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ایران در جهان

»اســکات لــوکاس« تنشــهای ریــاض - 
واشــنگتن را در حــدی نمــی بینــد کــه از 
ــکا  ــرای آمری ــتان ب ــردی عربس ــت راهب اهمی
بکاهــد بــا ایــن حــال وی توافــق ایجاد گشــت 
ــده ابتدایــی و  ــران را یــک ای ــه ای دریایــی علی

ــت. ــی دانس ــد بررس نیازمن
ــکا  ــوری آمری ــس جمه ــا« رئی ــاراک اوبام »ب
بــرای  گذشــته  هفتــه  اواخــر  حالــی  در 
شــرکت در نشســت شــورای همــکاری خلیــج 
فــارس عــازم منطقــه شــد کــه الیحــه اخیــر 
ــه رســمیت  ــرای ب جمهوریخواهــان کنگــره ب
شــناختن نقــش عربســتان در حــوادث ۱۱ 
ســپتامبر، ســایه تنــش هــای حاکــم بــر روابط 
ریــاض - واشــنگتن را بیــش از پیش ســنگین 

ــود. ــرده ب ک
ــوی  ــه وت ــا ب ــد اوبام ــال، تهدی ــن ح در عی
ــاید  ــان ش ــنهادی جمهوریخواه ــه پیش الیح
ــود  ــرای بهب ــالش وی ب ــود از ت ــانه ای ب نش
رابطــه بــا اعرابــی کــه از او بــه دلیــل حمایــت 
از توافــق هســته ای ایــران دل خوشــی ندارند.
از ســوی دیگــر، آنگونــه کــه از نتیجه نشســت 
ــارس  ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ــا و ش اوبام
ــه  ــه بهان ــه ب ــورهایی ک ــد، کش ــی آی ــر م ب
مخاطــرات توافــق هســته ای از آمریــکا طلــب 
ســالح و تضمیــن هــای امنیتــی بیشــتر مــی 
ــر  ــود نزدیکت ــداف خ ــه اه ــک گام ب ــد، ی کنن
شــده و ســناریوی ایــران هراســی را با چاشــنی 

ایجــاد گشــت دریایــی مشــترک علیــه ایــران 
ــد. ــر کــرده ان ــر رنــگ و لعــاب ت پ

ــور  ــا پروفس ــی ب ــه گفتگوی ــن رابط در همی
»اســکات لــوکاس« اســتاد روابــط بیــن 
الملــل دانشــگاه »بیرمنــگام« انگلســتان 
ــراف  ــر اش ــالوه ب ــوکاس ع ــم. ل ــته ای داش
ــکا  ــتان و آمری ــی انگلس ــت خارج ــر سیاس ب
شــمال  و  خاورمیانــه  هــای  حــوزه  در 
نیــز صاحــب نظــر اســت. وی  آفریقــا 
ــی  ــایت تحلیل ــردبیر وب س ــذار و س بنیانگ
بــا   »EaWorldView.com«
تمرکــز بــر موضوعاتــی چــون ایــران و 

ســوریه اســت.

|| »بـاراک اوبامـا« رئیـس جمهـوری 
مجلـس  اگـر  گویـد  مـی  آمریـکا 
نماینـدگان الیحـه دخالت عربسـتان 
در حـوادث 11 سـپتامبر را تصویـب 
کنـد، آن را وتـو خواهـد کـرد. چـرا 
جمهوریخواهـان مجلـس نمایندگان 
آمریـکا به دنبـال تصویـب این الیحه 
هسـتند و در مقابـل چـرا اوبامـا قصد 

وتـو کـردن آن را دارد؟
واقعیــت ایــن اســت کــه الیحــه نقــش 
ــب  ــپتامبر، موج ــوادث ۱۱ س ــتان در ح عربس
نماینــدگان  بیــن  در  دســتگی  دو  ایجــاد 
از  بعضــی  اســت.  شــده  جمهوریخــواه 

نماینــدگان مــی گوینــد کــه خانــواده قربانیــان 
ــن  ــان ای ــه بانی ــه دعــوی علی ــد حــق اقام بای
ــر از  ــی دیگ ــند و بعض ــته باش ــه را داش حادث
کاســتی هــای قانونــی ایــن الیحــه کــه 
ــد،  ــته باش ــدی داش ــب ج ــد عواق ــی توان م
ــال،  ــه عنــوان مث ــد. ب ــی مــی کنن ــراز نگران اب
ــی  ــد الگوی ــی توان ــه م ــن الیح ــب ای تصوی
ــردم دیگــر کشــورها  ــب م ــرای ترغی باشــد ب
ــنگتن.    ــت واش ــه دول ــه طــرح شــکایت علی ب
در واقــع، دولــت بــاراک اوبامــا بــر ایــن 
پیشــنهادی  الیحــه  کــه  اســت  بــاور 
جمهوریخواهــان دقیقــا مشــخص نمــی کنــد 
ــل و در  ــه دالی ــه چ ــان ب ــواده قربانی ــه خان ک
چــه مواقعــی مــی تواننــد علیــه دولــت خارجی 
ــد. ــوی کنن ــه دع ــعودی( اقام ــتان س )عربس

|| بعضـی ها اسـتدالل می کننـد که از 
اهمیت راهبردی عربسـتان سـعودی 
برای آمریکا کاسـته شـده اسـت. آیا 
شـما با این اسـتدالل موافق هستید؟

کاســته  راهبــردی عربســتان  اهمیــت  از 
ــطه  ــه واس ــود، ب ــن وج ــا ای ــت. ب ــده اس نش

ــران در  ــا ای ــورد ب ــاره برخ ــر درب ــالف نظ اخت
مســائل منطقــه ای از جملــه بحــران ســوریه، 
کشــمکش هایــی در رابطــه واشــنگتن - 

ریــاض وجــود دارد.

||در نشسـت اخیـر اوبامـا و شـورای 
همکاری خلیـج فارس برای تشـکیل 
یک نیـروی گشـت دریایی مشـترک 
علیـه ایران توافق شـد. حـال با توجه 
بـه اینکـه شـورای همـکاری خلیـج 
فـارس سـعی به قانـع کـردن آمریکا 
بـرای ایجـاد پیمانی نظامی در سـطح 
ناتـو دارد، آیا مـی توان ایجـاد نیروی 
گشـت دریایی مشـترک با آمریـکا را 
یک دسـتاورد بزرگ برای کشـورهای 

عرب خلیـج فارس بـه شـمار آورد؟
در مرحلــه فعلــی ایجــاد گشــت دریایــی 
شــورای همــکاری خلیــج فــارس در حــد 
یــک ایــده اســت و بــرای آنکــه تاثیــر آن را بــر 
روی فاکتورهایــی چــون ایــران بــرآورد کنیــم 
ــع و  ــه تعریــف واضحتــری از مناب ــد ارائ نیازمن

ــتیم. ــاز هس ــورد نی ــاختارهای م س

استاد دانشگاه بیرمنگام:

گشت دریایی آمریکا وکشورهای 
خلیج فارس علیه ایران در حد

 یک ایده است

اســتاد دانشــگاه قطــر در ســخنانی اظهــار 
داشــت: کشــورهای عربــی حاشــیه خلیــج 
ــد. ــران دارن ــا ای ــو ب ــه گفتگ ــل ب ــارس تمای ف

چنــدی پیــش »محمــد علــی الهیــل آل 
المحمــود« از اســاتید دانشــگاه قطــر بــه همراه 
ــرب  ــی و ع ــاتید ایران ــر اس ــد از دیگ ــی چن تَن
ــوان  ــی فرهنگــی تحــت عن ــک گردهمای در ی
ــان  ــران و جه ــن ای ــی بی ــوی فرهنگ »گفتگ
ــه منظــور بزرگداشــت  عــرب و اســالم« کــه ب
»محمــد حســنین هیــکل« روزنامــه نــگار فقید 
مصــری در دانشــگاه »عالمــه طباطبایــی« 

ــت. ــور یاف ــد، حض ــزار ش ــران برگ ته
بــر اســاس ایــن گــزارش، ایــن اســتاد قطــری 
ــوص  ــر در خص ــزاری مه ــا خبرگ ــو ب در گفتگ
ــی از  ــرد: یک ــح ک ــکل« تصری ــنین هی »حس

ــه کــرد، دعــوت  طــرح هایــی کــه هیــکل ارائ
ــی و  ــطوح سیاس ــران در س ــا ای ــو ب ــه گفتگ ب

ــود. ــی ب اجتماع
وی همچنیــن اظهــار داشــت: هیــکل همچنین 
خواســتار گفتگــوی جامعــه مدنــی در فضایی به 
دور از سیاســت شــد، چراکــه بــر ایــن بــاور بــود 
کــه دیــدار اندیشــمندان دو طــرف بــا یکدیگــر 
موجــب یــک پیشــرفت جــدی بــرای همــگان 

خواهــد شــد.
ــطح  ــه س ــان اینک ــا بی ــه ب ــود در ادام المحم
ــرب از  ــان ع ــورهای جه ــران و کش ــط ای رواب
ســطح ژئوپلیتیــک فراتــر رفتــه اســت، اظهــار 
داشــت: روابطــی آمیختــه بــا همزیســتی میــان 
ملــت هــای دو طــرف در خلیــج فــارس وجــود 

دارد.

وی همچنیــن تصریــح کــرد: 60 درصــد از 
ــج  ــیه خلی ــی حاش ــورهای عرب ــاکنان کش س

ــتند. ــی هس ــژاد ایران ــارس از ن ف
آل المحمــود در ادامــه اظهــارات خــود تصریــح 
کــرد: همانگونــه کــه وزیــر خارجــه ســابق قطر 
هــم گفتــه بــود بایــد کانــال هایــی میــان ایران 

و کشــورهای جهــان عــرب گشــوده شــود.
ایــن اســتاد دانشــگاه قطــر در پاســخ به ســؤالی 
ــرای  ــوت ب ــت دع ــزان واقعی ــوص می در خص
گفتگوهــای مدنــی، اظهــار داشــت: کشــورهای 
حاشــیه خلیــج فــارس بــه طــور عــام و جامعــه 
ــیـ   ــه تنهای ــی ب ــه طــور خــاصـ  حت قطــر ب

حاضــر بــه گفتگــو بــا ایــران اســت.
ــه  ــرد: جامع ــح ک ــه تصری ــن زمین وی در همی
ــن  ــتمداران ای ــش از سیاس ــر بی ــی در قط مدن

ــل  ــران تمای ــا ای ــو ب ــه گفتگ ــور نســبت ب کش
ــا  ــم ی ــش رو نداری ــتر پی ــا دو راه بیش ــد؛ م دارن

ــودی. ــا ناب ــو و ی گفتگ
آل المحمــود بــا بیــان اینکــه مســئولیت جامعه 
مدنــی آگاهــی بخشــی بــه مــردم اســت، گفت: 
ــان  ــورهای جه ــران و کش ــان ای ــوی می گفتگ

عــرب بایــد نهادینــه شــود.

استاد دانشگاه قطر:

کشورهای حاشیه خلیج فارس تمایل به گفتگو با ایران دارند
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ایران در جهان

ــرکت  ــدی ش ــه من ــل« ازعالق ــتفان وی »اس
ــران  ــازار ای ــرای حضــور در ب ــی ب هــای آلمان
ــده  ــرد در آین ــدواری ک ــراز امی ــر داده و اب خب
نزدیــک بــا حــل مشــکل نقــل و انتقــال پول 
ــان  ــران و آلم ــادی ای ــای اقتص ــکاری ه هم

ــت. ــد یاف گســترش خواه
ــن  ــته ای بی ــق هس ــد از تواف ــه بع بالفاصل
ایــران و قــدرت هــای جهانــی شــاهد 
ــا و  ــرکت ه ــیاری از ش ــترده بس ــور گس حض
صاحبــان صنایــع از سرتاســر جهــان بــه ویژه 
ــی  ــم ول ــران بودی ــی در ای ــورهای اروپای کش
ــی  ــان اجرای ــاه از زم ــن م ــت چندی ــا گذش ب
شــدن برجــام در دی مــاه ســال گذشــته هنوز 
ــن  ــی ای ــج عمل ــاهد نتای ــم ش ــته ای نتوانس
رفــت و آمدهــا بیــن تهــران و پایتخــت هــای 

ــیم. ــی باش اروپای
یکــی از دالیــل نتیجــه بخــش نبــودن 
ــالش  ــا و ت ــت و آمده ــن رف ــیاری از ای بس
ــل  ــوص نق ــود در خص ــکالت موج ــا مش ه
ــی  ــای اروپای ــک ه ــن بان ــول بی ــال پ و انتق
و ایــران اســت کــه بــه اعتقــاد برخــی 
کارشناســان اقتصــادی ناشــی از موانــع ایجاد 
ــه  ــری ک ــت، ام ــکا اس ــوی آمری ــده از س ش
موجــب مــی شــود تــا بانــک هــای اروپایــی 
ــاط  ــا احتی ــران ب ــا ای ــل ب ــه تعام ــبت ب نس

ــوند. ــل ش ــتری وارد عم بیش
کــه  اروپایــی  هــای  قــدرت  میــان  در 
قراردادهــای فراوانــی را بــا ایــران بعــد از 
ــد، حضــور شــرکت  ــی شــدن بســته ان اجرای
ــران  ــای ای ــی در بازاره ــان آلمان ــا و بازرگان ه
ــا  ــی در مقایســه ب ــد کــم نیســت ول هــر چن
ــد  ــور مانن ــن کش ــی ای ــای اروپای ــر رقب دیگ
فرانســه و ایتالیــا کمتــر بــه نظــر مــی رســد.
در همیــن رابطــه با »اســتفان ویل« نخســت 
وزیــر ایالــت نیــدر زاکســن جمهــوری فدراتیو 
آلمــان گفتگویــی انجــام شــده اســت کــه در 
ایــن گفتگــوی اختصاصــی بــه زمینــه هــای 
ــذاری  ــرمایه گ ــکاری و س ــه هم ــورد عالق م
ــل  ــن عل ــران و همچنی ــی در ای ــرف آلمان ط
حضــور کــم رنــگ تــر شــرکت هــای آلمانــی 
ــا  ــه ب ــابرجام در مقایس ــران در دوره پس در ای
دیگــر قــدرت اروپایــی پرداختــه شــده اســت.
وی در ایــن گفتگــو اطمینــان داد کــه طــرف 
آلمانــی بــرای رفــع مشــکالت نقــل و انتقــال 
ــا  ــان ب ــران و آلم ــای ای ــک ه ــن بان ــول بی پ
ــئله را  ــا مس ــرد ت ــد ک ــالش خواه ــت ت جدی
ــراز  ــد و اب ــل کن ــل و فص ــفافی ح ــور ش بط
ــا  ــده ب ــاه هــای آین ــان کــرد کــه در م اطمین
ــط  ــن مشــکل شــاهد گســترش رواب ــع ای رف

ــود. ــم ب ــان خواهی ــران و آلم ای
ــن  ــه ای ــو ب ــن گفتگ ــروح ای مش

شــرح اســت:

|| شـاهد آن هسـتیم که بعد از توافق 
هسـته ای بین ایـران و قـدرت های 
مقایسـه  در  آلمـان  جهانی)برجـام( 
بـا دیگـر کشـورهای بـزرگ اروپایی 
مثـل فرانسـه و ایتالیـا کـه قراردادها 
و توافقـات زیـادی بـا طـرف هـای 
حضـور  انـد  کـرده  امضـا  ایرانـی 
نسـبتا کمتـری در بـازار اقتصـادی 
ایـران داشـته اسـت. دلیل ایـن امر 

چیسـت؟
ــل چشــمگیری  ــی تمای ــای آلمان شــرکت ه
بــرای دســتیابی بــه بازارهــای ایــران و 
ــه  ــا ب ــد. ت ــران دارن ــذاری در ای ــرمایه گ س
حــال هــم هیئــت هــای تجــاری و صنعتــی 
ــا  ــد و ی ــرده ان ــفر ک ــران س ــه ای ــددی ب متع
ــم  ــر ه ــال حاض ــرد. در ح ــد ک ــفر خواهن س
یــک هیئــت بــزرگ اقتصــادی از ایالــت 
نیدرزاکســن )ساکســونی ســفلی( همــراه مــن 
بــه ایــران آمــده اســت. دلیــل اینکــه تــا بــه 
حــال شــرکت هــای آلمانــی کمــی کمتــر از 
دیگــران در ایــران حاضــر شــده انــد احتمــااًل 
مشــکالت نقــل و انتقــاالت پولــی اســت. اما 
طــرف آلمانــی بــا جدیــت در تــالش اســت تا 
ایــن مســائل بــه صــورت شــفاف حل شــوند. 
مــن خــوش بیــن هســتیم کــه ایــن مســایل 
بــه زودی رفــع خواهنــد شــد. بــه زودی 
ــای اقتصــادی  ــکاری ه ــش هم شــاهد افزای
ــران  ــان در ای ــای آلم ــذاری ه ــرمایه گ و س

ــود. ــم ب خواهی

|| زمینــه هــای مــورد عالقــه آلمــان 
ــران در دوره  ــا ای ــکاری ب ــرای هم ب

پســا برجــام چــه هســتند بــه ویــژه 
ــت  ــه ایال ــورد عالق ــای م ــه ه زمین

ــوع شــما؟ متب
ایالــت ساکســونی ســفلی دارای صنایــع 
ــونی  ــاد ساکس ــت. اقتص ــادی اس ــی زی رقابت
ســفلی ظرفیــت هــا و توانایــی های بســیاری 
در حمــل و نقــل و خودروســازی دارد؛ از جمله 
شــرکت فولکس واگــن. همچنین ساکســونی 
ســفلی در صنایــع کشــاورزی پیشــتاز اســت و 
در زمینــه انــرژی نیــز در حــال تبدیــل شــدن 
بــه ایالــت اول آلمــان هســتیم. در تمــام ایــن 
ــا  ــک ب ــکاری نزدی ــکان هم ــش ام ــه بخ س

ــود دارد. ــران وج ای
در خصـوص روابـط اقتصـادی بین دو کشـور 
ایـران و آلمان مـی توانم بگویم کـه در ابتدای 
دوره ای جدیـد از همـکاری هـا قـرار داریـم. 
من مطمئن هسـتم کـه در مـاه هـای آینده و 
سـال آینده شـاهد حضـور قوی شـرکت های 

آلمانـی در ایـران خواهیـم بود.

|| آیــا دولــت آلمــان برنامــه جامعــی 
ــران  ــا ای ــادی ب ــل اقتص ــرای تعام ب

ــام دارد؟ ــا برج در دوره پس
مســئله حضــور و چگونگــی حضــور شــرکت 
هــای آلمانــی در ایــران، مســئله خود شــرکت 
ــت  ــان و دول ــای آلم ــت ه ــت. ایال ــا اس ه
ــش  ــد نق ــی توانن ــا م ــا تنه ــدرال در اینج ف
حمایتــی داشــته باشــند. سیاســت تنهــا مــی 
ــه  ــری ک ــد ام ــد، مانن ــاز کن ــا را ب ــد دره توان
ــت صــورت  ــن هیئ ــا ســفر ای ــون ب هــم اکن
گرفتــه اســت. امــا سیاســت آلمــان در 
خصــوص همــکاری شــرکت هــا و یــا انعقــاد 

قراردادهــا تصمیــم گیــری نمــی کنــد. ایــن 
ــت. ــران اس ــئولیت مدی ــه و مس وظیف

|| بـه نظر می رسـد اظهـارات برخی 
مقامات آلمانی از جملـه آقای»فرانک 
آن  از  نشـان  مایـر«  اشـتان  والتـر 
دارد کـه یـخ روابـط اتحادیـه اروپا و 
روسـیه کـه در پـی تحـوالت شـرق 
اوکرایـن ایجـاد شـده بود آب شـود. 
آینده روابـط اروپا و روسـیه را چگونه 

بینید؟ مـی 
ایــن مســئله ســختی اســت. اتحادیــه اروپــا و 
بــه ویــژه آلمــان روابــط سیاســی و اقتصــادی 
نزدیکــی بــا روســیه دارنــد. در عیــن حــال مــا 
ــم کــه سیاســت روســیه در  اتفــاق نظــر داری
اوکرایــن قابــل پذیــرش نیســت. مــن اعتقــاد 
دارم کــه چنیــن اختالفاتــی نبایــد باعــث عدم 
ــور خارجــه اشــتاین  ــر ام گفتگــو شــوند. وزی
ــرات  ــر را دارد.  مذاک ــن نظ ــز همی ــر نی مای
ــز وجــود  ــران نشــان داد راه دیگــری نی ــا ای ب
دارد. آلمــان و ایــران نیــز اختــالف نظرهــای 
ــا  ــد، ب ــم دارن ــا ه ــی ب ــل توجه ــی قاب سیاس
ــرد و  ــی گی ــورت م ــو ص ــود گفتگ ــن وج ای

ــان اســت. تجــارت در جری
ــت  ــه حال ــا روســیه ب ــط ب ــدوارم کــه رواب امی
عــادی بازگــردد. در نهایــت تمــام طــرف هــا 
ــه همــکاری باشــند. ایــن امــر  ــد مایــل ب بای
شــامل روابــط ایــران و آلمــان نیــز می شــود، 
ــا تروریســم  ــارزه ب ــه در خصــوص مب از جمل
ــات و  ــه ثب ــاز ب ــا نی ــه م ــی. هم ــن الملل بی
ــرای توســعه جوامعمــان  ــم کــه ب ــح داری صل

ــت. ــروری اس ض

نخست وزیر ایالت نیدر زاکسن آلمان:

مبادالت پولی مانع اصلی همکاری های ایران و آلمان است
پیمان یزدانی

http://mehrnews.com


صفحه 6 | شماره 14 |  5 خرداد 95  MEHR NEWSAGENCY

ایران در جهان

نشریه آمریکایی مطرح کرد

دورنمای رشد اقتصادی 
چشمگیر ایران/ارائه ۷ دلیل

نشــریه آمریکایــی فوربــس بــا ارائــه دالیلــی چنــد از دورنمــای روشــن اقتصــادی ایران 
در ســال هــای آتــی خبــر داد.

مجلــه آمریکایــی فوربــس بــا انتشــار مطلبــی از دورنمــای روشــن اقتصــاد ایــران خبــر 
داد.

در ایــن مقالــه آمــده اســت هــر چنــد عناویــن خبــری دربــاره اقتصــاد ایــران کمرنــگ 
شــده انــد، امــا چیــزی از جاذبــه اقتصــاد ایــران کــم نشــده اســت.

ــاره رشــد اقتصــادی 7 درصــدی  ــه گــزارش بانــک جهانــی درب ــا اشــاره ب نوییســنده ب
ایــران بــرای ســال اینــده کــه بــا اقتصــادی 400 میلیــارد دالری دومیــن اقتصــاد منطقه 
بعــد از عربســتان اســت مــی نویســد: تصــور کنیــد چــه اتفاقــی مــی افتــد اگــر ایــن 
رشــد اقتصــادی را بــا نظــام آمــوزش عالی کشــوری کــه ســاالنه 233 هــزار دانشــمند و 
مهنــدس تربیــت مــی کنــد را در کنــار هــم قــرار دهیــم و در محیطــی بگذاریــم کــه بــا 

اقتصــاد دنیــا ارتبــاط تــازه ای پیــدا کــرده اســت.
ــه اعتقــاد نویســنده حاصــل کنــار هــم جمــع شــدن ایــن عوامــل ممکــن اســت در  ب
صورتیکــه مشــکل خاصــی پیــش نیایــد منجر بــه شــکل گیــری هــزاران شــرکت تازه 

تأســیس و کســب و کار کوچــک شــود.
نویســنده در ادامــه هفــت دلیــل ارائــه مــی کنــد کــه نشــان مــی دهــد ایــران در آینــده، 
نســلی از شــرکت هــا را شــاهد خواهــد بــود کــه ســریع رشــد خواهند کــرد. ایــن دالیل 

از: عبارتند 
ــران جمعیتــی  ــی: کشــور ای ــم هــای بیــن الملل ــران و لغــو تحری ۱( حجــم اقتصــاد ای
نزدیــک بــه 80 میلیــون نفــر دارد و ظرفیــت تولیــد آن در خــاور میانــه بــی نظیــر اســت. 
نفــت و گاز ایــن کشــور فقــط ۱0 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی را تشــکیل مــی دهد و 

ایــن بــدان معناســت کــه ایــران بســتر متنوعــی بــرای رشــد دارد.
2(جمعیــت فــراوان تحصیلکــرده: حــدود 9.4 درصــد جمعیــت ایــران تحصیــالت عالــی 

دارندیعنــی 7.5 میلیــون نفــر رقمــی کــه برابــر جمعیــت اردن و اســرائیل اســت. 
ــران دارای  ــه اعتقــاد نویســنده ای ــاوری: ب ــران در زمینــه هــای فن 3( قــدرت خــاص ای

ــران معــروف اســت.  ــه دانشــگاه »ام آی تــی« ای دانشــگاهی اســت کــه ب
4( بــا وجــود تحریم هــای آمریــکا، روابــط میــان جوامــع کارآفریــن ایرانــی و آمریکایــی 

در حــال شــکل گیــری اســت.
5( در حال نوسازی بودن زیر ساخت های ایران

ــا ســرعتی بیشــتر از آنچــه انتظــار مــی رود: نویســنده در  ــرات ب ــن تغیی 6( پیــش رفت
ادامــه بــه تجربــه کریســتوفر شــرودر، ســرمایه گــذار آمریکایــی در دو ســفر اخیــر خــود 
بــه ایــران اشــاره کــده و بــه نقــال از وی مــی نویســد: در ســفر اول خــودم بــه ایــران 
 4G 3 و نســل چهــارمG ــاوری هــای نســل ســوم ــه فن شــاهد دسترســی اندکــی ب
بــودم؛ یــک ســال بعــد وقتــی بــه ایــران برگشــتم دیــدم کــه ایــن فنــاوری 20 میلیون 

مشــترک داشــت.
ــتند:  ــود هس ــه دوران اوج خ ــیدن ب ــال رس ــیس در ح ــازه تأس ــای ت ــب و کاره 7( کس
ــرو هســتند، مشــکالتی نظیــر  ــا مشــکالت واقعــی روب کارآفرینــان جــوان در ایــران ب

ــرات اجتماعــی و سیاســی. ــا تغیی ــی ی ــرات آب و هوای ــی، تغیی آلودگ
نویســنده در ادامــه یــادآور مــی شــود کــه در ایــران جوانــان کارآفریــن ایده هــای خــود را 
ارائــه می کننــد  و در ایــن میــان  آنچــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه چطــور می تواننــد 

در پیشــرفت کشــور نقــش ایفــا کنند.

نماینده پارلمان آلمان:

مناسبات ایران-آلمان متأثر از عامل 
اسرائیل است

شقایق المع زاده

نماینده پارلمان آلمان از عالقه مندی بازگشت سرمایه گذاران آلمانی به ایران خبر داد و در 
عین حال گفت: مناسبات ایران- آلمان متأثر از عامل اسرائیل است و رابطه دوجانبه را تحت 

فشار قرار می دهد.
»امید نوری پور« نماینده ایرانی تبار پارلمان آلمان، عضو کمیسیون سیاست خارجی و از 
اعضای حزب سبز پارلمان آلمان در گفتگویی اختصاصی با خبرگزاری مهر درباره مناسبات 

دوجانبه برلین - تهران سخن گفت. آنچه در ذیل می آید متن این گفتگو است: 

|| برخــی معتقــد هســتند آلمــان ماننــد 
ــا و فرانســه نتوانســته از فضــای  ایتالی
بعــد از برجــام بــرای ســرمایه گــذاری 
ــر  ــه نظ ــد. ب ــتفاده کن ــران اس در ای

ــن امــر چیســت؟ ــل ای شــما دالی
مــن بــر ایــن عقیــده هســتم کــه شــرکت هــای 
ــذاری  ــرمایه گ ــران س ــر در ای ــار دیگ ــی ب آلمان
ــه  ــوط ب ــز من ــر نی ــن ام ــه ای ــد. البت ــی کنن م

ــت. ــی اس ــت حقوق امنی

|| ایــران و آلمــان بعــد از برجــام 
در چــه حــوزه هــای مــی تواننــد 
فعالیتهــای اقتصــادی را گســترش 

دهنــد؟
یکــی از زمینــه هــای مهــم همــکاری در 
خصــوص تکنولــوژی هــای مربــوط بــه محیــط 
زیســت و انــرژی هــای تجدیدپذیــر اســت. 
شــرکت هــای آلمانی مهــارت و دانــش کاربردی 
الزم را در ایــن زمینــه برخــوردار هســتند. ایــران 
ــوص  ــد درخص ــی توانن ــن م ــان همچنی و آلم
سیســتم هــای فاضــالب، طــرح و برنامــه بــرای 
ــرژی هــای  ــوا، اســتفاده از ان ــت ه ــود کیفی بهب
ــی  ــز همــکاری هــای خوب ــاد نی خورشــیدی و ب

ــند. ــته باش داش

|| مقامــات آلمــان طی چند روز گذشــته 
اعالم کــرده انــد عــادی ســازی روابط 

بــا ایــران منــوط به رســمیت شــناختن 
اســرائیل از ســوی ایــران اســت. ایــن 
دقیقــا موضــع چــه جناحــی در آلمــان 

اســت؟
ــدر  ــت نی ــر ایال ــت وزی ــل« نخس ــتفان وی »اس
زاکســن آلمــان در ســفر بــه ایــران بــا اظهــارات 
ــنجانی«  ــمی رفس ــر هاش ــرائیلی »اکب ــد اس ض
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــس مجم رئی
ــار  ــدار اظه ــن دی ــل« در ای ــد. »وی ــرو ش روب
ــه خاطــر ســابقه تاریخــی  داشــت کــه آلمــان ب
ــرائیل دارد و  ــا اس ــی ب ــه خصوص ــه ب اش رابط
ــزاب در  ــام اح ــوی تم ــژه از س ــه وی ــن رابط ای
آلمــان بــه رســمیت شــناخته شــده و از آن دفــاع 

ــود. ــی ش م

|| بــا توجــه بــه اینکه ایــران اســرائیل 
ــط  ــده رواب ــد آین ــی دان ــروع نم را مش
ایــران و آلمــان را چگونــه ارزیابــی می 

کنیــد؟
مناســبات ایــران- آلمان متأثــر از عامل اســرائیل 
اســت و رابطــه دوجانبــه را تحت فشــار قــرار می 
دهــد، امــا زمینــه هــای زیــادی وجــود دارد کــه 
ایــران و آلمــان مــی تواننــد در خصــوص آنهــا با 
یکدیکــر همــکاری داشــته باشــند بــدون توجــه 
ــرائیل؛  ــه اس ــا نســبت ب ــدگاه ه ــاوت دی ــه تف ب
بطــور مثــال محافظــت از محیــط زیســت 

همچنیــن زمینــه هــای فرهنگــی.

http://mehrnews.com


صفحه 7 | شماره 14 |  5 خرداد 95  MEHR NEWSAGENCY

ایران در جهان

جک استراو  مطرح کرد:

انگلیس خواهان 
گسترش روابط با ایران / 
تسلیحات لندن نصیب 

داعش نشده!
حمید غالمزاده

وزیر خارجه پیشین انگلستان با اشاره به اینکه انگلیس 
خواهان گسترش روابط با ایران است،گفت: مطمئن 
هستم تسلیحاتی که لندن به ریاض فروخته، نصیب 

داعش نشده؛ داعش انحراف از وهابیت است!
جک استروا وزیر خارجه پیشین انگلستان که یکی از سه 
وزیر خارجه اروپایی بود که در دور نخست مذاکرات 
هسته ای با تیم مذاکره کننده ایران به ریاست روحانی 
شرکت داشت در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی روابط 
لندن- تهران در دوره پسابرجام، نقش وهابیت در افراط 
گرایی، فروش سالح از سوی انگلستان به عربستان و ... 

پرداخته است که در ادامه می آید.

|| چنــدی قبــل روزنامــه نیویــورک تایمــز گزارشــی 
ــان از  ــی اروپایی منتشــر کــرد کــه در آن از نارضایت
قوانیــن ایــاالت متحــده- تحریمهــا علیــه برنامــه 
ــزا  ــون ابطــال وی ــن قان ــران و همچنی ــکی ای موش
ــه  ــه »ماریچ ــور ک ــرد- و همانط ــی ک ــت م حکای
ــت:  ــته اس ــا  نوش ــان اروپ ــو پارلم ــخاکه« عض اس
ــروگان  ــه گ ــکا ب ــت آمری ــوی سیاس ــا از س »اروپ
گرفتــه شــده اســت؛  مــا بــا هــم در مــورد توافــق 
ــن  ــاال ای ــا ح ــم ام ــی کنی ــره م ــته ای مذاک هس
آمریکاســت کــه در اجــرای ایــن توافق کارشــکنی 
مــی کنــد«. شــما بــاور داریــد کــه دولــت آمریــکا 
طرفــدار برجــام )برنامــه جامــع اقــدام مشــترک( 
ــع  ــن کشــور قصــد مان اســت و اینکــه کنگــره ای
تراشــی و کارشــکنی دارد... آیــا شــما واقعــاً فکــر 
ــد کــه اوبامــا و تیــم وی اقدامــات کافــی  مــی کنی
بــرای اجرایــی نمــودن ایــن توافــق را انجــام داده 
ــال  ــرای اعم ــام را ب ــکا برج ــه آمری ــا اینک ــد ی ان
فشــار بــر ایــران بــر ســر برنامــه موشــکی اش به 

ــت؟ ــه اس ــروگان گرفت گ
مــن کامــاًل بــاور دارم کــه دولــت بــاراک اوبامــا بطــور کامــل از 
برجــام حمایــت مــی کنــد و خواهــان اجرایــی شــدن آن اســت؛  
ــاراک اوبامــا و جــان کــری بــر ســر برجــام ســرمایه  از اینــرو ب
گــذاری سیاســی وســیعی کــرده انــد. همانطــور کــه مــی دانید، 
اوبامــا حتــی مجبــور شــد که بــا مخالفــت مســتقیم  کنگــره که 
ــه  ــود،  مقابل ــه ب ــن نتانیاهــو صــورت گرفت ــک بنیامی ــه تحری ب
نمایــد. در حــال حاضــر آنهــا ]اعضــای کنگــره[ بــه شــدت بــا 
ایــن توافــق موافــق هســتند. ایــن مشــکل کــه میــان دولــت 
ــه اتمــام دوران ریاســت جمهــوری  ــده ب ــاه مان ــه م ــا در نُ اوبام
ــات  ــرای انتخاب ــکا بوجــود آمــده اســت،  ب خــود و کنگــره آمری

شــرایط نامســاعدی را بوجــود مــی آورد.
رئیــس جمهــور دموکــرات بــا یــک کنگــره جمهوریخــواه روبرو 
شــد،  کــه هــم امــری مهــم هســت و هــم بســیار ناامیــد کننده. 

از دیــدگاه مــن- مــن بــه نمایندگــی از دولــت انگلیــس صحبت 
نمــی کنــم- ایــن موضــوع بــرای انگلســتان هــم امــری بســیار 
ــکا و انگلیــس[ در  ــا ]آمری ــده  اســت. هــر دوی م ــد کنن ــا امی ن
ایــران دارای منافــع هســتیم و درحــال بکارگیــری تمــام تــوان 

خــود بــرای حــل آن هســتیم.
ــراد  ــتم و اف ــد هس ــوع عالقه من ــن موض ــه ای ــیار ب ــن بس م
ــا  ــا درگیــر تجــارت ب ــزد مــن مــی آینــد کــه ی ــه ن بســیاری ب
ایــران هســتند یــا تمایــل دارنــد بــا ایــران وارد رابطــه تجــاری 
شــوند و آنهــا نیــز بــه ایــن موضــوع عالقــه نشــان مــی دهنــد.

|| در دوران مذاکـرات سـعد آبـاد کـه شـما هـم 
حضور داشـتید، شـما و سـایر مقامـات اروپایی حق 
ایران بـرای برخـورداری از داشـتن سـانتریفیوژ را 
بـه رسـمیت نشـناختید، در حالیکـه ایـران کامال به 
معاهده منـع اشـاعه )اِن پی تی( و پروتـکل الحاقی 
متعهد بـود؛ چرا؟ و آیا شـما فکـر نمی کنیـد که اگر 
این حـق را بـرای ایران به رسـمیت می شـناختید، 

ایـن توافـق سـالها پیـش حاصل شـده بود؟
ــرای برخــورداری از یــک برنامــه   همگــی مــا حــق ایــران را ب
ــق  ــخصه ح ــه ش ــن ب ــم. م ــز پذیرفتی ــح آمی ــته ای صل هس
ایــران را بــرای بــکار انداختــن تعــدادی ســانتریفیوژ جهــت یک  
برنامــه ضعیــف غنــی ســازی پذیرفتــم. مــا در اکتبــر 2003 بــه 
ــل  ــران حاص ــه در ته ــم ک ــت یافتی ــی دس ــق موقت ــک تواف ی
شــده بــود و در پاریــس و بروکســل نیــز مــا بــه دو توافــق دیگر 

دســت یافتیــم.
امــا مــا خیلــی بــه توافــق نهایــی نزدیــک بودیــم؛ و هنگامــی 
کــه مــن دکتــر ظریــف را در اوایــل ســال 20۱4 در رأس 
ــق  ــان تصدی ــدم،  ایش ــی دی ــی پارلمان ــأت نمایندگ ــک هی ی
کردنــد آنچــه کــه مانــع از توافــق در ســال 2005 شــد، موضــوع 
ســانتریفیوژ نبــود؛  ]بلکــه[ ناتوانــی مــا در بدســت آوردن موافقت 
ــات  ــد قطع ــازات انحصــاری مانن ــرای امتی ــی ب طــرف آمریکای

ــود. ــا ب یدکــی هواپیم

|| شــما در بــاب نقــش وهابیــت در شــکل گیــری 
افــراط گرایــی و گروههــای تروریســتی همچــون 
ــی  ــد کم ــی توانی ــد؛ م ــت کردی ــش صحب داع

ــد. ــح بدهی ــوص توضی ــن خص ــتر در ای بیش
وهابیـت یک جنبـش داخلی در درون اسـالم اهل سـنت اسـت 
کـه بـه زعـم مـن هـدف آن »خالص سـازی اسـالم« اسـت و 

شـما آنرا در سـایر ادیـان نیز مـی بینید. مـن گفتم کـه آن حتی 
یـک انحـراف از وهابیـت اسـت، اما بـه نظر مـن بـرای مقابله با 
ایـن ویـروس که افـکار و عقاید افـراد را  آلوده کرده اسـت، شـما 
نیـاز به اقـدام نظامـی برای حـذف و نابـودی آنها دارید،  اما شـما 
هنـوز بایـد بـا این مشـکل در افـکار آنهـا مقابلـه کنیـد و آنها را 
از نقطـه نظـر الهیـات بـه چالـش بکشـید؛ آنهم بـه طـور کاماًل 
مسـتقیم. چون آنهـا مدعی هسـتند کـه هرچقدر بطور پیوسـته 
در رفتـار خـود افراطـی تر باشـند، بـه خـدا نزدیک تر هسـتند و 
کسـی که مانند آنهـا به ایـن موضوع اعتقاد نداشـته باشـد،  یک 

ملحد اسـت.
ــه  ــد. ب ــی کنن ــل م ــان تجلی ــرکوب زن ــا از خشــونت و س   آنه
نظرمــن ایــن افــراد بــه انــدازه کافــی از نظــر عقالنــی و الهیاتی 
بــه چالــش کشــیده نشــده انــد. موضــوع دیگــر، فقــدان یــک 
چیــز در داخــل اســالم ســنی اســت کــه مــا در اروپــا آنــرا یــک 
ــه  ــم ک ــی کن ــن فکــر م ــم. م ــی نامی ــش[ اصالحــات م ]جنب

میــان شــیعه گــری و ســنی گــری تفاوتهایــی وجــود دارد.
مــن بــه شــدت تحــت تأثیــر مشــابهت هــا میــان آنچــه کــه ما 
در اروپــا داشــتیم و در ایــران نیــز وجــود داشــت، قــرار گرفتــم، 
ــالدی،  ــانزدهم می ــرن ش ــه در ق ــت ک ــن واقعی ــه ای از جمل
ــع  ــک  مرج ــران از ی ــتان،  رهب ــم در انگلس ــران و ه ــم در ای ه
اقتــدار مــاوراء طبیعــی بــر فــراز مذهــب خــود گسســتند و یــک 
رویــه و مســلک مذهبــی و الهیاتــی را متناســب بــا فرهنــگ و 
هویــت ملــی خــود بســط و توســعه دادنــد. بنابرایــن ]سلســله[ 
ــتم  ــری هش ــه هن ــام داد ک ــران آن کاری را انج ــوی در ای صف

ــتان. در انگلس
ــم  ــا عل ــق ب ــان، تطاب ــا زم ــق ب ــت مطاب ــات کلیســا حرک الهی
ــی  ــرا الزام ــد آن ــی مانن ــات و کتابهای ــال ادبی ــوان مث ــه عن و ب
ــی  ــش در زندگ ــش و جنب ــه تپ ــد ب ــگاه کنی ــد. ن ــی نمای م
روشــنفکری و همچنیــن در فیلمســازان ایرانــی و مردمــی کــه 
بــه کارگاههــای ]فیلمســازی[ مــی رونــد. مــی دانــم کــه ایــن 
کمــی دارای جنبــه عمومیــت دادن اســت امــا کمبــود و نقصــان 
شــخصیت روشــنفکر در برخــی از کشــورهای ســنی مذهــب 

ــود دارد. وج

|| انگلســتان یکــی از منابــع اصلــی فروش ســالح 
بــه عربســتان ســعودی اســت کــه گــزارش هایی 
مبنــی بــر حمایــت تســلیحاتی آن از داعــش وجود 
ــه »داعــش«  ــد ک ــه ای دارد و خــود شــما هــم گفت
ــعودی  ــر س ــی عناص ــب برخ ــوریه از جان در س
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ــر  ــه نظ ــد.  ب ــی کن ــت م ــی دریاف ــت های حمای
شــما، آیــا اقــدام لنــدن مبنــی بــر فــروش ســالح 
ــی  ــور حام ــن کش ــه ای ــتان در حالیک ــه عربس ب

ــت؟ ــد داش ــی خواه ــت، توجیه ــم اس تروریس
ــه  ــدن ب ــه لن ــلیحاتی ک ــتم تس ــن هس ــال مطمئ ــن کام م
ریــاض فروختــه، نصیــب داعــش نشــده اســت. سیســتمی کــه 
انگلســتان بــرای مجــوز صــادرات اســلحه بــه دیگــر کشــورها 
رعایــت مــی کنــد، خیلــی ســفت و ســخت اســت. از آنجایــی 
کــه شــخصا ایــن مجوزهــا را ندیــده ام نمــی توانــم بــه نمونــه 
خاصــی از آنهــا اشــاره کنــم. امــا بــا توجــه بــه دوره پنــج ســاله 
ــت ســپری کــردم و مســئول اعطــای  ای کــه در دســتگاه دول
مجــوز بــرای ایــن نــوع از صــادرات بــودم، مــی توانــم بگویــم 
کــه مــا بــه درخواســت هــای ارائــه شــده نظــارت دقیق داشــته 
و بعضــی هــا را رد مــی کردیــم. گــزارش همــه مــوارد هــم بــه 

ــه مــی شــود. کمیتــه ای در مجلــس عــوام ارائ

ــه  ــکا ب ــا« رئیــس جمهــوری آمری ــاراک اوبام || »ب
تازگــی بــه کشــور شــما ســفر کــرد و شــاید ایــن 
ــه  ــوری وی ب ــت جمه ــفر دوره ریاس ــن س آخری
انگلســتان باشــد. بــه نظــر مــی آیــد کــه موضــوع 
ــئله  ــفر مس ــن س ــای وی در ای ــدار ه ــی دی اصل
خــروج انگلســتان از اتحادیــه اروپــا بــوده اســت. 
شــما چــه برداشــتی از ایــن ســفر داریــد؟ انتظــار 

داریــد چــه نتیجــه ای از ایــن ســفر حاصــل شــود؟
بــه عقیــده مــن آنچه کــه اوبامــا گفــت بســیار مفیــد و در جهت 
کمــک بــه ســتاد مخالفیــن خــروج از اتحادیــه اســت. بگذاریــد 
بــه شــما بگویــم کــه خــود مــن از مدافعــان سرســخت تــداوم 
حضــور انگلســتان در اتحادیــه اروپــا هســتم چــرا کــه شــخصا 
ــه  ــروج از اتحادی ــزی در ازای خ ــد ناچی ــه فوای ــده دارم ک عقی
ــب انگلســتان مــی شــود حــال آنکــه ضــرر ناشــی از آن  نصی
ــتان  ــروج از انگلس ــوع، خ ــت. در مجم ــر اس ــب بزرگت ــه مرات ب
ــد در  ــد ش ــتان خواه ــه انگلس ــده متوج ــه در آین ــی را ک خطرات

همــه جوانــب افزایــش مــی دهــد.
ــه  ــا ب ــفر اوبام ــه س ــم ک ــم درک کن ــی توان ــن، م بنابرای
ــوض،  ــت. در ع ــوده اس ــد ب ــداره مفی ــه ان ــا چ ــتان ت انگلس
مــی بینــم کــه برخــی از سیاســتمدارانی کــه مخالــف 
ــا  ــه هســتند، حــق اوبام ــداوم حضــور انگلســتان در اتحادی ت
ــد.  ــوال بردن ــر س ــوص زی ــن خص ــر در ای ــرای اظهارنظ را ب

افــرادی نظیــر »بوریــس جانســون« شــهردار لنــدن هــر روز 
بــه مــردم انگلســتان امــر و نهــی مــی کننــد. امــا همانطــور 
ــا و  ــاره سیاســت ه ــم درب ــق داری ــا ح ــا انگلیســی ه ــه م ک
رویدادهــای آمریــکا اظهــار نظــر کنیــم و همیشــه هــم ایــن 
ــن  ــل از چنی ــم در مقاب ــا ه ــم، آنه ــی دهی ــام م کار را انج
ــه  ــروزی )در هم ــه پی ــی ب ــتند. خیل ــوردار هس ــی برخ حق
پرســی مانــدن یاجدایــی از اتحادیــه اروپــا( امیــدوار هســتم و 
از ظواهــر امــر هــم همیــن برمــی آیــد امــا هنــوز دو مــاه تــا 

ــم. ــه داری ــی فاصل ــه پرس ــن هم ــزاری ای برگ

ــتان  ــه عربس ــت ک ــال اس ــک س ــش از ی || بی
ــه  ــرار داده و ب ــه ق ــورد حمل ــن را م ــعودی یم س
کشــتار زنــان و کــودکان و تخریــب زیــر ســاخت 
هــای ایــن کشــور مشــغول اســت. ایــن جنــگ در 
حالــی ادامــه دارد کــه بــرای عربســتان هیچگونــه 
ــل مناســبی  موفقیتــی در پــی نداشــته و حتــی دلی
ــا  ــود ام ــن وج ــا ای ــدارد. ب ــود ن ــرای آن وج ــز ب نی
ــرده  ــه ســکوت ک ــن فاجع ــال ای ــا در قب ــی ه غرب
انــد. به نظــر شــما چــرا اروپــا و بــه ویــژه انگلیس 
همچنــان در ایــن خصــوص ســکوت پیشــه کــرده 
انــد؟ آیــا تفاوتــی میــان قربانیــان جنــگ یمــن بــا 
ــان حــوادث پاریــس و بلژیــک وجــود دارد؟ قربانی

ــه از  ــاری اســت ک ــی اخب ــبیت گرای ــر نس ــکوت بیانگ ــن س ای

سراســر جهــان گــزارش مــی شــوند. یمــن یکــی از فقیرتریــن 
کشــورها در منطقــه و جهــان بــه شــمار مــی رود و کشــورهای 
غربــی منافــع و یــا ســرمایه گــذاری هــای چندانــی در آن ندارند 
و ایــن موجــب شــده کــه مــردم ارتبــاط چندانــی بــا آن نداشــته 
باشــند. مــن بــا هرکســی کــه دربــاره یمــن صحبــت مــی کنــم 
معتقــد اســت کــه ایــن جنــگ یــک فاجعــه اســت و راه حــل 
سیاســی بــرای حــل آن وجــود دارد. مطمئنــا برخــی از اعضــای 
شــورای همــکاری خلیــج فــارس از ایــن جنــگ حمایــت مــی 
ــا  ــه ب ــد ک ــود دارن ــز وج ــورهایی نی ــا کش ــا مطمئن ــد ام کنن

وضعیــت موجــود در یمــن مخالــف هســتند.

ــادرات  ــوارد در ص ــن م ــا ای ــاب آی ــن حس ــا ای || ب
تســلیحات انگلیــس بــه عربســتان اشــکالی 

ــد؟ ــی کنن ــاب نم ایج
ــروش ســالح مطــرح  ــاره مجــوز ف شــما از مــن ســواالتی درب

کردیــد. مــن واقعــا بــه روشــنی نمــی دانــم کــه آیــا هیــچ یــک 
از ســالح هایــی کــه مــا بــه عربســتان فروختــه ایــم در اختیــار 
ــاره  ــی درب ــن اطالع ــر. م ــا خی ــت ی ــه اس ــرار گرفت ــش ق داع
ــا در  ــارات و تســلیحات آنه ــت نیروهــای عربســتان و ام وضعی
یمــن نــدارم. فکرمــی کنــم ایــن موضــوع در انگلیــس توســط 
یکــی از کمیتــه هــای مجلــس مــورد نظــر قــرار گرفتــه اســت.

فکــر مــی کنــم کــه یــک مشــکل کلــی بــه دلیــل در اختیــار 
نبــودن اطالعــات کافــی دربــاره یمــن و شــناخت ایــن کشــور 
وجــود دارد. یــک مثــال اینکــه حوثــی هــا را کــه بــه هفــت امام 
اعتقــاد دارنــد بــه عنــوان شــیعیانی معرفــی مــی کننــد کــه بــه 

۱2 امــام اعتقــاد دارنــد.

|| نظــر شــما در مــورد رهبــری »جرمــی کوربیــن« 
در حــزب کارگــر انگلیــس چیســت؟

همانطــور کــه مــی دانیــد کوربیــن و مــن در هیئــت نماینــدگان 
پارلمــان انگلیــس کــه در ژانویــه ســال 20۱4 بــه تهــران ســفر 
ــه  ــت و عالق ــی اس ــرد خوب ــن م ــم. کوربی ــر بودی ــرد حاض ک
بســیاری بــه امــور جهــان دارد. در زمــان انتخــاب رئیــس جدیــد 
حــزب، مــن حقیقتــا از کوربیــن حمایــت نکــردم و گزینــه مــن 
نامــزد دیگــری )یــوت کوپــر( بــود کــه بــه اعتقــاد مــن شــرایط 

بهتــری را بــرای رهبــری حــزب داشــت.
ــر  ــر اســت و ه ــزب کارگ ــر ح ــون وی رهب ــال اکن ــر ح ــه ه ب
ــن موضــوع متمرکــز اســت  ــر روی ای ــن حــزب ب کســی در ای
ــر  ــدن و دیگ ــهرداری لن ــکاتلند، ش ــی اس ــات آت ــه در انتخاب ک
ــر  ــال حاض ــیم. در ح ــروزی برس ــه پی ــس ب ــهرهای انگلی ش
»صدیــق خــان« از حــزب کارگــر نامــزد شــهرداری لندن اســت 
و اگــر وی در انتخابــات پیــروز شــود اولیــن شــهردار مســلمان 
ــه  ــی ادام ــه پرس ــا هم ــا ب ــالوه م ــه ع ــود. ب ــد ب ــدن خواه لن
حضــور در اتحادیــه اروپــا مواجــه هســتیم بنابرایــن کوربیــن بــه 
روشــی دموکراتیــک انتخــاب شــده و همــه مــا ایــن را پذیرفتــه 

ــم. ای

ــان ایــران و انگلیــس را بعــد از  ــط می || شــما رواب
حصــول توافــق هســته ای چطــور مــی بینیــد و در 
چــه حــوزه هایــی فرصــت هــای بیشــتری بــرای 

ــود دارد؟ ــکاری وج هم
امضــای برجــام موجــب بــروز تغییــر بزرگــی در رویکــرد دولــت 
ــد  ــه قص ــد ک ــی گوی ــون م ــس اکن ــت انگلی ــده و دول ــا ش م
ــور  ــن مام ــران دارد و م ــا ای ــعه آن را ب ــط و توس ــایش رواب گش

ــتم. ــن کار هس همی
ــر  ــه ثم ــط و ب ــایش مجــددا رواب ــاهده گش ــتار مش ــن خواس م
نشســتن آن هســتم. معتقــدم کــه همــکاری هــای سیاســی و 

ــر باشــند. ــن راه آغازگ ــد در ای ــی توانن فرهنگــی م
ــی  ــر در اقدام ــز نخســت وزی ــورد داد و ســتد )تجــارت( نی در م
ــده  ــوان نماین ــه عن ــت« را ب ــن المون ــرد نورم ــمندانه »ل هوش
ــرا  ــود زی ــی مهــم ب ــن انتخــاب خیل ــی تعییــن کــرد. ای بازرگان
ــران  ــی ای ــای دور حام ــال ه ــن از س ــد م ــت همانن ــرد المون ل
ــود  ــایند نب ــران خوش ــاره ای ــت درب ــه صحب ــی ک ــوده و زمان ب

ــرد. ــی ک ــت م ــاره آن صحب درب
هــم اکنــون مــا بصــورت مرحلــه بــه مرحلــه در حــال افزایــش 

نمایندگــی دیپلماتیــک خــود در تهــران هســتیم.
در مــورد تجــارت انگلیــس در زمینــه نفــت و گاز بســیار خــوب 
اســت و همچنیــن در بخــش تولیــد و همچنیــن ارائــه خدمــات 
ــات  ــذاری، خدم ــرمایه گ ــون س ــا همچ ــه ه ــی زمین در تمام

ــره. ــی و غی قانون
بــرای مــا خیلــی مهــم اســت کــه آمریکایــی هــا در ایــن مــورد 
ــم و  ــیر دور کنی ــن مس ــا را از ای ــند و آنه ــته باش ــت نداش دخال
همچنیــن آمریکائــی هــا نیــز بایــد موانــع را از ســر راه بردارنــد
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ایران در جهان

حنیف غفاری

اســتراو کــه در دوران حضــور خــود در وزارت 
خارجــه یکــی از حامیــان برخــورد ســخت بــا 
ــی  ــه محســوب م ــان غــرب در منطق مخالف
شــد، هم اکنــون ســخن از روابــط دیپلماتیک 
ــه  ــدن ب ــرانـ  لن ــات ته ــش ارتباط و افزای

ــی آورد! ــان م می
ــبق  ــه اس ــور خارج ــر ام ــتراو وزی ــک اس ج
انگلیــس در گفــت و گــوی تفصیلــی بــا 
ــی  ــل تامل ــکات قاب ــه ن ــر ب ــزاری مه خبرگ
در خصــوص مســائل جــاری در سیاســت 
خارجــی و منطقــه ای کشــور متبوعــش 

ــت. ــرده اس ــاره ک اش
وی هــر چنــد زیرکانــه ســعی کــرده از پاســخ 
ــی  ــانه خال ــدی ش ــواالت کلی ــی س ــه برخ ب
کنــد امــا در میــان ســوال و جــواب هــای رد 
ــوان برخــی اســتراتژی  ــی ت ــدل شــده م و ب
ــدن در  ــی لن ــی و فرهنگ ــای کالن سیاس ه
قبــال تحــوالت جهــان اســالم و نظــام بیــن 

ــل را رصــد کــرد. المل
 در ایــن خصــوص نکاتــی وجــود دارد کــه به 

آنهــا اشــاره مــی کنیم:

الــف( آدرس غلــط انگلیســی هــا در 
خصــوص داعــش

ــک  ــارات ج ــه در اظه ــی ک ــی از نکات یک
اســتراو جلــب نظــر مــی کنــد، گــذار 
آشــکار وی از پیشــینه حمایــت هــای 
انگلیــس از داعــش، القاعــده و گــروه 
ــه  ــری در منطق ــتیـ  تکفی ــای تروریس ه
اســت. بــه عبــارت بهتــر، جــک اســتراو بــه 
عنــوان چهــره کلیــدی دولــت تونــی بلــرـ  
ــورت  ــراق در دوران وی ص ــغال ع ــه اش ک
گرفــتـ  در ســخنان خــود هیــچ گاه از 
خطــوط قرمــز ترســیم شــده از ســوی اتــاق 
ــت  ــات حمای ــر اثب ــی ب ــدن مبن ــر لن فک
هــای پشــت پــرده لنــدن از داعــش و 
دیگــر گــروه هــای تروریســتی و تکفیــری 
در منطقــه عبــور نمــی کنــد. خــط قرمــزی 
کــه همــه احــزاب انگلیســی، اعــم از 
ــرات  ــرال دموک ــر، محافظــه کار و لیب کارگ

ــد. ــب ان ــدت مراق ــه ش ــه آن ب ــبت ب نس
ــت  ــتراو سیاس ــک اس ــر، ج ــوی دیگ از س
در  انگلیــس  دولــت  تســلیحاتی  هــای 
منطقــه را در قالــب سیاســت هایــی محکــم 
ــرار  ــل ق ــایی و تحلی ــورد شناس ــق م و دقی
داده اســت. او مدعــی اســت کــه تســلیحات 
انگلیســی بــه گــروه هــای تروریســتی 
تکفیــری در منطقــه نمــی رســد و حکومت 
هــای واســطه ســعودی و قطــری نیــز 
ــتند.  ــد هس ــئله پایبن ــن مس ــه ای ــبت ب نس
وی در ایــن بــاره مــی گویــد: »مــن کامــال 
ــدن  ــه لن ــلیحاتی ک ــتم تس ــن هس مطمئ
بــه ریــاض فروختــه، نصیــب داعــش 
ــتان  ــه انگلس ــتمی ک ــت. سیس ــده اس نش

ــه دیگــر  ــرای مجــوز صــادرات اســلحه ب ب
کشــورها رعایــت مــی کنــد، خیلــی ســفت 
ــخصا  ــه ش ــی ک ــت. از آنجای ــخت اس و س
ایــن مجوزهــا را ندیــده ام نمــی توانــم بــه 

ــم.«!! ــاره کن ــا اش ــی از آنه ــه خاص نمون
وزیــر امــور خارجــه اســبق انگلیــس در 
ــدم  ــام از موضــوع ع ــت تم ــا قاطعی ــی ب حال
ارســال ســالح هــای انگلیــس بــه تکفیــری 
ــه  ــه ب ــی آورد ک ــان م ــه می ــخن ب ــا س ه
قــول خــود، مجــوز قراردادهــای تســلیحاتی 
انگلیــس بــه کشــورهای عربــی حامــی 
تروریســم را خــود مشــاهده نکــرده اســت! به 
راســتی ایــن تناقــض آشــکار چگونــه قابــل 

ــت؟ ــل اس تحلی

ــیعه و  ــه ش ــر مجادل ــد ب ب( تاکی
ســنی در منطقــه

موضــوع دیگــری کــه بایــد در ایــن خصوص 
مقامــات  اصــرار  گیــرد،  قــرار  مدنظــر 
انگلیســی مبنــی بــر تشــدید مناقشــه شــیعه 
ـ ســنی در منطقــه اســت. همــان گونــه 
کــه بارهــا بــه اثبــات رســیده، یکــی از 
ــس در  ــای کالن انگلی ــا و راهبرده ــرح ه ط
ــالف  ــاد اخت ــالم، ایج ــان اس ــه و جه منطق
ــب   ــرق و مذاه ــروان ف ــان پی ــه می و منازع
اســالمی اســت. »مســتر همفــر«، »لورنــس 
ــای  ــا و نماده ــره ه عربســتان« و دیگــر مه
ــان  ــه همچن ــن مناقش ــدید ای ــاد و تش ایج
در دل صفحــات تاریــخ جهــان اســالم 
ــاهده  ــل مش ــخ قاب ــی تل ــوان حقایق ــه عن ب

ــتند. هس
ــروزی  ــات ام ــد مقام ــود؛ تاکی ــن وج ــا ای  ب
انگلیــس بــر تشــدید مناقشــه شــیعه و ســنی 

و هدایــت اختالفــات و منازعــات منطقــه در 
ــت  ــری اس ــتراتژی دیگ ــوب، اس ــن چارچ ای
کــه سیاســتمداران انگلیســی خــود را نســبت 
ــتراو  ــک اس ــد. ج ــی دانن ــد م ــه آن پایبن ب
ــر  مدعــی اســت کــه وهابیــت در پــی تطهی
اســالم اســت، امــا بــه بخــش واقعــی  ماجــرا 
ــه در  ــد کــه انگلیــس چگون اشــاره نمــی کن

ــر وهابیــت اســت! ــی تطهی پ

انــگاری  نادیــده  تاکتیــک   ج( 
یمــن خونیــن  تحــوالت 

زمانــی کــه اســتراو بــا ســوال خبرنــگار مهــر 
در خصــوص تحــوالت خونیــن یمــن مواجــه 
ــی درنــگ مدعــی مــی شــود:  مــی شــود، ب
»یمــن یکــی از فقیرترین کشــورها در منطقه 
ــورهای  ــی رود و کش ــمار م ــه ش ــان ب و جه
ــای  ــذاری ه ــا ســرمایه گ ــع و ی ــی مناف غرب
ــن موجــب شــده  ــد و ای ــی در آن ندارن چندان
ــته  ــا آن نداش ــی ب ــاط چندان ــردم ارتب ــه م ک

ــند.«!! باش
جــک اســتراو در حالــی ایــن ســخن را 
ــن  ــون چندی ــه تاکن ــی آورد ک ــان م ــه می ب
ــل  ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــه ش قطعنام
ــی  ــان و کــودکان ب ــه کشــتار زن متحــد علی
ــس و  ــکا، انگلی ــوی آمری ــی از س ــاع یمن دف
فرانســه وتــو شــده یــا فرصــت طــرح آنهــا از 
ســوی همیــن کشــورها گرفتــه شــده اســت.

 بــه راســتی اگــر یمــن کشــوری کوچــک و 
ــی شــود،  ــر محســوب م ــت و فقی ــی اهمی ب
چــرا غــرب در حمایــت از کشــتار یمنــی هــا 
توســط آل ســعود ســینه ســپر کــرده اســت؟ 
ــد  ــورهایی مانن ــرا کش ــر، چ ــوی دیگ از س
ــتقرار  ــن و اس ــه یم ــی تجزی ــس در پ انگلی

نیروهــای القاعــده و آل ســعود در آنـ  بــرای 
جلوگیــری از اســتقرار حکومــت مردمــی 

ــتند؟ ــاراهللـ  هس انص
اینهــا ســواالتی اســت کــه جــک اســتراو و 
امثــال او اساســا عالقــه ای بــرای پاســخ بــه 

آنهــا ندارنــد.

د( اســتمرار اســتراتژی نفــوذ در 
ــران ای

یکــی دیگــر از گلــوگاه هــای مهم اظهــارات 
ــزاری  ــا خبرگ ــه ب ــتراو در مصاحب ــک اس ج
مهــر، مربــوط بــه اســتراتژی نفــوذ انگلیــس 
در ایــران اســت. اســتراو ابــراز عالقــه کــرده 
اســت کــه کشــورش تعــداد نمایندگــی های 
ــتراو  ــد! اس ــش ده ــران افزای ــود را در ای خ
کــه در دوران حضــور خــود در مســند وزارت 
ــان برخــورد  ــس یکــی از حامی خارجــه انگلی
ســخت بــا مخالفــان غــرب در منطقــه 
ــخن  ــون س ــم اکن ــد، ه ــی ش ــوب م محس
ــات  ــش ارتباط ــک و افزای ــط دیپلماتی از رواب

ــی آورد. ــان م ــه می ــدن ب ــرانـ  لن ته
ــارات  ــاورای اظه ــه در م ــت ک ــی اس بدیه
ــوذ در  ــرای نف ــالش ب ــتراو، ت ــادار اس معن
ــا تهــران  ایــرانـ  و نــه ارتبــاط خالصانــه ب
ــه  ــوذ« ب ــتراتژی »نف ــت. اس ــه اس ـ نهفت
ــز و  ــات ری ــه قطع ــت ک ــی اس ــه پازل مثاب
درشــت گوناگونــی دارد. در ایــن میــان، 
سیاســتمداران ســابق انگلیســی نیــز در 
تکمیــل و چینــش قطعــات ایــن پــازل 
ــت  ــد. درس ــش دارن ــر نق ــار یکدیگ در کن
ــون  ــم اکن ــتراو ه ــه اس ــی ک ــد نقش مانن
ــابق  ــد س ــات ارش ــک دیپلم ــوت ی در کس

ــد. ــی کن ــا م ــی ایف انگلیس

پازل نفوذ انگلیسی ها چگونه تکمیل می شود؟
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نزدیکی فرهنگی و جغرافیایی ایران و هند می تواند 
سبب ساز نزدیک تر شدن این دوکشور به یکدیگر و 
بسترساز همکاری های این دو اقتصاد مکمل و بزرگ 
شود. صرف نظر از موضوع صادرات نفت، تاسیس 
خط لوله از بستر دریا برای انتقال گاز ایران به هند و 
گسترش همکاری های دو کشور در بندر »چابهار« از 
جمله موضوعاتی بود که در سفر وزیر خارجه و وزیر 

نفت هند به ایران طرح و مورد بررسی قرار گرفت.
عالوه بر این بیش تر شدن نگاه قدرت های بزرگ نظیر 
آمریکا و روسیه به هند و چین به عنوان دو قدت بزرگ 
آسیایی از لحاظ جمعیت و اقتصاد  از یک سو و فضای 
رقابتی بین این دو کشور در حال رشد از دیگر سو، 
سبب افزیش توجه قدرت های بزرگ به »دهلی« و 
»پکن« برای یارگیری و افزایش قدرت نفوذشان در 
آسیا شده است. در این راستا خبرنگار مهر گفتگویی با 
»سائوراب کومار« سفیر هند در ایران انجام داده است 

که در ادامه از نظر میگذرد.

|| اخیـرا وزیـر خارجـه روسـیه گفتـه اسـت کـه 
همـکاری اسـتراتژیک روسـیه و هند ادامـه خواهد 
داشـت. در عین حال ما شـاهدیم که هند خواسـتار 
حمایـت چین و روسـیه از عضویت دائم این کشـور 
در شـورای امنیت سـازمان ملل متحد شـده اسـت. 
آیـا این بـه این معنی اسـت کـه سیاسـت خارجی 
هنـد در عرصـه بیـن المللـی بیشـتر همسـو بـا 

سیاسـتهای چیـن و روسـیه اسـت تـا آمریکا؟
مــا از بنیانگــذاران جنبــش عــدم تعهــد هســتیم و سیاســت مــا 
همــواره بــر اســاس ایجــاد روابــط خــوب بــا تمامی کشــورهای 
ــا  ــر م ــورهای دیگ ــه کش ــل هم ــت و مث ــوده اس ــان ب جه
ــرای منافــع  تصمیمــی را مــی گیریــم کــه بیشــترین نفــع را ب
ملــی هنــد داشــته باشــد بنابرایــن مــا بــه ایــن سیاســت خــود 
ــی  ــا تمام ــوب ب ــط خ ــتار رواب ــا خواس ــم داد م ــه خواهی ادام
ــتیم.  ــی هس ــای جهان ــدرت ه ــه ق ــان از جمل ــورهای جه کش
ــح و  ــد و صل ــی هن ــع مل ــش مناف ــا جهت ــی م ــت خارج سیاس

ــی اســت. ــات جهان ثب

ــت  ــی سیاس ــای همگرای ــه ه ــن عرص || مهمتری
ــن  ــه بی ــن در عرص ــیه و چی ــد و روس ــی هن خارج

ــتند؟ ــه هس ــی چ الملل
تمامــی کشــورها خواســتار سیاســت خارجــی مســتقل هســتند 
کــه در راســتای منافــع ملــی آنهــا اســت. سیاســت خارجــی که 
هنــد دنبــال می کنــد همیــن اســت. در قبــال کشــورهای دیگر 
ــه هــای همگرایــی  ــا دارای برخــی مشــرکات و برخــی زمین م
هســتیم. مــا قــرار اســت کــه بــه عضویــت ســازمان همــکاری 
شــانگهای درآییــم، بــا روســیه روابــط تاریخــی قدیمــی داریــم 
و اخیــرا هــم مقــدار زیــادی تجهیــزات نظامــی از ایــن کشــور 
خریــداری کــرده ایــم. روســیه همچنیــن در زمینــه انــرژی یکی 
از شــرکاء انــرژی هنــد اســت؛ بخصــوص در انــرژی هســته ای.

چیــن هــم بزرگتریــن همســایه و بزرگتریــن شــریک تجــاری 
ــد  ــال رش ــن در ح ــی و پک ــاری دهل ــط تج ــت و رواب ــا اس م
ــن  ــا چی ــز ب ــی نی ــی خوب ــادالت دفاع ــت. تب ــکوفایی اس وش
داشــته ایــم. در عرصــه بیــن المللــی هــم بــه عنــوان دو کشــور 
در حــال توســعه، دربــاره موضوعاتــی نظــرات یکســان داریــم.

|| یکـی از اهـداف آمریکا مهار چین در آسـیا اسـت. 
برخـی بـر ایـن باورنـد وقتـی کـه امریـکا بـه هند 
نزدیک می شـود سـعی دارد بـا ایجاد اختـالف بین 
چیـن و هند سیاسـت مهار چیـن را پیش بـرد. نظر 

شـما در ایـن خصوص چیسـت؟
مــن تمایلــی نــدارم دربــاره سیاســت خارجــی آمریــکا صحبــت 

کنــم مــا بــا هــر دو کشــور روابــط خوبــی داریــم.

|| اجــازه دهیــد ســوالم را اینگونــه مطــرح کنــم که 
هنــد تــا چــه انــدازه قصــد دارد بــا ایــن سیاســت 

آمریــکا همراهــی کنــد؟
آمریــکا سیاســت خارجی خــودش را در راســتای منافــع ملی اش 
دارد و مــن دربــاره آن اظهارنظــری نمــی کنم و همینطــور درباره 
سیاســت خارجــی دیگــر کشــورها. تــا آنجائیکــه بــه مــا مربوط 
اســت ایــن اســت کــه مــا بــا آمریــکا روابــط خوبــی داریــم و در 
عرصــه هایــی بــا هــم همــکاری داریــم و همینطــور بــا دیگــر 

کشــورهای جهــان.

|| آینــده پیمــان بریکــس مشــتمل بــر کشــورهای 
برزیــل، روســیه، هنــد، چیــن و آفریقــای جنوبــی را 

چگونــه مــی ببینیــد؟
بریکــس یــک ســازمان در حــال تحــول اســت. همــکاری هــا 
در میــان کشــورهای عضــو ســازمان بریکــس در حــال افزایش 
ــاد  ــه اقتص ــا در زمین ــوی اعض ــی از س ــات خوب ــوده و اقدام ب

ــه اســت. صــورت گرفت

ــی در  ــف آرای ــس را ص ــم بریک ــی توانی ــا م || آی
ــم؟ ــر بگیری ــکا در نظ ــل آمری مقاب

من فکر نمـی کنم که بریکس بخواهد با کشـوری، سـازمانی یا 
نهـادی مقابلـه کند. مـن فکر می کنـم اعضای بریکس دسـتور 
کارشـان اقتصـادی اسـت کـه در طول سـال هـا نیز گسـترش 
یافتـه اسـت. اقدامـات بریکـس بـرای همـه کشـورها از جملـه 

کشـورهای در حال توسـعه بسـیار مفید هسـتند.

ــه  ــکا ب ــش آمری ــت چرخ ــوص سیاس || در خص
ــم  ــرح کن ــوال را مط ــن س ــم ای ــی خواه ــیا م آس
ــکا  ــرای آمری ــد ب ــه ویــژه هن کــه اهمیــت آســیا ب

ــت؟ چیس
همانطوریکــه مــی دانیــم مرکــز ثقــل فعالیــت هــای اقتصــادی 
ــوس آرام منتقــل شــده  ــه اقیان ــه منطق ــه آتالنتیــک ب از منطق
ــورهای  ــر کش ــن و دیگ ــد، چی ــارت هن ــاد و تج ــت. اقتص اس
ــن  ــادی داشــته اســت و ای منطقــه آســیا و اقیانوســیه رشــد زی
ــورهای  ــت. کش ــده اس ــه ش ــت منطق ــب اهمی ــئله موج مس
منطقــه همچنیــن عــالوه بــر تجــارت بــا دیگر کشــورها ســعی 

ــد. ــش دهن ــن خودشــان را هــم افزای ــد تعامــالت بی دارن

|| موضــع و نگــرش هنــد در قبــال سیاســت 
چرخــش بــه آســیای آمریــکا چیســت؟

تصمیــم گیــری دربــاره سیاســت خارجــی کشــورها مربــوط بــه 
ــه نمــی  ــچ کشــوری توصی ــه هی ــا ب ــود کشــورها اســت. م خ

کنیــم کــه چــه سیاســت خارجــی را در پیــش گیــرد.

ــد  ــود از هن ــدار خ ــن دی ــا در آخری ــاراک اوبام || ب
روابــط هنــد و آمریــکا را تاریخــی خوانــد. اهمیــت 

ــکا چیســت؟ ــرای آمری ــد ب هن
ــد دموکراســی،  ــد مانن ــادی دارن ــد مشــترکات زی ــکا و هن آمری
ــدی  ــکان ج ــم ت ــای اخیره ــال ه ــه در س ــی ک ــط تاریخ رواب
خــورده اســت. آمریــکا کشــوری اســت کــه تکنولــوژی 
پیشــرفته ای دارد و مــی توانــد ســرمایه گــذاری هــای زیــادی 
در هنــد انجــام دهــد و مــا در تالشــیم تــا تعامــالت خــود را بــا 
امریــکا افزایــش دهیــم. مــا بــر اســاس منافــع ملــی امــان بــه 

ــم داد. ــه خواهی ــکا ادام ــا آمری ــالت ب تعام

ــن دو  ــارت آزاد بی ــان تج ــای پیم ــد از امض || بع
طــرف اقیانــوس آرام )ترانــس پاســیفیک( بــاراک 
ــد  ــه بای ــت ک ــکا اس ــن آمری ــت ای ــا گف اوبام
ــده  ــرای آین ــه را ب ــاری منطق ــای تج ــت ه سیاس
ــن کاری را  ــکا چنی ــر آمری ــرا اگ ــد زی ــن کن تعیی
نکنــد رقبایــش ایــن کار را خواهنــد کــرد. رویکــرد 

ــت؟ ــده چیس ــن معاه ــال ای ــد در قب هن
هنــد جــزء ایــن پیمــان تجــارت آزاد نیســت. اوبامــا بــه عنــوان 
رئیــس جمهــور آمریــکا سیاســت هایــی را دنبــال مــی کنــد که 
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بــه نفــع منافــع ملــی کشــورش باشــد.

||مهــم تریــن زمینــه هــای همــکاری ایــران و هند 
در پســا برجــام چیســت؟ عمــده تریــن محورهای 
ــران و  ــه ای ــد ب ــران خارجــه و نفــت هن ســفر وزی
توافقــات صــورت گرفتــه در ایــن راســتا چیســت؟
ــا تعامــالت  ــواره ب ــد هم ــران و هن ــط ای ــه رواب ــت ک ــد گف  بای
هدفمنــد در طــول قــرن هــا گســترده بــوده اســت. اشــتراکات 
فراوانــی در زبــان و فرهنــگ و ســنت بیــن مــردم ایــران و هنــد 
ــوی در حــوزه هــای  وجــود دارد و همــواره شــاهد ارتباطــات ق
بازرگانــی، نیــرو، فرهنگــی و پیوندهــای میــان مــردم بــا مــردم 
ــه  ــتیم ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــز ب ــا نی ــن م ــم. بنابرای ــوده ای ب
چگونــه ایــن ارتبــاط خــوب و گســترده را بیــش از پیــش کنیــم.
بــه عــالوه روابــط اقتصــادی و هــم چنیــن تعامــالت گازی کــه 
بیــن ایــران و هنــد وجــود دارد و چگونگــی پیشــبرد ایــن روابــط 

نیــز از جملــه اهدافــی اســت کــه دهلــی نــو دنبــال مــی کنــد.
ــت  ــه و نف ــران خارج ــه وزی ــفری ک ــز در س ــون نی ــم اکن  ه
ــای گازی و  ــی در بخــش ه ــتند، مذاکرات ــران داش ــه ای ــد ب هن
توســعه پــروژه میــدان گازی »فــرزاد ب« و همچنین گســترش 

ــت. ــورت گرف ــار« ص ــدر »چابه ــکاری در بن هم
ــژن  ــا »بی ــان« ب ــدا پراده ــدار »دارمن ــدا و در دی چنانچــه در ابت
نامــدار زنگنــه« وزاری نفــت دو کشــورصورت گرفــت، طرفیــن 
ــد  ــدار هن ــن دی ــتند. در ای ــازنده ای  داش ــت و س ــرات مثب مذاک
ــرف  ــورهای ط ــتر کش ــون بیش ــم اکن ــه ه ــرد ک ــالم ک اع
ــود،  ــژه خ ــخص و وی ــی مش ــی دارای فرمول ــا دهل ــرارداد ب ق
ــد  ــز بای ــران نی ــتند و ای ــت و گاز هس ــای نف ــرآورده ه ــرای ف ب
فرمــول گازی خــود را تعییــن و قیمــت آن را نیــز مشــخص کند 
و ســپس بــا توجــه بــه آن هنــد بتوانــد تصمیــم گیــری نهایــی 
خــود را بکنــد کــه آیــا ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش بــرای 

ــه. ــا ن ــود ی ــی اقتصــادی خواهــد ب دهل
ــه  ــر خارج ــوراج« وزی ــما س ــدار »سوش ــز در دی ــس از آن نی پ
ــز  ــران نی ــه ای ــر خارج ــور و وزی ــس جمه ــا رئی ــورمان ب کش
ــر گســترش  ــت و ب ــی صــورت گرف ــازنده و مثبت ــرات س مذاک
ــد شــد. ــت، گاز و پتروشــیمی تاکی ــه نف ــا در زمین همــکاری ه

ــد  ــرای هن ــران ب ــگاه ای ــرژی جای ــوزه ان || در ح
چیســت؟ آیــا هنــد قصــد دارد خــط لولــه »تاپــی« 

ــد؟ ــح« کن ــه »صل ــط لول ــن خ را جایگزی
 در ایــن زمینــه بایــد گفــت کــه هنــد نیــاز شــدیدی بــه انــرژی 
دارد و در نتیجــه بــرای تامیــن ایــن نیاز خــود از هر منبــع انرژی 
ــرژی را دریافــت خواهــد  کــه پتانســیل الزم را داشــته باشــد ان
کــرد و در ایــن راســتا تمــام گزینــه هــای پیــش رو را نیــز مــورد 

بررســی قــرار خواهــد داد.
چنانچــه در ســفر اخیــر وزیــر نفــت و گاز کشــور هنــد بــه ایران 
ــط در  ــروژه هــای گاز و بســط و گســترش رواب ــورد پ ــز در م نی
ایــن راســتا ســخنی به میــان آمــد. پــروژه میــدان گازی »فــرزاد 
ب« نیــز مــورد بررســی قــرار گرفــت و موضــوع بازاریابــی گاز 
بــه هنــد ســپرده شــد کــه ایــن موضــوع نیــاز بــه ســرمایه قابل 
توجهــی دارد و از ایــن رو مــا بایــد همــه چیــز را مــورد بررســی 
ــرمایه  ــا س ــه آی ــم ک ــل کنی ــان حاص ــا اطمین ــم ت ــرار دهی ق
ــه  ــه. البت ــا ن ــود ی گــذاری در ایــن بخــش اقتصــادی خواهــد ب
ــان  ــالدی جــاری زم ــان ســال می ــا پای ــن موضــوع ت ــرای ای ب

تعییــن شــده اســت.

|| امــا در مــورد خــط لولــه صلــح بایــد گفــت کــه 
قــرارداد آن در ســال 2002 بــه امضــا رســیده طــی 
ــه  ــال 2012 ب ــه در س ــد ک ــن ش ــا برای ــق بن تواف
ــات  ــام اقدام ــم انج ــی رغ ــا عل ــد، ام ــان برس پای

ــه  ــط لول ــن خ ــر از ای ــاخت 900 کیلومت الزم و س
تــا مــرز پاکســتان از ســوی ایــران، هیــچ اقدامــی 
ــورت  ــد ص ــتان و هن ــور پاکس ــمت دو کش از س
ــی  ــام و اجرای ــوز تم ــروژه هن ــن پ ــت و ای نگرف

ــت. ــده اس نش
ــده  ــه در آین ــد ک ــد دی ــم بای ــی کنی ــگاه نم ــته ن ــه گذش ــا ب م
چگونــه مــی توانیــم روابــط خــود را گســترش دهیــم و در واقــع 

مقصــود مــا ایــن اســت.
ــران و هنــد گارگــروه مشــترک   همچنیــن بایــد گفــت کــه ای
ــی طیــب  ــز »عل ــد و در دســامبر ســال گذشــته نی ــرژی دارن ان
نیــا« وزیــر اقتصــاد و دارایــی ایــران در راس یــک هیــت تجاری 
و اقتصــادی بــا شــرکت در کمیســیون اقتصــادی ایــران وهنــد 
دربــاره افزایــش همــکاری هــای دو کشــور در احــداث خطــوط 
انتقــال گاز، مبــادالت بانکــی و تجــاری حــوزه هــای ترانزیــت، 
جــاده، راه آهــن، پتروشــیمی بحــث و تبادل نظــر پرداختنــد و در 
پایــان نیــز بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــا توافــق هایــی کــه 
در کمیســیون اقتصــادی دو کشــور صــورت مــی گیــرد، روابــط 

ایــران وهنــد هرچــه ســریع تــر توســعه مــی یابــد.

همانطــور کــه در ابتــدا نیــز گفتــم هند کشــوری اســت کــه نیاز 
ــرای تأمیــن ایــن نیــاز  ــه انــرژی دارد و در نتیجــه ب شــدیدی ب
تمــام گزینــه هــای مطــرح و پیــش رو از جملــه ایــران را مــورد 

بررســی قــرار مــی دهــد.
 امــا بایــد در نظــر داشــت کــه وقتــی گزینــه ای مطــرح مــی 
شــود و مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد، بایــد تمــام جنبــه هــای 
فنــی و اقتصــادی آن مــورد ارزیابــی قــرار بگیــرد و پــس از ایــن 

ارزیابــی هــا تصمیــم نهایــی اتخــاذ شــود.

ــن  ــال ای ــد و در اتص ــرای هن ــار ب ــگاه چابه || جای
ــت؟ ــاز چیس ــه و قفق ــیای میان ــه آس ــور ب کش

چابهــار بنــدر ترانزیتــی بســیار مهمــی اســت. مــن خود شــخصا 
دو بــار بــه چابهــار ســفر و از ایــن بنــدر بازدیــد کــرده ام. وزیــر 
نفــت مــا نیــز در ســفر اخیــر خــود بــه ایــران از ایــن بنــدر بازدید 

کــرد.
  همانطــور کــه مــی دانیــد در حــال حاضــر نیــز متــن توافــق 
نامــه ســه جابنــه چابهــار بیــن ایــران، هنــد و افغانســتان نهایی 
شــد و بــه امضــا رســید و هنــد هــم از ایــن توافقنامــه حمایــت 
خواهــد کــرد چــرا کــه بــا توســعه بنــدر چابهــار هنــد مــی تواند 
بــه تمــام منطقــه آســیای میانــه و قفقــاز مرتبــط شــود و ایــن 
نــه تنهــا بــه نفــع دو کشــور بلکــه بــه نفــع منطقــه نیز هســت.

|| آیــا اقــدام هنــد بــرای ســرمایه گــذاری در بنــدر 
چابهــار بــرای رقابــت و مقابلــه بــا اقــدام چیــن در 

بنــدر »گــوادر« پاکســتان اســت؟
ــا  ــا کســی رقابــت نمــی کنیــم. مــا در حــال همــکاری ب مــا ب
ــه از  ــا و منطق ــرای م ــار ب ــدر چابه ــران هســتیم و بن ــت ای دول
اهمیت بســزایی برخــوردار اســت. ارتباطات با ســایر کشــورهای 
منطقــه امــروز از جملــه موضوعــات مهمــی اســت که بــرای ما 
حائــز اهمیــت اســت و از جملــه  آن مــی تــوان بــه دسترســی به 
افغانســتان، آســیای میانــه و قفقــاز اشــاره کــرد کــه چابهــار در 

ایــن فراینــد نقــش بســیار مهمــی را بــازی میکنــد.

|| »حامــد کــرزای« رئیــس جمهــوری ســابق 
افغانســتان اعــالم کــرد کــه ایــران، روســیه و هند 
نیــز بایــد وارد مذاکــرات صلــح کابــل شــوند، نظــر 

ــت؟ ــوص چیس ــن خص ــما در ای ش
 افغانســتان و رونــدی کــه بــرای ایجــاد صلــح در این کشــور در 
پیــش گرفتــه شــده از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت. 
چــرا کــه ایجــاد امنیــت در افغانســتان بــه منزلــه امنیــت در کل 

منطقــه اســت.
امـا بـرای برقـراری امنیـت در این کشـور ابتـدا باید ریشـه های 
تروریسـم نابـود و آن حمایتـی کـه از تروریسـم دربیـرون از 
افغانسـتان صـورت می گیرد نیـز به پایان برسـد. هند نیـز از هر 
اقدامـی که  در راسـتای  برقـراری ثبـات و امنیت در افغانسـتان  
صـورت می گیـرد، حمایـت می کنـد و با هـر قدمی کـه در این 

راسـتا برداشـته می شـود همراهـی خواهـد کرد.

ــب  ــتان متعاق ــد و پاکس ــه هن ــرات دوجانب || مذاک
ــان  ــی »پت ــگاه هوای ــه پای ــتی ب ــه تروریس حمل
ــما  ــر ش ــه نظ ــاد. ب ــق افت ــه تعلی ــد ب ــوت« هن ک
ایــن مذاکــرات در چــه زمانــی دوبــاره ازســرگرفته 

ــد؟ ــد ش خواه
مــا خواهــان بهبــود روابــط بــا »اســالم آبــاد« هســتیم و در این 
ــفر  ــم. س ــام داده ای ــز انج ــادی را نی ــیار زی ــات بس ــتا اقدام راس
ــر  ــر و »سوشــما ســوراج« وزی ــودی« نخســت وزی ــدرا م »نارن
ــتای  ــی در راس ــز اقدامات ــتان نی ــه پاکس ــا ب ــور م ــه کش خارج

ــود. ــط دو کشــور ب ــادی ســازی رواب ع
در واقــع مــا خواهــان ایــن هســتیم کــه روابــط دو کشــور عادی 
باشــد و بــرای رســیدن بــه ایــن وضعیــت ابتدا بایــد تروریســم و 

آن حمایتــی کــه از بیــرون از آن مــی شــود نابــود گردد.

