتیجــه، برخــالف خواســت ملــت اســت، بنابرایــن دموکراســی 
ــای  ــل ه ــرای نس ــر ب ــده ای بهت ــاد آین ــرای ایج ــی ب توافق
آتــی موفــق نبــوده اســت. بهتــر اســت نظــام جدیــدی ایجــاد 
شــود کــه مبتنــی بــر اصــل تقســیم قــوا بــه صــورت عادالنــه 
باشــد بــه گونــه ای کــه بــه خواســت و ویژگــی هــای تمامــی 

مذاهــب جامعــه لبنــان احتــرام بگــذارد.

استاد لبنانی ؛

عربستان مجری سیاست های تل آویو/ 
تشریح اهمیت دفاع از سوریه
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خاورمیانه و شمال آفریقا

ــتید  ــتحضر هس ــه مس ــه ک || همانگون
ترکیــه قصــد دارد یــک پایــگاه نظامــی 
در قطــر احــداث کنــد. بــه نظــر شــما 
ــته  ــرآن داش ــکارا را ب ــه آن ــی ک دالیل
ــاز و  ــتقیم وارد س ــکل مس ــه ش ــا ب ت
کارهــای امنیتــی منطقــه خلیــج فارس 

ــت؟ ــود، چیس ش
ــت  ــه توجــه داشــت کــه دول ــن نکت ــه ای ــد ب بای
ــدی از  ــادات ج ــا انتق ــر ب ــال حاض ــه در ح ترکی
ــه  ــکا مواج ــن آمری ــا و همچنی ــوی اروپایی ه س
ــه  ــز ب ــادات نی ــن انتق ــده ای ــل عم ــت. دلی اس
مســأله »آزادی بیــان« و »حقــوق بشــر« بــاز می 
گــردد. از طــرف دیگــر مقامــات آنــکارا بــه خوبی 
مــی داننــد کــه عضویــت آنهــا در اتحادیــه اروپــا 

ــده نزدیــک محقــق نخواهــد شــد. در آین
تمامــی ایــن تحــوالت بــه اضافــه توافــق 
ــده  ــب ش ــروه ۱+5 موج ــا گ ــران ب ــته ای ای هس
ــوذ خــود  ــه فکــر توســعه نف ــه ب ــا ترکی اســت ت
ــی  ــالش م ــکارا ت ــات آن ــه باشــد. مقام در منطق
کننــد بــا احــداث پایــگاه نظامــی در قطــر، بــرای 
تحقــق اهــداف خــود نفوذشــان در منطقــه 
ــو  ــو نات ــه عض ــه ترکی ــد. البت ــترش دهن را گس
اســت و بــه نظــر نمــی رســد کــه ناتــو از اقــدام 
آنــکارا در احــداث پایــگاه نظامــی در قطــر ابــراز 
ــتای  ــی را در راس ــا اقدامات ــرده و ی ــی ک نارضایت
جلوگیــری از آن انجــام دهــد، زیــرا مقامــات ناتــو 
بدشــان نمــی آیــد یــک عضــو  ازآنــان در منطقه 
ــه ای  ــر از زاوی ــد. اگ ــود را گســترش ده ــوذ خ نف
دیگــر بــه ایــن مســأله بنگریــم، بایــد گفــت کــه 
کشــورهای عربــی نیــز بــرای قــرار دادن ترکیــه 
ــرای کمــک  ــی را ب ــران، تالش های ــل ای در مقاب
ــوذ آن در  ــترش نف ــور گس ــه منظ ــکارا ب ــه آن ب

ــد داد. ــام خواهن ــه انج منطق

||عربســتان ســعودی بــه رغــم تــالش 
هایــی کــه صــورت گرفــت، همچنــان 
بــر ادامــه تنــش هــا بــا ایــران اصــرار 
داشــته و بــه نوعــی عــدم تمایــل خــود 
ــران را  ــا ای ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ب
ــما  ــر ش ــه نظ ــت. ب ــرده اس ــالم ک اع
ــا  ــعودی ه ــل س ــدم تمای ــل ع دالی

ــی  ــه م ــران چ ــه ای ــی ب ــرای نزدیک ب
ــد؟ ــد باش توان

اگر به تحــوالت منطقــه در ســطح کالن بنگریم 
بــه ایــن نتیجــه خواهیــم رســید کــه ســعودی ها 
از رونــد تحــوالت منطقــه بســیار عصبانــی 
هســتند. آنهــا از توافــق هســته ای حاصــل شــده 
میــان ایــران و ۱+5 بســیار خشــمگین هســتند و 
بــه نظــر مــی رســد کــه اعتمادشــان بــه آمریــکا 

خدشــه دار شــده اســت.
ــا نقــش  ــن، عربســتان ســعودی ب ــر ای عــالوه ب
ــف  ــواره مخال ــز هم ــوریه نی ــران در س ــر ای مؤث
بــوده اســت و ادامــه ایفــای ایــن نقــش از ســوی 
ایــران آنهــا را بســیار خشــمگین ســاخته اســت. 
در خصــوص تحــوالت یمــن نیــز آنهــا بســیار از 

ــران عصبانــی هســتند. ای
ســعودی ها نشســتن بــر ســر میــز مذاکــره 
ــی  ــه نزدیک ــر ب ــرده و حاض ــران را رد ک ــا ای ب
ــه  ــرای ورود ب ــا ب ــرا آنه ــتند زی ــران نیس ــه ته ب
ــن شــرط  ــد و اصلی تری ــرات شــروطی دارن مذاک
آنهــا حــل و فصــل مســأله یمــن اســت. علــت 
مطــرح ســاختن ایــن شــرط نیــز ایــن اســت کــه 
ــی  ــالت هوای ــداوم حم ــل ت ــه دلی ــعودی ها ب س
خــود بــه یمــن بــه شــدت توســط برخــی طــرف 

ــد. ــرار دارن ــی تحــت فشــار ق ــای اروپای ه

||مقامات پاکسـتانی به صورت رسـمی 
بـرای میانجـی گـری میـان ایـران و 
عربسـتان اعالم آمادگـی کـرده اند. به 
نظر شـما علـت میانجی گـری مقامات 
پاکسـتانی به طور عام و »نواز شـریف« 

بـه طـور خاص چیسـت؟
دولــت پاکســتان طــی ســال های اخیــر همــواره 
مواضعــش بــه عربســتان ســعودی نزدیــک بوده 
ــن  ــی اســت کــه پارلمــان ای ــن در حال اســت. ای
ــه  ــی ک ــرده در اتفاقات ــعی ک ــواره س ــور هم کش
ــی  ــت ب ــران رخ داده سیاس ــاض و ته ــان ری می

ــرد. ــی را پیــش گی طرف
تأکیــد »نــواز شــریف« بــرای میانجیگــری 
ــع  ــرای تحقــق مناف ــران و عربســتان ب ــان ای می
ــرد. در واقــع وی  شــخصی وی صــورت مــی گی
ــان  ــار پارلم ــار فش ــر ب ــی از زی ــال رهای ــه دنب ب

اســت و اینگونــه اظهــار مــی کنــد کــه خواهــان 
پایــان تنــش هــا میــان دو طــرف اســت. بــدون 
شــک نــواز شــریف کمــک هایــی را از عربســتان 
ــچ  ــت هی ــد و تح ــی کن ــت م ــعودی دریاف س
شــرایطی حاضــر نیســت ایــن کمــک هــا قطــع 

ــوند. ش

»اسـتفان  تازگـی  بـه  ||عربسـتان 
دیمیسـتورا« فرسـتاده ویـژه سـازمان 
»عنصـر  را  سـوریه  امـور  در  ملـل 
نامطلـوب« خوانده اسـت. بدین ترتیب 
را  سـوریه  صلـح  مذاکـرات  وضعیـت 

کنیـد؟ مـی  ارزیابـی  چگونـه 
عربســتان ســعودی تحــت هیــچ شــرایطی 
ــورای  ــه ش ــدن قطعنام ــی ش ــال اجرای ــه دنب ب
امنیــت ســازمان ملــل بــرای حــل بحــران 
ــال  ــه دنب ــعودی ب ــات س ــت. مقام ــوریه نیس س
کارشــکنی در ســوریه هســتند تــا مذاکــرات بــه 
نتیجــه نرســد. درســت ماننــد قطــر کــه راضــی 
بــه نتیجــه دادن مذاکــرات نیســت. البتــه آقــای 
ــران  ــل بح ــرای ح ــود ب ــت خ ــتورا جدی دیمیس
ســوریه را نشــان داده و ثابــت کــرده کــه 
ــل بحــران  ــرای ح ــا ب ــالش ه ــه ت ــان ب همچن
ــدن  ــی ش ــتار اجرای ــد و خواس ــی دهن ــه م ادام
قطعنامــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل اســت.

||یکی از اختالفات اساسـی میـان آمریکا 
و روسـیه، عدم توافق آنها بر َسـر لیست 
گروه های تروریسـتی در سـوریه اسـت. 
بـا توجـه به ایـن مسـأله بـه نظر شـما 
آیـا دو طـرف بـه یـک همگرایـی در این 

خصـوص خواهند رسـید؟
ــر  اختالفــات اساســی میــان آمریــکا و روســیه ب
ــع  ــتی در واق ــای تروریس ــروه ه ــت گ ــر لیس س
ــکا  ــر آمری ــه ب ــتان و ترکی ــارهای عربس ــه فش ب
ــاز مــی گــردد. شــکی نیســت کــه عربســتان  ب
و ترکیــه از همپیمانــان اصلــی و اســتراتژیک 
آمریــکا بــه شــمار مــی آینــد و واشــنگتن نمــی 
ــدگاه هــای آنهــا در خصــوص لیســت  ــد دی توان

گــروه هــای تروریســتی را بــه طــور صــد در صد 
ــرد. ــده بگی نادی

ــر  ــه را در نظ ــن نکت ــد ای ــوص بای ــن خص در ای
ــکا  ــای آمری ــدگاه ه ــدر دی ــر چق ــه ه ــت ک گرف
ــای  ــروه ه ــه لیســت گ ــه تهی ــیه در زمین و روس
ــود،  ــر ش ــک ت ــر نزدی ــه یکدیگ ــتی ب تروریس
ــر محتــوای  ــور عربســتان و ترکیــه ب قــدرت مان
ایــن لیســت نیــز کــم تــری مــی شــود، و 
بالعکــس هرچقــدر دیــدگاه هــای طــرف روســی 
و آمریکایــی از هــم دور باشــد، عربســتان و ترکیه 
نیــز از مجــال گســترده تــری بــرای اعمــال نظــر 
ــود.  ــد ب ــن لیســت برخــوردار خواهن ــر ای خــود ب
ــتان  ــد عربس ــه ش ــه گفت ــه ک ــع همانگون در واق
ــورای  ــه ش ــدن قطعنام ــی ش ــا اجرای ــه ب و ترکی
امنیــت ســازمان ملــل در ســوریه مخالــف 

ــتند. هس

||بـا توجـه به پیش شـرط هـای ائتالف 
موسـوم بـه »معارضـان سـوری« برای 
مذاکـرات صلـح سـوریه در ژنـو، ایـن 
پیش شـرط هـا چـه تأثیـری بـر رونـد 

داشـت؟ خواهد  مذاکـرات 
مذاکــرات در نهایــت بــه نتیجــه خواهــد رســید. 
امــا آنچــه کــه منجــر بــه کارشــکنی گــروه های 
ــن  ــارض ســوری و طــرح پیــش شــرط در ای مع
مذاکــرات شــده اســت، ایــن اســت کــه آنهــا بــه 
شــدت از ادامــه حمــالت جنگنــده هــای ارتــش 
روســیه تحــت فشــار قــرار داردنــد. ایــن حمالت 
ــه ایــن شــده اســت کــه ارتــش  ــرا منجــر ب اخی
ســوریه کنتــرل بخــش وســیعی از الذقیــه را در 
دســت بگیــرد و بــه همیــن دلیــل آنهــا به شــدت 
ــه  ــوریه ب ــان س ــتند. معارض ــار هس ــت فش تح
ــد کــه ادامــه حمــالت روســیه  ــی مــی دانن خوب
بــه مواضــع تکفیــری هــا در ســوریه منافــع آنهــا 
را تأمیــن نمــی کنــد و منجــر بــه خســارت های 
ــده  ــه عقی ــد. ب ــد ش ــا خواه ــرای آنه ــی ب عظیم
مــن مخالفــان بــر ســر میــز مذاکــرات خواهنــد 
ــرات  ــن مذاک ــود را در ای ــروط خ ــت و ش نشس

مطــرح خواهنــد کــرد.

کارشناس مسائل خاورمیانه:

عصبانیت سعودی از نقش منطقه ای ایران/مذاکرات سوریه به نتیجه می رسد
رامین حسین آبادیان

»عبدالرضا فرجی راد« با اشاره به تصمیم ترکیه برای احداث پایگاه نظامی در قطر، 
تصریح کرد: ترکیه برای توسعه نفوذ خود در منطقه قصد انجام چنین اقدامی را دارد.
منطقه خاورمیانه آبستن حواث و رویدادهای مختلف است. از یک سو عربستان سعودی 
با اصرار بر عدم نزدیکی به ایران و رد هرگونه مذاکرات با تهران برای بهبود روابط 
همچنان به سیاست های تنش آفرین خود ادامه می دهد و از سوی دیگر ائتالف موسوم به 
معارضان سوری نیز در اندیشه به شکست کشاندن مذاکرات صلح سوریه در ژنو به سر 
می برد و برای تحقق این خواسته خود چند روز پیش از موعد برگزاری این مذاکرات، 

پیش شرط هایی را برای آن مطرح ساخته است.
این در حالی است که ترکیه نیز تالش می کند تا با احداث یک پایگاه نظامی در قطر، 
نفوذ خود در منطقه را گسترش داده به اهداف خود جامه عمل بپوشاند. در همین ارتباط 
خبرنگار خبرگزاری مهر گفتگویی را با دکتر »عبدالرضا فرجی راد« استاد ژئوپلیتیک و 
کارشناس مسائل خاورمیانه و بین الملل و از اساتید دانشکده روابط بین الملل وزارت 

امور خارجه انجام داده است که مشروح آن از نظر می گذرد؛
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اروپـــــــا

ــال آن  ــه دنب ــر و ب ــیخ نم ــدام ش ــتان از اع || عربس
ــال مــی  ــران چــه اهدافــی را دنب ــا ای ــط ب قطــع رواب
ــن کار  ــا ای ــه ب ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب ــد؟ برخ کن
ــام  ــدن برج ــی ش ــد اجرای ــد دارن ــا قص ــعودی ه س
ــن  ــما در ای ــر ش ــد. نظ ــرار دهن ــعاع ق ــت الش را تح

ــت؟ ــوص چیس خص
در تحلیــل هــای کالن عربســتان بــا ایــن بحــران ســازی هــا نــه 
ــه  ــی ک ــی از اهداف ــه یک ــه در کل منطق ــران بلک ــاره ای ــا درب تنه
دنبــال مــی کنــد تحــت الشــعاع قــرار دادن برجــام اســت. مقامــات 
ســعودی بــرای ممانعــت از توافــق هســته ای ایــران و گــروه 5+۱ 
ــل از  ــی قب ــی در مقطع ــه حت ــد ک ــوده ان ــال ب ــدازه ای فع ــه ان ب
توافــق بــه ویــن رفتنــد و ســکته ای را در مذاکــرات برجــام ایجــاد 
کردنــد امــا ایــن بخشــی از مســئله اســت. عربســتان دارای رژیــم 
ــت  ــی و حکوم ــتانداردهای دموکراس ــا اس ــه ب ــت ک ــی اس مرتجع
داری امــروز جهــان هــم خوانــی نــدارد و همیــن امــر چالــش هــای 
جــدی درونــی و بیرونــی بــرای آل ســعود بــه وجــود آورده اســت. 
عربســتان بــرای حــل بحــران درونــی خــودش و یــا حداقــل بــرای 

کنتــرل بحــران داخلــی نیــاز بــه بحــران ســازی خارجــی دارد.

ــرای  ــه ای ب ــن کاری شــدنی اســت؟ نمون ــا چنی || آی
ــران  ــل بح ــرای ح ــوری ب ــه کش ــد ک ــن کار داری ای
درونــی بــه بحــران ســازی خارجــی پرداختــه باشــد؟

ــال جــواب داده اســت.  ــن یــک مســئله ســنتی اســت و قب ــه ای بل
مثــال در منطقــه در همیــن چنــد ماه گذشــته حــزب حاکــم عدالت 
و توســعه ترکیــه نتوانســت در انتخابــات پارلمانــی موفــق شــود و 
ــات 7  ــد و در انتخاب ــکیل ده ــت را تش ــی دول ــه تنهای ــت ب نتوانس
ــای اقتصــادی،  ــا بحــران ســازی ه ــن حــزب ب ــن باخــت. ای ژوئ
ــود. در  ــروز ش ــددا پی ــات مج ــت در دور دوم انتخاب ــی توانس امنیت
ــا  ــوان ب ــی ت ــد م ــک ندارن ــتم دموکراتی ــه سیس ــورهایی ک کش
ــرد. در عــراق  ــش ب ــی را پی ــی اهداف بحــران ســازی بطــور مقطع
دوران صــدام هــم همیــن مســئله بــود، صــدام هــم دشــمنی بنــام 
ایــران را بــه عنــوان دشــمن ملــت عــرب ایجــاد کــرده بــود کــه در 
نهایــت بــه جنــگ منتهــی شــد. در خانــدان ســعودی هــم رقابــت 
قــدرت وجــود دارد لــذا ایــن خانــدان بــه بحــران نیــاز دارد لــذا بــه 
ــران روی آورده  ــا ای ــی ب ــب مذهب ــی در قال ــازی خارج ــران س بح
اســت. برخــی از کشــورهای منطقــه مثــل قطــر، ترکیــه و امــارات 
هــم بــا ایــن سیاســت همراهــی مــی کننــد زیــرا ایــن نــوع نــگاه 
و ذهنیــت مذهبــی ایجــاد شــده از ســوی ســعودی هــا بخشــی از 

منافــع آنهــا را هــم تامیــن مــی کنــد.
ــوان  ــه عن ــران ب ــه ای ــودش ب ــتراتژیک خ ــگاه اس ــتان در ن عربس
رقیــب منطقــه ای نــگاه مــی کنــد ایــن مســئله قبــل از انقــالب 
اســالمی بــوده و بعــد از آن هــم تشــدید شــده اســت. زیــرا انقــالب 

اســالمی در کشــور شــیعه ای رخ داد کــه ادعــای ژئوپولتیک شــیعه 
نداشــت بلکــه ادعــای جهــان اســالمی داشــت. ایــن اقــدام امــام 
خمینــی)ره( عربســتانی را کــه ادعــای خالفــت جهــان اســالم را 
داشــت را بــه چالش کشــید. زخمــی کــه عربســتان از ایــران خورد، 
ــاز کــرده اســت. بعــد از انقــالب اســالمی تحــول  امــروز دهــان ب
بعــدی هــم ســقوط صــدام بــود کــه چیدمــان قــدرت در عــراق را 
ــه را  ــراق و منطق ــران در ع ــگاه ای ــران برهــم زد و جای ــع ای ــه نف ب
بســیار برتــر از نــگاه عربــی- بعثــی کــرد. از همــان روزهــای اول 
ایــن تغییــرات در عــراق کــه بــه نفــع ایــران رقم خــورد، عربســتان 
ــران و  ــه ای ــتی علی ــای تروریس ــروه ه ــت از گ ــه حمای ــروع ب ش
شــیعیان کــرد و سیاســت هــای تخریبــی و ســلبی در پیــش گرفت 
و نتیجــه ایــن اقدامــات ســعودی هــا شــد گــروه تروریســتی بنــام 
داعــش کــه امــروز مثــل یــک ســرطان در ســوریه و عــراق عمــل 
مــی کنــد و توانســته بخشــی از قــدرت جهــان اســالم را تضعیــف 

بکنــد.
ــی  ــا اجرای ــد. ب ــه برجــام کــه شــما اشــاره کردی ــا مــی رســیم ب ت
شــدن برجــام و لغــو تحریــم هــای ایــران و عــادی شــدن روابــط 
ایــران و غــرب موقعیــت ژئوپولتیــک ایــران قــوی تــر خواهــد شــد 
و ایــران را الگــوی بهتــری بــرای جهــان اســالم خواهــد کرد،ایــن 
مســئله بــرای عربســتان غیرقابــل قبــول اســت. بطــور کلــی نــگاه 
ــی  ــواره تعارض ــت و هم ــوده اس ــی نب ــران تعامل ــه ای ــتان ب عربس
ــی هــم  ــا زمان ــوده اســت. ت ــوده و در بهتریــن شــرایط رقابتــی ب ب
کــه ایــن ذهنیــت در نــزد ســعودی هــا تغییــر نکنــد کــه بعیــد هــم 
اســت تغییــر بکنــد، روابــط ایــران و عربســتان نمــی تواند در مســیر 
درســت خــودش عمــل کنــد. البتــه ایــن بــه ایــن معنــی نیســت 
کــه ایــران بــه عنــوان کشــوری کــه عقــل محــور عمــل مــی کند 
از موضــع عزت)تکــرار مــی کنــم از موضــع عــزت( بــه تنــش هــا 
دامــن بزنــد. ایــن ضــرورت جغرافیــای مــا اســت. نبایــد کاری کــرد 
کــه نهایتــا منطقــه دچــار چالــش و درگیری شــود کــه بهــای آن را 

جهــان اســالم پرداخــت کنــد.

|| در ایــن راســتا چــه قــدم هــای عملــی مــی تــوان 
ــت؟ برداش

بــرای برداشــتن قــدم هــای عملــی بایــد زیــر ســاخت هــا بطــور 
همزمــان در دو کشــور ایجــاد شــوند. مــا بایــد بســتر ســازی کنیــم 
ــم  ــد تفهی ــگ شــیعه و ســنی. بای ــه هــای جن ــرای حــذف زمین ب
بکنیــم کــه جنــگ شــیعه و ســنی به نفــع غــرب و رژیــم اســرائیل 
ــم  ــای عــزت و حکمــت بطــوری عمــل کنی ــر مبن ــد ب اســت. بای
کــه دســت آویــز ایــن برخوردهــا را ایجــاد نکنیــم. ببینیــد اتفاقــی 
ــن  ــرد. خــوب ای ــدام ک ــر را آل ســعود اع ــاد شــیخ شــهید النم افت
یــک افتضــاخ سیاســی بــرای آل ســعود بــود و مــی توانســت یــک 
فشــار سیاســی گســترده بــه ایــن رژیــم وارد کنــد تــا رفتــارش را 

تغییــر دهــد. ایــن بــرای جمهــوری اســالمی ایــران یــک فرصــت 
ــاری  ــیوه رفت ــم از ش ــا ه ــی ه ــود . غرب ــی ب ــت خارج در سیاس
ــا  ــا ب ــد ام ــرح کردن ــادی را مط ــادات زی ــتان انتق ــی عربس ارتجاع
عــدم مدیریــت صحیــح بــر کنتــرل احساســات و یــا هرکســی کــه 
آن اقدامــات را علیــه ســفارت عربســتان انجــام داد ایــن فرصــت را 
تبدیــل بــه تهدیــد علیــه ایــران کــرد. ایــن فرصت هــا در سیاســت 
خارجــی بــه نــدرت پیــش مــی آینــد. بــه هــر حــال ایــن پایــان راه 
ــازده ســپتامبر و  ــال ی نیســت. عربســتان کارنامــه ســیاهی دارد مث
غربــی هــا ایــن را خــوب مــی داننــد. ایــن پــرده داشــت برداشــته 
مــی شــد. اگــر مــا بتوانیــم از ایــن فاکتورهــا اســتفاده بکنیــم مــی 
توانیــم شــرایط را بــه نفــع جهــان اســالم تغییــر دهیــم. مــن بایــد 
بگویــم هــر کســی کــه از برخــورد در جهــان اســالم حمایــت کند، 
ــم  ــخص رژی ــور مش ــرب و بط ــت غ ــته در خدم ــته و ندانس دانس
اســرائیل اســت. درگیــری بیــن مســلمانان راهبــرد مشــخص رژیم 
اســرائیل اســت. مــا بایــد ایــن را بصــورت یــک دســتور کار دائمــی 
ــام  ــه ام ــیری ک ــم و در مس ــالمی در بیاوری ــورهای اس ــرای کش ب
خمینــی)ره( بنــا کردنــد حرکــت کنیــم یعنــی همــان ژئوپولتیــک 
اســالمی. هزینــه ای کــه جمهــوری اســالمی بــرای حمــاس داده 
هیــچ کشــور عربــی یــا ســنی نــداده اســت. بایــد ایــن مســئله را 
راهبــرد اصلــی سیاســت خارجــی  خودمــان قــرار دهیــم و بــا ایــن 
کار عمــال بخــش گســترده ای از راهبــرد عربســتان را کــه درگیری 

شــیعه و ســنی اســت را بــا شکســت مواجــه کــرده ایــم.

|| در پــی قطــع ارتبــاط عربســتان بــا ایــران 
عربســتان خیلــی ســعی کــرد از مجامــع عربــی مثــل 
اتحادیــه خلیــج فــارس و اتحادیــه عــرب علیــه ایران 
اســتفاده کنــد ولــی ایــن مجامــع فقــط محکومیــت 
ــه  ــی علی ــدام عمل ــد و عمــال اق ــی را انجــام دادن های
ــران نداشــتند. چــرا در ایــن خصــوص عربســتان  ای

ــد؟ ــق باش ــت موف نتوانس
ــتان  ــی عربس ــام سیاس ــت. نظ ــعار نیس ــت ش ــد االن صحب ببینی
توانســته در بخــش هایــی موفــق عمــل کنــد مثــل ناامــن کــردن 
عــراق ، ســوریه . عربســتان بــا سیاســت ســلبی در ایــن دو کشــور 
ــه ۱0 ســال پیــش  وضعیــت ایــران در ایــن دو کشــور را نســبت ب
ضعیــف تــر کــرده اســت. بایــد نــگاه کلیشــه ای موجــود در داخــل 
ــئله  ــر و مس ــاق اخی ــن اتف ــوص همی ــر داد. در خص ــران را تغیی ای
اعــدام شــیخ نمــر و تعــرض بــه ســفارت عربســتان هــم همینکــه 

صادق ملکی:

راهبرد شکست فرقه گرایانه سعودی چیست؟/ترکیه بازیگر مستقلی نیست
پیمان یزدانی

»صادق ملکی«با تاکید بر مسیر ژئوپولتیک اسالمی مدنظر امام )ره( برای شکست راهبرد فرقه گرایانه سعودی و تشریح 
علل حضور ترکیه در خلیج فارس گفت:زخم عربستان از انقالب اسالمی دهان باز کرده است.

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

این اقدام تحریک آمیز سعودی در این مقطع زمانی خاص موجب شد تا گروهی با غلبه احساسات 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 تعرض صورت گرفته را محکوم کرده و این اقدام 

تحت پیگرد قرار گرفت.
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»صادق ملکی« کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه داشته ایم که مشروح آن 

در زیر آمده است.
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اروپـــــــا

عربســتان توانســته تمامــی کشــورهای عربــی بــه غیــر از لبنــان را 
در امضــای بیانیــه علیــه ایــران دور هــم جمــع کنــد یعنی بــه نوعی 
موفــق بــوده اســت. مثــل اقدامــی کــه در ائتــالف ضــد تروریســم 
انجــام داد، خیلــی هــا گفتنــد ایــن ائتــالف روی کاغــذ اســت و ببر 
ــوده  ــن ائتــالف روی کاغــذ ب ــر ای ــی اگ ــا حت کاغــذی اســت و ام
ــوده  ــت ب ــک موفقی ــتان ی ــی عربس ــت خارج ــرای سیاس ــد ب باش
اســت کــه توانســته یــک شــبه چنیــن ائتالفــی را ایجــاد کنــد هــر 
چنــد دو تــا کشــور هــم مــا خبــر نداشــتیم ولــی نگفتنــد همــکاری 
نمــی کننــد. عربســتان توانســت از طریــق تعــرض انجــام شــده به 
ســفارتش در ایــران بخــش هایــی از اهــداف خــودش را تحقق دهد 

و تــا حــدودی هــم موفــق عمــل کــرده اســت.

|| بــا توجــه بــه ایــن تحــوالت اخیــر ایــا عربســتان 
ــرات حــل بحــران  ــد توانســت در مســیر مذاک خواه
ســوریه ســنگ انــدازی کنــد و مانــع از دسترســی بــه 
یــک راه کار سیاســی بــرای ل بحران ســوریه شــود؟

در مذاکــرات یــک پــای کار عربســتان اســت و حتما تحــوالت اخیر 
فضــای مذاکــرات را تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد و بــه اعتقــاد من 
یــک مدتــی در ایــن رونــد خلــل وارد خواهــد شــد امــا چــون نــگاه 
کالن جهانــی در مســیر حــل بحــران اســت لــذا دیــر یا زود مســیر 
مذاکــرات صلــح ســوریه دوبــاره همــوار خواهــد شــد. مــن معتقــدم 

ولــی در مــاه اینــده ایــن رونــد دچــار وقفــه خواهــد شــد.

|| در روزهــای اخیــر اخبــار داشــتیم مبنــی بــر ایجــاد 
ــه  ــه ک ــط ترکی ــر توس ــی در قط ــگاه نظام ــک پای ی
ــتقر  ــه در آن مس ــروی ترکی ــزار نی ــت 3 ه ــرار اس ق
ــارس رو  ــج ف ــه در خلی ــی ترکی ــور نظام ــوند. حض ش
چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد آیــا ایــن را مــی توانــد در 
راســتای نــگاه مذهبــی مشــترک عربســتان، ترکیــه 
ــراغ  ــا چ ــئله ب ــن مس ــا ای ــرد و ای ــی ک ــر ارزیاب و قط

ســبز ناتــو در راســتای نظــم امنیتــی نویــن مــد نظــر 
ــرای منطقــه صــورت مــی گیــرد؟ آمریــکا و غــرب ب

تحـوالت سیاسـی تک علتی نمی شـوند پاسـخ شـما در بخشـی از 
سـوال شـما موجـود اسـت. ترکیـه امـروز تبلـور ترکیه نئـو عثمانی 
اسـت. ترکیـه نئوعثمانـی بـه دنبـال زنـده کـردن هویت اسـالمی 
خـود بـر مبنـای خالفـت اسـالمی اهـل تسـنن اسـت و ایـن نگاه 
اهـل تسـنن ترکیـه، ترکیه را بـا محیـط عربی پیونـد می دهـد. در 
ترجمـه امـروز آقـای داود اوغلو مـی گویـد ترکیه ای موفـق خواهد 
بـود که بتوانـد خط آنـکارا را بـه دیاربکر و خـط دیاربکـر را به خلیج 
فـارس متصـل بکنـد. اقـای داود اوغلـو در کتاب عمق اسـتراتژیک 
خـود مهمتریـن مانـع این هـدف ترکیـه را ایـران معرفی مـی کند. 
در همیـن چهرچـوب تفکـری اسـت کـه ترکیـه در کنار عربسـتان 
در عـراق و سـوریه وارد تنـش و فضـای رقابتـی بـا ایران می شـود. 
بخشـی از تحـوالت منطقـه نتیجـه این نگـرش ترک ها اسـت که 
آنها را بخشـی از نگاه های اعراب پیوند زده اسـت. ترکیـه در اهداف 
دراز مـدت خود در سـال ۲0۲۳ قصد تبدیل شـدن بـه ۱0 قدرت اول 

جهـان را دارد.

|| بــا توجــه بــه ســوابقی کــه غربــی هــا از ترکیــه و 
عثمانــی هــا داشــته انــد آیــا غربــی هــا اجــازه چنین 

کاری را بــه ترکیــه خواهنــد داد؟
ایــن قــدرت قــدرت مســتقلی نخواهــد بــود بلکــه قدرتــی خواهــد 
بــود کــه تامیــن کننــده منافــع غــرب باشــد. عثمانــی هــا اگــر در 
اســالم آبرویــی دارنــد در برخــورد جهــان اســالم بــا غرب داشــتند. 
ســربازان عثمانــی ســرزمین هــای مســیحیان را فتــح کردنــد امــا 
ســربازان نئوعثمانــی یعنــی ترکیــه فعلــی جنــگ بیــن مســلمان 
ــت. در  ــرب اس ــع غ ــه نف ــن ب ــه ای ــد ک ــی کنن ــت م ــا را هدای ه
ــه  ــت. ترکی ــرب اس ــع غ ــت مناف ــه در خدم ــرد کالن  ترکی راهب
بازیگــر مســتقلی نیســت زیــرا نــه توانــش را دارد و نــه قابلیتــش را. 
اگرغــرب پشــتیبانی اقتصــادی خــود را از ترکیــه قطــع کنــد ظــرف 

یــک هفتــه اقتصــاد ترکیــه ســقوط مــی کنــد. غربــی هــا همــواره 
ــی از طریــق کودتاهــای  ــد یــک زمان ــه حضــور داشــته ان در ترکی
ــار  ــان را کن ــی نظامی ــش دموکراس ــا نمای ــم ب ــان و االن ه نظامی
گذاشــته انــد و کنتــرل ترکیــه را بــا اقتصــاد دردســت خــود گرفتــه 
انــد. در بــازی امــروز غــرب و ترکیــه هــر کــدام اهدافــی را بــرای 
ــرای  ــازی دموکراســی ب ــد. غربــی هــا در ب خــود تعریــف کــرده ان
ترکیــه مــی تواننــد ترکیــه را تجزیــه کننــد کــه مــا در تحــوالت 
اخیــر ترکیــه عالیــم آن را شــاهدیم مثــال اینکــه یــک حزبــی در 
پارلمــان ترکیــه خواســتار خودمختــاری مناطــق کــردی می شــود. 
ــط  ــده توس ــف ش ــه تعری ــتای ترکی ــردر راس ــه قط ــه ب ورود ترکی
انــکارا بــرای ســال ۲0۲۳ اســت. در همیــن راســتا حضــور نظامــی 
ترکیــه فقــط بــه قطــر محــدود نخواهــد شــد و مــی تواند بــا نوعی 
همپوشــانی بــا اهــداف ناتــو در دیگرکشــورهای منطقــه نیــز ایــن 
حضــور نظامــی گســترش یابــد. بــه جــای حضــور ۳ هــزار ســرباز 
غربــی در قطــر ۳ هــزار ســرباز تــرک مســلمانی در آنجــا حضــور 
دارنــد کــه از حساســیت هــای بســتر اجتماعــی مــردم منطقــه هــم 

جلوگیــری مــی کنــد.
در پایــان مــی خواهــم بگویــم کــه نــه ایــران، نــه عربســتان و نــه 
ــل حــذف شــدن نیســتند  ــای منطقــه قاب ــه از نقشــه جغرافی ترکی
مگــر اینکــه بــا دخالــت کشــورهای فــرا منطقه ای این ســه کشــور 
ــدر تضعیــف شــوند کــه بســتر یــک  ــر شــوند و آنق ــا هــم درگی ب
سایســپیکوی جدیــد فراهــم شــود. اگــر ایــن شــرایط ایجــاد شــود 
همــه کشــورهای منطقــه ضــرر خواهنــد کــرد. در ایــن منطقــه یــا 
همــه بــا هــم خواهنــد باخــت یــا همــه بــا هــم خواهنــد بــرد. بایــد 
همــکاری منطقــه ای کنیــم تــا همــه بــا هــم موفق باشــیم. شــاید 
در شــرایط فعلــی منطقــه ایــن فقــط یــک شــعار باشــد امــا یادمان 
باشــد کــه اروپــا هــم از خاکســتر جنــگ جهانــی دوم برخاســت و 
آلمــان و فرانســه کــه دو دشــمن و رقیــب تاریخــی بودنــد در کنــار 
هــم قــرار گرفتنــد و اروپایــی را ایجــاد کردنــد کــه در حــال تبدیــل 

کــردن اتحادیــه اروپــا بــه یــک واحــد سیاســی هســتند.

