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البــی صهیونیســتی آیپــک »نقــض برجــام« را اصلــی تریــن 
پیــش شــرط خــود بــرای حمایــت از نامزدهــای حــزب 
ــت  ــات ریاس ــکا در انتخاب ــده آمری ــاالت متح ــواه ای جمهوریخ

ــت. ــرار داده اس ــوری ق جمه
ــد  ــد ترامــپ«، »ت ــون »دونال ــن پیــش شــرط کــه هــم اکن ای
ــان  ــزد جمهوریخواه ــه نام ــر س ــو« ه ــارک روبی ــروز« و »م ک
ــورت  ــه ص ــن ب ــش از ای ــتند، پی ــد هس ــه آن متعه ــبت ب نس

ــود. ــده ب ــالم ش ــا اع ــه آنه تلویحــی ب
ــی  ــار در پیام ــن ب ــا ای ــک ام ــی آیپ ــزارش، الب ــن گ ــر ای بناب
صریــح و مســتقیم از نامزدهــای حــزب جمهوریخــواه ایــاالت 
متحــده خواســته اســت تــا ضمــن ابــراز مخالفــت خــود با ســند 
توافــق هســته ای صــورت گرفته میــان ایــران و اعضــای 5+۱،  
در جریــان تبلیغــات انتخاباتــی خــود بــر لــزوم ابطــال برجــام در 

صــورت حضــور در مســند ریاســت جمهــوری تاکیــد کننــد.
در ایــن خصــوص نخســت تــد کــروز کــه در جریــان تصویــب 
ــا  ــته ای ب ــق هس ــان تواف ــن مخالف ــی تری ــز از اصل ــام نی برج
ایــران محســوب مــی شــد اعــالم کــرد کــه نســبت بــه برجــام 
پایبنــد نبــوده و در صــورت حضور در کاخ ســفید ســند برجــام را 

پــاره خواهــد کــرد.
پــس از تــد کــروز، مــارک روبیــو در جریــان مبــارزات انتخاباتــی 
خــود تاکیــد کــرد کــه نســبت بــه ســند برجــام و اجرایی شــدن 

ــد بود. ــد نخواه آن پایبن
ــات ریاســت  ــی انتخاب ــزد جنجال ــپ نام ــد ترام ــرانجام دونال س
جمهــوری آمریــکا نیــز در ســخنرانی خــود در  جمــع اعضــای 
ارشــد البــی آیپــک تاکیــد کــرد کــه در صــورت حضــور در کاخ 

ســفید ســند برجــام را پــاره خواهــد کــرد.

ــزب  ــزد ح ــون نام ــالری کلینت ــه هی ــل اینک ــل تام ــه قاب نکت
دموکــرات انتخابات ریاســت جمهــوری ایــاالت متحــده آمریکا 
نیــز بــا هــدف جلــب حمایــت البــی آیپــک و زیــر شــاخه های 
ــا  ــت از توافــق هســته ای ب ــر ســخنی در حمای آن، دیگــر کمت

ایــران بــه میــان مــی آورد.
ضمــن آنکــه هیــالری کلینتــون جمهــوری اســالمی ایــران را 
ــت  ــازه در خصــوص فعالی ــای ت ــم ه ــه وضــع تحری نســبت ب

ــد کــرده اســت. هــای موشــکی تهدی
ــزد  ــه نام ــترک س ــه مش ــام« وج ــال برج ــون »ابط ــم اکن ه
پیشــروی حــزب جمهوریخــواه محســوب مــی شــود، موضوعی 
کــه بایــد بــه صــورت هوشــمندانه از ســوی دســتگاه سیاســت 
ــه و  ــرار گرفت ــل ق ــد و تحلی ــورد رص ــورمان م ــی کش خارج
اقدامــات و واکنــش هــای الزم در مقابــل چنیــن عملــی پیــش 

بینــی شــود.

درپیام صریح به جمهوریخواهان اعالم شد؛

ابطال برجام شرط آیپک برای حمایت از نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا!

اســپوتنیک در تحلیلــی یکــی از دالیــل فشــارهای آمریــکا پس 
ــران  ــورداری از گاز ای ــدم برخ ــران را ع ــش موشــکی ای از آزمای

توصیــف کــرد.

خبرگــزاری اســپوتنیک در تحلیلــی آورده اســت: آمریــکا پس از 
آزمایــش موشــکی ایــران بارهــا ایــن کشــور را مــورد اعتــراض 
قــرار داده و خواســتار رســیدگی ایــن مســئله در شــورای امنیــت 

ســازمان ملــل شــده اســت.
ــزودی محــور یکــی  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب ــن یادداشــت ب در ای
از نشســت هــای شــورای امنیــت ســازمان ملــل ایــران خواهــد 
ــا  ــران ب ــد کــه ای ــن باورن ــر ای ــی هــا ب ــود، آمــده اســت: غرب ب
ایــن آزمایــش موشــکی قــادر بــه حمــل کالهــک هســته ای 

ــود. خواهــد ب
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــی آی ــر م ــی ب ــواهد کنون ــه از ش ــه ک آنچ
ــن  ــته ای در ای ــق هس ــدن تواف ــی ش ــس از اجرای ــکا پ آمری
اندیشــه بــود کــه مــی توانــد بــه بــازار گازی ایــران وارد شــود. 
ایــن در حالــی اســت کــه ایــران همچنــان ترجیــح مــی دهــد 
گاز خــود را در بازارهــای آســیایی و نهایتــا در اروپــا عرضــه کند.

ــت:  ــپوتنیک آورده اس ــل در اس ــن تحلی ــنده ای ــکوبار نویس اس
ــف از  ــا تخل ــی ه ــم غرب ــه زع ــران ب ــکی ای ــش موش آزمای
قطعنامــه شــماره 223۱ شــورای امنیــت ســازمان ملــل 

ــود.  ــی ش ــوب م محس
آمریــکا تنهــا بــه یــک دلیــل اساســی ترجیــح مــی دهــد اعمال 

فشــار بــر تهــران را حفــظ کنــد کــه همــان گاز ایران اســت.
بنابرایــن همــواره اعمــال فشــار بــر ایــران، چیــن و روســیه و 
توطئــه شکســت خــورده نابــودی اقتصــاد روســیه بــا توســل 
ــکاری  ــورای هم ــورهای ش ــت کش ــد نف ــش تولی ــه افزای ب
خلیج فــارس حتــی بــه قیمــت نابــودی صنعــت نفــت 
ــته  ــرار داش ــنگتن ق ــات واش ــتور کار مقام ــکا، در دس آمری

ــت. اس

روایت رسانه روسی از دالیل فشارهای آمریکا بر برنامه موشکی ایران
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عبدالحمید  بیاتی

شــیوه رفتــار کشــورهای غربــی بویــژه آمریــکا در دوران پســابرجام 
نشــان مــی دهــد کــه ایــن کشــورها بــه رغــم توافــق انجــام شــده 
بــا ایــران و تعهداتــی کــه برعهــده دارنــد همچنان در مســیر گذشــته 

حرکــت مــی کننــد.
ــی را  ــه اظهارات ــکا، روز جمع ــور آمری ــس جمه ــا« رئی ــاراک اوبام »ب
ــران و  ــه ای ــوط ب ــن ســخنان مرب ــه بخــش مهــم ای ــرد ک ــان ک بی

ــود. ــام ب ــرای برج اج
اوبامــا در بخشــی از ســخنان خــود بــه طــور ضمنــی بــه عــدم  لغــو 
عملــی برخــی تحریم هــا علیــه ایــران اذعــان کــرد و در عیــن حــال 
گفــت چنــد مــاه طــول می کشــد تــا شــرکت های خارجــی نســبت 
بــه معاملــه بــا ایــران اطمینــان خاطــر پیــدا کننــد. رئیــس جمهــور 
ــد از  ــازه ده ــدارد اج ــر ن ــورش در نظ ــت کش ــه گف ــکا در ادام آمری
طریــق نظــام بانکــی آمریــکا بــا ایــران معامــالت دالری انجام شــود 
ــی  ــای اروپای ــق بانک ه ــد از طری ــی می توانن ــرکت های خارج و ش

بــا ایــران همــکاری داشــته باشــند.
ــه  ــی ک ــا وجــود اظهارات ــی دهــد ب ــا نشــان م ــارات اوبام ــن اظه ای
وی در مــاه هــای اخیــر در مــورد لــزوم پایبنــدی بــر برجــام داشــته،  
ــار  ــا و تج ــرکت ه ــدارد و ش ــن موضــوع ن ــه ای ــی ب شــخصا التزام
ــا  ــر فشــار هســتند ت ــت وی زی ــه شــدت از ســوی دول ــی ب آمریکای

ــا ایــران بیافتنــد. ــه فکــر داد و ســتد ب مبــادا ب
در ایـن مـورد مـی تـوان به ایـن موضـوع نیز اشـاره کـرد که تـداوم 
تحریم هـای آمریکا علیـه صنعت حمل و نقـل هوایی ایـران، امضای 
قـرارداد نهایـی خریـد ۱۱8 فرونـد هواپیما از شـرکت هواپیماسـازی 

ایربـاس را تاکنـون بـه تعویق انداخته اسـت.
ــا  ــی ب ــن در گزارش ــه گاردی ــل روزنام ــدی قب ــه چن ــن رابط در همی
ــکا  ــش آمری ــی از واکن ــزرگ اروپای ــای ب ــه بانک ه ــر آنک ــد ب تاکی
بــه تبــادل ایــن بانک هــا بــا ایــران نگــران هســتند، نوشــت: »آنهــا 
ــد.  ــک کنن ــران ریس ــا ای ــاط ب ــرای ارتب ــران ب ــه دیگ ــد ک منتظرن
ــا  ــاری ب ــادالت تج ــاره تب ــان درب ــا همچن ــزرگ اروپ ــای ب بانک ه
ایــران نگرانــی دارنــد. تحریم هــا برداشــته شــدند امــا عــدم قطعیــت 
در رویکــرد و موضــع گیــری مقامــات آمریکایــی ســبب بــی میلــی 

ــه خدمــات پرداختــی هســتند«. ــرای ارائ بانــک هــا ب
ایــن روزنامــه نوشــت: »مدتــی از رفــع تحریــم هــای ایــران گذشــته 
ــردن  ــت ک ــرای مدیری ــان ب ــا همچن ــزرگ اروپ ــای ب ــک ه ــا بان ام
ــاره  ــون درب ــل هســتند چ ــی می ــی ب ــات پرداخــت ایران ــه خدم ارائ
اینکــه آنهــا اولیــن بانکی باشــند کــه بــا واکنــش مقامــات آمریکایی 
مواجــه شــوند، نگرانــی دارنــد. بــا وجــود ارائــه اطالعــات و راهنمایی 
وزارت خزانــه داری آمریــکا بــرای اطمینــان بخشــی بــه اروپــا دربــاره 
ممکــن بــودن تعامــل تجــاری بــا ایــران، بانــک هــای بــزرگ اروپــا 

ــد«. ــاط در پیــش گرفته ان ــان احتی همچن
ایــن رســانه انگلیســی بــا اشــاره بــه دســتور العمــل آمریکا بــه بانک 
ــته اســت: »ادارات  ــران نوش ــا ای ــادالت ب ــاره تب ــی درب ــای اروپای ه
مربــوط بــه تبعیــت از تحریــم هــا در بانــک هــای بــزرگ مشــغول 
بررســی راهنمــا و مجــوز 50 صفحــه ای دفتــر کنتــرل دارایی هــای 
خارجــی وزارت خزانــه داری آمریــکا هســتند. برخــی می گوینــد متــن 
ایــن راهنمــا آن قــدر پیچیــده اســت کــه شــاید ســبب ممانعــت از 
بازگشــت تاجــران بــه ایــران شــود و برخــی دیگــر نگــران آننــد کــه 

شــاید راه را بــرای تفســیر بــاز بگــذارد«.
در ادامـه گـزارش هـم آمـده اسـت: »روحیـه عمومـی آن اسـت که 
صبـر کننـد و بگذارند که دیگران اول ریسـک کنند. البتـه بانک های 
کوچکتـر یـا بانک هـای چین و روسـیه دربـاره بـازار آمریـکا نگرانی 

ندارنـد و شـاید راه را )دربـاره تعامـل بـا ایران( بـاز کنند«.
ــا  ــک ه ــم: »بان ــزارش هــم می خوانی ــن گ در بخــش دیگــری از ای
ــاط  ــکا در ارتب ــه آمری ــای اولی ــم ه ــاره تحری ــاص درب ــور خ ــه ط ب
بــا تروریســم و نقــض حقــوق بشــر کــه علیــه ایــران باقــی اســت، 
ــک  ــراً از دو بان ــه اخی ــی ک ــازرگان سوئیس ــک ب ــد. ی ــی دارن نگران
بــزرگ ایــن کشــور دیــدن کــرد، گفــت کــه بــه او گفتــه شــده ایــن 

بانــک هــا منتظــر هســتند تــا ابتــدا دیگــر بانــک هــا )در تعامــل بــا 
ــد«. ــا را ببینن ــش آمریکایی ه ــد و واکن ــالش کنن ــران( ت ای

بدعهدی های آمریکا
ــه اجــرای  ــوط ب خلــف وعــده و بدعهــدی هــای آمریــکا فقــط مرب
برجــام نیســت. در همیــن رابطــه »ســید حســین موســویان« 
دیپلمــات و عضــو تیــم اســبق مذاکــره کننــده هســته ای جمهــوری 
اســالمی ایــران گفــت: ایــران در دوران همــه روســای جمهــور بعــد 
از انقــالب همیشــه بــرای رفــع خصومــت بــا آمریــکا حســن نیــت 

ــرد. ــکا بدعهــدی ک نشــان داد و آمری
 موســویان در نشســت شــورای روابــط جهانــی شــهر کلیولنــد ایالت 
اوهایــو آمریــکا بــا بیــان اینکــه مســیر صلــح بیــن ایــران و آمریــکا 
ــت،  ــروز اس ــی ام ــم دیپلماس ــح در عال ــیر صل ــن مس ــده تری پیچی
گفــت: آمریــکا بایــد چهــار محــور را در رفتــار بــا ایــران رعایــت کند 
کــه از آن جملــه؛ اســتفاده از دیپلماســی و نــه تحریــم، گفــت و گــو با 
زبــان احتــرام و نــه تهدیــد و تحقیــر، تضمیــن عــدم مداخلــه و نفــوذ 

در ایــران و بهــره منــدی از منافــع مشــترک اســت.
وی بـا اشـاره به مـوارد اسـتمرار خصومت هـای آمریکا بعـد از برجام 
همچون کارشـکنی کنگره در ارائـه تحریم های جدیـد، ۱0 دلیل بی 
اعتمـادی ایـران بـه آمریـکا را برشـمرد و به ذکـر مـواردی از خیانت 

هـای آمریکایی هـا در حق ملـت ایـران پرداخت.
موســویان افــزود: ســاماندهی کودتــای ۱953 علیه مصــدق، حمایت 
از دیکتاتــوری شــاه، اعمــال سیاســت تغییــر رژیــم در ایــران، حمایت 
ــه  ــیمیایی علی ــالح ش ــری س ــت از بکارگی ــدام، حمای ــاوز ص از تج
ایــران، جنــگ سیاســی، اقتصــادی و اطالعاتــی در دودهــه گذشــته، 
ســاقط کــردن هواپیمــای مســافری و کشــتن 290 ایرانــی، حمایــت 
بــی چــون و چــرا از جنایــات اســراییل علیــه فلســطینی هــا، رفتــار 
دوگانــه در موضــوع هســته ای بــا تحریــم ایــران و برقــراری روابــط 
ــد کــه هــم معاهــده ان  ــا اســراییل و پاکســتان و هن اســتراتژیک ب
پــی تــی را نپذیرفتــه و هــم بمــب هســته ای ســاخته انــد، حمایــت 
ــت؛  ــه اس ــه از آن جمل ــور در منطق ــد و دیکتات ــای فاس ــم ه از رژی
آمریکایــی هــا بایــد بفهمنــد کــه دالیــل بــی اعتمــادی ایــران بــه 

آمریــکا گســترده، مشــروع و واقعــی اســت.

 بدعهدی های جدید
نخســتین بــار در اردیبهشــت مــاه ســال گذشــته بــود کــه علــی اکبر 
ــد عهــدی  ــرژی اتمــی کشــورمان از ب صالحــی رئیــس ســازمان ان
آمریــکا در مذاکــرات خبــر داد. او گفــت: آمریکایــی هــا نســبت بــه 
برخــی بندهــای بیانیــه لــوزان »دبــه« درآورده انــد. از آن زمــان ایــن 

اصطــالح راهــی بــه ادبیــات هســته ای کشــورمان پیــدا کــرد.
چنــد روز بعــد علــی اکبــر والیتــی هــم بــا همیــن ادبیــات بــه پیمان 
شــکنی کاخ ســفید اشــاره کــرد. وی کــه بــا پایــگاه اطــالع رســانی 
Khamenei.ir  مصاحبــه مــی کــرد بــه مــواردی از ایــن دبــه در 
ــه همــان  ــی ب ــی هــا حت آوردن هــم اشــاره کــرد و گفــت: آمریکای
ــردو  ــایت ف ــرای س ــوزان ب ــه ل ــه در بیانی ــانتریفیوژی ک ــداد س تع

پذیرفتــه بودنــد هــم پایبنــد نمانــده انــد.
بـه مرور »دبـه در آوردن« یکی از کلید واژه هایی شـد که در سـخنان 
روزمـره هیئـت مذاکره کننده، کارشناسـان سیاسـی، مقامـات دولتی، 
نظامـی و ... و حتـی عمـوم مردم مـورد اسـتفاده واقع شـد. در فضای 
مجـازی هـم که بر سـر دبـه غوغا به پا شـد و صدهـا و بلکه هـزاران 

مطلب و شـعر و طـرح گرافیکی بـا محوریت آن آفریده شـد.
از مـواردی همچـون دبـه در مذاکرات قبلـی، ایرادت کنگـره، تحریم 
هـای حقوق بشـری، موشـک های ایـران و بازرسـی از سـایت های 
نظامـی، تـالش بـرای پائیـن نگـه داشـتن قیمـت نفـت، تحقیقات 
هسـته ای و ارائـه فکـت شـیت مـی تـوان بـه عنـوان مهمتریـن 

بدعهـدی هـای آمریـکا در یـک سـال اخیـر یـاد کرد.

واکنش ایران در قبال خلف وعده های آمریکا
ــود  ــن وج ــا ای ــا ب ــیده ام ــاه نرس ــد م ــه چن ــوز ب ــام هن ــر برج عم
ــال  ــن خصــوص در ح ــش در ای ــکا و متحدان ــای آمری بدعهــدی ه
تبدیــل شــدن بــه پرونــده ای قطــور اســت و ایــن در حالــی اســت 
ــض  ــورت نق ــد در ص ــدار داده ان ــا هش ــی باره ــات ایران ــه مقام ک
ــئولیتی در  ــز مس ــران نی ــی، ته ــای غرب ــرف ه ــوی ط ــام از س برج

ــت. ــد داش ــود نخواه ــدات خ ــال تعه قب
واکنــش ایــران بــه خلــف وعــده هــای غــرب فعــال در حــد حــرف 
بــوده و بایــد دیــد تهــران در صــورت ادامــه ایــن رونــد چــه راهکاری 
را در پیــش مــی گیــرد. شــکی در ایــن مــورد نیســت کــه مســئول 
اصلــی شکســت احتمالــی برجــام و از بیــن رفتــن ایــن توافــق مهــم 
هســته ای طــرف هــای غربــی هســتند امــا نبایــد فرامــوش کــرد 
کــه غربــی هــا بــا در اختیــار داشــتن رســانه هــای خبــری متعــدد و 
بــا اســتفاده از شــیوه هــای متعــدد عــوام فریبــی، ایــران را مســئول 

ایــن امــر معرفــی خواهنــد کــرد.
البتــه در ایــن میــان برخــی از کشــورها همچــون آلمــان بــه شــدت 
ــران هســتند  ــا ای ــط اقتصــادی و داد و ســتد ب خواســتار احیــای رواب
امــا بایــد دیــد ایــن کشــورهای مشــتاق، اختالفــات خــود بــا آمریــکا 
را در خصــوص رابطــه بــا ایــران چگونــه حــل مــی کننــد آیــا ایاالت 
متحــده در ایــن راه تنهــا مــی مانــد یــا آنکــه واشــنگتن مــی توانــد 

همچنــان ائتــالف شــکننده خــود علیــه ایــران را حفــظ کنــد.

تمام بدعهدی های آمریکایی/ چه رفتاری برای برد در برجام مناسب است؟

http://mehrnews.com


صفحه 6 | شماره 13 |  7 اردیبهشت 95  MEHR NEWSAGENCY

ایران در جهان

»ناظم دباغ« نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران با 
بیان اینکه این اقلیم روابط خوبی با تهران دارد، گفت: 
به  باالترین سطوح  ایران طی ماه های گذشته در 
میانجیگری میان احزاب ُکردی عراق پرداخته است.

»ناظم دباغ« نماینده  اقلیم کردستان عراق در ایران 
در گفتگو با روزنامه  »آوینه« نکات مهمی را پیرامون 
روابط ایران و اقلیم مطرح کرده است که مشروح آن از 

نظر می گذرد؛

|| شــما بــه  تازگــی پیرامــون ایــران دیــداری بــا 
ــم داشــتید. چــه   ــی، ریاســت اقلی مســعود بارزان
ــرای ایشــان آورده  بودیــد؟ ــان ب پیامــی از ایرانی

و  منطقــه   تحــوالت  بررســی  دیــدار،  اصلــی  محــور 
ــردن  ــن ک ــران و روش ــم و ای ــن اقلی ــط مابی ــت رواب تقوی
ــب  ــود. از جان ــود، ب ــه  ش ــد گرفت ــه  بای ــی ک موضع گیریهای

ایرانی هــا حامــل هیــچ پیامــی نبــودم.

|| امــا زمــان و نحــوه  ایــن مالقــات آشــکارا بــه  
مــا مــی گویــد کــه  شــما حامــل پیامــی از جانــب 

مقامــات ایرانــی بودیــد؟
ــا بعضــا  ــد، ام ــی خواهن ــا هــم م ــز را ب ــا همــه  چی روزنامه ه
ــده   ــه  نماین ــن ک ــرد، همی ــان ک ــز را بی ــود همه چی ــی ش نم
ــم داشــته  اســت  ــا ریاســت اقلی ــداری ب ــران دی ــم در ته اقلی

ــی. ــت و کاف ــام اس ــل پی ــود حام خ

ــبت  ــه  نس ــا ب ــگاه   ایرانی ه ــر ن ــال حاض || در ح
ــت؟ ــه  اس ــه  چگون ــن منطق ــاد ای ــم و اقتص اقلی

ــد  ــه  واقفن ــن نکت ــر ای ــم ب ــا ه ــه  ایرانی ه ــت ک ــح اس واض
کــه  اقلیــم بــا مشــکالت اقتصــادی و سیاســی روبــرو اســت 
و همیشــه  هــم تــالش کردنــد تــا راه حلــی بــرای مشــکالت 
اقلیــم پیشــنهاد کننــد چــون امنیــت اقلیــم و ایــران و 
برعکــس بــه  یکدیگــر گــره  خــورده  اســت، ایرانی هــا مــداوم 
ــه   ــد و مــا را هرگون ــر اتحــاد احــزاب در اقلیــم تاکیــد کردن ب

ــد. ــه  آگاه  کردن ــنجی در منطق تش

|| االن بحــث رفرانــدوم در اقلیــم داغ اســت آیــا 
ایرانی هــا هیــچ موضعــی در ایــن خصــوص 

ــد؟ نگرفتن
ــی  ــئله ای داخل ــن مس ــه  ای ــت ک ــرده  اس ــد ک ــران تاکی ای
اســت، ولــی در عیــن حــال بــر یکپارچگــی عــراق و قانــون 
فــدرال عــراق کــه  حقــوق کردهــا در آن بــه  رســمیت 
ــران از  ــد. ای ــی کن ــد م ــم تأکی ــت، ه ــده  اس ــناخته  ش ش
ــد  ــتیبانی خواه ــد، پش ــوب رخ ده ــن چارچ ــه  در ای هرآنچ
ــت  ــل مخالف ــم حداق ــی ه ــا موضوع ــر ب ــرد. برعکــس اگ ک
نکنــد پشــتیبانی هــم نخواهــد کــرد. مــن بــر ایــن اعتقــادم 
ــران از  ــه  تجزیــه  عــراق ختــم شــود ای ــدوم ب کــه  اگــر رفران

ــرد. ــد ک ــت نخواه آن حمای

تبلیغــات  اقلیــم  داخلــی  رقابت هــای  در   ||
فراوانــی مــی شــود کــه  ایــران از جماعــت 

اســالمی پشــتیبانی مــی کنــد؟
ــن  ــن از ای ــدارد. م ــا ن ــت ایرانی ه ــا ریشــه  در واقعی ــه  اینه ن

امــر بســیار مطمئنــم حتــی ایــن موضــوع کــه  گویــا جنبــش 
ــی  ــاده  نزدیک ــط فوق الع ــر )گــوران( و پ ک ک رواب تغییی
ــکل  ــفانه  مش ــت. متاس ــت نیس ــم درس ــد ه ــران دارن ــا ته ب
خــود مــا هســتیم کــه  قــادر بــه  اتحــاد بــا یکدیگــر نیســتیم 
ــه  کشــورهای  ــی را ب ــای درون اقلیم و مشــکالت و رقابت ه

ــم. ــی دهی ــم م دیگــر تعمی

|| در حــال حاضــر ایــران درباره  مســئله  ریاســت 
اقلیــم و پارلمــان نیمــه کاره  چه  موضعــی دارد؟

ــالم  ــوران اع ــش گ ــه  جنب ــی ک ــه  آن معنای ــه  ب ــا ن حقیقت
ــی  ــه  میهن ــه  اتحادی ــی ک ــه  آن معنای ــه  ب ــد و ن ــی کن م
ــران  ــد، ای ــی گوین ــراق م ــتان ع ــرات کردس ــزب دمک و ح
ــی  ــت، در تمام ــه  اس ــرار نگرفت ــک ق ــچ ی ــه  هی در جبه
ــرده   ــد ک ــا تأکی ــان کرده ــر اتحــاد می ــران ب نشســت ها ای

ــت. اس
پیرامــون مســئله  ریاســت اقلیــم کردســتان هــم ایــران وارد 
جزئیــات نشــده  اســت کــه  بایــد فــالن کــس انتخــاب شــود 
ــا فــالن شــخص مخالفــت کــرده  باشــد، تنهــا  ــا اینکــه  ب ی
ــر اتحــاد و پایبنــد بــودن بــه  قانــون تاکییــد کــرده  اســت. ب

ــزاب  ــردن اح ــک ک ــرای نزدی ــران ب ــا ای || آی
ــت؟ ــته  اس ــی برداش ــچ گام عمل ــردی هی ک

ــاه   ــد م ــا چن ــت ام ــرده  اس ــدا ک ــش پی ــدت کاه ــن م در ای
گذشــته  در باالتریــن ســطوح سیاســی هیاتــی بــرای 
ــود. ــالش ب ــال ت ــرد در ح ــزاب ک ــان اح ــری در می میانجیگ

|| گفتــه  شــده  کــه  ســردار قاســم ســلیمانی هــم 
بــه  همیــن منظــور بــه  اقلیــم ســفر کــرده ؟

بلــه  وی آمــده  و نماینــده  ایشــان نیــز آمــده  اســت، اگــر الزم 
باشــد یکبــار دیگــر هــم شــخصا خواهــد آمــد.

|| بعــد از یــک مــدت روابــط ســرد مابیــن 
ــران، در  ــراق و ای ــتان ع ــرات کردس ــزب دمک ح
ــه  مــی شــود کــه  ایــن حــزب  حــال حاضــر گفت

بــه  دنبــال ترمیــم ایــن رابطــه  اســت، آیــا ایــن 
ــت؟ ــت اس درس

ــتان  ــرات کردس ــزب دمک ــم ح ــان کن ــح بی ــد واض بگذاری
عــراق از ایــران فاصلــه  نگرفتــه  اســت تــا بــار دیگــر بــه  آن 
نزدیــک شــود. تــا جایــی کــه  مــن آگاهــم روابــط خوبــی بــا 

ــران دارد. ای
ــتان  ــرات کردس ــزب دمک ــر دارم ح ــن خب ــه  م ــی ک ــا جای ت
عــراق بــا ایــران روابــط خوبــی دارد. آنچــه  هســت 
ســروصدای رســانه های ایــن حــزب اســت کــه  جهــت 

مصــرف داخلــی اســت.

|| موضــع ایــران در قبــال ایــن مســئله  چیســت 
کــه  گویــا اقلیــم بــه  ســوی بلــوک ســنی منطقــه  

متمایــل شــده  اســت؟
ــد  ــران عالقمن ــه  ای ــان دارم ک ــه  اطمین ــن نکت ــن از ای م
ــوب  ــدرال در چارچ ــی ف ــم همچــون اقلیم ــه  اقلی اســت ک
ــد.  ــرد باش ــم ک ــراق ه ــور ع ــس جمه ــد و رئی ــراق بمان ع
ــه   ــه ای ب ــران عالق ــه  ای ــت ک ــن اس ــواه  ای ــود گ ــن خ ای
ایــن مســئله  نــدارد کــه  اقلیــم بــه  ســوی دیگــر در 

ــود. ــل ش ــه  متمای منطق
ــال  ــه  دنب ــه  ب ــعودی ها و ترکی ــه  س ــت ک ــح اس ــه  واض بل
تضعیــف نقــش شــیعیان در عــراق هســتند و بــرای رســیدن 
ــد  ــا بای ــد. کرده ــاز دارن ــا نی ــه  کرده ــن هــدف هــم ب ــه  ای ب
ــه   ــنی گرایی منطق ــت س ــه  در سیاس ــند ک ــیار آگاه  باش بس
هضــم نشــوند، طبیعــی اســت کــه  اگــر چنیــن شــود ایــران 

ــت. ــد داش ــی نخواه ــش خوب واکن

|| روابــط نفتــی مابیــن ایــران و اقلیــم بــه  کجــا 
ختــم شــد؟

ایــران پیشــتر اعــالم کــرده  کــه  از روابــط نفتــی و گازی بــا 
اقلیــم کردســتان پشــتیبانی خواهــد کــرد و آمــاده  اســت تــا 
ــد،  ــادر کن ــا ص ــه  دنی ــارس ب ــج ف ــم را از راه  خلی ــت اقلی نف
ــران  ــم در ته ــرژی اقلی ــی از وزارت ان ــر هیات ــال حاض در ح

ــد. ــی کنن ــن مســئله  را بیشــتر عمل ــا ای ــد ت حضــور دارن

نماینده اقلیم کردستان در ایران مطرح کرد؛

روابط خوب ایران با اقلیم کردستان/تأکید تهران بر وحدت ُکردهای عراق
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ایران در جهان

علی کاوسی نژاد

رئیــس شــورای مشــورتی عربســتان ســعودی 
در ســفر خــود بــه پاکســتان در تــالش اســت 
حمایــت ســران اســالم آبــاد را برای پشــتیبانی 

از ریــاض جلــب نمایــد.
»عبــداهلل ابراهیــم آل الشــیخ« رئیس شــورای 
ــود  ــفر خ ــعودی در س ــتان س مشــورتی عربس
ــت قاطــع  ــالش دارد حمای ــاد ت ــه اســالم آب ب
ســران اســالم ابــاد را بــرای پشــتیبانی از 

ــد. ــب نمای ــاض جل ری
»ممنــون حســین« رئیــس جمهــور پاکســتان 
ــیخ«  ــم آل الش ــداهلل ابراهی ــا »عب ــدار ب در دی
خواســتار مشــارکت ســرمایه گــذاران ســعودی 
ــرژی، کشــاورزی، دامــداری و  در بخشــهای ان

زیرســاخت هــای پاکســتان شــد.
ــتان  ــتان و عربس ــزود: پاکس ــه  اف وی در ادام
ســعودی از لحــاظ تاریخــی و فرهنگــی روابــط 
ــه  ــطح منطق ــد و در س ــم دارن ــا ه ــی ب نزدیک
ــد.  ــکاری دارن ــم هم ــا ه ــی ب ــن الملل ای و بی
ــت  ــی اس ــروی کار فراوان ــتان دارای نی پاکس
و عربســتان ســعودی مــی توانــد بــرای رشــد 
ــروی کار اســتفاده  ــن نی و توســعه کشــور از ای

ــد. نمای
وی بــا اظهــار اطمینــان از روابــط دفاعــی 
ــادی از  ــداد زی ــود: تع ــح نم ــور تصری دو کش
نیروهــای نظامــی عربســتان ســعودی در 
ــتان از  ــد. پاکس ــی بینن ــوزش م ــتان ام پاکس
ــا تروریســم ســعودی دفــاع  ائتــالف مبــارزه ب
ــده  ــن پدی ــا ای ــارزه ب ــرای مب ــد و ب ــی کن م
ــت  ــر امنی ــد. اگ ــی کن ــالش م ــه ت در منطق
دچــار خطــر شــود  عربســتان ســعودی 
ــاع  ــاض دف ــل از ری ــور کام ــه ط ــتان ب پاکس

ــد. ــی کن م
عبــداهلل ابراهیــم الشــیخ در ایــن دیــدار گفــت: 
ســرمایه گــذاران عربســتان بایــد در بخشــهای 
مختلــف در پاکســتان ســرمایه گــذاری کننــد.

در ایــن دیــدار »ایــاز صــادق« رئیــس پارلمــان 
پاکســتان نیــز حضــور داشــت و عبــداهلل 
ــی  ــپاس و قدردان ــب س ــیخ مرات ــم الش ابراهی
ــز  ــتان و نی ــاه عربس ــلمان« پادش ــک س »مل
ولیعهــد ایــن کشــور را بــه وی ابــالغ داشــت. 
ــواز شــریف«  ــا »ن ــم الشــیخ ب ــداهلل ابراهی عب
ــته  ــدار داش ــز دی ــتان نی ــر پاکس ــت وزی نخس

ــت. اس
ــس  ــس مجل ــا رئی ــدار ب ــریف در دی ــواز ش ن
شــورای عربســتان گفتــه اســت: پاکســتان بــا 
ــرژی،  ــه بحــران ان ــادی از جمل مشــکالت زی
ــس از  ــی مواجــه اســت. پ ــا امن تروریســم و ن
ــه قــدرت برنامــه هــای گوناگونــی  رســیدن ب
ــتان  ــرژی در پاکس ــران ان ــرل بح ــرای کنت ب
ــرق در  ــود ب ــکل کمب ــم. مش ــام داده ای انج
ــت. ــده اس ــع ش ــدودی مرتف ــا ح ــتان ت پاکس

وی در ادامــه افــزود: بــا انجــام عملیــات 
»ضــرب عضــب« در مناطــق مــرزی و 
قبیلــه نشــین پاکســتان توســط ارتــش 
ــته  ــرار گذاش ــه ف ــا ب ــتها پ ــتان تروریس پاکس
ــد. دموکراســی در پاکســتان در حــال رشــد  ان

ــواز  ــگ )ن ــلم لی ــزب مس ــت. ح ــی اس و ترق
شــریف( در انتخابــات شــهرداریها و انتخابــات 
میــان دوره ای موفقیــت خوبــی بدســت آورده 
اســت و ایــن نشــانه اعتمــاد مــردم بــه دولــت 

ــت. اس
عربســتان ســعودی در ادامــه سیاســتهای خود 
ــق  ــتان در ملح ــت پاکس ــب حمای ــرای جل ب
ــعودی در  ــالف س ــه ائت ــاد ب ــالم آب ــدن اس ش
ــده کل ارتــش  ســفر »راحیــل شــریف« فرمان
پاکســتان به ریــاض و شــرکت وی در مراســم 
پایانــی رزمایــش »رعــد شــمال« از وی 
ــعودی را  ــالف س ــی ائت ــا فرمانده ــت ت خواس

ــرد. ــه عهــده گی ب
پــس از آنکــه عربســتان ســعودی نــام 
پاکســتان را بــه فهرســت بــه اصطــالح 
اتئــالف مبــارزه بــا تروریســم بــا مشــارکت 3۴ 
ــاد در ابتــدا  کشــور اســالمی افــزود، اســالم آب
از وجــود چنیــن ائتالفــی اظهــار بــی اطالعــی 
کــرد امــا پــس از چنــدی وزارت خارجــه 
پاکســتان حمایــت خــود را از ائتــالف ســعودی 

ــرد. ــالم ک اع
مقامــات ریــاض- اســالم آباد در ماههــای 
گذشــته دو تفاهمنامــه  قــرض و وام بــا حضــور 
»اســحاق دار« وزیــر خزانــه  داری پاکســتان را 

نیــز بــه امضــا رســانده انــد.
عربســتان ســعودی در ایــن تفاهمنامــه کمک 
ــرای  ــتان را ب ــه پاکس ــون دالری ب ۱22 میلی
ــور  ــن کش ــعه در ای ــف توس ــای مختل پروژه ه
ــون  اختصــاص داده اســت. پاکســتان 55 میلی
دالر بعنــوان قــرض و ۶۷ میلیــون دالر بعنــوان 
ــرد. وام  ــد ک ــت خواه ــتان دریاف وام از عربس
ــه  ــط ب ــاض در 5 قس ــون دالری ری ۶۷ میلی

ــد. ــد ش ــت خواه ــالم آباد پرداخ اس
ــر اســاس ایــن تفاهمنامه هــا، وام 5 قســطی  ب
عربســتان بــه پاکســتان بــرای بهبــود اقتصــاد 
خانــوار، دانشــگاههای علــوم مدیریــت و 
ســاخت و ســاز اماکــن دولتــی در ایالــت 

ــود. ــد ب ــتان« خواه »بلوچس

همچنیــن 55 میلیــون دالر قــرض بــرای 
ــاد«  ــر آب ــل در نزدیکــی »مظف ســاخت دو تون

ــد. ــد ش ــه خواه ــمیر« هزین در »کش
ــتان  ــورتی عربس ــورای مش ــس ش ــفر رئی س
ســعودی پــس از آن انجــام شــد کــه »حســن 
روحانــی« رئیــس جمهــور کشــورمان در راس 
ــال  ــاه س ــن م ــه در فروردی ــد رتب ــی بلن هیئت
ــن دو  ــرد و بی ــفر ک ــاد س ــه اســالم اب ۱395 ب
کشــور تفاهــم نامــه هایــی بــه امضــا رســید. 
ــه  ــط دوجانب ــت رواب ــالش اس ــتان در ت عربس
ایــران و پاکســتان را در منطقــه کنتــرل کنــد.

ــالم حســن روحانــی رییــس  حجــت االس
جمهــور اســالمی ایــران در نشســت مشــترک 
اقتصــادی بازرگانــان ایــران و پاکســتان، تاکید 
ــالمی  ــوری اس ــت جمه ــود، سیاس ــرده ب ک
ایــران، تعامــل ســازنده بــا جهان وهمســایگان 

ــه پاکســتان اســت.   و از جمل
ــور  ــا حض ــه ب ــت ک ــن نشس ــی در ای روحان
نخســت وزیــر و مقامهــای ارشــد کابینــه 
پاکســتان در اســالم آبــاد برگــزار شــد، اظهــار 
داشــت: ایــران تامیــن امنیــت انرژی پاکســتان 
را برعهــده مــی گیــرد و مــردم پاکســتان 
مطمئــن باشــند کــه تهــران بــه عنــوان یــک 
ــه نفــت،  ــردی، همــواره در زمین شــریک راهب
ــرای تامیــن  گاز و بــرق از همــه تــوان خــود ب

ــرد. ــد ک ــتفاده خواه ــان، اس ــت آن خواس
رییــس جمهــور گفــت: مــا تاکنــون بــه همــه 
تعهداتمــان بــرای انتقــال بــرق و گاز بــه 
ــه  ــوط لول ــم، خط ــرده ای ــل ک ــتان عم پاکس
ــه مرزهــای پاکســتان رســانده  انتقــال گاز را ب
ایــم و بــرای گســترش و توســعه همــکاری ها 

ــم. ــاده ای آم
ــالمی  ــوری اس ــت: جمه ــی اظهارداش روحان
ایــران مــی توانــد در بخــش گاز، بــرق و 
ــی و  ــات فن ــه خدم ــا ارائ ــن ب ــت و همچنی نف
ــعه  ــای توس ــارکت در طرحه ــی و مش مهندس
ــه راه  ــادی از جمل ــای اقتص ــاخت ه ــر س زی
ــرای  ــن ب ــریکی مطمئ ــازی، ش ــن و سدس آه

ــادی  ــد اقتص ــه رش ــد و ب ــاد باش ــالم آب اس
ــن کشــور کمــک  ــردم ای ــاه م پاکســتان و رف

ــد.   کن
کــرد:  تاکیــد  اقتصــاد  شــورای  رییــس 
ــاده  ــن آم ــران همچنی ــوری اســالمی ای جمه
اســت تــا حجــم مبــادالت تجــاری بــا 
پاکســتان را از یــک میلیــارد دالر بــه 5 میلیارد 
ــد  ــش ده ــده افزای ــال آین ــد س ــی چن دالر ط
ــای  ــش ه ــان و بخ ــش کارآفرین ــه نق و البت
خصوصــی و دولتــی دو کشــور در ایــن راســتا 

ــت. ــم اس ــیار مه بس
ــا بیــان اینکــه ایــران در دوره پســابرجام  وی ب
ــوان  ــه عن ــود را ب ــش خ ــا نق ــاتحریم ه و پس
ایفــا مــی  اقتصــاد نوظهــور در منطقــه 
ــا  ــود ب ــای خ ــکاری ه ــار هم ــد و در کن کن
ــا  جهــان، اهمیــت ویــژه ای را بــرای روابــط ب
همســایگان خــود و از جملــه پاکســتان قائــل 
اســت، گفــت: شــرایط منطقــه ای اقتضــا مــی 
کنــد کــه روابــط اقتصــادی تهــران - اســالم 
آبــاد بیــش از پیــش گســترش و توســعه یابــد 
و در ایــن زمینــه بایــد بخــش هــای خصوصی 
ــرمایه و  ــال س ــذاری، انتق ــرمایه گ ــرای س را ب
ــی و  ــای دفاع ــش ه ــاوری و بخ ــش و فن دان
امنیتــی را نیــز بــرای امنیــت بیشــتر مرزهــای 

ــم. ــه تشــویق کنی مشــترک و منطق
ــد امنیــت و  ــر اینکــه بای ــد ب ــا تاکی ــی ب روحان
ــی دو  ــمی و طوالن ــای رس ــارت در مرزه تج
ــران  ــت: ای ــد، اظهارداش ــش یاب ــور افزای کش
ــاری  ــای تج ــکاری ه ــد هم ــتان بای و پاکس
ــارت  ــد، تج ــترش دهن ــود را گس ــی خ و بانک
ــد و شــرایط را  ــرار دهن ترجیحــی را مدنظــر ق
ــم  ــور فراه ــان دو کش ــارت آزاد می ــرای تج ب

ــد. کنن
سالهاســت کــه صحبــت از انجــام پــروژه 
ــی  ــتان م ــران و پاکس ــن ای ــه گاز بی ــط لول خ
شــود امــا تاکنــون بــه مرحلــه اجــرا درنیامــده 
اســت. عربســتان و قــدرت هــای منطقــه ای 
در تــالش هســتند کــه ایــن پــروژه بــه مرحله 
ــی  ــن الملل ــای بی ــانه ه ــد. رس ــی نرس اجرای
گــزارش داده انــد نــواز شــریف در تــالش 
اســت بــا وجــود مخالفــت عربســتان ســعودی 
ایــن پــروژه را بــه اجــرا درآورد تــا بتوانــد 
ــد. ــل نمای ــتان ح ــرژی را در پاکس ــران ان بح

روزنامــه انگلیســی »فایننشــال تایمــز« در 
ــی پاکســتان در  ــه آمادگ ــاره ب ــا اش ــی ب مطلب
ــران و  ــا ای ــازی ب ــروژه پ ــرای پ ــام و اج انج
نیازمنــدی شــدید ایــن کشــور بــه ایــن حامــل 
انــرژی نوشــت: عربســتان ســعودی از گذشــته 
بــا فشــار وارد کــردن بر متحــد خود،پاکســتان 
ــران شــد  ــن کشــور از ای ــع از واردات گاز ای مان
تــا بدیــن وســیله مانــع از درآمدزایــی اقتصادی 
ــا  ــم ه ــره تحری ــت محاص ــران تح ــرای ای ب

ــود. ش
ــه گــزارش ایــن روزنامــه، گفتــه مــی شــود  ب
ــر  ــت وزی ــریف« نخس ــواز ش ــک »ن ــه این ک
ــارهای  ــود فش ــا وج ــد دارد ب ــتان قص پاکس
ریاض،اجــرای پــروژه گازی بــا ایــران را 

ــد. ــری کن پیگی

عربستان به دنبال کنترل مناسبات 
دو جانبه ایران و پاکستان
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ایران در جهان

بررســی روابــط ایــران و عربســتان و تنشــهای کنونــی میــان دو 
کشــور مســتلزم پرداختــن بــه مولفــه هــای کارگــزاری از یــک 

ســو و مولفــه هــای ســاختار از ســوی دیگــر اســت.
ــان  ــر می ــش هــای اخی ــی تن در بســیاری از رســانه هــای غرب
ــوان  ــا عن ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــعودی و جمه ــتان س عربس

ــی شــود. ــل م ــان شــیعه و ســنی تحلی ــت می رقاب
بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن تحلیــل کامــال درســت نبــوده و 
بــه نوعــی نگاهــی ســطحی و ســاده انگارانــه بــه اوضــاع درگذر 
منطقــه و رقابــت میــان ایــران و عربســتان در خاورمیانــه باشــد. 
ــتم  ــرن بیس ــل ق ــه از اوای ــعودی ک ــتان س ــدان آل عربس خان
میــالدی بــه شــکلی رســمی شــبه جزیــره عــرب را در کنتــرل 
ــنت  ــل س ــلمانان اه ــده مس ــزان نماین ــه می ــه چ ــود دارد، ب خ
ــرای الپوشــانی  ــی کــه ســعودی هــا ب اســت؟ حتــی در صورت
ایدئولــوژی وهابــی گــری خــود از اصطالحاتی همچون ســلفی 
گــری )ســلفی گــری بــه معنــی عــام  و تقریبــا مثبــت کلمــه 
ــه  ــه اصــول و ارزشــهای اســالمی همانگون ــی بازگشــت ب یعن
کــه مــد نظــر اندیشــمندانی ماننــد رشــید رضــا بــود کــه در این 
صــورت ســعودی هــا حتــی نماینــده ســلفی هــا هــم نیســتند( 

اســتفاده نماینــد؟
از ســوی دیگــر جمهــوری اســالمی ایــران هیــچ موقــع خــود را 
نماینــده شــیعه معرفــی نکــرده و حتی نــه تنهــا تالشــی در این 
ــه در  ــه در ســخن و چ ــواره چ ــورد نداشــته اســت بلکــه هم م
عمــل تــالش بســیاری داشــته تــا در دام تعلــق داشــتن صــرف 

بــه مذهبــی مشــخص دوری کنــد.
ــوری  ــت جمه ــوع را در حمای ــن موض ــی ای ــای عمل ــه ه نمون
ــا اخــوان  ــران از جنبــش حمــاس در فلســطین و ی اســالمی ای
المســلمین مصــر کــه بــه شــکلی آشــکار از مهمتریــن نماینــده 

ــات سیاســی اهــل ســنت هســتند اشــاره کــرد. هــای جریان
مســئله مشــخص ضعــف عربســتان ســعودی از لحــاظ 
سیاســی و اســتراتژیک در مقابــل جمهــوری اســالمی ایــران 
اســت. عربســتان ســعودی حتــی بــرای تامیــن امنیــت خــود 
ــاج  ــه ای احتی ــای فرامنطق ــدرت ه ــک ق ــه کم ــواره ب هم

ــت. ــته اس داش

در نیمــه اول قــرن بیســتم تامیــن کننــده ایــن امنیــت بریتانیــا 
بــود و پــس از جنــگ جهانــی دوم، ایــاالت متحــده آمریــکا این 
ــا تغییــر  ــه نظــر مــی رســد کــه ب وظیفــه را ایفــا مــی کــرد. ب
ــه آســیای شــرقی،  ــه ب ــکا از خاورمیان ــی آمری اســتراتژی امنیت
عربســتان ســعودی هرچــه بیشــتر بــه ســمت اســرائیل تمایــل 
پیــدا کــرده اســت و شــاید انتظــار آن را دارد کــه اســرائیل تامین 

کننــده آتــی امنیــت برایــش باشــد!
امــا مهمتــر از همــه اینهــا، چنــد قطبــی بــودن جهــان پیــش 
ــان نیســت و  ــازع جه ــردمدار بالمن ــکا س ــر آمری روســت. دیگ
ــد در  ــه بتوان ــود ک ــش رو از آن کشــوری خواهــد ب ســالهای پی
ائتــالف هــای سیاســی، اقتصــادی و امنیتــی مناســبی داخــل 

ــود. ش
امــا گزینــه هــای پیــش روی ایــران چیســت؟ و یــا بــه عبــارت 

دیگــر بــرگ برنــده هــای ایــران چیســت؟

سازمان همکاری شانگهای
طبیعتــا در ایــن میــان یکــی از مهمتریــن گزینــه هــا بــرای 
ــان کــه  ــران ســازمان همــکاری شــانگهای اســت. همچن ای
از اســم ســازمان هــم مشــخص اســت در ســال 200۱ 
میــالدی و در شــهر شــانگهای چیــن تاســیس شــده و هــم 
اکنــون کشــورهای چیــن، روســیه، قزاقســتان، قرقیزســتان، 
ــت  ــود. در نشس ــی ش ــامل م ــتان را ش ــتان و ازبکس تاجیکس
ســران ســازمان کــه در ۱0 جــوالی ســال گذشــته میــالدی 
در شــهر اوفــای روســیه برگــزار شــد، پاکســتان و هنــد نیــز 
ــه  ــدند و ب ــه ش ــازمان پذیرفت ــی س ــو اصل ــوان عض ــه عن ب
ــد  ــالدی فرآین ــاری می ــال ج ــان س ــا پای ــاد ت ــال زی احتم
ــد.  ــد ش ــی خواه ــم نهای ــورها ه ــن کش ــل ای ــت کام عضوی
ایــران هــم کــه بــه عنــوان عضــو ناظــر در ســازمان 
همــکاری شــانگهای حضــور دارد، درخواســت عضویــت 
ــر  ــم از دیگ ــتان ه ــت. افغانس ــه داده اس ــود را ارائ ــل خ کام

ــود. ــد ب ــازمان خواه ــن س ــل ای ــای محتم عضوه
موضوعــی کــه در مــورد ســازمان همــکاری شــانگهای وجــود 
دارد، ایــن اســت کــه ایــن ســازمان صرفــا ســازمانی اقتصــادی 

نیســت و هــم زمــان ســازمانی سیاســی و امنیتــی نیــز به شــمار 
ــون  ــم اکن ــازمان ه ــن س ــه ای ــی ک ــزان جمعیت ــی رود. می م
شــامل مــی شــود در حــدود ۱.۴ میلیــارد نفــر اســت و در 
صــورت عضویــت کامــل هنــد و پاکســتان بــه حــدود 3 میلیارد 

نفــر افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.
وقتــی کــه ایــن میــزان جمعیــت عظیــم کــه نزدیک بــه نصف 
جمعیــت دنیــا را شــامل مــی شــود را بــا منابــع عظیــم انــرژی و 
معدنــی کــه در منطقــه وجــود دارد ترکیب شــود، طبیعتــا قدرتی 

عظیــم خواهــد یافــت.
بــه نظــر مــی رســد کــه منطقــه اوراســیا در آینــده بــه موتــور 
ــکاری  ــازمان هم ــه س ــود. دبیرخان ــدل ش ــان ب ــادی جه اقتص
شــانگهای بــه ایــران قــول مســاعد داده اســت کــه در صــورت 
رفــع تحریــم هــا رونــد عضویــت کامــل ایــران شــروع شــود.

ــه جمهــوری  ــا برعلی ــم ه ــع تدریجــی تحری ــه رف ــا توجــه ب ب
اســالمی ایــران عضویــت کامــل آن در ســالهای آینــده محتمل 
ــتان  ــه عربس ــت ک ــح اس ــا پرواض ــد. ام ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــازمان  ــت در س ــتار عضوی ــه خواس ــت و ن ــه قابلی ــعودی ن س

ــد. ــانگهای باش ــکاری ش هم
اهمیــت و مزیــت عضویــت در ایــن ســازمان بــرای کشــورهای 
ــی  ــش هنگام ــال پی ــن 3 س ــه همی ــت ک ــدی اس ــو تاح عض
ــه  ــا ب ــه اروپ ــه و اتحادی ــان ترکی ــت می ــرات عضوی ــه مذاک ک
بــن بســت رســید، نخســت وزیــر وقــت ترکیــه رجــب طیــب 
اردوغــان کــه کشــورش بــه شــکل ســنتی هــم پیمان غــرب و 
آمریــکا اســت، ســخن از عضویــت احتمالــی ترکیــه در ســازمان 

ــان آورد. ــه می همــکاری شــانگهای ب

جاده ابریشم جدید
جــاده ابریشــم تاریخــی شــبکه راه هــای بــه هــم پیوســته ای 
بــا هــدف بازرگانــی در آســیا بــود کــه خــاور و باختــر و جنــوب 
آســیا را بــه هــم و بــه شــمال آفریقــا و خــاور اروپــا پیونــد مــی 
داد؛ مســیری کــه تــا ســده ۱5 میــالدی بــه مــدت هــزار و ۷00 

ســال، بــزرگ تریــن شــبکه بازرگانــی دنیــا بــود.
ــی  ــابقه تاریخ ــه دارای س ــن ک ــه چی ــورد عالق ــروژه م ــن پ ای
بســیار زیــادی نیــز اســت در ســال هــای اخیــر بــه عنــوان یکی 

از اغواگرتریــن طــرح هــای اقتصــادی مطــرح شــده اســت.
ــه  ــی ب ــیای غرب ــال اتصــال آس ــه دنب ــد ب ــاده ابریشــم جدی ج
جنــوب و شــرق ایــن قــاره کهــن اســت.  چیــن پیشــتر اعــالم 
کــرده بــود کــه بــه واســطه اهمیتــی کــه جــاده ابریشــم آبــی 
ــای مجــدد  ــرای احی ــارد دالر ب ــش دارد، ۴0 میلی ــی برای و زمین
ــای  ــک ه ــه کم ــا ارائ ــد دارد ب ــرد و قص ــد ک ــه خواه آن هزین
مالــی مــورد نیــاز بــه کشــورهای حاشــیه جــاده ابریشــم زمینی 

ــردارد. ــن مســیر ب ــی، نخســتین گام را در ای و آب
ــی از  ــوان یک ــه عن ــم را ب ــاده ابریش ــرح ج ــرای ط ــن، اج پک
ــای  ــکاری ه ــعه هم ــرای توس ــود ب ــای خ ــالش ه ــن ت آخری
ــاره آســیا  ــی در اقتصــاد ق ــای بازرگان ــی و زیرســاخت ه صنعت

ــد. ــی دان م
ــن  ــه ای ــتن ب ــتار پیوس ــز خواس ــران نی ــالمی ای ــوری اس جمه
پــروژه عظیــم ارتباطــی اســت. از ســوی دیگــر والدیمیــر پوتین 
نیــز در اجــالس اتحادیــه اقتصــادی اورآســیا کــه در مــی 20۱5 
ــروژه  ــه پ ــه ب ــن اتحادی ــای ای ــتن اعض ــد، از پیوس ــزار ش برگ
جــاده ابریشــم جدیــد خبــر داد. طبیعتــا کشــورهایی کــه عضــو 
ــه اقتصــادی اورآســیا و  ســازمان همــکاری شــانگهای، اتحادی
ــدان  ــروز می ــده پی ــند در آین ــد باش ــم جدی ــاده ابریش ــروژه ج پ

ــود. ــد ب اقتصــادی، سیاســی و امنیتــی خواهن

موقعیت ایران
فایــده هــا و آورده هــای عضویــت جمهوری اســالمی ایــران در 
ســازمان هــا و پــروژه هــای ذکــر شــده کامــال آشــکار اســت، 

جهان چند قطبی و آینده غرب آسیا/
 روابط ایران و عربستان سعودی

امید شمیزی

http://mehrnews.com


صفحه 9 | شماره 13 |  7 اردیبهشت 95  MEHR NEWSAGENCY

ایران در جهان

امــا در ایــن میــان مزیــت هــا و داشــته هــای 
ایــران چیســت؟

ــه  ــود ک ــی خ ــت 80 میلیون ــا جمعی ــران ب ای
بســیاری از آن را جوانــان تشــکیل مــی 
دهنــد، دارای جمعیتــی تحصیــل کــرده 
و جــوان اســت. میــزان باســوادی میــان 
ــت.  ــش از 9۷% اس ــران بی ــوان ای ــر ج قش
ــوری  ــای جمه ــت ه ــر موفقی ــوی دیگ از س
اســالمی ایــران مخصوصــا در زمینــه هــای 
نوظهــور و اســتراتژیکی همچــون مهندســی 
هــای نویــن، نانوتکنولــوژی و ســلول هــای 
ــت.  ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــز ب ــادی نی بنی
ــتر  ــی بیش ــا زمان ــت ه ــن موفقی ــت ای اهمی
مــی شــود کــه دســت یابــی بــه ایــن 
ــک  ــا کم ــه ب ــران ن ــرای ای ــا ب ــت ه موفقی
غــرب و دیگــر کشــورها بلکــه در شــرایطی 
ــدیدترین  ــایه ش ــر س ــه زی ــت ک ــوده اس ب
تحریــم هــای بیــن المللــی بــه آنهــا دســت 

ــت. ــرده اس ــدا ک پی
ــا  ــوری ب ــوان کش ــه عن ــان ب ــران در جه ای
منابــع عظیــم نفــت و گاز شــناخته مــی شــود. 
ــده  ــف ش ــع کش ــن مناب ــران دارای بزرگتری ای
ــع نفــت  ــده مناب ــن دارن گاز طبیعــی و چهارمی
ــت  ــه واقعی ــن هم ــا ای ــت ام ــان اس در جه
نیســت. چــرا کــه ایــران همچنیــن دارای 
ــید،  ــس، بوکس ــع م ــن مناب ــی از بزرگتری یک
ــع  ــرب و قل ــن، س ــنگ آه ــنگ، س ــال س زغ

ــت. ــز هس نی
ــع  ــزرگ کشــور در صــادرات صنای ــت ب ظرفی
دســتی، فــرش دســتباف ایــران کــه شــهرتی 
ــاورزی و در  ــوالت کش ــانه ای دارد، محص افس
ــی و  ــات فن ــن خدم ــته و همچنی راس آن پس

ــزود. ــن اف ــه ای ــد ب ــز بای ــی را نی مهندس
جهمــوری اســالمی ایــران علــی رغــم تحریم 
هــا دارای یکــی از متنــوع تریــن اقتصادهــای 
منطقــه اســت. بــا رفــع تدریجــی تحریــم هــا 
نیــز بایــد شــاهد فعــال تــر شــدن روز افــزون 

فعالــت هــای اقتصــادی ایــران باشــیم.
ظرفیــت عظیــم اقتصــادی صنعــت توریســم 
ــران  ــورد ای ــه در م ــت ک ــی اس ــز موضوع نی

ــود. ــوش ش ــد فرام نبای
ــم و  ــاده ابریش ــروژه ج ــه پ ــران ب ــاق ای الح
نزدیکــی بیشــتر بــا قــاره آســیا، کشــور را بــه 
یکــی از موتورهــای اصلــی اقتصــادی منطقــه 

ــرد. ــد ک ــل خواه تبدی
زلزلــه قدرتــی در منطقــه در حــال شــکل 
گیــری اســت. رشــد اقتصــادی ایــران و 
ــای  ــول ه ــا غ ــی ب نزدیکــی سیاســی و امنیت
اقتصــادی در حــال ظهــور اوراسیاســی طبیعتــا 
ــه  ــران ب ــرای ای ــی را ب ــای فراوان ــت ه مزی
ارمغــان خواهــد آورد. بــه نظــر مــی رســد کــه 
اینهــا برگهــای برنــده جمهــوری اســالمی در 
ــل ســعودی هــا باشــند. ســعودی هایــی  مقاب
کــه بــا رفتــن انگلیســی هــا روی بــه آمریــکا 
ــی  ــول تدریج ــا اف ــز ب ــون نی ــد و اکن آوردن
قــدرت آمریــکا در منطقــه شــروع به برقــراری 
ــم  ــا رژی ــش ب ــش از پی ــک بی ــاط نزدی ارتب

ــد. ــرده ان ــرائیل ک اس

ــه ســود حاصــل از  ــی آنکــه اشــاره ای ب ــکا ب ــی آمری نهادهــای دولت
خریــد آب ســنگین اراک کننــد، از ایــن معاملــه بــه عنــوان وســیله ای 
بــرای کمــک کــردن بــه ایــران بــرای عمــل بــه تعهــدات هســته ای 

خــود یــاد مــی کننــد.
قـرارداد فـروش 32 ُتن از ذخایـر راکتور آب سـنگین اراک در روز جمعه 
بـه امضای طرف هـای ایرانـی و آمریکایی رسـید و قرار اسـت تحویل 
آن بـه قـول »الیزابـت تـرودو« سـخنگوی وزارت امور خارجـه آمریکا 
در »همیـن هفته« و بـه قول »بهروز کمالوندی« سـخنگوی سـازمان 

انـرژی اتمـی ایـران در »هفته هـای آینده« انجام شـود.
ــاز  ــن آب ســنگین نی ــه حــدود ۶5 ت ــور بازطراحــی شــده اراک ب رآکت
ــی  ــدار یعن ــن مق ــر ای ــام دو براب ــق برج ــرار اســت طب ــران ق دارد و ای
ــای  ــه بازاره ــازاد آن را ب ــته و م ــه داش ــی را نگ ــره ای ۱30 تن ذخی

بین المللــی بفروشــد.
در ایــن میــان تــرودو اعتــراف کــرد کــه واگــذاری آب ســنگین اراک 
بــه بهــای تقریبــی 8.۶ میلیــون دالر آمریــکا بخــش قابــل توجهــی 
ــی  ــرای مصــارف صنعتــی و تحقیقات ــی ایــن کشــور را ب ــاز داخل از نی
ســال جــاری تامیــن مــی کنــد، بــا ایــن حــال وی بــا لحــن خــاص 
دولتمــردان آمریکایــی کــه عــادت دارنــد بــه همــه چیــز از بــاال نــگاه 
کننــد، گفــت: بــرای آمریــکا هیــچ اجبــاری بــرای خریــد آب ســنگین 
از ایــران وجــود نداشــته و در آینــده هــم وجــود نخواهــد داشــت. امــا 
ــر آب ســنگین  ــا ذخای ــد ت ــزم مــی کن ــران را مل توافــق هســته ای ای

خــود را بــه کمتــر از ۱30 تــن کاهــش دهــد.
این در حالیسـت کـه وزارت انـرژی آمریکا هـم از همان ابتدای رسـانه 
ای شـدن قـرارداد خرید مازاد آب سـنگین اراک، بر ایران منت گذاشـته 
و اعـالم کـرد: خرید آب سـنگین اراک از دایـره توافق هسـته ای فراتر 

نمـی رود و قرار نیسـت بـه عادت تبدیل شـود.
ایـن وزارتخانـه در ادامـه اظهـارات متکبرانـه خود افـزود: آمریـکا قرار 
نیسـت تـا ابد مشـتری ایـران باقـی بمانـد و ایـن وظیفـه خـود ایرانی 
هاسـت کـه راهی بـرای عمل بـه تعهـدات هسـته ای خود پیـدا کنند.
جالـب آنکه ایـن گوشـه و کنایه هـا از جانب دولتـی متوجه ایـران می 
شـود کـه خود تولیـد کننده آب سـنگین نیسـت و تـا به حـال نیازهای 
تحقیقاتـی خـود را از کشـورهای کانـادا و هنـد تامین می کرده اسـت.

محلـی کـه قـرار اسـت مـازاد ذخایـر آب سـنگین اراک بـه آن منتقل 
شـود، آزمایشـگاه ملی »اوک ریـج« نـام دارد - آزمایشـگاهی در ایالت 
»تنسـی« کـه تعـدادی از کارشناسـان خـود را در اختیار تیـم مذاکرات 
هسـته ای آمریـکا گذاشـت و حـاال میوه مشـارکت خـود را مـی چیند.

اوک ریـج عالوه بر فروش بخشـی از محصـول دریافتی بـه خریداران 
مناسـب، بخـش دیگـر را بـه »اس ان اس« یـا بـه عبارتـی »چشـمه 
نوتـرون اسپاالسـیون« مـی دهد کـه بزرگتریـن منبع یا چشـمه ذرات 

نوتـرون جهان اسـت کـه در همین آزمایشـگاه قـرار دارد.  
بــه گفته »تــام میســون« مدیــر آزمایشــگاه اوک ریــج، اســتفاده از آب 
ســنگین تراکــم نوتــرون در اس ان اس را تــا حــد قابــل مالحظــه ای 
افزایــش مــی دهــد و بازدهــی اسپاالســیون را بــاال مــی بــرد. بــه ایــن 
ترتیــب حجــم تولیــد نوتــرون ۱0 تــا 20 درصــد افزایــش پیــدا مــی 

کنــد و ازدیــاد نوتــرون هــا مســاوی اســت بــا علــم بیشــتر.
ایــن آزمایشــگاه قــرار بــود از ســال میــالدی 200۶ اســتفاده از ذخایــر 
ــن  ــه تامی ــادر ب ــان ق ــد حــال آنکــه درآن زم آب ســنگین را آغــاز کن
مقــدار مــورد نیــاز از ایــن محصــول آن هــم بــا کیفیــت فعلــی نبــود.

اوک ریــج چنــد ســال پیــش هم ۷ تــن آب ســنگین از ســایت هســته 
ای »ســاوانا« در ایالــت »کارولینــای جنوبــی« گرفــت کــه اصــال قابل 

مقایســه بــا 32 تنــی کــه قــرار اســت امســال از ایــران بگیرد نیســت.
تـام میسـون که قـادر بـه پنهان کـردن رضایـت خـود از انجـام چنین 
معاملـه پـر سـودی نیسـت، در نهایـت مـی افزایـد: دسترسـی بـه آب 
سـنگین اراک یک شـانس اسـت که عملکرد مـا را آن هم بـا پرداخت 

بهایـی نسـبتا انـدک به طـرز چشـم گیـری افزایش مـی دهد.
جالــب آنکــه آمریکایــی هــا در ازای ســود بــادآورده ای کــه نصیبشــان 
مــی شــود بــر ســر ایــران منــت گذاشــته و مــی گوینــد: ایــن معاملــه 
بــه ایــران بــرای فــروش مــازاد آب ســنگین خــود مطابــق بــا تعهدات 

قیــد شــده در برجــام کمــک مــی کنــد.  
امــا در ایــن میــان، جمهوریخواهــان کنگــره آمریــکا هــم بــه شــیوه 
دیگــری معاملــه اخیــر بــا ایــران را زیــر ســوال مــی برنــد و ادعــا مــی 
کننــد کــه دولــت واشــنگتن بــا لطــف بزرگــی کــه البتــه نــه در حــق 
تهــران بلکــه در حق آزمایشــگاه هســته ای خــود انجــام داده اســت، از 
تعهــدات قیــد شــده در توافــق هســته ای فراتــر رفتــه چــرا که بــه این 
ترتیــب ایرانــی هــا بــا چــراغ ســبزی کــه از آمریــکا گرفتــه انــد بــرای 
تولیــد هــر چــه بیشــتر آب ســنگین و فــروش آن در بازارهــای بیــن 

المللــی تشــویق مــی شــوند!
جالبتــر آنکــه طبــق اعــالم وزارت خزانــه داری آمریکا بهــای محصول 
فروختــه شــده از طریــق یــک کشــور ثالــث پرداخــت خواهــد شــد تــا 
ــاز شــود. معاملــه جــای  مبــادا پــای ایــران بــه چرخــه دالر آمریــکا ب
خــود را دارد امــا دسترســی بــه سیســتم مالــی آمریــکا همچنــان برای 

ایرانــی هــا قدغــن اســت.

سودی که آمریکا به جیب زد

معامله آب سنگین اراک؛ ِمّنتی که آمریکا
 بر سر ایران گذاشت
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ــته  ــت و در گذش ــاون« اس ــرج ت ــگاه »ج ــاتید دانش ــالر از اس پی
ــازمان  ــات س ــل عملی ــش تحلی ــابق بخ ــس س ــناس و رئی کارش
اطالعــات مرکــزی آمریــکا )ســیا( بــود. وی تــا کنــون مســئولیت 
هــای متعــددی را بــر عهــده داشــته کــه از جملــه آنهــا مــی تــوان 
ــرق  ــیا در ش ــای س ــات ه ــل عملی ــای تحلی ــت واحده ــه ریاس ب
نزدیــک، خلیــج فــارس و جنــوب آســیا اشــاره کــرد. پیــالر ســابقه 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــکا را ب ــی آمری ــت مل ــورای امنی ــور در ش حض

ــز دارد. ــی آن نی ــای اصل اعض

ــی  ــه ط ــر خاورمیان ــم ب ــق حاک ــما منط ــه نظرش || ب
ــزی،  ــای هاب ــک از الگوه ــر از کدامی ــالهای اخی س

ــد؟ ــی کن ــروی م ــی پی ــا کانت ــی و ی الک
تـالش بـرای بقـا در  فضـای  پـر مخاطـره و پیچیـده خاورمیانـه 
همانطـور کـه »تومـاس هابـز« آن را ترسـیم مـی کنـد، بـه خوبی 
سـاختار روابـط در خاورمیانه را به تصویر می کشـد. براسـاس نظریه 
هابـز هیچ قدرت مسـلط و برتـری در این فضا وجود نـدارد که بتواند 
بـرون رفتـی برای خـروج از ایـن وضع پیچیـده تعیین کنـد. اما این 
مسـاله در مـورد کل نظـام بیـن الملـل هـم صـدق می کنـد. عدم 
ثبـات در هـر یـک از  کشـورهای خاورمیانـه امروز منعکـس کننده 

تئـوری هـای هابـز در مـورد این وضعیت اسـت.

|| آیا شـما افول ثبات هژمونیک سـاختار بیـن المللی را 
دلیل تحـوالت و بی ثباتـی های خاورمیانه مـی دانید؟

 توســعه و پیشــرفت بخــش وســیعی از جامعــه بیــن الملــل، تاثیــر 

بســزایی بــر روی خاورمیانــه داشــته اســت. پایــان جنــگ ســرد و 
ــن  ــی نظــام بی ــوان سیســتم دوقطب ــه ســالها تحــت عن آنچــه ک
ــات و  ــن اتفاق ــن ای ــم تری ــد از مه ــی ش ــر م ــل از آن تعبی المل

ــد. ــی آی ــه حســاب م ــا ب پیشــرفت ه
امــا فهــم تاثیــرات دقیــق فروپاشــی نظــام دو قطبــی بــر خاورمیانه 
ــده و مشــکل اســت. برخــی از محــرک هــای دوران  بســیار پیچی
ــرای  ــن دو ب ــت ای ــوروی و رقاب ــکا و ش ــان آمری ــرد می ــگ س جن
تاثیــر بیشــتر بــر خاورمیانــه بــا اســتفاده از نیروهای نظامــی موجب 

بــی ثباتــی منطقــه مــی شــد.
اینهـا بـه همـراه تغییـرات ناگهانـی در رژیم هـای سیاسـی منطقه 
در قالـب کودتـا بـه این علـت رخ مـی دادنـد کـه در آن دوران یک 
ابرقـدرت دیگـر بـه جـز ابرقـدرت حامـی ایـن رژیـم هـا در منطقه 
وجـود داشـت و پـس از فروپاشـی رژیـم هـا نیـز از حاکمـان جدید 

حمایـت مـی کرد.
امـا برعکس، ممکن اسـت بعضـی فکر کنند کـه اگر هنوز شـرایط 
دوران جنـگ سـرد برقرار بود شـاید بر فرض حمله آمریـکا به عراق 
اتفـاق نمی افتاد. در نتیجه، پیشـرفت و توسـعه عظیم حاصل شـده 
در خاورمیانه خیلی هم به تغییر در شـرایط نظـام بین الملل ارتباطی 
نـدارد. بلکه علـت این موضـوع را می بایسـت در جوامـع و فرهنگ 

سیاسـی خود خاورمیانه جسـتجو کرد.

||اتحادیـه اروپا و در صـدر آن، فرانسـه از میزان نقش 
خود در مسـائل بین الملل مانند مسـاله سـوریه راضی 
نیسـتند. بر همیـن اسـاس »اوالنـد«، رئیـس جمهور 

فرانسـه خواستار ایفای نقش بیشـتر فرانسه در مساله 
سـوریه شـده اسـت. آیـا ایـن بـه آن معنی اسـت که 
اعضای اتحادیه اروپا خواسـتار داشـتن وزن بیشـتر و 

صدایی رسـا تـر در سـاختار بین الملل هسـتند؟
بســیاری دیگــر از کشــورها بــه همــراه اتحادیــه اروپــا مــدت زیادی 
اســت کــه از نقــش آفرینــی بیشــتر اتحادیــه اروپــا در مســائل بیــن 

ــی زنند. ــی دم م الملل
ــی  ــد« یکــی از رهبران رئیــس جمهــوری فرانســه »فرانســوا اوالن
اســت کــه در مــورد ایــن مســاله اظهــار نظرهــای فراوانــی داشــته 
ــه  ــتر معطــوف ب ــود را بیش ــه خ ــد توج ــه او بای ــد ک اســت. هرچن
منافــع کشــورش در نقــش آفرینــی فرانســه در اتحادیــه اروپــا کنــد 

تــا نقــش آفرینــی در جهــان.
اعضــای اتحادیــه اروپــا طــی چنــد ســال اخیــر درگیــری زیــادی 
ــون مشــکالت  ــائلی چ ــر مس ــر س ــود ب ــی خ ــان هســته داخل می
ــر  ــران اخی ــد. بح ــته ان ــر داش ــا یکدیگ ــورو ب ــوزه ی ــادی ح اقتص
پناهنــدگان هــم تــا حــد زیــادی بــه نگرانــی داخلــی اتحادیــه اروپا 
ــا حــد  ــا ت ــه اروپ ــران اتحادی ــا ذهــن رهب افــزوده و باعــث شــده ت

ــه هــم بشــود. ــه مســائل خاورمیان ــادی معطــوف ب زی
احتمــاال آنهــا بــه ایــن درک رســیده انــد کــه مشــکالت اقتصــادی 
ــه  ــی ک ــا زمان ــدگان، ت ــم پناهن ــیل عظی ــی از س ــی ناش -اجتماع
ــرای  ــه داشــته باشــد، ب ــن حجــم ادام ــا ای ــه ب جنــگ در خاورمیان
آنهــا پابرجــا خواهــد بــود. همیــن مســاله مشــوق اصلــی اتحادیــه 
ــای  ــت ه ــه سیاس ــتر در عرص ــی بیش ــش آفرین ــرای نق ــا ب اروپ

ــه شــده اســت. خاورمیان

ماهیت و سنخ نظام بین المللی یکی از موضوعاتی است که در نظریه های روابط بین الملل 
مورد توجه بوده و هست. برخی معتقد هستند که منطق حاکم بر نظام بین الملل و روابط 

بین الملل منطق آنارشی )نظم هابزی( است.
در مقابل این دیدگاه برخی نظریه پردازان با نگاهی خوشبینانه به ماهیت و سرشت انسان، 
نظام و روابط بین الملل و روابط میان کشورها را مبتنی بر همکاری)نظم کانتی( می دانند. 
برخی نیز معتقدند که منطق حاکم بر نظام بین الملل و روابط میان واحدهای سیاسی مبتنی 

بر رقابت )نظم الکی( است که این رقابت الزاما منازعه آمیز نیست.
در این میان منطق »ماکیاولیستی« نیز وجود دارد که البته در نگاه هابزی به نظام بین الملل 

نیز به نوعی وجود دارد مبنی بر اینکه »هدف وسیله را توجیه می کند«.
در گفتگویی با پروفسور »پل پیالر« جویای نظریات وی درباره ماهیت نظم منطقه 

خاورمیانه و نظم بین المللی شده ایم که در ادامه می آید.