ایران در جهان
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به همت دانشگاه تهران برگزار شد؛

سمینار »روابط ایران 
و فرانسه« با نگاهی بر 

آینده پژوهی راهبردی
دیپلماســی مذهبی، نقــش پاریــس در مذاکرات هســته ای ایــران و 
فرصــت هایــی کــه بــا تقویت مفهــوم اتحــاد هوشــمند پیــش روی 
ــط  ــورد بحــث در ســمینار »رواب دو کشــور اســت از موضوعــات م

ایــران و فرانســه« بــود.
دانشــگاه تهــران بــه تازگــی میزبــان نشســتی بــا عنــوان »روابــط 
ایــران و فرانســه« بــود کــه بــا حضــور اســاتیدی چــون »امانوئــل 
دوپویــی« رئیــس موسســه آینــده نگــری و امنیــت اروپــا، »دانیــال 
دلفانــی« مدیــر آموزشــگاه عالــی روش شناســی علــوم انســانی در 
ــزب  ــل ح ــن المل ــط بی ــئول رواب ــزاد« مس ــم پاک ــس و »کری پاری
سوسیالســت فرانســه، در دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی برگزار 

شــد.
از جملــه موضوعــات مــورد بحــث در ایــن نشســت مــی تــوان بــه 
انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 20۱7 فرانســه و نحــوه تعامــل 
ــه راه  ــران، نقش ــا ای ــور ب ــن کش ــی ای ــزاب سیاس ــک از اح ــر ی ه
مشــترک در همــکاری بــا آفریقــا و همچنیــن بررســی روابــط ایران 

و فرانســه در چارچــوب آینــده پژوهــی راهبــردی اشــاره کــرد.
ــجویان  ــاتید و دانش ــی از اس ــان جمع ــه در می ــمینار ک ــاز س در آغ
ــا توجــه  ــل دوپویــی ب ــر امانوئ دانشــگاه تهــران برگــزار شــد، دکت
ــع  ــه مناف ــگاه ب ــا ن ــه ای و ب ــه ضــرورت همــکاری هــای منطق ب
مشــترکی کــه ایــران و فرانســه مــی تواننــد در گســتره قــاره آفریقا 
دنبــال کننــد، اظهــار داشــت: شــاید بتــوان گفــت کــه قــاره آفریقــا 
ــه 60  ــیا در ده ــه آس ــه ک ــت از آنچ ــی اس ــر مدل ــال حاض در ح
تجربــه کــرد. منظــور از ایــن حــرف کشــورهای در حــال توســعه 
اســت. در واقــع مــا بــا بازتعریــف مفاهیــم گوناگونــی مثــل دولــت، 
ــرو هســتیم.  ــروت هــای موجــود روب اســتفاده و بهــره گیــری از ث
ــا در واقــع  اصــل صحبــت هــای مــن ایــن اســت کــه دفــاع اروپ
بــه شــکلی بــا مســئله دفــاع آفریقــا گــره خــورده اســت. در اینجــا 

ــوزش مطــرح اســت. بحــث همــکاری مشــترک و بحــث آم
ــاره  ــن ق ــی تری ــع نظام ــا در واق ــاره آفریق ــی، ق ــه دوپوی ــه گفت ب
ــزار  ــل، 40 ه ــازمان مل ــی س ــزار کاله آب ــت. از ۱80 ه ــان اس جه
نفــر در قــاره آفریقــا مســتقر هســتند کــه از ایــن تعــداد ۱0 هــزار 
نفــر هــم فرانســوی هســتند. از ســوی دیگــر، قــاره آفریقــا را قــاره 
اســالم هــم مــی نامیــم. بنابرایــن شــاید بهتــر باشــد کــه در ایــن 
قــاره نوعــی دیپلماســی مذهبــی را در نظــر بگیریــم و ایــن کاری 
اســت کــه برخــی از کشــورها در حــال حاضــر انجــام مــی دهنــد.
وی ادامــه داد: حــال ســوال ایــن اســت کــه چــرا ایــران ایــن هدف 
را پیگیــری نکنــد؟ همانطــور کــه گفتــم بعضــی از کشــورها ایــن 
ــه  کار را انجــام مــی دهنــد. مثــال مصــر بیشــتر تمرکــز خــود را ب
ــه و  ــا ترکی ــرده اســت و ی ــز ک ــا متمرک ــر آفریق ــه ب جــای مدیتران
مراکــش بــا تعلیــم دادن امامــان مســاجد در حــال ترویــج اســالم 

)مطابــق بــا معیارهــای مــورد نظــر خــود( هســتند.
بــه عقیــده دوپویــی، ایــران بایــد نقــش بیشــتری را در چارچــوب 
ــد کــرد  ــه وی تاکی ــد. البت ــا کن آمــوزش و دیپلماســی مذهبــی ایف
کــه ایــران در ایــن زمینــه فعــال بــوده اســت.  بــه عنــوان مثــال 30 
هــزار نفــر از دانشــجویانی کــه در آفریقا هســتند از ســوی دانشــگاه 

بیــن المللــی »جامعــه المصطفــی« آمــوزش دیــده انــد.
ــج  ــرای تروی ــی ب ــن فرصت ــع ای ــت: در واق ــاره گف ــن ب وی در ای
مذهــب شــیعه اســت و در ایــن راه ایــران مــی توانــد با کشــورهای 
دیگــر از جملــه مراکــش همــکاری کنــد. بــرای رســیدن بــه یــک 
ــوب  ــا را در چارچ ــاره آفریق ــوان اســالم در ق ــی ت ــی م ــدل نهای م
هــای مختلفــی مثــل سیاســی، اســالم گرایــی و حتی ســکوالریزم  

بــه بحــث گذاشــت.
دوپویــی در توضیــح نــگاه راهبــردی کــه مــی تــوان بــه مســائل 
ــاده ای زد و  ــال س ــت، مث ــان داش ــری زب ــل فراگی ــی مث فرهنگ
ــه فرانســه در  ــفر ب ــن در س ــوری چی ــس جمه ــی رئی ــت: زمان گف
ــن  ــی در ای ــجوی چین ــزار دانش ــور 50 ه ــی حض ــه چرای ــخ ب پاس
کشــور  اعــالم کــرد کــه مــا بــرای یادگیــری زبــان فرانســه اینجــا 
ــان فرانســه را یــاد گرفتــه و بعــد  ــا زب نیســتیم بلکــه آمــده ایــم ت
ــوذ  ــوزه نف ــم و ح ــه کار بگیری ــا ب ــود را در آفریق ــای خ ــه ه آموخت

ــم. خــود را بیشــتر کنی
در ادامــه نشســت، دکتــر کریــم پاکــزاد در مقــام یکــی از اعضــای 
ــه تعریفــی  ــه ارائ برجســته حــزب حاکــم سوسیالیســت فرانســه ب
ــا در نظــر  ــن کشــور پرداخــت و ب ــزاب سیاســی ای مختصــر از اح
گرفتــن انتخابــات ریاســت جمهــوری 20۱7 فرانســه، شــرح 
ــا  ــن احــزاب سیاســی ب ــک از ای ــر ی ــل ه کوتاهــی از نحــوه تعام

ــران داد. ای
وی در ایــن بــاره گفــت: پیــش بینــی اوضــاع انتخابــات فرانســه بــا 
توجــه بــه اینکــه افــکار عمومــی در ایــن کشــور بــه راحتــی تحــت 
ــرد،  ــی گی ــرار م ــی  ق ــی و سیاس ــک اجتماع ــائل کوچ ــر مس تاثی
بســیار دشــوار اســت.   کوچکتریــن عوامــل اقتصــادی، اجتماعــی و 

تروریســتی مــی توانــد در نــوع انتخــاب مــردم موثــر باشــد.    
بــا ایــن حســاب، قــادر نیســتیم کــه تحــوالت یــک ســال آینــده 
را بــه طــور کامــل پیــش بینــی کنیــم ولــی بــا اتــکا بــه برخــی از 

شــاخص هــا مــی توانیــم احتماالتــی را لحــاظ کنیــم.
ــان  ــا پای ــر ت ــه اگ ــد« وعــده داده ک ــه داد: »فرانســوا اوالن وی ادام
دوره ریاســت جمهــوری خــود شــاخص اشــتغال زایــی را افزایــش 
ــرد  ــزد نخواهــد ک ــات نام ــرای حضــور در انتخاب ندهــد، خــود را ب
ــای در  ــع اقتص ــر وض ــن اواخ ــه ای ــت ک ــحالی اس ــای خوش و ج
ــد  ــدی رون ــا ح ــکاری ت ــرخ بی ــه ن ــه اســت ک ــش رفت ــی پی جهت
نزولــی داشــته اســت. اگــر اوالنــد بتوانــد طــی ۱0 مــاه آینــده، نرخ 
ــروزی وی در  ــال پی ــورت احتم ــن ص ــد در ای ــم کن ــکاری را ک بی
انتخابــات ریاســت جمهــوری 20۱7 فرانســه افزایــش چشــمگیری 

ــد داشــت. خواه
پاکــزاد تاکیــد کــرد: سرنوشــت انتخابــات در عیــن حــال وابســته 
ــی  ــه کس ــت چ ــزاب راس ــی اح ــزد اصل ــه نام ــت ک ــن اس ــه ای ب
خواهــد بــود؟ فرامــوش نکنیــم کــه فرانســه در ســال هــای اخیــر 
شــاهد رشــد نیــروی قدرتمنــدی بــوده اســت کــه از عواملــی چون 
بیــکاری، بحــران پناهنــدگان، اقتصــاد و همــه مشــکالت اجتماعی 
ســوء اســتفاده مــی کنــد و در عیــن حــال سیاســتی نــژاد پرســتانه 
دارد. ایــن حــزب »جبهــه ملــی فرانســه« نــام دارد و شــرایط امــروز 
بــه گونــه ای اســت کــه مــی توانیــم توفیقاتــی را بــرای »ماریــن 

لوپــن« رهبــر آن پیــش بینــی کنیــم.

ــی  ــاره چگونگ ــزود: در ب ــه اف ــت فرانس ــزب سوسیالیس ــو ح عض
ــن حــزب راســت  ــی بی ــاوت چندان ــران تف ــا ای ــراری رابطــه ب برق
ســنتی و حــزب چــپ ســنتی وجــود نــدارد. امــا در خصــوص جبهه 
ملــی وضــع فــرق مــی کنــد. ایــن حــزب اســالم هراســی را ترویج 
مــی کنــد و شــدیدا علیــه کشــورهای عربــی اســت و بــا ایــران هم 
اگــر چه عــرب نیســت بــه دلیــل مســلمان بــودن ســر ناســازگاری 

دارد.
ــران  ــته ای ای ــرات هس ــس در مذاک ــش پاری ــوص نق وی در خص
گفــت: اگــر توجــه کــرده باشــید در جریــان مذاکــرات هســته ای، 
ــایر  ــه س ــبت ب ــری نس ــع ت ــع قاط ــه مواض ــه فرانس ــر خارج وزی
ــه  ــه فرانس ــود ک ــل نب ــه آن دلی ــن ب ــت. ای ــود داش ــان خ همتای
مخالــف توافــق یــا بــه دنبــال کارشــکنی بــود. از همان لحظــه ای 
کــه آمریــکا اراده آن را پیــدا کــرد کــه بــا ایــران کنــار بیاید، فرانســه 
هــم تصمیــم مشــابهی را گرفــت. ســختگیری  فرانســه در برخــی 
مــوارد فقــط در راســتای اعتبــار بخشــی بــه توافــق هســته ای بــود 
تــا بــه ایــن ترتیــب بــا رعایــت همــه جوانــب حســاس در جهــت 
خلع ســالح مثلــث اســرائیل، عربســتان ســعودی و جمهوریخواهان 
آمریکایــی پیــش بــرود و بــه آنهــا بفهانــد کــه این توافــق به انــدازه 

کافــی محکــم هســت.
پاکــزاد تاکیــد کــرد: درســت بــه همیــن دلیل اســت کــه از فــردای 
امضــای توافــق هســته ای فرانســه ابتــکار عمــل را بــرای بهبــود 

هــر چــه بهتــر روابــط بــا ایــران بــه دســت گرفــت.
در نهایــت، دکتــر »دانیــال دلفانــی« بــه عنــوان آخریــن ســخنران 
ــردی و  ــی راهب ــده پژوه ــاره آین ــت درب ــه صحب ــت ب ــن نشس ای
بررســی روابــط ایــران و فرانســه در چارچــوب آینــده هــای ممکــن 

ــت. پرداخ
ــی  ــر م ــا کمت ــخ دیپلماســی اروپ ــت: در تاری ــاره گف ــن ب وی در ای
بینیــم کــه یــک کشــور اروپایــی رابطــه ای چنیــن بــی ســابقه بــا 
ــران در همــه چارچــوب هــای سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی  ای
ــور  ــه دو کش ــی را در رابط ــوم زمان ــه مفه ــن س ــد. م ــته باش داش
تعریــف مــی کنــم کــه مــا در آینــده پژوهــی راهبــردی بــا آنها ســر 

ــده اســت. ــال و آین ــته، ح ــامل گذش ــم و ش و کار داری
دلفانـی ادامـه داد: به نظـر می آید کـه در حال حاضر نوعی گذشـته 
گرایـی در رابطـه ایـران و فرانسـه وجـود دارد. این گذشـته از لحاظ 
فرهنگـی بسـیار خـوب بـوده اسـت حـال آنکه بـه لحاظ سیاسـی 
چنـدان درخشـان نیسـت و صد البتـه که لحظـات بسـیار تاریک و 
زخـم هایی در رابطه دو کشـور وجـود دارد. این زخم ها بـه گونه ای 
اسـت که اگـر در گذشـته گرایی باقـی بمانیـم هیچ تاثیـر مثبتی در 

حال وآینـده رابطـه طرفین باقـی نخواهد گذاشـت.
وی تاکیـد کـرد: مـا در حـوزه سیاسـی مشـکالت زیـادی داریـم و 
متاسـفانه در حـوزه اقتصـادی و تجاری هم فرانسـه هنوز دید شـبه 
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اسـتعماری خـود را نگـه داشـته اسـت. متاسـفانه فرانسـه بـه جای 
بهبـود و بـه کاری گیـری مفهـوم و سـاز و کار تبـادل اقتصـادی و 
بازرگانـی بیشـتر به چشـم مشـتری بـه ایـران نـگاه کـرده. رابطه 
اقتصـادی فرانسـه و ایران بیشـتر در چارچـوب فروشـنده و خریدار 
اسـت. تـا موقعی که فرانسـه ایـران را به چشـم خریدار نـگاه کند و 
در همـه رسـانه هـا از این کشـور بـه عنوان یـک بـازار 80 میلیونی 

یـاد کنـد، راه به جایـی نخواهـد برد.
ــان  ــی را در زم ــد تغییرات ــران و فرانســه بای ــی، ای ــده دلفان ــه عقی ب
حــال ایجــاد و مکانیــزم هایــی را در حــوزه های مختلــف فرهنگی، 
سیاســی و اقتصــادی تعریــف کننــد تــا بــه یــک آینــده مطلــوب 

رســیده و بــه لحــاظ زمانــی بــه ایــن هــدف نزدیکتــر شــوند.
امــا وی تاکیــد کــرد: مــا در روابــط ایــران و فرانســه بــا چنــد چالش 
روبــرو هســتیم. مهمتریــن چالــش دشــواری هایــی از جانــب خــود 
ــن  ــه ای ای ــای خاورمیان ــت ه ــوع سیاس ــه در موض ــت فرانس دول

کشــور بــه ویــژه سیاســت تعامــل بــا اعــراب اســت.
بــه گفتــه دلفانــی، بحــث اصلــی خاورمیانــه امــروز ریتــم 
ــی  ــم پیچیدگ ــن ریت ــی ای ــم خوردگ ــه ه ــت و ب ــتراتژیک اس اس

ــد. ــی کن ــاد م ــادی را ایج زی
ــم  ــه ه ــابقه ب ــی س ــل و ب ــه کام ــوریه نمون ــح داد، س وی توضی
ــم  ــت. بــه ه ــتراتژیک اس ــم اس ــفتگی در ریت ــی و آش ریختگ
ــت و  ــم و دریاف ــه فه ــی اینک ــتراتژیک یعن ــم اس ــی ریت ریختگ
تعریــف بعضــی مفاهیــم اســتراتژیک مثــل خطــر، تهدیــد و منافع 
مشــترک دچــار آشــفتگی مــی شــود آن هــم در حــوزه ژئوپلیتیکی 
ــادی و  ــی، اقتص ــاظ سیاس ــه لح ــورها ب ــدام از کش ــر ک ــه ه ک

ــد. ــژه ای دارن ــات وی ــم ارتباط ــا ه ــی ب فرهنگ
ــه  ــم اســتراتژیک خاورمیان ــگاه وی، مســئله دیگــری کــه ریت از ن
ــوزه،  ــن ح ــه در چشــم کشــورهای ای ــم زده آن اســت ک ــه ه را ب
ارتباطــات بــرون منطقــه ای نســبت بــه ارتباطــات درون منطقــه 
ــازی در  ــان ســاده ب ــه بی ــه اســت.  ب ــت بیشــتری یافت ای ارجحی
خــارج از زمیــن بــازی انجــام مــی شــود آن هــم زمینــی کــه برای 
ــار تعــداد زیــادی بازیگــر درآن حضــور دارنــد. در بحــران  اولیــن ب
کنونــی خاورمیانــه مســئله بــی ســابقه و در عیــن حــال جالــب آن 
اســت کــه حتــی در بعضــی لحظــات یــک کشــور کوچــک هــم 
مــی توانــد هــم وزنــی کــرده و معــادالت بــازی را بــه هــم بزنــد.
دلفانــی در ادامــه گفــت: مســئله دیگــری کــه بایــد بــه آن پرداخت 
ایــن اســت کــه برخــی در ایــران فکــر مــی کننــد مرکــز ثقــل بین 
ــه نفــت  ــکا دیگــر احتیاجــی ب ــال آمری ــر کــرده و مث ــی تغیی الملل
عربســتان نــدارد و منطقــه در حــال تخلیــه اســت و بــه جــای آن 
ــه  ــران، روســیه و فرانســه وجــود دارد. ب ــرای حضــور ای ــی ب مجال

ایــن قضیــه بایــد بــا دقــت نــگاه شــود.
وی تاکیــد کــرد: دوره اتحادهــای راهبــردی کالســیک باقــی مانده 
ــاد  ــا اتح ــر ب ــا دیگ ــت.  م ــده اس ــام ش ــرد تم ــگ س از دوران جن
راهبــردی بــه عنــوان یــک مفهــوم کامــل روبــرو نیســتیم. مــا در 
حــال حاظــر مــی توانیــم ائتــالف راهبــردی، همراهــی راهبــردی 
آن هــم بــه صــورت کوتــاه مــدت داشــته باشــیم بــه طــوری کــه 
در هــر لحظــه قابــل تغییــر باشــد. ایجــاد اتحادهــای موضوعــی و 
موضعــی کوتــاه مــدت اتفــاق بســیار مهمــی اســت و بایــد دیــد در 
چارچــوب تئــوری بــازی هــا چطــور ایــران و فرانســه مــی تواننــد 
ــوع  ــن ن ــد باشــند. در ای ــوم جدی ــن مفه ــرای ای ــی ب ــل مدل حداق
اتحادهــای موضوعــی کوتــاه مــدت، بــه ویــژه در حــوزه اقتصادی، 
ــا چنــد کشــور ارتبــاط داشــت چــون در  مــی تــوان در آن واحــد ب
ــور  ــا کش ــم زد و ب ــه ه ــاد را ب ــن اتح ــوان ای ــی ت ــه م ــر لحظ ه

دیگــری وارد اتحــاد شــد.   
دلفانــی در نهایــت گفــت: تقویــت ایــن مفهــوم )برقــراری 
اتحادهــای موضوعــی و موضعــی کوتــاه مــدت( مــی توانــد بــه ما 
در کاهــش ایــرن هراســی و ایــران گریــزی کمــک کنــد. در همین 
چارچــوب مــی تــوان بــا لحــاظ کــردن برخــی تغییــرات مفهومــی 
بــه اتحــاد هوشــمند فکــر کــرد - اتحــادی کــه اســتراژیک بــوده، 
ــاه  ــر ج ــده ای دارد، عنص ــف ش ــخص و تعری ــای مش ــدازه ه ان
طلبــی را در خــود گنجانــده و در عیــن حــال واقــع گرایانــه و کوتــاه 

مــدت اســت.

جواد حیران نیا-وحید پورتجریشی

ــل دانشــگاه شــیکاگو  ــوم سیاســی و حقــوق بین المل اســتاد عل
ــی  ــکا در رومان ــکی آمری ــپر موش ــتقرار س ــت اس ــد اس معتق
بخشــی از مســاله بزرگتــر کشــمکش تســلیحاتی میــان 

ــت. ــا اس ــرق اروپ ــکو در ش ــنگتن و مس واش
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــکا ب بعــد از گذشــت یــک دهــه از طــرح آمری
ــدات روســیه روز  ــود تهدی ــا وج ــران و ب ــدات موشــکی ای تهدی
ــدازی شــد. ــا راه ان ــکا در اروپ ــج شــنبه ســپر موشــکی آمری پن

ــالش  ــا ت ــال ه ــذاری و س ــرمایه گ ــا دالر س ــد از میلیارده بع
ــات  ــی هــای روســیه، مقام ــع نگران ــرای رف ــزی ب ــه ری و برنام
آمریکایــی و ناتــو اجرایــی شــدن ایــن طــرح را اعــالم کردنــد.

رابــرت بــل نماینــده وزیــر دفــاع آمریــکا در ناتــو بــا بیــان اینکه 
اکنــون مــا قابلیــت دفــاع از اروپــا را داریــم مدعــی شــد: ایرانــی 
ــا هــم  ــوان موشــکی خــود هســتند م ــش ت هــا در حــال افزای

بایــد جلوتــر از آنهــا باشــیم.
ــه  ــن ســپر موشــکی روســیه نیســت و ب ــت: هــدف ای وی گف

ــد شــد. ــو خواه ــل نات ــن سیســتم تحوی زودی ای
ایــن ســپر موشــکی در منطقــه دور افتــاده ای از رومانــی 
قــرار دارد و روز جمعــه آمریــکا ســاخت دومیــن سیســتم ســپر 
ــا ســال  ــرار اســت ت موشــکی را در لهســتان آغــاز کــرد کــه ق

ــد. ــرداری برس ــره ب ــه به 20۱8 ب
ــپرهای  ــن س ــدف ای ــیه ه ــکا روس ــای آمری ــالف ادع ــر خ ب
موشــکی آمریــکا را بــی تاثیــر کــردن تســلیحات اتمــی روســیه 
ــا در صــورت درگیــری هســته ای بیــن دو طــرف  ــد ت مــی دان
ــن اســتفاده  ــد اولی ــکا بدهــد کــه بتوان ــه آمری ــن امــکان را ب ای

ــه روســیه باشــد. ــده از موشــک اتمــی علی کنن
ــا پروفســور  ــرا در گفتگــو ب ــه اهمیــت ایــن موضــوع آن نظــر ب
»رابــرت بیانچــی« مــورد بحــث و گفتگــو قــرار دادیــم کــه در 
ــوم سیاســی و حقــوق  ــرت بیانچــی اســتاد عل ــد. راب ــی می آی پ
بین الملــل در دانشــگاه شــیکاگو و محقــق میهمــان در دانشــگاه 

ملــی ســنگاپور اســت.
ــن و جهــان اســالم اســت. وی  ــرت بیانچــی چی تخصــص راب
کتابــی در زمینــه ارتبــاط چیــن بــا جهــان اســالم بــه نــگارش 
دانشــگاه شــیکاگوی  آموختــه  دانــش  او  اســت.  درآورده 
آمریکاســت و ســابقه تدریــس در دانشــگاههای شــیکاگو، قطر، 
دانشــگاه آمریکایــی قاهــره و دانشــگاه پنســیلوانیای آمریــکا را 
دارد. او عضــو ســازمانهای مختلــف بین المللــی بــوده و هســت و 
در برنامــه نفــت در برابــر غــذای ســازمان ملــل متحد مشــارکت 
داشــته اســت. کتــاب اخیــر او »جهانــی شــدن اســالمی« نــام 
ــه بررســی افزایــش نقــش کشــورهای اســالمی در  دارد کــه ب

ــردازد.  ــی می پ ــر چندفرهنگ گرای ــی ب ــل مبتن ــن المل نظــام بی
»گروههــای ذینفــوذ و توســعه سیاســی در ترکیه« دیگــر کتاب 
ــه از ســوی انتشــارات دانشــگاه پرینســتون منتشــر  اوســت ک

شــده اســت.

|| هــدف آمریــکا از اســتقرار ســپر دفــاع موشــکی 
در رومانــی چیســت و آیــا ایــن اقــدام را مــی تــوان 
ــیر  ــرق تفس ــه ش ــو ب ــترش نات ــتای گس در راس

ــرد؟ ک
ــی بخشــی از مســاله  ــکا در رومان ــاع موشــکی آمری ــگاه دف پای
ــنگتن و مســکو در  ــان واش ــر کشــمکش تســلیحاتی می بزرگت
شــرق اروپــا اســت. هــر دو طــرف در حــال دســت و پنجــه نــرم 

کــردن بــرای حفــظ موقعیــت خــود هســتند.
ــا در حــال  ــدرت خــود اســت و اوبام ــای ق ــن در حــال احی پوتی
عقبگــرد. امــا هیــچ یــک از آنهــا بــه دنبــال ایجــاد چالــش در 
ــط  ــت رواب ــه کــه موجــب تقوی بازدارندگــی هســته ای دو جانب
ــه  ــر را ب ــکا یکدیگ ــیه و آمری ــتند. روس ــده نیس ــا ش ــان آنه می
تخاصــم و چنــگ زدن بــه هــر فرصتــی بــرای توســعه توانایــی 

جنگــی خــود متهــم مــی کننــد.
پوتیــن اوبامــا را مجبــور خواهــد کــرد تــا بــه جــای توجــه بــه 
نمایــش منطقــه شــرق آســیا - آرام، نــگاه خــود را  معطــوف بــه 
تخصیــص منابــع بیشــتر بــرای دفــاع از اروپــا و خاورمیانــه کند.

|| اقــدام آمریــکا در اســتقرار ســپر دفــاع موشــکی 
در رومانــی چــه آثــاری بــر امنیــت ملــی روســیه و 

ایــران خواهــد داشــت؟
ــرای چیــن  ــه پیشــرفتی دو ســر ســود ب ایــن مســاله تبدیــل ب
ــه  ــکا در بازگشــت ب ــه ســر کــردن آمری شــده اســت. دســت ب
ــه  ــیه ب ــتر روس ــردن بیش ــته ک ــوس آرام و وابس ــه( اقیان )منطق
کمــک هــای چیــن در جهــت شکســتن تحریــم هــای غــرب.

موقعیــت ایــران در ارتقــای تاثیرگــذاری بــر قــدرت هــای بزرگ 
آن هــم در شــرایطی کــه بــی اعتمــادی میــان آنهــا پیوســته در 

حــال رشــد اســت، خــوب اســت.
اهمیــت اقتصــادی و جغرافیایــی ایــران، ایــن کشــور را تبدیل به 
شــریکی بــا ارزش کــرده کــه رهبــران آمریــکا، اروپــا، روســیه و 
چیــن بــرای بــه دســت آوردن ایــن شــریک بــا یکدیگــر رقابت 
ــه هــر یــک از ایــن  مــی کننــد. از آنجــا کــه تهــران نســبت ب
قــدرت هــا نــه موضــع آن چنــان خصمانــه دارد و نــه بــه هیــچ 
یــک از آنهــا وابســتگی آنچنــان زیــادی دارد، لــذا بایــد بتوانــد از 

تمامــی آنهــا بهــره ببــرد.

|| انگلســتان ممکــن اســت از اتحادیــه اروپــا 
احتمالــی  خــارج شــود. در صــورت خــروج 
ــا ایــن امــر منجــر  ــه آی انگلســتان از ایــن اتحادی

ــد؟ ــد ش ــو نخواه ــف نات ــه تضعی ب
معلــوم نیســت کــه تــرک کــردن اتحادیــه اروپــا ) الزامــا( منجر 
بــه تضعیــف ناتــو شــود. اتحادیــه اروپــا بــا انگلیــس یــا بــدون 
ــی  ــان داخل ــان و حامی ــی گرای ــا مل انگلیــس سالهاســت کــه ب

)اعضــا( در کشــمکش بــه ســر مــی بــرد.
ــوان  ــه عن ــیه ب ــای روس ــه بق ــت ب ــو در حقیق ــای نات ــل بق دلی
ــی  ــران مل ــره شــرقی و رهب ــر نیمک ــی مســلط ب ــدرت نظام ق
گــرای آن اســت کــه بــه مبــارزه علیــه همســایگان خــود مــی 

ــد. پردازن
از ایـن حیـث، یک اتحادیـه اروپـای ضعیف ممکن اسـت منجر 
بـه ایجاد یک ناتـوی قوی شـده و یک سـپر آمریکایـی در برابر 

فشـارهای جدید از سـوی مسکو تشـکیل دهد.

استاد دانشگاه شیکاگو:

توان رقابتی ایران در نظام بین الملل باالست

ایران در جهان
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محقق موسسه دفاعی هند:

امنیت خلیج فارس 
از طریق گفتگوهای 

فراگیر منطقه ای 
حاصل می شود

بنفشه اسماعیلی

محقــق ارشــد خاورمیانــه معتقــد اســت کــه بــرای برقــراری امنیت 
ــزار  ــی برگ ــرد امنیت ــا رویک ــی ب ــد گفتگوهای ــارس بای ــج ف در خلی
ــی  ــای ژئوپلیتیک ــت ه ــا واقعی ــاق ب ــر انطب ــالوه ب ــه ع ــود ک ش

ــز باشــد. ــر نی ــه، فراگی منطق
ــی از  ــه حجــم باالی ــتراتژیک اســت ک ــی اس ــارس آبراه ــج ف خلی
ــی  ــات قومــی - مذهب ــده اســت. اختالف ــه خــود دی منازعــات را ب
و تاریخــی، در کنــار درگیری هــای مــرزی و ســوء تفاهمــات 
ــوده اســت.  ــن منطقــه ب ــی در ای ــه عوامــل واگرای سیاســی از جمل
از طــرف دیگــر موقعیــت راهبــردی ایــن منطقــه ســبب شــده تــا 
ــب شــود کــه  ــن منطقــه جل ــه ای توجــه دولت هــای اســتعماری ب
عمــده تریــن دلیــل ناامنــی و بی ثباتــی در خلیــج فــارس بــه شــمار 

ــی رود. م
ــه آن  ــازی ب ــت ممت ــز موقعی ــارس نی ــج ف ــرژی خلی ــگاه ان جای
ــر  ــد از کل ذخای ــامل؛ 59/۱ درص ــوع ش ــه در مجم ــد ک می بخش
ثابــت شــده نفــت و 40 درصــد از کل ذخایــر ثابــت شــده گاز اســت. 
خلیــج فــارس همچنیــن بــه شــکل تقریبــی 4۱ درصــد مصــارف 
ــت  ــن نف ــی از ای ــه نیم ــد و روزان ــن می کن ــان را تامی ــی جه نفت
ــج  ــذا خلی ــد. ل ــور می کن ــز عب ــردی هرم ــه راهب ــی از تنگ مصرف
فــارس منزلــت ژئوپلتیــک باالیــی کســب می نمایــد کــه در موازنه 

ــود. ــی بســیار تاثیرگــذار خواهــد ب قــدرت جهان
ــکا  ــده آمری ــاالت متح ــپس ای ــتان و س ــل انگلس ــن دلی ــه همی ب
بــه ایــن منطقــه توجــه خاصــی داشــته و دخالــت ایــن بازیگــران 
فرامنطقــه ای باعــث گســترش مناقشــات امنیتــی در خلیــج فــارس 
شــده اســت. ایــن در حالــی اســت گــه ایــران معتقــد اســت امنیــت 
ــه  ــت ک ــه اس ــن منطق ــورهای ای ــه کش ــوط ب ــارس مرب ــج ف خلی
ــج  ــه خلی ــت منطق ــن امنی ــع مشــترک هســتند. بنابرای دارای مناف
ــود.  ــن ش ــه تأمی ــن منطق ــورهای همی ــیله کش ــد بوس ــارس بای ف
در ایــن راســتا خبرنــگار مهــر گفتگویــی بــا »مینــا ســینگ روی« 
محقــق ارشــد آســیای غربــی و خاورمیانــه انجــام داده اســت که در 

ادامــه از نظــر مــی گــذرد.
ــه  ــی و خاورمیان ــا ســینگ روی« محقــق ارشــد آســیای غرب »مین
ــن  ــو و همچنی ــی ن ــی دهل ــات دفاعــی و تحلیل در موسســه مطالع
ــد  ــی هن ــا در دانشــگاه دهل ــات آفریق ــروه مطالع ــق ارشــد گ محق
اســت. آخریــن کتــاب وی نیــز بــا نــام »روندهــای در حــال ظهــور 
در غــرب آســیا: مفاهیــم منطقــه ای و جهانــی« در ســال 20۱4 بــه 

چــاپ رســیده اســت.

ــارس  ــج ف ــی خلی ــم امنیت ــه نظ ــد ب ــرد هن || رویک
ــت؟ ــه اس چگون

ــی در  ــم قدیم ــا و نظ ــدن مرزه ــته ش ــاهد شکس ــه ش ــن منطق ای
عیــن حــال شــکل گیــری نظــم جدیــد اســت کــه مــی تــوان آن را 

بــه صــورت دو الگــوی مجــزا تعریــف و بررســی کــرد.
ــم  ــم قدی ــه نظ ــت ک ــوان گف ــی ت ــوی اول م ــا الگ ــت ب در پیوس
آســیای غربــی متاثــر از پارامترهایــی نظیــر پیمــان هــای نظامــی، 
ــای  ــش ه ــن چال ــده گرفت ــن نادی ــم چنی ــدرت و ه ــی ق پویای
اقتصــادی و اجتماعــی اســت کــه قرارگیــری ایــن ســه عنصــر در 
ــه  ــه ب ــک ناهماهنگــی را شــکل داده ک ــوع ی ــم در مجم ــار ه کن

ســبب آن مــا اکنــون شــاهد شکســته شــدن ایــن نظــم در آســیای 
ــی هســتیم. غرب

ــد کــه درحــال شــکل  ــان نظــم جدی ــن الگــو و در بی ــا در دومی ام
گیــری در منطقــه اســت، عناصــر بســیاری دخیــل انــد کــه از جمله 
ــه تغییــر در رویکــرد سیاســت خارجــی آمریــکا  آنهــا مــی تــوان ب
در قبــال منطقــه، نقــش قــوی و پررنــگ روســیه در حفــظ منافــع 
و ســرمایه گــذاری خویــش، افزایــش تاثیرگــذاری و قــدرت ایــران 
ــوریه  ــرای س ــه در ماج ــور ترکی ــوب حض ــر نامطل ــه، تاثی در منطق
ــتان  ــه ای عربس ــای منطق ــت ه ــه ای آن، سیاس ــرد منطق و رویک

ســعودی، افزایــش مشــارکت کشــورهای آســیایی اشــاره  کــرد.
ــه  ــه گزین ــه چ ــد ک ــی کنن ــخص م ــع مش ــو در واق ــن دو الگ ای
هــای راهبــردی وجــود دارد کــه مــی تواننــد گزینــه روبــه ترقــی و 
مناســب بــرای پیشــرفت در وضعیــت فعلــی شــوند کــه از آن میــان 

ــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: مــی تــوان ب
۱. ایاالت متحده آمریکا به عنوان یک تامین کننده امنیت؛

2. چارچــوب امنیتــی منطقــه ای بــه همــراه بازیگــران منطقــه ای 
بیشــتر؛

ــر اســاس تعامــل هــا و  ــه ای ســازنده ب 3. مشــارکت هــای منطق
ــر(. ــه صــورت فراگی همــکاری هــای سیاســی و اقتصــادی )ب

امــا در ایــن میــان آنچــه مــی توانــد بــه عنــوان گزینــه موفقیــت 
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف مطــرح شــود، گفتگوهــای فراگیــر 
ــوان گفــت  ــع مــی ت ــه ای اســت کــه در واق درحــوزه نظــم منطق
ــته  ــی داش ــد گفتگوهای ــه بای ــم در منطق ــه نظ ــیدن ب ــرای رس ب
ــه ای باشــد و ســطح وســیع  ــا رویکــرد نظــم منطق باشــیم کــه ب

ــرد. ــورها را دربربگی ــان کش ــری از مخاطب ت
عــالوه بــر ایــن گفتگــوی امنیتــی منطقه بایــد بــر اســاس واقعیت 
ــه  ــا در ســطح منطق ــد تنه هــای ژئوپلیتیکــی باشــد و اینکــه نبای
صــورت بگیــرد بلکــه بایــد فراگیــر باشــد و کل منطقــه را پوشــش 

دهــد.
 ایــن فراگیــری بایــد بــه صــورت منطقــه ای درک شــود و 
همچنیــن بــا هــدف ســود و منعفــت آســیای غربــی و توســط ایــن 
ــر  ــا تمرکــز ایــن حــوزه ب ــد ب منطقــه انجــام شــود. همچنیــن بای
مشــارکت هــای سیاســی و اقتصــادی و اعمــال فشــار بــر بازیگران 
منطقــه ای و فرامنطقــه ای در ایــن راســتا صــورت بگیــرد. الگــوی 
ایــن مشــارکت هــا و تعامــالت نیــز بایــد توســط ســازمان هــای 

ــه شــود. ــه ای ارائ منطق

ــورهایی  ــوذ کش ــوص نف ــد در خص ــت هن || سیاس
ــت؟ ــه چیس ــن در منطق ــون چی چ

هنــد سیاســت خارجی مســتقل خــودش را نســبت بــه منطقــه دارد 
کــه براســاس مزایــا و منافــع ملــی این کشــور اســت. دهلــی، پکن 

ــد. در  ــه نمــی بین ــش در منطق ــا چال ــد ی ــوان یــک تهدی ــه عن را ب
واقــع مــی تــوان گفت کــه شــاید آســیای غربــی منطقــه ای باشــد 
کــه چیــن و هنــد هــر دو در آن منافــع مشــترکی داشــته باشــند و 
ایــن منطقــه ای نیســت کــه بــرای دو کشــور مشــکل ســاز باشــد 
ــت و  ــن نیس ــد و چی ــع هن ــه نف ــی ب ــی ثبات ــه ب ــن رو هرگون از ای
ــا در  ــم چینی ه ــا و ه ــم هندی ه ــا ه ــن ه ــر از ای ــم ت ــی مه خیل
ایــن منطقــه هــم کار مــی کننــد و هــم زندگــی. بنابرایــن تامیــن 
ــر  امنیــت نیــروی کار از اهمیــت باالتــری بــرای دهلــی و پکــن ب

خــوردار اســت.
ــز  ــش نی ــل داع ــی مث ــای افراط ــش نیروه ــن افزای ــته از ای گذش
فشــار بیشــتری را بــرای دو کشــور آورده اســت و بنابرایــن نیــاز بــه 

ــه چیــن اســت. ــا شــرکای آســیایی از جمل همــکاری بیشــتر ب
ــن،  ــرای چی ــارس ب ــج ف ــه در خلی ــت مشــترکی ک در اصــل منفع
ــکاری  ــه هم ــوت ب ــث دع ــود دارد، باع ــره وج ــن و ک ــد، ژاپ هن

ــردد. ــی گ ــیایی م ــورهای آس ــن کش ــترک بی مش

ــا بعــد از ســال 1971 کــه از منطقــه خلیــج  || بریتانی
فــارس خــارج شــد، بــار دیگــر مســتقیما وارد منطقــه 
ــرده  ــداث ک ــی اح ــگاه نظام ــن پای ــد و در بحری ش
اســت. همچنیــن ترکیــه نیــز قصــد احــداث پایــگاه 
نظامــی در قطــر را دارد. هنــد ایــن روندهــا را چگونــه 

ــی مــی کنــد؟ ارزیاب
موضــع هنــد نســبت بــه پایــگاه نظامــی کامــال روشــن اســت هند 
ــی  ــد مبن ــع سیاســت هن ــه نظامــی اســت و در واق ــف مداخل مخال
بــر ســاخت مشــارکت هــای توســعه محــور اســت. دهلــی نــو بــا 
افزایــش همــکاری هــای دفاعــی و امنیتــی موافق اســت. امــا هیچ 
ــای دیگــری شــود.  ــوزه ه ــه وارد ح ــوده ک ــن نب ــق ای ــت مواف وق
همانطــور کــه پیــش تــر گفتــم هرگونــه پاســخی کــه بــر اســاس 
ــل  ــرای ح ــتی ب ــخ درس ــد پاس ــی توان ــد نم ــی باش ــه نظام مداخل

مشــکل امنیتــی ایــن منطقــه باشــد.
دراصــل مــی تــوان گفــت کــه مداخلــه نظامــی راه حل مشــکالت 
منطقه نیســت و منطقــه باید در جســت و جــوی راهکارهایی باشــد 
کــه بــا حمایــت جوامــع بیــن المللــی و در نهادهــای بیــن المللــی 

اســت.

ــه  ــارس چگون ــج ف ــد در خلی ــرژی هن ــت ان || سیاس
ــت؟ اس

انــرژی مهــم تریــن عنصــر ســازنده سیاســت خارجــی هند نســبت 
ــای  ــردن نیازه ــرآورده ک ــرای ب ــد ب ــت. هن ــه اس ــن منطق ــه ای ب
انــرژی خــودش یــک سیاســت چنــد جانبــه  را در پیــش گرفتــه تــا 

بتوانــد بــه آن دســت پیــدا کنــد.

ایران در جهان
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 خاورمیـانه  و شمال افریقا
دبیران :     سمیه خمارباقی  
رامین حسین آبادیان
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خاورمیانه و شمال آفریقا

کتاب »سید بغداد« نوشته »محمد طعان« با ترجمه 
انتشارات  توسط  محمدی«  شیخی  رضا  »محمد 
سرگذشت  حاضر  کتاب  در  شد.  منتشر  خرسندی 
سربازی آمریکایی به نام »جیمی« به تصویر کشیده 
به همین  پی می برد.  راز عاشورا  به  است که  شده 
مناسبت گفتگویی را با نویسنده این کتاب انجام دادیم 

که مشروح آن از نظر می گذرد:

|| شــما کتابــی دربــاره یــک نظامــی آمریکایــی در 
عــراق بــه نــگارش درآوردیــد کــه ظاهــرا شــیفته 
امــام حســین )ع( مــی شــود، کمــی در مــورد ایــن 
ــام  ــا ام ــی ب ــن نظام ــنایی ای ــوه آش ــاب و نح کت

ــد؟ حســین و مذهــب تشــیع بفرمایی
کتــاب »ســید بغــداد« داســتان یــک ســرباز آمریکایــی اســت 
ــدر  ــت. پ ــا اس ــاکن کالیفرنی ــواده و س ــد خان ــا فرزن ــه تنه ک
وی در ســال ۱993 در ســومالی و پدربــزرگ او در جنــگ 
ــه  ــت ک ــن اس ــان ای ــت. وی خواه ــده اس ــته ش ــام کش ویتن
ــذا  ــدر و پدربزرگــش در راه وطــن کشــته شــود ل همچــون پ
هنگامــی کــه »جــرج بــوش« در ســال 2003 علیــه عــراق و 
رژیــم صــدام اعــالم جنــگ مــی کنــد، جیمــی قهرمــان ایــن 
داســتان اولیــن نفــری اســت کــه داوطلــب شــرکت در ایــن 

جنــگ مــی شــود.
ــار  ــال اخب ــئولیت انتق ــراق مس ــور در ع ــس از حض ــی پ جیم
ــکا )پنتاگــون(  ــاع آمری ــه وزارت دف ــن کشــور ب ــزارش از ای و گ
ــک  ــی ی ــه خودکش ــی از جمل ــه های ــاهد صحن ــود. وی ش ب
نظامــی آمریکایــی بــود و قصــد داشــت ایــن موضــوع را گزارش 
کنــد کــه فرماندهــان آمریکایــی حاضــر در عــراق از وی مــی 
خواهنــد موضــوع را بــه شــکل دیگــری روایــت و اعــالم کنــد 
ــک  ــرد در عــراق کشــته شــده و ی ــه نب ــن نظامــی در صحن ای

ــان اســت. قهرم
ــا واقعیــت هایــی کــه ســعی مــی شــود بــه دروغ  وی وقتــی ب
مخابــره شــود مواجــه می شــود امیــد خــود را نســبت بــه آرمان 
شــهادت در راه وطــن و جنــگ از دســت مــی دهــد و ناامیــد می 
شــود لــذا بــرای درمــان تحــت معالجــه روانشناســانی قــرار می 
ــاال بــردن روحیــه نظامیــان آمریکایــی بــه  گیــرد کــه بــرای ب
ــج جیمــی، وی  ــه روانشناســان معال ــه گفت ــد. ب ــده ان عــراق آم
ــا خواهــان جنــگ واقعــی و کشــته  ســرباز شــجاعی اســت ام
شــدن در راه وطــن اســت بنابرایــن اگــر مــی خواهــد بــه آمریکا 
بازگــردد اجــازه داده شــود و یــا مــی تواند در عــراق بــه ماموریت 
هــای انســانی بپــردازد. جیمــی حضــور در عــراق را ترجیــح می 
دهــد و بــه عنــوان یکــی از اعضــای هیئت ســازمان ملــل متحد 
ــی  ــور انســانی رســیدگی م ــه ام ــراق ب ــف ع در مناطــق مختل

کنــد.
ــد وارد  ــل متح ــازمان مل ــت س ــد هیئ ــان بازدی ــی در جری جیم
ــدام آب  ــم ص ــه رژی ــی ک ــود جای ــی ش ــوار« م ــه »االه منطق
آن را قطــع کــرده اســت و نیروهــای ســازمان ملــل بــه دنبــال 
حــل ایــن مشــکل هســتند، قهرمــان داســتان در طــول حضــور 
در االهــوار بــا یــک ســید روحانــی )ســید بغداد عنــوان کتــاب( و 
اهــل بیــت و مذهــب تشــیع آشــنا مــی شــود. جیمی که عاشــق 
شــهادت بــود بــا زیباتریــن شــهادت تاریــخ یعنــی واقعــه کربال 
و شــهادت امــام حســین )ع( آشــنا مــی شــود. وی مســلمان می 

شــود و در همیــن منطقــه ازدواج مــی کنــد.
کتــاب ســید بغــداد بــه زبــان هــای مختلــف همچــون فارســی، 
ــده  ــه ش ــی و اردو ترجم ــتانبولی، آلمان ــی، اس ــی، انگلیس عرب
اســت و اکنــون بــه ترجمــه آن بــه زبــان هــای دیگــر نیــز مــی 

اندیشــم.

ــار  ــازه انتش ــکا اج ــرا در آمری ــاب ظاه ــن کت || ای
ــت؟ ــوده اس ــه ب ــل آن چ ــت دالی ــه اس نیافت

ــه اســت  ــازه انتشــار نیافت ــکا اج ــداد در آمری ــاب ســید بغ کت
ــی  ــخن م ــال س ــه کرب ــاب و حادث ــالم ن ــرا در آن از اس زی
گویــد و ایــن حادثــه نیــز چیــزی جــز ســخن حــق در برابــر 
ظالــم نیســت. آمریکایــی هــا خواهــان اســالمی کــه صبغــه 
عدالــت و دموکراســی داشــته باشــد نیســتند بلکــه اســالمی 
کــه مــد نظــر آنهــا اســت اســالم تاریــک و تــوام بــا کشــتار 
ــس از  ــل پ ــن دلی ــه همی ــز ب ــر اســت. در فرانســه نی و تکفی
اینکــه در چــاپ نخســت، 4 هــزار نســخه از ایــن کتــاب بــه 
ــا  ــه ب ــد البت ــدد آن داده نش ــر مج ــازه نش ــت اج ــروش رف ف
ــوده و  ــروش ب ــم ف ــای ک ــاب ه ــزء کت ــه ج ــه ک ــن توجی ای

ــاز نیســت. ــاپ مجــدد نی چ

ــی  ــه م ــری را در چ ــای تکفی ــان ه ــه جری || ریش
ــا  ــه ت ــارج از منطق ــی خ ــورهای خارج ــد؟ کش دانی
ــای  ــان ه ــود آوردن جری ــه وج ــدازه در ب ــه ان چ

ــتند؟ ــل هس ــری دخی تکفی
ــد کــه  ــی مــی دانن ــه خوب ــه نظــر مــن برخــی در غــرب ب ب
اســالم، آینــده بشــریت اســت و لــذا تــالش مــی کننــد ورود 
ــه  ــا جایــی کــه مــی تواننــد ب ــا را ت ــه غــرب و اروپ اســالم ب
ــب چهــره  ــا تخری ــد ب ــن ســعی دارن ــد، بنابرای ــر بیندازن تاخی
اســالم و اســالم هراســی و اینکــه اســالم دیــن خشــونت و 

ــه ایــن هــدف دســت پیــدا کننــد.  تکفیــر اســت ب
ــه وجــود آوردن گــروه هایــی همچــون داعــش و حمایــت  ب
مالــی و تســلیحاتی از آن توســط غــرب در ایــن راســتا 
ــی  ــه خوب ــان داعــش ب ــب حامی ــه اســت، اغل صــورت گرفت
مــی داننــد چــه توطئــه ای را در پیــش گرفتــه انــد، بهتریــن 
ــار«  ــز اظهــارات »خــوزه ازن ــه نی ــن زمین ــال در ای شــاهد مث
نخســت وزیــر ســابق اســپانیا اســت کــه گفتــه اســت نبایــد 
ــا  خــود را پشــت دســتهایمان پنهــان کنیــم و اســالم دیــر ی

ــد. ــا خواهــد آم ــه اروپ زود ب

ــا در  ــری ه ــورد تکفی ــی در م ــرا کتاب ــما ظاه || ش
حــال نــگارش داریــد در مــورد ایــن کتــاب کمــی 

ــد؟ ــت کنی بیشــتر صحب
ایــن کتــاب بــه فارســی ترجمــه و بــه زودی منتشــر خواهــد 
ــی آن  ــه یاب ــر و ریش ــا تکفی ــه ب ــوع آن در رابط ــد، موض ش
اســت، در ایــن کتــاب گفتــه مــی شــود کــه گرایــش 
تکفیــری وهابــی چگونــه توســط »محمــد بــن عبدالوهــاب« 
و قبــل از آن »ابــن تیمیــه« بــه وجــود آمــد. هــدف از 
نوشــتن ایــن کتــاب ایــن اســت کــه خواننــده غربــی متوجــه 

ــدارد.  ــت ن ــالم عمومی ــری در اس ــر دیگ ــه تکفی ــود ک ش
از ســوی دیگــر در ایــن کتــاب بــه دســت داشــتن آمریکایــی 
هــا در بــروز تکفیــری هایــی همچــون »مــال عمــر« اشــاره 
شــده اســت. در بخــش هایــی از ایــن کتــاب آمــده اســت که 
مــال عمــر وارد کابــل مــی شــود و قــدرت را در دســت مــی 
گیــرد و وی بــه آمریکایــی هــا وعــده داده اســت افغانســتان 
را از وجــود اشــخاصی همچــون حکمتیــار، مســعود شــاه و ... 
پاکســازی مــی کنــد و افــراد وابســته بــه آمریــکا را روی کار 

مــی آورد.

|| آیـا حضور نظامیـان آمریکایـی در عراق بـا اقبال 
مردم این کشـور همـراه بـوده و آیا توانسـته امنیت 

بـرای عـراق را به همـراه بیاورد؟
ــور  ــر کش ــدی« وزی ــرات »زی ــن در خاط ــت؟! م ــدام امنی ک
اســبق عــراق در بغــداد چیزهایــی را کشــف کــردم کــه خیلی 
از مســائل را روشــن مــی کنــد. وی در خاطــرات خــود پــس 
از ســقوط رژیــم صــدام آورده اســت »فــادی اللحــدی« کــه 
ــزار  ــمی ۱20 ه ــم رس ــت مترج ــل اس ــی االص ــک لبنان ی
نظامــی آمریکایــی در عــراق بــوده اســت. وی پیــش از ایــن 

ــان اســت.  ــوب لبن ــرائیل در جن ــزدور اس م
ایــن مســئله نشــان مــی دهــد ســربازان صهیونیســت 
ــغول  ــور مش ــن کش ــودی ای ــه ناب ــد و ب ــده ان ــراق ش وارد ع
ــن  ــرائیل تعیی ــع اس ــال حاضــر مناف ــن در ح هســتند، بنابرای
ــده هــر مســئله ای در جهــان اســت و صهیونیســت هــا  کنن
ــور  ــای جمه ــیاری از رؤس ــکا و بس ــوری آمری ــس جمه رئی

ــد. ــی کنن ــن م ــا را تعیی ــورهای دنی کش

نویسنده لبنانی؛

برخی در غرب به خوبی می دانند که اسالم آینده بشریت است
سمیه خمارباقی
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خاورمیانه و شمال آفریقا

فرزاد فرهادی

ــی در جبهــه هــای  جــدای از تحــوالت میدان
ــل  ــوع قاب ــوریه موض ــراق و س ــگ در ع جن
توجــه بهــره گیــری تروریســت هــای از 
عنصــر جنــگ روانــی بــرای تضعیــف روحیــه 
ــای  ــه نیروه ــت روحی ــل و تقوی ــرف مقاب ط

ــت. ــودی اس خ
تروریســم بــه مفهــوم ایجــاد هراس و شــکلی 
از اشــکال جنــگ روانــی محســوب می شــود. 
ــات  ــاعه اطالع ــد در اش ــای جدی ــانه ه رس
ــه تحــرکات تروریســت هــا نقــش  ــوط ب مرب
ــالش  ــع ت ــد. در واق ــی کنن ــا م ــری ایف موث
هــای تروریســت هــا اگــر بــا فعالیــت رســانه 

ــود. ــر خواهــد ب ــی اث ای همــراه نشــود ب
تروریســت هــا از اینترنــت بــرای تاثیرگــذاری 
ــع آوری  ــرو و جم ــری نی ــه کارگی ــق و ب عمی
ــع رســانه و  ــد. در واق ــول اســتفاده مــی کنن پ
جنــگ روانــی عنصــر مهمــی نــزد تروریســت 
ــا  ــت ه ــود. تروریس ــی ش ــوب م ــا محس ه
از همــه ابــزار تکنولــوژی اطــالع رســانی 

ــد. ــی کنن ــتفاده م اس
بحــران ســوریه از جملــه مــواردی اســت کــه 
تروریســت هــا بــا بهــره گیــری از ابزار رســانه 
ای بــه دنبــال درهــم شکســتن روحیــه طرف 
ــای  ــروزی ه ــردن پی ــی ک ــل و بزرگنمای مقاب

خــود هســتند.
هنگامــی کــه روس هــا اعــالم کردنــد 
نیروهــای خــود را از ســوریه فــرا مــی خواننــد 
تروریســت هــای تکفیــری در ســوریه فرصتی 
ــدا  ــرای ایجــاد تــرس میــان ســوری هــا پی ب
کردنــد و اینگونــه وانمــود کردنــد کــه روســیه 
عرصــه را در مقابــل تکفیــری هــا خالــی کرده 
اســت و آنهــا مــی تواننــد بــه عملیــات بــزرگ 

ــد. روی آورن
جبهــه النصــره مــدت کمــی پــس از تصمیــم 
ــاعت  ــرف 48 س ــود ظ ــات خ ــود از عملی خ

ــدازد. ــه راه ان ــی ب ــگ روان ــا جن ــر داد ت خب
داعــش نیــز بارهــا بــه جنــگ روانــی 
ــح  ــه ذب ــی صحن ــت. در لیب روی آورده اس
ــوزانده  ــا و س ــاحل دری ــا در س ــی ه اتیوپیای
ــده و  ــکل زن ــه ش ــی ب ــان اردن ــدن خلب ش
ــی از  ــه های ــز غــرق و قطــع کــردن نمون نی
ــی اســت کــه تروریســت هــا از  جنــگ روان

ــد. ــی برن ــره م آن به
ــه  ــود کــه زمین ــی داعــش ب ایــن جنــگ روان
ســاز ســقوط موصــل و بخــش هــای زیــادی 
ــی  ــد و در برخ ــا ش ــت آنه ــه دس ــراق ب از ع
شــهرها و مناطــق قبــل از اینکــه داعشــی هــا 
برســند مــردم و نظامیــان از مقابــل آنهــا فــرار 

ــد. مــی کردن
ــره  ــا به ــره ب ــه النص ــای جبه ــت ه تروریس
گیــری از شــبکه هــای اجتماعــی از تحــرکات 
ــر  ــا خب ــروج روس ه ــس از خ ــوریه پ در س

ــه ای  ــر منطق ــه ه ــل از ورود ب ــا قب ــد ت دادن
ــود  ــلیم خ ــه را تس ــم در آن منطق ــراد مقی اف

ــند. ــرده باش ک
ــره و  ــه النص ــای جبه ــت ه ــدف تروریس ه
هــم طیــف هــای آنهــا ماننــد جیــش الفتــح 
و دیگــر گــروه هــای مســلح در حلــب بهــره 
گیــری از هــر تحــرک و یورشــی اســت حتــی 
اگــر ایــن یــورش نتیجــه مثبتــی بــرای آنهــا 
ــد.حامیان  ــته باش ــدت داش ــاه م ــرای کوت ب
ــرداری از  ــره ب ــال به ــه دنب ــا ب ــن گروهه ای
همــه ابــزار بــرای بــاال بــردن کفــه تــرازو در 

ــت. ــرات اس مذاک
در موضــوع خــان طومــان نیــز تروریســت هــا 
ــود  ــورش خ ــج ی ــی نتای ــه بزرگنمای ــدام ب اق
ــود را  ــا خ ــد ت ــی کنن ــالش م ــد و ت ــرده ان ک
پیــروز نهایــی بداننــد هــر چنــد کــه آنهــا مــی 
ــاه  ــز نتیجــه کوت ــا نی ــالش آنه ــن ت ــد ای دانن
مــدت دارد و ارتــش ســوریه و همپیمانــان آن 
عــن قریــب ایــن منطقــه را آزاد مــی کننــد اما  
ــت  ــن فرص ــا از ای ــان آنه ــتها و حامی تروریس
کوتــاه بــرای تحقــق اهــداف پنهــان بــا جنگ 

روانــی اســتفاده مــی کننــد.
آنچــه دشــمنان ســوریه را بیمنــاک مــی کنــد 
ــای  ــت ه ــع تروریس ــت. در واق ــی اس همدل
ــا  ــی آنه ــورهای حام ــره و کش ــه النص جبه
ــا اراده مقاومــت را  ــن هســتند ت ــال ای ــه دنب ب
تضعیــف کننــد و رونــد جبهــه هــا را کامــال به 
نفــع خــود تعبیــر کننــد در حالــی کــه اوضــاع 

ــه ای دیگــر اســت. ــه گون ب
ــا  ــال باره ــا قب ــان آنه ــا و حامی ــت ه تروریس
ــه  ــد از جمل ــی زده ان ــگ روان ــه جن ــت ب دس
ــا  ــت ی ــرار اس ــال ف ــد در ح ــار اس ــه بش اینک
ــز رســانه  ــن راه نی زخمــی شــده اســت. در ای
هــای وابســته به ســعودی و دشــمنان ســوریه 
بــه خوبــی بــه نقــش خــود عمــل مــی کننــد.
ــی  ــدت خاص ــا ش ــه ای را ب ــر حادث ــا ه آنه
پوشــش مــی دهنــد از یــک شــورش در زندان 
ــی تروریســت  ــن الملل ــت بی ــا دخال ــه ت گرفت
ــه شــبکه هــای  هــا و حامیــان آنهــا از ورود ب
بــرای  پیــام کوتــاه  ارســال  و  ارتباطــی 

ــواره  ــد و هم ــی ندارن شــهروندان ســوری ابای
ــرده  ــی مطــرح ک ــرار جمع ــی از ف بحــث های

ــد. ان
هــدف گمــراه کــردن اذهــان و حربــه کثیــف 
جنــگ روانــی اســت. آنهــا در حلــب اینگونــه 
القــاء مــی کننــد کــه همــه اوضــاع بــه نفــع 
ــژه  ــان وی ــا از کارشناس آنهاست.تروریســت ه

جنــگ روانــی اســتفاده مــی کننــد.
ــود  ــای خ ــروزی ه ــی پی ــا بزرگنمای ــا ب آنه
ــان  ــه ایجــاد رعــب و وحشــت در می ــدام ب اق
ســاکنان حلــب مــی کننــد تــا شــهر را ســاقط 
شــده معرفــی کننــد و بــه ایــن ترتیــب افــکار 
ــک  ــوریه تحری ــام س ــه نظ ــی را علی عموم
کننــد تــا ایــن بــر رونــد تصمیمــات و تاکتیک 

ــذار باشــد. ــب تاثیرگ ــی در حل ــای نظام ه
داعــش از شــبکه هــای اجتماعــی ماننــد 
توییتــر و یوتیــوب بــرای جنــگ روانــی بهــره 
ــان اشــغال شــهر موصــل و  ــرد.از زم مــی گی
مناطــق غربــی عــراق از ســوی داعــش ایــن 
ــای  ــایعات و دروغ ه ــری ش ــک تکفی گروه
ــوع  ــت.این موض ــرده اس ــف نک ــود را متوق خ
ــت  ــادی نخس ــدر العب ــه حی ــد ک ــبب ش س
وزیــر عــراق در جایــی بگویــد کــه کشــورش 
در معــرض جنگــی اســت کــه هفتــاد درصــد 
آن روانــی اســت و 30 درصــد در جبهــه جنگ 

ــت. اس
داعــش از شــایعه پراکنــی، تبلیغــات و جنــگ 
ــره  ــاع به ــم زدن اوض ــرای بره ــانه ای ب رس
ــی  ــری م ــای تکفی ــت ه ــی گیرد.تروریس م
ــد  ــوه دهن ــه جل ــق را وارون ــه حقای کوشــند ک
ــرج  ــاد ه ــدون ایج ــه ب ــد ک ــی دانن ــرا م زی
مــرج نمــی تواننــد بــر منطقــه ای در عــراق و 
ســوریه غلبــه کنند.ذبــح قربانیــان، انفجارهای 
و  ســمی  گاز  کارگیــری  بــه  انتحــاری، 
ــف  ــای کثی ــه ه ــی از حرب ــتارهای جمع کش

ــت. ــش اس ــی داع ــگ روان جن
داعشــی هــا شــیوه هــای مغــول هــا و تاتارها 
ــه آن را  ــهری ک ــد و در ش ــی کنن ــال م را دنب
اشــغال مــی کننــد دههــا و صدهــا نفــر را می 
کشــند.آنها خــود را دوســتدار کشــتن معرفــی 

ــه  ــن اقدامــات آنهــا ب ــر ای ــا خب ــد ت مــی کنن
دیگــر شــهرها برســد.

ــته  ــا خواس ــانه ه ــان برخــی رس ــن می در ای
یــا بــرای جلــب مخاطــب اقــدام بــه 
پوشــش اخبــار داعشــی هــا و تکفیــری 
هــا در ســوریه و عــراق مــی کننــد.در 
ــز  ــا نی ــت ه ــان تروریس ــان حامی ــن می ای
ــان  ــه آنهــا کمــک مــی کنند.هــدف حامی ب
تروریســت هــا تضعیــف نیروهــای مردمــی 
در عــراق و ارتــش ســوریه و همپیمانــان 

ــت. ــوریه اس ــا در س آنه
ــاال  ــرای ب ــی ب ــگ روان ــا از جن ــت ه تروریس
ــی  ــتفاده م ــود اس ــای خ ــه اعض ــردن روحی ب
کنند.تروریســت هــا و حامیــان آنهــا هــم 
پیــروزی هــای حبــاب گونــه خــود را بــا 
ــد و  ــی دهن ــش م ــراوان پوش ــاب ف آب و ت
بزرگنمایــی مــی کننــد و هــم در مقابــل 
مــی کوشــند کــه عملیــات ارتــش ســوریه و 
همپیمانــان آن را علیــه غیــر نظامیــان معرفی 

ــد. کنن
تروریســت هــای جبهــه النصــره و گــروه های 
مســلح دیگــر همپیمــان آنهــا مــی داننــد کــه 
ــان را  ــان طوم ــه زودی خ ــوریه ب ــش س ارت
ــرد از  ــه نب ــژه ک ــه وی ــد ب ــی گیرن ــس م بازپ
زمیــن و آســمان در جریــان اســت.از همین رو 
مانــور گســترده ای روی ایــن پیــروزی موقــت 

خــود مــی دهنــد.
آنچــه در این میــان بایســته اســت ترفندهایی 
ــا را  ــت ه ــی تروریس ــگ روان ــن جن ــه ای ک
خنثــی کنــد و مانــع از تحقــق اهدافی کــه آنها 
بــا بــه راه انداختن جنــگ روانــی به دنبــال آن 

هســتند، بشــوند.
متاســفانه طــی روزهــای گذشــته در فضــای 
ــته  ــای وابس ــانه ه ــوی رس ــازی از س مج
بــه محــور مقاومــت تصاویــر شــهدا و 
دیگــر جزییــات درگیــری هــای خــان 
طومــان منتشــر شــده اســت.تصاویری کــه 
ــی  ــگ روان ــتای جن ــا در راس ــت ه تروریس
ــد. ــرده ان ــت منتشــر ک ــه مقاوم ــه جبه علی

ــگ  ــای جن ــک ه ــا تاکتی ــه ب ــرادی ک اف
ــن  ــد کــه ای ــی آشــنا هســتند مــی دانن روان
ــان  ــرد خــان طوم ــا نب ــان ب ــات همزم اقدام
بــه نفــع جبهــه مقاومــت نیســت و در واقــع 
ــی  ــگ روان ــرکات جن ــده تح ــل کنن تکمی

ــود. ــی ش ــوب م ــمن محس دش
ــگ  ــف جن ــه کثی ــث حرب ــدای از بح ــا ج ام
روانــی تروریســت هــا آنچــه در موضــوع 
ــش  ــت چال ــه اس ــورد توج ــان م ــان طوم خ
ــوان  ــام ت ــا تم ــرا واشــنگتن ب آمریکاســت زی
ــا  ــه آنه ــد ک ــی کن ــت م ــی حمای از گروههای
ــد. ــی دان ــه رو م ــروه هــای خــوب و میان را گ

همپیمانانــی ایــن گروهها بــا تروریســت های 
جبهــه النصــره نقــاب از ایــن گروههــا بــرای 
ــیلی  ــکا س ــت و آمری ــی برداش ــکار عموم اف

ــورد. ــا خ ــن گروهه ــی از ای محکم

جنگ روانی؛ حربه تروریست ها پس از تحرکات حباب گونه در خان طومان
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خاورمیانه و شمال آفریقا

نفوذ صهیونیست ها در 
سودان جنوبی/ تهدید 

منافع ایران در آفریقا
ــزایی  ــت بس ــز اهمی ــت ها حائ ــرای صهیونیس ــی ب ــودان جنوب س
ــاره  ــود در ق ــداف خ ــق اه ــرای تحق ــو ب ــل آوی ــه ت ــت، چراک اس

ــد. ــته باش ــوذ داش ــن کشــور نف ــد در ای ــا بای آفریق
ــر  ــالوه ب ــان ع ــور جه ــومین کش ــود وس ــد ون ــری ص ــکل گی ش
تجزیــه دهمیــن کشــور وســیع کــره زمیــن، میلیــون هــا کشــته 
ــای  ــر ج ــنگان را ب ــی از آوارگان و گرس ــل عظیم ــی و خی و زخم

ــت. گذاش
ــه  ــمالی ب ــش ش ــودان از بخ ــوب س ــی جن ــی جدای ــه پرس در هم
عنــوان یکــی از بندهــای توافــق »نواشــا« بیــش از 3 میلیــون نفــر 
پــای صنــدوق هــای رای رفتنــد و 99/57 درصــد آنــان؛ اســتقالل 
ــن  ــه ای ــاتی ب ــتقالل گزارش ــدای اس ــد. در ابت ــوب را برگزیدن جن

صــورت منتشــر شــد؛
ــتی  ــم صهیونیس ــا رژی ــی ب ــودان جنوب ــت س ــه زودی موافق *ب
بــرای آغــاز همــکاری مشــترک در طــرح هــای متعــددی از جملــه 
ــازه  ــن کشــور ت ــی در ای ــگاه هوای ــی و پای ــادگان نظام تاســیس پ

ــی مــی شــود. تاســیس نهای
*ســودان جنوبــی قصــد دارد بــا حمایــت مالــی رژیم صهیونیســتی 
در منطقــه »نمولــی« یــک ایســتگاه تولیــد بــرق نیــز تاســیس کند 
کــه تــا دو مــاه دیگــر ایــن مرکــز آغــاز بــه کار مــی کنــد. ســران 
نظامــی رژیــم صهیونیســتی در پایــگاه »بلغــام« در ســودان جنوبی 
ــه  ــه ب ــرزی ک ــت م ــای مراقب ــرج ه ــب ب ــون کار نص ــم اکن از ه
دوربیــن هــای حرارتــی مجهــز اســت را شــروع کــرده انــد. مناطق 
ــه  ــاال و منطق ــل ب ــت نی ــا؛ شــمال ایال ــراد در راج ــن اف مدنظــر ای

مــرزی میــان نیــل و ایالــت وحــدت اســت.
ــت  ــه سیاس ــت ک ــتي سال هاس ــم صهیونیس ــی رژی ــور کل ــه ط ب
ــش  ــد و نق ــري مي کن ــي را پیگی ــودان جنوب ــود در س ــه خ مداخل
عمــده اي در تجزیــه ســودان داشــته اســت. از ســال 2005 روابــط 
ــوب  ــب جن ــي طل ــیان جدای ــتي و شورش ــم صهیونیس ــان رژی می
ــا پایتخــت ســودان  ســودان گســترش چشــمگیري داشــت. جوب
ــا  ــه دارد ام ــر فاصل ــدود 3000 کیلومت ــو ح ــل آوی ــا ت ــي ب جنوب
مقام هــاي رژیــم صهیونیســتي، دراختیــار داشــتن کنتــرل ســودان 
جنوبــي را زمینــه مناســبي بــراي دسترســي بــه منابــع مهــم نفت، 

ــد. ــي مي دانن ــور آفریقای ــن کش ــوم ای ــال و اورانی ط
ــی  ــی م ــودان جنوب ــت و آب س ــر نف ــرل ب ــت کنت ــوان گف ــی ت م
ــم  ــوی رژی ــی و اقتصــادی از س ــی سیاس ــوان اهرم ــه عن ــد ب توان
صهیونیســتی علیــه مصــر، ســودان و هــر کشــوری کــه در منطقه 
وابســته بــه آب نیــل اســت  بــه کار رود. در ظاهــر، ســودان جنوبــی 
و رژیــم صهیونیســتی نقــاط مشــترک اندکــی بــا یکدیگــر دارنــد و 

هیــچ مــرز مشــترکی بــا یکدیگــر ندارنــد.
ــل  ــی و ت ــا« پایتخــت ســودان جنوب ــن »جوب ــه بی ــع، فاصل در واق
ــی  ــد سیاس ــن دو واح ــت. ای ــر اس ــزار کیلومت ــش از 3 ه ــو بی آوی
ــد.  ــر ندارن ــا یکدیگ ــژادی ب ــی و ن ــتراک فرهنگ ــه اش ــچ نقط هی
بســیاری از ســودانی هایی کــه بــه اســرائیل پناهنــده شــده بودنــد 
ــد و از  ــده بودن ــه ش ــف مواج ــون و مختل ــای گوناگ ــا تبعیضه ب
ــا وجــود ایــن، رژیــم  ــد. امــا ب ایــن کشــور نیــز اخــراج شــده بودن
صهیونیســتی جــزو اولیــن کشــورهایی بــود کــه اســتقالل ســودان 

ــه رســمیت شــناخت. ــی را ب جنوب
بــرای درک و فهــم روابــط کنونــی رژیــم صهیونیســتی و ســودان 
جنوبــی بایــد بــه پیشــینه تــالش هــای ایــن رژیــم بــرای تثبیــت 
ــم  ــه رژی ــا ک ــت. از آنج ــه داش ــا توج ــود در آفریق ــای خ ــای پ ج

ــد و نژادپرســت  ــم آپارتای ــا رژی ــط نزدیکــی را ب صهیونیســتی رواب
آفریقــای جنوبــی داشــت بــرای تــل آویــو ســخت و دشــوار اســت 
تــا بتواند بــا کشــورهای آفریقایــی روابط دوســتانه داشــته باشــد. از 
آغــاز درگیریهــا در ســودان در دهــه ۱960 میــالدی، فرســتادگان و 
نماینــدگان صهیونیســتی بــه طــور روتیــن و مشــخص مالقاتهایی 
بــا رهبــران ســودان جنوبــی داشــته انــد و کمکهایــی بــه طرحهای 
کشــاورزی و توســعه امــور زیــر بنایــی و نظامــی در ســودان جنوبی 
داشــته انــد. بیشــتر ایــن کمکها بــه طــور غیــر مســتقیم و از طریق 

ســازمانهای غیــر دولتــی بــه ایــن رهبــران داده شــده اســت.
بعــد از امضــای موافقتنامــه صلــح جامــع در ســال 2005 میــالدی 
ـ کــه بــه موافقتنامــه نواشــا معــروف اســتـ  بیــن دولــت ســودان 
ــوص  ــه در آن در خص ــودان ک ــق س ــش خل ــش آزادیبخ و جنب
ــح  ــی تصری ــودان جنوب ــتقالل س ــای اس ــوه اعط ــی و نح چگونگ
ــه  ــکا در موسس ــان آمری ــه یهودی ــرادی از کمیت ــت، اف ــده اس ش
آفریقــا بــه طور علنــی شــروع بــه بازدیــد از ســودان جنوبــی کردند 
ــودان  ــتقالل س ــهیل اس ــی تس ــورد چگونگ ــه ای در م ــا مطالع ت
جنوبــی داشــته باشــند. مقامــات ســودان جنوبی نیــز اظهــار عالقه 

ــد. ــت اســرائیل را از خــود نشــان مــی دادن ــه دول ب
حــال بعــد از ســالها آشــکار شــده کــه اســرائیل در حــال 
ــن کشــور  ــازه تری ــا ت ــرای اتحــادی اســتراتژیک ب ــزی ب برنامه ری
تــازه تأســیس آفریقــا بــوده اســت. از منظــر رژیــم صهیونیســتی، 
عمقــی  می توانــد  جنوبــی  ســودان  جغرافیایــی  موقعیــت 
اســتراتژیک بــرای ایــن رژیــم در آفریقــا بــه دنبــال داشــته باشــد. 
عــالوه بــر ذخایــر نفتــی در ســودان جنوبــی و کنتــرل بــر مســیر 
عبــوری آب نیــل، تــل آویــو مــی توانــد از اتحــاد خــود بــا ســودان 

ــرد. ــره بب ــر به ــه مص ــار ب ــت فش ــی در جه جنوب
مــی دانیــم کــه آب نیــل شــاهرگ حیاتی مصــر به شــمار مــی رود 
و وابســتگی زیــادی ایــن کشــور بــه ایــن رودخانــه دارد. بــه عبارت 
ــه  ــد ب ــی توان ــی م ــودان جنوب ــت و آب س ــر نف ــرل ب ــر کنت دیگ
عنــوان اهرمــی سیاســی و اقتصــادی از ســوی رژیــم صهیونیســتی 
علیــه مصــر، ســودان و هــر کشــوری کــه در منطقــه وابســته بــه 
آب نیــل اســت بــه کار رود. بــه عــالوه، اتحــاد اســتراتژیک رژیــم 
صهیونیســتی بــا ســودان جنوبــی بــه ایــن رژیــم اجــازه خواهــد داد 

کــه منافــع ایــران در آفریقــا را بــا تهدیــد مواجــه ســازد.
ــا رژیــم صهیونیســتی  برقــراری رابطــه آشــکار ســودان جنوبــی ب
ــوان  ــه عن ــم ب ــن رژی ــه گشــایش ســفارت ای ــی منجــر ب کــه حت
نخســتین ســفارتخانه در جوبا شــد؛ بســیاری از مقام های همســایه 
شــمالی را نگــران کــرده اســت، چرا که ســودان و شــخص البشــیر 
ــا ایــن رژیــم دارد، بنابرایــن غیرطبیعــی نیســت کــه  اختالفاتــی ب
رژیــم صهیونیســتی در نخســتین گام، انتقــام خــود را از اقــدام های 

ضدصهیونیســتی ســودان؛ بــا تجزیــه آن گرفتــه اســت.

نقش رژیم صهیونیستی در جنگ داخلی سودان جنوبی 
جنــگ داخلــي ســودان جنوبــي ســال 20۱3 آغــاز شــده و همچنان 
ادامــه دارد و مذاکــرات بــراي توقــف خشــونت ها در آن تاکنــون بــه 
ــزاران  ــون ه ــا تاکن ــن درگیري ه ــیده اســت. طــی ای نتیجــه نرس

نفــر کشــته و 2 میلیــون نفــر آواره شــده انــد. 
بــر اســاس گزارشــات موجــود، شــوراي امنیــت ســازمان 
ــي در  ــودان جنوب ــیان س ــه شورش ــت ک ــرده اس ــد ک ــل تأیی مل
ــلیحات  ــترده از تس ــورت گس ــه به ص ــن منطق ــاي ای درگیري ه
ســاخت رژیــم صهیونیســتي اســتفاده کرده انــد؛ مســئله  اي 
کــه ایــن رژیــم را پشــت پــرده همــه کشــتارها در ایــن کشــور 
ــن  ــي از ای ــود بخش ــه مي ش ــد گفت ــر چن ــد. ه ــان مي ده نش
ــي  ــاي امنیت ــه نیروه ــم صهیونیســتي ب ســالح ها از ســوي رژی
ــل داده  ــي تحوی ــگ داخل ــاز جن ــش از آغ ــي پی ــودان جنوب س
ــل آمــده اســت کــه بخــش  ــا در گــزارش ســازمان مل شــده ام
اعظــم تســلیحات توســط هواپیماهــا در آســمان مناطــق تحــت 
ــت  ــا به دس ــده ت ــا ش ــي ره ــودان جنوب ــیان س ــرف شورش تص

ــد. ــا برس آنه
وزنامــه »ایندیپندنــت« پیــش از این در گزارشــي، ارســال گســترده 
تســلیحات از ســوي رژیــم صهیونیســتي بــراي نیروهــاي »ســالوا 
کــر« را افشــا کــرده بــود. براســاس گــزارش ایــن روزنامــه 
ــا  ــادي ب ــه  زی ــه فاصل ــا اینک ــتي ب ــم صهیونیس ــاي رژی مقام ه
ســودان جنوبــي دارنــد امــا بــه هیــچ عنــوان حاضــر بــه از دســت 
ــر  ــه همین خاط ــتند و ب ــه نیس ــن منطق ــر ای ــان ب دادن کنترل ش
ــم  ــه را رق ــک کشــتار بي رحمان ــا ارســال گســترده تســلیحات ی ب

ــد. زده ان
ارتــش ســودان جنوبــی همچنیــن از ســالح دیگــری به نــام 
ــرده  ــتفاده ک ــتی اس ــم صهیونیس ــاخت رژی ــل« س ــرو جلی »میک
ــار در دســامبر ســال 20۱3 در  ــن ب ــرای اولی ــن ســالح ب اســت. ای

ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــودان جنوب س

نتیجه گیری
کنتــرل بــر نفــت و آب ســودان جنوبــی مــی توانــد بــه عنــوان 
ــتی  ــم صهیونیس ــوی رژی ــادی از س ــی و اقتص ــی سیاس اهرم
ــه وابســته  ــه در منطق ــر کشــوری ک ــه مصــر، ســودان و ه علی
بــه آب نیــل اســت بــه کار رود. بــه عــالوه، اتحــاد اســتراتژیک 
ــه ایــن رژیــم اجــازه  ــا ســودان جنوبــی ب رژیــم صهیونیســتی ب
ــه  ــد مواج ــا تهدی ــا را ب ــران در آفریق ــع ای ــه مناف ــد داد ک خواه
ســازد. بنابرایــن مــی تــوان گفــت کشــور ســودان جنوبــی بــرای 
صهیونیســتها حایــز اهمیــت بــوده امــا جهــت دســت یافتــن بــه 
خواســته هــای خــود در قــاره آفریقــا بایــد در ایــن کشــور نفــوذ 

داشــته باشــد.
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ــان  ــان در جری ــزب اهلل لبن ــه ح ــان اینک ــا بی ــعد« ب ــدو س »عب
انتخابــات شــوراهای شــهر موفــق بــه کســب اکثریــت آراء شــده 
ــه  ــهرها از جمل ــی ش ــتقبل در برخ ــان المس ــت: جری ــت، گف اس

ــت. ــت آورده اس ــه دس ــکننده ای ب ــروزی ش ــروت پی بی
»عبــدو ســعد« کارشــناس لبنانــی و رئیــس مرکــز پژوهــش هــای 
ــات شــوراهای شــهر در ایــن کشــور  ــه انتخاب ــا اشــاره ب بیــروت ب
و احتــرام احــزاب و جریــان هــا بــه ایــن انتخابــات از یــک ســو و 
شــانه خالــی کــردن آنهــا از مســئولیت هــای خــود قبــال انتخابات 
پارلمانــی و ریاســت جمهــوری، گفــت: متأســفانه برخــورد دوگانــه 
ــی  ــکار عموم ــزد اف ــان در ن ــره لبن ــه چه ــات ب ــا انتخاب ــزاب ب اح

جهــان لطمــه زده اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش، وی در ایــن ارتبــاط تصریــح کــرد: بــرای 
ــت  ــر دول ــار ب ــی فش ــهر نوع ــوراهای ش ــات ش ــزاری انتخاب برگ
لبنــان اعمــال شــد؛ البتــه انتخابــات شــورای شــهر در مقایســه بــا 

انتخابــات پارلمانــی از حساســیت چندانــی برخــوردار نیســت.
ایــن کارشــناس لبنانــی اظهــار داشــت: انتخابــات شــوراهای شــهر 
ــی  ــای سیاس ــان ه ــزاب و جری ــک از اح ــی هیچی ــب آزردگ موج
ــان »المســتقبل« از  ــه حتــی جری ــه عنــوان نمون لبنانــی نشــد و ب
طریــق ایــن انتخابــات توانســت خــأ پایــگاه مردمــی خــود را بــا 

صــف بنــدی هایــی کــه انجــام داد، پوشــش دهــد.
ــان المســتقبل یــک  ــروت جری وی در ادامــه اظهــار داشــت: در بی
ــای  ــان ه ــی جری ــکل از تمام ــل متش ــض و طوی ــالف عری ائت
ــب  ــن ترتی ــا بدی ــتثنای حــزب اهلل تشــکیل داد ت ــه اس سیاســی ب

ــد. ــن کن ــهر را تضمی ــورای ش ــات ش ــود در انتخاب ــروزی خ پی
ایــن کارشــناس لبنانــی در ایــن زمینــه تصریــح کــرد: در »البقــاع« 
نیــز »المســتقبل« ائتالفــی را بــا ســاکنان آن منطقــه تشــکیل داد. 
ــاع  ــاع شــمالی و هــم در بق ــن وجــود، حــزب اهلل هــم در بق ــا ای ب

غربــی حضــو قدرتمندانــه ای دارد.
وی افــزود: حــزب اهلل لبنــان همچنیــن در تشــکیل ائتــالف هایــی 
ــا ســاکنان بقــاع موفــق عمــل کــرد و انتخــاب نامزدهــای ایــن  ب
ائتــالف بــرای انتخابــات را بــر عهــده همیــن ســاکنان گذاشــت.

ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــه اظه ــی در ادام ــناس لبنان ــن کارش ای
آمــاری کــه در دســت هســت، جریــان المســتقبل جــز در بیــروت 
و برخــی مناطــق البقــاع موفــق بــه کســب کرســی هــای چندانــی 
ــردم  ــیاری از آراء م ــه بس ــت ک ــی اس ــن در حال ــت؛ ای ــده اس نش

ــه دســت آورده اســت. ــاع شــمالی را ب ــاکن بق س

ســعد در ادامــه تصریــح کــرد: بــر اســاس آنچــه کــه گفتــه شــد، 
ــان در  ــزب اهلل لبن ــه ح ــی ک ــی های ــداد کرس ــک تع ــدون ش ب
ــش از  ــیار بی ــت آورده، بس ــه دس ــهر ب ــوراهای ش ــات ش انتخاب
ــت. ــده اس ــتقبل ش ــان المس ــب جری ــه نصی ــت ک ــزی اس آنچی

ایــن کارشــناس لبنانــی در خصــوص عــدم اســتقبال زیاد ســاکنان 
ــات گســترده  ــا وجــود تبلیغ ــات شــورای شــهر ب ــروت از انتخاب بی
جریــان »المســتقبل« تصریــح کــرد: مــردم ســاکن بیــروت 
نارضایتــی گســترده ای از عملکــرد المســتقبل در بیــروت دارنــد و 
همیــن عامــل موجــب شــده تــا اقبــال کمتــری نســبت بــه ایــن 

ــات داشــته باشــند. انتخاب
وی در همیــن زمینــه تصریــح کــرد: بنابرایــن کامــال طبیعی اســت 
ــات روی  ــه انتخاب ــروت نســبت ب ــاکن در بی ــان س ــردم لبن ــه م ک
خــوش از خــود نشــان ندهند. لیســت مربــوط به ســعد الحریــری و 
جریــان المســتقبل در ایــن انتخابــات بــا یــک رأی شــکننده پیــروز 
شــد و بــه همیــن دلیــل آنهــا از ایــن پیــروزی خوشــحال نیســتند.

ایــن کارشــناس لبنانــی در ادامــه اظهــارات خــود در ایــن خصــوص 
تصریــح کــرد: حجــم پیــروزی کــه جریــان المســتقبل در بیــروت 
بــه دســت آورد بســیار کمتــر از حجــم پیــروزی آن در ســال 20۱0 
ــه  ــدان معناســت کــه پایــگاه مردمــی الحریــری ب اســت و ایــن ب

شــدت کاهــش پیــدا کــرده اســت.
ســعد همچنیــن با اشــاره بــه حمایــت هــای مــردم لبنان از لیســت 
ــاط  ــایل ارتب ــهر در وس ــوراهای ش ــات ش ــی در انتخاب ــای مدن ه

ــی  ــکل اساس ــک مش ــات ی ــن دور از انتخاب ــت: در ای ــی گف جمع
ــی  ــدگان نم ــی رأی دهن ــه برخ ــود ک ــن ب ــود داشــت و آن، ای وج

ــد. ــد، رأی دهن ــه ســکونت دارن ــی ک توانســتند در محل
ســعد ادامــه داد: همیــن عامــل موجــب شــد تــا حــدود 40 درصــد 
از لبنانــی هــای ســاکن بیــروت قــادر بــه رأی دادن در ایــن شــهر 

نباشــند.
ایــن کارشــناس لبنانــی در ادامــه تصریــح کــرد: مــا در لبنــان بــه 
ــات  ــات هســتیم؛ هــم انتخاب ــون انتخاب شــدت نیازمنــد تغییــر قان
شــوراهای شــهر و هــم انتخابــات پارلمانــی. ایــن یــک ضــرورت 
بــه شــمار مــی رود و در غیرایــن صــورت مــردم لبنــان تمایلــی از 

ــد داد. ــات نشــان نخواهن ــرای مشــارکت در انتخاب خــود ب
ــان در  ــدم حضــور حــزب اهلل لبن ــن در خصــوص ع ســعد همچنی
لیســت بیــروت گفــت: حریــری تمایــل داشــت کــه حــزب اهلل نیــز 
در ایــن لیســت حضــور داشــته باشــد، چراکــه ایــن حضور، پیــروزی 

آن را تضمیــن مــی کــرد. 
وی همچنیــن بــه اظهــارات ســعد الحریری علیــه حــزب اهلل لبنان 
اشــاره کــرده و اظهــار داشــت: الحریــری در هــر مناســبتی تــالش 
ــادات  ــترده و انتق ــالت گس ــاج حم ــزب اهلل را آم ــا ح ــد ت ــی کن م
غیرمنصفانــه قــرار دهــد و ایــن مســأله در واقــع بــه یکــی از اجــزاء 

اساســی ســخنرانی هــای او تبدیــل شــده اســت.
ــؤالی  ــه س ــخ ب ــروت در پاس ــای بی ــش ه ــز پژوه ــس مرک رئی
پیرامــون اینکــه آیــا انتخابــات شــوراهای شــهر مــی توانــد مقدمــه 
ای بــرای انتخابــات آینــده در لبنــان و انتخــاب رئیــس جمهــوری 
ایــن کشــور باشــید یــا نــه، تصریــح کــرد: مــا در لبنــان اولویــت را 

ــا انتخابــات پارلمانــی مــی دانیــم. ب
وی در همیــن زمینــه اظهــار داشــت: اینطــور نیســت کــه 
برخــی سیاســیون لبنانــی ادعــا مــی کننــد کــه رئیــس جمهــور 
ــر  ــوری دیگ ــس جمه ــه رئی ــت، چراک ــر اس ــم ت ــور مه در کش
ــک پســت افتخــاری محســوب  ــدارد و ی ــاری در کشــور ن اختی
مــی شــود تــا اجرایــی، بنابرایــن انتخابــات پارلمانــی بــرای مــا 

ــت. ــر اس مهمت
ــه  ــت: همانگون ــار داش ــن اظه ــی همچنی ــناس لبنان ــن کارش ای
ــی  ــات پارلمان ــزاری انتخاب ــا برگ ــرای م ــت ب ــم اولوی ــه گفت ک
ــدم  ــه در صــورت ع ــم ک ــی گوی ــه ضــرس قاطــع م اســت و ب
تغییــر قانــون توســط پارلمــان، لبنــان هیــچ آینــده ای نخواهــد 

ــت. داش

رئیس مرکز پژوهشهای بیروت مطرح کرد؛

حزب اهلل لبنان حائز اکثریت آرا در انتخابات شوراهای شهر

حیــدر العبــادی نخســت وزیــر عــراق بــا تاکیــد بــر فروپاشــی گروه 
ــدم  ــرای ع ــر الزم ب ــه از اتخــاذ تدابی تروریســتی داعــش در فلوج
آســیب بــه شــهروندان در جریــان عملیــات آزادســازی ایــن شــهر 

ــر داد. خب
ــان از  ــراز اطمین ــا اب ــراق ب ــر ع ــت وزی ــادی نخس ــدر العب حی
پیــروزی قریــب الوقــوع بــر گــروه تروریســتی داعــش در 
شــهر فلوجــه، اعــالم کــرد کــه داعــش در ایــن شــهر در حــال 
ــراق  ــت ع ــر دول ــال از تدابی ــن ح ــت. وی در عی ــی اس فروپاش
ــرای  ــا ب ــان نبرده ــهروندان در جری ــه ش ــیب ب ــدم آس ــرای ع ب

ــر داد. ــه خب ــازی فلوج آزادس
بنــا بــر بیانیــه دفتــر حیــدر العبــادی وی در جلســه هیــات دولــت 
عــراق کــه روز ســه شــنبه برگــزار گردیــد گفــت: دشــمن داعشــی 

ــه پیــروزی قریــب  در فلوجــه فروپاشــیده اســت و نیروهــای مــا ب
ــد یافــت. ــن شــهر دســت خواهن ــوع در ای الوق

العبــادی همچنیــن تصریــح کــرد کــه دولــت بــه حفــظ ســالمت 
شــهروندان در فلوجــه اهتمــام دارد و تمام اقدامــات و تدابیــر الزم را 
بــرای عــدم آســیب بــه آنهــا اتخــاذ نمــوده اســت و بــا اهتمــام بــه 
اوضــاع انســانی ســعی دارد حتــی االمــکان بــه زیرســاخت هــای 

فلوجــه آســیبی نرســد.
ــراق  ــر ع ــادی نخســت وزی ــدر العب ــه حی ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
پیــش از ایــن فرمــان آغــاز عملیــات آزادســازی فلوجــه در اســتان 
االنبــار از لــوث داعــش را صــادر و اعــالم کــرد کــه ایــن شــهر بــه 
زودی بــه آغــوش اهالــی خــود بازگشــته و پرچــم عــراق بــر باالی 

آن بــه اهتــزاز درخواهــد آمــد.