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــو« ب ــوغ اوغل ــاروق ل »ف
اقــدام نظامــی احتمالــی ترکیــه در ســوریه 
ــت  ــد داش ــور نخواه ــن کش ــرای ای ــی ب نفع
ــاندن  ــت رس ــه موفقی ــر ب ــز ب ــزوم تمرک ــر ل ب
مذاکــرات ژنــو ۳ بــرای پایــان درگیــری هــا در 

ــرد. ــد ک ــوریه تاکی س
حمــالت هوایــی و توپخانــه ای ارتــش ترکیــه 
بــه کردهــای ســوریه در حالــی ادامــه دارد کــه 
آمریــکا و دیگــر متحــدان این کشــور خواســتار 

توقــف آن شــده انــد.
ترکیــه اعــالم داشــته اســت اجــازه نخواهــد داد 
ــه دســت  ــا شــهر اعــزاز در نزدیکــی حلــب ب ت
ــردی  ــک ک ــاد دموکراتی ــزب اتح ــای ح نیروه
ســوریه بیافتــد و از آنهــا خواســته اســت تــا این 

منطقــه را تــرک کننــد.
مســلم صالــح از رهبــران کردهــای ســوریه در 
واکنــش بــه ایــن درخواســت ترکیــه نیــز آن را 

ــرد. رد ک
حمــالت ترکیــه بــه مواضــع کردهــای ســوری 
ــی  ــا را گروهــی تروریســتی م ــه آنه ــه ترکی ک
دانــد در حالــی صــورت مــی گیــرد کــه هزمــان 
ــرای برقــراری  ــو توافقاتــی ب در گفتگوهــای ژن

آتــش بــس در ســوریه صــورت گرفتــه اســت.
ــا خبرهــای ضــد  ــن روزه ــی تحــوالت ای در پ
و نقیضــی از مقامــات ترکیــه در خصــوص 
احتمــال مداخلــه زمینــی این کشــور در ســوریه 
ــاق  ــر اتف ــه اگ ــری ک ــوند ام ــی ش ــر م منتش
ــل  ــرای ح ــا ب ــالش ه ــد ت ــی توان ــد م بیافت
ــا  ــری هــا در ســوریه را ب ــز درگی مســالمت آمی

ــد. ــه کن ــت مواج شکس
در همیــن راســتا گفتگویــی بــا »عثمان فــاروق 
ــق  ــاون حــزب جمهــوری خل ــو« مع ــوغ اوغل ل

ــورت  ــه ص ــف ترکی ــزب مخال ــن ح بزرگتری
ــه اســت. گرفت

ــوریه و  ــر در س ــوالت اخی ــوص تح وی در خص
مرزهــای ترکیــه بــا ایــن کشــور گفــت: وضعیت 
در ســوریه بدتــر میشــود که بهتــر نمیشــود و این 
در حالیســت کــه  همزمــان در ژنــو تــالش هایی 
ــگ و  ــف جن ــس و توق ــش ب ــرای آت ــرای برق ب
ــای  ــی کمک ه ــه دسترس ــردن زمنی ــم ک فراه

ــان اســت. بشردوســتانه در جری
ــی  ــه زمین ــال مداخل ــاره احتم ــو درب ــوغ اوغل ل

ترکیــه در ســوریه و تبعــات آن بــرای ایــن 
ــرک در  ــان ت ــری نظامی ــت: درگی ــور گف کش
ســوریه مــد نظــر نیســت.این امــر برای ســوریه 
یــا ترکیــه دســتاورد مثبتــی نــدارد. وزیــر دفــاع 
ــز روز ســه شــنبه در پارلمــان گفــت  ــه نی ترکی
ــه  نظامــی در ســوریه  کــه ترکیــه قصــد مداخل

ــدارد. را ن
ــاره  ــق درب ــوری خل ــزب جمه ــام ح ــن مق ای
راهــکار خــروج از بحران ســوریه را بــرای ترکیه 
و دیگــر کشــورها را اینگونــه عنوان کــرد: ترکیه 
تنهــا بازیگــر ایــن میــدان نیســت ،روســیه نیــز 
ــاران هــای  ــد و بمب ــار کن ــد مســووالنه رفت بای
ــد را  ــار اس ــی از بش ــه نمایندگ ــود ب ــی خ هوای
ــد  ــم بای ــوریه ه ــای س ــف نماید.کرده متوق
ــدف  ــا ه ــود ب ــی خ ــات نظام ــور عملی همینط
گســترش مناطــق تحــت کنتــرل خــود را 

ــد. ــف نماین متوق
وی در ادامــه افــزود: راه خــروج از ایــن بحــران 
بــرای ســوریه و دیگــران تمرکــز بــر بــه 
موفقیــت رســاندن کنفرانــس ژنــو۳ مــی باشــد. 
تــا وقتیکــه صلــح و ثبــات بــه ســوریه برنگردد 
تمــام بازگیرهــای منطقــه ای و خارجــی منطقه 
مشــکالت و تنش هایــی را خواهنــد داشــت 
کــه پیامدهــای آنهــا قابــل پیش بینــی نیســت.

گفتگو با معاون  حزب  جمهوری  خلق ترکیه :

لزوم تمرکز بر مذاکرات ژنو/ترکیه قصد مداخله نظامی درسوریه را ندارد
پیمان یزدانی
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اروپـــــــا

ــادي  ــم اقتص ــا ناسیونالیس ــي و ی ــت گرای حمای
ــي  ــاد سیاس ــم اقتص ــان مه ــه جری ــي از س یک
تجــارت بیــن الملــل اســت کــه در مقابــل 
ــه  ــرار گرفت ــپ ق ــي و چ ــاي لیبرال ــه ه اندیش

اســت.
ملــي گرایــي اقتصــادي بــر ایــن مبنــا تاکیــد مي 
کنــد کــه اســاس روابــط اقتصــادي دولــت هــا با 
یکدیگــر بــر مبنــاي اولویــت هــاي دولــت ملــي 

اســت نــه نظــام بــازار جهانــي.
فردریــک لیســت کــه یکــي از تئوریســین هــاي 
ــه  ــود ک ــد ب ــت معتق ــان اس ــن جری ــروف ای مع
ــت  ــارت آزاد اس ــان تج ــي قهرم ــتان زمان انگلس
کــه بــه برتــري تکنولوژیــک و صنعتــي نســبت 
بــه رقبــا دســت یافتــه باشــد. لیســت همچنیــن 
ــراي  ــش ب ــس از قدرت ــه انگلی ــود ک ــي ب مدع
ــي  ــره م ــش به ــاي خوی ــع نوپ ــت از صنای حمای
ــي  ــروي نظام ــا نی ــش را ب ــاي خوی ــرد و رقب ب

ــد. ــي کن ــف م تضعی
از نظــر ناسیونالیســت هــاي اقتصــادي اســتقرار 
ــر  ــادي تاثی ــاي اقتص ــت ه ــي فعالی ــن الملل بی
ــي  ــعه کل ــي و توس ــت سیاس ــر موقعی ــي ب مهم
اقتصــاد کشــورها دارد. ســوال ایــن اســت 
کــه فعالیــت هــاي اقتصــاد بیــن المللــي 
و  اطالعــات  فنــاروي  و  مجــازي  فضــاي 
ارتباطــات چگونــه تحــت تاثیــر سیاســت هــاي 
ــي  ــرار م ــه ق ــت گرایان ــتي و حمای ناسیونالیس

گیــرد؟
پاســخ بــه ایــن ســوال بــه عجیــن شــدن حــوزه 
امنیــت و فعالیتهــاي اقتصــادي مجــازي بــر مــي 
گــردد. در واقــع فضــاي مجــازي باعــث تقویــت 
پیونــد امنیــت فــردي، ملــي و بیــن المللــي شــده 

اســت و مرزهــاي جغرافیایــي امنیــت را در 
نوردیــده اســت بــه طــوري کــه مراجــع مختلــف 
امنیتــي در ســطوح گوناگــون فــردي، اجتماعــي، 
ملــي و فراملــي ممکــن اســت بــه راحتــي مــورد 
هــدف آگاهانــه ویــا غیــر عمــدي قــرار گیرنــد و 
ــراي  ــه اي ب ــد بهان ــن مســئله خــود مــي توان ای
ــه  ــورها در عرص ــادي کش ــاي اقتص ــت ه رقاب

ــال باشــد. اقتصــاد دیجیت
ــاي  ــرکت ه ــي ش ــال در برخ ــئله قب ــن مس ای
ــه  ــت ب ــته اس ــروز داش ــور و ب ــي ظه مخابرات
ــي اي  ــي  آر س ــرکت مخابرات ــال ش ــوان مث عن
ایــاالت متحــده آمریــکا کــه سیســتم تلفــن کوبا 
را ایجــاد کــرد در دوران جنــگ ســرد به ســازمان 
هــاي اطالعاتــي آمریــکا بــراي شــنود مکالمــات 
ــنودن  ــاگري اس ــا افش ــرد و ی ــک ک ــي کم تلفن
درخصــوص ایجــاد »بــک دور« )درب پشــتي( در 
تولیــدات شــرکت هــاي آمریکایــي از جملــه این 

ــوده اســت. ــات ب اقدام
در واقــع دولــت هــا بــا ایجــاد قوانیــن و سیاســت 
هایــي در خصــوص امنیــت شــبکه، حفــظ حریم 
خصوصــي، ایجــاد محدودیــت در ســرمایه 
ــن  ــات و قوانی ــردن اطالع ــي ک ــذاري، محل گ
ــال  ــه دنب ــم ب ــازار ه ــه ب دسترســي ترجیحــي ب
ــت  ــاي حمای ــت ه ــم سیاس ــت و ه ــاد امنی ایج
ــتند. ــال هس ــاد دیجیت ــه اقتص ــه در عرص گرایان

بــه عنــوان مثــال قانــون دسترســي ترجیهــي به 
بــازار توســط هنــد در عرصــه فنــاوري اطالعــات 
و ارتباطــات، دســتور العمــل حفــظ حریــم 
خصوصــي اطالعــات عمومــي در اتحادیــه اروپــا 
و قانــون امنیــت ملــي چیــن درایــن راســتا قابــل 
تفســیر اســت. بــه عنــوان مثــال اتحادیــه اروپــا 

موافقــت نامــه اي را بــا ایــاالت متحــده در ســال 
ــد  ــر« منعق ــیف هارب ــوان »س ــت عن ۲000 تح
نمــود تــا بتوانــد از حریــم خصوصــي شــهروندان 
اروپایــي حمایــت نمایــد و درمــاه آینــده میــالدي 
ــوان  ــت عن ــد آن تح ــخه جدی ــت نس ــرار اس ق
ــد  ــرف برس ــای دو ط ــه امض ــر ۲  ب ــیف هارب س
ــد  ــه ان ــي گفت ــاي اروپای ــوري ه و در آن  رگوالت
ــن  ــه ای ــد ب ــکا بای ــا آمری ــه ب ــت نام ــه موافق ک
ــص  ــه نق ــر گون ــه ه ــردد ک ــم گ ــورت تنظی ص
حریــم خصوصــي شــهروندان اتحادیــه اروپــا) در 
چارچــوب ایــن موافقــت نامــه( بایــد در سیســتم 
ــه و  ــرار گرفت ــب ق ــکا تحــت تعقی ــي آمری قضای

ــردد. ــران گ ــاي ناشــي از آن جب خســارت ه
مجلــس چیــن در ژانویــه ســال گذشــته قانــون 
ــت  ــراي امنی ــي ب ــامل اقدامات ــي ش ــت مل امنی
ــدي  ــاي کلی ــاخت ه ــر س ــت زی ــایبري جه س
ولــي شــرکت  کــرد.  تصویــب  را  شــبکه 
ــرکت  ــه ش ــد ک ــي گوین ــي م ــاي آمریکای ه
ــت  ــراي حمای ــي ب ــت مل ــي از امنی ــاي چین ه
از تولیــدات و محــدود کــردن رقابــت اســتفاده 
مــي نماینــد. آنهــا مــي گوینــد حتــي سیســتم 
فیلترینــگ چینــي مــي توانــد بــه عنــوان یــک 
سیاســت مرکانتیلیســتي بــراي حمایــت از 
اقتصــاد مجــازي چیــن در برابــر شــرکت هــاي 
ــایت  ــر وب س ــرا ه ــد زی ــل نمای ــي عم خارج
ــه  ــاز ب ــدن نی ــراي در دســترس مان ــن ب در چی

ــت. ــوز اس ــتن مج دراختیارداش
ــه  ــي رود ک ــش م ــي پی ــا آنجای ــت ت ــن رقاب ای
اوبامــا رئیــس جمهــور آمریــکا از قوانیــن جدیــد 
ــت  ــوص صنع ــن در خص ــایبري چی ــت س امنی
بانکــداري کــه باعــث دور شــدن رقبــاي 

آمریکایــي از بــازار چیــن مــي گــردد انتقــاد کــرد.
همچنیــن شــرکت هــاي خارجــي از اینکــه 
ــه  ــا بازرســي هــاي انجــام یافت ممکــن اســت ب
در چیــن مجبــور بــه افشــاي امــوري شــوند کــه 
حــق مالکیــت معنــوي آنهــا را در چیــن بــه خطر 

ــد. ــي مــي نماین ــدازد احســاس نگران مــي ان
در ایــن راســتا ایــاالت متحــده آمریــکا برخــي از 
فعالیــت هــاي شــرکت هــاي چینــي ماننــد هــو 
ــرده  ــدود ک ــکا مح ــي اي را  در آمری آوي و زد ت
اســت. ایــن موضــوع بــه حــدي مهــم بــود کــه 
در اولیــن ســفر رئیــس جمهــور چیــن بــه ایاالت 
متحــده آمریــکا کــه چنــد مــاه پیــش انجام شــد 
ــر مســائل گوناگــون فضــاي مجــازي  عــالوه ب
در حــوزه تجــارت  دو کشــور توافــق کردنــد کــه 
ــوالت  ــتفاده از محص ــروش و اس ــد و ف در خری
فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات ســاخت دو 
ــاظ  ــي را لح ــي متعادل ــات امنیت ــور مالحظ کش
ــرمایه  ــي را در س ــاي امنیت ــرش ه ــد و نگ نماین

ــد. ــن محــدود نماین ــي مابی گــذاري خارجــي ف
ــاد  ــدن اقتص ــن ش ــل عجی ــه دلی ــوع ب در مجم
ــراد،  ــي اف ــم خصوص ــا حری ــازي ب ــاي مج فض
ــي  ــت مل ــا و امنی ــرکت ه ــاري ش ــرار تج اس
دولــت هــا و تــالش کشــورها  بــراي در اختیــار 
گرفتــن ســهم بیشــتر اقتصــاد دیجیتــال در 
عرصــه هــاي بیــن المللــي، رقابــت دولــت هــا و 
ســایر بازیگــران عرصــه جهانــي کمــاکان ادامــه 

ــت. ــد یاف خواه
در واقــع منافــع سیســکو و ایــاالت متحــده 
ــنت  ــل لوس ــن و آلکات ــت چی ــي اي و دول ، زد ت
فرانســه بــا اقتصــاد ملــي و منافــع امنیتــي ایــن 

ــت. ــرا اس ــورها همگ کش
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ــتار  ــر خواس ــار دیگ ــی ب ــراق در حال ــتان ع ــم کردس ــس اقلی رئی
اســتقالل کردســتان شــد کــه »جــو بایــدن« طــراح طــرح تجزیــه 

ــه داشــت. ــداری از ترکی ــراق دی ع
ــه انســجام و  ــا داعــش ب ــارزه ب ــراي مب در شــرایطي کــه عــراق ب
یکپارچگــی داخلــي نیــاز دارد، برخــی رهبــران کــرد عراق بــار دیگر 
مســئله جدایــی طلبــی را پیــش کشــیده و طــرح تجزیــه عــراق را 

ــد. ــرح کرده ان مط
»مســعود بارزانــی« رئیــس اقلیــم کردســتان عــراق در اردیبهشــت 
مــاه ســال جــاری در پایــان ســفر یــک هفتــه اي خــود بــه آمریــکا 
ــته  ــا برداش ــتقالل کرده ــر راه اس ــر س ــع ب ــه موان ــه هم ــت ک گف

شــده اســت.
در روزهــای گذشــته نیــز بارزانــی بعد از ســفر »جــو بایــدن« معاون 
رئیــس جمهــور آمریــکا بــه ترکیــه و دیــدار بــا مقامــات این کشــور 
ــتار  ــو خواس ــان ســایس پیک ــان پیم ــر پای ــد ب ــا تاکی ــر ب ــار دیگ ب
ــی از خواســته خــود  ــه جهان اســتقالل کردســتان و حمایــت جامع

شــد.
طــرح تجزیــه عــراق در ســال ۲00۶ توســط »جــو بایــدن« معــاون 
رئیــس جمهــور آمریــکا  کــه در آن زمــان مســئولیت کمیتــه روابط 
ــر  ــه ب ــد ک ــرح ش ــود مط ــده دار ب ــکا را عه ــناي امری ــي س خارج
اســاس آن عــراق بــه ســه بخــش اقلیــم کردســتان، مناطق ســني 

نشــین و شــیعه نشــین تقســیم مي شــد.
ــم  ــت رژی ــر وق ــود اولمــرت«، نخســت وزی ــان ســال »ایه در هم
صهیونیســتی و »کاندولیــزا رایــس« وزیــر خارجــه وقــت آمریــکا 
ــرای  ــه ب ــی ک ــد. طرح ــر دادن ــد« خب ــه جدی ــروژه »خاورمیان از پ
دســتیابی بــه آن بــه ایجــاد نــا آرامــی، بــی ثباتــی هــا و خشــونت 
کــه از لبنــان، فلســطین و ســوریه شــروع مــی شــد و بــه ســمت 
ــتان  ــو در افغانس ــای نات ــران و مرزه ــارس، ای ــج ف ــراق، خلی ع

ــاز اســت. ــد نی ــی یاب گســترش م
ــتی و  ــم صهیونیس ــر رژی ــد نظ ــاختاری م ــرج س ــرج و م ــن ه ای
واشــنگتن شــرایط جنــگ و درگیــری را در کل منطقــه ایجــاد مــی 
کنــد و بــه آمریــکا و رژیــم اســرائیل ایــن امــکان را مــی دهــد تــا 
در فرصتــی مناســب از وضعیــت ایجــاد شــده بهــره بــرداری الزم را 
ــو و براســاس نیازهــا و اهــداف  ــه را از ن ــا نقشــه خاورمیان بکننــد ت

ژئوپلیتیــک خــود ترســیم کننــد.
ــا لبنــان و  کاندولیــزا رایــس در آن زمــان جنــگ رژیــم اســرائیل ب
ــد  ــد« خوان ــه جدی ــان خاورمیان ــی از آن  را »درد زایم ــی ناش ویران
ــه و  و در راســتای ایــن هــدف آشــوب ســازی در منطقــه خاورمیان
شــمال آفریقــا نــه بــا حضــور مســتقیم آمریکا بلکــه بــا اســتفاده از 
نیروهایــی ماننــد القاعده، داعــش و النصــره و کشــورهای خودکامه 

عربــی دنبــال شــد.
ــان  ــه در زم ــرج در منطق ــی و هــرج و م ــی ثبات سیاســت ایجــاد ب
جــورج بــوش پســر، بــا کارگیــری سیاســت عریــان نظامــی بــرای 
ــه  ــد و حمل ــی ش ــری م ــزرگ پیگی ــه ب ــه خاورمیان ــق نقش تحق
ــی  ــرار م ــتا ق ــن راس ــال ۲00۳ در همی ــراق در س ــه ع ــی ب نظام
گیــرد، حملــه ای کــه مــی تــوان آن را بــه عنــوان تحریــک کننــده 

ــرد. ــاد ک ــراق ی ــی در ع ــی و قومیت ــت هــای مذهب خصوم

ــی  ــکل و قالب ــراق در ش ــر در ع ــوش پس ــرج ب ــای ج سیاســت ه
جدیــد در دوران اوبامــا تکمیــل شــد و عــراق را در بحــران 

ــرد. ــرو ب ــی ف ــاری و قومیت ــای هنج تضاده
ــود مطــرح  ــه »مســیر ســوم« خ ــدن در طــرح موســوم ب ــو بای ج
ــنی را  ــدل بوس ــد م ــراق بای ــگ در ع ــار جن ــرای مه ــه ب ــرد ک ک
پیــاده کــرد تــا امریــکا بــا طراحــی صلــح دیتــون، اقــوام نــژادی را 
از یکدیگــر جــدا کنــد. بایــدن مــی  گفــت بخــش مهمــی از طــرح 
تقســیم عــراق، عقــب کشــیدن بخــش عمــده نیروهــای آمریکایی 
از عــراق تــا ســال ۲008 و باقــی گذاشــتن تعــداد اندکــی نیروهــای 
ــی  ــوش عمل ــه در دوره ب ــن کشــور اســت، طرحــی ک ــژه در ای وی
ــش  ــفید، بخ ــه کاخ س ــد از ورود ب ــا بع ــاراک اوبام ــی ب ــد ول نش

ــی کــرد. ــان دســامبر ۲0۱۱ عمل ــا پای مهمــی از آن را ت
بــا شــروع بیــداری اســالمی در خاورمیانــه و شــمال آفریقــا، 
ــه تبــع آن افزایــش  ــز ب ــور گــروه هــای تروریســتی نی قــدرت مان
یافــت. کنتــرل هــا و محدودیــت هــا بــه طــور مشــکوکی از روی 
تروریســت هــا برداشــته شــد و بــه عنــوان ابــزاری بــرای مقابلــه با 

ــه شــدند. ــه کار گرفت ــت هــا ب دول
گســترش گــروه هــای تروریســتی و افزایــش قــدرت آنهــا در ســال 
هــای اخیــر در زمــان ریاســت جمهــوری اوباما یک اشــتباه ســهوی 
ــه ای حســاب شــده در راســتای ایجــاد آشــوب  ــود بلکــه برنام نب
بــوده اســت. کاهــش هزینــه سیاســت هــای خاورمیانــه ای دولــت 
آمریــکا کــه در دوران بــوش بــا مداخلــه مســتقیم بــه تریلیــون هــا 
دالر رســید بــود، اینــک بایــد از ایــن طریــق جدیــد پیگیــری مــی 
ــب خــود کشــورهای  ــی بایســت از جی ــا م ــه ه ــن هزین شــد و ای

خاورمیانــه خــارج مــی شــد.
عمــال اتخــاذ سیاســت هــای جدیــد از ســوی کاخ ســفید و 
همــکاری متحــدان منطقــه ای آنهــا در ســال هــای اخیــر موجــب 
شــده اســت تــا گروههــای تروریســتی مثــل داعــش عمــال مجری 
سیاســت آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی در ایــن خصــوص شــدند. 
نکتــه جالــب ایــن اســت کــه گــروه تروریســتی داعــش خــودش 

ــه ســرزمینی دارد. هــم داعی
در حالیکــه خاورمیانــه بعــد از ۱۱ ســپتامبر وارد مرحله جدیدی شــده 
اســت و حــوزه هــای مختلفــی درگیــر جنــگ و کشــمکش شــده 
انــد و طــرح بالکانیــزه شــدن منطقــه بــه شــدت از ســوی آمریــکا 
ــي،  ــعود بارزان ــت، مس ــری اس ــال پیگی ــا در ح ــت ه و صهیونیس
رئیــس اقلیــم کردســتان عــراق در مورخــه ۱۲ اردیبهشــت ۱۳94 
بــه امریــکا ســفر کــرد، در طــول یــک هفتــه اقامــت در این کشــور 
بــا بــاراک اوبامــا رئیس جمهــور امریــکا، جــو بایــدن و نماینــدگان 
ســنا و مجلــس نماینــدگان دیــدار و گفتگو کــرد. وی در ســخنرانی 
ــای  ــت: واقعیت ه ــکا گف ــم آمری ــاي مقی ــا کرده ــدار ب خــود در دی
بســیاری در عــراق و اقلیــم کردســتان پــس از وقــوع جنــگ داعش 
ــچ  یــک از  ــر هی ــر و تحــول شــده و درحالي کــه پیش ت دچــار تغیی
ــت کــردي را  ــام دول ــي تحمــل شــنیدن ن دولت هــاي جهــان حت
نیــز نداشــت، امــروز دولت هــاي زیــادي در اعــالم دولــت مســتقل 
ــچ  ــه هی ــت ک ــوان گف ــد و مي ت ــت مي کنن ــا حمای ــردي از م ک

ــد. ــا مخالفــت نمي کن ــا م ــن موضــوع ب کشــوري در ای

وی در آن ســخنرانی داشــتن دولــت مســتقل را حق کردها دانســته 
و تأکیــد کــرد: نــه جنــگ داعــش و نــه هیــچ عامــل دیگــري نمی 
توانــد مانعــی بــرای اســتقالل اقلیــم کردســتان باشــد و گفتگوهای 
ــر راه  ــی از س ــع قبل ــده و موان ــام ش ــورد انج ــن م ــي در ای خوب

ــده اند. ــته  ش برداش
در روزهــای اخیــر نیــز بعــد از دیــدار اخیــر »جــو بایــدن« معــاون 
ــات  ــا مقام ــرات وی ب ــکارا و مذاک ــکا از آن ــور آمری ــس جمه رئی
ترکیــه، بــار دیگــر مســعود بارزانــی بر مســئله اســتقالل کردســتان 

ــد کــرد. ــت کــردی تاکی عــراق و تشــکیل دول
ــت از  ــر حمای ــی ب ــکارا مبن ــفید و آن ــدات کاخ س ــود تاکی ــا وج ب
یکپارچگــی عــراق، کارشناســان از هماهنگــی هــای پشــت پــرده 
اربیــل، آنــکارا و واشــنگتن و رژیــم صهیونیســتی در ایــن خصوص 

ــد. ــر مــی دهن خب

حمایــت آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی از طــرح 
اســتقالل کردســتان عــراق

ــورهاي  ــه کش ــت ک ــن اس ــکا ای ــدف امری ــي ه ــرایط کنون در ش
منطقــه را تجزیــه کنــد و هــر کشــوری در حــوزه انســانی و 
جغرافیایــی خــود در حــد و توان رژیم صهیونیســتي باشــد و بیشــتر 
ــه  ــد آنهــا را ب ــق بتوان ــن طری ــا از ای ــدرت نداشــته باشــد ت از آن ق
راحتــي کنتــرل کنــد و اکنــون تحــوالت منطقــه ایــن شــرایط را 

ــد. ــي کن ــن طرحــي را عمل ــکا چنی ــا امری ــرده ت فراهــم ک
رژیــم صهیونیســتی نیــز بــه منظــور حفــظ امنیــت خــود و تضعیف 
ــود را در  ــردی خ ــدف راهب ــن ه ــه ای اولی ــای منطق ــدرت ه ق
حمایــت از اســتقالل کردهــا مــی بینــد. ایجــاد اختالفــات فرقه  ای 
و قومیتــی ضمــن آنکــه باعــث افزایــش قــدرت چانــه  زنــی رژیــم 
صهیونیســتی در منطقــه مــی  شــود مــی  تواند اهــرم فشــاری علیه 
کشــورهایی باشــد کــه دشــمن ایــن رژیــم محســوب مــی  شــوند.

کنتــرل و نظــارت اطالعاتــی بــر کشــورهای منطقــه نیــز از دیگــر 
اهــداف راهبــردی رژیــم صهیونیســتی اســت. موقعیت اســتراتژیک 
منطقــه کردســتان بــه دلیل همســایگی بــا ایــران، ســوریه و ترکیه 
ایــن امــکان را در اختیــار ســرویس هــای اطالعاتــی رژیم اســرائیل 
ــا حضــور در ایــن منطقــه و ایجــاد پایــگاه   قــرار مــی دهــد کــه ب
هــای اطالعاتــی و امنیتــی در شــمال عــراق، فعالیت  این کشــورها 

را رصــد کننــد.
ــا در  ــز کــه عمدت ــرژی و نفــت عــراق نی ــع ان بهــره منــدی از مناب
ــم  ــرار دارد از دیگــر اهــداف رژی ــن کشــور ق بخــش کردســتان ای

صهیونیســتی اســت.
همچنیــن رژیم صهیونیســتی بــه دنبــال انتقــال منابع آب شــیرین 
غنــی اقلیــم کردســتان عــراق از طریــق خــاک اردن بــه ســرزمین 
هــای اشــغالی و ســرمایه گــذاری هــای گســترده در ایــن منطقــه 

اســت.

موضع ترکیه در قبال استقالل کردستان عراق
ــراق را  ــتان ع ــتقالل کردس ــش اس ــدی پی ــا چن ــه ت ــه ک ترکی
ــون ســکوت  ــی خــود مي دانســت، اکن ــع مل ــراي مناف ــدي ب تهدی

تجزیه عراق و منطقه؛ 
دستورکار »بایدن« 

در ترکیه
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اروپـــــــا

اختیــار کــرده و موضــع خاصــي در قبــال اظهارنظرهای 
رهبــران اقلیــم کردســتان عــراق نگرفتــه اســت. 
ــه  ــکوت ترکی ــه س ــد ک ــان معتقدن ــي کارشناس برخ
تجزیــه  طــرح  از  ترکیــه  حمایــت  نشــان دهنده 

ــت. ــراق اس ــتان ع کردس
»داود هرمیــداس باونــد« کارشــناس مســائل بین الملل 
بــا توجــه بــه تحــوالت منطقــه بــر ایــن بــاور اســت: 
ــا در  ــتقالل کرده ــل از اس ــه قب ــن ده ــه از چندی ترکی
منطقــه نگــران بــود امــا باتوجــه بــه تحــوالت اخیــر در 
منطقــه و وجــود میلیون هــا جمعیــت کــرد بســترهای 
الزم را بــراي اســتقالل اقلیــم کردســتان فراهــم کــرده 
ــای  ــتقالل کرده ــد اس ــي رس ــر نم ــه نظ ــت و ب اس

عــراق تهدیــدی بــراي ترکیــه باشــد.
ــرا در  ــرد چ ــون ک ــتن ۲0 میلی ــا داش ــکارا ب ــه آن اینک
قبــال طــرح اســتقالل اقلیــم کردســتان عراق ســکوت 
کــرده جــاي بحــث دارد. بــه گفتــه باونــد ممکن اســت 
کردهــای عــراق به ترکیــه تضمین هایــی داده باشــند از 
جملــه اینکه گــروه پ ک ک را وادار به دســت کشــیدن 
از مقابلــه بــا آنــکارا کننــد و همچنیــن عبــداهلل اوجاالن 
ــح  ــق صل ــمت تواف ــه س ــه را ب ــاي ترکی ــر کرده رهب
ــه نظــر نمي رســد ترکیــه  ــد. ب ــا ترکیــه هدایــت کنن ب
واکنــش جــدي در مقابــل اســتقالل اقلیــم کردســتان 

عــراق نشــان دهــد.
ــچ یکــی از نویســندگان نشــریه آکســیون  هاشــم قلی
در گزارشــی پیرامــون ایــن مطلــب دربــاره هماهنگــی 
ــا  ــرر آنه ــای مک ــی و دیداره ــان و بارزان ــای اردوغ ه
نوشــت بارزانــی قصــد دارد در صــورت اعالم اســتقالل 
کردســتان عــراق، شــهر کرکــوک را نیــز زیــر پوشــش 
کردســتان ببــرد و بــه اردوغــان گفتــه اســت کــه همــه 
ــوک را  ــدن از کرک ــع ش ــرای منتف ــه ب ــرایط ترکی ش
ــارکت  ــکاری و مش ــا هم ــه را ب ــن منطق ــه و ای پذیرفت

ــود. ــد نم ــه اداره خواه ترکی
ــه در  ــش ترکی ــترده ارت ــات گس ــه عملی ــه ب ــا توج ب
ــه پ ک ک دور  ــور علی ــن کش ــین ای ــق کردنش مناط
ــنگتن  ــبز واش ــراغ س ــا چ ــه ب ــا ک ــانه ه ــم رس از چش
ــت  ــر صح ــی ب ــوان دلیل ــرد را بت ــی گی ــورت م ص
ــکارا و  ــل، آن ــن اربی ــه بی ــا دانســت ک ــل ه ــن تحلی ای
واشــنگتن در ایــن خصــوص هماهنگــی وجــود دارد تــا 

ــردارد.  ــکارا ب ــا آن ــه ب ــت از مقابل پ ک ک دس
جــو بایــدن در روزهــای گذشــته در اوج عملیــات ارتش 
ترکیــه علیــه پ ک ک در کنفرانــس خبــری مشــترک 
بــا نخســت وزیــر ترکیــه، گــروه پ ک ک را گروهــی 
تروریســتی و تهدیــدی علیــه ترکیــه خوانــد کــه ترکیه 

مــی توانــد بــا آنهــا مقابلــه کنــد.
همچنیــن هاشــم قلیــچ معتقــد اســت اعالم اســتقالل 
ــا  ــی ه ــی ثبات ــه ب ــورت ادام ــراق در ص ــتان ع کردس
ــه  ــی ک ــا در صورت ــت، ام ــر اس ــکان پذی ــراق ام در ع
اوضــاع در عــراق بــه حالــت عــادی بازگــردد همــه این 

مطالبــات بایــد بــه فراموشــی ســپرده شــوند.
ــگاه  ــراق در پای ــمال ع ــه در ش ــی ترکی ــور نظام حض
بعشــیقه در نزدیکــی موصــل بــا وجــود مخالفــت های 
دولــت مرکــزی عــراق و مخالفــت هــای منطقــه ای و 
جهانــی و اعــالم ورود نظامیــان آمریکایــی بــه خــاک 
ــاک  ــی از خ ــش های ــغال بخ ــن اش ــراق و همچنی ع
ــی  ــالم آمادگ ــکا و اع ــه و آمری ــط ترکی ــوریه توس س
ــوریه و  ــی در س ــدام نظام ــرای اق ــه ب ــکا و ترکی آمری
ــوان در  ــی ت ــه را م ــر در منطق ــوالت اخی ــر تح دیگ
راســتای تــالش آمریــکا، رژیــم صهیونیســتی و ترکیــه 
بــرای افزایــش تنــش هــا و بــی ثباتــی هــا در راســتای 
تحقــق ایــن خواســته کــه همانــا تجزیــه منطقه اســت 

ــرد. ــی ک ارزیاب

ایجــاد قوانیــن یکســان در حــوزه فضــاي مجــازي در اتحادیــه اروپا 
با تعمیــق منطقــه گرایــي درایــن اتحادیه ارتبــاط مســتقیم دارد.