عضو سابق شورای امنیت ملی امریکا:

تالش برای بقا منطق حاکم بر 
خاورمیانه است/فقدان قدرت برتر

ـــا  ـــدار ب ـــی در دی ـــده انصـــاراهلل و کنگـــره مردم ـــره کنن ـــات مذاک هی
ـــا در  ـــه اروپ ـــت و اتحادی ـــورای امنی ـــم ش ـــو دائ ـــج عض ـــفرای پن س
ـــرات  ـــت مذاک ـــی موفقی ـــل اصل ـــس را عام ـــش ب ـــت آت ـــن تثبی یم

ـــتند. ـــت دانس ـــاری در کوی ج
ـــا  ـــن ب ـــی یم ـــره مردم ـــاراهلل و کنگ ـــده انص ـــره کنن ـــأت مذاک هی
ســـفرای اعضـــای دائـــم شـــورای امنیـــت و نماینـــده اتحادیـــه اروپـــا 
ـــح  ـــرات صل ـــد مذاک ـــدار رون ـــن دی ـــد. در ای ـــدار کردن ـــن دی در یم
ـــان  ـــه همچن ـــود ک ـــع موج ـــته و موان ـــای گذش ـــی روزه ـــن ط یم
ـــات  ـــر موضوع ـــه دیگ ـــن ب ـــرات و پرداخت ـــرفت در مذاک ـــع پیش مان

ـــت. ـــرار گرف ـــث ق ـــورد بح ـــت م اس

در همیـــن راســـتا هیـــات مذاکـــره کننـــده انصـــاراهلل و کنگـــره 
ـــت  ـــی موفقی ـــل اصل ـــس را عام ـــش ب ـــت آت ـــن تثبی ـــی یم مردم
مذاکـــرات جـــاری در کویـــت و پیشـــبرد آن بـــه ســـمت جلـــو 
ـــانه  ـــاوز و ش ـــگ و تج ـــداوم جن ـــه ت ـــد ک ـــد کردن ـــته و تاکی دانس
ـــفر  ـــود س ـــای خ ـــئولیت ه ـــل از مس ـــرف مقاب ـــردن ط ـــی ک خال

ـــت. ـــر انداخ ـــه تاخی ـــت ب ـــه کوی ـــی را ب ـــات یمن ـــای هی اعض
ـــت  ـــی موفقی ـــره مردم ـــاراهلل و کنگ ـــده انص ـــره کنن ـــات مذاک هی
ــی  ــد اول یعنـ ــرای بنـ ــق اجـ ــن از طریـ ــح یمـ ــرات صلـ مذاکـ
ـــه  ـــبت ب ـــود نس ـــام خ ـــر اهتم ـــده و ب ـــتار ش ـــس را خواس ـــش ب آت

ـــد. ـــد کردن ـــق تاکی ـــر تواف ـــی ب ـــی مبتن ـــد سیاس ـــت رون موفقی

ـــت و  ـــورای امنی ـــم ش ـــو دائ ـــج عض ـــفرای پن ـــر س ـــوی دیگ از س
ـــد و  ـــت تاکی ـــرات کوی ـــت از مذاک ـــر حمای ـــز ب ـــا نی ـــه اروپ اتحادی
ـــراز حســـن نیـــت در مذاکـــرات  ـــه اب تمـــام طـــرف هـــای یمنـــی را ب
ـــوت  ـــران دع ـــل بح ـــل و فص ـــور ح ـــه منظ ـــاز ب ـــای امتی و اعط

کردنـــد.
ـــنبه  ـــن از پنجش ـــح یم ـــرات صل ـــه مذاک ـــت ک ـــر اس ـــه ذک الزم ب
ـــاز  ـــت آغ ـــر در کوی ـــد روز تاخی ـــا چن ـــل( ب ـــته )2۱ آوری ـــه گذش هفت
شـــده امـــا در ســـایه تـــداوم حمـــالت هوایـــی و نقـــض آتـــش بـــس 
ـــودن آن  ـــش ب ـــه  بخ ـــوص نتیج ـــا، در خص ـــعودی ه ـــوی س از س

ـــود دارد. ـــدی وج ـــای ج تردیده

انصاراهلل و کنگره مردمی:

تثبیت آتش بس عامل اصلی موفقیت مذاکرات صلح یمن است
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خاورمیانه و شمال آفریقا

حــوادث منطقــه دقیقــا رونــدی را طــی مــی کند 
کــه نظــام ســلطه سالهاســت بــا اجــرای پــروژه 
هــای مختلــف به دنبــال تحقــق آن اســت، یعنی 
تجزیــه منطقــه بــه اجزایــی مطیــع یــا خنثــی در 

قبــال اســراییل در کنــار یــک ایــران منــزوی.
ــریـ   ــای تکفی ــروه ه ــوم گ ــد ش ــدای تول از ابت
تروریســتی بــه ویــژه داعــش در منطقه بســیاری 
ــد  ــعی کردن ــی س ــا از روی ناآگاه ــد ی ــه عم ب
عقبــه حقیقــی آنهــا را نادیده انگاشــته و در بســتر 
ــن  ــی چنی ــر حقیق ــی و غی ــای توهم ــک فض ی

ــد. ــده ای را بررســی و تفســیر کنن پدی
ــورد  ــل و تفســیرها در م ــن اســاس؛ تحلی ــر ای ب
چیســتی، چرایــی و چگونگــی ایــن جنایتــکاران 
ــود  ــه خ ــاوت ب ــوهایی متف ــمت و س ــی س نیابت

ــت: گرف
الــف( ریشــه مســتقل اسالمی)ســلفی( و »بعــدا« 
ــن دســته از  ــیـ  صهیونیســتی: ای ضــد آمریکای
تحلیلگــران کــه عمومــا نقش پیــاده نظام رســانه 
ای غــرب را بــازی مــی کننــد، از همــان ابتــدا بــا 
دادن آدرس غلــط، منشــأ شــکل گیــری تکفیری 
هــا و بــه ویــژه داعــش را جــدای از ســاختار نظام 
ســلطه و بــه عنــوان گــروه هایــی بــا گرایشــات 
مســتقل اســالمی دانســتند کــه در ادامــه و بعــد 
ــیـ   ــوان ضــد آمریکای از حــدود ســه ســال، عن
صهیونیســتی نیــز بــه آنهــا داده و دائــم بــر ایــن 
ــون  ــه اکن ــا اگرچ ــه آنه ــد ک ــد کردن ــه تاکی نکت
ــت  ــا در نهای ــتیزند ام ــغول س ــه مش در خاورمیان
در پــی تشــکیل یــک دولــت مســتقل اســالمی 
ــت  ــکا و امنی ــع آمری ــه مناف ــه زدن ب ــرای ضرب ب

اســراییل هســتند.
ــوری  ــی امپرات ــاید واژه گزین ــتا، ش ــن راس در ای
ایــن  شــاهد  بهتریــن  غــرب  ای  رســانه 
ادعــا باشــد، آنجــا کــه تــا پیــش از اتمــام 
ــوان  ــا، عن ــت ه ــن تروریس ــرف ای ــخ مص تاری
ــا  ــه آنه ــد ب ــد اس ــی ض ــان« مردم »پیکارجوی
اطــالق مــی شــد، امــا بالفاصلــه پــس از 
آغــاز تمــرد ســرکردگان ایــن گــروه هــا و 
ــارج از  ــتی در خ ــای تروریس ــات ه ــام عملی انج
ــت  ــبه تروریس ــک ش ــه، ی ــای خاورمیان جغرافی

خوانــده شــدند.   
ــر انحــراف خــط  ــا؛ عــالوه ب ــن رهگــذر ام از ای
ســیر انقــالب هــای مبتنــی بر بیــداری اســالمی 
در منطقــه، دســت کــم چنــد هــدف دنبــال و بــه 

افــکار عمومــی جهانیــان القــاء شــد:
اول اینکــه؛ تروریســم و خشــونت محصــول 

ــت. ــالم اس اس
ــت  ــم در نهای ــن تروریس ــدف ای ــه؛ ه دوم اینک

ــتند. ــی هس ــای غرب ــت ه مل
سـوم اینکه؛ ملـت هـا و دولت های منطقـه توان 
برخـورد بـا اینهـا را ندارنـد لـذا حضـور فیزیکـی 

غـرب بـرای اتمـام بحـران ضروری اسـت.
چهــارم اینکــه؛ اســراییل نــه یــک دولــت جعلــی 
غاصــب کــه دولــت مشــروع و مظلومــی اســت 
ــک و  ــش کم ــظ موجودیت ــرای حف ــد ب ــه بای ک

تــالش بیشــتری کــرد.
پنجـم اینکـه؛ تمـام اسـالم همین چیزی اسـت 

کـه ایـن تروریسـت ها منـادی آن هسـتند.    

ــی  ــیـ  صهیونیســتیـ  آمریکای ب( ریشــه وهاب
ــوی  ــا؛ از س ــل ام ــاب: در مقاب ــالم ن ــد اس و ض
جبهــه رســانه ای محــور مقاومــت ســعی شــد تا 
ریشــه هــای اصلی تشــکیل چنیــن گــروه هایی 
بــه درســتی و مبتنــی بــر حقیقــت بازگــو شــود. 
بــر اســاس ایــن تحلیــل، خاســتگاه تشــکیل این 
گــروه هــا اتفاقــا همــان محــور عبــریـ  عربــی 
ــروژه  ــک بخشــی از پ ــر ی ــه ه ــود ک ــی ب ـ غرب
ــور  ــا ک ــت ب ــا در نهای ــتند ت ــده داش ــر عه را ب
کــردن مســیر انقــالب هــای عربــی و بایکــوت 
ــو و  ــوان الگ ــه عن ــران ب ــالمی ای ــوری اس جمه
منشــأ ایــن بیــداری، نســخه تجزیــه منطقــه بــه 
عنــوان تنهــا راه چــاره ســر بلنــد کــرده و پــروژه 
شــیعه هراســی بــه طــور کامــل تکمیــل گــردد.
ایــن نــگاه و تحلیــل اگرچــه کامــال بــر حقیقــت 
ــه  ــا ب ــوده و هســت ام ــق ب آنچــه رخ داده منطب
دالیــل مختلــف هنــوز نتوانســته حــرف خــود را 
ــان  ــه گــوش عمــوم جهانی ــد ب ــان کــه بای آنچن

ــاند.      برس
بـه هـر حـال؛ آنچـه ایـن روزهـا بـر سـر منطقه 
اسـتراتژیک خاورمیانـه مـی رود بیـش از پیـش 
ماهیـت صهیونیسـتی پـروژه مذکـور را بـر مـال 
سـاخته اسـت، چـه، تروریسـت هـای تکفیـری 
عمال بـه پیاده نظام محـض نظام سـلطه و فرزند 

نامشـروع صهیونیسـتی اش تبدیـل شـده انـد.
ــی  ــن راســتا م ــری در ای ــزاره خب ــد گ ــرور چن م

توانــد در فهــم بهتــر ایــن ســناریوی شــوم 
کمــک کنــد، ســناریویی کــه بــا توجــه به انــگاره 
ــه  ــت ب ــم از اهمی ــی صهیونیس ــای آخرالزمان ه

ــت: ــوردار اس ــزایی برخ س
ــر  ــون« وزی ــه یعل ــال 20۱۴، »موش ــف( در س ال
جنــگ اســراییل و از متنفذتریــن چهره هــای 
نظامــیـ  امنیتــی ایــن رژیــم، در ســفر پنــج روزه 
ــه  ــی ب ــکا در یــک برنامــه رادیوی ــه آمری خــود ب
ــه مســلما  صراحــت گفــت: »مرزهــای خاورمیان
ــه از  ــن برنام ــرد.« او در همی ــد ک ــر خواه تغیی
ادامــه رونــد »بالکانیزاســیون« خاورمیانــه مطابق 

ــر داد. ــون« خب ــرح »یین ــا ط ب
به گفتـه یعلون در این مصاحبه، دو دسـته کشـور 
در منطقـه وجـود دارنـد: یک دسـته کشـورهایی 
بـا تاریـخ واقعـی ماننـد مصـر و دسـته ای دیگر، 
»کشـورهای مصنوعی«. منظور او از کشـورهای 
مصنوعی، کشـورهایی هسـتند که از تقسیم باقی 
مانـده امپراتـوری عثمانـی بعـد از جنـگ جهانی 
اول، بـر اسـاس توافـق فرانسـه و بریتانیـا طبـق 
معاهده »سـایکسـ  پیکو«، با مرزهای مصنوعی 
شـکل گرفتنـد. بـه اعتقـاد وی کشـورهایی مثل 
مصـر، »مصـر« باقـی خواهند مانـد، ولـی لیبی، 
سـوریه و عـراق کـه بـه اعتقـاد او جـزو همـان 
کشـورهای مصنوعـی هسـتند، تغییـر اساسـی 

کرد. خواهنـد 
فرافکنــی آشــکار یعلــون در تبییــن ایــن مســئله 

جالــب توجــه اســت، آنجــا کــه بــا اطــالق عنوان 
کشــورهای مصنوعــی بــه برخــی از کشــورهای 
مصنوعــی عمــال اذهــان را از جعلــی و مصنوعی 

بــودن اســراییل منحــرف مــی ســازد.
ــر  ــرای تغیی ــود ب ــردازی خ ــون در تئوری پ یعل
هیــچ  آســیا  غــرب  کشــور های  مرزهــای 
ــم  ــر مرزهــای رژی ــه چگونگــی تغیی اشــاره ای ب
ــن  ــی ای ــد و هــدف غای ــی کن صهیونیســتی نم
ــت  ــن امنی ــراتـ  توســعه ســرزمینی و تامی تغیی
اســراییلـ  را عامدانــه مکتــوم می گــذارد تــا 
ــر  ــی ب ــون« مبن ــرح »یین ــرض ط ــی متع کس
»اســراییل بــزرگ« نشــود، طرحــی کــه در پیوند 
ــه جدیــد نومحافظــه کاران در  ــا طــرح خاورمیان ب
ــت های  ــی تروریس ــا نقش آفرین ــر ب ــال حاض ح

ــت. ــان اس ــری در جری تکفی
ــروژه  ــن پ ــم ای ــی و مه ــاخص اصل ــاید ۶ ش ش
خاورمیانــه«،  »بالکانیزاســیون  در  بتــوان  را 
ــالح  ــه س ــران ب ــت یابی ای ــری از دس »جلوگی
طرح هــای  گــذاردن  »معطــل  هســته ای«، 
پیشــبرد  و  فلســطینی ها  بــا  ســازش 
ــه  ــق ادام ــرزمینی از طری ــعه س ــت توس سیاس
ترکیــه  »اضمحــالل  شهرک ســازی«، 
بــا حمایــت از اســتقالل طلبــی کردهــا«، 
ــیعه و ســنی«  ــگ ش ــش جن ــعله ورکردن آت »ش
و در نهایــت »تغییــر ماهیــت جمهوری اســالمی 
ــت. ــی« دانس ــمن اصل ــوان دش ــه عن ــران ب ای
ــا«  ــاراک اوبام ــدن »ب ــدای روی کار آم ب( از ابت
در ســال 2009 میــالدی، »جــو بایــدن« ســناتور 
دموکــرات یهــودی مســلک بــه عنــوان معــاون 
ــوازات  ــه م ــا ب ــد ت ــور انتخــاب ش ــس جمه ریی
ــی  ــت خارج ــی سیاس ــداف اعالم ــبرد اه پیش
ایــاالت متحــده آمریــکا، دســت کــم یــک 
هــدف اعمالــی و شــاید مهمتریــن هدف 8 ســال 
حضــور دموکــرات هــا در کاخ ســفید را پیگیــری 
ــدف  ــن ه ــاند. ای ــرانجام برس ــه س ــرده و ب ک
چیــزی نبــود جــز »تجزیــه منطقــه« کــه بایــدن 

ــد. ــده دار ش ــام آن را عه ــا انج رأس
ارکان و ســتون هــای ایــن طــرح از همــان ابتــدا 
بــه شــکلی هوشــمندانه بــر بســتر شــکاف هــای 
قومــیـ  مذهبــی اســتوار شــد تــا شــاید ایــن بــار 
آرزوی دیرینــه صهیونیســت هــا بــرآورده شــده و 
بــا انــزوای جمهــوری اســالمی ایــران و فرزندان 
معنــوی اش در سرتاســر جغرافیــای محــور 
ــالف  ــل اخ ــاب می ــه ای ب ــت، خاورمیان مقاوم

ــاده ســازی شــود. »تئــودور هرتصــل« پی
ــن  ــوادث ای ــد؛ ح ــه ش ــه گفت ــاس آنچ ــر اس ب
روزهــای منطقــه بــه کمــک تحریــف مدیریــت 
ــی  ــدی را ط ــا رون ــود، دقیق ــق موج ــده حقای ش
ــا  ــد کــه نظــام ســلطه ســال هاســت ب مــی کن
ــه  ــف ب ــای مختل ــروژه ه ــرای پ ــی و اج طراح
ــه  ــه گرچ ــدی ک ــت، رون ــق آن اس ــال تحق دنب
بــه پــاس ایســتادگی و رشــادت نیروهــای جبهــه 
ــی  ــای انقالب ــانه ه ــنگری رس ــت و روش مقاوم
منطقــه تاکنــون بــه تعویــق افتــاده امــا مداومــت 
ــه ســرانجام رســاندن آن  ــر ب و اصــرار دشــمن ب
دلیــل محکمــی بــر لــزوم هوشــیاری و آمادگــی 

ــود. ــد ب خواه

سناریوی غرب برای منطقه چیست؟

تحقق طرح »یینون« هدف نهایی تجزیه/ راهبرد ثابت از یعلون تا بایدن!
محمد قادری
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سردمداران فراری

ــت مســتعفی  ــر دول ــد بحــاح« نخســت وزی ــاری »خال برکن
یمــن توســط »منصــور هــادی« باالخــره از وجــود اختالفات 
گســترده و عمیــق در بدنــه دولــت مســتعفی و فــراری یمــن 

پــرده برداشــت.
ــه درخواســت  ــم ســعودی ب بیــش از یــک ســال پیــش رژی
ــراری  ــتعفی و ف ــوری مس ــس جمه ــادی« رئی ــور ه »منص
ــه  ــی علی ــدام نظام ــه اق یمــن در تجــاوزی آشــکار دســت ب
ــر  ــون ب ــان تاکن ــن کشــور زد. از آن زم ــاع ای ــی دف ــردم ب م
اســاس اعــالم وزارت بهداشــت یمــن بیــش از ۷ هــزار 
ــن دیگــر  ــه شــهادت رســیده و هــزاران تَ شــهروند یمنــی ب

ــد. ــه شــدت زخمــی شــده ان ب
نکتــه قابــل تأمــل در ایــن خصــوص ایــن اســت کــه »عبــد 
ــت  ــَمت ریاس ــه از ِس ــرایطی ک ــادی« در ش ــور ه ــه منص رب
جمهــوری اســتعفا داده بــود، درخواســت رســمی بــرای اقــدام 
نظامــی رژیــم ســعودی در یمــن را ارائــه داد؛ درخواســتی کــه 
ــود و  ــت خ ــتعفا از پس ــل اس ــه دلی ــی ب ــاظ حقوق وی از لح

فــرار از کشــور اساســا صالحیــت ارائــه آن نداشــته اســت.
ــال از  ــک س ــش از ی ــت بی ــس از گذش ــورت پ ــر ص در ه
حمــالت ددمنشــانه و بــی وقفــه رژیــم ســعودی بــه مــردم 
بــی دفــاع یمــن شــاهد بــروز اختالفــات گســترده در میــان 
ســردمداران مســتعفی و فــراری یمنــی هســتیم؛ اختالفاتــی 
ــور  ــه منص ــد رب ــم »عب ــه تصمی ــر ب ــت منج ــه در نهای ک
ــر  ــت وزی ــاح« نخس ــد بح ــاری »خال ــرای برکن ــادی« ب ه
ــاری  ــس از برکن ــادی پ ــد. ه ــود ش ــه خ ــب ب ــت منتس دول
بحــاح از نخســت وزیــری، »احمــد عبیــد بــن دغــر« را بــه 

ــرد. ــوب ک ــن وی منص ــوان جایگزی عن
از  بیــان علــت عــزل بحــاح  »منصــور هــادی« در 
ــود آورده اســت:  ــه خ ــت منتســب ب ــری دول نخســت وزی
ــت  ــر دول ــت وزی ــوان نخس ــه عن ــاح ب ــدی بح »ناکارآم
یمــن در کاســتن از آالم شــهروندان یمنــی و حــل 
ــزل وی  ــه ع ــم ب ــا تصمی ــد ت ــا موجــب ش مشــکالت آنه
بگیــرم«. وی در ادامــه نیــز تصریــح کــرده اســت: »بحــاح 
ــی و در رأس آن عربســتان  ــت هــای ائتــالف عرب از حمای

ــرد«. ــره الزم را نب ــعودی به س
ــل  ــوص عل ــادی در خص ــور ه ــک منص ــارات مضح اظه
برکنــاری خالــد بحــاح خــود بــه تنهایــی گــواه بــر نادرســتی 
ــری اســت، چراکــه  ــی عــزل وی از نخســت وزی ــت اصل عل
ــز امــروز یمــن نتیجــه حمایــت  اوضــاع انســانی فاجعــه آمی
هــای گســترده منصــور هــادی از جنایــات ائتــالف ســعودی 

ــده  ــا نادی ــادی ب ــود، ه ــن وج ــا ای ــت. ب ــور اس ــن کش در ای
ــاح را  ــاری بح ــت برکن ــی عل ــکار عموم ــعور اف ــن ش گرفت
ناکارآمــدی وی در کاســتن از آالم شــهروندان یمنــی عنــوان 
ــمی  ــت رس ــر درخواس ــه بناب ــهروندانی ک ــت؛ ش ــرده اس ک
هــادی از ســعودیها بــه خــاک و خــون کشــیده شــده و مــی 

ــوند. ش
ــل  ــه دلی ــش ب ــا پی ــدت ه ــه از م ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
برخــی اقدامــات خودســرانه »خالــد بحــاح« از جملــه رفــت و 
آمدهــای پــی در پــی بــه اســتان »عــدن«، »منصــور هادی« 
بــه وی بــه چشــم رقیبــی کــه ممکــن اســت در آینــده بــرای 
ــن اســاس،  ــر همی او دردســر ســاز شــود، مــی نگریســت. ب
نوعــی جنــگ قــدرت کــه هیچــگاه علنــی نشــد و تنهــا در 
ــان دو  ــد، می ــی مان ــانه ای باق ــای رس ــی ه ــه زن ــد گمان ح
ــن  ــت و همی ــکل گرف ــاح( ش ــادی و بح ــور ه ــرف )منص ط
اختالفــات اخیــرا آنقــدر عمیــق شــد کــه منصــور هــادی را 

ــرد. ــری ک ــاری بحــاح از نخســت وزی ــه برکن وادار ب
ــوم  ــام »الی ــه ن ــی ب ــگاه عرب ــک پای ــاط، ی ــن ارتب در همی
ــار  ــواره از رفت ــادی هم ــور ه ــد: »منص ــی نویس ــرس« م پ
خالــد بحــاح بــه عنــوان نخســت وزیــر بســیار ناراحــت بــوده 
ــی از  ــراز نارضایت ــن اب ــف ضم ــل مختل ــت. وی در محاف اس
رفتــار بحــاح اعــالم کــرده کــه او بــه گونــه ای رفتــار مــی 

ــور کشــور اســت«. ــس جمه ــی رئی ــه گوی ــد ک کن
ــه  ــی ک ــی از آنجای ــای عرب ــانه ه ــالم رس ــاس اع ــر اس ب
عملیــات نظامــی »طوفــان کوبنــده« رژیــم ســعودی علیــه 
مــردم بــی دفــاع یمــن مــورد حمایــت »خالــد بحــاح« نیــز 
بــوده، ایــن رژیــم طــی مــاه هــای گذشــته تــالش زیــادی 
ــادی و  ــور ه ــان منص ــات می ــل اختالف ــل و فص ــرای ح ب
بحــاح انجــام داده اســت. بــا ایــن حــال، میانجیگــری هــای 
رژیــم ســعودی در نــزد منصــور هــادی کــه در ســایه وجــود 
خالــد بحــاح در ارکان دولــت منتســب بــه خــود، قدرتــش را 

ــاد. ــر نیافت ــد، کارگ ــی دی ــرض خطــر م در مع
روزنامــه »رأی الیــوم« نیــز اختالفــات گســترده میــان 
منصــور هــادی و خالــد بحــاح را اینگونــه روایــت مــی کنــد: 
ــه  ــرار ب ــرک یمــن و ف ــادی از ت ــد بحــاح و منصــور ه »خال
عربســتان ســعودی بــا یکدیگــر اختــالف نظرهایــی در 
مســائل مختلــف داشــتند. بــا ایــن وجــود اختــالف نظرهــای 
ــور  ــه منص ــد ک ــر ش ــترده ت ــی گس ــرف زمان ــان دو ط می
هــادی بــدون هیچگونــه هماهنگــی قبلــی بــا خالــد بحــاح، 
عبدالملــک المخالفــی را بــه عنــوان معــاون نخســت وزیــر 

ــرد«. ــوب ک منص
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــد: »ع ــی نویس ــه م ــه در ادام ــن روزنام ای
ــت  ــده دول ــره کنن ــأت مذاک ــای هی ــادی اعض ــور ه منص
ــی  ــدون هماهنگ ــو را ب ــرات ژن ــود در مذاک ــه خ ــب ب منتس
ــب  ــات موج ــن اقدام ــرد و همی ــد بحــاح انتخــاب ک ــا خال ب
ــا اختالفــات میــان دو طــرف بیــش از پیــش عمیــق  شــد ت

ــود«. ش
منصــور هــادی عــالوه بــر عــزل بحــاح از نخســت وزیــری 
وی را از معاونــت ریاســت جمهــوری نیــز عــزل و به جــای او 
»علــی محســن صالــح األحمــر« را بــه عنــوان معــاون خــود 
منصــوب کــرد. نکتــه قابــل تأمــل در انتصــاب علــی األحمــر 

نزدیکــی بــی حــد و حصــر وی بــه رژیــم ســعودی اســت.
ــاب  ــا انتص ــادی ب ــور ه ــه منص ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــاون  ــوان مع ــه عن ــر« ب ــی األحم ــون »عل ــخصی همچ ش
خــود کــه یــک ُمهــره نزدیــک بــه دربــار ســعودی اســت، در 
صــدد اســت تــا بــا بکارگیــری چنیــن عنصــری بــه خواســته 
ســعودیها مبنــی بــر بــه شکســت کشــیده شــدن مذاکــرات 
ــی تقویــت  ــه زمان ــح جامــه عمــل بپوشــاند. ایــن فرضی صل
مــی شــود کــه درســت یــک هفتــه پیــش از اجرایــی شــدن 
ــه  ــدام ب ــس در یمــن، »منصــور هــادی« اق توافــق آتــش ب
انتصــاب گزینــه ای مــی کنــد کــه دســت پــرورده ســعودیها 

ــت. اس
ــه  ــت ک ــوان گف ــی ت ــد، م ــه ش ــه گفت ــر اســاس آنچــه ک ب
منصــور هــادی بــا عــزل و نصــب جدیــدی کــه انجــام داده 
ــی  ــود یعن ــب خ ــا رقی ــوده ت ــو در صــدد ب ــک س اســت از ی
ــه در کــرده و از ســوی دیگــر  ــدان ب ــد بحــاح« را از می »خال
ــند  ــر مس ــای او ب ــه ج ــعودیها را ب ــه س ــک ب ــردی نزدی ف
نخســت وزیــری بگمــارد. وی بــا انتصــاب »علــی األحمــر« 
بــه عنــوان معــاون خــود بــار دیگــر خــوش خدمتــی خویــش 

ــش گذاشــت. ــه نمای ــعودی را ب ــم س ــه رژی ب
در هــر صــورت قــرار اســت از حــدود یــک هفتــه دیگــر آتش 
بــس توافــق شــده در یمن برقــرار شــود. ایــن در حالی اســت 
کــه بــه نظــر مــی رســد »منصــور هــادی« قصــد نــدارد بــه 
کارشــکنی هــای خــود در مســیر حــل سیاســی بحــران یمن 
پایــان بخشــد؛ هرچنــد در حقیقــت وی تنهــا یــک »فــراری 
ــا  ــی رود و ت ــمار م ــه ش ــعودی ب ــم س ــرای رژی ــو« ب پناهج
ــی کــه تاریــخ مصــرف آن تمــام نشــود، ســعودیها از او  زمان
ــزاری بــرای عملیاتــی کــردن سیاســت هــای  بــه عنــوان اب

خــود در یمــن بهــره خواهنــد بــرد.
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جواد حیران نیا-وحید پورتجریشی

خاورمیانه و شمال آفریقا

جهانپــور اســتاد و رئیــس پیشــین دانشــکده زبان 
هــای خارجــه دانشــگاه اصفهــان بــوده اســت که 
در حــال حاضــر بــه تدریــس در دانشــگاه هــای 
کمبریج و آکســفورد مشــغول بــوده و اســتاد دوره 
هــای آنالیــن دانشــگاه هــای آکســفورد، ییــل و 
اســتنفورد اســت. وی بــورس یــک ســاله فرصت 
مطالعاتــی در دانشــگاه هــاروارد را داشــته و طــی 
28 ســال گذشــته بــه تدریس در رشــته سیاســت 
هــای خاورمیانــه در بخــش تحصیــالت تکمیلی 

دانشــگاه آکســفورد مشــغول بــوده اســت.

ــر  ــلط ب ــق مس ــما منط ــر ش ــه نظ || ب
روابــط میــان کشــورهای خاورمیانــه از 
کدامیــک از الگوهــای هابــزی، الکــی و 

یــا کانتــی پیــروی مــی کنــد؟
ــک  ــد ی ــیار فیلســوفانه و نیازمن ــوال بس ــن س ای
تحلیــل در مقیــاس وســیع اســت کــه در حوصله 
ــد،  ــد. هرچن ــی گنج ــاه نم ــه کوت ــک مصاحب ی
اکنــون فرصتــی مناســب بــرای پاســخ دادن بــه 
ایــن پرسشــها و تبییــن ایــن مفهــوم رســیده کــه 
خاورمیانــه بــه منزلــه یک جزیــره مســتقل از کل 
ــه شــکل  ــه ب ــن منطق ــه ای ــان نیســت بلک جه
فزاینــده ای در حــال تبدیــل شــدن به بخشــی از 
جامعــه بیــن المللــی اســت. بنابــر نتایــج حاصــل 
ــه،  ــداد در منطق ــال رخ ــریع در ح ــرات س از تغیی
اکنــون زمــان آن رســیده کــه در مــورد مســائل 
ــورد انتخــاب راه  ــم و در م ــر کنی ــر فک ــزرگ ت ب

تصمیــم بگیریــم.
از آنجــا کــه مــا اینجــا در حــال گفتگــو در مــورد 
مســائل فلسســفی هســتیم، بدیهــی اســت کــه 
نتوانیــم پاســخی دقیــق بــه ایــن ســوال بدهیــم. 
ــاق  ــن واژگان اتف ــف ای ــورد تعاری ــه در م ــرا ک چ
ــی از  ــب، برخ ــدارد. اغل ــود ن ــی وج ــر جامع نظ
ــن  ــورد ای ــنتی در م ــور س ــه ط ــه ب ــم ک مفاهی
فلســفه هــا پذیرفتــه شــده انــد، کامــال بــا هــم 
ــر  ــه ه ــت ک ــن اس ــتند و ممک ــض هس متناق
ــورد  ــری در م ــاوت از دیگ ــیری متف ــدام، تفس ک

ــد. ــه دهن ــم ارائ ــن مفاهی ای
بــه عنــوان مثــال، فلســفه هابــز در اغلــب مــوارد 
معتقــد اســت کــه جامعــه بــه یــک دولــت قــوی 
در راس جامعــه نیــاز دارد و در غیــر ایــن صــورت 
دچــار وضعــی پیچیــده و بحرانــی خواهــد شــد. 
ــق  ــدر مطل ــوان پ ــه عن ــز ب ــد، اگرچــه هاب هرچن
گرایــی در حــوزه حاکمیــت و یــا حاکــم شــناخته 
ــی  ــوان یک ــه عن ــان ب ــا او همزم ــود، ام ــی ش م
از نخســتین فیلســوفانی بــود کــه از حقــوق 
ــی از  ــرد و برخ ــاع ک ــیار دف ــز بس ــهروندان نی ش
ــرال از آن  ــه لیب ــم اندیش ــن مفاهی ــی تری اساس

ــت. اوس
فیلســوفی   )۱588-۱۶۷9( هابــز  تومــاس 
ــگ  ــا دوره جن ــادف ب ــه مص ــود ک ــی ب انگلیس
ــی و  ــت پارلمان ــداران حکوم ــان طرف ــی می داخل
ســلطنت طلبــان مــی زیســت. وضــع پیچیــده و 
ــتای  ــه او را در راس ــان اندیش ــامان آن زم ــا بس ن
ــات ســوق مــی داد. وی  ــزوم وجــود نظــم و ثب ل
در کتــاب معــروف خــود بــه نــام »لویاتــان« کــه 
ــه  ــط نظری ــه بس ــد ب ــته ش ــال ۱۶5۱ نوش در س
ــت  ــه در حقیق ــت ک ــی پرداخ ــرارداد اجتماع ق
بســتر اندیشــه سیاســی آینــده اروپــا و آمریــکا را 

ــکل داد. ش
ــه  ــون منجــر ب ــود قان ــه نب ــد اســت ک وی معتق
ــد شــد.  ــه خواه ــه هم ــه علی ــگ هم ایجــاد جن

بــه عــالوه، ایــن مســاله منجــر بــه ایجــاد یــک 
وضعیــت غامــض و بازگشــت بــه زندگــی بــدوی 
ــچ  ــی هی ــه حت ــی ک ــی زمان ــد؛ یعن ــد ش خواه
ــرای  ــاری ب ــچ معی ــن، هی ــورد زمی ــی در م دانش
ــچ  ــته ای، هی ــچ نوش ــری، هی ــچ هن ــان، هی زم
ــته از  ــرس پیوس ــه، ت ــر از هم ــه ای و بدت جامع
ــم از جــان انســان،  ــرگ، بی خطــر خشــونت و م
انــزوا، کثیفــی، فالکــت و پســتی وجــود داشــت.
ــود  ــزوم وج ــه ل ــم وی ب ــل ه ــن دلی ــه همی ب
قانــون و نظــم و همچنیــن اطاعــت از یــک 
حاکمیــت مســئول اعتقــاد داشــت. هرچنــد، وی 
ــوق  ــه حق ــد ب ــت بای ــه دول ــرد ک ــی ک ــد م تاکی
افــراد، برابــری طبیعــی شــهروندان و نظــم 
سیاســی ایجــادی احتــرام بگــذارد و ایــن نــگاه را 
مــد نظــر قــرار دهــد کــه تمــام قــدرت سیاســی 
ــت ناشــی از نمایندگــی از خواســت  مشــروع دول
مــردم و مبتنــی بــر رضایــت آنهــا بــوده و 
تفســیری لیبــرال از قانونــی داشــته باشــد کــه در 
آن مــردم را آزاد مــی گــذارد تــا هــر آنچــه قانــون 
ــر خواســت خــود  ــه آنهــا اجــازه میدهــد را بناب ب

ــد. ــام دهن انج
ــا  ــد ادع ــی توان ــس نم ــچ ک ــک هی ــدون ش ب

کنــد کــه فلســفه سیاســی هابــز بهتریــن مــدل 
ــرای توصیــف و تشــریح موقعیــت کشــورهای  ب

ــت. ــه اس خاورمیان
جــان الک )۱۷0۴-۱۶32( در تعریــف حقــوق 
ــت. وی  ــز گذاش ــر از هاب ــا را فرات ــهروندان پ ش
در اثــر معــروف خــود بــه نــام »دو رســاله دربــاره 
ــی نفســه  ــه انســان ف ــد اســت ک ــت« معتق دول
ــن  ــت. الک ای ــده اس ــده ش ــودی آزاد آفری موج
ــی  ــور طبیع ــه ط ــا ب ــه انســان ه ــه هم ــر ک نظ
تحــت نظــارت یــک حاکمیــت قــرار داده  شــده 
ــردم  ــه م ــد اســت ک ــد و معتق ــی کن ــد را رد م ان
از حقوقــی چــون حــق زیســتن، آزادی و مالکیــت 
برخــوردار هســتند کــه همــه اینهــا کامــال 
مســتقل از آن دســته از قوانیــن وضعــی در داخــل 
هــر جامعــه هســتند. بنابرایــن، هیــچ حکومتــی 
نمــی توانــد بــه بهانــه دارا بــودن حــق حکومــت 
و بــه وســیله قوانینــی کــه خــود آنهــا را مشــروع 
مــی خوانــد، شــهروندان خــود را از داشــتن چنین 

ــازد. ــی محــروم س حقوق
ــا  ــه انســان ه ــاد الک، ک ــن اعتق ــر اســاس ای ب
ــی  ــوق طبیع ــد و از حق ــده شــده ان ــا آزاد آفری ذات
ــتند، وی  ــوردار هس ــکاری برخ ــل ان ــر قاب و غی

ــا  ــد ب ــی توانن ــهروندان م ــه ش ــت ک ــد اس معتق
ــود  ــوق خ ــی از حق ــود، برخ ــل خ ــت و می رضای
ــت  ــت،  تثبی ــع معیش ــود وض ــت بهب را در جه
بیشــتر ایــن حقــوق و تامیــن بهتــر آزادی و حــق 

ــد. ــض کنن ــت تفوی ــه دول ــت ب مالکی
ــرارداد  ــوم ق ــر مفه ــاس وی ب ــن اس ــر همی ب
اجتماعــی میــان مــردم و حاکمیــت خــود تاکیــد 
مــی کنــد. ایــن تئــوری مســلما کامــال بــا مفهوم 
حــق حاکمیــت الهــی کــه پادشــاهان بــرای خود 
متصــور مــی شــدند و یــا معصومیــت کلیســا که 
ــت  ــق حاکمی ــود را مح ــاس آن خ ــر اس ــاپ ب پ
ــر  ــرار دارد. ب ــل ق ــاد کام ــت، در تض ــی دانس م
ــا  اســاس نظریــه »قــرارداد اجتماعــی«، مــردم ب
ــود  ــوق خ ــی از حق ــود، برخ ــی خ ــت باطن رضای
ــر  ــه اگ ــد و البت ــی کنن ــض م ــت تفوی ــه دول را ب
احســاس کننــد کــه دولــت شــکلی دیکتاتــوری 
ــوق را  ــن حق ــد ای ــی توانن ــه، م ــود گرفت ــه خ ب

ــد. ــس بگیرن ــت پ مجــددا از دول
ــاب  ــه ای در ب ــام »نام ــا ن ــود ب ــر خ وی در اث
ــه  ــد ک ــی کن ــد م ــه تاکی ــن نکت ــر ای ــدارا« ب م
هیــچ اجبــاری نبایــد در بــاب اطاعــت از حاکمیت 
ــود. الک  ــال ش ــهروندان اعم ــر ش ــب ب و مذه

استاد دانشگاه آکسفورد:

بیداری عظیمی در خاورمیانه در حال شکل گیری است

ماهیت و سنخ نظام بین المللی یکی از موضوعاتی است که در نظریه های روابط بین الملل مورد توجه بوده و هست. برخی معتقد 
هستند که منطق حاکم بر نظام بین الملل و روابط بین الملل منطق آنارشی)نظم هابزی( است.

در مقابل این دیدگاه برخی نظریه پردازان با نگاهی خوشبینانه به ماهیت و سرشت انسان، نظام و روابط بین الملل و روابط میان 
کشورها را مبتنی بر همکاری)نظم کانتی( می دانند. برخی نیز معتقدند که منطق حاکم بر نظام بین الملل و روابط میان واحدهای 

سیاسی مبتنی بر رقابت)نظم الکی( است که این رقابت الزاما منازعه آمیز نیست.
در این میان منطق »ماکیاولیستی« نیز وجود دارد که البته در نگاه هابزی به نظام بین الملل نیز به نوعی وجود دارد مبنی بر اینکه 

»هدف وسیله را توجیه می کند«.
در این خصوص گفتگویی با پروفسور »فرهنگ جهانپور« استاد دانشگاه آکسفورد درباره ماهیت نظم بین المللی انجام شده که 

در ادامه می آید.
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خاورمیانه و شمال آفریقا

همچنیــن مــی گویــد که کلیســا هــم حق نــدارد 
از ابــزار اجبــار بــر اعضــای خــود اســتفاده نمایــد. 
ــم  ــر تنظی ــگرفی ب ــر ش ــز و الک تاثی آرای هاب
منشــور حقــوق آمریــکا و انقالب فرانســه داشــته 

ــد.  ان
ــی  ــفه الک را نم ــه فلس ــت ک ــح اس ــر واض پ
تــوان در مــدل حکومــت داری اکثــر کشــورهای 

ــت. ــه یاف خاورمیان
فیلســوفی   )۱۷2۴-۱80۴( کانــت  امانوئــل 
آلمانــی بــود کــه نظریــات وی مبتنــی بــر 
ــد  ــت. وی معتق ــده اس ــن ش ــی تبیی ــل گرای عق
ــت.  ــالق اس ــاس اخ ــت اس ــه عقالنی ــت ک اس
بنابرایــن، نظریــه هــای وی در بــاب جامعــه بــر 
مبنــای قــدرت عقالنیــت شــکل گرفتــه اســت. 
ــی  ــور متافیزیک ــی از ام ــود برخ ــف وج او مخال
نیســت امــا ایــن نکتــه را نیــز مطــرح مــی کنــد 
ایــن امــور ذاتــا نــا شــناخته هســتند و بحــث بــر 
ــه  ــرا ک ــوده اســت چ ــور کاری بیه ــن ام ــر ای س
ماهیــت آنهــا در حوزه نظریــات معنــوی و متعالی 
ــی  ــل انســانی جای ــته و در حیطــه عق ــرار داش ق

ــد. ندارن
ــد  ــود کــه معتق وی از نخســتین اندیشــمندانی ب
بودنــد صلــح پایــدار تنهــا از راه دموکراســی 
جهانــی و همــکاری بیــن المللــی قابــل حصــول 
ــرات  ــر نظ ــترده ای ب ــر گس ــت تاثی ــت. کان اس
بســیاری از فالســفه ماننــد »جــان رالــز« داشــت 
ــی  ــه فارس ــم ب ــز، ه ــای او نی ــاب ه ــه کت ک
ترجمــه شــده و هــم طرفــداران زیــادی در بیــن 

ــی دارد. ــفه ایران فالس
بدیهی اسـت که نظـرات کانت نیـز در مدل فعلی 

حکومت در خاورمیانه توجیه پذیر نیسـت.

|| بـا ایـن حسـاب به نظـر شـما کدام 
یک از مدل های فلسـفه سیاسـی برای 
توجیـه شـکل حکومـت طـی سـالهای 

اخیـر خاورمیانه مناسـب اسـت؟
بـاز هـم تکـرار می کنـم که پاسـخ به این سـوال 
بسـیار دشـوار اسـت. چـرا کـه تمامـی حکومـت 
هـای خاورمیانـه شـبیه هم نیسـتند و نمـی توان 
یـک حکم کلـی برای همـه و به صورت یکسـان 
داد. هیـچ یـک از مـدل هـا بـه صـورت مطلق و 
کامـل در هیچ یـک از حکومـت هـای خاورمیانه 
صـدق نمـی کننـد. امـا برخـی ممکـن اسـت رد 
و اثـری از ایـن مـدل هـا در میـان آرای برخـی 

اندیشـمندان پیـدا کنند.
یکــی از مکاتبــی کــه مــی تــوان برخــی از 
ویژگــی هــای آن را در توصیــف مــدل حکومــت 
هــای خاورمیانــه یافــت، ماکیاولیســم اســت. بــا 
اینکــه کتــاب »شــهریار« ماکیاولــی بــه عنــوان 
یــک دســتور کار بــرای حاکمــان نوشــته شــده و 
اینکــه آنهــا چگونــه بایــد در مقــام یــک پادشــاه 
ــاب از  ــن کت ــال ای ــن ح ــا ای ــا ب ــد، ام ــار کنن رفت
ــی  ــی م ــن نمایندگ ــیاه و بدبی ــی فلســفه س نوع
کنــد کــه بــه شــکل آشــکاری اخــالق را نادیــده 
ــر  ــذاری ب ــخصی و اثرگ ــع ش ــر مناف ــه و ب گرفت

ــد. ــد مــی کن مــردم تاکی
واژه ماکیاولیســم بــه مــرور زمــان متــرادف شــده 
ــذت  ــی و ل ــی اخالق ــی، ب ــگ، دوروی ــا نیرن ب
ــوع  ــن ن ــع شــخصی. ای ناشــی از محاســبه مناف
ــن  ــا در بی ــه تنه ــت ن ــن اس ــار ممک ــیوه رفت ش
ــه  ــر نقط ــه در ه ــه بلک ــتمداران خاورمیان سیاس

ــورد. ــم بخ ــه چش ــان ب ــر جه دیگ
ــه  ــت ک ــفه اس ــوع فلس ــر ن ــم دیگ توتالیتاریس
ممکــن اســت در بررســی برخــی از کشــورهای 
خاورمیانــه بــه کار مــا بیایــد. ایــن واژه بــه چنــان 
نظــام سیاســی اطــالق مــی شــود کــه حاکمــان 
در آن هیــچ محدودیتــی در اعمــال قــدرت را 
ــال دســت  ــه دنب ــرای خــود لحــاظ نکــرده و ب ب
انــدازی بــه هرگونــه از وجــوه زندگــی مــردم بــر 
ــورد  ــن م ــت. در ای ــود اس ــای خ ــاس معیاره اس
ــی و  ــی عموم ــان زندگ ــاوت می ــی تف ــا کم تنه
ــه  ــادات و اندیش ــی اعتق ــردم و حت ــی م خصوص

ــود دارد. ــا وج آنه
ایــن سیســتم ســعی مــی کنــد تــا از راه در 
ــردم را  ــز م ــانه، مغ ــل رس ــن کام ــار گرفت اختی
شستشــو دهــد. ایــن سیســتم سیاســی معمــوال 
ــا عالئمــی چــون ســرکوب سیاســی، محــدود  ب
کــردن آزادی بیــان، مراقبــت از رفتارهــای تــوده 
ای و اســتفاده گســترده از ابزارهــای امنیتــی برای 
ــارز  ــود. ب ــی ش ــناخته م ــردم ش ــه راه آوردن م ب
ــی  ــفه را م ــوع فلس ــن ن ــای ای ــال ه ــن مث تری
ــا  ــدا کــرد، ام ــوان در کمونیســم و فاشیســم پی ت
وجوهــی از آن نیــز در برخــی از کشــورهای 

ــد.   ــی خورن ــم م ــه چش ــه ب خاورمیان
ساینتیسیســم نــوع ســوم از فلســفه ای اســت که 
ــایر  ــه س ــادی ب ــی اعتم ــای احســاس ب ــه معن ب
مــردم و حــرکات آنهــا و نبــود اعتقــاد بــه رفتــار 
انســانی معنــی مــی شــود. ســاینیک هــا معتقدند 
کــه همــه مــردم بــر اســاس جــاه طلبــی، 
ــکار  ــی و اف ــادی گرای ــرص، م ــی، ح خودخواه
ــه  ــت ب ــب اس ــد. جال ــی کنن ــار م ــیطانی رفت ش
ایــن نکتــه اشــاره کنیم کــه آن دســته از افــرادی 
ــود را  ــب خ ــد، اغل ــگاه را دارن ــوع ن ــن ن ــه ای ک
ــد کــه آنهــا  مســتثنی از آن مــی داننــد و معتقدن
تنهــا افــرادی هســتند کــه بــر اســاس اخــالق و 

ــد و تنهــا آنهــا  ــار مــی کنن ارزش هــای واال رفت
درســت مــی گوینــد و مابقــی همــه غلــط رفتــار 
مــی کننــد. بــه علــت پیشــینه طوالنــی دخالــت 
خارجــی در برخــی از کشــورهای خاورمیانــه، 
برخــی از سیاســتمداران و برخــی از مــردم عــادی 
بــه رفتــار بیگانــگان بــه خصــوص قــدرت هــای 
ــای  ــوری ه ــه تئ ــزرگ مشــکوک هســتند و ب ب

ــد. ــه معتقدن توطئ
ــای  ــت ه ــر حکوم ــال حاض ــم. در ح میلیتاریس
ــت  ــن حکوم ــی تری ــان نظام ــه در می خاورمیان
ــترین  ــرائیل بیش ــد. اس ــرار دارن ــان ق ــای جه ه
ــا خالــص ملــی خــود  ــد ن درآمــد حاصــل از تولی
را بیــش از هــر کشــور دیگــری در جهــان 
صــرف توســعه قــدرت نظامــی خــود مــی کنــد. 
ــارس  ــج ف ــیه خلی ــورهای حاش ــن کش همچنی
بــه خصــوص عربســتان ســعودی در میــان 
بزرگتریــن خریــداران تســلیحات در جهــان 
هســتند. ایــن بــه معنــای آن اســت کــه مســلما 
ــت  ــتفاده دول ــدای اس ــردم، ف ــاه م ــعه و رف توس
ــار و  ــلیحات مرگب ــورها از تس ــن کش ــای ای ه
ــلیحات  ــن تس ــتفاده از ای ــی از اس ــری ناش درگی

ــود. ــی ش م
انــزوای سیاســی اغلــب نتیجــه توتالیتریانیســم، 
میلیتاریســم و ساینیسیســم اســت. از ایــن رو 
مــردم فکــر مــی کنند کــه نمــی تواننــد در جامعه 
خــود نقشــی موثــر ایفــا کننــد و بــه دیگــران نیز 
اعتمــاد ندارنــد. بنابرایــن آنهــا کــم کــم از زندگی 
ــش  ــه و آرام ــه گرفت ــی فاصل ــی و سیاس اجتماع
را در زندگــی شــخصی خــود جســتجو مــی 
ــوان  ــزوا گرایــی را مــی ت ــوع از ان کننــد.  یــک ن
ــذب  ــم و ج ــی و رادیکالیس ــی مذهب در بنیادگرای
شــدن بــه گــروه هــای شــبه نظامــی و اندیشــه 
هــای رادیــکال یافــت. ایــن همــان چیزی اســت 
کــه مــی تــوان آن را بــه وضــوح در مــوج فزاینده 

تروریســم در منطقــه مشــاهده نمــود.

|| بنابرایــن شــما نســبت بــه شــرایط 
ــن  ــیار بدبی ــه بس ــود در خاورمیان موج

ــتید. هس
اتفاقــا بــر عکــس. مــن کامــال نســبت بــه آینــده 
خاورمیانــه خوشــبین هســتم. همانطــور کــه قبال 
ــدل  ــه م ــت ک ــوار اس ــی دش ــم، خیل ــم گفت ه
ــت  ــرای حکوم مشــخصی از فلســفه سیاســی ب
هــای خاورمیانــه بیابیــم. اینهــا تنهــا چنــد مکتب 
فکــری بودنــد کــه تاثیراتــی بــر سیاســت هــای 
منطقــه ای و جهانــی از خــود بــه جــا گذاشــته اند 
و شــاید چنــد بخــش از آنهــا نیــز بــرای توجیــه 
ــب  ــه مناس ــی خاورمیان ــرایط فعل ــل ش و تحلی
باشــند.  هرچنــد کــه خاورمیانــه در آســتانه رخداد 
ــن  ــرد. ای ــی ب ــه ســر م ــم ب ــداری عظی ــک بی ی
منطقــه بخشــی از جهــان اســت کــه بیشــترین 
ــه  ــرده را دارد. خاورمیان ــوان و تحصیلک ــداد ج تع
مهــد تمــدن بــوده و در طــول قــرن هــا هدایــت 
علمــی جهــان دانــش، ایــده هــای جدید، فلســفه 
هــا و ابداعــات هنــری را بــر عهــده گرفته اســت.

ــی و  ــلطه خارج ــرن از س ــت دو ق ــس از گذش پ
اســتعمار، کشــورهای خاورمیانــه در حــال دســت 
ــتند و  ــود هس ــتقالل خ ــه اس ــاره ب ــن دوب یافت
ــان  ــال رخ دادن در می ــی در ح ــرات عظیم تغیی
آنهاســت. اینهــا نکاتــی امیــدوار کننــده هســتند 
ــاد  ــه ایج ــر ب ــد منج ــی توانن ــت م ــه در نهای ک
ارتباطــی وســیع تــر و تبدیــل شــدن بــه بخشــی 
ــدن  ــی ش ــات و جهان ــاوری اطالع ــر فن از عص
شــوند. در آینــده نزدیــک، ملــت هــای خاورمیانه 
ایــن مــدل هــای فلســفی منفــی را از خــود دور 
خواهنــد کــرد و ماننــد ققنــوس از زیر خاکســترها 
ــدل  ــه رهبــران جهــان تمــدن ب ــر کشــیده و ب پ

ــت. ــد گش خواهن
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|| عربســتان اخیــرا دفتــر شــبکه تلویزیونــی العربیــه 
را در لبنــان تعطیــل کــرد، انگیــزه هــای ایــن اقــدام 

چیســت؟
ــده  ــته نش ــی بس ــل امنیت ــه دالی ــا ب ــان بن ــه در لبن ــر العربی دفت
اســت، روزنامــه ســعودی الشــرق االوســط کاریکاتــوری را منتشــر 
ــذا  ــود ل ــیده ب ــخر کش ــه تمس ــان را ب ــه در آن لبن ــود ک ــرده ب ک
ــر ایــن شــبکه در بیــروت شــدند  ــی وارد دفات ــان لبنان برخــی جوان

ــیدند. ــش کش ــه آت ــات آن را ب و محتوی
عربســتان ســعودی در چنیــن وضعیتــی دفاتر ایــن شــبکه در لبنان 
را بســت امــا در حقیقــت علت بســته شــدن ایــن شــبکه تلویزیونی 
بــه خاطــر فشــارهای چنــد مــاه اخیــر ســعودی هــا بــه یمــن بــه 

دلیــل مواضــع حــزب اهلل در قبــال جنــگ یمــن بــوده اســت.
در واقــع تمامــی تصمیمــات و اقدامــات عربســتان علیه لبنــان طی 
مــاه هــای اخیــر بــه خاطــر مواضــع ضــد ســعودی حــزب اهلل بــوده 
اســت، بنابرایــن مــی بینیــم کــه کمــک هــای نظامــی ریــاض بــه 
ــه  ــدن ب ــاع ســعودی از آم ــف مــی شــود و اتب ــان متوق ــش لبن ارت
لبنــان منــع مــی شــوند و دفاتــر العربیــه نیــز بــه ایــن بهانــه کــه 
نفــوذ ایــران در لبنــان بــه خاطــر وجــود حــزب اهلل، ایــن کشــور را 

بــه منطقــه ای ناامــن تبدیــل کــرده بســته مــی شــود.

ــی از  ــزء مهم ــزب اهلل ج ــه ح ــه اینک ــه ب ــا توج || ب
ــی  ــا اقدامات ــعی دارد ب ــتان س ــت، عربس ــان اس لبن
ــه  ــان ک ــش لبن ــه ارت ــی ب ــک نظام ــع کم ــون قط چ
ــی  ــر م ــزب اهلل منج ــت ح ــه تقوی ــت ب ــد اس معتق
ــد. در  ــرار ده ــار ق ــت فش ــور را تح ــن کش ــود ای ش
ــروت -  ــط بی ــده رواب ــی آین ــن اقدامات ــایه چنی س

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــاض را چگون ری
قطــع کمــک هــای نظامی عربســتان بــه لبنــان ایــن هــدف انجام 
شــده اســت کــه حــزب اهلل لبنــان از مواضــع خــود در قبــال جنــگ 
یمــن و حمایــت از مــردم مظلــوم یمــن دســت بــردارد و در قبــال 
تجــاوزات ســعودی هــا در یمــن و آنچــه در ایــن کشــور مــی گــذرد 
ســکوت کنــد امــا در مــورد آینــده روابــط لبنــان و عربســتان بایــد 
بگویــم گمــان نمــی کنــم روابــط دو کشــور بیــش از این بــه تیرگی 
ســوق پیــدا کنــد یعنــی ریــاض بــه ســوی قطــع روابــط بــا لبنــان 
نخواهــد رفــت زیــرا ایــن امــر در درجــه نخســت منافــع هــم پیمان 

ســعودی هــا را بــه مخاطــره خواهــد انداخــت.

|| بــا توجــه بــه اختالفاتــی کــه در جریــان 14 
مــارس در خصــوص نامــزد ریاســت جمهــوری لبنان 

وجــود دارد )ســمیر جعجــع از میشــل عــون و ســعد 
ــد(  ــی کن ــت م ــه حمای ــلیمان فرنجی ــری از س الحری
ــه  ــور چگون ــن کش ــوری ای ــت جمه ــت ریاس وضعی

ــد؟ ــد ش ــل خواه ــل و فص ح
ــوری  ــس جمه ــاره انتخــاب رئی ــی درب ــد توافق ــی آی ــر نم ــه نظ ب
لبنــان بــه ویــژه در میــان مســیحیان وجــود داشــته باشــد، در حــال 
حاضــر دنیــا نیــز توجهــی بــه آنچــه در لبنــان مــی گــذرد نــدارد و 
اهتمــام خــود را بــه اوضــاع منطقــه و بیــن المللــی یعنــی عــراق، 

ســوریه و یمــن متمرکــز کــرده اســت،
ــا توجــه بــه اینکــه دو نامــزد انتخابــات ریاســت  از ســوی دیگــر ب
جمهــوری لبنــان )ســلیمان فرنجیــه و میشــل عــون( وابســته بــه 
ــاب  ــارس در انتخ ــان ۱۴ م ــذا جری ــتند ل ــارس هس ــان 8 م جری
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــن بیانگ ــکل دارد و ای ــب مش ــخص مناس ش
ــارس  ــان 8 م ــع جری ــه نف ــه ای ب ــی و منطق ــوای داخل ــه ق موازن

ــت. اس
بــا توجــه بــه ایــن شــرایط تــا زمانــی کــه میــان مســیحیان بــرای 
ــی وجــود نداشــته باشــد  انتخــاب رئیــس جمهــوری تفاهــم داخل
ــأ  ــا خ ــک ب ــدان نزدی ــه چن ــده ن ــا و در آین ــدت ه ــا م ــان ت لبن

ــود. ــد ب ــه خواه ــوری مواج ریاســت جمه

طالل عتریسی:

پشت پرده اقدامات ریاض علیه لبنان/
موازنه قوا به نفع ۸ مارس است

سمیه خمارباقی

استاد دانشگاه های لبنان به تشریح پشت پرده اقدامات عربستان سعودی علیه لبنان پرداخت و اعالم کرد که قوای 
داخلی و منطقه ای در حال حاضر به نفع جریان ۸ مارس است.

شبکه خبری العربیه وابسته به عربستان سعودی اخیرا دفاتر خود را در لبنان تعطیل و کارمندان این دفاتر را اخراج کرد. 
شبکه خبری تلویزیونی العربیه عربستان در اقدامی ناگهانی در بحبوحه تنش های میان ریاض و بیروت، دفاتر خود را در 

لبنان تعطیل و ۲۷ کارمند آن را اخراج کرد.
عربستان همچنین پیش از این ۳ میلیارد دالر کمک نظامی خود به لبنان را در واکنش به خودداری دولت لبنان از محکوم 
کردن حمله ماه ژانویه به سفارت عربستان در تهران قطع کرده است. حکومت پادشاهی عربستان حمایت نکردن لبنان 
را به عنوان نشانه ای از نفوذ گروه حزب اهلل - که مورد حمایت ایران به عنوان رقیب منطقه ای عربستان قرار دارد - بر 
دولت لبنان تلقی کرد. در همین رابطه گفتگویی را با طالل عتریسی تحلیلگر و استاد دانشگاه های لبنان انجام داده ایم که 

به شرح زیر است:

کابینــه عربســتان امــروز طــرح موســوم بــه 2030 را تصویــب کنــد 
ــه  ــوان ب ــازی از نفــت اســت و از آن مــی ت ــی نی کــه اســاس آن ب

عنــوان پســانفتی تعبیــر کــرد.
ــداز 2030  ــم ان ــه چش ــوم ب ــرح موس ــا ط ــتان ب ــه عربس کابین

عربســتان موافقــت کــرد.
ــی  ــه از زمان ــرد ک ــالم ک ــت اع ــن نشس ــلمان در ای ــک س مل
کــه زمــام امــور را در ایــن کشــور بــه دســت گرفتــه اســت بــه 
دنبــال توســعه فراگیــر بــوده اســت و بــر ضــرورت بــه کارگیــری 
ــده  ــرای آین ــزات ب ــگاه و متمای ــیل جای ــا و پتانس ــی ه توانای
ــرد  ــدواری ک ــراز امی ــرد و اب ــد ک ــرای عربســتان تاکی ــری ب بهت
ــه  ــه زمین ــا در هم ــرای دنی ــی ب ــداز 2030 الگوی ــم ان ــه چش ک

ــا باشــد. ه
از ســوی  دیگــر محمــد بــن ســلمان جانشــین ولیعهــد عربســتان 
ــی از  ــو بخش ــرکت آرامک ــرد: ش ــالم ک ــه اع ــا العربی ــو ب در گفتگ
چشــم انــداز 2030 اســت و شــفافیت اولیــن فایــده از پذیره نویســی 

آرامکــو اســت.
ــرای  ــه راه ب ــه نقش ــه مثاب ــداز 2030 ب ــم ان ــرد: چش ــد ک وی تاکی
اهــداف توســعه و اقتصــاد بــرای پانــزده ســال آینــده اســت.این کــه 
بــا آرامکــو بــه گونــه ای برخــورد کنیــم کــه گویــا قانــون اساســی 
مــا اســت خطرنــاک اســت.ما اعتیــاد به نفــت در عربســتان توســعه 

بخــش هــای زیــادی را تعطیــل کــرده اســت.
بــن ســلمان افــزود: آرامکــو تحــت نظــارت بانــک هــا قــرار مــی 
گیــرد و شــفافیت آن را بیشــتر مــی کند.آغاز پذیره نویســی بخشــی 
از آرامکــو، درآمــد عربســتان ســعودی از نفــت را به ســرمایه گذاری 
ــگ  ــرکت هلدین ــک ش ــه ی ــو را ب ــا آرامک ــد کرد.م ــدل خواه مب
تبدیــل خواهیــم کــرد و پــروژه هــا را بــه شــرکت هــای تابعــه آنهــا 
منتقــل مــی کنیم.خطــرات زیــادی اقدامــی دربــاره آرامکــو انجــام 

ندهیــم رخ خواهــد داد.
ــذاری  ــرمایه گ ــدوق س ــت: صن ــتان گف ــد عربس ــین ولیعه جانش

آرامکــو را اداره نخواهــد کــرد بلکــه هیئــت مدیریتــی در کار خواهد 
بــود و ایــن صنــدوق بــر ۱0 درصــد از قــدرت ســرمایه گــذاری دنیــا 
ســیطره خواهــد داشــت.ما اراضــی کشــور را بــه صنــدوق ســرمایه 
گــذاری بــرای توســعه آن و حــل مشــکالت شــهرها مبــدل 
خواهیــم کرد.ســاختار صنــدوق ســرمایه گــذاری در ســال گذشــته 

مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه اســت.
ــگاه  ــالمی و جای ــی و اس ــق عرب ــرد: عم ــد ک ــه تاکی وی در ادام
ســرمایه گــذاری و جغرافیایــی بــه مثابــه نقــاط قــوت مــا هســتند.
پــل ملک ســلمان یکــی از معبرهــای مهــم زمینــی در دنیــا خواهد 
بــود و فرصــت ســرمایه گــذاری عظیمــی ایجــاد خواهــد کرد.بهــره 
ــا  ــور کاالهــا صده ــرای عب ــا ب ــی م ــت جغرافیای ــرداری از موقعی ب

میلیــارد عایــد مــا خواهــد کــرد.
ــه  ــا ب ــتگی م ــداز2030 وابس ــم ان ــن چش ــت: ای ــلمان گف ــن س ب
قیمــت نفــت و بــاال و پاییــن رفتــن آن را بــی نیــاز مــی کنــد و بــه 
قیمــت بــاال نیــاز نــدارد و حداقلــی در نظــر گرفتــه شــده اســت مــا 

ــدون نفــت زندگــی کنیــم. مــی توانیــم در 2020 ب
وی تاکیــد کــرد: ســال 20۱5 ســال اصالحــات بــود و ســال 20۱۶ 

ســال اصالحــات ســریع و برنامــه ریــزی شــده اســت.

تصویب طرح چشم انداز ۲۰۳۰ در عربستان
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|| عربســتان اخیــرا دفتــر شــبکه 
ــان تعطیل  ــه را در لبن ــی العربی تلویزیون
کــرد، انگیــزه هــای ایــن اقــدام 

چیســت؟
ایــن تصمیــم در راســتای سیاســت هــای اعمــال 
ــده  ــاذ ش ــان اتخ ــه لبن ــا علی ــعودی ه ــار س فش
اســت، اطالعــات غیــر رســمی وجــود دارد مبنــی 
ــه  ــان ب ــه در لبن ــر العربی ــتن دفت ــه بس ــر اینک ب
دلیــل نارضایتــی عربســتان از عملکــرد کارکنــان 
ــی از  ــی برخ ــروت و همراه ــه در بی ــر العربی دفت
ــا حــزب اهلل صــورت گرفتــه اســت. ایــن  آنهــا ب
ــن و  ــی نمادی ــا اقدام ــعودی ه ــر س ــدام از نظ اق
ــن اســت کــه ســعودی هــا از اوضــاع  بیانگــر ای

ــان ناراضــی هســتند. لبن

|| بــا توجــه بــه اینکــه حــزب اهلل جــزء 
مهمــی از لبنــان اســت، عربســتان 
ــی چــون قطــع  ــا اقدامات ســعی دارد ب
ــان کــه  ــه ارتــش لبن کمــک نظامــی ب
ــزب اهلل  ــت ح ــه تقوی ــت ب ــد اس معتق
منجــر مــی شــود ایــن کشــور را تحت 
ــن  ــایه چنی ــد، در س ــرار ده ــار ق فش
اقداماتــی آینــده روابــط بیــروت - 
ریــاض را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟
قطــع کمــک هــای نظامــی عربســتان بــه لبنان 
بــه دلیــل مواضــع لبنــان صــورت گرفتــه اســت 
مواضعــی کــه در نهادهــای عربــی تاییــده کننده 
ســعودی هــا نیســت، عربســتان بــا توقــف کمک 
ــار  ــت فش ــدد تح ــان درص ــه لبن ــود ب ــای خ ه

ــی  ــت. طبیع ــش آن اس ــان و ارت ــتن لبن گذاش
ــط دو  ــا رواب ــعودی ه ــد س ــدام جدی ــت اق اس
ــه تیرگــی ســوق داده اســت و تنــش  کشــور را ب
هــای ناشــی از آن روز بــه روز در عرصــه رســانه 
ای و مردمــی بیشــتر مــی شــود و ایــن نگرانــی 
وجــود دارد کــه ســعودی هــا در راســتای اعمــال 
ــدی  ــات جدی ــان تصمیم ــر لبن ــتر ب ــار بیش فش

ــد. اتخــاذ کنن

ــه در  ــی ک ــه اختالفات ــه ب ــا توج || ب
جریــان 14 مــارس در خصــوص نامــزد 
ــود دارد  ــان وج ــوری لبن ــت جمه ریاس
)ســمیر جعجــع از میشــل عــون و 
ــه  ــلیمان فرنجی ــری از س ــعد الحری س

حمایــت مــی کنــد( وضعیــت ریاســت 
جمهــوری ایــن کشــور چگونــه حــل و 

ــد؟ ــد ش ــل خواه فص
ــان  ــوری لبن ــت جمه ــات ریاس ــوع انتخاب موض
علیرغــم حمایــت هایــی کــه از ســلیمان فرنجیه 
و میشــل عــون وجــود دارد و حتــی ایــن حمایــت 
هــا از فرنجیــه بیشــتر اســت امــا تاکنــون حــل و 
ــات ریاســت  ــده انتخاب فصــل نشــده اســت، آین
ــت و  ــوم اس ــان نامعل ــان همچن ــوری لبن جمه
بــا توجــه بــه اینکــه نماینــدگان پارلمــان لبنــان 
ــت  ــات ریاس ــای انتخاب ــاره نامزده ــون درب تاکن
ــت و  ــیده اس ــق نرس ــه تواف ــان ب ــوری لبن جمه
حــد نصــاب الزم بــه دســت نیامــده اســت آینــده 

ــت. ــن نیس ــات روش ــن انتخاب ای

تحلیلگر لبنانی:

عربستان به دنبال فشار بیشتر بر بیروت است/ آینده انتخابات لبنان
»قاسم قصیر « تحلیلگر لبنانی با اعالم اینکه عربستان به دنبال فشارهای بیشتر بر لبنان 

است آینده انتخابات ریاست جمهوری این کشور را نامعلوم توصیف کرد.
شبکه خبری العربیه وابسته به عربستان سعودی اخیرا دفاتر خود را در لبنان تعطیل و 
کارمندان این دفاتر را اخراج کرد. شبکه خبری تلویزیونی العربیه عربستان در اقدامی 
ناگهانی در بحبوحه تنش های میان ریاض و بیروت، دفاتر خود را در لبنان تعطیل و ۲۷ 

کارمند آن را اخراج کرد.
عربستان همچنین پیش از این ۳ میلیارد دالر کمک نظامی خود به لبنان را در واکنش به 
خودداری دولت لبنان از محکوم کردن حمله ماه ژانویه به سفارت عربستان در تهران 
قطع کرده است. حکومت پادشاهی عربستان حمایت نکردن لبنان را به عنوان نشانه ای 
از نفوذ گروه حزب اهلل - که مورد حمایت ایران به عنوان رقیب منطقه ای عربستان قرار 
دارد - بر دولت لبنان تلقی کرد. در همین رابطه گفتگویی را با قاسم قصیر تحلیلگر لبنانی 

انجام داده ایم که به شرح زیر است:

تالش ترکیه برای 
برقراری توازن در روابط 

با ایران و عربستان
ــا دقــت  ــه ب ــت ترکی ــه دول ــروز شــرایط خــاص در منطق ــی ب در پ
زیــادی در تــالش اســت تــا در روابــط خــود بــا ایــران و عربســتان 

ــد. ــوازن کن را مت
دولــت ترکیــه عــالوه بــر رژیــم اســرائیل در تــالش اســت تــا بــا 

ــا ایــران و عربســتان را متــوازن کنــد. دقــت زیــاد روابــط خــود ب
ــه و  ــط ترکی ــش در رواب ــت: تن ــده اس ــانه آم ــن رس ــل ای در تحلی
ــف  ــای مســلح مخال ــروه ه ــه از گ ــای ترکی ــت ه ــیه و حمای روس
بشــار اســد در ســوریه و جنــگ ترکیــه علیــه کردهــا موجــب شــده 
اســت تــا اختالفاتــی بیــن ایــران و ترکیــه و برخــی همســایگانش 

ــد. ــه وجــود آی ب
ایــن رســانه ادامــه مــی دهــد بــا وجــود اینکــه ترکیــه و 
ــوریه  ــیانی در س ــته از شورش ــت از آن دس ــه حمای ــتان ب عربس
ــران،  ــت بشــار اســد کــه متحــد ای ــد کــه علیــه دول مــی پردازن
حــزب اهلل و روســیه اســت،می جنگنــد ولــی دو کشــور ایــران و 
ترکیــه دارای روابــط اقتصــادی زیــادی بــا هــم هســتند و ترکیــه 
بــرای اینکــه بتوانــد نفــوذ اقتصــادی و سیاســی خــود در منطقــه 
ــا  ــرم ب ــط گ ــد رواب ــد نیازمن ــال کن ــراق را اعم ــژه در ع ــه وی ب

ــت. ــران اس ای

از دیگــر علــل  تــالش ترکیــه بــرای نزدیکــی بــه ایــران در ایــن 
مطلــب دیــدگاه مشــترک ایــران و ترکیــه در قبــال کردهــا اســت.
پروفســور»آفراین اینبــار« مدیــر مرکــز مطالعات اســتراتژیک بگین 
ــه  ــد: ترکی ــی گوی ــران م ــه ای ــه ب ــاره وابســتگی ترکی ســادات درب
شــدیدا بــه انــرژی ایــران وابســته اســت بــه ویــژه بعــد از تیرگــی 

روابــط مســکو و آنــکارا.