حیدر العبادی:

داعش در فلوجه فروپاشیده/اتخاذ تدابیر برای 
عدم آسیب به شهروندان
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خاورمیانه و شمال آفریقا

ــش  ــدی پی ــی چن ــاوز آمریکای ــان متج نظامی
ــح یمــن از  ــا هــدف برهــم زدن مذاکــرات صل ب
یــک ســو و ترمیــم روابــط تنش آلــود اخیــر خــود 
ــه  ــت ب ــر دس ــوی دیگ ــعودی از س ــم س ــا رژی ب

ــد. ــن زده ان ــی در یم ــی بزرگ ماجراجوی
چنــدی پیــش خبــری در رســانه هــای عربــی و 
ــل منتشــر شــد کــه بازهــم حاکــی از  بیــن المل
نقــش مداخلــه جویانــه ایــاالت متحــده آمریــکا 
ــانه ای  ــع رس ــود. مناب ــه ب ــورهای منطق در کش
اعــالم کردنــد کــه 200 نظامــی آمریکایــی وارد 
بنــدر »المــکال« واقــع در اســتان »حضرمــوت« 
ــن  ــق اعــالم ای ــد. طب ــوب یمــن شــده ان در جن
ــان  ــکا همزم ــی آمری ــداران دریای ــع، تفنگ مناب
ــت« و 6 کشــتی  ــر »روزول ــاو هواپیماب ــا ورود ن ب
جنگــی بــه خلیــج عــدن، بــا خودروهــا و 
تجهیــزات نظامــی خــود وارد شــهر المــکال 

ــدند. ش
ایــن خبــر درســت یــک روز پــس از آن منتشــر 
ــوع آپاچــی  ــی از ن ــه ۱5 بالگــرد آمریکای شــد ک
و 5 بالگــرد بــالک هــوک بــه بهانــه مبــارزه بــا 
ــن شــده  ــد یم ــی العن ــگاه هوای ــده وارد پای القاع
بودنــد و در پــی آن، مقادیــری ســالح و مهمــات 
ــرق  ــع در ش ــتان الضال ــه اس ــگاه ب ــن پای از ای

ــز منتقــل شــد. اســتان تع
مقامــات آمریکایــی همانگونــه کــه پیــش بینــی 
مــی شــد بــرای توجیــه دخالــت هــای نظامــی و 
تجاوزکارانــه خــود در منطقه از دســتاویز مشــهور 
ــتفاده  ــم« اس ــا تروریس ــارزه ب ــی »مب ــود یعن خ
ــه  ــود ک ــی ب ــش بین ــل پی ــال قاب ــد. کام کردن
مقامــات آمریکایــی اعــالم کننــد کــه بــه منظور 
مقابلــه بــا تروریســت هــای تکفیــری »القاعده« 
ــده  ــن ش ــاک یم ــور وارد خ ــن کش ــای ای نیروه
ــزد افــکار عمومــی  ــد. اکنــون ایــن ســال در ن ان
ــی  ــه آمریکای ــده ک ــش آم ــان پی ــه و جه منطق
ــا صــدور مجــوز از ســوی کــدام شــخص،  هــا ب
نهــاد یــا دولتــی بــه خــود اجــازه نقــض آشــکار 

ــد؟ ــک کشــور را داده ان ــت ارضــی ی تمامی
بــدون شــک اقــدام نظامیــان آمریکایــی در 
ــکار و  ــاوز آش ــک تج ــن ی ــاک یم ــه خ ورود ب
نقــض تمامیــت ارضــی ایــن کشــور محســوب 
ــرض  ــورت ف ــی در ص ــه حت ــود، چراک ــی ش م
صحــت ادعــای آمریکایــی هــا مبنــی بــر عــزم 
ــا تروریســمـ  کــه محــال  ــارزه ب ــرای مب آنهــا ب
اســت صحــت داشــته باشــدـ  بــاز هــم در 
ــا  ــارزه ب ــی »مب ــن الملل ــن بی ــک از قوانی هیچی
تروریســم« بــه عنــوان مجــوز نقــض حاکمیــت 
ملــی یــک کشــور در نظــر گرفتــه نشــده و برای 
آن ســازوکارهایی پیــش بینــی شــده اســت. البته 
آمریکایــی هــا هیچــگاه کمتریــن ارزشــی بــرای 
ــیر  ــوده و در مس ــل نب ــی قائ ــن الملل ــن بی قوانی
آنچــه کــه منافــع توســعه طلبانــه آنهــا را تأمیــن 

ــد. ــی دارن ــته و برم ــد، گام برداش کن
از ســوی دیگر، ورود ســربازان متجــاوز آمریکایی 
ــی آن هــم در  ــه خــاک یمــن در شــرایط کنون ب
حالــی کــه طــی یــک مــاه اخیــر نوعــی تنــش 
ــتان  ــکا و عربس ــاالت متحــده آمری ــط ای در رواب

ســعودی حاکــم بــوده اســت، مــی توانــد حامــل 
پیامــی از ســوی واشــنگتن بــه مقامــات ریــاض 
ــکا  ــده آمری ــاالت متح ــک ای ــدون ش ــد. ب باش
حاضــر بــه از دســت دادن یکــی از ثروتمندتریــن 
ــت و  ــوده و نیس ــود نب ــه ای خ ــدان منطق متح
بــرای جلــب رضایــت آن دســت بــه هــر اقدامــی 
ــرا  ــه اخی ــن واشــنگتن ک ــد. بنابرای ــی زن زده و م
ــم  ــه رژی ــر خارج ــر« وزی ــادل الجبی ــط »ع توس
ســعودی تهدیــد بــه خــارج کــردن ســرمایه های 
ــور  ــه منظ ــود، ب ــده ب ــکا ش ــم از آمری ــن رژی ای
ــر  ــارت بهت ــه عب ــعودیها و ب ــت س ــب رضای جل
ــه  ــدام ب ــا« اق ــت آوردن دل آنه ــه دس ــرای »ب ب
ــا  ــد ت ــن کردن ــه یم ــی ب ــای نظام ــزام نیروه اع
بدیــن طریــق بــه نوعــی از شــدت تنــش هــای 

ــد. ــان دو طــرف بکاهن می
سـعودیها به خوبی می داننـد کـه ورود آمریکایی 
هـا بـه یمن بـه مثابـه تشـدید هـرج و مـرج ها و 
غبارآلود شـدن بیشـتر فضای درگیری هـا در این 
کشـور اسـت؛ این درسـت همان چیزی است که 
سـعودیها در شـرایط کنونـی که عزم راسـخ مردم 
یمـن را شکسـت ناپذیـر یافته انـد، بـدان احتیاج 
دارنـد و آمریکایـی ها بـرای تحقـق همین هدف 
وارد عمـل شـدند. تجربـه نشـان داده اسـت کـه 
دخالـت های نظامـی آمریکایی ها در افغانسـتان، 
پاکسـتان، عـراق و سـوریه هیـچ دسـتاوردی جز 
کشـتار بیشـتر غیرنظامیان و تخریب زیرسـاخت 
هـای این کشـورها بـه دنبـال نداشـته و در یمن 
نیـز آمریکایـی هـا قصـد دارنـد همیـن بالهـا 
بـر َسـر مـردم بـی دفـاع آن نـازل کنند تـا منافع 
استراتژیک شـان در تعامل با سـعودیها در معرض 

خطـر قـرار نگیرد.
ــکا  ــی آمری ــت نظام ــاس، دخال ــن اس ــر همی ب
ــزایی  ــت بس ــعودیها از اهمی ــرای س ــن ب در یم
ــی  ــر م ــه نظ ــه ب ــه ک ــت و آنگون ــوردار اس برخ
رســد امتیــاز مناســبی اســت کــه آمریکایــی هــا 
بــه آنهــا دادنــد تــا مقامــات ســعودی کمتــر بــر 
طبــل مخالفــت هــای خــود بــا برخــی سیاســت 

ــد. ــی بکوبن ــردان آمریکای ــای دولتم ه
ــاک  ــه خ ــی ب ــاوز آمریکای ــان متج ورود نظامی
ــن  ــی ای ــت ارض ــکار تمامی ــض آش ــن و نق یم
ــرات  ــه مذاک ــاد ک ــاق افت ــی اتف ــور در حال کش
صلــح یمــن همچنــان در کویــت ادامــه دارد. در 
حالــی کــه ایــن مذاکــرات بــا امیدهــای بســیاری 

بــرای منجــر شــدن بــه یــک راه حــل سیاســی 
جهــت پایــان جنــگ همچنــان ادامــه دارد، 
ــد  ــی توان ــی م ــان آمریکای ــای نظامی ــت ه دخال
ــرات  ــن مذاک ــرده و ای ــر ک ــده ت ــاع را پیچی اوض
را در معــرض خطــر شکســت قــرار دهــد. بــدون 
شــک هنگامــی کــه هیــأت وابســته بــه »منصور 
ــراری و مســتعفی  هــادی« رئیــس جمهــوری ف
یمــن، در عرصــه میدانــی خــود را فاتــح میــدان 
ــه  ــرای ادام ــی ب ــچ تمایل ــد، هی ــرد تصــور کن نب
ــز  ــر می ــداده و زی ــان ن ــود نش ــرات از خ مذاک

ــد زد. ــره خواه مذاک
ــت  ــد، دخال ــه ش ــه گفت ــه ک ــاس آنچ ــر اس ب
نظامــی آمریــکا در یمــن نــه تنهــا بــرای مبــارزه 
بــا تروریســم نبــوده، بلکــه مذاکــرات صلــح ایــن 
ــان  ــرای پای ــدی ب ــه امی ــه بارق ــز ک کشــور را نی
ــود  ــه وج ــور ب ــن کش ــردم ای ــزد م ــگ در ن جن
آورده اســت را بــه شکســت مــی کشــاند. 
آمریکایــی هــا حداقــل طــی هفتــه هــای اخیــر 
کــه مذاکــرات صلــح ســوریه و یمــن بــه صورت 
ــت  ــی ثاب ــه خوب ــت ب ــان اس ــان در جری همزم
کــرده انــد کــه »راهــکار سیاســی« بــرای حــل 
ــچ  ــه هی ــای منطق ــران ه ــردن بح ــل ک و فص
ــه  ــرگاه ک ــدارد و ه ــا ن ــوس آنه ــی در قام جای
گفتگوهــا راه خــود بــه ســمت موفقیــت را آغــاز 
کردنــد، ســربازان آمریکایــی بــرای بــه شکســت 
ــد. ــن گفتگوهــا وارد عمــل شــده ان کشــاندن ای
از ســوی دیگــر، ایــاالت متحــده آمریــکا قصــد 
دارد تــا آخریــن تــالش هــای خــود بــرای تحقق 
ــه کار  ــاء« را ب ــدنـ  صنع ــی »ع ــرح دوقطب ط
ــدف،  ــن ه ــق ای ــس از تحق ــاید پ ــا ش ــدد ت ببن
ــن  ــردم ای ــع آن م ــه تََب ــن و ب ــاراهلل« یم »أنص
کشــور نیــز بــه زانــو درآمــده و بــه خواســته های 
ــن دهنــد. ســعودیها  نامشــروع رژیــم ســعودی تَ
طــی بیــش از یــک ســال گذشــته تمــام تــالش 
خــود را کردنــد تــا بــا تســلط بــر اســتان »عدن« 
از آن بــه عنــوان پایتخــت دولــت بــه اصطــالح 
قانونــی »عبــد ربــه منصــور هــادی« یاد کــرده و 
بدیــن ترتیــب مقدمــه پیشــروی خــود به ســمت 

صنعــاء را فراهــم کننــد.
در شــرایط کنونــی کــه وضعیــت میدانــی 
ــی  ــی رود و تمام ــش نم ــعودیها پی ــع س ــه نف ب
تــالش هــای مــزدوران ایــن رژیــم بــرای نفــوذ 
ــختی  ــا سرس ــن ب ــتراتژیک یم ــق اس ــه مناط ب

غیرقابــل پیش بینــی ارتــش و نیروهــای مردمی 
بــه شکســت مــی انجامــد، نیروهــای آمریکایــی 
ــدان  ــعودی وارد می ــم س ــی رژی ــوان ناج ــه عن ب
شــدند تا شــاید بتوانند بــاری را از دوش مــزدوران 
ایــن رژیــم بردارنــد و مرهمــی بــر زخم ناشــی از 

ــد. ــود بگذارن ــه خ شکســت متحــد دیرین
البتـه در ایـن میـان، جنبـش »أنصـاراهلل« یمـن 
بـه صـورت قاطعانـه مخالفـت خـود بـا دخالـت 
ایـن  داخلـی  امـور  در  آمریـکا  نظامـی  هـای 
کشـور را اعـالم کـرده اسـت. در همیـن ارتبـاط، 
»محمـد عبدالسـالم« سـخنگوی ایـن جنبـش 
ضمـن محکومیـت ورود نظامیـان آمریکایـی به 
یمن خـروج فـوری آنها را خواسـتار شـده اسـت. 
»عبدالسـالم« در ایـن خصـوص تصریـح کـرده 
اسـت: »مخالفـت با نقـض حاکمیت یمـن، ورود 
نیروهـای خارجـی و اشـغال بنـادر و فـرودگاه ها، 

معنـای حقیقـی هویـت ملـی اسـت«.
ــاراک  ــه »ب ــت ک ــح اس ــال، پرواض ــن ح ــا ای ب
اوبامــا« بــه عنــوان فرمانــده کل نیروهــای 
مســلح آمریــکا بــا صــدور دســتور اعــزام نظامیان 
آمریکایــی بــه خــاک یمــن قمــار بزرگــی را آغاز 
کــرده اســت؛ قمــای کــه هرچنــد ممکــن اســت 
ــال داشــته باشــد،  ــه دنب ــرای آن دســتاوردی ب ب
ــات  ــد تبع ــی توان ــز م ــت در آن نی ــا شکس ام
غیرقابــل جبرانــی بــرای وی و حــزب متبوعــش 
در آســتانه انتخابــات ریاســت جمهــوری در پــی 
داشــته باشــد. حــدود شــش مــاه دیگــر انتخابات 
ریاســت جمهــوری 20۱6 آمریــکا برگــزار خواهد 
شــد و اگــر ماجراجویــی اوبامــا در یمــن بــا 
شکســت مواجــه شــده و مــرگ شــمار زیــادی از 
ســربازان آمریکایــی را بــه دنبــال داشــته باشــد، 
ــرات در  ــزب دموک ــزد ح ــرای نام ــأله ب ــن مس ای

ــام خواهــد شــد. ــران تم ــات گ انتخاب
البتـه بـه نظر می رسـد بـاراک اوباما در مـاه های 
اخیـر تصـدی پسـت ریاسـت جمهـوری قصـد 
دارد بـا آنچـه کـه بـه زعـم خـود »فتـح الفتوح« 
مـی خواند، مجموعـه ای از دسـتاوردها در عرصه 
سیاسـت خارجی را برای خود جمـع آوری کند و از 
آن بـه عنوان بـرگ برنده ای بـرای پیروزی حزب 
دموکـرات در انتخابـات ریاسـت جمهـوری آینده 
بهـره ببـرد. اوبامـا کـه توافق هسـته ای بـا ایران 
را از جمله دسـتاوردهای دوران ریاسـت جمهوری 
خـود قلمداد مـی کند، هـم اکنـون در سـوریه به 
دنبـال سـرنگونی بشـار اسـد و در یمـن در پـی 
تحمیـل »عبـد ربـه منصـور هـادی« بـه مـردم 
این کشـور اسـت تـا بدیـن ترتیب کلکسـیونی از 
آنچه کـه آن را »دسـتاورد« می خواند بـرای خود 

فراهـم آورد.
اکنــون بایــد منتظــر مانــد و دیــد دخالــت نظامی 
ایــاالت متحــده آمریــکا در یمن بــه بهانــه مبارزه 
بــا تروریســم بــه شــهادت چنــد شــهروند یمنــی 
ــداد از زیرســاخت  ــه تع ــد شــد و چ منجــر خواه
هــای ایــن کشــور را بــه نابــودی خواهد کشــاند؟ 
ــی کــه طــی ســالیان  ــی های ــد آمریکای ــد دی بای
اخیــر از خطــر القاعــده در یمــن بــی خبــر بــوده 
و اکنــون بــه یکبــاره از خــواب بیــدار شــده و بــه 
ایــن خطــر پــی بــرده انــد، در قمــاری کــه آغــاز 
کــرده انــد بــه چــه نتیجــه ای خواهنــد رســید.

یمن زیر چکمه های نظامیان متجاوز آمریکایی/ قماری با نتایج ُمبهم
رامین حسین آبادیان
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خاورمیانه و شمال آفریقا

فرزاد فرهاد توسکی

کشـور لیبی در زمره کشـورهایی اسـت کـه مردم 
آن زمانـی زیـر چکمـه هـای دیکتاتـوری قذافی 
بودنـد و هـم اکنون نیـز اسـیر کابوس بـی ثباتی 

امنیتـی و سیاسـی و اجتماعی هسـتند.
ــوری  ــی، کش ــت لیب ــمی دول ــام رس ــا ن ــی ب لیب
ــا  ــی ب ــت. لیب ــمالی اس ــای ش ــی در آفریق عرب
کشــورهای مصــر، ســودان، چــاد، نیجــر، الجزایر 
و تونــس هم مــرز اســت. پایتخــت لیبــی، شــهر 

ــت. ــس اس ِطرابُل
کشــور لیبــی بــا مســاحتی در حــدود ۱800000 
کیلومتــر مربــع چهارمیــن کشــور پهنــاور قــاره 
ــان  ــاور جه ــور پهن ــن کش ــا و هفدهمی آفریق
اســت. ۱.7 میلیــون نفــر از جمعیــت 6.4 میلیون 
نفــری لیبــی در پایتخــت ایــن کشــور، طرابلس، 

زندگــی می کننــد.
حـدود 90 درصـد از سـرزمین لیبـی را بیابـان و 
پوشانده اسـت.  علـف  و  آب  بـی  صحراهـای 
مناطق نسـبتاً سرسـبز لیبی در کناره های دریای 
مدیترانـه قرار گرفته اسـت. هیـچ رودخانه دائمی 
در خـاک لیبـی وجود ندارد و تنهـا 2 درصد خاک 

آن کاربـرد کشـاورزی دارد.
 بخـش عمـده مـواد غذایـی مـورد نیـاز مـردم 
لیبـی از خـارج وارد می شـود. لیبی از دیـد تراکم 
جمعیـت یکـی از کـم تراکم تریـن کشـورهای 
دنیاسـت. مسـاحت لیبی اندکـی بزرگتـر از ایران 
اسـت، ولـی جمعیـت آن کمتـر از یـک دهـم 
ایـران اسـت. 90 درصـد از جمعیـت 6.5 میلیون 
نفـری ایـن کشـور در باریکـه ای از کناره هـای 
مدیترانـه ای ایـن کشـور زندگـی میکننـد و در 
مناطـق دیگرتنهـا قبیله هـای بیابانگـرد )بدوی( 

می گذراننـد. روزگار 
لیبـی بـه طـور سـّنتی بـه سـه منطقـه اصلـی 
بـه نام هـای »اقلیـم طرابلـس«، »فـّزان« و 
»بَرقـه« بخش می شـود که این سـه منطقه در 
Tripolitania زبان هـای غربـی بـه ترتیـب
وFezzanوCyrenaica نامیـده می شـوند.
کشـور لیبـی تـا قبـل از اعتراضـات 20۱۱ یکی 
از ۱0 کشـور اصلـی صادرکننـده نفـت در جهان 
محسـوب می شـد و تولیـد ناخالص ملی سـرانه 
آن جـزو باالترین هـا در آفریقـا بود.لیبـی بـه 
صـورت »پادشـاهی لیبـی« در سـال ۱95۱ بـه 
اسـتقالل رسـید و از سـال ۱969 تا سـال 20۱۱ 
توسـط معمـر قذافـی که بـا انجام یـک کودتای 

نظامـی بـر سـر کار آمد اداره شـد.
در ســال 20۱۱  اعتراضــات گســترده ای در لیبــی 
ــه  ــد ک ــاز ش ــی آغ ــر قذاف ــت معم ــه حکوم علی
ــی از  ــای مختلف ــرور بخش ه ــه م ــد ب ــث ش باع
ایــن کشــور از کنتــرل نیروهــای حکومــت خارج 
شــود. ســرانجام بــا قتــل معمــر قذافــی حکومت 

وی بــر ایــن کشــور کامــاًل تمــام شــد.
امـا ایـن کشـور آفریقایی در حـال حاضر شـرایط 
خوبـی را سـپری نمـی کند.نـه اینکـه مـردم در 
دوره قذافـی شـرایط خوبـی داشـتند زیـرا اگر این 
گونـه بود که در سـال 20۱۱ علیـه وی اقدام نمی 

کردنـد بـه ویژه که اسـنادی کـه از منـازل متعلق 
بـه پسـران قذافـی و ایـادی رژیـم وی به دسـت 
آمـد همگـی نشـان از فسـاد و عیاشـی و حیف و 
میل امـوال مـردم این کشـور داشـت امـا جریان 
حوادث سـال 20۱۱ به سـمت و سـویی که مردم 
لیبی انتظـار آن را داشـتند پیش نرفـت و جنگنده 
های ناتـو آمدنـد و بی ثباتـی را برای مـردم لیبی 
بـه ارمغـان آورده اند.طمـع نفـت مرغـوب لیبی و 
نزدیکـی آن بـه دریـای مدیترانـه سـبب ویرانـی 
لیبـی و هـرج و مـرج و کشـمکش قـدرت در آن 

است. شـده 
داعش هـم اکنـون در ایـن کشـور آفریقایی النه 
کـرده و عـالوه بـر اینکـه نفـت مرغـوب لیبـی 
را در معـرض خطـر قـرار داده اسـت در یکـی از 
نزدیکترین کشـورها بـه قـاره اروپا رخنه کـرده و 

قـاره سـبز را تهدیـد مـی کند.
اوضـاع لیبـی در حـال حاضر بـه انـدازه ای وخیم 
اسـت کـه بـه طـور عملـی میـان چهـار طـرف 
تقسـیم شـده اسـت.یکی در طبرق و دو حکومت 

در طرابلـس و یکـی در سـرت.
لیبی اسیر بحرانهای سیاسـی و امنیتی و معیشتی 
اسـت این همان کشـوری اسـت که زمانی درآمد 

سـرانه باالیی داشت.
آنگونـه کـه از اوضـاع برمـی آیـد هیـچ چشـم 
انـداز روشـنی بـرای توافـق میـان ایـن طـرف 
هـای متخاصم وجـود نـدارد و آنها تمایلـی برای 
همسـویی از خود نشـان نمی دهند.لیبـی در حال 
حاضـر بـه کشـوری تبدیـل شـده اسـت کـه هر 
طرفـی بـه خود اجـازه نقـض حاکمیـت آن را می 
دهد.حتـی برخی کشـورها که قبـال در دوره معمر 
قذافـی زیر بلیـط لیبی بودنـد مانند سـودان و چاد 
نیـز در ایـن کشـور عرض انـدام مـی کنند.دیکته 
های کشـورهای بـزرگ و نقـش مبهـم آمریکا و 

انگلیـس و فرانسـه نیز بحـث خـود را دارد.
شــبح تجزیه خیلــی زود پــس از ســرنگونی رژیم 
ــان داد. ــود را نش ــو خ ــارکت نات ــا مش ــی ب قذاف
در شــرق ایــن کشــور درخواســت هــای تجزیــه 
طلبانــه به منظــور ســیطره بر دشــت هــای نفتی 
وجــود دارد.علــت ایــن درخواســت نادیــده گرفته 
ــس  ــزی در طرابل ــت مرک ــوی دول ــدن از س ش

ــوان شــده اســت. عن
ــوان  ــه عن ــر ب ــه حفت ــه خلیف ــود اینک ــا وج ب
ــی در  ــدرت اصل ــی و ق ــش لیب ــده کل ارت فرمان
ــف اســت و  ــه ایــن کشــور مخال ــا تجزی لیبــی ب
اخیــر نیــز حفتــر عملیاتــی بــرای خــارج کــردن 
شــهر ســرت از لــوث داعــش انجــام داده اســت 
ــغال  ــه اش ــم ب ــر را مته ــای وی، حفت ــا رقب ام
میدانهــای نفتــی در زله-مــراده در جنــوب شــرق 
اجدابیــا بــه بهانــه جنــگ بــا داعــش مــی کننــد.
میادینـی کـه بـر سـر آنهـا اختـالف وجـود دارد 
المبروک، الغانـی، الظهره و الباهی اسـت که پس 
از اینکـه در معـرض یورش داعش قـرار گرفتند از 
کار افتاده اند.داعشـی هایی کـه از منطقه النوفلیه 
در نزدیکـی بـن جـواد بـه ایـن مناطـق یـورش 
بردنـد ایـن تاسیسـات را از کار انداختند.آنگونـه 
کـه منابع وابسـته به حکومـت طبرق مـی گویند 

نیروهـای حفتـر بـرای حمایـت از این تاسیسـات 
اخیـر وارد عمـل شـده اند.

در مقابل یـورش های خطرناک داعش در شـرق 
و جنوب شـهر مصراته واکنشـی به دنبال نداشـته 
اسـت و دو حکومت در طرابلس به ریاسـت خلیفه 
الغویل و فایز السـراج اتاق عملیات هـای جداگانه 
تشـکیل داده انـد تا با داعـش در سـرت و مناطق 
اطـراف آن مقابلـه کننـد.در واقـع این تالشـی از 
سـوی ایـن دو حکومـت در مقابـل خلیفـه حفتـر 
برای تصرف منطقـه الوادی االحمـر در حدفاصل 

میان برقـه و طرابلس اسـت.
بـا وجـود اینکـه طرفهـای خارجـی و داخلـی بـر 
یکپارچگـی لیبی تاکیـد دارنـد اما امـور بر خالف 
آن حرکـت می کنـد و حوادث کنونـی را می توان 

به گرایـش هـای جدایـی طلبانه توصیـف کرد.
آنچـه دربـاره تحوالت لیبـی می تـوان درک کرد 
ایـن اسـت که همـه طرفها بـه دنبال منافـع خود 
هسـتند و مراقبنـد کـه نفـوذ آنهـا تهدید نشـود.
در واقـع اوضـاع لیبی همانند کشـوری اسـت که 
میـان قدرت طلبان تقسـیم شـده اسـت و اوضاع 
سیاسـی و اقتصـادی و نظامی لیبـی در اختیار این 
طرفهاسـت.هر یک مراکز خـود را دارنـد و میراث 

قبلـی را میـان خود تقسـیم کـرده اند.
ایـن شـرایط مانعـی بـر سـر راه تـالش هـای 
سـازمان ملـل بـرای برپایـی دولـت وفـاق ملـی 
میـان شـرق و غـرب لیبـی اسـت.تالش هـای 
سـازمان ملل بـرای ایجـاد دولـت توافقـی راه به 
جایـی نبـرده اسـت.حکومت خلیفـه الغویـل کـه 
دولـت سـایه محسـوب مـی شـود مانـع از وارد 
شـدن گزنـدی بـه اختیـارات خـود شـده اسـت.
امـا طـرف چهـارم همـان داعـش اسـت کـه در 
سـرت و مناطق گسـترده اطـراف آن از حدود یک 
سـال قبل حکومت می کنـد حکومتی کـه با زور 
خشـونت در مناطـق تحـت سـیطره ایجـاد کرده 
اسـت و حکومتـی که تعـداد زیـادی افراد مسـلح 
خارجـی و سـرکرده هایـی کـه ابوبکـر البغـدادی 

آنهـا را اعزام کـرده اسـت دارد.
داعش درحالـی دامنه تحرکات خود را به شـرق و 
غـرب سـرت ادامه داده اسـت کـه مقاومت جدی 
از سـوی تشـکالت مسـلح وابسـته بـه طرابلس 
نمـی بیند.ایـن درحالی اسـت که خدمات رسـانی 
در لیبـی و ارز داخلـی آن اوضاع نابسـامانی دارد و 
گسـترش جرم و جنایـت در حد فجیع نیـز باید به 
این مـوارد افزود.مـردم لیبی اوضـاع مصیب باری 
دارند.نـه امنیت دارنـد و نه آسایش.شـبه نظامیان 

گوناگـون امـکان زندگـی را از آنهـا گرفته اند.
شـبح تجزیه وحدت لیبی را نشـانه گرفته اسـت و 

اوضاع سـامان نخواهـد یافت مگر اینکـه معجزه 
ای رخ دهد.اوضـاع و شـرایط کنونـی برخـی را 
واداشـته اسـت کـه بحـث تجزیـه لیبـی به سـه 

منطقـه را مطـرح کنند.
ــه اوضــاع  ــن اســت ک ــل ای ــل تام موضــوع قاب
ــردم آن بســتگی دارد  ــه م ــه اول ب ــی در وهل لیب
ــکالت  ــی و تش ــای سیاس ــه گروهه ــن ک و ای
ــروه  ــار کنند.گ ــه رفت ــی چگون ــی و نظام اجتماع
ــل عمــل  ــا منطــق و عق ــد ب ــی بای ــای لیبیای ه
کننــد و بحــران هــای کنونــی را حــل کنند.ایــن 

ــد. ــاز بدهن ــد امتی ــی بای ــع لیب ــه نف گروههــا ب
مـی تـوان گفت کـه تـا زمانی کـه دولـت نجات 
ملـی بـه رهبـری خلیفـه الغویل کـه مـورد تایید 
جامعه بیـن الملل نیسـت و دولت فایز السـراج به 
عنـوان دولـت وفاق ملـی به همـراه رهبـر ارتش 
کرامـت یعنی خلیفه حفتـر با یکدیگر کنـار نیایند 

نمی تـوان انتظـار حل بحـران لیبی را داشـت.
جامعـه بیـن المللـی در حـال حاضـر اصـرار دارد 
کـه بـا دولـت وفـاق فایـز السـراج که بـه موجب 
توافقنامـه الصخیـرات شـکل گرفته اسـت تعامل 
کنـد امـا پارلمـان طبـرق تاکنـون رای اعتمـاد و 
مجـوز الزم را به ایـن دولت نداده اسـت.حکومت 
طبـرق، دولت وفاق را به سیاسـت امـر واقع)عمل 

انجام شـده( متهـم کرده اسـت.

آنچه درپایان درباره لیبی می توان گفت؛
اوال: بحـران سیاسـی و کشـمکش سـه مدعـی 
قـدرت یعنـی حفتـر در شـرق و دولتهـای فایـز 
السـراج و خلیفـه الغویـل در طرابلـس.در حـال 
حاضر دنیـا یک دولت را به رسـمیت می شناسـد 
و بایـد دیـد که در نهایـت کدامیـک در داخل رای 
اعتمـاد مـی گیـرد و جامعه بیـن المللـی را با خود 

همـراه مـی کند.
ثانیــا: ســه ارتــش کــه هریــک بــرای خــود بــه 
طــور مســتقل عمــل مــی کند.نیروهــای دولــت 
ــت  ــش کرام ــدن ارت ــس چشــم دی ــای طرابل ه
ــی را در  ــد لیب ــن رون ــر را ندارند.ای ــه حفت خلیف

ــی دارد. ــه م ــک نگ ــل تاری تون
ثالثا: تداوم ممنوعیت های تسلیحاتی بر لیبی.

لیبــی.  رابعــا: مخــدوش شــدن حاکمیــت 
ــق  ــی مناط ــرت و برخ ــش در س ــرکات داع تح
دیگــر ادامــه دارد. ســایه شــوم دخالــت احتمالــی 
ــت و  ــی اس ــود باق ــوت خ ــه ق ــی ب ــو در لیب نات
ــه  ــز ب ــی نی ــایه لیب ــورهای همس ــی کش برخ
ــد. ــی گذارن ــرام نم ــور احت ــن کش ــت ای حاکمی

خامسـا: شـبح تجزیـه لیبـی. در واقع این کشـور 
نیز شـرایطی مشـابه عـراق و سـوریه دارد.

شبح تجزیه بر سر لیبی/چند حاکم 
در یک اقلیم نمی گنجند
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خاورمیانه و شمال آفریقا

محمد قادری

خبرگــزاری المســتقبل وابســته بــه حریــری در اقدامی 
ــه  غیــر اخالقــی، تیتــر زد؛ »قاتــل شــهید حریــری ب
قتــل رســید«! حتــی برخــی طرفــداران ایــن جریــان 
آمریکایــی در لبنــان پــا را فراتــر گذاشــته و از اســراییل 

ــد! تشــکر کردن
»ســید مصطفــی بدرالدیــن« مشــهور بــه »ذوالفقــار« 
حــزب اهلل لبنــان ســحرگاه روز جمعــه 24 اردیبهشــت 
ــی  ــات تروریســتی در حوال ــک عملی ــی ی ــاه 95 ط م
دمشــق بــه شــهادت رســید تــا نــام دیگــری از 
مصادیــق »مــن المومنیــن رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا 
ااهلل علیــه...« در دفتــر برگزیــدگان خــدا ثبــت و ضبط 
ــه و خســتگی  ــاک باخت ــن مجاهــد پ شــود. پیکــر ای
ناپذیــر در گلــزار شــهدای ضاحیــه بیــروت و در کنــار 

ــت. ــاج رضــوان« آرام گرف ــگاه »ح آرام
در حاشــیه ایــن اتفــاق تلــخ نکاتــی وجــود دارد کــه در 

زیــر بــدان اشــاره خواهــم کــرد:  
ــه  ــاد مغنی ــاج عم ــهادت ح ــس از ش ــه پ ــــ وی ک
ــه  ــی حــزب اهلل را ب فرماندهــی ارشــد شــاخه نظام
عهــده داشــت، از همــان ابتــدا پیگیــر تحقیقــات در 
مــورد جنایــت تــرور شــهید عمــاد مغنیــه شــد. بــه 
ــه  ــی تشــکیل شــد ک ــده اتهامات ــب پرون ــن ترتی ای
ــس  ــرائیل در پ ــب اس ــم غاص ــی داد رژی ــان م نش
پــرده ایــن عملیــات قــرار دارد. ایــن پرونــده شــامل 
مقادیــر بســیار زیــادی از اطالعــات دقیــق و فراگیــر 
و  عملیــات  برنامه ریــزی  چگونگــی  زمینــه  در 
کیفیــت ایجــاد خلــل امنیتــی بــرای شناســایی حــاج 
عمــاد تــا زمــان اجــرای عملیــات بــود. ایــن پرونــده 
نشــان مــی داد کــه عامــالن اجرایــی صهیونیســت 
ــور از  ــده و چط ــوریه ش ــب س ــه وارد قل ــا چگون ه
ــه  ــن زمین ــانی در ای ــه کس ــده اند، چ ــارج ش آن خ
بــا آنهــا همــکاری کــرده و چــه کســانی اطالعــات 
ــد.  ــه کرده ان ــه آنهــا ارائ و کمک هــای لجســتیکی ب
همیــن تحقیقــات بــود کــه باعــث شــد وی نظــارت 
بــر بزرگ تریــن عملیــات توســعه فعالیت هــای 
ــرار  ــتور کار ق ــت را در دس ــی مقاوم ــد جاسوس ض
ــدام  ــه انه ــر ب ــا منج ــه تنه ــه ن ــی ک ــد. عملیات ده
ده هــا شــبکه جاسوســی دشــمن صهیونیســتی شــد، 
ــل  ــترک ت ــای کاری مش ــیاری از برنامه ه ــه بس ک

ــرد. ــه ک ــا شکســت مواج ــینگتن را ب ــوـ  واش آوب

ــــ رژیــم صهیونیســتی دیــروز در پــی اعالم شــهادت 
وی، بالفاصلــه بــه حالــت آمــاده بــاش در آمــد تــا بــا 
عملیــات انتقــام جویانــه احتمالــی مقابلــه کنــد، چــه، 
ــم  ــم« در مراس ــم قاس ــیخ نعی ــروز »ش ــد دی هرچن
ــرای شــهادت مصطفــی  تشــییع، عامــل خاصــی را ب
ــد،  ــه باش ــرد؛ »هرک ــد ک ــا تاکی ــرد، ام ــی نک معرف
ــرده  ــت ک ــتی خدم ــم صهیونیس ــه رژی ــت ب در نهای

ــت.« اس
ــــ از آنجایــی کــه در این جنایت تروریســتی انگشــت 
ــت،  ــده اس ــم دراز ش ــکا ه ــوی آمری ــه س ــام ب اته
ــم در  ــفید ه ــخنگوی کاخ س ــت« س ــاش ارنس »ج
فاصلــه اندکــی اعــالم کــرد هواپیماهــای آمریــکا یــا 
همپیمانانــش در منطقــه ای کــه اعــالم شــده وی بــه 

ــد. شــهادت رســیده حضــور نداشــته ان
ــتقبل«  ــی »المس ــان آمریکای ــه جری ــا ک ــــ از آنج
همــواره شــهید بدرالدیــن را در ماجــرای تــرور رفیــق 
حریــری متهــم مــی دانســت، اینگونــه عنــوان 
ــوم نیســت وی کشــته شــده باشــد،  ــد کــه معل کردن
بلکــه حــزب اهلل بــرای فــرار از محکمــه تــرور رفیــق 
ــی  ــن در حال ــت! ای ــرده اس ــان ک ــری، او را پنه حری
ــه  ــه و در هم ــان هم ــه اذع ــزب اهلل ب ــه ح ــت ک اس
زمینــه هــا صــادق تریــن گــروه بــا طرفــداران و حتــی 
مخالفــان خــود بــوده اســت. ایــن جریــان ضــد حــزب 
اهلل حتــی بــا اعــالم شــهادت مصطفــی بدرالدیــن، در 
خبرگــزاری المســتقبل وابســته بــه حریــری در اقدامی 
ــل  ــر زد؛ »قات ــی، تیت ــر اخالق ــه ای و غی ــر حرف غی
ــی  ــی برخ ــید«! حت ــل رس ــه قت ــری ب ــهید حری ش
ــا را  ــان، پ ــی در لبن ــان آمریکای ــن جری ــداران ای طرف
فراتــر گذاشــته و عــالوه بــر فحــش و نفریــن، از رژیم 
ــد! ــکر کردن ــتن وی تش ــرای کش ــدس ب ــغالگر ق اش

ــــ ادعــای دادگاه تــرور رفیــق حریــری که دربــاره آن 
شــک و تردیــد هــای زیــادی وجــود دارد، ایــن اســت 
کــه بدرالدیــن مســئول تــرور رفیــق حریــری اســت، 
چــون چنــد بــار تلفنــش در آن حوالــی ردیابــی شــده 
ــا شــهادت چهــار افســر بلندپایــه  اســت. ایــن ادعــا ب
لبنانــی کــه بعدهــا بــه دروغ بــودن آن اعتــراف 
کردنــد، همــراه شــد تــا پیراهــن عثمانــی شــود بــرای 
ــرار  ــی تک ــا در حال ــن ادع ــزب اهلل. ای ــت ح محکومی
مــی شــود کــه رفیــق حریــری اتفاقــا پــس از جلســه 
ــاع کــرده  ــل رســید کــه از »مقاومــت« دف ــه قت ای ب
بــود. ضمــن اینکــه حــزب اهلل با شکســتن رمزگــذاری 
ــم  ــتی، فیل ــم صهیونیس ــای رژی ــای پهپاده ــم ه فیل
چنــد مــاه نظــارت دقیــق بــر راه هــای مــورد اســتفاده 
حریــری در نقــل و انتقاالتــش را منتشــر کرد و نشــان 
داد کســی کــه وی را کشــته، مــاه هــا وی را زیــر نظــر 

داشــته اســت.
ــان در  ــزب اهلل لبن ــی ح ــط عموم ــه رواب ــــ اگرچ
بیانیــه روز شــنبه خــود بــر عاملیــت تروریســت 
ــا  هــای تکفیــری در ایــن تــرور تاکیــد کــرد، لکــن ب
توجــه بــه آنچــه در ابتــدا آمــد، ناگفتــه پیداســت کــه 
دســتور العمــل و پشــتیبانی اطالعاتــی ســرویس های 
ــرده  ــت پ ــراح پش ــاد« ط ــژه »موس ــه وی ــی و ب غرب
ایــن عملیــات بــوده انــد، نکتــه ای کــه »شــیخ نعیــم 
ــدان  ــود ب ــه خ ــخنرانی روز جمع ــز در س ــم« نی قاس

ــرد. ــح ک تصری

حاشیه ای برشهادت ذوالفقار؛
 از رذالت المستقبل تاآماده باش تل آویو

»جمیل ضاهر«:

شهادت »مصطفی بدرالدین« 
مقاومت را قدرتمندتر خواهد کرد

رئیــس موسســه »األمــان« لبنــان تاکیــد کــرد کــه شــهادت »مصطفــی بدرالدیــن« 
مقاومــت را قدرتمندتــر خواهــد کــرد.

ــال  ــه دنب ــن ب ــی بدرالدی ــهادت مصطف ــه از از ش ــدور بیانی ــا ص ــان ب ــزب اهلل لبن ح
وقــوع انفجــاری مهیــب در یــک مرکــز ایــن گــروه در نزدیکــی فــرودگاه بیــن المللی 

دمشــق خبــر داد.
مصطفــی بدرالدیــن از فرماندهــان ارشــد حــزب اهلل لبنــان در ســال ۱96۱ چشــم بــه 
جهــان گشــود. او از همــان دوران ابتدایــی پیوســتنش بــه جبهــه مقاومــت در لبنــان 
سرســختانه بــه مقابلــه بــا جبهــه مقابــل یعنــی رژیــم صهیونیســتی پرداخــت. پــس 
از اشــغال کویــت توســط صــدام معــدوم، تَنــی چنــد از اعضــای مقاومــت از جملــه 
شــهید مصطفــی بدرالدیــن در زنــدان کویــت گرفتــار شــدند. وی از ســال ۱983 تــا 

اوایــل ســال ۱990 در زنــدان کویــت اســیر بــود.
ــر  ــار دیگ ــت ب ــدان کوی ــارت و آزادی از زن ــان دوران اس ــس پای ــن پ ــهید بدرالدی ش
بــه لبنــان بازگشــت تــا در جبهــه نبــرد حــق علیــه باطــل نقــش آفرینــی کنــد. وی 
قصــد داشــت تــا پــس از آزادی از زنــدان کویــت فرماندهــی نیروهایــی را کــه بــرای 
آزادســازی جنــوب لبنــان از اشــغال صهیونیســتها آمــوزش مــی دیدنــد، بــر عهــده 
گیــرد. بــه مناســب شــهادت مصطفــی بدرالدیــن گفتگویــی را بــا »جمیــل ضاهــر« 
رئیــس موسســه األمــان لبنــان انجــام دادیــم کــه مشــروح آن از نظــر مــی گــذرد:

ــزب اهلل  ــد ح ــده ارش ــن فرمان ــی بدرالدی ــرور مصطف ــل ت || دالی
ــد؟ ــی دانی ــه م ــی در چ ــه زمان ــن بره ــان را در ای لبن

شــهید بدرالدیــن یــک مجاهــد شــجاع در صحنــه نبــرد محســوب مــی شــد، وی 
همــواره در جبهــه مقاومــت علیــه اســتکبار حضــور فعــال داشــت. علــت ایــن تــرور 
بــه خاطــر ضربــات ســنگینی اســت کــه تکفیــری هــا و رژیــم صهیونیســتی از جانب 
شــهید بدرالدیــن دریافــت کردنــد. انفجــاری که رخ داد، بســیار شــدید بــود و بــرادران 
مــا همچنــان مشــغول تحقیــق پیرامــون علــت وقــوع آن هســتند لــذا اکنــون نمــی 
تــوان دربــاره جزئیــات ایــن حادثــه ســخن گفــت و بایــد در انتظــار تکمیــل تحقیقات 

بــود.
ــی و  ــی، قضای ــای نظام ــالش ه ــت ت ــی از شکس ــن ناش ــی بدرالدی ــرور مصطف ت
ــردن مقاومــت و نمادهــای آن اســت، انتظــار مــی رفــت  ــن ب ــرای از بی ــی ب تبلیغات
کســانی کــه بــه دنبــال نابــودی مقاومــت بودنــد در پــی ناامیــدی از تحقــق خواســته 
ــر  ــن ام ــد و ای ــت روی بیاورن ــای مقاوم ــی نماده ــذف فیزیک ــه ح ــه مرحل ــان ب ش

ــت. ــورت گرف ص

|| فکر می کنید عامالن ترور مصطفی بدرالدین چه کسانی هستند؟
مــن بعیــد نمــی دانــم گروهــی کــه بدرالدیــن را بــه شــهادت رســاند همــان گروهــی 

باشــد کــه عامــل تــرور »رفیــق الحریــری« نخســت وزیــر اســبق لبنــان بــود.

|| شــهادت مصطفــی بدرالدیــن چــه تاثیــری بــر مقاومــت حــزب 
ــت؟ ــد داش اهلل خواه

ــان نخواهــد  ــر مقاومــت لبن ــه تنهــا تاثیــر منفــی ب شــهادت مصطفــی بدرالدیــن ن
داشــت بلکــه بیــش از پیــش عــزم حــزب اهلل را در مقاومــت در برابــر رژیــم 
صهیونیســتی و تکفیــری هــا افزایــش خواهــد داد، تکفیــری هایــی کــه دارای یــک 

ــت. ــی اس ــالم واقع ــت و اس ــردن مقاوم ــن ب ــتند و آن از بی ــدف هس ــه و ه ریش

سمیه خمارباقی
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نقش بزرگان آفریقا در معادالت جهانی قدرت تا سال 2040
محمد سجاد واعظ لیواری

)کارشناس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری(

خاورمیانه و شمال آفریقا

ــا  ــه بعضــی از کشــورهای حــوزه آفریق ــه ب ــده پژوهان نگاهــی آین
نشــان از توانایــی تغییــر فزاینده قــدرت در 25 ســال آینــده در میان 
ــای  ــه و آفریق ــی، نیجری ــر، مصــر، اتیوپ کشــورهایی چــون الجزای

ــی دارد. جنوب
همزمــان بــا افزیــش مشــارکت کشــورها در فراینــد جهانــی شــدن  
در حــوزه هایــی چــون  صلــح و توســعه و امنیــت، فشــارها بــه قاره 
ســیاه بــرای ایــن امــر بیــش از پیــش افزایــش یافتــه اســت. در این 
بیــن نقــش کشــورهای مدعــی رهبــری قــاره آفریقــا نســبت بــه 

ســایر کشــورها از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت.
ــا  ــه بعضــی از کشــورهای حــوزه آفریق ــه ب ــده پژوهان نگاهــی آین
نشــان از توانایــی تغییــر فزاینده قــدرت در 25 ســال آینــده در میان 
ــای  ــه و آفریق ــی، نیجری ــر، مصــر، اتیوپ کشــورهایی چــون الجزای
جنوبــی دارد کــه در میــان کارشناســان حــوزه آفریقــا این کشــورها 

بــه پنــج بــزرگ شــهرت یافتــه انــد.
ایــن کشــورها در منطقــه پیرامونــی خــود نقــش رهبــری را ایفا می 
کننــد و بســیاری از مولفــه هــا ی قــدرت در آفریقــا را درون خــود 
ــاد  ــورها 60% از اقتص ــن کش ــوع ای ــد.  در  مجم ــای داده ان ج
ــن  ــی ای ــه نظام ــا  و 58% هزین ــت آفریق ــا،40% از جمعی آفریق
قــاره را بــه خــود اختصــاص داده انــد، و بــه نظــر مــی رســد کــه 

ایــن آمــار تــا بیســت و پنــج ســال آینــده ثابــت باقــی بمانــد.
آینــده ایــن کشــورها بــه ایــن ســوال پاســخ خواهــد داد کــه آیــا 
ــه، و بــه  ــا ن کشــورهای حــوزه آفریقــا در حــال تغییــر هســتند ی
عبــارت دیگــر عــدم فراهــم شــدن فراینــد رشــد و توســعه در این 
ــاره  ــروژه  رشــد و توســعه در ق ــای شکســت پ ــه معن کشــورها ب

آفریقــا خواهــد بــود.
ــا 9% از  ــا تنه ــاره آفریق ــور ق ــوع 55 کش ــدرت مجم ــروز ق ام
قــدرت جهانــی را تشــکیل مــی دهــد. ایــن تــوان بیشــتر از نقش 
ــدرت  ــه ق ــتقل در مولف ــورت مس ــه ص ــیه ب ــد و روس ــن، هن ژاپ
ــه  ــکا و چیــن کــه ب ــاالت متحــده آمری ــا از ای جهانــی اســت، ام
ترتیــب ۱8%و ۱3% از قــدرت جهــان را تشــکیل مــی دهنــد در 

ــرار دارد. ــری ق ــه پاییــن ت مرتب
ــا و  ــی اروپ ــدرت جهان ــول ق ــه اف ــه ب ــا توج ــال 2040 و ب در س
آمریــکا کشــورهای  حــوزه  آفریقــا بــا رشــد قابــل توجهــی %۱۱ 

ــد داد. ــه خــود اختصــاص خواهن ــی را ب از حــوزه قــدرت جهان
ــه  ــدرت مولف ــوزه ق ــا در ح ــم آفریق ــای مه ــه ه ــی از مولف یک
ــار  ــر چه ــال 2050 از ه ــه در س ــوری ک ــه ط ــت، ب ــت اس جمعی
ــا اســت  ــدان معن ــود و ایــن ب نفــر، یــک نفــر آفریقایــی خواهــد ب
کــه چنانچــه در جهــان دموکراســی حقیقــی حکــم فرما شــود حق 
مــردم قــاره ســیاه بــه مراتــب بیشــتر از آن چیــزی اســت کــه امروز 
ــاره حــرف  ــد و مردمــان ســاکن در ایــن ق ــه ان ــه آن دســت یافت ب

ــد داشــت. ــرای گفتــن خواهن هــای بیشــتری ب
در دهــه هــای پیــش رو آفریقــا بــه عنــوان ســایه ای بــرای قــدرت 
ــی  ــوزه جهان ــم در ح ــران مه ــتر بازیگ ــه بیش ــورد توج ــی م جهان

شــدن  قــرار خواهــد گرفــت.
ــاره  ــری در ق ــان رهب ــان مدعی ــا می ــاوت ه ــا و تف ــالف نظره اخت
ــورهای  ــدام از کش ــر ک ــت و ه ــدی نیس ــوع جدی ــا  موض آفریق
ــی  ــاره دارای سیاســت خارجــی متفاوت ــن ق ــری در ای مدعــی رهب
ــه  ــه کشــور دیگــر مــی باشــد، کــه ایــن امــر موجــب ب نســبت ب
ــاره و  ــن ق ــا ای ــف در رابطــه ب ــای مختل ــدن نگــرش ه ــود آم وج

ــده اســت. ــا ش ــای آفریق ــان کشــور ه ــی می کاهــش همصدای
در ایــن بیــن نیجریــه نســبت بــه دیگــر رقبــا مســئولیت پذیــری 
ــت، و  ــان داده اس ــود نش ــی از خ ــن الملل ــتری را درعرصــه بی بیش
همیــن موضــوع ســبب شــده تــا ایــن کشــور جایــگاه مناســبتری 
در مولفــه قــدرت جهانــی را بــه خــود اختصــاص دهــد. دوام ایــن 
امــر بــرای کشــور نفــت خیــز مشــروط  بــه تغییــرات گســترده در 

شــرایط داخلــی ایــن کشــور، افزایــش ظرفیــت حکومــت و تغییــر 
نگــرش رهبــران  سیاســی مــی باشــد.

بــر اســاس مطالعــات آینــده پژوهــی  صــورت گرفتــه ســایر کشــور 
ــدرت هــای  ــا  در شــرایط ق ــاره آفریق ــری در ق هــای مدعــی رهب
ــد کــه  ــد مان ــی باقــی خواهن ذره ای و کوچــک در معــادالت جهان
ایــن موضــوع موجــب کاهــش نفــوذ کشــورهای آفریقایــی در روند 

حکومــت جهانــی خواهــد شــد.
شــواهد در خصــوص پنــج کشــور  مدعــی رهبــری در آفریقا نشــان 
ــدرت  ــه ق ــل شــدن  ب ــه دو کشــور در شــرایط تبدی ــد ک ــی ده م
هــای نوظهــور و ســه کشــور دیگــر قــدرت بالقــوه محســوب مــی 

شــوند.
دو کشــور اتیوپــی و نیجریــه در بیســت و پنــج ســال آینــده رشــد 
قابــل توجهــی را شــاهد خواهنــد بــود، و ســه کشــور الجزایــر، مصر 
ــی  ــات باق ــرایط ثب ــت در ش ــن حال ــی در بهتری ــای جنوب و آفریق
خواهنــد مانــد و احتمــال اینکــه در ایــن کشــورها تــا حــدودی افول 

نیــز رخ دهــد بــاال خواهــد بــود.
ــه  ــا ب ــاره آفریق ــاز خــود در ق ــگاه ممت ــه جای ــا توجــه ب ــه  ب نیجری
عنــوان بزرگتریــن اقتصــاد ایــن قــاره، تا ســال 2040 نقــش 3 %  

را در اقتصــاد جهانــی ایفــا خواهــد کــرد.
در حــوزه نظامــی بــا توجــه بــه ظرفیــت  نیجریــه  در آفریقــا، این 
کشــور شــاهد افزایــش هزینــه هــای نظامــی در بیســت و پنــج 

ســال آینــده خواهــد بــود.
 الجزایــر رقابــت بســیار نزدیکــی بــا نیجریــه  در حــوزه  نظامــی 
دارد و بــه لحــاظ تــوان و هزینــه هــای نظامــی در ایــن قــاره در 
جایــگاه دوم قــرار دارد. بــراورد کارشناســان حــوزه آفریقــا بیانگــر 
آن اســت کــه کشــور نیجریــه یــک پنجــم از قــدرت قــاره آفریقــا 

را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ــا از  ــاره آفریق ــدرت نوظهــور در ق ــوان دومیــن ق ــه عن  اتیوپــی ب
زیرســاخت هــای بســیار ضعیفــی برخــوردار اســت. ایــن موضــوع 
ســبب شــده تــا ایــن کشــور در میــان پنــج کشــور بــزرگ آفریقــا 
جایــگاه فقیــر تریــن کشــور آفریقایــی را به خــود اختصــاص دهد. 
پیــش بینــی مــی شــود تــا ســال 2040 بــا توجــه بــه رونــد رو بــه 
رشــد اقتصــادی در آفریقــا، اتیوپــی بــه ششــمین اقتصــاد بــزرگ 

آفریقــا تبدیــل شــود.
ــد  ــه رش ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب ــده پژوه ــوزه آین ــان ح کارشناس
اقتصــادی کشــورهای الجزایــر، مصــر و آفریقــای جنوبــی کــم تر 

ــود. ــد ب ــا خواه ــاالنه آفریق ــط 6/3% س ــد متوس از رش
همچنیــن ایــن کشــور هــا با رکــود جمعیتــی مواجــه خواهند شــد 

کــه البتــه ایــن موضــوع بــه علــت شــرایط عمومی توســعه اســت 
ــع  ــن جوام ــان ای ــد  در می ــت و زاد و ول ــش جمعی ــب کاه و موج

خواهــد شــد.
ــان  ــژه ای در می ــگاه وی ــر جای ــور، مص ــج کش ــن پن ــان ای در می
ــاهده  ــا  مش ــی دارد.  ب ــوزه دیپلماس ــی در ح ــورهای آفریقای کش
تعــداد ســفارت خانــه هــای ایــن کشــور در خــارج، تعــداد نمایندگی 
هــای دیگــر کشــور هــا در مصــر، عضویــت در ســازمان هــای بین 
المللــی و تعــداد معاهــدات پذیرفتــه شــده توســط ایــن کشــور، می 
ــاال و عمــق اســتراتژیک مصــر در  ــی ب ــه زن ــوان چان ــه ت ــوان ب ت

حــوزه هــای دیپلماتیــک و بیــن المللــی پــی بــرد.
موقعیــت اســتراتژیک مصــر و نقــش پــر اهمیــت ایــن کشــور در 
کشــورهای حــوزه آفریقایــی و عربــی، از مجموعــه عواملــی اســت 
ــی و  ــن الملل ــراودات بی ــور را در م ــن کش ــت ای ــزان اهمی ــه می ک

دیپلماتیــک دو چنــدان مــی کنــد.
مصــر درگیــر یــک رقابــت نزدیــک بــا آفریقــای جنوبــی، نیجریــه 
و الجزایــر در حــوزه دیپلماســی و بیــن المللــی اســت کــه در ایــن 
ــاده اســت. نقــش  ــا عقــب افت ــی از دیگــر رقب ــان کشــور اتیوپ می
ــرای  ــال ۱994 ب ــد در س ــان آپارتای ــد از پای ــی بع ــای جنوب آفریق
بازگشــت بــه جامعــه بیــن المللــی بســیار بــا اهمیــت بــوده اســت

ــا  ــزرگ آفریق ــور ب ــج کش ــه پن ــی ک ــن دالیل ــی از مهمتری یک
نمیتواننــد در یــک مســیر حرکــت کننــد، تفــاوت در زیرســاخت هــا 
و دسترســی هــا بــه منابــع خارجــی اســت. بعضــی از ایــن کشــور 
ــن  ــه بی ــم در عرص ــران مه ــر بازیگ ــوذ ب ــال نف ــی اعم ــا توانای ه
المللــی را دارنــد و توانســته انــد بــا توجــه بــه توانایــی هــای خــود 
بــه عضویــت مجامــع و ســازمان هــای بیــن المللــی درآینــد، و این 
در شــرایطی اســت کــه تعــداد دیگــری از ایــن کشــور هــا تنهــا بــه 
ظرفیــت هــای خــود اکتفــا می کننــد و یــا بــه عبــارت دیگــر توان 

چانــه زنــی و دیپلماســی ضعیفتــری دارنــد.
ــیار  ــه بس ــی و نیجری ــای جنوب ــور آفریق ــا از دو کش ــه انتظاره البت
بیشــتر از شــرایط فعلــی ایــن کشــور هــا اســت، و توقــع آن اســت 
کــه ایــن کشــورها  بیــش از حــد انتظــار فعلــی در عرصــه هــای 

منطقــه ای و بیــن المللــی ظاهــر شــوند.
بــه عنــوان مثــال نیجریــه بــه دالیــل بــی ثباتــی، فســاد اقتصادی  
ــود در  ــای خ ــدازه ه ــد و ان ــته در ح ــونت نتوانس ــی و خش و سیاس
منطقــه و جامعــه بیــن المللــی عــرض انــدام کنــد. ضعــف هــای 
ــی  ــت خارج ــتراتژیک و سیاس ــای اس ــوزه ه ــور در ح ــن کش ای
ــو  ــده، و بوک ــور ش ــن کش ــم در ای ــوج تروریس ــت م ــب تقوی موج

ــن شــرایط  اســت. ــارک ای ــا مب ــد ن حــرام فرزن
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ــب  ــیار جال ــز بس ــر نی ــت الجزای ــن موقعی ــن بی در ای
ــاخت  ــه زیرس ــه ب ــا توج ــور ب ــن کش ــت. ای ــه اس توج
هــای فرســوده خــود، بنــا بــر اوضــاع سیاســی در داخل 
ایــن کشــور بیشــتر تــوان خــود را صــرف هزینــه هــای 
نظامــی کــرده تــا دولــت مرکــزی بــه پشــتوانه قــدرت 

نظامــی از ســقوط نجــات پیداکنــد.
در خصــوص مصــر نیــز بایــد گفــت، کــه ایــن کشــور 
ــار  ــد انتظ ــش از ح ــی بی ــن الملل ــای بی ــه ه در عرص
ظاهــر مــی شــود، امــا در حــوزه مســائل مربــوط  قــاره 
آفریقــا بــا تمایلــی کمتــر از تــوان خــود اعــالم وجــود 
می کنــد. بعــد از انقــالب هــای نوپدیــد در کشــورهای 
عربــی و ســقوط حاکمــان مســتبد، حاکمــان مصــر نیز 
ــن  ــد و ای ــه در دنبردن ــالم ب ــان س ــن تحــوالت ج از ای
کشــور کــه به شــدت تحــت تاثیــر تحــوالت همســایه 
خــود یعنــی لیبــی قــرار گرفتــه بــود، بــه ایــن انقــالب 
ــش  ــب کاه ــوع موج ــن موض ــد، و ای ــال ش ــا مبت ه
نســبی قــدرت چانــه زنــی مصــر در حــوزه بیــن المللی 

ــد. گردی
 سیاسـت مـداران مصـری بعـد از ایـن حـوادث بیشـتر 
تـوان خـود را معطوف بـه مبـارزه بـا تروریسـم، اوضاع 

پیچیـده داخلـی و اتفاقـات خاورمیانـه کـرده اند.
در یــک نــگاه اجمالــی بــه دو کشــور آفریقــای جنوبــی 
و اتیوپــی مــی تــوان گفــت کــه ایــن دو کشــور  
ــد  ــش از ح ــود، بی ــش روی خ ــکالت پی ــم مش علیرغ
انتظــار جامعــه بیــن المللــی بــه ایفــای نقــش پرداختــه 

ــد. ــاء داده ان ــود را ارتق ــگاه خ و جای
اتیوپــی بــا توجــه بــه زیرســاخت هــای ضعیــف 
و  توانایــی  هــای محــدودی کــه دارد، بیشــترین 
مشــارکت را در ماموریــت هــای پاســدار صلح ســازمان 
ملــل متحــد انجــام داده اســت، و نقــش بســیار مهمــی 
را در حفــظ صلــح و امنیــت در شــاخ آفریقــا بــر عهــده 
دارد، و همیــن امــر ســبب شــده تــا امنیــت منطقــه ای  
یکــی از اهــداف کالن ایــن کشــور در اســتراتژی هــای 

ــد. ــی باش ــی و دفاع امنیت
بــر خــالف دیگــر رقبــا، آفریقــای جنوبــی بیشــتر توان 
خــود را معطــوف  بــه دســتیابی بــه دموکراســی کــرده 
کــه همیــن امــر ســبب شــده تــا ایــن کشــور  شــاهد 
ــی  ــل توجه ــی قاب ــول صنعت ــالم و تح ــادی س اقتص
ــی  ــران تاریخ ــش رهب ــان نق ــن می ــه در ای ــد، ک باش
چــون نلســون مانــدال بســیار مهــم ارزیابــی می شــود.

نتیجه گیری:
ــور  ــج کش ــرایط پن ــه ش ــی ب ــی اجمال ــر نگاه ــا ب بن
ــع  ــه توزی ــت ک ــوان گف ــی ت ــا م ــاره آفریق ــد ق قدرتمن
ــران  ــر بازیگ ــاره تحــت تاثی ــن ق ــدرت در ای نســبی ق
قدرتمنــد جهانــی موجــب بــروز چنــد قطبــی گــری در 

ــد. ــد ش ــاره خواه ــن ق ای
 کشــور هــای کوچــک تــر بــرای ادامــه حیــات 
وابســتگی بیشــتری را بــه کشــورهای درحال رشــد، در 
دهــه هــای آتــی احســاس خواهنــد کــرد. ایــن بــدان 
ــاره توســط  ــن ق ــری ای ــای رهب ــه روی ــا اســت ک معن
یــک کشــور بــه حقیقــت نخواهــد پیوســت و بــا توجــه 
بــه فراینــد رشــد اقتصــادی و افزایــش ثبــات سیاســی 
در میــان کشــورهایی همچــون کنیــا، تانزانیــا و...ایــن 
قــاره بــا معضــل چنــد رهبــری مواجــه خواهــد شــد که 
بــه نظــر مــی رســد بنــا بــر اختالفــات موجــود میــان 
ــی  ــن الملل ــه بی ــاره جامع ــن ق ــم در ای ــران مه بازیگ
صــدای واحــدی را از آفریقــا در آینــده نخواهــد شــنید، 
ــق  ــش عم ــاهد افزای ــش رو ش ــای پی ــال ه و در س
اســتراتژیک قــدرت هــای بــزرگ در قــاره ســیاه بیــش 

ــود. ــم ب ــش  خواهی از پی

»ماهــر الخطیــب« کارشــناس لبنانــی در ســخنانی اظهــار داشــت: بر 
ــزرگ  ــده ب ــتقبل« بازن ــان »المس ــود، جری ــانه های موج ــاس نش اس
انتخابــات شــورای شــهر بیــروت اســت؛ میــزان مشــارکت در بیــروت 

بســیار ضعیــف بــود.
»ماهــر الخطیــب« کارشــناس لبنانــی در خصــوص میزان مشــارکت 
در دور دوم انتخابــات شــوراهای شــهر در ایــن کشــور تصریــح کــرد: 
ــژه در  ــه وی ــل ب ــات از دور قب ــن دور از انتخاب ــزان مشــارکت در ای می
بیــروت بیشــتر اســت و ایــن نشــان می دهــد کــه رقابت هــا تــا چــه 

انــدازه حســاس و تنگاتنــگ هســتند.
ــی  ــی در برخ ــای انتخابات ــت ه ــت: رقاب ــار داش ــن اظه وی همچنی
اســتان هــا ماننــد »جبــل لبنــان« بســیار شــدید اســت و در برخــی 
مناطــق نیــز ایــن رقابــت هــا رنــگ و بــوی سیاســی بــه خــود گرفته 
ــی هســتیم  ــن رقابت ــاهد اینچنی ــال ش ــه« کام ــد؛ در شــهر »جونی ان
چراکــه رقابــت انتخاباتــی در ایــن شــهر در زمینــه انتخابــات ریاســت 

ــذار اســت.  جمهــوری تأثیرگ
ایــن کارشــناس لبنانــی در پاســخ به ســؤالی پیرامــون پرداخت رشــوه 
در جریــان انتخابــات بــرای کنــار زدن »میشــل عــون« از رقابت های 
شــهر »جونیــه« و بســیاری از مناطــق دیگــر اظهار داشــت: بــه میان 
ــات  ــان انتخاب ــت در جری ــوال هنگف ــری ام ــخن بکارگی ــدن س آم
ــل  ــه مســأله ای طبیعــی تبدی ــان ب ــی و شــوراهای شــهر لبن پارلمان
شــده اســت و تمامــی طرف هــا یکدیگــر را متهــم بــه چنیــن اقدامــی 

مــی کننــد.
وی افــزود: روز گذشــته شــنیدم کــه »میشــل عــون« از بکارگیــری 
امــوال هنگفت علیــه خــود در نبردهای انتخاباتــی »جونیه« از ســوی 

یــک َمــرد ثروتمنــد لبنانــی مقیــم آفریقــا ســخن گفتــه بــود.
ــا در  ــی ه ــام پراکن ــن اته ــت: ای ــار داش ــتا اظه ــن راس وی در همی
رقابــت هــای »جونیــه« طبیعــی اســت، زیــرا نتایــج ایــن انتخابــات 
ممکــن اســت پیامدهــای بســیار بزرگــی در مســیر انتخابات ریاســت 

جمهــوری داشــته باشــد.
الخطیــب همچنیــن در خصــوص ائتــالف لیســت هــای انتخاباتی در 
دور دوم انتخابــات شــوراهای شــهر لبنــان اظهار داشــت: هر شــهری 
ــه همیــن دلیــل  ویژگــی هــا و خصوصیــات خــاص خــود را دارد و ب
اســت کــه کــه نــوع و ماهیــت ائتــالف هــا در انتخابــات از منطقــه به 

منطقــه دیگــر متفاوت اســت.
وی افــزود: در شــهرهای مســیحی مــی بینیــم کــه حــزب »نیروهای 
ــن  ــد؛ ای ــالف کردن ــا یکدیگــر ائت ــی« ب ــان »آزاد مل ــی« و جری لبنان

ــن  ــت. بنابرای ــه نیس ــر اینگون ــق دیگ ــه در مناط ــت ک ــی اس در حال
هرگونــه ائتــالف بســتگی بــه ویژگــی هــا و خصوصیــات آن شــهر 

ــه دارد. و منطق
ــه  ــون اینک ــؤالی پیرام ــه س ــخ ب ــی در پاس ــناس لبنان ــن کارش ای
ــق  ــات موف ــی در دور اول انتخاب ــای انتخابات ــت ه ــک از لیس کدامی
بــه پیــروزی شــدند، گفــت: بــه طــور کلــی نمــی تــوان گفــت کــه 

ــت. ــوده اس ــت ب ــدام لیس ــا ک ــری ب برت
وی در همیــن زمینــه تصریــح کــرد: بــا ایــن حــال، بــر اســاس برخی 
نشــانه هــای موجــود مــی تــوان گفــت کــه جریــان »المســتقبل« به 
ریاســت »ســعد الحریــری« بزرگتریــن بازنــده در بیــروت محســوب 

مــی شــود.
ــات شــورای شــهر  ــزان مشــارکت در انتخاب ــه داد: می ــب ادام الخطی
ــر ایــن، لیســت مقابــل ایــن  ــود. عــالوه ب بیــروت بســیار ضعیــف ب
جریــان کــه یــک لیســت کامــال مدنــی و غیرسیاســی بــود موفــق به 

ــادی شــد. کســب آراء زی
ــات  ــج انتخاب ــار داشــت: نتای ــه اظه ــی در ادام ــن کارشــناس لبنان ای
شــورای شــهر در بیــروت بــه گونــه ای رقــم خــورد کــه مــی تــوان 
گفــت شــاید اگــر یــک لیســت ســازماندهی شــده بــه صــورت منظم 
ــت  ــی توانس ــت، م ــی پرداخ ــتقبل م ــت المس ــا لیس ــت ب ــه رقاب ب

ــد. ــت ده ــه آن را شکس قاطعان
وی در ادامــه اظهــار داشــت: در برخــی مناطــق نیز لیســت حــزب اهلل 
و جنبــش امــل در حــال رقابــت انتخاباتــی هســتند. در مناطــق دیگر 

نیــز رقابــت میــان لیســت هــای محلی اســت.
ــع  ــرد: در واق ــح ک ــه تصری ــن زمین ــی در همی ــناس لبنان ــن کارش ای
رقابــت در مناطقــی کــه در آنجــا لیســت هــای محلــی حضــور دارند، 
رقابــت هــای خانوادگــی اســت و حتــی اعضــای ایــن لیســت هــای 

ادعــای رقابــت بــا حــزب اهلل و جنبــش امــل را ندارنــد.
ــون دور دوم  ــا پیرام ــی ه ــه زن ــوص گمان ــزود: در خص ــب اف الخطی
انتخابــات بایــد گفــت کــه برخــی از رقابــت هــای انتخاباتــی در ایــن 
ــوان  ــن حــال نمــی ت ــا ای دور بســیار حســاس و اساســی هســتند، ب

ــت. ــات ســخن گف ــن دور از انتخاب ــج ای ــه از نتای قاطعان
ایــن کارشــناس لبنانــی اظهــار داشــت: همــه چشــم هــا بــه نتایــج 
ــور« و  ــویفات«، »الدام ــه«، »الش ــهرهای »جونی ــا در ش ــت ه رقاب
»دیرالقمــر« دوختــه شــده اســت؛ نتایــج انتخابــات در ایــن شــهرها 
حامــل پیــام هــای سیاســی اساســی اســت و ایــن نتایــج هــم اکنــون 

ــه هســتند. ــدوق هــا نهفت در صن

کارشناس لبنانی:

»المستقبل« بازنده بزرگ انتخابات در بیروت بود/ 
رقابت حساس دور دوم
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خاورمیانه و شمال آفریقا

از  ســال   70 حــدود  گذشــت  وجــود  بــا 
ــطینیان  ــه فلس ــتها علی ــای صهیونیس جنایت ه
وتأســیس ایــن رژیــم جعلــی، فلســطینیان 
ــم  ــن رژی ــر ای ــت در براب ــر مقاوم ــان ب همچن
و برخــورداری از حــق بازگشــت آوارگان بــه 

ــد. ــد دارن ــود تأکی ــرزمین خ س
ــا  ــی ب ــه حت ــت ک ــدواژه ای اس ــت«؛ کلی »نکب
ــوع آن، از  ــه از وق ــت ده ــدود هف ــت ح گذش
ــه  ــطین لحظ ــده فلس ــتم دی ــردم س ــن م ذه
ای پــاک نشــده اســت؛ روزی کــه فلســطینیان 
علــی رغــم اینکــه خاطــره خوشــی از آن ندارند، 
امــا بــرای بــه فراموشــی ســپرده نشــدن حقــی 
ــن روز از آنهــا ســلب شــد، آن را هــر  کــه در ای
ســال زنــده نــگاه مــی دارنــد. در ایــن روز 
ــات  ــا اقدام ــطین ب ــردم فلس ــر از م ــزاران نف ه
وحشــیانه و ددمنشــانه رژیــم متجاوز و اشــغالگر 
صهیونیســتی مجبــور بــه تــرک خانه و کاشــانه 

ــود شــدند. خ
ــدود 70  ــس از گذشــت ح ــی ۱947 پ روز ۱4 ِم
ســال همچنــان یــادآور خاطــرات بســیار تلخــی 
بــرای فلســطینیان اســت؛ فلســطینیانی کــه در 
ســایه ســکوت ســازمان ملــل متحــد و جامعــه 
ــا شــام َدم  ــام ت ــه از ب ــی و کشــورهایی ک جهان
ــد، آواره  ــی زنن ــوق بشــر م از دموکراســی و حق
شــدند و ایــن آوارگــی طــی هفــت دهــه اخیــر 
همچــون ســایه بــا آنهــا بــوده و هــم اکنــون نیز 

از آنهــا جــدا نشــده اســت.
امــا گذشــت حــدود 70 ســال از آن حادثــه تلــخ 
ــتن  ــرای گذش ــم ب ــتها ه ــش صهیونیس و توح
ــر  ــی ب ــود مبن ــلم خ ــق مس ــطینی ها از ح فلس
ــه ســرزمین مادری شــان« کافــی  »بازگشــت ب
نبــوده و بــه نظــر نمــی رســد کــه ده هــا ســال 
آینــدهـ  بــه شــرط بقــای رژیــم صهیونیســتیـ  
نیــز زمانــی کافــی بــرای بــه فراموشــی ســپرده 
شــدن حــق بازگشــت فلســطینیان به ســرزمین 
خود باشــد. اساســا »حق بازگشــت« مســأله ای 
اســت کــه همــواره محــور اصلــی اظهارنظرهــا 
و ســخنرانی های اعضــای ارشــد گروه هــای 
مقاومــت فلســطین بــوده و خواهد بود و مســأله 
ــا  ــادگی ها از یاده ــن س ــه ای ــه ب ــت ک ای نیس

ــرود. ب
ــتن روز  ــگاه داش ــده ن ــا زن ــطین ب ــردم فلس م
موســوم بــه »یــوم النکبــة« در هــر ســال قصــد 
دارنــد ایــن پیــام را بــه اشــغالگران برســانند کــه 
ــت  ــق بازگش ــواره از ح ــطینی هم آوارگان فلس
ــوده و  ــوردار ب ــود برخ ــادری خ ــرزمین م ــه س ب
خواهنــد بــود و هیــچ قدرتــی نمــی توانــد آنهــا 

ــی محــروم ســازد. ــن حــق طبیع را از ای
 کلمــه »النکبــه« در ســاختار زبــان عربــی 
ــف  ــرای توصی ــوده و ب ــت ب ــای مصیب ــه معن ب
ــطینیان  ــه فلس ــیانه علی ــای وحش ــت ه جنای
ــتفاده  ــتی اس ــی صهیونیس ــم جعل ــط رژی توس
مــی شــود. روز نکبــت )یــوم النکبة( نامی اســت 
کــه فلســطینیان بــرای اشــاره بــه ایــن روز از آن 
اســتفاده مــی کننــد. در ایــن روز رژیمــی تحــت 

عنــوان رژیــم صهیونیســتی در فلســطین اعالم 
موجودیــت کــرده و حــدود 80 درصــد از خــاک 

ــود درآورد. ــغال خ ــت اش ــور را تح ــن کش ای
ــس از اشــغال ســرزمین فلســطینیان توســط  پ
ــه  ــا ب ــدادی از آنه ــت تع ــغالگران صهیونیس اش
ــرده  ــرت ک ــری مهاج ــه باخت ــزه و کران ــوار غ ن
و شــماری دیگــر بــه مجبــور شــدند از جنایــت 
بــه کشــورهای  هــا  هــای صهیونیســت 
ــان  ــی اردن، عــراق، ســوریه و لبن همســایه یعن

ــد. بگریزن
رژیــم  هــای  جنایــت  حــال،  ایــن  بــا 
صهیونیســتی علیــه مــردم بــی دفــاع فلســطین 
تنهــا بــه روز نکبــت ختــم نشــد، بلکــه تقریبــا 
ــار  ــه ب ــه فاجع ــن حادث ــس از ای ــال پ ــک س ی
ــای  ــت ه ــخ، جنای ــال ۱948 تاری ــی در س یعن
ــه  ــتی ب ــم صهیونیس ــام رژی ــه ن ــی را ب هولناک
ــاوز و  ــم متج ــال رژی ــن س ــاند. در ای ــت رس ثب
اشــغالگر صهیونیســتی اقــدام بــه اعــدام دســته 
ــی  ــرد؛ اقدام ــطینی ک ــودکان فلس ــی ک جمع
کــه بــا هــدف ایجــاد رعــب و وحشــت در 
فلســطینیان صــورت گرفــت تــا بدیــن ترتیــب 
مقدمــه ای باشــد بــر آغــاز مهاجــرت آن دســته 
از فلســطینیانی کــه فــرار را بــر قرار در ســرزمین 

ــد. ــح داده بودن ــود ترجی ــادری خ م
واقعیـت ایـن اسـت کـه جنایـت هـای امـروز 
تروریسـت هـای تکفیـری داعـش در سـوریه و 
عراق حدود 70 سـال پیش توسـط صهیونیستها 
علیـه مـردم مظلوم فلسـطین انجـام شـده بود؛ 
جنایـت هایـی کـه توصیـف آن نتیجـه ای جـز 
جـاری شـدن عـرق شـرم بـر پیشـانی تاریـخ 
رژیم جعلی صهیونیسـتی نخواهد داشـت. در آن 
زمان جنایتهای صهیونیسـتها نظیر اعدام دسـته 
جمعـی شـهروندان از جملـه زنـان و کـودکان، 
قطـع َسـر شـهروندان معتـرض، َسـر بریـدن 
زن بـاردار فلسـطینی و زنـده بـه گـور کـردن 
فلسـطینیان در تاریـخ بـه ثبـت رسـید و اکنـون 
نیـز شـاهد تکـرار همیـن جنایت هـا در سـوریه 
و عـراق هسـتیم؛ جنایـت هایـی کـه تکفیریهـا 
سـبک آنها را از صهیونیسـتها بـه ارث بـرده اند.