ــط  ــات رواب ــه اي را در ادبی ــطح منطق ــادي در س ــي اقتص همگرای
بیــن الملــل بــه منطقــه گرایــي تعبیــر مــي نماینــد. منطقــه گرایي 
داراي مراحلــي اســت کــه از ترتیبــات تجــاري ترجیحــي آغاز شــده 
و بــه اتحادیــه اقتصــادي بــه عنــوان پیشــرفته تریــن مرحلــه ادغام 
اقتصــادي ختــم مــي گــردد بــه گونــه اي کــه کشــورهاي عضــو 
اتحادیــه از سیاســت اقتصــادي واحــدي در ســطح منطقــه تبعیــت 

خواهنــد کــرد.
یکــي از نمونــه هــاي موفــق منطقه گرایــي اقتصــادي کــه همواره 
بــا فــراز و نشــیب هایــي هــم همــراه بــوده اتحادیــه اروپایي اســت 
کــه هــم اکنــون بــه ســطح قابــل قبولــي از منطقــه گرایــي نائــل 
شــده اســت. در ایــن اتحادیــه منطقــه گرایــي اقتصــادي بــا ایجــاد 

جامعــه زغــال ســنگ و فــوالد اروپــا عمــاًل آغــاز شــد.
ــه  ــترش جامع ــا گس ــم ب ــت ویک ــرن بیس ــه دوم ق ــر ده در اواخ
اطالعاتــي در ســطح جهانــي و اهمیــت روز افــزون فضــاي 
ــران و  ــوراي وزی ــا، ش ــیون اروپ ــه کمیس ــي ک ــا توافق ــازي ب مج
پارلمــان اروپــا بــر روي متــن پیشــنهادي کمیســیون اروپــا بــراي 
اصــالح مقــررات حفاظــت از داده هــاي عمومــي در اتحادیــه اروپــا 
انجــام شــده اســت بــه  مرحلــه جدیــدي نزدیــک مي شــود کــه از 
آن مــي تــوان بــه گســترش منطقــه گرایــي دیجیتالــي تعبیــر کرد.

کمیســیون اروپــا در ژانویــه ســال ۲0۱۲ پیشــنهاد اصــالح قوانیــن 
حفاظــت از داده هــا را بــراي ورود ایــن اتحادیــه بــه عصــر دیجیتال 
ــه  ــاي انجــام گرفت ــنجي ه ــي از نظرس ــق برخ ــرد. طب مطــرح ک
بیــش از 90% مــردم در اتحادیــه اروپایــي خواهان یکســان شــدن 

ایــن قوانیــن در اتحادیــه بودنــد.
ــامل  ــا ش ــه اروپ ــات( اتحادی ــت از دیتا)اطالع ــد حفاظ ــم جدی رژی
ــه  ــاکنین اتحادی ــخصي س ــات ش ــه اطالع ــر گون ــت از ه حفاظ
اروپــا شــامل نــام، عکــس، ایمیــل، اطالعــات بانکــي، ســایت هــا 
و شــبکه هــاي اجتماعــي و یــا آدرس هــاي اینترنتــي مــي شــود 
ــه  ــه ب ــي ک ــرکت های ــام ش ــه تم ــي را ب ــون قبل ــدوده قان و مح
پــردازش دیتــا از ســاکنان اتحادیــه اروپــا مشــغول هســتند تســري 
مــي دهــد و اینکــه  ایــن شــرکت هــا در داخــل اتحادیــه مســتقر 
باشــند و یــا در خــارج از اتحادیــه تفاوتــي نمي کنــد و عــدم رعایت 
ایــن قوانیــن بــا جریمــه هــاي باالیــي همــراه خواهــد بــود. البتــه 
مــوارد مربــوط بــه امنیــت ملــي و یــا مســائل جنایــي بــا هماهنگي 

ــود. ــا مقامــات صالحیــت دار یــک اســتثنا خواهــد ب ب

ــترش  ــا و گس ــت از داده ه ــن حفاظ ــالح قوانی اص
ــي ــادي دیجیتال ــي اقتص ــه گرای منطق

در منطقــه گرایــي بــراي نیــل بــه بــازار مشــترک، پــول مشــترک 
ــن  ــاد قوانی ــه ایج ــاز ب ــاي اقتصــادي مشــترک نی ــر نهاده و دیگ
ــان در  ــن یکس ــاد قوانی ــورت ایج ــن ص ــه همی ــت ب ــان اس یکس
ــاي  ــت ه ــدن فعالی ــر ش ــرا ت ــه همگ ــازي ب ــاي مج ــوزه فض ح
اقتصــاد دیجیتــال اتحادیــه هــاي منطقــه اي کمــک خواهــد کرد. 
زیــرا شــرکت هــاي خارجــي کــه خواهــان تــداوم فعالیــت هــا در 
ــن  ــتند ممک ــه هس ــن اتحادی ــراي ای ــال ب ــاد دیجیت ــوزه اقتص ح
اســت نتواننــد بــا قوانیــن جدیــد خودشــان را تطبیــق دهنــد و ایــن 

ــود. ــد ب ــي خواه ــاي اروپای ــراي شــرکت ه ــي ب فرصت
ــان  ــتانداردهاي یکس ــن و اس ــود قوانی ــس وج ــر نف ــرف دیگ از ط
ــاي  ــت ه ــترش فعالی ــث گس ــه باع ــن اتحادی ــي در ای دیجیتال

شــرکت هــاي عضــو ایــن اتحادیــه در درون بــوده و بازار مشــترک 
دیجیتالــي اتحادیــه را تقویــت خواهــد کــرد. »انــدروس آنســیپ« 
سیاســت مــدار اســتونیایي کــه در ســال ۲0۱5 بــه ســمت معــاون 
بازارمشــترک دیجیتالــي اتحادیــه اروپــا منصــوب شــده اســت مــي 
گویــد: ایــن توافــق باعــث از بیــن رفتــن مواتــع و ایجــاد فرصــت 
اســت و آینــده دیجیتــال اروپــا بــر صداقــت اســتوار خواهــد بــود و 
بــا اســتانداردهاي یکســان در حــوزه حفاظــت از داده هــا افــراد مــي 
ــر اطالعــات شــخصي شــان کنتــرل داشــته باشــند و از  ــد ب توانن

بــازار مشــترک دیجیتــال بهــره منــد گردنــد.
»جــان جیســتي« کــه ســال گذشــته بــه عنــوان مســئول تنظیــم 
ــد در  ــوب ش ــلونا منص ــل بارس ــي موبای ــره جهان ــررات کنگ مق
واکنــش بــه ایــن توافــق ضمــن اســتقبال از آن اظهــار داشــت این 
قانــون بــراي اعتمــاد ســازي بــراي خدمــات جدیــد دیجیتــال بــه 
ــازار مشــترک  ــه ب ــراي نیــل ب شــهروندان اروپایــي و همچنیــن ب

ــت دارد. ــي اهمی اروپای
در مجمــوع ایجــاد قوانیــن یکســان در حــوزه فضــاي مجــازي در 
اتحادیــه اروپــا بــا تعمیــق منطقــه گرایــي درایــن اتحادیــه ارتبــاط 
مســتقیم دارد زیــرا بــا یکســان شــدن قوانیــن کشــورهاي عضــو 
ــوزه  ــه اي در ح ــاي منطق ــکاري ه ــش هم ــن افزای ــه ضم اتحادی
فضــاي مجــازي و فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات باعــث افزایــش 
ــه در  ــن اتحادی ــار مشــترک ســاکنین ای ــه اي و رفت ــت منطق هوی
ــادي  ــاي اقتص ــوک ه ــر بل ــد و دیگ ــد ش ــازي خواه ــاي مج فض
ــن  ــا ای ــراي همــکاري هــاي اقتصــادي ب ــي ب ــه اي و جهان منطق
ــه  ــود ن ــد ب ــه خواهن ــن اتحادی ــه رعایــت قوانی ــور ب ــه مجب اتحادی

ــه. ــک کشــور در درون اتحادی ــن ی قوانی
ــاالت  ــن ای ــت بی ــرار اس ــه ق ــر ۲ ک ــیف هارب ــه س ــت نام موافق
ــاد آن  ــق مف ــود و طب ــا ش ــا امض ــه اروپ ــکا و اتحادی ــده آمری متح
در صــورت نقــض حریــم خصوصــي شــهروندان اروپایــي توســط 
ــورد  ــد آن را م ــي نمای ــف م ــور را موظ ــن کش ــت ای ــکا  دول آمری
تعقیــب قــرار داده و خســارات ناشــي از آن را جبــران کنــد در 

ــت. ــد اس ــن رون ــوب همی چارچ

گسترش وحدت اروپایی با افزایش 
منطقه گرایی دیجیتالی

مهدي پورحسني
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مارتیـن جـی شـارح معـروف مکتـب فرانکفـورت و تاریـخ عصـر 
روشـنگری اسـت. وی به بررسـی مطالعـات میان رشـته ای در حوزه 
تاریـخ  عالقه منـد اسـت. »جـی« رسـاله خـود را درقالـب کتابی با 
عنـوان »تصـور دیالکتیکـی« درآورد کـه مـورد توجه اندیشـمندان 
و صاحبنظـران بین المللـی قـرار گرفـت. آثـار وی دربـاره مکتـب 
فرانکفـورت و نظریـه انتقادی توجهـات زیادی را میان اندیشـمندان 
ایـن حوزه هـا به خـود جلب کرده اسـت. »جـی« سـابقه تدریس در 
دانشـگاه هایی چـون هـاروارد، کرنل، آکسـفورد و کمبریـج را دارد و 
»مفهـوم تمامیـت در آرای لـوکاچ و آدورنـو«، »آدورنـو«، »انحراف 
خشـونت« و »مارکسیسـم و تمامیـت: سرگذشـت یـک مفهـوم از 

لـوکاچ تـا هابرمـاس« از جملـه آثـار وی بـه شـمار می روند.

|| برداشـت شـما از جریـان جدیدی کـه داعش بـه راه 
انداخته و بر امواج خون، مرگ و خشـونت شـناور اسـت، 
چیسـت؟ اقدام خونسـردانه این گـره تروریسـتی که با 
نام اسـالم دست به کشـتار شـهروندان عادی، کودکان 
و روزنامـه نـگاران می زننـد را چگونه ارزیابـی می کنید؟

 آدم هایـی بـه مراتـب باهـوش تـر از من و شـما در پاسـخ بـه این 
سـؤال عاجـز مانـده انـد. بی تفـاوت بـودن نسـبت به آسـیب های 
جانبی ناخواسـته بـه همان انـدازه قربانی بـه جا می گـذارد که قتل 
عـام های جمعـی و به همیـن دلیل من نمـی توانم حتـی مخالفین 
افـراط گرایـی را نیـز از مسـئولیت قتـل عامی کـه امـروز در جهان 

اتفـاق می افتـد، مبـرا بدانم.
هیچ شـکی وجود نـدارد کـه داعش یک اقلیت به شـمار مـی رود و 
اعمال ایـن گروه تروریسـتی از سـوی اکثر پیروان »محمـد« )ص( 
پیامبر گرامی اسـالم محکوم می شـود. بایـد بگویم که از مشـاهده 
اعتـراض شـدید اکثـر مسـلمانان نسـبت بـه پایمـال کـردن ارزش 
های اسـالمی از سـوی داعش خوشـحال هسـتم؛ به ویـژه آنکه ما 
اینجـا در اروپـا بـه طور خطرناکـی با شـرایطی مواجه هسـتیم که می 
تواند بسـتر مناسـب برای بـروز یک نوع جنـگ تمـدن  طوالنی مدت 
باشـد. تنهـا زمانی که مسـلمانان متعهـد با شـور و اشـتیاق در پی مهار 
و طرد عواملی باشـند که با سـوء اسـتفاده از اسـالم دسـت بـه اقدامات 
تروریسـتی می زننـد، ما )دنیـای غرب( هـم می توانیم با خشـونتی 

کـه بر فرانسـه و دیگـر نقاط اروپـا سـایه انداخته، مقابلـه کنیم.

|| چگونـه می تـوان واکنش گـروه هـای افراطی نظیر 
داعـش و القاعـده را در چارچـوب تعریفی کـه از عصر 
خوشـبختی )عصر طالیـی آغاز رسـالت پیامبـر( ارائه 

می دهنـد، تفسـیر کرد؟  
علیرغم اثراتی که جهانی سـازی در قالب تالش برای یکسـان سـازی 

داشـته اسـت، هیچ انسـجام زمانی وجود ندارد کـه در آن همـه آدم ها از 
روایتی با سـاختار خطی برداشـت مشـابهی را داشـته و یـا لزوما به یک 

تعریف مشـخص از سلسـله تغییرات باور داشته باشند.
اگـر بخواهیم بـه نظریه »ارنسـت بلوخ« - کـه در آثـار وی »امید« 
نقشـی اساسـی ایفـا می کنـد و وظیفـه  اصلـی آن نـه فقط تفسـیر 
بلکـه تغییر جهان اسـت-  تکیه کنیم؛ شـاید بتـوان به دشـواری در 
ایدئولـوژی داعـش رد پایـی از امید به یـک آینده توام با رسـتگاری 
پیـدا کرد تا بـا تکیه بـر آن بتوان بدون عـذاب وجـدان چنین اعمال 

وحشـیانه ای را توجیـه کرد.
امـا بـه عقیـده من بهتر اسـت بـه جـای اینکه اجـازه بدهیـم چنین 
بینشـی راهـی بـرای توجیه اعمـال داعـش پیش پـای ما بگـذارد، 
فرضیه رسـتگاری آرمـان گرایانـه را زیر سـوال ببریم چـرا که حتی 
اگـر انگیزه آنهـا نیز مقدس باشـد، ابـزاری که داعش انتخـاب کرده 
اسـت درک هـدف آنهـا را غیر ممکـن می سـازد. تحـت هیچ یک 
از قوانیـن عـدل الهی و با هیـچ ادله فریبنـده ای نمی تـوان به زوال 

اخالقـی داعش وجاهت بخشـید.

|| توسـل به خشـونت ملهم از ایده رسـتگاری تا حدی 
یـادآور تئـوری »والتـر بنیامیـن« اسـت کـه بـه جنگ 
جهانـی اول به منزله فرصتـی برای تصفیـه و پیرایش 
جهـان از راه تخریب نگاه مـی کرد. آیا با این حسـاب 
شـما شـباهتی بیـن دهه هـای نخسـت قـرن میالدی 
گذشـته و زمـان حال مـی بینیـد؟ اصال چطور شـد که 
بـار دیگر به خشـونت به چشـم یـک امید نگاه شـد؟

ایـن نظریـه بنیامیـن کـه بـه آن اشـاره مـی کنید و بـه عنـوان پند 
نهایـی کتـاب »خیابان یک طرفـه« وی در نظر گرفته می شـود، به 
طـور قطع یکـی از بحث برانگیزترین نظـرات وی به شـمار می آید. 
در واقـع، وی از یـک اسـتدالل آخرالزمانـی بـرای تفسـیر جنگ به 
عنـوان راهـکاری غلـط برای تغییـر جهان به شـیوه ای اساسـی یاد 
می کنـد که در عین حـال اعاده کننده خلسـه ناشـی از وحدت همه 

اجـزاء جهان هسـتی اسـت کـه در مدرنیته جامعه گم شـده اسـت.
تصـور وی از یکپارچگـی جهـان تنهـا بـه مدد دنیایـی غیر وابسـته به 
تکنولـوژی محقـق مـی شـود، حال آنکـه در حـال حاضـر این ایـده با 
تسـلط نظام کاپیتالیسـم به حاشـیه رانده شـده اسـت. از سـوی دیگر، 
انحطـاط اخالقی و توسـل به خشـونت را نمـی توان از نتایج شکسـت 
نظـام سـرمایه داری هم به شـمار آورد. اگرچـه برخی در این میـان بازار 
سـوداگری را داغ کردند اما واقعیت این اسـت که ولع دسـتیابی به سـود 
اقتصـادی انگیـزه قدرتمندی برای جنـگ و خونریزی نیسـت. در واقع، 
فـرض بر این بوده اسـت کـه مزایای حاصل از تجـارت آزاد کـه در ذیل 
کاپیتالیسـم تعریف می شـود، جنگ را به عنوان عاملی کـه در مغایرت 

با بهبـود اقتصـاد جهانی اسـت، غیر ممکن می سـازد.

||  تهدید تروریسـم علیه ارزش هـای اروپایی از زمان 
حمله بـه عوامـل مجله موهـن »شـارلی ابدو« بر سـر 
زبان هـا افتـاد و اختـالف نظر بر سـر مضمـون »آزادی 
بیـان« را بیـش از پیش نمودار سـاخت. ارزیایی شـما 
از مجادالتـی کـه پیرامـون ایـن مسـئله وجـود دارد، 

اسـت؟ چگونه 
مطابـق بـا آمـوزه هـای موجـود، ترسـیم یـک چارچوب مشـخص 
بـرای آزادی بیـان همـواره دشـوار بوده اسـت. امـا ما این مسـئله را 
هـم می دانیـم کـه کالم از قـدرت اجرایـی برخوردار اسـت بـه این 
معنا کـه فراتر از یک ابراز عقیده سـاده پتانسـیل خلق یـک اتفاق را 
دارد. در ایـن راسـتا، آنچه که »سـخنان تنفرآمیز« خوانده می شـود، 
به دلیـل ماهیت آزاردهنـده و توهین آمیزشـان درخـور واکنش توام 

با تنبیه هسـتند.
البتـه بایـد بگویم کـه به هیچ عنـوان با تنبیهـی که بـه قیمت جان 
عوامـل مجله شـارلی ابدو تمام شـد، موافق نیسـتم. اما منکـر لزوم 
درک ایـن مطلـب هـم نیسـتم کـه کاریکاتورهای کشـیده شـده از 
سـوی آنهـا مشـکل آفرین بـود. امـا بـاز هم مـی گویم که مسـلما 
تنبیـه و مجازات نباید از سـوی یک عـده افراط گرا کـه می خواهند 
عدالـت را به زور خشـونت برقـرار کنند، اعمال شـود. اینکـه پیروان 
داعـش پس از حملـه به دفتـر مجله شـارلی ابدو، به یک فروشـگاه 
یهـودی حمله کـرده و تعدادی انسـان بی گنـاه را به قتل رسـاندند، 
بازگـو کننـده این مطلب اسـت که افـراط گرایان در حقیقـت انگیزه 

ای بـه غیـر از دفـاع از حرمت پیامبر اسـالم )ص( داشـته اند.
* نظـر شـما دربـاره این اسـتدالل کـه برخـی مجله موهن شـارلی 
ابدو را به دلیل اینکه مقامات سیاسـی فرانسـه را هم هـدف قرار می 
دهـد، از اتهـام توهین به مقدسـات دینی مبـرا می دانند، چیسـت؟

اطمینـان دارم کـه شـارلی ابـدو طیـف وسـیعی را هـدف قـرار داده 
اسـت. اما واقعیت این اسـت که انتخـاب هدف دقت بیشـتر و درک 
ایـن موضوع را می طلبد که برخی مردم و نهادها شایسـته تمسـخر 
و بـه چالش کشـیده شـدن هسـتند حـال آنکـه بعضـی از مـردم و 
گروه هـا خـود قربانی هسـتند و بی هیـچ دلیلـی در زندگـی روزمره 

به بـاد اسـتهزا گرفته می شـوند.
البتـه یک مسـئله دیگر را هـم بایـد در نظر گرفـت و آن واکنـش افراد 
مختلـف به تصاویـر و اظهارات توهین آمیز اسـت. انتخاب با شماسـت 
کـه در مقام خشـم و انتقام برایید یـا رفتار تحریک آمیز طـرف مقابل را 
ناشـی از حماقت وی تلقی کـرده و آن را با مداراجویی خنثی کنید. نباید 
فرامـوش کرد کـه برخورد توام با خشـونت نتیجه معکوس به بـار آورده 

و منجـر به همـدردی بـا فرد خاطی می شـود.
مـن همـه کاریکاتورهای شـارلی ابـدو را به صـورت مورد بـه مورد 
بررسـی نکـرده ام. بله در مـواردی، طرح های این مجله در راسـتای 
ابـراز عقیده پیرامون یک مسـئله سیاسـی مشـخص بوده اسـت اما 
در برخـی مـوارد هـم آنهـا مقاصد تحریـک آمیـزی را دنبـال کرده 
انـد بـا این حـال اعمـال خشـونت راه مناسـبی بـرای مقابله بـا این 

رفتارهـای توهین آمیز نیسـت.

گفتگو با استاد دانشگاه کالیفرنیا برکلی:

اروپا بسترساز جنگ تمدن ها است/
لزوم هوشیاری مسلمانان

جواد حیران نیا-مریم خرمائی

گروه تروریستی داعش که با ابتکار عمل آمریکا و رژیم صهیونیستی در راستای پیشبرد سیاست ایجاد بی ثباتی و هرج 
و مرج در منطقه به وجود آمد اکنون در تالش برای اثبات هویت مستقل به معضلی برای اربابان غربی خود تبدیل شده 
است. این گروه تروریستی که زمانی بهترین ابزار آمریکا برای آشوب سازی در خاورمیانه و شمال آفریقا به شمار می 
رفت اکنون دیگر به مرزهای جغرافیایی که واشنگتن و همپیمانان منطقه ای برای آن توصیف کردند، قناعت نکرده و 

برای نشر ایدئولوژی وهابی محور خود راه دروازه های طالیی اروپا را در پیش گرفته است.
وقوع سلسله حوادث تروریستی که در فرانسه از اوایل سال میالدی گذشته )۲015( با حمله به دفتر مجله موهن »شارلی ابدو« 
آغاز و بعدها به تراژدی تکان دهنده پاریس ختم شد، زنگ هشدار را در بیخ گوش غربی ها به صدا در آورد که تعلل در مهار 

داعش بیش از این جایز نیست.
در این میان، جریان اسالم ستیز رسانه های غربی همزمان با بزرگنمایی تالش های آمریکا در مبارزه با این دشمن 
خودساخته، سعی به پنهان کردن تصویر حقیقی اسالم در زیر صورتک داعش دارد و گاه و بی گاه به بهانه آزادی بیان بر 

حریم مقدسات اسالم می تازد.
در این راستا، گفتگویی با »مارتین جی« مورخ مشهور معاصر و استاد دانشگاه »برکلی« کالیفرنیا انجام شده که در ادامه 

به آن می پردازیم.  

اروپـــــــا
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|| همانگونـه کـه مطلـع هسـتید ترکیه 
قصـد دارد یـک پایـگاه نظامـی در قطر 
احـداث کنـد. بـه نظر شـما دالیلـی که 
آنـکارا را بـرآن داشـته تـا بـه شـکل 
مسـتقیم وارد سـاز و کارهـای امنیتـی 
منطقـه خلیـج فـارس شـود، چیسـت؟

ــا و  ــله شکســت ه ــس از سلس ــه پ ــت ترکی دول
ناکامــی هــای خــود در منطقــه تصمیــم گرفتــه 
اســت جایــگاه نوینــی را بــرای خــود در منطقــه 
ایجــاد کنــد. آنــکارا قصــد دارد بیــش از پیــش به 
کشــورهای عربــی حــوزه خلیــج فــارس نزدیــک 
شــود. نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه در خصــوص 
رویدادهــای مصــر، ترکیــه و قطــر مخالــف کودتــا 
ــور  ــن کش ــلمین در ای ــوان المس ــرکوب اخ و س
بودنــد و همیــن مواضــع موجــب شــد تــا ترکیــه با 
عربســتان ســعودی وارد تنــش شــود. امــا تحوالت 
اخیــر منطقــه موجــب شــد تــا دو طــرف )ترکیه و 
عربســتان( تصمیم بــه کنــار گذاشــتن اختالفات 

ــد. گذشــته و بهبــود روابــط بگیرن
از ســوی دیگــر، انگلیــس هــم در بحریــن پایگاه 
نظامــی احــداث کــرده و همچنیــن فرانســه نیــز 
ــده  ــه ش ــی در منطق ــای نظام ــاز و کاره وارد س
اســت. نکتــه قابــل تأمــل ایــن اســت کــه هــر 
ســه ایــن کشــورها )ترکیــه، فرانســه و انگلیــس( 
ــی  ــل م ــن دلی ــه همی ــتند و ب ــو هس ــو نات عض
ــه  ــو وارد منطق ــی نات ــه نوع ــه ب ــت ک ــوان گف ت
ــود  ــوذ خ ــد دارد نف ــده و قص ــارس ش ــج ف خلی
در ایــن منطقــه را گســترش دهــد. ورود ترکیــه، 
ــی  ــارس حاک ــج ف ــه خلی ــس ب ــه و انگلی فرانس
ــم  ــک حری ــده نزدی ــو در آین ــه نات از آن اســت ک
ــتان و  ــره عربس ــبه جزی ــه ش ــود را ب ــی خ امنیت

ــد داد. ــارس گســترش خواه ــج ف ــه خلی منطق

|| بــه نظــر شــما امــکان دارد کــه ایــن 
ــت  ــا سیاس ــی ب ــه ارتباط ــدام ترکی اق
چرخــش بــه ســمت آســیای آمریــکا را 

داشــته باشــد؟
ــه توجــه داشــت کــه محــور  ــه ایــن نکت ــد ب بای
ناتــو، آمریــکا اســت. بنابرایــن ناتــو از هــر 
سیاســتی کــه واشــنگتن در پیــش گیــرد، 
ــوان ایــن  تبعیــت خواهــد کــرد. در واقــع مــی ت
ــایه آمریکاســت  ــو س ــه نات ــرد ک ــان ک ــه بی گون
ــو  ــذارد نات ــدم بگ ــن کشــور ق ــه ای و هرکجــا ک
پشــت ســر آن خواهــد رفــت. بــه عنــوان نمونــه 

مــی تــوان افغانســتان را مثــال زد کــه ناتــو وارد 
آن شــد در حالــی کــه ایــن اقــدام بــه هیــچ وجــه 
ــود.  ــده آن نب ــن ش ــش تعیی ــای از پی در برنامه ه
لــذا هــر کجــا کــه ایــاالت متحــده آمریــکا قــدم 
بگــذارد ناتــوـ  حداقــل به صــورت غیرمســتقیمـ  

ــت. ــد رف ــال آن خواه ــه دنب ب

||عربسـتان سـعودی بـه رغـم تالش 
هایـی که صـورت گرفـت، همچنـان بر 
ادامـه تنش هـا با ایـران اصرار داشـته 
و بـه نوعـی عـدم تمایـل خـود بـرای 
برقـراری ارتبـاط بـا ایـران را اعـالم 
کرده اسـت. بـه نظر شـما دالیـل عدم 
تمایـل سـعودی هـا بـرای نزدیکـی به 

ایـران چـه مـی تواند باشـد؟
عربســتان ســعودی دامــی بــرای ایــران قــرار داد 
ــار  ــان در آن دام گرفت ــی آس ــم خیل ــی ه و برخ
شــدند. اکنــون ســعودی ها از شــرایط بــه 
ــتند  ــرداری هس ــره ب ــال به ــده در ح ــت آم دس
ــن  ــه ای ــدارد ب ــز قصــد ن ــک نی ــده نزدی و در آین
ــان  ــت، پای ــه رخ داده اس ــی ک ــأله و اتفاقات مس
دهنــد. ســعودی هــا وقتــی مــی بیننــد کــه بهره 
بــرداری هــای صــورت گرفتــه از حادثــه حملــه 
ــا  ــع آنه ــه نف ــران ب ــاض در ته ــفارت ری ــه س ب
بــوده اســت، بنابرایــن هیــچ تمایلــی بــرای بهبود 
ــد.  ــی دهن ــان نم ــود نش ــران از خ ــا ای ــط ب رواب
آنهــا ایــن مســأله را در شــورای همــکاری خلیــج 
ــکاری  ــازمان هم ــرب و س ــه ع ــارس، اتحادی ف
اســالمی مطــرح کــرده انــد و احتمــاال آن را بــه 

ــد کشــاند. ــز خواهن ــا نی غیرمتعهده
ــرای بهبــود  در آن ســوی، ایــران تمایــل خــود ب
ــا عربســتان ســعودی و کاهــش تنــش  روابــط ب
ــا ایــن کشــور را اعــالم کــرده اســت، امــا  هــا ب
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه ایــران نبایــد موضع 
ــا را  ــعودی ه ــا س ــط ب ــود رواب ــرای بهب ــود ب خ
بیــش از پیــش تکــرار کنــد، چراکــه ایــن اقــدام 
ــر مــی کنــد. بنابرایــن،  ســعودی هــا را َجــری ت
اســتمرار تأکیــد ایــران بیــش از آنکــه به نفــع آن 
ــی  ــف تلق ــعودی آن را ضع ــتان س ــد، عربس باش

ــود. ــه ضــرر تهــران خواهــد ب کــرده و ب

|| بـه نظر شـما آیا عربسـتان سـعودی 
سـطح تنـش بـا ایـران را بـه سـطوح 
عملـی افزایـش خواهـد داد و یـا بـه 

همیـن مقـدار اکتفـا خواهـد کـرد؟
عربســتان ســعودی ســطح تنــش بــا ایــران را بــه 
ســطوح عملــی نخواهــد کشــاند. در حــال حاضــر 
ســعودی هــا در حال بهــره بــرداری های سیاســی، 
تبلیغاتــی و روانــی از حملــه بــه ســفارت ریــاض در 
تهــران هســتند و گمــان نمــی کنــم قصــد داشــته 
باشــند بهــره بــرداری هــای خــود از ایــن مســأله را 

بــه ســطوح عملــی افزایــش دهنــد.

||عربســتان بــه تازگــی »اســتفان 
دیمیســتورا« فرســتاده ویــژه ســازمان 
ملــل در امــور ســوریه را »عنصــر 
نامطلــوب« خوانــده اســت. بدیــن 
ترتیــب وضعیــت مذاکــرات صلــح 
ســوریه را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟

ــن سیاســت را در  ــا همی ــات ســعودی دقیق مقام
قبــال »جمــال بــن عمــر« فرســتاده ویژه ســابق 
ســازمان ملــل در امــور یمــن پیــش گرفتنــد تــا 
ــَمت  ــتعفا از ِس ــه اس ــور ب ــه وی مجب ــی ک جای
ــه  ــه تجرب ــعودی ک ــتان س ــد. عربس ــود ش خ
ــود  ــه خ ــن را در کارنام ــتی در یم ــن سیاس چنی
مــی بینــد، هــم اکنــون بــا طــرح چنین مســائلی 
ــوریه  ــوالت س ــد تح ــد در رون ــی کن ــالش م ت
تغییــر و تحــوالت ایجــاد کــرده تــا شــاید بدیــن 
ــر  ــه تجدیدنظ ــیه را وادار ب ــد روس ــب بتوان ترتی
ــعودی ها در  ــع س ــد. در واق ــود کن ــرش خ در نگ
ــه  ــیه ب ــه روس ــا نگــرش اولی ــتند ت ــالش هس ت
ــمت و  ــه س ــی ب ــه نوع ــوریه را ب ــوالت س تح

ــد. ــوق دهن ــه س ــود و ترکی ــرش خ ــوی نگ س

ــان  ــی می ــات اساس ــی از اختالف ||یک
توافــق  و روســیه، عــدم  آمریــکا 
ــای  ــروه ه ــت گ ــر لیس ــر َس ــا ب آنه
تروریســتی در ســوریه اســت. بــا 
توجــه بــه ایــن مســأله بــه نظــر شــما 
ــی در  ــک همگرای ــه ی ــرف ب ــا دو ط آی

ــید؟ ــد رس ــوص خواهن ــن خص ای
ــل  ــل و فص ــدی ح ــک و تردی ــچ ش ــدون هی ب
مســائل مربــوط بــه ســوریه از جملــه تهیه لیســت 
ــه  ــوط ب ــری من ـ تکفی ــتی  ــای تروریس ــروه ه گ
همگرایــی آمریــکا و روســیه خواهــد بــود. البتــه به 
نظــر نمــی رســد کــه نــه واشــنگتن و نــه مســکو 

بــر روی برخی گــروه های تروریســتی حساســیتی 
ــه منجــر  ــی ک ــر راه حل ــا از ه ــند. آنه ــته باش داش
ــی بحــران ســوریه شــود،  ــه حــل و فصــل نهای ب

اســتقبال مــی کننــد.
البتــه در ایــن میــان، گــروه هایــی ماننــد داعش، 
جبهــه النصــره و چنــد گــروه دیگــر وجــود دارنــد 
کــه در تقســیم بنــدی هــا در میــان گــروه هــای 
تروریســتی قــرار مــی گیرنــد. بنابرایــن طبیعــی 
اســت کــه چنیــن گــروه هایــی صالحیــت 
ــته  ــوریه را نداش ــح س ــرات صل ــور در مذاک حض
باشــند، چراکــه خــط مشــی آنهــا کامــال متفاوت 
بــوده و بــه دنبــال تحقــق اهــداف خــود هســتند.

ــای  ــرط ه ــش ش ــه پی ــه ب ــا توج || ب
»معارضــان  بــه  موســوم  ائتــالف 
ســوری« برای مذاکــرات صلح ســوریه 
ــای  ــکنی ه ــن کارش ــو و همچنی در ژن
ترکیــه و عربســتان در مســیر مذاکرات، 
آینــده ایــن مذاکــرات را چگونــه 

ــد؟ ــی کنی ــی م ارزیاب
ــر هیچکــس پوشــیده  ــر ب ــال حاضــر دیگ در ح
نیســت که تــا مادامی کــه بحــران ســوریه حل و 
فصل نشــود، گــروه هــای تروریســتیـ  تکفیری 
امثــال داعــش و جبهــه النصــره بــه حیــات خــود 
در ســوریه ادامــه خواهنــد داد. بنابراین فرانســوی 
ــروه  ــودی گ ــأله ناب ــورها مس ــر کش ــا و دیگ ه
تکفیــری داعــش را در گــرو حــل و فصــل بحران 
ســوریه مــی بیننــد. نگــرش کشــورهایی همانند 
ــر  ــال حاض ــوریه در ح ــران س ــه بح ــه ب فرانس
ــته  ــالف گذش ــر خ ــا ب ــت. آنه ــرده اس ــر ک تغیی
ــار  ــاری »بش ــون برکن ــی همچ ــر مطالبات دیگ
ــال آن را  اســد« رئیــس جمهــوری ســوریه و امث

ــد. مطــرح نمــی کنن
ــه  ــتند ک ــی هس ــتجوی راه ــل، در جس در مقاب
زمینــه ســاز نابــودی تروریســت هــای تکفیــری 
ــن، مســأله ســوریه دیگــر  داعــش باشــد. بنابرای
تنهــا از دیــدگاه ترکیــه و عربســتان قابل بررســی 
ــوِد  ــرب و خ ــح غ ــع و مصال ــه مناف نیســت، بلک
ــده  ــرح ش ــه شــدت مط ــا ب ــز در آنج ــیه نی روس
اســت. در نتیجــه مــی تــوان گفــت کــه مســأله 
ــای  ــه معن ــی ب ــأله جهان ــک مس ــه ی ــوریه ب س

ــل گشــته اســت. ــل خــودش تبدی اصی

گفتگو با هرمیداس باوند:

ناتو حریم امنیتی خود را به خلیج فارس گسترده است
رامین حسین آبادیان

منطقه خاورمیانه آبستن حواث و رویدادهای مختلف است. از یک سو عربستان سعودی 
با اصرار بر عدم نزدیکی به ایران و رد هرگونه مذاکرات با تهران برای بهبود روابط 
همچنان به سیاست های تنش آفرین خود ادامه می دهد و از سوی دیگر ائتالف موسوم به 
معارضان سوری نیز در اندیشه به شکست کشاندن مذاکرات صلح سوریه در ژنو به سر 
می برد و برای تحقق این خواسته خود چند روز پیش از موعد برگزاری این مذاکرات، 

پیش شرط هایی را برای آن مطرح ساخته است.
این در حالی است که ترکیه نیز تالش می کند تا با احداث یک پایگاه نظامی در قطر، 
نفوذ خود در منطقه را گسترش داده به اهداف خود جامه عمل بپوشاند. در همین ارتباط 
خبرنگار  مهر گفتگویی را با دکتر »داود هرمیداس باوند« کارشناس مسائل خاورمیانه و 

بین الملل انجام داده است که مشروح آن از نظر می گذرد؛

اروپـــــــا
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|| اهمیــت ســفر حســن روحانــی، 
ــا و  ــه ایتالی ــران ب ــور ای ــس جمه ریی

فرانســه در چیســت؟
ایــن ســفر نشــان دهنــده یــک تغییــر اساســی به 
ســمت روابــط عــادی اقتصــادی و سیاســی بیــن 
ایــران و اروپــا اســت. در واقــع ایــن روابــط عادی 
از رهگــذر توافــق هســته ای ایــران میســر شــده 
ــفر  ــن س ــده در ای ــا ش ــای امض ــت. قرارداده اس
روابــط ایــران و اروپــا را حداقــل در بخــش هایــی 
بــه جایگاهــی کــه پیــش از تحریــم هــای وجود 

داشــت مــی بــرد.
بنابرایــن شــاید مهمتریــن تأثیــر ایــن ســفر برای 
حســن روحانــی و همینطــور بــرای ایــران، ایــن 
ــق  ــان داد تواف ــردم نش ــوم م ــه عم ــه ب ــود ک ب
هســته ای دارای برخــی تبعــات واقعــی بــوده که 

مــی توانــد بــه اقتصــاد ایــران کمــک کنــد.