ایــن اســتاد دانشــگاه همچنیــن دربــاره تــالش ترکیــه بــرای روابط 
نزدیــک بــا عربســتان را همزمــان بــا گــرم کــردن روابــط بــا ایــران 
نگرانــی ترکیــه از قــدرت گیــری ایــران در منطقــه بعــد از توافــق 
هســته ای بیــن ایــران و غــرب دانســته و معتقــد اســت ترکیــه بــه 
ــا  ــط خــود ب ــد رواب ــی کن ــل از ســویی هــم ســعی م ــن دیلی همی

عربســتان را گســترش دهــد.
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محمد بـن سـلمان وزیر دفـاع سـعودی هنگامی 
کـه در مـارس سـال 20۱5شـعله جنـگ یمـن 
را بـر مـی افروخـت، رسـیدن به صنعـا را در سـر 
مـی پرورانـد اما بـا گذشـت بیـش از یکسـال در 

مخمصـه ای سـخت گرفتـار شـده اسـت.
هنگامـی کـه در روز 2۶ مـارس 20۱5 سـعودی 
هـا اولیـن بمـب را بـر روی یمن ریختنـد جنگی 
خانمانسـوز را علیـه ملـت یمـن آغـاز کردنـد- 
جنگـی کـه تاکنـون هـزاران شـهید و زخمـی 
برجـای گذاشـته اسـت.این جنـگ در شـرایطی 
بـه ملت یمـن تحمیل شـد کـه ملت یمـن علیه 
طرح های سیسـتم حکومتی وابسـته به سـعودی 

بـه پـا خواسـته بودند.
در واقـع شـرایط سیاسـی یمـن بـه گونـه ای بود 
کـه احزاب ایـن کشـور از جملـه انصـاراهلل درباره 
تقسـیم قـدرت بـه توافـق رسـیده بودنـد. درباره 
رئیـس  نقـش  موضـوع  از  غیـر  مـوارد  بیشـتر 
جمهوری توافق شـده بـود اما یورش سـعودی ها 

همـه تـالش هـا را از بیـن برد.
انصـاراهلل با وجـود اینکه صنعـا را در کنتـرل خود 
داشـت امـا عبـد ربه منصـور هـادی را بـه عنوان 
رئیـس جمهـور دوره انتقالـی وی را قبول داشـت. 
در واقع سـعودی ها نمی خواسـتنند کـه انصاراهلل 

جایـی در قدرت یمن داشـته باشـد.
در واقـع اهـداف سـعودی هـا از جنـگ یمـن 
بازگردانیـدن عبـد ربـه هـادی منصور بـه قدرت 
و نابـودی انصـاراهلل بـود موضوعی که با گذشـت 
بیـش از یکسـال محقـق نشـده اسـت.عبد ربـه 
منصـور هـادی نه تنها به قدرت بازنگشـته اسـت 

بلکـه درگیـر کشـمکش بـا خالـد بحاح اسـت.
شـاید ایـن ظاهر ماجـرا بـود امـا در واقع بـه گواه 
جمـال بن عمـر نماینـده سـابق سـازمان ملل در 
امـور یمـن، اعطـای سـی درصـد از پسـت های 
وزارتـی یمن بـه زنان و سـی کرسـی پارلمانی به 
زنـان یمنـی، موضوعی بـود که سـعودی ها نمی 
توانسـتند بـا آن کنـار بیاینـد زیـرا آنهـا همچنان 
درگیـر ایـن هسـتند کـه حـق رانندگـی بـه زنان 

بدهنـد یـا ندهند.
در واقــع یکــی از علــل برافروختــن جنــگ 
ــی  ــت از ورود دموکراس ــن ممانع ــوز یم خانمانس
بــه داخــل عربســتان اســت بــه ویــژه کــه لشــگر 
کشــی آنهــا بــه بحریــن در ســال 20۱۱ در ایــن 
ــوریه  ــراق و س ــا در ع ــورت گرفت.آنه ــتا ص راس
ــه النصــره را  ــده و جبه ــا و القاع ــز افراطــی ه نی

ــد. ــت کردن تقوی
سـعودی ها که در محافل مختلـف از نجات ملت 
یمن حـرف می زننـد و برخـی یمنی هـا را با این 
شـعارهای توخالی فریـب داده اند و آنهـا را مزدور 
خـود کرده اند تـا در برابـر ارتش یمـن و انصاراهلل 
بجنگند در سـالیان قبل فشـار مضاعف اقتصادی 
بـه یمـن وارد کردنـد و بیـش از یـک میلیـون 
یمنـی شـاغل در عربسـتان را بیـرون کردند.آنها 
با فشـارهای اقتصادی بـه بیـکاری در یمن دامن 
زدنـد و خانواده هـای زیـادی را دچار فقـر کردند.

آنها ریـال یمن را نابـود کردند.
آل سـعود فقـط میـل بـه توسـعه طلبـی دارد.

آنهـا قبـال مناطـق زیـادی را در مـرز بـا یمـن 
بـه عربسـتان ملحـق کردند.شـهرهای جیـزان 
و نجـران و بخـش هایـی از اقلیـم عسـیر کـه 
شـهرهای سـعودی شـده اند متعلق به یمن بوده 
اند و مسـئوالن سـعودی بـا ابزارهای فشـار و زور 
آنهـا را بـه عربسـتان ملحق کـرده اند.آنهـا وعده 
کمـک های مالی بـه یمنی هـا دادند امـا از وعده 

هـای خـود شـانه خالـی کردند.
جنگـی کـه یمنـی هـای در 2۶ مـارس سـال 
گذشـته میالدی بـه راه انداختند منجـر به تقویت 
القاعـده در یمن شـد به طـوری کـه در المکال در 
اسـتان حضرمـوت یمن تروریسـت هـای القاعده 
مناطـق زیـادی را تحـت کنتـرل خود گرفتـه اند.
بر طبق گـزارش رویتـرز، القاعـده بر حـدود ۶00 
کیلومتـر از اراضـی سـاحلی یمـن چنـگ انداخته 
اسـت.حدود هـزار تروریسـت القاعـده در المـکال 
هسـتند.در واقـع القاعـده کـه در سـال 20۱۱ از 
برخـی اسـتانها بیـرون رانده شـده بود مجـددا به 
اسـتانهای البیضـاء، شـبوه وبرخی مناطق اسـتان 

ابین بازگشـته اسـت.
هـم اینـک مسـئوالن سـعودی بیـش از قبـل به 
دنبـال خـروج از مخمصـه ای کـه در یمـن به آن 
گرفتار شـده اند هسـتند.ملک سـلمان بـه توصیه 
عبدالعزیـز آل سـعود درباره عـدم ورود بـه باتالق 
یمـن توجهـی نکـرد و هـم اینـک در باتالقـی 

سـخت گرفتـار آمده اسـت.
آنها از جنگ سـال 2009)یازده آگوسـت 2009 تا 
سـی ام ژانویه 20۱0( درس عبرت نگرفتند.در آن 
زمـان خالـد بن سـلطان مسـئول جنگ افـروزی 

بـود و هم اینـک محمد بن سـلمان.
از نظـر نظامـی شـرایطی مشـابه جنـگ کنونـی 
حاکـم بود بـه طـوری کـه خواسـته سـعودی ها 
عـدم عملیـات یمنـی هـا در مناطـق مـرزی بـا 
عربسـتان بـود در حالـی کـه حمـالت هوایـی و 
توپخانـه ای ادامه داشـت.در آن زمان سـعودی ها 
نیروهـای دولتی یمن را مسـئول جنـگ با حوثی 
هـا کردنـد و امـروز نیز مـزدوران سـعودی وظیفه 

جنـگ بـا انصـاراهلل را برعهـده دارند.
سـعودی ها می کوشـند کـه وانمود کننـد که این 
گـروه هـای یمنی هسـتند کـه بـا انصـاراهلل می 
جنگنـد امـا شـواهد میدانـی حاکـی از این اسـت 
کـه این گـروه ها کـه در مقابـل انصـاراهلل حرفی 
بـرای گفتن ندارنـد و بـا حمایت هوایـی جنگنده 

هـای سـعودی بـه تحـرکات نظامـی خـود ادامه 
مـی دهند.

ایـن وجه شـباهت به عرصـه موضوعـات نظامی 
مربـوط نمی شـود بلکـه در عرصه رسـانه ای نیز 
رسـانه های سـعودی مشـابه قبل عمل می کنند.
دیگـری از آن هیاهـوی رسـانه ای اوایـل توفـان 

موسـوم بـه قاطعیت خبری نیسـت.
در آن زمان خالد بن سـلطان مسـئول جنگ علیه 
یمن تصـور پیـروزی برق آسـا داشـت موضوعی 
که محمـد بـن سـلمان مسـئول جنگ افـروزی 
جنگ کنونـی در ابتدای شـروع توفان موسـوم به 
قاطعیت داشـت و تصـور می کرد کـه ظرف چند 

هفته بـه صنعا می رسـد.
سـناریو در حال تکرار شـدن اسـت؛طوالنی شدن 
جنـگ و پایـداری ملـت یمـن و سـقوط مراکـز 
نظامی مرزی سـعودی به دسـت ارتـش و کمیته 

هـای مردمـی یمن.
سـعودی ها بارهـا از توقـف جنگ کنونی سـخن 
گفته انـد و اینکه آتش بس برقرار شـود -مشـابه 
آتـش بسـی از یازدهم آوریل 20۱۶ شـروع شـده 
اسـت- و همه اینها نشـانه گرفتار شـدن سعودی 

هـا در جنگ یمن اسـت.
وجـه شـباهت های زیـادی میان جنـگ کنونی و 
جنگ سـال  2009 وجود دارد از جمله درخواسـت 
مهمات و سـالح آمریکایی. اما تفـاوت های میان 
دو جنـگ نیـز زیـاد اسـت اوال جنـگ کنونـی در 
تمامـی یمن از شـمال تا جنـوب آن اسـت.ثانیا در 
آن زمـان حوثی هـا با ارتـش یمن مـورد حمایت 
سـعودی ها می جنگیدنـد و هم اکنـون انصاراهلل 
و ارتـش یمـن و بیشـتر یمنی هـا در یـک جبهه 

قـرار دارند.
امـا آنچـه بـه طـور اختصـار دربـاره علـل بـه راه 
انداختـن جنگ سـعودی هـا علیه یمن مـی توان 

گفت عبارتنـد از؛
-ممانعت از ورود انصاراهلل به بدنه سیاسی یمن.

-مقابلـه با هـر تـالش دموکراتیـک در مجاورت 
عربسـتان از جملـه اعطـای حقـوق زنـان که می 
توانـد پس لـرزه هـای قـوی در داخل عربسـتان 

ایجـاد کند.
-روی کار آوردن دولتـی سرسـپرده کـه مطیـع 

خواسـته هـای آل سـعود باشـد.
-تـداوم سیاسـت تضعیف همسـایگان و وابسـته 
نگـه داشـتن آنهـا و جلوگیـری از رشـد اقتصادی 

و نابـودی زیـر سـاختهای آنها.
-مقابله با مردم ساالری در یمن.

-تـالش بـرای از بیـن بـردن وحـدت یمـن و 
آن. تجزیـه 

-ماجراجویـی محمـد بن سـلمان و تـالش برای 
بهـره گرفتـن از جنگ یمـن در کشـمکش های 
داخلـی خانـدان سـعودی و تالش بـرای تضعیف 

جایـگاه محمد بـن نایف.
امـا آتـش بسـی از امـروز در یمـن برقـرار شـده 
اسـت بـرای بقـا بـا مشـکالت زیـادی روبـرو 
اسـت بـه ویـژه کـه سـعودی هـا بـه توافـق هـا 
پایبنـد نیسـتنند و آتـش بـس چندی قبل نشـان 
داد که شـرایط همچنان شـکننده اسـت بـه ویژه 
که هنـوز شـرایط برای تثبیـت آن فراهم نیسـت 
و محمـد بـن سـلمان مـورد حمایـت پنتاگـون و 
دیگـر گروههـای ضد آتـش بس همچنـان فعال 

. هستنند
آنچـه مسـلم اسـت رفتـار واقـع بینانه انصـاراهلل 
یمـن بـا هـر طرحـی اسـت که بـه توقـف جنگ 
در یمـن منجر شـود.همه احتماالت مطرح اسـت 
و معلوم نیسـت که مذاکرات گروههـای یمنی در 

کویـت به سـرانجام برسـد.
امـا پـر واضـح اسـت کـه عربسـتان در تنگنـای 
شـدیدی قـرار دارد و بـه دنبـال بـرون رفـت از 
بحـران اسـت. نتایـج بـه نفـع سـعودی هـا رقم 
نخواهـد خورد.جـدای از آن نبایـد از مشـکالت 
میـان امارات و سـعودی هـا در یمن غافل شـد به 
ویـژه کـه اماراتی ها به عـدن توجه خاصـی دارند 
و بیشـتر تلفـات در عدن نیـز از نیروهـای اماراتی 

اند. بـوده 
ــدت  ــه ش ــعودی را ب ــاد س ــگ اقتص ــن جن  ای
تحــت تاثیــر قــرار داده است.ســعودی هــا تصــور 
ــی  ــکل نم ــن ش ــه ای ــا را ب ــی ه ــداری یمن پای
کردند.هزینــه هــای جنــگ بــرای ســعودی هــا 
ــی از  ــه خوب ــا ب ــعودی ه ــده است.س ــاد ش زی
خطــرات ادامــه ایــن جنــگ آگاه هســتند و مــی 
ــه  ــا را ب ــتانی آنه ــهروندان عربس ــه ش ــد ک دانن
مــورد بازخواســت قــرار خواهنــد داد و شــهروندان 
عربســتانی مایــل بــه پرداخــت ماجراجویــی های 
مســئوالن ســعودی نیســتند.آنها بــه دنبــال 
راهــی بــرای خــارج شــدن از مخمصــه هســتند 
و اعــالم آتــش بــس کــه از امــروز شــروع شــده 
اســت و نیــم نگاهــی بــه مذاکــرات چنــد روز آتی 
ــای  ــالش ه ــی از ت ــت همگ ــی کوی ــه میزبان ب
ســعودی ها بــرای نجــات از باتــالق ُکشــنده ای 
اســت کــه جــان نظامیــان، پــول ســعودی هــا و 
اعتبــار آنهــا را در خــود فــرو مــی بــرد.آل ســعود 
بــه دنبــال نردبانــی مطمئــن بــرای پاییــن آمدن 
از درختــی اســت کــه بــه بــاالی آن رفتــه اســت.

ــش رو در  ــرات پی ــس و مذاک ــش ب ــع آت در واق
کویــت را مــی تــوان بــه مثابــه آخریــن گریــزگاه 

ــن دانســت. ــعود از بحــران یم ــای آل س ه
سـعودی هـا کـه اهـداف بلنـد پروازانـه ای برای 
خـود در یمـن تعریف کـرده بودنـد هـم اینک به 
حداقل ها راضی شـده انـد.در عرصه نبـرد زمینی 
نظامیان سـعودی متحمل تلفات زیادی شـده اند 
و هـم  اینـک آل سـعود به عنـوان تقویـت کننده 

القاعـده در یمن اسـت.

آتش بس و گفتگو؛ امیدهای آل سعود برای برون رفت از باتالق یمن
فرزاد فرهادی

خاورمیانه و شمال آفریقا
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|| ســازمان ملــل پیــش نویــس توافــق آتــش در یمن 
را آمــاده کــرده اســت. موضع جنبــش »أنصــاراهلل« در 

خصــوص ایــن پیــش نویس چیســت؟
واقعیــت ایــن اســت کــه پیــش نویــس کنونــی را نمــی تــوان یک 
پیــش نویــس مربــوط بــه آتــش بــس قلمــداد کــرد. در واقــع آتش 
بــس موقــت همــواره جزئــی از اقــدام و تجــاوز نظامــی ســعودیها 
علیــه یمــن بــوده اســت. بنابرایــن مــا در بســیاری از مراحــل و در 
ســطوح مختلــف بــکار بــردن عبــارت »آتــش بــس موقــت« را رد 
ــد داشــتیم کــه مــی بایســت آتــش بــس  کردیــم و همــواره تأکی

دائمــی در یمــن برقــرار شــود.
ــر َســر آن بحــث و تبــادل  امــا پیــش نویســی کــه هــم اکنــون ب
نظــر مــی شــود، پیــش نویــس مربــوط بــه برقــراری آتــش بــس 
دائمــی اســت؛ آتــش بســی کــه بــر توقــف تمامــی عملیــات هــا و 
اقدامــات نظامــی و در نهایــت توقــف تجــاوز بــه شــهروندان یمنی 

ــد دارد. تأکی
نکتــه ای کــه بایــد در اینجــا اشــاره کنــم ایــن اســت کــه پیــش 
نویســی کــه هــم اکنــون در رســانه هــا منتشــر شــده اســت، پیش 
ــش  ــای پی ــی بنده ــا از برخ ــع م ــت. در واق ــی نیس ــس واقع نوی
نویــس توافــق آتــش بــس کــه توســط »اســماعیل ولــد الشــیخ« 
ــن  ــن در ای ــه ای ــم ک ــم و دریافتی ــدا کردی اعــالم شــد، آگاهــی پی
ــالف  ــو ائت ــورهای عض ــر کش ــد نظ ــه م ــه ک ــا آنچ ــا دقیق بنده

ــود، آورده شــده اســت. ــن ب ــه یم ســعودی و متجــاوز علی
ــماعیل  ــط »اس ــه توس ــی ک ــش بس ــق آت ــس تواف ــش نوی در پی
ولــد الشــیخ« ارائــه شــد در برخــی از بندهــای آن مــی بایســت بــه 
اســامی اشــاره مــی شــد کــه مــا شــاهد ایــن اســامی در ایــن پیش 
نویــس نبودیــم. انتظــار داشــتیم کــه در ایــن پیــش نویــس بــه نام 
رژیــم ســعودی و هــم پیمانــان متجــاوز آن کــه مــردم یمــن را بــه 

خــاک و خــون کشــیده انــد، اشــاره شــود.
در پیــش نویــس ارائــه شــده توســط ولــد الشــیخ هیــچ ســخنی از 
ــی  ــم ســعودی و حت ــده هــای رژی ــاران هــای گســترده جنگن بمب

ــعودی  ــزدوران س ــری و م ــای تکفی ــت ه ــغالگری تروریس از اش
بــه میــان نیامــده اســت. متأســفانه در ایــن پیــش نویــس تــالش 
شــده تــا اینگونــه وانمــود گــردد کــه میــان احــزاب و جریــان های 

سیاســی در یمــن مشــکالتی وجــود دارد.
طبــق آنچــه کــه گفتــه شــد نســخه اولیــه پیــش نویــس توافــق 
ــل  ــده غیرقاب ــه ش ــل ارائ ــازمان مل ــط س ــه توس ــس ک ــش ب آت
اجراســت و بــه عبــارت بهتــر بــه هیــچ وجــه بــا واقعیــت آنچــه که 

ــدارد. در یمــن مــی گــذرد هیــچ تطابقــی ن
در ایــن پیــش نویــس ســخنی از اینکــه عربســتان ســعودی تجاوز 
ــان نیامــده  ــه می وحشــیانه ای را علیــه ملــت یمــن آغــاز کــرده ب
اســت، بلکــه در آن از طــرف هــای مذاکــره بــه عنــوان دو طــرف 
ــه  ــاره ای ب ــچ اش ــده اســت و هی ــرده ش ــام ب ــی ن ــعودی و یمن س

ــده نمــی شــود. متجــاوز در آن دی

|| آیــا پیــش نویــس توافــق آتــش بــس کــه توســط 
ــوان  ــی ت ــت را م ــده اس ــه ش ــل ارائ ــازمان مل س

ــرد؟ ــی ک ــن تلق ــران یم ــل بح ــل و فص ــه ح مقدم
ــه شــده از ســوی  ــس ارائ ــش نوی ــه در پی ــن اســت ک ــت ای واقعی
ــراری  ــرای برق ــی ب ــت اجرای ــچ ضمان ــد هی ــل متح ــازمان مل س
آتــش بــس دائمــی کــه خاتمــه دهنــده بــه تجــاوز رژیــم ســعودی 
بــه یمــن باشــد، دیــده نمــی شــود. بــه ضــرس قاطــع مــی تــوان 
گفــت کــه ایــن پیــش نویــس، متهــم را تبرئــه و بــر قربانــی تاخته 

ــت. اس
ــی از  ــیاری در خصــوص برخ ــات بس ــاس، مالحظ ــن اس ــر همی ب
ــه  ــه ب ــل وجــود دارد کــه البت بندهــای پیــش نویــس ســازمان مل
ســازمان ملــل ارائــه شــده اســت. امیدواریــم که بــه ایــن مالحظات 
ترتیــب اثــر داده شــده و مذاکــرات یمــن در نهایــت بــه موفقیــت و 

پیــروزی منجــر شــود.
هــم اکنــون در مرحلــه حساســی بــه ســر مــی بریــم. بیــش از یک 
ــردم  ــه م ــان آن علی ــم پیمان ــعودی و ه ــم س ــاوز رژی ــال از تج س

یمــن مــی گــذرد و مــردم یمــن طــی ایــن مــدت بــا وجــود رنــج 
هــا و ســختی هــای بســیار اثبــات کــرده انــد کــه قــادر بــه تحقــق 

پیــروزی نهایــی هســتند. 
بنابرایــن مــی بایســت در هرگونــه پیــش نویــس توافــق آتش بس 
در یمــن بــه صراحــت اعــالم شــود کــه در یــک ســو طــرف یمنی 
و در ســوی دیگــر طــرف ســعودی کــه متجــاوز اســت، قــرار دارد. 
اعتقــاد داریــم کــه پیــش نویــس توافــق آتــش بــس کــه توســط 

ســازمان ملــل ارائــه شــده مــی بایســت اصــالح شــود.
ــش و نیروهــای  ــه ارت ــت ک ــد در نظــر گرف ــز بای ــه را نی ــن نکت ای
مردمــی یمــن در حــال حاضــر دســت برتــر را در زمینــه تحــوالت 
میدانــی دارنــد و رونــد ایــن تحــوالت به ســود متجــاوزان ســعودی 
و مــزدوران آنهــا نیســت. بنابرایــن تمامــی موازیــن سیاســی مــی 
بایســت بــا تحــوالت میدانــی همســو باشــند؛ تحوالتــی کــه بــه 

ســود ارتــش و نیروهــای مردمــی پیــش مــی رود.

|| قــرار اســت در آینــده نزدیــک مذاکراتــی در 
خصــوص یمــن در کویــت برگــزار شــود. چــه گــروه 
ــد کــرد و  ــن مذاکــرات مشــارکت خواهن ــی در ای های
بــه نظــر شــما آیــا مــی تــوان انتظــار موفقیــت ایــن 

ــت؟ ــرات را داش مذاک
ــت  ــی اس ــکاب خطای ــال ارت ــل در ح ــازمان مل ــان، س ــن می در ای
ــا نیــت قبلــی انجــام مــی شــود. از ســازمان  ــه نظــر مــن ب کــه ب
ملــل صداهایــی شــنیده مــی شــود مبنــی بــر اینکــه روند سیاســی 
ــرد. در  ــی پذی ــورت م ــف ص ــای مختل ــرف ه ــان ط ــن می در یم
ــد ایــن اســت کــه »أنصــاراهلل«  ــان اتفاقــی کــه مــی افت ایــن می
بــه عنــوان نماینــده صنعــاء و حــزب »کنگــره ملــی« بــه عنــوان 

ــاض معرفــی مــی شــود.  ــده ری نماین
ــان هــای  ــه احــزاب و جری ــی شــود ک ــا م ــه الق در نتیجــه اینگون
سیاســی بــر َســر قــدرت بــا یکدیگــر در حــال جنــگ و درگیــری 
هســتند. ایــن مســأله و دنبــال کــردن چنیــن خطــی بیــش از آنکه 
بــه رونــد سیاســی در یمــن کمــک کنــد بــه آن ضربــه مــی زنــد. 
گاهــی اینگونــه تصــور مــی شــود کــه بــا اتخــاذ چنیــن تدابیــری 
برخــی طــرف هــا قصــد بــه شکســت کشــاندن مذاکــرات یمــن 

ــد. را دارن
بنابرایــن مــا در ســاختار سیاســی یمــن بــا ســخن گفتــن پیرامــون 
برگــزاری مذاکــرات میــان طــرف هــای سیاســی در ایــن کشــور 
همــواره مخالــف بــوده و هســتیم. تمامــی احــزاب و جریــان هــای 
سیاســی جزئــی از هرگونــه راه حلــی هســتند کــه ممکــن اســت در 

نهایــت بــه دســت آیــد.
مــا همــواره خواســتار موفقیــت مذاکــرات سیاســی بــوده و هســتیم 
امــا حقــوق مــردم یمــن نیــز بایــد تضمیــن شــود. نشســت هایــی 
کــه تنهــا بــرای مذاکــره برگــزار مــی شــود راه بــه جایــی نخواهــد 
بــرد. اگــر عربســتان ســعودی بــه آتــش بــس پایبنــد باشــد مــی 

معاون دبیرکل حزب »الحق« یمن :

لزوم اصالح پیش نویس توافق آتش بس/
ریاض درصدد ضربه زدن به وحدت یمن

رامین حسین آبادیان،سمیه خمار باقی

دکتر »یاسر یحیی الحوری« معاون دبیرکل حزب »الحق« یمن معتقد است که پیش نویس کنونی توافق آتش بس 
سازمان ملل نه تنها کمکی به پایان تجاوز سعودیها نمی کند، بلکه ممکن است مانعی در برابر آن نیز باشد.

عربستان از حدود یک سال پیش در تجاوزی آشکار، جنگ گسترده ای را علیه مردم یمن به راه انداخت. برخی 
کشورهای عربی از جمله امارات، سعودیها در تجاوز علیه یمن به بهانه حمایت از مشروعیت همراهی می کنند. 
سعودیها در طول بیش از یک سال گذشته هیچیک از اهدافی که برای یورش گسترده به یمن ترسیم کرده بودند، 

نکردند. محقق 
طبق اعالم وزارت بهداشت یمن تاکنون حدود ۱۰ هزار غیرنظامی یمنی در حمالت ددمنشانه سعودیها به استان 
های مختلف از جمله »البیضاء«، »تعز«، »عدن«، »صعده« و »صنعاء« به شهادت رسیده و ده ها هزار تَن دیگر نیز 
زخمی شده اند. این در حالی است که هزاران نفر دیگر از مردم یمن نیز به دنبال حمالت ددمنشانه سعودیها خانه و 

کاشانه خود را رها کرده و آواره شده اند.
همزمان با حمالت وحشیانه سعودیها به نقاط مختلف یمن و بمباران مناطق مسکونی در این کشور، ارتش و نیروهای 
مردمی یمن حمالت انتقام جویانه ای را به مواضع سعودیها در شهرهای مرزی به ویژه شهرهای »جیزان« و 
»نجران« انجام می دهند. حمالت گسترده ارتش و نیروهای مردمی یمن به مواضع سعودیها در مرزها موجب ایجاد 
موجی از رعب و وحشت در ساکنان سعودی این شهرها شده است. از سوی دیگر، این حمالت رفته رفته قربانیان 

بیشتری از نظامیان سعودی می گیرد.
بر همین اساس، سعودیها بسیار در تالش هستند تا از طریق مذاکرات با گروه های سیاسی یمن در مرزهای خود 
آرامش برقرار کرده تا از یک سو روند کشته شدن بیش از پیش نظامیان خود را محقق سازند و از سوی دیگر 

آرامش را به شهروندان سعودی ساکن مناطق مرزی بازگردانند. 
در همین ارتباط گفتگویی را با »یاسر یحیی الحوری« معاون دبیرکل حزب »الحق« یمن انجام شده است که 

مشروح آن از نظر می گذرد؛

خاورمیانه و شمال آفریقا
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تــوان از مذاکــرات ســخن گفــت؛ در غیرایــن صــورت ســخن گفتن 
از مذاکــرات بــه معنــای فریــب دادن افــکار عمومــی اســت.

|| توانایــی ارتــش و نیروهــای مردمــی یمــن را 
ــا  ــا ب ــدرت آنه ــا ق ــد؟ آی ــی کنی ــی م ــه ارزیاب چگون
ــعودیها  ــاوز س ــال از تج ــک س ــش از ی ــت بی گذش

ــت؟ ــده اس ــف نش تضعی
بــدون شــک عربســتان ســعودی بــا وجــود گذشــت بیــش از یــک 
ســال از تجــاوز علیــه مــردم بــی دفــاع یمــن همچنــان بــه دنبــال 
ــه عقیــده مــن  فتــح بســیاری از مناطــق در ایــن کشــور اســت. ب
ایــن تصــور کامــال غیرعملــی اســت و ســعودیها نخواهند توانســت 
ــد در  ــق آن عاجــز بودن ــک ســال از تحق آنچــه را کــه در طــول ی

طــول چنــد روز یــا چنــد مــاه آینــده محقــق ســازند.
ــش و نیروهــای مردمــی یمــن در طــول بیــش از یــک ســال  ارت
ــر  ــا شکســت ناپذی ــت آنه ــه مقاوم ــد ک ــرده ان ــات ک ــته اثب گذش
اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه ثبــات و قــدرت ارتــش و نیروهــای 
مردمــی یمــن حتــی بســیار بیشــتر از یــک ســال پیــش اســت. در 
طــول ایــن مــدت تجربــه هــای گرانبهایــی در زمینه هــای نظامی 
و میدانــی نصیــب ارتــش و نیروهــای مردمی شــده اســت. مبــارزان 
یمنــی تاکنــون از ایــن تجربــه هــا بــه نحــو احســن بهــره بــرده اند 

و در آینــده نیــز بهــره خواهنــد بــرد.

در هـر صـورت امیدواریـم نتایـج مذاکراتـی که بـرای پایـان تجاوز 
علیـه مـردم یمـن انجام می شـود در سـطح فـداکاری هـای ارتش 
و نیروهـای مردمـی باشـد. امیدواریـم اقدامـات فداکارانـه ارتـش و 
نیروهـای مردمـی بـا نتایجـی کـه از مذاکـرات حاصـل می شـود، 
جبران شـود. امیدواریـم نتایج مذاکـرات، تأمین کننده حقـوق مردم 
یمـن باشـد و در هرصـورت اگـر سـعودیها خواسـتار ادامـه جنـگ 

باشـند، مـردم یمـن با آنهـا مقابلـه خواهنـد کرد.

ــر خارجــه ســعودی از  ــر« وزی ــرا »عــادل الجبی || اخی
حضــو هیأتــی از جنبــش »أنصــاراهلل« یمــن در ریاض 
بــرای مذاکــره بــا مقامــات ســعودی خبــر داده بــود. 
آیــا اظهــارات الجبیــر مبنــی بــر حضــور ایــن هیــأت 
ــه  ــت چ ــن اس ــر اینچنی ــت دارد و اگ ــاض صح در ری
توافــق هایــی میان طــرف هــای ســعودی و یمنــی در 

ریــاض شــکل گرفتــه اســت.
واقعیـت این اسـت که سـعودیها اخیـرا تالش هایـی را بـرای ایجاد 
انشـقاق در میـان گروه های سیاسـی در داخـل یمن آغاز کـرده اند. 
سـعودیها بـا القای حضـور هیـأت انصـاراهلل در ریاض قصـد دارند تا 
میان گروه هـای یمنی به ویژه میـان »أنصـاراهلل« و »کنگره ملی« 
اختـالف افکنی کننـد. در واقـع آنها به دنبـال این هسـتند تا کنگره 

ملـی اقداماتی را علیـه انصاراهلل انجـام دهد.

ایــن اقــدام ســعودیها پــس از آن انجــام شــد کــه مــردم یمــن اخیرا 
تظاهــرات هــای گســترده ای را در شــهر صنعــاء علیــه متجــاوزان 
ــه  ــک حماس ــا ی ــه حقیقت ــی ک ــد؛ تظاهرات ــزار کردن ــعودی برگ س
ــان  ــن وحــدت می ــس از مشــاهده ای ــد. ســعودیها پ سیاســی بودن
مــردم یمــن تصمیــم گرفتنــد تــا بــه آن ضربــه بزننــد. ایــن اقــدام 
ــس از شکســت  ــا پ ــات آنه ــله اقدام ــوب سلس ــعودیها در چارچ س

تجــاوز نظامیشــان بــه یمــن صــورت مــی گیــرد.
البتـه در ایـن میـان نمـی تـوان تفاهماتـی کـه میـان انصـاراهلل و 
سـعودیها شـده اسـت را انکار کـرد. تفاهماتی در خصـوص برقراری 
آرامـش در مناطـق مـرزی و مبادلـه اسـرا میـان ریـاض و انصاراهلل 
انجام شـده اسـت امـا اینکه گفته انـد هیأتـی از انصـاراهلل در ریاض 

بـرای مذاکـره حضـور داشـته بی اسـاس بوده اسـت.
ــی  ــه م ــخن گفت ــروز از آن س ــه ام ــی ک ــورت موضوع ــر ص در ه
شــود، بحــث پیــش نویــس توافــق آتــش بــس اســت کــه توســط 
ســازمان ملــل ارائــه شــده اســت. تمامــی احــزاب یمنــی بــا امضای 
توافقنامــه ای کــه خــون شــهدای یمنــی را پایمــال و حقــوق مردم 
را تضمیــن نکنــد، مخالــف هســتند. پیــش نویــس توافــق آتــش 
بــس در واقــع اولیــن گام بــرای حــل و فصــل بحــران یمــن اســت 
و در صورتــی کــه اصالحــات الزم در آن لحــاظ نشــود، مــی تــوان 
گفــت کــه نــه تنهــا بــه حــل و فصــل بحــران کمــک نمــی کنــد 
بلکــه در مســیر تحقــق آن نیــز ســنگ انــدازی ایجــاد خواهــد کرد.

رئیس موسسه »األمان« لبنان معتقد است هدف از قطع 
کمکهای ریاض به ارتش لبنان تضعیف جریان مقاومت 

. ست ا
شبکه خبری العربیه وابسته به عربستان سعودی اخیرا 
دفاتر خود را در لبنان تعطیل و کارمندان این دفاتر را 
العربیه عربستان  تلویزیونی  اخراج کرد. شبکه خبری 
در اقدامی ناگهانی در بحبوحه تنش های میان ریاض و 
بیروت، دفاتر خود را در لبنان تعطیل و ۲۷ کارمند آن را 

کرد. اخراج 
عربستان همچنین پیش از این ۳ میلیارد دالر کمک نظامی 
خود به لبنان را در واکنش به خودداری دولت لبنان از 
محکوم کردن حمله ماه ژانویه به سفارت عربستان در 
عربستان  پادشاهی  حکومت  است.  کرده  قطع  تهران 
حمایت نکردن لبنان را به عنوان نشانه ای از نفوذ گروه 
حزب اهلل - که مورد حمایت ایران به عنوان رقیب منطقه 
ای عربستان قرار دارد - بر دولت لبنان تلقی کرد. در 
همین رابطه خبرنگار مهر گفتگویی را با دکتر »جمیل 
ضاهر« رئیس موسسه »األمان« لبنان انجام داده که به 

زیر است: شرح 

|| عربســتان اخیــرا دفتــر شــبکه تلویزیونــی 
ــای  ــزه ه ــرد، انگی ــل ک ــان تعطی ــه را در لبن العربی

ــت؟ ــدام چیس ــن اق ای
یکــی از مهمتریــن دالیــل بســته شــدن دفتــر شــبکه العربیه در 
لبنــان بــه دلیل فشــارهایی اســت کــه عربســتان ســعودی طی 
مــاه هــای اخیــر بــر شــهروندان لبنانــی وارد مــی کنــد، علــت 
ــم  ــی مقی ــت شــهروندان لبنان ــه خاطــر حمای ــز ب ــر نی ــن ام ای
ــر  ــا ب ــت ه ــن حمای ــت، ای ــان اس ــزب اهلل لبن ــتان از ح عربس
کارمنــدان دفتــر العربیــه در لبنــان نیــز تاثیــر گذاشــته بــود بــه 
ــر حامــی مقاومــت در  ــدان ایــن دفت طــوری کــه اغلــب کارمن
برابــر دشــمن صهیونیســتی بودنــد و ایــن موضــوع در عقایــد و 

ــود. رفتارشــان مشــهود ب

ــه اینکــه حــزب اهلل جــزء مهمــی از  ــا توجــه ب || ب
لبنــان اســت، عربســتان ســعی دارد بــا اقداماتــی 
چــون قطــع کمــک نظامــی بــه ارتــش لبنــان کــه 
ــه تقویــت حــزب اهلل منجــر مــی  معتقــد اســت ب
شــود ایــن کشــور را تحــت فشــار قــرار دهــد. در 
ــروت -  ــط بی ــده رواب ــی آین ــن اقدامات ــایه چنی س

ــه ارزیابــی مــی کنیــد؟ ریــاض را چگون
در رســانه هــا دربــاره کمــک هــای ســعودی بــه لبنــان 
بزرگنمایــی مــی شــود امــا در حقیقــت اینگونــه نیســت، 
مهمتریــن علــت توقــف کمــک هــای نظامــی عربســتان بــه 
ــه خاطــر تحــت فشــار گذاشــتن گــروه هــای  ــان ب ارتــش لبن
مقاومــت اســت چــرا کــه ایــن گــروه هــا در عرصــه سیاســی 
ــد. ــور دارن ــی آن حض ــای اساس ــری ه ــم گی ــان و تصمی لبن

ــده دو  ــه دارد و آین ــاض ادام ــا ری ــط ب ــال رواب ــن ح ــا ای ب
ــد  ــد ش ــوق داده نخواه ــط س ــع رواب ــوی قط ــه س ــور ب کش
ــی در  ــا حت ــی ه ــادی از لبنان ــف زی ــه طی ــل ک ــن دلی ــه ای ب
ــاط  ــا ســعودی هــا در ارتب ــی از نظــر تاریخــی ب ســطح دولت

هســتند بــه ویــژه در زمینــه ســرمایه گــذاری، لــذا بــا توجــه 
ــش  ــه ســردی پی ــط ب ــرایط ممکــن اســت رواب ــن ش ــه ای ب
ــردم قطــع  ــر ک ــه ذک ــی ک ــر دالیل ــه خاط ــز ب ــا هرگ رود ام

ــد. ــد ش نخواه
در مــورد بهبــود روابــط نیــز بایــد بگویــم ایــن امــر مرتبــط بــه 
موضــع ســعودی هــا در قبــال مقاومــت و ایــران دارد یعنــی اگــر 
روابــط ریــاض بــا ایــران بهبــود یابــد بــر شــکل روابــط بــا لبنان 

ــز تاثیرگــذار خواهــد بود. نی
در رابطــه بــا واکنــش حــزب اهلل بــه سیاســت هــای ضــد لبنانی 
ــان  ــزب اهلل لبن ــه ح ــت ک ــد گف ــز بای ــعودی نی ــتان س عربس
همــواره منتقــد سیاســت هــای ســعودی در منطقــه بوده اســت 
و بــه طــور آشــکار بــا ایــن سیاســت هــا مخالفــت کــرده اســت.

ــان 14  ــه در جری ــی ک ــه اختالفات ــه ب ــا توج || ب
ــوری  ــت جمه ــزد ریاس ــوص نام ــارس در خص م
لبنــان وجــود دارد )ســمیر جعجــع از میشــل عون و 
ســعد الحریــری از ســلیمان فرنجیــه حمایــت می 
ــور  ــن کش ــوری ای ــت جمه ــت ریاس ــد( وضعی کن

ــه حــل و فصــل خواهــد شــد؟ چگون
در طــول تاریــخ همــواره انتخــاب رئیــس جمهــوری لبنــان بــا 
ــکا،  ــق آمری ــژه تواف ــه وی ــه ای ب ــی و منطق ــن الملل ــق بی تواف
عربســتان ســعودی و هماهنگــی ســوریه صــورت گرفته اســت 
امــا اکنــون در پــی رویدادهــای منطقــه و تغییــر طــرح سیاســی، 
انتخــاب رئیــس جمهــور جدیــد لبنــان بــا مشــکل مواجه شــده 
اســت، ایــن مشــکل کشــورهای کوچــک مثــل لبنــان اســت و 
مــن معتقــدم تــا زمانــی کــه بحــران ســوریه بــه طــور نهایــی 
حــل و فصــل نشــود، رئیــس جمهــوری جدیــد لبنــان انتخــاب 

نخواهــد شــد.
در مــورد اینکــه خــأ ریاســت جمهــوری بــرای لبنــان خطرناک 
خواهــد بــود یــا خیــر بــا توجــه بــه اوضــاع کنونــی منطقــه، باید 
بگویــم خیــر و بهتریــن دلیــل آن نیــز ایــن اســت کــه لبنــان 
حــدود دو ســال اســت بــدون رئیــس جمهــور اســت و خطــری 

در ایــن زمینــه وجــود نداشــته اســت.

رئیس موسسه »األمان« لبنان؛

انتخاب رئیس جمهوری لبنان در گرو حل بحران سوریه است
سمیه خمارباقی

خاورمیانه و شمال آفریقا
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رامین حسین آبادیان،سمیه خمار باقی

»محمــد صالــح النعیمــی« با اشــاره به شکســت 
ســنگین رژیــم ســعودی در یمــن اظهــار داشــت: 
ــران از یمــن در  ــت جمهــوری اســالمی ای حمای
ــن کشــور از  ــت ای چارچــوب سیاســت هــای ثاب
زمــان پیــروزی انقــالب اســالمی صــورت مــی 

ــرد. گی
عربســتان از حــدود یــک ســال پیــش در 
ــه  ــترده ای را علی ــگ گس ــکار، جن ــاوزی آش تج
مــردم یمــن بــه راه انداخــت. برخــی کشــورهای 
ــاوز  ــعودیها در تج ــارات، س ــه ام ــی از جمل عرب
ــروعیت  ــت از مش ــه حمای ــه بهان ــن ب ــه یم علی
همراهــی مــی کننــد. ســعودیها در طــول بیــش 
از یــک ســال گذشــته هیچیــک از اهدافــی کــه 
بــرای یــورش گســترده بــه یمــن ترســیم کــرده 

ــد. ــق نکردن ــد، محق بودن
ــون  ــن تاکن ــت یم ــالم وزارت بهداش ــق اع طب
حــدود ۱0 هــزار غیرنظامــی یمنــی در حمــالت 
ددمنشــانه ســعودیها بــه اســتان های مختلــف از 
جملــه »البیضــاء«، »تعــز«، »عــدن«، »صعــده« 
و »صنعــاء« بــه شــهادت رســیده و ده هــا هــزار 
تـَـن دیگــر نیــز زخمــی شــده انــد. ایــن در حالــی 
اســت کــه هــزاران نفــر دیگــر از مــردم یمــن نیز 
بــه دنبــال حمــالت ددمنشــانه ســعودیها خانــه و 

کاشــانه خــود را رهــا کــرده و آواره شــده انــد.
همزمــان بــا حمــالت وحشــیانه ســعودیها 
ــق  ــاران مناط ــن و بمب ــف یم ــاط مختل ــه نق ب
ــای  ــش و نیروه ــور، ارت ــن کش ــکونی در ای مس
مردمــی یمــن حمــالت انتقــام جویانــه ای را بــه 
مواضــع ســعودیها در شــهرهای مــرزی بــه ویــژه 
ــی  ــزان« و »نجــران« انجــام م ــهرهای »جی ش
ــای  ــش و نیروه ــترده ارت ــالت گس ــد. حم دهن
ــه مواضــع ســعودیها در مرزهــا  مردمــی یمــن ب
ــت در  ــب و وحش ــی از رع ــاد موج ــب ایج موج
ــت.  ــده اس ــهرها ش ــن ش ــعودی ای ــاکنان س س
ــه  ــه رفت ــالت رفت ــن حم ــر، ای ــوی دیگ از س
ــی  ــعودی م ــان س ــتری از نظامی ــان بیش قربانی

ــرد. گی
بــر همیــن اســاس، ســعودیها بســیار در تــالش 
هســتند تــا از طریــق مذاکــرات بــا گــروه هــای 
سیاســی یمــن در مرزهــای خــود آرامــش برقــرار 
کــرده تــا از یــک ســو رونــد کشــته شــدن بیــش 
ــازند و از  ــق س ــود را محق ــان خ ــش نظامی از پی
ســوی دیگــر آرامــش را بــه شــهروندان ســعودی 

ــد.  ســاکن مناطــق مــرزی بازگردانن
در همیــن ارتبــاط گفتگویــی بــا »محمــد صالــح 
النعیمــی« رئیــس دایــره سیاســی حــزب »اتحــاد 
القــوی الشــعبیة« یمــن انجــام شــده اســت کــه 

مشــروح آن از نظــر مــی گــذرد؛

ــتید  ــتحضر هس ــه مس ــه ک || همانگون
جنبــش »أنصــاراهلل« اخیــرا از دریافــت 
ــس  ــش ب ــق آت ــس تواف ــش نوی پی
ــر  ــد خب ــل متح ــازمان مل ــوی س از س
داده اســت. از دیــدگاه شــما ایــن 

ــل و  ــه ح ــد ب ــی توان ــس م ــش نوی پی
ــف تجــاوز  فصــل بحــران یمــن و توق
ــر  ــور منج ــن کش ــه ای ــعودیها علی س

ــود؟ ش
ــاال  ــا ح ــع هســتم ت ــن مطل ــه م ــی ک ــا آنجای ت
هیــچ پیــش نویــس توافقــی از ســوی ســازمان 
ملــل بــه گــروه هــای یمنــی ارائــه نشــده اســت. 
ــر اســت  ــن بهت ــه نظــر م ــن اســاس ب ــر همی ب
دربــاره آن چــه کــه در رســانه هــا منتشــر شــده 
ــس  ــش ب ــق آت ــس تواف ــش نوی ــوان پی ــه عن ب
ــس  ــش نوی ــی پی ــه بررس ــم و ب ــخن نگویی س

ــم. ــی بپردازی اصل
پــس از بررســی کامــل پیــش نویــس ارائه شــده 
از ســوی ســازمان ملــل متحــد مــی تــوان موضع 
قاطعانــه ای در رد یــا قبــول آن اتخــاذ کــرد. زیــرا 
ــا از  ــی م ــه ارزیاب ــت اســت ک ــن حال ــا در ای تنه
ــازمان  ــوی س ــده از س ــه ش ــس ارائ ــش نوی پی
ــت  ــا حقیق ــق ب ــی و منطب ــی واقع ــل، ارزیاب مل

ــود. ــد ب خواه
بــا ایــن حــال بــه طــور کلــی بایــد بگویــم کــه تا 
ایــن لحظه هــر آنچــه کــه از ســوی »اســماعیل 
ــل در  ــژه ســازمان مل ــد الشــیخ« فرســتاده وی ول
ــع  ــا مناف ــم متناســب ب ــاهد بودی ــن ش ــور یم ام
ســعودیها و حامیــان متجــاوز آنهــا بــوده اســت. 

|| اخیــرا »عــادل الجبیــر« وزیــر خارجه 
ــش  ــی از جنب ــو هیأت ــعودی از حض س
ــرای  ــاض ب ــن در ری ــاراهلل« یم »أنص
مذاکــره بــا مقامات ســعودی خبــر داده 
بــود. آیــا اظهــارات الجبیــر مبنــی بــر 
حضــور ایــن هیــأت در ریــاض صحــت 
دارد و اگــر اینچنیــن اســت چــه توافق 
ــعودی و  ــای س ــرف ه ــان ط ــی می های
یمنــی در ریــاض شــکل گرفته اســت؟
ــدم  ــا ع ــور ی ــه حض ــت ک ــر داش ــد در نظ بای
حضــور هیأتــی از انصــاراهلل در ریــاض بــه هیــچ 
وجــه اهمیــت نــدارد، بلکــه آنچــه مهــم اســت، 
ــا نشســتن  ایــن اســت کــه ســعودیها همــواره ب

بــر َســر میــز مذاکــرات مخالفت کــرده انــد. فارغ 
ــاض حضــور  ــی از انصــاراهلل در ری از اینکــه هیأت
داشــته باشــند یــا نــه همیــن کــه وزیــر خارجــه 
ــا  ــی ه ــا یمن ــره ب ــه مذاک ــراف ب ــعودی اعت س
ــه تنهایــی یــک دســتاورد  کــرده اســت، خــود ب

ــود. ــی ش ــوب م محس
عربســتان ســعودی کــه همــواره گمان مــی کرد 
در جنــگ علیــه یمــن دســت برتــر را دارد اکنــون 
اعتــراف مــی کنــد کــه مذاکراتــی بــا یمنــی هــا 
انجــام مــی دهــد کــه ایــن مســأله یک پیــروزی 
بــرای ملــت یمــن در برابــر متجــاوزان ســعودی 

تلقــی مــی گــردد.

نزدیـک  آینـده  در  اسـت  قـرار   ||
مذاکراتـی در خصـوص یمـن در کویت 
برگـزار شـود. چـه گـروه هایـی در این 
مذاکـرات مشـارکت خواهنـد کـرد و به 
نظر شـما آیا می تـوان انتظـار موفقیت 

ایـن مذاکـرات را داشـت؟
ــی از کشــورهای  ــه برخ ــت ک ــد گف ــدا بای در ابت
مشــارکت کننــده در ائتــالف ســعودی هــا 
علیــه یمــن در نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
ــی  ــوده و تمام ــده ب ــی فای ــاوز ب ــن تج ــه ای ک
ــه  ــا ب ــت. آنه ــورده اس ــت خ ــداف آن شکس اه
خوبــی دریافتــه انــد کــه نشســتن بــر َســر میــز 
مذاکــره بــا طــرف هــای یمنــی تنهــا راه خــروج 
ــد. ــار شــده ان ــی اســت کــه در آن گرفت از باتالق
 از ســوی دیگــر، طــرف هایــی نیــز وجــود دارنــد 
کــه در صــورت تحقــق هرگونــه راه حل سیاســی 
در یمــن بــه شــدت متضــرر خواهنــد شــد. ایــن 
ــه  ــرای ادام ــود ب ــالش خ ــام ت ــا تم ــرف ه ط
ــه کار  ــن را ب ــه یم ــعودی علی ــم س ــاوز رژی تج
بســته و خواهنــد بســت. در واقــع منافع شــخصی 
آنهــا اینگونــه اقتضــا مــی کنــد کــه جنــگ علیه 
یمــن ادامــه یابــد. ایــن بهــره بــرداری هــا مــی 

توانــد سیاســی و یــا مالــی باشــد.

ــت  ــت از مل ــران در حمای ــش ای || نق

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــن را چگون یم
ــوب  ــع در چارچ ــن در واق ــران در یم ــش ای نق
ــروزی  ــس از پی ــه پ ــت ک ــی اس ــان نقش هم
ــن کشــور ترســیم شــد.  انقــالب اســالمی در ای
نقشــی کــه همــواره در ایســتادن در برابــر آمریکا 
ــت از  ــن حمای ــتی و همچنی ــم صهیونیس و رژی
اســتقالل کشــورهای دیگــر خالصــه شــده 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ایــران در قبــال 
ــانی و  ــد انس ــن، بُع ــال یم ــود در قب ــع خ مواض

ــت. ــرار داده اس ــر ق ــد نظ ــز م ــی را نی اخالق
ــالمی  ــالب اس ــروزی انق ــان پی ــع از زم در واق
ــی  ــواره مواضــع ثابت ــن کشــور هم ــران، ای در ای
در قبــال مســائلی همچــون جنــگ علیــه یمــن 
ــن  ــه یم ــدوارم ک ــن امی ــرده اســت. م ــاذ ک اتخ
ــران باشــند؛  ــه روی راه ای ــز دنبال و یمنــی هــا نی
ــته  ــال گذش ــش از 30 س ــه بی ــت ک ــی اس راه

ــد. ــاب کردن ــا انتخ ــی ه ایران

|| نظــر شــما در خصــوص آینــده 
بحــران یمــن چیســت؟ از دیــدگاه 
ــن  ــران یم ــی بح ــل حقیق ــما راه ح ش

در چیســت؟ 
ــی  ــون یمن ــم اکن ــه ه ــی ک ــک بحران ــدو ش ب
ــات  ــال اقدام ــه دنب ــا آن مواجــه هســتند ب ــا ب ه
ــده  ــاالت متح ــعودی و ای ــم س ــه رژی جنایتکاران
آمریــکا شــکل گرفتــه اســت. شــکی نیســت که 
ــت از  ــرون رف ــل ب ــا راه ح ــکار سیاســی تنه راه
بحــران کنونــی اســت و احــزاب و جریــان هــای 
ــه  ــاده ورود ب ــز آم ــف در یمــن نی سیاســی مختل

ــد. ــز دارن ــی را نی ــد سیاس رون
ــه  ــود علی ــاوز خ ــعودی از تج ــتان س ــر عربس اگ
مــردم بــی دفــاع یمــن دســت بکشــد و از احزاب 
ــد، راه  ــز دوری کن ــی نی ــای سیاس ــان ه و جری
حــل بــرون رفــت از بحــران هــم خــود را نشــان 
خواهــد داد، چراکــه یــک همدلــی میــان احــزاب 
ــردم  ــن م ــف و همچنی ــای مختل ــان ه و جری
ــات  ــه ثب ــد کشــور را ب وجــود دارد کــه مــی توان

ــاند. برس

گفتگوبارئیس دایره سیاسی حزب »اتحاد القوی الشعبیة« یمن؛

سعودیها در یمن شکست سنگینی متحمل شدند/ نقش سازنده ایران

خاورمیانه و شمال آفریقا

http://mehrnews.com


صفحه 22 | شماره 13 |  7 اردیبهشت 95  MEHR NEWSAGENCY

اروپـــــا
دبیران: عبدالحمید بیاتی
مریم خرمایی
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اروپـــــــا

افشاگری »گاردین« درباره اظهارات محرمانه پادشاه اردن؛

حضور مخفیانه نیروهای انگلیس در 
لیبی/عزم ترکیه به رواج افراط گرایی

اظهــارات محرمانــه پادشــاه اردن حاکــی از اعــزام مخفیانــه نیروهــای ویــژه انگلســتان بــه لیبــی، 
ــس  ــر رئی ــه واف ــره« و عالق ــه النص ــای »جبه ــت ه ــا تروریس ــتی ب ــم صهیونیس ــتی رژی همدس

ــی اســت. ــراط گرای ــه اف ــه ب جمهــوری ترکی
ــال  ــه س ــخ ۱۱ ژانوی ــه در تاری ــتماعی ک ــه اس ــور در جلس ــا حض ــاه اردن ب ــداهلل دوم« پادش »عب
میــالدی جــاری )20۱۶( پشــت درهــای بســته کنگــره آمریــکا صــورت گرفــت، مطالــب جالبــی را 
بــا دولتمردانــی نظیــر »جــان مــک کیــن« رئیــس کمیتــه نیروهــای مســلح ســنای آمریــکا و »پــل 
رایــان« ســخنگوی مجلــس نماینــدگان ایــن کشــور در میــان گذاشــت کــه روزنامــه »گاردیــن« 

انگلســتان بــه افشــای گوشــه هایــی از آن پرداختــه اســت.
طبــق اســناد بــه دســت آمــده از ســوی گاردیــن، عبــداهلل دوم در ایــن جلســه محرمانــه از حضــور 
نیروهــای ویــژه انگلســتان در لیبــی و همــکاری آنهــا بــا نیروهــای اردنــی ســخن گفتــه اســت چــرا 
کــه بــه تعبیــر وی گویــش محــاوره ای مــردم لیبــی و اردن شــباهت زیــادی بــه یکدیگــر داشــته و 
انگلیســی هــا بــرای انجــام عملیــات زمینــی در لیبــی نیازمنــد همــکاری بــا اردنــی هــا بــوده انــد.

اظهــارات عبــداهلل دوم در حالــی ایــراد مــی شــود کــه انگلیــس بــه دالیــل امنیتــی از اعــالم محــل 
عملیــات نیروهــای هوایــی ویــژه و دیگــر نیروهــای خــاص خــود طفــره مــی رود.

البتــه، اندیشــکده »اســتراتفور« پیشــتر از دخالــت مســتقیم نیروهــای هوایــی ویــژه انگلســتان در 
لیبــی خبــر داده و ماموریــت آنهــا را در قالــب پشــتیبانی از تیــم هــای عملیاتــی ســرویس جاسوســی 

»ام آی ۶« انگلســتان تعریــف کــرده بــود.   
ضمنــا قــرار اســت انگلســتان ۱000 نیــروی ویــژه را بــه بهانــه ارائــه آمــوزش هــای نظامی بــه لیبی 
اعــزام کنــد حــال آنکــه تــا کنــون هیــچ گونــه خبــر رســمی مبنــی بــر ورود آنهــا بــه ایــن کشــور 

اعــالم نشــده اســت.
عبــداهلل دوم در ادامــه صحبــت هــای خــود از عالقــه »رجــب طیــب اردوغــان« رئیــس جمهــوری 
ترکیــه بــه افــراط گرایــی ســخن گفتــه و تاکیــد مــی کنــد: وی بــه افــراط گرایــی بــه چشــم راه 
حلــی بــرای خاتمــه دادن بــه مشــکالت منطقــه نــگاه مــی کنــد. در واقــع، اعــزام تروریســت هــا به 

اروپــا بخشــی از سیاســت ترکیــه بــه شــمار مــی رود.
پادشــاه اردن همچنیــن بــه تعمــد نهادهــای جاسوســی غــرب بــه باز نگــه داشــتن وب ســایت های 
تروریســتی اشــاره مــی کنــد و در توجیــه ایــن مســئله مــی گویــد: ایــن راهــی بــرای ردیابــی عوامل 
تروریســتی اســت و در حــال حاضــر 500 نفــر از کارمنــدان گــوگل مســئول رســیدگی بــه ایــن امــر 

. هستند
ــه »جبهــه  ــه تقویــت گــروه تروریســتی موســوم ب وی همچنیــن از تمایــل رژیــم صهیونیســتی ب
النصــره« در مرزهــای ســوریه اشــاره مــی کنــد چــرا کــه مــی توانــد از آنهــا علیــه حــزب اهلل ســود 

ببــرد.
ــباب«  ــتی »الش ــروه تروریس ــت گ ــه فعالی ــداهلل دوم ب ــدار عب ــن هش ــان، بزرگتری ــن می ــا در ای ام
ــی چــون داعــش و  ــه گــروه های ــاز مــی گــردد کــه در حــال حاضــر نســبت ب ــا ب در شــرق آفریق

ــود دارد. ــی وج ــدن آن در لیب ــه دوان ــم ریش ــا بی ــد ام ــری دارن ــر کمت ــرام خط بوکوح
البتــه، ســفارتخانه هــای اردن در انگلســتان و آمریــکا از اظهارنظر درباره اســناد افشــا شــده از ســوی 
گاردیــن خــودداری کــرده انــد حــال آنکــه صحــت ایــن اســناد از ســوی یکــی از منابــع وابســته بــه 

کنگــره آمریــکا تایید شــده اســت.

ماهیگیری رجب پاشا از آب گل آلود؛

پشت پرده افشاگری اردوغان 
درباره حوادث بروکسل/ 
حنایی که رنگ باخته!

شــواهد و مســتندات موجــود نشــان مــی دهــد کــه دســتگاه امنیتی ترکیــه اقــدام قابــل توجهی 
در مهــار تروریســمی کــه در یــک قدمــی آن وجــود دارد صــورت نمــی دهد.

اظهــارات »رجــب طیــب اردوغــان« رئیــس جمهــور ترکیــه مبنــی بــر اســترداد یکــی از عوامل 
عملیــات تروریســتی در بروکســل بــه بلژیــک و چرایــی آزادی وی در ایــن کشــور اروپایــی، طی 
ــران مســائل  ــی و تحلیلگ ــکار عموم ــش روی اف ــده ای را پی ــای پیچی ــته معم ــای گذش روزه

سیاســیـ  امنیتــی گشــوده اســت.
فــارغ از اهمــال کاری دســتگاه قضایــی بلژیــک در آزادی »ابراهیــم بکــراوی« و رویکرد ســوال 
برانگیــز دســتگاه امنیتــی ایــن کشــور در آزاد نگاه داشــتن این تروریســت ســتاره دار، افشــاگری 
اردوغــان در خصــوص ابراهیــم بکــراوی ســواالت زیــادی را بــه ذهــن متبــادر مــی ســازد کــه 

هنــوز هیــچ نهــاد مســئولی حاضــر بــه پاســخ گویــی پیرامــون آنهــا نشــده اســت:
مطابــق اظهــارات اردوغــان، ابراهیــم بکــراوی در ژوئــن ســال گذشــته از ســوی پلیــس ترکیــه 
دســتگیر و بــه بلژیــک فرســتاده شــده بــود، ایــن در حالــی اســت کــه در همیــن مــدت هــزاران 
تروریســت دیگــر بــا تابعیــت اروپایــی رفــت و آمــد نســبتا آزادانــه ای در مــرز ترکیــه و ســوریه 
داشــته و بــدون اینکــه بــا مزاحمتــی از ســوی پلیــس ایــن کشــور مواجــه شــوند بــه صفــوف 

داعــش و النصــره و دیگــر گــروه هــای تکفیــری در داخــل خــاک ســوریه پیوســتند.
از سـویی؛ اخیـرا دادگاهـی در اسـتانبول حکم آزادی ۷ شـهروند ترکیـه ای متهم بـه همکاری با 
داعـش را صـادر کـرد و این افـراد خطرناک از زنـدان »سـیلویری« در ترکیـه آزاد شـدند. این در 
حالـی بـود که پیشـتر برای هـر یـک از این متهمیـن تقاضـای ۱0 تا ۱5 سـال حبس شـده بود.

همچنیــن شــواهد و مســتندات موجــود نشــان مــی دهــد کــه رفــت و آمــد تروریســت هــای 
تکفیــری در مــرز ســوریه و ترکیــه همچنــان ادامــه دارد و دســتگاه امنیتــی ترکیــه اقــدام قابــل 

توجهــی در مهــار تروریســمی کــه در یــک قدمــی آن وجــود دارد صــورت نمــی دهــد.
بــه عبــارت بهتــر، ترکیــه نــه تنهــا بــه عنــوان ســدی محکــم در برابــر داعــش و اعضــای ایــن 
گــروه عمــل نکــرده، کــه بــه یکــی از نقــاط اتــکای گــروه هــای تکفیــری در عــراق و ســوریه 

تبدیــل شــده اســت.
ــم  ــترداد ابراهی ــان در خصــوص اس ــای اردوغ ــوارد، افشــاگری ه ــن م ــه ای ــه ب ــا توج ــال ب ح
ــه بلژیــک تنهــا یــک پیــام دارد و آن »تــالش ترکیــه بــرای تبرئــه خــود از اتهــام  بکــراوی ب
حمایــت از داعــش« اســت. زیــرا بــا توجــه بــه نقــش ابراهیــم بکــراوی در حــوادث تروریســتی 
ــا و  ــد افــکار عمومــی دنی ــا بلکــه بتوان بروکســل، اردوغــان ایــن فرصــت را مغتنــم شــمرده ت

ــا داعــش اقنــاع نمایــد! منطقــه را در خصــوص مبــارزه ترکیــه ب
ایـن اقناع گـری اردوغان اما؛ بسـیار ناشـیانه صورت گرفته اسـت و اسـترداد ابراهیم بکـراوی به 
بلژیـک در مقابل صدهـا مصداق حمایـت اردوغان از داعـش و گروه های تکفیری اساسـا عیار و 

ارزشـی ندارد کـه با اسـتناد به آن بتـوان مدعی مبـارزه ترکیه با داعش شـد.
در واقــع؛ اردوغــان هــم اکنــون بــه قطعــه ای کوچــک از پازلــی اســتناد مــی کنــد کــه تصویــر 
کلــی آن »حمایــت ترکیــه از داعــش« اســت، حــال آنکــه در کنــار ایــن رویکــرد و اســتراتژی 
کلــی، ممکــن اســت برخــی اقدامــات تصنعــی و ظاهــری نیــز علیه آنهــا صــورت گرفته باشــد.

ــاع از  ــی خــود در دف ــی کــه اردوغــان اســتراتژی کل ــا زمان ــن اســاس؛ بدیهــی اســت ت ــر ای ب
گــروه هــای تروریســتی و تکفیــری در ســوریه و عــراق را تغییــر ندهــد، هــر گونــه ادعــای وی 
در مبــارزه بــا داعــش بــه حنــای رنــگ باختــه ای مــی مانــد کــه کمتریــن ســازگاری و انطباقی 
بــا واقعیــات موجــود نــدارد، حتــی اگــر ایــن اقــدام دســتگیری فــردی ماننــد ابراهیم بکــراوی و 

اســترداد آن بــه کشــورهای اروپایــی باشــد.
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اروپـــــــا

ــت،  ــر گذاش ــت س ــی را پش ــالی جنجال ــا س اروپ
ــر از  ــالی پ ــی، س ــش و نگران ــر از تن ــالی پ س
جنجــال و هیاهــو کــه تــوأم بــا اتفاقــات مختلف 
بــود کــه بعضــا بــه چالشــی بــزرگ بــرای آنهــا 

ــد. ــدل ش ب
در حالــی کــه جهانیــان بــرای تحقــق آرامــش و 
امنیــت دســت و پنجــه نــرم کــرده و هــر راهــی 
را آزمــون و خطــا مــی کننــد، امــا شــواهد نشــان 
دهنــده آن اســت کــه در برخــی مــوارد آرامــش 
بــه رویایــی دســت نیافتنــی تبدیــل شــده اســت. 
اروپــا نیــز در ایــن میــان مســتثنی نیســت. 
ــادی  ــکالت اقتص ــر مش ــوز ب ــا هن ــی ه اروپای
ــده  ــق نیام ــاره فائ ــطح ق ــده در س ــترده ش گس
ــدند. ــرو ش ــری روب ــا بحــران دیگ ــه ب ــد ک بودن
در عیــن حــال در ســال گذشــته رویدادهایــی نیز 
ــد  ــش آم ــران پی ــا ای ــق هســته ای ب ــد تواف مانن

کــه ســبب روحیــه دهــی بــه آنهــا شــد.
بحــران پناهجویــان، توافــق هســته ای بــا ایــران 
و ســرانجام عضویــت انگلیــس در اتحادیــه  اروپا 
از جملــه مــواردی اســت کــه اروپــا را بــا چالــش 

هــای جــدی روبــرو کــرده اســت.

بحران پناهجویان
ــی  ــرت در گزارش ــی  مهاج ــن الملل ــازمان بی س
ــان اعــالم کــرد  ــه بحــران پناهجوی ــا اشــاره ب ب
کــه در ســال گذشــته حــدود 593۴32 پناهجــو 
بــه اروپا وارد شــده انــد. یونــان میزبــان ۴539۱2 
و ایتالیــا نیــز ۱3۶۴08 پناهجــو را در خــود جــای 
داده اســت. در ایــن گــزارش آمــاری شــمار 
ــوده  ــوریه ب ــور س ــان از کش ــادی از پناهجوی زی

ــد. ان
بحــران پناهجویــان بــه عنــوان چالشــی بــزرگ 
ــا را دچــار ضعــف کــرد.  ــی در اروپ ــوان مدیریت ت
اختــالف نظــر میــان دولتمــردان تــا جایــی پیش 
رفــت کــه بعضــا در مــواردی منجــر بــه درگیری 

لفظــی میــان آنهــا شــد.
ــد  ــن. بگذاری ــال قوانی ــد: »بی خی ــان می گوی آلم
ــن  ــم همی ــوئد ه ــوند.« س ــان وارد ش ــه ش هم

ــع را دارد. موض
ــد:  ــای شــرقی می گوین  برخــی کشــورهای اروپ
»اروپــا فقــط جــای پناهجویان مســیحی اســت؛ 
آن هــم نــه خیلــی.« ایتالیــا و یونــان که مملــو از 
پناهجــو شــده اند، خواســتار کمــک شرکایشــان 
ــر  ــان ب ــم همچن ــش و فرانســه ه هســتند. اتری

ســر دو راهــی هســتند.
دانمــارک نیــز بــر ایــن باوراســت کــه اگــر همــه 
ــر توزیــع  ــه یــک نتیجــه واحــد مبنــی ب ــا ب اروپ
عادالنــه پناهجویــان برســد، مــا هــم مــی توانیم 
ــا ســهم  ــه اروپ ــا اتحادی ــی ب ــتای همراه در راس
ــه  ــی ک ــان واقع ــود از پناهجوی ــده خ ــن ش تعیی
ــوریه  ــوار س ــورهای همج ــای کش در اردوگاهه
و عــراق فقیرانــه ســکنی گزیــده انــد را بــه 
کشــورمان بیاوریــم نــه پناهجویانــی کــه حاضــر 
ــدن در نخســتین منطقــه امــن نیســتند. ــه مان ب
ــد  ــالش می کنن ــه ت ــون همیش ــا همچ  بریتانی
کــه بــا قوانیــن خــودش بــا قضیــه برخــورد کند. 