در همیــن ارتبــاط یــک پیرمــرد فلســطینی ۱26 
ــغالگران  ــای اش ــت ه ــی جنای ــه برخ ــاله ک س
ــوده  ــر ب ــاره گ ــک نظ ــت را از نزدی صهیونیس

اســت، روایــت مــی کنــد کــه اشــغالگران یــک 
زن بــاردار فلســطینی را در مقابــل دیــدگان 
شــوهر و فرزاندانــش َســر بریدنــد. وی جنایــت 
صهیونیســت هــا را اینگونــه روایــت مــی کنــد: 
ــگاه آن  ــتم. هیچ ــال داش ــان 59 س »در آن زم
ــم.  ــی کن ــوش نم ــتناک را فرام ــه وحش صحن
صهیونیســت ها یــک زن 30 ســاله را بازداشــت 
ــر  ــواده اش َس ــمان خان ــل چش و وی را در مقاب

ــد.« بریدن
صهیونیســتها در جنایــت هایــی کــه حــدود 70 
ســال پیــش علیــه مــردم بــی دفــاع فلســطین 
مرتکــب شــدند، تنهــا نبودنــد کــه اگــر اینچنین 
ــی آن  ــن جنایت ــکاب چنی ــه ارت ــادر ب ــود ق ب
ــه  ــی ک ــد. در حال ــطح نبودن ــن س ــم در ای ه
ــه  ــد ب ــل متح ــازمان مل ــت س ــی رف ــار م انتظ
مســئولیت خــود در قبــال جنایــت هــای رژیــم 
صهیونیســتی عمــل کــرده و بــه اســتیفای 
حقــوق ســلب شــده فلســطینیان بپــردازد، ایــن 
ــل  ــت از ت ــی در حمای ــس راه ــازمان برعک س
آویــو را در پیــش گرفــت و بــا صــدور قطعنامــه 

ــرد. ــادر ک ــطین ص ــیم فلس ــه تقس ای رأی ب
در ایــن میــان، از نقــش مخــرب برخی کشــورها 
ــه  ــیدن ب ــدرت بخش ــس در ق ــون انگلی همچ
ــتار  ــرای کش ــتی ب ــغالگر صهیونیس ــم اش رژی
ــه  ــوان ب ــی ت ــطین نم ــاع فلس ــی دف ــردم ب م
ــت  ــوان گف ــی ت ــع م ــت. در واق ــادگی گذش س
کــه رونــد تقســیم فلســطین و آوارگی ســاکنان 
آن از ســال ۱9۱7 میــالدی و از زمــان تصویــب 
بیانیــه بالفــور کلیــد خــورد. بیانیــه بالفــور نامــه 
ای تاریخــی بــود کــه در تاریــخ 2 نوامبــر ســال 
۱9۱7 میــالدی توســط »آرتــور جیمــز بالفــور« 
وزیــر خارجــه وقــت انگلیس خطــاب بــه »والتر 
ــار و عضــو  روتشــیلد«، سیاســتمدار یهــودی تب
مجلــس عــوام انگلیــس نگاشــته شــد و طــی 
ــود در  ــت خ ــع مثب ــس موض ــت انگلی آن دول
خصــوص »ایجــاد خانــه ملــی بــرای یهودیــان 
در فلســطین« را اعــالم کــرد. ایــن بیانیــه 
ســرآغاز تــالش در عرصــه بیــن المللــی بــرای 
تشــکیل رژیــم جعلــی صهیونیســتی محســوب 

ــی شــود. م
بیانیــه بالفــور مدیــون تــالش بــی وقفــه و البی 
گــری »حییــم وایزمــن« رئیــس وقت ســازمان 

جهانــی صهیونیســم، »والتــر روتشــلید« عضــو 
ــن »ناحــوم  ــس و همچنی ــوام انگلی ــس ع مجل
ــت  ــتانی اس ــگار لهس ــه ن ــوکولوف« روزنام س
کــه در مذاکراتــی کــه منجــر بــه صــدور بیانیــه 

بالفــور شــد، نقــش کلیــدی ایفــا کــرد.
صــدور ایــن بیانیــه مقدمــه ای شــد تــا ســازمان 
ــر ســال ۱947  ــخ 29 نوامب ــل متحــد در تاری مل
ــغال فلســطین  ــش از اش ــال پی ــک س ــی ی یعن
توســط صهیونیســت هــا، طــی قطعنامــه 
ظالمانــه و تبعیــض آمیــز ۱8۱، فلســطین را 
ــد. 33  ــیم کن ــان تقس ــراب و یهودی ــان اع می
کشــور از جملــه آمریــکا، انگلیــس و کشــورهای 
اروپایــی بــه ایــن قطعنامــه رأی مثبــت دادنــد، 
۱3 کشــور رأی منفــی و ۱0 کشــور نیــز بــه این 

ــد. ــع دادن ــه رأی ممتن قطعنام
بــر اســاس آمارهــای منتشــر شــده در گــزارش 
هــای بیــن المللــی در جریــان روز نکبــت 
ــتا در  ــهر و روس ــش از 530 ش ــال ۱948، بی س
ــزار  ــد، ۱5 ه ــان ش ــاک یکس ــا خ ــطین ب فلس
فلســطینی شــهید شــدند، ده هــا فلســطینی بــه 
صــورت دســته جمعــی اعــدام شــدند و حــدود 

ــد. ــرت کردن ــه مهاج ــدام ب ــر اق ــزار نف ۱8 ه
رژیــم صهیونیســتی طــی حــدود 70 ســال 
گذشــته از ارتــکاب هیــچ جنایتــی علیــه مــردم 
فلســطین دریــغ نکــرده اســت. بــا وجــود 
ارتــکاب چنیــن جنایــت هایــی مردم فلســطین 
ــال  ــود در قب ــی خ ــارزات انقالب ــه مب ــواره ب هم
ــد. سلســله  ایــن رژیــم جعلــی ادامــه مــی دهن
جنــگ هــای متعــدد صهیونیســتها علیــه 
فلســطینیان ســاکن نــوار غــزه تنهــا نمونــه ای 
از اقدامــات ددمنشــانه ایــن رژیــم علیــه مــردم 
ــه  بــی دفــاع فلســطین در طــول ایــن مــدت ب

ــی رود. ــمار م ش
یــورش هــای متعــدد بــه مناطــق محــل 
ــا،  ــازل آنه ــب من ــطینیان، تخری ــکونت فلس س
ــدون  ــطینیان ب ــره فلس ــای روزم ــت ه بازداش
ــطینی،  ــرای فلس ــکنجه اس ــام، ش ــم اته تفهی
ممانعــت از ورود مــواد غذایــیـ  پزشــکی و 
ســاختمانی بــه نــوار غــزه، تحریــک تشــکیالت 
ســرکوب  بــرای  فلســطین  خودگــردان 
ــطینیان  ــور فلس ــت از حض ــطینیان، ممانع فلس
ــدس و ده  ــازی ق ــودی س ــدس، یه ــت المق بی
هــا اقــدام دیگــر از جملــه مــواردی اســت کــه 
ــت  ــله جنای ــره سلس ــا را در زم ــوان آنه ــی ت م
ــهروندان  ــه ش ــتی علی ــم صهیونیس ــای رژی ه
فلســطینی طــی حــدود 70 ســال گذشــته قــرار 

داد.
ــان  ــطین همچن ــردم فلس ــا، م ــام این ه ــا تم ب
در برابــر صهیونیســت هــا ایســتادگی مــی 
ــم  ــی رغ ــور عل ــن کش ــت در ای ــد و مقاوم کنن
ــان  تــالش هــای متعــدد صهیونیســتها همچن
پابرجاســت. مــردم فلســطین در بســیاری از 
ــود در  ــتی خ ــد صهیونیس ــای ض ــرات ه تظاه
نقــاط مختلــف ایــن کشــور همــواره بــر ادامــه 
مقاومــت در برابــر اشــغالگران و لــزوم بازگشــت 
آوارگان بــه ســرزمین مــادری خــود تأکیــد کرده 

ــد. ــی کنن و م
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یکصــد ســال از قــرارداد ســایکس پیکــو مــی گــذرد معاهــده ای 
کــه قــدرت هــای اســتعماری آن زمــان رقــم زدنــد و هــم اکنــون 
ــو دوم  ــایکس پیک ــی از س ــه برخ ــت ک ــه ای اس ــه گون ــرایط ب ش

ــد. ســخن مــی گوین
ــو  ــایکس پیک ــرارداد س ــالروز ق ــن س ــی 20۱6 صدمی ــاه م ۱6 م
ــال ۱9۱6  ــس در س ــدن و پاری ــان لن ــه می ــراردادی ک ــت. ق اس
ــان  ــه می ــی و خاورمیان ــب آن اراضــی عرب ــه موج ــد و ب ــته ش بس
ــزاری  ــود و روســیه ت ایــن دو تقســیم شــد. ایــن قــرارداد ســری ب
نیــز در آن بــه طمــع نفــوذ در ایــن منطقــه مشــارکت داشــت امــا 
قبــل از اینکــه بــه ســهم خــود برســد ســقوط کــرد و هنگامــی کــه 
ــرارداد را  ــن ق ــر مســکو حاکــم شــدند اســرار ای ــا ب کمونیســت ه

ــد. ــاش کردن ف
ــا نکــرد.  ــه اعــراب داد وف ــه وعــده هایــی کــه ب ــه ب انگلیــس البت
اعــراب درک کردنــد کــه فریــب خــورده انــد و انگلیــس از خواســت 
آنهــا بــرای اســتقالل از عثمانــی هــا بهــره بــرداری ابــزاری کــرد. 
شــریف حســین ابــزاری بــرای جنــگ بــا عثمانی بــود کــه هنگامی 
کــه نیاز انگلیســی هــا بــه آن پایان یافــت وی را کنــار گذاشــتند. در 
ایــن میــان لورنــس افســر اطالعاتــی انگلیســی نقش برجســته ای 

در فریــب اعــراب داشــت.
ــگ  ــی جن ــال ۱9۱5 و در ط ــر س ــرارداد در اواخ ــن ق ــای ای بذره
جهانــی اول خود پاشــیده شــد و امپراتــوری بیمــار از هم پاشــید. دو 
قــدرت اســتعماری یعنــی فرانســه بــا نفــوذ اقتصــادی و فرهنگی در 
مشــرق و انگلیــس در مصــر کــه از ســال ۱882 آن را اشــغال کــرده 
ــری  ــی وال ــو )دای ــورج پیک ــوا ج ــام فرانس ــه ن ــات ب ــود دو دیپلم ب
ــارک  ــه( و م ــبق فرانس ــوری اس ــس جمه ــتان رئی ــکار دی س ژس
ســایکس )ســه ســال بعد بــر اثــر آنفلوآنــزا در اســپانیا درگذشــت( را 
انتخــاب کردن تــا گفتگوهــای مخفیانــه ای بــرای تقســیم زمین و 

مناطــق نفــوذ در جهــان عــرب انجــام دهنــد.
ایــن روزهــا در صدمیــن ســالروز ســایکس پیکــو خطــرات دیگری 
ــه  ــار دیگــر تجزی ــی ب ــا کشــورهای عرب در راه اســت و مــی رود ت
شــوند. طــرح تجزیــه کشــورهای عربــی بــه کشــورهای کوچک تر 
بــا شــدت دنبــال مــی شــود. کشــورهایی کــه بــر اســاس فرقــه ای 
و مذهبــی روی کار مــی آیند. کشــوری برای مســیحیان، شــیعیان، 
علویــان، ســنی هــا و کردهــا. ایــن شــرایط را بــرای رژیم اســرائیل 
همــوار مــی کنــد تــا کشــور یهــودی را در ایــن راســتا تثبیــت کند.
ــا گذشــت صــد ســال از امضــای معاهــده ســایکس پیکــو کــه  ب
مرزهــای سیاســی بیشــتر کشــورهای منطقــه را در مــاه مــه ســال 

۱9۱6 رقــم زد ایــن رونــد هــم اکنــون در حــال تکرار شــدن اســت 
و ایــن بــار موضوعــات نــژادی، طایفــه ای و فرقــه ای دخیل اســت. 
حضــور داعــش در ســوریه و عــراق و تــالش هایــی کــه از ســوی 

ُکردهــا بــرای جدایــی صــورت مــی گیــرد در ایــن راســتا اســت.
ــا  ــزرگ و در راس آنه ــای ب ــدرت ه ــور، ق ــران ام ــاد ناظ ــه اعتق ب
آمریــکا بــه دنبــال تاســیس نظــام منطقــه ای جدیــدی از طریــق 
ــه و  ــن و فرق ــژاد، دی ــاس ن ــر اس ــی ب ــورهای عرب ــه کش تجزی

ــتند. ــب هس مذه
ــه ای کــه صــد  ــی خــود را در منطق ــرا داعــش خالفــت ادعای اخی
ســال قبــل ســایکس پیکــو شــکل گرفــت رواج داده اســت. اگــر به 
تحــرکات داعــش بــرای صــدور گذرنامــه در موصــل و توزیــع آن 
ــان  ــرزی می ــادی در داخــل شــهرها و مناطــق م ــان شــمار زی می
عــراق و ســوریه نگاهــی بیندازیــم متوجــه تحرکات شــومی کــه از 

ســوی آمریکایــی هــا تقویــت مــی شــود، مــی شــویم.
ســایکس پیکــوی نخســت در حــال زوال اســت و ســایکس 

پیکــوی جدیــد در راه اســت.
ــت  ــت و مل ــرای دول ــا ب ــالش ه ــدی ت ــدت مدی ــت م ــا گذش ب
ــان و  ــی گرای ــا و مل ــت گراه ــتها، قومی ــوی کمونیس ــازی از س س
نظامیــان همگــی بــه یــک نتیجــه واحــد یعنــی شکســت منجــر 
ــا  ــتبداد ب ــوری و اس ــورد و دیکتات ــت خ ــی شکس ــد.دولت مل ش
ــی  ــت مل ــتن هوی ــت بس ــکل گرفت.رخ ــون ش ــای گوناگ نامه
موجــب شــکل گیــری هویــت هــای کوچــک شــد.فرقه گرایــی، 
عشــیره، مذهــب، نــژاد، کــوی و منطقــه مــورد توجــه قــرار گرفت.
ــرو  ــرقی و ف ــای ش ــرات دراروپ ــر تغیی ــت تاثی ــال 20۱۱ تح در س
ریختــن دیــوار برلیــن کــه قبــال در ســال ۱989 رخ داده بود.بهــار 
ــه  ــیاری را ب ــال بس ــه آم ــی رخ داد ک ــورهای عرب ــی در کش عرب
دنبــال داشــت.جوانانی کــه بــه دنبــال عدالــت بودنــد امــا تــالش 

ــود. هــا نافرجــام ب
هــم اکنــون مرزهــای ســایکس پیکــو فقــط در نقشــه هــا موجــود 
ــش در  ــد و داع ــده ان ــل ش ــدرت وارد عم ــا ق ــی ب ــت. آمریکای اس
ــا خــون  داخــل کشــورها و میــان کشــورها فعــال اســت. تاریــخ ب
ــا  ــه ه ــالها و ده ــرای س ــکاه ب ــای جان ــی شــود و درده ــته م نوش

ــد. ادامــه مــی یاب
ناظــران امــور بــر ایــن باورنــد کــه زمــان تقســیم فرا رســیده اســت 

وایــن بار ایــاالت متحــده طلیعــه دار آن اســت.
ــت  ــر اداره امنی ــه مدی ــار باژول ــارات برن ــی اظه ــه خوب ــه ب هم
خارجــی فرانســه در ســال گذشــته در نشســت مشــترک بــا 
همتــای آمریکایــی اش جــان برنــان را بــه خاطــر دارنــد کــه گفت: 
ــان راه رســیده اســت و  ــه پای ــه ای کــه مــی شــناختیم ب خاورمیان
ــدارد و کشــورهایی  ــل امــکان ن ــه ماقب احتمــال بازگشــت امــور ب

ماننــد عــراق و ســوریه بــه مرزهــای ســابق بــاز نخواهنــد گشــت.
تقســیم ایــن بــار بــر اســاس قومیــت هــا نیســت بلکــه بــر اســاس 
فرقــه گرایــی و مذهبــی اســت.توصیه ای کــه برنــارد لویس شــرق 
ــه بحــث هــای شــیعه و ســنی  شــناس نمــوده اســت.در عــراق ب
دامــن زده مــی شــود و کانالهــای طایفــه ای و فرقــه ای در جهــان 

عــرب بــه مثابــه هیــزم هــا هســتند.
ســایکس پیکــوی جدیــد رقــم مــی خــورد. ابوبکــر البغــدادی ایــن 
رونــد تخریــب را دنبــال مــی کنــد. طــرح غــرب بــرای ســایکس 
ــه  ــن زدن ب ــه ای و دام ــیم فرق ــتای تقس ــد در راس ــو جدی پیک
ــا  ــه ت ــراق گرفت ــن و ع ــی از بحری ــق عرب ــان مناط ــات می منازع

ــت. ــوریه اس ــان و س ــتان و لبن ــت و عربس کوی

قرارداد سایکس پیکو
قــرارداد ســری ســایکس - پیکــو قــراردادی اســت کــه خاورمیانــه 
امــروزی را بــه ســه بخــش کــرد. عــراق بــرای انگلیــس، ســوریه 
بــرای فرانســه و فلســطین بــرای یهودیــان. ایــن قــراردادی ســری 
میــان دولــت انگلســتان و فرانســه در آوریــل ۱9۱6 پــس از 
نشســت ها میــان »کلنــل ســر مــارک ســایکس« و »فرانســوا ژرژ 
پیکــو« بــرای تقســیم امپراتــوری عثمانــی پــس از پایــان جنــگ 

ــی اول بســته شــد. جهان
 بر پایه قرارداد سایکس – پیکو منطقه شام به سه منطقه

 - الزرقــاء کــه همــان عــراق اســت و تابــع حاکمیــت انگلیــس و 
منطقــه

ــه  ــت فرانس ــع حاکمی ــت و تاب ــوریه اس ــان س ــه هم ــراء ک -الحم
می باشــد

- منطقــه )ج( منطقــه الســمراء یــا همان فلســطین اســت کــه تابع 
حاکمیتــی بیــن المللــی اســت و ایــن مقدمــه و زمینه ســاز تســلیم 

فلســطین بــه یهــود خواهــد بود.

متن قرارداد سایکس پیکو
ــه  ــد ک ــی می کنن ــس اعــالم آمادگ ــک - فرانســه و انگلی ــاده ی م
ــت  ــه تح ــی را ک ــالف عرب ــا ائت ــتقل ی ــی مس ــور عرب ــر کش ه
حاکمیــت یــک رئیــس عربــی در دو منطقــه )الــف( یعنــی داخــل 
ســوریه و )ب( یعنــی داخــل عــراق باشــد، حمایــت کــرده و آن را به 
رســمیت می شناســند. بــر ایــن اســاس دو کشــور اعــالم می کننــد 
کــه منطقــه الــف از آن فرانســه و منطقــه ب از آن انگلیــس خواهــد 
بــود و بــر ایــن پایــه انگلیــس و فرانســه دارای اولویــت در اجــرای 
پروژه هــا و دادن وام بــه ایــن کشــورها بــوده و فرانســه در منطقــه 
الــف و انگلیــس در منطقــه ب حــق تقــدم را در آوردن مشــاوران و 
کارمنــدان خارجــی بــه درخواســت دولت هــای عربــی یــا ائتالفــی 

ــند. ــورها دارا می باش ــن کش ــر ای ــم ب ــی حاک ــای عرب از دولت ه
مــاده دو - بــه فرانســه در منطقــه الزرقــاء، بخــش ســاحلی ســوریه 
و انگلیــس در منطقــه الحمــراء، بخــش ســاحلی از بغــداد گرفتــه تا 
ــه صــالح  ــی ک ــوع حکومت ــر ن ــازه تاســیس ه ــارس اج ــج ف خلی
بداننــد بصــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم یــا بــه صــورت توافقی 

داده می شــود.
مــاده ســه - دولتــی بیــن المللــی در منطقــه الســمراء )فلســطین( 
ــس از  ــت پ ــن حکوم ــت ای ــه شــکل و ماهی تشــکیل می شــود ک
ــدگان  ــدان و نماین ــر متح ــا دیگ ــق ب ــیه و تواف ــا روس ــورت ب مش

ــد شــد. شــریف در مکــه مشــخص خواه
ــر پایــه ایــن قــرارداد انگلیــس بــر مناطــق ذیــل  مــاده چهــار - ب

دســت می یافــت:
۱ - بندر حیفا و عکا

2 - مقــداری از آب رود دجلــه و فــرات بــه منطقــه الــف و مقــداری 
بــه منطقــه ب خواهــد ریخــت و دولــت انگلیــس متعهــد می شــود 
کــه بــرای چشــم پوشــی از قبــرس بــا دولــت دیگــری وارد مذاکره 

نشــود، مگــر پــس از جلــب موافقــت فرانســه.
مــاده پنــج - "اســکندورنه" بنــدری آزاد بــرای تجــارت انگلیــس 
ــن  ــر در ای ــتدهای دیگ ــالت و داد و س ــام معام ــازه انج ــوده و اج ب
ــوردی و ورود  ــهیالت دریان ــازه رد تس ــته و اج ــود نداش ــدر وج بن
ــل  ــدارد و آزادی نق ــود ن ــدر وج ــن بن ــه ای ــی ب ــای انگلیس کااله

تولد دوباره سایکس پیکو در صدسالگی؛ 
این بار با اسم رمز فدرال!

فرزاد فرهادی

خاورمیانه و شمال آفریقا
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و انتقــال کاالهــای انگلیســی از طریــق اســکندرونه و خــط آهــن 
ــا دو  ــراء ی ــه الحم ــل منطق ــه داخ ــاء ب ــه الزرق ــود در منطق موج
ــام  ــازه انج ــود و اج ــروج از آن داده می ش ــف و ب و خ ــه ال منطق
هیچ گونــه معاملــه ای چــه بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم 
ــادر آن  ــدری از بن ــا بن ــه ی ــن منطق ــک از خطــوط آه ــچ ی ــر هی ب

ــدارد. ــود ن وج
در مقابــل حیفــا بنــدری آزاد بــرای تجارت فرانســه و مســتعمرات و 
کشــورهای تحــت الحمایــه آن اســت و تمــام تســهیالت بنــدری و 
نقــل و انتقــال کاالهــای فرانســوی در ایــن بنــدر در اختیار فرانســه 
ــن  ــط آه ــا و خ ــا از راه حیف ــال کااله ــل و انتق ــود و نق ــد ب خواه
انگلیســی منطقــه الســمراء مجــاز اســت، حــال چــه ایــن کاالهــا از 
منطقــه الزرقــاء یــا الحمــراء یــا منطقــه الــف یــا ب صــادر یا بــه آن 
وارد شــده باشــند و کشــتی های فرانســوی مجــاز هســتند در تمــام 
ایــن بنــادر رفــت و آمــد داشــته یــا کاالهــای خــود را بارگیــری و 

تخلیــه کننــد.
ــا موصــل در  ــف ت ــه ال ــداد در منطق ــاده شــش - خــط آهــن بغ م
جنــوب و در منطقــه ب تــا ســامرا در شــمال کشــیده نخواهــد شــد، 
مگــر این کــه پیــش از آن خــط آهنــی کــه بغــداد را بــه حلــب در 
ــا  ــن خــط آهــن ب ــد، کشــیده شــود و ای ــرات وصــل کن دشــت ف

کمــک دو کشــور انگلیــس و فرانســه کشــیده خواهــد شــد.
ــی را ایجــاد و اداره  ــازه دارد، خــط آهن ــس اج ــت - انگلی ــاده هف م

کنــد کــه حیفــا را بــه منطقــه ب متصــل می کنــد و تنهــا مالــک و 
صاحــب آن اســت و توســط ایــن خــط آهــن اجــازه نقــل و انتقــال 
دائمــی ســربازان و نیروهــای نظامــی خــود بــه هــر منطقــه را دارد.
ــن خــط آهــن  ــد کــه ای ــد بدانن دو کشــور انگلیــس و فرانســه بای
بایــد ارتبــاط حیفــا بــا بغــداد را فراهــم کنــد و اگــر در ایــن میــان 
ــه دالیــل فنــی و مــادی در  امــکان احــداث چنیــن خــط آهنــی ب
ــه  ــت فرانس ــدارد، دول ــود ن ــس وج ــرای انگلی ــمراء ب ــه الس منطق
ــرای اســتفاده انگلیــس  ــار خــود ب آمــاده اســت از راه هــای در اختی

ــه ب را بدهــد. ــه منطق جهــت دســتیابی ب
ــرکات  ــر گم ــه برس ــورت گرفت ــای ص ــت - توافق ه ــاده هش م
ــراء و  ــاء و الحم ــق الزرق ــام مناط ــال در تم ــت س ــا بیس ــه ت ترکی
ــزوده  ــه گمــرکات اف ــل اجراســت و هزین ــف و ب قاب ــه ال دو منطق
ــا منطقــه ای  ــا توافــق دو کشــور گمــرک ی نخواهــد شــد و جــز ب

ــد. ــد ش ــیس نخواه ــر تاس ــوق الذک ــق ف ــاری در مناط تج
مــاده نــه - از جملــه مــوارد مــورد توافــق این کــه دولــت فرانســه 
هیــچ مذاکــره یــا گفتگویــی در هیــچ زمــان و مکانــی برای چشــم 
پوشــی از حــق و حقوقــش در منطقــه الرزقــاء بــا هیــچ طرفــی مگر 
کشــور یــا ائتالفــی عربــی انجــام ندهــد، مگــر آن کــه در این بــاره 
پیــش از ایــن توافقاتــی بــا انگلیــس دربــاره آن حاصل شــده باشــد 
و ایــن موضــوع دربــاره منطقــه الحمــراء نیــز منطبــق اســت کــه 

تحــت حاکمیــت انگلیــس قــرار دارد.

مــاده ده - دو کشــور انگلیــس و فرانســه بــه عنــوان حامــی 
ــه کشــور ســومی  ــه توافــق می رســند کــه ب ــی ب کشــورهای عرب
اجــازه تملــک هیــچ گوشــه ای از جهــان عــرب یــا ایجــاد پایــگاه 

ــد. ــه را ندهن ــای مدیتران ــواحل دری ــر س ــر ب ــی در الجزای دریای
مــاده یــازده - مذاکــرات و گفت وگوهــا بــه نــام دو کشــور فرانســه 
و انگلیــس بــا اعــراب و بــه شــیوه ســابق بــرای تعییــن مرزهــای 

ــد. ــه می یاب ــی ادام کشــورهای عرب
مــاده دوازده - بــه غیــر از مــوارد آمــده در بــاال دو کشــور انگلیس و 
فرانســه بــر انتقــال هرگونــه ســالح بــه کشــورهای عربــی نظارت 

خواهند داشــت.
معاهــده ســایکس – پیکــو بخشــی اجرایــی معاهــده پترزبــورگ 
ــزار در مــارس  ــان انگلیــس و فرانســه و روســیه ت اســت کــه می
۱9۱6 منعقــد شــد و بــر اســاس آن امــالک امپراتــوری عثمانــی 

تقســیم شــد و مهمتریــن بندهــای ایــن معاهــده عبارتنــد از:
۱- بــه روســیه اســتان های شــمالی و شــرقی عثمانــی داده 

ــود. می ش
2- بــه انگلیــس و فرانســه اســتان های عربــی امپراتــوری عثمانی 

داده می شــود )موضــوع معاهــده حســین – مک ماهــون(.
3- بیــن المللــی کــردن اماکــن مقــدس فلســطین و تامیــن آزادی 
زیــارت از ایــن مناطــق و تســهیل رفــت و آمــد و تــردد زائــران بــه 

ایــن مناطــق.

ــد اســت  ــگاری معتق بنیانگــذار مکتــب ســازه ان
ــده  ــه شــدت پیچی ــه ای ب ــه منطق کــه خاورمیان
اســت که همســایه هــا در آن، تاریخی بســیاربلند 
ــا  ــه ب ــمنی را در رابط ــت و دش ــاوب از رقاب و متن

ــد. یکدیگــر پشــت ســر گذاشــته ان
ــی از  ــی یک ــن الملل ــام بی ــنخ نظ ــت و س ماهی
موضوعاتــی اســت کــه در نظریــه هــای روابــط 
بیــن الملــل مــورد توجــه بــوده و هســت. برخــی 
معتقــد هســتند کــه منطــق حاکم بــر نظــام بین 
ــی  ــق آنارش ــل منط ــن المل ــط بی ــل و رواب المل

ــزی( اســت. )نظــم هاب
ــردازان  ــه پ ــل ایــن دیــدگاه برخــی نظری در مقاب
ــت و سرشــت  ــه ماهی ــبینانه ب ــی خوش ــا نگاه ب
ــط  ــل و رواب ــن المل ــط بی ــام و رواب ــان، نظ انس
ــم  ــر همکاری)نظ ــی ب ــورها را مبتن ــان کش می
ــه  ــد ک ــز معتقدن ــی نی ــد. برخ ــی دانن ــی( م کانت
ــط  ــل و رواب ــن المل ــر نظــام بی ــم ب منطــق حاک
ــت  ــر رقاب ــی ب ــی مبتن ــای سیاس ــان واحده می
ــا  ــت الزام ــن رقاب ــه ای ــت ک ــی( اس ــم الک )نظ

ــت. ــز نیس ــه آمی منازع
ــز  ــتی« نی ــق »ماکیاولیس ــان منط ــن می در ای
وجــود دارد کــه البتــه در نــگاه هابــزی بــه نظــام 
بیــن الملــل نیــز بــه نوعــی وجــود دارد مبنــی بر 

ــد«. ــه مــی کن اینکــه »هــدف وســیله را توجی
ــف«  ــکالس اون ــا پروفســور »نی ــی ب در گفتگوی
جویــای نظریــات وی دربــاره ماهیــت نظــم 
ــده  ــی ش ــن الملل ــم بی ــه و نظ ــه خاورمیان منطق

ــد. ــی آی ــه م ــه در ادام ــم ک ای
»نیــکالس اونــف« بنیانگــذار نظریــه اجتماعــی 
روابــط بین الملــل )ســازه انگاری( در روابــط بیــن 
ــدای  ــته دانشــگاه فلوری ــتاد بازنشس ــل و اس المل
آمریکاســت. او در دانشــگاه هــای مطرحــی 
ــس  ــا تدری ــن و کلمبی ــتون، امریک ــون پرینس چ
ــازه انگاری  ــوم س ــف« مفه ــت. »اون ــرده اس ک

را از علــوم اجتماعــی وارد ایــن حــوزه مطالعاتــی 
کــرد و ایــن مفهــوم بعدهــا توســط افــرادی چون 
ــایرین  ــتاین« و س ــت«، »کاتزنش ــاندر ون »الکس
ــاب  ــار و کت ــد. از وی آث ــعه داده ش ــط و توس بس
ــل  ــط بین المل ــوزه رواب ــماری در ح ــای بی ش ه
ــی کــه  ــاب »جهان ــه چــاپ رســیده اســت. کت ب
ــار وی اســت کــه  ــه آث مــا مــی ســازیم« از جمل
ــل را  ــن المل ــط بی ــردازی رواب ــه پ ــوزه نظری ح

ــی جــدی کــرد. ــر و تحول دچــار تغیی
ــمار  ــه ش ــی ب ــه ای اجتماع ــازه انگاری نظری س
مــی رود. ســازه انگاری یــک روش شــناختی 
ــرن  ــار ق ــه آث قدیمــی اســت کــه دســت کــم ب
ــردد.  ــر می گ ــو« ب ــتا ویک ــم »گیامباتیس هجده
ــز  ــل نی ــط بین المل ــوزه رواب ــه در ح ــن نظری ای

ــت. ــرده اس ــدی را وارد ک ــث ج مباح

ــر  ــم ب ــق حاک ــما منط ــر ش ــه نظ || ب
خــاور میانــه طــی ســال هــای اخیــر از 
کدامیــک از الگوهــای هابــزی، الکــی و 

ــا کانتــی پیــروی مــی کنــد؟ ی
مــن عالقــه ای بــه اســتفاده از ایــن ســه مکتــب 
ــدارم. چــرا کــه اینهــا مختــص  ــورد ن ــن م در ای

تجربــه اخیــر غــرب هســتند.
ایـن مکاتب، سـه ویژگی و نوع روابـط را در بر می 
گیرنـد: روابط میـان دشـمنان )هابزی(، رقبـا ) به 
نظـر من، تصوری اشـتباه از الک( و متحـدان )باز 

هم سـوء تفاهمـی در مـورد کانت(.
ــت از  ــه صحب ــی ک ــا، زمان ــه ه ــی زمین در برخ
روابــط میــان خویشــاوندان، همســایه هــا و 
غریبــه هــا پیــش مــی آیــد، همــه اینهــا مــورد 
مالحظــه ای احساســی قــرار مــی گیرنــد. 
بنابرایــن برادرهــا ممکــن اســت دوســت باشــند، 

ــمن. ــی دش ــا حت ــب و ی رقی
خاورمیانــه منطقــه ای بــه شــدت پیچیــده اســت 

ــیاربلند  ــی بس ــا در آن، تاریخ ــایه ه ــه همس ک
ــا  ــه ب ــمنی را در رابط ــت و دش ــاوب از رقاب و متن

ــد. یکدیگــر پشــت ســر گذاشــته ان
آنهــا هنــوز غریبــه هــا را بــه چشــم مزاحمانــی 
مــی نگرنــد کــه آن دســته از پیوندهــای 
فرهنگــی و سیاســی کــه بــه همســایگی، هویتی 
و ویژگــی متمایــز بخشــیده را درک نمــی کننــد.
بــه نظــر آنهــا، خارجــی هــا بــه شــکل ســنتی، 
ــن  ــردن ای ــار ک ــی اعتب ــا ب ــود ی ــال ناب ــه دنب ب
همســایگی هســتند. در چنیــن شــرایطی، آن 
دســته از خارجــی هــا کــه ایــن منطــق غلــط را 
ــد،  ــد کــه هــر آنچــه فکــر مــی کنن مــی پذیرن
ــه(  ــت هــای خاورمیان ــد، )مل ــی بینن همــان را م
تــا همیشــه، هــر کســی کــه در همســایگی خود 

ــد. ــی پندارن ــه م باشــد را بیگان

ــک  ــات هژمونی ــول ثب ــما اف ــا ش || آی
ســاختار بیــن المللــی را دلیــل تحوالت 
ــی  ــه م ــای خاورمیان ــی ه ــی ثبات و ب

ــد؟ دانی
ایــن نکتــه بســی جــای تعجــب دارد کــه ثبــات 
هژمونیــک همیشــه در خاورمیانــه پیشــتاز بــوده، 
اگــر تنهــا بــه خاطــر هژمــون، ثبــات را قربانــی 
ــرده،  مســاله  ــه ک ــط خــاص خــود در منطق رواب
ــادل در  ــه تع ــه ب ــدون توج ــد، ب ــب توانمن اجان
روابــط همســایگان، هدیــه ای بــزرگ بــرای آنها 
ــات  ــا دوران ثب ــد. اینکــه آی ــی آی ــه حســاب م ب
ــه پایــان رســیده یــا خیــر، ســوالی  هژمونیــک ب
ــان نرســیده،  ــه پای ــن، ب ــه نظــر م ــاز اســت. ب ب
چــرا کــه هژمــون )آمریــکا( فکــر مــی کنــد کــه 

ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت.

|| بـه نظر مـی رسـد اتحادیه اروپـا، به 
خصوص فرانسـه از میـزان نقش فعلی 

خـود در مسـائل جهـان ماننـد آنچـه 
در سـوریه رخ مـی دهـد، نـا راضـی به 
نظـر می رسـند. بر اسـاس ایـن اظهار 
اوالنـد که خواسـتار ایفای نقش بیشـتر 
فرانسـه در سـوریه شـده اسـت، آیـا 
این بـه معنـی خواسـت اروپـا مبنی بر 
داشـتن وزن بیشـتر و صدایی رساتر در 

سـاختار نظام بیـن الملل اسـت؟
ــا  ــته اروپ ــه خواس ــورد اینک ــی در م ــخ کل پاس
چیســت، ســخت اســت. از آنجایی کــه )اروپــا( به 
دنبــال حــل مشــکالت خــودش از جملــه جلــب 
ــکالت  ــه مش ــاز دارد ک ــس نی ــت، پ ــاد اس اعتم
ــوز  ــا( هن ــود. )اروپ ــع ش ــه مرتف ــی خاورمیان فعل
بــه لطــف اعتمــاد بلنــد مدتــش بــه آمریــکا بــه 
ــف  ــام وظای ــه انج ــبت ب ــون،  نس ــوان هژم عن
ــی کــه شــاهد  هژمونیــک خــود آن هــم در جای
تســلط گــروه هــای بــرادر و رقیب در همســایگی 
خــود اســت، بــی میــل بــه نظــر مــی رســد. البته 

ــا کار ســختی اســت. ــردن آنه ــت ک مالم

بنیانگذار مکتب سازه انگاری:
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ــرب  ــان ع ــروف جه ــران مع ــوان از تحلیلگ ــاری عط عبدالب
ــن  ــت: صدمی ــته اس ــو نوش ــایکس پیک ــرار داد س ــاره ق درب
ســالروز توافقنامــه هــای »ســایکس پیکو«اســت کــه میــراث 
ــور و  ــن کش ــه چندی ــی را ب ــرق عرب ــی در مش ــت عثمان دول
ــه و  ــه فرانس ــت الحمای ــرد و تح ــیم ک ــی تقس ــام  سیاس نظ
ــودی  ــت یه ــاد دول ــرای ایج ــه را ب ــرار داد و زمین ــا ق بریتانی
ــه در  ــت ک ــاک اس ــن دردن ــرد. ای ــوار ک ــطین هم در فلس
ســایه اوضــاع کنونــی کــه منطقــه در آن بــه ســر مــی بــرد 
و جنــگ هــا و تقســیم هــا و نــزاع هــای طایفــه ای و نــژادی 
ــه افســوس خــوردن  کــه شــاهد اســت شــروع کــرده ایــم ب
بــرای ایــن توافقنامــه هایــی کــه در چارچــوب عشــق مــان 
بــه وحــدت عربــی بــه شــدت بــا آنهــا مخالفــت کردیــم زیــرا 
همــه نشــانه هــا حکایــت از آن دارد کــه اوضــاع بــدی کــه 
ــه  ــل ب ــت تبدی ــن اس ــت ممک ــده اس ــم ش ــه حاک ــر منطق ب

ــر شــود. بدت
ــد  ــی ص ــه ط ــی ک ــوژی های ــه ایدئول ــد: هم ــی نویس وی م
ــع  ــه نف ــر ب ــور فراگی ــرد و از کش ــدا ک ــود پی ــر نم ــال اخب س
ــدت و آزادی  ــن وح ــد ای ــرده بودن ــور ک ــر عب ــدت فراگی وح
فلســطین را در رأس اولویــت هــای خــود قــرار داده بودنــد اما 
ایــن ایدئولــوژی هــا چــه قومــی عربــی و چــه سوسیالیســتی 
یــا اســالمی در دو شــق میانــه رو  و جهــادی اش در رســیدن 

ــد. ــه هــر دو هــدف شکســت خوردن ب
عطـــوان بیـــان کـــرد: گذشـــته را بـــا تمـــام ســـرخوردگی 
ها،ناامیـــدی هـــا، جنـــگ ها،کودتاهـــای نظامـــی و 
ــی  ــیم،دیکتاتوری هایـ ــی شناسـ ــش مـ ــوری هایـ دیکتاتـ
کـــه بـــه نـــام هـــای زیـــادی از جملـــه آزادی،اســـتقالل 
ــه  ــی کـ ــد و هنگامـ ــت کردنـ ــی حکومـ ــت ملـ و حاکمیـ
ــق  ــرکوبگر عمیـ ــراث سـ ــا و میـ ــتیم از آنهـ ــی خواسـ مـ
شـــان رهایـــی پیـــدا کنیـــم خودمـــان را در برابـــر طـــرح 
ـــکل  ـــه ش ـــه ب ـــر ک ـــوی دیگ ـــایکس پیک ـــرای س ـــدی ب جدی
ـــاس  ـــر اس ـــه ب ـــت،دیدیم؛طرحی ک ـــه اس ـــر یافت ـــری تغیی بدت
ـــه ای و  ـــائل طایف ـــاس مس ـــر اس ـــو ب ـــا از ن ـــیم مرزه بازترس
ـــاد  ـــث ایج ـــه باع ـــری ک ـــرار دارد؛ام ـــه ای ق ـــژادی و قبیل ن
کشـــورها و نظـــام هـــای سیاســـی ضعیـــف و درگیـــر بـــا 

هـــم بـــر ســـر رو و زیـــر زمیـــن مـــی شـــود.

ــالب  ــا انق ــا ب ــوری ه ــه دیکتات ــس از آن ک ــت: پ وی نوش
ــری  ــس از دیگ ــی پ ــار عربی«یک ــام »به ــت ن ــی تح های
ــه وجــود آمــد کــه  ســرنگون شــدند،خأ سیاســی بزرگــی ب
توســط جنــگ هــای طایفــه ای و داخلــی پــر شــد و جامعــه 
هــا از هــم فــرو پاشــید و ارزش هــای همزیســتی بخــار شــد 
و همــه رؤیاهــا بــرای دموکراســی و حاکمیــت عاقالنــه ذوب 

شــد.
عطـــوان بیـــان کـــرد: ســـوریه شـــاهد جنـــگ ســـنگین 
ـــدد  ـــی متع ـــای سیاس ـــام ه ـــه نظ ـــل ب ـــراق تبدی ـــت،  ع اس
بـــا هویـــت هـــای طایفـــه ای یـــا نـــژادی شـــد ، مصـــر 
در حـــال از دســـت دادن ثقـــل خـــود اســـت و رهبرانـــش 
ـــری  ـــت و رهب ـــر در بحـــران حاکمی ســـردرگم هســـتند، الجزای
ـــف  ـــوادار و مخال ـــته ه ـــه دو دس ـــن ب ـــرد ، یم ـــی ب ـــر م ـــه س ب
ـــت خارجـــی عربســـتان ســـعودی تقســـیم شـــد و برخـــی  دخال
نیـــز خواســـتار جدایـــی انـــد و برخـــی بـــا آن مخالفـــت 
مـــی کنند،امـــا لیبـــی بـــه ســـه سر،ســـه دولـــت و ده هـــا 
گـــروه شـــبه نظامـــی تبدیـــل شـــده اســـت و ســـودان از 
ـــا  ـــه بس ـــور و چ ـــه دو کش ـــل ب ـــا تبدی ـــد ت ـــدا ش ـــر ج مص
ـــود و  ـــک ش ـــده نزدی ـــور در آین ـــار کش ـــا چه ـــور ی ـــه کش س
ـــی  ـــی طلب ـــگ جدای ـــد جن ـــرض تهدی ـــز در مع ـــش نی مراک

اســـت.
ــای  ــه ه ــه توافقنام ــا ک ــد: کرده ــی افزای ــه م وی در ادام
ســایکس پیکــو و ائتــالف میــان مصطفــی آتاتورک موســس 
ترکیــه جدیــد و غــرب پیــروز در جنــگ جهانــی اول آن هــا را 
از هــم جــدا کــرد، چــه بســا پیــروز بــزرگ باشــند و چــه بســا 
ــه رؤیاهــای شــان  ــا را ب ــد ســایکس پیکــو آنه نســخه جدی
ــد  ــی خواه ــاند.غرب م ــرای تشــکیل کشــور مســتقل برس ب
ــح  ــالح تصحی ــه اصط ــرای ب ــه ب ــی منطق ــرایط کنون از ش
ــد  ــرد و بعی ــره بب ــا به ــق کرده ــی اش در ح ــتباه تاریخ اش
نیســت کــه غــرب کردهــا را بــه عنــوان ابــزار اصلــی بــرای 
ــه  ــوریه،عراق و ترکی ــژه در س ــه وی ــا ب ــد مرزه تقســیم جدی

ــد. اســتفاده کن
عطـوان تاکیـد کـرد: دخالـت نظامـی و سیاسـی خارجـی بـه 
ویـژه دخالـت نظامـی و سیاسـی آمریکایـی ها و هـم پیمانان 
اروپایـی شـان نقـش اصلـی را در رسـیدن منطقـه بـه ایـن 

وضـع خونیـن ترسـناک بـازی کـرده و بـازی مـی کنـد و بـا 
نیتـی سـوء و در چارچـوب طـرح قـوی کـه عناویـن اصلـی 
آن را فالسـفه یهـودی کـه هـم پیمـان اسـرائیل هسـتند، 
ترسـیم کردنـد منطقه به اینجا رسـید؛ کسـانی ماننـد »برنارد 
لوئیس«،» پـل ولفوویتـز« ، »ریچارد پـرل« و »برنارد هنری 
لیـوی« »جاعل«انقالب»ناتـو«ی لیبـی  بـه همـراه دوسـت 
دیگرش»نیکوال سـارکوزی«رئیس جمهوری سـابق فرانسـه.

ــه  ــی در ارائ ــای عرب ــی نویســد: شکســت انتفاضــه ه وی م
ــی  ــوری عرب ــرای حکومــت هــای دیکتات ــر ب ــن بهت جایگزی
ــه  ــی ک ــوری های ــن دیکتات ــه ای ــت ب ــای بازگش ــه معن ب
ــی  ــای کنون ــوری ه ــظ دیکتات ــا حف ــد ی ــده ان ــرنگون ش س
ــرای اصالحــات در همــه  ــای فشــار ب ــه معن نیســت بلکــه ب
ــی  شــکل هــای آن اســت و همــه نظــام هــای حاکــم کنون
بایــد بداننــد کــه در بحــران مشــروعیت بــه ســر مــی برنــد و 
بایــد حمایت،تاییــد و اعتمــاد ملــت هــای خــود را بــا اذعــان 
ــر  ــت دیگ ــان در حاکمی ــی ش ــای قدیم ــه ابزاره ــه اینک ب
ــی پیــش روی شــان  ــچ جایگزین ــد و هی ــه درد نمــی خورن ب
بــه جــز حاکمیــت قانــون ،عدالــت اجتماعــی و آزادی هــای 
ــبکه  ــالب ش ــر آن انق ــه ب ــی ک ــود ندارد.جهان ــی وج سیاس
هــای اجتماعــی حکومــت مــی کنــد را نمــی تــوان بــا پلیــس 
ــر  ــف زی ــرل و توقی ــای کنت ــیوه ه ــرکوب و ش ــی و س مخف
ســیطره بــرد. در غیــر ایــن صــورت انتفاضــه بــی تردیــد در 

ــت. راه اس
ــر  ــت منجـ ــای نفـ ــش بهـ ــرد: کاهـ ــد کـ ــوان تاکیـ  عطـ
بـــه پایـــان دیکتاتـــوری اش و آغـــاز انقـــالب تصحیحـــی 
ـــای  ـــش به ـــرا کاه ـــود زی ـــی ش ـــی م ـــه عرب ـــزرگ در منطق ب
ـــود  ـــی ش ـــی م ـــام های ـــتر نظ ـــت بیش ـــث محرومی ـــت باع نف
ـــه  ـــت ب ـــای نف ـــد و از درآمده ـــی کردن ـــتفاده م ـــه از آن اس ک
ـــتن  ـــه داش ـــی نگ ـــرای راض ـــالح ب ـــن س ـــوی تری ـــوان ق عن
ـــرای  ـــان ب ـــای ش ـــته ه ـــا از خواس ـــردن آنه ـــردم و دور ک م
آزادی و نوگرایـــی ملـــی عربـــی اســـتفاده مـــی کردنـــد و 
باعـــث مـــی شـــود عـــرب هـــا بـــه آگاهـــی و بصیـــرت 
ــر نفـــت  ــه بـ ــود بازگردند.تکیـ ــای واقعـــی خـ و ارزش هـ
توســـط کشـــورهای دارنـــده آن یـــا کشـــورهای همجـــوار 
ـــای  ـــدن رویاه ـــود آم ـــه وج ـــث ب ـــده آن باع ـــورهای دارن کش
ـــرای  ـــیرها ب ـــد و مس ـــرف ش ـــرای دو ط ـــن ب ـــداری دروغی بی
پیشـــرفت و حرکـــت بـــه ســـمت داشـــتن طـــرح هـــای 
ــادی و نظامـــی و  ــای اقتصـ ــاخه هـ قـــوی واقعـــی در شـ

سیاســـی و اجتماعـــی را تعطیـــل کـــرد.
ــا  ــون دالر ب ــا تریلی ــزود: در صــد ســال گذشــته ده ه وی اف
ــه هــای عربــی وارد شــد کــه  ــه خزان مقایــس هــای امروز،ب
ــام  ــز ن ــزی ج ــد و چی ــوا ش ــاد ه ــه اش ب ــا هم ــترش ی بیش
بد،اتهــام بــه حماقت،اســراف،ریخت و پــاش و هوســرانی بــه 

ــای نگذاشــت. ج
عطــوان تاکیــد کــرد: طــرح جدیــد بــرای تغییــر در 
ــی  ــه م ــدی ارائ ــن چن ــت عناوی ــوی دوم تح ــایکس پیک س
شــود از جمله:مرکــز زادیــی، فدرالیســم، کنفدرالیســم، 
کشــورهای نــژادی و طایفــه ای بــه عنــوان جایگزیــن 
حالت»غیرهمزیســتی«کنونی حاکــم  و دردنــاک ایــن اســت 
ــن  ــال در ای ــد مث ــد و چن ــی دانن ــه م ــی آن را موج ــه برخ ک
ــکا و  ــود آمری ــد ســوئیس،بلژیک و خ ــد مانن ــی زنن ــه م زمین
ــا دو  ــک ی ــه ی ــاز ب ــا نی ــه م ــد ک ــی کنن ــوش م ــا فرام اینه
قــرن داریــم تــا بــه پیشــرفت ایــن کشــور برســیم نــه اینکــه 

ــویم. ــا ش ــد آنه مانن
ــا وجــود ایــن تصویــر تاریــک امیــد  وی در پایــان نوشــت: ب
ــه  ــا ب ــت م ــه ام ــی ک ــق نهضت ــر و تحق ــداری و تغیی ــه بی ب
آن امیــد دارد،وجــود دارد.ایــن امــت دارای بــاور قوی،میــراث 

ــدواری اســت. پرافتخــار و نســل جــوان امی

امضا کنندگان: انگلیس و فرانسه و اتحاد شوروی سابق

سایکس پیکوی دوم با عناوین جدید
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کارشــناس مســائل خاورمیانــه معتقــد اســت کــه 
در تعییــن آینــده سیاســی یمــن نــه عربســتان را 
مــی تــوان نادیــده گرفــت و نــه احــزاب مخالــف 
ــا  ــن دو ب ــاط ای ــع ارتب ــی در واق ــی را یعن یمن
دولــت جدیــد یمــن بایــد کامــال تعریــف شــود.
نشســت »تحــوالت یمــن« بــا ســخنرانی 
»محمــد علــی بــک« کارشــناس مســائل 
ــارس  ــج ف ــروه خلی ــام گ ــه اهتم ــه ب خاورمیان
پژوهشــکده مطالعــات اســتراتژیک خاورمیانــه در 

ــد. ــزار ش ــگاه برگ ــن پژوهش ــل ای مح
علــی بــک در ایــن نشســت بــه بررســی 
جنــگ  و  ســال 20۱۱  از  یمــن  تحــوالت 
عربســتان و یمــن پرداخــت کــه در ادامــه از نظــر 

ــذرد. ــی گ م
ــرح  ــه ش ــش  ب ــه بخ ــن را در س ــوالت یم تح

ــم: ــی دهی ــرار م ــی ق ــورد بررس ــل م ذی

تاریخچه یمن
آغاز تحوالت یمن از سال 20۱۱

)جنــگ  یمــن  تحــوالت  عطــف  نقطــه 
یمــن( علیــه  ســعودی  ناجوانمردانــه 

پیرامــون بحــث اول بایــد گفــت کــه یمــن بعــد 
از عربســتان دومیــن کشــور بــزرگ شــبه جزیــره 
عــرب هــم از لحــاظ مســاحت و هــم از لحــاظ 
ــا  ــور تقریب ــن کش ــاحت ای ــت. مس ــت اس جمعی
530 هــزار کیلومتــر مربــع و جمعیتــی بالــغ 
ــت  ــاظ موقعی ــر دارد، از لح ــون نف ــر 26 میلی ب
جغرافیایــی نیــز از شــمال به عربســتان ســعودی، 
ــه  ــرب ب ــوب و غ ــان و از جن ــه عم ــرق ب از ش
دریــای عمــان، بحــر عــرب و بــاب المنــدب راه 

دارد.
اهمیــت ژئوپلتیــک یمــن بواســطه اشــراف آن بر 
ــاب المنــدب همیشــه مــورد نظــر کشــورهای  ب
ــدب  ــاب المن ــت ب ــوده اســت. اهمی ــذار ب تاثیرگ
ــم  ــن ه ــراف یم ــن اســت و اش ــگان روش برهم
بــر ایــن تنگــه بســیار تاثیرگــذار بــوده بــه همین 
ــتفاده از  ــر اس ــه خاط ــر ب ــه مص ــت ک ــل اس دلی

ــی  ــور حیات ــن کش ــرای ای ــه ب ــوئز ک ــال س کان
ــوالت  ــن و تح ــه یم ــمی ب ــه چش ــت، گوش اس
ــا جایــی کــه مــا شــاهدیم کــه   یمــن داشــته، ت
در دهــه ۱960 »جمــال عبدالناصــر« بــرای 
ــه آن  ــن ب ــوری در یم ــت جمه ــراری حکوم برق
کشــور لشگرکشــی مــی کنــد و هــزاران نفــر هم 
کشــته مــی دهــد و ســرانجام مجبــور بــه تــرک 

ــی شــود. ــن کشــور م ای
 اهمیــت وضعیــت یمــن برای عربســتان و ســایر 
ــورت  ــن ص ــه همی ــم ب ــه ه ــورهای منطق کش

تعییــن کننــده اســت.
ــزی کــه اعــالم  ــر چی ــردم یمــن بناب مذهــب م
ــب  ــدی مذه ــد زی ــا 50 درص ــن 35 ت ــده بی ش
هســتند، تقریبــا حــدود کمتــر از 50 درصــد 
شــافعی اهــل ســنت هســتند و تعــدادی خیلــی 
ــور  ــن کش ــب در ای ــایر مذاه ــم از س ــی ه اندک

ــد. ــور دارن حض
مذهــب زیــدی بــه مذهــب چهــار امامــی 
ــد  ــه »زی ــتند ک ــد هس ــت و معتق ــروف اس مع
بــن علــی« فرزنــد امــام ســجاد)ع(، بعــد از امــام 
ســجاد امامــت را برعهــده داشــته در حالــی کــه 
شــیعه اثنــا عشــر معتقــد اســت کــه بعــد از امــام 
ــام  ــر«)ع( ام ــام »محمــد باق ســجاد حضــرت ام
پنجــم مــا بــوده اســت و بــه ایــن خاطــر از ســایر 
شــیعیان جــدا شــدند. بــا ایــن وجــود احــکام آنان 
ــیار  ــری بس ــا عش ــای اثن ــیعه ه ــکام ش ــه اح ب
ــرادی  ــا اف ــن آنه ــی در بی ــت و حت ــب اس قری
ــا عشــری  ــه شــیعه اثن ــد کــه ب هــم وجــود دارن

ــد. ــز معتقدن ــان نی ــکام آن ــه اح ــد و ب نزدیکن
سیســتم حکومتــی یمــن هــم بــه صــورت 
جمهــوری و همــراه بــا پارلمــان اســت. یمــن دو 
پارلمــان دارد کــه یــک مجلــس شــورا اســت و 
دیگــری مجلس ســنا. بــر اســاس قانون اساســی 
رئیــس جمهــور بــر اســاس رای گیــری مســتقیم 
مــردم روی کار مــی آیــد. امــا آنچــه کــه مــا در 
یمــن شــاهد بودیــم از ابتــدای رونــد جمهــوری 
ــت  ــتری داش ــدرت بیش ــه ق ــی ک ــون، کس تاکن

ــذ  ــردم را اخ ــده رای م ــه ش ــوی ک ــر نح ــه ه ب
مــی کــرد و رئیــس جمهــور مــی شــد. چنانچــه 
ــه 33  ــب ب ــا قری ــح« تقریب ــداهلل صال ــی عب »عل
ســال بــر یمــن حکومــت کــرد و رئیــس جمهــور 
بــود. و هــر 7 ســال یکبــار هــم انتخابــات برگزار 
ــور  ــس جمه ــوان رئی ــه عن ــد و وی ب ــی ش م
ــات  ــن انتخاب ــع ای ــد. در واق ــی ش ــاب م انتخ
صــوری در قانــون اساســی ایــن کشــور اســت و 

ــی شــود. ــزار م ــال برگ ــه هرح ب
ارتبــاط ایــران بــا یمــن از زمــان قبــل از اســالم 
ــی  ــم م ــران برگردی ــخ ای ــه تاری ــر ب ــت. اگ اس
ــری«  ــرف »کس ــن از ط ــم یم ــه حاک ــم ک بینی
پادشــاه ایــران تعییــن شــده بــود و حتــی زمانــی 
کــه پیامبــر)ص( نامــه ای فرســتادند بــرای 
دعــوت کســری بــه اســالم، حاکــم وقــت یمــن 
ــت  ــن و خواس ــه یم ــرد ب ــزام ک ــتاده ای اع فرس
ــد  ــر جدی ــی بیشــتری از پیامب ــر اطالعات ــه اگ ک

ــد. ــال کن ــه و راس ــرای وی تهی دارد ب
علــی رغــم همه ایــن فــراز و نشــیب ها همیشــه 
یمــن از دیربــاز از اهمیت بســیار باالیــی برخوردار 
ــود  ــا وج ــن م ــی بب ــاط تاریخ ــن ارتب ــوده و ای ب
داشــته و بعــد هــم بــه مــرور زمــان ایــن ارتبــاط 
بیشــتر شــده و بعــد از انقــالب اســالمی هــم بــا 
تاکیــد بیشــتر و بــا توجــه بــه گرایشــی کــه خود 
ــه خصــوص قشــر زیــدی  یمنــی هــا داشــتند ب
ــه روز  ــات روز ب ــا و ارتباط ــه ه ــن علق ــن ای یم

بیشــتر شــده اســت.
در ابتــدا بایــد دیــد کــه بازیگــران صحنــه 
سیاســی یمــن چــه کســانی هســتند. ایــن 
بازیگــران در واقــع بــه چنــد دســته تقســیم مــی 
ــن  ــی یم ــران داخل ــری بازیگ ــک س ــوند. ی ش
ــه ای و  ــران منطق ــری بازیگ ــک س ــتند، ی هس
یــک ســری هــم بازیگــران بیــن المللــی در خود 

ــه. ــن منطق ای
در بحــث بازیگــران داخلــی یمــن اگــر بخواهیــم 
بــه ترتیــب اولویــت و اهمیــت بشــماریم، شــاید 
ــوان  ــل عن ــی را قبای ــر داخل ــن بازیگ ــوان اولی بت

ــخصیت  ــپس ش ــزاب و س ــد از آن اح ــرد و بع ک
ــرح  ــه مط ــتند ک ــن هس ــذار در یم ــای تاثیرگ ه

مــی شــوند.
ــا  ــت و ب ــه ای اس ــور قبیل ــع کش ــن در و اق یم
همــان صفــت هــای کشــورهای عربــی و 
ــن  ــوده، ای ــل ب ــه از قب ــدوی ک ــورهای ب کش
ــی  ــی اداره م ــورت قبایل ــه ص ــوز ب ــور هن کش
ــده بســیاری از مســائل در  شــود و تصمیــم گیرن
یمــن قبایــل هســتند. ایــن تصمیــم گیریهــا نیــز 
بســتگی دارد بــه نفــوذ، قــدرت، ثــروت و اهمیت 
آن قبیلــه در یمــن. بــه ایــن لحــاظ هــم اکنــون 
نیــز بعضــی از قبایــل وجــود دارنــد کــه در یمــن 
بســیار موثــر و تاثیرگذارنــد. بــه طــور مثــال قبیله 
ــی  ــود عل ــه خ ــت ک ــه ای اس ــم« قبیل »هاش
عبــداهلل صالــح و بقییــه خاندانــش از ایــن قبیلــه 
هســتند و در 30 ســال  گذشــته در یمــن تعییــن 
ــه  ــه بنــی حشــیش، قبیل ــد. قبیل ــوده ان ــده ب کنن
مــرادی، قبیلــه حمــدان، قبایــل مختلفی هســتند 
در خــود یمــن و هــر کــدام نقــش هــای متفاوتی 

ــد. ــا مــی کنن را در خــود یمــن ایف
در حــال حاضــر خــود حوثــی هــای یــک قبیلــه 
ــا در   ــدی ه ــی از زی ــع  بخش ــن و در واق در یم
ایــن کشــور هســتند، یعنــی همــه زیــدی هــا را 
ــناخت. از  ــا ش ــی ه ــوان حوث ــه عن ــوان ب ــی ت م
ــن  ــه در یم ــی ک ــدی های ــد زی ــا 40 درص 35 ت
ــوان  ــاد بت ــی زی ــا اغمــاض خیل هســتند شــاید ب
گفــت کــه 8 درصــد آنهــا را حوثــی هــا تشــکیل 
مــی دهنــد و بقیــه قبایــل زیــدی هســتند. حتــی 
خــود »علــی عبــداهلل صالــح« رئیــس جمهــوری 
ســابق یمــن هــم زیــدی مذهــب اســت. یــا بــه 
طــور مثــال قبیلــه حمــدان قبیلــه ای اســت کــه 
ــود  ــی وج ــیار متعصب ــیعیان بس ــا ش ــن انه در بی
دارنــد چــون خــود بنــی حمــدان قبیلــه ای بــود 
ــه  ــین)ع( ب ــام حس ــاری ام ــه ی ــال ب ــه در کرب ک
پــا خاســتند و بخشــی از شــهدای کربــال نیــز از 

قبیلــه بنــی حمــدان هســتند.
ــم  ــی ه ــگ کنون ــر در جن ــال حاض ــی در ح حت
همه بــه دنبــال ایــن هســتند کــه ببیننــد چگونه 
مــی تواننــد بــا ایــن قبایــل ارتبــاط برقــرار کننــد 
و آنهــا را بــه صــورت همپیمــان بــرای خودشــان 
ــیار  ــری بس ــن ام ــه ای ــرا ک ــد. چ ــظ کنن حف
تاثیرگــذار و تعییــن کننــده اســت چنانچــه هــم 
اکنــون انصــاراهلل نیــز بــه دنبــال ایــن اســت کــه 
ــا  ــد از آنه ــرار کن ــاط برق ــل ارتب ــا قبائ ــه ب چگون
عضوگیــری کنــد و آنهــا را بــرای خــودش حفــظ 
کنــد. بــرای مقابلــه بــا طرفــداران منصــور هادی 
و یــا در مقابــل عملیــات هــای ســعودی هــا. لــذا 
ــن  ــر و تعیی ــیار موث ــش بس ــن نق ــل در یم قبائ

ــد. ــده ای دارن کنن
ــی یمــن هســتند،  ــن بازیگــر داخل احــزاب دومی
ــل  ــود قبای ــه از خ ــزاب برگرفت ــن اح ــا ای عمدت
ــن  ــود یم ــری در خ ــای دیگ ــا شــخصیت ه و ی
هســتند. اگــر احــزاب تاثیرگــذار را در یمــن 
ــرب  ــا ح ــن آنه ــم تری ــمریم مه ــم برش بخواهی
کنگــره »معتمــر« اســت کــه دبیــر کل آن 
علــی عبــداهلل صالــح اســت و زمانــی کــه علــی 
عبــداهلل صلــح رئیــس جمهــور شــد حزبــی را بــه 
عنــوان حزب کنگــره و بــا مشــارکت بســیاری از 
فرماندهــان لشــگری و کشــوری یمــن تشــکیل 
داد. یعنــی حزبــی کــه کامــال متعلــق بــه دولــت 

ــح اســت. ــداهلل صال ــی عب عل
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ــن  ــد از آن حــزب اصــالح مطــرح اســت و ای بع
حزبــی اســت کــه بــه عربســتان ســعودی 
گرایــش دارد و دیــدگاه ســلفی دارد. شــافعی 
مذهــب هســتند و بــا توجــه بــه تغذیــه ای کــه از 
ســوی عربســتان شــده انــد در طــول چنــد ســال 
گذشــته بســیار تعییــن کننــده در صحنه سیاســی 

ــد. ــوده ان یمــن ب
ــه  بعــد از آن حــزب الحــق اســت کــه متعلــق ب
ــزب  ــا ح ــر از اینه ــاید باالت ــت. ش ــدی هاس زی
ــوب  ــه جن ــق ب ــه متعل ــوب اســت ک حــراک جن
ــب را  ــن مطل ــا ای ــد در اینج ــت. بای ــن اس یم
ــا ســال ۱99۱  ــه یمــن ت ــم ک خاطــر نشــان کن
ــن  ــی و یم ــن جنوب ــی یم ــود یعن ــور ب دو کش
شــمالی. بعــد از جنــگ مصــر علیــه یمــن آنهــا 
توانســتند جمهــوری را در یمــن تشــکیل بدهنــد. 
از آن تاریــخ یمــن بــه دو قســمت یمــن جنوبــی 
ــال ۱99۱  ــا س ــد و ت ــل ش ــمالی تبدی ــن ش و یم
ــی  ــن جنوب ــت و یم ــه داش ــت ادام ــن وضعی ای
بعــد از فروپاشــی شــوروی و گرایــش هایــی کــه 
یمــن جنوبی داشــتند کــه عمدتــا ناسیونالیســم و 
وابســته بــه حــزب بعــث بودنــد، امــا بعــد از آن در 
یمــن شــمالی ادغــام شــد و عمــال یــک کشــور 

ــام جمهــوری یمــن. ــا ن ــد ب تشــکیل دادن
ــه  ــته ب ــت وابس ــراک در حقیق ــزب ح ــن ح ای
ــی دارد.  ــعابات مختلف ــوده و انش ــن ب ــوب یم جن
ــال  ــه دنب ــا ب ــده ای از آنه ــاکان ع ــی کم یعن
جدایــی هســتند کــه بــه عنــوان جدایــی طلبــان 
یمــن مطــرح مــی شــوند و سردســته آنهــا ســالم 
البیــض علــی، عبدالرحمن جعفــری و ...هســتند. 
یعنــی کســانی کــه جــز احــزاب جدایــی طلــب 
در حــراک یمــن محســوب مــی شــوند و دســته 
ای هســتند کــه بــه دنبــال فدراتیــو کــردن یمــن 
ــود  ــی ش ــن را م ــه  یم ــد ک ــتند و معتقدن هس
ــس  ــل  رئی ــرد. مث ــو اداره ک ــورت فدراتی ــه ص ب
جمهــور اســبق یمــن، ایــن هــا جــز قشــرهایی 
ــن  ــردن یم ــو ک ــال فدراتی ــه دنب ــه ب ــتند ک هس

ــتند. هس
ــا و اشــتراکی  ــد از آن حــزب سوسیالیســت ه بع
ــن  ــوب یم ــه جن ــق ب ــه متعل ــتند ک ــا هس ه
ــت  ــا در حقیق ــری ی ــث ناص ــزب بع ــتند. ح هس
ــه  ــه ب ــتند ک ــوری هس ــاح س ــث جن ــزب بع ح
حــزب بعثــی کــه در ســوریه تشــکیل شــد 
ــری  ــزب ناص ــر ح ــش دیگ ــد. بخ ــش دارن گرای
ــه  ــل ب ــا متمای ــی تقریب ــه دیدگاه ــتند ک هس

ــد. ــتی دارن ــزب سوسیالیس ح
ــه  ــوان 5 حــزب هســتند کــه ب اینهــا تحــت عن
ــی  ــناخته م ــن ش ــترک در یم ــا مش ــوان لق عن
ــح  ــداهلل صال ــی عب ــان عل ــع در زم شــوند. در واق
ــترک در آن  ــا مش ــن لق ــد و ای ــیون بودن اپوزیس
زمــان از دولــت خــارج شــدند و بــه عنــوان 
اپوزیســیون در یمــن شــناخته مــی شــوند و 

ــد. ــی کنن ــت م فعالی
بازیگــران ســوم در یمــن شــخصیت هــای 
بــزرگ هســتند کــه از جملــه آنهــا »علــی 
ــس  ــن رئی ــه  آخری ــت ک ــد« اس ــر محم ناص
ــون  ــم اکن ــت و ه ــی اس ــن جنوب ــور یم جمه
هــم کمــاکان بخــش از حــزب حــراک را هدایت 
مــی کنــد. ایــن شــخصیت هــا در رونــد تحوالت 
یمــن تاثیرگذارنــد. یــک ســری شــخصیت های 
سیاســی هســتند و یــک ســری شــخصیت 
هــای مذهبــی، مثــال خــود علــی عبــداهلل صالــح 

شــخصی اســت کــه فــی نفســه در رونــد 
ــد  ــیخ عبدالمجی ــت. ش ــذار اس ــوالت تاثیرگ تح
زندانــی شــخصیت مذهبــی اســت کــه وابســته 
ــد تحــوالت  ــزب اصــالح اســت و در رون ــه ح ب
تاثیرگــذار اســت. علــی ناصــر محمــد در جنــوب 
علــی ســالم البیــض، و همــه ایــن هــا از جملــه 

ــتند. ــذار هس ــخصیتهای تاثیرگ ش
امــا بازیگــران منطقــه ای در یمــن عبارتنــد از به 
طــور خــاص عربســتان ســعودی و بــه طــور عام 
شــواری همــکاری خلیــج فــارس. یعنــی ایــن دو 
را شــاید بتــوان بــه گونــه ای بــا هــم  و در کنــار 
هــم عنــوان کنیــم. شــورای همــکاری در واقــع 
مجموعــه کشــورهایی اســت کــه در کنــار یمــن 

هســتند و در کنــار عربســتان ســعودی.
مصــر کشــور دیگــری اســت کــه خــارج از ایــن 
منظومــه بــر تحــوالت یمــن تاثیرگــذار اســت و 
ــومین  ــد و س ــی کن ــد م ــن را رص ــوالت یم تح
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــران اس ــذار ای ــدرت تاثیرگ ق
ــر تحــوالت  ــران ب ــی کــه وجــود دارد ای ارتباطات
یمــن تاثیرگــدار اســت و یکــی از بازیگــران یمن 

محســوب مــی شــود.
دو کشــوری که نتوانســتند بــه شــورای همکاری 
ــری  ــت و دیگ ــراق اس ــی ع ــوند یک ــه ش اضاف
یمــن. علــت اصلــی اینکــه ایــن دو کشــور 
نتوانســتند جــذب شــوند را شــاید بتــوان اینگونــه 
ــوری  ــور جمه ــن دو کش ــه ای ــرد ک ــیر ک تفس
ــوان  ــه عن ــر ب ــور دیگ ــش کش ــا ش ــتند ام هس
ــی  کشــورهای ملکــی و پادشــاهی هســتند. یعن
هیــچ ســنخیتی از لحــاظ سیســتم حکومتــی بــا 
یمــن و عــراق ندارنــد. گرچــه رئیــس جمهــور در 
یمــن  و عــراق همــان نقــش پادشــاه را در ایــن 
دو کشــور ایفــا کردنــد، صــدام حســین 25 ســال 
رئیــس جمهــور عــراق بــود. علــی عبــداهلل صلح 
ــا  ــی ب ــود، ول ــن ب ــور یم ــس جمه 33 ســال رئی
ایــن حــال عنــوان حکومتــی ایــن هــا جمهــوری 
ــورای  ــتند در ش ــتم نتوانس ــن سیس ــا ای ــود و ب ب

ــارس جــذب شــوند. ــج ف همــکاری خلی
بازیگــران ســوم در واقــع بازیگــران بیــن 
ــت اول  ــکا در فهرس ــه آمری ــتند ک ــی هس الملل
ــا  ــم تقریب ــت آن ه ــت و عل ــران اس ــن بازیگ ای
ــرای  ــه ب ــی آنچ ــت. در دوره کنون ــخص اس مش
ــت.  ــم اس ــث تروریس ــت دارد بح ــکا اهمی آمری
چــون اولیــن ضربــه هایــی هــم کــه القاعــده بــه 
آمریــکا وارد کــرد در یمــن بــود. کشــتی جنگــی 
ــه  ــک ب ــادر نزدی ــی از بن ــه در یک ــی ک آمریکای
یمــن القاعــده بــه آن حملــه کــرد اولیــن اقدامــی 
بــود کــه القاعــده علیــه آمریکایی هــا انجــام داد. 
ــن  و  ــی دارد. یم ــور فعال ــن حض ــده در یم القاع
کنتــرل ان هــم بــرای آمریکایــی هــا از اهمیــت 
ــوم  ــر س ــت. بازیگ ــوردار اس ــی برخ ــیار باالی بس
ــی هــا هــم کمــاکان  اروپاســت چــرا کــه اروپای
ــی  ــاس م ــن احس ــب یم ــد را از جان ــن تهدی ای
کننــد کــه احتمــال دارد آنهــا نیــز ضرباتــی را از 

ــد. ــده بپذیرن القاع
اتفاقــی که ســال گذشــته در فرانســه اتفــاق افتاد 
)واقعــه شــارلی ابــدو( در واقــع مرکــز فرماندهــی 
اش در یمــن بــود و  القاعــده نیــز اعــالم کــرد که 

ایــن عملیــات در یمــن فرماندهی شــده اســت.
در حقیقــت بایــد گفــت کــه فرماندهــی القاعــده 
در شــبه جزیــره عــرب در یمــن مســتقر اســت و 

مناطــق مختلفــی هــم در اختیــار دارنــد.

یکــی از بازیگــران فرامنطقــه ای که کمــاکان در 
یمــن حضــور فعــال دارد، انگلیــس اســت. چــرا 
کــه انگلیــس از قدیــم االیــام در عــدن بواســطه 
ــاب المنــدب و نیــروی دریایــی کــه انگلیســی  ب
هــا داشــتند و مــی خواســتند در مناطــق مختلف 
ــور  ــن کش ــرای ای ــد ب ــدا کنن ــور پی ــا حض دنی
ــور  ــن کش ــت. ای ــل اس ــیاری قائ ــت بس اهمی
ــه دو  ــن ب ــی یم ــال جدای ــه دنب ــم ب ــاکان ه کم
ــی و یمــن شــمالی هســتند. کشــور یمــن جنوب
ــوده  ــذار ب ــل تاثیرگ ــه از قب ــری ک ــور دیگ  کش
ــیه  ــرده روس ــدا ک ــت پی ــدودی اف ــا ح و االن ت
ــای  ــش ه ــه گرای ــه ب ــا توج ــیه ب ــت، روس اس
سوسیالیســتی کــه در داخــل یمــن جنوبــی بــود، 
ــرای گســترش کمونیســم  اهــرم و ارداه کافــی ب
ــی از  ــت. یک ــارس را داش ــج ف ــه و خلی در منطق
ــات  ــی عملی ــن جنوب ــان یم ــه از زم ــی ک دالیل
علیــه ســلطان قابــوس و درمنطقــه ظفــار اتفــاق 
ــرف  ــه ط ــی ب ــن جنوب ــیان از یم ــاد و شورش افت
ســلطنت عمــان گســیل شــدند، حمایــت هــای 
جمــال عبدالناصــر و بعــد از آن روس ها بــود و در 
واقــع مــی خواســتند سیســتم خودشــان را در این 
مناطــق پیــاده کننــد و بــه همیــن دلیــل بــود که 
ایــران در زمــان شــاه، مقابــل شورشــی هــا ظفــار 

ــوس را حفــظ کــرد. ایســتاد و ســلطان قاب
بحــث دوم  آغــاز تحــوالت یمــن از ســال 
20۱۱ اســت. در ســال 20۱۱ علــی عبــداهلل 
ــوده  ــر یمــن حاکــم ب ــه ب ــود ک ــردی ب ــح ف صل
ــن حکومــت را  ــود کــه 33 ســال ای و توانســته ب
حفــظ کنــد. امــا بعــد از آغــاز بیــداری اســالمی و 
رونــدی کــه در یمــن اتفــاق افتــاد، تحــت فشــار 
قــرار گرفــت. در ایــن میــان بــا جرقــه اعتراضاتی 
ــرمایه ای  ــا س ــالح ب ــزب اص ــد، ح ــه زده ش ک
ــا  ــان ه ــه خیاب ــردم را ب ــه داشــت توانســت م ک
بکشــاند و لــذا تظاهــرات گســترده ای را برگــزار 
ــدید و  ــرات ش ــاه تظاه ــه م ــد از س ــد و بع کردن
ــی  ــن و تحصن ــر« یم ــدان »تغیی تحصــن در می
کــه داشــتند در نهایــت توانســتند علــی عبــداهلل 

ــد. ــت کنن ــال حکوم ــه انتق ــح را وادار ب صال
در ایــن بیــن رونــد بــه شــکلی پیــش مــی رفــت 
کــه کشــورهای شــواری همــکاری خلیــج فارس 
ــرات ســاختاری  ــد کــه تغیی احســاس مــی کردن
کــه در مصــر و در تونــس در حــال شــکل گیــری 
اســت در مرحلــه اول بــرای عربســتان و در 
مراحــل بعــدی بــرای  کشــورهای منطقه بســیار 

خطرنــاک خواهــد بــود.
ــکار  ــام ابت ــه ن ــد ب ــه کردن بنابرایــن طرحــی تهی
ــه  ــارس ک ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ــل ش عم
طــی ایــن طــرح و مطابــق بنــد اول علــی 
عبــداهلل صالــح از ریاســت جمهــوری کنــار بــرود 
ــه در آن  ــش ک ــه معاون ــودش را ب ــدرت خ و ق
زمــان »منصــور هــادی« بــود منتقــل کنــد. ایــن 
ــن راســتا طراحــی هــای  کار انجــام شــد و در ای
مختلفــی هــم شــکل گرفــت و حتــی خواســتند 
ــه  ــد ک ــرور بکنن ــح را ت ــداهلل صال ــی عب ــه عل ک
ــدرت  ــال ق ــی انتق ــرور نشــدند. ول ــه ت ــق ب موف
صــورت گرفــت و ابتــکار عمــل در شــواری 
همــکاری خلیــج فــارس در ســازمان ملــل تبدیل 

ــد. ــرا ش ــه الزم االج ــه قطعنام ب
ــزاری  ــکار عمــل برگ ــن ابت یکــی از بندهــای ای
انتخابــات ریاســت جمهــوری بــود کــه در 
حقیقــت بــه صــورت رفرانــدوم صــورت گرفــت 

یعنــی منصــور هــادی بــه عنــوان تنهــا رئیــس 
جمهــور و تنهــا فــرد کاندیــدا در صحنه سیاســی 
ــد. حــدود  ــه وی رای دادن ــدا کــرد و ب حضــور پی
ــد و از آن  ــات شــرکت کردن 50 درصــد در انتخاب
50 درصــد تقریبــا 98 درصــد بــه منصــور هــادی 
رای دارنــد و عمــال بــه مــدت دو ســال در یمــن 

رئیــس جمهــور شــد.
ــکاری  ــواری هم ــکارات ش ــر از ابت ــی دیگ یک
تشــکیل کنفرانــس گفتگوهــای ملــی بــود. کــه 
ایــن گفتگوهــای ملــی وظیفــه اش تجدیــد 
ــف سیســتم  ــی و تعری ــون هــای مل نظــر در قان
حکومتــی در مــورد آینــده یمــن  بــود کــه از همه 

ــرد. ــرار بگی ــورد بررســی ق نظــر م
ــت و  ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــا م ــن ه ــه ای هم
نزدیــک بــه 500 نفــر از احــزاب مختلــف تعییــن 
ــک ســهمیه ای داشــت.  ــی ی شــدند و هــر حزب
ــد و در  ــس تشــکیل ش ــب کنفران ــن ترتی ــه ای ب
حقیقــت در ســال 93 ایــن کنفرانــس گفتگــوی 
ملــی پایــان یافــت کــه یــک ســری مصوبــه هم 
داشــت و مهــم تریــن مصوبــه آن تشــکیل دولت 
ــود.  ــت( ب ــم )ایال ــش اقلی ــاس ش ــر اس ــن ب یم
حوثــی هــا نســبت بــه منطقــه جغرافیایــی کــه 
بــرای آنهــا ترســیم شــده بــود تحفــظ داشــتند.

دومیــن بنــد، تمدیــد ریاســت جمهــوری هــادی 
بــه مــدت یکســال بــود کــه ایــن هــم انجام شــد 
و ســومین مــورد تبدیــل دولــت وفــاق ملــی بــه 
ریاســت نخســت وزیــر وقــت آن زمــان بــود کــه 
تشــکیل نیــز شــد و حــزب کنگــره 50 درصــد در 
ــن  ــز بی آن ســهم داشــت و 50 درصــد دیگــر نی

بقیــه احــزاب تقســیم شــد.
ایــن هــا بندهــای مختلفلــی بــود کــه در ابتــکار 
عمــل شــواری همــکاری مــد نظــر گرفته شــد و 
اجــرا شــد. تقریبــا در اواســط تابســتان 93 دولــت 
ــر  ــه اجــرا در آورد، مبنــی ب یــک مصوبــه ای را ب
حــذف یارانــه و افزایــش قیمــت ســوخت در یمن 
ــه  ــه در حقیقــت قیمــت ســوخت را ب کــه مصوب
صــورت کلــی در یمــن بســیار افزایش مــی داد و 
ایــن بــرای مــردم یمــن کــه یکــی از کشــورهای 
فقیــر منطقــه محســوب مــی شــود قابــل قبــول 
نبــود. امــا گفتنــی اســت کــه تقریبــا شــش مــاه 
ــت و از  ــدرت گرف ــل از ســال 93 انصــار اهلل ق قب
ــه  ــرد و در منطق ــت ک ــه حرک ــروع ب ــمال ش ش
دمــاج کــه منطقــه خــود عربســتانی هــا هــم بود 
ــه  ــا از منطق ــا تقریب ــلفی ه ــرد و س ــدا ک ورود پی
دمــاج خــارج شــدند و بــه تدریــج انصــارهلل جلوتر 
ــی رســید کــه شــهر »عمــران«  ــه جای ــد و ب آم
کــه در 20 کیلومتــری صنعــا بــود را بــه تصــرف 
در آورد و وارد عمــران شــد و منطقــه قبیلــه 
هاشــم را در اختیــار گرفــت و نزدیــک صنعــا شــد 

و در آنجــا مســتقر شــد.
تقریبــا در اواخــر تابســتان 93 بــود کــه موضــوع 
افزایــش قیمــت ســوخت اعــالم شــد. انصــاراهلل 
ــرد  ــالم ک ــرد و اع ــتفاده ک ــت اس ــن فرص از ای
ــم  ــا افزایــش قیمــت ســوخت مخالفی ــا ب کــه م
ــا  ــی را در خــود صنع ــن ترتیــب تظاهرات ــه ای و ب
ــم  ــح ه ــداهلل صال ــی عب ــرد. عل ــازماندهی ک س
کــه بــه  هــر صــورت از ماجــرای انتقــال 
ــود، فرصــت را  ــورده ب ــم خ ــن زخ ــدرت در یم ق
غنیمــت شــمرد و بــا انصــاراهلل  همراهــی کــرد و 
تظاهــرات گســترده ای را در صنعــا ترتیــب دادند 
ــاراهلل  ــه انص ــید ک ــی رس ــه جای ــال کار ب و عم
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ــم و  ــته داری ــه خواس ــا س ــه م ــرد ک ــالم ک اع
تــا ایــن ســه خواســته اجــرا نشــود از تظاهــرات 

ــت. ــم داش ــت برنخواهی دس
 - لغو افزایش قیمت سوخت؛

2- تغییر دولت؛
3- مبارزه با فساد موجود در حکومت.

ایــن ســه شــعاری بــود کــه انصــاراهلل در داخل 
ــه  ــود ک ــا ب ــرد و در آنج ــالم ک ــت اع حکوم
توانســتند منصــو رهــادی را مجبــور کننــد کــه 
دولــت را تغییــر بدهــد و نخســت وزیــر دولــت 
وفــاق ملــی نیــز اســتعفا داد و دولتــی تشــکیل 
ــه   ــد بحــاح« کســی ک ــه ریاســت »خال شــد ب
تقریبــا تــا دو هفتــه قبــل از آن نخســت وزیــر 
ــق  ــک تواف ــود. ی ــور ب ــس جمه ــاون رئی و مع
نامــه ای بیــن انصــار اهلل و احــزاب انصــار اهلل با 
منصــور هــادی امضــا شــد بــا عنــوان موافقــت 
نامــه صلــح و شــراکت کــه در آن مصــوب شــد 
کــه دولــت تغییــر پیــدا کنــد و بحــاح نخســت 
ــات دیگــری  ــک ســری اقدام ــود و ی ــر ش وزی

کــه بــه تبــع آن بایــد انجــام شــود.
ــد از آن  ــه بع ــود ک ــازی ب ــع آغ ــن در واق ای
ــود  ــم بش ــا حاک ــر صنع ــت ب ــاراهلل توانس انص
ــاورین  ــوان مش ــه عن ــر ب ــاب دو نف ــا انتص و ب
رئیــس جمهــور بــا نامهــای »مهــدی مشــاط« 
ــاراهلل  ــارهای انص ــماط« و فش ــح الس و »صال
ــت  ــر سیاس ــرای تغیی ــادی ب ــور ه ــه منص ب
ــد  ــن ش ــه ای ــر ب ــت منج ــد. در نهای ــاز ش آغ
ــی  ــطه اقدامات ــه واس ــادی ب ــور ه ــه  منص ک
کــه رئیــس دفتــرش احمدبــن عــوض مبــارک 
ــه  ــی علی ــت کودتای ــه خواس ــام داد و اینک انج
ــد و  در  ــت ش ــد بازداش ــام بده ــت انج حکوم
کاخ ریاســت جمهــوری محبــوس شــد و 
نهایتــا منصــور هــادی اســتعفا داد بــا طراحــی 
ــه مــی شــود از ســوی انگلیســی هــا  کــه گفت
ــرار  ــوری ف ــت جمه ــد از کاخ ریاس ــام ش انج
ــه عــدن گریخــت و در آنجــا مســتقر  کــرد و ب
شــد و اعــالم کــرد کــه مــن اســتعفای خــود را 
ــان رئیــس جمهــور  ــرم و همچن پــس مــی گی

ــتم. هس
ــه ای  ــک بیانی ــاراهلل ی ــن انص ــن حی در همی
صــادر کــرد تحــت عنــوان بیانیــه قانــون 
اساســی کــه در ایــن بیانیــه دو مجلــس یمــن 
منحــل شــد. شــورایی تحــت عنــوان شــورای 
ــد و  ــکیل ش ــف تش ــزاب مختل ــالب از اح انق
ــالب  ــورای انق ــار ش ــت در اختی ــال حکوم عم
ــری  ــک س ــز ی ــل از آن نی ــت. قب ــرار گرف ق
گفتگوهایــی در خــود یمــن بــرای تعییــن 
ــه دوره  ــرا ک ــت انجــام شــد، چ ــف وضعی تکلی
حــال  در  منصورهــادی  ریاســت  یکســاله 
ــال  ــی در ح ــزاب یمن ــود و اح ــدن ب ــام ش تم
گفتگــو بودنــد بــرای تشــکیل دولــت کــه ایــن 
مشــکالت بــه وجــود آمــد و در نهایــت منصــور 
هــادی در عــدن مســتقر شــد و شــورای 
همــکاری خلیــج فــارس ســفارت خانــه هــای 

ــرد. ــل ک ــدن منتق ــه ع ــودش را ب خ
 در حقیقــت یــک خــال سیاســی در یمــن 
بوجــود آمــد. چــرا کــه رئیــس جمهــور اســتعفا 
ــی  ــود، انصــاراهلل سیســتم هــای حکومت داده ب
ــکاف  ــن ش ــود و ای ــرده ب ــالم ک ــل اع را منح
سیاســی و یــا ایــن خــأ سیاســی باعــث ایجــاد 
ــت  ــود. در نهای مشــکل در خــود یمــن شــده ب

ــه  ــه ب ــت ک ــتنباط را داش ــن اس ــاراهلل ای انص
ســوی عــدن حرکــت کنــد و تکلیــف وضعیــت 
ــا  ــه ی ــد ک ــخص کن ــور را مش ــس جمه رئی
ــرار  ــر قصــد ف ــا اینکــه اگ بازداشــت شــود و ی
دارد فــرار کنــد و ایــن وضعیــت داخلــی یمــن 
بــه وضعیــت منســجمی برســد. ســرانجام 
انصــاراهلل بــه عــدن ورود کــرد و عــدن را 
تحــت کنتــرل خــودش قــرار داد. ایــن در واقــع 
رونــدی بــود کــه در طــی ایــن تحــوالت بعــد 
ــا در  ــح ت ــداهلل صال ــی عب ــار گذاشــتن عل از کن
اختیــار گرفتــن عــدن از ســوی انصــاراهلل 

ــاد. ــاق افت اتف
در تاریــخ 6 فروردیــن عربســتان ســعودی 
عملیاتــی نظامــی را بــا همراهــی ائتالفــی 
ــن  ــن بی ــرد و در ای ــاز ک ــور آغ ــامل 9 کش ش
عمــان بــا اعــالم بــی طرفــی وارد ایــن 
ــک جنــگ  ــت ی ــن وضعی ــالف نشــد. در ای ائت
ــن  ــه یم ــا علی ــعودی ه ــه ای را س ــه جانب هم
ــن جنــگ ســه  ــت از ای ــد و در نهای آغــاز کردن
ــل  ــرح ذی ــه ش ــه ب ــد ک ــالم کردن ــدف اع ه

ــت: اس
ــورت  ــه ص ــادی ب ــور ه ــدن منص  ۱- بازگردان

ــور؛ ــه آن کش ــی ب ــروع و قانون مش
  2- از بیــن بــردن ذخایــر و یــا امکانــات 
ــوان گــروه هــای شورشــی  ــه عن حوثــی هــا ب

در یمــن؛
   3- کاهش نفوذ ایران در داخل  یمن.