ــت  ــه جه ــتند ک ــد هس ــی معتق || برخ
گیــری سیاســت خارجــی دولــت 
ــرق  ــتر از ش ــرب بیش ــه غ ــی ب روحان
شــده اســت. نظــر شــما در ایــن 

خصــوص چیســت؟
ــط  ــی در جســتجوی رواب ــاال حســن روحان احتم
خارجــی و روابــط اقتصــادی همــه جانبــه بــرای 

ایــران اســت کــه ایــران را قــادر ســازد کــه روابط 
ــان آن  ــه خواه ــی ک ــه طرفهای ــا هم ــاری ب تج
ــد  ــی نمی خواه ــازد. روحان ــن س ــت را ممک اس
ــته  ــی وابس ــدرت خارج ــک ق ــه ی ــران ب ــه ای ک
باشــد بنابرایــن گرایــش همــه جانبه در سیاســت 
خارجــی دولــت روحانــی نشــان دهنــده موفقیت 

ــزوا اســت. ــن ان ــارج شــدن از ای ــران در خ ای
بنابرایــن اگــر ایــن مباحــث نشــان دهنــده جهت 
ــه ســمت غــرب اســت علتــش  ــران ب گیــری ای
هــم ایــن اســت کــه ســودآوری اقتصــادی 
ــران  ــرای ای ــرب ب ــا غ ــط ب ــتری  در رواب بیش

ــود. ــی ش ــم م فراه

ــعودی  ــتان س ــی عربس ــل اصل || دلی
بــرای افزایــش تنــش بــا ایــران 
چیســت آیــا دلیــل ایــن موضــوع ایــن 
ــد  ــور می کن ــاض تص ــه ری ــت ک اس
ــه  ــه ب ــدرت در خاورمیان ــه ق ــه موازن ک
ــران ســوق خواهــد یافــت؟ ســمت ای

ــن  ــش یافت ــا کاه ــه ب ــر و درک ک ــن تفک ای
ــوای  ــه ق ــت و موازن ــران موقعی ــای ای تحریمه
منطقــه ای بــه نفــع ایــران تغییــر خواهــد کــرد 
احتمــااًل بخشــی از تفکــر عربســتان ســعودی 
در خصــوص ایــران بعــد از برجــام اســت. 

همچنیــن تغییــر رهبــری از ســال گذشــته بــه 
ایــن ســمت در عربســتان ســعودی نیــز یکــی 
ــن درک و  ــر ای ــذار ب ــل تأثیرگ ــر از عوام دیگ
فهــم اســت. ملــک ســلمان و پســرش محمــد 
بــن ســلمان رهیافــت خصمانــه تــر و فعالتــری 
در مقایســه بــا پادشــاه قبلــی عربســتان، 
ــرده  ــه ای اتخــاذ ک ــه مســائل منطق نســبت ب

ــد. ان

||دالیــل احــداث پایــگاه نظامــی ترکیه 
در قطــر چیســت؟ آیــا نقــش آفرینــی 
ترکیــه در ســازوکارهای امنیتــی خلیــج 
فــارس بــا چــراغ ســبز ناتــو و آمریــکا 

بــوده اســت؟
ــت  ــد اس ــه من ــکا عالق ــده آمری ــاالت متح ای
ــش  ــه نق ــه ترکی ــه از جمل ــای منطق ــه دولته ک
فعالتــری در خاورمیانــه ایفــا کننــد. ترجیــح 
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــوص ترکی ــکا در خص آمری
ــا در  ــد ت ــا کن ــوریه ایف ــری در س ــش فعالت نق

ــارس. ــج ف ــه خلی منطق
ترکیــه نیــز دالئــل خــود را بــرای گســترش نفوذ 
در خاورمیانــه دارد کــه ایــن شــامل خلیــج فارس 
نیــز می شــود امــا تصمیــم گیرنــدگان آمریکایــی 
ــوان  ــه عن ــه ب ــی ترکی ــه جایگزین ــاال ب احتم
جانشــین ایــاالت متحــده آمریــکا در خلیــج 

ــد. ــارس فکــر نمــی کنن ف

||برخــی معتقــد هســتند حضــور 
آمریــکا ممکــن اســت در منطقــه 
خلیــج فــارس متعاقــب سیاســت 
»چرخــش بــه آســیا« اعالمــی توســط 
ــود.  ــر ش ــگ ت ــم رن ــا ک ــت اوبام دول
ــق  ــل مواف ــن تحلی ــا ای ــما ب ــا ش آی

هســتید؟
بــر خــالف ســخنان پیشــینی کــه دربــاره 
سیاســت چرخــش بــه آســیا ارائــه شــده، ایــاالت 
متحــده آمریــکا حضــور قابــل توجــه خــود را در 
ــور  ــن حض ــد داد. ای ــه خواه ــارس ادام ــج ف خلی
بــرای بازداشــتن و مهــار ایــران در منطقــه 

ــود. ــد ب خواه
ــی در  ــه امنیت ــت برنام ــن اس ــده دور ممک در آین
خلیــج فــارس بــا توجــه بــه اینکــه ایــران نقــش 
بزرگتــری در همــکاری بــا ایــاالت متحــده بازی 
خواهــد کــرد، جمــع آوری مــی شــود امــا بــرای 
ــنگتن  ــران و واش ــی ته ــرایط سیاس ــون ش اکن
ــه  ــن نقط ــی را در ای ــت های ــن حرک ــازه چنی اج

ــد داد. خواه
امــا در آینــده دورتــر ممکــن اســت شــاهد 
ترتیبــات امنیــت جمعــی باشــیم کــه در آن ایران 
ــا  ــکا ایف ــا آمری ــکاری ب ــتری در هم ــش بیش نق
کنــد. امــا در شــرایط کنونــی اوضــاع سیاســی در 
واشــنگتن و تهــران اجــازه گام برداشــتن در ایــن 

ــد. ــی ده جهــت را نم

گفتگو با رئیس سابق تحلیل عملیات سیا:

ایفای نقش فعالتر ترکیه در منطقه
 با رضایت آمریکاست

رئیس پیشین تحلیل عملیات سیا معتقد است عربستان بعد از برجام نگران تغییر موازنه 
قوای منطقه به نفع ایران است و این از دالیل رویکرد تهاجمی این کشور است.

برجام شرایطی را برای ایران به وجود آورد تا رویکرد چند جانبه ای را در سیاست 
خارجی دنبال کند. این موضوع برای کشورهایی چون عربستان سعودی قابل تحمل 

نبود و این کشور را نگران افزایش نقش ایران در تحوالت منطقه کرده است.
گفتگو  به  پیالر«  »پل  پروفسور  با  جریان  این  بهتر  تحلیل  برای  رابطه  همین  در 
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:

اروپـــــــا

اصالحات اتحادیه اروپا؛

کامرون:  پیشرفت 
»آری«، توافق »خیر«

نخســت وزیــر انگلســتان در ادامــه رایزنــی بــرای اعمــال اصالحــات 
ســاختاری در بطــن اتحادیــه اروپــا از پیشــرفت در ایــن زمینــه خبــر 
داد حــال آنکــه مذاکــره بــرای حصــول توافــق همچنــان ادامــه دارد.

ــر  ــش ب ــه مذاکرات ــتان ک ــر انگلس ــت وزی ــرون« نخس ــد کام »دیوی
ســر اعمــال تغییــرات ســاختاری بــا هــدف تــداوم حضــور انگلیــس 
ــا  ــت ب ــه روز دوم کشــیده شــده اســت، در صحب ــا ب ــه اروپ در اتحادی
ــی ســخن گفــت حــال آنکــه  ــگاران از حصــول پیشــرفت های خبرن

ــه حاصــل نشــده اســت. ــن زمین ــوز توافقــی در ای ــد کــرد هن تاکی
وی کــه تــا ســاعت 5:۳0 بامــداد بــه وقــت محلــی در جلســه ای بــا 
حضــور رهبــران اتحادیــه حضــور داشــت اکنــون یــک بــه یــک بــا 

آنهــا وارد بحــث شــده اســت.

هــدف وی از ایــن مذاکــرات فشــرده دو روزه حصــول توافقــی اســت 
کــه تضمیــن کننــده رای »آری« مــردم انگلیــس بــه تــداوم حضــور 
ــاه  ــا م ــه ت ــه پرســی باشــد ک ــزاری هم ــه در صــورت برگ در اتحادی
میــالدی ژوئــن در ایــن کشــور برگــزار خواهــد شــد. امــا تــا اینجــای 
امــر، اتفــاق آراء در خصــوص تقاضــای کامــرون بــه کاهــش مزایــای 
رفاهــی مهاجریــن و همچنیــن اعمــال اصالحــات در ســاختار اتحادیه 

حاصــل نشــده اســت.
اگــر چــه قــرار بــود توافــق تــا ســاعت ۱۳:۳0 دقیقــه بــه وقــت محلی 
ــه  ــان هفت ــا پای ــا انتظــار مــی رود کــه مذاکــرات ت حاصــل شــود ام

جــاری همچنــان ادامــه داشــته باشــد.
پیشـتر گفته می شـد که مذاکـرات کامرون بـا دیگر رهبـران اتحادیه 
اروپـا تـا صبح جمعـه ادامـه یافته و سـپس وی برای تشـکیل جلسـه 
فـوق العـاده بـا وزرای کابینه خـود عازم لندن می شـود. نشسـت فوق 
آلعـاده کابینـه به منزله آغاز سـتادی خواهد بـود که بـه وزرا اجازه تبلیغ 

بـرای ماندن یا خـروج از اتحادیـه اروپـا را خواهد داد.
ــه درازا کشــیده اســت احتمــال اینکــه  ــا از آنجــا کــه مذاکــرات ب ام
نشســت کابینــه وزرای انگلســتان امــروز جمعــه انجــام شــود بســیار 

بعیــد اســت.
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مناســبات دوســتانه ترکیــه و آمریــکا بــه دلیــل اختــالف نظــری 
ــای  ــک کرده ــاد دموکراتی ــزب اتح ــت ح ــون ماهی ــه پیرام ک
ــود دارد،  ــتی وج ــای تروریس ــروه ه ــک آن از گ ــوریه و تفکی س

ــت. ــده اس ــابقه ش ــی س ــی ب ــتخوش تنش دس
اختــالف ترکیه با آمریکا بر ســر اعالم مواضع واشــنگتن نســبت به 
حــزب اتحــاد دموکراتیــک کردهای ســوریه )PYD( تا حــدی باال 
گرفــت کــه دیــروز ســه شــنبه وزارت امــور خارجــه ترکیــه بــرای 
اعــالم مراتــب نارضایتــی خــود نســبت بــه اظهــارات اخیــر »جان 
کربــی« ســخنگوی وزارت امــور خارجــه آمریکا، ســفیر آمریــکا را 

احضــار کــرد.
واقعیــت ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه کــه کربــی در ســخنرانی 
مطبوعاتــی روز دوشــنبه خــود خطــاب بــه دولت آنــکارا گفــت: ما 
آنگونــه کــه شــما مــی گوییــد، حــزب اتحــاد دموکراتیــک کردها 
ــم. البتــه مــی  ــه حســاب نمــی آوری را یــک گــروه تروریســتی ب
دانیــم کــه ترکیــه نظــر مخالفــی دارد و ایــن موضــع را درک مــی 
کنیــم. امــا واقعیــت آن اســت کــه حتــی بهتریــن دوســتان هــم 

بــر ســر همــه مواضــع بــا یکدیگــر اتفــاق نظــر ندارنــد.
ــک  ــزب اتحــاد دموکراتی ــه ح ــد ک ــی کن ــا م ــکارا ادع ــت آن دول
کردهــا و »وای پــی جــی« کــه حکــم شــاخه نظامــی آن را دارد 
به حــزب منحلــه کارگران کردســتان )پ ک ک( وابســته هســتند 
و بــه همیــن لحــاظ بایــد در شــمار گــروه هــای تروریســتی قــرار 

ــد. بگیرن
بــا این حــال، کربــی ضمــن تاییــد مالقــات »جــان باس« ســفیر 
آمریــکا بــا مقامــات ترکیــه همچنــان بــر درســتی مواضــع اتخــاذ 
ــز در  ــچ چی ــت: هی ــرد و گف ــد ک ــنگتن تاکی ــوی واش ــده از س ش

سیاســت آمریــکا تغییــر نکــرده اســت.
ــان  ــش از زم ــا داع ــارزه ب ــالح مب ــه اصط ــی ب ــالف آمریکای ائت
ــا  ــی ب ــالدی رابطــه مداوم تشــکیل در ســپتامبر ســال ۲0۱4 می
ــه  ــته ک ــا داش ــک کرده ــزب اتحــاد دموکراتی ــی ح ــاخه نظام ش
ــع از پیشــروی داعــش در  ــه خــود مان ــه نوب ــد ب ــی کنن ســعی م

ــوند. ــوریه ش ــاک س خ

ــکا در  ــع آمری ــا مواض ــه ب ــت ترکی ــی مخالف چرای
ــا ــال کرده قب

ــکارا پــس از  ــت آن ــکا از ســوی مقامــات دول احضــار ســفیر آمری
ــس  ــان« رئی ــب اردوغ ــب طی ــه »رج ــرد ک ــی گی آن صــورت م
جمهــوری ترکیــه هفتــه گذشــته خشــم خــود را در قبــال مالقات 
یــک هیــات بلندپایــه از مقامــات آمریکایــی بــا اعضــای وای پــی 
جــی – شــاخه نظامــی حــزب اتحــاد دموکراتیــک- ابــراز داشــت. 
ایــن گــروه در حــال حاضــر کنتــرل شــهر کردنشــین »کوبانــی« 

ــر عهــده دارد. ســوریه را ب

ــنگتن  ــات واش ــه مقام ــاب ب ــود خط ــراض خ ــان اعت وی در بی
گفــت: آیــا شــما پ ک ک را بــه عنــوان یــک گــروه تروریســتی 
ــد؟ پــس اگــر جــواب آری اســت چــرا حــزب اتحــاد  ــول داری قب
دموکراتیــک کردهــا و شــاخه نظامــی آن را در لیســت تروریســتی 

خــود جــا نمــی دهیــد.
دلیــل اصلــی مخالفــت اردوغــان با احــزاب کرد ســوریه آن اســت 
کــه مبــادا آنهــا بــا حمایتــی کــه از واشــنگتن دریافــت مــی کننــد 
ــار در ســوریه مشــابه آنچــه  ــه فکــر تشــکیل منطقــه خودمخت ب
کــه االن در شــمال عــراق وجــود دارد بیافتنــد چــرا کــه بــه ایــن 
ترتیــب احساســات جدایــی طلبانــه مــی توانــد در حرکتــی دومینو 
وار بــه کردهــای ترکیــه هــم انتقــال یابــد. حــال آنکــه در اصــل 
ماجــرا، رئیــس جمهــوری ترکیــه به جــای آنکــه شــهروندان کرد 
ــه حفــظ انســجام کشــور  ــا تســاوی و عدالــت ب ایــن کشــور را ب
ــت روی  ــگ، خشــونت و محرومی ــه ســالح جن ــد، ب ــب کن ترغی

ــت. آورده اس
در ادامــه واکنــش تنــد مقامــات آنــکارا بــه دیدارهیــات آمریکایــی 
ــا،  ــک کرده ــاد دموکراتی ــزب اتح ــی ح ــاخه نظام ــران ش ــا س ب
دیــروز ســه شــنبه  »مولــود چــاوش اوغلــو« وزیــر خارجــه ترکیــه 
ــد  ــورهای متح ــت: کش ــان گف ــع اردوغ ــرار مواض ــا تک ــم ب ه
ــای  ــروه ه ــود را در خصــوص گ ــم خ ــد تصمی ــا بای و دوســت م

ــد. تروریســتی بگیرن
وی در همیــن راســتا تصریــح کــرد: آیــا مــا در مبــارزه بــا داعــش 

یــا گــروه هــای تروریســتی شــریک هســتیم.
چــاوش اوغلــو بــا طــرح ایــن ادعــا کــه حــزب دموکراتیــک کــرد 
ــا  ــارزه ب ــزود: مب ــروه تروریســتی اســت، اف ــک گ ــز ی ــوریه نی س

ــدارد. تروریســم بدیــن صــورت امــکان ن
ایــن در حالیســت که کربــی هرگونــه حمایــت تســلیحاتی آمریکا 
از کردهــای ســوریه را رد کــرده و مــی گویــد کــه آمریــکا فقــط به 
آنهــا در امــر مبــارزه بــا داعــش پشــتیبانی هوایــی ارائــه مــی دهد.

ــت  ــرای رعای ــکا ب ــه آمری ــرد ک ــد ک ــال، تاکی ــن ح وی در عی
دوســتی بــا ترکیــه حاضــر اســت بــرای رفــع دغدغــه هــای ایــن 

ــردازد. ــادل نظــر بپ ــه بحــث و تب کشــور ب

ــرد  ــزاب ک ــال اح ــیه در قب ــاوت روس ــع متف موض
ــوریه س

ــکا ختــم  ــه آمری ــال کردهــای ســوری ب ــی اردوغــان در قب نگران
نمــی شــود کــه بــه اســم مبــارزه بــا داعــش و در اصــل بــا هــدف 
پیگیــری پــروژه نفــوذ وارد میــدان عملیاتــی ســوریه شــده اســت. 
ــته از  ــش برخاس ــان پاســخگوی چال ــن می ــد در ای ــه وی بای بلک
روســیه هــم باشــد کــه برخــالف واشــنگتن جدیــت خــود را در 
ــالش هــا  ــات رســانده و حــال کــه ت ــه اثب ــا داعــش ب ــه ب مقابل

ــر  ــده ب ــاس ش ــه حس ــوریه وارد مرحل ــران س ــل بح ــرای ح ب
ــره اصــرار  ــز مذاک ــای می ــای ســوری در پ ــروه ه ــه گ حضورهم

ــد. مــی کن
ــا اعمــال فشــار قصــد وارد  ــه ب ــی کــه عربســتان و ترکی در زمان
ــام« و  ــرار الش ــر »اح ــتی نظی ــای تروریس ــروه ه ــام گ ــردن ن ک
»جیــش االســالم« را در لیســت هیئــت مذاکــره کننــده مخالفین 
ــزاب  ــور اح ــدم حض ــود ع ــه خ ــه نوب ــیه ب ــد، روس ــوری دارن س
کــرد را کــه جایــگاه مهمــی در ترکیــب جمعیتــی ســوریه دارنــد 
ــد،  ــه اثبــات رســانده ان ــا داعــش ب و جدیــت خــود را در مبــارزه ب

ــد. غیــر موجــه مــی دان
بــه همیــن دلیــل پــس از تعویــق مذاکــرات صلــح ســوریه در 
ژنــو کــه علــت اصلــی آن کارشــکنی هــای عربســتان عنــوان 
ــر  ــم روســیه در مق ــده دائ ــن« نماین شــد، »الکســی بوروداوکی
اروپایــی ســازمان ملــل در چرایــی ضــرورت مشــارکت کردهــا 
ــت  ــرد: نخس ــوان ک ــل عن ــوریه دو دلی ــح س ــرات صل در مذاک
ــی در  ــای اصل ــروه ه ــی از گ ــوریه یک ــای س ــه کرده اینک
ســوریه هســتند و حــق مشــارکت در تعییــن سرنوشــت 
کشورشــان را دارنــد و دوم اینکــه در حــال حاضــر بــدون 
ــرای هیچکــدام از مشــکالت  ــوان ب مشــارکت کردهــا نمــی ت

ــرد. ــدا ک ــل پی ــاری راه ح ج
ــی اپوزیســیون  ــا در ســاختار اصل ــت: کرده ــاره گف ــن ب وی در ای
سیاســی ســوریه حضــور دارنــد، آنهــا مذاکــره کننــدگان قانونــی 
هســتند عــالوه بــر ایــن، آنهــا در دیدارهــای مســکو و قاهــره هم 
ــا حــق  ــه کرده ــوم اســت ک ــدان مفه ــن ب ــتند و ای حضــور داش

ــد. مشــارکت در تصمیــم گیــری هــا را دارن
ــه  ــواره هشــدار داده اســت ک ــه مســکو هم ــن در حالیســت ک ای
یکصــدا شــدن ترکیــه بــا داعــش و دیگــر تروریســت هــا موجــب 

افزایــش خطــر در منطقــه و جهــان مــی شــود.
ــوق  ــن حق ــده گرفت ــرای نادی ــه ب ــه ترکی ــازه ای ک ــوای ت دع
ــه راه  ــور ب ــن کش ــح ای ــرات صل ــوری در مذاک ــای س کرده
انداختــه در حالــی بــه اوج خــود نزدیــک مــی شــود کــه دیــروز 
ــرای  ــکا از روســیه ب ــور خارجــه آمری ــر ام »جــان کــری« وزی
کمــک بــه حــل بحــران ســوریه درخواســت کمــک کــرد. حال 
آنکــه »ســرگئی الوروف« همتــای روس وی ضمــن تاکیــد بــر 
آمادگــی مســکو بــرای حــل ایــن معضــل هــر گونــه همــکاری 
بــا آمریــکا را بــه پیــروی از اصــول و قراردادهــای بیــن المللــی 

منــوط کــرد.  
از ســوی دیگــر، الوروف بــه تازگــی از طرحــی خبــر داد کــه مــی 
ــح  ــد.  وی در توضی ــام کن ــی در ســوریه را تم ــگ داخل ــد جن توان
ــا  ایــن مطلــب گفــت: ایــن طــرح ســاده و تخصصــی اســت و ب

مقامــات دولــت آمریــکا در میــان گذاشــته شــده اســت.

کردهای سوری؛ 
نقطه بن بست در 

گذرگاه دوستی
 آنکارا- واشنگتن

اروپـــــــا
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اسالمی  جمهوری  فرهنگی  رایزن  پور  ایمانی  مهدی 
ایران در آلمان، بیش از سه سال است که این مسئولیت 
به عهده دارد. وی که تجربه های مختلفی در حوزه  را 
بین الملل در کارنامه خود دارد، پیش از این مدیرکل 
اروپا و آمریکای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، 
قائم مقام مجمع جهانی اهل بیت )ع(، معاون بین الملل 
ارتباطات اسالمی و رایزن فرهنگی  سازمان فرهنگ و 
ایران در روسیه بوده است. عالوه براین، او از کارشناسان 
تنظیم اسناد راهبردی در حوزه بین الملل است. با او درباره 
روابط فرهنگی ایران و اروپا و فعالیت های رایزنی جمهوری 
اسالمی ایران در آلمان گفت وگو کردیم که در ادامه از 

نظر می گذرد:

|| جایــگاه آلمــان را در پــازل روابــط جمهــوری 
اســالمی ایــران بــا اروپــا چگونــه تعریــف می کنیــد؟

ــا مطــرح  ــوان زادگاه اندیشــه در اروپ ــاز به عن ــان از دیرب کشــور آلم
ــم در  ــد عل ــه تولی ــته وظیف ــورت نانوش ــان به ص ــت. آلم ــوده اس ب
ــده داشــته و دارد. بخشــی  ــوم انســانی در غــرب را برعه حــوزه عل
ــر  ــی نظی ــخصیت های آلمان ــی را ش ــوالت سیاس ــن تح از بزرگتری
ــوالت  ــده ای از تح ــش عم ــن بخ ــد. همچنی ــم زده ان ــس رق مارک
ــور  ــن کش ــی ای ــخصیت های مذهب ــط ش ــیحیت توس ــای مس دنی
صــورت پذیرفتــه اســت کــه ایجــاد مکتــب پروتســتان توســط لوتر 
ــا نقــش شــخصیت هایی  ــر این ه ــارز آن اســت. عــالوه ب ــه ب نمون
نظیــر کانــت، هــگل، نیچــه، گوتــه، شــیلر و... را در تحــوالت فکری 

ــا نبایــد نادیــده گرفــت. و فرهنگــی اروپ
در حال حاضــر نیــز قــدرت نفــوذ آلمــان به واســطه قــدرت 
اقتصــادی، در حوزه هــای سیاســی و فرهنگــی نیــز افزایــش یافتــه 
ــک  ــای آکادمی ــی در حوزه ه ــر کار خوب ــه  اگ ــا جائی ک ــت. ت اس
ــا  ــه اروپ ــعه در منطق ــر و توس ــدرت نش ــرد، ق ــورت پذی ــان ص آلم
خصوصــاً حــوزه شــنگن را دارد. همچنیــن در تعریــف نقــش اســالم 
ــه اســالم اروپایــی نیــز آلمــان نقــش  و مســلمانان و شــکل دهی ب

انکارناپذیــری دارد.

|| ارزیابــی شــما از روابــط فرهنگــی ایــران و آلمــان و 
دورنمــای آن چیســت؟

کشــور ایــران به دلیــل موقعیــت حســاس و اســتراتژیک و همچنین 
ــی  ــگاه مهم ــادی از جای ــون اقتص ــیل های گوناگ ــودن پتانس دارا ب
بــرای جامعــه و سیاســت آلمــان برخــوردار اســت. از ســوی دیگــر 
ــدم  ــل ع ــز به دلی ــران نی ــالمی ای ــوری اس ــت جمه ــردم و دول م
ســابقه اســتعماری کشــور آلمــان و حضــور جمــع قابــل توجهــی از 
مهاجریــن ایرانــی در ایــن کشــور و ســابقه دیرینــه روابــط دوســتانه، 
ــد. ســوابق  ــان داشــته ان ــا آلم ــط ب ــه رواب ــی ب ــگاه مثبت ــواره ن هم
طوالنــی ایران شناســی در آلمــان، آمــوزش زبــان آلمانــی در ایــران 
ــتمر  ــای مس ــور و فعالیت ه ــی دو کش ــات فرهنگ ــود موسس و وج
آنهــا گوشــه ای از عالیــق فرهنگــی دو کشــور را نمایــان می ســازد.

ــی دو  ــط سیاس ــردی رواب ــه س ــه ب ــا توج ــر ب ــال های اخی در س
ــود و در  ــده ب ــته ش ــمی کاس ــای رس ــم فعالیت ه ــور، از حج کش
کنــار آن، هجمه هــای رســانه ای بــرای ســیاه نمایی و ایــران 
ــه نظــر می رســد  ــا ب ــی زد. ام ــن م ــن موضــوع دام ــه ای هراســی ب
بــا بهبــود روابــط سیاســی، در حــال گــذر از ایــن مرحلــه و توســعه 
ــی  ــات آلمان ــر مقام ــفر اخی ــتیم. س ــمی هس ــی رس ــط فرهنگ رواب
ــری  ــزاری نمایشــگاه های هن ــه برگ ــل ب ــار تمای ــران و اظه ــه ای ب
و همکاری هــای فرهنگــی- علمــی، گــواه ایــن مدعاســت. 
عالوه برایــن موافقت نامــه فرهنگــی دو کشــور کــه مدت هــا 
مســکوت مانــده بــود، چنــد وقتــی اســت بــه جریــان افتــاده اســت 
و اکنــون طــرف ایرانــی بررســی متــن پیشــنهادی دولــت آلمــان را 

به پایــان رســانده و بــه زودی اصالحــات پیشــنهادی را بــرای نهایــی 
ــرد. ــد ک ــان اعــالم خواه ــه آلم شــدن ب

ــا ورود  ــاً ب ــان، خصوص ــلمانان در آلم ــت مس || وضعی
ــه  ــاهد چ ــور، ش ــن کش ــه ای ــلمان ب ــن مس مهاجری

ــت؟ ــوده اس ــی ب تحوالت
ــت و  ــاظ جمعی ــت را به لح ــه نخس ــان مرتب ــلمان آلم ــه مس جامع
ــش از  ــه  پی ــت، در حالی ک ــا داراس ــه اروپ ــز در اتحادی ــداد مراک تع
ایــن بیشــترین تعــداد مســلمانان در اروپــا بــه فرانســه تعلق داشــت. 
البتــه در کنــار ایــن افزایــش کمــی، مســلمانان و مراکــز اســالمی از 
افزایــش احساســات اســالم ســتیزانه در جامعــه آلمــان، کــه توســط 
ــد. ــج می برن ــود، رن ــن زده می ش ــز دام ــی نی ــت گرایان افراط راس

ــد  ــه کشــور آلمــان خصوصــاً بع گســترش مهاجــرت مســلمانان ب
ــد  ــر زاد و ول ــا در اث ــل توجــه آنه ــی دوم و رشــد قاب از جنــگ جهان
ــالش  ــان ت ــدرال آلم ــت ف ــد دول ــب ش ــر موج ــال های اخی در س
گســترده ای بــرای جــذب و هضــم  ایــن جامعــه در جامعــه میزبــان 
ــن  ــی، در ای ــوارد اندک ــز م ــرد به ج ــان ک ــد اذع ــد و بای ــته باش داش
کار موفــق بــوده اســت. درکنــار ایــن واقعیــت، نبایــد فرامــوش کرد 
علیرغــم حضــور پنج درصــدی مســلمانان در جامعــه آلمــان، هنــوز 
در بســیاری از ایالت هــا، مســلمانان فاقــد رســمیت و برخــورداری از 

ــان رســمی هســتند. حقــوق ادی
نکتــه مهــم دیگــر، چهــره اســالم بومــی در آلمان اســت. بــا عنایت 
ــالمی  ــع اس ــان، جوام ــلمان در آلم ــای مس ــه ترک تباره ــه غلب ب
و گروه هــای تاثیرگــذار مســلمان را غالبــاً ترک هــا تشــکیل 
می دهنــد. در واقــع اســالم متاثــر از »فرهنــگ ترکــی«،   بــا 
ــت  ــالمی را تح ــازمان های اس ــا و س ــدی، نهاده ــتره ۶۳ درص گس

ــت. ــرار داده اس ــود ق ــلط خ تس
پــس از مهاجرت هــای اخیــر در ســال ۲0۱5، طبــق نتایــج 
تحقیقاتــی کــه بنیــاد »کنــراد آدنــاور« انجــام داده اســت، رشــد ۲5 
ــی مهاجــرت  ــاً از کشــورهای عرب ــه عمدت درصــدی مســلمانان ک
ــی«  ــگ عرب ــر از »فرهن ــالم متاث ــع اس ــرایط را به نف ــد، ش نموده ان
ــل توجهــی در  ــر قاب ــاه مــدت، تاثی ــه در کوت ــر داده اســت. البت تغیی
جامعــه آلمــان نخواهــد داشــت. زیــرا بــرای تربیــت نســلی کــه خود 
را بومــی تلقــی کنــد و بتوانــد زیرســاخت های الزم را بــرای حضــور 

ــادی الزم اســت. ــد، زمــان زی تاثیرگــذار فراهــم نمای

ــوری  ــی جمه ــی فرهنگ ــتاورد رایزن ــن دس || مهمتری
اســالمی ایــران در ســه ســال اخیــر چــه بوده اســت؟

مــن و همکارانــم دو ماموریــت اصلــی را مــورد توجــه قــرار دادیــم. 
یکــی شناســایی و دیگر شناســاندن. اول شــناخت درســت از کشــور 
میزبــان کــه درواقــع پیــش فــرض و زمینــه ســاز ورود بــه ماموریت 
دوم بــود و دوم معرفــی شایســته و جامــع ایــران. امــا ماموریــت دوم 
مــا دو وجــه بــارز داشــت. وجــه اول، معرفــی ایــران و ایرانیــان، وجه 

دوم معرفــی اســالم و مســلمانان. اســتراتژی مــا بــرای تحقــق ایــن 
ــه  ــود ک ــی از فعالیت هــای فرهنگــی ب ــت، پیاده ســازی مدل ماموری

مبتنــی بــر ایجــاد و حمایــت از نهادهــای بومــی اســت.
ــرد،  ــام پذی ــتی انج ــت به درس ــن دو ماموری ــر ای ــاد دارم اگ اعتق
ــم در  ــی و ه ــاد مردم ــم در ابع ــط فرهنگــی ه ــعه رواب ــه توس زمین
ابعــاد دولتــی بــه شــکلی اصولــی مهیــا می شــود. در کشــور آلمــان  
خوشــبختانه زمینــه هــر دو کار فراهــم بــود. البتــه مــن در شــرایطی 
ــر از  ــی متاث ــمی فرهنگ ــط رس ــه رواب ــدم ک ــزام ش ــان اع ــه آلم ب

ــود. ــول ب ــط سیاســی، ســردتر از معم رواب
در ایــن ایــام تــالش شــد معرفــی ایــران و کارفرهنگــی بــا ایرانیــان 
از مســیرهای مختلفــی توســعه داده شــود. در گام اول بــا توجــه بــه 
ــته های  ــی رش ــام برخ ــدد ادغ ــان در ص ــگاه های آلم ــه دانش اینک
ــت  ــی بایس ــد، م ــادی بودن ــه اقتص ــدون صرف ــب و ب ــم مخاط ک
فکــری بــرای رشــته های ایــران شناســی و آمــوزش زبــان فارســی 
ــا  ــوری ب ــوی حض ــدار و گفتگ ــب دی ــن کار در قال ــم. ای می کردی
ــهرهای  ــی در ش ــی های ایران شناس ــگاه های و کرس ــای دانش روس
مختلــف آغــاز شــد. در برخــی مــوارد موفــق بــه توجیــه مســئولین 
دانشــگاه و در برخــی مــوارد ناگزیــر از حمایــت مالــی بــرای حفــظ 