 شــمال در برابــر جنــوب، شــرق در برابــر غــرب، 
بریتانیــا در برابــر بقیــه، رهبــری آلمــان یا ســلطه 
آلمــان. بحــران پناهچویــان شــبیه به یک تســت 
ــه  ــان هم ــه همزم ــده ک ــیطانی ش ــترس ش اس
معضــالت اخالقــی و سیاســی اتحادیــة اروپــا را 

آشــکار کنــد. 
ــه مهــم اســت کــه بدانیــم  ــه ایــن نکت توجــه ب
ــد. در  ــا آم ــه دنی ــواری ب ــا دش ــا ب ــه اروپ اتحادی
طــول شــش دهــه گذشــته، سیاســتهای آن 
اغلــب مولــود حــل مناقشــات میــان کشــورهای 

ــت.  ــوده اس ــو ب عض
 بــا ایــن وجــود، بحــران تــازه بــه نظــر 
عمیق تــر، شــدیدتر، پیچیده تــر، و ملموســتر 
ــار  ــن ب ــت. ای ــین اس ــای پیش ــة بحرانه از هم
ــة  ــا یاران ــی ی ــا کمــک مال ــر ســر ارز ی بحــث ب
ــه مســائل اساســی  کشــاورزی نیســت، بلکــه ب
ــر انســانیت و یکپارچگــی بازمی گــردد، کــه  نظی

ــت.  ــر دوی آنهاس ــی ه ــا مدع ــة اروپ اتحادی
 بحــران پناهجویــان بــا دیگــر چالش هــای 
ــود  ــر وج ــن خط ــده و ای ــان ش ــود همزم موج
ــهایی  ــازد، چالش ــر س ــا را پیچیده ت ــه آنه دارد ک
ــورو؛  ــة ی ــظ ناحی ــان و حف ــی یون ــل: بده از قبی
ــر  ــر س ــدوم ب ــا و رفران ــة اروپ ــات اتحادی اصالح
باقــی مانــدن یــا رفتــن بریتانیــا از ایــن اتحادیــه 
ــود.  ــزار ش ــده برگ ــال آین ــرار اســت در س ــه ق ک
 آنــگال مــرکل، صدراعظــم آلمــان، معتقد اســت: 
ــا  ــر اروپ ــت. اگ ــاره ماس ــال نظ ــان در ح »جه
ــد  ــد، پیون ــق باش ــان ناموف ــئله پناهجوی در مس
ــود  ــی ناب ــر همگان ــوق بش ــا حق ــک آن ب نزدی
ــش را  ــه رویای ــی ک ــر اروپای ــد و دیگ ــد ش خواه

ــود.« ــد ب ــتیم نخواه داش
خاطــر  بــه  را  اروپــا  اتحادیــه  کــه  ایــن 
دار  خنــده  بدانیــم  مقصــر  پنچندصداییپــم 
ــیاری  ــا، و بس ــورهای اروپ ــه کش ــت. در هم اس
ــا در  ــیاری از خانواده ه ــی و بس ــزاب سیاس از اح

ایــن موضــوع کــه شــیوه برخــورد بــا بزرگتریــن 
ــگ  ــان جن ــا از زم ــان در اروپ ــران پناهجوی بح
ــر  ــاوت نظ ــد، تف ــد باش ــه بای ــی دوم چگون جهان

وجــود دارد.
جــواب ســاده ای بــرای ایــن مســئله وجود نــدارد. 
ایــن معضــل در ماههــا و ســالهای پیــش رو حتی 
از ایــن هــم بزرگتــر خواهــد شــد. اتحادیــه اروپــا 
ــن  ــه ای ــئله ای ب ــه در مس ــد ک ــور می توان چط

اهمیــت دچــار چنددســتگی نشــود؟
ــا  ــورد ب ــرای برخ ــا ب ــه اروپ ــورهای اتحادی کش
افــراد خواســتار پناهندگــی دارای یــک چارچــوب 
حقوقــی هســتند: کنوانســیون دوبلیــن کــه 
ــال  ــیده و در س ــا رس ــه امض ــال ۱990 ب در س
۱99۷ اجرایــی شــد. بــه طــور خالصــه، در ایــن 
ــی  ــر پناهجوی ــه ه ــت ک ــده اس ــیون آم کنوانس
ــد در  ــود، بای ــا ش ــه اروپ ــاک اتحادی ــه وارد خ ک
اولیــن کشــور عضــو ایــن اتحادیــه کــه در آن پــا 
ــد. هــدف  ــی کن ــذارد، درخواســت پناهندگ می گ
از ایــن فرآینــد ایــن بــود، کــه پناهجویــان بــرای 
گرفتــن پناهندگــی در کشــورهای اتحادیــة اروپــا 

ــد.  دوره نیافتن
ــا از  ــه اروپ ــرقی اتحادی ــی و ش کشــورهای جنوب
ــًا  ــن تقریب ــیون دوبلی ــن کنوانس ــه قوانی ــن ک ای
ــه  ــار پناهجویانــی کــه از طریــق مدیتران تمــام ب
بــه اروپــا می آینــد را بــه گــردن آنهــا می انــدازد، 
ــا  ــا ب ــمالی اروپ ــورهای ش ــد. کش ــکایت دارن ش
ایــن موضــوع ابــراز همــدردی کردنــد، امــا اقــدام 

ــد. ــی در ایــن مــورد انجــام ندادن چندان

توافق هسته ای ایران
ــران  ــق هســته ای ای ــی تواف ــچ اغراق ــدون هی ب
ــه کشــورهای  ــود ک ــی ب ــن رویدادهای از مهمتری
اروپایــی از آن بهــره زیــادی بردنــد. ایــن توافــق 
ــال مناقشــه هســته ای  ــر ۱3 س ــی ب ــر پایان مه

ــرب زد. ــران و غ ای

توافقــی کــه میــان ایــران و قدرت هــای جهانــی 
در روز چهاردهــم جــوالی )23 تیــر( بدســت آمد. 
ــی در  ــق تاریخ ــن تواف ــن در ای ــارات طرفی انتظ
ــدام  ــع اق ــه جام ــام )برنام ــام برج ــه ن ــندی ب س
مشــترک( ثبــت شــد و چنــد روز پــس از آن 
ملــل قطعنامــه  امنیــت ســازمان  شــورای 
پیشــنهادی آمریــکا در خصــوص جمع بنــدی 
ــاق آراء  ــه اتف ــروه ۱+5 را ب ــران و گ ــرات ای مذاک
تصویــب کــرد. تمامــی ۱5 عضــو ایــن شــورا بــه 
ــی  ــت های ــد و مخالف ــت دادن ــه رأی مثب قطعنام
هــم کــه از ســوی جمهــوری خواهــان صــورت 

ــد. ــی نتیجــه مان ــت، ب گرف
ــن  ــد ای ــن باورن ــر ای ــی ب ــران سیاس صاحبنظ
ــی  ــی ارادۀ سیاس ــه وقت ــان داد ک ــرات نش مذاک
وجــود دارد و دولــت هــا مــی خواهنــد بــرای رفع 
مشــکالت راه حــل سیاســی بیابنــد، مــی تواننــد 
ــن رو  ــد و از همی ــق آین ــا فائ ــواری ه ــر دش ب
امضــاء ایــن توافــق پیــش از هــر چیــز پیــروزی 
دیپلماســی اســت. آنچــه حصــول ایــن توافــق را 
ممکــن ســاخت نیــاز دو طــرف بــه بیــرون رفــت 
ــط  ــتر رواب ــون بس ــه تاکن ــت ک ــی اس از موقعیت

ــی داد. ــکیل م ــا را تش آنه
ــا  ــه تنه ــران ن ــق هســته ای ــی شــدن تواف اجرای
بــرای ایــران کــه بــرای اروپایــی هــا از اهمیــت 
ــی  ــا اجرای ــی ه ــود. اروپای ــودار ب ــزایی برخ بس
شــدن برجــام را بهانــه ای بــرای ورود بــه ایــران 
ــه  ــای دوجانب ــکاری ه ــطح هم ــترش س و گس

ــد. ــالم کردن اع
قضیه تــا آنجایی بــرای آنهــا از اهمیت برخــوردار 
شــد کــه هــر کــدام بــرای ربــودن گــوی ســبقت 
از دیگــری برنامــه و پیشــنهادی خــاص تــر را به 
ایــران ارائــه مــی دادنــد کــه همچنــان نیــز ایــن 

رویــه ادامــه دارد.
اروپایــی هــا بخصــوص کشــورهایی کــه بیشــتر 
مطــرح هســتند و بعضــا خــود را در مســند 

مواجهه اروپا با بحرانهای جدید/پناهجویان در سایه اختالفات قاره سبز
شقایق المع زاده
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اروپـــــــا

ــرای ایجــاد  ــه یــک ب ــا مــی داننــد یــک ب رهبــری اروپ
ــادی  ــه اقتص ــژه در عرص ــکاری بوی ــای هم ــت ه فرص

ــدند. ــران ش ــه ای روان
ــر  ــی را منتش ــی گزارش ــک جهان ــتا بان ــن راس در همی
کــرد کــه در آن اعــالم  رشــد اقتصــادی اروپــا در ســایه 
همــکاری بــا ایــران را نمــی توانــد بطــور دقیــق درغالــب 

ــد. ــه ده ــار ارائ ــداد  آم اع

عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا
ــی از  ــه جدای ــا داعی ــی ه ــه انگلیس ــت ک ــدی اس چن
ــال  ــس در س ــد. انگلی ــی دهن ــر م ــا را س ــه اروپ اتحادی
۱993 میــالدی بــه اتحادیــه اروپــا پیوســت و بــه نهمیــن 
عضــو ایــن اتحادیــه تبدیــل شــد. امــروز اتحادیــه اروپــا 
ــون  ــا 500 میلی ــوع ب ــو دارد و در مجم ــور عض 28 کش

ــت. ــان اس ــادی جه ــوک اقتص ــن بل ــت بزرگتری جمعی
ــدن در  ــی مان ــی باق ــی ها حام ــی انگلیس ــور تاریخ بط
اتحادیــه اروپــا بودنــد. مــاه اکتبــر ســال گذشــته میالدی 
یک نظرســنجی موسســه ایپســوس نشــان داد 5۶ درصد 
ــا رای  ــه اروپ ــدن در اتحادی ــی مان ــه باق از انگلیســی ها ب
ــروج از  ــی خ ــد حام ــا 3۶ درص ــد و تنه ــت می دهن مثب

اتحادیــه اروپــا هســتند.
ــا  ــه اروپ ــس در اتحادی ــت انگلی ــه عضوی ــود آنک ــا وج ب
مزایایــی نظیــر دسترســی نامحــدود بــه بــازار ۱5 و نیــم 
تریلیــون دالری ایــن اتحادیــه را دارد امــا شــرایطی 
را نیــز ایجــاد می کنــد کــه بســیاری از انگلیســی ها 
ــی  ــای اصل ــی از نگرانی ه ــد. یک ــوار می دانن ــا را دش آنه
ــه  ــه یکــی از اصــول اساســی اتحادی ــوط ب انگلیــس مرب
اروپــا اســت کــه تصریــح مــی کنــد: »شــهروندان هریک 
ــک از  ــر ی ــد در ه ــا می توانن ــه اروپ از کشــورهای اتحادی
ــی و کار  ــه زندگ ــن اتحادی ــو ای ــورهای عض ــر کش دیگ
کننــد.« پــس از گســترش اتحادیــه اروپــا و در برگرفتــن 
کشــورهای کمونیســت ســابق اروپــای شــرقی در ســال 
200۴، انگلیــس ناگهــان بــا موجــی از مهاجــران مربــوط 
بــه ایــن کشــورها کــه بــه دنبــال پیــدا کــردن کار بودنــد، 

مواجــه شــد.
ــد حــزب  در حــال حاضــر نظرســنجی ها نشــان می دهن
اســتقالل انگلیــس کــه زمانــی یــک حــزب کــم اهمیت 
ــه  ــش از ۱0 درصــد از آرا را ب ــه بی ــات ۷ م ــود در انتخاب ب
دســت خواهــد آورد کــه علــت ایــن مســاله تمرکــز ایــن 
حــزب بــر مســاله مهاجــرت و اتحادیــه اروپــا بوده اســت.  
ــال  ــس در ح ــر انگلی ــت وزی ــرون« نخس ــد کام »دیوی
ــرای برگــزاری همــه  آمــاده ســازی زمینــه هــای الزم ب
پرســی در ایــن کشــور بــرای ادامــه حضــور و یــا خــروج 
از اتحادیــه اروپاســت و ایــن احتمــال وجــود دارد کــه در 
صــورت رای مــردم ایــن کشــور، انگلیــس در ســال آینده 

میــالدی بــا اتحادیــه اروپــا خداحافظــی کنــد.
ــدام  ــس اق ــور، انگلی ــن کش ــردم ای ــد م ــورت تأیی درص
ــا  ــه اروپ ــود از اتحادی ــت های خ ــردن سیاس ــدا ک ــه ج ب
ــا  ــن کار ت ــا ای ــش بینی ه ــر اســاس پی ــرد و ب ــد ک خواه

ــید. ــد رس ــام خواه ــه اتم ــال 20۱۶ ب ــان س پای
ــر انگلیــس در  ــات اخی ــده در انتخاب ــود حــزب برن قــرار ب
ــا را  ــه اروپ ــور در اتحادی ــی حض ــه پرس ــال 20۱۷ هم س
ــی  ــا موضع ــه اروپ ــا وجــود آنکــه اتحادی ــد. ب ــزار کن برگ
ــه  ــن اتحادی ــس از ای ــروج انگلی ــال خ ــختانه در قب سرس
اتخــاذ کــرده امــا خــود ایــن اتحادیــه نیــز در صــورت این 
اتفــاق متحمــل خســاراتی خواهــد شــد زیــرا لنــدن بــه 
عنــوان مرکــز مالــی برجســته اروپــا محســوب می شــود. 
از طــرف دیگــر انگلیــس بعــد از آلمــان دومیــن اقتصــاد 
ــه  ــز ب ــته نی ــال گذش ــا اســت و س ــه اروپ ــزرگ اتحادی ب
ــان  ــد را در جه ــترین رش ــه بیش ــادی ک ــوان اقتص عن

ــه کــرد، معرفــی شــد. تجرب

ــر اروپایــی نامیــد  شــاید کامــرون را بتــوان مغمــوم تریــن رهب
زیــرا از یــک ســو اعتبــار خانوادگــی وی بواســطه اوراق پانامایی 
ــا از  ــردم بریتانی ــت م ــر حمای ــوی دیگ ــده و از س ــه دار ش لک

ــه اســت. ــه کاهــش یافت ــی از اتحادی جدای
ــا مطــرح  ــر ب ــد کامــرون« کــه ظــرف ســال هــای اخی »دیوی
ــال  ــا، جنج ــه اروپ ــس از اتحادی ــی انگلی ــرح جدای ــردن ط ک
زیــادی را در نــه تتهــا در اروپــا بلکــه در ســایر قــاره هــای جهان 
بــه راه انداختــه بــود از روز گذشــته دچــار یــک دردســر بــزرگ 
شــده و رصــد رســانه هــای موجــود در بریتانیــا نشــان مــی دهد 
ــان داونینــگ  ــی ســاختمان شــماره ۱0 خیاب کــه مســتاجر فعل

اســتریت در شــرایط بــدی بــه ســر مــی بــرد.
از روز گذشــته کــه اوراق پانامایــی و محتــوای آنهــا تبدیــل بــه 
ــا از  ــد انتقاده ــان ش ــر جه ــای سراس ــانه ه ــت رس ــر نخس تیت

ــت. ــز اوج گرف ــواده وی نی ــرون و خان ــد کام دیوی
»ایــان کامــرون« پــدر دیویــد کامــرون، شــرکت هایی را در آن 
ــد  ــا بتوان ــود ت ــت رســانده ب ــه ثب ســوی مرزهــای کشــورش ب
ــرون روز 8  ــان کام ــردازد. ای ــا بپ ــری در بریتانی ــات کمت مالی
ــون  ــه اســت از همیــن رو اکن ــا رفت دســامبر ســال 20۱0 از دنی
نــگاه هــا بــه دیویــد اســت تــا وی توضیحاتــی را در خصــوص 

ــه بدهــد. ــن رســوایی ارائ ای
دیویــد کامــرون هنــوز بــه ســئواالت خبرنــگاران در ایــن زمینــه 
ــرون  ــد کام ــدر دیوی ــام پ ــر ن ــالوه ب ــت. ع ــداده اس ــخ ن پاس
اســامی شــش تــن از اعضــای مجلــس اعیــان بریتانیــا نیــز در 

ــود. ــده می ش ــا دی اوراق پانام
از روز یکشــنبه هفتــه جاری شــماری از رســانه ها در کشــورهای 
ــی از  ــات گروه ــه تحقیق ــار نتیج ــه انتش ــان ب ــف جه مختل
ــه  ــد کــه حــدود یــک ســال را ب ــادرت کردن ــگاران مب روزنامه ن
بررســی بیــش از ۱۱ میلیــون ســند مربــوط بــه شــرکت حقوقی 
ــن اســناد شــامل  ــد. ای موســاک فونســکا اختصــاص داده بودن
اطالعاتــی پیرامــون ایجــاد و فعالیــت بیــش از دویســت هــزار 

شــرکت فراســاحلی در حــدود چهــل ســال گذشــته اســت.
ــی  ــناد پانامای ــه اوراق و اس ــه ب ــات ک ــن تحقیق ــه ای نتیج
مشــهور شــده انــد حاکــی از ارتبــاط صدهــا نفــر از 
ــهور  ــراد مش ــی و اف ــات سیاس ــناس، مقام ــدان سرش ثروتمن
در کشــورهای مختلــف جهــان بــا ایــن شــرکت احتمــاال بــه 
ــا  ــی ی ــای غیرقانون ــات فعالیت ه ــتفاده از امکان ــور اس منظ
ــا  ــکاری ب ــاد و هم ــق ایج ــه از طری ــی از جمل مشــکوک مال
ــوده  ــی ب ــالت غیرواقع ــام معام ــوم و انج ــرکت های موه ش
اســت. در میــان حــدود یکصــد و چهــل شــخصیت سیاســی 
ــران  ــن از رهب ــامی دوازده ت ــناد، اس ــن اس ــرده در ای ــام ب ن

ــم  ــابق کشــورها ه ــا س ــی ی کنون
دیــده می شــود.

وجــود نــام پــدر دیویــد کامــرون در 
ایــن لیســت در شــرایطی کــه جــو 
ــس در خصــوص  ــی در انگلی عموم
ــاس  ــیار حس ــی بس ــادهای مال فس
اســت و ایــن موضــوع کــه در ســال 
هــای اخیــر تنــی چنــد از نمایندگان 
مجلــس عــوام به دلیل افشــا شــدن 
ــای  ــول ه ــتفاده از پ ــوع اس موض
دولتــی در مــوارد شــخصی مجبــور 
بــه اســتعفا شــده انــد، هــم اکنــون 
عرصــه را بــر نخســت وزیــر جزیــره 

ــت. ــرده اس ــگ ک تن
ــه ســکوت  ــد و ادام ــن رون ــه ای ادام
ــی  ــی م ــکار عموم ــار اف ــگاران و فش ــر خبرن ــرون در براب کام
توانــد بــه زیــان حــزب محافظــه کار )حــزب حاکــم انگلیــس( 
نیــز تمــام شــود و ایــن در حالــی اســت کــه رصــد رســانه هــای 
انگلیــس نشــان مــی دهــد عــدم پاســخگویی کامــرون در ایــن 

رابطــه بــه مــذاق مــردم خــوش نیامــده اســت.

کاهش حمایت از جدایی
در چنیــن شــرایطی روزنامــه دیلــی تلگــراف تیتر نخســت امروز 
خــود را بــه کاهــش میــزان حمایــت مــردم انگلیــس از جدایــی 
ایــن کشــور از اتحادیــه اروپــا اختصــاص داده و مــی نویســد: بــر 
اســاس جدیدتریــن نظرســنجی انجــام شــده حمایــت از کمپین 
باقــی مانــدن انگلیــس در اتحادیــه اروپــا بــه ۴9 درصــد رســیده 

اســت.
بــر اســاس نتایــج ایــن نظرســنجی کــه توســط روزنامــه دیلــی 
ــس از  ــروج انگلی ــرح خ ــت از ط ــده حمای ــام ش ــراف انج تلگ

ــه ۴8 درصــد رســیده اســت. ــز ب ــا نی ــه اروپ اتحادی
ایــن وضعیــت در حالی اســت کــه دیویــد کامــرون در میانــه راه 
مســیر خــود را عــوض کــرده و اکنــون بــه کمپیــن ادامــه حضور 
در اتحادیــه پیوســته اســت. گویــا نخســت وزیــر انگلیــس کــه 
خــود بنیانگــذار طــرح خــروج از اتحادیــه اروپــا بــوده اکنــون بــه 
ــازی  آنچــه مــی خواســت رســیده و در حــال عــوض کــردن ب

اســت.
ــا  از همــان زمــان مطــرح شــدن طــرح خــروج از اتحادیــه اروپ
برخــی تحلیلگــران بــر ایــن نکتــه اشــاره کردنــد کــه کامــرون 
در حقیقــت بــه دنبــال جــدا کــردن انگلیــس از اتحادیــه اروپــا 
نیســت بلکــه بــا مطــرح کــردن ایــن طــرح بــه دنبــال گرفتــن 
امتیازهــای ویــژه از بروکســل و افزایــش وزن انگلیــس در 

ــت. ــه اس اتحادی
بــه هــر حــال اکنــون کامــرون در وضعیــت بــدی گیــر کــرده و 
صــرف نظــر از ماجــرای خــروج و یــا باقــی مانــدن در اتحادیــه، 
بایــد هــر چــه ســریعتر فکــری بــرای ماجــرای اوراق پانامایــی 
بکنــد زیــرا ادامــه ایــن وضعیــت مــی توانــد در نهایــت منجــر 
بــه وضعیتــی مشــابه »تونــی بلر-گــوردون بــراون« بــرای وی 

شــود.
ــی  ــال پایان ــس در س ــبق انگلی ــر اس ــت وزی ــر نخس ــی بل تون
ــور  ــا مجب ــش انتقاده ــل افزای ــه دلی ــود ب ــری خ ــت وزی نخس
بــه کنــاره گیــری از ریاســت حــزب کارگــر و همچنیــن پســت 
ــراون  ــوردون ب ــب گ ــن ترتی ــد و بدی ــری گردی ــت وزی نخس

ــد. ــن وی ش جایگزی

روزگار بد کامرون در انگلیس/
از اوراق پانامایی تا کاهش حامیان جدایی
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اروپـــــــا

آنچــه کــه ایــن روزها ســرفصل رســانه هــای جهان اســت بیــش از 
آنکــه بــه دنبــال روشــنگری دربــاره بزرگتریــن رســوایی مالــی قرن 
ــی مخــدوش کــردن  ــد در پ ــی هدفمن ــروی از جریان ــا پی باشــد، ب

چهــره هــای متضــاد بــا منافــع آمریکاســت.
خبــر تــکان دهنــده ای کــه دیــروز دوشــنبه در صــدر اخبــار رســانه 
هــا قــرار گرفــت و اصطــالح »اوراق پانامایــی« را بــر ســر زبــان ها 
انداخــت، از همــان لحظــات ابتدایــی پــس لــرزه هــای خــود را بــه 
سراســر جهــان ارســال کــرد و واکنــش دولــت هــای مختلــف را به 

دنبــال داشــت.
ایــن اســناد کــه تعــداد آنهــا بــه بیــش از ۱۱ میلیــون نســخه مــی 
ــه آنهــا  ــا توســل ب ــی برداشــت کــه ب ــرده از فعالیــت های رســد، پ
ــکا«  ــاک فونس ــی »موس ــرکت پانامای ــته ش ــه گذش ــار ده در چه
-چهارمیــن شــرکت حقوقــی بــزرگ جهــان- بــا ایجــاد مجموعــه 
ای متشــکل از 2۴0 هــزار شــرکت خارجــی راه هــای فــرار مالیاتی، 
دور زدن تحریــم هــا و پولشــویی را  بــرای مشــتری هــای ثروتمنــد 

خــود در اقصــی نقــاط جهــان همــوار کــرده اســت.
ایــن اوراق افشــاگر از حــدود یــک ســال پیــش از ســوی روزنامــه 
آلمانــی »زوددویچــه ســایتونگ« در اختیار کنسرســیوم بیــن المللی 
ــه ۱0۷  ــن لحظ ــا ای ــت و ت ــرار گرف ــی ق ــگاران تحقیق ــه ن روزنام

ــد. رســانه  در ۷8 کشــور جهــان آنهــا را بررســی کــرده ان
ــه را جــذاب و در خــور توجــه  ــن اســناد محرمان ــه ای ــا آنچــه ک ام
مــی کند نــام هــای آشــنایی اســت کــه هــر از گاه در البــه الی ۱۱ 
میلیــون اوراق افشــا شــده بــه چشــم مــی خــورد و نشــان مــی دهد 
کــه ۱20 سیاســتمدار و مقــام رســمی از سراســر دنیــا پــول هــای 
ــر از  ــه حســاب هایــی در نقاطــی غی ــه ب ــه طــور مخفیان خــود را ب

کشــور خــود انتقــال داده انــد.
ــی  ــا انتشــار مطلب ــس 2۴« ب ــزاری »فران ــن رابطــه، خبرگ در همی
چشــمگیرترین نــام هــای موجــود در البــه الی ایــن اســناد را بــه 
نمایــش گذاشــته اســت حــال آنکــه از همــان دیــروز و همزمــان بــا 
انتشــار نخســتین مســتندات خبــری، خبرگزاری هــای نام آشــنایی 
چــون »بــی بــی ســی« و بــه ویــژه »گاردیــن« بعضــا بــا تمرکــز بر 
نــام هــای خــاص ســعی بــه هدایــت افــکار عمومــی بــه ســمت و 

ســویی ویــژه و موافــق بــا اهــداف غــرب داشــته انــد.
ــبتا  ــری نس ــن در خب ــه گاردی ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــاید ب ش
طوالنــی بــا درج نمــودار همــه توجــه خــود را بــر روی »والدیمیــر 
پوتیــن« رئیــس جمهــوری روســیه متمرکــز کــرد و ارتبــاط 

نزدیــکان وی بــا مســئله فســاد مالــی افشــا شــده در اوراق پانامایی 
ــید. ــه رخ کش را ب

ــام اتهــام  ــا در مق ــرای آنکــه بعده ــن رســانه انگلیســی ب ــه ای البت
قــرار نگیــرد چندیــن بــار بــر ایــن نکتــه تاکیــد کــرد کــه در اوراق 
ــرده نشــده اســت امــا  پانامایــی اصــال نامــی از شــخص پوتیــن ب
ــته  ــش داش ــئله نق ــن مس ــنایان وی در ای ــه آش ــن ک ــرا همی ظاه
ــا در اقدامــی  ــرای گزارشــگر گاردیــن کفایــت مــی کــرده ت ــد ب ان
جانبدارانــه چهــره رئیــس جمهــوری روســیه را در قابــی شــطرنجی 

ــه نمایــش بگــذارد. ب
ــات  ــه اتهام ــخ ب ــن در پاس ــه کاخ کرملی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
مطــرح شــده علیــه پوتیــن شــانه بــاال انداختــه و گفــت بــا توجــه 
ــی نســبت  ــکار عموم ــردن اف ــن ک ــرای بدبی ــالش غــرب ب ــه ت ب
بــه رئیــس جمهــوری روســیه انتظــار بدگویــی هــای بیشــتری را 

ــتیم. ــه وی داش نســبت ب
کرملیــن در ایــن رابطــه گفــت: بیــم و هــراس از شــخص والدیمیر 
ــه  ــیده اســت ک ــدی رس ــه ح ــیه ب ــای روس ــن در ورای مرزه پوتی
ــات و  ــا اقدام ــیه  و ی ــورد روس ــت در م ــه ای مثب ــر نکت ــی ذک حت
ــل،    ــا در مقاب ــوع اســت. ام ــری ممن ــن کشــور ام دســتاوردهای ای
تأکیــد بــر نــکات منفــی و حتــی در صــورت فقــدان نکتــة  منفــی،   
جعــل اخبــار یــک امــر رایــج اســت و ایــن موضــوع بــر ما پوشــیده 

نیســت.
امــا شــخص دیگــری کــه بــه ویــژه خبرگــزاری بــی بــی ســی بــر 
آن تمرکــز کــرد »شــی جیــن پینــگ« رئیس جمهــوری چیــن بود 
ــاراک  ــن وی و »ب ــه بی ــی ک ــم لبخندهای ــا علیرغ ــن روزه ــه ای ک
اوبامــا« همتــای آمریکایــی رد و بــدل مــی شــود، همــه بــه خوبــی 
مــی داننــد کــه ایــن دو در دنیــای رقابــت دشــمنان قــدری بــرای 

یکدیگــر محســوب مــی شــوند.
بی بی ســی هــم بــر روی رد پــای برخــی از اعضــای خانــواده جین 
پینــگ در البــه الی اوراق پانامایــی تمرکز کــرده و آن را نشــانه ای 
از فســاد مالــی دولــت پکــن مــی دانــد کــه از قضــا نســبت بــه این 

مســائل خیلــی دقیــق و نکته ســنج اســت.
دولــت پکــن از اعــالم نظــر رســمی در ایــن مــورد خــودداری مــی 
کنــد امــا گفتــه مــی شــود کــه رســانه هــا و شــبکه هــای اجتماعی 
از بازنشــر خبرهــا دربــاره اتهامــات نســبت داده شــده بــه مقامــات 

چینــی منــع شــده انــد.
البتــه بــی بــی ســی تــا آنجــا پیــش رفتــه کــه پــای ایــران را هــم 

بــه ایــن اوراق افشــاگر بــاز کــرده و بــا ذکــر نــام آن در کنــار کــره 
شــمالی مــی نویســد: برخــی از اســناد لــو رفتــه شــرکت حقوقــی 
پانامایــی موســاک فونســکا حکایــت دارنــد کــه ایــن شــرکت بــه 
ــا تحریــم هــای بیــن  مشــتری هــای خــود کمــک مــی کــرده ت

المللــی را دور بزننــد.
ایــن خبرگــزاری انگلیســی مــی افزایــد: در همیــن ارتبــاط، تاکنون 
ــخصیت  ــا 33 ش ــی، ب ــرکت پانامای ــن ش ــه ای ــده ک ــخص ش مش
ــره  ــران، ک ــی در ای ــرکت های ــه ش ــی و از جمل ــی و حقوق حقیق
ــا،  ــن شــرکت ه ــرده اســت. یکــی از ای ــوه کار ک شــمالی و زیمباب
ــا برنامــه تســلیحات هســته ای کــره شــمالی مرتبــط  مشــخصا ب

ــوده اســت. ب
ــات  ــه از خدم ــرادی ک ــی از اف ــی، برخ ــی س ــی ب ــای ب ــه ادع ب
ــا  ــه خاطــر کار کــردن ب ــد، ب موســاک فونســکا اســتفاده کــرده ان
ــا دولت هایــی ماننــد کــره شــمالی،  »ســازمان های تروریســتی« ی
ایــران و ســوریه در فهرســت تحریــم هــای آمریــکا و اتحادیــه اروپا 

ــد. قــرار داشــته ان
در ایــن میــان، »ســیگموندور دیویــد گونالگســون« نخســت وزیــر 
ایســلند هــم تــا پــای اســتیضاح و برکنــاری پیــش رفتــه اســت چرا 
ــر بحــران  ــه کشــورش درگی ــی ک ــه دوران ــرار وی در هم ــه از ق ک
ــای  ــاب ه ــه حس ــل ب ــا توس ــه و ب ــور مخفیان ــه ط ــوده ب ــی ب مال
مخفیانــه و خارجــی مالــک اوراق قرضــه بانکــی بــه ارزش میلیونها 

ــوده اســت.   دالر ب
ــم  ــتان ه ــر پاکس ــت وزی ــریف« نخس ــواز ش ــر، »ن ــرف دیگ از ط
ــا طــول و تفصیــل بیشــتری  کســی اســت کــه خبرگــزاری هــا ب
بــه خبــر رســوایی مالیــش پرداختــه انــد. بــر اســاس اوراق پانامایی، 
»مریــم«، »حســن« و »حســین« فرزندان نخســت  وزیر پاکســتان 

در پولشــویی نقــش داشــته انــد.
امــا نکتــه ای کــه جالــب اســت عــدم توجــه کافــی رســانه هــای 
غربــی بــه دیگــر نــام هــای آشــنایی اســت کــه در البــه الی اوراق 
پانامایــی بــه چشــم مــی خــورد. مثــال در حالــی کــه تقریبــا همــه 
ــای  ــان دادن رد پ ــگ نش ــر رن ــه پ ــعی ب ــه س ــای بیگان ــانه ه رس
پوتیــن در اســناد فــاش شــده داشــتند، کمتــر رســانه ای بــود کــه 
بخواهــد نقــش »ایــان کامــرون« پــدر »دیویــد کامرون« نخســت 
وزیــر فعلــی انگلســتان را در ایــن قضیــه بــه طــور جــدی پیگیــری 
کنــد و اگــر هــم جایــی اشــاره ای بــه فســاد مالــی خانــواده کامرون 
شــده باشــد بالفاصلــه بــه اظهــارات ســخنگوی نخســت وزیــری 
ــورد  ــن در م ــش  از ای ــدن پی ــه لن ــود ک ــی ش ــتناد م ــس اس انگلی
ــرون پاســخ داده اســت. ــان کام ــورد ای ــات مطرح شــده در م اتهام

از دیگــر نــکات جالــب در بــاره انگلســتان، وجــود نــام ِشــش نفــر 
از رفقــای کامــرون و ســه نفــر از نماینــدگان ســابق حــزب مطبــوع 
ــی  ــدگان مال ــن کنن ــر از تامی ــه ده هــا نف وی )محافظــه کار( و البت

ــی اســت. ــه الی اوراق پانامای ایــن حــزب در الب
از ســوی دیگــر گمــان مــی رود کــه کســی بــه فکــر بررســی دقیق 
نقــش خانــواده »ملــک ســلمان« پادشــاه ســعودی و برخــی دیگــر 
از امیــران عــرب کــه از قضــا نامشــان در لیســت ســیاه مفســدان 
مالــی بــه چشــم مــی خــورد نیســت. شــاید هــم موضــوع بــه گونه 
ای دیگــر اســت و جــرم ایــن اشــخاص واضحتــر از آنــی اســت که 

نیــاز بــه توضیــح رســانه ای داشــته باشــد!
ــان  ــام شــرکتهای صهیونیســتی در می ــان ن ــن می ــن در ای همچنی

ــز مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت! ایــن اســناد نی

ــت و  ــری صح ــه پیگی ــی ب ــن الملل ــای بی ــش ه واکن
ــی ــقم اوراق پانامای س

در نخســتین اظهــار نظــر رســمی، »جــاش ارنســت« ســخنگوی 
ــکا اعــالم کــرد کــه نمــی توانیــم در مــورد ایــن  کاخ ســفید آمری
ــی  ــا م ــی ه ــرار آمریکای ــم. از ق ــر کنی ــار نظ ــاص اظه ــناد خ اس

روایت رسانه های غرب از یک افشاگری؛

رِد پای به جا مانده در اسناد پانامایی؛ از الپوشانی تا بزرگنمایی
مریم خرمائی
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اروپـــــــا

خواهنــد ایــن مســئله را مثــل همیشــه بــه دســت جریــان هــای خبرســاز 
رســانه ای بســپارند و مــردم را بــا وعــده بعــدا تحقیــق مــی کنیــم و نتیجه 

ــه شــما اطــالع مــی دهیــم، دلخــوش کننــد. را ب
اصــال قــرار شــده اســت تــا اگــر ایــن مســئله بــه آمریــکا ربــط پیــدا کــرد، 
وزارت دادگســتری ایــاالت متحــده بــه طــور مســتقیم آن را پیگیــری کند. 
بــه گفتــه کاخ ســفید، علیرغــم عــدم شــفافیت موجــود در بســیاری از ایــن 
اســناد، آمریــکا کارشناســان خوبــی دارد کــه مــی تواننــد از صحت و ســقم 
قانــون شــکنی هــا و دور زدن تحریــم هــای نســبت داده شــده بــه برخــی 

افــراد ســر در بیاورنــد.
ــوری  ــس جمه ــد« رئی ــوا اوالن ــب، »فرانس ــری عجی ــار نظ ــا در اظه ام
فرانســه گفــت: خبــر خوبــی اســت کــه از ایــن افشــاگری هــا بــا خبــر می 
شــویم چــرا که بــه ایــن ترتیــب مــی توانیــم بــا مالیــات گرفتــن از آنهایی 
کــه قانــون شــکنی کــرده انــد بــه حجــم درآمدهــای مالیاتــی بیافزاییــم.

وزارت دارایــی فرانســه هــم از همــان دیــروز دوشــنبه اعــالم کــرد کــه کار 
تحقیــق پیرامــون اوراق پانامایــی را آغــاز مــی کند.  

ــق در  ــی آلمــان هــم از شــروع تحقی ــر بازارهــای مال ســازمان نظــارت ب
ــی اســترالیا هــم مــی  ــه اســت. بازرســین مالیات ــه ســخن گفت ــن زمین ای
گوینــد کــه 800 تبعــه خــود را کــه از مشــتریان موســاک فونســکا بــوده 

ــد. ــر ذره بیــن مــی گیرن ــد زی ان
جالــب آنکــه خــود پانامــا هــم کــه میزبــان شــعبه اصلــی ایــن شــرکت 
حقوقــی اســت، از شــروع تحقیقــات جنایــی پیرامــون ایــن اوراق افشــاگر 

ــر داده اســت. خب
ــن  ــه همی ــز ب ــد نی ــوئد و هلن ــش، س ــل، اتری ــورهای برزی ــع در کش وض
ــا دولتمــردان آنهــا  ــی موجــب شــده ت ــن رســوایی مال ــوال اســت و ای من

ــد. ــی بیافتن ــه فکــر شــفاف ســازی مالیات ــش ب ــش از پی بی

 رهبرانی که به واسطه اوراق پانامایی خبر ساز شدند
فرانــس 2۴ در لیســت ســیاهی کــه از سرشــناس تریــن افــراد نــام بــرده 
ــران  ــر حســب تفکیــک رهب ــه داده اســت ب ــا ارائ در اســناد افشــاگر پانام

ــای محــل زندگــی عمــل کــرده اســت. ــر اســاس جغرافی سیاســی ب

*اروپا
»سیگموندور دیوید گونالگسون« نخست وزیر ایسلند و همسر وی

»پترو پروشنکو« رئیس جمهوری اوکراین
»جروم کاهوزاک« وزیر سابق بودجه در دولت فرانسه

برادراِن »آرکادی و بوریس روتنبرگ« از نزدیکان والدیمیر پوتین

*خاورمیانه
»ملک سلمان« پادشاه سعودی

»محمد بن نایف« ولیعهد عربستان سعودی
»زیاد بن سلطان آل نهیان« امیر امارات

*آسیا
اعضــای خانــواده دســتکم ِشــش نفــر از کمیتــه حــزب حاکــم چیــن کــه 
ــرادر همســر »شــی جیــن پینــگ« رئیــس  شــامل »دنــگ جیاگــوی« ب

جمهــوری چیــن نیــز مــی شــود.
»آنگ وونگ واتانا« وزیرسابق دادگستری کامبوج

اعضای خانواده »الهام علیف« رئیس جمهوری آذربایجان

*آمریکای التین
ــه  ــن ب ــرای آرژانتی ــت گ ــوری راس ــس جمه ــری« رئی ــیو ماک »مائوریس

ــرادر ــدر و ب ــراه پ هم
ــس  ــو« رئی ــا نیت ــه پنی ــتان »انریک ــا« از دوس ــدو هینوجوس ــوان آرمان »خ

ــک ــوری مکزی جمه

*آفریقا
»خلوبــوس زومــا« بــرادرزاده »جیکــوب زومــا« رئیــس جمهــوری 

آفریقــای جنوبــی
»اعــالء مبــارک« پســر بــزرگ »حســنی مبــارک« رئیــس جمهور ســابق 

مصــر
»منیر مجیدی« منشی شخصی »محمد ششم« پادشاه مراکش.

چند روز قبل با گشودن آتش از سوی نیروهای 
نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان به روی 
بار  باغ  همدیگر مناقشه دیرین در منطقه قره 

بازکرد. سر  دیگر 
آغاز  به  متهم  را  همدیگر  درگیری  طرفین 
با وجود اعالم آتش بس  و  درگیری می کنند 
یک طرفه از سوی جمهوری آذربایجان خبرها 
حکایت از ادامه درگیری ها بین طرفین دارد.

درگیری قره باغ از ابتدای سال ۱۹۹۰ میالدی 
شوروی  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  با  همزمان  و 
سابق آغاز و در سال ۱۹۹۴ پس از کشته شدن 
۳۰ هزار نفر از دو طرف متوقف شد. با اینکه 
آتش بس شکننده سال ۱۹۹۴ بارها نقض شده، 
اما درگیری اخیر شدیدترین برخورد نظامی دو 

کشور از آن زمان تا کنون است.
»نادر  پروفسور  با  گفتگویی  راستا  همین  در 
انتصار« رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه 
آالبامای جنوبی آمریکا صورت گرفته است که 
مشروح آن در زیر آمده است. کتاب »سیاست 
حوزه  در  انتصار  اثر  خاورمیانه«  در  کردها 
مطالعات کردی از منابع مهم این حوزه به شمار 

می رود.

|| علــت اصلــی درگیــری هــا بیــن جمهــوری 
آذربایجــان و ارمنســتان در منطقــه قــره بــاغ 

چیســت؟
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــل تاریخ ــه دارای دالی ــن مناقش ای
قــرن ۱8 و ۱9 و اوایــل تشــکیل اتحــاد جماهیر شــوروی 
ســابق بــر مــی گــردد. بعــد از شکســت روســیه تــزاری 
توســط نیروهــای بولشــویک، منطقــه ناگرونــو قــره بــاغ 
در ابتــدا مــورد ادعــای جمهــوری ارمنســتان خودمختــار 
ــک  ــوری دموکراتی ــای جمه ــورد ادع ــد م ــده و بع خوان
ــوروی  ــر ش ــاد جماهی ــت. اتح ــرار گرف ــان ق آذربایج
ــود  ــرل خ ــه را تحــت کنت ســریعا در ســال ۱923 منطق
در آورد و اســم آن را اســتان ناگرونــو قــره بــاغ گذاشــت و 

ــرار داد. تحــت نظــر مناطــق آذربایجــان ق
و  اختالفــات  شــوروی  جماهیــر  اتحــاد  دوران  در 
کشــمکش هــا در ایــن منطقــه تحــت کنتــرل بــود تــا 
ــا مجــددا  ــری ه ــن درگی ــد از فروپاشــی شــوروی ای بع
ــرد  ــالم ک ــاغ اع ــره ب ــال ۱988 ق ــدند. در س ــاز ش آغ
تمایــل نــدارد بخشــی از آذربایجــان شــوروی باشــد. در 
ــالم  ــدوم اع ــزاری رفران ــا برگ ــاغ ب ــره ب ــال ۱99۱ ق س
اســتقالل کــرد؛ امــری کــه موجــب درگیــری خونینــی 

ــید. ــول کش ــا ۱99۴ ط ــال ۱99۱ ت ــه از س ــد ک ش
 از آن زمــان یــک آتــش بــس و صلــح ســرد در ایــن 
ــه  ــر ادام ــری اخی ــا درگی ــه ت ــد ک ــرار ش ــه برق منطق
داشــته اســت. ماهیــت اصلــی درگیــری بــر ســر ایــن 
اســت کــه چــه کســی بایــد منطقــه را تحــت کنتــرل 
خــود داشــته باشــد. جمهــوری آذربایجــان قــره بــاغ را 
ــردم  ــد در حالیکــه م ــی دان بخشــی از خــاک خــود م
ــتن  ــتقالل و داش ــتار اس ــه خواس ــن منطق ــی ای ارمن

ــا ارمنســتان هســتند. ــط نزدیــک ب رواب

|| برخــی بــر ایــن بــاور هســتند کــه 
ــه  ــالت ترکی ــه مداخ ــر نتیج ــات اخی مناقش
اســت حداقــل در خصــوص تــداوم درگیری.

هــر چنــد تردیــدی وجــود نــدارد کــه ترکیــه از مناقشــه 
ــه ارمنســتان  ــوان اهــرم فشــاری علی ــه عن ــاغ ب ــره ب ق
اســتفاده کــرده ولــی در خصــوص درگیــری اخیــر نمــی 
تــوان گفــت بــروز درگیــری بــه خاطــر مداخــالت ترکیه 
اســت. ضمنــا مطمئــن نیســتم کــه ادامــه درگیــری اخیر 

در درازمــدت بــه نفــع ترکیــه باشــد.

|| اعــالم آتــش بــس یــک طرفــه از ســوی 
آذربایجــان در حالــی صــورت گرفتــه اســت 
کــه ایــن کشــور در ســاعات اولیــه درگیــری 
ــه را  ــورد مناقش ــه م ــی از منطق ــش های بخ
ــن  ــت و ای ــود درآورده اس ــرل خ ــت کنت تح
ــتار  ــتان خواس ــه ارمنس ــت ک ــی اس در حال
ــط  ــه خ ــان ب ــای آذربایج ــت نیروه بازگش
کنتــرل قبــل از آغــاز درگیــری هــا اســت. آیا 
آذربایجــان بــه این مســئله تــن خواهــد داد؟

هــر یــک از طــرف هــا ســعی خواهــد کــرد تــا جائیکــه 
مــی تواننــد  برخــی از منطقه قــره بــاغ را در کنتــرل خود 
نگهــدارد تــا در مذاکــرات آینــده از آن بــه عنــوان بــرگ 
برنــده چانــه زنــی خــود اســتفاده کنــد. بنــا بــر ایــن فکر 
نمــی کنــم آذربایجــان بــه راحتــی از مناطقــی کــه بــه 

دســت آورده صــرف نظــر کنــد.

ــد  ــی توان ــاغ م ــره ب ــری در ق ــا درگی || آی
منجــر بــه درگیــری ترکیــه و روســیه شــود؟

روســیه  اهــرم هــای اقتصــادی و سیاســی زیــادی در 
ــن  ــال آذربایجــان و ارمنســتان دارد و برجســته تری قب
ــا  ــه نظــر مــن ب بازیگــر خارجــی در منطقــه اســت. ب
ــکارا  ــه آن ــی ک ــه مشــکالت و مخمصــه های ــه ب توج
ــئله  ــت و مس ــه اس ــا مواج ــا آنه ــر ب ــال حاض در ح
ــکارا نمــی خواهــد  ــا، آن ــا کرده ــی اش ب ــگ داخل جن
بــا مقابلــه بــا روســیه در منطقــه بــه دامنــه مشــکالت 

ــد. ــود بیافزای خ

پیمان یزدانی

استاد دانشگاه آالباما آمریکا:

آنکارا از بحران قره باغ علیه ارمنستان 
استفاده ابزاری می کند
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اروپـــــــا

شــعله ور شــدن آتــش جنــگ بیــن ارمنســتان و جمهــوری 
ــی  ــی کنون ــاغ در مقطــع زمان ــره ب ــه ق ــر ســر منطق آذربایجــان ب
گمانــه زنــی هــای گوناگونــی را در خصــوص علــل آن بــه وجــود 

آورده اســت.
ــیویک،  ــای بولش ــط نیروه ــزاری توس ــیه ت ــت روس ــد از شکس بع
منطقــه ناگرونــو- قــره بــاغ در ابتــدا مــورد ادعــای جمهــوری های 
خــود مســتقل خوانــده  ارمنســتان و آذربایجــان قــرار گرفــت. اتحاد 
جماهیــر شــوروی ســریعا در ســال ۱923 منطقــه را تحــت کنتــرل 
ــاغ گذاشــت و  ــره ب ــو- ق خــود در آورد و اســم آن را اســتان ناگرون

تحــت نظــر مناطــق آذربایجــان قــرار داد.
در دوران اتحــاد جماهیــر شــوروی اختالفــات و کشــمکش هــا در 
ایــن منطقــه تحــت کنتــرل بــود تــا بعــد از فروپاشــی شــوروی این 
درگیــری هــا مجــددا آغــاز شــدند. در ســال ۱988 قــره بــاغ اعــالم 
کــرد تمایــل نــدارد بخشــی از آذربایجــان شــوروی باشــد. در ســال 
ــرد،  ــتقالل ک ــالم اس ــدوم اع ــزاری رفران ــا برگ ــاغ ب ــره ب ۱99۱ ق
امــری کــه موجــب درگیــری خونینــی شــد کــه از ســال ۱99۱ تــا 
۱99۴ طــول کشــید. از آن زمــان یــک آتــش بــس و صلــح ســرد 
در ایــن منطقــه برقــرار شــد کــه تــا درگیــری اخیــر ادامــه داشــته 

اســت.
در تمامـی ایـن سـال ها برخی تـالش های بیـن المللی بـرای حل 
مناقشـه بین دو طرف با شکسـت مواجه شده اسـت و همواره شاهد 
برخـی برخوردها و درگیری هـای محدود بین جمهـوری آذربایجان 
و ارمنسـتان بـوده ایـم ولـی هیچگاه شـدت درگیـری ها بـه میزان 

درگیـری روزهـای اخیر بیـن دو طرف نبوده اسـت.
در خصـوص علت بـروز درگیری هـا در روزهای گذشـته بطور کلی 
دو دیـدگاه وجـود دارد. برخـی با ارائـه دالیلی مداخـالت ترکیه را به 
نمایندگـی از آمریـکا و غرب مسـئول تشـدید تنـش ها مـی دانند و 

گروه دیگر روسـیه را.

دالیـل ارائـه شـده از سـوی برخـی مبنی بـر نقـش داشـتن ترکیه 
و غـرب در شـعله ور شـدن مناقشـات بیـن جمهـوری آذربایجان و 

ارمنسـتان عبارتنـد از:

تالش برای محاصره روسیه
یکـی از اهـداف آمریـکا و غـرب بعـد از فروپاشـی اتحـاد جماهیـر 
شـوروی سـابق تـالش بـرای محاصـره روسـیه از طریـق نفـوذ در 
جمهـوری های تـازه اسـتقالل یافته آسـیای میانـه و قفقاز بـوده و 
اسـت. در همین راسـتا آمریـکا و غرب از هـر فرصت و مناقشـه ای 
بـرای حضور خـود در منطقـه نهایـت اسـتفاده را کرده انـد و همین 

امـر مـی تواند دلیل بـی رقبتـی آمریکا و کشـورهای غربی از سـال 
۱99۴ بـرای حـل مناقشـه قـره باغ باشـد.

تالش برای محاصره ایران
از دیگر اهـداف آمریکا و غـرب و رژیم صهیونیسـتی از تالش برای 
حضـور در منطقه حضور در دریای خزر و کشـورهای همسـایه ایران 
در منطقـه از جملـه جمهوری آذربایجـان برای نظارت و مهـار ایران 
در طـول سـالهای بعـد از فروپاشـی اتحـاد جماهیـر شـوروی بـوده 
اسـت. نزدیکی رژیم صهیونیسـتی به باکو و همـکاری های نظامی 
بین دو طرف و اسـتقرار پهپادهای رژیم صهیونیسـتی در باکو را می 

تـوان در این راسـتا دید.

گشـودن پـای تروریسـم و گـروه هـای افراطـی بـه 
منطقـه

روسـیه بارها یکـی از دالیل حضور نظامـی خود در سـوریه را مقابله 
بـا گـروه هـای تروریسـتی و افراطـی در خاورمیانـه قبل از گشـوده 
شـدن پای آنها به مرزهـای خودش در آسـیای میانه و قفقـاز اعالم 
کـرده اسـت. بـا نزدیک شـدن به حل بحـران سـوریه ایـن احتمال 
وجـود دارد کـه آمریـکا و غـرب بـا تـالش برای بحـران سـازی در 
نزدیکی مرزهای روسـیه قصد گشـودن پای تروریسـت هـا و گروه 
هـای افراطـی به منطقـه را دارند کـه ایجاد یـک مناقشـه و بحران 
در منطققـه مـی توانـد بهترین زمینه سـاز بـرای این منظور باشـد.

تحت الشـعاع قرار دادن دسـتاوردهای روسـیه، ایران 
و دمشـق در سوریه

در پی شکسـت های گسـترده گروه های تروریسـتی مـورد حمایت 
آمریـکا و متحـدان غربـی و منطقه ای این کشـور در سـوریه در ماه 
هـای اخیر کـه ناشـی از همکاری گسـترده روسـیه، ایـران و ارتش 
سـوریه و حـزب اهلل لبنـان بوده اسـت شـاید بتـوان گفـت آمریکا و 
متحدانـش بـه ویـژه ترکیـه که سیاسـت هـای خـود در سـوریه را 
کامال شکسـت خـورده می بیننـد قصد دارند بـا آغـاز بحرانی جدید 
در حیـاط خلـوت روسـیه و گشـودن پـای تروریسـت ها بـه منطقه 
شکسـت هـای خود در سـوریه را تحت الشـعاع قرار دهند و با فشـار 

بر روسـیه در سـوریه امتیازاتـی را از مسـکو بگیرند.

فشار ترکیه بر ارمنستان در راستای مقابله با پ ک ک
در پـی آغـاز درگیـری ها بیـن ارتـش ترکیه و گـروه کـردی پ ک 
ک در مـاه هـای اخیـر و شـدت گرفتـن درگیـری ها بیـن دو طرف 
در مناطق کردنشـین ترکیـه و انفجارهـای قوی که گفته می شـود 
توسـط گـروه پ ک ک طراحـی و اجرا شـده اند، دولـت ترکیه بارها 
ارمنسـتان را بـه حمایت از شـبه نظامیان کرد گـروه پ ک ک متهم 

کرده اسـت.

یکـی از اهداف متصور برای دسـت داشـتن احتمالی ترکیـه در دامن 
زدن بـه ایـن تنش را می تـوان فشـار آنکارا بـر ایروان بـا حمایت از 
آذربایجـان بـه منظور کاهش حمایت هـای ادعایی ایـروان از پ ک 

ک عنـوان کرد.
دالیلـی که از سـوی برخی مبنی بر نقش داشـتن روسـیه در شـعله 
ور شـدن تنـش در قره بـاغ در روزهـای اخیـر ارائه می شـوند را می 

تـوان به شـرح زیر نـام برد:

اعـاده حیثیـت در قبـال سـاقط شـدن جنگنـده ایـن 
کشـور توسـط ترکیـه

سـاقط شـدن جنگنده سـوخوی روسـیه توسـط جنگنـده ترکیه در 
نزدیکـی مرزهـای آنـکارا بـا سـوریه در 2۴ مـاه نوامبر موجـب بروز 
تنـش در روابـط مسـکو و آنـکارا شـد. از آن زمان بـه بعد روسـیه از 
طـرق مختلـف بـا فشـارهای سیاسـی و اقتصـادی سـعی در تنبیه 
ترکیه داشـته اسـت. بـا توجه بـه پیمان نظامی مشـترک بیـن باکو 
و آنـکارا کـه هرگونـه تعرضی بـه طـرف مقابـل را تعرض بـه خود 
مـی داند، ادعا می شـود که روسـیه قصـد تحقیر و اعـاده حیثیت در 
رابطـه با سـاقط شـدن جنگنده خود توسـط ترکیـه را از ایـن طریق 
نیـز دارد زیـرا ترکیه چـه در صـورت مداخلـه و چه در صـورت عدم 
مداخلـه در تنش بیـن آذربایجان و ارمنسـتان که بطور سـنتی مورد 

حمایـت روس هـا بـوده اند بازنـده خواهـد بود.
در صـورت ورود مسـتقیم ترکیـه بـه مناقشـه -کـه بسـیار بعیـد به 
نظـر مـی رسـد- احتماال بـا واکنش روسـیه مواجـه خواهد شـد که 
بـه هیچ وجـه تـوان مقابله نظامـی بـا روسـیه را نـدارد و در صورت 
عـدم مداخله نیـز ترکیه به علـت عدم توانایـی در عمل بـه تعهدات 

نظامـی خـود در قبـال باکو مـورد تحقیر قـرار خواهـد گرفت.

فشـار بر ترکیه بـه عنوان مانعی بزرگ بر سـر مسـئله 
سوریه کردهای 

ترکیـه سرسـخترین مخالف حضـور کردهـای سـوریه در مذاکرات 
صلح سـوریه اسـت. این در حالی اسـت که روسـیه از حامیان حضور 
کردهای سـوریه اسـت و در مـاه های اخیـر منابع خبری از گشـوده 

شـدن دفتر کردهای سـوریه در مسـکو خبـر داده اند.
همچنیـن در روزهای اخیـر منابع کرد از هماهنگی روسـیه، امریکا و 
کردهای سـوریه بـرای آغاز عملیات برای آزادسـازی شـهر جرابلس 
در شـمال سـوریه در روزهای آتی خبـر داده اند و این در حالی اسـت 
کـه ترکیـه حضور کردهـای سـوری در جرابلـس را از خطـوط قرمز 

خـود اعالم کرده اسـت.
یکـی از منابـع عمـده تامیـن انـرژی ترکیـه جمهـوری آذربایجـان 
و منطقـه آسـیای میانـه اسـت برخـی ادعـا می کننـد که روسـیه با 
شـعله ور کردن مناقشـه در منطقه قصد دارد با تهدیـد امنیت انرژی 
ترکیه، این کشـور را وادار به دسـت کشـیدن از مواضع خـود در قبال 
کردهای سـوریه و همچنین تاکید مبنی بر لزوم برکناری بشـار اسـد 

از قـدرت کند.

فشار بر اروپا در خصوص شبه جزیره کریمه
در سـال هـای اخیر تحـوالت شـرق اوکرایـن و الحاق شـبه جزیره 
کریمه به روسـیه از سـوی مسـکو موجبات تنش در روابط روسـیه و 
کشـورهای اروپایی را ایجاد کرده اسـت. در همین راسـتا کشورهای 
اروپایـی بـا هماهنگی آمریکا تحریم هـای اقتصادی زیـادی را علیه 
روسـیه تداراک دیـده و اجرا کـرده اند، امری که موجبات مشـکالت 

اقتصـادی و کاهش ارزش واحد پول روسـیه روبل شـده اسـت.
ــه  ــز منطق ــی نی ــرژی کشــورهای اروپای ــن ان ــع تامی یکــی از مناب
ــن  ــداران ای ــت. طرف ــان اس ــوری آذربایج ــه و جمه ــیای میان آس
اســتدالل مدعــی هســتند روســیه کــه بازیگــر اصلــی در منطقــه 
ــد و  ــی دان ــوت خــود م ــات خل ــه را حی ــن منطق ــاز اســت و ای قفق
اهــرم هــای سیاســی، اقتصــادی و نظامــی فراوانــی بــرای اعمــال 
ــا  ــد دارد ب ــه دارد قص ــن منطق ــک ای ــورهای کوچ ــر کش ــار ب فش
ــا از  ــی ه ــه غرب ــه گفت ــار دیگــر ب ــا ب ــرژی اروپ ــت ان ــد امنی تهدی
انــرژی بــه عنــوان ســالحی سیاســی علیــه اروپــا اســتفاده کنــد تــا 

ــرد. ــی را از آنهــا بگی ــا اعمــال فشــار امتیازات ب

بررسی دیدگاه های متعارض 
درباره مناقشه قره باغ

پیمان یزدانی
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اروپـــــــا

ــا  ــم در اروپ ــود تروریس ــل وج || دالی
ــئله  ــه مس ــه ب ــا چگون ــت؟ اروپ چیس
ــا  ــان داده و آی ــش نش ــم واکن تروریس
واکنــش آنهــا در راســتای رفــع ریشــه 

ــت؟ ــوده اس ــم ب ــای تروریس ه
ــگاه    اگــر بخواهیــم در منظــر گســترده تــری ن
کنیــم و گرفتــار ایــن نــگاه هــای رســانه محــور 
ــئله  ــا مس ــروز تقریب ــانه ام ــون رس ــویم، چ نش
ــا،  انتحاریــون و مســئله کشــت و کشــتار در اروپ
ــر  ــای دیگ ــر ج ــا در ه ــکا و ی ــه، آمری خاورمیان
را تبدیــل کــرده اســت بــه یــک موضــوع 
ــی-  ــوع سیاس ــن موض ــی و ای ــی- امنیت سیاس
امنیتــی را نــه تنهــا روســای جمهــور اروپــا 
ــی و  ــران اروپای ــیون و تحلیلگ ــکا و سیاس و آمری
آمریکایــی دامــن مــی زننــد کــه بــه گونــه ای به 
مخاطبیــن ایــن مســئله را القــا کننــد که مشــکل 
ــرای  ــی اســت و ب و مســئله یــک مشــکل امنیت
اینکــه ایــن مشــکل امنیتــی حــل شــود و رفــع 
و رجــوع گــردد مــا نیازمند تشــدید سیاســتگذاری 
هــا و رویکردهــای امنیتــی هســتیم و بــه عنــوان 
ــروه  ــا گ ــم داعــش ی ــه بتوانی ــرای اینک ــال ب مث
هــای تروریســتی را پایــان دهیــم و دســت و پای 
ــری  ــد بودجــه هــای کالن ت ــم بای آنهــا را ببندی
را درحــوزه امنیــت، اطالعــات، حراســت، ارتــش 
ــایبری و  ــای س ــگ ه ــوزه جن ــن در ح و همچنی
غیــره  داشــته باشــیم، یعنــی کل امکانــات جامعه 
را بایــد تجهیــز بکنیــم و در اختیار سیاســت های 
جنــگ طلبانــه قــرار بدهیــم  و ایــن در واقــع تنها 
ــمنی  ــم از دش ــی توانی ــا م ــه م ــت ک ــی اس راه
ــروه  ــا گ ــرام ی ــده، بوکوح ــش، القاع ــل داع مث

ــم. ــی یابی ــای تروریســتی دیگــر رهای ه
ــی  ــگاه م ــر ن ــن منظ ــرا از ای ــه چ ــال اینک  ح
ــند و  ــی رس ــم م ــه ه ــن نتیج ــه ای ــد و ب کنن
سیاســتمداران آنهــا هــم بــه ایــن مســئله دامــن 
ــوع را  ــن موض ــه ای ــر ریش ــه اگ ــد ک ــی زنن م
بخواهیــم پیــدا کنیــم ایــن ریشــه در یــک 
ــز  ــت ج ــی نیس ــه جای ــت و آن نقط ــه اس نقط
ــی  ــان اروپای ــن و زب ــون در ذه ــه و چ خاورمیان
ــرادف شــده  ــه مت ــا خاورمیان ــی ه ــا و آمریکای ه
اســت بــا اســالم، درحالــی کــه خاورمیانــه خیلــی 
ــگاه  ــر اســت و اگــر جهــان اســالم را ن وســیع ت
بکنیــم و یــا اگــر خــود خاورمیانــه را بــه عنــوان 
یــک منطقــه جغرافیایــی نــگاه کنیــم مــی بینیم 
کــه فقــط محــدود بــه دیــن اســالم نیســت و در 
آن مســیحیت هســت، یهودیــت هســت، و ســایر 
ادیــان نیــز وجــود دارنــد ولــی چــون نــگاه تقلیل 
گرایانــه حاکــم اســت ســعی مــی کننــد بــه گونه 
ــا  ــالم و از قض ــه اس ــد ب ــط کنن ــن را مرتب ای ای
آن نــگاه کالســیک از اســالم را بــه جامعــه 
تزریــق مــی کننــد کــه اســالم مســاوی اســت با 
انتحــاری گــری و غیــره. در ایــن نــوع روایــت و 
در ایــن نــوع قرائــت از ایــن مشــکلی کــه جهــان 
ــروز مشــخصا  ــار شــده و ام ــه آن گرفت ــدرن ب م
ــوع مشــکالت شــده  ــن ن ــار ای ــا هــم  گرفت اروپ
ــن صــد ســال  ــا در ای ــد م ــگاه کنی )شــما اگــر ن
تقریبــا گرفتــار ایــن نــوع مســائل بودیــم ولــی در 
اروپــا ایــن مســائل بــه تازگــی ســر بــرآورده انــد( 
اگــر بخواهیــم ایــن مشــکل را بــه معنــای واقعی 

کلمــه بفهمیــم اولیــن ســوال و پرسشــی کــه در 
ذهــن هــر انســان نقــاد و متفکــر و اندیشــمندی 
کــه مــی توانــد ظهــور و بــروز کنــد ایــن اســت 
کــه اساســا مشــکلی کــه امــروز بــه نــام انتحــار 
در اروپــا، آمریــکا و در ســایر نقــاط دنیــا در حــال 
انجــام اســت اساســا چــه نــوع پدیــده ای اســت.
آیــا فقــط یــک پدیــده امنیتــی- نظامــی اســت 
یــا قبــل از اینکــه ایــن را تقلیــل بدهیــم بــه یک 
ــد  ــر بای ــش دیگ ــی پرس ــی- امنیت ــده نظام پدی
کــرد و ایــن پرســش دیگــر را نــه سیاســتمداران 
ــران  ــه تحلیلگ ــد و ن ــه آن بپردازن ــد ب ــی توانن م
ــی ان  ــای »س ــانه ه ــا رس ــه اساس ــی و ن سیاس
ــی  ــانه های ــام رس ــی« و تم ــی س ــی ب ان« و »ب
ــه ای  ــه گون ــد و ب ــا مطرحن ــروز در دنی ــه ام ک
ــرار  ــر ق ــن را تحــت تاثی ــان مخاطبی ــن و زب ذه
مــی دهنــد هیچکــدام از اینهــا بــه ایــن موضــوع 
نمــی پردازنــد و اساســا اجــازه پرســش بنیادین را 
ــن اســت  ــن ای ــد و آن پرســش بنیادی نمــی دهن
کــه »اساســا انتحــار چه نــوع پدیــده ای اســت«، 
چــرا انتحــار فــردی و جمعــی در جامعــه مــدرن 
ــن  ــطح و در ای ــن س ــه ای ــعت و ب ــن وس ــه ای ب

ــروز اســت. مفهــوم درحــال ب
 بــرای پاســخ دادن بــه ایــن پرســش بایــد گفــت 
ــا  ــم ت ــرن نوزده ــم، ق ــوب بنگری ــر خ ــه اگ ک
ــق  ــی مطل ــتم دوران حکمران ــرن بیس ــط ق اواس
اروپــا بــر جهــان بــه معنــای واقعــی کلمــه بــود 
ــتم  ــرن بیس ــط ق ــا اواس ــم ت ــرن نوزده و در ق
ــم  ــط نیهیلیس ــور و بس ــروز و ظه ــاهد ب ــا ش م
ــه  فلســفی بودیــم. ایــن نیهیلیســم فلســفی را ب
انــواع مختلف متفکــران بــزرگ و نابغــه ای مانند 

داستایوفســکی، تولســتوی و نیچــه بــه گونــه ای 
ــه  ــن را ب ــی ای ــد و حت ــرده بودن ــی ک ــش بین پی
صــورت آشــکار بیان کــرده بودنــد، مثــال »مرگ 
خــدا« یعنــی اگــر خــدا نباشــد یعنــی آن چیــزی 
کــه بــه زندگــی معنــا و معیــار مــی دهــد نباشــد 
همــه چیــز رواســت و اینگونــه مــی گفتنــد کــه 
دنیــای مــدرن کــه در حــال بســط و گســترش و 

ــود. ــی خواهــد ب ــن جهان ــود، چنی ایجــاد ب
ــتم  ــرن بیس ــط ق ــا اواس ــم و ت ــرن نوزده  در ق
مــا شــاهد ظهــور، بســط و گســترش نیهیلیســم 
فلســفی بودیــم ولــی بعــد از جنــگ جهانــی دوم 
و تــا اواخــر قــرن بیســتم و تــا آغــاز قرن بیســت 
و یکــم مــا نــه تنهــا شــاهد بــروز، ظهــور، ایجــاد 
و بســط نیهیلیســم اجتماعــی و فرهنگی هســتیم 
کــه اتفاقــا خاســتگاه آن هــم در اروپــا بوده اســت 
و ایــن بــه گونــه ای در دنیــای امــروز بســط پیــدا 
کــرده و اگــر بخواهیــم بفهمیــم کــه چــرا ایــن 
ــه تنهــا  ــد و ن ــاق مــی افت مســائل انتحــاری اتف
ــاق  ــم اتف ــا ه ــود اروپ ــه در خ ــه بلک در خاورمیان
مــی افتــد بایــد بــه ایــن تمایــز مقــداری بیشــتر 
توجــه کنیــم. یعنــی بســط نیهیلیســم اجتماعی و 
فرهنکــی یــک واقعیــت اجتماعــی شــده و یــک 
پدیــده اجتماعــی شــده اســت کــه اتفاقا بســیاری 
ــد و  ــه دنیــا آمــده بودن ــا ب از کســانی کــه در اروپ
ــچ رابطــه ای  ــد و هی ــزرگ شــده بودن ــا ب در اروپ
بــا کشــورهای مســلمان نداشــتند اینهــا تبدیــل 
ــی  ــع اروپای ــود جوام ــی شــدند در خ ــه نیروهای ب
ــه ایــن کارهــا و ایــن  و آمریکایــی کــه دســت ب

انتحارهــا مــی زننــد.
ایــن از نــگاه فلســفی، امــا اگــر بخواهیــم از منظر 

ــه  ــع هــر دو ب ــم کــه در واق ــگاه بکنی سیاســی ن
گونــه ای بــا هــم ربــط دارد ایــن موضــوع را بایــد 
ــن  ــا ای ــرا در اروپ ــا چ ــه اساس ــم ک ــرح کنی مط
اتفاقــات در حــال انجــام اســت. آیــا ایــن اتفاقات 
خلــق الســاعه بــوده یعنــی بــرای آن هیــچ 
پیشــینه ای نمــی شــود دیــد؟ یعنــی بــرای مثال 
مــا هیــچ ســیر تغییــر و تحوالتــی در اروپــا نمــی 
توانیــم ببینیــم کــه مــی توانســته اســت موجــب 

ــروز چنیــن رویدادهایــی شــود. ب
ــد خــورد ایــن اســت   یکــی از تاســفاتی کــه بای
کــه جامعــه شناســان و مــردم شناســان در 
ــه جوامــع اروپایــی بــه صــورت  ایــران نســبت ب
ــه برخــورد نمــی کننــد. همانطــور کــه  مجتهدان
ــورهای  ــا در کش ــی ه ــا و آمریکای ــی ه اروپای
ــد و  ــی کنن ــش م ــق و پژوه ــی تحقی غیرغرب
ــورت  ــه ص ــد و ب ــی کنن ــادی م ــات بنی مطالع
ــه  ــا بلک ــای م ــاس باوره ــه براس ــتقل و ن مس
ــان  ــای خودش ــتاوردها و داده ه ــاس دس ــر اس ب
تحلیلــی از جوامــع مــا می دهنــد، اصحــاب علوم 
انســانی در ایــران دســت بــه ایــن کارهــا نزدنــد و 
بــه دنبــال ایــن گونــه تحلیــل هــا و تحقیــق هــا 
نمــی رونــد، مثــال وقتــی مــی خواهنــد در مــورد 
جوامــع غربــی صحبــت بکننــد نــگاه مــی کننــد 
ــاپ  ــه چ ــرب ب ــه در غ ــی ک ــن کتاب ــه آخری ک
ــد و براســاس  رســیده چیســت، همــان را بخوانن
آن جامعــه ایــران را بشناســند و یــا تغییــر و 
تحــوالت جهانــی را بــر اســاس داده هــای 
ــان  ــه خودش ــه اینک ــد و ن ــی بنگرن ــع غرب جوام

ــند. ــوع باش ــن موض ــال ای ــه دنب مجتهدان
در واقــع اگــر بخواهیــم تاحــدودی خــارج از 
چارچــوب هایــی کــه اروپایــی هــا تعریــف کردند 
ــم  ــی توانی ــم م ــگاه کنی ــی ن ــع اروپای ــه جوام ب
چنــد نکتــه را دریابیــم و آن اینکــه اروپایــی هــا 
مخصوصــا در فرانســه و آلمــان و کشــورهایی که 
بســیار مهاجرپذیرنــد رویکردهای بســیار متفاوتی 
نســبت بــه اینکــه چگونــه بایــد بــا ایــن جمعیت 

ــد. مهاجــر برخــورد کنیــم دارن
ایـن جوامـع در ابتـدا معتقـد بودنـد کـه مهاجران 
باید به گونه ای در جامعه آسیمیله)همانندسـازی( 
شـوند و در دورانـی تقریبـا مـی تـوان گفـت کـه 
سیاسـتگذاری های سیاسـتمداران غربی به دنبال 
ایـن بـود کـه مهاجریـن را به گونـه ای آسـیمیله 
بکنـد. اما بعد از یک مدت این سیاسـت شکسـت 
خـورد و به دنبـال ایـن رفتند که نسـبت جمعیت 
مهاجـر را اینتگره)ادغـام( کننـد، یعنـی بـه گونـه 
ای بـا حفـظ بعضـی از لـوازم فرهنگی خودشـان 
مهاجـران را در جامعـه ادغام بکننـد و اجازه بدهند 
که بـه صـورت مسـتقل در جامعـه اروپایـی و در 
جامعـه غربی زندگی کننـد. این سیاسـت هم بعد 
از مدتی شکسـت خـورد و به این فکـر  افتادند که 
مـا باید به دنبـال مولتی کولتورالیسـم)کثرتگرایی 
فرهنگـی( برویـم یعنـی اینکـه اجـازه بدهیم هر 
کـدام از ایـن مهاجـران بـا فرهنگهـای خـاص 
خودشـان در کنـار فرهنـگ های دیگـر در جامعه 
غربـی زندگـی کننـد. ولی بـه نظـر می آیـد این 
سیاسـت هم شکسـت خورده چرا که اگر شـما در 
جامعـه ای باشـید که تکثر به معنـای واقعی کلمه 
وجود داشـته باشـد و احسـاس تعلـق را نتوانید به 

پیوند زدن تروریسم با اسالم ریشه در نیهیلیسم فرهنگی غرب دارد
»سید جواد میری« اساس پیوند زدن تروریسم در اروپا و جوامع غربی با اسالم را 
ریشه در نیهیلیسم فرهنگی غرب دانست و آن را امری جدا از سیاست این جوامع 

کرد. مطرح 
آنچه امروزه آفت جدی مبارزه با تروریسم است، تالش محافل و رسانه های غرب 
در جهت معرفی مسلمان ها به عنوان تنها تروریست های جهان و مترادف دانستن 
اسالم با تروریسم است. تالشی که شبکه گسترده رسانه های غربی نیز از آن به 
شدت حمایت می کند. در حقیقت، این جریان تالش دارد تا با منحرف کردن ذهن 
افکار عمومی جهان به سمت مسلمان ها و ارائه تصویری خشن از اسالم و مسلمانی، 
سرپوشی بر اقدام ها و فعالیت های تروریستی و ظهور بنیادگرایی مسیحی بگذارد؛ 
البته باید به این نکته ی مهم اشاره کرد که مفهوم و پدیده ی تروریسم به ویژه شکل 
نظام مند آن در سده های گذشته و در اروپا شکل گرفته است. در این راستا خبرنگار 
مهر گفتگویی داشته با »سید جواد میری« عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی که در ادامه از نظر می گذرد.
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اروپـــــــا

نسـل سـوم و یا چهـارم تلقیـن و یا تزریـق بکنید 
آن موقـع چـه اتفاقی مـی افتد، یعنی آن شـکافی 
کـه بین میـل به سـمت فرهنگ خـودی و دوری 
از نبـود و یـا عدم حس تعلـق چـه پیامدهایی می 
توانـد بـرای مفهـوم ملیـت داشـته باشـد. چـون 
اسـاس جوامـع مـدرن براسـاس مفهـوم ملیـت 
بـوده کـه درآن یـک تعلـق خاطـری بـه ملیـت 
وجـود داشـته، یک سـری اسـطوره هایـی وجود 
داشـته امـا بعضـی هـا آمدنـد و ایـن موضـوع را 
مطـرح کردند که مسـئله ملیت فقط یک مسـئله 
قـراردادی اسـت کـه به طـور مثال شـما پـس از 
گذرانـدن یک پروسـه و قبـول یک سـری از آرا و 

عقایـد شـما جـزو آن ملیت می شـوید.
ــد  ــمتی از فرآین ــک قس ــن ی ــع ای ــا در واق  ام
ســاخت ملیــت اســت ولــی قســمت هــای 
ــد نقــش اســطوره هــا  بســیاری وجــود دارد مانن
و نمادهــا، تعلقــات خاطــری کــه در یــک فراینــد 
ــت را  ــئله ملی ــود و مس ــی ش ــاد م ــی ایج تاریخ
منکــر مــی کنــد. اگــر همــه ایــن هــا را تقلیــل 
ــر  ــه نظ ــی ب ــرارداد اجتماع ــک ق ــه ی ــم ب بدهی
ــه  ــی در جامع ــری عوارض ــک س ــد ی ــی آی م
ــی  ــن اروپای ــیاری از ای ــد و بس ــی کن ــاد م ایج
هایــی کــه ممکــن اســت دو یــا ســه نســل آنهــا 
از کشــورهای عربــی و یــا کشــورهای اســالمی 
ــق  ــس تعل ــه ای ح ــه گون ــا ب ــد اینه ــده بودن آم
ندارنــد و خــود جامعــه هــم بــه اینهــا اجازه نــداده 
کــه بتواننــد در جامعــه یــک حــس تعلــق پیــدا 
کننــد و بســیاری از ایــن مــواردی کــه اتفــاق می 
افتــد هــم از لحــاظ فلســفی بایــد مــورد بررســی 

ــی. ــم از لحــاظ سیاس ــرد و ه ــرار بگی ق

ــود  ــر خ ــه اخی ــش در حمل ــرا داع || چ
ــود  ــتی خ ــدف تروریس ــل را ه بروکس

ــت؟ ــرار داده اس ق
ــه آن پرداخــت ایــن  حــال نکتــه ای کــه بایــد ب
اســت کــه چــرا گروهــی ماننــد داعــش کــه یک 
گــروه چنــد ملیتــی اســت یعنــی از ملیــت هــای 
مختلــف و از پیشــینه ای مختلــف تشــکیل شــده 
اســت. هــم اکنــون هــم در ســوریه و عــراق یک 
ســازماندهی مســتحکمی ایجاد کرده و ســازمانها 
و شــبکه هــای خــودش را در جهــان گســترش 
ــای  ــه ه ــا ضرب ــر در اروپ ــم ت ــه مه داده و از هم
هولناکــی را وارد مــی کنــد، بروکســل را انتخــاب 
کــرد و هــدف حملــه تروریســتی خــود قــرار داد و 
ــان را انتخــاب نکــرده و درســت  ــرا آلم ــال چ مث
اســت کــه در فرانســه هــم حرکاتــی انجــام داده 
ولــی بــه نظــر مــی آیــد کــه بیشــترین ضربــه را 

در بروکســل وارد کــرده اســت.
همانطـور کـه مـی دانیـد از لحـاظ قانونـی مرکز 
اتحادیـه اروپـا بروکسـل اسـت. یعنـی بـه گونـه 
ای نمادیـن چیـزی که اتحادیـه اروپا بـه آن گفته 
مـی شـود و آن چیـزی که هویـت نویـن اروپایی 
اسـت را داعـش هدف قـرار گرفته و اینجـا باید تا 
حـدودی خالقیت داعش را منتسـب به خودشـان 
ندانیـم چـرا کـه ایـن فقـط زاییـده حرکـت های 
خالقانه ای داعشـی ها نیسـت. اینجـا به نظر می 
آید که یک چشـم انـدازی وجـود دارد و آن اینکه 
حرکت هایـی برای تضعیـف اروپای واحد اسـت. 
بـه نظر مـی آید که بعضـی از حرکت هـا، نگاه ها 
یا سیاسـتگذاری های کالنی کـه در آمریکا وجود 
دارد ایـن اسـت که بـرای دهه بعـد به دنبـال این 

هسـتند که یک اتحادیه اروپـای ضعیف و یا حتی 
نبود اتحادیه اروپا را داشـته باشـند و ایـن اتحادیه 
ضعیف نفع بیشـتری بـرای آمریکا خواهد داشـت 
به نسـبت یـک اتحادیه قوی و منسـجم. اینجا به 
نظـر مـی آید کـه یـک سـری همپوشـانی هایی 
بیـن بعضی از حرکتهـای داعش و سیاسـت های 
خارجـی کالن آمریکا هـم وجـود دارد و این نکته 
ای اسـت که مـا باید مقدار بیشـتری بـه آن توجه 

داشـته باشیم.