ــی  ــگ م ــاه از جن ــا ۱3 م ــون تقریب ــا تاکن ام
گــذرد و ســعودی هــا بــه هیچکــدام از اهدافــی 
کــه بــه دنبــال آن بودنــد دســت پیــدا نکردنــد. 
ــه  ــورت خالص ــه ص ــم ب ــر بخواهی ــاید اگ ش
ــگ  ــن جن ــا را از ای ــعودی ه ــتاوردهای س دس
ــل  ــوارد ذی ــه م ــوان ب ــی ت ــم م ــی کنی بررس

ــرد: ــاره ک اش
ــای  ــاخت ه ــر س ــه زی ــردن هم ــران ک     وی
ــه  ــود ک ــوری نب ــن کش ــه یم ــرا ک ــن؛ چ یم
ــته  ــوی داش ــای ق ــاخت ه ــات و زیرس امکان
باشــد هــر آنچــه داشــت نیــز در عملیــات 

ــت. ــن رف ــا از بی ــعودی ه ــی س نظام
کشــتار مــردم یمــن، قریــب بــه ۱3 هــزار نفــر 

ــدند  ــته ش ــگ کش ــن جن ــن در ای ــردم یم از م
ــان  ــا 6 هــزار نفــر زن ــان تقریب کــه در ایــن می
ــد  ــا قص ــع آنه ــد. در واق ــوده ان ــودکان ب و ک
ــن را از  ــای یم ــالح ه ــار س ــه انب ــتند ک داش
ــه  ــی ک ــان روز دوم ــی در هم ــد. ول ــن ببرن بی
ــن  ــه یم ــود را علی ــات خ ــا عملی ــعودی ه س
آغــاز کردنــد طوفــان شــن شــدیدی آغــاز شــد 
ــن  و کال مناطــق پوشــیده از شــن شــد و در ای
فرصــت انصــاراهلل توانســت ســالح هــای خــود 

ــد. ــل کن ــری منتق ــکان دیگ ــه م را ب
المللــی عربســتان؛  کاهــش اعتبــار بیــن 
ــن  ــار بی ــن اعتب ــگ یم ــد از جن ــتان بع عربس
ــا  ــت. م ــرده اس ــدا ک ــش پی ــی اش کاه الملل
ــانه  ــر روز در رس ــه ه ــتیم ک ــن هس ــاهد ای ش
ــر ضــد  ــه هــای مختلفــی ب ــی مقال هــای غرب
اقدامــات دولــت ســعودی منتشــر مــی شــود و 
اعتبــار ایــن کشــور بــه شــدت زیــر ســوال برده 
ــکا  ــک آمری ــا کم ــه ب ــد ک ــت هرچن ــده اس ش
ــل  ــازمان مل ــه در س ــدور قطعنام ــوز از ص هن
ــت. ــده اس ــری ش ــور جلوگی ــن کش ــه ای علی

ــه  ــراوان ب ــای ف ــه ه ــل هزین تحمی
عربســتان؛

فعــال شــدن گــروه هــای تروریســتی در یمــن؛ 
ــدت  ــه ش ــن ب ــتی در یم ــای تروریس ــروه ه گ
فعــال شــدند، یعنــی مناطقــی کــه انصــاراهلل به 
خصــوص در جنــوب یمــن عقــب نشــینی کــرد 
ــا  ــی تقریب ــتان جنوب ــج اس ــدن و پن ــر ع نظی
تحــت کنتــرل القاعــده و داعــش اســت. جایــی 
ــادی،  ــور ه ــر منص ــی نظی ــع دولت ــه در واق ک
ــور  ــتند حض ــی خواس ــا م ــال آنه ــاح و امث بح
ــد  ــدا کنن ــور پی ــتند حض ــد و نتوانس ــدا کنن پی
ــد  ــتقر بودن ــه مس ــه ک ــک هفت ــرض ی در ع
ــد و  ــام ش ــا انج ــه آنه ــاری علی ــات انتح عملی
ــرک و  ــدن را ت ــدند ع ــور ش ــن مجب ــر ای بناب
دوبــاره در ســعودی مســتقر شــوند. ایــن یکــی 
ــان  ــرای پای ــار را ب ــه فش ــود ک ــی ب از عوامل
ــان  ــن پای ــه یم ــعودی علی ــگ س ــه جن دادن ب

داد.
ــردم  ــارااهلل و م ــرای انص ــگ ب ــن جن ــال ای ح

ــت: ــتاوردی داش ــه دس ــن چ یم

 افزایش مقاومت مردم یمن
شکســتن هیبــت عربســتان ســعودی چــرا 
ــه  ــن و منطق ــعودی در یم ــتان س ــه عربس ک
ــه  ــود ک ــی ب ــت و قدرت ــن هیب ــال یافت ــه دنب ب
ــت.  ــم شکس ــن در ه ــردم یم ــت م ــا مقاوم ب
چــرا کــه هــم اکنــون بــرای عربســتان 
ــک ســال  ــه در طــی ی جــای ســوال اســت ک
ــت  ــه هنگف ــل هزین ــن و تحمی ــه یم ــه ب حمل
ــه  ــچ گون ــراوان هی ــا مشــکالت ف و مواجهــه ب

دســتاورد ملموســی نداشــت.
ــا  ــعودی ه ــن؛ س ــارااهلل در یم ــت انص     تثبی
ــه  ــان دادن ب ــرای پای ــور شــدند ب در آخــر مجب
ــینند،  ــره بنش ــه مذاک ــاراهلل ب ــا انص ــگ ب جن
یعنــی گروهــی کــه بــه عنــوان شورشــی 
محســوب مــی کردنــد را االن بــه عنــوان 
ــی  ــند و حت ــی شناس ــگ م ــی جن ــرف اصل ط
حاضــر نیســتند کــه بــه عنــوان طــرف اصلــی 
در جنــگ بــا علــی عبــداهلل صالــح بــه گفتگــو 

ــینند. بنش
ــی  ــده سیاس ــاراهلل در آین ــور انص ــت حض تقوی
ــاراهلل  ــور انص ــه حض ــر اینک ــالوه ب ــن؛ ع یم
در یمــن تثبیــت شــد، ســهمش نیــز در آینــده 
سیاســی یمــن قاعدتــا محفــوظ خواهــد بــود و 
ــعودی و  ــه س ــگ علی ــرکت در جن ــا ش ــن ب ای

ــد. ــد ش ــر خواه ــران امکانپذی ــت بح مدیری
امــا در پایــان بایــد گفــت کــه بــرای هرگونــه 
ــری  ــک س ــد ی ــن بای ــری در یم ــم گی تصمی
واقعیــت هــا را بپذیریــم تــا بتوانیــم بــه نتیجــه 

ــیم. ــوی برس مطلب
ــا قبایــل  یکــی اینکــه یمــن کشــوری اســت ب
مختلــف و در نتیجــه یــک گــروه خــاص نمــی 
ــاراهلل  ــه انص ــد چ ــم باش ــن حاک ــر یم ــد ب توان
باشــد و چــه کنگــره و اصــالح و ... چــه طرفدار 
ســعودی باشــد و چــه ضــد ســعودی. در اصــل 
ــن  ــر یم ــد ب ــی توان ــاص نم ــروه خ ــک گ ی
حاکــم باشــد چــون یمــن یــک جامــه قبایلــی 
و چندطایفــه ای اســت و اساســا حکومتــی باید 
بــر آن حاکــم باشــد کــه بتــوان همــه را بســیج 

ــد. کن
ــد در  ــی بای دوم اینکــه همــه گــروه هــای یمن
آینــده یمــن ســهم داشــته باشــند و نمــی شــود 

هیــچ حزبــی را در آینــده یمــن حــذف کــرد.
ــعودی  ــتان س ــوذ عربس ــد نف ــه بای ــوم اینک س
در یمــن را مــد نظــر داشــت. »عبدالعزیــز« دو 
ــن  ــورد یم ــودش در م ــران خ ــه پس ــت ب وصی
ــن  ــا از یم ــر م ــر و ش ــه »خی ــت اول اینک داش
مــی آیــد و اینکــه اگــر مــا بخواهیــم در 
ــری از  ــر ش ــم و اگ ــدرت بگیری ــتان ق عربس
ســمت یمــن ســمت مــا بیایــد نمــی توانیــم آن 
را دفــع کنیــم و وصیــت دوم اینکــه تــا حــدی 
کــه مــی توانیــد بایــد یمــن را ضعیــف را نگــه 
ــوری  ــما و کش ــرای ش ــد ب ــن بای ــد یم داری

ــد«. ــده باش ــف ش ضعی
ــوده کــه عربســتان در طــول  ــن سیاســتی ب ای
ــرده و  ــری ک ــا پیگی ــته دائم ــال گذش ــد س چن
ــد  ــن نبای ــد. بنابرای ــام ده ــته آن را انج توانس
ــت و اگــر حکومــت  ــده گرف عربســتان را نایدی
جدیــدی شــکل بگیــرد ارتبــاط ایــن حکومــت 
ــف شــده باشــد. ــد تعری ــز بای ــا عربســتان نی ب
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اسـتاد دانشـگاه جـورج تـاون ضمن تأکیـد بـر اهمیت عربسـتان از 
منظر انـرژی و مسـائل امنیتـی بـرای آمریـکا، برخی اقدامـات این 
کشـور در منطقـه را دلیـل اصلی بـرای لـزوم بازنگری در سیاسـت 

خارجـی آمریـکا مـی داند.
»بـاراک اوبامـا« رئیـس جمهـوری آمریـکا در حالـی در اواخر هفته 
گذشـته برای شـرکت در نشسـت شـورای همـکاری خلیـج فارس 
عـازم منطقه شـد کـه الیحـه اخیـر جمهوریخواهـان کنگـره برای 
به رسـمیت شـناختن نقش عربسـتان در حوادث ۱۱ سـپتامبر، سایه 
تنـش هـای حاکـم بـر روابـط ریاض-واشـنگتن را بیـش از پیـش 

سـنگین کـرده بود.
پیشـنهادی  الیحـه  وتـوی  بـه  اوبامـا  تهدیـد  حـال،  عیـن  در 
جمهوریخواهـان شـاید نشـانه ای بـود از تـالش وی بـرای بهبـود 
رابطه بـا اعرابی کـه از او به دلیل حمایـت از توافق هسـته ای ایران 

دل خوشـی ندارنـد.
از سـوی دیگـر، آنگونـه کـه از نتیجـه نشسـت اوبامـا و شـورای 
همـکاری خلیـج فـارس بـر مـی آیـد، کشـورهایی کـه بـه بهانـه 
مخاطـرات توافـق هسـته ای از آمریکا طلب سـالح و تضمین های 
امنیتـی بیشـتر می کننـد، یک گام بـه اهداف خـود نزدیکتر شـده و 
سـناریوی ایران هراسـی را با چاشـنی ایجاد گشـت دریایی مشترک 

علیـه ایـران پـر رنـگ و لعاب تـر کـرده اند.
در همیـن رابطـه گفتگویـی بـا پروفسـور »شـیرین هانتـر« اسـتاد 
پژوهشـگر در دانشـگاه »جورج تاون« آمریکا انجام شـده است. وی 
عـالوه بر تخصص در حوزه مسـائل ایران،  در حوزه اسـالم سیاسـی 

نیز صاحبنظر اسـت.

|| »بـاراک اوبامـا« رئیـس جمهـوری آمریکا مـی گوید 
اگر مجلـس نماینـدگان الیحـه دخالت عربسـتان در 
حـوادث 11 سـپتامبر را تصویب کنـد، آن را وتو خواهد 
کرد. چـرا جمهوریخواهـان مجلس نماینـدگان آمریکا 
به دنبـال تصویـب این الیحـه هسـتند و در مقابل چرا 

اوباما قصد وتـو کـردن آن را دارد؟

الیحـه مـورد بحث دربـاره انتشـار 28 صفحه از گزارشـی اسـت که 
توسـط »کمیتـه تحقیـق یازدهم سـپتامبر« تهیـه شـده و در آن به 
بررسـی و تحقیـق در خصـوص عامالن ایـن حادثه پرداخته اسـت. 

ایـن گزارش تاکنون منتشـر نشـده اسـت.
مخالفـان ایـن الیحه عقیده دارنـد که این صفحات منتشـره ممکن 
اسـت حـاوی شـواهدی دال بـر رابطـه احتمالـی مقامات سـعودی 
بـا عامـالن این حادثـه ]تروریسـتی[ باشـد. در صورت وجـود چنین 
شـواهدی،  روابـط آمریـکا- عربسـتان در معرض یک آسـیب جدی 
قـرار دارد؛ روابطـی کـه در حال حاضـر نیز به دلیل توافق هسـته ای 

]غـرب[ بـا ایران تـا حدودی دسـتخوش تالطم شـده اسـت.
سـعودیها تهدیـد کـرده اند کـه ممکن اسـت دارایـی های خـود در 
آمریـکا را بـه فروش برسـانند که این خـود می تواند بـرای ]اقتصاد[ 
آمریـکا زیان آور باشـد. بـه همین منظـور،  اوباما تالش مـی کند که 
اعضـای مجلس نمایندگان آمریـکا را از تصویب این الیحـه بازدارد.

|| بعضی ها اسـتدالل مـی کنند که از اهمیـت راهبردی 
عربسـتان سـعودی برای آمریکا کاسـته شـده است. 

آیا شـما با این اسـتدالل موافق هسـتید؟
از چشـم انداز انرژی و مسـائل امنیتی،  عربسـتان سـعودی همچنان 
بـرای آمریـکا از ارزش و اهمیـت برخوردار اسـت. با اینحـال، برخی 
ایدئولـوژی  اقدامـات عربسـتان سـعودی بـه ویـژه گسـترش  از 
افراطـی وهابیت که سـبب تشـجیع و ترغیب گروههایـی همچون 
طالبـان، داعـش، بوکوحـرام و غیـره شـده اسـت در کنـار برخـی از 
اقدامـات منطقـه ای ایـن کشـور،  آمریـکا را بـا چالشـهایی در حوزه 

سیاسـتگذاری مواجـه کرده اسـت.
بــه نظــر مــی رســد کــه ایــاالت متحــده آمریــکا منافــع و مضــرات 
اتحــاد خود بــا عربســتان ســعودی را بــار دیگــر مــورد ارزیابــی قرار 
مــی دهــد. بهبــود روابــط ایــران و آمریــکا از اهمیــت ]راهبــردی[ 
عربســتان ســعودی ]بــرای آمریــکا[ بیشــتر کاســته خواهــد شــد. 
ایــن یکــی از دالیــل خشــم عربهــای ســعودی از توافق هســته ای 

]غــرب بــا[ ایــران اســت.

|| در نشست اخیر اوباما و شورای همکاری خلیج فارس 
برای تشکیل یک نیروی گشت دریایی مشترک علیه ایران 
توافق شد. حال با توجه به اینکه شورای همکاری خلیج 
فارس سعی به قانع کردن آمریکا برای ایجاد پیمانی نظامی 
در سطح ناتو دارد، آیا می توان ایجاد نیروی گشت دریایی 
مشترک با آمریکا را یک دستاورد بزرگ برای کشورهای 

عرب خلیج فارس به شمار آورد؟
اظهـارات در خصـوص تشـکیل یـک گشـت دریایـی مشـترک در 
خلیـج فـارس تا حـد زیادی بـا این هـدف صـورت می گیـرد که به 
کشـورهای عضو شـورای همکاری خلیـج فارس این اطمینـان داده 
شـود کـه آمریـکا و در کل غـرب،   آنهـا را بی دفـاع رها نمـی کنند.

اما بسـیار غیرمحتمل اسـت که هرگونه آرایش و ترتیبـات ]نظامی[ 
مشـابه ناتو با مشـارکت کشـورهای عضو شـورای همـکاری خلیج 
فـارس ایجاد شـود. قدرتهـای غربی یـا  از آن بـاب، چین و روسـیه 
تمایـل ندارنـد کـه یـک کشـور منطقـه ای ماننـد ایـران بـر خلیج 

فارس مسـلط شـود.
ــران  ــراب و ای ــرد اع ــالم ک ــکا اع ــور آمری ــس جمه ــه رئی اینک
تفاوتهــای خــود را حــل و فصــل خواهنــد کــرد؛  بدیــن معناســت 
کــه دســتکم اوبامــا نمــی خواهــد ایــران را از ترتیبــات منطقــه ای 
کنــار بگــذارد. حــال بــه ایــران بســتگی دارد کــه زمینــه ای بوجــود 
ــه ممکــن اســت در  ــه ای ک ــات منطق ــه ترتیب ــه در هرگون آورد ک

ــد، شــرکت داده شــود. ــده بســط و توســعه یاب آین

ریاست  بحث  ایران  اسالمی  جمهوری 
اقلیم کردستان عراق را موضوعی داخلی 
و مربوط به خود عراقی ها می داند و وارد 
مصادیق هم نشده است. ایران همواره از 
کرده  حمایت  عراق  در  کردها  وحدت 
دموکرات  حزب  با  متوازنی  روابط  و 
کردستان  میهنی  اتحادیه  و  کردستان 

دارد. عراق 
در گفتگو با »ناظم دباغ« نماینده اقلیم 
خصوص  در  ایران  در  عراق  کردستان 
انتخابات ریاست اقلیم کردستان عراق و 
بحث فدرالیسم در عراق سوال کرده ایم 

که در ادامه می آید.

اقلیـم  ریاسـت  انتخابـات  موضـوع   ||
کردسـتان عراق به کجا رسـیده است؟
تاکنــون بــه نتیجــه نرســیده اســت و مشــخص 

ــن  ــت، ای ــده ای اس ــکل پیچی ــه مش ــت ک اس
مســاله مســتلزم توافــق اســت و در ایــن مقطــع 
کــه جنــگ داعــش و بحــران اقتصــادی و نبــود 
ثبــات سیاســی در عــراق بــر حــل مســائل تاثیــر 

ــت. ــواری اس دارد، کار دش

|| در حــال حاضــر روابــط ایــران و 
ــه  ــه چ ــتان ب ــرات کردس ــزب دموک ح

ــت؟ ــورت اس ص
به شـکل کلی ارتباطات میان جمهوری اسـالمی 
ایـران و حـزب دموکرات کردسـتان عـراق کامال 
عـادی و در جریـان اسـت و در صـورت نیـاز بـه 
تبـادل نظـرات، ایـن اتفـاق از طریـق کانال های 

ارتباطـی ویـژه صـورت می گیرد.
در ایــن مقطــع و در شــرایط کنونــی دنیــا و عراق 
ــا در نظــر گرفتــن حقــوق ملت هــا  و منطقــه و ب
ــلما  ــت، مس ــن سرنوش ــق تعیی ــوب ح در چارچ
فدرالیســم بخشــی از حقوقی اســت که مســتحق 

ــون  ــز در قان ــر نی ــال حاض ــت. در ح ملت هاس
ــده  ــان ش ــاله اذع ــن مس ــه ای ــراق ب ــی ع اساس
کــه حضــور کردهــا در چارچــوب عــراق اختیاری 
اســت، یعنــی کردهــا بــا خواســت و اختیــار خــود 

ــد. ــاب کرده ان ــن را انتخ ای
همچنین حق تعیین سرنوشـت در چارچوب عراق 
فدرالی به رسـمیت شناخته شـده است. همین نیز 
موجب شـده اسـت کـه کردهـا در سـاختن عراق 
جدید و حفـظ تمامیت ارضی آن مشـارکت کنند، 
امـا تصمیم گیری بـرای آینـده عراق و فدرالیسـم 
وابسـته بـه شـیوه و منـش فعالیـت و سیاسـت 
مسـئوالن عراقـی دارد کـه تـا چـه انـدازه بـه 
حقـوق حقه ملت کـرد و دیگر بخش های کشـور 

اعتقـاد دارند، که متاسـفانه بعضی از مسـئوالن و 
سیاسـتمداران عراقـی، امروزه نیـز همچون بعثی  
هـا می اندیشـند و ایـن مسـاله بـرای سرنوشـت 

عـراق موثر اسـت.
اگــر در چارچــوب قوانیــن و قانــون اساســی 
عــراق حقــوق دیگــران را به رســمیت نشناســند، 
مســلما عــراق به ســمت سرنوشــتی نامشــخص 
و از هــم گســیختگی خواهــد رفــت، کــه در 
شــرایط فعلــی حــس می شــود کســانی بــا 
نقشــه و برنامــه در تــالش بــرای از هم پاشــیدن 

ــتند. ــی هس ــای سیاس ــت و نیروه ــوف مل صف

در  هستند  معتقد  کارشناسان  برخی   ||
کشورهایی که دولت - ملت روند تاریخی 
را طی نکرده است فدرالیسم می تواند 
این  به  توجه  با  شود.  منجر  تجزیه  به 
استدالل، فدرالیسم در عراقی که از حیث 
به  کشوری)دولت-ملت  گیری  شکل 
معنای مدرن( جوان است آیا مخاطراتی 
فدرالیسم  به  قائل  اگر  ندارد؟  همراه  را 
هستید چگونه این فدرالیسم می تواند 

مانع از تجزیه شود؟
بــه عقیــده مــن، فدرالیســم مایــه حفــظ 
یکپارچگــی اســت و باعــث از هــم گســیختگی 

در عــراق نمــی شــود.

»ناظم دباغ«:

انتخابات ریاست اقلیم کردستان 
عراق هنوز به نتیجه نرسیده است

سمیه خمارباقی

استاد دانشگاه جورج تاون آمریکا:

ایدئولوژی وهابی عربستان چالشی برای آمریکا شده است

خاورمیانه و شمال آفریقا
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ــه چشــم  ــا طــرح موســوم ب کابینــه عربســتان ب
ــرد. ــت ک ــتان موافق ــداز 2030 عربس ان

ملــک ســلمان در ایــن نشســت اعــالم کــرد کــه 
ــه  ــن کشــور ب ــور را در ای ــام ام ــی کــه زم از زمان
دســت گرفتــه اســت بــه دنبــال توســعه فراگیــر 
بــوده اســت و بــر ضــرورت بــه کارگیــری 
ــزات  ــگاه و متمای ــیل جای ــا و پتانس ــی ه توانای
ــد  ــتان تاکی ــرای عربس ــری ب ــده بهت ــرای آین ب
ــداز  ــه چشــم ان ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــرد و اب ک
ــا  ــه ه ــا در همــه زمین ــرای دنی ــی ب 2030 الگوی

ــد. باش
ــن ســلمان جانشــین  از ســوی  دیگــر محمــد ب
ولیعهــد عربســتان در گفتگــو بــا العربیــه اعــالم 
ــداز  ــم ان ــی از چش ــو بخش ــرکت آرامک ــرد: ش ک
ــره  ــده از پذی ــن فای 2030 اســت و شــفافیت اولی

نویســی آرامکــو اســت.
ــه  ــه مثاب ــداز 2030 ب ــرد: چشــم ان ــد ک وی تاکی
نقشــه راه بــرای اهــداف توســعه و اقتصــاد بــرای 
ــو  ــا آرامک ــه ب ــده اســت.این ک ــال آین ــزده س پان
ــون  ــا قان ــه گوی ــم ک ــه ای برخــورد کنی ــه گون ب
اساســی مــا اســت خطرنــاک اســت.ما اعتیــاد بــه 
نفــت در عربســتان توســعه بخــش هــای زیــادی 

را تعطیــل کــرده اســت.
ــداز2030  ــم ان ــن چش ــه ای ــود ک ــزوده ب وی اف
وابســتگی مــا بــه قیمــت نفــت و بــاال و پاییــن 
ــت  ــه قیم ــد و ب ــی کن ــاز م ــی نی ــن آن را ب رفت
بــاال نیــاز نــدارد و حداقلــی در نظــر گرفتــه شــده 
ــت  ــدون نف ــم در 2020 ب ــی توانی ــا م ــت م اس

ــم. ــی کنی زندگ
تأکیــد عربســتان ســعودی بــر اقتصــادی بــدون 
نفــت و گــذار بــه اقتصاد پســانفتی مــی توانــد به 
ــه کاهــش  آســیب پذیــری هــای ایــن کشــور ب
بهــای نفــت از یــک ســو و بحــث قــدرت یابــی و 
جنــگ قــدرت در خاندان ســعودی از ســوی دیگر 
مرتبــط باشــد. جایــی کــه محمــد بــن ســلمان 
ــع  ــرد موض ــد ک ــعی خواه ــد س ــین ولیعه جانش
ــلمان  ــک س ــین مل ــوان جانش ــه عن ــود را ب خ
تقویــت کنــد تــا در بزنگاهــی جــای محمــد بــن 

نایــف ولیعهــد کنونــی را بگیــرد.
در گفتگــو بــا پروفســور حســین عســکری 
ــادی در  ــات اقتص ــل اصالح ــی دالی ــه بررس ب
عربســتان و موانــع آن پرداختــه ایــم کــه در ادامه 

ــد. ــی آی م
دارایــی  وزیــر  مشــاور  عســکری  حســین 
عربســتان بــوده و از او بــه عنــوان معمــار اقتصــاد 
ــر اعــالم  ــا ب ــد. بن ــاد مــی کنن ــز ی عربســتان نی
»بانــک نیویــورک« عســکری اولیــن شــخصی 
در جهــان بــود کــه کاهــش قیمــت نفــت بــه 40 

ــت. ــرده اس ــی ک ــش بین دالر را پی
و  بین الملــل  تجــارت  اســتاد  عســکری 
امــور بین المللــی دانشــگاه جــرج واشــنگتن 
ــات و  ــه تحقیق ــس مؤسس ــت. وی رئی آمریکاس
ــان  ــین دپارتم ــس پیش ــی و رئی ــت جهان مدیری
ــنگتن  ــرج واش ــگاه ج ــل دانش ــارت بین المل تج
ــای او  ــه تخصصــی و بحث ه ــوده اســت. زمین ب

در دانشــگاه جورج واشــنگتن بــر اقتصاد، توســعه 
ــات و  ــه، اختالف ــانی در خاورمیان ــی و انس سیاس
ــه، اقتصــاد سیاســی نفــت  جنگ هــا در خاورمیان

ــت. ــز اس ــالمی متمرک ــاد اس و اقتص
از ســوابق اجرایــی وی مــی توان بــه دو و نیم ســال 
ــی  ــدوق بین الملل ــی صن ــت اجرای ــت در هیئ فعالی
ــعه  ــه  سیاست توس ــرد. او در زمین ــاره ک ــول اش پ
اقتصــادی، سیاســت های نفتــی و اقتصــاد و تجارت 
بین الملــل مشــاور وزیــران دارایــی، روســای 
بانک هــای مرکــزی، وزیــران نفــت و دیگــر 
مقامــات در خلیــج فــارس بــوده اســت. در گذشــته 
ــازمان  ــر س ــرکت هایی نظی ــا و ش ــاور نهاده مش
همــکاری اقتصــادی و توســعه )OECD(، بانک 
ــورهای در  ــرمایه داری کش ــدوق س ــی، صن جهان
حــال توســعه  )IFU(، ســازمان ملــل متحــد و... 

ــت. بوده اس
حسـین عسـکری 20 کتاب، شش رسـاله، بیش 
از ۱00 مقالـه  و... دربـاره  تحـوالت اقتصادی در 
خاورمیانـه، اقتصـاد اسـالمی، تجـارت و اقتصاد 
بین الملـل، اقتصـاد کشـاورزی، اقتصـاد نفـت و 
تحریم هـای اقتصادی  منتشـر کرده اسـت. وی 
در  تگـزاس  دانشـگاه های  در  تدریـس  سـابقه 
 ،MIT آستین، دانشـگاه تافتس آمریکا، دانشگاه
دانشـگاه جانـز هاپکینـز و دانشـگاه کالرک را 
دارد. »جهانی شـدن و مالیه اسالمی«)انتشـارات 
جـان ویلـی انـد سـانز(، »ثبـات مالیه اسـالمی« 
)انتشـارات جـان ویلـی انـد سـانز(، »اسـالم و راه 
بشـر و توسعه اقتصادی« )انتشـارت پالگریو مک 

میـالن( از جملـه آثـار او بـه شـمار می روند.

|| دولــت عربســتان دیــروز طــرح 
چشــم انــداز عربســتان در ســال 
ــل  ــه عوام ــرد. چ ــب ک 2030 را تصوی
ــت  ــا دول ــدند ت ــب ش ــی موج و دالیل
ســعودی ایــن طــرح را تصویــب کنــد؟
ــما  ــوال ش ــه س ــه ب ــرای اینک ــد ب ــازه دهی اج
ــم.  ــه بگوی پاســخ دهــم مختصــری پیــش زمین
شــاید عربســتان نهایتــا بــه ایــن نتیجــه رســیده 
اســت کــه درآمدهــای نفتــی نخواهنــد توانســت 
آینــده ایــن کشــور را پایــدار کننــد. ایــن 

مســئله ای اســت کــه تمامــی کشــورهایی کــه 
ــت و گاز  ــادرات نف ــل ص ــان از مح درآمدهایش

ــد. ــه کنن ــه آن توج ــد ب ــت بای اس
ــرف  ــودم راص ــر خ ــی از عم ــش از نیم ــن بی م
تبییــن ایــن حقیقــت کــرده ام و همــواره توصیــه 
بــه اصالحــات کــرده ام و خواســتار اتخــاذ 
ــته  ــورهای وابس ــوی کش ــی از س ــت های سیاس
بــه منابــع طبیعــی شــده ام تــا موجبــات اقتصــاد 

ــد. ــم کن ــا را فراه ــدار آنه پای
بــا اینحــال بســیاری از کشــورها از جملــه ایــران 
هنــوز چنیــن اصالحــات اساســی را اتخــاذ نکرده 
انــد. اصالحــات اصلــی بایــد شــامل اصالحــات 
ــه  ــب پای ــه موج ــد ک ــادی باش ــاختاری و نه س
ریــزی اقتصــادی پایــدار باشــد کــه مــن در اینجا 
ــون،  ــت قان ــم: حاکمی ــی کن ــاره م ــا اش ــه آنه ب
ــون اساســی مــدرن، اصالحــات در سیاســت  قان
ــررات  ــامل مق ــه ش ــی ک ــادی و مال ــای اقتص ه
تجــاری و کنتــرل و اعمــال آنهــا باشــد، داشــتن 
ــدت،  ــد م ــداف اقتصــادی بلن ــا و اه سیاســت ه
کاهــش حجــم و انــدازه بخــش هــای دولتــی و 
سوبســیدهای غیــر تولیــدی و بیهــوده، کاهــش 
وابســتگی دولــت بــه درآمدهــای نفتــی طــی ۱0 
تــا ۱5 ســال بطــوری کــه درآمدهــای نفتــی بــه 
منابــع ثــروت حاکمیتــی بشــوند، بهــره منــدی از 
یــک سیســتم مالیاتــی موثــر تــا بودجــه دولــت 
بــه جــای منابــع نفتــی از طریــق آن تامین شــود. 
ــدار و  ــی پای ــدوق مال ــک صن ــد ی ــن بای همچنی
شــفاف کــه بطــور مناســبی مدیریــت مــی شــود 
ایجــاد شــود تــا درآمدهــای نفتی بــرای اســتفاده 

ــه شــود. نســل هــای بعــدی در آن ریخت

|| بــر اســاس ایــن طــرح اعــالم شــده 
عربســتان خــود را بــرای دوره اقتصــاد 
ــع  ــد. موان ــی کن ــاده م ــانفتی آم پس
ــتان  ــدف عربس ــن ه ــر راه ای ــر س ب

ــت؟ چیس
ــا از  ــت ام ــان اس ــع آس ــن موان ــردن ای ــام ب ن
ــخت  ــا س ــرای آنه ــاذ و اج ــی اتخ ــر سیاس نظ
اســت. ایــن موانــع عبارتنــد از: دریافــت 
مالیــات موثــر و کارآمــد از شــهروندان ســعودی 

ــش  ــعودی، کاه ــم س ــدان حاک ــه خان از جمل
ــش  ــاد بخ ــش زی ــیدها، کاه ــمگیر سوبس چش
ــتخدام  ــش اس ــی، کاه ــی و عموم ــای دولت ه
هــا و حقــو ق هــای دولتــی بطوریکــه بــا 
بخــش خصــوص برابــری کنــد، کاهــش 
ســلطنتی،  خانــدان  امتیــازات  و  فســاد 
ــت  ــب حکوم ــه موج ــاختاری ک ــات س اصالح

ــود. ــدرن ش ــی م ــون اساس ــون و قان قان

ــرای  ــات ب ــن اصالح ــهای ای || چالش
ــود؟ ــدان آل ســعود چــه خواهــد ب خان

تمامــی مــوارد ذکــر شــده بــرای آل ســعود 
و دولــت ســعودی چالــش برانگیــز خواهنــد 
ــوارد  ــن م ــک از ای ــر ی ــه ه ــه ک ــود بطوریک ب
اعتراضاتــی را از بخــش هــای مختلــف در 
ــم  ــدان حالک ــل خان ــت از قبی ــد داش ــی خواه پ
ــس  ــای لوک ــغل ه ــه ش ــانی ک ــعود، کس آل س
دارنــد، نهادهــای مذهبــی و عمــوم شــهروندانی 
کــه منافعــی را از دســت خواهنــد داد. یقینــا 
ایــن اقدامــات ناآرامــی هایــی را در پــی خواهنــد 
داشــت مگــر اینکــه بســیار هوشــمندانه، شــفاف، 
آرام و بــا مســاوات پیــش بــرده شــوند. حاکمــان 
ــه  ــر اینک ــد داد مگ ــن نخواهن ــات ت ــه اصالح ب

ــوند. ــور ش مجب

اصالحــات  طــرح  اســاس  ||بــر 
»آرامکــو«  عربســتان،  اقتصــادی 
شــرکت نفتــی ایــن کشــور تبدیــل بــه 
یــک شــرکت هلدینــگ خواهــد شــد. 
ــن کار  ــی ای ــزی های ــل و چی ــه عوام چ
ــاخت  ــروری س ــتان ض ــرای عربس را ب
ــرای  ــودی ب ــه س ــئله چ ــن مس و ای
ــت؟ ــد داش ــی خواه ــتان در پ عربس

بــه اعتقــاد مــن چیــزی ایــن مســئله را ضــروری 
ــلمان  ــن س ــد ب ــاهزاده محم ــن ش ــاخته ای نس
اســت کــه مــی خواهــد بنــا بــه دالیــل زیــر ایــن 

ــد: کار را بکن
ــه یــک منبــع  ــا ایــن کار ب ــت عربســتان ب -دول
ــی ســریع دســت مــی یابدکــه از  درآمــدی و مال
ــا ۱0 درصــد ســهام آرامکــو  طریــق فــروش 5 ت
از طریــق یــک IPO حاصــل مــی شــود کــه 
بــه اعتقــاد مــن بیــن ۱50 تــا 300 میلیــارد دالر 

ــود. خواهــد ب
ــه بخــش  -بطــور کلــی ایــن کار شــفافیت را ب

دولتــی و مدیریــت نفتــی وارد خواهــد کــرد
ــه ســرمایه گــذاران  ــام خوبــی را ب -ایــن کار پی
خارجــی خواهــد داد و آن ایــن اســت که کشــور 

درهایــش بــرای تجــارت باز اســت
ــا  ــد داد ت ــازه خواه ــت اج ــه دول ــن کار ب -ای
بخــش هایــی دیگــر از دارایــی هــای عمومــی 
را در IPO بفروشــد. اگــر دولــت در بخــش نفت 
بتوانــد ایــن کار را بکنــد در بخــش هــای دیگــر 
ــا و ... . ــن ه ــل ایرالی ــد توانســت مث هــم خواه

ــگاه  ــرود جای ــش ب ــوب پی ــز خ ــه چی ــر هم -اگ
شــاهزاده محمــد بــن ســلمان محکــم تــر 
خواهــد شــد و شــاید بــه جانشــین پادشــاه ارتقــا 

ــد. یاب
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منطقــه ســبز بغــداد ایــن روزهــا نــگاه ناظــران امــور عــراق را بــه 
ــه  ــی ب ــای سیاس ــش ه ــان و چال ــوادث رخ داده در پارلم ــت ح عل

خــود معطــوف کــرده اســت.
 قبــل از اینکــه از شــرایط کنونــی و بحــث و جــدل هــای کنونــی 
ــه  ــه ب ــم توج ــان آوری ــه می ــراق ســخن ب ــان ع ــدگان پارلم نماین
تاریخچــه ای از پارلمــان در عــراق ضــروری بــه نظــر مــی رســد.

تاریخچه
اولیــن پارلمــان عراقــی در ســال ۱925 شــکل گرفــت. بــر اســاس 
ــواب و  ــس الن ــان از دو مجل ــال ۱925 پارلم ــی س ــون اساس قان
الشــیوخ)مجلس نماینــدگان و ســنا( شــکل گرفــت. مجلس شــیوخ 
یــا همــان مجلــس اعیــان از ســوی پادشــاه انتخــاب مــی شــد. از 

ــزار شــد. ــات برگ ــا ســال ۱958 ده انتخاب ســال ۱925 ت
از ســال ۱953 بــه بعــد عمــال پارلمــان نقشــی نداشــت و انتخابــات 
بــا نوســان شــدید همــراه شــد. در ســال ۱958 بــا برقــراری نظــام 
ــس از  ــت و پ ــن رف ــاهی از بی ــام پادش ــدازی نظ ــوری و بران جمه
آن نیــز بعثــی هــا روی کار آمدنــد کــه در ایــن دوره نیــز مجلــس 

نقشــی نداشــت.
ــت اینکــه  ــه عل ــم صــدام در ســال 2003 ب ــدازی رژی پــس از بران
ــراق وارد  ــود و ع ــده ب ــون ش ــات دگرگ ــاختارها و موسس ــه س هم
مرحلــه خاصــی شــده بــود از همیــن رو انتخابــات خاصــی تا ســال 
2005 صــورت نگرفــت. در مــارس 20۱0 دومیــن انتخابــات برگزار 
شــد امــا بــه خاطــر عــدم ائتــالف احــزاب تشــکیل دولــت جدیــد با 

تاخیــر روبروشــد. ســومین انتخابــات در ســال 20۱4 برگــزار شــد.
مجلــس عــراق متشــکل از 325 نماینــده اســت کــه بــرای مدت 
چهــار ســال بــه فعالیــت مــی پردازنــد. وضــع قوانیــن و نظــارت 
بــر قــوه مجریــه، امضــای معاهــدات، انتخــاب رئیــس جمهوری 
ــات،  ــروز انتخاب ــت پی ــالف اکثری ــر را از ائت ــت وزی ــه نخس ک
انتخــاب مــی کنــد از وظایــف ایــن پارلمــان اســت. از مجمــوع 
328 حــدود 320 نماینــده بــه اســتانها و هشــت نماینــده نیــز از 

اقلیــت هــا هســتند.
بغــداد 69، نینــوا3۱، بصــره 25، ذیقــار۱9، بابــل ۱8، ســلیمانیه ۱8، 
االنبــار۱5، اربیــل۱5، دیالــی ۱4، صــالح الدیــن ۱3، کرکــوک۱2، 
ــال۱۱، الدیوانیه۱۱،دهــوک۱0، میســان  واســط۱2، نجــف ۱2، کرب
ــی  ــود اختصــاص م ــه خ ــس را ب ــی 7 کرســی در مجل ۱0 و المثن
دهنــد. همانطــور کــه گفتــه شــد ایــن بــه غیــر از ســهم اقلیــت ها 

در هــر اســتان اســت.
حوادث پرشتاب

امــا آنچــه مــی خواهیــم دربــاره آن بحــث کنیــم موضــوع حــوادث 
ایــن روزهــای پارلمــان عــراق اســت کــه از هفتــه هــای قبــل رغم 
خــورده اســت و در حالــی کــه مقتــدا صــدر در بیــرون از پارلمــان بر 
اصالحــات اصــرار دارد در درون پارلمــان نیــز برخــی نماینــدگان بــا 

تحصــن خواســتار برکنــاری روســای ســه گانــه در عراق شــدند.
امــا جلســه روز گذشــته بــه نوعــی نقطــه عطفــی پــس از حــدود 
دو هفتــه جنجــال محســوب مــی شــود. زمانــی کــه حیــدر العبادی 
نخســت وزیــر عــراق بــرای ارائــه وزیــران پیشــنهادی کــه گفتــه 
ــان  ــن پارلم ــود وارد صح ــی ش ــامل م ــر را ش ــود ۱0 وزی ــی ش م
شــد، نماینــدگان متحصــن بــا شــعار باطــل باطــل از وی اســتقبال 
ــز تکــرار شــد.  ــوری نی ــاره ســلیم الجب ــت درب ــن وضعی ــد ای کردن
ــرا  ــد زی ــدگان متحصــن نتوانســتنند کاری از پیــش ببرن ــا نماین ام
ــش از ۱70  ــرا بی ــت آورد زی ــه دس ــاب الزم را ب ــس حدنص مجل

ــد. ــس حضــور یافتن ــده در مجل نماین
ــن  ــدگان متحص ــی نماین ــد و برخ ــراه ش ــش هم ــا تن ــه ب جلس
ــس  ــد. پ ــاب کردن ــری آب پرت ــر بط ــت وزی ــوی نخس ــه س ب
ــلیم  ــت، س ــرار گرف ــری ق ــدف بط ــادی ه ــدر العب ــه حی از اینک
ــس دارد  ــاعت تنف ــم س ــتور نی ــان دس ــس پارلم ــوری رئی الجب
ــد.  ــن نیام ــرد و از کرســی ریاســت پایی ــرک نک ــالن را ت ــا س ام
پــس از آن نماینــدگان بــه ســالن بــزرگ منتقــل شــدند و 

نماینــدگان متحصــن اجــازه ورود داده نشــد. بــا حدنصــاب الزم 
کــه تشــکیل شــد، العبــادی اســامی وزیــران خــود را کــه شــامل 
ــت و  ــاع، نف ــور، دف ــران کش ــا وزی ــه داد ام ــود ارائ ــر ب ۱0 وزی
دارایــی مشــمول ایــن تغییــرات نشــدند زیــرا وزارت خانــه هــای 
حســاس و کلیــدی محســوب مــی شــوند بــه ویــژه در شــرایطی 
ــران در  ــر از وزی ــج وزی ــور دارد. پن ــراق حض ــش در ع ــه داع ک
ــی رای اعتمــاد  ــرق و امــور آب ــی، کار، ب بهداشــت، آمــوزش عال
بــه دســت آوردنــد امــا نماینــدگان در بــاره پســت وزارت خارجــه 
بــه علــت اعتراضــات نماینــدگان ائتــالف کردســتان بــه نامــزد 
ــنبه  ــه پنجش ــه جلس ــا ب ــد ت ــل نش ــت حاص ــت موافق ــن پس ای

ــود. ــول ش موک
ایــن حرکــت پارلمــان تــا حــدی مقتــدا صــدر را نیــز راضــی نگــه 
داشــت چــرا کــه از ایــن رای اعتمادهــا بــه مثابــه بهــار عراقــی یــاد 
کــرد امــا هشــدار داد کــه اگــر اصالحــات رونــد خــود را طــی نکنــد 

دوبــاره تظاهــرات و اعتراضــات تکــرار خواهــد شــد.
نماینــدگان در حالــی رای اعتمــاد مــی دادننــد کــه فضــای بیــرون 
پارلمــان کامــال پلیســی بــود و تانک هــا و زره پــوش هــا در اطراف 
مجلــس مســتقر شــده بودنــد و منطقــه ســبز بغــداد نیز بســته شــد 
ــرار  ــه ق ــن منطق ــه در ای ــی ک ــه های ــان وزارتخان ــی کارکن و برخ

دارنــد بــرای مدتــی در ایــن محــدوده گرفتــار شــدند.

ــی در  ــته کنون ــه دو خواس ــخ ب ــکل و پاس واکاوی مش
ــراق ــه ع جامع

ــراق  ــه ع ــت ک ــامانی اس ــرایط نابس ــت ش ــلم اس ــه مس ــا آنچ ام
ــد از ســویی  ــرم مــی کن ــا آن دســت و پنجــه ن در حــال حاضــر ب
ــر مناطقــی از اســتان صــالح الدیــن، کل اســتان  داعــش هنــوز ب
نینــوا و بخــش هــای زیــادی از االنبــار مســلط اســت و از ســویی 
اقتصــاد عــراق بــا مشــکالت عدیــده روبــرو اســت و ایــن کشــور 
ــر آواره و  ــزاران نف ــت. ه ــراه اس ــدید هم ــه ش ــری بودج ــا کس ب
جنــگ زده انــد و زیــر ســاخت هــا هنــوز ســامان دهــی نشــده انــد 
و طبیعــی اســت کــه نبــود زیــر ســاختها و نیازهایــی چــون بــرق و 

ــد. ــراق را ناراضــی کن ــردم ع بهداشــت .... م
ــی در  ــورت کنون ــه ص ــری ب ــکل گی ــان ش ــراق از زم ــع ع در واق
ســال ۱920 تــا بــه حــال رونــد دولــت ســازی را بــه خوبــی طــی 
ــن  ــع ریشــه مشــکالت از همــان دهــه آغازی ــد و در واق نکــرده ان

ــت. اس
در اینجــا توجــه بــه دو نکتــه الزم مــی آید؛نخســت اینکــه برخــی 
ــه  ــل هم ــدی را عام ــهمیه بن ــام س ــه نظ ــد ک ــی کنن ــالش م ت
ــرات را  ــر تکنوک ــی وزی ــه برخ ــر اینک ــد و دیگ ــکالت بدانن مش

ــد. ــی دانن ــکالت م ــه مش ــل هم ــرای ح ــی ب عامل

دربــاره نظــام ســهمیه بنــدی سیاســی برخــی از مخالفــت بــا ایــن 
ــا و  ــل مزای ــن پ ــق همی ــه از طری ــد ک ــی گوین ــخن م ــام س نظ
امتیــازات زیــادی بــه دســت آورده انــد و برخــی دیگــر نیــز بــه ایــن 
علــت بــا ایــن نظــام مخالفت مــی کننــد کــه امتیازهــای خــود را از 
دســت رفتــه مــی بیننــد. برخــی هــم چــون مجالی بــرای رســیدن 
بــه کرســی نیافتــه انــد بــا آن مخالفــت مــی ورزنــد و بــه اصطــالح 

از کیــک قــدرت در عــراق ســهمی عایــد آنهــا نشــده اســت.
ــردن  ــه گ ــراق را ب ــه مشــکالت ع ــون هم ــه هــم اکن کســانی ک
نظــام ســهمیه بنــدی مــی اندازنــد بایــد بــه ایــن پرســش پاســخ 
دهنــد کــه مگــر قبــل از ســال 2003 عــراق وضعیــت بــه ســامانی 
ــی حاصــل و اعــدام  داشــت و گورهــای جمعــی و جنــگ هــای ب
ــود را  ــوده ب ــا رب ــی ه ــم عراق ــواب از چش ــه خ ــترده ک ــای گس ه
مشــاهده نکردنــد؟ آیــا همــه ایــن مشــکالت هــم بــه ســبب نظام 
ســهمیه بنــدی بــود؟ عراق هــر نــوع نظامــی را آزمــود از پادشــاهی 
وارداتــی از حجــاز گرفتــه تــا نظــام کودتاهــا و نظــام جمهــوری و 

نظــام صــدام و بعثــی هــا.
ــد بگوییــم  ــر تکنوکــرات بای ــاره مطلــب دوم یعنــی وزی امــا درب
کــه ایــن حــق مــردم هــر کشــوری اســت کــه افــراد بــا کفایــت 
ــه  ــری ک ــا وزی ــا آی ــد ام ــش ببرن ــه پی ــا را ب ــور آنه ــق ام و الی
ــه  ــه هم ــم ب ــی شــود عال ــاد م ــرات ی ــوان تکنوک ــه عن از وی ب
امــور اســت و قــادر بــه حــل مشــکالت اســت؟ آیــا ایــن وزیــر 
ــد بــرای هــزاران بیــکار شــغل ایجــاد کنــد و مشــکل  مــی توان
ــر  ــه راســتی وزی ــا ب ــد؟ آی ــی و بحــران آب را حــل کن ــی برق ب
تکنوکــرات عــراق بــه بهشــت تبدیــل مــی کنــد؟ بــرای توســعه 
شــبکه بــرق در عــراق پــول نیــاز اســت و وزیــر نمــی توانــد از 
جیــب خــود ایــن پــول هنگفــت را تامیــن کنــد. مشــکل بخــش 
کشــاورزی عــراق در ظــرف مــدت کوتاهــی حــل نمــی شــود و 
ــه ســرمایه گــذاری داخلــی و خارجــی دارد. ایجــاد امیــد  ــاز ب نی

ــدارد. ــه دنبــال ن کاذب تبعــات خوبــی ب
قــدر مســلم آن اســت کــه عــراق کنونــی بیــش از هــر چیــزی بــه 
ثبــات سیاســی نیــاز دارد زیــرا مقولــه امنیــت و  سیاســت کامــال به 
یکدیگــر گــره خــورده انــد. نیروهــای عراقــی کــه در االنبــار مــی 
ــد و  ــا داعــش در موصــل پیــش رو دارن ــرد ســختی ب ــد و نب جنگن
بایــد داعشــی هــا را از الشــرقاط در اســتان صــالح الدیــن بیــرون 

کننــد بــه حمایــت قــوی سیاســتمداران نیــاز دارنــد.
امیــد آن اســت کــه حــوادث روز گذشــته پارلمــان عــراق بــه ویــژه 
رای اعتمــاد بــه برخــی وزیــران نقطــه عطــف مثبتــی بــرای مــردم 
عــراق باشــد تــا عــراق از ســونامی هــای خطرنــاک ماننــد داعــش 
ــت  ــراق رخ ــر ع ــی از س ــی سیاس ــی ثبات ــایه ب ــد و س نجــات ده

بربنــدد.

فرزاد فرهاد توسکیواکاوی حوادث پرشتاب سیاسی عراق/ پیوند امنیت با سیاست
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اروپـــــــا

پیمان یزدانی

ــای  ــر امتیازه ــای اخی ــاه ه ــه در م ــه ک ترکی
ویــژه ای از اتحادیــه اروپــا در خصــوص بحــران 
ــدی را  ــرط جدی ــرده ش ــت ک ــران دریاف مهاج
بــرای متوقــف کــردن رونــد مهاجــرت بــه قــاره 

ــت. ــرده اس ــن ک ــبز تعیی س
بحــران پناهجویــان کــه از ســال گذشــته تبدیل 
ــان  ــده همچن ــا ش ــل اروپ ــن معض ــه بزرگتری ب
مقامــات ایــن قــاره را درگیــر خــود کــرده اســت.
ــران  ــن بح ــی از ای ــرای خالص ــا ب ــران اروپ س
ــد عبــور  ــد کــه رون ــده ان چــاره کار را در ایــن دی
ــه دروازه  ــا ب ــیدن آنه ــه و رس ــران از ترکی مهاج
هــای قــاره اروپــا را بــه حداقــل برســانند و بــرای 
تحقــق ایــن امــر مجبــور شــده انــد کــه در مــاه 
هــای اخیــر وعــده هــای طالیــی بســیاری را بــه 

ــکارا بدهنــد. ســران آن
در همیــن رابطــه در آذرمــاه ســال گذشــته 
ترکیــه کــه در تــالش بــود تــا بــا ســوء اســتفاده 
ــرای  ــادی را ب ــازات زی ــران امتی از بحــران مهاج
خــود بدســت بیــاورد ســرانجام بــه خواســته خود 
ــا  ــی را ب ــارد یوروی ــه میلی ــراردادی س ــید و ق رس

ــام داد. ــا انج ــه اروپ اتحادی
ــته  ــال گذش ــل، در س ــازمان مل ــه س ــه گفت ب
ــاً 900 هــزار نفــر کــه از مناقشــات و فقــر  تقریب
ــد، طــی  ــه، آفریقــا و آســیا گریخته ان در خاورمیان
ــه  ــده اند ک ــا ش ــه اروپ ــاری وارد اتحادی ــال ج س
بیــش از 600 هــزار تــن از ترکیــه از طریــق 
دریــا وارد یونــان و از آنجــا بــه کشــورهای دیگــر 

ــد. ــا رفته ان ــه اروپ ــو اتحادی عض
کارشکنی ترکیه و افزایش 2 برابری کمک

ــرای مهــار ســیل  ــه وعــده خــود ب امــا ترکیــه ب
ــی هــای  ــه جوی ــا بهان ــا نکــرد و ب مهاجــرت وف
ــته  ــال گذش ــفندماه س ــت در اس ــدد توانس متع
ســران اروپــا را متقاعــد کنــد کــه میــزان کمــک 

ــد. ــر کنن ــور را دو براب ــن کش ــه ای ــا ب ه
در اســفندماه ســال گذشــته اعــالم شــد اتحادیــه 
ــزان  ــه می ــای ترکی ــک ه ــال کم ــا در قب اروپ
کمــک هــای مالــی خــود بــه ایــن کشــور را بــه 
ــرای  ــزا ب ــت وی ــر افزایــش داده و محدودی 2 براب

اتبــاع ترکیــه را تــا مــاه ژوئــن لغــو مــی کنــد.
بــر اســاس ایــن توافــق بــه ازای هــر یــک نفــر 
آواره ســوری کــه ترکیــه بپذیــرد اروپــا نیــز یــک 
ــه ازای  آواره ســوری را خواهــد پذیرفــت و نیــز ب

هــر یــک آواره ســوری کــه از جزایــر یونانــی بــه 
ــه  ــد ب ــز متعه ــا نی ــده شــود اروپ ــه برگردان ترکی

ــرش یــک آواره ســوری اســت. پذی
پیشــتر منابــع خبــری اعــالم داشــتند کــه 
»احمــد داود اوغلــو« نخســت وزیــر ترکیــه 
ــران  ــا رهب ــور ب ــن کش ــرات ای ــتانه مذاک در آس
ــرای مهــار بحــران آوارگان  ــا در بروکســل ب اروپ

ــرد. ــرح ک ــدی را مط ــای جدی ــت ه درخواس
گله های قاره سبز

امــا بــا وجــود ایــن اقدامــات اروپــا ترکیــه بازهــم 
در عمــل بــه تعهــدات خــود ضعیــف ظاهــر شــد 
ــب  ــل ل ــا بروکس ــد ت ــب ش ــر موج ــن ام و همی
ــز«  ــس تیمرمان ــد. »فران ــاز کن ــراض ب ــه اعت ب
معــاون اول رئیــس اتحادیــه اروپــا، بعــد از گفتگو 
بــا »ولــکان بوزکــر« وزیــر ترکیــه در امــور 
ــه  ــا توجــه ب ــکارا گفــت: »ب ــا در آن ــه اروپ اتحادی
ــان،  ــه یون ــر ب ــزار نف ــه ه ــا س ــه دو ت ورود روزان
ــور  ــن کش ــبتا در ای ــوز نس ــران هن ــمار مهاج ش
بســیار باالســت. مــا در حــال حاضــر نمی توانیــم 

ــیم.« ــته باش ــت داش احســاس رضای
ــک  ــوان ی ــه عن ــران را ب ــه مهاج ــه ک ــا ترکی ام
اهــرم مناســب بــرای فشــار بــر اروپــا در دســت 
دارد نمــی خواهــد بــه ایــن زودی هــا ایــن اهــرم 
کارآمــد را کنــار بگــذارد از همیــن رو ســران 
ــدر  ــرکل« ص ــگال م ــر »آن ــفر اخی ــکارا در س آن
اعظــم آلمــان بــه ترکیــه کــه بــه همــراه مقامات 
ارشــد اتحادیــه اروپــا انجــام شــد، خواســته 
ــرای ســفر  ــزا ب ــه حــذف وی ــود از جمل ــای خ ه
ــد. ــرح کردن ــا را مط ــه اروپ ــرک ب ــهروندان ت ش

ــه  ــر اصــرار دارد ک ــن ام ــر ای ــی ب ــه در حال ترکی
وقــوع حمــالت تروریســتی متعــدد در یک ســال 
اخیــر در اروپــا موجــب شــده کــه شــایعه از هــم 

پاشــیدن »پیمــان شــنگن« بــه گــوش برســد.
ــه  ــود ب ــه خ ــهروندان ترکی ــه ش ــرایطی ک در ش
ــان در  ــت دولتش ــوریه و سیاس ــگ س ــل جن دلی
ــه  ــا ب ــال آنه ــا و انتق ــت ه ــی از تروریس پذیرای
ســوریه و عــراق کــم و بیــش روحیــات خاصی را 
پذیرفتــه انــد ســفر آنهــا بــه اروپــا بــدون داشــتن 
ــاره  ــرای ق ــدی را ب ــکالت جدی ــه مش گذرنام
اروپــا کــه پــس لــرزه هــای حمــالت پاریــس و 
بروکســل را همچنــان تجربــه مــی کننــد ایجاب 

ــد. مــی کن

استیصال اروپا و اشتهای سیری ناپذیر 
آنکارا؛ گروکشی جدید ترکیه

معاون حزب جمهوری خلق ترکیه:

کناره گیری داوداوغلو تالش اردوغان 
برای افزایش قدرت اجرایی است

معــاون حــزب جمهــوری خلــق ترکیــه علــت کنــاره گیــری»داود اوغلــو« از قــدرت را تــالش 
»اردوغــان« بــرای افزایــش قــدرت بــا هزینــه نخســت وزیــر دانســته و از احتمــال افراطــی تــر 

شــدن سیاســت خارجــی کشــورش خبــر داد.
در پــی پیــروزی حــزب حاکــم عدالــت و توســعه در دور دوم انتخابــات پارلمانــی ترکیــه در آبــان 
مــاه ســال ۱394 »احمــد داود اوغلــو« رئیــس حــزب حاکــم از ســوی »رجــب طیــب اردوغــان« 

بــه عنــوان نخســت ایــن کشــور منصــوب شــد.
از همــان زمــان زمزمــه هــای زیــادی دربــاره اختالفــات رئیــس جمهــور و نخســت وزیــر وجود 
داشــت کــه نهایتــا در اوایــل ایــن هفتــه بعــد از آنکــه شــورای تصمیــم گیــری حزب کــه تحت 
نفــوذ اردوغــان اســت بــا تشــکیل جلســه ای مبــادرت بــه کاهــش اختیــارات داود اوغلــو رئیــس 

حــزب کــرد.
ــار رئیــس حــزب در خصــوص انتصــاب روســای اســتانی حــزب از وی  ــن نشســت اختی در ای
ســلب شــد. تصمیمــی کــه گفتــه مــی شــود در پــی بــی اعتنایــی هــای داود اوغلــو بــه توصیــه 

هــای اردوغــان در خصــوص انتصــاب روســای اســتانی گرفتــه شــد.
ــود  در پــی ایــن تصمیــم حــزب حاکــم کــه از ســوی نزدیــکان اردوغــان ترتیــب داده شــده ب
نهایتــا بعــد از دیــدار روز گذشــته داود اوغلــو بــا رئیــس جمهــور امــروز نخســت وزیــر از ریاســت 
حــزب حاکــم اســتعفا داد کــه ایــن امــر بــه معنــی اســتعفای وی از ســمت نخســت وزیــری هم 

محســوب مــی شــود.
»عثمــان فــاروق لــوغ اوغلــو« معــاون حــزب جمهــوری خلــق کــه بزرگتریــن حــزب مخالــف 
ترکیــه اســت در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر و در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه اختالفــات عمــده 
نخســت وزیــر و رئیــس جمهــور ترکیــه چــه بــوده، گفــت: خــروج داود اوغلــو از قــدرت نتیجــه 
ــت  ــی و سیاس ــائل داخل ــیاری از مس ــر بس ــر س ــان ب ــاد وی و اردوغ ــات زی ــی از اختالف بخش
خارجــی اســت. امــا دلیــل راهبــردی شــکاف بیــن ایــن دو رهبــر تمایــل اردوغــان بــه افزایــش 

قــدرت خــود بــا هزینــه نخســت وزیــر و شــورای وزیــران اســت.
لــوغ اوغلــو در خصــوص اینکــه از ایــن بــه بعــد ریاســت دولــت ترکیــه بــا چــه کســی خواهــد 
بــود و رونــد چگونــه ادامــه خواهــد یافــت، گفــت: قانــون دیکتــه خواهــد کــرد کــه بعــد از ایــن 
ــه  ــادرت ب ــی مب ــخ  22 م ــعه در تاری ــت و توس ــم عدال ــزب حاک ــد. ح ــد بیافت ــی بای ــه اتفاق چ
انتخــاب رئیــس جدیــد خــود خواهــد کــرد کــه ایــن رئیــس از ســوی رئیــس جمهــور بــه عنوان 

نخســت وزیــر منصــوب خواهــد شــد.
معـاون حـزب جمهـوری خلق در خصـوص اظهـارات مشـاور اردوغان کـه گفته اسـت روی کار 
آمـدن یک نخسـت وزیـر نزدیکتر به اردوغان بیشـتر مـی تواند به پیشـرفت ترکیـه کمک کند، 
گفت:نخسـت وزیـر جدید انتظـار می رود که همیشـه اجرا کننده دسـتورات رئیس جمهور باشـد. 
بـا وجـود یک نخسـت وزیری کـه هماهنگی بیشـتری بـا رئیـس جمهـور دارد اردوغـان خواهد 

توانسـت قـدرت اجرایی خود را بیشـتر و گسـترده تراعمـال کند.
ــه  ــی و خارجــی و منطقــه ای ترکی ــر در سیاســت داخل ــو در خصــوص احتمــال تغیی ــوغ اوغل ل
بعــد از روی کار آمــدن نخســت وزیــر جدیــد، تصریــح کــرد: در حــال حاضــر نیــاز ترکیــه یــک 
رئیــس جمهــور بــا قــدرت بیشــتر نیســت بلکــه دولتــی اســت کــه دارای سیاســت هــای داخلی 

و خارجــی کارآمدتــر و بهتــری باشــد.
وی در ادامــه افــزود: حتــی بــا وجــود یــک نخســت وزیــر جدیــد هیــچ تغییــر چشــمگیری در 
سیاســت خارجــی در راســتای بهتــر شــدن رخ نخواهــد داد و نــه تنهــا احتمــال ایــن بســیار کــم 
اســت بلکــه در حقیقــت شــاید برعکــس هــم عمــل شــود زیــرا رئیــس جمهــور اردوغــان در 

خصــوص سیاســت خارجــی سیاســت هــای افراطــی و تنــدی را دنبــال مــی کنــد.
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اروپـــــــا

شقایق المع زاده

تــالش بــرای انعقــاد موافقــت نامــه آزاد تجــاری 
میــان اروپــا و آمریــکا کــه از محورهــای اصلــی 
همــکار هــای دو ســوی آتالنتیــک اســت هنــوز 
نتوانســته بــه ســرانجام روشــن و دقیقــی دســت 

پیــدا کنــد.
انتظــاری کــه آمریــکا و اتحادیــه اروپــا از موافقت 
نامــه تجــارت آزاد دارنــد انتظــار مبــادالت 
ــازار  ــب و کار و ب ــق کس ــترده، رون ــاری گس تج
اقتصــادی اســت. ایــن انتظــارات در حالــی وجــود 
ــکالت  ــا مش ــت ب ــدی اس ــا چن ــه اروپ دارد ک
ــرو  ــکاری روب ــش بی ــورم و افزای ــادی، ت اقتص
اســت و بعضــا در پــاره ای مــوارد منطقــه تجارت 
ــود و  ــن رک ــروج از ای ــرای خ ــی ب آزاد را راه حل

ــد. ــی بینن ــادی م ــامانی اقتص نابس
ــن  ــه  آزاد تجــاری بی ــاد موافقت نام موضــوع انعق
ــای  ــی از محوره ــکا، یک ــا و آمری ــه  اروپ اتحادی
اصلــی همکاری هــای دو ســوی آتالنتیــک 
اســت کــه چنــدی اســت در دســتور کار طرفیــن 
ــای  ــه گفتگوه ــه ب ــا توج ــه اســت. ب ــرار گرفت ق
فشــرده  طرفیــن در ایــن مــدت و فراهــم کــردن 
زمینه هــای الزم، ایــن موضــوع بــه یکــی از 
ــکا و  ــران آمری ــدار س ــات دی ــن موضوع مهم تری
کشــورهای اروپایــی در نشســت هــای مختلــف 

ــت. ــده اس ــل ش تبدی
اوباما«  »باراک  پیش  چندی  راستا  همین  در 
کامرون«  »دیوید  آمریکا،  رئیس جمهوری 
نخست وزیر انگلیس، »متئو رنزی« نخست وزیر 
ایتالیا، »آنگال مرکل« صدراعظم آلمان و »فرانسوا 
اوالند« رئیس جمهور فرانسه، در کنار موضوعات 
رسمی نشست سران گروه هفت، با یکدیگر دیدار 
کرده و موضوعات متعدد مربوط به معاهده  تجارت 
آزاد اروپا با آمریکا را بررسی کردند. این موافقت نامه 
یکی از مهم ترین زمینه های اصلی همکاری های 
دو طرف آتالنتیک در حال حاضر و برای سال های 

آینده است.
ایـن قـرارداد رویایـی تریـن موافقت نامـه پـس از 
تشـکیل سـازمان جهانی تجارت به شـمار می آید 
و نیمـی از تولیـد ناخالـص داخلی دنیا و یک سـوم 
از تجـارت جهانـی را تحـت پوشـش قـرار مـی 
دهـد. افزایـش تعـداد موافقت نامه هـای منطقـه  
ای، نتیجـه  نـا امیـدی از اصـالح نظـام تجـاری 
چندجانبـه در قالـب یـک موافقت نامـه  جدیـد در 
دوحـه بـرای کاهـش تعرفـه  هـا و موانـع تجاری 

و تسـهیل تجارت اسـت.
بــا قریــب بــه ســه ســال از آغــاز مباحــث 
ــوز  ــنگتن، هن ــان بروکســل - واش ــی می مقدمات
اختالفــات بســیاری بیــن دو طــرف باقــی مانــده 
ــا  ــت اروپ ــه مخالف ــوان ب ــه می ت ــت. از جمل اس
ــک  ــر ژنتی ــی تغیی ــوالت غذای ــا واردات محص ب
داده شــده از آمریــکا اشــاره کــرد. اروپــا و آمریــکا 
انتظــار دارنــد کــه ایــن مذاکــرات، اســتانداردهای 
جدیــدی را نــه فقــط در حــوزه  تجــارت و 
ــعه   ــرای توس ــه ب ــه، بلک ــرمایه گذاری دوجانب س

ــد. ــع کنن ــز وض ــی نی ــارت جهان ــن تج قوانی
ــام  ــرای اتم ــده ب ــان پیش بینی ش ــر زم ــش ت پی
ــان ســال 20۱4 میــالدی در نظــر  گفتگوهــا پای
ــک  ــرای ی ــتلزم اج ــه مس ــود ک ــده ب ــه ش گرفت
ــن  ــه ای ــود ک ــق ب ــرده و دقی ــه  کاری فش برنام
امــر محقــق نشــد. هــدف از ایــن موافقت نامــه، 
افزایــش فرصت هــای شــغلی و رشــد اقتصــادی 

بــرای دو طــرف عنــوان شــده کــه پــس از حدود 
7 ســال مواجهه بــا مشــکالت اقتصــادی، اکنون 
بســیار الزم بــه نظــر می رســد. همچنیــن 
افزایــش قــدرت رقابــت بــا چیــن و ســایر 
ــن  ــکاری بی ــزوم هم ــور، ل ــای نوظه اقتصاده

ــت. ــاخته اس ــدان س ــا را دوچن ــکا و اروپ آمری
در مذاکرات مربـوط به موافقت نامه تجـارت آزاد، 
کشـاورزی نیز به دلیل حساسـیت هـای مربوطه 
و سیاسـت های حمایت گرایانـه، بخـش مهمی را 
بـه خـود اختصـاص خواهـد داد. اتحادیـه  اروپا از 
دیربـاز محدودیت هـای تجـاری بـرای برخـی از 
محصـوالت غذایـی وارداتـی از آمریـکا را وضـع 
کـرده، امـا آمریـکا در مذاکـرات جدید دربـاره باز 
کـردن بازارهـای محصـوالت کشـاورزی اروپـا 

تأکیـد زیـادی دارد.
ــز  ــه ج ــالف ک ــورد اخت ــات م ــر موضوع از دیگ
در  مطرح شــده  اختالفــات  طوالنی تریــن 
ــد،  ــه حســاب می آی ــی تجــارت ب ســازمان جهان
آمریــکا  ســوی  از  پرداختــی  یارانه هــای 
بــه شــرکت هواپیمایــی بوئینــگ و متقابــاًل 
بــه  اروپــا  ســوی  از  پرداختــی  یارانه هــای 
کنسرســیوم ایربــاس اســت کــه بایــد در جریــان 

ــود. ــل ش ــل  و  فص ــی، ح ــرات آت مذاک
در نگاهـی فراتـر از اتحادیـه اروپـا و آمریـکا مـی 
تـوان بـه تاثیرگـذاری ایـن توافـق تجـاری در 
اقتصـاد و بازارهـای ایـران نیـز توجـه داشـت. 
اگرچـه انعقـاد ایـن موافقت نامـه  تجـاری بیـن 
بزرگ تریـن بلوک هـای تجـاری جهان شـاید در 
نگاه اول ارتباط مسـتقیمی با ایران نداشـته باشد، 
امـا بـه نظـر می رسـد ایـن قـرارداد تجـاری، که 
بزرگ تریـن قـرارداد در تاریخ جهان اسـت و تمام 
زمینه هـا و جنبه های اقتصـاد و تجارت دو سـوی 
آتالنتیـک را مـورد توجه قـرار می دهـد، می تواند 
بـرای اقتصـاد و تجـارت خارجـی ایران نیـز حائز 
اهمیـت بـوده و اثرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم به 

گـذارد. جای 
در حــال حاضــر پــس از حصــول توافــق هســته 
ای ایــران بــا غــرب و همچنیــن اجرایــی شــدن 
آن قطعــا مناســبات دوجانبــه دیــر یــا زود رنــگ 
و بــوی دیگــری بــه خــود مــی گیــرد. تــا جایــی 
ــه ســطح  ــرد ک ــی ک ــش بین ــوان پی ــی ت ــه م ک
ــه  ــا ب ــه اروپ ــران- اتحادی ــه ای ــادالت دوجانب مب

ــردد. ــا برگ ــم ه ــش از تحری ــان پی زم
از همیــن رو بــه نظــر می رســد توافقنامــه  
ــای  ــکا دارای پیامده ــا  ـ  آمری ــارت آزاد اروپ تج
ــود و  ــد ب ــی خواه ــطح جهان ــترده ای در س گس
ــن  ــان و همچنی ــزرگ جه ــای ب ــه  اقتصاده کلی
ایــران و کشــورهای همســایه  ان ماننــد ترکیــه، 
روســیه و کشــورهای نفت خیــز خاورمیانــه 
ــن  ــد ای ــد رون ــذا بای ــرد و ل ــد ک ــر خواه را متأث
ــری  ــی و پیگی ــورد بررس ــت م ــا دق ــرات ب مذاک

ــرد. ــرار گی ق

چشــم انداز کنونــی موافقت نامــه ی 
ـ آمریــکا تجــاری اروپا 

انعقــاد توافقنامــه  آزاد تجاری دو ســوی آتالنتیک 
ــب  ــن دو قط ــارت آزاد بی ــد تج ــاد فرآین ــا ایج ب
ــای  ــد پیامده ــان، می توان ــده  اقتصــادی جه عم
زیــادی نظیــر ایجــاد میلیون هــا فرصــت شــغلی 
ــاد  ــت اقتص ــه تقوی ــار آورد و ب ــه ب ــکا ب در آمری

ــکا منجــر شــود.  ــی و آمری کشــورهای اروپای
اروپــا  اتحادیــه    - آمریــکا  میــان  تجــارت 
یک ســوم تمــام واردات و صــادرات جهــان را 
تشــکیل می دهــد. ســرمایه گذاری مســتقیم 
خارجــی میــان واشــنگتن - اتحادیــه  اروپــا 
بیــش از 3.7 تریلیــون دالر اســت. در نتیجــه 
ــاد  ــی، انعق ــه  بحــران اقتصــادی جهان در بحبوح
ــوه ای  ــد بالق ــه رش ــه  ای، ک ــن موافقت نام چنی
ــد، از  ــاد می کن ــی ایج ــارت جهان ــطح تج در س

اهمیــت فوق العــاده ای برخــوردار اســت.
ــن  ــه ای ــت ک ــوان گف ــی ت ــود نم ــن وج ــا ای ب
توافــق دارای نقــاط قــوت اســت بلکــه ایراداتــی 

ــت. ــه آن وارد اس ــم ب ه
ایــن موافقت نامــه تمــام بخش هــای اقتصــادی، 
از جملــه بخــش کشــاورزی را کــه مدت هــا 
ــوده را پوشــش مــی  ــورد مناقشــه  دو طــرف ب م
ــی  ــب نگران ــد موج ــر می توان ــن ام ــد و همی ده

ــم آورد.  ــا را فراه ــی از بخش ه برخ
کشــورهای جنــوب اروپــا، مثــل فرانســه، ایتالیــا، 
ــا  ــم ب ــاً ه ــه بعض ــال، ک ــان و پرتغ ــپانیا، یون اس
مشــکالت اقتصــادی گســترده ای دســت و 
پنجــه نــرم مــی کننــد بــه دلیــل آســیب پذیری 
ایــن  انعقــاد  بــا  کشــاورزی  بخش هــای 
ــود  ــی خ ــت های حمایت ــد سیاس ــه، بای توافقنام

ــد. ــر دهن را تغیی
اتحادیــه  اروپایــی و کشــورهای عضــو آن در 
ــد، چــه در ســطح  ــا توافقــات جدی ــد ب نظــر دارن
ــرای  ــه، ب ــطح دوجانب ــه در س ــه ای و چ اتحادی
ــی،  ــادی مال ــی اقتص ــت بحران ــروج از وضعی خ
ــای  ــا قطب ه ــی ب ــه گســترش تجــارت خارج ب
بــزرگ اقتصــاد جهانــی، همچــون آمریــکا، ژاپن 
ــش  ــرک در بخ ــا تح ــد و ب ــن، روی آورن و چی
تجــارت، زمینه هــای غلبــه بــر مشــکالت 

ــد. ــم کنن ــود را فراه ــادی خ اقتص

ــاری  ــه تج ــاد موافقت نام ــت انعق اهمی
فــرا آتالنتیکــی

اگرچــه انعقــاد چنیــن موافقت نامــه ای از ســال ها 
قبــل مطــرح بــوده، امــا پیــش بینــی می شــد در 
دو دوره ریاســت جمهــوری »بــاراک اوبامــا« بــه 
ــان،  ــی کارشناس ــاد برخ ــه اعتق ــیند. ب ــر بنش ثم
موافقت نامــه  تجــارت آزاد، ســطح مبــادالت 
تجــاری را افزایــش داده و ســرمایه گذاری های 
ــه  ــورد توج ــن را م ــای طرفی ــترک در بازاره مش
قــرار مــی دهــد، ایــن موافقــت نامــه همچنیــن 
ــکا  ــد میلیون هــا فرصــت شــغلی در آمری می توان
و اروپــا ایجــاد کــرده و منجــر بــه حــذف موانــع 
ــش  ــود و افزای ــارت ش ــعه  تج ــه  ای و توس تعرف
صــادرات کاال و خدمــات بیــن دو بلــوک تجــاری 

را بــه دنبــال داشــته باشــد.
ــر  ــاره ب ــا در ایــن ب ــه اروپ مقامــات ارشــد اتحادی
ــد کــه ایــن موافقت نامــه باعــث  ــده ان ایــن عقی
رشــد اقتصــادی بــه میــزان نیــم درصــد از تولیــد 
ناخالــص داخلــی اتحادیــه  اروپایــی شــده و همــه 
چیــز را در دو بلــوک تجــاری تغییــر خواهــد داد و 
ــن منطقــه   ــه صــورت مشــترک، بزرگ تری ــا ب م

ــم داد. تجــارت آزاد جهــان را تشــکیل خواهی
انعقــاد  موضــوع  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
موافقت نامــه ی آزاد تجــاری بیــن اتحادیــه 
ــی آن  ــت و منف ــات مثب ــکا، تبع ــی و آمری اروپای
ــک از دو  ــر ی ــرای ه ــه ب ــی ک ــع و مضرات و مناف
طــرف وجــود دارد، از اهمیــت زیــادی برخــوردار 

اســت.
همان طور که اشاره شد دو طرف آتالنتیک تمایل 
اساسی  گام های  میالدی  تا سال 20۱4  داشتند 
برای تحقق انعقاد این موافقت نامه بردارند که بنا 
به پاره ای رویدادهای جهانی و درگیری هایی که 

اروپا و بعضا آمریکا با آن روبرو بودند، محقق نشد.
ــروه مشــترکی در  ــش کارگ ــدود 5 ســال پی از ح
ــازی  ــی و بسترس ــای مطالعات ــه  فعالیت ه زمین
کارشناســانه  موافقت نامــه  تجــارت آزاد آمریــکا و 
اتحادیــه اروپــا فعالیــت داشــته اســت. دو طــرف 
نقطه نظــرات مثبتــی نســبت بــه راه انــدازی 

ــته اند. ــاری آزاد داش ــادالت تج ــازوکار مب س
اوبامــا در یکــی از ســخنرانی هــای ســاالنه  
خــود در کنگــره، تأکیــد کــرد: گفتگوهــای 
جامــع مشــارکت تجــاری و ســرمایه گذاری 
ــا ایجــاد فرآینــد تجــاری  ــا اتحادیــه ی اروپــا، ب ب
آزاد و عادالنــه بیــن دو قطــب عمــده  اقتصــادی 
در  مطلوبــی  پیامدهــای  می توانــد  جهــان، 

ــار آورد.  ــه ب ــکا ب آمری
ــک  ــه ی ــتیابی ب ــه دس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــد  ــارت آزاد می توان ــرای تج ــع ب ــه  جام موافقت نام
اروپا و آمریــکا را از مزایای چشــمگیر همکاری های 

ــازد. ــد س ــادی بهره من ــترده ی اقتص گس

موانع تحقق موافقتنامه تجارت آزاد 
آمریکا- اروپا/ تأثیر بر ایران
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اروپـــــــا

وزیــر امــور خارجــه انگلیــس بــه کوبــا ســفر کــرده؛ انجــام ایــن 
ســفر در شــرایطی کــه روابــط هاوانــا -واشــنگتن بهبــود یافته و 
تعــدادی از کشــورهای آمریکایــی دســتخوش تغییــر شــده انــد 

جــای ســوال دارد.
ایــن بــرای نخســتین بــار از زمان وقــوع انقــالب کمونیســتی در 
کوبــا در ســال ۱959 میــالدی اســت کــه وزیــر خارجــه انگلیس 

از ایــن کشــور دیــدن می کنــد.
»فیلیــپ هامونــد« وزیــر خارجــه انگلیــس در ارتبــاط با ســفرش 
بــه کوبــا گفتــه اســت کــه لنــدن بــه دنبــال ایجــاد مناســباتی 

جدیــد بــا ایــن کشــور حــوزه کارائیــب اســت.
ــه ای آورده  ــا در بیانی ــه هاوان ــفرش ب ــا س ــان ب ــد، همزم هامون
اســت: انگلیــس و کوبــا در ارتبــاط بــا جهــان و نیز دســتگاه های 
ــا  ــتند. ام ــی هس ــیار متفاوت ــای بس ــی دارای دیدگاه ه حکومت
ــا وارد دوره ای از تغییــرات مهــم اجتماعــی  همان طــور کــه کوب
ــن  ــان دادن ای ــال نش ــه دنب ــز ب ــن نی ــود، م ــادی می ش و اقتص
ــه  ــس ب ــه انگلی ــتم ک ــا هس ــردم کوب ــت و م ــه دول ــوع ب موض

ــن کشــور اســت. ــا ای ــد ب ــط جدی ــک رواب ــال ایجــاد ی دنب
هامونــد افــزود: همان طــور کــه مــن بــه  عنــوان نخســتین وزیــر 
خارجــه انگلیــس از قبــل از وقــوع انقــالب کوبــا در ســال ۱959 
ــی  ــک فرصت ــن  ی ــم، ای ــدن می کن ــن کشــور دی ــالدی از ای می
بــرای شــنیدن نظریــات کوبــا در مــورد چالش هــای کنونــی آن 
ــه  ــت، ب ــور اس ــده اش متص ــرای آین ــه ب ــم اندازی ک ــز چش و نی

ــد. ــمار می آی ش
منابــع انگلیســی گــزارش دادنــد کــه هامونــد در جریــان 
دیــدارش بــا مقامــات ارشــد کوبایــی از جملــه وزیــر خارجــه این 
کشــور، قــرار اســت عــالوه بــر بحــث در مــورد مســایل دوجانبه، 
ــه در  ــورت گرفت ــادی ص ــی و اقتص ــرات اجتماع ــورد تغیی در م
ــدات  ــا تهدی ــه ب ــز مقابل ایــن کشــور، مســأله حقــوق بشــر و نی
ــد. ــکا گفــت  وگــو کن ــروس زی ــل وی ــی از قبی بهداشــتی جهان

بــه گفتــه ایــن منابــع، در جریــان ســفر وزیــر خارجــه انگلیــس 
بــه هاوانــا قــرار اســت یــک توافــق دوجانبــه در مــورد تجدیــد 
ســاختار بدهــی کوبــا بــه انگلیــس و نیــز توافق هایــی 
درخصــوص افزایــش ســطح همکاری هــای دو کشــور در زمینــه 
خدمــات مالــی، انــرژی، فرهنگــی و آموزشــی بــه امضــا برســد.

هامونــد پیــش از ســفر بــه کوبــا، از کلمبیــا دیــدن و بــا مقامــات 
ایــن کشــور دیــدار و گفتگــو کــرده بــود.

ــب  ــا متعاق ــه کوب ــس ب ــه انگلی ــر خارج ــد وزی ــفر هامون س
ــکا  ــکا و »فدری ــوری آمری ــس جمه ــا« ریی ــاراک اوبام ســفر »ب
موگرینــی« مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا بــه ایــن 

ــرد. ــی گی ــورت م ــور ص کش
ــدف  ــا ه ــا ب ــه کوب ــکا ب ــوری آمری ــس جمه ــا ریی ــفر اوبام س
عادی ســازی روابــط واشــنگتن بــا هاوانــا پــس از دوره طوالنــی 
از جنــگ ســرد، در دوم فروردیــن امســال صورت گرفــت. فدریکا 
ــز در  ــا نی ــه اروپ ــی اتحادی ــت خارج ــئول سیاس ــی مس موگرین
چهــارم فروردیــن مــاه بــرای دیــداری رســمی از کوبا و بــا هدف 
عــادی ســازی روابــط بیــن بروکســل و هاوانــا، بــه ایــن کشــور 

ســفر کــرد.

و  هاوانا-واشــنگتن  روابــط  یــخ  شــدن  ذوب 
التیــن آمریــکای  در  تغییــرات  همزمانــی 

ســفر هامونــد بــه هاوانــا در شــرایطی صــورت مــی گیــرد کــه 
ــر سیاســت هــای  ــا تغیی ــا و غــرب همزمــان ب ــط کوب ــخ رواب ی
آمریــکا در قبــال کوبــا در حــال آب شــدن اســت. بــه نظــر مــی 
رســد اتحادیــه اروپــا و نیــز انگلیــس بــا شــروع فراینــد عــادی 

ــط  ــا رواب ــا، مشــتاق هســتند ت ــط واشــنگتن و کوب ســازی رواب
خــود بــا هاوانــا را در زمینــه هــای مختلــف بویــژه اقتصــادی و 

ــد. تجــاری گســترش دهن
امــا ایــن رویدادهــا درســت زمانــی رخ مــی دهنــد کــه از یــک 
ســو در آرژانتیــن بعــد از ســال هــا یــک رئیــس جمهــور غــرب 
ــتانه  ــف« در آس ــا روس ــل »دیلم ــده، در برزی ــرا روی کار آم گ
برکنــاری اســت و در ونزوئــال نیــز وضعیــت بــه همیــن شــکل 
اســت و هــم مــادورو و هــم روســف ایــن وضعیــت را کودتــای 

مخالفیــن مــی داننــد.
ــن  ــت ای ــخص اس ــیار مش ــان بس ــن می ــه در ای ــه ای ک نکت
ــن  ــکای التی ــه آمری ــس ب ــردش انگلی ــه گ ــت ک ــوع اس موض
بعــد از احیــای روابــط آمریــکا بــا کوبــا انجــام می شــود و شــاید 
لنــدن در ایــن دنبالــه روی مقاصــدی دارد کــه پیگیــری آن مــی 
توانــد آمریــکای التیــن را بــار دیگــر بــه صحنــه تقابــل شــرق و 

غــرب تبدیــل کنــد.
روســیه و چیــن و البتــه ایــران چنــد ســالی اســت کــه روابطــی 
بســیار مناســب بــا کشــورهای امریــکای التیــن دارنــد و شــاید 
ــات  ــی حی ــه زمان ــم ک ــه مه ــن منطق ــت دادن ای ــرس از دس ت
ــرای  ــی هــا ب ــل غرب ــی تمای ــل اصل ــوده، دلی ــکا ب ــوت آمری خل

ــن باشــد. ــکای التی حضــور مجــدد در آمری
ــا  ــم ب ــس دســت ک ــه انگلی ــی اســت ک ــت در حال ــن وضعی ای
ــک  ــن ی ــکل دارد و ای ــن مش ــکای التی ــور در امری ــک کش ی
ــه دلیــل مطــرح بــودن موضــوع  کشــور آرژانتیــن اســت کــه ب
جزایــر مالوینــاس همچنــان تنــش هایــی میــان لنــدن و بوینس 

ــود دارد.  ــرس وج آی

ــام  ــه ن ــی ب ــر و چالش ــتعمار پی ــای اس ــوس ه ه
ــاس مالوین

تنــش بیــن انگلیــس و آرژانتیــن بویــژه بــا پافشــاری لنــدن بــر 
بهــره بــرداری از منابــع هیدروکربنــی جزایــر مالوینــاس افزایش 
ــت  ــت، حمای ــا موفقی ــن ب ــه آرژانتی ــن زمین ــه اســت. در ای یافت
دیگــر کشــورهای منطقــه آمریکای التیــن را بــه دســت آورده و 

جبهــه یکپارچــه ای علیــه انگلیــس تشــکیل داده اســت.
البتــه انگلیــس نیــز بــا رایزنــی گســترده بــا دیگــر کشــورهای 
غربــی و متحــدان خــود در ســالهای اخیــر، رای مثبــت آنهــا را 

در مــواردی کــه مناقشــه مالوینــاس در مجامــع عمومــی بیــن 
المللــی ماننــد مجمــع عمومــی ســازمان ملــل مطــرح می شــود 

ــه دســت آورده اســت. ب
ایــن در حالــی اســت کــه از ابتــدای ســال 20۱5 تاکنــون 
ســازمان های بیــن المللــی بســیاری از جملــه گــروه 77 
بارهــا حمایــت خــود را از آرژانتیــن در برابــر اقدامــات و 
ــاس را  ــر مالوین ــس در جزای ــی انگلی ــای غیرقانون بهره برداری ه
ــر ســر  ــن در ســال ۱982 ب ــس و آرژانتی ــد. انگلی اعــالم کرده ان
جزایــر مالوینــاس درگیــر یــک جنــگ کوتاه مــدت ولــی خونین 
شــدند کــه در نهایــت علیرغــم خســارات زیــاد نیروهــای نظامی 
ــر توســط  ــا شکســت آرژانتیــن و اشــغال ایــن جزای انگلیــس، ب
ــا  ــون ب ــان تاکن ــس از آن زم ــید. انگلی ــان رس ــه پای ــس ب انگلی
ــاره تمامیــت ارضــی ایــن جزایــر مخالفــت  آغــاز گفتگوهــا درب

ــت. ــرده اس ک
ــد  ــود را تجدی ــط خ ــگ رواب ــس از جن ــس پ ــن و انگلی آرژانتی
کردنــد امــا شــروع عملیــات اکتشــاف نفت از ســوی شــرکتهای 
انگلیســی در آبهــای اطــراف ایــن جزیــره دوبــاره موجب تشــدید 
مناقشــه بیــن دو کشــور شــده اســت. از ســال 20۱0 میــالدی، 
کــه انگلیــس بــه شــرکت هــای نفتــی اجــازه حفــاری در ایــن 
ــت.  ــده اس ــدید ش ــور تش ــان دو کش ــش می ــر را داد، تن جزای
ــی نظامــی و اعــزام ناوهــای جنگــی  ــدرت نمای ــا ق ــس ب انگلی

ــه تنــش هــا دامــن زده اســت. ــر ب ــه ایــن جزای خــود ب

سوابق آمریکا و انگلیس و پیش بینی آینده
ســوابق آمریــکا و انگلیــس در رابطــه بــا کشــورهای دیگــر بویژه 
ــد  ــکل دارن ــرب مش ــا غ ــی ب ــاظ سیاس ــه از لح ــورهایی ک کش
ــی »ســالم  ــل ایران توضیحــی واضــح و روشــن از ضــرب المث

گــرگ بــی طمــع نیســت« اســت.
بــر همیــن اســاس در شــرایطی کــه مــوج تغییــرات در آمریکای 
ــه ســود غــرب اســت آمریــکا و انگلیــس عــزم  التیــن فعــال ب
خــود را جــزم کــرده انــد تــا در صــورت بــروز تغییــرات اساســی 
در مرحلــه اول منافــع خــود را در ایــن کشــورها تامیــن کــرده و 
در مرحلــه بعــد بــا نفــوذ روســیه و چیــن در ایــن منطقــه مقابلــه 
کننــد امــوری کــه هــر دو مــورد آن بــه زیــان مــردم آمریــکای 

التیــن خواهــد بــود.

گشت و گذار معنادار هاموند در سواحل کارائیب؛

نسیم تغییر در آمریکای التین و هوسهای استعمار پیر
عبدالحمید بیاتی
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اروپـــــــا

پیمان یزدانی

پروفسور»آرشــین ادیــب مقــدم« وضعیــت 
موجــود در روابــط ناتــو و روســیه را بــرای 
ــزوم  ــر ل ــاک دانســته و ب تمامــی جهــان خطرن
ــل  ــرای ح ــان ب ــن پیم ــیه و ای ــوی روس گفتگ
بحــران هــای موجــود در جهــان تاکیــد کــرد.