ــدیم. ــی ها ش کرس

ــی  ــی رایزن ــای مال ــت ه ــه محدوی ــه ب ــا توج || ب
فرهنگــی آیــا امــکان ادامــه و توســعه حمایــت هــای 
ــت؟ ــد داش ــا را خوهی ــی ه ــظ کرس ــرای حف ــی ب مال

ــط  ــان توس ــوزش زب ــای آم ــی ه ــت از کرس ــج در حمای ــیوه رای ش
ــش  ــال بخ ــت، اتص ــرداری اس ــل الگوب ــه قاب ــورها ک ــایر کش س
هــای فرهنگــی بــه بخش هــای اقتصــادی خصوصــی و یــا دولتــی 
آن کشــورها اســت. مــی بایســت از تجــار و شــرکت هــای معتبــر 
ــت از  ــادی، حمای ــای اقتص ــوب فعالیت ه ــود در چارچ ــته ش خواس
ــه  ــد. متاســفانه ب ــرار دهن ــن آموزش هــا را در دســتور کار خــود ق ای
دلیــل کاهــش ســطح روابــط اقتصــادی و نبــود تعریــف الزم بیــن 
ــی  ــکان عمل ــی در کشــورمان، ام ــای اقتصــادی و فرهنگ بخش ه
کــردن ایــن مهــم فراهــم نبــود. گمــان می کنــم بــا فضــای جدیــد 
امــکان ایــن امــر میســر گــردد؛ منــوط بــه اینکــه بتوانیــم ارتبــاط 
تعریــف شــده ای بیــن بخش هــای اقتصــادی و نهادهــای فرهنگــی 

ــاال فراهــم ســازیم. مســئول در داخــل کشــور در ســطوح ب

ــان و  ــترش زب ــرای گس ــری ب ــات دیگ ــه اقدام || چ
ــت؟ ــده اس ــام ش ــی انج ــات فارس ادبی

ــان  ــی زب ــه فارس ــی ک ــی در مدارس ــان فارس ــوزش زب ــاز آم آغ
ــن  ــرای ایجــاد »انجم ــان ب ــران شناس ــا  ای ــری ب ــد، همفک دارن
ــار  ــی، انتش ــاد فارس ــی المپی ــان«، طراح ــان آلم ــران شناس ای
ــران  ــوم انســانی آلمانــی – فارســی، تجلیــل از ای لغــت نامــه عل
شناســان و اســاتید فارســی آمــوز برتــر )بــا اهــدای لــوح حافــظ 
و تــور ایرانگــردی(، اعــزام گروه هــای دانــش افزایــی بــه ایــران، 
ــی  ــان فارس ــوزش زب ــرای آم ــب ب ــای مناس ــاب ه ــی کت طراح
ــای  ــا نهاده ــکاری ب ــیرازی، هم ــاد ســعدی ش ــکاری بنی ــا هم ب
غیردولتــی ایرانــی بــرای بســط آمــوزش زبــان فارســی، حمایــت 
از کالس هــای آمــوزش فارســی بــرای نســل دوم و ســوم 
ایرانیــان مقیــم آلمــان در مــدارس ایرانــی  و مذاکــره بــا برخــی 
ــرای اعــزام گــروه هــای دانشــجویی  از دانشــگاه هــای ایــران ب
ــی از  ــی، بخش ــات فارس ــان و ادبی ــری زب ــه فراگی ــد ب عالقمن

ــت.  ــوزه اس ــن ح ــه در ای ــام گرفت ــای انج فعالیته

|| در ارتبــاط بــا معرفــی ایــران چــه اقداماتــی صورت 
پذیرفته اســت؟

ــکاری  ــا هم ــران ب ــوص ای ــی درخص ــت های علم ــزاری نشس برگ
مراکــز دانشــگاهی، حضــور در نمایشــگاه های معتبــر نظیــر 

گفتگو با رایزن فرهنگی ایران درآلمان:

روابط ایران و آلمان تاریخی است/ لزوم ارتباط بخش فرهنگ و اقتصاد

اروپـــــــا

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 31 |  شماره 12 |  5 اسفند 94

نمایشــگاه کتــاب و اعــزام هیئت هــای علمــی دانشــگاهی، 
انتشــار کتــاب جاذبه هــای گردشــگری، حمایــت از برگــزاری 
گردشــگری،  نمایشــگاه  ایرانــی،  هنرمنــدان  نمایشــگاه های 
نمایشــگاه صنایــع دســتی، برگــزاری جشــنواره هــای هنــری اعم از 
موســیقی، تصویرگــری، فیلــم و عکــس، حضــور در جشــنواره صلح 
ــرای  ــه ب ــود ک ــی ب ــی از کارهای ــتانی بخش ــگاه های اس و نمایش
معرفــی ایــران و گــرم کــردن کانــون ایرانیــان مقیــم، مســتقل یــا 

ــت. ــیده اس ــام رس ــه  انج ــی ب ــای بوم ــکاری نهاده ــا هم ب
ــی و  ــز علم ــم در مراک ــه ه ــران ک ــی ای ــای معرف ــی از جنبه ه یک
ــرار  ــری ق ــورد بی مه ــوب م ــوب و غیرمکت ــانه های مکت ــم رس ه
ــالمی  ــالب اس ــان انق ــروز و گفتم ــران ام ــی ای ــرد، معرف می گی
اســت. ایــن مهــم در چارچــوب نشســت های علمــی و نیز حــوزه ی 
ســایبری، بــا عنایــت خاصــی برنامه ریــزی و اجرایــی شــد. به عنوان 
نمونــه، نامه هــای مقــام معظــم رهبــری خطــاب بــه جوانــان اروپــا 
ــا  ــانه ه ــد و رس ــده ای از ســوی جرای ــه صــورت حســاب ش ــه ب ک
ــان  ــجویان و جوان ــه دانش ــی ب ــرق مختلف ــد از ط ــور می ش سانس

آلمانــی عرضــه گردیــد.

|| بــرای معرفــی تولیــدات فکــری جدیــد کشــورمان 
چــه اقدامــی صــورت انجــام داده ایــد؟

عــالوه بــر مــوارد پیــش گفتــه، ازجملــه اقداماتی کــه بــرای معرفی 
تولیــدات فکــری جدیــد کشــورمان درحــوزه علــوم انســانی انجــام 
می شــود، انتشــار منظــم فصلنامــه علمــی و پژوهشــی بنــام 
ــاس  ــابقه دارد. براس ــال س ــه ۲7 س ــت ک ــران« اس ــپکتروم ای »اش
برنامه ریــزی انجــام شــده در دوره اخیــر، ایــن فصلنامــه به صــورت 
ــع  ــی توزی ــر آلمان ــک ناش ــط ی ــود و توس ــه می ش ــی تهی موضوع
می گــردد. ســال گذشــته ایــن نشــریه موفــق بــه اخــذ رتبــه علمــی 
ــت  ــردبیری؛ هیئ ــم س ــا ترمی ــد و ب ــوم ش ــی از وزارت عل و پژوهش
ــاتید  ــر از اس ــاالت معتب ــذب مق ــه ج ــود ب ــه خ ــی و تحریری علم
ــدام  ــی اق ــورد توجــه متفکــران آلمان ــام و در حوزه هــای م صاحب ن
نمــود و عرصــه مهمــی را بــرای معرفــی ایــران و ایرانیــان توســعه 

داد.

|| در زمینــه معرفــی اســالم و مســلمانان کــه 
ــاد  ــا از آن ی ــن ماموریت ه ــی از مهمتری ــوان یک به عن
ــت؟ ــده اس ــام ش ــی انج ــه فعالیت های ــد، چ کردی

تفکیــک میــان معرفــی اســالم و ایــران کار دشــواری اســت. چــون 
عمــاًل معرفــی ایــران بــه معرفــی اســالم یــا بالعکــس منجــر مــی 
ــج از  ــت رای ــی قرائ ــت دارد معرف ــن اهمی ــن بی ــه در ای ــود. آنچ ش

ــران اســت. ــت )ع( درجمهــوری اســالمی ای ــب اهــل بی مکت
ــود و  ــا  ب ــه م ــم  مطالب ــدل ه ــرا و معت ــالم خردگ ــی اس معرف
ــذا تــالش شــد در چارچــوب  هــم مطلــوب مســئولین آلمانــی. ل
»بنیــاد مطالعــات اســالمی آلمــان« ایــن مهــم ســاماندهی شــود. 
ــان کار  ــگاه های آلم ــاتید دانش ــد از اس ــی چن ــکاری تن ــا هم ب
ســاماندهی مطالعــات اســالمی را آغــاز کردیــم. تربیــت نیــروی 
انســانی کارآمــد و تهیــه متــون الزم بــرای آمــوزش در اولویــت 
بــود. همان طــور کــه قبــاًل هــم تلویحــًا عــرض کــردم یکــی از 
یافته هــا ایــن بــود کــه در جامعــه آلمــان بــرای هویــت دادن بــه 
هــر چیــز بایــد مســیر مراکــز علمــی طــی شــود. در ایــن کشــور 
ــی و  ــگاه اجتماع ــا جای ــخنگویان کاردان ب ــه س ــی ک ــر جریان ه
علمــی مناســب داشــته باشــد، می توانــد جــای خــود را در جامعــه 
ــالم را  ــد اس ــی می خواه ــان وقت ــم آلم ــذا صدراعظ ــد. ل بازکن
ــه دو  ــد ب ــان مطــرح نمای ــر در آلم ــی انکارناپذی ــوان واقعیت به عن
ــات اســالمی  ــد: اول وجــود کرســی های الهی ــز اشــاره می کن چی
ــالمی.  ــای اس ــز و اتحادیه ه ــود مراک ــگاه ها و دوم وج در دانش
ــات گســترده و ســیاه نمایی مســتمر  ــن مســئله، تبلیغ ــار ای در کن
رســانه ها و ایجــاد هــراس از اســالم، ضــرورت فراهــم نمــودن 
ــرای پاســخگویی  ــون الزم و حضــور در فضاهــای مجــازی ب مت

ــرد. ــدان می ک ــبهات را دو چن ــه ش ب

|| بنیــاد مطالعــات اســالمی چــه فعالیت هایــی را 
دنبــال می کنــد؟

ــا در نظــر داشــتن مــواردی کــه مطــرح شــد، بنیــاد چنــد اقــدام   ب
عاجــل را برنامه ریــزی نمــوده و در دســت انجــام دارد کــه 

ــد از  ــا عبارتن ــن آنه مهمتری
- تدویــن مجموعــه ۱۱ جلــدی از معــارف اســالمی در حوزه هــای 
فلســفی، عرفانــی، کالمــی و ... بــرای دانشــجویان مقطــع 

ــی. ــان آلمان ــلط به زب ــاتید مس ــط اس ــی توس کارشناس
ــان از 8  ــودکان و نوجوان ــرای ک ــالم ب ــوزش اس ــب آم ــه کت - تهی
تــا ۱8 ســال )مجموعــاً 5 کتــاب( جهــت آمــوزش در مــدارس و یــا 
آموزش هــای آخــر هفتــه درمراکــز اســالمی. جلــد اول ایــن کتــاب 

ــذارد. ــر می گ ــری را پشــت س ــل تصویرگ مراح
ــات  ــدی از روای ــره من ــا به ــرآن ب ــر ق ــیر مختص ــه و تفس - ترجم
ــه جــزء چهــارم رســیده  ــن ترجمــه درحال حاضــر ب ــن. ای معصومی
اســت. گفتنــی اســت کــه از چهــل ترجمــه کامــل یــا گزیــده قــرآن 
ــروان مکتــب اهــل بیــت )ع( ســهمی  ــان آلمــان، پی ــه زب ــم ب کری

ــد. ندارن
ــورت و  ــگاه های فرانکف ــی در دانش ــی شیعه شناس ــاد کرس - ایج

مونســتر.
ــات اســالمی در حوزه هــای  ــاب ســال مطالع ــزه کت - اعطــای جای
ــه انجــام رســیده  ــان )جایــزه رومــی( کــه دوره اول آن ب آلمانــی زب

اســت.
ــا  ــی ب ــرای ایجــاد مدرســه ابتدایــی آلمان - انجــام مقدمــات الزم ب

ــن. گرایــش اســالمی در شــهر برلی
ــوان  ــول، دی ــر تحــف العق ــع نظی ــون مرج ــی از مت ــه برخ - ترجم

ــی. ــی - آلمان ــالمی فارس ــه اس ــت نام ــن لغ ــمس و تدوی ش
ــخ  ــرآن و نس ــوع ق ــا موض ــع ب ــی مرج ــار دو کتاب شناس - انتش

ــالمی. ــی اس خط
ــی و انتشــار  - برگــزاری کنفرانس هــای علمــی و گفتگوهــای دین

مجموعــه مقــاالت آن توســط ناشــرین معتبــر آلمانــی.
ــار  ــار آث ــت از انتش ــجویی و حمای ــای دانش ــت از بورس ه - حمای
فاخــر اســالمی نظیــر »پایان نامــه فــوق دکتــرا مرحــوم پروفســور 
فالطــوری« و دههــا کار کوچــک و بــزرگ دیگــر در ایــن چارچــوب 
ــالمی  ــات اس ــاد مطالع ــرای بنی ــده ب ــف ش ــف تعری ــه وظای ازجمل

اســت.

|| باتوجــه بــه اینکــه جنابعالــی هم در ســتاد ســازمان 
ــای  ــم در رایزنی ه ــالمی و ه ــات اس ــگ و ارتباط فرهن
فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران مســئولیت 
داشــته اید، چــرا تفــاوت  زیــادی در عملکــرد رایزنــان 
فرهنگــی )حتــی در یــک کشــور خــاص( وجــود دارد. 
ــما  ــلیقه ش ــده، س ــام ش ــان انج ــه در آلم ــالً آنچ مث

ــه ی ســتاد اســت؟ ــا مطالب ــوده ی ب
فعالیت هــای فرهنگــی خــارج از کشــور، یــک مجموعــه 
فعالیت هــای  بــر  مشــتمل  کــه  اســت  پیوســته  به هــم 
ــداول  ــای مت ــتاد و فعالیت ه ــی س ــای تکلیف ــن، فعالیته بنیادی
ــا ســهمی در بودجــه  ــن فعالیت ه ــک از ای ــر ی ــرای ه اســت و ب
ــای  ــذا نمایندگی ه ــت. ل ــده اس ــه ش ــر گرفت ــا درنظ نمایندگی ه
ــده،  ــن ش ــوب تعیی ــک چارچ ــور در ی ــارج از کش ــی خ فرهنگ
ــا  ــتاد، برنامه ه ــد و در س ــنهاد می دهن ــود را پیش ــای خ برنامه ه
ــد از نظــر دور داشــت  ــه را نبای ــن نکت ــی ای ــرل می شــود. ول کنت
کــه رایزنــان فرهنگــی ربــات نیســتند و در صحنــه عمــل، 
ــوه  ــه در نح ــی ک ــد و تفاوت های ــده ای دارن ــن کنن ــش تعیی نق
عملکــرد نمایندگی هــای فرهنگــی دیــده می شــود از ایــن 
ــم  ــه علیرغ ــن اســت ک ــت ای ــل تفســیر اســت. واقعی منظــر قاب
سیاســت گذاریهای کالن در ســتاد، بخــش عمده ای از تشــخیص 
ــی در  ــای فرهنگ ــرای فعالیت ه ــب ب ــای مناس ــن مدل ه و یافت
هــر کشــور برعهــده رایزنــان فرهنگــی اســت و صــد البتــه تعهــد 
و تخصــص رایزنــان در ایــن میــان نقــش تعییــن کننــده ای دارد.

همان طــور کــه گفتــه شــد آنچــه در آلمــان دنبــال کردیــم، 
ــاد  ــر ایج ــی ب ــی مبتن ــای فرهنگ ــی از فعالیت ه ــازی مدل پیاده س
ــر  ــدگاری و اث ــه مان ــن کار ب ــود. ای و حمایــت از نهادهــای بومــی ب
بخشــی فعالیت هــا کمــک شــایانی می کنــد. البتــه ویژگــی 
ــا به ثمــر  ــودن آنهاســت و چنانچــه ت ــر ب ــدگار، زمان ب کارهــای مان

ــوب  ــه مطل ــم، نتیج ــه نکنی ــدن آن حوصل ــتقل ش ــتن و مس نشس
ــوع  ــه در اینجــا وجــود دارد ن ــی ک ــه ظریف حاصــل نمی شــود. نکت
تعامــل ســتاد و صــف اســت. برخــی مطالبــات ســتادی می تواننــد 
ــازده و  ــای زود ب ــام فعالیت ه ــوی انج ــه س ــی را ب ــان فرهنگ رایزن

کم اثرســوق دهــد.
نکتــه دیگــر، پرهیــز از کارهــای بــی مطالعــه و ســلیقه ای اســت. 
ــط  ــیع فق ــد تش ــارف بلن ــی مع ــرای معرف ــال کار ب ــوان مث به عن
ــک اســتراتژی  ــر ی ــی ب ــود، بلکــه مبتن ــی نب ــک خواســت قلب ی
تعییــن کننــده و قابــل تحقــق در کشــور آلمــان بــود کــه 
ــاب  ــا انتخ ــد. ی ــد باش ــور مفی ــر دو کش ــرای ه ــت ب می  توانس
ــن  ــد مت ــک و تولی ــای آکادمی ــی و فعالیت ه ــای مطالعات کاره
ــه  ــن ب ــای پرداخت ــوب، به ج ــایبری و فضــای مکت در فضــای س
ــک  ــود، بلکــه ی ــاق نب ــک اتف ــذری، ی ــی و گ فعالیت هــای تبلیغ
ــًا  ــوار و بعض ــای دش ــودن راه ه ــود. پیم ــده ب ــه ش ــه مطالع برنام
ــرای  ــرای علمی تــر شــدن فعالیتهــا، راهــی ناگزیــر ب پرهزینــه ب
ثمردهــی و تضمیــن مانــدگاری فعالیتهــا بــود کــه ایــن مســئله 
بــه نوبــه خــود توجیــه ســتادی را کــه درگیــر کاهــش اعتبــارات 

ــاخت. ــرو می س ــکل روب ــا مش ــود، ب ب

ــع و مشــکالت موجــود در ایــن عرصــه را چــه  || موان
می دانیــد و چــه راه کارهایــی را بــرای توســعه و 
پیشــبرد اهــداف فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران 

پیشــنهاد می کنیــد؟
ــه ایــن ســوال کار دشــواری اســت. در دوره ای کــه  ــاه ب پاســخ کوت
مســئولیت ســتاد تدویــن ســند توســعه روابــط فرهنگــی جمهــوری 
اســالمی ایــران در ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی را 
ــن  ــه در ای ــرای مطالع ــا همــکاران ب به عهــده داشــتم، ســاعت ها ب

ــت گذاشــتیم. خصــوص وق
ــم.  ــنده می کن ــا و روش بس ــه در مبن ــه دو نمون ــال ب ــن مج در ای
ــک  ــمند اواًل ی ــد و هوش ــی نظام من ــط فرهنگ ــاء رواب ــرای ارتق ب
ــان  ــبی می ــیم کار مناس ــه تقس ــم ک ــترک الزم داری ــرارگاه مش ق
ــازد و  ــم س ــور، فراه ــارج کش ــئول در خ ــی مس ــای فرهنگ نهاده
ثانیــاً نیــاز بــه بازتعریــف مــدل فعالیت هــای فرهنگــی در خــارج از 
کشــور داریــم. سال هاســت بــرای ایجــاد ثبــات و وحــدت رویــه در 
فعالیت هــای فرهنگــی خارج از کشــور و ســاماندهی و ســازماندهی 
ــام  ــخص مق ــاً ش ــام خصوص ــد نظ ــات ارش ــوی مقام ــه آن از س ب
معظــم رهبــری تــالش می شــود. اساســاً فلســفه تشــکیل 
ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی نیــز همیــن مســئله بــوده 
اســت امــا »کــه عشــق آســان نمــود اول ولــی افتــاد مشــکل ها«! 
ــری  ــی و هم فک ــرای هم افزای ــددی ب ــات متع ــر جلس درحال حاض
ــزم  ــتگاه ها را مل ــه دس ــاختاری ک ــی س ــود دارد ول ــور وج در کش
بــه رعایــت ضوابــط و قواعــد تعییــن شــده نمایــد، پیــش بینــی یــا 

ــی نشــده اســت. عمل
ــه  ــم ک ــه اشــاره عــرض کن ــز ب ــدل نی ــف م ــا بازتعری ــاط ب در ارتب
ــل  ــود را حام ــه خ ــورهایی ک ــا کش ــه و ی ــعه یافت ــورهای توس کش
پیام هــای جهانــی می داننــد، بــرای فعالیت هــای برون مــرزی 
ــوان  ــم به عن ــد کــه مــا می توانی خــود مــدل شــناخته شــده ای دارن
ــورها در  ــیاری از کش ــی بس ــای فرهنگ ــم. نهاده ــاذ کنی روش اتخ
ــتگی  ــال و پیوس ــور اتص ــه آن کش ــه وزارت خارج ــور ب ــل کش داخ
ــی  ــای مال ــت ها و حمایت ه ــر در سیاس ــارت دیگ ــه عب ــد. ب دارن
وابســته بــه وزارت خارجــه هســتند، ولــی وقتــی بــه خــارج از کشــور 
ــره  ــاً چه ــد و بعض ــود می گیرن ــه خ ــتقل ب ــره ای مس ــد چه می رون
ــد؛ نظیــر گوتــه یــا  ــه نمایــش می گذارن یــک نهــاد غیردولتــی را ب

بریتیــش کانســیل.
امــا  در کشــور مــا، عکــس ایــن قاعــده عمــل مــی شــود. رایزنــان 
فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران تابــع ســازمانی هســتند کــه 
سیاســت های خــود را از شــورای عالی متشــکل از نهادهــای دولتــی 
ــاذ  ــتقل اتخ ــی مس ــخصیت های حقوق ــی ش ــی و حت و غیردولت
می کنــد و الزامــاً بــه وزارت خارجــه چســبندگی ندارنــد، ولــی وقتــی 
ــفارت  ــی س ــی فرهنگ ــوان رایزن ــد عن ــور می رون ــارج کش ــه خ ب
ــکان  ــه ام ــد ک ــود می گیرن ــه خ ــران را ب ــالمی ای ــوری اس جمه

بســیاری از فعالیت هــا را محــدود می ســازد.

اروپـــــــا
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آ ســـــــیا

علی کاوسی نژاد

|| سـازمان گفتگـوی همـکاری آسـیایی در چه سـالی 
بوجـود آمـد و هدف از تشـکیل این سـازمان چـه بود؟

رضــا زاده: گفتگــوی همــکاری آســیا، یــک ســازمان بیــن دولتــی 
ــور  ــه منظ ــرداد ۱۳8۱( ب ــن ۲00۲ )۱8 خ ــه در ۱8 ژوئ ــت ک اس
ــد.  ــکیل ش ــاره ای تش ــطح ق ــیایی در س ــکاری آس ــای هم ارتق
ایــده ایــن نهــاد، اولیــن بــار توســط نخســت وزیــر تایلنــد در ســی 
و چهارمیــن نشســت وزاری امــور خارجــه کشــورهای آ.ســه.آن در 
ســال ۲00۱ مطــرح و مــورد بحــث وبررســی قــرار گرفــت. ظــرف 
چهــار ســال از پیدایــش مجمــع مذکــور، تعــداد کشــورهای عضــو 
ــه ای کــه در مقطــع  ــه گون ــه ۳۲ کشــور افزایــش یافــت ب از ۱8 ب
فعلــی ایــن مجمــع فراگیرتریــن تشــکیالت فرامنطقــه ای اســت 

ــد. ــاً تمــام کشــورهای آســیایی در آن عضویــت دارن کــه تقریب
اهـداف اصلـی از شـکل گیـری ایـن نهـاد ارتقـای همـکاری های 
متقابـل، شناسـایی نقـاط قـوت و فرصـت های مشـترک در آسـیا، 
ریشـه کـن کـردن فقـر، کمـک بـه بهبـود زندگی مـردم، توسـعه 
جامعـه مبتنـی بـر دانـش، بـاال بـردن و توانمنـد سـازی جامعـه و 
مردم آسـیا، افزایـش رقابت اقتصـادی آسـیا در بازارجهانـی، تقویت 
همـکاری هـای منطقـه ای، پیشـگیری از بالیای طبیعی، اسـتفاده 
منطقـی از منابع طبیعـی، تضمین توسـعه پایدار، تکمیـل چارچوب 
همـکاری های موجـود و در نهایت تبدیل قاره آسـیا بـه یک جامعه 
آسـیایی بـا توانایی برقـراری ارتبـاط با بقیـه جهان و کمک بیشـتر 

بـرای رسـیدن به صلـح و رفـاه متقابـل در سراسـر دنیا اسـت.
ایــده نهایــی 9 کشــور اصلــی و بنیانگــذار ســازمان، تبدیــل 
گفتگــوی همــکاری آســیا بــه جایگاهــی بــرای تفاهــم و تشــریک 
ــه چالــش هــای موجــود و  مســاعی در زمینــه صلــح، رســیدگی ب
ــود. ــه نفــع مــردم آســیا ب پیــدا کــردن راه حــل هــای مشــترک ب

در حـال حاضر سـازمان گفتگوی همکاری های آسـیا بـا ۳۳ عضو، 
فـرا گیرتریـن تشـکل در آسـیا اسـت. اعضـای آن درحـال حاضـر 
کشـورهای جمهوری اسـالمی ایران، تایلند، چین، اندونزی، مالزی، 
ژاپـن، کـره جنوبـی، الئـوس، بنـگالدش، سـریالنکا، قزاقسـتان، 
قرقیزسـتان، تاجیکسـتان، عربسـتان، کویت، قطـر، عمـان، امارات 
متحـده عربی، بحریـن، کامبـوج، برونئی، مغولسـتان، بوتـان، هند، 
پاکسـتان، سـریالنکا، افغانسـتان، سـوریه، میانمار، ویتنـام، فیلیپین 

،سـنگاپور و ترکیه  هسـتند.

ســازمان گفتگــوی همــکاری آســیا بــر پایــه گفتگــو شــکل گرفته 
ــی،  ــاجرات سیاس ــات و بعضــاً مش ــارغ از مباحث ــا ف ــعی دارد ت و س
راههــای جدیــدی را برای ایجــاد همکاریهــای منطقــه ای مختلف 
بــا تمرکــز بــر مســائل توســعه ای و اقتصــادی شناســایی و تقویــت 
نماینــد. ریاســت مجمــع داوطلبانــه بــوده و دوره زمانــی یــک ســاله 
دارد. دبیــر خانــه مجــازی مجمــع در بانکــوک اســت. عالــی تریــن 
ارگان تصمیــم گیــری مجمــع، اجــالس وزیــران خارجــه اســت که 
کویــت مــی کوشــد بــه ســطح ســران ارتقــا بخشــد. ایــن ســازمان 
از آغــاز کار خــود تــا کنــون در دو زمینــه گفتگــو و رایزنــی بــا دیگر 
کشــورهای عضــو و اجــرای پــروژه هــای توســعه محــور، فعالیــت 

هــای خــود را گســترش داده اســت.
ــع  ــه مجم ــاره ای وزاری خارج ــرات ق ــو و مذاک ــه گفتگ در زمین
ــه ای و راه  ــای منطق ــکاری ه ــوالت و هم ــاالنه تح ــور س ــه ط ب
هــای افزایــش و تحکیــم وحــدت آســیایی را بررســی  مــی کنــد. 
ــون ۲0  ــا کن ــور ت ــعه مح ــای توس ــروژه ه ــرای پ ــش اج در بخ
ــن  ــرژی، کشــاورزی، ف ــات ان ــورد موضوع ــکاری در م ــه هم زمین
ــوی  ــی از س ــی و فرهنگ ــوژی، آموزش ــات، بیوتکنول آوری اطالع
ــت و  ــده اس ــب ش ــنهاد و تصوی ــف، پیش ــو تعری ــورهای عض کش
ــوان مجــری و  ــه عن در هــر بخــش یکــی از کشــورهای عضــو ب

ــت. ــده اس ــن ش ــرح تعیی ــئول ط مس

||گفتگــوی همــکاری آســیا چــه برنامــه هایــی بــرای 
گفتگــو میــان کشــورهای آســیا دارد؟ چــرا اساســاً بر 

گفتگــو تاکیــد دارد؟
همانطــور کــه مــی دانیــد در آســیا تشــکالت فراوانــی وجــود دارد و 
از آن جملــه مــی تــوان بــه »شــورای همکاری کشــورهای فارســی 
زبــان « با عضویت ســه کشــور ایــران ، افغانســتان و تاجیکســتان ، 
» شــورای همــکاری کشــورهای تــرک زبــان« بــا عضویــت  چهار 
کشــور ترکیه، قزاقســتان، آذربایجــان و قرقیزســتان ، » آ.ســه. آن« 
بــا عضویــت هفــت کشــور ، »ســازمان همــکاری شــانگهای« بــا 
حضــور هشــت کشــور، »ســازمان اکــو« بــا عضویــت  ۱۲ کشــور 
و »اتحادیــه کشــورهای حاشــیه اقیانــوس هنــد « بــا عضویــت  ۱9 

کشــور اشــاره کــرد.
 همانطــور کــه قبــاًل اشــاره شــد، ســازمان » گفتگــوی همــکاری 

آســیا« شــامل ۳۳ کشوراســت.
مشــکلی کــه در تشــکل هــای قبلــی آســیایی وجــود داشــت آن 
بــود کــه مصوبــات آنهــا بــرای اجرایــی شــدن  الزم بــود کــه  در 
پارلمــان کشــورهای مــورد نظــر مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار 
ــب و  ــرف تصوی ــادی ص ــبتا زی ــان نس ــپس زم ــت و  س میگرف

ــد. ــه آن میش ــص بودج تخصی
نخســت وزیــر وقــت تایلنــد بــه عنــوان طــراح گفتگوی همــکاری 
ــوی  ــکاری گفتگ ــازمان هم ــکیل س ــرای تش ــرط را ب ــیا دو ش آس
آســیا مطــرح کــرد یکــی اینکــه ســازمان و تشــکلی کــه بوجــود 
خواهــد آمــد » سیاســی« نباشــد و مســایل و مناقشــات مــرزی را 
در همــان ســازمانهای موجــود و قبلــی خــود حــل و فصــل نماینــد 
و بــا یــک تفکــر مثبــت و هــم گرایانــه بتواننــد تشــکل جدیــدی 
ــر کشــوری طرحــی  ــه اگ ــود ک ــد. شــرط دوم آن ب ــود آورن را بوج
ــروژه ای را مطــرح کــرد خــود آن کشــور مســئولیت اجــرای  ــا پ ی
آنــرا بــه عهــده گیــرد. اهمیــت ایــن پیشــنهاد آن بــود کــه کشــور 
پیشــنهاد دهنــده مســئول اجــرای طــرح  باشــد و از ســویی کشــور 

مــورد نظربــه عواقــب و نتایــج کار خــود آگاه باشــد.
*حضــور جمهــوری اســالمی ایــران در ســازمان همــکاری 
گفتگــوی آســیا از چــه زمانــی بــود و ایــران چــه پیشــنهاداتی را بــه 
ایــن ســازمان ارائــه داشــته اســت و کدامیــک محقق شــده اســت؟

عضویــت جمهــوری اســالمی ایران طــی ســومین اجــالس وزاری 
خارجــه کشــورهای عضــو در تاریــخ ۲0 ژوئــن ۲004 ) ۳۱ خــرداد 

۱۳8۳( در چیــن بــه تصویــب رســید. جمهــوری اســالمی ایــران در 
دومیــن اجــالس گــروه مطالعاتــی ) فروردین مــاه ۱۳87- ســئول( 
بــا توجــه بــه اهمیــت و نقــش مقولــه فرهنــگ در نزدیکــی بیــن 
ملتهــا و ایجــاد همبســتگی بیــن کشــورهای قــاره آســیا، همچنین 
ــژادی، مذهبــی و ســطوح متفــاوت اقتصــادی،  تنــوع فرهنگــی، ن
ــی  ــای فرهنگ ــب همکاریه ــنهاد تصوی ــی و سیاســی پیش اجتماع
ــکاری  ــوی هم ــع گفتگ ــه مجم ــتم را ب ــروژه بیس ــوان پ ــه عن ب
آســیا ارایــه نمــود. متعاقبــاً گــزارش توجیهــی تهیــه و بــه تصویــب 
نشســت ســوم گــروه ارشــد مطالعاتــی رســید. در همیــن نشســت 
جمهــوری اســالمی ایــران بــه عنــوان پیشــگام و مســئول پــروژه و 

هنــد بــه عنــوان همــکار انتخــاب شــدند.
جمهــوری اســالمی ایــران در نهمیــن نشســت گفتگــوی همکاری 
آســیا در تهــران )۱7 و ۱8 آبــان ماه ۱۳89( پیشــنهادات مشــخصی 
ــه  ــای فرهنگــی کشــورهای عضــو ارای ــکاری ه ــه هم را در زمین
ــی  ــرار گرفــت و مســئولیت برنامــه های ــب ق داد کــه مــورد تصوی

اجرایــی آنــرا بــه عهــده گرفــت.
لــذا بایــد در بخــش متولیــان فرهنگــی در داخــل کشــور اجماعــی 
ــای  ــش ه ــا بخ ــا ب ــل م ــن دلی ــه همی ــت ب ــی گرف ــورت م ص
فرهنگــی شــهرداریها، صــدا و ســیما، ســازمان تبلیغــات اســالمی، 
ــد  ــاد مانن ــی وزارت ارش ــای تخصص ــت ه ــا و معاون ــزای ه خبرگ
معاونــت هنــری و ســینمایی جلســات مختلفــی  را برگــزار کردیم و 

ــی یــک طــرح فرهنگــی شــدند. هریــک از ایــن ارگانهــا متول
معاونـت مطبوعاتی وزارت ارشـاد عالقه مندی خود را بـه راه اندازی 
یـک خبرگـزاری فرهنگـی گفتگـوی همکاریهـای آسـیایی ابـراز 
داشـت و سـازمان میـراث فرهنگی طرحـی را به عنـوان فعالیتهای 
فرهنگـی درمحدوده »جـاده ابریشـم« ارایـه کـرد. وزارت علوم نیز 
عالقه منـدی خود را بـه راه اندازی اتاق گفتگوی همکاری آسـیایی 
در دانشـگاهها ابـراز کـرد. از جمله پیشـنهادات جمهوری اسـالمی 

ایـران می تـوان بـه این مـوارد اشـاره کرد:
- تاسیســی مرکــز مطالعــات فرهنگی مجمــع گفتگــوی همکاری 

هــای آســیا
- تاسیس کرسی های فرهنگی در دانشگاههای کشورهای عضو

- انجــام پــروژه هــای مطالعاتــی در زمینــه هــای فرهنگــی و مردم 
شناســی و ایجــاد شــبکه ای از مــردم شناســان کشــورهای عضو

- تاسیس مرکز تحقیقات سینمایی آسیایی در ایران
ــت  ــه مدیری ــیایی ب ــی آس ــی پژوهش ــه فرهنگ ــار فصلنام - انتش

ــران ــالمی ای ــوری اس جمه
- انتشار دایره المعارف بزرگ آسیا

ــه  ــیا ب ــی آس ــایت فرهنگ ــی )وب س ــگاه اطالعات ــیس پای  -تاس
ــران( ــالمی ای ــوری اس ــت جمه مدیری

- احیای فرهنگی جاده ابریشم
- برگزاری مراسم بزرگداشت خادمان فرهنگ آسیا

- تقویت برگزاری هفته های فرهنگی و هنری در سطح آسیا
ــی  ــیایی و معرف ــگ آس ــان در فرهن ــته زن ــش برجس ــن نق - تبیی

ــودکان ــه ک ــیا ب ــگ آس فرهن
- تاسیس مرکز اسناد فرهنگی مجمع

- تقویــت همکاریهــای رســانه ای و برقــراری ســاز و کار بــه منظور 
تســهیل مبادالت رســانه ای
- تسهیل تبادل فیلم و سریال

- تاسیس اتاق فرهنگی در کشورهای عضو
-  تاسیس خبرگزاری مشترک آسیایی

اولیــن نشســت همــکاری هــای فرهنگــی مقامــات ارشــد مجمــع 
گفتگــوی همــکاری آســیا در روزهــای ۱9 و ۲0 اردیبهشــت ســال 
ــا هــدف برنامــه ریــزی، سیاســت گــذاری و تعییــن خــط  ۱۳90 ب
مشــی همــکاری هــای فرهنگــی میــان کشــورهای آســیایی بــه 
مدیریــت معــاون ســینمایی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در 

چگونگی گذار به »اتحادیه آسیایی«/
اتاق فکر گفتگوی همکاری آسیا

» عیسی رضا زاده« رئیس مرکز هماهنگی های فرهنگی 
همکاری آسیا گفت: از مهمترین ایده های که می توان در 
گفتگوی همکاری آسیا مطرح کرد راه اندازی اتاق فکر 

در این نهاد آسیایی است.
عیسی رضا زاده رئیس مرکز هماهنگی های فرهنگی 
 Asian Cooperation( آسیا  همکاری  گفتگوی 
تشریح  به  مهر،  خبرنگار  با  درگفتگو   )Dialogue
چگونگی  نیز  و  آسیا«  همکاری  »گفتگوی  فعالیتهای 
عضویت جمهوری اسالمی ایران در گفتگوی همکاری 

آسیا پرداخته که در ادامه می آید.
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آ ســـــــیا

تهــران برگزارشــد. کشــورهای شــرکت کننــده در ســه کمیتــه ۱( 
ســینما، تئاتــر، رادیــو و تلویزیــون ۲( پژوهــش و انتشــارات ۳( مردم 
ــه هــا و  ــه بحــث و بررســی زمین ــادالت فرهنگــی ب شناســی و تب

طــرح هــای همــکاری فرهنگــی پرداختنــد.
 جمهــوری اســالمی ایــران پــس از انتخــاب بــه عنــوان گزارشــگر 
ــی  ــای فرهنگ ــه ه ــخص را در زمین ــنهاد مش ــت، ۱۶ پیش نشس
مطــرح نمــود کــه مــورد تاییــد کلــی نماینــدگان شــرکت کننــده 
قــرار گرفــت. بــا ایــن حــال نماینــدگان کشــورهای شــرکت کننده 
ــد  ــات ارش ــدی مقام ــت بع ــه نشس ــا را ب ــرح ه ــن ط ــب ای تصوی
آســیایی کــه قــرار شــد در دهلــی نــو برگــزار شــود، موکــول کردند.