ــس  ــد« رئی ــوا اوالن ــرا »فرانس || اخی
جمهــور فرانســه ســخن از تروریســم 
اســالمی کــرده اســت کــه ایــن 
ــرا  ــم ظاه ــفید ه ــارات در کاخ س اظه
ــت.  ــده اس ــه ش ــور مواج ــا سانس ب
ــد  ــعی دارن ــی س ــع غرب ــرا  جوام چ
تروریســت را بــه اســالم گــره بزننــد؟

 نکتــه ای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه 
ایــن اســالم ســتیزی و ایــن دیگــر ســازی کــه 
ــتمداران  ــا سیاس ــه اول و ی ــتمداران درج سیاس
ــک  ــن ی ــا ای ــه آی ــت ک ــن اس ــد ای ــر دارن دیگ
ــا  ــه اساس ــه اینک ــا ن ــت و ی ــی اس ــر سیاس ام
ــی  ــم دارد. یعن ــری ه ــق تفک ــه عمی ــک ریش ی
ــم  ــال بگویی ــوان مث ــه عن ــم ب ــر بخواهی ــا اگ م
ــکونی  ــد برلوس ــتمدارانی مانن ــرا سیاس ــه چ ک
ــوان  ــه عن ــا ب ــود ی ــا ب ــته در ایتالی ــه در گذش ک
ــا  ــا در خــود ســوئد ی ــد در فرانســه ی ــال اوالن مث
در دورانــی کــه بعضــی از سیاســتمدارن اینگونــه 
صحبــت هــا را بیــان کــرده بودنــد. چــرا اساســا 
اینگونــه صحبــت مــی کننــد و  همــه ایــن هــا 
دلیلــی خاصــی دارد، یــا یــک ریشــه تفکــری هم 
دارد. اگــر بــه اندیشــمندان حداقــل معاصــر اروپــا 
ماننــد »برترانــد راســل« حتــی بــه عنــوان مثــال 
ــی  ــارتر« نگاه ــل س ــل »ژان پ ــوفی مث فیلس
بیندازیــم و اگــر آرا ایــن هــا را نســبت بــه اســالم 
و نگاهشــان نســبت بــه اســالم  را ببینیــم، در آن 
صــورت ســوالمان را بایــد بــه گونــه ای دیگــری 
ــه جــای اینکــه بپرســیم کــه  ــی ب بپرســیم. یعن
چــرا رئیــس جمهــور فرانســه نســبت بــه اســالم 
ــن  ــد ای ــی کن ــعی م ــا س ــی دارد ی ــگاه منف ن

تروریســم را بــه اســالم نســبت بدهــد و صحبت 
ــد در آن صــورت  ــی کن از تروریســم اســالمی م
ــد ایــن را بپرســیم کــه اساســا اســالم در  مــا بای
ــمندان  ــا و اندیش ــوفان اروپ ــان فیلس ــن و زب ذه
ــوال را  ــن س ــر ای ــی دارد. اگ ــه جایگاه ــا چ اروپ
از ایــن منظــر بپرســیم ایــن اســالم ســتیزی یــا 
ــن  ــد ای ــا دارن ــی ه ــه اروپای ــازی ک ــت س غیری
منشــا سیاســی نــدارد و ایــن نکتــه را هــم بایــد 
اضافــه کــرد و بایــد از ایــن نظــر نــگاه کــرد کــه 
اروپایــی هــا و اساســا کشــورهای اروپــای غربــی 
ــن نتیجــه رســیدند کــه  ــه ای ــا ب ــکا نهایت و آمری
بــرای تغییــر خاورمیانــه و بــرای تغییــر جغرافیای 
 nation  جهــان اســالم شــاید یــک زمانــی آن
ــرده  ــاد ک ــه ایج ــی ک ــت ملتهای ــا دول stateی
بودنــد به گونــه ای مــی توانســت برایشــان مفید 
ــدت  ــد م ــرای اهــداف بلن ــه نحــوی ب باشــد و ب
استعماریشــان کارکــرد داشــته باشــد ولــی امــروز 
بــه ایــن نتیجه رســیده انــد کــه در قرن بیســت و 
یکــم، بــرای پیشــبرد اهدافشــان بهتــر اســت که 
یــک تغییــر تقریبــا بنیادیــن در این منطقــه ایجاد 
بشــود و یعنــی بــه جــای اینکــه مــا یک ســوریه 
واحــد داشــته باشــیم یا یــک عــراق واحد داشــته 
ــیم و  ــته باش ــد داش ــی واح ــک لیب ــا ی ــیم ی باش
چــون ایــن کشــورها دیگــر نمــی تواننــد بــه آن 
ــرای آنهــا  کارکــرد داشــته  ــد ب صــورت کــه بای
باشــند ایــن چنیــن گــروه هایــی را ایجــاد کردند.
ــی  ــت های ــا و سیاس ــروه ه ــن گ ــون ای ــا چ  ام
کــه آمریــکا و کشــورهای غربــی درآینــده 
ــام  ــق انج ــن مناط ــد در ای ــد دارن ــک قص نزدی
بدهنــد )مضــاف بــر آن چیــز هایــی کــه تــا بــه 
ــی هــم  ــه داخل ــد جنب ــد( بای ــروز ایجــاد کردن ام
داشــته باشــد، بــه همیــن خاطــر ســرویس هــای 
ــد داعــش  ــی را مانن ــروه های ــا گ ــی آنه اطالعات
ــت  ــه ای حمای ــه گون ــد و ب ــی کنن ــت م درس
مــی کننــد و ایــن هــا را بســط و گســترش مــی 
دهنــد ولــی اگــر بخواهیــم بــه صــورت کلــی و 
خالصــه ایــن مطالــب را پاســخ بدهیــم بایــد بــه 
ایــن صــورت بیــان کنیم کــه پدیــده تروریســم و 
مســئله انتحــاری یــک جنبــه آن جنبــه سیاســی 
ــی  ــوط م ــه آن مرب ــک جنب ــی اســت و ی -امنیت

شــود بــه آنجایی کــه مفهــوم انســان، انســانیت، 
ــد و  ــد باش ــان بای ــه انس ــزی ک ــوم آن چی مفه
اینکــه چگونــه بایــد باشــد و زیســت خــودش را 

ــد. ــد شــکوفا بکن ــه بای چگون
 وقتـی نیهیلیسـم بـه معنـای فلسـفی و امـروز، 
گسـترش آن به معنـای اجتماعـی و فرهنگی که 
اتفاق افتـاده، معیارهـای کنش های انسـان ها را 
مـی توانـد تغییر بدهـد باید دقت داشـت کـه این 
یـک موضـوع  بسـیار مهمـی اسـت و مـی تواند 
خطـرات بزرگی را بـرای نه تنها جامعـه اروپا بلکه 
بـرای جامعـه بشـری بـه معنـای جامعه بشـری 
داشـته باشـد، و در واقـع به عنـوان آخریـن کالم 
یـک سـخنی از »لئو بوسـکالیا« را بیـان می کنم 
که مـی گویـد: مصریـان باسـتان اعتقاد داشـتند 
کـه پـس از مـرگ از آنها تنها دو سـوال پرسـیده 
مـی شـود اولیـن سـوالی کـه پرسـیده می شـود 
این اسـت کـه »آیـا شـادی را یافتـی؟« و دومین 
سـوال اینکـه »آیـا شـادی را آفریـدی؟« ایـن به 
این معنا اسـت کـه آیـا در کلیت جامعه بشـری و 
انسـانی، نظام های سیاسـی اقتصادی، فرهنگی، 
اجتماعـی ما در پـی این هسـتند که شـادی را در 
جامعـه انسـانی بیابند و دنبال سـعادت باشـند و یا 
اگـر آن را نیافتـه به سـمتی بروند کـه آن را خلق 
بکننـد. یـا اینکـه نـه؛ اساسـا ما  بـه دنبـال مرگ 
و نابـودی هسـتیم. ایـن همـان بحثی اسـت که 
»اریـک فـروم« در حـدود 50 سـال پیـش بـا دو 
مفهوم »نکروفیلیـا« و »بایوفیلیا« مطرح می کند 
کـه انسـان امروز بـه جای اینکـه به دنبـال ایجاد 
شـادی ایجـاد حیـات و بسـط شـادی و سـعادت 
باشـد به دنبـال شـی وارگی مـی رود و بـه دنبال 
شـیئیت مـی رود و بـه دنبـال ایـن مـی رود کـه 
زندگـی را از روح خـارج بکند و هـم اکنون هم اگر 
به رسـانه هـا نگاهـی بکنیـد خواهید دیـد که آن 
روح جمعـی کـه االن در اروپا و آمریـکا وجود دارد 
مخصوصـا در ارتبـاط با مسـئله تروریسـم نشـان 
مـی دهد کـه غالـب هـای ذهنـی آنهـا هنـوز از 
آن غالـب های امنیتی خارج نشـده و اساسـا نمی 
خواهنـد بازنگـری بکنـد مفروضات، بینـش ها و 
گرایـش های خودشـان را و به دنبال یک دشـمن 

سـازی و غیریت سـازی هسـتند.
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آســـــیا
دبیران : بنفشه اسماعیلی
علی کاووسی نژاد
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آ ســـــــیا

جــان کــری، در اولیــن ســفر بــه افغغانســتان بعــد از ایجــاد دولــت 
ــن  ــر ای ــان عم ــرای پای ــه ب ــی ک ــر مخالفان ــر س ــی، ب وحــدت مل
ــت  ــت و گف ــرد ریخ ــد، آب س ــماری می کنن ــت لحظه ش حکوم

ــدارد. ــخ انقضــا ن ــی افغانســتان تاری ــت وحــدت مل دول
ــی  ــدت مل ــت وح ــکیل دول ــم از تش ــال و نی ــک س ــش از ی بی
افغانســتان کــه در واقع بــه مانند دارویــی اجبــاری برای پایــان دادن 
بــه جنجال هــای انتخاباتــی ایــن کشــور تشــکیل شــد، می گــذرد.
در ایــن دولــت، اختالف هــا بیــن دو رهبــر بــر ســر مســایل 
ــدی  ــای کلی ــن مقام ه ــه، تعیی ــکیل کابین ــد تش ــدی؛ مانن کلی
ــان و موضــع افغانســتان  ــا طالب ــح ب حکومــت، گفت وگوهــای صل
ــت آن شــده  اســت. ــن، بخشــی از هوی ــه بحــران یم در رابطــه ب
مــردم افغانســتان در دو دور انتخابــات ســالهای گذشــته، تهدیدهای 
طالبــان را بــه جــان خریدنــد و در انتخــاب شــرکت کردنــد. آنــان 
امیــدوار بودنــد کــه حکومــت جدیــد صلــح بیــاورد، دسترســی بــه 
ــم  ــری فراه ــای کاری بیش ت ــق بخشــد و زمینه ه ــت را تحق عدال
ــکیل  ــرای تش ــب ب ــن دو رقی ــری بی ــان ک ــی ج ــا وقت ــد. ام کن
حکومــت وحــدت ملــی توافــق ایجــاد کــرد، قــدرت بیــن »اشــرف 
غنــی« رئیــس جمهــور حــال حاضــر و »عبــداهلل  عبــداهلل« رئیــس 

دولــت وحــدت ملــی  ایــن کشــور تقســیم شــد.
ــه خاطــر حفــظ افغانســتان از ســقوط  ــا آنکــه »جــان  کــری« ب ب
در هــرج  ومــرج تحســین شــد؛ امــا از آن جایــی کــه هــردو طــرف 
تــازه از جنجال هــای تلــخ انتخاباتــی برگشــته بودنــد، ایــن طــرح 
ــک  ــد. ی ــوم می ش ــص و مشــکل زا معل ــان روز نخســت ناق از هم
ــه  ــود ک ــت می ش ــون ثاب ــق، اکن ــن تواف ــس از ای ــم پ ــال و نی س
ــی وجــود دارد؛ چــون غنــی و  ــی در حکومــت وحــدت مل اختالفات
ــق  ــی تواف ــدی مل ــه سیاســت گذاری های کلی ــداهلل در رابطــه ب عب

ــد. نظــر ندارن
 از جملــه اینکــه غنــی بــرای بــه دســت آوردن حمایــت عربســتان 
ســعودی کــه پاکســتان را زیــر فشــار قــرار دهــد تــا در رابطــه بــا 
ــع  ــد،  از موض ــازی کن ــازنده ب ــش س ــتان نق ــح افغانس ــد صل رون
عربســتان در برابــر یمــن حمایــت کــرد و حتــی ســوگند خــورد که 
اگــر حرمیــن شــریفین بــا تهدیــد روبــرو شــود، از آن دفــاع خواهــد 
کــرد. بــا آن کــه بــه نظــر می رســید کــه عبــداهلل بــا غنــی هم نظــر 
ــور  ــا حض ــه ب ــرد ک ــالم ک ــه ای اع ــی مصاحب ــا وی ط ــت ام اس
عربســتان در یمــن مخالــف اســت و ایــن خود نشــان دهنــده تغییر 

دیــدگاه هــا و سیاســت هــا دراینبــاره اســت.
افــزون برایــن، تعییــن »شــکریه بارکــزی« -عضــو پارلمــان و 
یکــی از هــواداران قــوی غنــی- بــه عنــوان رییــس کمیســیون 
ــک  ــه ی ــل ب ــداهلل تبدی ــی و عب ــن غن ــی، بی اصالحــات انتخابات
ــت  ــتان، ریاس ــی افغانس ــس اجرای ــد. ریی ــی ش ــوع جنجال موض
وی را بــر ایــن کمیســیون نپذیرفــت. بــه کمیســیون اصالحــات 
انتخاباتــی وظیفــه داده شــده کــه پیــش از برگــزاری انتخابــات 
ــازد.  ــی  س ــی و عمل ــی را معرف ــات انتخابات ــی، اصالح پارلمان
ــک   ــی ی ــات پارلمان ــزاری انتخاب ــده، برگ ــزارش  ش ــه گ چنان ک
ــه  ــا ایــن کمیســیون کارش ب ــر انداختــه  شــده ت ــه تأخی ســال ب

ــان برســد. پای
ــا این حــال، اختــالف جــدی  بیــن رییــس جمهــور افغانســتان  ب
و رییــس اجرایــی ایــن کشــور کــه شــکاف را بیش تــر 
ــش  ــتاد مشــترک ارت ــس س ــن ریی ــر تعیی ــر س ــرده اســت، ب ک
ــش  ــد در ارت ــی قدرت من ــک ســمت خیل ــود کــه ی افغانســتان ب
ــی«  ــق اهلل بریال ــداهلل، »عتی ــداهلل عب ــد. عب ــاب می آی ــه حس ب

ــن  ــاع ای ــاون وزارت دف ــال مع ــه قب ــود ک ــرده ب ــنهاد ک را پیش
ــا  ــداهلل اســت؛ ام ــک عب ــکاران نزدی ــود و یکــی از هم کشــور ب
ــن او در  ــا تعیی ــی ب ــرف غن ــتان اش ــوری افغانس ــس جمه ریی
ــر  ــزد وزی ــه، نام ــت. در نتیج ــرده اس ــت ک ــمت مخالف ــن س ای
ــرال »افضــل لودیــن«،  ــرای وزارت دفــاع، ژن رییــس جمهــور ب
یکــی از فرماندهــان زمــان »نجیــب اهلل« کــه در نبــرد مشــهور 
ــرای  ــده، ب ــن جنگی ــا مجاهدی ــه ۱990 ب ــاد« در ده »جالل آب
ــر  ــرف نظ ــری اش ص ــزد وزی ــا، از نام ــن تنش ه ــتن از ای کاس

ــرد. ک
ــداهلل  ــی، عب ــس اجرای ــه  ریی ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن ب ــم چنی ه
ــان یــک شــام رســمی  ــداهلل، از اظهــارات جــان کــری در جری عب
بــرای میزبانــی از هــردوی آنــان در هنــگام سفر شــان بــه آمریــکا، 
نیــز ناراحــت بــود. جــان کــری بــا اشــاره بــه معامله سیاســی ســال 
ــرره  ــون، مق ــچ قان ــر اســاس هی ــود: »ب ــه ب ــرده گفت گذشــته بی پ
ــدرت را تقســیم  ــی ق ــه  اشــرف غن ــود ک ــدم، الزم نب ــه مق و نمون
کنــد و دولــت وحــدت ملــی تشــکیل دهــد.« عبــداهلل عبــداهلل در 
ــت: »ســمت ریاســت  ــل گف ــت در نشســتی در کاب ــگام صحب هن
ــد،  ــروه خاصــی نمایندگــی نمی کن ــه  نیســت و از گ ــی، تحف اجرای
بلکــه ایــن ســمت در نتیجــه انتخابــات و در نتیجــه تشــکیل یــک 

دولــت وحــدت ملــی بــه میــان آمــد.
بــا درنظــر گرفتــن مــوارد مذکــور و با توجــه بــه اینکه ایــن اختالف 
ــوان  ــی اســت کــه بت ــای دولت ــرای بق ــزرگ ب هــا یــک ضعــف ب
ــدت  ــت وح ــان دول ــیاری از مخالف ــذا بس ــد ل ــر باش ــد و موث کارام
ملــی افغانســتان منتظــر پایــان ایــن دولــت و تشــکیل لویــی جرگه 
هســتند. از دیگــر ســو بــر طبــق توافــق انجــام شــده عمــر دولــت 
وحــدت ملــی افغانســتان تــا مــدت حــدودا ۶ مــاه دیگــر پایــان می 
ــی افغانســتان موظــف  ــت وحــدت مل ــن اســاس دول ــر ای ــد. ب یاب
ــات ســمت  ــه و انجــام انتخاب ــی جرگ ــا تشــکیل لوی ــه ب اســت ک

ریاســت اجرایــی را بــه نخســت وزیــری ارتقــا دهــد.
ــالم  ــل اع ــفر از قب ــک س ــری در ی ــان ک ــته ج ــا دو روز گذش  ام
ــی   ــدت مل ــت وح ــران حکوم ــا رهب ــد و ب ــل ش ــده وارد کاب نش

ــرد. ــدار ک ــتان دی افغانس
ــد از  ــفرش بع ــن س ــکا در اولی ــه آمری ــر خارج ــری، وزی ــان ک ج
ایجــاد حکومــت وحــدت ملــی بــه افغانســتان، بــر ســر مخالفانــی 
ــد،  ــن حکومــت لحظه شــماری می کنن ــان عمــر ای ــرای پای ــه ب ک
آب ســرد ریخــت و گفــت کــه حکومــت وحــدت ملــی  افغانســتان 

ــدارد. تاریــخ انقضــا ن
ــه  ــا اشــاره ب ــان تاثیرگــذار اپوزیســیونی در افغانســتان ب چنــد جری
ــدت  ــت وح ــاد حکوم ــه بنی ــی ک ــه سیاس ــش اول موافقت نام بخ
ــد از  ــت را بع ــن حکوم ــی ای ــار و توانای ــکل داده، اعتب ــی را ش مل

ــد. ــوال می برن ــر س ــال کاری آن زی ــن س دومی

ــن بخــش آورده شده اســت کــه »رئیــس جمهــوری متعهــد  در ای
ــون  ــل قان ــه منظــور بحــث روی تعدی ــه جرگــه را ب ــا لوی اســت ت
اساســی و ایجــاد پســت نخســت وزیــری اجرایی دایــر نمایــد«، آن 

ــال نخســت کار. ــم در دو س ه
ــن  ــردن ای ــرنگون ک ــرای س ــان ب ــن طالب ــگ خونی ــار جن فش
حکومــت ســر جــای خــودش، شــورای حراســت و ثبــات، جبهــه 
ملــی نویــن افغانســتان، بســیاری از وزیــران دولــت حامــد کــرزی، 
رئیــس جمهــوری پیشــین و حتــی مشــاوران  رئیــس جمهــور غنی 
ماننــد »ضیــاء مســعود« و »حســین انــوری« نســبت بــه کارآیــی 
ــی به رهبــری اشــرف غنــی و عبــداهلل عبــداهلل  ــت وحــدت مل دول

ــد. ــد دارن تردی
ــدت  ــت وح ــر حکوم ــن دو رهب ــر بی ــاوت نظ ــر، تف ــرف دیگ از ط
ملی بــر ســر مســائل مهمــی ماننــد اصالحــات در کمیســیون های 
ــت و  ــر نظــام حکومتــی، عــزل و نصب هــا در دول ــی، تغیی انتخابات
گفت وگوهــای صلــح بــا طالبــان، خیلی هــا را نســبت بــه موفقیــت 
و حتــی پایــداری ایــن حکومــت بدبیــن کــرده اســت. برخی هــم از 

»اصالحــات و نجــات نظــام افغانســتان« ســخن می گوینــد.
ــت، در  ــی را ریخ ــدت مل ــت وح ــرح دول ــه ط ــری، ک ــان ک ج
ــی  ــان سیاس ــه مخالف ــرد ک ــفر ک ــتان س ــه افغانس ــرایطی ب ش
ــد،  ــاه شــهریور لحظه شــماری می کنن ــرای رســیدن م حکومــت ب
ــا گام  ــود، ام ــاله می ش ــی دو س ــه سیاس ــه موافقت نام ــی ک ماه
ــه  ــه جرگ ــق لوی ــت از طری ــاختار حکوم ــر س ــرای تغیی ــی ب بزرگ

ــت. ــده  اس ــته نش ــی برداش ــون اساس قان
 امــا حــاال کــه دولــت افغانســتان آمادگــی برگــزاری لویــه جرگــه 
را نــدارد تــا پســت ریاســت اجرایــی را بــه نخســت وزیری اجرایــی 
ارتقــا دهــد، فشــارهای گروه هــای اپوزیســیون بیشــتر هــم شــده  
اســت. ایــن گروه هــا پافشــاری دارنــد کــه رهبــران دولــت وحــدت 
ملــی بــه مــواد موافقت نامــه سیاســی کــه تعهــد کرده انــد، عمــل 

کننــد.
امــا پیــام وزیــر خارجــه آمریــکا روشــن اســت. کــری در نشســت 
مشــترک خبــری بــا اشــرف غنــی گفــت: »بگذاریــد تصریــح کنم. 
ــه در  ــن موافقت نام ــردم. ای ــازی ک ــه را زمینه س ــن موافقت نام م
ــن  ــد. ای ــان نمی یاب ــر پای ــاه دیگ ــش م ــی ش ــال یعن ــان دو س پای
ــج  ــش پن ــه مدت ــت ک ــی اس ــدت مل ــت وح ــه حکوم موافقت نام

ســال اســت.«
ــه  ــه ب ــن موافقت نام ــن اســت: »ای جــان ســخنان جــان کــری ای
ــدارد. قانــون اساســی یــک رئیــس  هیــچ صــورت زمــان انقضــا ن
جمهــوری برگزیــده و رئیــس جمهــوری هــم بــا تشــکیل حکومت 

وحــدت ملــی موافقــت کــرده اســت.«
ــی و  ــی مال ــن حام ــش بزرگ تری ــکا برای ــه آمری ــتان ک در افغانس
ــن شــاید فصــل الخطــاب قلمــداد شــود. هــر  سیاســی اســت، ای

بنفشه اسماعیلی

خط و نشان کری برای 
مخالفان دولت وحدت 

ملی افغانستان
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آ ســـــــیا

ــر رئیــس جمهــوری و رئیــس اجرایــی حکومــت  دو دفت
وحــدت ملــی افغانســتان از ایــن ســخنان اســتقبال 
ــا  ــه ام ــش از هم ــری بی ــالت  ک ــن جم ــد. ای کرده ان

ــد. ــت کن ــد تقوی ــی را می توان ــی  غن ــع سیاس مواض
غنــی کــه از تقســیم 50-50 قــدرت بــا آقــای عبــداهلل از 
همــان روز اول ناراضــی بــود، از دو دســتگی راس قــدرت 
رنــج می بــرد و میلــی چندانــی بــه دادن مشــروعیت بــه 

چنیــن ســاختاری هــم نــدارد.
ــی  ــخنگوی غن ــاون س ــوی«، مع ــین مرتض »شاه حس
می گویــد: »بــا ختــم توافق نامــه سیاســی عمــر حکومــت 
ــن از صالحیت هــای  ــد. ای ــی خاتمــه نمی یاب وحــدت مل
رئیــس جمهــوری و حکومــت وحــدت ملــی اســت کــه 

ــد.« ــه می دهن ــود ادام ــه کار خ ــه مکانیســمی ب ــا چ ب
ســخنگوی رئیــس جمهــوری از نقــش رئیــس اجرایــی 
ــت  ــه صراح ــال، ب ــد از دو س ــت بع ــه کار حکوم در ادام
ــا رئیــس  ســخن نمی گویــد و توضیــح نمی دهــد کــه آی
جمهــوری در مکانیســمی کــه مــورد نظــر اســت، پســت 
ــد داد  ــا خواه ــه نخســت وزیری ارتق ــی را ب ــس اجرای رئی

یــا نــه.
امــا مجیــب رحیمــی، ســخنگوی رئیــس اجرایــی 
ــر  ــا تغیی ــادی و اساســی م ــد: »خواســت های بنی می گوی
نظــام بــوده اســت. مــا عمــال نظــام را تغییــر داده ایــم، از 
ریاســتی بــه یــک ســاختار صدارتــی. امــا حــاال ایــن باید 
وارد قانــون اساســی شــود. اصالحــات انتخاباتــی بیایــد، 
لویــه جرگــه برگــزار شــود و ریاســت اجرایــی به صــدارت 

اجرایــی ارتقــا یابــد.«
دوپارچگــی در حکومــت وحــدت ملــی، از مســائل اصلــی 
در عرصــه سیاســی افغانســتان دانســته می شــود. تــداوم 
ــری از  ــتان و جلوگی ــی افغانس ــت کنون ــی وضعی حداقل
ــه  ــن کشــور، در شــرایطی ک ــرج بیشــتر در ای هــرج و م
آمریــکا بــه ســوی انتخابات ریاســت جمهــوری مــی رود، 
بــرای ایــن کشــور اهمیــت دوچنــدان پیــدا کــرده اســت.
ــروزی  ــات آن کشــور و پی ــکا انتخاب ــرای آمری ــع ب در واق
دموکرات هــا مهــم اســت. بــرای عبــداهلل عبــداهلل حفــظ 
ــه  ــم ب ــی ه ــرف غن ــرای اش ــی و ب ــس اجرای ــب رئی لق
ــرای  ــت ب ــب فرص ــه و کس ــه جرگ ــادن لوی ــق افت تعوی

ــه. ــت جرگ مدیری
ــه و مدیریــت  ــکاـ  کــه تشــویش دارد فیصل ــرای آمری  ب
لویــه جرگــه اوضــاع را از کنترلــش در ایــن مــدت ده مــاه 
باقــی مانــده از دوره ریاســت اوبامــا خــارج نمایــدـ  حفــظ 
ــی کــه  ــرای اشــرف غن ــی اهمیــت دارد. ب وضعیــت فعل
ــارم  ــال چه ــه را در س ــه جرگ ــزاری لوی ــته برگ در گذش
ریاســت جمهــوری خــود وعــده داده اســتـ  ایــن توافــق 
ــت و در  ــتر در دول ــداهلل را بیش ــا عب ــد ت ــت می ده فرص
ــاع را  ــد اوض ــد و بتوان ــف بگردان ــش ضعی ــان حامیان می
ــد و  ــت نمای ــان مدیری ــا آن زم ــود ت ــل خ ــق می مطاب
ــی  ــا پیوســتن احتمال ــا ب ــدوار اســت ت چــه بســا کــه امی
ــا را  ــد آن ه ــار« بتوان ــان و  »حکمتی ــی از طالب جناح های
ــا خــود داشــته  ــه جرگــه در همراهــی ب ــت لوی در مدیری

ــد. باش
ــود  ــردم از خ ــت م ــی حمای ــه نگران ــداهلل  ک ــداهلل عب عب
دارد، ایــن فیصلــه آمریــکا را فرصتــی می دانــد تــا لقــب 
ریاســت را بــرای خــود حفــظ کنــد و از خــود بــه آمریــکا 
یــک چهــره انعطاف پذیرتــر و قابــل تعامــل ارائــه دهــد.
ســفر وزیــر خارجــه آمریکا کــه در افغانســتان بــه »حالل 
ــه  ــازه ای ب ــق ت ــاید رم ــه، ش ــهرت یافت ــکالت« ش مش
جــان حکومــت وحــدت ملــی بدمــد و جایگاهــش را بــار 
دیگــر تقویــت کنــد، امــا ایــن حکومــت را از فشــار افــکار 
ــی اش  ــدات اساس ــردن تعه ــی ک ــرای اجرای ــی ب عموم
مبنــی بــر اصالحــات سیاســی و حکومــت داری خــوب در 

امــان نخواهــد گذاشــت.

ــد و  ــط هن ــازی رواب ــادی س ــه ع ــی ب ــیای جنوب ــح در آس صل
پاکســتان بســتگی دارد کــه بــا حــل منازعــات فعلــی و خواســت 
سیاســی رهبــران دو کشــور رابطــه مســتقیم دارد امــا اختــالف بــر 

ــح اســت. ــر تــالش هــای صل ــار ســنگینی ب ســر کشــمیر ب
اگــر بــه تاریــخ روابــط دو کشــور هنــد و پاکســتان در ســال هــای 
ــدو  ــان ب ــه از هم ــتان ک ــد پاکس ــم دی ــم خواهی ــگاه کنی ــر ن اخی
ــی و پاکســتان  ــی پاکســتان غرب ــه جــدا یعن تاســیس از دو منطق
شــرقی )بنــگالدش کنونــی( تشــکیل  شــده بــود، در ســه بخــش 
ــل  ــا الاق ــه ی ــگاه خصمان ــدا کــرد و ن ــالف نظــر پی ــد اخت ــا هن ب
رقابــت آمیــز پاکســتان بــه هنــد تحــت تاثیــر ایــن ســه موضــوع 

ــرار گرفــت: ق
- مسئله کشمیر و حق مالکیت تاریخی آن؛

ــد  ــه از هن ــاب« ک ــای »پنج ــه ه ــع آب رودخان ــرس از قط - ت
ــوند؛ ــی ش ــرازیر م س

- نگرانی دائمی از تجزیه ارضی.
مســئله کشــمیر و تــرس از قطــع چشــمه هــای آب رودخانــه های 
»پنجــاب« کــه از کوههــای تحــت کنتــرل هنــد سرچشــمه مــی 
ــه آن وابســته اســت، امــوری  ــد و اساســا بقــای پاکســتان ب گیرن
سیاســی هســتند ولــی در همــان حــال یــک واقعیــت مهمتــر را 
گوشــزد مــی کننــد. اینکــه شــبه قــاره هنــد بــه لحــاظ جغرافیــای 
طبیعــی در یــک حــوزه وابســته بــه هــم اســت و آب و خــاک باهم 

امــکان زیســت و رونــق بشــری را بــه وجــود آورده انــد.
کوههــای هیمالیــا آب رودخانــه هــای بــزرگ شــبه قــاره را تامین 
ــا  ــود ت ــیر خ ــا را در مس ــه ه ــا و جلگ ــه ه ــد و رودخان ــی کنن م
اقیانــوس هنــد مشــروب مــی ســازند. تمــدن هنــدی- اســالمی 
محصــول ایــن پیونــد ذاتــی محیــط جغرافیایــی طبیعــی اســت اما 

ــادل طبیعــی آنهــا را برهــم زده اســت. سیاســت، تع
 یکــی از موضواعــات محــرک در ایــن زمینه پــروژه ســد »ووالر« 
اســت. ایــن پــروژه شــامل ســدی بــر رودخانــه »جهلــم« اســت 
کــه ســاخت آن بــرای هدایــت آب بیــن دریاچــه »ووالر« و 
ــه شــده  ــاه هــای زمســتان در نظــر گرفت »برامــوال« در طــول م
اســت. از نظــر پاکســتانی هــا اهمیــت اســتراتژیک ایــن پــروژه در 
ــد از طریــق ایــن ذخیــره ســازی  ایــن اســت کــه هنــد مــی توان
تهدیــدی را بــه اراضــی وســیع کشــاورزی پنجــاب اعمــال کنــد. 
ــدت  ــرای م ــع آب ب ــه قط ــم ب ــد تصمی ــالوه چنانچــه هن ــه ع ب

زمــان طوالنــی بگیــرد- بــه ویــژه در فصــل هــای خشــک- مــی 
توانــد بــه طــور ســاختگی باعــث کمبــود شــدید بــرق شــود.

موضــوع ســوم یعنــی نگرانــی پاکســتان از تجزیــه ارضــی بعــد از 
جدایــی بنــگالدش کابوســی اســت کــه پاکســتان را رهــا نکــرده 
اســت. یکــی از عوامــل مهــم حفــظ نــگاه خصمانــه پاکســتان بــه 
ــاور  ــر ایــن ب هنــد در همیــن واقعیــت نهفتــه اســت. پاکســتان ب
ــی  ــای قوم ــه ه ــل تجزی ــتراتژی تحمی ــد در اس ــه هن ــت ک اس
پاکســتان جــدی اســت و بــرای مقابلــه بــا ایــن امــر، اســتراتژی 
ــتراتژی  ــرده اســت. در اس ــن ک ــد تدوی ــا هن ــاط ب ــود را در ارتب خ
ــر  ــد ب ــی و تاکی ــدرت جهان ــی ق ــع اصل ــا مناب ــد ب پاکســتان، پیون
تفــاوت هــای فرهنگــی بیــن تمــدن هنــدی و تمــدن اســالمی 
بــه قصــد یارگیــری از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت اما 
حقیقــت آن اســت کــه ایــن سیاســت تمامــا بــه ســود پاکســتان 
ــه وجــود آورده اســت. عمــل نکــرده و دشــواری هــای جــدی ب

ــری  ــدازه درگی ــه ان ــتان ب ــد و پاکس ــان هن ــی می ــچ اختالف هی
ــان  ــت. از زم ــرده اس ــت نک ــاد خصوم ــمیر ایج ــگی کش همیش
تفکیــک هنــد، مســتعمره بریتانیــا و ایجــاد کشــور هــای هنــد و 
پاکســتان تاکنــون اختــالف در مورد کشــمیر میــان ایــن دو منجر 

ــط آنهــا شــده اســت. ــه تلخــی رواب ب
ــر  ــوع و دیگ ــن موض ــا ای ــار ب ــه ب ــون س ــا کن ــور ت ــن دو کش ای
ــال  ــد )درس ــده ان ــگ ش ــر جن ــه آن درگی ــوط ب ــات مرب موضاع
۱9۴۷- ۱9۶5تــا ۱9۶8و۱9۷۱(؛ در ســال هــای ۱988و 2002 
آنهــا در آســتانه جنــگ قــرار گرفتنــد. نگرانــی بســیار زیــاد بیــن 
المللــی موجــب تحریــک تــالش هــای چنــد جانبــه بــه منظــور 
ــن اختــالف شــده  ــرای خاتمــه بخشــیدن رســمی ای وســاطت ب
اســت. هنــوز نــه جنــگ و نــه مذاکــره ایــن موضــوع را بــه نتیجــه 
ــه میــان دو  نزدیــک نکــرده اســت؛ از زمــان شــلیک اولیــن گلول
طــرف حــدود ۶0 ســال پیــش هیــچ تغییــر فاحشــی در وضعیــت 

ــداده اســت. ــن ســرزمین رخ ن ای
ــگ ســال ۱9۷۱  ــاد در جن ــال شکســت قاطــع اســالم آب ــه دنب ب
میــان دو کشــور و متعاقــب آن برتــری هنــد در تســلیحات غیــر 
ــاد.  ــه ســردی نه ــات رو ب ــن اختالف ــی ای ــرای مدت هســته ای، ب
ــد  ــم گرفتن ــترک تصمی ــور مش ــه ط ــور ب ــال ۱9۷2 دو کش در س
خــط آتــش بــس ســازمان ملــل در »ســیمال« را بــه خــط کنتــرل 
)line of control( تبدیــل کننــد. توافــق در مــورد ســیمال نــه 
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تنهــا بــه عنــوان گامــی مثبــت ســتوده شــد بلکــه آغازگــر عصــر 
ــد. ــه شــمار آم ــن دو کشــور ب ــط ای ــادی ســازی رواب ع

ــد.  ــرح ش ــیاچین« مط ــه »س ــالف در منطق ــال ۱98۴ اخت در س
یخچــال ســیاچین در منطقــه ای واقــع اســت کــه خــط آتــش بس 

و خــط کنتــرل هیچــک بــه طــور کامــل تعریــف نشــده انــد.
ــع ۱۱ ســپتامبر  ــی دهــه ۱990 و پــس از وقای در ســال هــای پایان
و متعاقــب آن مشــارکت هنــد و پاکســتان در ائتــالف بیــن المللــی 
علیــه تروریســم، چهــار بحــران توجــه بیــن المللــی را مجــددا بــه 

ســوی منازعــه هنــد و پاکســتان جلــب کــرده اســت.
ــش  ــر دو  آزمای ــد ه ــتان و هن ــال ۱998 پاکس ــه در س اول اینک
ســالح هــای هســته ای انجــام دادنــد. )هنــد نخســتین آزمایــش 
هســته ای خــود را در ســال ۱9۷۴ انجــام داده بــود و ایــن دومیــن 
آزمایــش هســته ای ایــن کشــور بــود.( اگــر چــه ناظــران مــدت ها 
بــود کــه بــه وجــود برنامــه تســلیحات هســته ای در این دو کشــور 

مظنــون بودنــد، ایــن آزمایــش هــا جهــان را متعجــب کــرد.
سـپس در ماه مـی ۱999 پاکسـتان در تالش برای منحـرف کردن 
افـکار بیـن المللـی از کشـمیر بـه جنگ بـا هند دامـن زد. چنـد ماه 
پس از دیدار تاریخی »واجپاتی« نخسـت وزیر اسـبق هنـد از الهور 
و بـه دنبـال آن امضـای اعالمیـه الهـور، زد و خـوردی در بخـش 
»کارگیـل« درگرفت. نخسـت وزیر پاکسـتان بـرای انجام مشـاوره 
در ایـن زمینـه به چیـن و ایاالت متحـده آمریکا سـفر کـرد. ایاالت 
متحـده و جامعه بیـن المللی تهاجم پاکسـتان را محکوم کـرده و به 
طـور علنـی از هنـد حمایت کردنـد. پـس از مداخله  مسـتقیم »بیل 
کلینتـون« رئیـس جمهـوری وقـت آمریـکا هندی هـا  مجبـور به 

عقب نشـینی شـدند.
ــتان را  ــدار پاکس ــتی طرف ــر تروریس ــدرت عناص ــوم ق ــران س بح
آشــکار کــرد. در ۱3 دســامبر ســال 200۱ اعضــای مســلح »جیــش 
محمــد« و »لشــکر طیبــه« بــه ســاختمان پارلمــان هنــد در دهلــی 
نــو حملــه کردنــد )در حالــی کــه اعضــای هــر دو مجلــس 
ــه  ــت ب ــب آن دس ــد متعاق ــد( هن ــل آن بودن ــذاری در داخ قانونگ
ــالش  ــن ت ــز زد. ای ــد آمی ــک دیپلماســی تهدی اعمــال گســترده ی

شــامل تجهیــز فاحــش نیروهــا در سراســر مــرز هنــد و پاکســتان 
شــد کــه در اواخــر بهــار ســال 2002، دو طــرف را بــه طــور جــدی 

ــرار داد. ــگ ق ــتانه جن در آس
پــس از حملــه بــه پارلمــان هنــد، هنــد و پاکســتان مذاکــرات را از 
ســر گرفتنــد. ایــن گفتگــو هــا در مــوارد چنــدی نظیــر آتــش بــس 
ــد  ــوس جدی ــرل، ایجــاد یــک ســرویس اتوب در سراســر خــط کنت
ــای  ــب پایتخــت ه ــه ترتی ــاد« )ب ــر آب ــن »ســرینگار« و »مظف بی
کشــمیر تحــت کنتــرل هنــد و کشــمیر تحــت کنتــرل پاکســتان( 
ــتان،  ــه پاکس ــفر ب ــرای س ــزاب ب ــام اح ــای تم ــه اعض ــازه ب و اج
ــه رغــم ایــن اقدامــات و سلســله نشســت  ــه اجــرا درآمــد. امــا ب ب
هــای رده بــاال، پیشــرفت چندانــی در مــورد اصــل موضــوع ارضــی 

حاصــل نشــده اســت.
بمــب گــذاری تعطیــالت دیوالــی هندوهــا در دهلــی نــو در نوامبــر 
2005، کــه گــروه هــای مســتقر پاکســتان در آن دســت داشــتند، 
مــی توانســت منجــر بــه بحــران بــزرگ دیگــری شــود کــه تنهــا 

توســط ممانعــت هــای رهبــری هنــد دفــع شــد.
ــه  ــود ک ــن بحــران ب ــال 2008 چهارمی ــی« در س حمــالت »بمبئ
ــت  ــود. سیاس ــور ب ــن دو کش ــش بی ــاد تن ــد در ایج ــه جدی مرحل
ــال  ــی« در س ــت »گیالن ــتقرار دول ــد از اس ــتان بع ــی پاکس خارج
ــی  ــش زدای ــتمرار تن ــی( اس ــز نظام ــی غی ــوان دولت ــه عن 2008)ب
دولــت ســابق بــا هنــد بــود، هــر چنــد ایــن سیاســت بــا مخالفــت 
ــش  ــه ارت ــژه بدن ــه وی ــا ب ــروه ه ــی گ ــوی برخ ــز از س ــی نی های

ــد. ــه ش مواج
ــی در  ــف در بمبئ ــاط مختل ــه نق ــا ب ــت ه ــالت تروریس ــا حم ام
ــاع  ــت اتب ــر دخال ــی ب ــا مبن ــدی ه ــر 2008 و اصــرار هن 2۶ نوامب
ــن دو کشــور  ــش بی ــش تن ــه افزای ــن حمــالت ب پاکســتانی در ای

ــرد. ــک ک کم
اما در سـال جـاری و درحاشـیه کنفرانـس »تغییـرات آب و هوایی« 
پاریـس، »نارنـدرا مودی و نواز شـریف« نخسـت وزیران دو کشـور 
هنـد و پاکسـتان پـس از 8 سـال با یکدیگـر دیـدار کردنـد و در این 

دیـدار یـخ روابط دو کشـور تـا حدودی آب شـد.

ــور  ــر ام ــوراج« وزی ــما س ــدار »سوش ــن دی ــد از ای ــه بع بالفاصل
ــتان  ــه پاکس ــار ب ــن ب ــرای اولی ــا ب ــال ه ــد از س ــد بع ــه هن خارج
ســفر کــرد و در کنفرانــس »رونــد اســتانبول- قلــب آســیا« کــه در 
»اســالم آبــاد« پاکســتان برگــزار مــی شــد شــرکت کــرد. ایــن در 
واقــع اولیــن ســفر یــک وزیــر خارجــه از کشــور هنــد بــه پاکســتان 

ــود. ــودی ب ــری م ــت وزی در دوران نخس
وزیــر خارجــه هنــد در ســفر بــه اســالم آبــاد ضمــن دیــدار بــا نــواز 
شــریف از آمادگــی کشــورش بــرای مذاکــرات بیــن دو کشــور کــه 
پــس از حملــه بمبئــی بــه تعویــق افتــاده بــود خبــر داد و قــرار شــد 
وزیــران خارجــه دو کشــور در ایــن راســتا بــا هم دیــدار کننــد. حتی 
دو طــرف طــی کردنــد که مســئله کشــمیر را نیــز در ایــن مذاکرات 

مطــرح و مــورد بررســی قــرار دهنــد.
ــه دو  ــران خارج ــدار وزی ــد دی ــخ موع ــل از تاری ــدی قب ــا چن ام
کشــور، حملــه تروریســتی بــه پایــگاه هوایــی »پتــان کــوت« هنــد 
ــد از ســوی گــروه تروریســتی »جیــش  ــت هن ــه دول ــه گفت کــه ب
محمــد« پاکســتان و از خــاک ایــن کشــور صــورت گرفــت مجــددا 
ســبب تعلیــق ایــن مذاکــرات شــد و »اجیــت دوول« مشــاور امنیت 
ملــی هنــد نیــز رســما اعــالم کــرد کــه تــا بررســی کامــل پرونــده 
ــه حالــت تعلیــق  ــه تروریســتی مذاکــرات ب ــه ایــن حمل ــوط ب مرب

ــد. درخواهــد آم
در واقــع صلــح در آســیای جنوبــی بــه عــادی ســازی روابــط میــان 
هنــد و پاکســتان بســتگی دارد کــه بــه نوبــه خود بــا حــل منازعات 
فعلی و خواســت سیاســی رهبــران دو کشــور رابطــه مســتقیم دارد. 
ــار ســنگینی را بــر  اختــالف بــر ســر مســئله کشــمیر همچنــان ب

تــالش هــای صلــح وارد کــرده اســت.
بــی تردیــد مناســب تریــن رویکــرد در ایــن راســتا گزینــه سیاســی 
ــور  ــه ط ــواره ب ــور هم ــن دو کش ــری بی ــی. درگی ــه نظام ــت ن اس
موقــت کنتــرل شــده امــا بــا گــذر زمــان دوبــاره بــه وضعیــت قبل 
بازگشــته اســت. ایــن دو کشــور بــرای دســتیابی بــه راه حلــی پایدار 
ــه یکدیگــر  ــی ب ــام زن ــاده روی در اته ــد. زی ــه گفتگــو دارن ــاز ب نی

هیــچ پیشــرفتی بــرای آنهــا بــه دنبــال نخواهــد داشــت.
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ــتقالل  ــران از اس ــت ای ــف« حمای ــان علی ــک عثم ــن بی »حس
قرقیزســتان را در دو دهــه گذشــته ســتود و پشــتیبانی از سیاســت 
مقامــات ایــران بعــد از رفــع تحریــم هــا را از جملــه اصــول مهــم 

بــرای دولــت بیشــکک برشــمرد.
ــه مناســبت بیســتمین ســال  ســفارت جمهــوری قرقیزســتان ب
تاســیس و حضــور در جمهــوری اســالمی ایــران شــاهد برگزاری 
نشســت مطبوعاتــی بــه میزبانــی »حســن بیــک عثمــان علیف« 

ســفیر ایــن کشــور در ایــران بــود.
وی در ایــن نشســت از حمایــت هــای بــی دریــغ ایــران از 
ــی  ــس از فروپاش ــتان پ ــای قرقیزس ــوری نوپ ــتقالل جمه اس
اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق قدردانــی کــرد و ســطح عالــی 
ــت  ــه بیس ــتاوردهای رابط ــور را از دس ــن دو کش ــا بی همکاریه
ســاله ای توصیــف کــرد کــه بــر پایــه احتــرام متقابــل، رعایــت 
ــا  ــی یکدیگــر بن ــور داخل ــه در ام ــون، انصــاف و عــدم مداخل قان

ــت. ــده اس ش
ــور  ــی دو کش ــی و دین ــترکات فرهنگ ــه مش ــه ب ــا توج وی ب
نقــش حمایــت گرانــه ایــران از جمهــوری قرقیزســتان را ســتود 
ــن  ــه و بی ــطوح دوجانب ــه در س ــرارداد و توافقنام ــول 5۶ ق و حص
المللــی و ۴8 تفاهــم نامــه بیــن ارگانهــا و مقامــات دو کشــور را 

ــت. ــور دانس ــط دو کش ــتردگی رواب ــر گس ــی ب گواه
بــه گفتــه علیــف، ایــن توافقنامــه هــا در زمینــه هــای مختلــف 
ــولی و  ــذاری، کنس ــرمایه گ ــادی، س ــاری، اقتص ــی، تج سیاس

ــت. ــوده اس ــزا ب ــدور وی ص
وی همچنیــن بــه قدردانــی مــردم قرقیزســتان از حمایــت هــای 
ســازنده جمهــوری اســالمی ایــران اشــاره و احســاس قلبــی آنهــا 

را بــر پایــه محبــت و بــرادری توصیــف کــرد.
در مقابــل، علیــف از حمایت متقابل قرقیزســتان از سیاســت های 
ــژه در  ــه وی ــته ب ــه ادوار گذش ــران در هم ــوری اســالمی ای جمه
دوران مذاکــرات هســته ای ایــران بــا کشــورهای غربــی ســخن 
ــاک  ــران را دردن ــه ته ــی علی ــن الملل ــای بی ــم ه ــت و تحری گف

توصیــف کــرد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه ســفر ســال گذشــته »آلمــاس بیــک 
ــی از  ــران یک ــه ای ــتان ب ــوری قرقیزس ــس جمه ــف« ریی آتامبای

دســتاوردهای ایــن ســفر را دیــدار وی بــا آیــت اهلل »ســید علــی 
ــوان و آن را نشــانه ای از  ــالب عن ــر معظــم انق ــه ای« رهب خامن

ســطح بــاالی میزبانــی جمهــوری اســالمی توصیــف کــرد.
ــران  ــا ای ــتان ب ــای قرقیزس ــق ه ــه تواف ــرد ک ــد ک ــف تاکی علی
ــون پشــتیبانی از سیاســت  ــت اصــول مهمــی چ ــه رعای ــر پای ب
مقامــات ایــران بعــد از رفــع تحریــم هــا، بهبــود روابــط ایــران بــا 
کشــورهای غربــی و همچنیــن تــالش ایــران بــرای دســتیابی به 

ــتوار اســت. ــد اس ــای خارجــی جدی بازاره
ــه  ــی ب ــردان ایران ــاص دولتم ــای خ ــه از سیاســت ه وی در ادام
عنــوان الگویــی مناســب بــرای قرقیزســتان و کشــورهای دیگــر 

ــاد کــرد. ی
ــه  ــل از جمل ــه مراح ــران در هم ــکار ای ــف، راه ــه علی ــه گفت ب
ــاغ، مناقشــات تاجیکســتان در  ــره ب ــه حــل بحــران ق کمــک ب
ســال هــای 2005 و 20۱0 و همچنیــن کمــک بــه فرونشــاندن 

ــت. ــتودنی اس ــاص و س ــتان خ ــای قرقیزس ــی ه ناآرام
ــط  ــترش رواب ــه گس ــرد ک ــد ک ــف تاکی ــر، علی ــوی دیگ از س
تجــاری بــا ایــران از اولویــت خاصــی برخــوردار اســت و مقامــات 
دو کشــور از عمیــق تــر شــدن هــر چــه بیشــتر همــکاری هــای 
ــروژه  ــه پ ــه ب ــن زمین ــد. وی در ای ــه پشــتیبانی مــی کنن دو جانب
هــای عمرانــی مشــترک بیــن اســتان هــای »خراســان« ایــران 
و اســتان جنوبــی »اوش« قرقیزســتان و همچنیــن پــروژه هــای 
ــوی«  ــتان »چ ــران و اس ــن« ای ــتان »قزوی ــن اس ــترک بی مش

ــرد. قرقیزســتان اشــاره ک
ــرد  ــدواری ک ــار امی ــتان اظه ــفیر قرقیزس ــر، س ــوی دیگ از س
ــی راه  ــرای ارزیاب ــور ب ــن کش ــی از ای ــاری هیات ــال ج ــه در س ک
هــای بهبــود روابــط دو جانبــه بــه ایــران بیایــد. علیــف اولویــت 
ــی  ــه های ــور را در زمین ــان دو کش ــث می ــورد بح ــات م موضوع
چــون انــرژی، ســاخت نیــروگاه هــای انــرژی آبــی، حمــل و نقل 

ــرد. ــوان ک ــداری عن و بانک
از ســوی دیگــر، وی بــا اشــاره بــه برگــزاری دومیــن دور از بــازی 
ــی کــوچ نشــینان در ســپتامبر ســال میــالدی  ــن الملل هــای بی
ــی در  ــای بوم ــت از ورزش ه ــت حمای ــر اهمی ــاری )20۱۶( ب ج
دنیایــی کــه بــه ســمت جهانــی شــدن پیــش مــی رود تاکیــد و 

اظهــار امیــدواری کــرد کــه ایــران نیــز از ایــن بــازی هــای بیــن 
المللــی اســتقبال کنــد.   

ــط  ــود رواب ــی بهب ــر ارزیاب ــی ب ــه ســوالی مبن علیــف در پاســخ ب
تجــاری قرقیزســتان - ایــران گفــت: متاســفانه در حــال حاضــر 
حجــم تبــادالت تجــاری دوجانبــه حــدود ۷0 میلیــون دالر اســت 
ــتان اســت.  ــات قرقیزس ــی و امکان ــر از توانای ــن بســیار کمت و ای
ــح  ــه قرقیزســتان را مصال ــران ب وی کاالهــای صــادر شــده از ای
ســاخت و ســاز، تجهیــزات مهندســی، پالســتیک، فرش و پســته 
نــام برد حــال آنکــه ایــن کشــور بــه دنبــال واردات ماشــین آالت 

صنعتــی و کشــاورزی از ایــران اســت.
علیــف در پاســخ بــه نــوع همــکاری قرقیزســتان و ایــران بــرای 
مبــارزه بــا تروریســم در آســیای میانــه گفــت: ایــران بــه عنــوان 
ــا  ــارزه ب ــه مب ــه در زمین ــات منطق ــا ثب ــورهای ب ــی از کش یک
ــد دارد کــه  تروریســم بســیار پیشــرفته اســت و قرقیزســتان امی
ــات و آمــوزش کادر  ــادل اطالعــات، تجربی در مســائلی چــون تب

ــران همــکاری داشــته باشــد. ــا ای مجــرب ب
ــه  ــران را ب ــا تروریســم ای ــارزه ب ــای مب وی اســتفاده از شــیوه ه
ویــژه بــرای مهــار تروریســمی کــه از جانــب افغانســتان متوجــه 
ــل  ــی کــرد و از تمای آســیای مرکــزی اســت بســیار مهــم ارزیاب
ــه  ــران در زمین ــای ای ــه ه ــتفاده از تجرب ــرای اس ــتان ب قرقیزس

ــز ســخن گفــت. ــا مــواد مخــدر نی ــارزه ب مب
ــا  ــارزه ب ــه مب ــک ب ــه کم ــران در زمین ــات از ای ــب اطالع کس
ــن  ــوریه و همچنی ــراق و س ــون ع ــورهایی چ ــش در کش داع
مبــارزه بــا افــراط گرایانــی کــه از آســیای میانــه بــه ایــن گــروه 
تروریســتی مــی پیوندنــد از دیگــر نــکات مــورد اشــاره در صحبت 

ــود. هــای ســفیر قرقیزســتان ب
علیــف در پاســخ بــه چرایــی تعطیلــی پایــگاه هوایــی آمریکایــی 
ــا  ــی ه ــت: آمریکای ــتان گف ــکک« قرقیزس ــهر »بیش ــا در ش ه
ــا  ــتان ب ــه قرقیزس ــال آنک ــد ح ــرارداد بودن ــد ق ــه تمدی ــل ب مای

ــرد. ــاع ک ــرارداد امتن ــه ق ــی از ادام ــل و دوراندیش تام
وی تاکیــد کــرد کــه دولــت بیشــکک بــا توجــه بــه اولویــت های 
ــگاه  ــران از وجــود پای ــی ای ــه نگران ــا توجــه ب سیاســی خــود و ب
آمریکایــی هــا در قرقیزســتان، چنیــن تصمیــم مهمــی را اتخــاذ 
ــا توجــه بــه اســتقالل رای کشــورش بــرای  کــرد. امــا علیــف ب
ــه  ــر داد ک ــان خاط ــی اطمین ــائل سیاس ــری در مس ــم گی تصمی
شــایعات مبنــی بــر اعمــال فشــار از ســوی ایــران و روســیه برای 

ــدارد. ــا نیروهــای آمریکایــی صحــت ن فســخ قــرارداد ب
وی در ایــن بــاره گفــت: فســخ قــرارداد تصمیــم خــود قرقیزهــا 
ــی از  ــن برخ ــر گرفت ــا در نظ ــدام ب ــن اق ــا ای ــت ام ــوده اس ب
عالقمندیهــا و همکاریهایــی کــه بــا روســیه و ایــران داشــته ایم، 

ــت. ــام گرف انج
علیــف دربــاره نظــر قرقیزســتان نســبت بــه احتمــال عضویــت 
ــت  ــت: دول ــانگهای گف ــکاری ش ــازمان هم ــران در س ــم ای دائ
ــی  ــادی و سیاس ــات اقتص ــن امکان ــر گرفت ــا در نظ ــکک ب بیش
ــازمان  ــران در س ــم ای ــت دائ ــرای عضوی ــی ب ــران رای مثبت ته
ــرایط  ــود ش ــتای بهب ــانگهای دارد و آن را در راس ــکاری ش هم
اقتصــادی ارزیابــی مــی کنــد.  در عیــن حــال، بــا درنظــر گرفتــن 
شــرایط تهــران و رفــع تحریــم هــای بیــن المللــی بــه طــور حتم 
ــده  ــه دی ــانگهای ب ــازمان ش ــران در س ــت ای ــئله عضوی ــه مس ب

ــی نگریســته خواهــد شــد. مثبت
علیـف تاکیـد کرد: تصمیـم گیری بـرای عضویـت دائم ایـران به 
رای و نظـر همـه اعضای سـازمان همکاری شـانگهای بسـتگی 
دارد امـا در نهایـت طـرف قرقیـزی از ایـران حمایت خواهـد کرد.

علیــف در نهایــت اظهــار داشــت کــه هیــات هایــی از وزارتخانــه 
هــای امــور خارجــه دو کشــور در ســال گذشــته نشســت هایی در 
زمینــه مســائل کنســولی و ویــزا داشــته انــد و امیــد مــی رود کــه 
ــه اهــداف  ایــن نشســت هــا امســال هــم برگــزار شــود. از جمل
ایــن نشســت هــا تســهیل شــرایط گردشــگری و همچنین ســفر 

بــرای برخــی از اتبــاع دو کشــور عنــوان شــد.

سفیر قرقیزستان در ایران:

رفع نگرانی ایران از عوامل تعطیلی پایگاه آمریکا 
در قرقیزستان بود

http://mehrnews.com
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آ ســـــــیا

استاد دانشگاه تهران معتقد است که پاکستان همسایه 
و  الزم  دو کشور  هر  برای  امنیت  و حفظ  است  ایران 

. یست ر و ضر
در گفتگو با دکتر »وفا یزدان منش« استادیار زبان و 
ادبیات اردو در دانشگاه تهران اهمیت روابط ایران با 
هند و پاکستان، پدیده تروریسم در پاکستان و نقش و 
اهمیت زبان اردو در پیشبرد روابط ایران با دو کشور 
هند و پاکستان را مورد بررسی قرار داده ایم که در 

ادامه می آید:

ــتان  ــال در پاکس ــما 5 س ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج || ب
ــی  ــه دیدگاه ــتان چ ــردم پاکس ــتید م ــور داش حض
ــه اینکــه در  ــا توجــه ب ــد و ب ــران دارن ــه ای نســبت ب
ســال 2010 میــالدی در پاکســتان ســیل ویرانگــری 
در پاکســتان رخ داد و مقــام معظــم رهبــری بــا مردم 
پاکســتان اظهــار همــدردی کردنــد. مــردم پاکســتان 

چــه نگاهــی بــه ایــن موضــوع داشــتند؟
ــن موضــوع  ــد و ای ــی ورزن ــران عشــق م ــه ای ــردم پاکســتان ب م
ــی دارد.  ــی طوالن ــینه تاریخ ــود پیش ــن خ ــت و ای ــدی نیس جدی
ــگ و تمــدن  ــت داشــتند و فرهن ــاره حکوم مســلمانان در شــبه ق
ایرانــی در آنجــا نفــوذ فراوانــی داشــت و در حــال حاضر این عشــق 
و محبــت فقــط بــه فرهنــگ و ملــت ایــران محــدود نمــی شــود 
ــالمی  ــوری اس ــکیل جمه ــالب و تش ــروزی انق ــس از پی ــه پ بلک
ــت  ــدن حکوم ــود آم ــه وج ــتان از ب ــردم پاکس ــون م ــران چ ای
اســالمی در ایــران خوشــحال بودنــد بیــش از بیــش بــه کشــور و 

ــد. ــی ورزن ــران عشــق م ــت ای مل
دوســتی و محبــت مــردم پاکســتان محــدود بــه فرهنــگ و تمــدن 
ایرانــی نمــی شــود بلکــه سیاســت کشــور مــا را نیــز قبــول دارنــد 
ــت. از اهــل  ــن رف ــن شــیعه و ســنی از بی ــرز بی ــه م ــی ک ــا جای ت
ســنت بارهــا شــنیدم کــه مــی گفتنــد کشــور شــما باعــث افتخــار 
ــا  ــایه م ــور همس ــت و کش ــلمین اس ــالم و مس ــربلندی اس و س
ــرق  ــت و ف ــن عشــق و محب ــرق ای ــدی دارد. ف ــت قدرتمن حکوم
ــران  ــگ ای ــه فرهن ــط محــدود ب ــه فق ــته اینســت ک ــا گذش آن ب
نیســت بلکــه حکومــت ایــران را هــم شــامل مــی شــود. کشــور ما 
را بــه ایــن دلیــل دوســت دارنــد کــه کشــور مــا توانســت در برابــر 

ــد. قدرتهــای اســتکباری جهــان ایســتادگی کن
در ســال 20۱0 ســیلی در پاکســتان آمــد. زمانــی کــه مقــام معظــم 
رهبــری حمایــت خــود را از ســیل زدگان پاکســتان اعــالم کردنــد 
ــخنان  ــه در س ــزه ای ک ــد و انگی ــحالی و مســرت ش ــث خوش باع
ــزه  ــت و انگی ــا نی ــد، ب ــی ش ــاس م ــری احس ــم رهب ــام معظ مق
اعــالم حمایــت آمریــکا و خیلــی کشــورهای دیگــر فــرق داشــت. 
در حمایــت مقــام معظــم رهبــری دلســوزی بــود؛ ایشــان حمایــت 

ــان  ــلمانان جه ــام مس ــه تم ــیل زدگان را وظیف ــه از س ــه جانب هم
دانســتند.

دلســوزی رهبــری مــا جنبــه تبلیغاتــی نداشــت امــا در نحــوه بیــان 
ــلم  ــهود و مس ــی مش ــه تبلیغات ــکا جنب ــی و آمری ــورهای غرب کش
بــود، چــون کشــورهای غربــی بــا تشــکیل گروههــای تروریســتی 
باعــث خســارتهای مالــی و جانــی بــه مــردم پاکســتان می شــوند. 
ــاب ایــن اقــدام مقــام  دوســتان پاکســتانی در پیامهــای خــود بازت
معظــم رهبــری را ابــراز داشــتند و از طریــق ایمیــل و تمــاس تلفنی 
ابــراز خوشــحالی و شــادمانی کردنــد. آنهــا اظهــار داشــتند کــه بــا 
ایــن حرکــت مقــام معظــم رهبــری، اشــک شــوق در چشــمان مــا 
جــاری شــد و بیــش از پیــش بــه کشــور شــما )ایــران( عشــق مــی 
ورزیــم. ملــت پاکســتان بــه خوبــی مــی داننــد کــه ایــن حمایتهــا 

ریشــه در چــه دارد و بــه ایــن امــر آگاهنــد.

ــه  ــه ای توج ــت اهلل خامن ــالب آی ــم انق ــر معظ || رهب
خاصــی بــه عالمــه اقبــال الهــوری دارنــد و همانطــور 
ــاره  ــی در ب ــریعتی« کتاب ــی ش ــد »عل ــی دانی ــه م ک
اقبــال بــه نــام »مــا و اقبــال« نوشــت و عالمــه اقبــال 
شــعری بنــام »خطــاب بــه جوانــان عجــم« دارد کــه 
ــه  ــردی ک ــد م ــی رس ــد: »م ــی گوی ــه م در آن اینگون
ــوار  ــده ام از روزن دی ــکند   دی ــان بش ــر غالم زنجی
ــری  ــه نظ ــن چ ــورد ای ــما در م ــما« ش ــدان ش زن
داریــد؟ و اقبــال در یکــی از شــعرهایش گفــت: »اگــر 
ــر و  ــاید تقدی ــود ش ــن ش ــرق زمی ــو مش ــران ژن ته
سرنوشــت کــره زمیــن عــوض بشــه.« در مــورد ایــن 

ــد. ــه دهی شــعرها  توضیحــات بیشــتری ارای
بنیــان گــذار انقــالب اســالمی حضــرت امــام خمینــی )ره( و رهبــر 
ــع  ــه ای طب ــت اهلل خامن ــرت آی ــالمی حض ــالب اس ــم انق معظ
ادبــی داشــته و دارنــد و هــر دو بــا عرفــان آشــنا هســتند و حــس 
زیباشــناختی خوبــی نســبت بــه ادبیــات دارند و شــعر عالمــه اقبال 
الهــوری را بخوبــی درک کردنــد. اقبــال الهــوری بــه نظــر مــن 
یــک پدیــده بــود. بخشــی از شــعر هــای اقبــال الهــام الهی اســت. 
ــن  ــه م ــه ک ــده و همانگون ــران را ندی ــا بحــال ای ــه ت شــخصی ک
ــه  ــد و ب ــال فارســی هــم نمــی توانســت صحبــت کن شــنیدم اقب
ایــن شــکل شــعر مــی گویــد و فرهنــگ ایــران را در شــعرهایش 

ــی آورد. م

ــه بیــداری جهــان اســالم  || اقبــال در شــعرهایش ب
ــن  ــد و ای ــی کن ــاره م ــالم اش ــای اس ــاد دنی و اتح
ــن  ــاره ای ــت در ب ــوس اس ــال ملم ــعرهای اقب در ش

ــد. ــتری بفرمایی ــات بیش توضیح
اقبــال فلســفه خوانــده و کســانی کــه بــا فلســفه آشــنایی دارنــد بــا 
عقــل و منطــق پیــش مــی رونــد. امــا اقبــال شــعرش را از تلفیــق 
ــادالت  ــا مع ــوان گفــت ب عقــل و احســاس بوجــود آورد و نمــی ت
خــودش آنــرا پیــش بینــی کــرد، ایــن یــک حــس درونــی بــود و 
چــرا دیــدگاه مثبــت و روشــنی کــه در مــورد ایــران داشــت در مورد 
کشــورهای دیگــر نداشــت و بــه زبــان نیــاورد؟ بیــداری اســالمی 
در شــبه قــاره بــه گونــه ای دیگــر شــکل گرفــت متاســفانه فقــط 
ــداری  ــار از بی ــات اردو سرش ــد، ادبی ــی ش ــران معرف ــه ای ــال ب اقب

اســالمی اســت.
تفرقــه گرایــی در بیــن مســلمانان در زمــان اقبــال بوجود آمــده بود 
و ایــن مســتلزم ایــن امــر بــود کــه بــا ایــن تفرقــه گرایــی مبــارزه 
ــرن بیســتم  ــال در ق شــود. آن فضــا و شــخصیت ســازی کــه اقب
ــه  ــه ب ــت و اینگون ــق اس ــز منطب ــروز نی ــای ام ــا دنی ــام داد ب انج
ــای حــال حاضــر  ــرای دنی نظــر مــی رســد کــه شــاعر شــعر را ب
گفتــه و مــا در شــعر و ادبیــات اردو افــراد زیــادی مثــل اقبــال داریم 
امــا ایــن پیــش بینــی کــه  اقبــال دربــاره ایــران داشــت در جــای 

خــود جالــب بــه نظــر مــی رســد و بایــد تمــام شــعرهایش را بدقت 
مــورد بررســی قــرار دهیــم شــاید بــه دیگــر پیــش بینی هــای وی 

دســت یابیــم.