پیمــان آتالنتیــک شــمالی )ناتــو( کــه در ســال 
ــی در  ــپر دفاع ــاد س ــور ایج ــه منظ ۱949 و ب
برابــر اتحــاد جماهیــر شــوروی از ســوی 
آمریــکا و کشــورهای متحــد اروپایــی آن 
کشــور تشــکیل شــد، در تمامــی دوران جنــگ 
ســرد بــا اتحادیــه نظامــی رقیــب خــود -پیمان 
ورشــو- در حالــت رویارویــی قــرار داشــت، هــر 
چنــد کــه ایــن رویارویــی هیــچ گاه بــه برخــورد 

ــی منتهــی نشــد. نظام
ــای  ــتین روزه ــان نخس ــال، از هم ــن ح ــا ای ب
پــس از فروپاشــی شــوروی و انحــالل پیمــان 
ــث  ــورد بح ــو م ــای نات ــرورت ابق ــو، ض ورش
ــرار  ــک ق ــی-نظامی و آکادمی ــل سیاس محاف
ــا از  ــه ب ــود ک ــن ب ــگان ای ــار هم ــت. انتظ گرف
میــان رفتــن دالیــل وجــودی ناتــو بــه فعالیــت 
ــز خاتمــه داده شــود،  ــن ســازمان نظامــی نی ای
امــا تحــوالت بعــدی در دهــه ۱990، بــه ویــژه 
ــه  ــه ن ــد ک ــب ش ــکان موج ــای بال درگیری ه
ــود  ــات خ ــه حی ــاکان ب ــان کم ــن پیم ــا ای تنه
ــا الحــاق  ــد، بلکــه در ســال ۱999 ب ــه ده ادام
ســه کشــور چــک، مجارســتان و لهســتان 
گســترش نیــز پیــدا کنــد و متعاقــب آن در 
ــترش  ــوص گس ــر در خص ــت دیگ ــک حرک ی
بــه ســمت شــرق در ســال 2004 هفــت کشــور 
بلغارســتان، اســتونی، لتونــی، لیتوانــی، رومانــی، 
اســلواکی و اســلونی را بــه عضویــت خــود 

ــرد. بپذی
گســترش ناتــو بــه ســمت شــرق و ارائــه 
تعریــف جدیــدی از وظایــف و برنامه هــای ایــن 
پیمــان واکنــش شــدید روســیه را برانگیخــت، 
ــویی  ــپتامبر و همس ــوادث ۱۱ س ــوع ح ــا وق ام
ــم  ــا تروریس ــارزه ب ــکا در مب ــا آمری ــیه ب روس
بین الملــل، روســیه را بــه همــکاری بــا پیمــان 
ــو«  ــیه و نات ــورای روس ــوب »ش ــو در چارچ نات
ســوق داد. بــه ایــن ترتیــب ، فعالیت هــای ناتــو 
در حــوزه کشــورهای آســیای مرکــزی و قفقــاز 
تســهیل شــد. تحــول مهمتــر در ایــن رابطــه، 
ــتان و  ــو در افغانس ــای نات ــترش فعالیت ه گس
ــل  ــرش فرماندهــی نیروهــای ســازمان مل پذی
متحــد »ایســاف« در ســال 2003 در آن کشــور 
ــت  ــدام نخســتین فعالی ــن اق ــع، ای ــود. در واق ب
ناتــو در منطقــه ای خــارج از حــوزه ســنتی ایــن 

ــت. ــمار می رف ــه ش ــا ب ــان در اروپ پیم
متعاقــب بحــران اوکرایــن روابــط روســیه و ناتو 
ــکاری  ــزان هم ــت و می ــی گذاش ــه تیرگ رو ب
هــای دو طــرف در قالــب شــورای روســیه 
ــای  ــه در روزه ــا اینک ــد. ت ــف ش ــو متوق و نات

گذشــته شــاهد مقــام ارشــد ناتــو از از ســرگیری 
ــو و روســیه در هفتــه هــای  نشســت هــای نات
ــات  ــی مقام ــن برخ ــر داد و همچنی ــی خب آت
ــروه 7  ــو گ ــورهای عض ــی کش ــی از بازبین غرب
ــروه 7  ــه گ ــیه ب ــدد روس ــت مج ــرای بازگش ب

ــر داد. خب
در همیــن رابطــه گفتگویــی بــا دکتــر آرشــین 
ــی  ادیــب مقــدم رئیــس مرکــز مطالعــات ایران
مدرســه مطالعــات شــرقی و آفریقایی دانشــگاه 
ــر  ــروح آن در زی ــه مش ــده ک ــام ش ــدن انج لن

ــده اســت. آم

|| بعــد از آنکــه همــکاری هــای ناتــو 
ــرق  ــوالت ش ــد از تح ــیه بع و روس
اوکرایــن متوقــف شــد اخیــرا شــاهد 
آن هســتیم کــه نشســت هــای 
ــه  ــر گرفت ــرف از س ــترک دو ط مش
شــده اســت. علــت اینکــه ناتــو 
تصمیــم بــه از ســرگیری همــکاری با 

ــت؟ ــه چیس ــیه گرفت روس
ناتــو و روســیه هــر دو مــی داننــد کــه مجبــور 
هســتند در مناطــق بحــران مثــل آســیای 
ــا  ــاز ب ــوب قفق ــا و جن ــمال آفریق ــی، ش غرب
همدیگــر همــکاری کننــد. دو ســال از مداخلــه 
روســیه در اوکرایــن مــی گــذرد و ناتــو مجبــور 
شــده اســت وضعیت موجــود را بپذیــرد. مداخله 
ــو را در کار  ــز نات نظامــی روســیه در ســوریه  نی
انجــام شــده قــرار داد. اتخــاذ دیپلماســی جنگی 
ــوءظن  ــش س ــب افزای ــن موج ــوی طرفی از س

هــا و بــی ثباتــی و ناامنــی شــد. ادامــه وضعیت 
ــاک اســت. ــرای تمــام جهــان خطرن موجــود ب

|| در کنــار ایــن مســئله وزیــر خارجــه 
ــه  ــت ک ــته اس ــالم داش ــان اع آلم
ــروه  ــیه در گ ــدد روس ــت مج عضوی
G7 مــورد بررســی مجــدد قــرار 
ــن  ــه ای ــن ب ــا ای ــت. آی ــد گرف خواه
ــازی  ــادی س ــه ع ــت ک ــی اس معن
ــده  ــاز ش ــیه آغ ــو و روس ــط نات رواب
ــت  ــت اس ــان مثب ــر جوابت ــت؟ اگ اس

ــت؟ ــل آن چیس ــد دالی بفرمایی
ــدار  ــتار و طرف ــواره خواس ــا هم ــه اروپ اتحادی
گفتگــو بــا روســیه بــوده اســت بــه ویــژه آلمان 
ــا  ــوب ب ــه خ ــته ای در رابط ــع برجس ــه مناف ک
روســیه دارد کــه دلیــل آن هــم تاریخــی و 
نقــش مرکــزی اقتصــادی در اروپــا اســت. 
ــای  ــت ه ــن حــال بــه سیاس آلمــان در عی
هژمونیــک نئــو اتحــاد جماهیــر شــوروی 
ــه  ــا ب ــت. ام ــکوک اس ــن مش ــر پوتی والدیمی
ــه آلمــان  خاطــر منافــع ژئوپلیتیــک و محتاطان
همــواره موتــور تنــش زدایــی بــوده تــا افزایــش 

ــا. ــش ه تن

|| بعــد از بــروز تنــش در روابــط 
روســیه و ترکیــه در پــی ســاقط 
شــدن جنگنــده روســیه توســط 
ترکیــه کــه بیشــتر بــر اســاس 
حســاب کــردن ترکیــه بــر روی 

حمایــت هــای ناتــو صــورت گرفــت. 
ــن  ــط بی ــازی رواب ــادی س ــر ع تاثی
ــر روی  ــری ب ــه تاثی ــیه چ ــو روس نات

ترکیــه خواهــد داشــت؟
 از نظــر سیاســی ترکیــه یــک بازیگــر جــزء در 
ناتــو اســت. اســتراتژی هــای سیاســت خارجــی 
ایــن ســازمان ابتــدا در واشــنگتن و تــا حــدودی 
هــم در لنــدن اتخــاذ مــی شــوند. ترکیــه درگیر 
ــودش  ــه خ ــت ک ــده اس ــی ش ــفتگی امنیت آش
ــه  ــم در زمین ــرده ه ــل ک ــودش تحمی ــر خ ب
مســئله کردهــا و هــم داعــش. عــالوه بــر ایــن 
ــان  ــز در دوره اردوغ ــر نی ــوق بش ــت حق وضعی
در حــال بدتــر شــدن اســت بــه همیــن دلیــل 
ــای  ــرم ه ــت دادن اه ــال از دس ــه در ح ترکی

ــو اســت. بیشــتر در نات

تهدیــدات  از  بســیاری  ریشــه   ||
ــران  ــم و بح ــل تروریس ــروز از قبی ام
مهاجــران و .... فرهنگــی هســتند. 
ــن  ــا ای ــد دارد ب ــه قص ــو چگون نات
بحــران هــا مقابلــه کنــد؟ ایــا اساســا 
ســاختار و ماموریــت ایــن اتحــاد 
ــی ســازگار  ــت های ــن ماموری ــا چنی ب

ــت؟ اس
ناتــو یــادگار دوران جنــگ ســرد اســت و 
ــه بعــد  مــن بارهــا گفتــه ام کــه بایــد بالفاصل
از فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی بــه 
ــل  ــی تبدی ــو و دیپلماس ــرای گفتگ ــادی ب اتح

ــود. ش

استاد دانشگاه لندن:

ناامنی های ترکیه نتیجه اشتباهات آنکارا در خصوص کردها و داعش است
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اروپـــــــا

پیمان یزدانی

برخــی محافــل رســانه ای در انگلیــس، دامنــه 
راهکارهــای جدیــد علیــه کوربیــن را از حــذف 
فیزیکــی ویـ  بــا صحنــه ســازی نهادهــای امنیتی 
انگلیــسـ  تــا الصــاق انــواع اتهامــات ممکــن بــه او 

ــد. ــی کنن ــی م ــش بین پی
پیــروزی غیــر منتظــره حــزب کارگــر در انتخابــات 
شــهرداری هــا و شــوراهای محلــی انگلیــس، 
ــر«  ــی بل ــون »تون ــانی چ ــه کس شــوک ســختی ب
نخســت وزیــر اســبق انگلیــس و »دیوید کامــرون« 
ــر حــزب محافظــه کار  ــی و رهب ــر فعل نخســت وزی
وارد کــرد و در حالــی کــه برخــی اعضــای ارشــد دو 
حــزب محافظــه کار و کارگــر بــی صبرانــه بــه دنبال 
ــر و  ــات اخی ــن« در انتخاب شکســت »جرمــی کوربی
ــتعفا از  ــت اس ــر وی جه ــار ب ــال فش ــا اعم متعاقب
ریاســت حــزب بودنــد، عکــس ایــن اتفــاق تحقــق 

ــت! یاف
هم اکنــون قــدرت مانــور جرمــی کوربین بــه عنوان 
رهبــر حــزب کارگــر افزایــش یافتــه، موضوعــی که 
ــر و  ــزب کارگ ــوذ دو ح ــب نف ــای صاح ــرای اعض ب
محافظــه کار و همچنیــن مقامــات ارشــد نهادهــای 
امنیتــی و جاسوســی در انگلیــس بــه هیــچ عنــوان 

قابــل هضــم نیســت.
از ســویی؛ بســیاری از کارشناســان معتقدنــد پــس از 
اینکــه مخالفــان کوربیــن از شــوک سیاســی اخیــر 
ــی خــود  ــات تخریب ــار دیگــر اقدام خــارج شــوند، ب
ــرد،  ــد ک ــاز خواهن ــر را آغ ــر حــزب کارگ ــه رهب علی
ــی  ــته، اصل ــای گذش ــاه ه ــی م ــه ط ــه ک همانگون
تریــن هــدف افــرادی نظیــر دیویــد کامــرون و تونی 
ــات  ــق انتخاب ــن از طری ــی کوربی ــذف جرم ــر، ح بل
ــه نظــر دســت یافتنــی  ــود، هدفــی کــه ب محلــی ب

ــا...! ــوه مــی نمــود، ام جل
 نظرســنجی هــا و تحقیقــات میدانی صــورت گرفته 
ــن  ــه کوربی ــترده علی ــات گس ــو و تبلیغ ــک س از ی
بــه کمــک برخــی اعضــای ارشــد حــزب کارگــر و 
شــخص دیویــد کامــرون، جــای کمتریــن شــک و 
شــبهه ای را در شکســت حــزب کارگــر در انتخابــات 
شــوراهای محلــی باقــی نمــی گذاشــت و در چنیــن 

شــرایطی مخالفــان کوربیــن آمــاده بودنــد تــا پس از 
شکســت حــزب کارگــر در انتخابــات ضربــه نهایــی 
را بــه او وارد کــرده و برکنــاری وی از رهبــری حــزب 

را کلیــد بزننــد.
پیــروی حــزب کارگــر در انتخابــات شــهرداری هــا و 
شــوراهای محلــی امــا؛ نقشــه مخالفــان کوربیــن را 

در ایــن مقطــع زمانــی نقــش بــر آب کــرد.
  Bحــال ســوال اصلــی اینجاســت کــه پــالن
مخالفــان رهبــر حــزب کارگــر در مرحلــه بعــدی چه 
خواهــد بــود؟ بــه نظــر مــی رســد پــس از ناکامــی 
درمهــار کوربیــن از طریــق انتخابــات محلــی، 
مخالفــان وی راهکارهــای خطرنــاک دیگــری برای 
ــد. راهکارهایــی  حــذف او از قــدرت در پیــش بگیرن
کــه حتــی مــی توانــد بــه حــذف فیزیکــی و تــرور 

ــود. ــن منجــر ش کوربی
ــی  ــز برخــی رســانه هــای اروپای ــال نی  چنانچــه قب
نوشــته انــد، امــکان تــرور کوربیــن تــا ســال 
ــات  ــزاری انتخاب ــان برگ ــی زم ــالدی یعن 2020 می
سراســری بعــدی در انگلیــس ـ کــه وی در آن 
کاندیــدای نخســت وزیــری خواهــد بــودـ  از ســوی 

ــود دارد. ــور وج ــن کش ــی ای ــای امنیت نهاده
در ایــن میــان، مخالفــان سیاســی جرمــی کوربین 
کــه بــه شــدت نســبت بــه تحوالتــی ماننــد حضور 
یــک مســلمان وابســته بــه حــزب کارگر در مســند 
ــدد  ــتند، در ص ــمگین هس ــدن خش ــهرداری لن ش
تخریــب وجهــه کوربیــن از طــرق دیگــری ماننــد 
ــد.  ــد آم ــر خواهن ــه وی ب ــی علی ــات روان تبلیغ
پیــش بینــی مــی شــود اتهامــات اخالقــی و مالــی 
نیــز بــه رهبــر حــزب کارگــر از ســوی مخالفانــش 

ــود. وارد ش
ــانه ای در  ــل رس ــی محاف ــاس؛ برخ ــن اس ــر ای ب
انگلیــس، دامنــه راهکارهــای جدیــد علیــه کوربیــن 
را از حــذف فیزیکــی ویـ  بــا صحنــه ســازی 
ــواع  ــاق ان ــا الص ــسـ  ت ــی انگلی ــای امنیت نهاده
ــد.  ــی کنن ــی م ــش بین ــه او پی ــن ب ــات ممک اتهام
البتــه در ایــن معادلــه، میــان برخــی اعضــای ســنتی 
و ارشــد دو حــزب کارگــرو محافظــه کار که دشــمنی 
مشــترک بــا کوربیــن دارنــد، مذاکــرات و معامالتــی 

ــت. ــد گرف ــورت خواه ص

 محمد قادری

پالن B نهادهای سیاسیـ  امنیتی 
انگلیس برای حذف کوربین چیست؟

استاد دانشگاه استانبول:

اختالفات اصلی داود اوغلو و 
اردوغان/احتمال مداخالت 

بیشتر در سوریه

»نـورای مـرت« با تشـریح علل کنـاره گیـری»داود اوغلو« تصریـح کرد کـه »اردوغان« 
خواسـتار حکومت بدون رقیب و شـریک است و از احتمال مداخله بیشـتر ترکیه در سوریه 

به بهانه مقابلـه با داعش خبـر داد.
در پـی پیروزی حـزب حاکم عدالت و توسـعه در دور دوم انتخابات پارلمانـی ترکیه در آبان 
ماه سـال ۱394 »احمـد داود اوغلو« رئیس حزب حاکم از سـوی »رجب طیـب اردوغان« 

به عنوان نخسـت این کشـور منصوب شـد.
از همـان زمان زمزمـه های زیـادی درباره اختالفـات رئیس جمهور و نخسـت وزیر وجود 
داشـت که نهایتـا در اوایـل این هفته بعـد از آنکه شـورای تصمیم گیری حـزب که تحت 
نفوذ اردوغان اسـت با تشـکیل جلسـه ای مبادرت به کاهـش اختیـارات داود اوغلو رئیس 

حـزب کرد.
در ایـن نشسـت اختیار رئیـس حـزب در خصوص انتصاب روسـای اسـتانی حـزب از وی 
سـلب شـد. تصمیمی کـه گفته می شـود در پـی بی اعتنایـی هـای داود اوغلو بـه توصیه 

هـای اردوغـان در خصوص انتصاب روسـای اسـتانی گرفته شـد.
در پـی ایـن تصمیـم حزب حاکـم کـه از سـوی نزدیـکان اردوغان ترتیـب داده شـده بود 
نهایتـا بعـد از دیـدار چنـد روز گذشـته داود اوغلو بـا رئیس جمهور امـروز نخسـت وزیر از 
ریاسـت حـزب حاکـم اسـتعفا داد کـه این امـر به معنی اسـتعفای وی از سـمت نخسـت 

وزیـری هم محسـوب می شـود.
پروفسـور »نورای مرت« اسـتاد علوم سیاسـی دانشـگاه اسـتانبول ترکیه و منتقد سیاست 
هـای حـزب حاکم دربـاره اختالفـات »احمـد داود اوغلـو« و »رجـب طیب اردوغـان« به 
خبرنـگار مهر گفـت: اختالف بین اردوغـان و داود اوغلو مسـئله ایدئولوژیک نیسـت بلکه 
مسـئله این اسـت کـه اردوغـان اصـرار دارد کـه تنهـا حاکم باشـد. عـالوه بر ایـن »داود 
اوغلـو« کمـی معتـدل تـر از اردوغان در قبـال دموکراسـی و روابـط بین الملل اسـت و به 

روابـط بـا اتحادیـه اروپا هـم اهمیت مـی دهد.
وی در ادامـه گفـت: همچنیـن گفتنی اسـت که اردوغـان به هیچ وجـه دل خوشـی از داود 
اوغلـو نـدارد و اساسـا ایـن دو نفـر با هم مخالـف هسـتند. داود اوغلـو فردی دانشـگاهی و 
بسـیار آکادمیـک و ایده ال گراسـت. بـرای مثال وی تحت عنـوان میراث فرهنگـی از بلند 
مرتبه سـازی و شـهری سـازی انتقاد می کند ولی اردوغـان هر کاری می کند تا سـاخت و 
سـاز را توسـعه دهد تا جاییکه سـاخت و ساز یکی از سـتون های اقتصاد کشـور شده است.

نـورای مـرت ادامـه داد: داود اوغلـو خـودش را مغـز متفکـر نهضت مـی دانـد در حالیکه 
اردوغـان مرد عمل اسـت. همچنین داود اوغلو نسـبت به فسـاد منتقد اسـت. تمامی اینها 
موضوعات و مسـائلی بودند کـه اردوغان را اذیت مـی کرد. هدف نهایـی اردوغان رهبری 

اعظـم و بـدون رقیب و شـریک اسـت که بـه هیچ کس هم پاسـخگو نباشـد.
اسـتاد دانشـگاه اسـتانبول درباره اظهارات »جمیل ارتم« مشـاور رئیس جمهـور ترکیه بعد 
از کنـاره گیـری داود اوغلـو از قدرت که گفته بـود روی کار آمدن نخسـت وزیری نزدیکتر 
بـه اردوغـان بـه نفـع ترکیه اسـت، گفـت: در خصـوص »جمیـل ارتـم« بایـد بگویم که 
وی یـک فاجعه اسـت. نکته جالب اینجاسـت کـه این چپگرای سـابق امروز از اسـتقالل 
اقتصـادی یـا اقتصاد ملی سـخن می گویـد. وی و دوسـت صمیمی اش »یگیـت بلوت« 
توانسـته اند اردوغـان را متقاعد کنند کـه اقتصاد دسـتوری را دنبال کند و بـه همین دلیل 
اسـت کـه اردوغان مخالف اسـتقالل بانـک مرکزی اسـت و مرتبا به بانک مرکزی فشـار 
مـی آورد تـا نـرخ بهـره را کاهش دهـد. اخیرا نیـز رئیـس آن را عـوض کـرده و یک مرد 

جوان وفـادار را به جای او گذاشـته اسـت.
نـورای مـرت دربـاره تاثیر کنـاره گیـری داود اغلـو از قدرت بر سیاسـت خارجـی و داخلی 
اردوغـان گفـت: در خصوص سیاسـت خارجی، اردوغـان اهمیتی به تخریـب روابط ترکیه 
بـا اروپـا نمی دهـد. وی فقـط خواهان دریافـت پول بی قیـد و شـرط از اروپایی ها اسـت.

وی افـزود: ممکـن اسـت اردوغـان بخواهـد بـه بهانـه اصابـت موشـک به شـهر مرزی 
کلیـس و مبارزه با داعش بطور گسـترده تری در سـوریه دخالت کند. چنـد روز پیش یکی 
از روزنامـه هـای حامـی اردوغـان از عملیات سـری نیروهای ویـژه ترکیـه در داخل خاک 

سـوریه خبر داده اسـت.
ایــن تحلیلگــر سیاســی خاطرنشــان کــرد: از ایــن پــس سیاســت هــای اردوغــان در قبال 

کردهــا سرســختانه تــر خواهد شــد.
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اروپـــــــا

پیمان یزدانی

ــا  ــی ه ــه زن ــی گمان ــر تمام ــو« ب ــد داود اوغل ــتعفای »احم اس
مبنــی بــر وجــود اختــالف بیــن وی و رئیــس جمهــور »رجــب 
ــه  ــری اش صح ــت وزی ــاه نخس ــان« در 20 م ــب اردوغ طی

ــت. گذاش
»احمــد داود اوغلــو« نخســت وزیــر ترکیــه و رئیــس حــزب 
حاکــم عدالــت و توســعه روز جمعــه بــا اعــالم کنــاره 
گیــری خــود از ریاســت حــزب و بــه تبــع آن از پســت 
ــر  ــی ب ــا مبن ــی ه ــه زن ــی گمان ــر تمام ــری ب ــت وزی نخس
ــب  ــن وی و رئیــس جمهــور »رجــب طی ــالف بی وجــود اخت
اردوغــان« در 20 مــاه نخســت وزیــری خــود صحــه 

گذاشــت.
ــه در  ــهر قونی ــال ۱959 در ش ــه س ــو در روز 26 فوری داود اوغل
ــدرک  ــه از دانشــگاه بُغازیچــی م ــد. وی ک ــا آم ــه دنی ــه ب ترکی
ــوم  ــرا در عل ــوق دکت ــی و ف ــته اداره عموم ــی در رش کارشناس
سیاســی و روابــط بین الملــل دریافــت کــرده  در فاصلــه 
ــتغال  ــه کار اش ــره ب ســال های ۱993 و ۱999 در دانشــگاه مرم
داشــته و در ســال ۱999 پروفســور تمــام در ایــن دانشــگاه شــده 

ــت. اس
وی از تاریــخ ۱ مــاه مــی 2009 بــه ســمت وزیــر خارجــه ترکیــه 
ــر  ــز مشــاور ارشــد نخســت وزی گمــارده شــد و پیــش از آن نی
ترکیــه بــود. در مــرداد ۱393، اردوغــان رئیــس جمهــور ترکیــه، 
ــوان  ــه عن ــور را ب ــن کش ــه ای ــر خارج ــو، وزی ــد داوود اوغل احم
ــعه او را  ــت و توس ــزب عدال ــرده و ح ــاب ک ــت وزیر انتخ نخس

بعنــوان رئیــس حــزب برگزیــد.
ــالش  ــه ت ــان در ادام ــه اردوغ ــد ک ــن باورن ــر ای ــیاری ب بس
هــای خــود بــرای تقویــت قــدرت خــود در ترکیــه بــا 
ــاره  ــه کن ــور ب ــو وی را مجب ــر داود اوغل ــود ب ــارهای خ فش
ــن ســطح  ــدرت در باالتری ــگ ق ــرد. جن ــدرت ک ــری از ق گی
سیاســی ترکیــه در حالــی در جریان اســت کــه ســرمایه داران 
ــن  ــی ای ــی و آمریکای ــرکای اروپای ــاالن اقتصــادی و ش و فع
ــان،  ــران پناهجوی ــا بح ــور ب ــد و کش ــیار نگرانن ــور بس کش
درگیــری نظامــی بــا کردهــا، فشــار آمریــکا بــر ترکیــه بــرای 
مبــارزه جــدی بــا داعــش و فشــار ســرکوب بی ســابقه علیــه 
دســت اندرکاران مطبوعــات و منتقــدان دســت و پنجــه نــرم 

می کنــد.
آنچــه کــه سرنوشــت داود اوغلــو را رقم زد فــراز و نشــیب روابط 
وی بــا اردوغــان رئیــس جمهــور بــود. بســیاری از رســانه هــا و 
تحلیلگــران ترکیــه اختالفــات دو رهبــر سیاســی ایــن کشــور 
ــه شــرح  ــو  را ب ــری داود اوغل ــاه نخســت وزی را در طــول 20 م

زیــر مــی داننــد:
- اختــالف نظــر بــر ســر محاکمــه برخــی وزرا در دادگاه عالــی، 
بــه طــوری کــه بعــد از رســوایی ۱7 دســامبر 20۱3 داود اوغلــو 
ــر و اگمــن  ــان، معمــر گول از برخــی از وزرا ماننــد ظفــر چاگالی
ــه دادگاه معرفــی کننــد امــری  ــا خــود را ب بیراکــدار خواســت ت

کــه بــا مخالفــت رئیــس جمهــور مواجــه شــد
- اختــالف بــر ســر رئیــس ســازمان اطالعــات ملــی، »هــاکان 
ــر  ــت وزی ــت نخس ــا موافق ــازمان ب ــن س ــس ای ــدان« رئی فی
ــات  ــای انتخاب ــت ه ــتعفا داده و وارد رقاب ــود اس ــمت خ از س
ــان وی  ــت اردوغ ــا مخالف ــا ب ــی در ســال 20۱5 شــد ام پارلمان

ــد ــی ش ــات مل ــازمان اطالع ــه س ــه بازگشــت ب ــور ب مجب
- اختــالف اردوغــان و داود اوغلــو بــر ســر لیســت کاندیداهــای 

حــزب حاکــم در رقابــت هــای انتخابــات پارلمانــی

- اســتفاده از »بینالــی ایلدریــم« از افــراد نزدیــک اردوغــان بــه 
ــم  ــو در درون حــزب حاک ــه داود اوغل ــرم فشــار علی ــوان اه عن

ــت و توســعه عدال
ــزاب  ــا اح ــی ب ــت ائتالف ــکیل دول ــه تش ــان ب ــل اردوغ - تمای
ــات  ــج دور اول انتخاب ــالم نتای ــد از دور اع ــت بع ــف دول مخال
پارلمانــی ایــن کشــور در حالیکــه اردوغــان بــا آن مخالــف بود و 

ــود. ــگام ب ــات زود هن ــال برگــزاری انتخاب ــه دنب ب
ــان و  ــکان اردوغ ــم« از نزدی ــی ایلیدری ــره »بینال - ورود دو چه
»بــرات آلبیــاراک« دامــاد اردوغــان بــه کابینــه دولــت بــا فشــار 

اردوغــان بــا وجــود مخالفــت هــای داود اوغلــو
- نزدیکی»بلنــت آرنیــج« معــاون ســابق نخســت وزیر بــه داود 
اوغلــو منجــر بــه ایــن شــد کــه زمزمــه هایــی دربــاره جنــگ 
قــدرت بیــن مشــاوران نخســت وزیــر و رئیــس جمهــور شــنیده 

شــود.
ــو از نظــام ریاســتی  ــی داود اوغل ــی و واف ــت کاف - عــدم حمای
مــد نظــر اردوغــان در جریــان مناظــره هــا در خصــوص تغییــر 

ــون اساســی. قان
ــردن و  ــاده ک ــال آم ــه دنب ــریعتر ب ــه س ــر چ ــو ه - داود اوغل
ارائــه یــک قانــون اساســی جدیــد بــه پارلمــان بــود در حالیکــه 

ــرد. ــی ک ــد م ــد را کن ــن رون ــا مداخــالت خــود ای ــان ب اردوغ
ــه  ــی هــا و هزین ــر شــفاف ســازی دارای ــو ب - اصــرار داود اوغل
هــای انتخاباتــی سیاســتمداران از جملــه تمامــی روســای 
ــن  ــا ای ــان ب ــه اردوغ ــزب در حالیک ــه ای ح ــتانی و منطق اس

ــود. ــف ب ــئله مخال مس
- بــا وجــود اصــرار طوالنــی مــدت اردوغــان بــر لغــو مصونیــت 
نماینــدگان حــزب کــردی دموکراتیــک خلــق هــا، داود اوغلــو 

مــدت هــا در ایــن خصــوص قدمــی بــر نداشــت.
ــه  ــی ک ــرد در صورت ــالم ک ــو اع ــه داود اوغل ــود اینک ــا وج - ب
ــی  ــری م ــدون درگی ــه دوره ب ــتی پ ک ک ب ــروه تروریس گ
20۱3 برگــردد مــی تــوان بــا آنهــا مذاکــره کــرد ولــی اردوغــان 
ــل  ــا راه ح ــت تنه ــرده و گف ــا را رد ک ــه ه ــن گزین ــی ای تمام

ــی اســت. ــات نظام ــه و عملی گزین
- عــدم اقــدام داود اوغلــو در بــاز تعریــف تــرور آنگونــه کــه مــد 

نظــر اردوغــان بــود.
- در حالــی کــه اردوغــان خواســتار لغــو تابعیــت حامیــان پ ک 
ک شــدف داود اوغلــو اعــالم کــرد لغــو تابعیــت ایــن افــراد در 

دســتور کارش نیســت.
ــتوراتی در  ــه دس ــاردرت ب ــو مب ــات داود اوغل ــی انتخاب - در پ
زمینــه بروکراســی اداری از جملــه در خصــوص مقامــات 
اقتصــادی و اســتاندارها کــرد کــه ایــن دســتورات بــا مداخــالت 

ــدند. ــو ش ــان لغ اردوغ
ــی از  ــه و دســتگیری گروه ــا محاکم ــو ب ــت داود اوغل - مخالف
ــام  ــا انج ــه ای ب ــه در نام ــنفکرانی ک ــگاه و روش ــاتید دانش اس
عملیــات نظامــی در مناطــق کــرد نشــین مخالفــت کــرده بودند 

ــر ایــن مســئله اصــرار داشــت. در حالیکــه اردوغــان ب
- داود اوغلــو اعــالم داشــت منتظــر نتیجــه محاکمــه روزنامــه 
نــگاران روزنامــه جمهوریــت خواهــد شــد در حالی کــه اردوغان 
در پــی اعــالم نتیجــه ایــن دادگاه اعــالم کــرد احترامــی بــرای 
دادگاه قانــون اساســی در خصــوص ایــن روزنامــه نــگاران قایــل 

نیســت.
- گفتــه شــده اســت لغــو دیــدار دواود اوغلــو بــا »بــاراک اوباما« 
رئیــس جمهــور آمریــکا و »جــو بایــدن« معــاون وی بــا ســنگ 
انــدازی هــای کاخ ریاســت جمهــوری ترکیــه صــورت گرفتــه 

اســت.
ــت و  ــم عدال ــزب حاک ــری ح ــم گی ــورای تصمی ــم ش - تصمی
ــو در خصــوص نصــب  ــار داود اوغل ــلب اختی ــرای س ــعه ب توس
ــه  ــود ب ــی ش ــه م ــه گفت ــزب ک ــل ح ــتانی و مح ــای اس روس
خاطــر عــدم توجــه داود اوغلــو بــه توصیــه هــای اردوغــان در 

ــه اســت. ــات صــورت گرفت ــن انتصاب ای
ــه  ــو ب ــف« از داود اوغل ــکان بری ــایت »پلی ــردن س ــام ب - ن
عنوان»شــارالتان مجــازی«. ایــن ســایت توســط یــک چهــره 
ــوده اداره  ــک ب ــان نزدی ــو و اردوغ ــه داود اوغل ــه ب ناشناســی ک

ــود. ــی ش م
در پایــان ذکــر ایــن مطلــب الزم اســت کــه داود اوغلــو از همان 
ابتــدا بــا شــناخت کامــل از روحیــه تمامیــت خواهــی اردوغــان 
تصمیــم به همراهــی بــا وی گرفــت و در نهایــت بعــد از 20 ماه 
کشــمکش بــا اردوغــان تحمیــل وی بــر خــودش را پذیرفــت، 
ــان و  ــی اردوغ ــورد حذف ــد برخ ــه نبای ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــن  ــه ای ــان ک ــرد، آن زم ــاد ب ــداهلل گل« را از ی ــا »عب ــو ب اوغل
ــدرت در  ــق »گل« را از چرخــه ق ــک طراحــی دقی ــر در ی دو نف
ترکیــه حــذف کردنــد، اتفاقــی کــه ایــن بــار در مــورد داود اوغلو 

تکــرار شــد.

اختالفاتی که استعفای داود اوغلو را رقم زد/ تکرار ماجرای حذف »گل«
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آ ســـــــیا

مهدی پورحسنی

پیــش بینــي مــي شــود دیپلماســي ســایبري بــا 
هــر دو مفهــوم یعنــي بــه هــم عنــوان ابــزار وهم 
ــتري  ــعه بیش ــده توس ــدف در آین ــوان ه ــه عن ب

ــد. یاب
دیپلماســي را علــم و هنــر انجــام مذاکــره و 
مدیریــت آن بــه منظــور پیشــبرد اهــداف خارجي 

ــد. ــي گیرن ــت در نظــر م دول
هــاي  فنــاوري  بکارگیــري  گســترش  بــا 
اطالعاتــي و ارتباطاتــي و بــه قــول الویــن تافلــر 
مــوج ســوم تمدنــي درقالــب تمــدن اطالعاتــي 
ــا  ــروزي ب ــر ام ــاي بش ــت ه ــیاري از فعالی بس
درجــات گوناگــون بــه فضــاي مجــازي منتقــل 

ــت. ــده اس ش
بــه عرصــه هــاي  ورود فضــاي مجــازي 
ظهــور  و  اجتماعــي  فعالیــت  گوناگــون 
ــت  ــازي، دول ــک داري مج ــد بان ــي مانن مفاهیم
ــازي،  ــوزش مج ــازي، آم ــالمت مج مجازي،س
ــه  ــي از جمل ــاي اجتماع ــبکه ه ــا و ش ــانه ه رس

ــت. ــا اس ــت ه ــن فعالی ای
مجــازي و شــبکه اي شــدن ارتباطــات در ســطح 
ــا  ــت ه ــل دول ــي متقاب ــث دسترس ــي باع جهان
ــت هــاي اجتماعــي  یکدیگــر دردرون  ــه فعالی ب
ــش  ــا وچال ــت ه ــده و فرص ــي ش ــاي مل مرزه
هــاي گوناگونــي را بــراي دولــت هــا بــه وجــود 
ــا  ــت ه ــوان  پاســخ دول ــي ت ــه م آورده اســت ک
ــب همــکاري، منازعــه  ــده را در قال ــن پدی ــه ای ب
ــاي  ــه فض ــا در عرص ــت ه ــن دول ــت بی و رقاب

ــود. ــاهده نم ــازي مش مج
بنابرایـن یکـي از هنرهـاي دسـتگاه دیپلماسـي 
کشـورها اسـتفاده از فضـاي مجـازي در جهـت 
تحقـق اهـداف دیپلماتیـک و همچنیـن انجـام 
مذاکـره و مدیریـت روابـط سیاسـي در جهـت 
دنیـاي  در  مجـازي  فضـاي  اهـداف  تحقـق 

اسـت. متقابـل مجـازي  وابسـتگي 

ــي را در  ــرد کل ــوان دو رویک ــي ت ــوع م در مجم
دیپلماســي ســایبري از هــم متمایــز نمــود. 
ــراي  رویکــرد اول اســتفاده از فضــاي مجــازي ب

ــت. ــي اس ــداف دیپلماس ــبرد اه پیش
در ایـن رویکـرد فضـاي مجـازي ابـزاري بـراي 
تحقق دیپلماسي کشـور اسـت که عموما در ذیل 
دیپلماسـي عمومـي تعریف مـي گردد بـه عنوان 
مثـال در این رویکرد اسـتفاده رهبران کشـورها از 
شـبکه هاي اجتماعي بـراي تاثیرگـذاري بر افکار 
عمومـي ملت هـاي دیگر و یا ایجاد سـفارت خانه 
هاي مجـازي براي پیشـبرد منافع ملـي به معني 

دیپلماسـي سـایبري تلقي مـي گردد.
رویکـرد دوم در دیپلماسـي سـایبري اسـتفاده از 
امکانـات و ابزارهـاي دیپلماسـي بـراي پیشـبرد 

منافـع سـایبري کشـورها اسـت.
درایــن رویکــرد دیپلماســي ابــزاري بــراي تحقق 
ــازي  ــاي مج ــه فض ــورها در عرص ــع کش مناف
اســت. در ایــن نــوع از دیپلماســي اهدافــي 
ماننــد تامیــن نیازمنــدي دولــت، شــرکت هــا  و 
ســایر ذي نفعــان در عرصــه زیــر ســاخت هــاي 
ــک  ــورها، کم ــایر کش ــات از س ــاوري اطالع فن

بــه شــرکت هــاي داخلــي بــراي بازاریابــي 
خدمــات فنــي و مهندســي فنــاوري اطالعــات و 
ارتباطــات، حمایــت از کاربــران فضــاي مجــازي 
در برابــر تهاجــم فرهنگــي بیگانــه، جلوگیــري از 
حمــالت ســایبري و همــکاري هــاي کشــورها 
در مجامــع بیــن المللــي بــراي ایجــاد هنجارهــا، 
ــه  ــي در عرص ــن الملل ــاي بی ــم ه ــد و رژی قواع
فضــاي مجــازي دیپلماســي ســایبري تلقــي مي 

ــود. ش
ــز  ــوع از دیپلماســي نی در جهــان امــروز ایــن ن
ــال  ــوان مث ــه عن ــت ب ــترش اس ــال گس در ح
برگــزاري  دیپلماســي ســران ســایبري و  
اجــالس ســران جامعــه اطالعاتــي ســال 
تونــس،  در   2005 ســال  و  ژنــو  در   2003
دیپلماســي دوجانبــه ســایبري چیــن و آمریــکا 
ــراي  ــازي ب ــاي مج ــه فض ــق در عرص و تواف
ــوادث  ــراي ح ــوري ب ــاس ف ــط تم ــاد خ ایج
هــاي  ســرقت  از  جلوگیــري  و  ســایبري 
ســایبري در ســال 20۱5 ، دیپلماســي چنــد 
ــت  ــازمان امنی ــب س ــایبري در قال ــه س جانب
ــم  ــه »تفاه ــتیابي ب ــا و دس ــکاري اروپ و هم

نامــه اعتمــاد و امنیــت ســازي ســایبري« 
بیــن کشــورهاي عضــو ایــن ســازمان درســال 
ــازي  ــه س ــراي نهادین ــان ب ــالش آلم 20۱3، ت
ــاوي  ــه ح ــال ک ــر دیجیت ــوق بش ــوم حق مفه
مســائلي ماننــد جلوگیــري از سانســور، نظــارت 
ــت  ــس امنی ــات آژان ــد اقدام ــبکه اي )مانن ش
ملــي آمریــکا( و تقویــت قوانیــن کپــي رایــت، 
تــالش اتحادیــه اروپــا بــراي کاربــردي کــردن 
حقــوق بیــن الملــل در حــوزه فضــاي مجــازي، 
ــکا  ــان ایــاالت متحــده آمری اختــالف نظــر می
بــا بســیاري از کشــورها ماننــد روســیه و چیــن  
ــور در  ــن کش ــي ای ــار طلب ــوص انحص در خص
حکمرانــي و مدیریــت یکجانبــه اینترنــت 
درقالــب شــرکت نــام هــا و نشــانه هــاي 
اینترنتي)آیــکان(، همــکاري هــاي چیــن و 
ــکي  ــد پزش ــي مانن ــاوري های ــزي در فن اندون
ــت  ــت اطالعــات، امنی ــال، امنی ــي دیجیت قانون
ــاد  ــم، اقتص ــاي عظی ــل داده ه ــبکه، تحلی ش
ــوص  ــترک در خص ــات مش ــال و تحقیق دیجیت
امنیــت مجــازي )نظــام رمــز نــگاري، قوانیــن 
ــا  ــارزه ب ــایبري و مب ــم س ــایبري، تروریس س
از جملــه نمادهــا و  جاسوســي ســایبري(؛ 
نشــانه هــاي شــکل گیــري ایــن نــوع از 

ــت. ــازي اس ــاي مج ــي فض دیپلماس
آمارهــا نشــان مي دهــد حــدود نیمــي از جمعیت 
جهــان بــه فضــاي مجــازي متصــل هســتند. بــا 
ــن  ــري فضــاي مجــازي در بی گســترش بکارگی
ــراي  ــت ب ــتفاده از اینترن ــري اس ــانها و تس انس
ــب  ــر در قال ــه یکدیگ ــیا ب ــدن اش ــل ش متص
ــن زده  ــر تخمی ــه گارتن ــیاء )موسس ــت اش اینترن
ــي  ــارد ش ــش از 25 میلی ــال 2020 بی ــه تاس ک
ــم متصــل  ــه ه ــتفاده از فضــاي مجــازي ب بااس
مــي گردنــد( پیــش بینــي مــي شــود دیپلماســي 
ــم  ــه ه ــي ب ــوم یعن ــر دو مفه ــا ه ــایبري ب س
عنــوان ابــزار وهــم بــه عنــوان هــدف در آینــده 

ــد. توســعه بیشــتري یاب

توسعه دیپلماسی در عرصه فضای مجازی/ اختالفات آمریکا با روسیه و چین

مجاهد خبر داد:

جدیدترین تغییرات در 
کادر رهبری طالبان

ــال  ــت »م ــاوره توانس ــه روز مش ــس از س ــان پ ــورای طالب ش
ــوب« و  ــال یعق ــر و »م ــوان رهب ــد زاده« را بعن ــت اهلل آخن هیب
ــان وی انتخــاب  ــوان معاون ــه عن ــی« را ب ــن حقان »ســراج الدی

ــد. کن
»ذبیــح اهلل مجاهــد« ســخنگوی گــروه طالبــان بطــور 
رســمی کشــته شــدن »مــال اختــر منصــور« رهبــر طالبــان را 
تاییــد کــرد و شــورای مشــورتی ایــن گــروه »مــال هیبــت اهلل 
آخنــد زاده« را بعنــوان رهبــر گــروه و »مــال یعقــوب« پســر 
مــال عمــر و »ســراج الدیــن حقانــی« را بعنــوان معاونــان وی 

ــد. انتخــاب کردن
وزارت دفــاع آمریــکا چنــد روز پیــش اعــالم کــرد »مــال اختــر 
ــدون  ــای ب ــه هواپیم ــان در حمل ــابق طالب ــر س ــور« رهب منص

ــکا اعــالم کــرده  ــکا کشــته شــده اســت. آمری سرنشــین آمری
ــتان  ــت بلوچس ــن« ایال ــه »دالبندی ــر در منطق ــال اخت ــود م ب
پاکســتان مــورد هــدف قــرار گرفتــه اســت. مقامــات افغانســتان 
و آمریــکا نیــز کشــته شــدن مــال اختــر را تاییــد کــرده بودنــد. 
 وزارت خارجــه پاکســتان در واکنــش بــه حملــه هوایــی 
نیروهــای آمریکایــی در پاکســتان ســفیر آمریــکا در اســالم آباد 
را فــرا خوانــد و مراتــب اعتــراض خــود را بــه وی ابــراز داشــت.

ــت  ــر حماع ــق« رهب ــمیع الح ــا س ــر »موالن ــای اخی  در روزه
علمــای اســالم پاکســتان در گفتگــو بــا رســانه هــا اعــالم کرده 
ــود در صــورت  ــرده ب ــت ک ــر منصــور وصی ــال اخت ــه م ــود ک ب
ــت اهلل« را را  ــال هیب ــا »م ــی« ی ــن حقان مرگــش »ســراج الدی

ــد.  ــوان جانشــین وی انتخــاب کنن بعن
ــچ  ــور هی ــر منص ــال اخت ــرگ م ــود: م ــزوده ب ــه اف وی در ادام

ــد آورد. ــود نخواه ــان بوج ــوف طالب ــی در صف ــه خلل گون
ــال  ــوب« پســر »م ــال یعق ــه »م گزارشــها حاکــی از آنســت ک
عمــر« رهبــر اســبق طالبــان و »ســراج الدیــن حقانــی« رهبری 
ــر  ــد اگ ــن باورن ــر ای ــان ب ــد. کارشناس ــول نکردن ــان را قب طالب
»مــال یعقــوب« رهبــری طالبــان را بعهــده مــی گرفــت اتحــاد 

بیشــتری در بیــن ایــن گــروه بــه وجــود مــی آمــد.
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آ ســـــــیا

هنــد و روســیه بــه روابــط بــا یکدیگــر توجــه خاصــی دارنــد.
هند کشــوری اســت کــه بــا روســیه توافقنامــه هــای نظامی و 

اســتراتژیک گســترده ای دارد.
ــد  ــی رود. هن ــمار م ــیه بش ــه روس ــان دیرین ــد از همپیمان هن
ــی و  ــای نظام ــه ه ــیه توافقنام ــا روس ــه ب ــت ک ــوری اس کش
اســتراتژیک گســترده ای دارد. ایــن کشــور نــه تنهــا در بخــش 
ــش  ــی در بخ ــرژی و حت ــن ان ــش تامی ــه در بخ ــی بلک دفاع
هســته ای وابســته بــه روســیه مــی باشــد و از ســویی دیگــر 
ــورهای  ــا کش ــد ب ــی هن ــلیحات نظام ــن تس ــیه در تامی روس
ــا حــدی رژیــم اســرائیل رقابتــی  غربــی از جملــه آمریــکا و ت
جــدی را دنبــال مــی کنــد. »بــاراک اوبامــا« رئیــس جمهــور 
آمریــکا در ســفر ســال گذشــته خــود بــه هنــد بــا اشــاره بــه 
ــالم  ــکا اع ــد و آمری ــادی هن ــی و اقتص ــای دفاع همکاریه
ــکا تعییــن خواهــد کــرد  کــرد کــه نظــم نویــن آســیا را آمری
و اظهــارات اوبامــا توجــه مقامــات روســی را بــه عمــق مســئله 

ــرد. معطــوف ک
در ذیــل بــا اشــاره بــه ســفرهای مقامــات هنــد بــه روســیه و 
نیــز ســفر »دیمیتــری مــدودف« رئیس جمهــور وقت روســیه 
ــی و  ــط نظام ــت رواب ــو و اهمی ــی ن ــه دهل ــال 20۱0 ب در س
اســتراتژیک هند وروســیه و از ســویی دیگــر اتحاد کشــورهای 
هنــد، روســیه، چیــن، برزیــل و آفریقــای جنوبــی موســوم بــه 
ــرار داده  ــی ق ــورد بررس ــکا، را م ــل آمری ــس« در مقاب »بریک
در آخــر بــه چالــش هــا و فرصــت هــای موجــود بــر ســر راه 
روســیه در ارتبــاط و گســترش رواط اســتراتژیک  خــود بــا هند 

اشــاره خواهیم داشــت.
»سوشــما ســوراج« وزیــر امــور خارجــه هنــد روز دوشــنبه و در 
حاشــیه چهاردهمیــن نشســت وزرای خارجــه هنــد، روســیه و 
چیــن، از همتایــان چینــی و روســی خــود خواســت در راســتای 
تغییــر در ســاختار شــورای امنیــت ســازمان ملــل از عضویــت 

دائــم هنــد در ایــن ســازمان حمایــت کننــد.
ــورای  ــاختار ش ــر در س ــزوم تغیی ــتای ل ــت: در راس  وی گف
ــن  ــش تعیی ــا نق ــتیم ت ــن خواس ــیه و چی ــا از روس ــت، م امنی
کننــده خــود را در گفتگوهــای میــان دولــت هــا ایفــا کننــد. 
ایجــاد تغییــر در موقعیــت هنــد و تبدیــل آن بــه عضــو دائــم 

شــورای امنیــت ســازمان ملــل بســیار مهــم اســت.

امــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت پاکســتان از همپیمانان 
چیــن در منطقــه محســوب مــی شــود و درخواســت عضویــت 
ــن  ــت چی ــا مخالف ــل ب ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــد در ش هن
روبــرو خواهــد شــد. از ســوی دیگــر چیــن در اقدامــی جدیــد 
ــا  ــام »موالن ــن ن ــرار گرفت ــر ق ــی ب ــد را مبن ــت هن درخواس
مســعود اظهــر« ســرکرده گــروه تروریســتی جیــش محمــد در 
لیســت ســیاه ســازمان ملــل را وتــو کــرد و ایــن اقــدام چیــن 

مــورد نارضایتــی ســران دهلــی نــو شــد.
ــا  ــن اســت کــه ب ــان وجــود دارد ای ــن می ــی کــه در ای واقعیت
ــت  ــه عضوی ــد ب ــد نمــی توان ــود مخالفــت پاکســتان، هن وج
دائــم شــورای امنیــت ســازمان ملــل درآیــد. از ســوی دیگــر 
»بــاراک اوبامــا« رئیــس جمهــور آمریــکا در ســخنرانی خــود 
ــراً در  ــه اخی ــت هســته ای ک ــی امنی ــن الملل ــس بی در کنفران
واشــنگتن برگــزار شــد از دو کشــور هنــد و پاکســتان خواســت 
ــد. در  از افزایــش ســالحهای هســته ای خــود خــودداری کنن
ایــن میــان »نــواز شــریف« نخســت وزیــر پاکســتان نیــز بــه 
بهانــه حملــه تروریســتی پــارک »گلشــن اقبــال« الهــور در 
مــاه مــارس 20۱6 کــه در آن 75 نفــر کشــته و بیــش از 200 
نفــر کشــته شــدند در کنفرانــس بین المللــی امنیت هســته ای 
در واشــنگتن حضــور پیــدا نکــرد. »نارنــدرا مــودی« نخســت 
ــات  ــت و مقام ــور یاف ــس حض ــن کنفران ــد در ای ــر هن وزی
پاکســتان در مقابــل ســخنان اوبامــا موضــع گیــری کردنــد.

»ســرگئی الوروف« وزیــر امــور خارجــه روســیه روز دوشــنبه 
ــا همتایــان چینــی و هنــدی خــود در  در نشســت مشــترکی ب
شــهر مســکو دربــاره مســائلی نظیــر حــل  وفصــل درگیری هــا 
در خاورمیانــه، اوکرایــن و افغانســتان و مســائل دیگــر به بحث 

پرداخــت.
بــر اســاس اعــالم وزارت امــور خارجــه روســیه، ایــن نشســت 
ــر خارجــه روســیه، سوشــما  ــا حضــور ســرگئی الوروف، وزی ب
ســوراج، وزیــر خارجــه هنــد و »وانــگ یــی« وزیــر 
خارجــه چیــن در چهاردهمیــن نشســت ســه جانبــه در 
فرمــت RIC باشــد. ایــن نشســت هــا بــا تمرکــز بــر مســائل 
ــزار  ــن ســه کشــور برگ ــان ای ــی و همکاری هــای می بین الملل
ــن  ــت ای ــنبه ریاس ــت روز دوش ــد از نشس ــود بع ــرار ب ــد. ق ش

ــه هنــد واگــذار شــود. گــروه ب

وزارت امــور خارجــه روســیه در بیانیــه ای تصریــح کــرده بــود: 
ــور  ــنبه، وزرای ام ــت روز دوش ــان نشس ــت در جری ــرار اس ق
خارجــه کشــورهای چیــن، روســیه و هنــد مســائل منطقــه ای 
ــی و جنــگ مشــترک  ــن الملل ــن بی ــت قوانی ــی، تقوی و جهان
بــا چالشــهای مشــترک را بررســی کننــد. توجــه ویــژه ای نیــز 
صــرف وضعیــت خاورمیانــه و شــمال آفریقــا از جملــه وضعیت 
کشــورهای ســوریه، عــراق، لیبــی، فرآینــد صلــح خاورمیانــه، 
وضعیــت افغانســتان و حل وفصــل بحــران در اوکرایــن خواهــد 

شد.
ــه مکانیســم  ــن ک ــار ای ــا اظه ــیه ب ــه روس ــور خارج وزارت ام
ــبکه  ــک ش ــی از ی ــش مهم ــیه-چین-هند )RIC( بخ روس
دیپلماتیــک چنــد جانبــه اســت، تاکیــد کــرد ایــن نشســتها بــه 
ــر و متحــد در  ــع، براب ــی جام ــه یــک نظــام امنیت دســتیابی ب
منطقــه آسیا-اقیانوســیه و همچنیــن توســعه اقتصــادی پایــدار 

ایــن منطقــه کمــک خواهــد کــرد.
همچنیــن بر اســاس بیانیــه ایــن وزارتخانه مســائل مربــوط به 
هماهنگــی هــای اجالس هــای چنــد جانبــه شــامل ســازمان 
ملــل، ســازمان همــکاری شــانگهای، بلــوک اقتصــادی 
بریکــس)BRICS(، کنفرانــس تدابیــر تعامــل و ایجــاد اعتماد 
ــر در شــرق  ــدد دیگ ــد اجــالس متع ــیا )CICA( و چن در آس
ــد  ــرار خواه ــش ق ــت پوش ــت تح ــن نشس ــز در ای ــیا نی آس

گرفــت.
»نارنــدرا مــودی« نخســت وزیــر هنــد در ســال 20۱5 
ــا »والدیمیــر پوتیــن«  میــالدی در ســفر خــود بــه مســکو ب
رئیــس جمهــور روســیه دیــدار و گفتگــو کــرد و تفاهــم 
ــد  ــید. هن ــا رس ــه امض ــور ب ــن دو کش ــز بی ــی نی ــه های نام
و روســیه نشســت دوجانبــه ســران را از ســال 2000 بــه طــور 
متنــاوب در دهلــی نــو و مســکو بــه منظــور بررســی و تقویــت 
روابــط دو کشــور در زمینه هــای گوناگــون نظامــی، تجــاری و 

ســرمایه گــذاری برگــزار می کننــد.
دو کشــور در ایــن ســفر قراردادهــای نظامــی بــه ارزش بیــش 
از ۱0 میلیــارد دالر را کــه یکــی از آنهــا خریــد 4 فروند کشــتی 
جنگــی رادارگریــز از نــوع »کریــواک« یــا »تالــوار« بــه ارزش 
3 میلیــارد دالر اســت، امضــا کردنــد. 2  قــرارداد دیگــر بــرای 
ــی  ــد هوای ــتم پدافن ــرد و 5 سیس ــد بالگ ــن فرون ــد چندی خری
»اس 400« نیــز در ســفر »مــودی« بــه مســکو امضــا شــد.

آمریــکا بــا فــروش تجهیــزات نظامــی بــه ارزش بیــش از ۱0 
ــده  ــن صادرکنن ــته، بزرگتری ــال گذش ــارد دالر در ۱0 س میلی
ــای  ــای قرارداده ــی امض ــت، ول ــوده اس ــد ب ــه هن ــالح ب س
جدیــد بیــن روســیه و هنــد باعــث خواهــد شــد کــه روســیه 
ــزات  ــده تجهی ــن صادرکنن ــورت بزرگتری ــر بص ــار دیگ یکب

ــه هنــد درآید. نظامــی ب
دیگــر موضوعــات مــورد عالقــه دو طــرف، نفــت و گاز، 
ــه  ــای تروریســتی از جمل ــت گروه ه ــوریه و فعالی ــت س وضعی
ــا  ــودی ب ــای م ــه در گفتگوه ــود ک ــه ب ــش در خاورمیان داع
»والدیمیــر پوتیــن« رئیــس جمهــوری روســیه مــورد بحــث 

ــت. ــرار گرف ــر ق ــادل نظ و تب
ــر  ــد ب ــا تاکی ــیه در ســخنانی ب ــه روس ــودی پــس از ورود ب م
گســترش روابــط دفاعــی هنــد و روســیه گفتــه بــود: روســیه 
همچنــان بــه عنــوان بزرگتریــن شــریک دفاعــی هنــد باقــی 
ــور  ــام وزارت ام ــم مق ــنکر« قائ ــد. »اس جــی ش ــد مان خواه
خارجــه هنــد نیــز در گفتگــو بــا خبرنــگاران در دهلــی نــو، در 
مــورد ایــن دیــدار گفــت: هنــد و روســیه قراردادهــای متعددی 
ــیه  ــودی از روس ــدار م ــول دی ــون در ط ــای گوناگ در زمینه ه

امضــا خواهنــد کــرد.

علی کاوسی نژادهمکاری های استراتژیک هند و روسیه؛چالشها و فرصتها
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هنــد و روســیه در نظــر دارنــد ارزش مبــادالت تجــاری 
دوجانبــه را از ۱0 میلیــارد دالر کنونــی بــه 30 میلیــارد 
ــی  ــه ج ــه گفت ــد. ب ــش دهن ــده افزای ــال آین دالر در ۱0 س
شــنکر، گســترش روابــط اقتصــادی بیــن دو کشــور از اولویــت 

ــود. ــد ب ــوردار خواه ــدار برخ ــن دی ــی در ای خاص
ــوروی  ــت از دوران ش ــی پراهمی ــیه میراث ــد و روس ــط هن رواب
اســت. در ایــن دوران هنــد متحــد غیررســمی شــوروی 
ــاب  ــیار در ب ــعارهای بس ــم ش ــد و علیرغ ــی  آم ــمار م ــه ش ب
ــود. در  ــه ایــن ابرقــدرت وابســته ب ــه شــدت ب عــدم تعهــد، ب
ــتان  ــا پاکس ــال ۱954، ب ــکا در س ــه آمری ــود ک ــن دوران ب ای
پیمــان دفاعــی امضــا کــرد و حامــی ایــن کشــور شــد و هنــد 
سوسیالیســت  مــآب، طبیعتــاً بــه ســوی شــوروی ســوق یافت. 
افــزون بــر ایــن، ائتــالف چیــن بــا پاکســتان و جنــگ چیــن 
و هنــد در ســال ۱962، زمینــه گســترده تری بــرای همــکاری 

ــم آورد. ــن فراه ــتراتژیک طرفی اس
در دوران پســا جنــگ ســرد، به ویــژه از دوران »والدیمیــر 
ــای  ــد احی ــا رون ــارن ب پوتیــن« رئیــس جمهــور روســیه و مق
روســیه، روابــط هنــد و روســیه بــه تدریــج بــه ســوی 
ــال  ــه در س ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــش رف ــته پی ــای گذش احی
ــان  ــه مشــارکت اســتراتژیک می ــا امضــای موافقتنام 2000، ب
ــا  ــد و تالش ه ــاز ش ــط آغ ــدی در رواب ــور، دوره جدی دو کش
بــرای بســط و تعمیــق روابــط افــزون شــد. ایــن موافقتنامــه 
در واقــع چهارچوبــی بــرای بســط روابــط دو کشــور، در 
درازمــدت فراهــم آورد. از آن مقطــع دو کشــور روابــط خــود را 
ــی،  ــت فعل ــد. در وضعی ــری کرده ان ــوب پی گی ــن چهارچ در ای
ــی  ــتراتژیک و نظام ــادی و سیاسی-اس ــای اقتص همکاری ه

مهم تریــن حوزه هــای همــکاری دو کشــور هســتند.
ــع آن  ــه تب ــا و ب ــه همکاری ه ــن جنب ــوان مهم تری ــاید بت ش
ــی  ــوزه نظام ــیه را در ح ــد و روس ــه گســترش هن ــط رو ب رواب
ــن  ــواره مهم تری ــابق هم ــوروی س ــد از دوران ش ــت. هن دانس
ــان  ــع بنی ــت و در واق ــوده اس ــی ب ــلیحات روس ــدار تس خری
ــی دارد.  ــوی روس ــگ و ب ــور، رن ــن کش ــی ای ــت دفاع صنع
ــه  ســابقه همــکاری  هــای نظامــی هنــد و شــوروی ســابق ب
۱962 بــاز می گــردد، هنگامــی کــه هنــد بــرای نخســتین بــار 
بالگــرد، هواپیماهــای ترابــری و جنگنده هــای میــگ-2۱ را از 

ــرد. ــت ک ــوروی دریاف ش
در همیــن ســال هنــد و پاکســتان با تحریــم تســلیحاتی غرب 
ــترده  ــرای ورود گس ــه را ب ــر زمین ــن ام ــدند و همی ــه ش مواج
ــم آورد؛  ــد فراه ــی هن ــی و نظام ــت دفاع ــه صنع ــوروی ب ش
ــتانه فروپاشــی شــوروی، 70 درصــد  ــه در آس ــه ای ک ــه گون ب
ــروی  ــزات نی ــد تجهی ــی، 80 درص ــروی زمین ــزات نی تجهی
هوایــی و 85 درصــد تجهیــزات نیــروی دریایــی ایــن کشــور 

ــود. ســاخت شــوروی ب
در دوران پــس از فروپاشــی شــوروی نیــز دو کشــور 
بالفاصلــه در ســال ۱993، قــراردادی بــرای همــکاری بلنــد 
ــرارداد در  ــن ق ــد. ای ــا کردن ــی امض ــه نظام ــدت در زمین م
ــد. در  ــد ش ــر تمدی ــال دیگ ــدت ۱0 س ــه م ــال 2000، ب س
ــاو  ــد ن ــه خری ــق ب ــد موف ــال 2004، هن ــن دوره و در س ای
هواپیمابــر »ادمیــرال گورشــکوف« بــه مبلــغ ۱/5 میلیــارد 
دالر شــد. البتــه مجمــوع ایــن قــرارداد، بــا در نظــر داشــتن 
ایجــاد تاسیســات بنــدری الزم توســط روســیه بــه 3 میلیــارد 
ــود در  ــرار ب ــر، ق ــاو هواپیماب ــن ن ــت. ای ــیده اس دالر رس
ــل  ــه دلی ــا ب ــود، ام ــل داده ش ــد تحوی ــه هن ــال 2008 ب س
ــر  ــاو و مهم ت ــن ن ــازی ای ــد نوس ــکالت در رون ــی مش برخ
آنکــه روس هــا بــه دفعــات قیمــت آن را افزایــش دادنــد و تا 
حــدی باعــث رنجــش هندی هــا نیــز شــدند، قــرار بــود تــا 

ــد تحویــل داده شــود. ــه هن ســال 20۱2 ب
پنجــم  نســل  فــروش  قــرارداد  نیــز   2007 ســال  در 

ــن  ــد، در مســکو امضــا شــد. ای ــه هن جنگنده هــای روســی ب
هواپیماهــا قــرار بــود در ســال 20۱7، بــه نیــروی هوایــی هنــد 
ــان  ــی می ــروژه نظام ــوع 200 پ ــوند. در مجم ــل داده ش تحوی
هنــد و روســیه در حــال انجــام اســت، پروژه هایــی کــه ارزش 
آنهــا ۱8 میلیــارد دالر بــرآورد می شــود. افــزون بــر ایــن، هنــد 
ــلیحات در  ــزرگ تس ــدار ب ــن خری ــر دومی ــال های اخی در س

جهــان بــوده اســت.
بنابرایــن، هنــد بــه عنــوان مشــتری ســنتی تســلیحات روســی 
و کشــوری کــه هنــوز 70 درصــد نیازهــای تســلیحاتی خــود 
ــت  ــور از اهمی ــن کش ــرای ای ــد، ب ــن می کن ــیه تامی را از روس
ویــژه ای برخــوردار اســت. اهمیــت ایــن کشــور بــرای روس ها 
هنگامــی بهتــر قابــل درک اســت کــه توجــه داشــته باشــیم 
ــان، از 44 درصــد در  ــازار تســلیحاتی جه ــا از ب ســهم روس ه
ــه ۱990  ــر ده ــد در اواخ ــه 4 درص ــوروی، ب ــر دوران ش اواخ
ــوذ در  ــیار و نف ــای بس ــا تالش ه ــان ب ــت و آن ــش یاف کاه
بازارهایــی چــون هنــد و چیــن، توانســته اند ایــن ســهم را بــه 

ــانند. ــال 2009 برس ــد در س 23 درص
در وضعیــت فعلــی و بنــا بــر آمارهای موسســه مطالعــات صلح 
ــلیحاتی  ــادرات تس ــرای ص ــازار ب ــن ب ــد دومی ــتکهلم، هن اس
روســیه پــس از چیــن اســت و 24 درصــد کل صــادرات ایــن 
ــد کل  ــه 77 درص ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــذب می کن ــور را ج کش

ــا 8  ــا ب ــت و بریتانی ــیه اس ــد از روس ــلیحاتی هن واردات تس
ــدی صــدور  ــای بع ــا 5 درصــد، در رده ه ــرائیل ب درصــد و اس
ــای  ــی گوی ــه خوب ــام ب ــد. ارق ــرار دارن ــد ق ــه هن تســلیحات ب
ــا فاصلــه بســیار از رقبــا بــر  ایــن امــر هســتند کــه روســیه ب
ــا ورود آمریــکا  ــازار تســلیحاتی هنــد مســلط اســت. البتــه ب ب
بــه ایــن بــازار، روســیه بــا رقیبــی بــزرگ و سرســخت مواجــه 

ــد. خواهد ش
در وضعیــت فعلــی، هنــد تنهــا کشــوری اســت کــه بــا روســیه 
قــراداد خریــد تســلیحات و کمک هــای نظامــی و فنــی بلنــد 
ــوب  ــت. در چهارچ ــرده اس ــد ک ــال ۱994 منعق ــدت از س م
ــارد دالر از روســیه  ــد ســاالنه حــدود 2 میلی ــرارداد، هن ایــن ق
تســلیحات و خدمــات فنــی دریافــت می کنــد. البتــه 
ــازه واردی  ــر ت ــه بازیگ ــکا ک ــژه آمری ــیه به وی ــای روس رقب
اســت و نیــز رژیــم اســرائیل، سرســخت اند. بــر همیــن مبنــا، 
در ســفر »دمیتــری مــددوف« رئیــس جمهــور وقت روســیه به 
شــدت تالش شــد تــا فــروش ۱26 هواپیمــای میــگ 35 را به 

ارزش ۱۱ میلیــارد دالر، بــه امضــا برســد.

ــک و  ــل ژئوپلتی ــه دالی ــزی ب ــیای مرک ــه آس ــد در منطق هن
ژئواکونومیــک، از منافــع مهمــی برخــوردار اســت. ایــن منطقه 
ــد اهمیــت دارد و بخــش  ــرای هن ــرژی، ب از لحــاظ امنیــت ان
مهمــی از دیپلماســی انــرژی هنــد را بــه خــود مشــغول کــرده 
اســت. آخریــن نمــاد اهمیــت انــرژی ایــن منطقــه بــرای هنــد 
را در امضــای موافقتنامــه خــط لولــه گاز موســوم بــه »تاپــی« 

می تــوان دیــد.
از ســویی دیگــر هنــد در ایــن منطقــه به ویــژه در تاجیکســتان 
ــداف  ــترک دارد، اه ــرز مش ــتان م ــتان و پاکس ــا افغانس ــه ب ک
اســتراتژیکی را دنبــال می کنــد کــه تاســیس پایــگاه هوایــی در 
ایــن کشــور، مهم تریــن آنهاســت. در واقــع تاجیکســتان اولیــن 
و تنهــا کشــوری اســت کــه هنــد موفــق بــه تاســیس پایــگاه 

هوایی در آن شــده اســت.
ــت  ــور وق ــس جمه ــدودف، رئی ــری م ــه روزه دیمیت ــفر س س
روســیه بــه هنــد، در 20 دســامبر 20۱0 را بســیاری از 
ــرده  ــی ک ــژه ای ارزیاب ــت وی ــدی دارای اهمی ــران هن تحلیلگ
ــی  ــه ارزیاب ــان داد ک ــفر نش ــن س ــج ای ــه نتای ــد. البت بودن
ــای  ــفر قرارداده ــن س ــت. در ای ــوده اس ــع نب ــان دور از واق آن
اســتراتژیک به ویــژه در حــوزه نظامــی میــان دو کشــور امضــا 
ــادل  ــث و تب ــی بح ــائل سیاس ــی از مس ــورد برخ ــد و در م ش
نظــر شــد و همچنیــن گســترش همکاری هــای اقتصــادی و 

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق ــی در دس نظام
ــی و  ــر طراح ــر س ــق ب ــفر، تواف ــن س ــرارداد ای ــن ق مهم تری
ــا همــکاری دو  توســعه جنگنده هــای نســل پنجــم روســیه ب
کشــور بــود. بــر مبنــای ایــن توافــق، قــرار اســت هنــد 200 
ــه ارزش  ــی را ب ــم روس ــل پنج ــای نس ــد از جنگنده ه فرون
ــل، در  ــد و در مقاب ــداری نمای ــارد دالر خری ــی 30 میلی تقریب
پــروژه توســعه ایــن جنگنده هــا مشــارکت داشــته باشــد. تولید 
ــرکت  ــط دو ش ــترکاً توس ــت مش ــرار اس ــا ق ــن جنگنده ه ای
ــی دو کشــور صــورت  ــروی هوای ــرای نی ــدی و روســی، ب هن

ــرد. گی
انتظــار مــی رود بیــن ســال های 2020 و 2030تعــداد 250 
ــوان بخشــی  ــه عن ــد شــود. ب ــا تولی ــن جنگنده ه ــد از ای فرون
ــرا، 40 متخصــص  ــاز نخســت اج ــرار اســت در ف ــق ق از تواف
روســی و هنــدی بــر روی ایــن پــروژه کار کننــد. هزینــه اولیه 
ــه  ــرآورد شــده کــه ب ــارد دالر ب ــرارداد ۱۱ میلی اجــرای ایــن ق
طــور مســاوی میــان دو کشــور تقســیم شــده اســت. هزینــه 
ــون دالر  ــز ۱00 میلی ــا نی ــن هواپیماه ــد از ای ــر فرون ــد ه تولی
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ــت. ــده اس برآورد ش
ــرای  ــور ب ــان دو کش ــز می ــری نی ــه دیگ ــن توافقنام همچنی
ــد شــد کــه  ــز منعق ــری نی ــد مشــترک هواپیماهــای تراب تولی
ــد از ایــن هواپیماهــا  ــرار اســت 250 فرون در چهارچــوب آن ق
مشــترکاً تولیــد شــود. همچنیــن اظهــارات مقامــات دو طــرف 
ــه  ــوط ب ــرارداد، حکایــت از پیشــرفت هایی در مذاکــرات مرب ق
روزآمــد کــردن جنگنده هــای ســوخوی روســیه کــه قبــاًل بــه 
هنــد فروخته شــده اســت، دارد. افــزون بــر ایــن 29 موافقتنامه 
دیگــر نیــز میــان دو کشــور منعقــد شــد کــه همگــی نشــان از 

ــرای بســط روابــط دارد. تــالش طرفیــن ب
ــد و  ــن هن ــی بی ــت  تفاهم ــز  یادداش ــته ای نی ــه هس در زمین
ــی  در  ــی  و  فن ــای علم ــترش  همکاری  ه ــاره  گس ــیه  درب روس
 زمینــه  اســتفاده  صلح آمیــز  از  انــرژی  اتمــی بــه امضــا رســید. 
ــاً    ۱8  واحــد  ــرار اســت  جمع ــه ق طبــق توافــق صــورت گرفت
ــود.  ــداث ش ــد  اح ــیه در هن ــروگاه هســته ای از ســوی روس نی
ــاز  ــورد نی ــرژی م ــت ان ــرده اس ــد ک ــیه تعه ــن روس هم چنی
بــرای اقتصــاد هنــد را کــه بــه شــدت نیازمنــد ســوخت اســت، 

ــم آورد. ــال 2032 فراه ــا س ت

چالش ها و فرصت ها:
ــی از  ــکا دیدارهای ــه و آمری ــس، فرانس ــن، انگلی ــات چی مقام
هنــد داشــته انــد و قرارداهــای نظامــی ای بــا ایــن کشــور بــه 
ــن و  ــن چی ــترده ای بی ــای گس ــد. قرارداده ــانده ان ــا رس امض
ــر  ــو« نخســت وزی ــد در ســفر دســامبر 20۱0 »ون جیابائ هن
ــرون« نخســت  ــد کام ــه امضارســید. »دیوی ــن ب پیشــین چی
وزیــر انگلیــس، در ســفری بــه هنــد اعــالم داشــت کــه دولــت 
ــا ایــن کشــور  ــه توســعه روابــط ب ــژه ای ب ــگاه وی ائتالفــی، ن

دارد.
ــد  ــود تاکی ــر خ ــی اخی ــرد دفاع ــری راهب ــس در بازنگ انگلی
ــون  ــوری همچ ــای نوظه ــا دولته ــالت ب ــترش تعام ــر گس ب
هنــد دارد و بــر ایــن بــاور اســت کــه مــی بایســت تعامــالت 
ــران کســری  ــرای جب ــته از کشــورها، ب ــن دس ــا ای ــی ب نظام
ــز  ــکا نی ــرد. آمری ــن کشــور صــورت گی ــه چشــمگیر ای بودج
اخیــراً در پــی گســترش همکاریهــای هســته ای غیــر نظامــی 
ــرژی  ــعه ان ــه توس ــرده ک ــالم ک ــی اع ــه تازگ ــد ب ــت. هن اس
ــن  ــه همی ــت و ب ــرار داده اس ــود ق ــتور کار خ ــی را در دس اتم
ــن  ــکا در ای ــا آمری ــا را ب ــا همکاریه دلیــل در تــالش اســت ت

ــد. ــه گســترش ده زمین
ــظ  ــه حف ــه ب ــته ک ــر آن داش ــیه را ب ــی روس ــن تحرکات چنی
جایــگاه خــود اقــدام کنــد و وفــاداری ایــن کشــور را به خــود و 
ــده و همچنیــن راکتورهــای  ــه پیمان هــای جت هــای جنگن ب
ــن  ــا ای ــنهادات غربی ه ــذارد پیش ــد و نگ ــظ کن ــته ای حف هس
رونــد را دچــار اختــالل کنــد. اساســاً روســیه نمــی خواهــد 70 
درصــد از صــادرات تســلیحاتی اش بــه هنــد، در نتیجه توســعه 

روابــط دیگــران بــه مخاطــره بیافتــد.
ــد  ــی توان ــه م ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــن ب ــش از ای ــیه پی روس
ــل  ــی برزی ــود یعن ــتراتژیک خ ــرکای اس ــر ش ــد و دیگ ــا هن ب
و چیــن، اتحــادی علیــه توســعه طلبــی هــای غــرب شــکل 
دهــد. روس هــا در تــالش بودنــد تــا حتــی بــا اســتفاده از اهرم 
فــروش تســلیحات و یــا حتــی توســعه تعامــالت اقتصــادی و 
انــرژی، همســویی هنــد را در مــورد مقابلــه بــا تهدیــد 
آمریــکا و ناتــو بــا خــود همــراه ســازند. چنیــن دیدگاهــی نــه 
ــا نتیجــه مطلوبــی مواجــه نشــد بلکــه هنــد را بــر آن  تنهــا ب
ــرای برطــرف ســاختن نیازهــای  ــه تنــوع ب ــا روی ب داشــت ت

ــود آورد. خ
ــس،  ــالس بریک ــات روس در 2007 و در اج ــارات مقام از اظه
ــد  ــن اندیشــه بودن ــان در ای ــه آن ــد ک ــر مــی آی ــه ب ــن نکت ای
ــکا  ــدار آمری ــه در م ــا کمــک کشــورهایی ک ــازمانی ب ــه س ک

قــرار ندارنــد شــکل دهنــد تــا بــه تقویــت نظــم چنــد جانبــه 
ــه  ــود را در عرص ــگاه خ ــق جای ــن طری ــرده و از ای ــک ک کم
بیــن المللــی پیــدا کننــد. پوتیــن در این ســال اظهــارات تندی 
علیــه رفتارهــای توســعه طلبانــه آمریــکا اظهــار کــرده و بیــان 
داشــت کــه مــی خواهــد بــه هــر طریــق جلــوی آمریــکا را بــا 

کمــک شــرکایش بگیــرد.
ــی صــادرات  ــرژی و حت ــای اقتصــادی و ان ــتفاده از اهرم ه اس
ــد  ــا بتوان ــد ت ــه مســکو کمــک کن ــد ب ــز نمی توان ــلحه نی اس
همســویی ایــن کشــور را در پی داشــته باشــد؛ زیــرا اساســاً این 
ــر از میــزان تعامالتــی اســت کــه هــر دو  میــزان بســیار کم ت
کشــور بــا آمریــکا و اروپــا دارنــد. تجــارت بیــن هنــد و روســیه 
در ســال 20۱0، بــه ۱0 میلیــارد دالر رســیده و قــرار اســت این 
میــزان در طــول پنــج ســال بــه 20 میلیــارد برســد. در حالــی 
کــه جمــع تجارت روســیه بــا اتحادیــه اروپــا 246 میلیــون دالر 
در ده مــاه اول ســال 20۱0 و تجــارت بــا چیــن نیــز تنهــا 47.5 
میلیــارد دالر در همیــن دوره بــوده اســت. تجــارت هند بــا اروپا 

نیــز در 20۱0، ۱58 میلیارد دالر اســت.
بــه همیــن دلیــل انتظــاری کــه روس هــا از هنــد بــا تکیــه بــر 
برخــی از تعامــالت داشــته اند، نمــی توانــد چنــدان معقــول بــه 
نظــر برســد. حتــی در مــورد همــکاری روســیه بــرای تحقــق 
 آرزوی  دیرینــه  هنــد جهــت عضویــت در شــورای امنیــت نیــز 
ــراز  ــود اب ــا وج ــی ب ــود دارد. دهل ــدی ای وج ــای ج تردید ه
عالقــه بــه عضویــت در ســازمان همــکاری شــانگهای هنــوز 
عضــو ایــن ســازمان نشــده اســت. هنــد فقط عضــو ناظــر این 

ســازمان است.
ــرده  ــالم ک ــازمان اع ــر س ــای دیگ ــه اعض ــا ب ــکو باره مس
کــه مایــل اســت هنــد را در میــان اعضــای دائــم ســازمان 
همــکاری شــانگهای ببینــد. احتمــاال برخــی خواســته 
ــه  ــد ب ــن رون ــی در ای ــع مهم ــن مان ــی چی ــای سیاس ه
ــیه  ــور روس ــس جمه ــه رئی ــد ک ــر چن ــی رود. ه ــمار م ش
درنشســت خبــری پایانــی خــود یکبــار دیگــر گفــت کــه از 
الحــاق هنــد بــه ایــن ســازمان حمایــت مــی کنــد امــا بــه 
ــت  ــق عضوی ــرای تحقی ــارات ب ــن اظه ــد ای ــی رس ــر م نظ
هنــد در ســازمان شــانگهای کافــی نیســت و الزم اســت تــا 

ــردارد. ــن کشــور گامهــای جــدی ب ای
بــا توجــه بــه توافقاتی کــه هنــد و روســیه در عرصــه نظامی و 
تســلیحاتی بــا یکدیگــر دارنــد و از طرفــی دیگــر بــرای رقابت 
بــا کشــورهای اروپایــی در جــذب بــازار تســلیحاتی کشــور هند 
ــر آن  ــیه را ب ــور، روس ــن کش ــاز ای ــورد نی ــرژی م ــن ان و تامی

داشــته اســت کــه روابــط خــود بــا هنــد را بــه صــورت جــدی 
پیگیــری نمایــد. »سوشــما ســوراج« وزیــر امــور خارجــه هنــد 
ــن و  ــه چی ــور خارج ــکو از وزاری ام ــه مس ــود ب ــفر خ در س
روســیه خواســته بــود کــه ازعضویــت دائــم هنــد در شــورای 
امنیــت ســازمان ملــل حمایــت کنننــد. در ایــن میــان روســیه 
ــور را  ــن کش ــن، ای ــه چی ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــالش دارد ب ت
متقاعــد کنــد کــه از عضویــن هنــد در شــورای امنیــت حمایت 
کنــد. امــا از ســویی چیــن بــا توجــه بــه اینکــه روابــط نزدیــک 
و دوســتانه ای بــا پاکســتان دارد تحقــق ایــن خواســته چنــدان 

آســان بــه نظــر نمــی رســد.  
روســیه پــس از ســالها ســردی در روابــط خــود بــا پاکســتان 
ــت و در  ــتان اس ــا پاکس ــود ب ــط خ ــای رواب ــدد احی در ص
ــن  ــه ای ــتان ب ــاک پاکس ــل خ ــانی در داخ ــه گاز رس عرص
ــد  ــور بتوان ــن کش ــا ای ــد ت ــی کن ــانی م ــک رس ــور کم کش
ــرکت  ــک ش ــا کم ــور را ب ــه اله ــی ب ــه گاز کراچ ــط لول خ
ــیه  ــل روس ــکاری متقاب ــن هم ــد. ای ــدازی کن روســی راه ان
ــواز  ــه »ن ــی ک ــا جای ــته ت ــت داش ــدی مثب ــتان رون و پاکس
ــر پاکســتان از »والدیمیــر پوتیــن«  شــریف« نخســت وزی
ــد.  ــفر کن ــاد س ــالم آب ــه اس ــت ب ــرده اس ــت ک درخواس
همکاریهــای متقابــل روســیه و پاکســتان مــی توانــد 
در متقاعــد کــردن چیــن بــا عضویــت دائــم هند در شــورای 

ــل مثمــر ثمــر باشــد. امنیــت ســازمان مل
ــه  ــت ک ــه داش ــی توج ــه اساس ــن نکت ــه ای ــد ب ــی بای  ول
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــل ب ــازمان مل ــد در س ــت هن عضوی
کنونــی روابــط هنــد و پاکســتان چنــدان آســان نمــی 
باشــد، امــا سیاســت خارجــی روســیه و نزدیکــی بیشــتر بــه 
ــن کشــور  ــا ای ــط اســتراتژیک ب ــداری رواب ــد جهــت پای هن
مســکو را بــرآن داشــته اســت بــا چیــن و پاکســتان روابــط 
ــا بلکــه بتوانــد ایــن دو  دوســتانه خــود را کســترش دهــد ت
ــوان  ــه عن ــد ب ــی توان ــد م ــه هن ــد ک ــد کن کشــور را متقاع
عضــوی جدیــد بــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل بپیونــدد. 
هــدف و غایــت اصلــی روســیه حفــظ و گســترش روابــط و 
همکاریهــای اســتراتژیک خــود بــا هنــد و تامیــن تســلیحات 
ــکی )اس  ــاع موش ــامانه دف ــه س ــی از جمل ــی و دفاع نظام
ــور  ــن کش ــاز ای ــورد نی ــرژی م ــن ان ــویی تامی 400( و از س
ــه  ــر چ ــلیحاتی ه ــتگی تس ــی و وابس ــا از نزدیک ــت ت اس
بیشــتر هنــد بــه کشــورهای غربــی بویــژه آمریــکا بکاهــد و 
قــدرت خــود را در منطقــه خاورمیانــه و آســیای جنوبــی بــه 

رقبــای اروپایــی و آمریکایــی خــود نشــان دهــد.
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آ ســـــــیا

مریم خرمائی

اقیانــوس آرام محــل رویارویــی دو رقیــب قدیمی 
ــک  ــر دینامی ــال تغیی ــه دنب ــی ب ــه یک ــت ک اس
منطقــه و دیگــری در فکــر حفــظ نظــم موجــود 
بــا اتــکا بــه راهبــردی اســت کــه تعریــف 
ــیفیک  ــای پاس ــای دنی ــت ه ــی از واقعی واضح

ــد. ــی ده نم
وقتــی صحبــت از متحــدان آســیایی آمریــکا بــه 
میــان مــی آیــد بایــد بگوییــم دو پدیــده دســت 
بــه دســت هــم دمــی دهنــد تــا رابطه پــر فــراز و 
نشــیب آنهــا را بــا واشــنگتن از آنچــه که هســت 
پیچیــده تــر کننــد. پدیــده نخســت در نازلتریــن 
شــکل ممکــن چالــش برخاســته از تــالش پکن 
بــه حفــظ جایــگاه و نفــوذ ســنتی خــود در دریای 
ــه  ــورهای منطق ــه کش ــت ک ــی اس ــن جنوب چی
حتــی ویتنــام را کــه ســابقه دوســتی دیرینــه بــا 
ــاالت  ــا ای ــی ب ــه فکــر هــم پیمان ــد ب پکــن دارن

متحــده انداختــه اســت.
ــی  ــیفیک را م ــات پاس ــی مناقش ــتگاه اصل خاس
ــد  ــا تجدی ــع واشــنگتن ب ــارض مناف ــوان در تع ت
ــه  ــور ب ــن کش ــل ای ــن و تمای ــی چی ــر طلب نظ

ــرد ــتجو ک ــه جس ــک منطق ــر دینامی تغیی
ــاط  ــع در ارتب ــور قط ــه ط ــه ب ــورد دوم ک ــا م ام
مســتقیم بــا پدیــده نخســت اســت از ایــن 
ــدازه  واقعیــت سرچشــمه مــی گیــرد کــه هــر ان
کشــورهای شــرق آســیا بیشــتر بــه طمــع 
برچیــدن دانــه از دامــی مــی افتنــد که واشــنگتن 
بــه اســم تامیــن امنیــت بــرای آنهــا گشــوده، بــه 
همــان انــدازه بــا ایــن تردیــد دســت بــه گریبــان 
ــد در دراز  ــکا مــی توان ــا آمری مــی شــوند کــه آی
ــازع خــود در آســیا  ــازی بالمن ــه یکــه ت مــدت ب

ــد؟ ــه ده ادام
ایــن ســوالی اســت کــه پاســخ بــه آن بــا توجــه 
ــه ثبــات قــدم چیــن در حفــظ منافــع کلیــدی  ب
ــد.  ــی نمای ــکل م ــادی مش ــد زی ــا ح ــود، ت خ
ــه  ــن در منطق ــاری پک ــوی رفت ــر الگ ــز ب تمرک
ــن اســت کــه در ســال  ــب ای ــن مطل ــای ای گوی
هــای اخیــر چیــن بیــش از آنکــه بــه فکــر حفــظ 
وضــع موجــود باشــد در جهــت متالطــم کــردن 
ــع خــود عمــل کــرده  ــه نف ــه ب دینامیــک منطق
اســت. در واقــع، ایــن تجدیــد نظــر طلبی منشــاء 
ــه  ــود در عرص ــای موج ــمکش ه ــی کش اصل

ــت. ــی اس ــن جنوب ــای چی ــردی دری راهب
ــکا  ــر رفتارهــای آمری از ســوی دیگــر، تمرکــز ب
ــا«  ــاراک اوبام ــت »ب نشــان مــی دهــد کــه دول
ــراف  ــز اعت ــن کشــور هرگ رئیــس جمهــوری ای
ــه  ــه نظــم دلخــواه واشــنگتن در منطق نکــرد ک
ــده  ــه ش ــازی گرفت ــه ب ــن ب ــوی چی ــیا از س آس
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــاید ب ــت و ش اس
ــرای  ــخصی را ب ــرد مش ــگاه راهب ــکا هیچ آمری
ــش  ــن چال ــا ای ــردن ب ــرم ک ــه ن ــت و پنج دس

ــداد. ــه ن ارائ
ــه  ــه سیاســت »چرخــش ب مســئله آن اســت ک
پاســیفیک« آمریــکا هرگــز شــفاف ســازی نشــد 
تــا معلــوم شــود کــه آیــا در دنیــای واقعیــت دوام 
مــی آورد یــا خیــر. در واقــع آنچــه کــه واشــنگتن 
از آن بــه عنــوان یکــی از اصــول زیربنایــی 

سیاســت خارجــی خــود یــاد مــی کنــد دورنمایی 
نــه چنــدان روشــن از یــک ســناریوی دو مرحلــه 
ای را بــه نمایــش مــی گــذارد: ایجــاد نگرانــی در 
ــه  ــه ک ــت آنچ ــه از باب ــورهای منطق ــان کش می
ــاده خواهــی دولــت پکــن نامیــده مــی شــود  زی
ــه ایجــاد  ــد واداشــتن کشــورهای نگــران ب و بع
ــن  ــه ای ــا ب ــن ت ــل چی ــی در مقاب ــی سیاس بلوک
ترتیــب قبــل از بــر هــم خــوردن نظــم دلخــواه 

ــردارد. ــات خــود ب واشــنگتن، دســت از مطالب
ــکا در  ــا آمری ــه آی ــت ک ــن اس ــوال ای ــال س ح
اجــرای ایــن ســناریو موفــق عمــل کــرده تــا در 
ــد؟  ــود کن ــب خ ــی را نصی ــوه کامیاب ــت می نهای
ــی  ــد در نگران ــوال را بای ــن س ــخ ای ــاید پاس ش
دموکــرات هــای کنگــره جســتجو کــرد کــه در 
ــه  ــش بودج ــه افزای ــره الیح ــی غیرمنتظ اقدام
نظامــی آمریــکا در آســیای جنــوب شــرقی را بــه 

ــیدند. ــش کش چال

اوباما و کبوترهایی که با او نمی پرند
در تاریــخ ۱9 مــاه میــالدی آوریل 20۱6، جلســه 
اســتماع یکــی از کمیتــه هــای فرعــی مجلــس 
ــرح  ــی ط ــون بررس ــکا پیرام ــدگان آمری نماین
ــرقی و  ــیای ش ــه آس ــه در منطق ــش بودج افزای
ــکالت  ــه مش ــود هم ــا وج ــه ب ــیفیک -ک پاس
الینحــل در خاورمیانــه بــه دغدغــه اصلــی دولت 
ــی  ــه جالب ــه صحن ــده- ب ــدل ش ــنگتن ب واش
ــی  ــات درون حزب ــه رخ کشــیدن اختالف ــرای ب ب

ــد. ــل ش ــکا تبدی ــای آمری ــرات ه دموک
در ایــن میــان، »بــرد شــرمن« نماینــده دموکرات 
و عضــو ارشــد کمیتــه روابــط خارجــی مجلــس، 
ــی  ــراق و بزرگنمای ــود اغ ــوع خ ــت متب ــه دول ب
ــای  ــه دری ــورد مناقش ــر م ــت جزای ــاره اهمی درب
چیــن جنوبــی را نســبت داده و اوبامــا را بــه بــازی 
ــد هــای پکــن« متهــم کــرد.   ــرگ »تهدی ــا ب ب
ــت  ــه اهمی ــه ب ــت: اگرچ ــاره گف ــن ب وی در ای

ــم،  ــه آســیا - پاســیفیک اذعــان مــی کنی منطق
ــیر  ــه در مس ــم ک ــاور داری ــداره ب ــان ان ــه هم ب
ــر  ــر س ــه ب ــم چراک ــی داری ــتباهی گام برم اش
ــکنه  ــی از س ــروز خال ــه ام ــا ب ــه ت ــری ک جزای
ــم. ــه ای ــدال راه انداخت ــگ و ج ــد، جن ــده ان مان
ــم  ــان ه ــه از ده ــاه ک ــر کوت ــار نظ ــن اظه ای
ــود  ــی ب ــد کاف ــرون آم ــا بی ــای اوبام ــی ه حزب
کــه زبــان تحلیلگــران و کارشناســان حــوزه 
شــرق آســیا را بــرای اعتــراف بــه حقایــق ناگفته 
سیاســت چرخــش بــه ســمت پاســیفیِک آمریکا 