ــوی  ــازمان گفتگ ــد س ــات ارش ــی مقام ــت فرهنگ ــن نشس دومی
هماریهــای آســیا در ۳۱ فروردیــن و اول اردیبهشــت مــاه ۱۳9۱ در 
دهلــی نــو برگــزار شــد. درایــن نشســت کلیــه ۱۶ طرح پیشــنهادی 
جمهــوری اســالمی ایــران در مــورد همکاریهــای فرهنگــی 
ــر  ــل ت ــبتاً مفص ــی و نس ــورت کتب ــه ص ــه ب ــع ک ــای مجم اعض
ــود، مــورد بحــث و بررســی اعضــا و موافقــت کلــی  ارایــه شــده ب
ــع  ــای مجم ــی اعض ــزارش نهای ــردر گ ــا باردیگ ــت ام ــرار گرف ق
خواســتار طــرح هــای عملیاتــی و اجرایــی برنامــه هــای فرهنگی از 
ســوی جمهــوری اســالمی ایــران شــدند و آن را موکــول بــه ارایــه 
جزئیــات و طــرح تفصیلــی برنامــه هــا در نشســت بعــدی کــه قرار 
شــد بــار دیگــر در تهــران برگــزار شــود نمودنــد. در ایــن نشســت 
دو موضــوع دیگــر چــون جمــع آوری اســناد فرهنگــی کشــورها و 

ــان در ارتقــای فرهنــگ آســیایی اضافــه شــد. نقــش زن
ــکاری  ــوی هم ــازمان گفتگ ــد س ــات ارش ــت مقام ــومین نشس س
هــای آســیا در مــورد همــکاری هــای فرهنگــی در روزهــای ۱7 و 
۱8 اردیبهشــت ۱۳9۲ در ســطح وزرای فرهنــگ کشــورهای عضــو 
ــدور  ــا ص ــه ب ــت ۲ روزه ک ــن نشس ــد. در ای ــزار ش ــران برگ در ته
یــک بیانیــه ۲0 مــاده ای بــه اتمــام رســید، بــار دیگــر بــه نقــش 
منحصــر بــه فــرد ســازمان گفتگــوی همکاریهای آســیا بــه عنوان 
محلــی بــرای تبادل نظــر در گســتره آســیا تاکید شــد و مشــترکات 
ــکاری  ــل و هم ــرای درک متقاب ــی ب ــاس محکم ــی اس فرهنگ
ــعه  ــت و توس ــات و امنی ــاد ثب ــال آن ایج ــه نب ــردم و ب ــن م بی
تمــدن بشــری اعــالم گردیــد. در ایــن بیانیــه همچنیــن پیشــنهاد 
جمهــوری اســالمی ایــران بــرای میزبانــی مرکــز هماهنگــی های 
ــرای  ــان از اج ــول اطمین ــور حص ــه منظ ــران ب ــی در ته فرهنگ
ــط  ــود رواب ــروژه هــای مشــترک و بهب طــرح هــای فرهنگــی و پ
فرهنگــی میــان کشــورهای عضــو مــورد تصویــب قــرار گرفــت. 
بــا ایــن حــال برنامــه عملیاتــی و اجرایــی طــرح هایــی پیشــنهادی 
ــرح و  ــی مط ــت قبل ــه در دو نشس ــران ک ــالمی ای ــوری اس جمه
ســپس مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه بود، در نشســت ســوم 
نیــز ارایــه نشــد و اجــالس بــدون رســیدن بــه نتیجــه مشــخصی 
تنهــا بــار دیگــر در بیانیــه پایانــی ۱۶ پیشــنهاد جمهــوری اســالمی 
ایــران در زمینــه هــای فرهنگــی را تکــرار کــرد. نشســت همچنین 
پیشــنهاد کشــورفیلیپین بــرای میزبانــی اولیــن مراســم بزرگداشــت 
گنجینــه هــای بشــری زنــده آســیا را کــه قــرار شــد در اواخــر مهــر 
ســال ۱۳9۲ در مانیــل برگــزار شــود، مــورد تصویــب قــرار داد. البته 

ایــن برنامــه هیچــگاه توســط فیلیپیــن برگزارنشــد.
ما بـا ۳۳ سـفارتخانه کشـورهای مختلـف ارتبـاط داریم تـا آنها هر 
یـک نماینده مورد نظـر خود را به مـا معرفی نمایند . مـا تاکنون با ۶ 
سـفیر کشـورهای عضو مالقات کرده ایم و خوشـبختانه آنها ضمن 
اعـالم آمادگی جهت هـر گونه همکاری بـا مرکز، از تشـکیل مرکز 

و برنامه های آن بسـیار اسـتقبال کـرده اند.

|| از قــرن 21 بــه عنــوان قــرن آســیا یــاد مــی شــود 
اهمیــت آســیا در چیســت؟

آســیا از لحــاظ نیــروی انســانی بزرگتریــن قــاره بشــمار مــی رود. 
چیــن و هنــد بــا داشــتن جمعیــت میلیــاردی داری بیشــترین منبــع 
نیــروی کار انســانی هســتند. آســیا از لحــاظ منابــع طبیعــی غنــی 
ــه فــرد  ــوژی منحصــر ب تریــن ظرفیــت را داراســت، ازلحــاظ اکول
ــوردار  ــیاری برخ ــوع بس ــب از تن ــان و مذاه ــاظ ادی ــت، از لح اس
اســت. نژادهــا در آســیا متنــوع و مختلــف اســت. بعضــاً ایــن ســوال 

وجــود دارد کــه آیــا یکســانی باعــث وحــدت بیشــتر مــی شــود و 
یــا تنــوع نــژادی باعــث رقابــت مثبــت مــی شــود؟ لــذا ازهرجهــت 
کــه نــگاه کنیــم ایــن منابــع انســانی، منابــع طبیعــی، گســتردگی 
ــه  ــرن ۲۱ ب ــد و ازق ــی کن ــر م ــیا را افزونت ــت آس ــی اهمی جغرافیای

قــرن آســیا نــام بــرده مــی شــود.

||گفتگــو میــان کشــورهای آســیا در چــه زمینــه هایی 
قابل توســعه و گســترش اســت؟

هر کشـوری با توجه بـه قابلیت هـا و صالحیت های خـود در حوزه 
موبوطه مسـئولیت انجـام پروژه یـا طرحـی را قبول کرده اسـت. به 
طـور مثـال چیـن در زمینـه کشـاورزی، کـره جنوبـی در زمینه فن 
آوری اطالعـات، روسـیه در حـوزه محیـط زیسـت و ایـران حـوزه 
فرهنـگ و هنـر را بدسـت گرفتند و وقتـی ما نگاه می کنیم آسـیای 
میانـه و شـبه قـاره حـوزه تمدنـی ایـران اسـت. در هنـد ازموضـوع 
عرفـان و تصـوف گرفته تا شـخصیت سـید علـی همدانـی همه از 

اشـتراکات فرهنگـی ایـران با شـبه قاره هند اسـت.
پــروژه ســیاحت و گردشــگری را کشــور تایلنــد مطــرح کرده اســت 
چــون صنعــت گردشــگری نیــز بــرای ایــران قابــل اهمیــت اســت. 
ــرار  ــران ق ــالمی ای ــوری اس ــت جمه ــگری ریاس ــت گردش معاون
اســت در ســال ۲0۱۶ کنفرانــس وزاری گردشــگری ســازمان 
ــران برگــزار کنــد و ایــن  گفتگــوی همــکاری هــای آســیا را در ای
خــود بــا حــوزه فرهنــگ مرتبــط اســت. ترکیــه، مالــزی، اندونــزی 
و تایلنــد در حــوزه گردشــگری فعــال هســتند. جدیــداً طرحــی بنام 
ــز در  ــد همایــش نی ــدازی شــده و چن »گردشــگری حــالل« راه ان
ایــن رابطــه در ترکیــه، مالــزی و حتــی در تایلنــد نیــز برگزارشــده 
ــی  ــت باالی ــیا دارای ظرفی ــورهای آس ــگری در کش ــت. گردش اس
ــی  ــم م ــه ســهم داری ــن زمین ــل اینکــه در ای ــه دلی ــا ب اســت و م
ــا کشــورهایی آســیایی  ــی ب ــه همــکاری خوب ــن زمین ــم درای توانی
داشــته باشــیم. مــا در صدد هســتیم کانــون فیلم ســازان آســیایی را 
درحــوزه فرهنگــی بوجــود آوریــم. در آســیا پنج کشــور وجــود دارند 
کــه بلــوک فیلــم ســازی هســتند ماننــد هنــد، چیــن، کــره جنوبی، 
ژاپــن و ایــران. کشــورهای آســیایی بایــد نیــاز بــه تولیــد و فــروش 

فیلــم را بیــن کشــورهای خــود بــه وجــود آورنــد.
ــا انتخــاب شــهروند فرهنگــی گفتگــوی  ــای م ــده ه  از دیگــر ای
ــت .  ــو اس ــورهای عض ــگان کش ــن  نخب ــیا ازبی ــای آس همکاریه
ــر و ادب  ــف فرهنــگ و هن از هــر کشــوری در حــوزه هــای مختل
۱0 شــهروند انتخــاب شــوند  و اگرجمــع اینهــا بــه  تعــداد بــه ۳۳0 
نفــر برســند حداقــل کاری کــه مــی توان بــرای ایــن افــراد منتخب 
انجــام داد اینســت کــه بــه آنهــا اجــازه داده شــود بــدون ویــزا بــه 
کشــورهای عضــو ســفر کننــد و ایــن باعــث مــی شــود این حــد از 

نخبــگان در کشــورهای مــورد نظــر شناســایی شــوند.

از ســویی مــی تــوان کانــون زنــان حــوزه گفتگــوی همکاری آســیا 
را راه انــدازی کــرد کــه در آن زنــان ۳۳ کشــور آســیایی در ســطح 
آکادمیــک بتواننــد بــا هــم همــکاری داشــته باشــند و ایــن کانــون 
ــتاد  ــوان اس ــه عن ــف علمــی  ب ــای مختل ــوزه ه ــیا در ح ــان آس زن
مدعــو در کشــورهای آســیایی در دانشــگاهها حضور داشــته باشــند. 
ایــن کانــون زنــان آســیا مــی توانــد ظرفیتــی در حــدود 700 نفــررا 
ــای  ــوزه ه ــوند در ح ــد ش ــیایی متعه ــرد و کشــورهای آس در برگی
مختلــف اســتادان مدعــو را از کشــورهای عضــو ســازمان دعــوت 

بــه همــکاری کننــد.
ــه داد  ــوان ارای ــی ت ــازمان م ــن س ــه در ای ــی ک ــده های ــر ای از دیگ
ــه  ــت ک ــیا اس ــکاری آس ــوی هم ــر گفتگ ــاق فک ــدازی ات راه ان
ــه  ــی شــود ک ــک معرف ــردی در ســطح آکادمی ــر کشــوری ف از ه
ــور  ــای کش ــد ظرفیته ــد و بتوان ــی باش ــای خاص ــت ه دارای قابلی
ــوان از  ــا ایــن روش مــی ت ــد. ب ــی معرفــی کن مــورد نظــر را بخوب
ظرفیــت هــای دانشــگاهی کشــورهای مختلف آســیایی آگاه شــد. 
اگــر مــا بخواهیــم ماننــد اتحادیــه اروپــا »اتحادیــه آســیا« را بوجود 
آوریــم مــی توانیــم از همیــن اتاقهــای فکــر اســتفاده کنیــم و ایــن 
ــاق  ــن ات ــای ای ــم. اعض ــرار دهی ــازمان ق ــاله س ــتور 5 س را در دس
فکــر مــی تواننــد مشــکالت و مســایل را نقــد و بررســی کننــد و 

ــد. ــه دهن ــه ارای ــن زمین ــای الزم را در ای راهکاره
اجــالس وزاری خارجــه ســازمان گفتگــوی همــکاری آســیا 
ــد  ــل در تایلن ــا آوری ــارس ی ــاه م ســه ماهــه اول ســال ۲0۱۶ در م
برگــزار خواهــد شــد. اجــالس ســران ســازمان هــر دو ســال یکبــار 
ــد و در  ــزار ش ــت برگ ــال ۲0۱4 در کوی ــود. در س ــی ش تشــکیل م

ــد. ــد ش ــزار خواه ــد برگ ــر ۲0۱۶ در تایلن اواخ
 اجــالس ســران در ســال ۲0۱8 در تهــران و بــه میزبانــی 
جمهــوری اســالمی ایــران برگــزار خوهــد شــد. در اجالســی که در 
کویــت برگــزار شــد ایــن کشــور خواستارتشــکیل دبیرخانــه دایمی 
بــه مرکزیــت کویــت شــد امــا ایــن طــرح پذیرفتــه نشــد و در حال 
ــود دارد و در اجــالس  ــت وج ــه موق ــر خان ــک دبی ــط ی حاضــر فق
ــد. در  ــد ش ــری خواه ــم گی ــورد تصمی ــن م ــده در ای ــران در آین س
ــی  ــو صــورت م ــای کالن گفتگ ــروژه ه ــاره پ بخــش ســران درب
ــاره اعتبــارات اختصــاص  گیــرد و در یــک رده پاییــن تــر از آن درب
ــواًل  ــن اجــالس معم ــرد و ای ــی گی ــو صــورت م ــده گفتگ داده ش
ســاالنه برگــزار می شــود و پــروژه هــا در ســطح وزرای کشــورهای 

عضــو ســازمان انجــام مــی شــود.
اجــالس وزرای متولیــان اجــرای پــروژه هــا نیــز جداگانــه برگــزار 
مــی شــود و ایــران کــه متولــی اجــرای پــروژه فرهنگ و هنراســت 
ــت. وزارت  ــرده اس ــزار نک ــی برگ ــال اجالس ــا ح ــال ۱۳9۲ ت از س
ــا ایــن  فرهنــگ و ارشــاد جمهــوری اســالمی ایــران ســعی دارد ت

ــد. اجــالس را در ســال ۲0۱۶ برگــزار کن
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آ ســـــــیا

قاره گفت:  یک کارشناس مسائل شبه 
سران هند و پاکستان برای ازسرگیری 
اما  مذاکرات صلح عزم راسخی دارند، 
در این میان موانعی وجود دارد که اصلی 
امنیت  و  اطالعات  سازمان  مانع  ترین 

است.  )ISI(پاکستان
با  مهر  خبرگزاری  در  که  نشستی  در 
»سلیمان  مالزهی«،  »پیرمحمد  حضور 
زارع« و »شبیر علی شهباز«، کارشناسان 
مسائل  شد،  برگزار  قاره  شبه  مسائل 
از جمله »روابط سه  قاره  منطقه و شبه 
-افغانستان«،  -پاکستان  هند  کشور 
صلح  مذاکرات  روند  »بررسی 
افغانستان  طالبان  »روابط  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 
و چین«  روسیه  و  آمریکا  با کشورهای 
مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش 
دوم این نشست تنش های هند و پاکستان 
برسر مسئله کشمیر و رو بهبود رفتن روابط  
دو کشور بررسی شده که در ادامه از نظر 

گذرد. می 

ــریف« و  ــواز ش ــدار »ن ــب دی || متعاق
»نارنــدرا مــودی« نخســت وزیــران دو 
کشــور هنــد و پاکســتان در »پاریــس« 
ــه  ــر خارج ــفر وزی ــال آن س ــه دنب و ب
هنــد بــه پاکســتان، بــرای شــرکت در 
کنفرانــس »قلــب آســیا«، دو کشــور از 
ــه  ــاره مذاکــرات ســخن گفت آغــاز دوب
ــاره ایــن  انــد. دالیــل از ســرگیری دوب

ــت؟ ــرات چیس مذاک
ســلیمان زارع: نــواز شــریف و نارندرامــودی، 
نخســت وزیــران هنــد و پاکســتان، هــر دو 
خواهــان انجــام مذاکــرات هســتند امــا موانعــی 
بــر ســر راه ایــن مذاکــرات وجــود دارد کــه 
ــه  ــریف ب ــع نوازش ــت. در واق ــی اس ــل بررس قاب
ــرس از  ــد و ت ــاد هن ــریع اقتص ــد س ــر رش خاط
غیــر قابــل کنتــرل شــدن ســرعت رشــد اقتصــاد 
ایــن کشــور، نگــران اســت کــه شــاید ایــن رشــد 
ــه حــدی در  ــد را ب ــدرت هن اقتصــادی ســریع ق
ــوردن  ــم خ ــبب بره ــه س ــرد ک ــاال بب ــه ب منطق
ــوان  ــه عن ــد ب ــده و هن ــه ای ش ــوازن منطق ت
قــدرت برتــر بتوانــد بــه راحتــی بــه هــر اقدامــی 
در پاکســتان دســت بزنــد، بنابرایــن نــواز شــریف 
ــادی  ــه اقتص ــاد فاصل ــری از ایج ــرای جلوگی ب
عمیــق بیــن هنــد و پاکســتان و هم چنیــن برای 
برقــرای تــوازن درمنطقــه بــه مذاکــرات بــا هنــد 

ــان داد. ــی نش روی خوش
 از دیگــر ســو بــا توجــه بــه رشــد ســریع اقتصــاد 
ــادی  ــد اقتص ــن رش ــع دومی ــه در واق ــد ک هن
بــزرگ منطقــه اســت، ایــن کشــور نیاز شــدیدی 
ــزی  ــه چی ــال ۲0۲5 ب ــا س ــرژی دارد و ت ــه ان ب
ــد اســت.  ــی نیازمن ــرژی کنون ــر ان حــدود دو براب

ــا  ــکاری ب ــه هم ــی حاضــر ب ــر دهل ــن اگ بنابرای
ــه  ــد خــط لول ــر نخواه ــاد نباشــد و اگ اســالم آب
ــتان،  ــتان، پاکس ــتان، افغانس ــی« )ترکمنس »تاپ
هنــد( کــه از ترکمنســتان بــه ســمت افغانســتان 
و ســپس بــه پاکســتان و ســرانجام بــه هنــد گاز 
رســانی مــی کنــد، عملــی شــود و هــم چنیــن با 
توجــه بــه مانــع تراشــی هــا کــه بــر ســر خــط 
ــا بحــران  ــد ب ــا هن ــح وجــود دارد قطع ــه صل لول

ــد. ــد ش ــه خواه ــرژی مواج شــدید ان
از طرفــی 5 نیــروگاه هســته ای در ایالــت 
»راجســتان« هنــد بــه دلیــل نداشــتتن ســوخت 
ــه  ــز ب ــن نی ــد و ای ــده ان ــل ش ــته ای، تعطی هس
نوبــه خــود یــک مانــع بــزرگ اســت برســر رشــد 
ــن  ــگیری ازای ــرای پیش ــد ب ــد. هن ــاد هن اقتص
ــا پاکســتان روی آورده  ــرات ب ــه مذاک موضــوع ب
ــی  ــی شــدن تاپ ــای عمل ــت راه ــن ترتی ــا بدی ت
ــرژی در  ــران ان ــع از بح ــرده و مان ــهیل ک را تس

ــود. ــورش ش کش
 امــا بایــد دانســت کــه بــر ســر راه ایــن 
مذاکــرات موانعــی وجــود دارد کــه اصلــی تریــن 
ــع همــان ISI )ســازمان اطالعــات و امنیــت  مان
ــد  ــی خواه ــه ISI نم ــرا ک ــت. چ ــتان( اس پاکس
ــواز شــریف تمــام  ــام ن ــه ن کــه ایــن مذاکــرت ب
ــه  ــت زیرکان ــک حرک ــریف در ی ــا ش ــود. ام ش
ســرمایه گــذاری 45 میلیــون دالری بــا چینــی ها 
را به جای »کراچی« در بنــدر »گوادر« اجرایی می 
کنــد چــرا کــه کراچــی نســبت بــه بنــدر گــوادر 
پیشــرفته تــر اســت و در نتیجــه امــکان دارد کــه 
نیروهــای ISI  بتواننــد بــه راحتــی نفوذ کننــد و با 
ایجــاد ناامنــی ایــن معاملــه را نــا کارآمــد کننــد.

در نتیجــه بــا انجــام ایــن معاملــه در بنــدر گــوادر 
و انتقــال خــط لولــه گاز ۱۶00 کیلومتــری از کنار 
مرزهــای روســیه، افغانســتان و چیــن و از مناطق 
ناامنــی چــون »ســین کیانــگ«، کمــک کــرد تا 
ایــن حرکــت خــط لولــه گاز تاثیــر مثبــت خــود را 
در منطقــه بــه ویــژه مناطــق ناامــن بگــذارد چــرا 
کــه هــرگاه در منطقــه ای اقتصــاد قــوی عمــل 
ــوده  ــد ب ــه ناکارآم ــم در آن منطق ــرده تروریس ک

اســت.

ــکل  ــاس ش ــا احس ــز ب ــد نی ــو هن ــر س از دیگ
گیــری گــروه تروریســتی جدیــد داعــش در کنــار 
طالبــان در پاکســتان، نگــران اســت. بایــد توجــه 
ــان در پاکســتان شــکل  داشــت کــه گــروه طالب
گرفــت بعــد وارد افغانســتان شــد و در آنجــا قوت 
ــز  ــد نی ــر هن ــان گی ــات آن گریب ــت و صدم گرف

شــد.
 در واقــع داعــش در »ننگرهــار« بــه قــدری 
مســلط شــد کــه توانســت اقــدام بــه راه انــدازی 
رادیویــی بــه نــام رادیــو خالفت کنــد. اگــر خوب 
دقــت کنیــد مــی بینیــد کــه در قســمت شــمالی 
ننگرهــار شــهر »کنــر«  و در بخــش باالیــی کنر 
ــن  ــت و پایی ــع اس ــتان« واق ــهر »نورس ــم ش ه
نورســتان هــم شــهر هــای »پکیــا« و »پتکیــا« 
ازجملــه شــهرهایی هســتند کــه دقیقــا هــم مرز 
ــد نگــران  ــن هن ــا کســتان هســتند. بنابرای ــا پ ب
ــش  ــد داع ــتی جدی ــروه تروریس ــه  گ ــت ک اس
ــرد و ســپس وارد  ــدرت بگی ــز در افغانســتان ق نی
پاکســتان شــده و صدمــات آن دامــن گیــر هنــد 
ــرای جلوگیــری از وقــوع  ــذا هنــد ب نیــز شــود. ل
ــه از  ــریف ک ــواز ش ــمت ن ــه س ــری ب ــن ام چنی
ــرات  ــرای مذاک ــی ب ــره مطلوب ــان مه ــر آن نظ

ــرد. ــت دراز ک ــت، دس اس
ــان  ــر دو خواه ــودی ه ــریف و نارندرام ــواز ش ن
ــرات  ــر راه مذاک ــر س ــا ب ــتند ام ــرات هس مذاک

ــود دارد. ــیاری وج ــع بس موان

ــور،  ــی دو کش ــرات آت ــا در مذاک || آی
مســئله کشــمیر نیــز بررســی و حــل و 

ــد؟ ــد ش ــل خواه فص
ــئله  ــمیر، مس ــئله  کش ــهباز: مس ــبیرعلی ش ش
ــن  ــت. ای ــتان اس ــد و پاکس ــرای هن ــی ب حیات
ــی  ــی برخ ــات سیاس ــه حی ــاید ادام ــئله ش مس
ــد  ــرگاه در هن ــد. ه ــد کن ــار تهدی ــزاب را دچ اح
ــت آن  ــود و از محبوبی ــی ش ــف م ــی تضعی حزب
ــمیر  ــئله کش ــرعت مس ــه س ــود، ب ــی ش ــم م ک
و یــا نفــوذ تروریســت هــا از پاکســتان بــه هنــد 
بــه شــدت بــروز پیــدا مــی کنــد. همانطــور کــه 
ــای تروریســتی  ــروه ه ــه ســال ۲008 گ در حمل

پاکســتان بــه »بمبئــی« ایــن اتفــاق افتاد و ســال 
گذشــته بــود کــه یکــی از عوامــل ایــن حملــه به 
نــام »قصــاب« محکــوم بــه اعــدام شــد و بــه دار 

ــد. ــه ش آویخت
حتــی در اولیــن نشســت همــکاری هــای 
ــور  ــز دو کش ــکا نی ــد و آمری ــن هن ــردی بی راهب
ضمــن محکوم کــردن ایــن حملــه و درخواســت 
پیگیــری پرونــده مربــوط بــه ایــن واقعــه، بــرای 
اولیــن بــار بیانیــه مشــترکی را در راســتای مبارزه 

ــد. ــا تروریســم صــادر کردن ب
ــی اســت.  ــکار عموم ــا اف ــازی ب ــع ب ــن در واق ای
ــور  ــن ط ــو ای ــک س ــد از ی ــود هن ــه خ ــرا ک چ
ــود را  ــالش خ ــه ت ــه هم ــد ک ــی ده ــان م نش
بــرای حــل ایــن مســئله و مذاکــرات انجــام مــی 
ــا  ــه م ــد ک ــی کن ــان م ــو بی ــر س ــد و از دیگ ده
در خطــوط مــرزی عقــب نشــینی نمــی کنیــم و 
اگــر اتفاقــی بیفتــد مــا در همیــن خطــوط مرزی 
جــواب پاکســتان را خواهیــم داد. در واقــع همیــن 
ــم  ــا تحری ــه و ی ــن منطق ــش در ای ــادل آت تب
کشــمیری هــا در بخــش حمــل و نقــل و پــس از 
آن، آزادســازی تدریجــی ایــن تحریــم هــا همــه 
ــا افــکار عمومــی دارد. ــازی ب و همــه نشــان از ب

|| چــرا هنــد قصــد دارد ســامانه 
ــیه  ــه از روس ــکی »اس-300« ک موش
خریــداری مــی کنــد را بیــن مرزهــای 
ــا  ــد و آی ــتقر کن ــتان مس ــد و پاکس هن
ــن دو  ــن ای ــی بی ــگ اتم ــال جن احتم

کشــور وجــود دارد؟
ــاد.  ــد افت ــاق نخواه ــن اتف ــبیرعلی شــهباز: ای ش
ــد  ــن هن ــدی بی ــری ج ــن درگی ــع آخری در واق
ــه  ــود. ن ــگ »کارگل« ب ــان جن ــتان هم و پاکس
ــچ  ــتان هی ــاد پاکس ــه اقتص ــد و ن ــاد هن اقتص
ــی  ــری طوالن ــگ و درگی ــوی جن ــدام جوابگ ک
ــی  ــن اتفاق ــع چنی ــود و در واق ــد ب ــدت نخواه م
بــه ضــرر دو کشــور تمــام خواهــد شــد. مــا نمــی 
توانیــم بگوییــم کــه ایــن هــا از لحــاظ اقتصادی 
ــا یــک هژمونــی  ــی( و ی یــک انحصــار )مونوپول
ــن  ــع ای ــود در واق ــی ش ــه محســوب م در منطق

سازمان اطالعات پاکستان بزرگترین مانع مذاکرات دهلی-اسالم آباد است
بنفشه اسماعیلی-علی کاووسی نژاد
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آ ســـــــیا

ــدان  ــگ و دن ــتر   چن ــتان بیش ــد و پاکس ــع هن مواض
نشــان دادن بــه یکدیگــر اســت تــا بدیــن طریــق بتواند 
امنیــت داخلــی خــود را حفــظ کننــد و قــدرت خــود را به 

ــانند. ــل بکش ــرف مقاب رخ ط

ــی  ــور خارج ــاور ام ــز« مش ــرتاج عزی || »س
پاکســتان، بیــان داشــت کــه دبیــر کل 
ــفر و  ــاد س ــالم آب ــه اس ــد ب ــه هن امورخارج
بــا همتــای پاکســتانی خــود دیــدار و مذاکره 
ــی  ــه نکات ــدار چ ــن دی ــرد. در ای ــد ک خواه

ــد؟ ــد ش ــرح خواه ــرف مط ــن دو ط بی
شــبیر علــی شــهباز: در واقــع وقتــی اعــالم ســفر مــی 
شــود اکثــر کشــورهای منطقــه و حتــی آمریــکا نیــز از 
ایــن ســفر اســتقبال مــی کننــد، همانطــور کــه در مورد 
ایــن ســفر نیــز »جــان کربــی« ســخنگوی کاخ ســفید 

نیــز حمایــت خــود را اعــالم کــرد.
در واقــع این ســفر هــم از لحــاظ اقتصــادی اهمیــت داد 
کــه دو کشــور بتواننــد بــه ســمت همــکاری اقتصــادی 
پیــش برونــد و هــم اینکــه مــی تــوان امیــدوار بــود این 
ســفر نقطــه آغــازی باشــد بــرای مشــخص کــردن و یا 
ــه توافــق رســیدن دو کشــور در جهــت  ــه ای ب ــه گون ب

برقــراری صلــح موقــت در کشــمیر.
اگــر ســفر مذکــور حتــی نتیجــه مطلوبــی هــم نداشــته 
باشــد در حــال حاضــر و در بحــث کنونــی بــه نفــع هــر 

دوطــرف هســت.

|| دولــت هنــد اعــالم کرده اســت کــه حاضر 
بــه مذاکــرات راجــع بــه کشــمیر اســت، اما 
ــد  ــره خواه ــمیری مذاک ــورد کش ــا درم صرف
کــرد کــه تحــت ســلطه پاکســتان اســت. با 
ایــن وجــود مســئله کشــمیر چگونــه حــل و 

فصــل خواهــد شــد؟
شــبیرعلی شــهباز: مســئله کشــمیر درحقیقــت مســئله 
ــه از  ــتند ک ــر نیس ــرف حاض ــت و دو ط ــی اس حساس
ــد.  ــد عقــب نشــینی کنن موضــع و دیدگاهــی کــه دارن
لــذا اگــر ایــن موضــوع مطــرح هــم بشــود بــه نتیجــه 

ــید. ــد رس نخواه
ــمیر را  ــمت از کش ــن قس ــد ای ــه هن ــر اینک ــه خاط ب
کشــمیر غصــب شــده مــی دانــد کــه پاکســتان بــر آن 
مســلط شــده اســت و دقیقا همین رویکــرد را پاکســتان 
ــق  ــل طب ــد دارد. در اص ــمیر هن ــه  کش ــبت ب ــز نس نی
توافقــی کــه قبــال انجام شــده بــود کشــمیر بایــد عمال 
ــن کار را انجــام  ــد ای ــا هن ــی شــد ام از آن پاکســتان م
ــاق  ــان اتف ــه آن زم ــدی ک ــرایط و آن رون ــداد و آن ش ن
ــی  ــش و جنگ ــد. در تن ــش ش ــاد تن ــث ایج ــاد باع افت
کــه در ســال ۱974بیــن هنــد و پاکســتان اتفــاق افتــاد 
ــا مداخلــه ســازمان هــای بیــن المللــی تمــام شــد،  و ب
پاکســتان تنهــا توانســت یــک ســوم کشــمیر را آن هــم 

ــرد. ــه زور نظامــی از هنــد بگی ب

ــرات  ــل مذاک ــران آزادی در ح ــش رهب || نق
ــت؟ ــمیر چیس کش

رهبــران آزادی چــون »ســید علــی گیالنــی«، »یاســین 
ــای  ــره ه ــزو چه ــه ج ــد« ک ــم احم ــک« و »نعی مل
شــاخص آن هســتند رویکــرد جدیــدی درقبال کشــمیر 
درپیــش گرفتــه انــد. بــه ایــن صــورت کــه نــه خواهان 
الحــاق بــه پاکســتان هســتند و نــه خواهــان الحــاق بــه 
هنــد، بلکــه خواهــان منطقــه خــود مختــار و مســتقلی 
هســتند کــه نــه تحــت کنتــرل پاکســتان باشــد و نــه 
تحــت کنتــرل هنــد و ایــن رویکــرد آهســته آهســته در 

حــال گســترش اســت.