ــورهای  ــتان و کش ــد و پاکس ــا هن ــران ب ــط ای || رواب
ــد؟ ــی کنی ــف م ــه توصی ــاره را چگون ــبه ق ش

ــا  ــا کشــورهای شــبه قــاره مخصوصــاً ب امیــدوارم روابــط ایــران ب
ــران  ــایه ای ــد. پاکســتان همس ــدا کن ــعه پی ــد و پاکســتان توس هن
ــر دو کشــور الزم و ضروریســت.  ــرای ه ــت ب ــظ امنی اســت و حف
ــد  ــران در هن ــته و دارد. ای ــه ای داش ــط دیرین ــد رواب ــا هن ــران ب ای
نفــوذ زیــادی داشــت و فرهنــگ ایرانــی در آنجــا خریــدار داشــت، 
امــا بــا گذشــت زمــان ایــن روابــط رو بــه افــول گذاشــت. امــا بــه 
ــد  ــات بدســت آورده اســت بای ــه در ادبی ــه تجرب ــوان کســی ک عن
بگویــم ادبیــات مــی توانــد در پیشــبرد و بهبــود ارتباطات کشــورها 

نقــش کمــک کننــده داشــته باشــد.

ــری  ــا شــکل گی ــده تروریســم در پاکســتان ب || پدی
طالبــان و القاعــده رشــد بیشــتری کــرد. چــرا 
ــن  ــوی ای ــتند جل ــش نتوانس ــی و ارت ــای امنیت نیروه
پدیــده را بگیرنــد و منشــا تروریســم در پاکســتان را 

ــرد؟ ــی ک ــوان ارزیاب ــی ت ــه م چگون
ــی  ــی از  مکان ــودم و گاه ــور ب ــا در شــهر اله ــه تروره  در بحبوح
ــات  ــه آنجــا عملی ــد از ده دقیق ــدم بع ــور مــی کــردم و مــی دی عب
انتحــاری انجــام شــده اســت. البتــه تــا آنجایی  کــه تجربــه حضور 
ــت  ــراری امنی ــرای برق ــهر ب ــن ش ــور را دارم، در ای ــهر اله در ش
تــالش مــی شــد و بــه خاطــر ایــن تــالش خیلــی وقــت هــا اذیت 
مــی شــدیم. ســرویس حمــل و نقــل مختــل مــی شــد و مجبــور 
ــتی و  ــات تروریس ــن اقدام ــه ای ــر چ ــم. اگ ــاده راه بروی ــم پی بودی
انفجارهــای انتحــاری در داخــل پاکســتان رخ مــی دهنــد امــا ایــن 
حــوادث از داخــل حمایــت نمــی شــوند بلکــه از طریــق قدرتهــای 
خارجــی حمایــت مــی شــوند. تــا زمانــی کــه آمریــکا در آنجــا نفوذ 
ــود و از  ــی ش ــوب م ــت محس ــوق دول ــی ماف ــه قدرت ــته باش داش
ــاد نمــی تــوان انتظــار داشــت بــر تمــام اوضــاع  دولــت اســالم آب

داخلــی کنتــرل کاملــی داشــته باشــد.

|| عربســتان ســعودی تــا چــه حــد در بوجــود آمــدن 
نــا امنــی در پاکســتان دخالــت دارد؟

عربســتان در پــرورش نیــرو و حمایــت از فرقــه هــای افراطــی در 
پاکســتان دخالــت دارد امــا عربســتان در کنتــرل عملیــات انتحاری 
آنگونــه نقشــی نــدارد و مــا در پاکســتان بــا فرقــه گرایــی و تنــوع 
ــتی  ــی و تروریس ــر امنیت ــای غی ــتیم. فض ــرو هس ــه ای روب فرق
ــع  ــود را مداف ــه خ ــی ک ــای جهان ــدرت ه ــکوت ق ــتان و س پاکس
ــکا  ــگان و آمری ــرا بیگان ــد! چ ــی دانن ــان م ــر در جه ــوق بش حق
ــود  ــن را بوج ــا ام ــرایط ن ــن ش ــالمی ای ــران اس ــتند در ای نتوانس
آورنــد؟ بــرای کنتــرل فضــای امنیتــی پاکســتان، عربســتان نمــی 
توانــد نقــش مهمــی داشــته باشــد. تغذیــه ایــن فرقه هــا و بــرآورده 
کــردن خواســته هــا از طریــق ایــن گروههــای افراطــی و تنــدرو 
از جملــه فعالیتهایــی اســت کــه عربســتان ســعودی در آن نقــش 

ــی دارد. مهم

ــا  ــتان ت ــران و پاکس ــن ای ــط بی ــان اردو در رواب || زب
ــد نقــش داشــته باشــد؟ ــی توان چــه حــد م

ــد  ــت مــی کنی ــا آنهــا صحب ــت ب ــان یــک مل ــا زب ــی شــما ب وقت
ــا  ــرا ب ارتبــاط خیلــی عمیــق تــر مــی شــود و مــا نمــی توانیــم آن

ــم. ــی مقایســه کنی ــن الملل ــان بی ــق زب ــاط از طری ارتب
 زمانــی کــه بــا زبــان و فرهنــگ یــک ملــت آشــنایی پیــدا کردیــد 
ارتبــاط و نزدیکــی نیــز بــه تبــع آن بهتــر صورت مــی گیــرد. وقتی 
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آ ســـــــیا

ــان کشــوری را آموختیــم مــی توانیــم از آن  فرهنــگ و زب
ــم  ــم حتــی مــی توانی ــز اســتفاده کنی در جهــات دیگــر نی
ارتباطــات سیاســی خــود را بهتــر گســترش دهیــم. ادبیات 
ــث  ــود باع ــالوت خ ــیرینی و ح ــا ش ــد ب ــی توان ــود م خ
ارتباطــات گســترده ای شــود. وقتــی زبــان را یــاد گرفتــی 
و آثــار ادبــی کشــور خــود را بــه آن زبــان ترجمــه کــردی  
و آنــرا بــه جامعــه خــود شناســاندی ایــن خــود مــی توانــد 
بــه تعمیــق و گســترش بیشــتر روابــط دوجانبــه و فرهنگی 
دو ملــت کمــک شــایانی کنــد و در جنبــه هــای مختلــف 

سیاســی، اجتماعــی و مذهبــی از آن اســتفاده نمــود.

ــط  ــه رواب ــت ک ــن اس ــتر ای ــا بیش ــد م || تاکی
ایــران بــا پاکســتان از طریــق زبــان اردو 
ــدا  ــتری پی ــعه بیش ــد توس ــی توان ــه م چگون

ــد؟ کن
اگــر بخواهیــم بــه تاریخچــه سیاســی ملتهــا نــگاه کنیــم 
مخصوصــاً در چنــد ســده اخیــر کشــورهای غربــی و 
ــتند یکــی از  ــرقی تســلط داش ــر کشــورهای ش ــکا ب آمری
روشــهای آنهــا یادگیــری زبــان مقصــد بــود یعنــی شــرق 
ــه جــرات مــی تــوان گفــت  شناســی آنهــا قــوی شــد و ب
شــرق شناســی آنهــا از علــم مــا دربــاره شــرق نیــز بیشــتر 
ــال  ــه دنب ــد و ب ــاز و ضــرورت را حــس کردن شــد. آنهــا نی
ــی  ــه م ــد و همانطــور ک ــگ رفتن ــان و فرهن ــری زب یادگی
دانیــد در ســال ۱800 میــالدی بــا تاســیس »فــورت 
ویلیــام کالــج« در شــهر کلکتــه هنــد و در نتیجــه ترجمــه 
ــر روان اردو را بوجــود  ــان توانســتند نث انگلیســیها و اروپائی

ــد. ــاد بگیرن ــد اردو را ی ــد و بتوانن بیاورن
متاســفانه مــا در ایــران دیــر بدنبــال یادگیــری ایــن زبــان 
رفتیــم چــون دنبــال سیاســت نبودیــم و خواســت و انگیــزه 
ــن  ــم از ای ــا بتوانی ــود ت ــات ب ــان و ادبی ــری زب ــا یادگی م
طریــق کشــور همســایه خــود را بشناســیم. امــا یادگیــری 
ــوی  ــا را بس ــتقیم م ــر مس ــات آن غی ــان و ادبی ــن زب ای
سیاســت ســوق مــی دهــد. زمانیکــه فرهنــگ جامعــه ای 
را شــناختید و بــا زبانــش بــا آن هــم ســخن شــدید گفتمان 
آن ملــت را خواهیــد شــناخت. بایــد توجــه داشــت کــه هــر 

ملتــی گفتمــان خــاص خــود را داراســت.

|| آینــده زبــان و ادبیــات اردو در ایــران را 
ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب چگون

امیــدوار هســتم،  ایــران  اردو در  آینــده زبــان   بــه 
ــد  ــی کنن ــرورش م ــد و پ ــران رش ــه در ای دانشــجویانی ک
ــات آشــنا مــی شــوند اگــر تشــویق شــوند مــی  ــا ادبی و ب
تواننــد در آینــده نقــش زیــادی در ارتبــاط ایــران بــا 
کشــورهای شــبه قــاره از جملــه هنــد و پاکســتان داشــته 
باشــند. هرچقــدر بــه کارهــای فرهنگــی، ترجمــه و 
ــود  ــت داده ش ــات اهمی ــل و ادبی ــگ متقاب ــناخت فرهن ش
بــه همــان انــدازه مــی تــوان باعــث دلگرمــی دانشــجویان 
و متخصصیــن شــود تــا راه خــود را بخوبــی پیــش ببرنــد. 
البتــه نقــش هنــد و پاکســتان را در ترویــج و فراهــم آوری 
امکانــات بــه روز بــرای آمــوزش زبــان اردو را نمــی تــوان 
نادیــده گرفــت، همانطــور کــه جمهــوری اســالمی ایــران 
ــه  ــات فارســی و تشــویق عالق ــان و ادبی ــج زب ــرای تروی ب
منــدان و زبــان آمــوزان در دیگــر کشــورها تالش بســیاری 

ــد. ــی کن م
ــعه  ــد و توس ــال رش ــران در ح ــات اردو در ای ــان و ادبی زب
ــش  ــتری پی ــرعت بیش ــا س ــر ب ــالهای اخی ــت و در س اس
ــان و  ــده کرســی زب ــد اســت در ســالهای آین مــی رود. امی
ادبیــات اردو و همچنیــن اقبــال شناســی در دانشــگاه هــای 
فردوســی و اصفهــان راه انــدازی شــود و بــا ایــن اقدامــات 
ــر در  ــگاههای دیگ ــران در دانش ــگاه ته ــر دانش ــالوه ب ع
ایــران شــاهد رشــد و توســعه زبــان و ادبیــات اردو باشــیم.

اوبامــا در ســفری کــه بــه هنــد داشــت قــرن 2۱ را قــرن آســیا 
ــا و  ــتراتژی ه ــاره در اس ــن ق ــت ای ــه نشــان از اهمی ــد ک نامی

ــن کشــور دارد. راهبردهــای کالن ای
بــاراک اوبامــا، رئیــس جمهــوری آمریــکا در یکــی از حســاس 
ــفید  ــه کاخ س ــور ب ــن کش ــخ ای ــی تاری ــع زمان ــن مقاط تری
ــا  ــا ب ــیدن اوبام ــدرت رس ــه ق ــان ب ــکا در زم ــت. آمری راه یاف
ــراق،  ــتان و ع ــی در افغانس ــری نظام ــون درگی مشــکالتی چ
درگیــری هــای کــم ســابقه میــان فلســطین و رژیــم 
ــزون  ــدرت روز اف ــران، ق ــته ای ای ــاله هس صهیونیســتی، مس
چیــن و ســودای پوتیــن بــرای بازگشــت روســیه بــه جایــگاه 

ــود. ــرو ب ــی روب ــام دو قطب ــود در نظ ــی خ قبل
در داخــل ایــن کشــور هــم وضــع بهتــر نبــود. رکــود اقتصادی 
در آمریــکا کــه عمدتــا ناشــی از هزینــه هــای ســنگین جنــگ 
هــای متعــدد و همزمــان آمریــکا در خاورمیانــه و رشــد 
اقتصــادی نجومــی چیــن بــود بــا معضالتــی همچــون قوانین 
مربــوط بــه بیمــه و مالیــات، مــردم ایــن کشــور را نســبت بــه 

ــود. ــی اعتمــاد کــرده ب ــت ب دول
ــر  ــز وخیــم ت از ســوی دیگــر وضــع مــی توانســت از ایــن نی
ــترالیا و  ــیا، اس ــرقی آس ــوب ش ــرقی، جن ــیای ش ــود. در آس ش
اقیانوســیه، جایــی کــه آمریکایــی هــا آن را ســرزمین طالیــی 
ــن  ــه جــدی، متحدی ــد، خطــر بالقــوه و البت تجــارت مــی دانن
ایــن کشــور همچــون کــره جنوبــی، فیلیپیــن، تایلنــد، هنــد و 
ــر حجــم  ــز ب ــه روز نی ــد کــرده و روز ب حتــی اســترالیا را تهدی

ــزوده مــی شــد. ــد هــا اف ــن تهدی ای
در چنیــن شــرایطی بــود کــه بــاراک اوبامــا، رئیــس جمهــوری 
آمریــکا یکــی از اساســی تریــن محورهــای سیاســت خارجــی 
ــان  ــه جه ــور« ب ــیا – مح ــت آس ــام »سیاس ــا ن ــود را ب خ
ــرق  ــورهای ش ــد، کش ــرد جدی ــن رویک ــرد. در ای ــی ک معرف
آســیا و منطقــه اقیانــوس آرام مــورد هــدف آمریــکا در توســعه 

ــد. ــرار گرفتن ــی ق اقتصــادی، سیاســی و نظام
امــا ســوال اینجاســت که دقیقــا آمریــکا چه ســودی از توســعه 
قــدرت و ســرمایه گــذاری در ســطح کالن در ایــن منطقــه می 
ــرای  ــردن ب ــر ک ــه ارزش خط ــن منطق ــه ای ــا ورود ب ــرد؟ آی ب

ــعی  ــه س ــگ را دارد؟ در ادام ــش و جن ــته از تن ــکای خس آمری
خواهیــم کــرد تــا بــه ایــن ســواالت پاســخ دهیــم.

حمایت از متحدین منطقه ای آمریکا
ــن  ــکا مهمتری ــه ای آمری ــن منطق ــت متحدی ــت موقعی تقوی
هــدف ایــن کشــور در منطقــه شــرق آســیا و اقیانــوس آرام بــه 
حســاب مــی آیــد. آمریــکا در ایــن هــدف خــود، ایجــاد پایــگاه 
هــای بیشــتر و قــوی تــر، منطقــه ای بــا ثبــات تــر بــا امنیــت 
پایــدار بــرای پایــگاه هــای خــود در کشــورهای متحــد خــود را 

در ایــن منطقــه دنبــال مــی کنــد.
از دیگــر اهــداف آمریــکا مــی تــوان بــه ایجــاد پیمــان هــای 
همــکاری مشــترک میــان متحدیــن منطقــه ای خــود اشــاره 
ــترک  ــع مش ــی و مناف ــق هماهنگ ــن طری ــه از ای ــرد ک ک
بیشــتری میــان آنهــا و البتــه در هماهنگــی کامــل بــا آمریــکا 

ایجــاد خواهــد شــد.
در بلنــد مــدت توانایــی انجــام هرگونــه عمــل خودســرانه هــر 
ــام  ــود و انج ــی ش ــکل م ــیار مش ــورها بس ــن کش ــک از ای ی
ــه موافقــت و هماهنگــی  ــازی در منطقــه منــوط ب ــه ب هرگون
بــا ســایر اعضــای ایــن اتحــاد و در صــدر آنهــا آمریــکا خواهــد 
بــود. ایــن مشــابه همــان کاری اســت کــه بریتانیــا نســبت بــه 
مســتعمره هــای ســابق خــود ماننــد هنــد، اســترالیا، کانــادا و 
آفریقــای جنوبــی تحــت عنــوان کشــورهای مشــترک المنافع 

ــام داد. انج
ــتیبانی و  ــه پش ــوان ب ــی ت ــا م ــت ه ــت حمای ــن دس از ای
ــج ســال  ــن طــی پن ــکا و ژاپ ــک آمری همــکاری بســیار نزدی
گذشــته در امــور تجــاری و نظامــی نــام بــرد کــه نمونــه بــارز 
آن، در حــوادث ســه گانــه ژاپــن یعنــی ســونامی، زمیــن لــرزه 
ــارس 20۱۱ و  ــن کشــور در م ــی ای ــای اتم و انفجــار راکتوره
در پــی آن پشــتیبانی ســریع آمریــکا از ایــن کشــور نــام بــرد.

امــا شــاید نتــوان دیگــر حتــی از کــره جنوبــی ســخن گفــت و 
بــه حمایــت هــای آمریــکا از ایــن کشــور اشــاره نکرد. ســئول 
ــی،  ــن نظام ــای ام ــگاه ه ــن پای ــی از مهمتری ــا یک ــه تنه ن
اقتصــادی و نظامــی آمریــکا در منطقــه بــه حســاب مــی آیــد 

سیاست چرخش آمریکا به آسیا؛ 
مهار اژدها و حمایت از متحدان
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بلکــه دوشــادوش ایــن کشــور در حــل بســیاری از مســائل بیــن 
ــته  ــش داش ــدن نق ــج ع ــا خلی ــه ت ــتان گرفت ــی از افغانس الملل

اســت.
ایــن کشــور همچنیــن بهتریــن پایــگاه نظامــی آمریــکا بــرای 
کنتــرل پیونــگ یانــگ و حــرکات تحریــک آمیــز رهبــر جــوان 
ایــن کشــور بــه حســاب مــی آیــد. از ســوی دیگــر، آمریــکا و 
اســترالیا نیــز بــه ســرعت در حــال افزایــش میــزان همــکاری 
هــای دو جانبــه بــا یکدیگــر هســتند. بــه تازگــی نیــز آمریــکا 
از مذاکــره بــا مقامــات ایــن کشــور در مــورد اســتقرار جنگنــده 
هــای B-۱ خــود خبــر داد. مســاله ای کــه منجــر بــه واکنــش 

شــدید چیــن شــد.
روابــط آمریــکا و فیلیپیــن نیــز شــاید از دهــه هــا پیــش بــه این 
ســو هیچــگاه تــا ایــن حــد قــوی نبــوده اســت. فیلیپیــن طــی 
ــه  ــکا ب ــا آمری ــکاری ب ــزان هم ــته بیشــترین می ــال گذش ۴ س
خصــوص در زمینــه توســعه نیــروی دریایــی بــا هــدف افزایــش 
امنیــت آبهــای ایــن کشــور را تجربــه کــرده اســت. مشــابه این 
ــا آمریــکا و تایلنــد هــم مــی  افزایــش همــکاری را در رابطــه ب
ــر  ــاه نوامب ــا در م ــاراک اوبام ــفر ب ــوان از س ــی ت ــه م ــم ک بینی
ــن کشــور  ــا ای ــه ب ــرارداد همــکاری دو جانب 20۱2 و امضــای ق
و در راســتای حمایــت از قدیمــی تریــن متحــد آســیایی خــود 

اشــاره کــرد.

بهبود روابط با قدرت های نوظهور
از توســعه و بهبــود روابــط بــا قــدرت هــای نوظهــور منطقه می 
تــوان بــه عنــوان اولویــت دوم آمریــکا در شــرق آســیا نــام بــرد. 

در ایــن بخــش بــه طــور یقیــن، هیــچ گزینــه ای بــرای آمریــکا 
بیــش از ایجــاد یــک رابطــه محکــم، پایــدار و مســالمت آمیــز با 

چیــن اهمیت نداشــته باشــد.
ــد  ــار رش ــن در کن ــرعت چی ــر س ــی پ ــوان نظام ــش ت افزای
اقتصــادی این کشــور از مهمتریــن دالیــل آمریکا برای داشــتن 
ایــن نــوع رابطــه با پکــن اســت. البتــه در ایــن میــان نبایــد این 
نکتــه را هــم فرامــوش کــرد کــه بــا انتقــال اکثــر کارخانــه های 
ــوان  ــی ت ــر، م ــالهای اخی ــن طــی س ــه چی ــکا ب ــی آمری صنعت
ــی  ــات مال ــای حی ــریان ه ــادی و ش ــض اقتص ــه نب ــت ک گف
آمریــکا اکنــون در دســتان چیــن اســت. افزایــش ســطح روابــط 
آمریــکا بــا چیــن از ســویی مــی توانــد بــر مســائلی چــون مهــار 
ــه عنــوان دو نگرانــی  ــر ایــران ب کــره شــمالی و تاثیرگــذاری ب
ــر  ــز تاثی ــا در حــوزه سیاســت خارجــی نی ــی ه ــده آمریکای عم

مثبتــی بــر جــای گــذارد.
از ســوی دیگــر آمریــکا طــی ســالهای اخیــر بــا ایجــاد تعــادل 
ــاد توانســته  بیشــتر میــان روابــط میــان واشــنگتن و اســالم آب
نســبت بــه گذشــته روابــط بهتــری را با هنــد برقــرار کنــد. البته 
ــه وجــود ارزش هــای مشــترک و  ــا توجــه ب ــد ب ــا هن تعامــل ب

فهــم بیشــتر از سیاســت خارجــی و اهــداف یکدیگــر بــا چیــن و 
حتــی پاکســتان هــم قابــل قیــاس نیســت. یعنــی آمریــکا مــی 
توانــد تنهــا بــا کمــی تــالش، گــوی رقابــت را از دســت روس 
هــا ربــوده و بــا بهبــود هــر چــه بیشــتر رابطــه خــود بــا هنــد، بر 

اقیانــوس اســتراتژیک هنــد هــم مســلط شــود.
از تفاهــم نامــه هــای امضــا شــده ســنگاپور، ویتنــام و نیوزیلنــد 
طــی ســالهای ریاســت جمهــوری بــاراک اوبامــا نیــز مــی توان 
ــکا در  ــوذ آمری ــوارد گســترش نف ــوان یکــی دیگــر از م ــه عن ب

منطقــه اقیانــوس آرام نــام بــرد.

سیاست اقتصادی
ــه  ــوان پیشــرانه اقتصــادی رو ب ــه عن شناســایی شــرق آســیا ب
رشــد در اقتصــاد جهــان، ســومین اولویــت آمریــکا در سیاســت 
محــور آســیای خــود و البتــه بــر اســاس سیســتم اســتاندارد طال 
نــام بــرد. کمپانــی هــای آمریکایــی هنــوز از ایــن اســتاندارد در 

تجــارت و ســرمایه گــزاری اســتفاده مــی کننــد.
حقیقــت ایــن اســت کــه از اقتصادهــای توســعه یافتــه ماننــد 
ــه توســعه ماننــد  ــا کشــوری رو ب ژاپــن و ســنگاپور گرفتــه ت
ــا  ــادالت تجــاری خــود ب ــط و مب میانمــار، همــه ســطح رواب
ــیاری از  ــن، بس ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــش داده ان ــکا را افزای آمری
ــکا  ــه ســرمایه گــذاری در آمری ــد ب ــن کشــورها عالقمن همی
در قالــب شــرکت هــای چنــد ملیتــی هســتند. دولــت آمریــکا 
نیــز از ســوی دیگــر تمهیــدات جــذاب و خوبــی بــرای جلــب 
ــای تجــاری مشــترک  ــه ه ــا در برنام ــیایی ه مشــارکت آس
ــال  ــه، در س ــرای نمون ــت. ب ــرده اس ــی ک ــکا طراح ــا آمری ب

ــت  ــش فعالی ــر افزای ــژه ای ب ــکل وی ــه ش ــکا ب 20۱۱، آمری
ــه  ــبترین گزین ــوان مناس ــه عن ــک« ب ــود در »اَپ ــش خ و نق
ــیا  ــا آس ــود ب ــاری خ ــای تج ــکاری ه ــعه هم ــرای توس ب

ــرد. ــز ک تمرک
ــط  ــی توس ــره جنوب ــکا و ک ــان آمری ــرارداد می ــب ق از تصوی
مجلــس ســنا در خصــوص برداشــته شــدن تعرفــه گمرکــی در 
95% کاال هــای مــورد صــادرات واردات بــه هــر دو کشــور نیــز 

ــه ای دیگــر اشــاره کــرد. ــوان نمون ــه عن ــوان ب مــی ت
امــا شــاید مهمتریــن نمونــه بــرای اثبــات ایــن فرضیــه، اشــاره 
ــد ملیتــی حــوزه  ــا همــان شــراکت چن ــی« ی ــی پ ــی پ ــه »ت ب
TPP( Trans-(اقیانوس آرام باشــد. شراکت ترنس-پســیفیک
ــرمایه گذاری و  ــان س ــک پیم Pacific Partnership(( ی
مقررات گذاری منطقه ای پیشنهادی اســت. تا سال 20۱۴، دوازده 
کشــور در سرتاســر منطقه  آسیا-اقیانوســیه در مذاکرات »تی پی 
ــیلی،  ــادا، ش ــی، کان ــترالیا، برونئ ــد: اس ــرکت کرده ان ــی« ش پ
ــاالت  ــنگاپور، ای ــرو، س ــد، پ ــک، نیوزیلن ــزی، مکزی ــن، مال ژاپ

ــام. ــکا، و ویتن متحــده آمری
ــورد  ــای م ــر از بخــش ه ــوان یکــی دیگ ــه عن ــم ب ــرژی ه ان

ــرق  ــورهای ش ــی کش ــا برخ ــا ب ــی اوبام ــه در دیپلماس توج
آســیابوده اســت. در همیــن راســتا، ســه کشــور آمریــکا، برونئی 
ــع  ــراکت جام ــان »ش ــال 20۱2 ، پیم ــر س ــزی در نوامب و اندون
ــد کــه در آن ســه کشــور  ــرژی پایــدار« را امضــا کردن ــرای ان ب
متعهــد بــه تبــادل نفــت و گاز بــه منظــور متــوازن شــدن بــازار 

ــان شــدند. ــن پیم تقاضــا و قیمــت در کشــورهای عضــو ای

افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه
ــور  ــن کش ــی ای ــای نظام ــکا و نیروه ــده آمری ــور فزاین حض
ــوس آرام و  ــوص در اقیان ــه خص ــرقی، ب ــیای ش ــه آس در منطق
ــن  ــکا و متحدی ــه آمری ــورد عالق ــی م ــن موضوع ــای چی دری
منطقــه ای ایــن کشــور اســت. هــر روزه بــه تعــداد آن دســته از 
متحدیــن آمریــکا کــه عالقمنــد بــه اســتقرار و انجــام تمرینات 
و مانورهــای نظامــی مشــترک بــا ایــن کشــور هســتند افــزوده 
ــا توجــه بــه خطــر تهدیــدات روز  مــی شــود. موضوعــی کــه ب
افــزون از ســوی چیــن و کــره شــمالی مورد اســتقبال واشــنگتن 

نیــز اســت.
اســتقرار نیروهــای نظامــی آمریــکا در آبهــای اســترالیا، فیلیپین، 
ســنگاپور، کــره جنوبــی و انجــام مانورهــای نظامــی مشــترک 
بــا ایــن کشــورها مســاله ای اســت کــه بــه خصــوص در چنــد 
مــاه اخیــر بــه شــدت افزایــش یافتــه و تحــت عنــوان پیمــان 
ــن  ــت. ای ــه اس ــکل گرفت ــه ش ــد جانب ــه و چن ــای دو جانب ه
موضــوع بــرای متحدیــن منطقــه ای آمریــکا بــه خصــوص در 
کشــورهایی کــه بــا چیــن بــر ســر خطــوط مــرزی آبــی بــا این 
ــود در  ــای موج ــره ه ــت جزی ــن و مالکی ــای چی ــور در دری کش
ایــن دریــا دچــار اختالف شــدید هســتند، کامــال قابل مشــاهده 

اســت.
ــی در  ــه خوب ــز ب ــه نی ــکا در منطق ــع آمری از ســوی دیگــر مناف
قالــب ایــن موضــوع تامیــن مــی شــود. چــرا کــه بــه جز مســاله 
امنیــت متحدیــن آمریــکا، حفــظ آبهــای دریــای چیــن از حیــث 
ــرای ایــن  ــا کشــورهای منطقــه ب ــاط تجــاری و نظامــی ب ارتب

کشــور امــری حیاتــی بــه حســاب مــی آیــد.
بــه عــالوه بهانــه چیــن و کــره شــمالی در ایــن منطقــه و لــزوم 
کنتــرل دائمــی ایــن کشــورها باعــث حضــور دائمــی و پایــدار و 
دخالــت نیروهــای نظامــی و اطالعاتــی آمریــکا در منطقه شــده 
اســت کــه همیــن مســاله اهمیــت افزایــش میــزان و کیفیــت 
حضــور نیروهــای نظامــی آمریــکا در شــرق آســیا را دو چنــدان 

مــی کنــد.

اشاعه ارزش های آمریکایی
همانطــور کــه مــی دانیــم دولــت آمریــکا پــس از پایــان جنــگ 
جهانــی دوم، افزایــش هژمونــی فرهنگــی خــود در جهــان را در 
ــا  ــرای آمریــکا ب دســتور کار قــرار داد. اهمیــت ایــن موضــوع ب
ــان یافتــن جنــگ ســرد و تــک قطبــی شــدن نظــام بیــن  پای

الملــل بــه وفــور افزایــش یافــت.
بــا توجه بــه افزایــش وســایل ارتبــاط جمعــی و نقــش ارتباطات 
ــرای  ــبترین راه ب ــدون شــک مناس ــم، ب ــرن بیســت و یک در ق
ــت  ــی و در نهای ــوذ فرهنگ ــر، نف ــای دیگ ــت ه ــر مل ــلط ب تس
تســلط سیاســی بــر دولــت هــای آنهاســت. منطقه شــرق آســیا 
نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. اشــاعه مفاهیمــی چــون 
دمکراســی، لیبرالیســم اقتصــادی، امپریالیســم، مصــرف گرایــی 
و توســعه اقتصــادی از مهمتریــن ارزش هــای غــرب بــه ویــژه 
آمریــکا اســت کــه امــروزه بــه وفــور در کشــورهای متحــد ایــن 
ــزان  ــه چشــم مــی خــورد. هرچــه می کشــور در شــرق آســیا ب
ایــن هژمونــی و طرفــداران آن بیشــتر شــود، طبیعتــا کار آمریکا 
نیــز بــرای تســلط بــر منطقــه آســان تــر خواهــد شــد. نمونــه 
عینــی ایــن مســاله را مــی تــوان در دخالــت آمریــکا در میانمــار 

مشــاهده کــرد.

آ ســـــــیا
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در نشستی که با حضور »ماشاءاهلل شاکری« سفیر پیشین 
ایران در پاکستان و »جعفر حق پناه« استاد علوم سیاسی 
به  شد  برگزارش  مهر  خبرگزاری  در  تهران  دانشگاه 
بررسی تحوالت شبه قاره از جمله »روابط ایران و هند 
درپسابرجام و زمینه های همکاری مشترک«، »روابط 
دهلی- واشنگتن و تاثیر آن بر روابط تهران- دهلی«، 
»تاثیر گیری روابط چین، پاکستان، هند و ایران از هم«، 
»سفر دکتر روحانی به پاکستان و بررسی وضعیت خط 
لیبی،  افغانستان،  در  داعش  »حضور  صلح«،  گاز  لوله 
و آفریقا«، »مذاکرات صلح افغانستان و طالبان و چرایی 
حضور چین در این مذاکرات«، »اهمیت حضور ایران، 
»نقش  افغانستان«،  مذاکرات صلح  در  هند  و  روسیه، 
پاکستان در بهبود روابط تهران-ریاض و مشخص شدن 
نقش اسالم آباد در ائتالف جدید ریاض« و... پرداخته 

شده است که در ادامه از نظر می گذرد.

|| داعش در حال گسـترش درافغانسـتان است، »جان 
کـری« وزیـر خارجـه آمریـکا نیـز اخیـرا اعـالم کرده 
اسـت که داعش در افغانسـتان و لیبی گسـترش یافته 
اسـت. بـر ایـن اسـاس برخـی معتقدد کـه اسـتقرار 
بعـدی داعـش در افغانسـتان، شـمال آمریـکا و لیبی 
خواهـد بـود و در واقـع از سـوریه و عـراق بـه ایـن 
مناطق گسـیل خواهند شـد. آیـا این موضوع بـا توافق 

کشـورهای بـزرگ صـورت مـی گیرد؟
جعفـر حق پنـاه: درحال حاضـر نگرانی هـا از افزایش حضـور و نفوذ 
داعـش درمیـان همـه کشـورها روبـه افزایـش اسـت. در واقـع این 
کشـورها پیشـتر این تهدیـد را خیلی جـدی نمی گرفتنـد و فکر می 
کردنـد کـه طـرف افغانـی در ایـن مواقـع  بزرگنمایـی مـی کند که 
امتیـاز بگیـرد. اما بعـداً دیدیم که ژنـرال »کمبل« کـه فرمانده وقت 
نیروهـای آمریکایـی در آن زمـان بـود، به ایـن واقعیت اذعـان کرد 
و اعـالم کرد کـه داعـش درحـال یارگیـری از نیروهای جداشـده از 
طالبان اسـت. بعـد از مرگ »مال عمر« و انشـعابی کـه در طالبان به 
وجـود آمد، ایـن قضیه جدی تر شـد و فـی الواقع خیلی هـا معتقدند 
که آن شـاخه انشـعابی »مـال رسـول« به نوعـی داعش اسـت؛ اگر 
چه که شـاید پیونـد سـازمانی دقیقی با داعش اصلی نداشـته باشـد 
امـا بـه لحـاظ رویکردی همـان اسـت. برهمین اسـاس هـم دیدیم 
که آمریکا رسـما در اوایـل ژانویه امسـال ماموریت مبـارزه با داعش 
را ابـالغ کـرد و مجددا عملیـات ویـژه و همراهی با نیروهـای افغان 
شـروع شـد. این نگرانـی را چیـن دارد، هنـد دارد، ما داریـم و تقریبا 

یـک نگاه دوبـاره ای به افغانسـتان وجـود دارد.
 در دسـته بنـدی هایی کـه داعـش از سـرزمین های مختلـف دارد 
برخـی مناطق تحـت عنوان »ارض الجهاد« شـناخته می شـوند که 
مشـخصا االن منطقه سـوریه و عراق ارض الجهاد هسـتند، و برخی 
از مناطـق »ارض النصـره« محسـوب می شـوند که شـمال آفریقا، 

اروپـا، آمریکا و کشـورهای آسـیایی جز این مناطق هسـتند.
اما به شـکلی جالب افغانسـتان هـم ارض الجهاد هسـت و هم ارض 
النصـره. یعنـی داعش هـم از ایـن منطقه یارگیـری می کنـد و هم 
ایـن منطقـه برایش اولویـت راهبـردی دارد. به این خاطـر این پیش 
بینی درسـت اسـت که ما درسـال آینـده  ناامنی بیشـتری را از ناحیه 
تحـرکات داعـش خواهیم داشـت. البته ابهامـات زیادی وجـود دارد، 
نقـش و سیاسـت پاکسـتان در ایـن قضیـه سـوال جـدی اسـت که 
مطرح اسـت. چرا کـه گمانه زنی هـای متفاوتی وجود دارد و مسـئله 
داعـش با ادامـه وضعیت بقـای طالبـان و فرایند مذاکراتـی که االن 

وجـود دارد، گـره خـورده و ایـن ابهامات را بیشـتر می کند.
 بـه نظرمی رسـد کـه در داخل افغانسـتان هم در این مورد سیاسـت 
هـای دوگانـه ای دنبال می شـود. باالخره عالمت سـوال اسـت که 
چـرا در برخـی از مناطـق نیروهـای دولتی این شـکل مقابله ضعیف 
را بـا داعـش دنبال می کننـد و آیا این ربطی به سیاسـت بـه مذاکره 

کشـاندن طالبان دارد یـا نه به خصوص مـواردی کـه در »ارغندا« و 
»زابـل«، در هفته های گذشـته رخ داد، تردیدهای بیشـتری را ایجاد 
کـرده و درمجمـوع بـه نظرمی آید که بیـن متغیر توسـعه نیافتگی و 
شکسـت پروژه بازسـازی افغانسـتان که دالیل داخلـی و بین المللی 
زیـادی دارد، بـا افزایـش ناامنی ها و قـدرت یابی داعـش یک رابطه 

پیوستگی و همبسـتگی وجود دارد.
چون این بسـتر کامال فراهم اسـت مـا باید این پیش بینی را داشـته 
باشـیم و افول طالبان هم تقریبا این شـرایط را تهسـیل کـرده و باید 
به ایـن موضوع به عنوان بسـتر همکاری های راهبـردی میان همه 
کشـورها بـا دقت و تامل نـگاه کنیم، حتـی امکان تعامـالت ایران و 
آمریـکا در ایـن حـوزه وجـود دارد و باید به دقـت بـه آن پرداخت. به 
ویـژه که ایـران در این حوزه موقعیـت بی بدیلی دارد. هیچ کشـوری 
ماننـد ایـران عـزم و اراده در جهـت مقابلـه با داعـش نـدارد و اقبالی 
کـه االن دارد بـه ایران می شـود بـه ویژه از ناحیـه اروپـا و بعضی از 
کشـورهای آسیایی در شرق آسـیا و جنوب آسـیا و هند به این خاطر 
اسـت که بـه موقعیت ایـران در افغانسـتان کامال وقـوف دارند و می 
تواند نقطه آغازی باشـد بـرای مدیریت امنیتی تحوالت افغانسـتان.

|| »حامـد کـزاری« رئیـس جمهورسـابق افغانسـتان 
اعـالم کـرد کـه ایـران، روسـیه و هند نیـز بایـد وارد 
مذاکـرات صلـح کابـل بـا طالبان شـوند، نظر شـما در 

ایـن خصـوص چیسـت؟
حـق پنـاه: پـروژه ثبـات سـازی در افغانسـتان نبایـد اساسـا پـروژه 
دوجانبه ای باشـد. اساسـا هر پروژه ای از این دسـت شکست خورده 
اسـت. اینکه پاکسـتان بخواهد راسـا با یارگیری چیـن وارد این روند 
شـود قطعـا امـری الزم امـا ناکافـی اسـت. بـه خصوص کـه چین 
تجربـه چندانـی از ایـن موضـوع نـدارد و از ایـن بابت شـاید حضور 
یـک طرفه یـک بازیگر به حساسـیت هـا و التهـاب ها دامـن بزند. 
بنابرایـن ما نمـی توانیم نقش هند، ایران، روسـیه و سـایر کشـورها 

را نادیـده بگیریم.
ایرانـی کـه بیش تریـن هزینه را بـرای افغانسـتان کرده اسـت حاال 
کـه فصـل برداشـت و اسـتفاده از موقعیت پیـش آمده نبایـد حضور 
داشـته باشـد و طـرف چینـی بخواهد وارد شـود. بـه نظر می رسـد 
نکتـه ای کـه کـرزای گفتـه حاصـل تجربـه ۱5 سـاله ایشـان در 
مدیریت مسـائل سیاسـی و امنیتی افغانسـتان اسـت و حـرف کامال 

درسـتی اسـت. فکر می کنـم این بـا اقبال کشـورهایی هـم مواجه 
مـی شـود که مسـتقیم یـا غیر مسـتقیم درگیـر پرونـده افغانسـتان 

. هستند
افغانسـتان در بحـث اجالس اتحادیـه امنیـت اروپا پایه ثابت اسـت 
در صورتـی کـه هیچ پیوسـت جغرافیایـی بین آنهـا وجود نـدارد. اما 
موضـوع مهاجـرت موضوع تروریسـم، بحث مـواد مخـدر و مواردی 
از ایـن جرایـم سـازمان یافتـه و غیـره کامـال افغانسـتان را به همه 
کشـورها مربوط کـرده اسـت. بنابرایـن این ایـده امر بسـیار بجایی 

اسـت و جا داشـت کـه از جانـب دولت افغانسـتان مطرح شـود.
بـه نظـر می رسـد ابهام هایـی در ایـن موضـع وجـود دارد و در واقع 
دولـت فعلـی وحدت ملـی افغانسـتان به شـکلی فوری تـر فکر می 
کـرد که ایـن مسـئله عاجلی اسـت و ایـن پاکسـتان اسـت که می 
توانـد کالف پیچیـده تعییـن تکلیف مذاکـرات با طالبـان را به پیش 
ببـرد. مـن چنیـن باوری نـدارم کـه اوال همـه امـور بـرای مذاکرات 
بـا طالبـان صرفـا در اسـالم آبـاد، ضمـن اینکـه االن طالبـان فقط 
نیسـت ما نمی توانیم پرونده طالبـان را بدون در نظـر گرفتن پرونده 
داعـش، در آنجـا ببینیـم و در این مـوارد حتما حضـور هنـد، ایران و 

روسـیه و به نوعـی اتحادیـه اروپا بسـیار ضروری اسـت.

||طالبـان بـرای ورود بـه مذاکـرات صلح پیش شـرط 
هـای زیـادی تعییـن کـرده از جمله خـروج طالبـان از 
لیسـت سـیاه سـازمان ملـل، تـردد اتبـاع طالبـان به 
کشـورهای دیگـر، تسـلط کامل بـر والیت هلمنـد و از 
همـه مهم ترمذاکرات مسـتقیم با واشـنگتن، بـا وجود 
ایـن موضـوع، مذاکـرات صلـح را چگونـه ارزیابی می 

؟ کنید
مسـئله مهم در این میان درخواسـت مذاکره مسـتقیم بـا خود دولت 
آمریکاسـت. ایـن شـاه بیـت همـه این مسـائل اسـت که بـه نوعی 
نشـان دهنـده این اسـت کـه  طالبـان میخواهد چهـره جدیـدی از 

خـودش را نشـان و بـه دنیا عرضـه کند.
مـا در رفتـار سیاسـی طالبـان تغییـرات محسوسـی را در یکسـال 
گذشـته شـاهد هسـتیم، اینکه بـرای اولیـن بـار زندگی نامـه رهبر 
طالبـان درسـایت ها به چندین زبان منتشـر میشـود، مالقـات های 
رهبـران طالبـان با خانم هـای افغانـی در نـروژ و پیام های تـازه ای 
که به مناسـبت هـای مختلف رهبـران طالبـان می دهند بـه نوعی 
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نشـان دهنـده این امر اسـت کـه در مواجه بـا چالش هـای درونی و 
بحران مشـروعیتی که ناشـی از فرسـوده شـدن این مبارزه هسـت، 
مـی خواهد نسـخه جدیـد 20۱۶ از طالبـان را عرضه کند کـه بتواند 
قابلیـت هـای جدید داشـته باشـد. این قضیه بـه خود طالبـان برمی 
گـردد و بخـش هایـی از آن هـم شـاید بـه آن موقعیـت پاکسـتان 
مربـوط می شـود کـه باالخـره هنـوز وضعیت افغانسـتان بـه جایی 
نرسـیده که پاکسـتان فکر کنـد که باید حـرف آخـرش را بزند. همه 
در مـورد آینـده دولت وحدت ملـی تردیدهـای جدی دارنـد، ضعفی 
کـه در دولت وجـود دارد، فسـادی که در این سیسـتم حاکم شـده و 
مسـائل دیگـری کـه از ایـن دسـت وجـود دارد باعث می شـود که 
همـه بخواهنـد از موضع باالتـری وارد این مذاکرات شـوند تا بتوانند 

آنجا دسـت بـاال بگیرند.

||طالبـان اختالفـات درونـی در خـود دارد و برخـی از 
شـاخه هـای طالبـان از ایـن مذاکـرات حمایـت نمی 
کننـد. بـا توجه بـه این موضـوع کـه مذاکـره کنندگان 
طالبـان مبیـن کل اعضای این گـروه نیسـت، توافقات 
احتمالـی حاصـل شـده دراین مذاکـرات تا چـه میزان 

ضمانـت اجـرا خواهد داشـت؟
شـاکری: بـه نظـر می رسـد که هنـوز خیلـی زود اسـت کـه ببینیم 
طالبـان بـا چه هیبتـی و با چـه وزنـی و بـا چـه زاویـه ای و در واقع 
بـا چـه نمایندگانـی در ایـن مذاکرات شـرکت مـی کند. چـون اوال 
ایـن نشسـت چهارجانبه که تـا حـاال چهارمیـن دورش برگزار شـد 
خروجی خیلی مشـخصی نداشته اسـت و آخرین آن درسطوح خیلی 
پاییـن برگزار شـد به طور مثـال معاونیـن وزارت خارجه پاکسـتان و 
افغانسـتان، سـفیر چین، کاردارسـفارت آمریکا که مبین سطح نازلی 
از نشسـتهای چهارجانبـه اسـت، نشـان دهنـده پایین بـودن میزان 
عـزم و جدیتی اسـت که این کشـورها حداقـل چین و آمریـکا دارند. 
حـال یـک گـزاره جدید هـم از طریـق یکـی از دولتمردان با سـابقه 
افغانسـتان مطرح شـده که کشـورهای دیگری )ایران، هند، روسیه( 
هـم در این ماجرا وارد بشـوند؛ کشـورهایی که فی نفسـه نمی توان 
هیـچ ذوق زدگی و شـتاب و عجلـه ای هم بـرای ورود به این عرصه 
در آنهـا دیـد. چون مـا تا به امـروز درعرصـه افغانسـتان فقط کمک 
کردیـم و چیـزی نصیـب ما نشـده اسـت. هند هم تـا به حـال چند 
میلیارد دالر درعرصه افغانسـتان سـرمایه گذاری کرده اسـت. روسیه 

هـم همین وضعیـت را دارد.
ایـران امـا در مـورد افغانسـتان دغدغـه هـای خـاص خـود را دارد. 
هنـدی هـا دغدغه هـای افـراط گرایی و آثـار آن بـر جامعه خـود را 
دارنـد. مـا دغدغه عدم سـامان یافتگی فضای اجتماعـی و اقتصادی 
افغانسـتان را همزمان با سـایر کشـورها داریم. کشـورهای مشترک 
المنافـع کـه مسـتقیما بـا روسـیه درارتباطنـد مثـل ترکمنسـتان، 
تاجیکسـتان و ازبکسـتان در معـرض تهدید از اسـوی افـراط گرایی 
هسـتند. مخصوصـا بحـث داعـش هـم اگـر پا بگیرد مشـکل سـاز 
خواهد شـد. بنابرایـن بنا بر نظر بعضـی از دولتمردان افغانسـتان این 
سـه کشـوری که باید در مذاکرات صلح افغانسـتان شـرکت کنند از 
سـمت خودشـان تا به امروز خیلی شـیفتگی نشـان نداده انـد اما اگر 

ضـرورت ایجـاب کند آمـاده همکاری هسـتند.
 اما یک نکته وجود دارد و آن حساسیت دو کشور پاکستان و افغانستان 
به همدیگر است که این باید به نوعی مدیریت و حل شود. حال در 
موضع طالبان اوال اینکه طالبان چند دسته و چند شاخه شده است، 
اگر »مال اختر منصور« را شاخه اصلی آن بدانیم و اگر بر اساس یک 
سلسله خوشبینی ها بگوییم که این مذاکرات صورت می پذیرد که من 
شخصا خوشبین نیستم که پاکستان بتواند بر بخش عمده ای از طالبان 
نفوذ کالن داشته باشد یک نوع گریز و عدم  فرمان پذیری از سوی 
طالبان در مورد پاکستان وجود داشته باشد و حتی اینکه پاکستان دارای 
اقتدار و نفوذ کافی و الزم بر روی طالبان نیست. ضمن اینکه درهم 
تنیدگی »طالبان افغانستان« و »تحریک طالبان پاکستان« موضوعی 
است که هم برای ارتش پاکستان ابهام ایجاد کرده و هم برای طالبان. 
بنابراین بخش هایی از طالبان یک نوع گوش به فرمانی از پاکستان تا 
به امروز نشان داده اند. اما معلوم نیست که در آینده این تعمیم پیدا کند 
به تمام بدنه طالبان و هم اینکه این درجه فرمان پذیری به همین قوتی 

که امروز هست ثابت بماند.
 بنابرایـن مـن پـای میـز مذاکـره آمـدن طالبـان بـه شـکلی کـه 
نمایندگـی جامـع از همـه افـکار طالبان در پاکسـتان داشـته باشـد 
را بسـیار بعیـد مـی دانـم. اگـر هـم طالبـان بیاید بـا توجه بـه پیش 
شـرط هایی کـه گذاشـته رسـیدن و تحقق آنهـا چیزی نیسـت که 
یـک شـبه حاصل شـود. لذا نسـبت به ایـن موضع نمی تـوان خیلی 

بود. خوشـبین 
حـق پناه: دلیل شـروط بـزرگ گذاشـتن به همیـن خاطر اسـت که 
بـه واقـع به یک شـکلی زمـان بخرنـد و بـه آینـده موکـول کنند تا 
شـاید اتفاقات دیگـری رخ دهد. در خصـوص افغانسـتان هم اصوال 
اسـتعداد اینکـه برخـی شـگفتی سـازی هـا و عـدم قطعیـت هـا به 

وضعیـت جدیـد شـکل بدهد کامـال متصور هسـت.
شـاکری: نکتـه این اسـت که طالبـان چیزی را از دسـت نمـی دهد. 
اگـر زمان بگـذرد و به دفـع الوقت بگـذرد طالبان چیزی را از دسـت 
نمـی دهـد. طالبـان هر چنـد وقـت یکبـار حملـه هایی مـی کند و 
منطقه ای را بـه تصرف خود در میآورد و به مقادیری از غنایم دسـت 
مـی یابـد و جماعتـی از مـردم را با خودش همـراه می کنـد و چنگ 
و دندانی نشـان مـی دهـد. در واقع طالبـان عمال چیزی را از دسـت 

نمـی دهنـد و طرفی کـه ضرر مـی کند دولت افغانسـتان اسـت.

|| رئیـس سـتاد مشـترک ارتش چیـن به افغانسـتان 
سـفر کرده اسـت. ایـن اولین بار اسـت کـه یک چنین 
مقـام بلندپایـه نظامی چیـن از افغانسـتان دیـدار می 
کنـد. این دیـدار چـه دالیلـی دارد؟ آیا چین قصـد دارد 

جـای آمریـکا را در افغانسـتان بگیرد؟
چیـن در گذشـته خیلـی تمایلـی جدی بـرای حضـور درافغانسـتان 
نشـان نمی داد و ایـن حضورجدی به وقایع بعد از ۱۱ سـپتامبر برمی 
گردد کـه مواجهه با حضور آمریکا را در خود احسـاس کـرد. در ادامه 
مسـائلی مانند بازسـازی و عالقه اقتصادی چین اولویتهای بیشتری 
پیـدا کرده اسـت. هـم چنین به خصـوص در پـروژه های اسـتخراج 
معـادن افغانسـتان، چینی هـا دارند بزرگترین سـرمایه گـذاری ها را 
انجـام میدهنـد و در واقع نگاه چین به افغانسـتان همزمان با شـکل 
گیـری پیمـان شـانگهای و آن ترتیباتـی که چیـن درحوزه آسـیای 
مرکـزی دنبـال می کنـد اسـت. در واقـع از منظـر چین افغانسـتان 
همسـایه بالفصل اسـت و از از لحاظ پیوسـتی که با آسیای مرکزی 

دارد اهمیـت مضاعفـی پیـدا می کند.
اخیـرا هـم مسـئله افراطـی گـری و تشـدید گرایـش هـای سـلفی 
گرایانه در منطقه ترکسـتان شـرقی اسـتان »سـین کیانـگ« چین، 
اهمیـت بیشـتری پیـدا کـرده اسـت. در حـال حاضر برخی مسـائل 
خیلـی معنا دار هسـتند به ویژه نقشـی کـه ترکیه به عنـوان کریدور 
انتقـال نیروهـای تـرک تبـار از آسـیای مرکـزی و سـین کیانگ به 
مناطـق تحت نفـوذ داعـش، در عـراق و سـوریه دارد، چیـن را دچار 
نگرانـی مضاعفی نسـبت بـه آنچـه در افغانسـتان رخ می هـد کرده 
اسـت. چـون در حـال حاضـر تقریبا افغانسـتان محـل تردد اسـت و 
ایـن باعث شـد کـه نـگاه ویـژه ای نیز به این کشـور داشـته باشـد.
شـاکری: بحـث جنبـش اسـالمی ترکسـتان شـرقی در منطقـه 
مسـلمان نشـین سـین کیانگ بحث بسـیار دغدغـه آفرینـی بر ای 
چینـی هـا اسـت. شورشـهایی اجتماعی در سـین کیانـگ و جنبش 

آیغورهـا در واقـع  زنـگ خطری بـرای چین بـود. اگر ایـن افراطیون 
آیغـور تبار در قالـب داعش یا گروه هـای دیگر در افغانسـتان حضور 
پیـدا کنند و آموزش ببیننـد و بخواهند برگردند و یک سـری از امیال 
و آرزوهـای خودشـان را در چین تحقق بخشـند، خطر بسـیار بزرگی 

بـرای چینـی هابه حسـاب مـی آید.
حق پنـاه: این جریان آمیـزه ای از گرایش های سـلفی گرایانه و قوم 
گرایانـه توامان اسـت. یعنی یک شـکاف متراکمی میـان ایغورهای 
مسـلمان ترک تبـار ایـن منطقه با قـوم بزرگتـر »هـان« ایجاد می 
کنـد کـه هم گسسـت زبانـی و هـم گسسـت دینی و هم گسسـت 
قومـی دارنـد. از ایـن جهت شـما بـه شـکل عجیبی بـا ایـن پدیده 
مواجه هسـتید کـه هم  سـلفی اسـت و هم رگه هـای قـوم گرایانه 

حـادی دارد و ایـن تهدیـد را بـرای چین بیشـتر می کند.
 عـالوه برایـن همزمانـی ایـن رویدادهـا بـا چرخش سیاسـت های 
کابـل را بایـد حتمـا مـد نظر قـرار بدهیـم. در حـال حاضر سیاسـت 
دوپایـه اسـالم آبـاد- پکـن مرجح دانسـته شـده اسـت. در واقع این 
نقطه تالقی باعث شـده که مناسـبات ویژه ای شـکل بگیـرد که به 
آن شـاره شـد و بنابراین طبیعی اسـت کـه از زمانی که »شـی جین 
پینـگ« رئیـس جمهور چیـن شـده و در واقع یک سیاسـت خارجی 
تهاجمـی را در کشـورهای مختلـف دنبال می کند علـی القاعده باید 

حضـور فعال تر چین را در افغانسـتان شـاهد باشـیم.
ایـن موضـوع فقط به همـکاری هـای اقتصـادی و نظامـی محدود 
نیسـت یک نمونـه آن بحث حضـور چیـن در مذاکرات صلح اسـت  
کـه در حوزه ترتیبـات منطقـه ای این قضیـه پررنگ تـر خواهد بود 
کـه به موضـوع شـانگهای مرتبط می شـود کـه چیـن در آن حرف 

اول را مـی زند.
شـاکری: چیـن در رفتـار کنونـی خـود شـعاع حضـور خـودش را در 
محیـط پیرامونـی افزایـش می دهـد و این در پاکسـتان بـه صورت 
سـرمایه گذاری هایـی که در بخـش اقتصادی صـورت گرفته وجود 
دارد و در افغانسـتان نیز بـه دلیل ظرفیت های اقتصـادی و ضرورت 
ایجـاد یک محیـط امن و صلح آمیز بـرای چین موضوعیـت دارد. به 
عـالوه اینکـه  اغلب کشـورهایی کـه در اطراف افغانسـتان هسـتند 
عضو پیمـان شـانگهای هم هسـتند و خوب افغانسـتان هـم جدیدا 
عضـو پیمـان شـانگهای شـده و یـک نـوع همگرایـی در تعییـن 

سرنوشـت خودشـان هـم در ایـن موضـع دیده می شـود.
امـا نقش پاکسـتان را هم نبایـد نادیده بگیریم پاکسـتان با اسـتفاده 
از مهـره چیـن، و نشـان دادن در بـاغ سـبز بـه چیـن ایـن کشـور را 
وادار بـه کنشـگری در فضـای مطلوب خـود می کنـد. همچنین در 
تامیـن منافعی مسـتقیم توسـط خـودش یا توسـط مناطقـی که در 
آنهـا قدرت نفـوذ دارد، مثل افغانسـتان، برای چیـن کوتاهی نمیکند. 
چون پاکسـتان قـدرت گیـری چیـن درمنطقـه را به معنـای قدرت 

خـودش معنا مـی کند.
در واقـع پاکسـتانی هـا در اسـتفاده از مهـره هایـی کـه تعلـق بـه 
خودشـان ندارد بلکه مهـره های اسـقراضی و درجهت عقـب راندن 

رقبـای خودشـان مهـارت کامـل دارند.

||ناتـو اخیرا قـراردادی را با کویت امضا کـرد و دبیر کل 
ناتـو اعالم کرد ایـن توافق رونـد عبور نیروهـای ناتو و 
ارسـال  انواع تجهیـزات الزم بـرای ماموریـت ناتو در 
افغانسـتان راتسـهیل می کند. چرا ناتـو از کویت برای 

ایـن امر اسـتفاده کرد؟
در حـال حاضر ناتو بـه منطقه خاورمیانـه از جهات مختلـف توجه ویژه 
دارد ایـن در اجـالس لیسـبون و آن مفهوم اسـتراتژیک جدیـد که ناتو 
تعریـف کـرد کامال گنجانـده شـده که بـر همان اسـاس حـوزه خلیج 
فـارس و اقیانوس هنـد در دریای سـرخ حوزه عملیات جدید ناتو اسـت؛ 
بـرای مقابلـه بـا دزدی دریایی، تحرکات تروریسـتی و پوشـش دادن به 
حـوزه هـای عملیاتی که عقبـه آن افغانسـتان خواهد بود. ایـن یک امر 
راهبـردی بـرای ناتو اسـت که تحت تاثیـر پویش های مناطـق ناامنی 
اسـت که هر آن با وضعیـت تازه ای مواجه می شـوند. در واقع ناتو خیلی 
محتاطانه می خواهد جای پایی داشـته باشـد، اما این به این معنا نیست 
کـه بخواهـد در حوزه نظامـی خـودش را درگیر کند اما برای پشـتیبانی 

اش ایـن نیازمندی هـا را دارد.

آ ســـــــیا
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حملــه تروریســتی الهــور و بــروز نــا آرامــی هــا 
ــث  ــتان باع ــت پاکس ــاد« پایتخ ــالم آب در »اس
نگرانــی هایــی بــرای دولــت نــواز شــریف شــده 

ــت. اس
ــن  ــارک »گلش ــتی در پ ــار تروریس ــوع انفج وق
اقبــال« الهــور در ایالــت پنجــاب پاکســتان 
پــس از آن روی داد کــه »ممنــون حســین« 
رئیــس جمهــور و »نــواز شــریف« نخســت 
وزیــر پاکســتان روز یکشــنبه فــرار رســیدن 
»عیــد پــاک« را بــه جامعه مســیحیان پاکســتان 
تبریــک گفتنــد و پارلمان پاکســتان تصمیــم دارد 
بــا تصویب طرحــی روز »عیــد پاک« مســیحیان 
و نیــز جشــن »هولــی« هندوهــا را بــه تعطیالت 

ــد. ــه نمای ــور اضاف ــمی کش رس
آنـرا  جمعیـت  کـه  اسـت  کشـوری  پاکسـتان 
بیشـتر مسـلمانان تشـکیل می دهند و از سـویی 
سـوی  از  کشـور  ایـن  در  افراطـی  تندروهـای 
عربستان سـعودی حمایت می شـوند. گروههای 
القاعـده، جیـش  تروریسـتی از جملـه طالبـان، 
محمـد، لشـکر طیبـه، جماعـت االحـرار و دیگـر 
گروههـای تروریسـتی گوناگـون در ایـن کشـور 
فعالیـت دارنـد. ارتش پاکسـتان کـه خـود را جزو 
ارتـش هـای قدرتمنـد در جهـان تصور مـی کند 
تـا حـال نتوانسـته اسـت گروههـای تروریسـتی 
را درپاکسـتان سـرکوب نمایـد و ایـن گروههـای 
تروریسـتی فعالیتهای تروریسـتی خود را افزایش 
داده انـد تـا جایی کـه در ماههای اخیـر خبرهایی 
از نفـوذ گـروه تروریسـتی »داعش« در پاکسـتان 

بـه گـوش می رسـد.
ــال«  ــن اقب ــارک »گلش ــاری در پ ــه انتح حمل
الهــور و کشــته شــدن دســتکم ۷۴ نفــر و 
زخمــی شــدن بیــش از 300 نفــر خبــر از آن مــی 
ــارزه  ــش پاکســتان درمب ــت و ارت ــه دول ــد ک ده
ــی کشــور  ــرل اوضــاع داخل ــا تروریســم و کنت ب
ــه  ــس از حادث ــت. پ ــرده اس ــل نک ــق عم مواف
تروریســتی الهــور ارتــش پاکســتان در مناطــق 
مختلــف ایالــت پنجــاب عملیــات گســترده 
ــن از  ــش از ۴00 ت ــت و بی ــام داده اس ای را انج
ــه حمــالت تروریســتی را دســتگیر  ــن ب مظنونی

ــت. ــرده اس ک
گــروه  ســخنگوی  احســان«  اهلل  »احســان 
ــه  ــته ب ــرار« وابس ــت االح ــتی »جماع تروریس
ــالم  ــه ای اع ــتان در بیانی ــان پاکس ــروه طالب گ
حملــه  االحــرار«  »جماعــت  گــروه  کــرد: 

تروریســتی الهــور را انجــام داده اســت.
وی در ادامــه خطــاب بــه »نــواز شــریف« 
ــه شــهر  ــا ب ــت: م ــر پاکســتان گف نخســت وزی
ــام  ــود را انج ــات خ ــدیم و عملی ــور وارد ش اله
دادیــم، هیــچ قدرتــی نمــی توانــد مانــع ورود مــا 

ــود. ــور ش ــهر اله ــه ش ب
بــا توجــه بــه اظهــارات ســخنگوی گــروه 
تروریســتی »جماعــت االحــرار« مــی تــوان 
ــه ایــن نتیجــه رســید کــه تروریســتها هــرگاه  ب
اراده کننــد مــی تواننــد در مناطــق مختلــف 
پاکســتان دســت بــه اقدامــات تروریســتی بزننــد 
و هیــچ نیرویــی قــادر نیســت از انجــام عملیــات 

ــد. ــری کن ــتان جلوگی ــتی در پاکس تروریس
ــدان  ــد ب ــل توجهــی کــه در اینجــا بای ــه قاب نکت
ــه  ــا حمل ــان ب ــه همزم ــت ک ــم، اینس بپردازی

تروریســتی الهــور، عصــر یکشــنبه هفتــه 
ــاز  ــم »ممت ــه مناســبت چهل جــاری مراســمی ب
ــتاندار  ــر« اس ــلمان تاثی ــارب »س ــادری« ض ق
ــاغ« شــهر  ــت ب ــت پنجــاب در »لیاق اســبق ایال
ــد.  ــزار ش ــاد برگ ــالم آب ــک اس ــدی نزدی راولپن
احــزاب اســالمی پاکســتان بــه مناســبت چهلــم 
ــاغ برگــزار  ممتــاز قــادری مراســمی در لیاقــت ب
کردنــد و بــا ایجــاد موانــع،  راههــای منتهــی بــه 
پارلمــان پاکســتان را در مناطــق »فیــض آبــاد« و 
ــد امــا پــس از  »چاندنــی چــوک« مســدود کردن
ــا برداشــتن  پایــان مراســم، شــرکت کننــدگان ب
موانــع، وارد »منطقــه قرمــز« اســالم آبــاد 
شــدند و خــود را بــه مقابــل ســاختمان پارلمــان 

ــاندند. ــتان رس پاکس
ــت  ــن و نهض ــای معترضی ــته ه ــه خواس از جمل
ــی  ــاد م ــالم آب ــول اهلل« در اس ــا رس ــک ی »لبی
ــران  ــرط رهب ــد و ش ــی قی ــی ب ــه رهای ــوان ب ت
و اعضــای ســنی مذهــب زندانــی شــده در 
زندانهــای پاکســتان، شــهید تلقــی کــردن ممتاز 
ــر  ــه پیامب ــن ب ــون »توهی ــادری و اصــالح قان ق

ــرد. ــاره ک ــالم« اش اس
الزم بــه ذکــر اســت »ممتــاز قــادری« از 
مامورینــی بــود کــه وظیفــه محافظت از ســلمان 
تاثیــر اســتاندار اســبق ایالت پنجــاب پاکســتان را 
بــه عهــده داشــت امــا بــا تیرانــدازی بــه ســوی 

ــاند. ــل رس ــه قت ــر وی را ب ســلمان تاثی
علـت و انگیـزه ممتاز قـادری از کشـتن سـلمان 
تاثیـر بـه گفتـه وی پاسـداری از ناموس رسـالت 
اعالم شـده اسـت. گروههای افراطی در پاکستان 
اعـالم کرده بودنـد در صورت اعدام ممتـاز قادری 

دسـت به اعتراضـات گسـترده ای خواهند زد.
دادگاه مبــارزه بــا تروریســم، ممتــاز قــادری را بــه 
ــه اعــدام محکــوم  ــر ب ــل ســلمان تاثی اتهــام قت
ــی  ــر و دادگاه عال ــد نظ ــود. دادگاه تجدی ــرده ب ک
پاکســتان نیــز رای بــه اجــرای حکــم اعــدام وی 

ــد. داده بودن
ــس  ــین« رئی ــون حس ــادری از »ممن ــاز ق ممت
ــود و  ــو کــرده ب جمهــور پاکســتان تقاضــای عف
درخواســت وی از ســوی ممنــون حســین رد شــد 
و حکــم اعــدام وی در زنــدان »ادیالــه« بــه اجــرا 
ــه 20۱۱ و در  ــادری در ۴ ژانوی ــاز ق ــد.  ممت درآم
بــازار »کوهســار« اســالم آبــاد بــا تیرانــدازی بــه 

ــاند. ــل رس ــه قت ــر وی را ب ســوی ســلمان تاثی
پلیــس اســالم آبــاد تــا کنــون حــدود ۶00 نفــر از 
معترضیــن را کــه اقــدام بــه آتــش زدن اتوبــوس 
ــوب در اســالم  ــاد آش ــز ایج ــهری و نی ــای ش ه
آبــاد و راولپنــدی کــرده انــد دســتگیر و تحویــل 
ــه  ــت ک ــور داده اس ــن کش ــی ای ــات قضای مقام
همگــی آنهــا بــه زنــدان »ادیالــه« منتقــل شــده 
انــد و تفتیــش و بازرســی از آنهــا بــه عمــل آمــده 

اســت.
ــگاه  ــه پای ــتی ب ــه تروریس ــت. در حمل ــده اس ش
ــد  ــاب هن ــت پنج ــوت« ایال ــان ک ــی »پت هوای
کــه در آن ۷ تــن از نیروهــای امنیتــی هنــد 
کشــته شــدند. دولــت دهلــی هنــد نیــز مدعــی 
شــده بــود کــه افــرادی در شــهر »بهــاول پــور« 
ــد.  ــوده ان ــاط ب ــتها در ارتب ــا تروریس ــتان ب پاکس
ــا  ــی »موالن ــز در اقدام ــاد نی ــالم آب ــت اس دول
ــتی  ــروه تروریس ــرکرده گ ــر« س ــعود اظه مس
ــای  ــر از اعض ــن دیگ ــد« و ۱2 ت ــش محم »جی
ایــن گــروه تروریســتی را دســتگیر کــرده اســت.

ــات  ــم تحقیق ــکیل تی ــتان تش ــه پاکس در ادام
ویــژه خــود را بــرای تحقیــات بیشــتر عــازم هنــد 
ــگاه  ــی از پای ــم تحقیقات ــن تی ــت و ای ــرده اس ک
ــرده  ــد ک ــد بازدی ــوت« هن ــان ک ــی »پت هوای
اســت و اظهــارات شــاهدان عینــی ایــن حادثــه 

ــت. ــرده اس ــت ک ــتی را ثب تروریس
بـا ملتهـب شـدن اوضـاع در اسـالم آبـاد و حمله  
تروریسـتی الهـور »نواز شـریف« نخسـت وزیر 
پاکسـتان سـفر خـود را بـه واشـنگتن لغـو کـرده 
اسـت. قـرار بـود کـه نـواز شـریف بـه دعـوت 
رسـمی »بـاراک اوبامـا« رئیـس حمهـور آمریکا 
در کنفرانـس بیـن المللـی امنیـت هسـته ای که 
از 30 مـارس تـا یکم آوریـل در واشـنگتن برگزار 
می شـود، شـرکت کند و در حاشـیه ایـن اجالس 
بـا »نارندرا مـودی« نخسـت وزیر هند نیـز دیدار 
و گفتگـو کنـد. بـا توجـه بـه رویدادهـای اخیر در 
پاکسـتان نـواز شـریف اوضـاع را از آن وخیـم تـر 
حـس کرد کـه به واشـنگتن سـفر کنـد. »راحیل 
شـریف« فرمانده ارتش پاکسـتان نیز به نیروهای 
ارتش در ایالت پنجاب دسـتور داده اسـت عملیات 
گسـترده ای در ایـن ایالـت را در جهـت مبـارزه با 

تروریسـتها و دسـتگیری آنهـا انجـام دهند.
ــر در پاکســتان را مــی  ــرات و تحــوالت اخی تغیی
تــوان بــه جنــگ و درگیــری گــروه طالبــان و نواز 
شــریف تعبیــر کــرد چــون قــرار بــود مذاکــرات 
ــه  ــتان و ب ــان در پاکس ــتان و طالب ــح افغانس صل
ــه  ــا ب ــود ام ــزار ش ــاد برگ ــالم آب ــی اس میزبان
ــد  ــام نش ــرات انج ــن مذاک ــوم ای ــی نامعل دالیل
ــالم  ــه ای اع ــر در بیانی ــان در قط ــر طالب و دفت
ــه  کــرد: »مــال اختــر منصــور« رهبــر طالبــان ب
هیــچ گروهــی از طالبــان اجــازه نــداده اســت در 

ــد. ــرکت کن ــتان ش ــح افغانس ــرات صل مذاک
ــان در  ــت: طالب ــده اس ــه آم ــن بیانی ــه ای در ادام
صورتــی حاضــر اســت بــا دولــت افغانســتان وارد 
ــروه  ــن گ ــان ای ــه اواًل زندانی ــود ک ــرات ش مذاک
از زنــدان آزاد شــوند، ثانیــاً نیروهــای ناتــو از 
افغانســتان خــارج شــوند و ثالثــاً گــروه طالبــان از 

ــود. ــارج ش ــتی خ ــای تروریس ــت گروهه لیس
بــا توجــه بــه خواســته هــای طالبــان نمــی توان 
آینــده روشــنی بــرای مذاکــرات صلح افغانســتان 
ــاخه  ــه ش ــه ب ــان ک ــروه طالب ــد و گ ــور ش متص
هــای گوناگونــی منشــعب شــده اســت بــا انجــام 
عملیــات در افغانســتان و پاکســتان دردســرهای 
زیــادی بــرای دو کشــور بوجــود آورده اســت. نواز 
ــا گروههــای تنــدرو در  شــریف بایــد از یکســو ب
ــروه  ــر گ ــویی دیگ ــد و از س ــه کن ــور مقابل کش
ــد  ــا بتوان ــاورد ت ــای میــز مذاکــره بی ــان را پ طالب
ــر  ــال حاض ــی ح ــت بحران ــتان را از وضعی پاکس

بیــرون کشــاند.