ــد. ــاز کن ب

ــه  ــرای یک ــکا ب ــای آمری ــش ه چال
تــازی در شــرق آســیا

ــال حفــظ  ــه دنب ــه شــدت ب اگرچــه واشــنگتن ب
وضــع موجــود از راه تطمیــع کشــورهای منطقــه 
اســت، تحلیلگــران سیاســی هشــدار مــی دهنــد 
ــرد  ــازی راهب ــفاف س ــدم ش ــورت ع ــه در ص ک
ــه  ــکا در شــرق آســیا، سیاســت چرخــش ب آمری
ــود. ــه شکســت خواهــد ب پاســیفیک محکــوم ب
 در همیــن رابطــه، »هــاگ وایــت« اســتاد 
ــردِی دانشــگاه  ــی و راهب ــات دفاع ــز مطالع مرک
ملــی اســترالیا مــی نویســد: عــدم چــاره جویــی 
ــیا-  ــرد آس ــب از راهب ــی مناس ــه تعریف ــه ارائ ب
پاســیفیک، آمریــکا را بــه شکســت کشــانده و دو 
گزینــه فاجعــه بــار را پیــش روی واشــنگتن مــی 
گــذارد کــه یکــی از آنهــا عقب نشــینی از آســیا و 

ــن اســت. ــا چی ــگ ب دیگــری جن
همچنیــن وی در توضیــح تردیدهایــی کــه 
موجــب ناکارآمــدی راهبــرد فعلــی آمریــکا مــی 

ــد: ــی کن ــرح م ــل را مط ــه دلی ــود س ش
*دلیــل نخســت، کاســتی هــای ناشــی از دســت 
ــکا در  ــدان آمری ــتان و متح ــن دوس ــاال گرفت ب
منطقــه شــرق آســیا عنــوان مــی شــود. شــکی 
وجــود نــدارد کــه همــه کشــورهای ایــن حــوزه 

از قــدرت یابــی روز افــزون پکن احســاس نگرانی 
مــی کننــد امــا در عالــم واقــع، تمایــل آنهــا برای 
برهــم زدن رابطــه بــا چیــن آن هــم بــه قیمــت 
ــت  ــا محدودی ــکا ب ــواه آمری ــم دلخ ــظ نظ حف

ــود. ــرو خواهــد ب هــای جــدی روب
ــترالیا  ــه اس ــی ب ــه نگاه ــت ک ــی اس ــط کاف فق
بیاندازیــم. اســترالیا قدیمــی تریــن دوســت 
آمریــکا و نزدیکتریــن همپیمــان آن در آســیا 
محســوب مــی شــود. امــا دولــت کانبــرا اهمیــت 
زیــادی بــرای رابطــه خــود بــا پکــن قائــل اســت 
و تــا کنــون هیــچ اقدامــی کــه ایــن رابطــه را بــه 
ــرا  ــداده اســت. کانب ــدازد، انجــام ن مخاطــره بیان
حتــی بــه فکــر ایــن هــم نمــی افتــد کــه بیــن 
آمریــکا و چیــن یکــی را انتخــاب کنــد بــه ویــژه 
ــی  ــای اروپای ــا رقب ــه ب ــترالیا در مقایس ــه اس آنک
ــنگتن  ــرای واش ــه دو ب ــد درج ــک متح ــود ی خ

ــود. ــی ش محســوب م
نمونــه مثــال زدنــی دیگــر ژاپــن اســت. در بیــن 
تحلیلگــران ژاپنــی اتفــاق نظــر وجــود دارد کــه 
ــی کــه ایــن  ــه حــق آزادی کشــتی ران اســتناد ب
ــه  ــور خارج ــاع و ام ــان وزارت دف ــا ورد زب روزه
آمریــکا شــده اســت، انگیــزه خوبــی بــرای بلوک 
بنــدی سیاســی جدیــد در شــرق آســیا نیســت.  
در ایــن میــان، »فوناباشــی یوئیشــی« تحلیلگــر 
ــه  ــی ب ــارهای داخل ــم از فش ــی ه ــته ژاپن برجس
عنــوان عاملــی بازدارنــده در راه پایبنــدی توکیــو 
بــه تعهــدات خــود یــاد کــرده و مــی گویــد: ایــن 
خطــر وجــود دارد کــه وقتــی پای بــراورده شــدن 
انتظــارات بــه میــان بیایــد، اختــالف نظــر عمیق 
ــط  ــر رواب ــم ب ــای حاک ــی ه ــی از ویژگ ــه یک ب

ــدل شــود. ــش ب ــکا و متحدان آمری
تــا همیــن جــای کار هــم کــه نــگاه کنیــم، وقتی 
پــای رویارویــی بــا چیــن در میــان اســت، هیــچ 
یک از کشــورهای منطقــه از محدوده شــعارهای 
ــه  ــده نمایشــی ک ــت از پرون ــا حمای ــی و ی توخال

وقت ُکشی یا شکار اژدها!/ راز َپرسه های آمریکا در دریای چین جنوبی
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آ ســـــــیا

ــه  ــا در دادگاه اله ــیون دریاه ــل کنوانس ــه اص ــتناد ب ــا اس ــن ب فیلیپی
ــه کشــورهای  ــن انتظــار ک ــس ای ــر نمــی رود. پ تشــکیل داده، جلوت
آســیای شــرقی بخواهنــد در آینــده ای نزدیــک مخاطــرات را نادیــده 
گرفتــه و مثــل آمریــکا بــا عبــور از خــط قرمــز چیــن، وارد آب هــای 
اطــراف جزایــر مــورد مناقشــه »اســپارتلی« شــوند، بســیار بعیــد بــه 
نظــر مــی آیــد. پــس نزدیکتریــن پیــش بینــی آن اســت کــه حریــم 
ممنوعــه اژدهــای زرد تــا آینــده ای دور، دســت نخــورده باقــی خواهــد 

ــد. مان
*دلیــل دومــی کــه راهبــرد آمریــکا در شــرق آســیا را ناکارآمــد مــی 
کنــد، عــزم چیــن بــرای احیــاء جایــگاه خــود بــه عنــوان یــک قــدرت 
ــی  ــن هــدف غای ــژه در گســتره آســیا اســت. ای ــه وی ــی ب ــر جهان برت
رهبــران چیــن و یکــی از اصــول بنیادیــن حــزب حاکــم کمونیســت 
اســت. دســتکم بــه همــان انــدازه کــه آمریــکا بــه فکــر حفظ شــرایط 
موجــود اســت، چیــن در جهــت عکــس بــه تغییــر آن فکــر مــی کنــد.
ــه کــه از شــواهد یــک ســال گذشــته  ــا ایــن حســاب آن گون پــس ب
ــی در  ــچ نقصان ــک هی ــای دیپلماتی ــن ژســت ه ــد، گرفت ــی آی ــر م ب
عــزم چیــن بــرای بــه چالــش کشــیدن قــدرت آمریــکا در آســیا ایجاد 
نخواهــد کــرد. تنهــا تهدیــدی کــه مــی توانــد ســد راه پکــن بــرای 
ــا  ــری ب ــال درگی ــد، احتم ــی باش ــن جنوب ــای چی ــی در دری ماجراجوی
آمریکاســت و خــوب چیــن مطمئــن اســت کــه بــا چنیــن تهدیــدی 

ــود. مواجــه نخواهــد ب
ــح  ــر توضی ــد ب ــه ای ش ــنگتن مقدم ــر راه واش ــر س ــش دوم ب *چال
ــبت  ــیا نس ــده در آس ــاالت متح ــرد ای ــه راهب ــه ب ــومی ک ــف س ضع
داده مــی شــود یعنــی اغــراق بیــش از انــدازه دربــاره تــوان بازدارندگی 
ــاز  ــی کارس ــکا زمان ــک آمری ــای دیپلماتی ــه ه ــکا. حرب ــی آمری نظام
اســت کــه بــا پشــتوانه اقــدام نظامــی همــراه باشــد حــال آنکــه رفتــار 
چیــن ثابــت مــی کنــد کــه ایــن کشــور ایــن مســئله را جــدی تلقــی 
ــه  ــنگتن ب ــه واش ــاور دارد ک ــای زرد ب ــس، اژده ــد. برعک ــی کن نم
ــاد و  ــه فکــر عقــب نشــینی خواهــد افت ــا پکــن ب ــی ب جــای رویاروی

ــرد. ــد ب ــی نخواه ــه جای ــاب راه ب ــن عق ــای ای ــروازی ه بلندپ
ــن هــم در خــور تامــل اســت چراکــه حــرکات  ــه خوشــبینی چی البت
ــورد  ــر م ــی جزای ــه ۱2 مایل ــتیرانی در فاصل ــکا از کش ــی آمری نمایش
مناقشــه اســپارتلی گرفتــه تــا قــدم زدن اوبامــا بــر عرشــه نــاو جنگــی 
ــکا را از  ــراه آمری ــه اک ــت ک ــوی نیس ــدر ق ــدام آنق ــچ ک ــن هی فیلیپی

ــن بپوشــاند.     ــا چی ــری نظامــی ب درگی
در واقــع، پکــن دلیــل اکــراه واشــنگتن را خــوب مــی فهمــد چراکــه 
علیرغــم همــه ظاهرفریبــی هــای آمریــکا، واقعیــت هــای حاکــم بــر 
دنیــای پاســیفک احتمــال پیــروزی قاطــع و بــی دردســر واشــنگتن را 

در مصــاف بــا چیــن غیــر ممکــن مــی ســازد.
ــزاری  ــه شــاهد برگ ــکا هــم ک ــی آمری از ســوی دیگــر، جــو انتخابات
رقابــت ریاســت جمهــوری ســال 20۱6 اســت با بــه نمایش گذاشــتن 
آراء و افــکار نامزدهــای حاضــر در میانــه گــود کــه همگــی یــا از لــزوم 
ُسســت کــردن پیمــان هــای امنیتــی بــا ژاپــن و کــره جنوبــی ســخن 
مــی گوینــد و یــا بــر لــزوم حفــظ مــراودات اقتصــادی بــا چیــن تاکیــد 
ــرد  ــکا رویک ــه آمری ــت ک ــب اس ــن مطل ــر ای ــی ب ــد، گواه ــی کنن م

مداراجویانــه خــود را در آینــده نزدیــک تغییــر نخواهــد داد.
ــد  ــود بای ــا خ ــودن ب ــت ب ــورت رو راس ــنگتن در ص ــه واش ــوالی ک س
ــن را دارد؟ و  ــا چی ــدن ب ــد جنگی ــا قص ــه آی ــت ک ــن اس ــد ای بپرس
احتمــاال پاســخی کــه جــرات شــنیدن آن را نــدارد ایــن خواهــد بــود 
کــه خیــر بــرای مهــار چیــن نبایــد روی قــدرت بازدارندگــی نظامــی 

ــم. حســاب کنی
بــا ایــن اوصــاف، آمریــکا از شــانس بســیار کمــی بــرای حفــظ نظمی 
کــه در حــال حاضــر بــر پاســیفیک حاکــم اســت، برخــوردار خواهــد 
بــود. در عالــم واقــع، تــداوم قــدرت نمایــی واشــنگتن در منطقــه بــه 
کنــکاش پیرامــون نظــام هــای احتمالــی بســتگی دارد کــه در آینــده 

قابلیــت اعمــال نفــوذ در منطقــه را خواهنــد داشــت.
واقعیــت امــر در یــک جملــه خالصــه مــی شــود: آمریــکا در تبییــن 
راهبــرد پاســیفک خــود چــاره ای نــدارد جــز آنکــه بــه دنبــال نظــام 
جایگزینــی باشــد کــه از یــک ســو نقــش ایــن کشــور را در منطقــه 
بــه حداکثــر برســاند و از ســوی دیگــر اصطــکاک حاصــل از رقابــت 

ــه حداقــل مقــدار ممکــن کاهــش دهــد. واشــنگتن- پکــن را ب

ــت  ــن دول ــح بی ــه صل ــه اولی ــا امضــای توافقنام ــان ب همزم
افغانســتان و حــزب اســالمی ، زمزمــه هایــی از ســفر 
ــی  ــل شــنیده مــی شــود و ایــن در حال ــه کاب ــار« ب »حکمتی
ــتان  ــعود در افغانس ــداف آل س ــت اه ــه وی در جه ــت ک اس

ــی رود. ــش م پی
در روزهـای اخیـر همزمـان بـا امضـای توافقنامـه اولیه صلح 
بیـن دولـت افغانسـتان و حـزب اسـالمی حکمتیـار، زمزمـه 
هـای از سـفر »گلبدین حکمتیـار« رهبـر این حزب بـه کابل 
شـنیده می شـود. در روزهـای گذشـته توافقنامه صلـح دولت 
افغانسـتان و حـزب اسـالمی حکمتیـار در سـه فصـل و 25 
مـاده تنظیم شـده کـه در آن قید شـده اسـت حزب اسـالمی 
حمکتیـار با پیوسـتن به روند صلح در این کشـور مـی تواند در 
فعالیـت های سیاسـی و انتخاباتی کشـور حضور فعال داشـته 
باشـد. زندانیان این حزب نیز از زندانهای افغانسـتان آزاده شده 
و اعضـای ایـن حـزب اجـازه خواهند داشـت بـه بدنـه دولت 
افغانسـتان وارد شـوند. بـا توجـه به شـناختی کـه از »گلبدین 
حکمتیـار« مـی رود وی نیـز تمایـل دارد به یکـی از مناصب 
دولتـی دسـت یابـد. این رهبـر حزب اسـالمی که در گذشـته 
با تمام دولتهای موجود در افغانسـتان سـر سـتیز داشـته است 
و دولـت حال حاضر افغانسـتان را دسـت نشـانده بیگانیگان و 
آمریـکا می داند یکبـاره تن بـه صلـح داده اسـت و در این راه 

پیش قدم شـده اسـت.
مذاکرات صلح افغانسـتان در سـال 20۱3 میالدی موسـوم به 
»مـری۱« در اسـالم آبـاد بـا انتشـار خبـر مرگ »مـال عمر« 
رهبـر سـابق طالبان به حـال تعلیـق در آمد و پـس از آن برای 
تعییـن رهبـر جدیـد طالبـان درگیریهـای بیـن اعضـای این 
گـروه در گرفـت. در این میان »مال رسـول« از رهبران ارشـد 
طالبـان رهبـری »مال اختر منصـور« بر طالبـان را نپذیرفت و 
با وی بیعـت نکرد. این عامل باعث شـکاف و دسـته بندی در 

بیـن گـروه طالبان شـده آنها را دچـار دو دسـتگی کرد.
پس از آن پاکسـتان و افغانسـتان تالش کردند مذاکرات صلح 
افغانسـتان با مشـارکت چین و آمریکا از سـر نو احیا شود. پنج 
دور از ایـن مذاکـرات مقدماتـی صلح در اسـالم ابـاد و کابل با 
مشـارکت کشـورهای مذکور انجام شـد اما نتیجـه مطلوبی از 
ایـن مذاکـرات اخذ نشـد. »مـال اختر منصـور« رهبـر طالبان 
حاضـر به مذاکره مسـتقیم بـا دولت افغانسـتان نشـد و انجام 
مذاکـره بـا دولـت را منـوط به بـرآورده شـدن برخی خواسـته 
هـای ایـن گـروه سـاخت. از جمله ایـن شـروط می تـوان به 
خـروج نیروهای ناتـو از افغانسـتان، رهایی زندانیـان طالبان از 
زندانهای افغانسـتان و پاکسـتان و خارج شـدن نام این گروه از 

لیست سـیاه سـازمان ملل اشـاره کرد.

ــت افغانســتان  ــرای دول ــرآورده شــدن ایــن خواســته هــا ب ب
مشــکل مــی نمــود چــون »اشــرف غنــی« رئیــس جمهــور 
ــرده  ــا ک ــتراتژیک امض ــی و اس ــه نظام ــتان توافقنام افغانس
اســت کــه طبــق آن نیروهــای نظامــی ناتــو تــا ســال 20۱7 
در افغانســتان حضــور خواهنــد داشــت. »گلبدیــن حکمتیــار« 
کــه در ایــن میــان فضــا را بــرای تفاهــم بــا دولت افغانســتان 
مناســب دیــد پــا بــه میــدان گذاشــته و بــا تعییــن شــروطی 

حاضــر بــه مذاکــره بــا دولــت افغانســتان شــد.
شـروط حکمتیار مشـابه همان شـروطی بـود که طالبـان آنرا 
بـه دولت اعـالم کرده بـود اما در ایـن میان حکمتیار از شـرط 
خـروج نیروهـای ناتو از افغانسـتان چشـم پوشـی کـرد. پس 
از گذشـت تقریبـاً دو مـاه مذاکـرات بـا دولـت وحـدت ملـی 
افغانسـتان پیش نویـس توافقنامـه صلح بین حـزب حکمتیار 
آماده شـد که شـامل سـه فصل و 25 مـاده می باشـد. در این 
توافقنامه بیشـتر بـر حضور اعضـای حزب حکمتیـار در دولت 
افغانسـتان تاکید شـده اسـت که این به طبع برخـی از رهبران 

جهـادی افغانسـتان خوش نیامده اسـت.
حکمتیــار بــا توجــه بــه مصالــح شــخصی وارد میــدان صلــح 
ــی را  ــع مل ــه مناف ــی رود ک ــار نم ــت و از وی انتظ ــده اس ش
در راس خواســته هــای خــود گنجانــده باشــد. خــارج شــدن 
نــام حکمتیــار و حــزب اســالمی افغانســتان از لیســت ســیاه 
ســازمان ملــل واکنــش ســازمانهای حقــوق بشــری در ایــن 
کشــور را برانگیختــه اســت. آنهــا معتقدنــد کــه حکمتیــار در 
گذشــته خــون مــردم بیگنــاه افغانســتان را ریختــه و جنایــات 
ــه و  ــورد محاکم ــد م ــت و بای ــده اس ــب ش ــی مرتک جنگ
مجــازات قــرار گیــرد. از ســوی دیگــر دولــت اشــرف غنــی 
بــرای وی فــرش قرمــز پهــن کــرده و آمــاده حضــور 
ــح اســت. ــرای امضــای توافقنامــه صل ــل ب ــار در کاب حکمتی

در ایــن میــان ســران کشــورهای ترکیــه و عربســتان 
ــار و حضــور  ــا حکمتی ــت ب ــح دول ــرات صل ســعودی از مذاک
ــا جایــی کــه  ــد ت ــل تمــام قــد حمایــت کــرده ان وی در کاب
ــرده  ــالم ک ــه اع ــور ترکی ــس جمه ــان« رئی ــب اردوغ »طی
ــل حاضــر اســت  ــه کاب ــار ب اســت در صــورت ســفر حکمتی
ــر  ــویی دیگ ــد. از س ــل بیای ــه کاب ــتقبال از وی ب ــرای اس ب
ســران ســعودی از کمــک میلیــاردی بــه دولــت افغانســتان 
در صــورت حضــور حکمتیــار در بدنــه دولــت حــرف بــه میان 
مــی آورنــد. دلیــل ایــن حمایــت هــا چــه مــی توانــد باشــد و 

ــت؟ ــده اس ــار ش ــی حکمتی ــعودی حام ــتان س ــرا عربس چ
بـا مطالعه دقیـق این موضوع می تـوان به این مسـئله پی برد 
کـه زمانیکه سـعودیهای از کمـک نظامی پاکسـتان درجنگ 
یمـن قطـع امیـد کردنـد در نامـه ای محرمانـه از گلبدیـن 
حکمتیار خواسـتند سـران دولت پاکسـتان را ترور کند تا بدین 

گونـه سـران آل سـعود از پاکسـتان انتقام گرفته باشـند.

»حکمتیار« مامور پیاده سازی اهداف
 آل سعود در افغانستان

علی کاوسی نژاد
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آ ســـــــیا

ــن و دژ  ــگاه ام ــه پناه ــرای همیش ــد ب ــی توان ــکا نم آمری
مســتحکم صهیونیســت هــا باشــد، از ایــن رو آنها در جســت 
جــوی دومیــن پناهــگاه امــن خویــش در شــبه قاره و کشــور 

عظیــم هنــد هســتند.
ــرائیل  ــق اس ــی از طری ــم جهان ــه صهیونیس ــد ک ــد دی بای
ــاره  ــبه ق ــد و ش ــی را در هن ــه مقاصــد و اهداف ــکا، چ و آمری
ــد دو  ــی توان ــوال م ــن س ــت ای ــد، در حقیق ــی کن ــال م دنب

ــد: ــته باش ــی داش ــخ کل پاس
    استثمار و بلع هند )تجدید سناریوی آمریکا در هند(

    تضعیــف و محــو قــدرت اســالم در منطقــه )بویــژه ایــران، 
ــتان وافغانستان( پاکس

ــه  ــرد ک ــان ک ــر نش ــد خاط ــدف اول بای ــوص ه در خص
ــی  ــو یعن ــه و ن ــتعمار کهن ــول دوران اس ــم در ط صهیونیس
ــد  ــارت هن ــاب اس ــاختن طن ــم س ــرون )۱9-۱7( در محک ق
)توســط امپریالیســم بریتانیــا( نقــش موثــری داشــت و اینک 
ــاب اســارت را  ــن طن ــه مجــددا ای ــی آن اســت ک ــز، در پ نی
ــر گــردن هنــد  ــازی »نظــم نویــن جهانــی« آمریــکا، ب در ب
ــوب  ــکای امــن و مطل ــادا آمری ــرای روز مب ــد و بلکــه ب افکن

ــد. ــازی کن ــور بازس ــن کش ــش را در ای خوی
در ایــن راســتا مــی تــوان بــه نقــش صهیونیســم در تثبیــت 
پایــه هــای اســتعمار انگلیــس در هنــد اشــاره کرد. نخســتین 
راه بــرای جســتجوی ردپــای یهــود در شــکل گیــری و تداوم 
اســتعمار هنــد توســط امپریالیســم بریتانیــا تحقیق و بررســی 
پیرامــون نقــش موثــر صهیونیســم در ایجــاد و اداره ســازمان 
هــای فراماســونری جهــان )عمومــا( و شــعب فرامانســونری 

در هنــد و دوائــر کمپانــی هنــد شــرقی )خصوصــا( اســت.
ــونری و  ــان فرماس ــل می ــتگی کام ــه همبس ــه ب ــا توج  ب
صهیونیســم، بدنیســت بدانیــم نخســتین کشــور شــرقی کــه 
پیــش از کشــورهای اروپایــی، آمریــکا و ترکیــه عثمانــی لــژ 
فراماســونری در آن تشــکیل شــد، کشــور هنــد بــوده اســت. 

آن هــم در شــهر هایــی چــون »بمبئــی« و »کلکتــه« کــه 
ــرقی  ــد ش ــی هن ــت کمپان ــل فعالی ــز ثق ــه ورود و مرک نقط
ــه  ــوذ انگلیــس ب ــه نف محســوب مــی گشــت و حکــم روزن

ــاره را داشــت. شــبه ق
ــی در  ــم جهان ــدی صهیونیس ــش کلی ــن نق ــر ای ــالوه ب ع
ــق در  ــن طری ــان )و از ای ــونری جه ــای فرماس ــازمان ه س
ــد  ــد(، بای ــونی هن ــتگذارهای استعماری-ماس ــز سیاس مرک
ــه  ــی ک ــیار حساس ــع بس ــون در مواق ــه آل صهی ــت ک گف
اســتعمار بریتانیــا گرفتــار مشــکالت مهــم داخلــی و خارجی 
بــوده و خصوصــا در ســتیز بــا رقبــای قهــار و اروپایــی اش بر 
ســر دو راهــی مــرگ و زندگــی قــرار داشــته، بــه کــرات بــه 
ــن قــدرت اســتکباری رســیده و آن را  از خطــر مــرگ  داد ای
ــد. ــرده ان ــش را ب ــه خوی ــل صرف ــد و  در مقاب نجــات داده ان
صهیونیســت هــا در همیــن راســتا داد و ســتد حســاب شــده 
ای بــا اســتعمار انگلیــس داشــته انــد. شمشــیر بریتانیــا را در 
ــرقی اش  ــی و ش ــمنان غرب ــد دش ــر ض ــرون ۱9 و 20 ب ق
ــن  ــه ســر جــالل و شــکوه ای ــال از صدق ــز کــرده و متقاب تی
ــرده  ــای کالن سیاســی- اقتصــادی ب ــره ه امپراطــوری به
انــد، کــه یکــی از مهــم تریــن آنهــا زمینــه ســازی تشــکیل 
حکومــت صهیونیســم در فلســطین بــه دســت »وزارت 

ــت. ــتعمرات« بریتانس ــه« و »مس خارج
ــم  ــی از مه ــد یک ــی توان ــد م ــتعمار هن ــع و اس ــع بل در واق
تریــن مقاصدی باشــد کــه صهیونیســم جهانــی در دوره تازه 
تحــرکات خویــش تعقیــب مــی کنــد. همچنــان کــه هنــد از 
ــتراتژیک  ــت اس ــون از اهمی ــرای آل صهی ــه دیگــری ب زاوی

برخــوردار اســت:
ــزی  ــرو مرک ــرون از قلم ــواره بی ــی هم ــم جهان صهیونیس
ــان  ــه هم ــش- ک ــرای خوی ــالح ام الق ــه اص ــت و ب حاکمی
فلســطین اشــغالی باشــد- نیــاز بــه یــک پشــتوانه و پناهــگاه 
مســتحکم و مطمئن دارد که از درون آن، سیاســت پشــتیبانی 
از اســرائیل در خاورمیانــه عربــی و اســالمی  و توســعه قلمــرو 
آن از نیــل تــا فــرات و نیــز پــی ریــزی تدریجــی حاکمیــت 

ــد.  ــت کن ــان را هدای ــر جه ــر سراس ــش ب ــیطانی خوی ش
روشــن اســت کــه ایــن پناهــگاه امــن در طــول قــرن جاری 
میــالدی )بویــژه از دهــه ۱940 بــه بعــد( آمریــکا بوده اســت 
و فرزنــدان صهیــون بــه ایــن زودیهــا دســت از گریبــان ایــن 

کشــور عظیــم و زرخیــز و پهنــاور برنخواهنــد داشــت.
خاصــه اکنــون کــه صهیونیســتها بیشــترین نفــوذ و قــدرت 
سیاســی-فرهنگی- هنــری را در »کاخ ســفید«، »وال 
اســتریت«، »پنتاگــون« و »هالیــوود« به هــم زده انــد و بعید 
نیســت  کــه از ایــن پــس شــاهد تصــدی رســمی مقامــات 
ــار  ــودی تب ــر یه ــط عناص ــکا  توس ــت امری ــه حکوم عالی
ــودی  ــت« - یه ــن آلبرای ــیم، چنانچــه انتصــاب »مالدی باش
ــکا از ســوی  ــه وزارت خارجــه آمری چکســلواکی االصــل- ب
کلینتــون در پاییــز ۱996 مــی تواند طلیعــه این دوران باشــد.

ــه  ــرای همیش ــد ب ــی توان ــکا نم ــد آمری ــی رس ــر م ــه نظ ب
پناهــگاه امــن و دژ مســتحکم یهــود باشــد و حتــی دالیلــی 
نیــز وجــود دارد کــه نشــان مــی دهــد کــه ضعــف و 
فروپاشــی تدریجــی ایــن دژ آغــاز شــده اســت کــه از جملــه 
ــکا 2-  ــم آمری ــه  ۱- بدهــی خارجــی عظی ــوان ب ــی ت ان م
تجدیــد قــوای اروپــای ورشکســته پــس از دو جنــگ چهانی 
ــر تحکمــات سیاســی  ــژه فرانســه( در براب و ایســتادگی )بوی
ــی  ــز خوان ــی و رج ــکا 3- رهای ــی آمری ــات فرهنگ و تهاجم
ــان( 4 -  ــن و آلم ــکا )ژاپ ــن آمری ــف دیری ــی دو حری تدریج
ــه  ــی اســالمی« ک ــاد گرای ــوج »بنی ــزون م گســترش روزاف
ــز نفــوذ  ــکا نی ــه داخــل خــود امری شــراره هــای آن حتــی ب
کــرده اســت و بیــش از یــک میلیــون سیاهپوســت مســلمان 
و مســیحی در برابــر کاخ ســفید و ســردادن شــعار »اهلل اکبر« 
واداشــته اســت. همــه ایــن هــا عوامــل گوناگونــی هســتند 
ــرون  ــوار را از دورن و بی ــکای جهانخ ــت آمری ــه موجودی ک
ــگاه  ــرگ »پناه ــوس م ــد و ناق ــی کنن ــد م ــختی تهدی بس

ــوازد. ــی ن ــدان دور را م ــه چن ــده ن صهیونیســم« در آین
 تضعیــف اســالم؛ انگیــزه دیگــر صهیونیســت هــا از رخنــه 

بــه هنــد
از طمــع دیرینــه صهیونیســت هــا بــه شــبه قــاره هنــد- کــه 
ــن  ــه ای ــرائیل ب ــت اس ــاص دول ــه خ ــی توج ــا مقتض طبع
ــوج  ــه م ــزود ک ــد اف ــم. بای ــخن گفتی ــت س ــرزمین اس س
شــدید اســالمخواهی در شــبه قــاره و پیشــینه احساســات و 
مبــارزات ضــد صهیونیســتی مســلمین ایــن دیــار -خاصــه 
ــت  ــری اس ــم دیگ ــیار مه ــل بس ــتان- عام ــه پاکس منطق
کــه صهیونیســم جهانــی و )عامــل آن تــل آویــو( را از همــان 
آغــاز اســتقالل هنــد واداشــته اســت کــه دســت بــه برنامــه 
ــزی هــا و ســرمایه گــذاری هــا ی گســترده ای در شــبه  ری
قــاره هنــد زنــد و احــزاب افراطــی و ضــد اســالم آن دیــار بــر 
ضــد جهــان اســالم )خصوصــا مســلمین هنــد و پاکســتان(، 
ــا  ــری ب ــور در منطقــه را صــرف درگی ــی مزب پتانســل انقالب

ــازد. ــران س دیگ
ســابقه احساســات و مبــارزات ضــد صهیونیســتی درمیــان 
ــد  ــی و تایی ــا  همدل ــه ب ــد )ک ــاره هن ــبه ق ــلمین ش مس
ــداوم و بلکــه تشــدید آن  ــود( و ت ــدی همــراه ب ــال گان امث
احساســات و مبــارزات در کشــور اســالمی پاکســتان )کــه 
ــی  ــراز م ــا اب ــس ه ــه کنفران ــزاری اینگون ــب برگ در قال
ــی  ــم جهان ــرای صهیونیس ــر را ب ــای خط ــگ ه ــد( زن ش
ــه  ــد ک ــبب ش ــدا در آورد و س ــه ص ــو ب ــل آوی ــکام ت و ح
ــع  ــه مطام ــتیابی ب ــرای دس ــرائیل  ب ــت اس ــای دول اولی
خویــش در شــبه قــاره دســت بــه کار شــوند و دســت بــه 

ــد. ــیطانی زنن ــیع ش ــای وس ــه ریزیه برنام

صهیونیسم در هند به دنبال چیست/ 
جست و جو برای دومین پناهگاه امن

بنفشه اسماعیلی
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آ ســـــــیا

|| بـه نظر شـما چـرا »حکمتیـار« رهبر 
حـزب اسـالمی افغانسـتان، از شـرط 
نیروهـای  خـروج  کـه  خـود  اصلـی 
آمریکایـی از افغانسـتان بـود گذشـت 
و حاضـر بـه حضـور در مذاکـرات صلح 

کابـل- افغانسـتان شـد؟
ــی  ــت کنون ــع در دول ــار در واق مالزهــی: حکمتی
ــی  ــت کنون ــران دول ــر از وزی حضــور دارد و دو نف
نیــز عضــو حــزب اســالمی حکمتیارنــد، هرچنــد 
ــری  ــی دیگ ــالمی محل ــزب اس ــا ح ــه آنه ک
ــانده  ــت رس ــه ثب ــد و ب ــکیل داده ان ــز تش را نی
ــا  ــن ه ــه ای ــت ک ــن اس ــت ای ــی واقعی ــد. ول ان
نیروهــای حکمتیــار هســتند، حکمتیــار در واقــع 
یــک معاملــه گــر اســت و در حــال حاضــر 
ــت و  ــاد داش ــان جه ــه زم ــی را ک ــم آن قدرت ه
ــدرت  ــدارد، ق ــد را ن ــی جنگی ــا م ــه روس ه علی
ــن  ــت، همچنی ــده اس ــف ش ــی اش تضعی نظام
موقعیتــش در پاکســتان کــه نفــوذ بســیار داشــت 
و بــر قدرتــش تاکیــد مــی کردنــد نیــز تضعیــف 
شــده اســت. خــودش هــم در موضــع گیــری هــا 
نوســان دارد. بنابرایــن حکمتیــار فقــط بــه عنوان 
یــک معاملــه گــر اســت کــه مــی توانــد چیــزی 
رابــه دســت آورد امــا بــه عنــوان نیــروی نظامــی 
)مثــل طالبــان( کــه بخواهــد بــه لحــاظ نظامــی 

ــدارد. ــدرت را ن ــن ق ــد ای عمــل کن
حکمتیــار امــا معاملــه گــر خوبــی اســت وقتــی 
طــول حیــات حــزب اســالمی حکمتیــار را نــگاه 
ــا همــه نیروهــا  مــی کینیــم، مــی بینیــم کــه ب
ــا همــه هــم اتحــاد داشــته اســت،  ــده و ب جنگی
ــده  ــی ش ــرو متحــد م ــک نی ــا ی ــال ب ــی مث یعن
ــی  ــد از مدت ــده و بع ــی جنگی ــری م ــه دیگ علی
بــا دشــمن نیروهــای دیگــر متحــد شــده و علیــه 

ــده اســت. ــرو مــی جنگی همــان نی
در واقــع ایــن خصلــت حکمتیــار اســت. در 
شــرایط کنونــی هــم بــه نظــر می رســد کــه وی 
بــه عنــوان یــک معاملــه گــر فضــا را تشــخیص 
ــد  ــی دان ــت و م ــکل اس ــه ش ــه چ ــه ب داده ک
کــه آمریکایــی هــا چــه مــی خواهنــد و از ایــن 
ــا هــم  ــه روس ه ــع اســت ک ــز مطل ــت نی واقعی
دارنــد کــم کــم بــه ســمت طالبــان حرکــت مــی 
ــع  ــائل مطل ــن مس ــه ای ــع از هم ــد، و در واق کنن
اســت بــه ایــن خاطــر و بــا در نظــر گرفتــن ایــن 

شــرایط گفــت کــه مــا حاضریــم صلــح کنیــم و 
تمــام شــرط هــا و شــعارهایی کــه قبــال اعــالم 
کردیــم از آنهــا عــدول کردیــم. امــا واقعیــت این 
اســت کــه وی در پشــت پــرده بــا غنی همدســت 
و همــراه اســت، چــون هــم غنــی پشــتون اســت 
و هــم حکمتیــار و وی نیــز مخفیانــه بــا غنــی به 
یــک ســری تفاهماتــی رســیده اســت کــه اگــر 
معــادالت بــه گونــه ای شــد کــه پاکســتانی هــا 
ــن  ــکا و چی ــار آمری ــت فش ــدند تح ــور ش مجب
»شــورای کویتــه« را پــای میــز مذاکــره بیاورنــد، 
حکمتیــار دیگــر در ایــن قضییــه بازنــده نباشــد و 
در واقــع خــودش و نمایندگانــش در یــک طــرف 

قضیــه حضــور داشــته باشــند.

بـه  راجـع  هایـی  و حدیـث  || حـرف 
درخواسـت پسـت در دولت افغانستان 
نیـز از سـوی حکمتیـار مطـرح شـده 
اسـت، ایـن قضیـه تا چـه حد درسـت 

اسـت؟
ــه نظــر نمــی رســد کــه ایــن طــور  مالزهــی: ب
ــه  ــد ک ــن باش ــال ای ــت دنب ــن اس ــد، ممک باش
ــم  ــودش ه ــخص خ ــه ش ــه ب ــک وزارت خان ی
ــه  ــار ب ــه حکمتی ــد ک ــن را بدانی ــا ای ــد، ام بدهن
قــدری انحصــار طلــب اســت کــه تمــام قــدرت 
را مــی خواهــد و بــه صــرف گرفتــن یــک پســت 
رضایــت نمیدهــد، چــرا کــه اگــر اینگونه بــود در 
زمــان »احمــد شــاه مســعود« و »ربانــی« کــه از 
جهــاد پیــروز بیــرون آمــده بــود، پســت نخســت 
وزیــری کــه مربــوط بــه همــان نظــام و همــان 
ــت  ــرد و از دول ــی ک ــول م ــود را قب ــت ب مملک

ــت. ــرون نمــی رف بی
ــر  ــت وزی ــوان نخس ــه عن ــان ب ــا در آن زم ام
ــه  ــه االن ب ــت ک ــی اس ــداد و طبیع ــت ن رضای
ایــن پســتهای کوچــک در دولــت راضــی نمــی 
شــود و اصــوال ذهنیــت حکمتیــار بــه گونــه ای 
اســت کــه بــه دنبــال کســب اینگونــه پســت هــا 
ــوی دارد.  ــی ق ــت انحصــار طلب نیســت. او ذهنی
یعنــی همــه قــدرت را بــه تمامــی مــی خواهــد، 
امــا چــون مــی دانــد کــه در ایــن شــرایط قــدرت 
ــد داد  ــرار نخواهن ــار وی ق ــی در اختی ــه تمام را ب
و شــرایط مســاعد نیســت ســعی مــی کنــد کــه 
طرفــداران و مهــره هــای اصلــی را بــه گونــه ای 

ــه  ــه ب ــم البت ــد. االن ه ــده بگنجان ــت آین در دول
ــن شــکل اســت. ای

|| هـدف روس ها از پشـتیبانی طالبان 
؟ چیست

مالزهـی: در واقـع بـا توجـه بـه اتفاقاتـی کـه در 
خاورمیانـه و سـوریه و عراق هم اکنـون در جریان 
اسـت و  اعـالم خالفـت خـود خوانـده داعـش را 
نیـز شـاهدیم، میدانیـم کـه هـم روس هـا علیـه 
داعـش در حـال جنگنـد، هم ایـران و هـم حزب 
اهلل و هـم آمریکایـی ها. آمریکایی هـا مهره های 
اصلـی داعـش را نابود کـرده اند، پیـش بینی می 
شـود کرد کـه آمریکا و روسـیه بر سـر سـوریه به 
توافـق رسـیده اند امـا یکی از شـروط ایـن تفاهم 
این اسـت کـه داعـش را از خاورمیانـه جمع کنند، 
البتـه  ایـن کارسـاده ای نیسـت، داعـش االن 
جغرافیایی بسـیار گسـترده ای را در اختیار دارد، به 
نظر می رسـد بین روسـیه و آمریکا برسـر سوریه 
و اوکرایـن توافقاتـی حاصل شـده باشـد که هیچ 
کجـا اعالم نشـده اما نشـانه هایی وجـود دارد که 
یـک معاملـه ای بـر سـر سـوریه و اوکرایـن بین 

آمریـکا و روس هـا در جریان اسـت.
ــن  ــک چنی ــر ی ــه اگ ــدس زد ک ــود ح ــی ش  م
ــث  ــزب بع ــام ح ــد نظ ــش بیای ــه ای پی معامل
تعدیــل مــی شــود اما قــدرت از دســت نمــی رود. 
ــخت  ــفت و س ــان را س ــگاه هایش ــا پای روس ه
چســبیده انــد و در ســوریه همچنــان ایســتاده اند، 
ــی  ــان م ــی نش ــات نظام ــه انتخاب ــن کمیت همی
دهــد کــه روس هــا همچنــان در ســوریه باقــی 
خواهنــد مانــد و آمریکایــی هــا هــم مــی داننــد 
کــه دیگــر نمــی شــود روس هــا را مثــل لیبــی 
و عــراق از ســوریه خــارج کــرد، آنهــا در ســوریه 

ــد. ــع دارن ــد، مناف ــگاه دارن پای
ــد کــه  ــی هــا مــی خواهن از دیگــر ســو آمریکای
ــل  ــول قاب ــک فرم ــا در ی ــرود، ام ــد ب ــار اس بش
ــات زودرس و یــک  ــا یــک انتخاب قبــول مثــال ب
ــات  ــا در آن انتخاب ــه ی ــول ک ــل قب ــرایط قاب ش
اســد رای نیــاورد و فــرد دیگــری را بیارونــد 
ــزدی  ــه نام ــر ب ــودش حاض ــد خ ــه اس ــا اینک ی

انتخابــات نشــود امــا حــزب بعــث تعدیــل شــده 
بایــد بمانــد. ایــن حــزب بعــث بایــد بــا نیروهــای 
هــوادار غــرب -نیروهایــی کــه داعــش و النصره 
و القاعــده هســت ایــن هــا را اســتثناء کننــد -و 
بقیــه نیروهــا کــه میانــه رو توصیــف مــی شــوند 
در حاکمیــت ســوریه و بــا حــزب بعــث همکاری 
کننــد و یــک دولــت ترکیبــی جدیــد را بــه وجود 
بیاورندکــه در ایــن دولــت ترکیبــی هــم روس ها 

هســتند هــم آمریکایــی هــا.
بنابراین در ســوریه و عــراق در دراز مــدت القاعده 
جایــی ندارنــد و القاعــده را از ایــن کشــورها خارج 
خواهنــد کــرد. آمریکایــی هــا مصصــم هســتند 
ــان  ــون فرمانده ــد چ ــد دارن ــا تردی ــا روس ه ام
ــا هســتند،  ــی داعــش در ســوریه چچــن ه اصل
»الشیشــانی« کــه فرمانــده اصلــی چچــن اســت 
و ازبکهــا، تاجیکهــا و اویغورهــا ایــن هــا اگــر از 
آنجــا بیــرون رانــده شــوند بــه کجــا مــی رونــد؟

ــا  ــن ه ــه ای ــود دارد ک ــه مســتعد وج ســه منطق
ــراد  ــن اف ــد، ای ــا برون ــه  آنج ــت ب ــن اس ممک
ــه لیبــی و ســومالی در شــمال آفریقــا مــی  ــا ب ی
رونــد کــه در آنجــا حضــور موثــری هــم دارنــد، 
یمــن نیــز جــز مناطقــی اســت کــه در آنجــا بــه 
صــورت فعــال دیــده مــی شــوند، در شــرق آســیا 
ــزی  ــزی، میانمــار و مال یعنــی در فیلیپیــن، اندون
ــروه  ــا گ ــالمی و ی ــت اس ــب جماع ــم در غال ه
هایــی مثــل »ابوســیاف« و غیــره حضــور دارنــد 
و مــی تواننــد بــه ایــن مناطــق نیــز ســفر کننــد، 
ــه هــای  ــز جــزو گزین افغانســتان و پاکســتان نی

ــرای هجــرت هســتند. ــن گــروه ب دیگــر ای
ــی روس  ــش بین ــه پی ــت ک ــود گف ــی ش ــا م  ام
ــک،  ــای چچــن، ازب ــه نیروه ــن اســت ک ــا ای ه
اویغورهــا، در شــمال افغانســتان و دره »فرقانــه« 
ــش  ــر داع ــوی دیگ ــوند. از س ــی ش ــتقر م مس
ــوان نیروهــای  ــه عن ــت را دارد کــه ب ــن ظرفی ای
ــی  ــای فقه ــدگاه ه ــاس دی ــر اس ــر و ب جهادگ
ــا یــک دشــمن ســازش  ــد ب خــودش اعــالم کن
کــرد و علیــه دشــمن دیگــر عمــل کــرد. از نــگاه 
داعــش و القاعــده جبهــه کفــر در دنیــا دو شــعبه 
دارد، یکــی جبهــه روس هــا و کمونیســت هــا و 

مالزهی:

آمریکا از داعش در افغانستان علیه روسیه وچین استفاده ابزاری می کند
بنفشه اسماعیلی

کارشناس مسائل شبه قاره معتقد است که آمریکا و روسیه بر سر سوریه و اوکراین 
به تفاهمات اعالم نشده ای رسیده اند که پیش شرط رسیدن به آن نابودی داعش در 

است. خاورمیانه 
در نشستی که با حضور »پیرمحمد مالزهی« و »ماندانا تیشه یار« کارشناسان مسائل شبه 
قاره در خبرگزاری مهر برگزار شد، به بررسی تحوالت شبه قاره از جمله »سفر جان کری به 
افغانستان و تعیین عمر دولت وحدت ملی این کشور«، »همکاری های مشترک ایران، هند، 
افغاستان در بندر چابهار«، »مذاکرات صلح کابل- طالبان«، »رویکرد جدید آمریکا در 
قبال هند و پاکستان«، »اظهارات اوباما در مورد سالح های هسته ای هند و پاکستان و واکنش 
نمایندگان این دو کشور در سازمان ملل«، »اختالفات نواز شریف و راحیل شریف نخست 
وزیر و فرمانده کل ارتش پاکستان« و »سیاست های خارجی پاکستان در قبال ایران و ریاض« 

و ... پرداخته شد که بخش دوم آن در ادامه از نظر می گذرد.
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آ ســـــــیا

ــرب. ــری غ دیگ
ــدام از  ــا هــر ک ــه ب ــد اســت ک ــروه معتق ــن گ ای
ایــن هــا بــه فراخــور زمــان مــی شــود ســاخت و 
از امکاناتــش اســتفاده کــرد علیــه قــدرت دیگــر. 
ــکا یــک  ــد کــه آمری ــن را مــی دانن روس هــا ای
ــای  ــان نیروه ــا هم ــتان ب ــاد افغاس ــار در جه ب
ــتند  ــرا هس ــت گ ــه خالف ــالمی ک ــکال اس رادی
متحــد شــد، احتمــال اینکــه مجــددا ایــن اتحــاد 
ــود  ــرد وج ــورت بگی ــه وی ص ــا علی ــا روس ه ب
ــه  دارد. بنابرایــن اگــر ایــن نیــرو منتقــل شــود ب
ــت  ــزی و ایال ــیای مرک ــتان، آس ــمال افغانس ش
ــا و  ــور ه ــن، آیغ ــن، چچ ــگ« چی ــین کیان »س

ــود. ــد ب ــی خواه ــدف اصل ــاز ه ــیه در قفق روس
ــر ایــن   آمریکایــی هــا حداقــل اگــر فــرض را ب
بگیریــم کــه هیــچ کمکــی هــم بــه آنهــا نکننــد 
امــا مزاحــم آنهــا هــم نخواهنــد شــد تا به ســمت 
روســیه حرکــت کننــد و روســیه را هــدف اصلــی 
خــود قــرار دهنــد. بنابرایــن روس هــا مالحظــات 

ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــان را دارن ــاص خودش خ
ــا هجــوم  ــد ت ــر کردن ــی موث ــت نظام هــم دخال

ایــن نیروهــا را ســرکوب کننــد.
ــا حــواس جمــع عمــل  ــا کامــال ب ــی ام آمریکای
ــا  ــل روس ه ــر مث ــال حاض ــد و در ح ــی کنن م
خیلــی فعــال عمــل نمــی کننــد. درســت اســت 
ــی  ــره اصل ــد مه ــی چن ــای آمریکای ــه پهپاده ک
ــت اینهــا هــم در  ــا در نهای ــد ام داعــش را زده ان
ذهنشــان هســت کــه اگــر قــرار باشــد کــه روس 
ــر  ــق دیگ ــا مناط ــن ی ــا ژاپ ــن ی ــا در اوکرای ه
ــه  ــن نیروهــا را ب ــد مــی شــود ای ــازی دربیاورن ب
ــه  ــور علی ــن کش ــال داد و از ای ــتان انتق افغانس

ــت. ــه کار گرف ــیه ب روس
یــک بخــش قضیــه ایــن اســت و بخــش 
دیگــری کــه بــه نظــر مــی رســد بــه ایــران هــم 
ــه داعــش در  ــن اســت ک ــود ای ــی ش ــوط م مرب
ــا  »هلمنــد« نیــرو دارد. هلمنــد کــه هــم مــرز ب
ــن  ــا در ای ــاک دنی ــد تری ــت 90 درص ــران اس ای

منطقــه کشــت مــی شــود. داعــش اگــر امکانات 
مــادی اش را در خاورمیانــه از دســت بدهــد و 
نتوانــد نفــت بفروشــد بایــد ایــن نیازهــای مالــی 
اش را از جــای دیگــر تامیــن کنــد. مــواد مخــدر 
ــرای داعــش اســت. بنابرایــن  ــه ب بهتریــن گزین
اگــر تصــور بشــود کــه در آینــده دور یــا نزدیــک 
ــاح  ــد و جن ــدا بکن ــی پی نظــام در ســوریه تغییرات
ــه رو اســالمی وارد حاکمیــت شــود داعــش  میان
دیگــر حفظــش هــم در عــراق و هــم در ســوریه 
مشــکل خواهــد شــد و اینهــا مجبورنــد کــه بــه 

مناطــق دیگــری منتقــل شــوند.
ــه لیبــی، ســومالی،  عربهــای داعــش احتمــاال ب
یمــن و کشــورهای عربــی خواهنــد رفــت ولــی 
آســیایی هــا قطعا بــه افغانســتان و پاکســتان می 
آینــد بــر ایــن اســاس اســت کــه  بــه نظــر مــی 
ــدا  ــا پی ــان معن ــا از طالب ــت روس ه ــد حمای رس
ــک مســئله بســیار حســاس  ــن ی ــد. ای ــی کن م
ــی  ــه در معادالت ــرا ک ــت چ ــر اس ــا امکانپذی ام

کــه آمریــکا و روســیه و چیــن دارنــد و در رقابــت 
ــه نظــر  ــن هــا وجــود دارد ب ــن ای ــی کــه بی های
ــه  ــت ک ــی اس ــتان جای ــه افغانس ــد ک ــی رس م
ــن و  ــار چی ــل رفت ــرای تعدی ــا ب ــی ه آمریکای
ــد از آن  ــا بتوانن ــر دنی ــای دیگ ــیه در جاه روس
ــتان  ــع افغانس ــه در واق ــرا ک ــد. چ ــتفاده کنن اس
ــه  ــت و هم ــی اس ــای نیابت ــگ ه ــدان جن می
قــدرت هــای جهــان در ایــن منطقــه درگیرنــد و 

ــد. ــور دارن ــی حض ــه نوع ب
 بنابرایــن اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد بــه نظــر مــی 
ــن  ــران ای ــار ای ــالح رفت ــرای اص ــه ب ــد ک رس
ــع فضــا را  ــد مســتقر و در واق ــا را در هلمن نیروه
ــتان  ــت افغانس ــن والی ــان در ای ــرای حضورش ب
فراهــم مــی کننــد. هلمنــد در مزرهــای شــرقی 
ــد در  ــر بتوان ــذا داعــش اگ ــع اســت. ل ــران واق ای
ایــن مناطــق مســتقر شــود ایــران بســیار متضرر 
خواهــد شــد و ایــن چیــزی اســت کــه بــه مــذاق 

ــد. ــی هــم خــوش خواهــد آم آمریکای

علی کاوسی نژاداحتمال شکل گیری گروه »۱+۶« در حل بحران افغانستان

ــت  ــا عضوی ــروه »۱+6« ب ــری گ ــکل گی ــی از ش ــه های زمزم
ایــران، هنــد و روســیه بــرای حــل بحــران افغانســتان بــه گوش 
مــی رســد کــه نشــان از عــدم موفقیــت مذاکــرات چهارجانبــه 

ــز دارد. نی
ــن،  ــران، چی ــاع ای ــا وزاری دف ــن روزه ــه اینکــه ای ــه ب ــا توج ب
ــه  ــکو ب ــی مس ــس امنیت ــرکت در کنفران ــرای ش ــتان ب پاکس
ایــن کشــور ســفر کــرده انــد مــی تــوان حــدس زد کــه زمینــه 
بــرای شــکل گیــری گــروه »۱+6« در مــورد مذاکــرات صلــح 

ــده اســت. افغانســتان بوجــود آم
بــر ایــن اســاس برخــی ناظــران انتظــار دارند گــروه کشــورهای 
ایــران، آمریــکا، هنــد، روســیه، چیــن، پاکســتان بــه مذاکــرات 
ــیه در  ــران و روس ــتن ای ــا پیوس ــد. ب ــتان بپیوندن ــح افغانس صل

خصــوص مذاکــرات صلــح افغانســتان شــکل بگیــرد.
ــد  ــه »حام ــرد ک ــی گی ــوت م ــی ق ــا زمان ــی ه ــه زن گمان
ــای  ــتان در ماهه ــین افغانس ــور پیش ــس جمه ــرزای« رئی ک
گذشــته پیشــنهاد کــرده بــود کــه ایــران، هنــد و روســیه بایــد 
ــند. وی  ــته باش ــرکت داش ــتان ش ــح افغانس ــرات صل در مذاک
ــت  ــه پیشــین دول ــه از کابین ــد پای ــه همــراه یــک هیئــت بلن ب
ــرگئی  ــا »س ــت و ب ــرده اس ــفر ک ــکو س ــه مس ــتان ب افغانس
ــرده  ــو ک ــدار و گفتگ ــیه دی ــه روس ــور خارج ــر ام الوروف« وزی
اســت و نقــش روســیه را در پیشــبرد مذاکــرات صلح افغانســتان 

ــت. ــرده اس ــف ک ــازنده توصی س
از ســویی »حامــد کــرزای« سیاســت نادرســت برخــی 
ــم در  ــترش تروریس ــی گس ــت اصل ــان را عل ــورهای جه کش
افغانســتان بیــان کــرده اســت و از روســیه خواســته اســت بــه 

ــد. ــتان بپیونن ــح افغانس ــرات صل مذاک
در ایــن میــان »اســالم کریــم اف« رئیــس جمهــور ازبکســتان 
در دیــدار خــود بــا »والدیمیــر پوتیــن« رئیــس جمهــور روســیه 
از وی خواســته بــود کــه روســیه هــر چــه زودتــر در مذاکــرات 
صلــح افغانســتان شــرکت کنــد. بــه گفتــه وی در صورتــی کــه 
جلــوی تروریســم در افغانســتان گرفتــه نشــود امــکان دارد کــه 
ایــن پدیــده شــوم بــه کشــورهای منطقــه نیــز ســرایت کنــد و 

اوضــاع امنیتــی منطقــه را دچــار اخــالل کنــد.
در ایــن میــان آمریــکا کــه خــود عضــو مذاکــرات چهــار جانبــه 
ــرات  ــه مذاک ــیه ب ــتن روس ــت از پیوس ــتان اس ــح افغانس صل
ــه اینکــه  ــا توجــه ب صلــح افغانســتان حمایــت کــرده اســت. ب

افغانســتان بیشــترین مــرز را در منطقــه بــا ایــران داراســت حل 
و فصــل مســئله افغانســتان بدون مشــارکت جمهوری اســالمی 
ایــران رونــدی مثبــت را طــی نخواهــد کــرد و حضــور ایــران و 
پاکســتان بــه عنــوان همســایگان افغانســتان الزم و ضــروری 

مــی نمایــد.
ــزاری  ــه برگ ــبینی ها ب ــدم خوش ــس از ع ــتان پ ــت افغانس دول
ــا  نشســت  هــای چهارجانبــه بــرای صلــح دولــت افغانســتان ب
ــروه  ــن کشــور گ ــع مشــکالت جــاری در ای ــرای رف ــان ب طالب
ــد،  ــیه، هن ــورهای روس ــران و کش ــت ای ــا عضوی ــدی ب جدی
چیــن، پاکســتان و آمریکا موســوم بــه ۱+6 ایجــاد کــرد. در این 
طــرح، دولــت کابــل، عــالوه بــر افغانســتان کشــورهای ایــران، 
روســیه، هنــد، چیــن، پاکســتان و آمریــکا نیــز عضــو هســتند.

ــه  ــی افغانســتان ب  پیشــتر »حنیــف اتمــر« مشــاور امنیــت مل
دیپلمــات هــای کشــورهای خارجــی در کابــل گفتــه بــود: ایــن 
گــروه جدیــد جایگزینــی بــرای گــروه »چهــار جانبــه« نیســت؛ 
ــکا  ــن و آمری ــه توســط پاکســتان، چی ــروه چهــار جانب ــرا  گ زی
ــا طالبــان، کنتــرل و هدایــت  ــه صلــح ب ــا هــدف دســتیابی ب ب

مــی شــود.
ــی کــه افغانســتان رهبــری  ــود: از آنجای ــزوده ب وی در ادمــه اف
ــا ایــن  ــر عهــده دارد، انتظــار مــی  رود ت ــد ۱+6 را ب گــروه جدی
کشــور حــرف  هــای بیشــتری بــرای گفتگــو در مــورد مذاکرات 

صلــح در افغانســتان داشــته باشــد.
از ســویی دیگــر »خواجــه آصــف« وزیــر دفــاع پاکســتان کــه 
ایــن روزهــا بــرای شــرکت در پنجمیــن کنفرانــس امنیــت بین 
ــرده اســت:  ــالم ک ــرده اســت اع ــفر ک ــه مســکو س ــی ب الملل
اســالم آبــاد از مشــارکت روســیه در مذاکــرات صلــح افغانســتان 
ــات در  ــح و ثب ــراری صل ــتار برق ــد و خواس ــی کن ــت م حمای

افغانســتان اســت.
 در ایــن بیــن یــک مقــام آمریکایــی در گفتگــو بــا اینترفاکــس 
گفتــه اســت: آمریــکا از روســیه و تمــام کشــورهایی کــه 
ــی  ــه نقش ــتان و منطق ــات در افغانس ــح و ثب ــاد صل ــرای ایج ب
مثبــت دارنــد بــرای برقــراری صلــح در افغانســتان دعــوت بــه 
ــش  ــه نام ــه ب ــی ک ــام آمریکای ــن مق ــد. ای ــی کن ــکاری م هم
ــرای  ــکا ب ــتقبال آمری ــی از اس ــت در حال ــده اس ــاره ای نش اش

http://mehrnews.com


صفحه 52 | شماره 14 |  5 خرداد 95  MEHR NEWSAGENCY

آ ســـــــیا

مشــارکت روســیه در مســایل سیاســی افغانســتان حمایت کرده 
ــتان  ــور افغانس ــیه در ام ــده روس ــوف« نماین ــر کابل ــه »ضمی ک
ــح  ــای صل ــرده کشــورش حاضــر اســت در گفتگوه ــالم ک اع

ــد. ــرکت کن ــتان ش افغانس
کابلــوف گفتــه اســت کــه اگــر منافــع تمــام طرفهــای شــرکت 
کننــده از جملــه افغانســتان مــورد احتــرام قــرار گیــرد، روســیه 
ــژه  ــده وی ــدد. نماین ــح بپیون ــه مذاکــرات صل ــا ب آمــاده اســت ت
ــت:  ــه اس ــس گفت ــر فاک ــه اینت ــتان ب ــور افغانس ــیه در ام روس
ــد و  ــد می دان ــی را ناکارآم ــه فعل ــار جانب ــرات چه ــیه مذاک روس
بــر ایــن بــاور اســت کــه مســکو در صــدد اســت بــا ســاختاری 

ــد. ــد مذاکــرات صلــح افغانســتان ادامــه یاب جدی
دیــروز پنجمیــن کنفرانــس بیــن المللــی امنیــت جهانــی بــا 
حضــور »حامــد کــرزای« رییــس جمهــور پیشــن افغانســتان 
و »معصــوم اســتانکزی« سرپرســت وزارت دفــاع افغانســتان 
ــا تروریســم در پایتخــت روســیه برگــزار  ــا هــدف مبــارزه ب ب
ــا اشــاره  ــر دفــاع روســیه  ب ــد. »ســرگئی شــایگو« وزی گردی
ــاع  ــان وزارت دف ــای می ــکاری ه ــطح هم ــش س ــه افزای ب
روســیه و افغانســتان؛  پایــه و اســاس قانونــی روابــط 
نظامی-فنــی میــان دو کشــور را گامــی مهــم بــرای از 
ــح در  ــراری صل ــه  و برق ــتها در منطق ــردن تروریس ــن ب بی

ــت. ــتان دانس افغانس
ــا  ــتان ب ــاع افغانس ــت وزارت دف ــتانکزی سرپرس ــوم اس  معص
ســرگئی شــایگو  وزیــر دفــاع روســیه در حاشــیه ایــن کنفرانس 
ــیه و  ــی روس ــای بیشــتر نظام ــکاری ه ــتار  هم ــدار و خواس دی
افغانســتان شــد. در ایــن نشــت معصــوم اســتانکزی سرپرســت 
ــتان  ــران افغانس ــوزش افس ــاره آم ــتان درب ــاع افغانس وزارت دف
در روســیه، تبــادل اطالعــات امنیتــی دوجانبــه صحبــت کــرد 
ــاع  ــر دف ــن موضــوع مــورد اســتقبال ســرگئی شــایگو وزی و ای
روســیه قــرار گرفــت. در پایــان ایــن نشســت دربــاره تشــکیل 
ــتان و  ــن افغانس ــی بی ــای نظام ــکاری ه ــعه هم ــه توس کمیت

ــه عمــل آمــد. روســیه نیــز توافــق ب
در ایــن میــان نمــی تــوان نقــش چیــن را در مذاکــرات صلــح 
افغانســتان نادیــده گرفــت. »حنیــف اتمــر« مشــاور امنیــت ملی 
افغانســتان پــس از بــی نتیجــه مانــدن نشســت هــای مقدماتی 

صلــح افغانســتان و شــرکت نکــردن گــروه طالبــان در مذاکرات 
ــاد  ــی پاکســتان در اســالم آب ــه میزبان ــود ب ــرار ب ــه ق ــح ک صل
برگــزار شــود، بــه چیــن ســفر کــرد تــا بلکــه بتوانــد از طریــق 
مقامــات چینــی بــه پاکســتان فشــار آورد بــه کــه گــروه طالبان 
ــی  ــن ســفر هیئت ــس از ای ــاورد. پ ــره بی ــز مذاک ــای می ــه پ را ب
ــا در  ــد ت ــتان آم ــه پاکس ــان ب ــی از طالب ــه نمایندگ ــه ب بلندپای
مــورد مســایل مختلــف از جملــه مذاکــرات صلــح افغانســتان با 

مقامــات پاکســتانی بحــث و تبــادل نظــر کننــد.
ــه  ــد ک ــد کرده ان ــتان، تایی ــک در پاکس ــع دیپلماتی ــی مناب برخ
هیــات طالبــان وارد »کراچــی« پاکســتان شــده  و بــا مقامــات 
ــه  ــه گفت ــد. ب ــه ان ــادل نظــر پرداخت ــه بحــث و تب پاکســتانی ب
ــد« و  ــان محم ــال ج ــت »م ــن هیئ ــک در ای ــع دیپلماتی مناب
»شــهاب الدین دالور« از اعضــای دفتــر طالبــان در قطــر 
حضــور داشــتند. گفتنــی اســت کــه »مولــوی دالور« در زمــان 
ــان در افغانســتان سرکنســول طالبــان در شــهر  حکومــت طالب

ــت. ــوده اس ــتان ب ــاور« پاکس »پیش
گــروه طالبــان نیــز ســفر هیئــت مذکــور را بــه شــهر کراچــی 
ــت  ــن هیئ ــد: ای ــد و اعــالم کــرده ان ــد کــرده ان پاکســتان تایی
ــران  ــئله مهاج ــه مس ــف از جمل ــات مختل ــورد موضوع در م
افغانســتانی و چگونگــی انجــام مذاکــرات در آینــده بــا مقامــات 

ــد. ــه ان ــادل نظــر پرداخت ــه بحــث و تب پاکســتانی ب
ســفر ایــن هیئــت در حالــی صــورت گرفتــه اســت که »اشــرف 
غنــی« رئیــس جمهــور افغانســتان پــس از حملــه تروریســتی 
اخیــر در کابــل کــه در آن 64 نفــر کشــته  و 347 نفــر زخمــی 
شــدند بــه پاکســتان هشــدار داد در قبــال مبــارزه بــا تروریســم 
ــود، در  ــرده ب ــالم ک ــه اع ــد. وی در ادام ــل کن ــئوالنه عم مس
ــه تعهــدات خــود در نشســت هــای  ــی کــه پاکســتان ب صورت
چهــا جانبــه صلــح افغانســتان عمــل نکنــد؛ از اســالم آبــاد بــه 

ســازمان ملــل شــرکت خواهــد کــرد.
تاکنــون چهــار دور از نشســت هــای مقدماتــی صلح افغانســتان 
بــا مشــارکت افغانســتان، پاکســتان، چیــن و آمریــکا در اســالم 
ابــاد و کابــل برگــزار شــده اســت و پیشــرفتی در مذاکــرات صلح 
افغانســتان حاصــل نشــده اســت. زیــرا کــه طالبــان شــرایطی را 
بــه میــان آورد کــه بــرآوردن آن شــرایط ناممکــن مــی نمایــد. 

از جملــه شــرایطی کــه طالبــان از آن ســخن گفتــه اســت مــی 
تــوان بــه خــروج نیروهــای ناتــو از افغانســتان، آزادی اعضــای 
طالبــان از زندانهــای افغانســتان و خــارج شــدن نــام ایــن گــروه 
ــرآورده  ــه ب ــت، ک ــاره داش ــل اش ــازمان مل ــیاه س ــت س از لیس
شــدن ایــن شــرایط از ســویی ناممکــن مــی نمایــد و از طرفــی 
بایــد بــا همفکــری کشــورهای منطقــه از جملــه ایــران، هنــد و 

روســیه بحــران افغانســتان بــه ســرانجام مناســبی برســد.
»ملیحــه لــودی« نماینــده پاکســتان در ســازمان ملــل در 
ســخنرانی خــود در دانشــگاه هــاروارد آمریــکا بــه نکتــه خوبــی 
در مــورد حــل بحــران افغانســتان اشــاره کــرده اســت کــه پــس 
از حضــور تقریبــاً ۱4 ســاله نیروهــای نظامــی ناتو در افغانســتان 
ــیده اســت و  ــوب نرس ــه نتیجــه ای مطل ــتان ب بحــران افغانس
ــق دیپلماتیــک حــل و فصــل  ــد از طری مســئله افغانســتان بای

ــود. ش
از آنجایــی کــه مقامــات دولتــی آمریــکا و پاکســتان از حضــور 
ــد و  ــرده ان ــت ک ــتان حمای ــح افغانس ــرات صل ــیه در مذاک روس
ــه  ــتان ب ــور افغانس ــس جمه ــرزای« رئی ــد ک ــویی »حام از س
ــرات  ــیه در مذاک ــد و روس ــران، هن ــازنده ای ــش س حضــور و نق
ــن  ــه ای ــوان ب ــی ت ــت م ــرده اس ــاره ک ــتان اش ــح افغانس صل
نتیجــه رســید کــه »اشــرف غنــی« رئیــس جمهــور افغانســتان 
بدنبــال جایگزیــن مناســبی بــرای نشســت هــای چهــار جانبــه 
افغانســتان، پاکســتان، چیــن و آمریــکا اســت تــا بلکــه بتوانــد 

ــد. ــود نجــات ده ــتان را از بحــران موج افغانس
افغانســتان در حــال حاضــر بــا مســئله مهــم دیگــری دســت به 
ــروه تروریســتی  ــان گ ــری پنه ــان اســت و آن شــکل گی گریب
در شــرق ایــن کشــور بویــژه در منطقــه »ننگرهــار« اســت. بــا 
شــکل گیــری و رشــد داعش در افغانســتان کشــورهای روســیه، 
ــه  ــدی مواج ــری ج ــا خط ــران ب ــتان و ای ــد، پاکس ــن، هن چی
ــاد.  ــد افت ــره خواه ــه مخاط ــه ب ــت منطق ــد و امنی ــد ش خواهن
در ایــن برهــه زمانــی بایــد تصمیمــی قاطــع بــرای مبــارزه بــا 
گــروه تروریســتی داعــش گرفتــه شــود. گــروه »۱+6« بایــد در 
وضعیــت موجــود وارد عمــل شــده و هــر چــه زودتــر اقداماتــی 
عملــی و موثــر بــرای برقــراری امنیــت در افغانســتان و منطقــه 

صــورت دهــد.
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آ ســـــــیا

تغییر سیاست واشنگتن 
در قبال پاکستان/

گرایش اسالم آباد به 
مسکو  و پکن

ــر داده  ــتان را تغیی ــال پاکس ــود در قب ــتهای خ ــنگتن سیاس واش
ــه ســمت چیــن و روســیه گرایــش پیــدا کــرده  ــاد ب و اســالم آب

ــت. اس
آمریــکا پاکســتان را یکی از متحــدان خود در شــبه قاره و آســیای 
جنوبــی مــی دانــد کــه نقــش مهمــی در کنتــرل اوضــاع منطقــه 
دارد و مقامــات آمریکایــی نقــش ســازنده پاکســتان در مبــارزه بــا 
تروریســم را مهــم دانســته و بــه ادامــه همــکاری بــا ایــن کشــور 
در مبــارزه بــا تروریســم در منطقــه تاکیــد مــی کننــد و عملیــات 
ــای  ــا گروهه ــارزه ب ــتان در مب ــش پاکس ــب« ارت ــرب عض »ض

تروریســتهای مهــم توصیــف مــی کننــد.
امــا در ماههــا و روزهــای اخیــر مقامــات آمریکایــی بــا اقدامات و 
اظهــارات خــود نشــان داده انــد کــه در سیاســت خــود بــا اســالم 
ــتان  ــه پاکس ــد ب ــعی دارن ــد و س ــود آورده ان ــری بوج ــاد تغیی آب
ــن  ــه ای ــد ک ــه فشــار وارد کنن ــا تروریســم در منطق ــارزه ب در مب
ــا واکنــش مقامــات پاکســتانی مواجــه شــده اســت. اظهــارات ب

ــن  ــس بی ــکا در کنفران ــور آمری ــس جمه ــا« رئی ــاراک اوبام »ب
المللــی هســته ای واشــنگتن گفته بــود که هنــد و پاکســتان باید 
در جهــت کاهــش ســالح هــای اتمــی پیــش رونــد و بــا انجــام 

ــد. ــان دهن ــات خــود پای ــه اختالف مذاکــرات ســازنده ب
ــالم  ــا اع ــخنان اوبام ــه س ــش ب ــتانی در واکن ــات پاکس  مقام
ــه  ــه ب ــت ک ــورهای اس ــی از کش ــتان یک ــه پاکس ــد ک کردن
تعهــدات خــود در قبــال برنامــه تســلیحات هســته ای پایبنــد 
ــا  ــه ب ــه و مقابل ــوازن در منطق ــراری ت ــرای برق ــا ب ــت ام اس
ــرد  ــا ب ــای ب ــک ه ــد موش ــوی هن ــی از س ــرات احتمال خط
ــا  ــزوم ب ــورت ل ــد در ص ــا بتوان ــد ت ــی کن ــد م ــاه تولی کوت

ــد. ــه نمای ــی مقابل ــرات احتمال خط
ــت اوبامــا طبــق تفاهــم نامــه اســتراتژیک  از ســویی دیگــر دول
خــود بــا پاکســتان و در راســتای مبــارزه بــا تروریســم در منطقــه 
ــه پاکســتان تحویــل  قــرار بــود 8 فرونــد جنگنــده »اف۱6« را ب
دهــد و بــرای فــروش ایــن جنگنــده هــا بــه پاکســتان مبلغــی را 

بــه عنــوان کمــک نظامــی در اختیــار پاکســتان قــرار دهــد.
بــا انتشــار خبــر فــروش جنگنــده هــای »اف ۱6« بــه پاکســتان، 
وزارت خارجــه هنــد ســفیر آمریــکا در دهلــی نــو را فــرا خوانــد و 
مراتــب اعتــراض خــود را بــه وی ابــراز داشــت. ایــن اقــدام باعث 
ــود در  ــت خ ــکا در سیاس ــره آمری ــژه کنگ ــنگتن و بوی ــد واش ش

قبــال پاکســتان تجدیــد نظــری بــه عمــل آورد.
ــای  ــده ه ــروش جنگن ــرح ف ــا ط ــکا ب ــره آمری ــدگان کنگ نماین
»اف۱6« بــه پاکســتان مخالفــت کردنــد و اعــالم کردنــد دولــت 
اوبامــا نمــی توانــد بــرای فــروش ایــن جنگنــده هــا به پاکســتان 
مبلغــی را بــه عنــوان کمــک مالــی در نظــر بگیــرد و در آخریــن 
تصمیــم نماینــدگان کنگــره آمریــکا اعــالم شــد کــه پاکســتان 
بایســتی تمــام هزینــه خریــد جنگنده هــا را بــه آمریــکا بپــردازد.

ــکا و  ــط آمری ــر در رواب ــوالت اخی ــه تح ــق ب ــی دقی ــا نگاه ب
پاکســتان مــی تــوان دیــد کــه آمریــکا دیگــر تمایــل چندانــی 
ــواز شــریف«  ــدارد. »ن ــه پاکســتان را ن ــی ب ــه کمــک نظام ب
نخســت وزیــر پاکســتان نیــز در کنفرانــس بیــن المللی هســته 
ای در واشــنگتن بــه بهانــه حملــه انتحــاری به پارک »گلشــن 
اقبــال« الهــور حاضــر نشــد و عمــاًل بــه آمریــکا پیــام داد کــه 
واشــنگتن بایــد در سیاســت خــود در قبــال پاکســتان تغییــری 
ــاد را از  ــی کــه اســالم آب ــه عمــل آورد. از دیگــر علل مثبــت ب
واشــنگتن ناامیــد کــرده اســت مــی تــوان بــه ســفر تاریخــی 
ــودی«  ــدرا م ــا »نارن ــدار وی ب ــد و دی ــه هن ــا ب ــاراک اوبام ب
نخســت وزیــر ایــن کشــور بــر شــمرد. بــاراک اوبامــا در ســفر 
خــود بــه هنــد اعــالم کــرده بــود کــه آمریــکا نظــم نویــن را 

ــاره آســیا بوجــود خواهــد آورد. در ق
ــت  ــوان دریاف ــی ت ــوع م ــه موض ــر ب ــق ت ــی دقی ــا نگاه ــا ب ام
کــه آمریــکا تنهــا کشــوری نیســت کــه بتوانــد نظــم را در قــاره 
کهــن رهبــری کنــد. چیــن و روســیه از جملــه قدرتهــای جهانــی 
ــان  ــد. در ایــن می ــی دارن ــط خوب ــا پاکســتان رواب هســتند کــه ب
مــی تــوان بــه روابــط تاریخــی و مثــال زدنــی چیــن و پاکســتان 
اشــاره نمــود. چیــن و پاکســتان قصــد دارنــد بــا ایجــاد کریــدور 
اقتصــادی در منطقــه، تولیــدات چیــن را بــه کشــورهای آســیای 
ــد در  ــی توان ــدور اقتصــادی م ــن کری ــد و ای ــرازیر کنن ــه س میان
رونــد مناســبات تجــاری- اقتصــادی در منطقــه تحولــی بــزرگ 

ــود آورد. بوج
ــده هــای »اف  اقــدام واشــنگتن در مــورد عــدم واگــذاری جنگن
ــه هــر  ــرآن داشــته اســت ب ــاد را ب ــه پاکســتان اســالم آب ۱6« ب
نحــو ممکنــی ایــن جنگنــده هــا را از کشــوری دیگر بدســت آورد 
تــا جایــی کــه »ســرتاج عزیــز« مشــاور امــور خارجــه نخســت 
ــر  ــت: اگ ــته اس ــان داش ــود بی ــارات خ ــتان در اظه ــر پاکس وزی
ــرار  ــتان ق ــار پاکس ــای »اف۱6« را در اختی ــده ه ــکا جنگن آمری
ندهــد، اســالم آبــاد راه حــل دیگــری بــرای بدســت آوردن ایــن 

ــده هــا را در پیــش خواهــد گرفــت. جنگن
ــدی  ــا ناامی ــتانی ب ــات پاکس ــه مقام ــدس زد ک ــوان ح ــی ت م
ــنگتن در  ــا واش ــود ب ــط خ ــد را در رواب ــتی جدی ــکا سیاس از آمری
ــکا آنهــا را در  ــد اگــر آمری ــد گرفــت و تــالش دارن پیــش خواهن
ایــن برهــه زمانــی تنهــا گذاشــت، جنگنــده هــای مــورد نظــر را  
از طریــق چیــن و روســیه در اختیــار بگیرنــد و ایــن مــی توانــد به 

ــد. ــک وارد کن ــه ای مهل ــکا ضرب ــه ای آمری سیاســت منطق
هــزاران نظامــی آمریکایــی در افغانســتان در حــال انجــام وظیفــه 
و بــه اصطــالح مبــارزه بــا طالبــان و آمــوزش نیروهــای نظامــی 
افغانســتان هســتند و از طرفــی ارتــش پاکســتان و از جملــه »آی 

ــان  ــی در می ــوذ خوب ــتان نف ــات پاکس ــازمان اطالع اس آی« س
رهبــران طالبــان در افغانســتان و پاکســتان دارنــد و مــی تواننــد با 
سیاســت هــای خــود ضربــه ای مهلــک بــه نظامیــان آمریکایــی 

مســتقر در افغانســتان وارد کننــد.
ــال  ــود در قب ــتهای خ ــت در سیاس ــه عل ــه چ ــرا و ب ــکا چ آمری
پاکســتان تجدیــد نظــر کــرده اســت؟ از دیگــری عللــی کــه در 
ایــن میان مــی تــوان بــه آن اشــاره کــرد حملــه تروریســتی اخیر 
ــز  ــر نی ــر کشــته و 347 نف ــه در آن 64 نف ــل اســت ک شــهر کاب
زخمــی شــدند و ایــن خشــم مقامــات افغانســتان را برانگیخــت. 
ــهر  ــتی ش ــه تروریس ــئولیت حمل ــان مس ــروه طالب ــد گ ــر چن ه
کابــل را بــه عهــده گرفــت امــا مقامــات امنیتــی دولــت 
افغانســتان اعــالم کردنــد کــه شــبکه تروریســتی »حقانــی« در 

ــش اساســی داشــته اشــت. ــه نق ــن حمل ای
ارتــش پاکســتان در بیــن رهبــران شــبکه حقانــی نفــوذ زیــادی 
دارد و از ســویی دیگــر ارتــش پاکســتان در هفتــه هــای گذشــته 
ــتان  ــرزی افغانس ــهرهای م ــه ش ــی ب ــالت راکت ــه حم ــدام ب اق
نمــوده اســت. وزارت خارجــه افغانســتان نیــز ســفیر پاکســتان در 
ــراز  ــه وی اب ــراض خــود را ب ــب اعت ــده و مرات ــرا خوان ــل را ف کاب

داشــته اســت.
ــز در ســخنرانی  »اشــرف غنــی« رئیــس جمهــور افغانســتان نی
ــر  ــود: اگ ــرده ب ــالم ک ــتان اع ــی افغانس ــورای مل ــود در ش خ
ــبکه  ــژه ش ــتی بوی ــای تروریس ــا گروهه ــارزه ب ــتان در مب پاکس
ــان را  ــد و گــروه طالب ــی مســئوالنه عمــل نکن تروریســتی حقان
بــه پــای میــز مذاکــره نیــاورد از اســالم ابــاد بــه ســازمان ملــل 

ــرد. ــد ک ــکایت خواه ش
ــی« ســخنگوی وزارت امــور خارجــه  ــان »جــان کرب در ایــن می
آمریــکا اعــالم کــرده اســت مــا حاضــر بــه قطــع روابــط خــود 
ــا  ــدان م ــی از متح ــاد یک ــالم آب ــتیم و اس ــاد نیس ــالم آب ــا اس ب
ــد  ــی توان ــتان م ــک پاکس ــی ش ــی رود. ب ــمار م ــه بش در منطق
ــری  ــور دیگ ــر کش ــا ه ــن ی ــای »اف۱6« را از چی ــده ه جنگن

بدســت آورد.
مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه آمریــکا در سیاســت خــود در قبال 
پاکســتان تغییــر بوجــود آورده اســت و حاضــر نیســت در مبــارزه 
بــا تروریســم در منطقــه بــه پاکســتان کمــک مالــی برســاند و یا 
ــرار  ــن کشــور ق ــار ای ــده هــای »اف ۱6« را در اختی ــی جنگن حت

دهــد.
ــه میــان مــی آورد ایــن  ــه ای کــه واشــنگتن از آن حــرف ب بهان
ــده هــا را در  ــن جنگن اســت کــه پاکســتان احتمــال دارد کــه ای
جنــگ علیــه هنــد بــکار گیــرد و بــا ایــن بهانــه مــی خواهــد از 

ــه پاکســتان خــودداری کنــد. فــروش جنگنــده هــا ب

علی کاوسی نژاد
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آ ســـــــیا

اوضــاع امنیتــی افغانســتان در والیــت هلمنــد 
ــی  ــری درون گروه ــس از درگی ــتان پ افغانس
طالبــان ونیــز نفــوذ داعــش در ننگرهــار نگران 

کننــده اســت.
ــده  ــران کنن ــای نگ ــر خبره ــای اخی در روزه
ــری  ــتان و درگی ــی افغانس ــاع امنیت ای از اوض
طالبــان بــا نیروهــای امنیتــی ایــن کشــور بــه 
ــرگ  ــس از م ــان پ ــد. طالب ــی رس ــوش م گ
»مــال عمــر« رهبــر ســابق ایــن گــروه دچــار 
ــه شــاخه هــای  اختالفاتــی  داخلــی شــده و ب
ــان  ــی از طالب ــت و گروه ــده اس ــعب ش منش
بــه رهبــری »مالرســول« بــا رهبــری »مــال 
ــر  ــان س ــد طالب ــر جدی ــور« رهب ــر منص اخت
ناســازگاری دارد و بــا وی بیعــت نکــرده اســت.
ــروی و  ــه پی ــف ب ــود را موظ ــول خ ــال رس م
ــد  ــی دان ــر منصــور« نم ــال اخت ــت از »م تبعی
ــر در  ــال اخت ــراد م ــت اف ــرده اس ــوان ک و عن
ــد  ــت مقاص ــگان و در جه ــه بیگان ــت ب خدم
ــروه  ــی گ ــد. برخ ــی دارن ــر م ــدم ب ــا ق آنه
مــال رســول را وابســته بــه گــروه تروریســتی 
ــال  ــا »م ــد ام ــی دانن داعــش در افغانســتان م
خــود  اظهــارت  جدیدتریــن  در  رســول« 

ــت. ــرده اس ــش را رد ک ــه داع ــتگی ب وابس
حــال نگاهــی بــه مذاکــرات صلــح افغانســتان 
مــی اندازیــم کــه در دوره رهبــری »مــال 
عمــر« و بــه میزبانــی »اســالم آبــاد« موســوم 
ــا انتشــار خبــر  بــه »مــری۱« شــروع شــد و ب
مــرگ ناگهانــی مــال عمــر بــه حالــت تعلیــق 
ــی  ــر اختالفات ــال عم ــرگ م ــر م ــد. خب درآم
ــن  ــم زد و ای ــان رق ــروه طالب ــده را در گ عم
اختالفــات تــا حــدی پیــش رفــت کــه اعضای 
طالبــان نتوانســتند بــر ســر رهبری »مــال اختر 

منصــور« بــا هــم بــه توافــق برســند. در ایــن 
برهــه زمانــی گــروه تروریســتی داعش کــه در 
افغانســتان بــا شکســت هــای ســنگینی روبرو 
ــه  ــت در منطق ــه فعالی ــروع ب ــود ش ــده ب ش
ــق برخــی  »ننگرهــار« افغانســتان کــرد و طب
ــای  ــر از اعض ــزار نف ــدود ۱0 ه ــها ح گزارش
داعــش در افغانســتان حضــور دارنــد. مذاکرات 
مقدماتــی صلــح افغانســتان بــار دیگــر با ســفر 
ــتان  ــور افغانس ــس جمه ــی« رئی ــرف غن »اش
ــس  ــاد و شــرکت وی در کنفران ــه اســالم آب ب

ــد خــورد. ــب آســیا« کلی »قل
»ســرتاج عزیــز« مشــاور امــور خارجــه 
نخســت وزیــر پاکســتان از جملــه کســانی بود 
کــه تــالش کــرد مذاکــرات صلــح افغانســتان 
ــز  ــان نی ــروه طالب ــود و گ ــاز ش ــو آغ ــر ن از س
ــتان  ــد. پاکس ــرکت کنن ــرات ش ــن مذاک در ای
در اقدامــی چیــن را نیــز وارد مذاکــرات صلــح 
افغانســتان کــرد و چهــار دور از مذاکــرات 
مقدماتــی صلــح افغانســتان بــا شــرکت 
ــن و  ــتان، چی ــتان، پاکس ــورهای افغانس کش
ــد.  ــام ش ــل انج ــاد و کاب ــکا در اســالم اب آمری
ــی  ــرات مقدمات ــن مذاک ــن دور از ای در چهارمی
قــرار شــد گــروه طالبــان در اســالم آبــاد بطــور 
مســتقیم در مذاکــرات شــرکت داشــته باشــد. 
ــا اعــالم  ــان در قطــر ب ــروه طالب ــر گ ــا دفت ام
بیانیــه ای از شــرکت در مذاکــرات صلــح 
افغانســتان خــودداری کــرد و شــرکت در ایــن 
مذاکــرات را منــوط بــه خــروج نیروهــای ناتــو 
ــان از  ــام طالب ــدن ن ــارج ش ــتان، خ از افغانس
لیســت گروههــای تروریســتی و نیز آزاد شــدن 
زندانیــان ایــن گــروه از زندانهــای افغانســتان و 
پاکســتان نمــود کــه ایــن خــود بطــور کامــل 

ــرد. ــد ک ــرات س ــبرد مذاک ــرای پیش راه را ب
ــتان در  ــتان و پاکس ــی افغانس ــات امنیت مقام
نشســتی مشــترک اعــالم کردنــد آن دســته از 
ــه مذاکــرات  ــان را کــه قصــد پیوســتن ب طالب
صلــح را نداشــته باشــند بایــد آنهــا را ســرکوب 
ــار«  ــن حکمتی ــان »گلبدی ــن می ــرد. در ای ک
ــرایط  ــتان ش ــالمی افغانس ــزب اس ــر ح رهب
صلــح بــا دولــت افغانســتان را مناســب دیــد و 
بــا شــرط خــارج شــدن نــام حزبــش از لیســت 
گروههــای تروریســتی ســازمان ملــل حاضــر 
بــه انجــام مذاکــرات بــا دولــت وحــدت ملــی 

افغانســتان شــد.
گــروه تروریســتی »شــبکه حقانی« کــه دولت 
افغانســتان معتقــد اســت کــه این گــروه تحت 
حمایــت ارتش پاکســتان در افغانســتان دســت 
ــت  ــد دس ــی زن ــتی م ــات تروریس ــه اقدام ب
بــکار شــد و بــا حملــه بــه ســاختمان امنیتــی 
حفاظــت از رجــال سیاســی و دیپلماتیــک 
ــر را  ــته و 347 نف ــر را کش ــتان 64 نف افغانس
زخمــی کــرد. اشــرف غنــی در ســخنرانی خود 
ــوان  ــی افغانســتان عن در نشســت شــورای مل
کــرد کــه پاکســتان در مقابلــه بــا تروریســتها 
ــاد  ــالم آب ــر اس ــد و اگ ــل کن ــئوالنه عم مس
گــروه طالبــان را بــه پــای میــز مذاکــره 
ــل  ــازمان مل ــه س ــور ب ــن کش ــاند از ای نکش
ــط  ــی رواب ــه نوع ــرد و ب ــد ک ــکایت خواه ش
اســالم ابــاد و کابــل رو بــه تیرگــی گذاشــت تا 
مذاکــرات صلــح افغانســتان بــه حالــت تعلیــق 

ــد. درآی
تالفــی  اقدامــی  در  افغانســتان  دولــت 
ــده  ــان، القاع ــای طالب ــن از اعض ــه 6 ت جویان
ــدار  ــی را ب ــبکه حقان ــتی ش ــروه تروریس و گ

آویخــت کــه ایــن اقــدام خشــم طالبــان 
برانگیخــت.  را  تروریســتی  گروههــای  و 
ــه  ــد ک ــالم کردن ــتی اع ــای تروریس گروهه
ــه  ــر علی ــتی ب ــات تروریس ــه اقدام ــت ب دس
نیروهــای امنیتــی افغانســتان خواهنــد زد. روز 
ــه  ــردن ب ــه ب ــا حمل ــان ب ــروه طالب گذشــته گ
ــد«  ــت »هلمن ــس در والی ــگاههای پلی پاس
افغانســتان شــماری از نیروهــای پلیــس 
ــروه  ــان گ ــن می ــتند. در ای ــتان را کش افغانس
»مــال رســول« و »مــال اختــر« طــی درگیری 
ــدادی  ــد و تع ــم افتادن ــان ه ــه ج مســلحانه ب
ــری کشــته  ــن درگی ــر در ای ــال اخت ــراد م از اف

ــدند. ش
والیــت هلمند افغانســتان بــه چه جهــت برای 
ــژه ای برخــوردار  ــان از اهمیــت وی گــروه طالب
اســت؟ گــروه طالبــان در ســال گذشــته 
توانســت شــهر »خانشــین« را به تصــرف خود 
درآورد. بــه گفتــه برخــی از نماینــدگان پارلمان 
افغانســتان منطقــه خانشــین در والیــت هلمند 
افغانســتان مملــو از اورانیــوم اســت و نیروهای 
جملــه  از  افغانســتان  در  مســتقر  بیگانــه 
ــادن  ــی از مع ــی و انگلیس ــای آمریکای نیروه
اورانیــوم ایــن منطقــه اورانیــوم اســتخراج 
ــی  ــل م ــتان منتق ــارج از افغانس ــه خ ــرده ب ک
ــتراتژیکی  ــم و اس ــهر مه ــین ش ــد. خانش کنن
ــن  ــی رود. ای ــمار م ــان بش ــروه طالب ــرای گ ب
روزهــا هلمنــد بــه صحنــه نبــرد درون گروهی 
طالبــان و درگیــری بــا نیروهــای امنیتــی 
افغانســتان تبدیــل شــده اســت و اوضــاع 
امنیتــی در ایــن منطقــه نگــران کننــده اســت.