اســتاد آمریکایــی اقتصــاد سیاســی گرایــش بــه منطقــه گرایی 
را بیانگــر ضعــف رونــد جهانــی ســازی ندانســته آن را موجــب 

تقویــت اجــرای جهانــی ســازی مــی دانــد.
ــوی  ــارت آزاد دو س ــان تج ــال پیم ــاه امس ــیزدهم مهرم س
اقیانــوس آرام )ترانــس پاســیفیک()TPP( کــه توافقــی 
ــکا و ۱۱  ــای آمری ــالش ه تاریخــی اســت پــس از 5 ســال ت
ــترالیا،  ــی، اس ــام، برونئ ــزی، ویتن ــن، مال ــامل ژاپ ــور ش کش
ســنگاپور، نیوزیلنــد، کانــادا، پــرو، مکزیــک و شــیلی بــه امضــا 

ــید. رس
ــا را  ــارت آزاد در دنی ــه تج ــن منطق ــه بزرگتری ــق ک ــن تواف ای
بــه وجــود خواهــد آورد موجــب حــذف هــزاران تعرفــه واردات 
اجنــاس و محصــوالت شــده و بــرای ۱۲ کشــور امضــاء کننده 

آن، اســتانداردهای مشــترکی را ایجــاد خواهــد کــرد.
ــه تنهــا  معاهــده ترانــس پاســیفیک پــس از نهایــی شــدن ن
محدودیــت هــای تجــاری اعمــال شــده بــر روی هــزاران کاال 
از محصــوالت دارویــی آمریــکا گرفتــه تــا فــراورده هــای لبنی 
نیوزلنــد، برنــج ژاپــن و ســرامیک ویتنــام را شــامل مــی شــود، 
بلکــه در ابعــادی وســیعتر بــه دولــت واشــنگتن کمــک مــی 
ــی را در یکــی از اســتراتژیک  ــن تجــارت جهان ــا قوانی ــد ت کن
ــب  ــن ترتی ــه ای ــا ب ــد ت ــی کن ــا بازنویس ــق دنی ــن مناط تری
ــکا،  ــاخت آمری ــای س ــرای کااله ــی ب ــا بازاریاب ــان ب همزم
ــه  ــز ب ــد نی ــن و هن ــر چی ــدرت هــای اقتصــادی آســیا نظی ق

ــی تجــارت وادار شــوند. ــدل هــای آمریکای ــت از م تبعی
ــی از  ــود ناش ــای موج ــم ه ــی از بی ــک، یک ــری تئوری از منظ
گســترش نهادهــا و ســازمان هــای منطقــه ای تحــت الشــعاع 
ــی  ــع برخ ــت. در واق ــدن اس ــی ش ــوع جهان ــرار دادن موض ق
ــی  ــه نوع ــی ب ــه گرای ــترش منطق ــه گس ــتند ک ــد هس معتق

ــت. ــازی اس ــی س ــدی جهان ــان از ناکارآم نش
ــی در  ــه گرای ــه منطق ــد هســتند ک ــز معتق ــده ای نی ــه ع البت
ــترش  ــث گس ــه باع ــت بلک ــدن نیس ــی ش ــا جهان ــاد ب تض

ــود. ــی ش ــز م ــدن نی ــی ش جهان
ــاون  ــی و مع ــاد سیاس ــتاد اقتص ــایر« اس ــور س ــر »آرت دکت
ســابق شــورای روابــط خارجــی شــیکاگو در خصــوص 

اهمیــت منطقــه گرایــی و اینکــه آیــا منطقــه گرایــی منجــر 
بــه تضعیــف جهانــی ســازی خواهــد شــد یــا موجــب تقویــت 
آن گفــت: دیــدگاه مــن ایــن اســت کــه تجــارت منطقــه ای، 
ــه  ــا ب ــه ای نهایت ــای منطق ــر رونده ــذاری و دیگ ــرمایه گ س
جهانــی ســازی ختــم خواهــد شــد. بــر خــالف عــده ای کــه 
منطقــه ای را مغایــر رونــد جهانــی شــدن مــی داننــد معتقــد 
هســتم کــه منطقــه ای بــه رونــد جهانــی شــدن کمــک مــی 

ــد. کن
وی در ادامــه گفــت: جهانــی ســازی و منطقــه گرایــی موجــب 
ــر.  ــب یکدیگ ــه رقی ــتند و ن ــر هس ــدن همدیگ ــی ش اجرای
ــت  ــتای تقوی ــی در راس ــه گرای ــای منطق ــع فراینده در واق
فرایندهــای جهانی شــدن هســتند. البتــه برخی معتقد هســتند 
گرایــش بــه منطقــه گرایــی در عرصــه تجــاری و اقتصــادی 
ــت و  ــدن اس ــی ش ــای جهان ــف رونده ــده تضعی ــان دهن نش
ــی  ــه گرای ــه منطق ــورها رو ب ــا کش ــده ت ــث ش ــن باع همی

ــد. بیاورن
آرتــور ســایر دربــاره علــت عــدم تاثیــر گــذاری جهانی ســازی 
ــای  ــم ه ــالف رژی ــر خ ــت: ب ــی گف ــای امنیت ــم ه ــر رژی ب
ــد توجــه داشــت کــه بحــث  ــی و تجــاری بای اقتصــادی، مال
ــاوت در  ــن تف ــت ای ــاوت اســت. عل ــی متف ــم هــای امنیت رژی

ــی اســت. ــوالت امنیت ــت مق اهمی
وی در ادامــه افــزود: بــه بیــان دیگــر اگرچــه رژیــم هــای مالی 
و تجــاری مــی تواننــد ســازمانهای غیــر دولتــی شــکل بگیرند 
ــه  ــدود ب ــی مح ــای امنیت ــم ه ــی رژی ــد ول ــترش یابن و گس
دولتهــا هســتند. بــر ایــن اســاس نظــام هــای امنیتــی اساســا 
بــر بنیــان دولت-ملــت هســتند و ســازمان هــای بیــن المللــی 

محســوب نمــی شــوند.
ــا  ــرا ب ــه چ ــوال ک ــن س ــه ای ــی در پاســخ ب ــتاد آمریکای اس
وجــود اینکــه چیــن بیشــترین جمعیــت جهــان را دارد ولــی 
فرهنــگ چینــی تاثیــر گســترده ای در جهــان نداشــته 
ــر  ــی از نظ ــگ چین ــن فرهن ــاد م ــه اعتق ــت: ب ــت، گف اس
ــر  ــع تاثی ــف موس ــر در تعری ــال حاض ــز در ح ــی و نی تاریخ

ــت. ــته اس ــترده ای داش گس

گفتگو بامعاون سابق شورای روابط خارجی شیکاگو:

جهانی شدن و منطقه گرایی رقیب همدیگر 
نیستند/گسترش فرهنگ چینی
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آ ســـــــیا

ــزی  ــت در مال ــترش وهابی ــتای گس ــعود در راس ــدان آل س خان
و ســرکوبی شــیعیان ایــن کشــور بــه »نجیــب رزاق« نخســت 

ــد. ــون دالر رشــوه دادن ــن کشــور ۶8۱ میلی ــر ای وزی
ــزی اســت  ــر مال ــون رزاق« ششــمین نخســت وزی ــب ت »نجی
ــداوی«  ــد ب ــداهلل احم ــر »عب ــن ب ــی گرفت ــس از پیش ــه پ ک
ــمت  ــه س ــال ۲009 ب ــزی از س ــین مال ــر پیش ــت وزی نخس
ــزی رســیده اســت. نجیــب رزاق از ســال  ــری مال نخســت وزی
۲00۳ تــا ۲009 ســمت معاونــت نخســت وزیــری مالــزی را بــه 

ــت. ــده داش عه
ــاه  ــس از م ــزی پ ــتان کل مال ــی« دادس ــدی عل ــد اپن »محم
ــد کــرد کــه  ــروز ســه شــنبه تایی هــا پنهــان کاری الجــرم دی
ــارد  ــن کشــور دو میلی ــر ای ــون رزاق« نخســت وزی ــب ت »نجی
ــواده  ــون دالر از خان ــر ۶07 میلی ــت براب ــون رینگی و ۶00 میلی
ســلطنتی عربســتان دریافــت و بــه حســاب شــخصی اش واریز 
شــده اســت. وی در عیــن حــال تاکیــد کــرد ایــن رشــوه مالــی 

ــده شــده اســت. ــان بازگردان ــه آن ســران ســعودی ب
براســاس اســنادی کــه کمیســیون مبــارزه بــا فســاد مالــزی در 
اختیــار دادســتان قــرار داده اســت در مجمــوع ۶8۱ میلیــون دالر 
ــواده  ــک خان ــت کم ــون رینگی ــارد و 80 میلی ــا دو میلی ــر ب براب
ســلطنتی ســعودی از ۲۲ مــارس ۲0۱۳ تــا چهــارم آوریــل ایــن 
ــر  ــت وزی ــخصی نخس ــاب ش ــه حس ــت ب ــار نوب ــال در چه س

واریــز شــده اســت.
از ســوی دیگــر پایــگاه خبــری »مالــزی آزاد امــروز« نیــز هفتــه 
گذشــته اعــالم کــرده بــود کــه ســران عربســتان چنــد میلیــون 
دالر بــه نجیــب تــون رزاق رئیــس حــزب حاکــم آمنــو داده انــد. 
ایــن پایــگاه خبــری ایــن ســوال را طــرح کــرد کــه اکنــون کــه 
تنــش هــای ایــران و عربســتان افزایــش یافتــه، آیــا ریــاض بــه 

ازای بخشــش ایــن پــول بــه مالــزی، انتظاراتــی نــدارد؟
ــی ســعودی در  ــاد کارشناســان، ســران دالرهــای نفت ــه اعتق ب
ــی در  ــی های ــزی، رایزن ــه مال ــا ســفر ب ــای گذشــته ب ســال ه
مــورد سیاســت هــای ریــاض انجــام داده و مقامــات کواالالمپور 
نیــز از سیاســت هــا ســتیزه جویانــه عربســتان ماننــد حملــه بــه 
یمــن پشــتیبانی کردنــد. ایــن کارشناســان معتقدنــد کــه ایــن 
کمــک را شــرکت پتروســعودی ســال ۲0۱۳ همزمــان بــا 
انتخابــات مالــزی در اختیــار نجیــب قــرار داد تــا حــزب حاکــم 

ــروز شــود. ــر مخالفــان پی »آمنــو« در براب
ــیلی و  ــزی در ش ــین مال ــفیر پیش ــوس« س ــس ایگنانتی »دنی
آرژانتیــن نیــز تاکیــد دارد کــه جایــی از فراینــد مدیریــت مذهب 

ــور  ــه ط ــد ب ــزی بای ــت. مال ــه اس ــا مواج ــا خط ــزی ب در مال
ــول عربســتان  ــا پ ــه ب ــت ک ــاعتی وهابی ــا بمــب س ــری ب موث

ــد. ــه کن ــود، مقابل ــی ش ــوک م ک
وی در ادامــه افــزوده اســت: بایــد بــه ایــن نکتــه آگاهی داشــت 
ــز«  ــن عبدالعزی ــداهلل ب ــک عب ــد »مل ــه تأیی پرداخــت رشــوه ب
ــخصی وی و  ــاب ش ــید و از حس ــتان رس ــد عربس ــاه فقی پادش

ــه دولتــی ایــن کشــور پرداخــت شــد. خزان
ــد هــدف از پرداخــت  ــری اعــالم کــرده ان ــع خب برخــی از مناب
ایــن پــول حمایــت از رزاق و هــم پیمانــی بــا وی بــرای پیروزی 
ــه  ــا ب ــعودی ه ــه س ــت توج ــت. عل ــوده اس ــات ب در انتخاب
انتخابــات در کشــوری غیــر عربــی کــه ۶ هــزار کیلومتــر از آنها 
ــدرت  ــش ق ــا از افزای ــه ســعودی ه ــن اســت ک ــه دارد ای فاصل
اخــوان المســلمین کــه آن را گروهــی تروریســتی بــه حســاب 

ــد. ــد بیــم دارن مــی آورن
ــعود  ــدان آل س ــوی خان ــی از س ــن پولهای ــن چنی ــت ای  پرداخ
امــری عــادی اســت. اردن، مراکــش، مصــر، ســودان و ســومالی 
نیــز تــا کنــون هدیــه هایــی بــه ارزش میلیــون هــا دالر از جیب 
ــزی،  ــات ۲0۱۳ مال ــد. در انتخاب ــرده ان ــت ک ــتان دریاف عربس
ــتند  ــت داش ــزی فعالی ــالمی مال ــزب اس ــان ح ــالف مخالف ائت
ــلمین  ــوان المس ــود را از اخ ــرات خ ــذاران آن تفک ــه بنیانگ ک
الهــام گرفتــه بودنــد. عربســتان در مصر بــه ســرنگونی »محمد 
مرســی« کمــک کــرد و بــه دولــت برخاســته از ارتــش، کمــک 

ــا دالر پرداخــت. ــه ارزش میلیارده ــی ب ــا و وام های ه
»فیصـل موسـی« اسـتاد دانشـگاه ملـی مالـزی )یـو. کـی. ام( 
مدعی اسـت اعضای حـزب »آمنو« بـر اثر تفکـرات وهابیت که 
در عربسـتان سعودی شـکل گرفته است، افراطی شـده اند.  این 
محقق امـور مذهبی مالزی معتقد اسـت این شـرایط یک چیز را 
ثابـت می کنـد و آن اینکه دیـدگاه تئو- فاشیسـتی دولت مالزی 
تحـت تاثیر سـعودی ها قـرار دارد. سـعودی ها یـا وهابیون منبع 

افـراط گرایی در جهان هسـت.
ــا پذیــرش دیــدگاه هــای  وی همچنیــن تاکیــد کــرده اســت ب
وهابیــت، اعضــای »آمنــو« تاییــد کــرده انــد در حــال تبدیــل به 
افــراط گراهــا هســتند فیصــل موســی ایــن مطلــب را در پاســخ 
ــت  ــو در ایال ــم آمن ــزب حاک ــان ح ــاخه جوان ــزارش ش ــه گ ب
ــع  ــرار اســت در نشســت مجم ــه ق ــرده ک ــداح« مطــرح ک »ک
عمومــی آمنــو ارائــه شــود. شــاخه جوانــان حــزب حاکــم آمنــو 
ــوزه  ــت آم ــرده اس ــا ک ــزارش ادع ــن گ ــداح در ای ــت ک در ایال

ــد اســت. هــای شــیعه تهدی

  »فیصــل موســی« در ادامــه تصریــح مــی کنــد: نشســت آمنــو 
و ســخنرانی نجیــب تــون رزاق نخســت وزیــر و رئیــس حــزب 
حاکــم پشــت درهــای بســته انجــام شــد. »صحیــف الهزیــزی 
زیــن العابدیــن« رئیــس شــاخه جوانــان حــزب آمنــو در ایالــت 
ــود آمــوزه هــای  کــداح ششــم دســامبر )۱5 آذر( ادعــا کــرده ب
شــیعی تهدیــد اســت و آن را در ایــن نشســت ارائــه مــی کنــد. 
آمــوزه هــای شــیعی دانشــجویان دانشــگاه هــا را تحــت تاثیــر 

قــرار مــی دهــد.
فیصــل موســی بــر ایــن نکتــه تاکیــد دارد کــه اعتــدال گرایــی 
ــن  ــون رزاق« مطــرح شــده از نظــر بی ــب ت کــه توســط »نجی

المللــی »شــعار سیاســی و آشــغال« اســت.
ــر  ــد: »نص ــی افزای ــیعیان م ــه ش ــر علی ــارزه ب ــاره مب  وی درب
الدیــن مــات ایســا« رئیــس جدیــد جنبــش اعتــدال مالــزی نیز 
ــود شــیعه و صوفــی هــا را در ایــن کشــور  از دولــت خواســته ب
ــک  ــود را ی ــه خ ــزی ک ــدال مال ــش اعت ــد. جنب ــدود کن مح
جنبــش جهانــی مــی دانــد، پیــش از ایــن توســط نجیــب تــون 
رزاق نخســت وزیــر ایــن کشــور در مجمــع عمومــی ســازمان 
ملــل مطــرح شــد و هــر ســال آن را بــه گونــه ای تبلیــغ مــی 
ــری  ــت وزی ــه در دوران نخس ــم اینک ــه رغ ــزی ب ــد. مال کنن
»عبــداهلل احمــد بــداوی« بــا امضــا منشــور امــان را به رســمیت 

ــد. ــدام مــی کن ــه شــیعیان اق شــناخته اســت علی
ــاع  ــن دف ــه یم ــعودی ب ــه عربســتان س ــزی از حمل ــت مال دول
ــن  ــر ای ــب رزاق« نخســت وزی ــرده اســت و از ســویی »نجی ک
ــه  ــوان هدی ــه عن ــی ب ــغ هنگفت ــت ســعودی مبال کشــور از دول
دریافــت کــرده اســت و ایــن نشــان از آن دارد کــه ایــن مقــام 

ــواده ســعودی دارد. ــا خان ــادی ب ــی نزدیکــی بســیار زی ماالئ
شــیعیان در کشــور مالــزی ســرکوب مــی شــوند و فعالیتهــای 
شــیعیان در مالــزی محــدود مــی شــود. همانگونــه که ســعودی 
هــا بــا دســتور بــه ارتــش نیجریــه »شــیخ زکزاکــی« و خانــواده 
ــم  ــن عال ــران ای ــد و پس ــرار دادن ــتم ق ــرب و ش ــورد ض او را م
روحانــی را بــه شــهادت رســاندند در ســرکوبی شــیعه در تمــام 

کشــورهای جهــان ابایــی ندارنــد.
از ســویی ســعودیها دیگــر اخیــراً در اقدامــی نامناســب »شــیخ 
نمــر باقــر النمــر« روحانــی مبــارز شــیعی را اعــدام کردنــد، ایــن 
اقــدام ســعودیها از طــرف کشــورهای مســلمان بویــژه شــیعیان 
جهــان بــه شــدت محکــوم شــد. کمــک عربســتان ســعودی به 
»نجیــب رزاق« نخســت وزیــر مالــزی نیــز بــا هــدف ســرکوبی 
کنتــرل و ســرکوبی شــیعیان در مالــزی صــورت گرفتــه اســت.

دالرهای سعودی
 در جیب 

نخست وزیر مالزی 
برای سرکوب شیعیان
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دبیر: فرزاد فرهاد توسکی

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 39 |  شماره 12 |  5 اسفند 94

آمـریـــــکا

|| باتوجــه بــه حضــور داعــش در 
ــی  ــه تبعات ــر چ ــن ام ــتان، ای افغانس

بــرای منطقــه خواهــد داشــت؟
مــال زهــی: آن چیــزی کــه در ظاهــر وجــود دارد 
اینســت کــه ارتــش پاکســتان در حــال ســرمایه 
ــت  ــتان اس ــش در افغانس ــر روی داع ــذاری ب گ
ــور  ــه تص ــه هم ــزی ک ــالف آن چی ــی برخ یعن
ــر  ــا ارتــش پاکســتان درگی ــد کــه داعــش ب دارن
خواهــد شــد. در یــک چهــار چــوب و نــگاه 
ــاور اســت کــه در  ــر ایــن ب ژرف تــری آمریــکا ب
ــی انجــام  ــی و مذهب ــه قوم ــد تجزی ــه بای منطق
شــود عــراق و ســوریه هــر یــک به ســه قســمت 
ــالم  ــداً اع ــز جدی ــی نی ــوند  و بارزان ــه ش تجزی
کــرد مــا بایــد بــرای اســتقالل کردســتان عــراق 
رفرانــدوم برگــزار کنیــم. اگــر ایــن اتفــاق صورت 
گیــرد یــک کشــور ســنی نشــین، یــک کشــور 
ــره و  ــا بص ــن ت ــه پایی ــداد ب ــین از بغ ــیعه نش ش
ــین در  ــرد نش ــور ک ــک کش ــر ی ــرف نی از آن ط

ــد. ــد آم ــود خواه ــوریه بوج ــراق و س ــل ع داخ
ــت  ــو خالف ــا رادی ــت ننگره ــش در والی   داع
ــد  ــی متعقدن ــا برخ ــت ام ــرده اس ــدازی ک راه ان
ــکا راه  ــگاه آمری ــو درپای ــن رادی ــاید ای ــه ش ک
ــکا از  ــتهای آمری ــت. در سیاس ــده اس ــدازی ش ان
ــارزه کــرد و از  ــا دعــش مب ــوان ب ســویی مــی ت
ــرد و  ــکاری ک ــروه هم ــن گ ــا ای ــویی دیگرب س

ــه  ــکا در منطق ــع آمری ــه مناف ــتگی ب ــن بس ای
ــکیالت  ــام تش ــتان تم ــن در افغانس دارد. بنابرای
ــت  ــه دخال ــان و منطق ــورهای جه ــی کش امنیت
ــکا،  ــی کشــورهای آمری ــد. آژانســهای امنیت دارن
ــیه، عربســتان ســعودی،  ــن، روس پاکســتان، چی
قطــر و ترکیــه در افغانســتان حضــور دارنــد هــر 
یــک از ایــن کشــورها اهــداف خــاص خــود را در 
منطقــه دنبــال مــی کننــد. هنــد و پاکســتان بــا 
هــم مشــکل سیاســی و منطقــه ای دارنــد و بــه 
نوعــی در جنــگ نیابتــی در افغانســتان شــرکت 

ــد. دارن
ــه ایــن فکــر مــی کنــد  داعــش در افغانســتان ب
کــه نیروهایــی کــه در ایــن کشــور وجــود دارنــد 
در شــکل گیــری داعــش در افغانســتان بــا آنهــا 
ــده  ــا نقشــی تســهیل کنن ــد ی ــی کنن ــارزه م مب
دارنــد. اگــر مــا قبــول داشــته باشــیم کــه گــروه 
تروریســتی داعــش از لحــاظ تفکر ســلفی اســت 
ــد  ــی باش ــده م ــناخته ش ــلفیت ش ــاخه س و ۳ ش
یکــی »ســلفی اخوانــی« کــه خواهــان بــه قدرت 
رســیدن از طریــق ســازو کارهــای دمکراتیــک و 
انتخاباتــی اســت کــه در مصــر در پارلمــان 
ــلفیت  ــی »س ــد. دوم ــور  دارن ــور حض ــن کش ای
جهــادی« اســت کــه »القاعــده« در راس آن 
قــرار داشــت کــه رهبــران و فرماندهــان آن یکی 
»اســامه بــن الدن« کــه کشــته شــد و دیگــری 

»ایمــن الظواهــری« و در پاکســتان رهبــری آن 
ــه عهــده دارد و در  ــا مســعود اظهــر« ب را »موالن
ــز  ــزی و ســنگاپور نی ــزی و اندون کشــورهای مال
ــری«  ــلفی تکفی ــومی »س ــد. س ــی دارن رهبران
اســت و داعــش از نــوع ســلفی تکفیــری اســت 
ــری آن را در عــراق و ســوریه »ابوبکــر  کــه رهب
البغــدادی« بــه عهــده دارد. ایــن ســلفی تکفیری 
از جهتــی بــرای جمهــوری اســالمی ایــران خطر 
بزرگــی محســوب مــی شــود کــه دشــمنان خود 
را تقســیم بنــدی کــرده اســت دشــمنان دور مانند 
ــر و  ــای کف ــی، دنی ــورهای اروپای ــکا و کش آمری
ــان  ــی حاکم ــک برخ ــمنان نزدی ــرائیل و دش اس
کشــورهایی اســالمی که احــکام اســالمی را اجرا 

نمــی کننــد.
جمهــوری اســالمی ایــران اینگونه تفکــر را نمی 
ــا گــروه طالبــان  ــد ب پذیــرد امــا ایــران مــی توان
کنــار بیایــد. گــروه طالبــان تفکــرات »دیوبندی« 
ــی  ــر نم ــیعه را کاف ــدی ش ــر دیوبن دارد. در تفک
ــد  ــن حــد گســترش ندادن ــا ای ــاد را ت ــد. جه دانن
ــر  ــا فک ــالف م ــم خ ــلمانی ه ــر مس ــه اگ ک
ــد. در  ــار باش ــزو کف ــم ج ــلمان ه ــرد آن مس ک
ــه عنــوان یــک فرقــه  تفکــر دیوبنــدی شــیعه ب
ــی  ــی شــناخته شــده اســت. مشــکل اصل مذهب
تفکــر تکفیــری و داعــش اســت کــه جمهــوری 
اســالمی ایــران بایــد بــه خطــر داعــش در 

ــد. ــته باش ــادی داش ــه زی ــه توج منطق
ســلیمان زارع: بــرای بررســی رویکــرد داعــش در 
ــد ازســویی بایــد مســایل داخلــی  افغانســتان بای
ــات  ــرار داد. انتخاب ــی ق ــورد بررس ــکا را م آمری
ریاســت جمهــوری آمریــکا نزدیــک اســت اگــر 
دمکراتهــا در انتخابــات با شکســت مواجه شــوند 
در حالیکــه مجلــس ســنا را نیــز از دســت داده اند 

و رئیــس جمهــور جمهــوری خــواه روی کار آیــد 
بایــد ســالها منتظــر باشــند تــا به قــدرت برســند. 
ــا  ــاراک اوبام ــاق  ب ــن اتف ــری از ای ــرای جلوگی ب
ــش  ــال داع ــال انتق ــکا در ح ــس جمهورآمری رئی
از ســوی خاورمیانــه بــه ســمت افغاســتان اســت. 
انگلیــس و آمریــکا جنگ نیابتــی را در افغانســتان 
ــگ افغانســتان  ــان جن ــد. در زم ــرده ان شــروع ک
وقتــی انگلیســیها نیروهایشــان در »موســی 
ــد  ــی کنن ــت م ــان موافق ــا طالب ــد ب ــه« بودن قلع
که بــا هــم درگیــری نداشــته باشــند. انگلیســیها 
ــرداری  ــره ب ــوم به ــر اورانی در افغانســتان از ذخائ
ــداً  ــد، بع ــی کنن ــادر م ــس ص ــه انگلی ــرده و ب ک
ــه  ــوند ک ــی ش ــه م ــی متوج ــای آمریکای نیروه
ــوند و  ــی ش ــر نم ــان درگی ــا طالب ــیها ب انگلیس
آمریکاییهــا دوبــاره کنتــرل آن مناطــق را بدســت 

ــد. مــی گیرن
داعــش وســیله ای بــرای مشــغول کــردن افــکار 
ــی  ــرد آمریکای ــک ف ــت، ی ــکا اس ــی آمری داخل
اطــالع کاملــی از مســایل منطقــه نــدارد و وقتــی 
خبــری در مــورد حملــه و ریشــه کنــی تروریســم 
ــه او مــی رســد فکــر او را مشــغول  ــکا ب در آمری
ــدا  ــش پی ــر گرای ــه ســمت آن خب ــد و ب ــی کن م
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــش ب ــا از داع ــد. اوبام ــی کن م
ــا  ــارزه ب ــن مب ــن همچنی ــادی چی ــد اقتص رش
ــش در  ــردن داع ــتقر ک ــق مس ــیه از طری روس
افغانســتان و کاهــش نیروهــای روســیه در مــرز 
ــیه  ــای روس ــردن نیروه ــوف ک ــن و معط اوکرای
بســوی مــرز افغانســتان اســتفاده مــی کنــد و از 
ــکار  ــرای مشــغول کــردن اف طرفــی خوراکــی ب
ــد  ــا بتوان ــد ت ــی کن ــم م ــکا فراه ــی آمری داخل
اتنخابــات آتــی ریاســت جمهــوری در آمریــکا را 

ــد. ــم زن ــه نفــع دمکراتهــا رق ب

آمریکا با کمک ارتش پاکستان داعش 
را در افغانستان بوجود می آورد

علی کاوسی نژاد-بنفشه اسماعیلی

کارشناسان مسائل شبه قاره معتقدند آمریکا در صدد است با کمک ارتش پاکستان 
داعش را در افغانستان بوجود آورد.

 در نشستی که در خبرگزاری مهر با حضور »پیرمحمد مالزهی«، »سلیمان زارع« و 
»شبیر علی شهباز«، 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 سوم این نشست » شکل گیری داعش در افغانستان«،» رقابت 
ارتش با دولت در پاکستان«،» خطیب افراطی الل مسجد پاکستان« و » خط لوله صلح ایران، 
پاکستان و هند« مورد نقد و بررسی قرار می گیرد که در ذیل به ترتیب به آنها می پردازیم.
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|| باتوجــه بــه تحــوالت پاکســتان 
ــده  ــریف« فرمان ــل ش ــفر »راحی و س
عربســتان  و  آمریــکا  بــه  ارتــش 
ــت  ــش و دول ــن ارت ــا بی ــعودی آی س
نــواز شــریف اختالفــات عمــده ای 
در  دارد  احتمــال  آیــا  دارد؟  وجــود 

پاکســتان ارتــش کودتــا کنــد؟
ــل شــریف«  مالزهــی: در حــال حاضــر »راحی
فرمانــده ارتــش پاکســتان را بــه عنــوان ناجــی 
ــرای  ــی ب ــتان و ناج ــتان و افغانس ــرای پاکس ب
خیلــی از جریاناتــی کــه در منطقــه اتفــاق 
افتــاده اســت مطــرح مــی کننــد. ائتــالف ضــد 
ــلمان«  ــن س ــد ب ــه »محم ــمی  را ک تروریس
وزیــر دفــاع عربســتان و جانشــین ولیعهــد 
ــه در آن  ــرد ک ــرح ک ــعودی مط ــتان س عربس
۳4 کشــور اســالمی شــرکت خواهنــد داشــت. 
ــاره  در پاکســتان ســخنان ضــد و نقیضــی درب
عضویــت اســالم آبــاد درائتــالف ســعودی 
ــور  ــاور ام ــز« مش ــرتاج عزی ــود دارد، »س وج
خارجــه نخســت وزیــر پاکســتان اعــالم 
مــی کنــد مــا متحــد سیاســی عربســتان 
ســعودی هســتیم امــا متحــد نظامــی نیســتیم. 
ــالم  ــتان اع ــه پاکس ــخنگوی وزارت خارج س
مــی کنــد کــه مــا دربــاره ایــن ائتــالف 
ســعودی موافقــت کردیــم و همگــی ایــن 
اختالفــات بخاطــر اینســت کــه دوگانگــی 
قــدرت در پاکســتان وجــود دارد. تفکــرات 
بخــش نظامــی و سیاســی بــا هــم فــرق 
ــته  ــک وابس ــدون ش ــی ب ــش نظام دارد. بخ
ــبت  ــریف نس ــواز ش ــا ن ــت. ام ــه آمریکاس ب
بــه گذشــته تجربــه بیشــتری دارد، ســعی 
ــد  ــرار کن ــل برق ــش تعام ــا ارت ــد ب ــی کن م
و بــه خــط قرمــز ارتــش آشــنایی کامــل 
ــط  ــریف از خ ــواز ش ــه ن ــی ک ــا هنگام دارد. ت
ــا وی کاری  ــش ب ــد ارت ــش عبورنکن ــز ارت قرم
نخواهــد داشــت. ارتــش درحــال برنامــه 
ریــزی بــرای روی کار آوردن »عمــران خــان« 
ــا  ــردم ب ــزب م ــت. ح ــت اس ــزب عدال رهبرح
انجــام تظاهــرات اعتــراض آمیــز در پاکســتان 
بــا سیاســتهای »نــواز شــریف« مخالفــت خــود 

ــد. ــی دهن ــان م را نش
»محمــد طاهرقــادری« رئیــس منهــاج القــرآن 
ــد  ــم دارن ــان« تصمی ــران خ ــتان و »عم پاکس
بــا زوردولــت را از پــای درآورنــد و پایگاههــای 
دولــت و وزارتخانــه هــا را بــه زور تســخیر 
کننــد. ۳ مــاه در اســالم آبــاد تجمــع اعتــراض 
آمیــز و تظاهــرات انجــام دادنــد، ارتــش 
پاکســتان را نگــه داشــته اســت و آمریــکا 
ــش در  ــر ارت ــه اگ ــت ک ــر آگاه اس ــن ام ــه ای ب
ــود  ــا وج ــتان ب ــود پاکس ــف ش ــتان ضعی پاکس
ــه  ــل ب ــتی تبدی ــر تروریس ــه عناص ــن هم ای
ــون  ــد. ۲ میلی ــد ش ــن خواه ــا ام ــه ای ن منطق
طالبــه جــوان اهــل ســنت در مــدارس مذهبــی 
ــال  ــزب »م ــتی دو ح ــت سرپرس ــتان تح پاکس
فضــل اهلل« و »ســمیع الحــق« هســتند و ایــن 
ــوع تفکــر  ــان و هــر ن ــدگان طالب ــدر خوان دو پ
ــن  ــود ای ــا وج ــتند. ب ــه هس ــکال در منطق رادی
ایــن تعــداد نیــرو در پاکســتان مــی تــوان آنــرا 
ــر تفکــری در پاکســتان  ــت و ه ــه دول ــر علی ب
ــه  اســتفاده کــرد. فرقــه گرایــی در پاکســتان ب
اوج خــود رســیده و هــر روز تعــدادی در کویتــه 

ــوند. ــی ش ــته م ــتان کش پاکس
هــدف اصلــی از فشــار آوردن آمریــکا بــه 
ارتــش پاکســتان در حملــه بــه وزیرســتان 
ــن،  ــای چچ ــه نیروه ــود ک ــن ب ــل ای در اص
ــرای  ــه« ب ــه دره »فرقان ــور را ب ــک و ایغ ازب
ــه  ــد. حمل ــت کنن ــکا هدای ــده آمری ــدف آین ه
ــش  ــه داع ــد ک ــث ش ــتان باع ــش پاکس ارت
ــه در  ــی ک ــد. داعش ــود آی ــتان بوج در افغانس
ــت  ــعبه خالف ــود ش ــق ش ــود موف ــه ب خاورمیان
ــزرگ  ــه شــرقی و خراســان ب خــود را در منطق
ــت  ــن واقعی ــه ای ــم  ب ــش ه ــود آورد. داع بوج
آگاه اســت کــه احتمــال دارد تحــت فشــار 
ــت  ــرح خالف ــی ط ــورهای غرب ــیه و کش روس
در خاورمیانــه بــا شکســت روبــرو شــود. 
افغانســتان از لحــاظ جغرافیایــی مســتعد اســت 
چــون افغانســتان کوهســتانی اســت امــا عــراق 
و ســوریه دشــت و بیابــان اســت وهواپیماهــای 
ــا را  ــی مواضــع آنه ــد براحت ــی توانن ــی م نظام
ــی  ــاده نظــام م ــای پی ــد و نیروه ــاران کنن بمب
ــه  ــه خاورمیان ــا را در منطق ــت آنه ــد خالف توانن
ــرج و  ــه ه ــه ب ــا توج ــد. داعــش ب ــن ببرن از بی
مــرج درعــراق و ســوریه توانســتند بــه قــدرت 
برســند امــا بــا بازســازی ارتــش عــراق و 
ــد.  ــن ببرن ــد داعــش را از بی ــی توانن ســوریه م
ــتان  ــودن افغانس ــتانی ب ــا کوهس ــه ب ــا توج ب
گروههــای چریکــی در کوههــا پنــاه مــی 
ــه مواضــع  ــش افغانســتان ب ــی ارت ــد. وقت گیرن
تروریســتها حملــه مــی کنــد تروریســتها 
پراکنــده مــی شــوند و در کوههــا موضــع مــی 