واکاوی علل بروز نا امنی ها و 
اقدامات تروریستی اخیر در پاکستان

علی کاوسی نژاد

آ ســـــــیا
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تحلیلگــران بــر ایــن باورنــد کــه وارد نشــدن طالبــان افغانســتان 
ــد  ــا بتوانن ــت ت ــی« اس ــی تاکتیک ــح، »اقدام ــرات صل ــه مذاک ب
ــکا  ــتان و آمری ــت افغانس ــان از دول ــع خودش ــه نف ــی را ب امتیازات

ــد. بگیرن
اولیــن دور مذاکــرات صلــح افغانســتان موســوم بــه »مــری۱« در 
ــاد برگــزار  ــه میزبانــی پاکســتان در اســالم آب ۱۶ مــی 20۱5 و ب
ــت افغانســتان  ــن دول ــح بی ــود دور دوم مذاکــرا صل ــرار ب شــد. ق
و طالبــان در ۱5 ژوئــن 20۱5 برگــزار شــود امــا بــه دلیــل خبــر 
ناگهانــی مــرگ »مــال عمــر« رهبــر طالبــان ایــن مذاکــرات بــه 

حالــت تعلیــق درآمــد.
ــوان  ــه عن ــر« ب ــال منصــور اخت ــر، »م ــال عم ــرگ م ــس از م پ
رهبــر جدیــد طالبــان برگزیده شــد امــا برخــی از اعضــای طالبان 
بــا مــال منصــور اختــر بیعــت نکردنــد تــا جایــی کــه در طالبــان 
شــکافی بــزرگ بوجــود آمــد و گروهــی از طالبــان بــه رهبــری 
»مــال رســول« بــا گــروه تروریســتی داعــش در افغانســتان بیعت 
کــرده بــه طالبــان افغانســتان پشــت کردنــد. طالبــان دارای چنــد 
ــورای  ــه، ش ــورای کویت ــامل ش ــه ش ــت ک ــاح اس ــش و جن بخ
میــدان شــاه، حــزب اســالمی حکمتیــار و شــبکه حقانــی اســت. 
»مــال رســول« در افغانســتان بــا گــروه داعــش بیعــت کــرد و در 

هلمنــد، زابــل و نیمــروز عملیــات انجــام مــی دهــد. 
پــس از آنکــه »اشــرف غنــی« رئیــس جمهــور افغانســتان بــرای 
شــرکت در کنفرانــس »قلــب آســیا« بــه اســالم آبــاد ســفر و بــا 
»نــواز شــریف« نخســت وزیــر پاکســتان دیــدار و گفتگــو کــرد، 
در ایــن دیــدار طرفیــن بــر شــروع مذاکــرات صلــح در افغانســتان 
تاکیــد کردنــد تا بــا برقــراری صلــح در افغانســتان، صلحــی پایدار 
در منطقــه بوجــود آیــد. پــس از ســفر اشــرف غنــی بــه اســالم 
آبــاد »راحیــل شــریف« فرمانــده ارتــش پاکســتان به کابل ســفر 
کــرد تــا بتوانــد در دیــدار بــا مقامــات دولــت کابــل مقدمــات دور 

دوم مذاکــرات صلــح افغانســتان را فراهــم آورد.
بــرای احیــای دور دوم مذاکــرات صلــح افغانســتان چهار نشســت 
مقدماتــی بــا مشــارکت کشــورهای افغانســتان، پاکســتان، چیــن 
و آمریــکا در اســالم آبــاد و کابــل برگــزار شــد. چیــن در دور اول 
ــن  ــع ای ــود و در واق ــه صــورت عضــو ناظــر ب ــا ب ــرات تنه مذاک
اولیــن بــار اســت کــه چیــن بــه صــورت رســمی وارد مذاکــرات 
ــه خواســت  ــع ب ــز در واق ــن نی ــد و ای ــی ش ــح افغانســتان م صل
پاکســتان صــورت گرفتــه اســت. همچنیــن چیــن از حضــور در 
ایــن مذاکــرات ســود مــی بــرد چــرا کــه پکــن در پــی حفاظــت 
ــدر »گــوادر«  ــون دالری خــود در بن از ســرمایه گــذاری ۴2 میلی

پاکســتان اســت.
ــتان در  ــح افغانس ــرات صل ــی مذاک ــت مقدمات ــن نشس چهارمی
کابــل برگــزار شــد. در بیانیــه مشــترک ایــن نشســت اعالم شــد: 
مذاکــرات صلــح بیــن طالبــان و دولــت افغانســتان در اویــل مــاه 
مــارس و بــه میزبانــی اســالم آبــاد برگــزار شــود. ایــن نشســت با 
مشــارکت ۴ کشــور افغانســتان، پاکســتان، آمریکا و چیــن برگزار 
ــود:  ــن نشســت پاکســتان اعــالم کــرده ب ــه ای ای شــد. در بیانی
مذاکــرات مســتقیم بین طالبــان و دولــت افغانســتان بــه میزبانی 

اســالم آبــاد در مــاه مــارس برگــزار شــود.
در ادامــه ایــن بیانیــه مشــترک آمــده بــود: گــروه کاری مشــترک 
افغانســتان و پاکســتان بــا شــرکت علمــای دو کشــور افغانســتان 
و پاکســتان تشــکیل شــود تــا ایــن گــروه کاری مشــترک بتوانند 

بــه پیشــبرد صلــح در افغانســتان کمــک کننــد.
در ایــن بیانیــه مشــترک، طرفیــن از اظهــارات »اشــرف غنــی« 
رئیــس جمهــور افغانســتان مبنــی بــر همــکاری حــزب اســالمی 
»حکمتیــار« و دیگــر گروههــا بــرای پیشــرفت مذاکــرات صلــح 

افغانســتان حمایــت کردنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه ســه دور از مذاکــرات مقدماتــی صلــح 
افغانســتان در اســالم آبــاد و کابــل برگــزار شــده بــود. »راحیــل 
شــریف« فرمانــده کل ارتــش پاکســتان نیــز در ســفر خــود بــه 
ــر  ــر و دیگ ــر قط ــی« امی ــد آل ثان ــن حم ــم ب ــا »تمی ــه ب دوح
مقامــات سیاســی ایــن کشــور دیــدار و گفتگــو داشــت. راحیــل 
شــریف در تــالش بــود از طریــق مقامــات قطــری گــروه طالبان 
ــره  ــز مذاک ــای می ــه پ ــر« را ب ــور اخت ــال منص ــری »م ــه رهب ب
بکشــاند. امیــد مــی رفــت مذاکــرات راحیــل شــریف بــا مقامــات 
ــاه  ــل م ــت و در اوای ــته اس ــال داش ــی بدنب ــج مثبت ــری نتای قط
ــا مشــارکت گــروه  ــح افغانســتان ب مــارس 20۱۶ مذاکــرات صل

ــل شــروع خواهــد شــد. ــت کاب ــان و دول طالب
ــالم  ــه ای اع ــر در بیانی ــتان در قط ــان افغانس ــر طالب ــا دفت  ام
ــچ کــدام از  ــه هی ــان ب ــر طالب ــر« رهب کــرد: »مــال منصــور اخت
گروههــای طالبــان اجــازه مذاکــره بــا ســران دولــت افغانســتان 
ــت. ــداده اس ــتان را ن ــح افغانس ــرات صل ــرکت در مذاک ــز ش و نی
در ادامــه بیانیــه طالبــان آمــده اســت: گــروه طالبــان در صورتــی 
حاضــر بــه شــرکت در مذاکــرات صلــح خواهــد بــود کــه زندانیان 
ــای  ــوند، نیروه ــتان آزاد ش ــای افغانس ــان از زندانه ــروه طالب گ
ــام گــروه طالبــان از لیســت  ناتــو از افغانســتان خــارج شــوند و ن

تحریمهــای جهانــی خــارج شــود.
ــر آورده شــدن ایــن شــروط چنــدان نیــز  ــه نظــر مــی رســد ب ب
ــح در افغانســتان  ــرات صل ــاره مذاک آســان نیســت و شــروع دوب
ــود. چنــدی پیــش دولــت افغانســتان از آغــاز  مشــکل خواهــد ب
ــا عنــوان »۱+۶« خبــر داد، ایــن گــروه پــس  ــه کار گروهــی ب ب
ازآن بوجــود آمــد کــه »حامــد کــرزای« رئیــس جمهــور ســابق 
افغانســتان اعــالم کــرد کــه کشــورهای ایــران، هنــد و روســیه 
نیــز بایــد در مذاکــرات صلــح افغانســتان حضــور داشــته باشــند.
بایــد توجــه داشــت کــه برقــراری امنیــت در افغانســتان نــه تنهــا 
ــتان  ــتان و پاکس ــون افغانس ــورهایی چ ــکاری کش ــتلزم هم مس
اســت بلکــه بایــد قدرتهــای منطقــه از جملــه ایــران، چیــن، هند، 
روســیه در ایــن مذاکــرات شــرکت داشــته باشــند. مشــارکت هند 
در مذاکــرات صلــح افغانســتان از ایــن جهــت قابل اهمیت اســت 
ــارکت  ــا مش ــود را ب ــادی خ ــروژه اقتص ــد پ ــی توان ــد م ــه هن ک
ایــران و افغانســتان بــه اجــرا در آورد و طــرح توســعه بنــدر چابهار 
ــه کمــک  ــه اقتصــاد منطق ــد ب ــی توان ــه م ــی اســت ک از اهداف

شــایانی کنــد.

23 فوریــه چهارمیــن دوراز مذاکــرات مقدماتــی صلــح افغانســتان 
بــا مشــارکت کشــورهای افغانســتان، پاکســتان، چیــن و آمریــکا 
ــه  ــیدند ک ــق رس ــه تواف ــن ب ــد و طرفی ــزار ش ــل برگ در کاب
مذاکــرات مســتقیم طالبــان و دولــت افغانســتان در اســالم آبــاد 
پاکســتان و در اوایــل مــاه مــارس برگــزار شــود. بــه فاصلــه چنــد 
ــه  ــون« را ب ــان نیکلس ــکا »ج ــش آمری ــم ارت ــن تصمی روز از ای
عنــوان فرمانــده جدیــد نیروهــای ناتــو در افغانســتان جایگزیــن 
ــام  ــا انج ــکا ب ــی آمری ــه نوع ــرد و ب ــل« ک ــان کمب ــرال »ج ژن
ــر حضــور نظامــی خــود در منطقــه  ایــن اقــدام مهــر تاییــدی ب
افغانســتان زد و ایــن اقــدام آمریکاییهــا باعــث خشــم و نارضایتی 
طالبــان افغانســتان شــد. بــه نظــر مــی رســد آمریــکا نیروهــای 
ــد و در صــدد اســت  ــه خــارج نمــی کن نظامــی خــود را از منطق
گــروه تروریســتی »داعــش« را کــه در منطقــه خاورمیانــه دچــار 

شکســت شــده اســت بــه افغانســتان منتقــل کنــد.
بــه تازگــی »قســیم جنــگل بــاغ« فرمانــده پلیــس والیــت قندوز 
افغانســتان بــه رســانه هــای محلــی افغانســتان گفتــه اســت کــه 
ــدوز«  ــت »قن ــاردره« والی ــش در »چه ــتی داع ــروه تروریس گ
افغانســتان فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و شــمار نیروهــای آنهــا 

بــه ۱20 نفــر مــی رســد.
ــش  ــروه داع ــه گ ــت ک ــی از آن اس ــا حاک ــزارش ه ــی گ  برخ
تحرکاتــی در والیــت بلــخ یکــی دیگــر از والیــت هــای شــمالی 
ــات  ــک عملی ــس از انجــام ی ــته اســت و پ ــز داش افغانســتان نی
بــرای ســرکوب مخالفــان مســلح در ایــن والیــت، پرچــم 
ــت  ــه دس ــان ب ــای آن ــگاه ه ــروه از پناه ــن گ ــیاه ای ــای س ه
نیروهــای دولتــی افتــاده اســت. گــروه داعــش در مناطــق مرزی 
»ننگرهــار« افغانســتان کــه بــا پاکســتان هــم مــرز اســت هــم 
ــتان و  ــش افغانس ــای ارت ــا نیروه ــترده ای دارد و ب ــور گس حض

ــر هســتند. ــز درگی ــان نی ــروه طالب گ
ــتان  ــور افغانس ــس جمه ــی« رئی ــرف غن ــال »اش ــن ح در همی
اخیــراً در دیــدار بــا »ینــس اســتولتنبرگ« دبیــر کل ناتــو در کابل 
ــه  ــوز زود اســت کــه تالشــهای صــورت گرفت ــه اســت: هن گفت
بــرای انجــام مذاکــرات صلــح در افغانســتان مــورد ارزیابــی قــرار 
گیــرد. بــه گفتــه وی در نشســت چهارجانبــه صلــح بــرای تعییــن 
نقشــه راه، عوامــل، نــوع و طــرف  هــای جنــگ مشــخص شــده 
اســت و درایــن مذاکــرات، توافــق شــد تــا بــا آنهایــی کــه صلــح 

را قبــول ندارنــد، جنــگ ادامــه یابــد.
ــی  ــه تازگ ــار ب ــن حکمتی ــری گلبدی ــه رهب ــالمی ب ــزب اس ح

چشم انداز مذاکرات صلح افغانستان/ لبیک »حکمتیار« به فراخوان کابل
علی کاوسی نژاد
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ــه در آن  ــرده اســت ک ــه ای را صــادر ک اعالمی
ــد  ــی خواه ــار م ــت، حکمتی ــده  اس ــه ش گفت
ــح  ــد صل ــه رون ــد و شــرطی ب ــچ قی ــدون هی ب

ــدد. ــتان بپیون افغانس
در اعالمیــه ایــن حــزب آمــده اســت: حکمتیــار 
خواســتار صلــح و ثبــات در افغانســتان اســت و 
ــی«  ــرف غن ــت »اش ــه درخواس ــن رو ب از همی
ــراری  ــرای برق ــتان ب ــور افغانس ــس جمه رئی

ــد. ــی گوی ــک م ــح در افغانســتان لبی صل
ــر  ــار دیگ ــی« ب ــرف غن ــش، »اش ــه پی هفت
از طالبــان و حــزب اســالمی بــه رهبــری 
گلبدیــن حکمتیــار خواســت که بــه رونــد صلح 
افغانســتان بپیوندند، ایــن یک فرصــت تاریخی 
ــد کــه  ــن گــروه هــا نشــان دهن اســت کــه ای
بــا مــردم افغانســتان هســتند و یــا بــا دشــمنان 
مــردم. نماینــدگان مجلــس ســنای افغانســتان 
ــر  ــار« رهب ــن حکمتی ــی »گلبدی ــز از آمادگ نی
ــرای شــرکت در  حــزب اســالمی افغانســتان ب
ــد  ــتقبال کردن ــتان اس ــح افغانس ــرات صل مذاک
ــه  ــر زمین ــر چــه زودت ــت خواســتنند ه و از دول
ــار« را  ــن حکمتی ــا »گلبدی ــح ب ــرات صل مذاک

ــازد. ــم س فراه
»فضــل هــادی مســلم یــار« رییــس مجلــس 
ســنای افغانســتان گفتــه اســت: اعــالم آمادگی 
ــده  ــدوار کنن ــح امی ــرای انجــام صل ــار ب حکمتی
ــی  ــی م ــح واقع ــتان صل ــا در افغانس ــت؛ م اس
ــن  ــی در ای ــدام عمل ــراه اق ــم و چشــم ب خواهی

ــتیم. ــتا هس راس
»پیــر محمد مــال زهــی« از تحلیلگران مســائل 
افغانســتان مذاکــرات اینگونــه بــه تحلیــل 
ــت:  ــه اس ــتان پرداخت ــح افغانس ــرات صل مذاک
طالبــان دارای چنــد بخــش و جنــاح اســت کــه 
شــامل شــورای کویتــه، شــورای میــدان شــاه، 
ــی  ــبکه حقان ــار و ش ــالمی حکمتی ــزب اس ح
اســت. »مــال رســول« در افغانســتان بــا گــروه 
داعــش بیعــت کــرد و در هلمنــد، زابــل و 
ــه نظــر  ــات انجــام مــی دهــد. ب نیمــروز عملی
مــی رســد بخشــی از طالبــان صلــح مــی کنــد 
ــری 2«  ــح »م ــرات صل ــدت مذاک ــد م و در بلن

ــود. ــی ش ــروع م ش
وی در ادامــه مــی افزایــد: اشــرف غنــی تغییــر 
موضــع داده اســت و خواســتار برقــراری تــوازن 
در مناســبات بین افغانســتان و پاکســتان اســت. 
ــه در  ــود را ک ــه خ ــت اولی ــی سیاس ــرف غن اش
ابتــدای روی کار آمــدن دنبــال مــی کــرد تغییــر 
ــا پاکســتان را  ــاط ب ــراری ارتب داده اســت و برق

مهــم مــی دانــد.
ــا  ــه آنه ــاال ب ــه در ب ــی ک ــه نگات ــه ب ــا توج ب
اشــاره شــد بخشــی از طالبــان افغانســتان 
ــره  ــل وارد مذاک ــت کاب ــا دول ــدات ب در دراز م
خواهــد شــد. تحلیلگــران بــر ایــن باورنــد کــه 
ــرات  ــه مذاک ــان افغانســتان ب وارد نشــدن طالب
ــا بتواننــد  صلــح »اقدامــی تاکتیکــی« اســت ت
دولــت  از  خودشــان  نفــع  بــه  امتیازاتــی 
ــد. از ســویی دیگــر  افغانســتان و آمریــکا بگیرن
ارتــش پاکســتان همســو بــا گروهــی از طالبان 
ــه خواســته هــای خــود در  در صــدد رســیدن ب
ــد را در  ــد نقــش هن ــا بتوان افغانســتان اســت ت

ــد. ــر کن ــتان کمرنگت افغانس

کرد  اعالم  ایران  در  عراق  کردستان  اقلیم  نماینده 
که امنیت و ثبات عراق و منطقه همواره محور گفتگو و 
دیدارهای مقامات ایران و اقلیم کردستان عراق بوده 

. ست ا
اقلیم کردستان  ایران بحث ریاست  جمهوری اسالمی 
عراق را موضوعی داخلی و مربوط به خود عراقی ها می داند 
و وارد مصادیق هم نشده است. ایران همواره از وحدت 
کردها در عراق حمایت کرده و روابط متوازنی با حزب 
دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان عراق 

دارد.
در گفتگو با »ناظم دباغ« نماینده اقلیم کردستان عراق در 
ایران در خصوص انتخابات ریاست اقلیم کردستان عراق 
و بحث فدرالیسم در عراق سوال کرده ایم که در ادامه 

می آید.

|| موضــوع انتخابــات ریاســت اقلیــم کردســتان 
ــت؟ ــیده اس ــا رس ــه کج ــراق ب ع

تاکنــون بــه نتیجــه نرســیده اســت و مشــخص اســت کــه مشــکل 
ــن  ــق اســت و در ای ــن مســاله مســتلزم تواف ــده ای اســت، ای پیچی
ــات  ــود ثب ــادی و نب ــران اقتص ــش و بح ــگ داع ــه جن ــع ک مقط
سیاســی در عــراق بر حــل مســائل تاثیــر دارد، کار دشــواری اســت.

ــران و حــزب دموکــرات  ــط ای || در حــال حاضــر رواب
ــه چــه صــورت اســت؟ کردســتان ب

ــران و  ــالمی ای ــوری اس ــان جمه ــات می ــی ارتباط ــکل کل ــه ش ب
ــان  ــادی و در جری ــال ع ــراق کام ــتان ع ــرات کردس ــزب دموک ح
اســت و در صــورت نیــاز بــه تبــادل نظــرات، ایــن اتفــاق از طریــق 

ــرد. ــورت می گی ــژه ص ــی وی ــای ارتباط کانال ه
در ایــن مقطــع و در شــرایط کنونــی دنیــا و عــراق و منطقــه و بــا در 
نظــر گرفتــن حقــوق ملت هــا در چارچــوب حــق تعیین سرنوشــت، 

مســلما فدرالیســم بخشــی از حقوقــی اســت کــه مســتحق 
ــه  ــراق ب ــون اساســی ع ــز در قان ــال حاضــر نی ملت هاســت. در ح
ایــن مســاله اذعــان شــده کــه حضــور کردهــا در چارچــوب عــراق 
اختیــاری اســت، یعنــی کردهــا بــا خواســت و اختیــار خــود ایــن را 

انتخــاب کرده انــد.
ــی  همچنیــن حــق تعییــن سرنوشــت در چارچــوب عــراق فدرال
ــز موجــب شــده  ــن نی ــه رســمیت شــناخته شــده اســت. همی ب
ــت  ــظ تمامی ــد و حف ــا در ســاختن عــراق جدی ــه کرده اســت ک
ــده  ــرای آین ــری ب ــا تصمیم گی ــد، ام ــارکت کنن ــی آن مش ارض
عــراق و فدرالیســم وابســته بــه شــیوه و منــش فعالیــت و 
سیاســت مســئوالن عراقــی دارد کــه تــا چــه انــدازه بــه حقــوق 
ــد،  ــاد دارن ــور اعتق ــای کش ــر بخش ه ــرد و دیگ ــت ک ــه مل حق
ــی،  ــتمداران عراق ــئوالن و سیاس ــی از مس ــفانه بعض ــه متاس ک
ــاله  ــن مس ــند و ای ــا می اندیش ــی  ه ــون بعث ــز همچ ــروزه نی ام

ــت. ــر اس ــراق موث ــت ع ــرای سرنوش ب
ــوق  ــراق حق ــی ع ــون اساس ــن و قان ــوب قوانی ــر در چارچ اگ
ــمت  ــه س ــراق ب ــلما ع ــند، مس ــمیت نشناس ــه رس ــران را ب دیگ
سرنوشــتی نامشــخص و از هــم گســیختگی خواهــد رفــت، کــه 
ــه  ــا نقشــه و برنام ــانی ب ــود کس ــی حــس می ش ــرایط فعل در ش
ــای  ــت و نیروه ــوف مل ــیدن صف ــم پاش ــرای از ه ــالش ب در ت

ــتند. ــی هس سیاس

|| برخــی کارشناســان معتقــد هســتند در کشــورهایی 
ــرده  ــی نک ــی را ط ــد تاریخ ــت رون ــت - مل ــه دول ک
ــر  ــه منج ــه تجزی ــد ب ــی توان ــم م ــت فدرالیس اس
ــم در  ــتدالل، فدرالیس ــن اس ــه ای ــه ب ــا توج ــود. ب ش
عراقــی کــه از حیــث شــکل گیــری کشــوری)دولت-

ملــت به معنــای مــدرن( جــوان اســت آیــا مخاطراتی 
ــه فدرالیســم هســتید  ــدارد؟ اگــر قائــل ب را همــراه ن
چگونــه ایــن فدرالیســم مــی توانــد مانــع از تجزیــه 

ــود؟ ش
بــه عقیــده مــن، فدرالیســم مایــه حفــظ یکپارچگــی اســت و باعث 

از هــم گســیختگی در عــراق نمــی شــود.

»ناظم دباغ«:

انتخابات ریاست اقلیم کردستان عراق 
هنوز به نتیجه نرسیده است

سمیه خمارباقی
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دهلــی نــو بــا اتخــاذ سیاســت هــای منطقــه ای 
درصــدد جلوگیــری از نفــوذ روز افــزون چیــن در 

منطقــه شــبه قــاره و جنــوب آســیا اســت.
چیــن در ادامــه سیاســت نفــوذ بیشــتر در منطقــه 
آســیای جنوبــی و شــبه قــاره درصــدد اســت در 
ــدری  ــریالنکا بن ــواحل س ــد و در س ــوس هن اقان
تجــاری تاســیس کنــد تــا بتوانــد بیــش از پیــش 
در ایــن منطقــه شــبه قــاره دایــره نفــوذ خــود را 

افزایــش دهــد.
ــی  ــث نگران ــی باع ــن از طرف ــن سیاســت چی ای
هنــد و از طرفــی دیگــر در ســطح جهانــی باعــث 

نگرانــی آمریــکا در منطقــه شــده اســت.
چیــن بــرای ســاخت ایــن بنــدر کــه صدهــا متــر 
ــارد دالری در  ــه ای ۱.۴ میلی مســاحت دارد بودج
ــاختمانهای  ــامل س ــه ش ــت ک ــه اس ــر گرفت نظ
تجــاری و مســکونی خواهــد بــود. هنــد ســاخت 
ــی  ــت حکمران ــا سیاس ــاری را ب ــدر تج ــن بن ای
ــد  ــد در تضــاد مــی بین ــاره هن ــر شــبه ق خــود ب
و از نفــوذ و گســترش مضاعــف چیــن در منطقــه 
احســاس نگرانــی مــی کنــد. ســریالنکا از 
کشــورهای عضــو اتحادیــه »ســارک« در جنوب 

ــی رود. ــمار م ــیا بش آس
ــه ذکــر اســت »ســارک« در ســال ۱985  الزم ب
توســط کشــور های هنــد، پاکســتان، بنــگالدش، 
ســریالنکا، نپــال، مالدیــو و بوتــان تاســیس شــد. 
ــن  ــم ای ــالس چهارده ــل 200۷ و در اج در آوری
ــوان هشــتمین  ــه عن ــز ب ــه افغانســتان نی اتحادی

عضــو ســارک پذیرفتــه شــد.
»نارنــدرا مــودی« نخســت وزیــر هنــد در 
ــارک  ــه س ــای اتحادی ــته از اعض ــای گذش ماهه
خواســته بــود بــرای مبــارزه بــا بالیــای 
ــش  ــروی واکن ــو نی ــورهای عض ــی کش طبیع
ســریع تشــکیل دهنــد تــا بتواننــد بــا توجــه بــه 
مخاطــرات زیســت محیطــی بــا بالیــای طبیعی 
مبــارزه کننــد. بــا توجــه بــه روابطــی کــه هنــد با 
کشــورهای عضــو اتحادیــه ســارک دارد از نفــوذ 
چیــن در منطقــه آســیای جنوبــی نگــران اســت 
و بدنبــال راهکارهایــی اســت تــا بتوانــد از نفــوذ 

ــد. ــری کن ــه جلوگی ــن در منطق چی
برخــی اســتدالل مــی کننــد کــه اولیــن ایــده یــا 
سیاســتی کــه هنــد در منطقــه پایــه ریــزی کرده 
ــران و  ــار در ای ــدر چابه ــعه بن ــرح توس ــت ط اس
ــار  ــدر چابه ــال بن ــرای اتص ــن ب ــاخت راه آه س
به شــهر هــرات در افغانســتان اســت کــه مقامات 
دولــت افغانســتان از ایــن طــرح اســتقبال کردنــد 
ــت  ــی دول ــس اجرای ــداهلل« رئی ــداهلل عب و »عب
وحــدت اجرایــی در ســفر خــود بــه ایــران عــالوه 
ــدر  ــران از بن ــی ای ــات دولت ــا مقام ــدار ب ــر دی ب
چابهــار بازدیــد کــرد و طــرح توســعه ایــن بنــدر 
را در توســعه مناســبات تجــاری و اقتصــادی بین 
ــد و افغانســتان  ــران، هن ــه کشــور دوســت ای س

مهــم توصیــف کــرد.
ــه اعتقــاد برخــی ایــن اولیــن سیاســتی اســت  ب

کــه هنــد بــرای کنتــرل نفــوذ چیــن در منطقــه 
ــدر  ــعه بن ــا توس ــد ب ــا بتوان ــت ت ــام داده اس انج
ــدر »گــوادر« را  ــرات طــرح توســعه بن چابهــار اث
ــت بلوچســتان پاکســتان توســط چیــن را  در ایال
بــه حداقــل برســاند و ایــن اقــدام هنــد بــه نوعی 
ــو و پکــن اســت.  ــی ن ــن دهل ــان بی ــگ پنه جن
ــتان  ــوذ در افغانس ــا نف ــد ب ــر هن ــویی دیگ از س
ــاالت  ــود در ای ــای خ ــولگری ه ــاد کنس و ایج
مختلــف ایــن کشــور نفــوذ سیاســی خــود را در 
ــی  ــت و در اقدام ــش داده اس ــور افزای ــن کش ای
ــتان  ــان افغانس ــد پارلم ــاختمان جدی ــازنده س س
توســط هنــد ســاخته و »نارنــدرا مــودی« 
ــل  ــه کاب ــود ب ــفر خ ــد در س ــر هن ــت وزی نخس
ــان  ــد پارلم ــاختمان جدی ــاح س ــم افتت در مراس
افغانســتان شــرکت کــرد. عــالوه بــر ایــن هنــد 
ــی  ــای نظام ــرار دادن بالگرده ــار ق ــا در اختی ب
قصــد دارد تــوان نیروهــای ارتــش افغانســتان را 
در مبــارزه بــا تروریســم در منطقــه افزایــش دهد.
بــا توجــه بــه اوضــاع سیاســی و امنیتــی منطقــه 
و بــه تعویــق افتــادن مذاکــرات صلــح افغانســتان 
ــن و  ــادی چی ــدور اقتص ــت کری ــراری امنی برق
ــری را در  ــه مســافتی 3000 کیلومت پاکســتان ک
ــی  ــر نم ــه نظ ــان ب ــدان آس ــرد چن ــی گی ــر م ب
ــح  ــی صل ــرات مقدمات ــار دور از مذاک ــد. چه رس
ــا مشــارکت افغانســتان، پاکســتان،  افغانســتان ب
ــل برگــزار  ــاد و کاب چیــن و آمریــکا در اســالم آب
شــد و در چهارمیــن دور از ایــن مذاکــرات 
ــرات  ــارس مذاک ــاه م ــل م ــد در اوای ــالم ش اع
ــالم  ــان در اس ــتان و طالب ــت افغانس ــح دول صل
آبــاد برگــزار شــود امــا دفتــر طالبــان افغانســتان 
ــه  ــر ب ــی حاض ــرد: در صورت ــالم ک ــر اع در قط
ــا دولــت افغانســتان خواهــد شــد کــه  مذاکــره ب
اعضــای ایــن گــروه از زندانهــای افغانســتان آزاد 
شــوند و نیروهــای ناتــو در افغانســتان منطقــه را 

ــد. ــرک کنن ت
بــا توجــه بــه شــروطی کــه طالبــان بــدان اشــاره 
ــدان  ــن اهــداف چن ــه ای کــرده اســت رســیدن ب
ــه نظــر نمــی رســد و انجــام مذاکــرات  آســان ب
نیــاز بــه زمانــی طوالنــی دارد. چیــن در اقدامــی 
جدیــد قصــد دارد نیروهــای ارتــش خــود را 
ــه  ــدور اقتصــادی ب ــراری امنیــت کری ــرای برق ب
ــوازن  ــدام ت ــن اق ــا ای ــد و ب ــزام کن ــتان اع پاکس
ــود  ــی ش ــالل م ــار اخت ــه دچ ــی در منطق امنیت
ــه پاکســتان  ــن ب ــای چی ــزام نیروه ــد از اع و هن
نگــران اســت چــون در روزهــای اخیــر نیروهــای 
ارتــش چیــن ۶ کیلومتــر بــه داخــل خــاک هنــد 
نفــوذ کــرده بودنــد و ایــن اقــدام ارتــش چیــن بــا 
ــد مواجــه  ــت و ارتــش هن واکنــش شــدید و دول

شــد.
ــی  ــاال م ــده در ب ــر ش ــوارد ذک ــه م ــه ب ــا توج ب
ــی  ــه پ ــد و چیــن در منطق ــت هن ــه رقاب ــوان ب ت
بــرد. چیــن در اقدامــی موثرتــر قصــد دارد بندری 
ــد  ــیس کن ــریالنکا تاس ــواحل س ــاری در س تج
تــا بتوانــد نفــوذ بیشــتری در شــبه قــاره داشــته 
باشــد. ســاخت بنــدر در ســواحل اقیانــوس هند و 

آن هــم در ســریالنکا نگرانــی هــای دهلــی نو را 
ــش داده اســت. افزای

آمریــکا کــه از متحــدان هند در منطقه محســوب 
مــی شــود از نفــوذ چیــن در جنــوب آســیا بیشــتر 
ــن  ــکا و چی ــد. آمری ــی رس ــر م ــه نظ ــران ب نگ
ــن  ــطح بی ــادی در س ــاری و اقتص ــای تج از رقب
المللــی بــه شــمار مــی رونــد و نفــوذ چیــن مــی 
ــاره  ــبه ق ــه ش ــکا را در منطق ــش آمری ــد نق توان
ــکا  ــه آمری ــتی ک ــدازد. سیاس ــره بین ــه مخاط ب
ــرد  ــی ب ــی را م ــره کاف ــال حاضــر از آن به در ح
اســتقرار نیروهــای ناتــو در افغانســتان اســت تــا 
بتوانــد حکمرانــی خــود را در منطقــه افغانســتان 
ــد  ــکا قص ــر آمری ــویی دیگ ــد و از س ــه ده ادام
دارد گــروه تروریســتی »داعــش« را کــه در 
منطقــه خاورمیانــه بــا شکســتی فاحــش روبــرور 
شــده اســت بــه افغانســتان بکشــاند تــا بتوانــد از 
طریــق ایــن گــروه تروریســتی کشــورهای چین، 
ــا مشــکالت امنیتــی مواجــه  روســیه، ایــران را ب
کنــد تــا تمــام توجــه آنهــا بــه معضــل تروریســم 
در منطقــه معطــوف شــود و توجــه این کشــورها 
ــه ای  ــبات منطق ــترش مناس ــعه و گس را از توس

ــد. منحــرف نمای
ــه ای، در  ــادالت منطق ــه مع ــه ب ــا توج ــن ب چی
آفریقــا و در منطقــه »جیبوتــی« در حــال ســاخت 
ــره  ــه دای ــن گون ــت و بدی ــی اس ــگاه هوای پای
گســترش و نفــوذ خــود را در منطقــه آفریقــا 
افزایــش مــی دهــد. چیــن نگرانیهــای خــود را از 
ورود ناوهــای جنگــی آمریــکا بــه منطقه آســیای 
ــور  ــن کش ــه ای ــت و ب ــته اس ــراز داش ــرقی اب ش
ــود را از  ــی خ ــای جنگ ــت ناوه ــار داده اس اخط
آبهــای آســیای شــرقی خــارج نمایــد. آمریــکا نیز 
ــد  ــش ده ــد افزای ــود را هن ــط خ ــد دارد رواب قص
ــن در  ــزون چی ــوذ روز اف ــل نف ــد در مقاب ــا بتوان ت

ــه بایســتد. منطق
ــرای  ــد دارد ب ــد قص ــه هن ــری ک ــی دیگ اقدام
جلوگیــری از نفــوذ چیــن در منطقــه شــبه 
ــن  ــاره انجــام دهــد احــداث خــط راه آهــن بی ق
ــت  ــارک« اس ــه »س ــو اتحادی ــورهای عض کش
تــا عــالوه بــر حمــل و نقــل محمولــه مســافران 
و گردشــگران بتواننــد بــه آســانی بــه کشــورهای 
عضــو ســفر کننــد. در اقدامــی دیگــری کــه هند 
تــالش دارد بــدان دســت یابــد تســهیل صــدور 
روادیــد بــرای شــهروندان عضــو اتحادیه ســارک 
اســت. نــگاه دهلــی نــو بــه نوعــی آینــده نگرانــه 

ــه اســت. ــر سیاســتی هــم جانب ــی ب و مبن
از دیگــر سیاســتهای کــه هنــد از آن بهــره 

کافــی را مــی بــرد برگــزاری مســابقات جهانــی 
»کریکــت« در شــهر کلکتــه بــا مشــارکت 
پاکســتان و کشــورهای عضــو اتحادیــه ســارک 
و از جملــه افغانســتان اســت. دولــت اســالم 
ــی  ــام مذاکرات ــس از انج ــو پ ــی ن ــاد و دهل آب
مقدماتــی توانســتند بــرای ســفر بازیکنــان تیــم 
کریکــت پاکســتان بــه هنــد بــه توافــق برســند 
و ایــن نکتــه مثبتــی در جهــت برقــراری روابــط 

ــد. ــی باش ــور م ــن دو کش ــتانه بی دوس
اگــر دهلی نــو بتوانــد روابــط خود بــا پاکســتان را 
بــه حالــت عــادی درآورد و مذاکــرات جامــع بیــن 
دو کشــور شــروع شــود می توانــد در کنتــرل نفوذ 
چیــن در منطقــه شــبه قــاره نقــش مهمــی ایفــا 

نمایــد.
ــال 20۱5  ــه در س ــیا« ک ــب آس در اجــالس »قل
در اســالم آبــاد برگــزار شــد سوشــما ســوراج بــا 
ــواز  ــه »ن ــاد از جمل ــالم آب ــت اس ــات دول مقام
شــریف« نخســت وزیــر پاکســتان دیــدار و 
گفتگــو داشــت و قــرار شــد در ۱5 ژانویــه 20۱۶ 
مذاکــرات جامــع بیــن هنــد و پاکســتان بــا دیدار 
ــالم  ــور در اس ــه دو کش ــور خارج ــران کل ام دبی
آبــاد شــروع شــود امــا بــا حملــه تروریســتها بــه 
پایــگاه هوایــی »پتــان کــوت« در ایالــت پنجاب 
هنــد ایــن مذاکــرات بــه حالــت تعویــق در آمــد 
ــتها  ــد تروریس ــی ش ــد مدع ــت هن ــون دول چ
ــتان در  ــور« پاکس ــهر »بهاولپ ــرادی در ش ــا اف ب
ــز در اقدامــی  ــاد نی ــد. اســالم آب ــوده ان تمــاس ب
»موالنــا مســعود اظهــر« ســرکرده گــروه 
تروریســتی »جیــش محمــد« و ۱2 تــن دیگــر از 
اعضــای ایــن گــروه را دســتگیر و از آنهــا تفتیش 

ــل آورد. ــه عم ــی ب و بازرس
همزمــان بــا ایــن اقــدام تروریســتی نواز شــریف 
بــه دعــوت رســمی »میتــری پاال ســری ســینا« 
رئیــس جمهــور ســریالنکا بــه ایــن کشــور ســفر 
کــرده بــود. نــواز شــریف از ســریالنکا بــا نارنــدرا 
مــودی تمــاس گرفــت و قــول مســاعد داد دولت 
اســالم آبــاد اقدامــات موثــری در رابطــه بــا ایــن 
حملــه تروریســتی انجــام خواهــد داد. ایــن حمله 
ــدرا  ــس از آن انجــام شــد کــه نارن تروریســتی پ
ــو  ــی ن ــه دهل ــل ب ــودی در راه بازگشــت از کاب م
ــا  ــه شــهر الهــور در پاکســتان ســفر کــرد و ب ب
نــواز شــریف دیــدار و گفتگــو کــرد. هنــد در حال 
ــا  ــتان اســت ت ــا پاکس ــود ب ــط خ ــازی رواب بازس
ــری  ــتان جلوگی ــن در پاکس ــوذ چی ــد از نف بتوان
کنــد و مناســبات تجــاری خــود را بــا ایــن کشــور 

توســعه دهــد.

رقابت هند و چین در شبه قاره/ 
راهکارهای دهلی برای مهار اژدها

علی کاوسی نژاد

آ ســـــــیا
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آمریـــکــا
دبیر: فرزاد فرهاد توسکی
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آمـریـــــکا

مشــاور پیشــین معــاون رئیــس جمهــور آمریــکا در تحلیــل 
اظهــارات دبیــر کل ناتــو آن را نشــانه بــاز بــودن درب ایــن ســازمان 

ــیه دانســت. ــا روس ــل ب ــرای تعام ب
پیمــان آتالنتیــک شــمالی )ناتــو( کــه در ســال ۱9۴9 و بــه منظــور 
ــر شــوروی از ســوی  ــر اتحــاد جماهی ایجــاد ســپر دفاعــی در براب
ــد،  ــکیل ش ــور تش ــی آن کش ــد اروپای ــورهای متح ــکا و کش آمری
ــب خــود  ــی رقی ــه نظام ــا اتحادی ــگ ســرد ب ــی دوران جن در تمام
-پیمــان ورشــو- در حالــت رویارویــی قــرار داشــت، هــر چنــد کــه 

ایــن رویارویــی هیــچ گاه بــه برخــورد نظامــی منتهــی نشــد.
ــی  ــس از فروپاش ــای پ ــتین روزه ــان نخس ــال، از هم ــن ح ــا ای ب
ــورد  ــو م ــای نات ــو، ضــرورت ابق ــان ورش ــوروی و انحــالل پیم ش
بحــث محافــل سیاســی-نظامی و آکادمیــک قــرار گرفــت. انتظــار 
ــو  ــان رفتــن دالیــل وجــودی نات ــا از می ــود کــه ب همــگان ایــن ب
ــا  ــود، ام ــه داده ش ــز خاتم ــی نی ــازمان نظام ــن س ــت ای ــه فعالی ب
تحــوالت بعــدی در دهــه ۱990، بــه ویــژه درگیری هــای بالــکان 
موجــب شــد کــه نــه تنهــا ایــن پیمــان کمــاکان بــه حیــات خــود 
ــا الحــاق ســه کشــور چــک،  ادامــه دهــد، بلکــه در ســال ۱999 ب
مجارســتان و لهســتان گســترش نیــز پیــدا کنــد و متعاقــب آن در 
یــک حرکــت دیگــر در خصــوص گســترش بــه ســمت شــرق در 
ســال 200۴ هفــت کشــور بلغارســتان، اســتونی، لتونــی، لیتوانــی، 

ــرد. ــه عضویــت خــود بپذی ــی، اســلواکی و اســلونی را ب رومان
ــدی از  ــف جدی ــه تعری ــرق و ارائ ــمت ش ــه س ــو ب ــترش نات گس
ــیه را  ــدید روس ــش ش ــان واکن ــن پیم ــای ای ــف و برنامه ه وظای
برانگیخــت، امــا وقــوع حــوادث ۱۱ ســپتامبر و همســویی روســیه با 
آمریــکا در مبــارزه بــا تروریســم بین الملــل، روســیه را بــه همکاری 
بــا پیمــان ناتــو در چارچــوب »شــورای روســیه و ناتــو« ســوق داد. 
بــه ایــن ترتیــب ، فعالیت هــای ناتــو در حــوزه کشــورهای آســیای 
ــن رابطــه،  ــر در ای ــد. تحــول مهمت ــاز تســهیل ش ــزی و قفق مرک
ــو در افغانســتان و پذیــرش فرماندهــی  گســترش فعالیت هــای نات
ــال 2003 در  ــاف« در س ــد »ایس ــل متح ــازمان مل ــای س نیروه
ــو در  ــت نات ــدام نخســتین فعالی ــن اق ــع، ای ــود. در واق آن کشــور ب
منطقــه ای خــارج از حــوزه ســنتی ایــن پیمــان در اروپــا بــه شــمار 

می رفــت.
ــی  ــه تیرگ ــو رو ب ــیه و نات ــط روس ــن رواب ــب بحــران اوکرای متعاق
ــورای  ــب ش ــرف در قال ــای دو ط ــکاری ه ــزان هم ــت و می گذاش
روســیه و ناتــو متوقــف شــد. تــا اینکــه در روزهــای گذشــته شــاهد 
مقــام ارشــد ناتــو از از ســرگیری نشســت هــای ناتــو و روســیه در 
هفتــه هــای آتــی خبــر داد و همچنیــن برخــی مقامــات غربــی از 
بازبینــی کشــورهای عضــو گــروه ۷ بــرای بازگشــت مجدد روســیه 

ــه گــروه ۷ خبــر داد. ب
در همیــن خصــوص گفتگویــی بــا »رابرتــز ادواردز هانتــر« انجــام 

شــده کــه مشــروح آن در زیــر آمــده اســت.
ــس  ــط تران ــز »رواب ــد مرک ــو ارش ــر« عض ــرت ادواردز هانت »راب
آتالنتیــک« در دانشــگاه »جانــز هاپکینــز« اســت. وی در کارنامــه 
ــتراتژیک  ــات اس ــز »مطالع ــت مرک ــون مدیری ــوابقی چ ــود س خ
ــمت  ــکا و س ــی آمری ــاع مل ــگاه دف ــک« در دانش ــس آتالنتی تران
ــت  ــان ریاس ــد« را دارد. وی در زم ــکده »رن ــد اندیش ــاور ارش مش
ــا ۱9۷9  ــای ۱9۷۷ ت ــال ه ــن س ــر« بی ــی کارت ــوی »جیم جمه
میــالدی مدیریــت امــور اروپــای غربــی و ســپس در ســال هــای 
ــورای  ــه در ش ــور خاورمیان ــت ام ــالدی مدیری ــا ۱98۱ می ۱9۷9 ت
امنیــت ملــی را بــر عهــده گرفــت. هانتــر در دولــت »بیــل 
کلینتــون« و بیــن ســال هــای ۱993 تــا ۱998 میــالدی، نماینــده 
ــود.  ــو )پیمــان آتالنتیــک شــمالی( ب ــکا در نات ــژه آمری و ســفیر وی
ــی  ــده اصل ــره کنن ــار و مذاک ــوان معم ــه عن ــن دوره ب از وی در ای
»ناتــوی جدیــد« در دوره پــس از جنــگ ســرد یــاد مــی شــود. وی 
از ســال۱98۱ تــا ۱993 در ســمت هــای مختلــف از جملــه، مشــاور 
ویــژه رئیــس مجلــس نماینــدگان آمریــکا در امــور لبنــان و مشــاور 

ارشــد کمیســیون ملــی دو حزبــی آمریــکای مرکــزی )کمیســیون 
کیســینجر( فعالیــت مــی کــرد. از ســمت هــا و مســئولیت هــای 
ــوارد  ــن م ــه ای ــوان ب ــی ت ــف م ــای مختل ــر وی در دوه ه دیگ
ــدی  ــناتور ادوارد ام. کن ــی س ــاور سیاســت خارج ــرد: مش ــاره ک اش
)از ســال۱9۷3 تــا۱9۷۷(، محقــق ارشــد شــورای توســعه خارجــی 
)از ســال۱9۷0 تــا۱9۷3(، محقــق مؤسســه بیــن المللــی مطالعــات 
ــروژه  ــکاری در پ ــا۱9۶9، هم ــال۱9۶۷ ت ــتراتژی)  )IISSاز س اس
ــت  ــأت سیاس ــو هی ــی، عض ــروی دریای ــس )Polaris( نی پوالری
ــس  ــون )رئی ــل کلینت ــاع بی ــر دف ــن« وزی ــام کوه ــی »ویلی دفاع
ــک )از  ــان آتالنتی ــن پیم ــاون انجم ــکا(، مع ــابق آمری ــور س جمه
ــوم و امــور بیــن الملــل  ــا 200۱(، محقــق مرکــز عل ســال۱998 ت
بلفــر در دانشــگاه هــاروارد، عضــو شــورای روابــط خارجــی و عضــو 

ــکا. ــوم سیاســی آمری ــرل تســلیحات و انجمــن عل انجمــن کنت

|| ناتــو از چــه زمانــی و بــه چــه دلیلــی تصمیــم گرفت 
ــای  ــیه گفتگوه ــو- روس ــورای نات ــب ش ــا در قال ت

ــد؟ ــاز کن ــا روســیه را آغ سیاســی ب
ناتــو از زمانــی کــه تصمیــم بــه اجرایــی کــردن دیــدگاه پرزیدنــت 
جــورج اچ دبلیــو بــوش )بــوش پــدر( مبنــی بــر ایجــاد صلــح در کل 
اروپــای آزاد گرفــت، گام هایــی را در ایــن خصــوص برداشــت. ایــن 
گام هــا شــامل مشــارکت بــرای صلــح بــرای تمامــی کشــورهای 
عضــو OSCE و همچنیــن عضویــت شــمار محــدودی از 
ــود. شــروع آن در نشســت  ــو ب ــای مرکــزی در نات کشــورهای اروپ
ــت  ــا عضوی ــه ب ــود ک ــد در جــوالی ۱99۷ ب ــو در مادری ســران نات
لهســتان، جمهــوری چــک )کــه بطــور اتفاقــی هــم مــرز آلمــان 
متحــد بودنــد کــه ایــن امــر بــه تمامــی کشــورهای اروپــا از جملــه 
ــد،  ــی ش ــا محاصــره م ــه اروپ ــو و اتحادی ــط نات ــه توس ــیه ک روس

ــود. ــی داد( و مجارســتان ب ــان م اطمین
بــرای اینکــه بــه اوکرایــن و روســیه نیز نشــان داده شــود کــه از این 
ســاختار بیــرون نگه داشــته نخواهنــد شــد، ناتــو شــروع بــه مذاکره 
دربــاره منشــور ناتو-اوکرایــن ) کــه خــود مــن مســئول مذاکــرات 
بــودم( و مصوبــه موســس ناتــو- روســیه کــرد کــه در ۱۷ مــارس 
۱99۷ در پاریــس بــه امضــا رســید. ایــن کار بــا هــدف تعامــل بــا 
روســیه و اروپــا در خصــوص امنیــت و سیاســت طراحــی شــد. یکی 
ــا  ــان ب ــرای آلم ــه ب ــود ک ــت از آنچــه ب ــن کار ممانع ــداف ای از اه
امضــای معاهــده ورســالی اتفــاق افتــاد و نهایتــا ایــن معاهــده یکی 

از عوامــل بــروز جنــگ جهانــی دوم شــد.
ــه  ــامل ۱9 زمین ــو ش ــای نات ــیه اعض ــس ناتو-روس ــق موس تواف
ــوان در  ــی ت ــه م ــود ک ــو ب ــن روســیه و نات ــی بی همــکاری احتمال
اینترنــت آنهــا را یافــت. ناتــو بــا روســیه در قالــب شــورای دائمــی 
مشــترک دیــدار کــرد در یــک طــرف میــز اعضــای ناتــو بودنــد و 
در طــرف دیگــر هــم روســیه بــود. ددر ســال 2002 نشســت ســران 
ناتــو در روم توافــق مذکــور طــوری تغییــر داده شــد تــا روســیه بــه 
عنــوان یــک شــرکت کننــده »برابــر« بــا ناتــو محســوب گــردد و 
NRC)شــورای ناتو-روســیه( ایجــاد شــد امــا ۱9 زمینــه همــکاری 
بــدون تغییــر باقــی ماندنــد. متاســفانه تــالش هــا بــرای تعامــل بــا 
روســیه توســط هیــچ یــک از طــرف هــا بطــور مناســبی پیگیــری 
نشــد کــه مــا شــاهد نتایــج آن هســتیم. اینکــه آیــا مــی شــد تاریخ 
بــه شــکل دیگــری رقــم بخــورد ممکــن بــود یــا نــه مــن معتقــدم 

کــه مــی شــد، ولــی ایــن دیــدگاه شــخصی مــن اســت.

|| »ینــس اســتولتنبرگ « دبیــر کل ناتــو اعالم داشــته 
اســت کــه شــورای ناتو-روســیه در هفتــه هــای آتــی 
ــه  ــد از آنک ــرا بع ــرد. چ ــد ک ــزار خواه ــت برگ نشس
ــای  ــکاری ه ــع هم ــب قط ــن موج ــوالت اوکرای تح
ــرگیری  ــتار از س ــو خواس ــد، نات ــیه ش ــو و روس نات

ــا روســیه اســت؟ ــا ب گفتگوه
از نظــر فنــی، ایــن شــورا هرگــز تعلیــق نشــده اســت هــر چنــد از 
ــری  ــی کــه روســیه کریمــه را ملحــق کــرد و متعاقــب درگی زمان
ــدرت نشســت تشــکیل  ــه ن ــی ب ــن شــورا خیل ــن ای هــا در اوکرای
داده اســت. عــدم تعلیــق ایــن شــورا از ســوی ناتــو بــا ایــن هــدف 
صــورت گرفــت کــه برخــی کانــال هــای ارتباطــی بــا روســیه بــاز 
باقــی بماننــد. همچنیــن ایــن مســئله روشــی اســت تــا بــه روســیه 
نشــان داده شــود کــه اگــر آنها بــه تعهــدات قبلــی خــود و ملزومات 
اساســی دیــدگاه جــورج اچ دبلیــو بــوش دربــاره اروپــا پایبند باشــند، 
ــا بــه جامعــه  ایــن امــکان بــرای روســیه وجــود خواهــد داشــت ت
وســیع تــر ایــن ملــت هــا بازگــردد. آیتــم هایــی کــه مــورد مذاکره 
هســتند در حــال حاضــر محــدود هســتند و بــا توجــه بــه اهمیــت 
پیمــان نیروهــای متعــارف در اروپــا و همچنیــن موضــوع موســوم 
به تســلیحات اتمــی »خــرده اســتراتژیک«، یکــی از خواســته های 
ناتــو مذاکــره دربــاره موضــوع کنتــرل تســلیحات اســت. روســیه به 
ــا  ــه نشســت هــای NRC  فرســتاده اســت ام ــرادی را ب ــدرت اف ن

گفتگوی سفیر پیشین آمریکا درناتو:

احتمال مداخله نظامی ناتو در خاورمیانه وجود دارد
جواد حیران نیا-پیمان یزدانی
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آمـریـــــکا

هیــچ چیــزی از ایــن نشســت هــا حاصــل نشــده اســت.

ــه  ــر خارج ــر« وزی ــتان مای ــر اش ــک والت || »فران
آلمــان صحبــت از بررســی بازگشــت مجــدد 
روســیه بــه گــروه 7 توســط رهبــران قــدرت هــای 
ــاز  ــی آغ ــه  معن ــن ب ــا ای ــرده اســت. آی ــی ک جهان
عــادی ســازی روابــط ناتــو و روســیه اســت؟ دلیــل 
دعــوت از روســیه بــرای پیوســتن مجــدد بــه گروه 

ــت؟ 7 چیس
ــی  ــت م ــب کشــور خــودش صحب ــان از جان ــر خارجــه آلم وزی
کنــد و در حــال حاضــر چندیــن تــن از کشــورهای عضــو گــروه 
۷ موافــق بازگشــت روســیه بــه ایــن گــروه در ایــن مقطــع زمانی 
ــه  ــه ب ــره کریم ــبه جزی ــا ش ــه آی نیســتند. صــرف نظــر از اینک
اوکرایــن بازخواهــد گشــت یــا خیــر) در ایــن خصــوص تردیــد 
ــی  ــال ۱95۴ بخش ــا س ــه ت ــه کریم ــژه اینک ــه وی ــود دارد ب وج
ــی  ــه تمام ــه روســیه ب ــی ک ــا زمان ــوده اســت(، ت ــن نب از اوکرای
تمهیــدات توافــق مینســک احتــرام نگــذارد بقیــه اعضــای گروه 
ــم  ــف تحری ــا تخفی ــیه ی ــت روس ــکا از بازگش ــه آمری ۷ از جمل

ــد کــرد. هــای آن اســتقبال نخواهن
بــا ایــن حــال ایــن یــک حقیقــت اســت کــه اظهــارات اشــتان 
مایــر در را بــاز نگهداشــته اســت و بــه روســیه ایــن پیــام را مــی 
دهــد کــه قصــد مــا مهــار دائمــی روســیه نیســت و ایــن مســئله 
ــه  ــه مقــررات تــن دهــد مــن جمل موروثــی نیســت اگــر کــه ب
آن مقرراتــی کــه خــودش هــم پذیرفتــه اســت ماننــد معاهــده 

نهایــی هلســینکی و توافــق ۱99۴ بوداپســت.

|| بســیاری از بحــران هــا از قبیــل بحــران آوارگان، 
تروریســم و ... دارای ریشــه هــای فرهنگــی اســت. 
ــا  ــران ه ــن بح ــا ای ــد ب ــی خواه ــه م ــو چگون نات
مقابلــه کنــد و آیــا اساســاً ماموریــت و ســاختار ناتو 

بــا چنیــن ماموریتــی تطابــق دارد؟
ــو در  ــر کل نات ــه گذشــته »اســتولتنبرگ« دبی ــه ســخنان هفت ب
شــورای آتالنتیــک در واشــنگتن توجــه کنیــد. مــی توانیــد آنهــا 
ــو  ــر از آنچــه کــه وی گفــت، نات ــا فرات ــد. ام ــت بیابی را در اینترن
صرفــا بــه عنــوان ناتــو قابلیــت مناســبی بــرای مواجهــه بــا هیچ 
ــام بردیــد  ــدات و چالــش هایــی کــه شــما ن یــک از ایــن تهدی
و فاقــد دامنــه نظامــی هســتند را نــدارد. مســئولیت مواجهــه بــا 
اینگونــه تهدیــدات و چالــش هــا با دولــت هــای ملی و ســازمان 
هایــی مثــل اتحادیــه اروپــا و برخــی نهادهــای ســازمان ملــل و 

تــا حــدودی بــا شــورای اروپــا اســت.
ــر  ــه درگی ــو را در خاورمیان ــد نات یکــی از مســائلی کــه مــی توان
ــت.  ــش اس ــژه داع ــه وی ــم ب ــا تروریس ــه ب ــئله مقابل ــد مس کن
اینکــه ناتــو در ایــن مســئله ورود پیــدا کنــد در دســتور کار اســت 
و در حــال بررســی اســت امــا تــا کنــون بــه ایــن مســئله ورودی 
ــده شــفافی وجــود  ــوز ای ــن خصــوص هن نکــرده اســت و در ای

ــدارد. ن
یکــی از مناطقــی کــه احتمــال مداخلــه ناتــو بیشــتر اســت لیبی 
اســت زیــرا کــه چندیــن کشــور متحــد ناتــو و عضــو خــود ناتــو 
بطــور مســتقیم در تــالش هــای اولیــه بــرای توقــف درگیــری 
هــا در ایــن کشــور دخیــل بــوده انــد کــه نهایتــا بــه ســرنگونی 

قذافــی منجــر شــد.
ســوال شــما یکــی از پــر تبعــات تریــن ســوال هــا بــرای اروپــا 
از جملــه اتحادیــه اروپــا و همچنیــن روابــط دو ســوی اقیانــوس 
اطلــس اســت. بــه اعتقــاد مــن بــرای عبــور از موانــع ســازمانی 
ــع  ــردی جام ــد رویک ــن بای ــت. همچنی ــی الزم اس ــالش های ت
ــا و  ــف در اروپ ــای مختل ــش ه ــی چال ــرای تمام ــر ب و فراگی
ــم  ــوع تروریس ــه موض ــد. البت ــته باش ــود داش ــه وج خاورمیان
خاورمیانــه در مجموعــه ای از موضوعــات دیگــر پیچیــده شــده 
اســت کــه آن نقطــه از جهــان را طلســم کــرده اســت. امــا آنهــا 
ــورد  ــد م ــه بای هــم یکســری موضوعــات مختلفــی هســتند ک

ــع شــوند. بحــث واق

»فــاروق لــوغ اوغلــو« علــت گــرم شــدن رفتــار عمومــی ناتــو با 
روســیه را پــی بــردن غــرب و آمریــکا بــه ایــن نکته دانســت که 
شــریک کــردن روســیه بــرای آنهــا بســیار بهتــر از آن اســت که 

بــا روســیه بــه عنــوان دشــمن رفتــار کنند.
ــوروی و  ــی ش ــس از فروپاش ــای پ ــتین روزه ــان نخس از هم
ــان  ــازمان پیم ــای س ــرورت ابق ــو، ض ــان ورش ــالل پیم انح
آتالنتیــک شــمالی)ناتو( کــه در ســال ۱9۴9 و بــه منظــور ایجاد 
ســپر دفاعــی در برابــر اتحــاد جماهیــر شــوروی از ســوی آمریکا 
ــی آن کشــور تشــکیل شــد، مــورد  و کشــورهای متحــد اروپای

ــرار گرفــت. ــل سیاســی-نظامی و آکادمیــک ق بحــث محاف
ــل  ــن دالی ــان رفت ــا از می ــه ب ــود ک ــن ب ــگان ای ــار هم انتظ
ــه فعالیــت ایــن ســازمان نظامــی نیــز خاتمــه  وجــودی ناتــو ب
ــژه  ــه وی ــه ۱990، ب ــدی در ده ــوالت بع ــا تح ــود، ام داده ش
درگیری هــای بالــکان موجــب شــد کــه نــه تنهــا ایــن پیمــان 
کمــاکان بــه حیــات خــود ادامــه دهــد، بلکــه در ســال ۱999 بــا 
الحــاق ســه کشــور چــک، مجارســتان و لهســتان گســترش نیز 
پیــدا کنــد و متعاقــب آن در یــک حرکــت دیگــر در خصــوص 
ــور  ــت کش ــال 200۴ هف ــرق در س ــمت ش ــه س ــترش ب گس
ــلواکی و  ــی، اس ــی، رومان ــی، لیتوان ــتونی، لتون ــتان، اس بلغارس

ــرد. ــود بپذی ــت خ ــه عضوی ــلونی را ب اس
گســترش ناتــو بــه ســمت شــرق و ارائــه تعریــف جدیــدی از 
ــن پیمــان واکنــش شــدید روســیه  وظایــف و برنامه هــای ای
را برانگیخــت، امــا وقــوع حــوادث ۱۱ ســپتامبر و همســویی 
روســیه بــا آمریــکا در مبــارزه بــا تروریســم بین الملــل، 
روســیه را بــه همــکاری بــا پیمــان ناتــو در چارچــوب 
ــب ،  ــن ترتی ــه ای ــوق داد. ب ــو« س ــیه و نات ــورای روس »ش
ــزی  ــیای مرک ــورهای آس ــوزه کش ــو در ح ــای نات فعالیت ه
و قفقــاز تســهیل شــد. تحــول مهمتــر در ایــن رابطــه، 
افغانســتان و پذیــرش  ناتــو در  گســترش فعالیت هــای 
فرماندهــی نیروهــای ســازمان ملــل متحــد »ایســاف« 
ــدام  ــن اق ــع، ای ــود. در واق ــور ب ــال 2003 در آن کش در س
نخســتین فعالیــت ناتــو در منطقــه ای خــارج از حــوزه ســنتی 

ــت. ــمار می رف ــه ش ــا ب ــان در اروپ ــن پیم ای
ــه  ــو رو ب ــیه و نات ــط روس ــن رواب ــران اوکرای ــب بح متعاق
ــرف در  ــای دو ط ــکاری ه ــزان هم ــت و می ــی گذاش تیرگ
ــه در  ــا اینک ــد. ت ــف ش ــو متوق ــیه و نات ــورای روس ــب ش قال
ــرگیری  ــو از از س ــد نات ــام ارش ــاهد مق ــته ش ــای گذش روزه
نشســت هــای ناتــو و روســیه در هفتــه هــای آتــی خبــر داد 

ــورهای  ــی کش ــی از بازبین ــات غرب ــی مقام ــن برخ و همچنی
ــروه  ــه گ ــیه ب ــدد روس ــت مج ــرای بازگش ــروه ۷ ب ــو گ عض

ــر داد. ۷ خب
ــاروق  ــا »عثمــان ف ــم ب در همیــن رابطــه گفتگویــی داشــته ای
لــوغ اوغلــو« معــاون حــزب جمهــوری خلــق ترکیــه و نماینــده 

ســابق ایــن کشــور در آمریــکا صــورت گرفتــه اســت.
وی در خصــوص علــت اظهــارات اخیــر برخــی مقامــات ناتــو و 
کشــورهای غربــی کــه بــرای گفتگــو بــا روســیه ابــراز تمایــل 
ــار  ــد، گفــت: اینکــه شــاهد گــرم شــدن عمومــی رفت کــرده ان
ناتــو و اروپــا در قبــال روســیه هســتیم بــه ایــن دلیــل اســت که 
ناتــو و اروپــا بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه حفــظ روســیه بــه 
عنــوان یــک شــریک بهتــر از ایــن اســت کــه بــا آن بــه عنــوان 

یــک دشــمن رفتــار کننــد.
لــوغ اوغلــو همچنیــن دربــاره زمینــه هایــی کــه روســیه و ناتــو 
ــرات  ــزود: تغیی ــد، اف ــکاری کنن ــر هم ــا همدیگ ــد ب ــی توانن م
اخیــر عمدتــا ناشــی از احســاس نیــاز اروپــا و ناتــو بــه همــکاری 
ــه  ــان دادن ب ــش، پای ــا داع ــارزه ب ــای مب ــه ه ــیه در زمین روس
درگیــری هــا در ســوریه، تضمیــن امنیــت جریــان گاز و ریشــه 

کــن کــردن تنــش هــا اســت.
ــرات  ــاره تاثی ــف جمهــوری خلــق درب ایــن عضــو حــزب مخال
ــرای  ــای آن ب ــه و مزای ــر ترکی ــیه ب ــو و روس ــط نات ــود رواب بهب
ــتمدار باهوشــی  ــر و سیاس ــن« بازیگ ــت: »پوتی ــا گف طــرف ه
ــه نفــع روســیه  اســت. همــکاری دو طــرف در مجمــوع هــم ب
ــادی ســازی  ــع غــرب و هــم دیگــران. ع ــه نف اســت و هــم ب
ــط روســیه و  ــر رواب ــرات مثبتــی ب ــو روســیه اث ــط بیــن نات رواب
ترکیــه نیــز خواهــد گذاشــت. تمــاس هایــی هــم بیــن مقامــات 
ــه  ــورت گرفت ــط ص ــم رواب ــدف ترمی ــا ه ــه ب ــیه و ترکی روس

ــد. ــاز دارن ــه یکدیگــر نی ــه و روســیه ب اســت. ترکی
لــوغ اوغلــو دربــاره اینکــه آیــا اساســا ماموریــت تعریــف شــده 
ناتــو بــرای مبــارزه بــا تروریســم و ریشــه کــن کــردن بحــران 
ــد،  ــا ریشــه در مشــکالت فرهنگــی دارن ــه عمدت ــران ک مهاج
ــا تروریســم  ــارزه ب ــرد: مب ــح ک ــر تصری ــا خی ــازگار اســت ی س
کاری اســت کــه نیازمنــد قابلیــت هــا و ظرفیــت هــای تمامــی 
ــرای  ــو ب ــه نات ــا اینک ــذا ب ــت ل ــات اس ــا و موسس ــازمان ه س
ــا تروریســم طراحــی و ایجــاد نشــده اســت امــا بایــد  مقابلــه ب
توانمنــدی هــا نظامــی و اطالعاتــی این ســازمان بطــور موثری 
بــرای جلوگیــری از گســترش تروریســم و مقابلــه بــا حمــالت 

ــرد. ــرار گی ــرداری ق ــورد بهــره ب تروریســتی م

معاون حزب جمهوری خلق ترکیه مطرح کرد

مشارکت با روسیه بهتر از خصومت با آن/ 
»پوتین« سیاستمداری باهوش است
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آمـریـــــکا

ــدار  ــا و دی ــه کوب ــفر ب ــا« در س ــاراک اوبام »ب
ــبات  ــد مناس ــور از رون ــن کش ــران ای ــا رهب ب
واشــنگتن-هاوانا بــه عنــوان »آغــاز روز تــازه« 
ــش از  ــد از بی ــع بع ــه واق ــا ب ــا آی ــرد ام ــاد ک ی
نیــم قــرن دشــمنی دوران جدیــدی آغــاز شــده 

ــت. اس
رؤســای جمهــوری آمریــکا و کوبــا، روز دوشــنبه 
ــا  ــتار آن شــدند ت ــا خواس ــن در هاوان دوم فروردی
ــردن آنچــه  ــال ک ــرای دنب ــود را ب ــات خ اختالف
ــط دو  ــازه« در رواب ــا »روزی ت ــاراک اوبام ــه ب ک

ــد. ــار بگذارن ــد، کن کشــور همســایه خوان
دو  مذاکــره ای  از  پــس  کاســترو«  »رائــول 
ــو  ــی اش در گفتگ ــای آمریکای ــا همت ــاعته ب س
بــا خبرنــگاران تاییــد کــرد کــه اختالفــات 
ــا  ــر و دهه ه ــوق بش ــر حق ــر س ــی« ب »عمیق
ــور  ــان دو کش ــا می ــه کوب ــکا علی ــم آمری تحری

دارد. وجــود 
ــمنان  ــه دش ــت ک ــا گف ــا ام ــور کوب رئیس جمه
ــاد« شــناگر  ــا نی ــداری »دایان ــد از پای پیشــین بای
ــال 20۱3  ــه در س ــد ک ــام بگیرن ــی، اله آمریکای
ــا نخســتین  ــرد ت ــار ســعی ک ــن ب ــرای پنجمی ب
شــناگری باشــد کــه از کوبــا تــا فلوریــدا را بــدون 
ــد. ــنا کن ــه ها ش ــه کوس ــظ از حمل ــس محاف قف
وی گفــت: »اگــر او می توانــد چنیــن کاری کنــد، 

مــا نیــز می توانیــم«.
رئیس جمهــور  نخســتین  اوبامــا  بــاراک 
ــه  ــته ب ــال گذش ــرف 88 س ــه ظ ــت ک آمریکاس
ــدار  ــن دی ــس از ای ــت، پ ــرده اس ــفر ک ــا س کوب
ــمنان  ــان دش ــط می ــازه« در رواب ــاز »روز ت از آغ

پیشــین جنــگ ســرد ســتایش کــرد.
ــت  ــن از دخال ــه گرفت ــرای فاصل ــالش ب او در ت
گســترده آمریــکا در امــور کوبــا در گذشــته، گفت 
کــه »سرنوشــت کوبــا نــه از ســوی آمریــکا و نــه 
ــد  ــم نخواه ــری رق ــور دیگ ــچ کش ــوی هی از س

ــورد«. خ
ــد  ــال تأکی ــن ح ــکا در عی ــور آمری رئیس جمه
کــرد کــه واشــنگتن از فشــار بــرای آزادی هــای 

ــد کشــید. ــا دســت نخواه سیاســی در کوب
ایــاالت متحــده »بــه  اوبامــا گفــت کــه 
نمایندگــی از دموکراســی بــه ابــراز عقیــده خــود 

می دهــد«. ادامــه 
ــا  ــنبه وارد هاوان ــکا روز یکش ــور آمری رئیس جمه
ــم  ــود در مراس ــترو خ ــول کاس ــی رائ ــد، ول ش
اســتقبال از وی در فــرودگاه حاضــر نشــد و وزیــر 

ــه جــای خــود فرســتاد. ــور خارجــه را ب ام
رئیس جمهــور آمریــکا پــس از ورود بــه هاوانــا در 
گفتگــو بــا شــبکه تلویزیونــی  ای بی ســی گفــت 
کــه قــرار نیســت تغییــرات تــا »نیمــه شــب« رخ 

دهــد.
وی تصریــح کــرد: »تغییــر در اینجــا )کوبــا( 
رخ خواهــد داد و رائــول کاســترو آن را درک 

. » می کنــد
ــی  ــات مهم ــا اختالف ــه م ــزود: »اگرچ ــا اف اوبام
ــردی در  ــای ف ــر و آزادی ه ــوق بش ــاره حق درب
ــفر  ــه س ــم ک ــی حــس می کنی ــم، ول ــا داری کوب
فعلــی توانایی مــان بــرای تســریع تغییــرات 

ــاند«. ــر می رس ــه حداکث ــتر را ب بیش
پــاول وبســتر هــر، ســفیر ســابق بریتانیــا در کوبا 
ــل  ــط بین المل ــتون رواب ــگاه بوس ــه در دانش ک
ــه  ــزاری گفت ــن خبرگ ــه ای ــد، ب ــس می کن تدری
ــط  ــتار رواب ــول خواس ــرم، رائ ــه نظ ــت: »ب اس
گــرم بــا آمریــکا نیســت. انتظــارات او این اســت: 
درآمــد حاصــل از گردشــگری و فرســتادن پــول، 

ــا«. ــع تحریم ه ــالوه رف ــه ع ب

واکنــش کاســترو بــه فراخــوان حقــوق 
بشــری اوبامــا

گــزارش خبرگــزاری آسوشــیتدپرس حاکــی 

ــس  ــک کنفران ــترو در ی ــول کاس ــه رائ ــت ک اس
خبــری مشــترک بــا بــاراک اوبامــا بــه فراخــوان 
ــتر در  ــی بیش ــر و دموکراس ــوق بش ــرای حق او ب

ــان داد. ــش نش ــا واکن کوب
وی گفــت هیــچ کشــوری در جهــان نیســت کــه 
تمــام اســتانداردهای جهانــی دربــاره حقوق بشــر 

را رعایــت کنــد.
ــت  ــری گف ــت خب ــن نشس ــا در ای ــاراک اوبام ب
کــه بــه نظــر او ممنوعیــت تجــارت بــا کوبــا در 
ــد  ــد نمی توان ــن اســت و هرچن ــان یافت حــال پای
پیش بینــی کنــد کــه چــه زمانــی ایــن اتفــاق رخ 
خواهــد داد ولــی ایــن ممنوعیــت پایــان می یابــد 
چــون نــه منافــع آمریــکا و نــه منافــع مــردم کوبا 

ــد. ــن نمی کن را تأمی
رفــع  زمینــه  در  آمریــکا  وی،  گفتــه  بــه 
محدودیت هــا انعطــاف زیــادی از خــود بــه 
ــت  ــه دول ــواردی ک ــی فهرســت م خــرج داده ول
وی می توانــد انجــام دهــد در حــال کوتــاه شــدن 

ــت. اس
ــه  ــرد ک ــح ک ــال تصری ــن ح ــا در عی اوبام
بخشــی از تغییــرات در اختیــار کنگــره آمریکا 
ــوه قانونگــذاری در  ــی کــه ق اســت، و در حال
ــل  ــازنده عم ــی س ــات خیل ــال های انتخاب س
نمی کنــد، شــمار زیــاد قانونگذارانــی کــه 
ــان  ــد نش ــفر کنن ــا س ــه کوب ــت ب ــرار اس ق
نتیجــه  در  منافــع  رفتــن  بــاال  دهنــده 

اســت. تحریم هــا  برداشــتن 
اینکــه  افــزود:  آمریــکا  رئیس جمهــور 
ــا  ــه ممنوعیت ه ــان دادن ب ــرای پای کنگــره ب
چقــدر ســرعت بــه خــرج دهــد احتمــااًل 
ــا  ــن خواهــد داشــت کــه کوب ــه ای بســتگی ب
ــوق  ــاره حق ــا درب ــدازه نگرانی ه ــه ان ــا چ ت

ــد. ــع کن ــر را رف بش
در جریــان ایــن کنفرانــس خبــری، جیم آکوســتا 

ــل  ــای نس ــه از کوبایی ه ــی ان ان ک ــگار س خبرن
دوم در آمریــکا اســت، و رائــول کاســترو بــا 
ــه جــدل پرداختنــد کــه امــری بی ســابقه  هــم ب

ــف شــده اســت. توصی
ــی  ــا زندان ــه آکوســتا پرســید چــرا کوب ــی ک وقت
ــاب  ــتقیماً او را خط ــترو مس ــی دارد، کاس سیاس
قــرار داد و گفــت: »همیــن حــاال فهرســت 
زندانیــان سیاســی را بــه من بــده تــا آزاد شــوند... 
اگــر زندانیــان سیاســی وجــود داشــته باشــند آنها 

ــد شــد«. ــه شــب آزاد خواهن ــل از نیم ــا قب ت

موضع رهبر افسانه ای
ــر  ــترو« رهب ــدل کاس ــان »فی ــن می ــا در ای ام
افســانه ای کوبــا، موضعــی متفــاوت دارد و انتظار 
ــر  ــا فیــدل کاســترو، رهب ــا ب نمــی رود کــه اوبام

ــد. ــدار کن ــا، دی انقــالب کمونیســتی کوب
بــا ایــن وجــود روزنامــه هــای کوبــا روز یکشــنبه 
از فیــدل در کنــار  عکــس هــای بزرگــی 
ــال،  ــور ونزوئ ــس جمه ــادورو، رئی ــکالس م نی
چــاپ کردنــد و تحلیلگــران عنــوان داشــتند کــه 
انتشــار ایــن عکــس هــا احساســات متناقــض در 
ــد  ــورد بازدی ــا در م درون حــزب کمونیســت کوب

ــد. ــی کن ــکار م ــا را آش اوبام
ــه  ــه ب ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــیر ب ــن تفاس ــا ای ب
ــکا و  ــان آمری ــاع می ــبی اوض ــود نس ــم بهب رغ
کوبــا، مــواردی همچــون حقــوق بشــر همچنــان 
ــر  ــالوه ب ــود. ع ــاز ش ــور دردسرس ــان دو کش می
آن بایــد دیــد مواضــع یــک کشــور کمونیســتی 
ــه  ــی چگون ــدل آمریکای ــال دموکراســی م در قب
خواهــد بــود. گذشــته از این مــوارد کوبا کشــوری 
کــه بــر ســر آن آمریــکا و روســیه تــا پــای جنگ 
رفتــه و برگشــته انــد و ماجــرای معــروف »خیلج 
ــه  ــار چگون ــد اینب ــم زده ان ــا« را رق ــوک ه خ

ــد. ــی کنن برخــورد م

اوباما در سرزمین عجایب؛ آغاز روز تازه با کوبا یا تقابل جدید منافع
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آمـریـــــکا

استاد  و  انگاری  مکتب سازه  برجسته  پرداز  نظریه 
پیشین دانشگاه آکسفورد معتقد است اقدامات آمریکا 
در خاورمیانه منجر به از دست رفتن هژمونی این کشور 

در این منطقه خواهد شد.
ماهیت و سنخ نظام بین المللی یکی از موضوعاتی است 
که در نظریه های روابط بین الملل مورد توجه بوده و 
هست. برخی معتقد هستند که منطق حاکم بر نظام بین 
الملل و روابط بین الملل منطق آنارشی)نظم هابزی( 

ست. ا
در مقابل این دیدگاه برخی نظریه پردازان با نگاهی 
خوشبینانه به ماهیت و سرشت انسان، نظام و روابط بین 
الملل و روابط میان کشورها را مبتنی بر همکاری)نظم 
کانتی( می دانند. برخی نیز معتقدند که منطق حاکم 
بر نظام بین الملل و روابط میان واحدهای سیاسی مبتنی 
بر رقابت)نظم الکی( است که این رقابت الزاما منازعه 

نیست. آمیز 
در این میان منطق »ماکیاولیستی« نیز وجود دارد که 
البته در نگاه هابزی به نظام بین الملل نیز به نوعی وجود 

دارد مبنی بر اینکه »هدف وسیله را توجیه می کند.«
به بهانه آغاز سال جدید، گفتگویی با پروفسور »رودنی 
بروس هال« نظریه پرداز برجسته مکتب سازه انگاری 
روابط بین الملل و استاد پیشین دانشگاه آکسفورد 
انجام شده و در این گفتگو جویای نظریات وی درباره 

ماهیت نظم بین المللی شد.