ــد. گیرن
ارتــش پاکســتان بــه طــور کامــل منطقــه 
»ســوات« پاکســتان را بــه تصــرف خــود درآورد. 
ارتــش وقتــی دیــد در جنــگ چریکــی صدمــات 
جبــران ناپذیــری را متحمــل مــی شــود از منطقه 
عقــب نشــینی کــرد. منطقه »ســوات« پاکســتان 
ــی  ــوب م ــالمی محس ــت اس ــوع خالف ــک ن ی
ــه  ــی فــردی را ب شــود. در منطقــه شــورای محل

ــد. ــوان متهــم محاکمــه و شــالق مــی زنن عن

|| »موالنــا عبدالعزیــز« خطیــب افراطی 

ــت  ــاد از دول ــالم آب ــجد« اس »الل مس
ــه وی  ــه ب ــت ک ــریف خواس ــواز ش ن
ــالمی«  ــریعت اس ــرای »ش ــازه اج اج
در پاکســتان داده شــود و از دولــت 
مطالباتــی دیگــری داشــت آیــا دولــت 
ــازه ای  ــن اج ــه وی چنی ــتان ب پاکس

خواهــد داد؟
مالزهــی: الل مســجد بخــش تبلیغات ســازمان 
اطالعــات امنیت پاکســتان »آی اس آی« اســت 
ــن دو  ــن ای ــی بی ــاد منافع ــی تض ــا در مقطع ام
ــه  ــرادرش ب ــز و ب ــا عبدالعزی ــد. موالن ــود آم بوج
ــه پاکســتان  آمــدن آرایشــگرهای زن خارجــی ب
ــتان  ــالمی پاکس ــه اس ــا در جامع ــور آنه و حض
ــه«  ــای زن »حفص ــه ه ــتند. طلب ــراض داش اعت
در اســالم آبــاد اطالعاتــی در مــورد ایــن 
آرایشــگران زن خارجــی جمــع آوری کردنــد. 
موالنــا عبدالعزیــز کــه یــک روحانی بــا تعصبات 
ــان  ــن زن ــور ای ــی از حض ــت و وقت ــی اس مذهب
ــتان  ــا در پاکس ــال آنه ــال و افع ــگر و اعم آرایش
آگاه شــد دســتور جمــع آوری آنهــا را صــادر کــرد. 
ارتــش در مقابــل ایــن عمــل پافشــاری مــی کند 
امــا موالنــا عبدالعزیــز بــه افــرادش دســتور مــی 
دهــد ایــن زنــان را حمــع آوری کننــد و مشــروب 
ــن  ــز از بی ــه را نی ــراف آن منطق ــیهای اط فروش
ببرنــد. در دوره »پرویــز مشــرف« رئیــس جمهور 
و فرمانــده اســبق ارتــش پاکســتان مجبــور مــی 
ــجد  ــه در الل مس ــی ک ــه های ــه طلب ــود ک ش
ــا انجــام  ــرد و ب ــد را از بیــن بب تحصــن کــرده ان
ــای  ــه ه ــم زد. طلب ــرا به ــرت آن ــات مدی عملی
دختــر الل مســجد تــا آخریــن نفــس جنگیدند و 
در عملیــات ارتــش علیــه طلبه هــا نزدیــک ۱00 
دختــر کشــته شــد. تفکــر رادیــکال در پاکســتان 
مــورد حمایــت ارتــش پاکســتان اســت تــا بتواند 
آنهــا را در کشــمیر برعلیــه هنــد و در افغانســتان 
ــت  ــت افغانســتان و در ایال ــه دول ــر علی ــا را ب آنه
بلوچســتان پاکســتان بــر علیــه نهضــت جدایــی 

ــرد. ــکار گی ــوچ ب طلــب بل
ــا  ــر ازموالن ــن ت ــز پایی ــا عبدالعزی ــش موالن نق
ــت. الل  ــق اس ــمیع الح ــن و س ــل الرحم فض
ــزار  ــه اســت و ۲0 ه ــک مدرس ــط ی مســجد فق

ــود دارد  ــتان وج ــر در پاکس ــی دیگ ــه دین مدرس
کــه تحــت سرپرســتی احــزاب دینــی در کشــور 
اســت. احــزاب دیگــر اســالمی در پاکســتان 
ــد چــون ســایر  ــز را قبــول ندارن ــا عبدالعزی موالن
احــزاب دینــی در پاکســتان معتقدنــد کــه 
ــاط  ــتان ارتب ــا »آی اس آی« پاکس ــز ب عبدالعزی

ــت. ــته اس داش
موالنــا عبدالعزیــز آمادگــی پیوســتن بــه داعــش 
ــان  ــرای طالب ــه ب ــر ک ــر و رهب ــن امی را دارد. اولی
خراســان تعییــن شــد ملیتــی پاکســتانی داشــت. 
ــتانی و  ــان پاکس ــتو زب ــروه پش ــن گ ــر ای رهب
ــتن  ــت. پیوس ــان اس ــان افغ ــتو زب ــش پش معاون
ــن و  ــش روش ــه داع ــان ب ــای از طالب ــش ه بخ
ــش پاکســتان تحــت فشــار  مبرهــن اســت. ارت
ــن  ــرز بی ــان و تروریســتها در م ــه طالب ــکا ب آمری
افغانســتان و پاکســتان حملــه کــرده اســت. 
ارتــش نتوانســته اســت بطــور کامــل وزیرســتان 
ــش  ــود درآورد و ارت ــرف خ ــه تص ــتان را ب پاکس
ــوردار  ــی برخ ــی کاف ــدرت نظام ــتان از ق پاکس

ــت. اس

شــدن  برداشــته  بــه  باتوجــه   ||
ــا  ــران آی ــی ای ــن الملل ــای بی تحریمه
ــه صلــح بیــن ایــران،  پــروژه خــط لول
پاکســتان و هنــد نهایــی خواهــد شــد؟

ــی  ــی از مناطق ــه گاز تاپ ــط لول ــی: خ ــال زه م
ــرات  ــه ه ــر از منطق ــه غی ــد ک ــی کن ــور م عب
بقیــه مناطــق در اختیــار طالبــان اســت. ایــن خط 
لولــه از شــهرهای هــرات، فــراه، هلمنــد، قندهــار 
ــی  ــتان منته ــتان در پاکس ــت بلوچس ــه ایال و ب
ــدن  ــی ش ــرای عملیات ــکان ب ــود. دو ام ــی ش م
ایــن خــط لولــه گازی وجــود دارد از ســویی اگــر 
طالبــان در منطقــه پشــتون نشــین بخواهــد بــه 
ــی  ــن گــروه از لحــاظ مال ــد ای ــدرت برســد بای ق
تامیــن شــود. ایــن خــط لولــه مــی توانــد 400 یا 
ــود آورد و  ــت بوج ــون دالر خــط ترانزی 500 میلی
از طرفــی 90 درصــد تریــاک منطقــه در هلمنــد 
افغانســتان کاشــت مــی شــود و ایــن منبــع درآمد 
ــکان  ــده دور ام ــه در آین ــود ک ــد ب ــی خواه دولت
دارد در ایــن منطقــه پشــتون نشــین بــه قــدرت 
برســد. در ایــن صــورت منابــع مهــم مالــی 
ــد  ــود خواه ــه بوج ــن منطق ــرای ای ــی ب مطمئن
آمــد. حــزب حمکــت یــار قــول داده امنیــت ایــن 
منطقــه را فراهــم کنــد و ایــن در صورتــی اســت 
کــه بــا طالبــان مذاکــرات الزم بــه عمــل آمــده 

ــت. اس
ســلیمان زارع: بــا برداشــته شــدن تحریــم 
ــی و  ــای جهان ــوی قدرته ــران از س ــای ای ه
ــرار شــدن تجــارت  ــاز شــدن ســوئیفت و برق ب
ــی  ــد بده ــان، هن ــا جه ــران ب ــک ای الکترونی
ــت و  ــس داده اس ــران پ ــه ای ــود را ب ــی خ نفت
ــه آمریــکا نزدیــک شــود، آمریــکا  اگــر هنــد ب
ــح  ــه صل ــر اســت دســتور دهــد خــط لول ناگزی
ــه  ــاز ب ــد نی ــاد هن ــد اقتص ــود. رش ــرار ش برق
ــرژی در  ــود ان ــت و کمب ــد داش ــرژی خواه ان
ــی« و  ــه »تاپ ــی شــدن خــط لول ــا نهای ــد ب هن
ــدازی نیروگاههــای  واردات گاز از قطــر و راه ان
اتمــی و گازی راجســتان هنــد بــا وجــود اینهــا 
نیــاز بــه انــرژی درایــن کشــور تامیــن نخواهــد 
شــد و هنــد بــرای اشــد اقتصــادی بــه انــرژی 

ــاز دارد. ــتری نی بیش
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آمـریـــــکا

افشاگری مقام سابق 
سیا/ ائتالف علیه 

داعش تبلیغاتی است
ــد  ــی گوی ــیا م ــازمان س ــد س ــام و عضــو ارش ــک مق ی
آمریکایــی و متحدانــش در عملیــات هــای نظامــی خود 

علیــه داعــش چنــدان جــدی نیســتند.
پــل پیــالر یکــی از مقامــات ســابق ســازمان جاسوســی 
آمریــکا، ســیا گفــت: آمریــکا و متحدانــش چنــدان برای 

حملــه نظامــی علیــه داعــش تمایــل ندارند.
ــور  ــن کش ــات ای ــای مقام ــه ادعاه ــاره ب ــا اش وی ب
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــاش ک ــش ف ــه داع ــالت علی در حم
ــه نظــر مــی رســد حمــالت آمریــکا  شــواهد موجــود ب
ــش  ــودی داع ــرای ناب ــدان ب ــالف چن ــای ائت و نیروه

ــرد. ــی گی ــورت نم ص
ایــن مقــام ســابق ســیا افــزود: در حالــی کــه آمریــکا هر 
روز آمارهــای بســیاری از حمــالت خــود علیــه داعــش 
منتشــر مــی کنــد، بایــد گفــت چنیــن حمالتــی هیــچ 
ــراق  ــا در ســوریه و ع ــودی تروریســت ه ــه ناب ــت ب وق

منجــر نخواهــد شــد.
ــای  ــه ه ــیاری از صحن ــرد: در بس ــان ک ــر نش وی خاط
جنــگ علیــه داعــش ثابت شــده اســت کــه کشــورهای 
ــتیاقی  ــچ اش ــاًل هی ــالف عم ــای ائت ــی در نیروه اروپای
بــرای نابــودی داعــش ندارنــد و بیشــتر عملیــات هــا از 

ــن کشــورها نمایشــی اســت. ســوی ای
وی گفــت متحــدان آمریــکا در خاورمیانــه مثــل 
ــال  ــز هدفهــای خودشــان را دنب ــه نی عربســتان و ترکی
مــی کننــد. عربســتان مــردم یمــن را بمبــاران مــی کند 
ــرار  ــدف ق ــراق را ه ــمال ع ــای ش ــز کرده ــه نی و ترکی
ــای  ــه ج ــی ب ــم در لیب ــارات ه ــر و ام ــد. قط ــی ده م

ــتند. ــود هس ــع خ ــال مناف ــه دنب ــش ب داع
ــه ایــن مســئله نیــز اشــاره کــرد کــه رهبــری  پیــالر ب
نیروهــای ائتــالف بــرای آمریــکا بیشــتر تبلیغاتی اســت 
ــه داعــش صــورت نمــی  ــات جــدی علی ــچ عملی و هی

ــرد. گی

ــداف  ــه بســیاری از اه ــال حاضــر ب ــه در ح ــلطه اگرچ ــام س نظ
حداقلــی خــود رســیده امــا چنانچه پیــش بینــی میکرد نتوانســته 
ــی  ــای انقالب ــلیم نیروه ــد تس ــود مانن ــداف خ ــقف اه ــه س ب

ــازد. ــراییل و... دســت ی ــت اس ــدی امنی ــن اب ــه، تضمی منطق
ــزی«  ــد بوعزی ــه »محم ــالدی ک ــال ۲0۱0 می ــامبر س ۱8 دس
شــهروند تونســی بــا خودســوزی در اعتــراض بــه فســاد حاکــم 
در ایــن کشــور نقــش کبریتــی را بــازی کــرد کــه انبــار بــزرگ 
ــر شــده عــرب را شــعله ور ســاخت،  ــای تحقی ــت ه ــاروت مل ب
ــا  ــمال آفریق ــه ش ــوال منطق ــاع و اح ــی اوض ــر کس ــاید کمت ش
ــروز هســت،  ــه ام ــان ک ــی آســیا را آنچن ــوب غرب و غــرب و جن

پیــش بینــی مــی کــرد.
ــت  ــه ماهی ــدا اگرچ ــی در ابت ــهروند تونس ــن ش ــوزی ای خودس
ــانده  ــت نش ــور و دس ــکام دیکتات ــی ح ــتبدادی و خودباختگ اس
عــرب را نشــانه گرفــت و بــه انقــالب هایــی دومینــو وار منجــر 
ــر  ــرا تاثی ــل ماج ــر اص ــه راه ب ــادی از میان ــل زی ــا دالی ــد، ام ش

ــاختند. ــرف س ــی را منح ــیر اصل ــته و مس گذاش
در آن روزهــا کــه تــازه ۲ ســال از حکومــت دوبــاره دموکــرات ها 
ــی  ــر کاخ ســفید مــی گذشــت، دومینــوی انقــالب هــای عرب ب
ــناریوی  ــود س ــار و پ ــام ت ــه تم ــود ک ــه ای ب ــون موریان همچ
ــد را  ــه جدی ــر طراحــی یــک خاورمیان ــاراک اوبامــا« مبنــی ب »ب
تهدیــد مــی کــرد، ســناریویی کــه هــم قــرار بــود امنیــت رژیــم 
ــه شــکلی بلنــد مــدت و راهبــردی تامیــن  جعلــی اســراییل را ب
ــت موجــود نظــام  ــا وضعی ــارض ب ــد و هــم نظــام هــای مع کن
ــا؛  ــار ام ــن ب ــد. ای ــود هضــم کن ــرور در خ ــه م ــل را ب ــن المل بی
ــک  ــرای ی ــر اج ــزام ب ــه »ال ــی در تل ــای آمریکای ــرات ه دموک
ــناریوهای  ــن س ــا تدوی ــه ب ــاده و بالفاصل ــد« نیفت ــرد واح راهب

ــات شــوند. ــر مــوج اتفاق ــد ســوار ب ــف ســعی کردن مختل
ــخه ای  ــی نس ــدوده جغرافیای ــر مح ــاس؛ در ه ــن اس ــر همی ب
متناســب بــا شــرایط سیاســی و اجتماعــی مربوطــه پیــاده کــرده 
و فرمــان تحــوالت را بــه دســت گرفتنــد. آنچــه در تونــس، لیبی، 
مصــر، بحریــن و یمــن اتفــاق افتــاد بــه روشــنی ایــن مســئله را 
نشــان مــی دهــد. در ایــن میــان امــا؛ نیــاز مبرمــی احســاس می 
ــودی منشــأ الهــام بخشــی کــه روشــنگرانه نطفــه  ــه ناب شــد ب

ــارور مــی کــرد. ــه مــرور آن را ب ــداری را کاشــته و ب بی
ایــن منشــأ جایــی نبــود جــز جمهــوری اســالمی ایــران کــه بــا 
راهبــری جبهــه مقاومــت و تبییــن اصــول آزادگــی و اســتقالل 
مبتنــی بــر عــزت، فطــرت جوانــان جهــان عــرب را بیــدار کــرده 
بــود، مســئله ای کــه بارهــا نمــود بیرونــی اش همــه را متحیــر 
ســاخت، از ایســتادگی ملــت ایــران در اوج تحریــم هــا گرفتــه، تا 
پیــروزی هــای پــی در پــی رزمنــدگان مقاومــت در برابــر رژیــم 
ــر آن شــد  ــذا تصمیــم ب ــا بــن دنــدان مســلح صهیونیســتی. ل ت
ــوان  ــن جبهــه آســیب جــدی وارد شــده و ت ــه لنگــرگاه ای ــا ب ت
ــر  ــاق فک ــس در ات ــود، پ ــه آن ش ــوف ب ــت معط ــه مقاوم جبه
نظــام ســلطه، نظــام ســوریه و شــخص »بشــار اســد« بــه عنوان 
هــدف میانــی و تجزیــه کامــل غــرب آســیا بــه عنــوان هــدف 

غایــی در نظــر گرفتــه شــد.
ســناریوی مذکــور اینگونــه کلیــد خــورد کــه در ابتــدا بــه کمــک 
ــاالر  ــردم س ــام م ــت نظ ــرب، حقیق ــانه ای غ ــام رس ــاده نظ پی
ــد  ــای ض ــوری ه ــداد دیکتات ــه دروغ در ع ــوریه ب ــم در س حاک
مردمــی جلــوه داده شــد تا هرگونــه اقدامــی علیــه آن، نــزد افکار 
عمومــی دنیــا پذیــرش پیــدا کنــد. گام دوم امــا تولــد گــروه های 

تروریســتیـ  تکفیــری بــه عنــوان معارضیــن ســوریه بــود کــه 
عمــال بــه نیابــت از غــرب بــه مبــارزه بــا امــت اســالم و محــور 

مقاومــت قــد علــم کردنــد و...
در ایــن رابطــه؛ بازیگــران و مــزدوران منطقه ای مامور پشــتیبانی 
مالــی، تســلیحاتی و لجســتیکی گــروه هــای تروریســتی 
ــرب، اوال  ــه غ ــی ب ــا خــوش خدمت ــن رهگــذر ب ــا از ای شــدند ت
حکومــت هــای خــود را تضمیــن کــرده و ثانیــا جلوی گســترش 
ــد.  ــاب را در داخــل مرزهــای بگیرن ــدای روشــنگرانه اســالم ن ن
همــه ایــن نقشــه هــا امــا؛ چــون بــر یــک سلســله اشــتباهات 
محاســباتی اســتوار و برنامــه ریــزی شــده بــود عمــال بــه دیــوار 

ــد. ــام »مقاومــت« برخوردن ــه ن محکمــی ب
ــه  ــال حاضــر ب ــه در ح ــر؛ نظــام ســلطه اگرچ ــارت دیگ ــه عب ب
ــالب  ــراف انق ــه انح ــود از جمل ــی خ ــداف حداقل ــیاری از اه بس
ــه  ــه شــدن خــون هــزاران مســلمان منطق ــی، ریخت هــای عرب
بــه دســت یکدیگــر، عقــب افتادگــی وســیع جهــان اســالم بــه 
دلیــل تخریــب شــدید زیرســاخت هــا، تثبیــت مقطعــی نظــام 
هــای عربــی وابســته بــه خــود، تعمیــق تفرقــه و جنــگ مذهبی 
و... رســیده اســت امــا چنانچــه پیــش بینــی مــی کــرد نتوانســته 
بــه اهــداف حداکثــری خــود ماننــد تســلیم نظــام هــا و نیروهای 
ــت اســراییل، فروپاشــی  ــدی امنی ــن اب ــه، تضمی ــی منطق انقالب

محــور مقاومــت و تجزیــه نهایــی منطقــه دســت پیــدا کنــد.
ــای  ــی نیروه ــل هماهنگ ــه دلی ــز ب ــر نی ــای اخی ــاه ه ــی م ط
ــران، روســیه، عــراق و ســوریه، شکســت  ــه ای ــالف چهارگان ائت
ــازوان  ــا و ب ــی متوجــه تروریســت ه ــی و عمیق ــی در پ هــای پ
غــرب در منطقــه شــده و بــه همیــن دلیل اســت کــه ایــن روزها 
آمریــکا بــه عنــوان پدرخوانــده تروریســت هــا اگرچه از یک ســو 
بــر طبــل مذاکــرات صلــح ســوریه مــی کوبــد امــا مطابق نشــانه 
ــون  ــه ای چ ــر خودفروخت ــراف عنص ــی اعت ــیار و حت ــای بس ه
»عــادل الجبیــر« وزیــر خارجــه ســعودی، مشــوق اصلــی حضور 
ــژه  ــه وی ــش ب ــد داع ــن ض ــالف دروغی ــای ائت ــی نیروه زمین

ــه در ســوریه اســت. عربســتان و ترکی
ایــن تکاپــوی آمریکایــی هــا بــی تردیــد نشــان از عمــق ضعــف 
راهبــردی آنهــا در پیــاده ســازی منویات خــود در منطقــه و ترس 
از دســت رفتــن تمــام آرزوهایشــان دارد، مســئله ای کــه نشــان 
مــی دهــد تاریــخ مصــرف مــزدوران تروریســت نیابتــی بــه دلیل 
عــدم کارآمــدی تمــام شــده و شــاید مســتاجرین کاخ ســفید را 
ــای  ــوای نیروه ــوریه در ل ــی در س ــور فیزیک ــه حض ــاب ب مج
ترکیــه و ســعودی کنــد، خبطــی کــه اگرچــه آتــش بحــران در 
ــی خــوش  ــا پایان ــا قطع ــه را شــعله ور خواهــد ســاخت ام منطق

بــرای نظــام ســلطه بــه ویــژه آمریکاییهــا نخواهــد داشــت.

برنامه نهایی آمریکا در سوریه چیست؟

پایان مصرف مزدوران نیابتی/ 
پدرخوانده تروریسم  رأسا   ورود می کند؟

محمد قادری
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آمـریـــــکا

آمریــکا قصــد دارد در صــورت خارج شــدن از افغانســتان جانشــینی 
را بــرای خــود انتخــاب نمایــد و »داعــش« گزینــه ای اســت کــه 

مــی توانــد ایــن نقــش را بــه خوبــی ایفــا کنــد.
ــا آن مواجــه  ــه شکســتی کــه در افغانســتان ب ــا توجــه ب آمریــکا ب
شــده اســت قصــد خــروج از ایــن منطقــه را دارد امــا بــا توجــه بــه 
اینکــه هنــوز جانشــین و نایــب خوبــی بــرای خــود در افغانســتان 
پیــدا نکــرده اســت بــا فشــار صهیونیســم جهانــی نیروهــای خــود 
ــه  ــکا در افغانســتان ن ــرده اســت. آمری ــرون نب ــن کشــور بی را از ای
تنهــا از نظــر نظامــی شکســت خــورده اســت بلکــه از لحــاظ مالــی 
متحمــل زیــان جبــران ناپذیــری شــده اســت. بایــد ایــن واقعیــت 
را دانســت کــه بعــد از خــروج آمریــکا از افغانســتان، طالبــان تنهــا 
ــن  ــکا را در ای ــور آمری ــال حض ــد خ ــی تون ــه م ــت ک ــی اس قدرت

کشــور پــر کنــد.
ــاره  ــبه ق ــه ش ــه منطق ــوذ ب ــال نف ــن در ح ــر چی ــوی دیگ از س
ــدازی  ــدور اقتصــادی را راه ان ــا پاکســتان کری اســت وقصــد دارد ب
کنــد ایــن کریــدور اقتصــادی از شــهر »کاشــغر« در چیــن شــروع 
شــده و بــه بنــدر »گــوادر« پاکســتان منتهــی خواهــد شــد و بدیــن 
صــورت پکــن خواهــد توانســت از طریــق پاکســتان تولیــدات خود 
را بــه کشــورهای آســیای میانــه صــادر کند. ســه دور از نشســتهای 
ــا  ــاد و کابــل ب مقدماتــی مذاکــرات صلــح افغانســتان در اســالم آب
حضــور کشــورهای افغانســتان، پاکســتان، آمریــکا و چیــن برگــزار 
شــده اســت و قــرار اســت چهارمیــن دور ایــن مذاکــرات ۲۳ فوریــه 
در کابــل برگــزار شــود. چیــن عضــو جدیــدی از مذاکــرات صلــح 
افغانســتان محســوب مــی شــود چــون بــرای ایجــاد تامیــن امنیت 
کریــدور اقتصــادی چیــن و پاکســتان باید امنیتــی پایــدار در منطقه 
بــا کمــک طالبــان  بوجــود آیــد و چیــن دســت بــه دامن پاکســتان 
و افغانســتان شــده اســت تــا بتوانــد نفــوذ خــود را در منطقــه بیــش 

از بیــش افزایــش دهــد.
نگاهــی دقیــق و واقــع گرایانــه بــه مســایل افغانســتان نشــان مــی 
ــور  ــن کش ــود را از ای ــای خ ــی نیروه ــه راحت ــکا ب ــه آمری ــد ک ده
ــه  ــد دارد ب ــکا قص ــر آمری ــویی دیگ ــرد و از س ــد ک ــارج نخواه خ
کمــک ارتــش پاکســتان »داعــش« را از خاورمیانــه و کشــورهایی 
ــاظ  ــتان از لح ــون افغانس ــد چ ــه کن ــتان منطق ــه افغانس ــی ب عرب
ــد و  ــرای رش ــبی ب ــیار مناس ــرایط بس ــی دارای ش ــوق الجیش س
ــه ای  ــا گزین ــش تنه ــت. داع ــرطانی اس ــده س ــن غ ــترش ای گس

اســت کــه آمریــکا و صهیونیســت جهانــی بــه آن فکــر مــی کنــد.
آمریــکا و چیــن در عرصــه جهانــی رقابتــی اقتصــادی و تجــاری 
را شــروع کــرده انــد و ایــن رقابــت در برخــی مــوارد بــه عرصــه 
ــن در  ــت. چی ــده اس ــل ش ــلیحاتی تبدی ــی و تس ــت نظام رقاب
جیبوتــی پایــگاه هوایــی راه انــدازی کــرده اســت و بدیــن 
ــا  ــر تنگــه بــاب المنــدب نشســته اســت و از طرفــی ب ترتیــب ب
ــای  ــه دری ــا پاکســتان ب ــدور اقتصــادی خــود ب ــدازی کری راه ان
ــد  ــلطه هن ــورت س ــد. در اینص ــی کن ــدا م ــی پی ــان دسترس عم
ــده  ــع ش ــر واق ــورد خط ــان م ــای عم ــد و دری ــوس هن ــر اقیان ب
اســت. روســیه نیــز بــا تســط بــر بنــدر »کریمــه« و از طرفــی نیز 
ــه  ــای مدیتران ــه دری ــدر »طرطــوس« در ســوریه ب ــق بن از طری
ــه  ــه نکت ــوان ب ــی ت ــان م ــرد. در می ــد ک ــدا خواه دسترســی پی
مهــم و اساســی در حملــه نیروهــی هوایــی روســیه بــه مواضــع 
داعــش و تروریســتها در ســوریه و نیــز احــداث پایــگاه موشــکی 
ــت خــود  ــرد. روســیه موقعی ــی ب ــه روشــنی پ ــن کشــور ب در ای
ــا در  ــه تنه ــالش دارد ن ــد و ت ــی بین ــر م ــه در خط را در منطق
ــا  ــد ب ــه بتوان ــت آورد بلک ــود بدس ــرای خ ــی ب ــوریه جایگاه س
ــو از افغانســتان قــدرت و حاکمیــت  بیــرون رفتــن نیروهــای نات
خــود را در منطقــه افغانســتان نیــز بــه عرضــه نمایــش بگــذارد.

آمریــکا قصــد دارد از طریــق گــروه تروریســتی داعــش 
در منطقــه دســت بــه زور آزمایــی بزنــد و چیــن، روســیه، 
پاکســتان و ایــران را از ایــن طریــق کنتــرل کنــد تــا در عرصــه 
ــگاه مهمــی بدســت آورد.  ــرای خــود جای ــل ب ــن المل ــدرت بی ق
ــبه  ــه، ش ــه خاورمیان ــکا در منطق ــار آمری ــرم فش ــش« اه »داع
ــه محســوب مــی شــود و هــرگاه بخواهــد  ــاره و آســیای میان ق
ــن  ــو درآورد از ای ــه زان ــه ای را ب ــای منطق ــک از قدرته ــر ی ه

ــد. ــی کن ــتفاده م ــی اس ــار بخوب ــرم فش اه
ــتان  ــری را در افغانس ــود تدابی ــرای خ ــان ب ــن می ــیه در ای روس
ــری  ــه رهب ــان ب ــای طالب ــز نیروه ــت و آن تجهی ــه اس اندیش
»مــال اختــر منصــور« بــه ســالحهای پیشــرفته و مــدرن اســت 
ــی در دســت گیــرد.  ــد کنتــرل منطقــه را بخوب ــان بتوان ــا طالب ت
ــر  ــه »والدیمی ــد ک ــی کن ــردش م ــا گ ــانه ه ــای در رس خبره
ــا مــال  پوتیــن« رئیــس جمهــور روســیه در شــهر »دوشــنبه« ب
ــان افغانســتان  ــی از طالب ــا هئیت ــان ی ــر طالب ــر منصــور رهب اخت
ــا روشــن  ــر م ــه را ب ــن نکت ــته اســت و ای ــو داش ــدار و گفتگ دی

ــان  ــدرت طالب ــش ق ــان افزای ــیه خواه ــه روس ــازد ک ــی س م
ــر  ــکل جماهی ــی در ش ــه زمان ــیه ای ک ــت، روس ــه اس در منطق
ــای  ــه پ ــورد و از منطق ــت خ ــان شکس ــابق از طالب ــوروی س ش
ــا طالبــان  بــه فــرار گذاشــت اکنــون در یــک قدمــی دوســتی ب
ــش را در  ــکا و داع ــتر آمری ــوذ بیش ــوی نف ــد جل ــا بتوان ــت ت اس
ــل تامــل اســت کــه  ــز قاب ــه خــود نی ــن نکت ــرد. ای ــه بگی منطق
ــای  ــد مرزه ــی توان ــرد م ــدرت بگی ــه ق ــش در منطق اگرداع
ــدی جــدی مواجــه  ــا تهدی ــز ب ــران را نی جمهــوری اســالمی ای
کنــد و بــر ماســت کــه بــا اندیشــیدن تدابیــری از نفــوذ داعــش 
در افغانســتان جلوگیــری بــه عمــل آوریــم و مرزهــای خــود را از 

ــم. ــوظ داری ــی محف ــون داعش ــا و افراطی ــوث تکفیریه ل
آمریــکا در زمــان حملــه بــه افغانســتان خواســت چیــن و روســیه را 
بــا خــود همــراه ســاخته بــه طالبــان حمله کنــد امــا چین و روســیه 
حاضــر بــه دخالــت در اوضــاع افغانســتان نشــدند. روســیه کــه زخم 
خــورده طالبــان افغانســتان بــود پــا بــه عرصــه خنگ بــا ایــن گروه 
نگذاشــت چــون روســیه از لحــاظ ژئوپلوتیــک به ایــن مســئله آگاه 
بــود کــه افغانســتان بــرای آمریــکا باتالقــی خواهــد بــود کــه بــه 
ــکا  ــویی آمری ــد. از س ــرون بیای ــد توانســت از آن بی ــانی نخواه آس
ــه  ــه بهان ــرد و ب ــه ب ــراق حمل ــه ع ــت ب ــت آوردن نف ــرای بدس ب
تولیــد ســالحهایی شــیمیایی توســط صــدام حســین این کشــور را 
دچــار بحرانــی کــرد کــه از بطــن ایــن جنــگ خانمــان ســوز فرزند 
ناجایــز اش »داعــش« بوجــود آمــد کــه عــالوه بــر عــراق، کشــور 
ســوریه را بــه ســمت جنگــی داخلــی ســوق داد و قدرتهــای منطقه 
ــد. عربســتان  ــرار دادن ــاز خــود ق ای ســوریه را عرصــه تاخــت و ت
ســعودی کــه خــود از حامیــان داعــش در منطقــه محســوب مــی 
ــی ضــد داعــش  ــالف آمریکای ــه ائت ــد« ب ــراه »هلن ــه هم شــود ب
پیوســته انــد و مواضــع بــه اصطــالح داعــش را در عــراق و ســوریه 
ــا  ــود ب ــن خ ــد و ای ــی دهن ــرار م ــود ق ــی خ ــالت هوای ــورد حم م

هــدف واقعــی ســعودیها در منطقــه تضــاد زیــادی دارد.
ــکا« همــراه  ــس اطالعــات دفاعــی آمری ــن »آژان ــر ای عــالوه ب
ــود  ــراد خ ــان اف ــف جه ــورهای مختل ــیا در کش ــازمان س ــا س ب
را بــرای جاسوســی بــه ســفارت خانــه هــای کشــورهای دیگــر 
مــی فرســتد و از کشــورهای مــورد نظــر خــود اطالعــات 
ــکا  ــون آمری ــس تحــت نظــر پنتاگ ــن آژان ــی آورد. ای بدســت م
ــراد از ســوی  ــن اف ــی ای ــکام ماموریت ــام اح ــد و تم ــی کن کار م
ــن  ــراد ای ــر از اف ــش از ۲000 نف ــی شــود. بی ــون صــادر م پنتاگ
ــات جاسوســی انجــام مــی  آژانــس در کشــورهای جهــان عملی
دهنــد، ســازمان ســیا آمــوزش جاسوســی و اطالعاتــی را بــرای 
ــی  ــه راحت ــد ب ــی توانن ــا م ــی آورد و آنه ــم م ــراد فراه ــن اف ای
ــت  ــی بدس ــات خوب ــود اطالع ــدف خ ــورد ه ــورهای م از کش
ــی  ــات دفاع ــس اطالع ــی آژان ــارات عملیات ــه اختی ــد. حیط آورن
ــن  ــی ای ــت ول ــیا اس ــازمان س ــر از س ــب کت ــه مرات ــکا ب آمری
آژانــس مــی توانــد اطالعاتــی را در اختیــار وزارت دفــاع آمریــکا 
ــه هــر  ــد در حملــه خــود ب قــرار دهــد کــه ارتــش آمریــکا بتوان
کشــوری از آن اطالعــات اســتفاده الزم را ببــرد. حمــالت هوایی 
کــه در مناطــق مــرزی افغانســتان و پاکســتان انجــام مــی شــود 
ــکا و  ــی آمری ــات دفاع ــس اطالع ــکاری آژان ــا هم ــت ب درحقیق

ــی شــود. ســازمان ســیا انجــام م
ــرد و زور  ــه نب ــیه را وارد عرص ــه روس ــت ک ــدد اس ــکا در ص آمری
ــه کنــد و خــود از ایــن مهلکــه جــان  آزمایــی در منطقــه خاورمیان
بــه ســالمت بــرد ولــی تــا وقتــی جانشــینی مناســب بــرای خــود 
نیابــد از افغانســتان خــارج نخواهــد شــد. »داعــش« گزینــه مــورد 
ــی داعــش را  ــن کشــور قصــد دارد نیروهای نظــر آمریکاســت و ای
از خاورمیانــه بــه ســمت افغانســتان ســوق دهــد، ارتــش پاکســتان 
نیــز بــرای جلوگیــری از نفــوذ بیشــتر هنــد در افغانســتان درصــدد 
اســتقرار داعــش در منطقــه اســت. دولــت اســالم آبــاد مــی خواهد 
طالبــان پاکســتان را پــای میــز مذاکــره بیــاورد و بــا آنهــا مصالحــه 
کنــد امــا ارتــش پاکســتان بــا توجــه بــه برنامه مبــارزه بــا نفــوذ روز 
افــزون هنــد در افغانســتان  طرحــی دیگــر را در منطقــه دنبــال می 
کنــد و قصــد دارد طــرح خــود را بــا کمــک آمریــکا در منطقــه پیاده 

ســازی نمایــد.

آمریکا به دنبال سوق دادن داعش
 از خاورمیانه به افغانستان است
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