»رودنــی بــروس هــال« بــه نســل دوم نظریــه پــردازان مکتــب 
ــت در  ــابقه خدم ــر س ــالوه ب ــق دارد. وی ع ــازه انگاری تعل س
دانشــگاه ایالتــی »آیــوا« و دانشــگاه »بــراون« ایالــت رودآیلنــد 
ــه  ــتان ب ــال در دانشــگاه »آکســفورد« انگلس ــدت ۱0 س ــه م ب
امــر تدریــس مشــغول بــوده اســت. بــروس از ســال 20۱3 تــا 
ــو«  ــل در دانشــگاه »ماکائ ــن المل ــط بی ــز اســتاد رواب ــون نی کن
چیــن بــوده اســت. وی نویســنده و یــا ویراســتار آثــار متعــددی 
اســت کــه از آن میــان مــی تــوان بــه »سیســتم بانــک مرکزی 
ــور  ــی«، »ظه ــی: اعتبارســازی مال ــت جهان ــوان حکوم ــه عن ب
ــت  ــی« و »هوی ــت جهان ــی در حکوم ــازمان های خصوص س
ملــی- جمعــی: ســاختارهای اجتماعــی و سیســتم هــای 
ــری کــه وی در امــر  بیــن المللــی« اشــاره کــرد. اخیرتریــن اث
ویرایــش آن مشــارکت داشــته اســت کتــاب »کاهش خشــونت 
مســلحانه بــا تکیه بــر مدیریــت نهادهــای غیــر دولتی« اســت. 
بــروس از اعضــای هیئــت تحریریــه فصلنامــه مطالعــات بیــن 

الملــل دانشــگاه آکســفورد هــم بــوده اســت.
ــک  ــی رود و ی ــمار م ــه ش ــی ب ــه ای اجتماع ــازه انگاری نظری س
ــار قــرن  ــه آث روش شــناختی قدیمــی اســت کــه دســت کــم ب
ــه  ــن نظری ــردد. ای ــر می گ ــو« ب ــتا ویک ــم »گیامباتیس هجده
ــرده  ــز مباحــث جــدی را وارد ک ــل نی ــط بین المل ــوزه رواب در ح

ــت. اس

ــه  ــر منطق ــم ب ــق حاک ــما منط ــر ش ــه نظ ||  ب
ــک از  ــر از کدامی ــالهای اخی ــی س ــه ط خاورمیان
الگوهــای هابــزی، الکــی و یــا کانتــی پیــروی مــی 

ــد؟ کن
ــای  ــه ه ــوان در نظری ــی ت ــن ســوال را م ــه نظــرم پاســخ ای ب

»الکســاندر ونــدت«، همــکار مــن در دانشــگاه اوهایــو یافــت. او 
معتقــد اســت آنارشــی آن چیــزی اســت کــه دولــت ها  آنــرا می 
ســازند کــه درگیــری میــان دولــت هــا را در عمــل افزایــش داده 
و حــول یــک قــرارداد شــکل گرفتــه اســت. چــرا زد و خــورد در 
ــن  ــه ای در غــرب وجــود دارد؟ چــون ای ــخ حرف هاکــی روی ی
ــا  کار مجــاز اســت. چــرا دولــت هــا منازعــات میــان خــود را ب
ــاختاری را  ــون س ــند؟ چ ــی بخش ــداوم م ــی ت ــری نظام درگی
ــر  ــن کار ب ــه ای ــد ک ــرده ان ــذاری ک ــه گ ــورها پای ــان کش می

ــی شــود. اســاس آن انجــام م
هرچنـد که فـرض وجـود آنارشـی در نظام بیـن الملـل )در یک 
نظـام منطقـه ای ماننـد خاورمیانـه(  منطـق هابـزی را در روابط 
میـان دولـت ها مـی طلبد کـه بازتابـی منفـی در اقدامات سـایر 

دولت هـا در راسـتای تجهیـز امنیتی خـود دارد.
در ایـن منطـق، مـا در حال انجـام بازی بـا حاصل جمـع جبری 
صفـر هسـتیم و تامین امنیت شـما، نا امنـی من تلقی می شـود 
و بـر عکس. در سیسـتم الکـی، بازی چنـد محرکی اسـت. من 
مـی توانم نسـبت به اقدامات یـک دولت در تجهیـز امنیتی خود، 
نگاهـی مثبت یـا منفی داشـته باشـم یا حتـی بی تفاوت باشـم. 
ایـن مسـاله تا حـد زیـادی به ایـن بسـتگی دارد که من، شـما را 
به چشـم یـک تهدید یـا متحد ببینـم و یا حتی نسـبت به شـما 

بی تفاوت باشـم.
ــه اقدامــات ســایرین  ــت هــا نســبت ب در سیســتم کانتــی، دول
در راســتای تامیــن امنیــت خــود، نگاهــی مثبــت دارنــد. دولــت 
هــا در ایــن رویکــرد، بــه دیگــران بــه دیــده متحــد نگریســته 
یــا دســت کــم نســبت بــه آنهــا بــی تفــاوت بــوده و هیچــگاه 
دیگــران را بــه چشــم تهدیــد نمــی بیننــد. پــس مــن مــی توانم 
بــه امنیــت دوســتانم بــه دیــده مثبــت نــگاه کنــم و نســبت بــه 

تامیــن امنیــت هــر چــه بیشــتر آنهــا ابــراز رضایــت کنــم.
ــن  ــاختار سیاســت بی ــو، س ــن الگ ــی ای ــات تحلیل ــر ادبی ــا ب بن
الملــل معاصــر خاورمیانــه پیچیــده اســت. ایــن پیچیدگــی هــم 
ــت  ــن الگــو کامــال دول ــه ای ــه اســت ک ــت نهفت ــن واقعی در ای
محــور اســت. نظــام سیاســی هــم شــکلی متحــد و یکپارچــه 
ــی  ــاس خروج ــر اس ــدرت ب ــی، ق ــاظ سیاس ــه لح ــته و ب داش
ــردم  ــان م ــی می ــن الملل ــه ای و بی ــت منطق ــع و مصلح مناف

ــه(  ــگاه )در خاورمیان ــاله هیچ ــن مس ــت. ای ــده اس ــع نش توزی
موضوعیــت نداشــته و حتــی پــس از انقــالب هــای بهــار عربی 
در کشــورهای تونــس، مصــر، لیبــی و درگیــری در ســوریه نیــز، 

ــر توجــه شــده اســت. ــه آن کمت ب
تنهــا در یــک دوره ای، کشــورهای اســالمگرای منطقــه، ماننــد 
دولــت ترکیــه بــه رهبــری اردوغــان بــه ســمت مصــر تحــت 
رهبــری ُمرســی و اخــوان المســلمین گرایــش پیــدا کردنــد کــه 
ایــن کار کامــال رنگ و بــوی سیســتم کانتی داشــت. متاســفانه 
ــا دمکراســی  ــری را ب ــای ُمرســی، ایشــان رای گی ــورد آق در م
ــک  ــروزی در ی ــا پی ــه تنه ــد ک ــه نش ــت و متوج ــتباه گرف اش
ــت  ــک دول ــرای تشــکیل ی ــت ب ــای قیومی ــه معن ــات ب انتخاب
ــه  ــگاه کشــورهای اســالمگرای منطق ــی نیســت. ن ــک حزب ت
بــه مصــر تحــت رهبــری »ژنــرال سیســی« از الگــوی هابــزی 
ــورهای  ــه کش ــان رابط ــه همزم ــد. در حالیک ــی کن ــروی م پی
میانــه رو منطقــه پــس از صــدام بــا همیــن مصــر بــر اســاس 
الگــوی الکــی چیــده شــده اســت. عربســتان ســعودی هــم در 
ــا یمــن اســت. ضمنــا، جــدا از  حــال حاضــر مشــغول جنــگ ب
مصــر، کــه مجــددا پــس از رژیــم حســنی مبــارک بــه دســت 
ژنــرال سیســی بــه حالــت ســکوالر درآمــد، هنــوز گــروه هــای 
ــرای  ــد کــه ب ــا گرایــش هــای گوناگــون وجــود دارن ــادی ب زی
ــی  ــدرت در کشــورهایی کــه در آنهــا بهــار عرب ــه ق رســیدن ب
ــه  ــم ک ــر نمی کن ــد. فک ــی کنن ــت م ــر رقاب ــا یکدیگ رخ داد ب
بتــوان سیســتم حاکــم بــر خاورمیانــه را کامــال هابــزی، الکــی 
و یــا کانتــی نامیــد. بلکــه در روابــط میــان دولــت هــای منطقــه 

تلفیقــی از دو یــا هــر ســه سیســتم حاکــم اســت.

||  آیــا شــما فروپاشــی ثبــات هژمونیــک ســاختار 
بیــن المللــی را دلیــل تحــوالت و بــی ثباتــی هــای 

خاورمیانــه مــی دانیــد؟
ــن بحــث را مطــرح مــی  ــی ای ــه طــور کل ــات هژمونیــک ب ثب
کنــد کــه قــدرت هژمــون، قوانیــن را بــرای نظــام بیــن الملــل 
تعریــف مــی کنــد و آن دســته از نهادهــای بیــن المللــی را نیــز 
کــه کار آنهــا پیــاده کــردن ایــن قوانیــن و حفــظ منافــع هژمون 
اســت، بــه وجــود مــی آورد. بنابرایــن رئالیســت هــا معتقدند که 
نهادهــای تاســیس شــده بــه دســت هژمــون، بــا کنــار رفتــن 
هژمــون از قــدرت، بــه دســت دیگــر بازیگــران از بیــن خواهنــد 
رفــت. ایــن چارچــوب تحلیلــی عمدتــا بــرای توضیــح ســاختار 
ــی،  ــک جهان ــد بان ــون وودز« ) مانن ــای »برت ــای نهاده و ابق
صنــدوق بیــن المللــی پــول، ســازمان تجــارت جهانــی و نظــام 

پولــی بیــن المللــی( طراحــی شــد.
ــه موضــوع  ــم ک ــن بحــث را مطــرح کن ــم ای ــی خواه ــن م م
ــر 25  ــه آن(، ه ــق ب ــات متعل ــکا )و ادبی ــی آمری ــول هژمون اف
ســال یکبار یا بیشــتر مطــرح مــی شــود. در ســال ۱98۷، کتابی 
بــه نــام ظهــور و زوال قــدرت هــای بــزرگ کــه نوشــته یکــی 
از تاریــخ شناســان نــه چنــدان معــروف دانشــگاه یالــه بــود، نــه 
تنهــا بــرای هفتــه هــا بلکــه مــاه هــا در لیســت پــر فروشــترین 

کتــاب هــای نیویــورک تایمــز قــرار داشــت.
در کنــار آمریــکا، آلمــان و ژاپــن از دیگر قــدرت هــای اقتصادی 
بودنــد کــه میــزان تولیــد و تــوان رقابــت آنهــا در دهــه ۷0 و 80 
میــالدی بــه شــدت افــت کــرد. ایــن کتــاب بحــث مــی کنــد 
ــه  ــن کشــور را محکــوم ب ــکا ای ــه توســعه امپراطــوری آمری ک
نابــودی خواهــد کــرد و آلمــان و ژاپــن قــدرت هــای جایگزینی 
ــاد  ــدول اقتص ــدر ج ــور را در ص ــن کش ــای ای ــه ج ــتند ک هس
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آمریکا هژمونی خود را در خاورمیانه از دست خواهد داد
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ــاد.  ــلما نیفت ــاق مس ــن اتف ــه ای ــت. البت ــد گرف ــان خواهن جه
نتیجــه تلفیــق سیســتم دفاعــی ارزان قیمــت ریــگان و ذخایــر 
ژاپنــی هــا رســیدن بــه حجــم زیــادی از تکنولــوژی و افزایــش 
تقاضــای پــر ســود بــازار مشــتریان و بخــش هــای تجــاری را 
بــه همــراه داشــت. اقتصــاد حبابــی ژاپــن از بیــن رفــت و بلوک 
شــرق یــا همــان شــوروی در ســال ۱99۱ فــرو پاشــید. نظــام 
بیــن الملــل هیچــگاه تــا ایــن حــد تــک قطبی نشــد و ســیطره 

هژمونــی آمریــکا بیــش از گذشــته شــد.
ــه  ــن را ب ــک، چی ــوع آکادمی ــن موض ــد ای ــل جدی ــال، نس ح
عنــوان قــدرت جایگزیــن آمریــکا معرفــی مــی کنــد. معتقدیــن 
بــه ایــن جریــان فکــری ایــن حقیقــت را از یــاد بــرده انــد کــه 
اقتصــاد اخیــر جهانــی ماننــد روشــن کــردن تنهــا یک ســیلندر 
از یــک موتــور مــی مانــد. ایــن یعنــی ضعــف پایــدار در اقتصــاد 
اروپــا و ژاپــن کــه در حــال افزایــش اســت و نیازمنــد دوره گــذار 

اقتصــادی در چیــن اســت.
ــر  ــا در نظ ــت و ب ــن حال ــبینانه تری ــا در خوش ــی ه ــن توانای ای
ــرای  ــم ب ــت ک ــم دس ــاز ه ــورها، ب ــر کش ــد دیگ ــن رش گرفت
دهــه هــا بــی نظیــر خواهنــد بــود. آمریــکا همچنیــن نیروهایی 
دارد کــه تجربیــات الزم را در عــراق، افغانســتان و نقــاط دیگــر 
دنیــا کســب کــرده انــد. اینهــا بــه همــراه صدهــا هــزار نیــروی 
ذخیــره دیگــر بســته بــه مــورد، ظــرف چنــد ســاعت تــا چنــد 

ــل و آمــاده بســیج شــدن هســتند. روز قاب
در یــک کالم، ظهــور چیــن بــه هیــچ وجــه مســتلزم نابــودی 
آمریــکا نخواهــد بــود. بــه جــز مــواردی نســبی کــه پیشــتر ذکر 
شــد و بایــد دیــد کــه ایــن مــوارد نســبی تــا چــه حــد در تعییــن 
ســاختار قــدرت بیــن المللــی موثــر و دخیــل هســتند. در حالیکه 
ــکا  ــوز از ســال 2008 در آمری برخــی مشــکالت اقتصــادی هن
باقــی مانــده، امــا اقتصــاد آمریــکا بــه خوبــی توســعه یافتــه و 
بدهــی عمومــی ایــن کشــور بــه کمتریــن حــد خــود در یکــی 
دو دهــه اخیــر رســیده اســت و همیــن مســاله آمریــکا را قــادر 
بــه تامیــن منابــع مالی جهــت توســعه عظیــم نیروهــای نظامی 
ایــن کشــور بــر اســاس طــرح تقویــت دفاعی ریــگان مــی کند. 
بــه نظــر بســیاری از تحلیلگــران، آمریــکا هژمونــی اقتصــادی و 
ــزار حفــظ  ــرای چنــد دهــه حفــظ کــرده و اب نظامــی خــود را ب
ایــن وضعیــت را نیــز در دســت دارد. »جــوزف نــای« در کتــاب 

اخیــر خــود همیــن مســاله را بــه بحــث گذاشــته اســت.
ــه ای  ــی منطق ــه هژمون ــد ک ــر کنی ــما فک ــت ش ــن اس ممک
ــول  ــه اف ــر  رو ب ــال اخی ــد س ــی چن ــه ط ــکا در خاورمیان آمری
گذاشــته اســت. مــن مــی توانــم ایــن را تاییــد کنــم. در حالیکــه 
ــن موضــوع خطــری  ــا ای ــد کــه آی ــن ســوال پیــش مــی آی ای
بــرای امنیــت آمریــکا یــا هژمونــی ایــن کشــور در نقــاط دیگــر 
ــی  ــدن هژمون ــگ ش ــن کمرن ــن ای ــر م ــه نظ ــود؟ ب ــد ب خواه

ــده دارد: ــل عم ــه دلی ــه س ــکا در خاورمیان آمری
۱-بی ثباتی حاصل از نابود کردن قدرت عراق

2-بــی ثباتــی ناشــی از انقــالب هــای بهــار عربــی کــه در ابتدا 
مــورد حمایــت آمریــکا بود

3-گســترش یافتــن داعــش بــر اثــر خــالء قدرت کــه ناشــی از 
مــوارد اول و دوم اســت.

در حالیکه من معتقدم هر یک از روسـای جمهـور آمریکا ممکن 
اسـت از ادامه عملیـات نظامی در افغانسـتان در دوران پس از مال 
عمـر و بعـد از یافتن بـن الدن و هم قطـاران او خـودداری کنند، 
امـا بنده بـه همراه بسـیاری دیگـر با جنـگ دوم خلیج فـارس و 
حملـه به عـراق به دلیـل ایجاد شـدن بی ثباتی شـدید ناشـی از 

آن در خاورمیانه بسـیار مخالف هسـتم.
ــه  ــارس، ب ــج ف ــگ اول خلی ــان جن ــس از پای ــدر پ ــوش پ ب
صــورت عامدانــه صــدام را بــه عنــوان وزنــه مــورد اســتفاده در 
تعــادل قــدرت هــای منطقــه و همچنیــن کنتــرل بســیاری از 

ــرد. ــا ک ــدرت ابق ــه در ق ــوه در خاورمیان ــای بالق نیروه

ــود کــرد، صدهــا  ــه عــراق حملــه کــرد، کشــور را ناب آمریــکا ب
هــزار نفــر از نیروهــای عراقــی را کشــت و رژیــم بعــث را منهدم 
کــرد. همــه اینهــا بــه خاطــر ایــن بــود کــه خواســته بســیاری از 
مــردم ، از بــوش پســر ایــن بــود کــه االن زمــان مناســبی برای 
آمریکاســت تــا حکومــت هــای دمکراتیــک در منطقه تشــکیل 

داده و رژیــم هــا را تغییــر دهــد.
ــوری  ــک کش ــه از ی ــود ک ــه ب ــاده انگاران ــی س ــن خیل ــا ای ام
ماننــد عــراق، بــا آن همــه تنــوع نــژادی و اختالفــات قومیتی - 
مذهبــی و بــدون هیــچ تجربــه ای در داشــتن حتــی یــک نهــاد 
دمکراتیــک در تاریــخ خــود، انتظــار داشــته باشــیم یکبــاره و بــا 
ســاقط شــدن رژیــم بعــث، یــک جامعــه دمکراتیــک تشــکیل 
ــود  ــه همیــن علــت، عــراق از آن چیــزی کــه قبــال ب دهنــد. ب

هــم بــی ثبــات تــر شــد. 
ــوان همســایه عــراق  ــه عن ــات شــدن نظــام ســوریه ب ــی ثب ب
ــه  ــرد ک ــی ایجــاد ک ــن کشــور، خأی ــه دار در ای و کشــتار ادام
ماجراجویــی هــای خودخواهانــه داعــش در آن رشــد پیــدا کرده 
و گســترش یافــت. بــر همیــن اســاس، فعالیــت تروریســت هــا 
منجــر بــه بــی ثباتــی دولــت هــا شــده اســت. از همســایگانی 
ــا فرانســه در دور دســت هــا و  نزدیــک ماننــد ترکیــه گرفتــه ت

اخیــرا هــم ســاحل عــاج.

|| آیــا اقدامــات آمریــکا در منطقــه خاورمیانــه 
منجــر بــه از دســت رفتــن قــدرت هژمونیــک ایــن 

ــت؟ ــده اس ــور نش کش
بــه نظــر مــن اقدامــات آمریــکا در منطقــه مطمئنــا منجــر به 
از دســت رفتــن هژمونــی ایــن کشــور در خاورمیانــه خواهــد 
ــه  ــی ب ــچ توجه ــش هی ــکا و متحدین ــه آمری ــد. در حالیک ش
تبعــات و وقایــع منفــی ناشــی از بهــار عربــی نداشــته و هنــوز 
ــده داعــش اگــر از بیــن رفتنــی نباشــد الاقــل  ــد پدی معتقدن
ــری  ــکل بزرگت ــن از مش ــی م ــت. نگران ــدنی اس ــرل ش کنت
اســت بــه نــام قیمــت 30 دالری هــر بشــکه نفــت و آمریــکا 
هــم بــه لطــف تکنولــوژی جدیــد خــود دیگــر از خریــد نفــت 
بــی نیــاز شــده و دیگــر در حــال از دســت دادن منافــع خــود 

ــه اســت. در خاورمیان
ــرای  ــعودی ب ــتان س ــای عربس ــالش ه ــه ت درســت اســت ک
ــد  ــه کاهــش تولی ــد نفــت ارزان قیمــت منجــر ب افزایــش تولی
موقتــی نفــت در آمریــکا شــده، امــا بــه محــض افزایــش قیمت 
نفــت، ایــن کشــور مجــددا تولیــد خــود را افزایــش خواهــد داد. 
ــده  ــن کنن ــوان تامی ــه عن ــود ب ــگاه خ ــک جای ــتان و اوپ عربس
ــن  ــد. ای ــت داده ان ــکا را از دس ــای آمری ــت بازاره ــی نف جهان

جایــگاه دیگــر ترمیــم پذیــر نیســت. بــدون توجــه بــه جنجــال 
هــای مربــوط بــه امنیت ملــی، سیاســت آمریــکا در منطقــه روز 
ــا توجــه  ــادار بیشــتری مــی شــود. ب ــت معن ــه روز دچــار غفل ب
بــه فقــر منابــع انــرژی در چیــن، ایــن کشــور دغدغــه بیشــتری 

نســبت بــه توســعه منطقــه خاورمیانــه دارد تــا آمریــکا.

میـزان  از  فرانسـه  ویـژه  بـه  اروپـا،  اتحادیـه   ||
مشـارکت فعلی خـود در مسـائل بین المللـی مانند 
آنچه که در سـوریه در حـال رخ دادن اسـت، راضی 
نیسـتند. فرانسـوا اوالند، رئیس جمهور فرانسه نیز 
خواسـتار ایفای نقش بیشـتر کشـورش در سـوریه 
شـده اسـت. آیا این به معنای خواسـت اروپـا برای 
افزایـش وزنی بیشـتر و صدایی رسـاتر در سـاختار 

بیـن المللی اسـت؟
اتحادیــه اروپــا کامــال در حــال دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا 
ــه فاجعــه انســانی ســوریه و افزایــش تبعــات  ــوط ب ــع مرب وقای
غیــر انســانی ناشــی از درگیــری هــای داخلــی ســوریه و 
ــه طــور مشــخص، فرانســه  افزایــش قــدرت داعــش اســت. ب
لطمــات زیــادی ماننــد کشــته شــدن ۱30 انســان بــی گنــاه در 
فاجعــه آگوســت ســال گذشــته در پاریــس بــه دســت اعضــای 

ــم  ــه ه ــر فرانس ــوی دیگ ــت. از س ــرده اس ــل ک ــش، تحم داع
ــزم  ــا مل ــه اروپ ــی اتحادی ــوان یکــی از کشــورهای اصل ــه عن ب
ــر  ــوری و دیگ ــان س ــادی از پناهجوی ــداد زی ــرش تع ــه پذی ب

ــده اســت.  ــان مســلمان ش پناهجوی
بــا توجــه بــه انبــوه جمعیــت الجزایــر و مراکــش کــه از زمــان 
دوران اســتعمار در ایــن کشــور زندگــی مــی کننــد، مشــخص 
نیســت کــه چــه تعــداد مهاجــر مســلمان دیگــر قــرار اســت تــا 
بــه این مســلمانان فعلــی در ایــن کشــور بپیوندند و در کشــوری 
ــد،  ــه ارزش هــای سکوالریســم مــی دان ــد ب کــه خــود را پایبن
دســت بــه تبلیغ اســالم بزننــد. موج جدیــد مســلمانان تــازه وارد 
بــه فرانســه از ســوی دیگــر منجــر بــه ایجــاد درگیــری هــای 
سیاســی داخلــی در ایــن کشــور و بــه هــم خــوردن پیوســتگی 
ــت  ــان تح ــه آلم ــد. از آنجاک ــد ش ــه خواه ــی فرانس فرهنگ
رهبــری »مــرکل« بــه عنــوان یــک رهبــر مســیحی معتقــد بــا 
اندیشــه هــای انســان دوســتانه، بــر پذیــرش پناهجویــان تاکید 
ــوی  ــدت از س ــه ش ــم ب ــای کار ه ــن ج ــا همی ــه ت دارد، فرانس
داعــش و حمــالت آن لطمــه دیــده کــه طبیعتــا از جانــب کل 
ــن  ــی از ای ــی ناش ــرات امنیت ــه خط ــبت ب ــا نس ــه اروپ اتحادی
مســاله هشــدار داده یــا حتــی ممکــن اســت عمــل هــم بکنــد.

آمـریـــــکا
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ــوگل ارث  ــپ و گ ــوگل م ــوردي گ ــه م مطالع
ــه  ــي نقش ــي طرف ــت ب ــد پش ــي ده ــان م نش
هــا و تصاویــر هوایــي ایــن شــرکت مالحظــات 

تجــاري و اســتراتژیک وجــود دارد.
اقتصاد سیاسـي به تاثیـرات متقابل حـوزه اقتصاد 
و سیاسـت و یـا بـه تعبیـر دیگـر بـه تاثیـر بـازار، 

بنگاههـاي اقتصـادي و دولـت مي پـردازد.
ــگاه اقتصــادي  ــوان یــک بن ــه عن ــز ب گــوگل نی
بــه طــور طبیعــي بــا حــوزه سیاســت در تعامــل 
بــوده و تاثیــر و تاثــرات متقابلــي بــا حــوزه 

سیاســت و دولــت دارد.
ــور  ــن موت ــوب تری ــوان محب ــي ت ــوگل را م گ
ــان  ــکا و جه ــده آمری ــاالت متح ــتجو درای جس
دانســت. ایــن موتــور جســتجو در ایــاالت متحده  
مقــام اول قــرار داشــته و موتورهــاي جســتجوي 
یاهــو و بینــگ درمقــام هــاي بعــدي قــرار دارنــد.

ایــن شــرکت در ســال ۱998 توســط لــري 
پیــج و ســرگئي بریــن ایجــاد شــد. ایــن موتــور 
جســتجو در دهــه اول قرن بیســت و یکــم داراي 
فــراز و نشــیب هایــي در حــوزه اقتصــاد سیاســي 
ــال  ــال در ســال 2008 بدنب ــوان مث ــه عن ــود.  ب ب
ــوگل از ۱۴۷  ــي ارزش گ ــاد جهان ــران اقتص بح
میلیــارد دالر درســال 200۷ به ۱0۶ میلیــارد دالر 
ــي شــرکت  ــال نگران ــه دنب ــي ب ســقوط کــرد ول
هــاي صنعتــي و تجــاري کــه بــا کاهــش درآمــد 
مواجــه بودنــد و خواســتار بهینــه شــدن  هزینــه 
هــاي تبلیغاتــي خویــش بودنــد گــوگل از فرصت 
ــاي مناســب  ــه راهکاره ــا ارائ ــرد و ب ــتفاده ک اس

بــراي کنتــرل هزینــه هــا و انــدازه گیــري نتایــج 
ــي درآمــد خویــش را افزایــش داد. تبلیغات

ایــن شــرکت در ســال مالــي 2008 و 2009 
یعنــي در اوج بحــران مالــي جهانــي  بــه درآمــد  
بــاالي ۶ میلیــارد دالر دســت یافــت کــه از 
درآمــد ســال هــاي گذشــته ایــن شــرکت بیشــتر 
ــه ۱۶9  ــال آن ارزش ســهامش را ب ــه دنب ــود وب ب

ــاند. ــارد دالر رس میلی
ــه خدمــات  در واقــع شــرکت گــوگل در ازاي ارائ
رایگانــي ماننــد پســت الکترونیــک، بــه اشــتراک 
گــذاري ویدئــو بــا یوتیــوپ و شــبکه هــاي 
اجتماعــي از اطالعــات کاربــران اســتفاده کــرده 
و کســب درآمــد مــي نمایــد. ولــي بــا توجــه بــه 
ــتجو  ــاي جس ــوگل از موتوره ــاالي گ ــهم ب س
ــاالت  ــاي سیاســي ای ــه حــوزه جغرافی ــق ب و تعل

متحــده آمریــکا ایــن شــرکت از طــرق مختلــف 
در صــدد ایجــاد یــک نظــم اطالعاتي مشــخص  

ــي اســت. ــروز جهان ــه ام در جامع
ــد  ۱-ایجــاد انحصــار: موتورهــاي جســتجو مانن
گــوگل بــا جمــع آوري وســیع اطالعــات 
کاربــران و تجزیــه وتحلیــل رفتــار ایشــان قدرت 
ــران  ــر بازیگ ــر دیگ ــي در براب ــاري باالی انحص

ــد. ــي نماین ــاد م ــش ایج ــراي خوی ب
 ایــن انحصــار در ابعــاد مختلــف تبلیغاتــي و 
فرهنگــي قابــل بررســی اســت. ایــن انحصــار به  
ــت منجــر  ــه واقعی ــدي ب ــک بع ــگاه ت توســعه ن
ــار  ــن انحص ــادي ای ــوزه اقتص ــود. در ح ــي ش م
باعــث کنتــرل قیمــت و استانداردســازي در 
حــوزه هــاي گوناگــون اقتصــادي ماننــد روابــط 
کار منجرگشــته و در حــوزه هــاي سیاســي ایــن 

ــوذ در  ــاال و نف ــي ب ــدرت اطالعات ــه ق انحصــار ب
ــود. ــي ش ــي م ــدرت سیاســي منته ق

2- مزیــت رقابتــي: یکــي ازکارکــرد هــاي 
ــت  ــاد مزی ــکا ایج ــت آمری ــراي دول ــوگل ب گ
رقابتــي در حوزه هــاي اقتصــادي و مشــارکت در 
پــروژه هــاي اســتراتژیک ایــاالت متحده اســت.  
ــوگل ارث  ــپ و گ ــوگل م ــوردي گ ــه م مطالع
ــه  ــي نقش ــي طرف ــت ب ــد پش ــي ده ــان م نش
هــا و تصاویــر هوایــي ایــن شــرکت مالحظــات 
ــه  تجــاري و اســتراتژیک وجــود دارد. از آنجــا ک
بســیاري از شــرکتهاي تصــوي بــرداري هوایــي 
ــي  ــا توانای ــرکت ه ــن ش ــتند ای ــي هس آمریکای
زیــادي بــراي سانســور و کنتــرل بــر ایــن 
ــاي  ــت ه ــه دول ــي ک ــد در حال ــا دارن ــه ه نقش
ــکاري  ــا هم ــد و ی ــت را ندارن ــن مزی ــر ای دیگ
ایــن شــرکت بــا حــوزه دفاعــي و آژانــس پــروژه 
هــاي پیشــرفته ایــاالت متحــده در حــوزه هــاي 
هــوش مصنوعــي و رباتیــک از دیگــر محورهاي 
ــده  ــاالت متح ــت ای ــا دول ــوگل ب ــکاري گ هم

ــت. ــکا اس آمری
ــس  ــي لیک ــذار ویک ــان گ ــانژ بنی ــان آس جولی
ــا  ــی ب ــه گرم ــوگل رابط ــه گ ــت ک ــد اس معتق
وزارت دفــاع و خارجــه ایــاالت متحــده دارد. 
وزارت دفــاع آمریــکا در ســومین مــاه ســال 
جــاري اعــالم کــرد کــه اریــک اشــمیت 
مدیرســابق اجرایــي گــوگل را بــه عضویــت 
ــاالت  ــاع ای ــوآوري وزارت دف هیئــت مشــاوران ن
ــت  ــن هیئ ــت و ای ــرده اس ــوب ک ــده منص متح
قــرار اســت توســط اشــتون کارتــر وزیــر دفــاع و 

ــد. ــاب گردن ــمیت انتخ اش

اقتصاد سیاسی گوگل/ کارکردهای »گوگل مپ« برای واشنگتن
مهدی پورحسنی

یــک نشــریه آمریکایــی در گزارشــی بــا پرداختــن به انتشــار اســناد 
ــه  ــام هــای مختلــف در ایــن اســناد ب پانامایــی و مطــرح شــدن ن
ــی از  ــن اوراق نام ــرا در ای ــه چ ــه ک ــن موضــوع پرداخت بررســی ای

آمریکائــی هــای دیــده نمــی شــود.
بیــش از یــک هفتــه از انتشــار اســناد پانامایــی مــی گــذرد و در این 
مــدت در هــر روز اخبــار متعــددی در خصــوص رســوایی هــای بــه 
بــار آمــده بواســطه آن در رســانه هــای جهــان منتشــر شــده اســت.
ــناد  ــد: درز اس ــی نویس ــی م ــز در گزارش ــه فورب ــن رابط در همی
پانامایی از موسســه »موســاک فونســکا« در هفته گذشــته ســرتیتر 
رســانه هــای جهــان بــوده اســت. در حالیکــه نــام هــا یکــی بعــد از 
ــه موجــب ایــن رســوایی افشــا مــی شــوند از نخســت  دیگــری ب
وزیــر ایســلند کــه مجبــور بــه اســتعفا شــد تــا »دیویــد کامــورن« 
ــناد  ــن اس ــدرش را در ای ــش پ ــه نق ــس، ک ــر انگلی ــت وزی نخس
پذیرفــت، پرســش هــای زیــادی مطــرح شــده انــد امــا بزرگتریــن 
ســوال ایــن اســت کــه آمریکائــی هــا کجــا هســتند؟ و یــا اینکــه 

چــرا نامــی از آمریکائــی هــا در ایــن اســناد دیــده نمــی شــود. 
در ادامــه ایــن گــزارش آمــده اســت: در حالیکــه ۱۱.5 میلیون ســند 
منتشــر شــده کــه شــامل اســناد مالــی و ثبــت هــای قانونــی برای 
بیــش از ۱۴ هــزار مشــتری موســاک فونســکا اســت امــا نبــود نــام 
ــری  ــن اســناد موجــب شــکل گی ــی هــای مشــهور در ای آمریکای
تئــوری هــای توطئــه آمیــز شــده اســت. بــه غیــر از مطــرح شــدن 
ــره  ــه و غی ــر موسس ــت ب ــار دول ــوه، فش ــون رش ــواردی همچ م

حقیقــت آن اســت کــه نــام آمریکایــی هــا در اســناد پانامایــی ظاهر 
ــن رابطــه نشــان مــی  ــی در ای شــده اســت. گــزارش هــای ابتدای
ــود  ــناد موج ــی در اس ــا آدرس آمریکای ــر ب ــام 200 نف ــه ن ــد ک ده
اســت امــا آدرس بــه تنهایــی نمــی توانــد ایــن نکتــه را تائیــد کنــد 
کــه فــرد ثبــت شــده بــا ایــن آدرس حتمــا آمریکایــی اســت بــا این 
وجــود بایــد گفــت نــام آمریکایــی هــا در ایــن اســناد موجود اســت.
فوربــز در ادامــه مــی نویســد: بــا ایــن وجــود چــرا مــا چیــزی درباره 
آمریکایــی هــای حاضــر در اســناد پانامایــی نمــی شــنویم؟ بــرای 
توضیــح ایــن مطلــب چنــد دلیــل وجــود دارد. ســاده ترین پاســخ به 
ایــن پرســش آن اســت کــه هنــوز گــزارش رســانه هــا دربــاره ایــن 
اســناد تمــام نشــده اســت. بــا توجــه بــه میلیــون هــا ســندی کــه 
وجــود دارد ایــن امــکان وجــود دارد کــه نــام آمریکایــی هــا نیــز در 
آن باشــد امــا بــه دلیــل حجــم زیــاد اســناد و رســیدن بــه نــام تــک 

تــک افــراد کار زیــادی بایــد انجــام شــود.
بــه اعتقــاد نویســنده گــزارش فوربــز، دلیــل دیگــری که مــی توان 
بــرای توضیــح اینکــه چــرا در اســناد پانامایــی نامــی از آمریکایــی 
ــاک  ــه موس ــه موسس ــت ک ــورد اس ــن م ــده آورد ای ــرده نش ــا ب ه
فونســکا یــک موسســه محبــوب در نــزد آمریکائــی هــا نیســت و 
مــردم ایــاالت متحــده جــزو مشــتریان ایــن موسســه نبــوده انــد. 
ــکا  ــه در آمری ــی ک ــژه آنهای ــی بوی ــات حقوق ــیاری از موسس بس
هســتند در ســرمایه گــذاری هــای خــارج از کشــور فعــال هســتند 
و در امــر ســرمایه گــذاری فعالیــت مــی کننــد امــا ایــن فعالیــت در 

موسســه موســاک نیســت.
و این نکتـه را فراموش نکنید کـه آمریکا برای آنکه سـرمایه گذارن 
این کشـور از سـرمایه گـذاری در محـل هایی که به »بهشـت های 
مالیاتـی« مشـهور شـده انـد جلوگیـری کنـد، قوانینـی را در مـورد 
مالیـات دارد کـه آن را شـبیه همیـن بهشـت هـای مالیاتـی کـرده 
اسـت و اغلـب ایالت های آمریـکا از ایـن قوانین اسـتفاده می کنند. 
مـواردی همچـون مالیـات هـای پائیـن و یـا امتیازهای ویـژه برای 

سـرمایه گـذاران در همیـن رابطـه مطرح می شـوند.
ــام آمریکایــی هــا در  ــرای توجیــه اینکــه چــرا ن ــز در ادامــه ب فورب
اســناد پانامایــی دیــده نمــی شــود مثــال هایــی در مــورد افــرادی 
کــه بــا وجــود ســرمایه گــذاری در آمریــکا مالیات چنــدان زیــادی را 

نمــی پردازنــد آورده اســت.
هــر چنــد فوربــز ســعی کــرده تــا بــا آوردن دالیلــی، دسیســه چینی 
آمریکائــی هــا در مــورد اســناد پانامایــی را کــم اهمیــت جلــوه دهد 
ــی  ــای ویک ــاگری ه ــون افش ــواردی همچ ــه م ــه ب ــا توج ــا ب ام
ــاه  ــرای بیگن ــز ب ــد اســت تــالش هــای فورب ــره بعی لیکــس و غی

نشــان دادن آمریکایــی هــا بــه نتیجــه برســد.

فوربز گزارش داد:

چرا در اسناد پانامایی نامی از آمریکائی ها دیده نمی شود

آمـریـــــکا

http://mehrnews.com


صفحه 52 | شماره 13 |  7 اردیبهشت 95  MEHR NEWSAGENCY

بزرگترین اشتباه 
اوباما به زبان 

خودش/ اعترافی 
که کافی نیست!

ــکا در  ــوری امری ــس جمه ــا رئی ــاراک اوبام ب
ــرای دوران  ــزی ب ــه ری ــدم برنام ــی از ع حال
ــوان  ــه عن ــی ب ــی در لیب ــر قذاف ــد از معم بع
ــه  ــد ک ــی کن ــاد م ــتباهش ی ــن اش بزرگتری
ــود  ــتباه خ ــتی از اش ــم درک درس ــوز ه هن

ــدارد! ن
ــه  ــان ب ــا اذع ــکا ب ــوری آمری ــس جمه رئی
ــدم  ــی از ع ــر لیب ــم ب ــرج حاک ــرج و م ه
دوراندیشــی دربــاره آنچــه کــه پــس از 
ــه  ــور روی داد، ب ــن کش ــه ای ــو ب ــه نات حمل
عنــوان بزرگتریــن اشــتباه دوران زمامــداری 

ــرد. ــاد ک ــود ی خ
ــکا  ــوری آمری ــس جمه ــا« رئی ــاراک اوبام »ب
در مصاحبــه ای کــه بــا خبرگــزاری »فاکــس 
ــتباه دوران  ــن اش ــه بزرگتری ــت ب ــوز« داش نی
زمامــداری خــود کــه موجــب دامــن زدن بــه 
ــرد. وی در  ــراف ک ــد، اعت ــی ش ــران لیب بح
ــه  ــی در برنام ــاید ناکام ــت: ش ــاره گف ــن ب ای
ریــزی بــرای فــردای پــس از حملــه بــه لیبی 

ــود. ــن ب ــتباه م ــن اش بزرگتری
ــع  ــکا از موض ــوری آمری ــس جمه ــه، رئی البت
خــود کوتــاه نیامــد و ضمــن اذعــان بــه ســوء 
ــر  ــه ه ــه ب ــد ک ــی ش ــود، مدع ــت خ مدیری
ــدام  ــی اق ــو در لیب ــی نات ــت نظام ــال دخال ح

ــوده اســت. ــی ب بجای
ــه  ــه ب ــی ک ــال از اوضاع ــن ح ــا در عی اوبام
ــی  ــر لیب ــی« ب ــر قذاف ــقوط »معم ــال س دنب
ــرج و  ــوان آشــفتگی و ه ــه عن ــم شــد ب حاک

ــرد. ــاد ک ــرج ی م
در ۱9 مــارس 20۱۱ مداخلــه نظامــی در 
لیبــی پــس از قطعنامــه ۱9۷3 شــورای 
ــور  ــد کش ــی از چن ــط ائتالف ــت توس امنی
ــاز  ــی آغ ــی لیب ــگ داخل ــه جن ــخ ب در پاس
گردیــد. در ۱9 مــارس عملیــات نظامــی 
ــروز  ــک ک ــش از ۱۱0 موش ــلیک بی ــا ش ب
توســط آمریــکا و بریتانیــا آغــاز شــد. 

ــی  ــروی هوای ــی فرانســه و نی ــروی هوای نی
ــاط  ــام نق ــر تم ــرواز ب ــه پ ــلطنتی وظیف س
لیبــی را داشــتند. نیــروی دریایــی ســلطنتی 
ــود.  ــروع نم ــی را ش ــره دریای ــر محاص نی
ــش  ــای ارت ــه تانک ه ــی علی ــه هوای حمل
ــی  ــروی هوای ــط نی ــار توس ــن ب ــی اولی لیب

ــد. ــام ش ــه انج فرانس
ــورهای  ــط کش ــه توس ــالف اولی ــس از ائت پ
ــا،  ــارک، فرانســه، ایتالی ــادا، دانم ــک، کان بلژی
نــروژ، قطــر، اســپانیا، بریتانیــا و ایــاالت 
متحــده مجمــوع کشــورهای ایــن ائتــالف به 
ــر  ــوزده کشــور رســید کــه در مــوارد جدیدت ن
ــوع،  ــه پروازممن ــرای منطق ــه اج ــک ب کم
ــه تســلیحات  انجــام محاصــره دریایــی و ارائ

ــود. ــتیکی ب لجس
ــا مــرگ  ــر و ت ــا اواخــر اکتب ــه ت ایــن مداخل
معمــر قذافــی ادامــه داشــت و ســپس ناتــو 
در 3۱ اکتبــر 20۱۱ بــه ایــن عملیــات 

ــان داد. پای
حملــه ناتــو بــه لیبــی نتیجه نشســت شــوراي 
ــه  ــدور قطعنام ــه 20۱۱ و ص ــت در فوری امنی
ــم منشــور  ــاده ۴۱ فصــل هفت ــاس م ــر اس ب
ــل متحــد  ــود. شــورای امنیــت ســازمان مل ب
اقــدام بــه صــدور قطعنامــه۱9۷0 و در ۱۷ 
ــل  ــاده ۴2 فص ــاس م ــر اس ــارس20۱۱ ب م
هفتــم منشــور ســازمان ملــل متحــد قطعنامه 
۱9۷3 را صــادر و بــا دخالــت نظامي در کشــور 
لیبــي عمــاًل بــه حکومــت اســتبدادي »معمر 
قذافــي« پــس از حــدود ۴2 ســال پایــان 

ــید. بخش
ــورای  ــه ش ــن قطعنام ــه اولی ــن قطعنام ای
امنیــت بر اســاس اصــل حقوقی »مســئولیت 
 responsibility to(»حمایــت
اســاس  بــر  اســت.  بــوده   )protect
نقــض  کــه  مواقعــی  در  اصــل  ایــن 
ــام  ــک نظ ــط ی ــر توس ــوق بش ــش حق فاح

ــای  ــرد اعض ــورت بگی ــی)دولت( ص سیاس
ملــل متحــد مــی تواننــد در آن کشــور 

مداخلــه نظامــی کننــد.
ــی  ــه اصل ــود آنک ــا وج ــل ب ــن اص ــه ای البت
ــمار  ــه ش ــل ب ــن المل ــوق بی ــی در حق مترق
مــی رود و امنیــت انســانها را مقــدم بــر 
امنیــت نظــام سیاســی تلقــی مــی کنــد ولــی 
مــی توانــد بــه عنــوان دســتاویزی نیــز مــورد 

ــرد. ــرار بگی ــتفاده ق اس
امــا اینکــه حملــه بــه لیبــی بــر اســاس اصــل 
ــود  ــت خ ــورت گرف ــت ص ــئولیت حمای مس
حــاوی چنــد نکتــه و البتــه تناقــض در رفتــار 
کشــورهای غربــی و از جملــه آمریــکا اســت 
ــوان  ــه عن ــا از آن ب ــته ت ــا را واداش ــه اوبام ک
ــود  ــی خ ــت خارج ــتباه سیاس ــن اش بزرگتری

ــد. ــاد کن ی
هــر چنــد اعتــراف اوبامــا ناقــص بود و نشــان 
داد کــه واشــنگتن هنوز هــم درک درســتی از 

تحــوالت داخلی کشــورها نــدارد.
ــه  ــت؟ نکت ــیکال چیس ــه پاردوکس ــا نکت ام
ایــن اســت کــه مداخلــه در لیبــی بــر اســاس 
اصلــی صــورت مــی گیــرد کــه حقــوق بشــر 
ــی  ــود م ــرلوحه خ ــانی« را س ــت انس و »امنی
ــه در  ــه چ ــت ک ــض اینجاس ــا تناق ــد. ام دان
ــه  ــه ب ــه و چــه زمــان حمل ــه حمل ــم ب تصمی
ــوق  ــوق بشــر و حق ــت انســانی« و حق »امنی
بیــن الملــل بشردوســتانه )در مــواردی( 

ــدارد. ــی ن توجه
ــرا  ــه چ ــرد ک ــراف نک ــا اعت ــع اوبام در واق
ــاختارهای  ــد س ــی فاق ــه لیب ــود اینک ــا وج ب
سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و مدنــی الزم 
ــور  ــن کش ــی در ای ــی ثبات ــاد ب ــت و ایج اس
سیاســی،  نظامهــای  توانســت  نخواهــد 
ــی  ــقوط قذاف ــد از س ــی بع ــادی و مدن اقتص
را بــه دنبــال داشــته باشــد دســت بــه حملــه 

نظامــی زد.

ــه  ــت ک ــن نیس ــای ای ــه معن ــن ب ــه ای البت
ــر شــود و حکومــت وی  معمــر قذافــی تطهی
را شایســته قلمــداد کنیــم. بلکــه نکتــه ایــن 
ــه  ــا ب ــی ه ــگاه آمریکای ــوع ن ــه ن ــت ک اس
ــر توجــه  مســائل امنیتــی کشــورها مبتنــی ب
ــه مســائلی چــون حقــوق بشــر و »امنیــت  ب
انســانی« نیســت؛ بهانــه ای کــه بــر اســاس 

ــد. ــه ش ــی حمل ــه لیب آن ب
در واقــع آمریــکا بــا چنیــن رویکــردی متوجه 
ایــن موضــوع نشــده کــه صــدور دموکراســی 
و ایجــاد جامعــه مدنــی و نظامــی دموکراتیک 
ــی  موضوعــی نیســت کــه ســربازان آمریکای
بتواننــد بــرای یــک کشــور بــه ارمغــان 
بیاورنــد بلکــه ایــن موضوعــات مســائلی 
داخلــی هســتند و از رهگــذر ســازو کارهــای 

ــی شــوند. ــی ایجــاد م داخل
اقدامــات آمریــکا در افغانســتان، عــراق، 
ســوریه و ... نشــان داده نــه تنهــا لیبــی بلکــه 
سیاســت خارجــی آمریــکا فاقــد دوراندیشــی 

ــت. ــف اس ــای مختل ــه ه در زمین
اوبامــا بایــد بدانــد کــه دموکراســی، نهادهــای 
مدنــی، حقــوق بشــر، ســاختارهای سیاســی و 
اقتصــادی کارآمــد حتــی اگــر ادعــای آمریــکا 
را جهــت صــدور آنهــا بــه کشــورهای دیگــر 
بپذیریــم از رهگــذر تــوپ و تانــک بــه دســت 

نمــی آیــد.
امــا اوبامــا اشــاره ای بــه ایــن موضــوع نکــرد 
کــه ایــن بزرگتریــن اشــتباهش چــه هزینــه 
ــورهای  ــی و کش ــردم لیب ــرای م ــی را ب های
همســایه آن از یــک ســو و رشــد گــروه هــای 

تروریســتی از ســوی دیگــر داشــته اســت.
در حــال حاضــر در نتیجــه ایــن اشــتباه 
ــتقرار  ــون اس ــه کان ــل ب ــی تبدی ــا، لیب اوبام
داعــش و ســایر گروههــای تروریســتی 
ــان  ــه و جه ــت منطق ــه امنی شــده اســت ک

ــد. ــی کنن ــد م را تهدی

جواد حیران نیا

آمـریـــــکا
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مواضــع کاندیــدا هــاي ریاســت جمهــوري ایــاالت متحــده آمریکا 
در خصــوص مســائل فضــاي مجــازي بــه یکــي از عرصــه هــای 
رقابــت کاندیــدا هــا هــم در عرصــه هــای درون حزبــي و در رقابت 

هــای دو حــزب مطــرح ایــن کشــور تبدیــل شــده اســت.
بیشــتر مســائل رقابتــي فضــاي مجــازي بــر محورهــاي واکنــش 
بــه ادعــاي حمــالت ســایبري چیــن، چگونگــي برقــراري تــوازن 
بیــن حریم خصوصــي و حفــظ امنیت داخلــي، راه هــاي اســتفاده از 
فضــاي مجــازي بــراي تامیــن اهــداف ایــاالت متحــده، رمزنگاري 

و حفــظ امنیــت در فضــاي مجــازي ایــن کشــور بــوده اســت .

هیالری کلینتون:
ــاي  ــش ه ــن چال ــي از بزرگتری ــایبري را یک ــت س ــون امنی کلینت
رئیــس جمهــور آینــده ایــن کشــور مــي دانــد. بــه رغــم افشــاگري 
هایــي کــه در خصــوص ماجراهــاي ایمیــل خانــم کلینتــون صورت 
ــائل  ــوزه مس ــي در ح ــدگان آمریکای ــدگاه راي دهن ــت از دی پذیرف

ــه اســت. ــي را گرفت ــه باالی ســایبري رتب
کلینتــون بــه صراحــت سیاســت هــاي امنیت ســایبري را برجســته 
مــي کنــد. سیاســت امنیتــي ســایبري او در ذیــل اهــداف گســترده 
تــر امنیتــي تعریــف مــي شــود. در صحبــت هــاي کلینتــون گفتــه 
ــا یــک بازیگــر مســئول  شــده کــه بایــد چیــن را تشــویق کــرد ت
ــي  ــن بخــش خصوصــي و عموم ــکاري بی ــتار هم ــردد و خواس گ

بــراي امنیــت ســایبري شــده اســت.
ــب  ــایبري داراي عواق ــالت س ــه حم ــت ک ــد اس ــون معتق کلینت
ســنگیني بــراي اقتصــاد و امنیــت آمریــکا اســت. کلینتــون از اظهار 
نظــر صریــح درخصــوص قانــون بــه اشــتراک گــذاري اطالعــات 
ــده  ــاالت متح ــون آزادي ای ــالح قان ــي از اص ــرد ول ــاب ک اجتن
توســط آژانــس امنیــت ملــي آمریــکا حمایــت کــرد. ایــن کاندیــدا 

در خصــوص امنیــت در فضــاي مجــازي و رمزنــگاري یــک نــوع 
ــول دارد. ــه را قب روش میان

دونالد ترامپ:
ــالت  ــه حم ــب ب ــخ مناس ــدم پاس ــل ع ــه دلی ــا ب ــپ از اوبام ترام
ــه  ــن را متهــم ب ــپ چی ــرده اســت. ترام ــاد ک ــن انتق ســایبري چی
انجــام اقدامــات غیــر قانونــي علیــه ایــاالت متحــده آمریــکا نموده 
و قــول داده در برابــر هکرهــاي چینــي از ملــت آمریــکا محافظــت 
نمایــد. دیگــر موضع ترامــپ مســدود کــردن بخشــهایي از اینترنت 

بــراي مبــارزه بــا داعــش بــوده اســت.
ــه  ــري اعــالم کــرد ک ــک موضــع گی ترامــپ درســال 20۱3 در ی
ــناد  ــاگر اس ــنودن افش ــراي ادواد اس ــبي ب ــازات مناس ــدام مج اع
ــم  ــظ حری ــکا اســت. در خصــوص حف ــي آمری ــت مل ــس امنی آژان
ــد اســت و از جمــع  ــن دو معتق ــوازن ای ــه ت ــت ب خصوصــي و امنی

ــد. ــي کن ــاع م ــي دف ــائل امنیت ــتاي مس ــات در راس آوري اطالع

روبیو:
»مــارک روبیــو« یکــي از 32 ســناتوري اســت کــه بــا قانــون آزادي 
ــن  ــه ای ــت ک ــته اس ــار داش ــت و اظه ــوده اس ــف ب ــکا مخال آمری
قانــون امنیــت ملــي ایــن کشــور را از طریــق غیــر قانونــي کــردن 

فعالیــت نهادهــاي اطالعاتــي و اف بــي آي تضعیــف مــي کنــد.
روبیــو جــزو گــروه بــاز هــاي ایــاالت متحــده در خصــوص جنــگ 
هــاي ســایبري مــي باشــد و خواســتار توســعه گســترده تــر نیروهــا 
و ارتــش ســایبري آمریــکا اســت و بــه دنبــال ایــن اســت کــه در 
صــورت امــکان جنــگ هــاي ســایبري را در یک ســازمان مســتقل 

از نیروهــاي زمینــي، هوایــي و دریایــي قــرار دهــد.
ــت و بخــش  ــان دول ــه اشــتراک گــذاري اطالعــات می ــو از ب روبی

خصوصــي براي پاســخ مناســب بــه تهدیــدات ســایبري بــه همراه 
حفــظ حریــم خصوصــي حمایــت مــي کنــد.

ــه  ــدید ب ــخ ش ــراي پاس ــکا ب ــدرت آمری ــتفاده از ق ــر اس ــو ب روبی
حمــالت ســایبري بیــن المللــي بــه شــهروندان آمریکایــي تاکیــد 
کــرده اســت. وی بــر آمادگــي ارتــش هــم بــراي ماموریــت هــاي 

ــرده اســت. ــد ک ــي ســایبري تاکی تهاجمــي و تدافع
روبیــو یکــي از اعضــاي کمیتــه اطالعــات ســنا اســت کــه قانــون 
ــه  ــه و در ب ــات از آنجــا نشــات گرفت ــذاري اطالع ــتراک گ ــه اش ب

تصویــب رســاندن ایــن قانــون کمــک کــرده اســت.

تد کروز:
کــروز معتقد اســت کــه چیــن در حــال انجام یــک جنــگ دیجیتال 
علیــه ایــاالت متحــده اســت. زمانــي کــه ایمیــل هــاي غیــر طبقه 
ــي را  ــاي اجرای ــتگاه ه ــد او دس ــک ش ــون ه ــده پنتاگ ــدي ش بن
ــوص  ــوب درخص ــمي مکت ــع رس ــروز مواض ــت. ک ــر دانس مقص
امنیــت ســایبري نــدارد حتــي در خصــوص الیحــه جنجالــي »بــه 
اشــتراک گــذراي اطالعــات بــراي امنیــت ســایبري« کــه حریــم 

خصوصــي را نقــض مــي کــرد موضــع خاصــي را اتخــاذ نکــرد.

ساندرز:
کار »برنــی ســاندرز« بیشــتر در خصــوص مســائل اقتصــادي بــوده 
تــا مســائل حفــظ حریــم خصوصــي و امنیــت. ولــي درعیــن حــال  
ــاالت متحــده تحــت  ــي ای ــت مل ــد اســت کــه امنی ســاندرز معتق
ــد حفاظــت ازامنیــت  ــر شــدید خطــرات ســایبري اســت و بای تاثی
ســایبري و درعیــن حــال لیبــرال دموکراســي آمریــکا حفظ گــردد. 
ــاالت متحــده  ــون آزادي ای ــا قان ــود کــه ب او جــزو 32 ســناتوري ب

مخالــف بــود.

مواضع کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا درباره ژئوپلیتیک فضای مجازی
مهدي پورحسني

آمـریـــــکا
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قدرت رقابتی اقتصاد دیجیتال 
اتحادیه اروپا و آمریکا

ایــن تصــور دراتحادیــه اروپــا وجــود دارد کــه اقتصــاد دیجیتــال آمریــکا داراي مزیــت رقابتــي 
بیشــتري از ایــن اتحادیــه اســت و در نتیجــه بایــد بــه اســتراتژي هایــي جهــت کاهــش رقابــت 

شــرکت هــاي آمریکایــي همــت گمــارد.
ایــن نگــرش بــا افشــاگري هــاي صــورت گرفتــه درارتبــاط بــا فعالیــت آژانــس امنیــت ملــي 
آمریــکا در ایــن اتحادیــه و شــنود مکالمــات مقامــات و شــهروندان اروپــا انگیــزه مقامــات ایــن 
اتحادیــه را بــراي انجــام اقدامــات الزم جهــت تقویــت تــوان دیجیتالــي ایــن اتحادیــه و کاهــش 

نفــوذ دیجیتالــي ایــاالت متحــده تقویــت کــرده اســت.
در ایــن زمینــه کمیســیون اروپــا بــه عنــوان قدرتمندتریــن نهــاد اتحادیــه اروپــا کــه نقــش قــوه 
ــه را ایفــا مــي کنــد و پیشــنهاد تصویــب  قوانیــن اجــراي تصمیــم هــا و  ــه ایــن اتحادی مجری

انجــام کارهــاي اجرایــي اتحادیــه اروپــا را بــر عهــده دارد پیشــقدم شــد.
 کمیســیون اروپــا در ســال  20۱2 پیشــنهاد اصــالح قوانیــن حفاظــت از داده هــا را ارائــه نمــود. 
ایــن کمیســیون درســال 20۱5 تصمیــم گرفــت علیــه شــرکت گــوگل کــه از موقعیــت مســلط 

خویــش بــراي جســتجو در فضــاي مجــازي سواســتفاده کــرده اســت شــکایت نمایــد.
ــا از جانــب آن علیــه گــوگل شــکایت کــرد فییرســرچ  یکــي از شــاکیاني کــه  کمیســیون اروپ
بــود ایــن مرکزکــه  بــراي تقویــت فضــاي رقابتــي اتحایــه اروپــا ایجــاد شــده اســت در یــک 
گــزارش اعــالم کــرده اســت کــه گــوگل ازتســلط بــر سیســتم عامــل اندرویــد گوشــي هــاي 

تلفــن همــراه ســوء اســتفاده کــرده اســت.
دیگـر اقـدام کمیسـیون اروپـا طرح سـرویس ابري شـنگن اسـت کـه طرحـي بـراي همگرایي 
نظـام ارتباطـات الکترونیکـي این اتحادیـه به شـمار مـی رود. ایـن واژه از پیمان شـنگن که اخذ 
روادیـد را میان کشـورهاي عضو ایـن اتحادیه ملغـي مي نماید به عاریت گرفته شـده اسـت. این 
کمیسـیون سـه هدف را بـراي تقویت بنیـه دیجیتالي اتحادیـه اروپایي مطـرح کرده و بـراي نائل 

شـدن بـه این اهـداف سیاسـت ها واسـتراتژي هایـي را هـم در نظر گرفته اسـت.
اهــدف کمیســیون اروپــا شــامل  دسترســي بهتــر مصــرف کننــدگان و تجــار اروپایي بــه کاالها 
و خدمــات دیجیتــال، اصــالح قوانیــن ارتباطــات الکترونیــک اروپــا و رشــد حداکثــري اقتصــاد 
دیجیتــال ایــن اتحادیــه اســت و بــراي نائــل شــدن بــه ایــن اهــداف اســتراتژي هــا و سیاســت 
هایــي را در نظــر گرفتــه اســت ایــن سیاســت هــا شــامل راحــت تــر شــدن قوانیــن تجــارت 
الکترونیــک در اروپــا، رویکردهــای جدیــد بــراي اجــراي قانــون ضــد تراســت در بخــش تجارت 
الکترونیــک، اصــالح قوانیــن کپــي رایــت، ایجــاد شــرایط مناســب بــراي رشــد شــبکه هــاي 
ــري،  ــي و تصوی ــد نظــر در چارچــوب رســانه هــاي صوت ــه، تجدی ــات نوآوران ــال و خدم دیجیت
انجــام پژوهــش هــاي الزم در خصــوص پلتفــورم هــاي آنالیــن بــه عنــوان بازگــران مســلط در 
بازارهــاي دیجیتــال، اقدامــات الزم در خصــوص امنیــت فضــاي مجــازي، جدیــد شــدن قوانیــن 
حفــظ حریم خصوصــي، ارتقــا جریــان آزاد اطالعــات در اروپــا، تعریــف اســتانداردهاي الزم براي 
حــوزه هــاي گوناگــون بــازار مشــترک اروپایــي ماننــد بهداشــت الکترونیــک، حــوزه انــرژي و 
دیگــر حــوزه هــا و در نهایــت برنامــه جامعــه دیجیتــال فراگیــر از جملــه ایــن برنامــه هــا اســت.
از طــرف دیگــر موافقــت نامــه »ســیف هاربــر 2« بیــن اتحادیــه اروپــا و ایــاالت متحــده  کــه در 
آن  هــر گونــه نقــص حریــم خصوصــي شــهروندان اتحادیــه اروپــا )در چارچــوب ایــن موافقــت 
نامــه( بایــد در سیســتم قضایــي آمریــکا تحــت تعقیــب قــرار گرفتــه و خســارت هــاي ناشــي از آن 
جبــران گــردد در جهــت تقویت تــوان اقتصــاد دیجیتــال اتحادیــه اروپا اســت. بنابرایــن اتحادیــه اروپا 
هــم در بعــد داخلــي و هــم در روابــط خارجــي خویــش تقویــت اقتصــاد دیجیتــال را دنبال مــي کند.

مهدي پورحسني

آمـریـــــکا

اختالف نظرهای عمیق میان رهبران 
آمریکا و اروپا بر سر بحران مهاجرت

به رغم اختالفات میان آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر موضوعاتی همچون توافقنامه تجاری ترانس آتالنتیک، 
سوریه، ترکیه و بحران مهاجرت اروپا،  باراک اوباما روز دوشنبه با صدراعظم آلمان دیدار می کند.

اوبامـا در آخریـن سـفر خود بـه اروپا در مقـام رئیس جمهـور آمریکا روز دوشـنبه با رهبـران اتحادیـه اروپا از 
جملـه آنگال مـرکل صدراعظم آلمان، فرانسـیس اوالند رئیس جمهور فرانسـه،  دیوید کامرون نخسـت وزیر 
انگلیـس و ماتئـو رنـزی نخسـت وزیر ایتالیـا دیدار مـی کند. بـه رغم وجـود اختالف نظـرات، در ایـن دیدار 

موضوعـات بسـیاری به بحث گذاشـته خواهد شـد.

توافقنامه »مشارکت تجاری و سرمایه گذاری ترانس آتالنتیک«
در این نشست، اوباما قصد دارد برای انعقاد یک توافقنامه تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا موسوم به 
»مشارکت تجاری و سرمایه گذاری ترانس آتالنتیک« همتایان اروپایی خود را تحت فشار گذارد؛ توافقنامه 
ای که وی مایل است تا پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود منعقد نماید. اما صدراعظم آلمان در داخل با 
مخالفتهای جدی علیه این توافقنامه روبروست؛ بطوریکه در روزهای گذشته بیش از 25 هزار نفر با حضور در 

خیابانهای هانوفر آلمان به این توافقنامه پیشنهادی اعتراض کردند.
در حالیکـه بـا انعقاد ایـن توافقنامه یکـی از بزرگتریـن مناطـق بازرگانی در جهان ایجاد می شـود، بسـیاری 
در آلمـان ماهیـت پنهانکارانـه این گفتگوهـا را مورد انتقاد قـرار دادند. منتقـدان می گویند که ایـن توافقنامه 
تجـاری و سـرمایه گذاری کنترل و نظـارت تنظیمی اتحادیـه اروپا را بر اقـالم خوراکی، آشـامیدنی و دارویی 

کاهش مـی دهد.
افـزون بر ایـن، نظام حـل و فصل منازعـات دولت- سـرمایه گذار )متشـکل از دیـوان محاکمـات جداگانه( 
ممکـن اسـت از سـوی کسـب و کارهای بـزرگ برای طـرح شـکایت علیـه دولتهایی اسـتفاده شـود که از 
اعطـای مجـوز فـروش بـه کاالهـای آنان خـودداری مـی کنند یا موانعی بر سـر راه کسـب سـود آنـان می 
گذارنـد. بخـش اعظمـی از مخالفتهـا در درون پارلمان اروپـا مربوط به همین جنبـه از توافقنامـه مذکور می 

شـود کـه به احتمال بسـیار مـی توانند نقشـه هـای اوباما را بـه تأخیـر اندازند.

سوریه
سـوریه دومین موضوع مورد اختـالف میان رهبران آمریکا و اتحادیه اروپاسـت. در حالیکـه صدراعظم آلمان 
سـعی دارد توجهـات را به سـمت ایده »ایجاد یـک منطقه امن در داخل سـوریه« جلـب نماید؛ بـاراک اوباما 

کاربـرد گسـترده نیروی نظامـی را شـرط الزم برای اجرایی شـدن این ایـده می داند.

ترکیه و بحران مهاجرت اروپا
اعطـای ۶.۷5 میلیـاد دالر بـه ترکیـه ظـرف دو سـال آینده جهـت حمایـت از پناهجویـان سـوری در داخل 
مرزهـای خـود  از مفاد توافقنامه منعقده میـان اتحادیه اروپا و ترکیـه برای حل بحران مهاجرت در اروپاسـت. 
ایـن کمـک مالـی بخشـی از طـرح جایگزینـی »مهاجـران غیرقانونـی« اخـراج شـده از یونان بـا مهاجران 

سـوری پذیرفتـه شـده در اتحادیه اروپا بشـمار مـی رود.
در حـال حاضـر یک اختـالف نظر عمیـق نیز میان مـوارد نقض حقوق بشـر و آزادی رسـانه از سـوی دولت 
رجـب طیب اردوغان رئیـس جمهور ترکیه وجـود دارد و اینکه توافقنامـه منعقده میان ترکیـه- اتحادیه اروپا 
غیـر اخالقـی، غیرانسـانی و احتمـااًل غیرقانونی خوانده می شـود. یکـی دیگـر از دالیل عدم توافق آنسـت 
کـه شـهروندان ترکیه- تحت لوای ایـن توافقنامـه- از ورود آزادانه بـه اروپا بدون نیـاز به اخذ ویـزا برخوردار 

خواهند شـد؛  بخشـی از توافق کـه با مخالفتهایی در سراسـر اروپا مواجه شـده اسـت.
منتقـدان اوبامـا مـی گویند کـه وی بـه پیامدهای گسـترده بحـران مهاجرت بـر اروپـا آگاه نیسـت و اینکه 
آمریـکا باید تعداد بسـیاری از ایـن پناهجویان را در خـاک خود بپذیرد. از سـوی دیگر، روابـط ترکیه- آمریکا 
نیـز رو بـه وخامت می نهـد؛  زیرا آمریکا با تکیه بر یکی از شـاخه های حـزب پ ک ک کردسـتان قصد دارد 
از نیروهـای دموکراتیک سـوریه در نبـرد علیه داعش حمایت نماید. این درحالیسـت که نیروهای وابسـته به 

دولـت اردوغان در حـال نبرد بـا جدایی طلبان کرد هسـتند.
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