والیــت ننگرهــار در شــرق افغانســتان محــل 
ــروه تروریســتی داعــش  ــع گ ــتقرار و تجم اس
ــر  ــته در اث ــت. روز گذش ــه اس ــن منطق در ای
ــره در  ــواد منفج ــل م ــودروی حام ــار خ انفج
والیــت ننگرهــار افغانســتان دســتکم ۱7 
نفــر کشــته و زخمــی شــدند کــه اغلــب آنهــا 
زنــان و کــودکان هســتند. اقدامات تروریســتی 
ــادی داشــته اســت.  ــت رشــد زی ــن والی در ای
ــات مهــم دیگــری کــه گــروه  ــه اقدام از جمل
ــه آن دســت زده اســت  تروریســتی داعــش ب
راه انــدازی »رادیــو خالفــت« در ایــن والیــت 
بــه زبانهــای فارســی، عربــی، پشــتو و پنجابی 
ــات  ــای مقام ــود نگرانیه ــن خ ــه ای ــت ک اس
امنیتــی افغانســتان را افزایــش داده اســت. 
داعــش فعالیــت هــای خــود را در ایــن منطقــه 
به صــورت جــدی شــروع کــرده اســت و قصد 
دارد نیروهــای خــود را از خاورمیانــه بــه ســمت 

ــد. شــرق افغانســتان ســوق ده
ــران  ــه س ــری ک ــده دیگ ــران کنن ــل نگ عام
ــورت  ــه ص ــتان را ب ــت افغانس ــات دول و مقام
جــدی نگــران کــرده اســت نفــوذ گــروه 
ــت  ــرادی اس ــن اف ــش در بی ــتی داع تروریس
ــدت  ــت وح ــا دول ــتقیمی ب ــاط مس ــه ارتب ک
ــتانی  ــه پاکس ــد. روزنام ــتان دارن ــی افغانس مل
ــوز« مدعــی شــده اســت کــه »محمــد  »د نی
خــان« معــاون اول و دوســت »عبــداهلل 
ــتان  ــت افغانس ــی دول ــس اجرای ــداهلل« رئی عب
ــام  ــه اته ــان ب ــی افغ ــای امنیت ــط نیروه توس

تنش دولت افغانستان با طالبان؛
نفوذ روز افزون داعش در ننگرهار

علی کاوسی نژاد
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آ ســـــــیا

ــی  ــه تازگ ــش ب ــت از داع ــکاری و حمای هم
ــن  ــه ای ــد ب ــه بای ــت. البت ــده اس ــت ش بازداش
نکتــه توجــه کامــل داشــت کــه خانــواده محمد 
خــان روابــط خصمانــه ای بــا گــروه طالبــان در 

ــد. ــته ان ــتان داش افغانس
ــزارش  ــتانی گ ــه پاکس ــن روزنام ــن ای همچنی
داده اســت کــه داعــش حتــی در مقامــات بلنــد 
مرتبــه دولــت افغانســتان نیز نفــوذ کرده اســت. 
عــالوه بــر آن، یــک مقــام ارشــد تاجیــک نیــز 
بــه افــراد وابســته بــه گــروه تروریســتی داعش 

در افغانســتان پیوســته اســت..
ســال گذشــته نیــز »ظاهــر قدیــر« معــاون اول 
پارلمــان افغانســتان در ســخنان خــود در صحن 
علنــی مجلــس ایــن کشــور نهادهــای امنیتــی 
ــه شــخص »حنیــف اتمــر«  افغانســتان از جمل
ــم  ــی را مته ــرف  غن ــی اش ــت مل ــاور امنی مش
ــه حمایــت از شــکل گیری گــروه تروریســتی  ب
عنــوان  کــرد. وی  افغانســتان  در  داعــش 
ــی افغانســتان  ــود کــه نهادهــای امنیت کــرده ب
ــای  ــه  ه ــفارت خان ــی س ــکاری برخ ــا هم ب
کشــورهای بیگانــه بحــث حمایــت از داعــش را 
دنبــال می کننــد و رهبــران ایــن گــروه آزادانــه 
در کابــل پایتخــت افغانســتان تــردد می کننــد. 
پــس از آن رئیــس جمهــور افغانســتان هیئتــی 
را بــرای بررســی بیشــتر ایــن موضــوع تعییــن 
کــرد ظاهــر قدیــر بــا اســتقبال از ایــن موضــوع 
خواســتار اســتعفای »حنیــف اتمــر« شــده بــود 
تــا خللــی در رونــد تحقیقــات در ایــن موضــوع 

ــد. پیــش نیای
ــا  ــه آنه ــاال ب ــه در ب ــواردی ک ــه م ــه ب ــا توج ب
ــه  ــت ک ــی دریاف ــوان بخوب ــی ت ــاره شــد م اش
ــود  ــل خ ــز ثق ــش مرک ــتی داع ــروه تروریس گ
ــرار داده  ــتان ق ــار« افغانس ــت »ننگره را والی
اســت و فعالیــت خــود را در شــهرهای »اچین«، 
»جــالل آبــاد« و »نازیــان« ایــن والیــت 
ــوان  ــی ت ــی م ــه نوع ــت. ب ــش داده اس افزای
ــری تروریســتی داعــش در  ــت تفکــر تکفی گف

ــت. ــتان اس ــه افغانس ــدن ب ــل ش ــال منتق ح
ــکا در  ــی آمری ــای امنیت ــان حضــور نیوه در می
افغانســتان موضــوع حفــظ امنیــت در ایــن 
ــرده  ــه ک ــی مواج ــت بغرنج ــا حال ــور را ب کش
اســت. »بــاراک اوبامــا« رئیــس جمهــور آمریکا 
کــه در ســال 20۱0 بــه افغانســتان ســفر کــرد 
ــا از  از کاهــش نیروهــای نظامــی و خــروج آنه
ــا  ــت اوبام ــا دول ــود، ام ــر داده ب ــتان خب افغانس
ــه  ــح داد ک ــا ترجی ــن نیروه بجــای کاهــش ای
ــت  ــه تثبی ــتان ب ــود را در افغانس ــت خ موقعی
برســاند و حضــور ۱4 ســاله خــود بعــد از حادثــه 

ــد. ــداوم بخش ــپتامبر را ت ۱۱ س
نــگاه آمریــکا بــه ایــن موضــوع فراتــر از 
ــت  ــتان اس ــات در افغانس ــح و ثب ــراری صل برق
و بــه نظــر مــی رســد آمریکاییهــا افغانســتان را 
منطقــه ای مناســب بــرای ادامــه حیــات گــروه 
تروریســتی داعــش مــی داننــد و قصــد دارند در 
آینــده و هــر گاه کــه مناســب دیدنــد ایــن گروه 
ــه  ــه از جمل ــه قدرتهــای منطق ــری را علی تکفی
ــج  ــد و نتای ــکار گیرن ــران ب ــن و ای ــیه، چی روس

ــد. ــورد نظــر خــود را از آن اخــذ نماین م

ــع الرحمــان نظامــی«  ــدام »مطی ــس از اع ــت پاکســتان پ ــت و مل دول
رهبــر جماعــت اســالمی بنــگالدش خشــم و انزجــار خــود را نســبت به 

اقــدام دولــت بنــگالدش ابــراز داشــته انــد.
ــه  ــورد ک ــد خ ــس از آن کلی ــگالدش پ ــالمی بن ــران اس ــدام رهب اع
»حســینه واجــد« نخســت وزیــر ایــن کشــور در ســال 20۱0 دســتور به 
تشــکیل کمیتــه ای ویــژه بــرای تحقیــق و بررســی در مــورد جنایــات 
جنگــی ســال ۱97۱ میــالدی داد کــه طــی آن بنــگالدش از پاکســتان 
جــدا شــده اعــالم اســتقالل کــرد. دادگاه عالــی بنــگالدش با پشــتیبانی 
ــران احــزاب  ــن از رهب ــا کنــون 5 ت ــت حســینه واجــد ت و حمایــت دول

سیاســی مذهبــی بنــگالدش را اعــدام کــرده اســت.
ــت  ــر جماع ــی« رهب ــان نظام ــع الرحم ــته »مطی ــنبه گذش ــه ش س
اســالمی بنــگالدش نیــز بــه دار آویختــه شــد. مطیــع الرحمان از دســته 
رهبــران بــود کــه بــه اتهــام کشــتار شــماری از هندوهــا و نیــز تجــاوز 
جنســی در جنــگ ســال ۱97۱ میــالدی اعــدام شــد. اقدامــات دولــت 
حســینه واجــد منحصــر بــه ایــن نبــوده و دادگاه عالــی بنــگالدش اخیراً 
حکــم بــه بازداشــت »خالــده ضیــا« رهبــر حــزب ملــی و نخســت وزیر 
ســابق ایــن کشــور را بــه اتهــام خیانــت بــه مصالــح ملــی داد امــا دادگاه 

مذکــور بــا قیــد ضمانــت دســتور بــه آزادی وی داد.
 چندی پیـش دادگاه شـهر داکا حکم دسـتگیری »خالده ضیا« نخسـت 
وزیر سـابق بنـگالدش و رهبر حزب اپوزیسـیون این کشـور را بـه اتهام 
دسـت داشتن در تظاهرات سـال گذشته در این کشـور که در آن تعدادی 
از تظاهـرات کننـدگان کشـته و زخمی شـدند صـادر کـرده بـود. دادگاه 
بنـگالدش عـالوه بر »خالده ضیـا« 72 نفـر دیگر از اعضـای حزب ملی 

را مسـئول بمب گذاری سـال گذشـته در داکا تشـخیص داد.
»راهـول کبیـر رضـوی« سـنخگوی حـزب ملـی بنـگالدش بـا رد این 
اتهامـات گفتـه بـود: ایـن اولین باری نیسـت که »شـیخ حسـینه واجد« 
نخسـت وزیر حـال حاضـر بنگالدش بـا قصد انتقـام سیاسـی از »خالده 
ضیـا« وی را متهم به به دسـت داشـتن در چنین اقداماتی مـی کند. این 

یـک اتهـام سیاسـی و توطئـه ای بر علیـه »خالده ضیا« اسـت.
 سـال گذشـته حزب اپوزیسـیون بنگالدش تظاهـرات اعتـراض آمیزی 
بـراه انداخـت کـه در آن تظاهـرات کنندگان با بمب های دسـت سـاز به 
اتوبـوس هـا و کامیون ها حملـه بردند و آنهـا را به آتش کشـیدند. پلیس 
بـرای مقابلـه بـا تظاهر کنتـدگان بسـوی آنهـا آتش گشـود کـه در این 
حادثـه ۱20 نفر کشـته شـدند. قاضـی دادگاه شـهر داکا با تاییـد گزارش 
پلیـس ایـن شـهر در تاریـخ 7 ژانویـه 20۱5 میـالدی حکم دسـتگیری 
خالـده ضیا را صـادر کرده بود اما پلیس سـال گذشـته نتوانسـت با انجام 

اقدامـات فـوری خالـده ضیا را دسـتگیر کند.
ــر  ــع الرحمــان نظامــی« رهب ــت بنــگالدش روز ســه شــنبه »مطی دول
ــی در  ــم جنگ ــکاب جرائ ــام ارت ــه اته ــالمی را ب ــت اس ــزب جماع ح
جریــان جنــگ اســتقالل اعــدام کــرد. وی متهــم بــه دســت داشــتن در 
کشــتار هندوهــا پــس از جدایــی بنــگالدش از پاکســتان در ســال ۱97۱ 
ــدان  ــاله در زن ــی 73 س ــه نظام ــد ک ــالم کردن ــری اع ــع خب ــود. مناب ب
مرکــزی »داکا« پایتخــت بنــگالدش بــا چوبــه دار اعــدام شــده اســت.
مقامـات بنـگالدش تدابیـر امنیتـی در داکا پایتخـت این کشـور و دیگر 
مناطـق را بـه منظور مقابلـه با هرگونـه اعتراضـات و ناآرامی ها تشـدید 
کردنـد. رهبـر جماعـت اسـالمی در زادگاه خـود در شـمال بنـگالدش 
دفـن خواهـد شـد. دولـت بنـگالدش در چنـد مـاه اخیـر 4 تن دیگـر را 
نیـز بـه اتهام واهی کشـتار هندوهـا در جنگ سـال ۱97۱ که بـه جدایی 

بنـگالدش از پاکسـتان منجر شـد بـه دار مجـازات اویخته اسـت.
 رونـد اعتراضات پـس از اعدام »مطیـع الرحمن نظامـی« رهبر جماعت 
اسـالمی بنگالدش در شـهرهای مختلف این کشور شـدت یافته است و 
اعضـای جماعت اسـالمی بـا نیروهای امنیتی درگیر شـده اند. گزارشـها 
حاکـی از آنسـت کـه 20 تـن از معترضیـن توسـط پلیـس بنـگالدش 

دسـتگیر شـده اند. از سـویی دیگر تدابیر شـدید امنیتی در »پانبا« زادگاه 
مطیـع الرحمان اتخاذ شـده اسـت. جنـازه مطیـع الرحمان بـه زادگاه وی 

منتقـل شـده اسـت و در قبرسـتان »پانبا« به خاک سـپرده می شـود.
در بســیاری از کشــورهای اســالمی بویــژه پاکســتان نمــاز میــت مطیــع 
ــی شــدید خــود را از  ــاد نگران ــت اســالم آب ــده شــد. دول الرحمــان خوان
اعــدام ایــن شــخصیت مذهبــی ابــراز داشــت و ایــن واقعــه را ظلــم در 
حــق مــردم بنــگالدش دانســت. پارلمــان پاکســتان نیــز در واکنــش بــه 
ــه امضــا رســانده  ــز ب ــراض آمی ــه ای اعت ــع الرحمــان بیانی اعــدام مطی
ــفارت  ــام س ــم مق ــتان قائ ــه پاکس ــر آن وزارت خارج ــالوه ب ــت. ع اس
ــت  ــت و مل ــراض دول ــب اعت ــت و مرات ــده اس ــرا خوان ــگالدش را ف بن
پاکســتان را بــه اعــدام رهبــران مذهبــی بنــگالدش ابراز داشــته اســت.

روابــط دیپلماتیــک اســالم آبــاد و داکا پــس از اعــدام رهبــران احــزاب 
اســالمی بنــگالدش چنــان رو بــه تیرگــی گذاشــته اســت کــه اقــدام به 
اخــراج دیپلمــات هــای کشــور مقابــل از کشــور متبــوع خــود کــرده اند. 
طیــف زیــادی از مــردم پاکســتان و بویــژه رهبــران جماعــت اســالمی 
در پاکســتان خشــم و انزجــار خــود را از اعــدام مطیــع الرحمــان نظامــی 
ابــراز داشــته و اعــالم کــرده انــد کــه »حســینه واجــد« در عملکــرد خود 
بــه عنــوان نخســت وزیــر بنــگالدش ظالمانــه و مغرضانــه عمــل کرده 
ــه اعــدام  ــز ب ــا نی اســت و نهــاد هــا و ســازمانهای حقــوق بشــری دنی

هــای اخیــر در بنــگالدش واکنــش نشــان داده انــد.
بـا گذشـت 45 سـال از جنـگ ۱97۱ و جدایـی بنـگالدش از پاکسـتان، 
حسـینه واجـد زخمـی کهنـه را تازه کـرده اسـت کـه اذهان عمومـی را 
در داخـل و خـارج از بنـگالدش بسـوی خود معطـوف کرده اسـت و این 
مـی تواند آینده سیاسـی دولـت وی را با خطـر مواجه سـازد. ترکیه نیز در 
پی اعـدام مطیع الرحمـان نظامی رهبـر جماعت اسـالمی در بنگالدش 
»اوزیـم اوزتـورک« سـفیر خـود را از داکا فرا خوانـده اسـت و بدین گونه 
کشـورهای اسـالمی و در راس آن پاکسـتان و ترکیه واکنش سـختی به 

اقدامـات صـورت گرفته در بنـگالدش نشـان داده اند.
برخــی از کارشناســان و تحلیگــران بــر ایــن باورنــد کــه حســینه واجــد 
ــه اســت و  ــه خطــر انداخت ــده سیاســی خــود را ب ــات آین ــن اقدام ــا ای ب
احتمــال اینکــه نــا آرامــی و اعتراضــات مردمــی در بنــگالدش شــدت 

بیشــتری بــه خــود بگیــرد زیــاد اســت.
تروریسـت هـا و افراطیون تندرو نیـز می توانند بـا اسـتفاده از این اوضاع 
دسـت بـه اقدامـات تروریسـتی بزننـد.  اقداماتـی کـه حسـینه واجـد در 
بنـگالدش انجام مـی دهد در واقع تالشـی اسـت برای پیش بـردن این 
کشـور به سـمت سکوالریسـم، اما وی شـاید به ایـن نکته اساسـی آگاه 
نباشـد که نمی توان با اعمال فشـار آزادی و سکوالریسـم را به کشـوری 
تزریـق نمود. از طرفـی دولت و ملت پاکسـتان به این امر معتقد هسـتند 
کـه دولـت حسـینه واجد با فشـار دولـت هند رهبـران جماعت اسـالمی 

را اعـدام کرده اسـت.

اعدام »مطیع الرحمان« در بنگالدش/ 
اقدامی که باعث خشم پاکستان شد

علی کاوسی نژاد
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آمریـــکــا
دبیر: فرزاد فرهاد توسکی
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آمـریـــــکا

شقایق المع زاده

رئیــس جمهــوری آمریــکا در آخریــن ســفر خــود در مقــام ریاســت 
جمهــوری بــه آلمــان یکــی از مهمتریــن شــرکای اروپایــی خــود 
برنامــه هــا و اهدافــی را دنبــال خواهــد کــرد کــه در گزارشــی بــه 

بررســی اجمالــی آنهــا مــی پردازیــم.
» بــاراک اوبامــا« رئیــس جمهــوری آمریــکا در حالــی بــه منظــور 
ــی  ــی راه ــه نمایشــگاه تجاری-صنعت شــرکت در مراســم افتتاحی
هانوفــر مــی شــود کــه ایــن آخریــن ســفر وی بــه کشــوری اســت 

ــی رود. ــه شــمار م ــن شــرکای اســتراتژیکش ب ــه از مهمتری ک
این سـفر نیـز همانند سـفرهای مقامـات و دولتمردان حاشـیه های 
امنیتـی زیـادی بدنبـال دارد. بخصـوص پـس از وقـوع حمـالت 
تروریسـتی در برخـی از کشـورهای اروپایـی مثل بلژیک و فرانسـه.
حــال طبیعــی اســت کــه گــرد هــم آمــدن ایــن تعــداد از مقامــات 
ــتی را  ــالت تروریس ــوع حم ــم وق ــز بی ــف نی ــورهای مختل کش
ــه  ــتا اعالمی ــن راس ــر در همی ــس شــهر هانوف ــد. پلی ــش ده افزای
ــردم ســاکن مناطــق اطــراف  ــن از م ــه حــدود 2000 ت ــی را ب های
مرکــز کنگــره هانوفــر کــه قــرار اســت رئیــس جمهــور آمریــکا در 

ــد. ــرده ان ــع ک ــد توزی ــد کن ــل از آن بازدی ــخ 24 آوری تاری
ــه  ــه ب ــر توصی ــالوه ب ــن ع ــان همچنی ــهر آلم ــن ش ــس ای پلی
شــهروندان بــه دوری از پنجــره هــای منازلشــان در زمــان بازدیــد 
ــل  ــن مح ــد از ای ــد بازدی ــه قص ــانی ک ــرده  کس ــالم ک ــا، اع اوبام
همزمــان بــا بازدیــد اوبامــا را دارنــد بایــد از یــک هفتــه قبــل بــرای 

ــد. ــام کنن ــت ن ــن کار ثب ای
همچنیــن کارکنــان فروشــگاه های قــرار گرفتــه در محــدوده 
ــرای حضــور در  ــز ب ــا نی ــد اوبام ــرای بازدی ــن شــده ب ــی تعیی امنیت

ــد. ــام کنن ــت ن ــد ثب ــود بای مشــاغل خ
ــه آلمــان در  ــه زنــی در خصــوص ســفر خداحافظــی اوبامــا ب گمان
ــه چشــم مــی خــورد  ــی ب ــا جای رســانه هــا و محافــل سیاســی ت
ــی نوشــت: آلمــان یکــی  ــج در مطلب ــی هریتی ــاد آمریکای ــه بنی ک
ــه  ــا ب ــن اقتصــاد اروپ ــکا و بزرگتری از شــرکای امنیتــی مهــم آمری
شــمار مــی رود. اوبامــا بــرای اولیــن بــار در ســال 2008 بــه عنــوان 
نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا بــه آلمــان ســفر کــرد 
و از آن زمــان تاکنــون 4 بــار وارد ایــن کشــور شــده اســت. اما ســفر 

فــردای اوبامــا بــه آلمــان بــه نظــر آخرین ســفر وی بــه این کشــور 
ــد از  ــن رو، بای ــود و از ای در دوران ریاســت جمهــوری اش خواهــد ب
ــرای  ــه بهتریــن شــکل ممکــن ب ــده ب ایــن تنهــا فرصــت باقیمان
ــو و  ــت نات ــه آزادی اقتصــادی، تقوی ــه ب پیشــبرد سیاســت هایی ک

ــد.  ــد، اســتفاده کن ــا تروریســم کمــک می کنن ــارزه ب تشــدید مب
صاحبنظــران سیاســی برخــی محورهــای آخریــن ســفر اوبامــا بــه 
آلمــان را اینگونــه اعــالم کردنــد: پیمــان تجــاری، گفتگــو دربــاره 

اوکرایــن، نقــش آلمــان در ســازمان پیمــان آتالنتیــک شــمالی.
ــور در  ــرای حض ــان را ب ــه آلم ــفرش ب ــن س ــا آخری ــه اوبام اینک
نمایشــگاه هانوفــر اختصــاص داده حاکــی از اهمیت داشــتن پیمان 
تجــاری و ســرمایه گــذاری ترنــس- آتالنتیــک بــرای وی اســت.
ایــن پیمــان پیشــنهادی آمریــکا و اتحادیــه اروپــا بعیــد اســت پیش 
از پایــان دوره ریاســت جمهــوری اوبامــا نهایــی شــود. بــه همیــن 
ــر ضــرورت  ــن ســفر ب ــد در ای ــکا بای ــل، رئیــس جمهــور آمری دلی
اتــکای روابــط تجــاری آینــده بــر اصــول »اقتصــاد آزاد« بیــش از 

پیــش تاکیــد کنــد. 
ــا در  ــن از دیگــر اهدافــی اســت کــه اوبام ــر در اوضــاع اوکرای تغیی
ــی را در  ــت و اقدامات ــه آن پرداخ ــود ب ــوری خ ــت جمه دوره ریاس

ــام داد. ــق آن انج ــت تحق جه
ــاره  ــرکل درب ــا م ــد ب ــفر بای ــن س ــکا در ای ــور آمری ــس جمه رئی
ــق ارســال تســلیحات  ــن از طری ــداوم حمایــت از اوکرای اهمیــت ت
ــادی و  ــات اقتص ــت از اصالح ــور، حمای ــن کش ــه ای ــی ب نظام
ــه دلیــل مســأله  ــه روســیه ب سیاســی آن و تشــدید تحریمهــا علی

ــد. ــام ده ــای الزم را انج ــه گفتگوه کریم
روابــط تجــاری و ســرمایه گذاری آلمــان و روســیه از عمــق زیــادی 
برخوردارنــد. بســیاری از شــرکت های بــزرگ آلمانــی روابــط 
تجــاری گســترده ای بــا روســیه برقــرار کرده انــد. همچنیــن آلمــان 
بــه شــدت بــرای واردات انــرژی خــود متکــی بــه روســیه اســت. با 
ایــن حــال، بســیاری از رهبــران سیاســی و اقتصــادی جهــان منتقد 

رویکــرد ضعیــف ژرمــن هــا در قبــال پوتیــن هســتند.
 اوبامــا در حالــی قــدرت را کنــار مــی گــذارد کــه در مباحــث دفاعی 
ــا ســازمان پیمــان اتالنتیــک شــمالی) ناتــو (  همســویی زیــادی ب

ــاد  ــن اتح ــوان »بزرگتری ــه عن ــو ب ــه از نات ــی ک ــا جای ــت. ت داش
ــت مشــترک  ــاع از امنی ــرای دف ــا ب ــال حاضــر دنی ــتراتژیک ح اس

ــاد کــرد. مــا« ی
ایــن در حالــی اســت کــه در حــال حاضــر شــمار نظامیــان 
آمریکایــی در اروپــا رو بــه کاهــش اســت و ایــن امــر ممکــن اســت 
ــد. ــته باش ــراه داش ــه هم ــو را ب ــکا در نات ــدن آمری ــگ ش ــم رن ک

ســفر اوبامــا بــه آلمــان بهتریــن فرصــت بــرای طــرح این خواســته 
ــای  ــود و ایف ــی خ ــه  دفاع ــش هزین ــرای افزای ــان ب ــت آلم از دول
ــه تحقــق  ــرای انجــام تعهــد خــود نســبت ب ــر ب نقشــی قدرتمندت

ــاع جمعــی اســت. اســتراتژی دف
ــص  ــد ناخال ــد از تولی ــر از ۱.3 درص ــر کمت ــال حاض ــان در ح آلم
ــو  ــه نات ــد، در حالیک ــی می کن ــور دفاع ــرف ام ــود را ص ــی خ داخل
از ایــن کشــور خواســته اســت حداقــل 2 درصــد از تولیــد ناخالــص 

ــن امــر اختصــاص دهــد. ــه ای ــی خــود را ب داخل
مقابلــه بــا تروریســم نیــز از دیگــر موضوعاتــی اســت کــه اوبامــا در 

دیدارهــای خــود در آلمــان بــه آن مــی پــردازد.
ــه  ــی علی ــارزه جهان ــم در مب ــدی و مه ــریک کلی ــک ش ــان ی آلم
تروریســم اســت. اوبامــا در ســفر بــه آلمــان بایــد از سیاســت هایی 
پشــتیبانی کنــد کــه تهدیــد تروریســت ها در اروپــا و مقابلــه 
ــدر  ــه را در ص ــن منطق ــا در ای ــی آنه ــای افراط ــا ایدئولوژی ه ب

ــد.  ــرار ده ــا ق اولویت ه
سیاســت »درهــای بــاز« آلمــان در قبــال پناهجویــان ممکن اســت 

تبعــات ســختی را در آینــده بــرای آنهــا بــه دنبال داشــته باشــد.
ــران حاضــر را  ــن ســفر رهب ــا در ای ــی شــود اوبام ــی م ــش بین  پی
ــد.  ــرار ده ــار ق ــت فش ــم تح ــا تروریس ــتقیم ب ــه مس ــرای مقابل ب
افزایــش بودجــه نهادهــای اطالعاتــی و قانون گــذار، تقویــت 
همــکاری اطالعاتــی بــا آمریــکا و حمایــت بیشــتر از نبــرد فیزیکی 
بــا تروریســت های داعــش در خاورمیانــه می تواننــد نمونــه هایــی 

از ایــن مقابلــه مســتقیم باشــند.
ــرات  ــه تظاه ــت ک ــی اس ــان در حال ــا در آلم ــر اوبام ــت آخ ضیاف
اعتــراض آمیــز بــه انعقــاد پیمــان تجــارت آزاد در آلمــان در روزهای 

گذشــته تشــدید شــده اســت.

آخرین ضیافت اوباما در آلمان/
تالش برای اجرای پیمان تجارت آزاد
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آمـریـــــکا

ــکا  ــی آمری ــت مل ــورای امنی ــابق ش ــو س عض
ــر  ــه آســیب پذیــری آمریــکا در براب ــا اذعــان ب ب
هرگونــه نوســان در بــازار جهانــی نفــت،  کاهــش 
ــت را از  ــه واردات نف ــور ب ــن کش ــتگی ای وابس
ــتان  ــردی عربس ــت راهب ــش اهمی ــل کاه دالی

ــد. ــی دان م
»بــاراک اوبامــا« رئیــس جمهــوری آمریــکا 
ــرای  ــته ب ــه گذش ــد هفت ــر چن ــی در اواخ در حال
ــج  ــکاری خلی ــورای هم ــت ش ــرکت در نشس ش
ــر  ــه اخی ــه الیح ــد ک ــه ش ــازم منطق ــارس ع ف
ــمیت  ــه رس ــرای ب ــره ب ــان کنگ جمهوریخواه
شــناختن نقــش عربســتان در حــوادث ۱۱ 
ســپتامبر، ســایه تنــش هــای حاکــم بــر روابــط 
ریاض-واشــنگتن را بیــش از پیــش ســنگین 

ــود. ــرده ب ک
در عیــن حــال، تهدیــد اوبامــا بــه وتــوی الیحــه 
پیشــنهادی جمهوریخواهــان شــاید نشــانه 
ــا  ــه ب ــود رابط ــرای بهب ــالش وی ب ــود از ت ای ب
ــق  ــت از تواف ــل حمای ــه دلی ــه از او ب ــی ک اعراب

ــد. ــی ندارن ــران دل خوش ــته ای ای هس
از ســوی دیگــر، آنگونــه کــه از نتیجــه نشســت 
ــر  ــارس ب ــج ف ــکاری خلی ــورای هم ــا و ش اوبام
مــی آیــد، کشــورهایی کــه بــه بهانــه مخاطــرات 
ــالح و  ــب س ــکا طل ــته ای از آمری ــق هس تواف
تضمیــن هــای امنیتــی بیشــتر مــی کننــد، یــک 
گام بــه اهــداف خــود نزدیکتــر شــده و ســناریوی 
ــت  ــاد گش ــنی ایج ــا چاش ــی را ب ــران هراس ای
دریایــی مشــترک علیــه ایــران پــر رنــگ و لعاب 

ــد. ــر کــرده ان ت
در همیــن رابطــه گفتگویــی شــده اســت بــا »پل 
ــاون«  ــورج ت ــگاه »ج ــاتید دانش ــالر« از اس پی
آمریــکا. وی در گذشــته کارشــناس و رئیــس 
ــات  ــازمان اطالع ــات س ــل عملی ــش تحلی بخ
ــون  ــالر تاکن ــود. پی ــیا( ب ــکا )س ــزی آمری مرک
ــته  ــده داش ــر عه ــددی را ب ــئولیت های متع مس
ــت  ــه ریاس ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــت ک اس
ــل عملیات هــای ســیا در خــاور  واحدهــای تحلی
ــاره  ــیا اش ــوب آس ــارس و جن ــج ف ــک، خلی نزدی

کــرد. پیــالر همچنین ســابقه حضــور در شــورای 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــکا را ب ــی آمری ــت مل امنی
ــود دارد. ــه کاری خ ــی در کارنام ــای اصل اعض

|| »بــاراک اوبامــا« رئیــس جمهــور 
ــس  ــه مجل ــد چنانچ ــکا می گوی آمری
نماینــدگان الیحــه دخالــت عربســتان 
ســعودی در حــوادث یازدهــم ســپتامبر 
ــد  ــو خواه ــد، آن را وت ــب کن را تصوی
ــس  ــان مجل ــرا جمهوریخواه ــرد. چ ک
نماینــدگان آمریــکا بــه دنبــال تصویب 
ایــن الیحــه هســتند و در مقابــل چــرا 

ــردن آن را دارد؟ ــو ک ــد وت ــا قص اوبام
ایــن الیحــه از حمایــت چشــمگیر هــر دو حــزب 
دموکــرات و جمهوریخــواه آمریــکا برخــوردار 
ــاس  ــک احس ــاب ی ــت بازت ــن حمای ــت. ای اس
گســترده در میــان مــردم آمریکاســت مبنــی بــر 
ــه  ــوی در حادث ــه نح ــه ب ــس ک ــر ک ــه ه اینک
یازدهــم ســپتامبر دخالت داشــته اســت، بایســتی 

ــد. پاســخگو باش
بــه تازگــی بــا انتشــار بخشــی محرمانــه از یــک 
گــزارش کنگــره پیرامــون حادثه یــازده ســپتامبر 
کــه در آن بــه ]نقش[ عربســتان ســعودی اشــاره 
ــه  ــکا ب ــردم آمری ــوم م ــه عم ــود، توج ــده ب ش
ارتبــاط احتمالــی عربســتان ســعودی بــا حمالت 

یازدهــم ســپتامبر جلــب شــد.
ایــن بخــش از گــزارش مربوطــه ممکــن اســت 
در واقــع شــامل هیــچ اطالعــات جدیــد و مهمی 
ــوص  ــا در خص ــه زنی ه ــا گمان ــد،  ام ــم نباش ه
محتویــات احتمالــی ایــن گــزارش توجــه عمــوم 
ــب  ــی عربســتان بیشــتر جل ــه نقــش احتمال را ب

ــت. ــرده اس ک
ــن الیحــه  ــه کــه ای ــا گفت رئیــس جمهــور اوبام
ــه ایــن دلیــل  ــا حــدی ب ــو خواهــد کــرد؛ ت را وت
ــور  ــه ط ــه ب ــن الیح ــت ای ــد اس ــه وی معتق ک
غیــر ضــروری روابــط ایــن کشــور بــا عربســتان 
ســعودی را وارد مرحلــه ای بغرنــج و پیچیــده 
ــه  ــد هرگون ــال فاق ــن ح ــرد و در عی ــد ک خواه

ــه لحــاظ کشــف نکتــه  کارکــرد مفیــدی چــه ب
ــر  ــه از نظ ــه و چ ــن حادث ــورد ای ــد در م ای جدی
بــی اثــر نمــودن خســارات ناشــی از ایــن حملــه 

ــود. ــد ب خواه
ــاور اســت کــه طــرح  ــر ایــن ب اوبامــا احتمــااًل ب
ــی  ــور خارج ــک کش ــه ی ــرادی علی ــوی انف دع
یــک روش کارآمــد و مؤثــر بــرای اداره سیاســت 

ــی نیســت. خارج

ــه از  ــد ک ــتدالل می کنن ــی اس || برخ
اهمیــت راهبــردی عربســتان ســعودی 
ــت.  ــده اس ــته ش ــکا کاس ــرای آمری ب
ــق  ــتدالل مواف ــن اس ــا ای ــما ب ــا ش آی

ــتید؟ هس
ــردی  ــت و ارزش راهب ــان بحــث از اهمی هــر زم
عربســتان ســعودی در میــان اســت، نفــت 
ــاره  ــه آن اش ــه ب ــت ک ــی اس ــی از موضوعات یک
ــه  ــکا ب ــتگی آمری ــش وابس ــا کاه ــود. ب می ش
واردات نفــت کــه تــا حــد زیــادی ثمــره توســعه 
فنــاوری »فراکینــگ« )شــکافت هیدرولیکی( در 
اســتخراج ایــن مــاده خــام اســت، اهمیــت بــال 
واســطه نفــت عربســتان بــرای آمریــکا کاهــش 

می یابــد.
ــد  ــا ح ــوز ت ــکا هن ــال، اقتصــاد آمری ــن ح ــا ای ب
قابــل توجهــی تحــت تأثیــر هــر رویــدادی 
اســت کــه در بــازار جهانــی نفــت اتفــاق بیفتــد؛  
ــر  ــک بازیگ ــان ی ــتان همچن ــه عربس ــی ک جای
مهــم اســت. عربســتان ســعودی همچنیــن 

یــک بازیگــر تعییــن کننــده در هرگونــه ترتیبات 
ــی رود. ــمار م ــارس بش ــج ف ــی در خلی نظام

|| در نشسـت اخیـر اوباما با کشـورهای 
عضو شـورای همـکاری خلیـج فارس، 
در خصوص تشـکیل یک نیروی گشـت 
دریایی مشـترک علیـه ایـران توافقاتی 
صورت گرفـت. در حالی که کشـورهای 
عضو این شـورا سـعی می کننـد امریکا 
دفاعـی  »پیمـان  یـک  انعقـاد  بـه  را 
مشـترک« مشـابه ناتو ترغیـب نمایند، 
گشـت  نیـروی  ایجـاد  می تـوان  آیـا 
دریایـی مشـترک بـا آمریـکا را یـک 
دسـتاورد بزرگ برای کشـورهای عرب 

خلیج فـارس بـه شـمار آورد؟
ــرای کشــورهای عضــو  ــدی نیســت کــه ب تردی
شــورای همــکاری خلیــج فــارس هرگونــه اقــدام 
ــکاری  ــر هم ــتمل ب ــه مش ــترک ک ــی مش نظام
ایــن کشــورها و همچنیــن حضــور نظامــی 
ــوردار  ــیاری برخ ــت بس ــد، از اهمی ــکا باش آمری

ــت. اس
پــس بایــد گفــت بلــه، کشــورهای عضو شــورای 
همــکاری خلیــج فــارس تشــکیل ایــن نیــروی 
گشــت دریایــی مشــترک را یــک دســتاورد خیلی 
بــزرگ می داننــد و احتمــااًل بــرای آن هــا بیــش از 
آنکــه دربردارنــده اثــرات مســتقیم نظامی باشــد، 
ــکا ]از  ــداوم حمایــت آمری ــه نمــادی از ت ــه مثاب ب

ایــن کشــورها[ خواهــد بــود.

عضو سابق شورای امنیت ملی آمریکا:

اهمیت راهبردی عربستان برای 
آمریکا کاهش یافته است

ــاع موشــکی  ــی دف ــو سیســتم کنون ــژه روســیه در نات فرســتاده وی
آمریــکا در اروپــا را بــرای رهگیری موشــکهای اســتراتژیک روســیه 

کافــی مــی دانــد.
»الکســاندر گروشــکو« فرســتاده روســیه در ســازمان پیمــان 
آتالنتیــک شــمالی )ناتو( در یــک کنفرانــس ویدئویی اظهار داشــت 
کــه سیســتم کنونــی دفــاع موشــکی آمریــکا در اروپــا از تــوان الزم 
ــری موشــکهای اســتراتژیک روســیه برخوردارســت. ــرای رهگی ب
ــزارش  ــه گ ــت ک ــن گف ــو همچنی ــیه در نات ــتاده روس ــن فرس ای
ــش  ــی آرای ــد حت ــی ده ــان م ــیه نش ــی روس ــان نظام کارشناس
کنونــی امکانــات دفــاع موشــکی آمریــکا در »ِدِوســلو« رومانــی از 

تــوان رهگیــری موشــکهای اســتراتژیک روســیه برخــوردار اســت 
و ایــن وضعیــت بــا فعــال شــدن امکانــات دفاعــی در لهســتان در 

ــد شــد. ــت خواه ــز تقوی ســال 20۱8 نی
گروشــکو در ادامــه افــزود کــه ایــن امکانــات دفاعی آمریــکا ضمن 
ایجــاد خطراتــی آشــکار علیه امنیت روســیه،  بــه ثبات اســتراتژیکی 
ــوده  ــی ب ــت جهان ــح و امنی ــه از ارکان صل ــن ده ــی چندی ــه ط ک

اســت، بــه طــور جــدی آســیب مــی زنــد.
ــب  ــر حس ــیه ب ــه روس ــزود ک ــه اف ــی در ادام ــام روس ــن مق ای
مخاطــرات در حــال ظهــور، از تمــام تدابیــر تالفــی جویانــه بهــره 

ــت. ــد گرف خواه

ــی  ــگاه نظام ــه در پای ــاه م ــم م ــه روز دوازده ــت ک ــی اس گفتن
رومانــی در دوســلو )در جنــوب ایــن کشــور و در فاصلــه ۱80 
ــکی  ــاع موش ــپر دف ــه س ــم افتتاحی ــت( مراس ــری بخارس کیلومت
آمریــکا برگــزار شــد. ایــن پایــگاه دفــاع موشــکی محوطــه ای در 

ــت. ــار اس ــدود ۱75 هکت ح
ــک رادار،   ــامل ی ــی ش ــپر دفاع ــن س ــه ای ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
یــک مرکــز کنتــرل دفــاع موشــکی و آتشــبار ســیار اِم کــی- 4۱ 
ــس  ــتاندارد-3( اســت. »ین ــر اِس اِم -3 )اس ــکهای رهگی ــا موش ب
اســتولتنبرگ« دبیــرکل ناتــو نیــز بطــور رســمی اعــالم کــرد کــه 

ــه کار اســت. ایــن مجموعــه دفاعــی فعــال و آمــاده ب

نماینده روسیه در ناتو:

سپر دفاعی آمریکا برای رهگیری موشکهای استراتژیک روسیه کافیست
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آمـریـــــکا

سیاســتمداران  کــردن  متهــم  بــا  گــرزن«  »مــارک 
آمریکایــی بــه ســوء اســتفاده از تفرقــه حاکــم بــر جامعــه، 
خواهــان معرفــی جنبشــی فراحزبــی اســت کــه بــه تغییــر 
ــک  ــدت کم ــظ وح ــه حف ــا ب ــب آنه ــردم و ترغی ــش م بین

ــد. کن
فراینــد انتخاباتــی آمریــکا کــه رونــدی پرهزینــه را شــامل 
مــی شــود در آغــاز امــر بــا ادعــای تکیــه بــر شــعار مــردم 
ــا ایــن هــدف شــکل گرفــت کــه درآن حــق  ســاالری و ب
ــت شــود.  ــن نحــو ممکــن رعای ــه بهتری ــردم ب انتخــاب م
ــی  ــا م ــی ادع ــتمداران آمریکای ــه سیاس ــاس آنچ ــر اس ب
ــات در ایــاالت متحــده  ــد فلســفه آن روزهــاِی انتخاب کردن
بــه گونــه ای تعریــف شــده بــود کــه تکثــر آراء را در 
ــرای  ــه ای ب ــده و آن را حرب ــان گنجان ــوب آزادی بی چارچ

ــی دانســت. ــدان نم ــف از می ــدن حری ــرون ران بی
ــن  ــه ای ــکا ب ــا ات ــه ب ــی ک ــه در مناظرات ــی شــد ک ــا م ادع
ــره  ــرز ســخن از دای ــد و م ــت ح ــی گرف ــکل م ــفه ش فلس
تــالش بــرای رســیدن بــه واقعیــت فراتــر نمــی رفــت و در 
نهایــت قضــاوت بــا مخاطــب بــود کــه از میــان آراء متعــدد 
ــی  ــه آمریکای ــای جامع ــال و آرزوه ــا آم ــه ب ــه را ک آنچ

ــد. ــت، برگزین ــتری داش ــق بیش تطاب
ــت  ــده نیس ــم عقی ــو ه ــا ت ــه ب ــی ک ــرام رقیب ــت احت رعای
حــس دشــمنی را بــه پاییــن تــر حــد ممکــن مــی رســاند. 
ــرد  ــه ف ــده، ب ــزد بازن ــداران نام ــه طرف ــود ک ــه ب اینگون
ــردن  ــوال ب ــر س ــرای زی ــه ب ــی ک ــم کس ــه چش ــده ب برن
ــد و او را  ــی کردن ــگاه نم ــده ن ــدان آم ــه می ــا ب ــده آنه عقی
ــت  ــده اکثری ــول داشــتند کــه برگزی ــوان کســی قب ــه عن ب
ــن  ــم از همی ــرت« ه ــم کث ــدت علیرغ ــعار »وح اســت. ش
ــی را  تفکــر ناشــی مــی شــود - تفکــری کــه حــزب گرای
ــرار  ــی و وطــن پرســتی ق ــی گرای ــد از مل در درجــه دوم بع

ــد. ــی ده م
امــا، رفتــه رفتــه همیــن اهــداف غایــی ادعایــی گنجانــده 
ــز  ــر چی ــل ه ــز مث ــکا نی ــی آمری ــد انتخابات ــده در فراین ش
دیگــر غبــار زمــان را بــه خــود گرفــت و در البــالی 

ــد. ــم ش ــی گ ــات حزب تعصب
شــاید یکــی از چالــش هــای جــدی رقابــت ریاســت 
جمهــوری 20۱6 همیــن رنــگ باختــن فلســفه انتخاباتــی 
ــژه در  ــه وی ــی ب ــای انتخابات ــه نامزده ــکا باشــد. اینک آمری

مناظــرات حــزب جمهوریخــواه بــا اتهــام زنــی، زیــر ســوال 
بــردن توانمنــدی بــر اســاس جنســیت، دادن نســبت هــای 
ــل  ــن قبی ــواردی از ای ــر و م ــران یکدیگ ــه همس ــاروا ب ن
ــه  ــه مثاب ــد، ب ــی دارن ــکار عموم ــتکاری اف ــه دس ــعی ب س
ــه مخاطــره  ــکا را ب ــگ خطــری اســت کــه اتحــاد آمری زن

ــدازد. ــی ان م
ــه  ــش ب ــدی پی ــر چن ــزاری مه ــتا، خبرگ ــن راس در همی
ــه  ــده: چگون ــد ش ــاز متح ــکای ب ــاب »آمری ــی کت معرف
ــاب  ــن کت ــی را کاهــش دهیــم« پرداخــت. ای شــکاف حزب
ــازون« چــاپ شــده، هشــدار  کــه از ســوی انتشــارات »آم
مــی دهــد کــه یکــی از راهکارهــای حفــظ قــدرت پرهیــز 
ــت  ــه آف ــا ب ــن روزه ــه ای ــت ک ــی اس ــات حزب از تعصب

ــت. ــده اس ــل ش ــی تبدی ــتمداران آمریکای سیاس
ــزه  ــاب و انگی ــات کت ــا محتوی ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش ب
هایــی کــه بــه نــگارش آن منجــر شــده اســت، گفتگویــی 
مختصــر بــا »مــارک گــرزن« خالــق ایــن اثــر داشــته ایــم.

گــرزن در مقــام کارشناســی کــه ســابقه ارائــه مشــاوره بــه 
ــف  ــت واق ــن واقعی ــه ای ــل را دارد، ب کنگــره و ســازمان مل
ــت دو  ــی از وضعی ــهروندان آمریکای ــتر ش ــه بیش ــت ک اس
قطبــی حاکــم بــر جامعــه سیاســی آمریــکا دلــزده هســتند 
ــی  ــت را نم ــن وضعی ــی از ای ــک راه خالص ــچ ی ــا هی ام
دانــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه وی در کتــاب خــود بــا 
معرفــی جنبشــی فراحزبــی بــه دنبــال تغییــر بینــش مــردم 

ــظ وحــدت اســت. ــه حف ــا ب ــب آنه و ترغی
وی انگیــزه خــود از نــگارش کتــاب »آمریــکای بــاز متحــد 
شــده: چگونــه شــکاف حزبــی را کاهــش دهیــم« را یافتــن 
پاســخی مناســب بــه مهمتریــن پرســش پیــش روی 
ــوال  ــت: س ــرد و گف ــف ک ــی توصی ــتمداران آمریکای سیاس
اصلــی ایــن اســت کــه چگونــه مــی تــوان کشــوری مثــل 
ــی  ــاظ فرهنگ ــه لح ــده و ب ــزرگ، پیچی ــه ب ــکا را ک آمری

ــه نگــه داشــت. ــوع اســت، یکپارچ متن
ــتمدار  ــد سیاس ــی توان ــه م ــه ای ک ــح فرضی وی در توضی
آمریکایــی را بــه یافتــن پاســخ مناســب بــرای ایــن 
پرســش هدایــت کنــد، بــه خبرنــگار مهــر گفــت: 
ــد  ــی کنن ــائلی را درک م ــب مس ــادی اغل ــهروندان ع ش
ــاب  ــد. کت ــی مان ــان م ــتمداران پنه ــم سیاس ــه از چش ک
»آمریــکای بــاز متحــد شــده« بــا نــگاه کــردن بــه آنچــه 

کــه بســیاری از گــروه هــای مختلــف مــردم بــرای کاهــش 
اختالفــات حزبــی خــود انجــام مــی دهنــد ســعی بــه ارائــه 
ــر  ــو پ ــه ج ــد را ب ــد امی ــی توان ــه م ــی دارد ک ــارت های مه

تنــش انتخابــات 20۱6 بازگردانــد.   
همفکــری بــرای یافتــن راه حــل هــای جدیــد و همچنیــن 
ــز از  ــا پرهی ــری ی ــای درگی ــه ج ــن ب ــه مخالفی ــرام ب احت
رویارویــی بــا ایشــان از نــکات مهمــی اســت کــه در کتــاب 

ــده شــده اســت. ــاز متحــد شــده« گنجان »آمریــکای ب
ــر  ــاب اخی ــگارش کت ــزوم ن ــی ل ــه چرای گــرزن در پاســخ ب
ــا  ــی ه ــه آمریکای ــرا ک ــتم چ ــاب را نوش ــن کت ــت: ای گف
دچــار تفرقــه شــده انــد و سیاســتمداران از اختالفــات 
ــد. حــس کــردم الزم اســت  آنهــا ســوء اســتفاده مــی کنن
ابــزار کاربــردی و مهــارت هایــی را معرفــی کنــم کــه بــه 
هموطنانــم حقیقــت وحــدت و یکــی بــودن را گوشــزد مــی 

ــد. کن
تاکیــد گــرزن در کتــاب »آمریــکای بــاز متحــد شــده« بــر 
ــرت« اســت. نویســنده خــط  ــم کث شــعار »وحــدت علیرغ
ــه  ــرد ک ــی ب ــش م ــتدالل پی ــن اس ــا ای ــود را ب ــری خ فک
ــب  ــه تخری ــی آنکــه ســعی ب ــا ب ــی ه در گذشــته آمریکای
ــف  ــرات مخال ــر نظ ــند، در براب ــته باش ــل داش ــرف مقاب ط
وی ایســتادگی مــی کردنــد حــال آنکــه امــروزه مناظــرات 
حزبــی ســالم جــای خــود را بــه دعواهــای سیاســی 
متعصبانــه داده اســت. بــه عبــارت دیگــر، در محافــل 
سیاســی آمریــکا، وفــاداری بــه حــزب بــر عشــق بــه وطــن 

ــد. ــی یاب ــری م برت
ــعه  ــور توس ــل در ام ــازمان مل ــاور س ــرزن مش ــارک گ م
ــی و  ــورهای آفریقای ــات کش ــت مناقش ــری و مدیری رهب
آســیایی اســت و ســابقه ارائــه مشــاوره بــه کنگــره آمریــکا 
و شــرکت هــای چنــد ملیتــی را در کارنامــه خــود دارد. وی 
پیشــتر کتــاب هایــی را بــا عناویــن »شــهروندان جهانــی« 
ــه چــاپ رســانده اســت. ــان بحــران« ب ــری در زم و »رهب

از موضوعــات مــورد عالقــه گــرزن کــه در کتــاب 
ــاره  ــا اش ــه آنه ــز ب ــده« نی ــد ش ــاز متح ــکای ب »آمری
شــده مــی تــوان بــه شــناخت مــرز ایدئولوژیکــی حائــل 
ــاد  ــرای ایج ــالش ب ــکا و ت ــی آمری ــزاب سیاس ــن اح بی
ــاره  ــر آراء اش ــم تکث ــن ایشــان علیرغ ــر بی ــان موث گفتم

ــرد. ک
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آمـریـــــکا

ــانه ها در کشــورهای  ــماری از رس ــل ش ــوم آوری ــنبه س از روز یکش
مختلــف جهــان بــه انتشــار نتیجــه تحقیقــات گروهــی از 
ــک ســال بیــش از  ــد کــه ظــرف ی ــادرت کردن ــگاران مب روزنامه ن
یــازده میلیــون ســند مربــوط بــه یــک مؤسســه حقوقــی پانامایــی 
موســوم بــه »موســاک فونســکا« را بــه دقــت بررســی کــرده بودند. 
ایــن اســناد شــامل اطالعاتــی پیرامــون تأســیس و فعالیــت بیش از 
دویســت هــزار شــرکت فرامــرزی طــی چهــل ســال گذشــته بــود.
ــهورند،  ــا« مش ــناد پانام ــه »اس ــه ب ــات ک ــن تحقیق ــه ای نتیج
فهرســتی از اســامی صدهــا نفــر از ثروتمنــدان سرشــناس، مقامات 
سیاســی و افــراد مشــهور در کشــورهای مختلــف جهــان اســت که 
ــای  ــکان فعالیت ه ــااًل از ام ــی احتم ــن مؤسســه حقوق بواســطه ای
غیرقانونــی یــا مشــکوک مالــی از جمله پولشــویی یــا فــرار مالیاتی 
برخــوردار شــده انــد. در میــان حــدود یکصــد و چهــل شــخصیت 
ــران  ــن از رهب ــرده در ایــن اســناد، اســامی دوازده ت ــام ب سیاســی ن

ــده می شــود. ــا ســابق کشــورها هــم دی ــی ی کنون
پروفســور مایــکل چاسودوســکی اســتاد اقتصــاد دانشــگاه 
ــدن«  ــی ش ــات جهان ــز تحقیق ــت »مرک ــس و سرپرس ــاوا رئی اُت
در خصــوص انتشــار »اســناد پانامــا« از وســعت و گســتردگی 
ــی  ــای مال ــا و نهاده ــه بانکه ــد ک ــی ده ــر م ــازوکارهایی خب س
جهانــی بــرای پنهــان نمــودن پــول کثیــف مشــتریان خود بــه آنها 

ــد. ــی نماین ــادرت م مب
چاسودوســکی معتقــد اســت کــه شــمار ایــن گریزگاههــای مالیاتی 
ــه مؤسســه حقوقــی پانامــا محــدود نمــی  ــی( ب )بهشــتهای مالیات
ــه  ــه اینگون ــه ارائ ــان ب ــر جه ــز در سراس ــش از 50 مرک ــود و بی ش
ــه  ــده دارد ک ــاد عقی ــتاد اقتص ــن اس ــد. ای ــی پردازن ــات م خدم
ــا و  ــدا[ از ســوی بانکه ــروت نامشــروع ]در ابت ــد پولشــویی ث فرآین
نهادهــای مالــی بزرگ بــه مشــتریان پیشــنهاد شــد. ]در واقــع[ این 
مؤسســات مالــی بــه مشــتریان خــود بهــره منــدی از ســود حاصــل 
از فــرار مالیاتــی را وعــده دادنــد کــه در یــک نظــام ســالم بانکــی، 

]کســب ایــن نــوع از ســود[ امکانپذیــر نیســت.
ــا« گفــت:  ــه انتشــار »اســناد پانام ــه قضی ــی ب ــا نگاهــی کل وی ب
 بــه عقیــده مــن، بــرای فهــم قضیــه »اســناد پانامــا« بایســتی در 
ابتــدا نگاهــی بــه ســاختار بانکــداری فرامــرزی بیاندازیــم؛ نوعــی 
از بانکــداری کــه در واقــع از ملحقــات نظــام بانکــداری آمریکایــی 
اســت. تمــام بانکهــای اصلــی وال اســتریت و لنــدن از جملــه ِجــی 
پــی مــورگان ِچیــس و گلدمــن ســاکس و تمــام بانکهــای اروپایــی 
و بانــک آلمــان شــعباتی در ایــن گریزگاههــای مالیاتــی- چــه در 

ــد. ــا ســایر مناطــق- دارن ــر کارائیــب و چــه در ســوئیس و ی جزای
وی در ادامــه تصریــح کــرد: در اصــل، بحــث در خصــوص اینکــه 
چــه افــرادی در ایــن بانکهــا دارای حســاب هســتند، بحثــی 
نامربــوط و خــارج از موضــوع اســت. مــا بایســتی بــه ایــن واقعیــت 
اشــاره کنیــم که افــرادی کــه ایــن نهادهــای فرامــرزی را از ســوی 
ــالع  ــان اط ــا و اقداماتش ــا از آنه ــه م ــی- ک ــده مال ــای عم نهاده
داریــم- کنتــرل و اداره مــی کننــد؛ بــه اقداماتی همچون پولشــویی، 
آنهــم در حجمی گســترده مــی پردازنــد و این بــه معنای پولشــویی 
بــرای عوایــد ناشــی از جرائــم ســازمان یافتــه ای همچــون تجارت 

مــواد مخــدر و ســالح و مــوارد مشــابه اســت.
سرپرســت مرکــز تحقیقــات جهانــی شــدن در ادامــه یــادآور شــد: 
البتــه تمــام اینهــا یــک گریــزگاه یــا بهشــت ]مالیاتــی[ فرامــرزی 
بــرای گریــز از مالیــات اســت کــه امــری رایــج بــوده و بــر بنیــان 
ــق  ــن مناط ــاور ای ــی مج ــورهای غرب ــی کش ــاختارهای حقوق س
ــواًل  ــه اص ــی بلک ــخاص حقیق ــا اش ــه تنه ــت. ن ــده اس ــاد ش ایج
ــه در  ــرکت تابع ــک ش ــت ی ــطه ثب ــه واس ــزرگ ب ــرکتهای ب ش
ــد  ــی رون ــره م ــات طف ــت مالی ــی از پرداخ ــتهای مالیات ــن بهش ای

ــتان ]دارای  ــور انگلس ــت؛  کش ــی اس ــیار متداول ــه بس ــن روی و ای
گریزگاههــای مالیاتــی[ در جزایــر مانــش،  جزیــره َمــن- کــه هــر 
ــر  ــتند- و جزای ــه هس ــرکتهای بیم ــرای ش ــی ب ــت مالیات دو بهش
ویرجیــن بریتانیــا و جزایر کیمــن و همچنیــن پاناماســت. در نگاهی 
وســیعتر بیــش از 50 گریــزگاه مالیاتــی فرامــرزی در سراســر جهان 
وجــود دارد کــه بخــش اعظمــی از آنهــا در لوکزامبــورگ، ســوئیس، 
جزایــر مانــش و جزایــر دریــای کارائیــب قــرار داشــته و در اصــل از 

ــی اســت. ــات نظــام بانکــداری آمریکای ملحق
ــط ]ایــن گریزگاههــای  ــه رواب وی افــزود: بنابرایــن مــا بایســتی ب
مالیاتــی[ بــا بانکهــای بــزرگ، بــا بانکهــای مرکــزی و غیــره نظــر 
ــه  ــچ نکت ــا دارای هی ــناد پانام ــن اس ــر م ــه نظ ــم. از نقط بیاندازی
ــن  ــود. ای ــرزی نب ــداری فرام ــوص بانک ــزی در خص ــگفت انگی ش
ــن  ــه در ای ــود ک ــع فهرســتی از اســامی اشــخاصی ب اســناد در واق
بانکهــا دارای حســاب بودنــد کــه از ایــن اطالعــات هــم بــرای بــی 
اعتبــار ســاختن برخــی از اشــخاص خــاص اســتفاده شــد، از جملــه 
نخســت وزیر ایســلند و یــا سیاســتمدارانی در فدراســیون روســیه«.
ایــن اســتاد اقتصــاد همچنین گفــت:  راههــای دسترســی بــه وجوه 
ســپرده در بانکهــای فرامــرزی آنچنــان گســترده و فــراوان اســت 
کــه حتــی اگــر بــه طــور معمــول نگاهــی بــه مجــالت اقتصــادی 
ــا  ــد ب ــی توانی ــه م ــوید ک ــی ش ــه م ــد، متوج ــن بیاندازی ــا آنالی ی
گشــایش حســاب در یــک بانــک فرامــرزی در جزایــر کیمــن یــک 
عــدد کارت بانکــی دریافــت کنیــد و از طریــق آن بــه حســاب خــود 
دسترســی پیــدا نماییــد. بــه همیــن خاطــر میلیونهــا نفــر در ایــن 
بانکهــا دارای حســاب هســتند؛ از اینــرو ما قصــد نداریــم در اینجا از 
موضوعــی صحبــت کنیــم کــه فــرع بــر موضــوع اصلــی اســت، ]و 
آن موضــوع اصلــی ایــن اســت کــه[ اگــر مــی خواهیــم موضوعات 
گســترده تــری همچــون فــرار مالیاتــی،  پولشــویی و پول کثیــف را 
بررســی کنیــم، بایســتی بــه متخلفــان اصلــی کــه همــان نهادهای 
ــن نهادهــا و  ــم چــرا کــه همی ــزرگ هســتند اشــاره کنی بانکــی ب
ــاح  ــن افتت ــر کیم ــود را در جزای ــعبات خ ــه ش ــد ک مؤسســات بودن
ــد،   ــر دهن ــی را تغیی ــام مؤسســه مال ــد. آنهــا ممکــن اســت ن کردن
ممکــن اســت دارای شــریک باشــند،  بــا اینحــال ]فعالیــت[ آنهــا در 
ایــن گونــه بازارهــای مالــی کامــال ً مشــهود اســت و آنها مشــتریان 
ــداری  ــا بانک ــه آنه ــه ک ــاب در آنچ ــایش حس ــه گش ــود را ب خ

خصوصــی مــی خواننــد، ترغیــب مــی کننــد.
وی تصریــح کــرد: بانکــداری خصوصــی در واقــع همــان بانکداری 
فرامــرزی اســت و در ایــن محیــط پــول و ســرمایه از یــک بهشــت 
مالیاتــی فرامــرزی بــه بهشــت مالیاتــی دیگــری انتقــال مــی یابــد 
ــی  ــرار مالیات ــن ف ــی اســت و ای ــرار مالیات ــی آن، ف ــل اصل کــه دلی
ــژه سیاســتمداران  ــه وی ــد ب ــه  اشــخاص ثروتمن ــوط ب بیشــتر مرب
ــن گریزگاههــای  ــق ای ــز از طری ــزرگ نی ــا شــرکتهای ب اســت،  ام
ــن کار را در  ــد و ای ــی رون ــره م ــات طف ــت مالی ــی از پرداخ مالیات
چارچــوب یــک ســاختار حقوقــی جالــب توجــه انجــام مــی دهنــد 
ــه  ــان ک ــد و آن زم ــی کنن ــوذ م ــال نف ــر آن اِعم ــز ب ــود نی ــه خ ک
ــا  ــا   کارتلهــای مافی ــی ی ــا هویتهــای جنای ــه هــا ی دارای اتحادی
هــم در لنــدن و هــم در آمریــکا یــا اروپــا و البتــه در ژاپــن و یــا 
چیــن باشــند،  از طریــق حســابهای خــود در ایــن مناطــق بــرون 
مــرزی بــه اقداماتــی همچــون پولشــویی و انتقــال پــول کثیــف 
ــت،  ــدر اس ــواد مخ ــارت م ــی از تج ــد ناش ــع عوای ــه در واق ک
ــه  ــه هرگون ــه ارائ ــاز ب ــدون نی ــا را ب ــن پوله ــد و ای ــی پردازن م
توضیحــی در یــک حســاب بانکــی پــس انــداز مــی کننــد. پــس از 
آن ]ایــن اشــخاص و یــا شــرکتها[ مــی تواننــد این ســپرده هــا را در 
امــور امــالک و مســتغالت ســرمایه گــذاری کننــد- ماننــد امــالک 
ــویی  ــد پولش ــب کل فرآین ــن ترتی ــدا- و بدی ــتغالت فلوری و مس

صــورت مــی گیــرد.
وی در خصــوص ارتبــاط بانکــداری فرامــرزی بــا امــکان ارتــکاب 
بــه فســادهایی همچــون پولشــویی،  گریــز از مالیــات و امثالهــم نیز 

ــرا نظــام  ــن ماج ــی ای ــه مســئول اصل ــم ک ــی کن ــر م ــت: فک گف
بانکــداری غــرب اســت و اینکــه وضــع قوانیــن ملــی و بیــن المللی 
ــت اساســی  ــا از اهمی ــه نهاده ــن گون ــا حــذف ای ــرل ی ــرای کنت ب
برخــوردار اســت. زیــرا آنچــه کــه ایــن نهادهــای مالــی در عمــل 
ــن  ــه و همچنی ــای متقلبان ــت از فعالیته ــد، حمای ــی دهن ــام م انج
ــت  ــن اس ــی ای ــکل اصل ــا مش ــت. ام ــه اس ــازمان یافت ــم س جرائ
کــه ایــن بانکهــا بواســطه اجــرای عملیــات پولشــویی میلیاردهــا 
ــه  ــن گون ــی از ای ــای فراوان ــه ه ــا نمون ــا ب ــد و م ــد دارن دالر درآم
بانکهــا ماننــد ســیتی گــروپ مواجــه بــوده ایــم کــه بــه طــور مثال 
در درآمدهــای ناشــی از تجــارت مــواد مخــدر ســهیم بــوده انــد. و 
ــه  هنگامیکــه یــک دعــوی حقوقــی مطــرح مــی شــود ایــن گون
ــع،  ــا در واق ــد. ام ــی دانن ــر م ــدان را مقص ــی کارمن ــای مال نهاده
مــا پیرامــون حجــم بســیار زیــادی از پــول انباشــته شــده صحبــت 
مــی کنیــم. درآمــد حاصــل از تجــارت مــواد مخــدر گاهــی اوقــات 
حــدود دویســت میلیــارد دالر در ســال بــرآورد مــی شــود. ایــن روند 
ــواد  ــر شــکل »دالرهــای م ــوع اســتحاله و تغیی پولشــویی یــک ن
مخــدر«- همــان درآمــد حاصــل از تجــارت مــواد مخــدر- بــه پول 
پــاک اســت. پــس از آن ایــن پــول و ســرمایه پــاک قابــل ســرمایه 

ــداری اســت. گــذاری در صنایعــی همچــون هتل
ــی  ــکل اساس ــت: مش ــان گف ــی در پای ــاد سیاس ــتاد اقتص ــن اس ای
آنســت کــه ایــن بانکهــای بــزرگ در فرآیند ]پولشــویی[ همدســت 
ــد  ــد هســتند و عوای ــن رون ــرا آنهــا احتمــااًل شــاهد ای هســتند؛ زی
ــه از  ــوم را ک ــان س ــران جه ــی رهب ــای بانک ــپرده ه ــی از س ناش
منابــع نامشــروعی تأمیــن شــده اســت،  دریافــت مــی کننــد. مــن 
ــی  ــن الملل ــی بی ــای مال ــه نهاده ــم ک ــان کن ــتی خاطرنش بایس
ــن  ــی، در ای ــک جهان ــول و بان ــی پ ــن الملل ــدوق بی همچــون صن
ــور  ــورها بط ــی کش ــرای برخ ــون ب ــتند چ ــت هس ــه همدس قضی
مثــال کلمبیــا، پــرو، بولیــوی و مکزیــک عوایــد ناشــی از تجــارت 
مــواد مخــدر بــرای بازپرداخــت بدهــی خارجی ایــن کشــورها مورد 
اســتفاده قــرار مــی گیــرد. اســناد ]ایــن تراکنشــهای مالــی[ موجــود 
اســت و تنهــا اقــدام صنــدوق بیــن المللــی پــول ایــن خواهــد بــود 
کــه بگویــد محرمانــه بــودن ایــن اســناد بایســتی رعایــت شــود. 
ــا در  ــن پوله ــردد، ای ــرح گ ــی مط ــه پرسش ــدون آنک ــرو ب از این
نهایــت بــه دســت بســتانکاران در ایــن کشــورها مــی رســد. در 
واقــع،  اســناد پانامــا بــه مــا اطالعاتــی را ارائــه داد کــه فی نفســه 
امــری بدیهــی بــود. زیــرا ایــن اســناد صرفــًا فهرســتی از اســامی 
ــاب  ــرزی دارای حس ــک فرام ــک بان ــه در ی ــود ک ــخاصی ب اش
ــای  ــن گریزگاهه ــه[ ای ــت ک ــم آنس ــه مه ــد. ]نکت ــی بودن بانک
ــی  ــورهای غرب ــی کش ــای مال ــط نهاده ــا توس ــه تنه ــی ن مالیات
ــن مــورد اســتفاده  ــه چیــن و ژاپ ــی وابســته ب بلکــه نهادهــای مال
ــول و ســرمایه را قــرض داده  ــا حجــم وســیعی از پ ــه ت ــرار گرفت ق
و بدیــن ترتیــب اقتصــاد تبهــکار جهانــی را در اختیــار بگیرنــد. الزم 
اســت خاطــر نشــان کنــم کــه ]در ایــن حــوزه[ تمایــز قائــل شــدن 
میــان اقدامــات جنایــی و قانونــی بســیار دشــوار اســت؛ زیــرا حــال 
ــذاری  ــرمایه گ ــی س ــای قانون ــد در فعالیته ــی توانن ــکاران م تبه

ــد«. نماین

استاد اقتصاد دانشگاه اتاوا:

بهشتهای مالیاتی از نتایج نظام بانکداری غربی هستند
پرناز طالبی
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آمـریـــــکا

ــس  ــا رئی ــاراک اوبام ــر ب ــفر اخی || س
ــا  ــتان ب ــه عربس ــکا ب ــوری امری جمه

ــت؟ ــورت گرف ــی ص ــه هدف چ
ــاراک  ــکا ب ــوری آمری ــس جمه ــر رئی ــفر اخی س
اوبامــا بــه عربســتان ســعودی هدفی جــز تالش 
بــرای مطمئــن ســاختن ســعودی هــا نســبت به 
ــظ   ــرای حف ــا ب ــالش آنه ــکا از ت ــت آمری حمای
ــد  ــت. هرچن ــی نداش ــه ای و داخل ــات منطق ثب
ــاله  ــه مس ــدی ب ــا ح ــفر ت ــن س ــل ای ــه دلی ک
اعتقــاد شــخصی اوباما مبنــی بــر کارکــرد آزادی 
عمــل ســعودی هــا تحــت حمایــت چتــر امنیتی 
آمریــکا و تــا حــدی هــم بــه دلیــل فشــار کنگره 
بــر رئیــس جمهــور آمریــکا بــرای افشــا ســازی 
ــاظ  ــه لح ــا ) ب ــعودی ه ــش س ــارکت و نق مش
مــادی و ایدئولوژیکــی( در حادثــه یــازده ســپتامبر 
ــدار  ــن دی ــت ای ــا ماهی ــت، ام ــورت پذیرف ص
ــه  ــا ب ــت اوبام ــام و ماموری ــه در پی ــه ک همانگون
وضــوح دیــده شــد، بــا ماهیــت دیدارهــای قبــل 

ــود. ــاوت ب ــام هــای ســعودی متف ــا مق وی ب

|| چـرا بحـث مشـارکت سـعودی هـا 
در حمـالت 11 سـپتامبر در ایـن مقطع 
زمانـی در کنگـره آمریـکا مطرح شـده 
اسـت و چرا باراک اوباما اعـالم کرده در 
صـورت تصویب، آنـرا وتو خواهـد کرد؟
مخالفــت دولــت اوبامــا بــا ایــن حرکــت )کنگره( 
ــا  ــاد ب ــن کار در تض ــه ای ــتدالل ک ــن اس ــا ای ب

ــط  ــال ۱976 توس ــده در س ــب ش ــون تصوی قان
ــط  ــده توس ــام ش ــرم انج ــه ج ــور ک ــن کش ای
ــیدگی در دادگاه  ــاف از رس ــی را مع ــاع خارج اتب
هــای آمریــکا مــی کنــد، قــرار دارد، قابــل توجیه 
اســت. ایــن احتمــال وجــود دارد کــه بــا توجــه به 
کمرنــگ شــدن نقــش عربســتان در بــازار نفــت، 
ادعاهــای آمریــکا مبنــی بــر دســت داشــتن ایــن 
ــده  ــپتامبر، رو آم ــازده س ــرای ی ــور در ماج کش

ــت. اس
ــم  ــل رژی ــی در مقاب ــی طوالن ــرای مدت ــرب ب غ
هــای خودکامــه خاورمیانــه کرنشــی غیــر قابــل 
ــاز  ــم نی ــل آن ه ــان داد. دلی ــود نش ــول از خ قب
مبــرم آنهــا بــه ســوخت هــای فســیلی بــود. امــا 
بــه نظــر مــی رســد شــرایط دیگــر ماننــد قبــل 
نیســت. واکنــش هــای فزاینــده جهــان اســالم 
بــه فعالیــت هــای ســعودی در راســتای حمایــت 
ــرب  ــه ای در غ ــه مجادل ــل ب ــم، تبدی از وهابیس
بــه طــور کلــی و بــه خصــوص در آمریــکا شــده 
اســت. حمــالت تروریســتی پاریــس و بروکســل 
منجــر بــه ایجــاد اجماعــی عمومــی در افزایــش 
ــادی  ــای ســلفی - جه ــش ه ــا جنب ــت ب مخالف
ــای ایدئولوژیکــی  ــوزه ه ــان آم ــی هم شــد. یعن
کــه ســعودی هــا نمــی تواننــد از آنهــا دل بکنند.
بــه عــالوه، بهبــود روابــط میــان ایــران و آمریــکا 
ــران اکنــون  ایــن حقیقــت را ثابــت کــرد کــه ای
ــه  ــری را در منطق ــازنده ت ــش س ــد نق ــی توان م
ــوص  ــه خص ــد. ب ــا کن ــل ایف ــه قب ــبت ب نس

ــرود،  ــش ب ــی پی ــه خوب ــط ب ــن رواب ــر ای ــه اگ ک
ســعودی هــا بــه ایــن مســاله مظنــون خواهنــد 
شــد کــه ریــاض اهمیــت ژئوپولیتیکــی خــود را 
در چشــم سیاســتمداران آمریکایــی از دســت داده 

ــت. اس

|| آیــا برجــام اثــری بــر روابــط آمریکا 
ــته است؟ ــتان داش و عربس

توافــق هســته ای بــا ایــران از دیــد عربســتان به 
ــن کشــور  ــتراتژیک ای ــال اس ــر اقب ــای تغیی معن
ــکا  ــا آمری ــدت ب ــی م ــاد طوالن ــه اتح در زمین
ــد  ــا خواه ــع آنه ــالف مناف ــر خ ــه ب ــت ک اس
ــگاه  ــن اســت کــه ن ــود. حقیقــت مســاله در ای ب
ــه  ــاط مــورد مناقشــه منطق ــه نق ســعودی هــا ب
یعنــی یمــن، لیبــی و ســوریه کامــال بــا اهــداف 

ــت. ــاوت اس ــکا متف آمری

|| بــه طــور کلــی دیگــر مــوارد اختــالف 
منطقــه  در  آمریــکا  و  عربســتان 

چیســت؟
ــد  ــتی مانن ــای تروریس ــروه ه ــه گ ــه علی مقابل
ــان  ــالف می ــر اخت ــل دیگ ــز از عوام ــش نی داع
عربســتان و آمریــکا اســت. حتی در شــرایطی که 
آمریــکا در رســیدگی بــه موضــوع فعالیــت هــای 

ــوریه و  ــت در س ــامل دخال ــه، ش ــران در منطق ای
ــت  ــایبری، فعالی ــالت س ــتن در حم ــت داش دس
هــای ایــران را برهــم زننــده ثبــات مــی خوانــد،  
ــاله  ــورد مس ــا در م ــت اوبام ــال، دول ــن ح ــا ای ب
ــن  ــران را شــریکی مطمئ ــا داعــش، ای ــه ب مقابل

ــد. ــی دان ــعودی م ــر از س ت
در حــال حاضــر، بازدیــد اوبامــا از عربســتان 
ــتای  ــارس در راس ــج ف ــه خلی ــعودی و منطق س
ــن کشــور  ــی ای ــی و امنیت ــی نظام ــدات قبل تعه
ــا گذشــته  صــورت مــی گیــرد. امــا جنــس آن ب
ــران در  ــه ای ــار را علی ــت اجب ــکا سیاس ــه آمری ک
ــی  ــوع اصل ــران، موض ــود و ای ــه ب ــش گرفت پی
جلســات مشــترک میــان ایــن کشــور و متحدین 
عربــی اش در خلیــج فــارس بــود، بســیار متفاوت 
اســت. بــه نظــر مــی رســد، موضــوع مســئولیت 
هــای منطقــه ای و گفتگوهــای مشــترک، محور 
ــکا و  ــان آمری ــرات می ــد مذاک ــی دور جدی اصل
شــش عضــو شــورای همــکاری خلیــج فــارس 
ــتان و  ــر، عربس ــان، قط ــت، عم ــن، کوی )بحری
ــر  ــه دیگ ــای کهن ــت ه ــد. سیاس ــارات( باش ام
محرمانــه و مــورد بحــث نیســتند. بلکه سیاســت 
هــای جدیــد نیــز نیازمنــد امنیــت بیشــتر اســت. 
ــی  ــات سیاس ــدون تعارف ــا ب ــا و ی ــر ب ــاد تغیی ب

ــد. ــد وزی ــکا خواه آمری

استاد دانشگاه برکلی:

روابط آمریکا با عربستان مانند گذشته نخواهد بود
استاد روابط بین الملل دانشگاه کالیفرنیا برکلی معتقد است روابط آمریکا با عربستان 
مانند قبل نخواهد بود و دو کشور در حال حاضر اختالفات زیادی در مسائل منطقه دارند.

سفر اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به عربستان و شرکت اشتون کارتر وزیر 
دفاع آمریکا در نشست شورای همکاری خلیج فارس را می توان دادن اطمینان از سوی 

آمریکا به متحدان منطقه ای خود ارزیابی کرد.
اگرچه هدف اصلی اعراب حاشیه خلیج فارس در انعقاد پیمانی مشترک با متحد اصلی 
خود یعنی آمریکا رنگ واقعیت به خود نگرفت ولی ایجاد گشت مشترک دریایی با هدف 

تقابل با ایران متعاقب این سفر حاصل شد.
در گفتگو با پروفسور محمود منشی پوری استاد روابط بین الملل دانشگاه کالیفرنیا 

برکلی آمریکا به بررسی این موضوعات پرداخته ایم که در ادامه می آید.

ــلیحاتی  ــم تس ــو تحری ــن از لغ ــات چی ــتقبال مقام ــم اس ــه رغ ب
ــدام را  ــن اق ــکا از ای ــدف آمری ــور ه ــن کش ــات ای ــام، مطبوع ویتن

ــد. ــی دانن ــن م ــد چی ــا رش ــه ب مقابل
»بـاراک اوباما« رئیس جمهـور آمریـکا در دیدار روز دوشـنبه خود از 
ویتنـام تحریم تسـلیحاتی علیه این کشـور را لغو کـرد و تأکید نمود 

کـه هـدف آمریـکا از این اقـدام »مقابله بـا چین« نخواهـد بود.
امــا روزنامــه »چاینــا دیلــی« روز ســه شــنبه در یادداشــتی ضمــن 
مخالفــت بــا ایــن اظهــارات اوبامــا، لغــو تحریــم تســلیحاتی ویتنام 
را گامــی در راســتای »ممانعــت از رشــد و ترقــی چیــن« دانســت.

ایــن روزنامــه انگلیســی زبــان چــاپ پکــن همچنیــن هشــدار داد 
کــه آمریــکا و ویتنــام بایســتی از انداختــن آتــش در »انبــار بــاروت 

منطقــه« پرهیــز کننــد. 

امــا روزنامــه »چاینــا دیلــی« تنهــا نشــریه ای نبــود کــه اظهــارات 
روز گذشــته بــاراک اوبامــا را بــه چالــش کشــید.

روزنامــه »نشنالیســت گلوبــال تایمــز« چــاپ پکــن نیــز اظهــارات 
ــد و  ــخیف« خوان ــیار س ــی بس ــکا را »دروغ ــور آمری ــس جمه رئی
افــزود کــه ایــن اظهــارات »خصومــت اســتراتژیک میان واشــنگتن 

و پکــن« را تشــدید خواهــد کــرد.
ــفید  ــه کاخ س ــرد ک ــح ک ــن تصری ــی همچنی ــه چین ــن روزنام ای
»از ویتنــام بــرای مشــکل تراشــی در دریــای چیــن جنوبــی 
ــی  ــن در حالیســت کــه »هــوآ چون ــد«. ای ســوء اســتفاده مــی کن
اینــگ« ســخنگوی وزارت خارجــه چیــن پیشــتر اظهــار داشــت که 
»]چیــن[  بــه عنــوان کشــور همســایه، از توســعه روابــط همــکاری 
جویانــه ویتنــام بــا ســایر کشــورها از جمله آمریکا خشــنود اســت«.

خشم چین از انعقاد قرارداد تسلیحاتی میان آمریکا و ویتنام
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آمـریـــــکا

رئیـس مرکـز مطالعـات ایرانی دانشـگاه لندن 
معتقـد اسـت روابط آمریـکا و عربسـتان مانند 
گذشـته منسـجم نیسـت و اقدامـات ریـاض 
در جاهایـی ماننـد یمـن سـواالتی را در ذهـن 
برخـی افـراد در واشـنگتن ایجاد کرده اسـت.
»بـاراک اوبامـا« رئیس جمهـوری آمریـکا در 
حالـی چنـد هفتـه گذشـته بـرای شـرکت در 
نشسـت شـورای همکاری خلیج فـارس عازم 
منطقه شـد که الیحـه اخیـر جمهوریخواهان 
کنگـره بـرای بـه رسـمیت شـناختن نقـش 
عربسـتان در حوادث ۱۱ سـپتامبر، سایه تنش 
هـای حاکـم بـر روابـط ریاض-واشـنگتن را 

بیـش از پیـش سـنگین کـرده بود.
در عیـن حـال، تهدید اوبامـا به وتـوی الیحه 
پیشـنهادی جمهوریخواهان شـاید نشـانه ای 
بـود از تـالش وی برای بهبود رابطـه با اعرابی 
کـه از او بـه دلیل حمایـت از توافق هسـته ای 

ایـران دل خوشـی ندارند.
از سـوی دیگـر، آنگونه کـه از نتیجه نشسـت 
اوبامـا و شـورای همـکاری خلیـج فـارس بـر 
مـی آید، کشـورهایی که بـه بهانـه مخاطرات 
توافـق هسـته ای از آمریـکا طلـب سـالح و 
تضمیـن هـای امنیتی بیشـتر می کننـد، یک 
گام بـه اهداف خود نزدیکتر شـده و سـناریوی 
ایـران هراسـی را بـا چاشـنی ایجـاد گشـت 
دریایـی مشـترک علیه ایـران پر رنـگ و لعاب 

تـر کـرده اند.
پروفسـور  بـا  گفتگویـی  رابطـه  همیـن  در 
»آرشـین ادیب مقـدم« رئیس مرکـز مطالعات 
ایرانی دانشـگاه لندن انجام شـده کـه در ادامه 
از نظر مـی گذرد. کتاب »سیاسـت بین المللی 
در خلیـج فـارس« از جملـه آثـار ادیـب مقـدم 
اسـت که آوازه بیـن المللی در حـوزه مطالعات 

خلیج فـارس دارد.

رئیـس جمهـوری  اوبامـا  بـاراک   ||
مجلـس  اگـر  گویـد  مـی  آمریـکا 
نماینـدگان الیحـه ای را تصویب کند 
کـه بـه موجـب آن، نقش عربسـتان 
سـعودی در حمـالت یازده سـپتامبر 
آن نشـان داده شـود، الیحه مذکور را 
وتو خواهد کرد. چـرا جمهوریخواهان 
به دنبـال تصویب این الیحـه و اوباما 
به دنبـال وتو کردن آن اسـت؟ برخی 

معتقدنـد کـه از اهمیت اسـتراتژیک 
عربسـتان برای آمریکا کاسـته شده 
اسـت. آیـا شـما موافق این سـخن 

؟ هستید
حـوادث اخیـر آمریـکا بیشـتر حـول و حـوش 
موضـوع انتخابـات رخ مـی دهـد تـا تغییـر در 
سیاسـت خارجی این کشـور. امـا روابط آمریکا 
و عربسـتان سـعودی دیگـر ماننـد همیشـه 

نیست. منسـجم 
ماننـد  متحدینـی  بـودن  همـکاری  قابـل 
عربسـتان کـه دسـت بـه کارهایی نسـنجیده 
ماننـد دنبـال کـردن اهـداف خـود در یمـن یا 
جاهـای دیگر مـی زننـد، سـواالتی را در ذهن 
بسـیاری از افـراد در واشـنگتن و بسـیاری از 

جاهـای دیگـر بـه وجـود آورده اسـت.
بـا اینکـه شکسـته شـدن ایـن اتحـاد و رابطه 
هنـوز بـر خـالف منافـع )آمریـکا( اسـت، امـا 
بخش مهمـی از اطمینـان میان هـر دو طرف 

تـا حـد زیـادی از بیـن رفته اسـت.
همانطـور کـه در مصاحبـه هـای قبلـی خودم 
گفتـم، در مجموع، مناطق خلیـج فارس، غرب 
آسـیا و شـمال آفریقـا تـا حـد زیـادی اهمیت 
اسـتراتژیک خـود را بـرای آمریـکا از دسـت 
داده انـد. کمرنـگ شـدن اتحـاد با عربسـتان 
سـعودی یکـی از تاثیـرات گـردش سیاسـت 

هـای جهانی اسـت.

||کشـورهای شـورای همکاری خلیج 
فـارس در جلسـه اخیـر میـان خود و 
آمریـکا با این کشـور بـرای برگزاری 
گشـت هـای مشـترک دریایـی علیه 
ایـران به توافـق رسـیدند. از آنجا که 
شـورای همـکاری بـه دنبـال تحمیل 
کـردن نوعـی اتحاد نظامی مشـترک 
ماننـد ناتـو بـه آمریـکا هسـتند، آیا 
تشـکیل ایـن گشـت دریایـی قدمی 
بـزرگ در این راسـتا به حسـاب می 

آیـد یـا خیر؟
ایـن کار بیـش از هـر چیـز دیگری سـمبلیک 
بـه حسـاب مـی آیـد. امـا همچنیـن نشـانگر 
شکسـت در دنبـال کـردن مهندسـی یـک 

)سیسـتم( امنیـت منطقـه ای اسـت.
امنیت منطقـه ای نیز متأثر از روابـط بازیگران 

منطقه ای چون ایران و عربسـتان اسـت.
در شـرایط ناامنـی اسـتمداد طلبیـدن از یـک 
بازیگـر خارجی توسـط یکی از شـیخ نشـینان 

کوچکتـر طبیعـی به نظـر می رسـد.
فرامـوش نکنیـد کـه شـورای همـکاری در 
جریـان جنـگ ایـران و عـراق بـه وجـود آمد. 
نهـادی  فـارس  خلیـج  همـکاری  شـورای 
اسـت که در واکنـش و بـرای برطـرف کردن 
درگیری های منطقـه ای ایجاد شـد. این نهاد 
تنهـا زمانـی معنـا پیـدا مـی کنـد که بـه این 

کارویـژه خـود بپـردازد.

آرشین ادیب مقدم:

روابط آمریکا و عربستان مانند
 گذشته نخواهد بود

باراک اوبامـا، رییس جمهور آمریـکا در مصاحبه 
با »ان اچ کی« )شـبکه رادیـو و تلویزیون دولتی 
ژاپـن( گفته اسـت در سـفر خـود به این کشـور 
بابـت بمبـاران اتمـی هیروشـیما عذرخواهـی 

نمی کنـد.
بمبـاران اتمی هیروشـیما و ناگازاکـی در جریان 
جنـگ جهانـی دوم بـه دسـتور هـری ترومـن، 
رئیـس جمهـور وقـت آمریـکا انجـام شـد. این 
حملـه، کـه تنها حملـه اتمـی جهان محسـوب 
می شـود، عـالوه بـر کشـتن حـدود 220 هـزار 
نفر کـه عمدتـا غیرنظامـی بودند، هیروشـیما و 

ناگازاکـی را بـا خـاک یکسـان کرد.
بـا این وجود اوباما در پاسـخ به سـوالی درباره اینکه 
آیـا در سـخنرانی های خود درسـفر به هیروشـیما 
قصـد دارد بابـت این حادثـه عذرخواهی کنـد یا نه 
گفـت: »نـه، )عذرخواهـی نمی کنـم( زیـرا به نظر 
مـن درک ایـن نکتـه اهمیـت دارد کـه رهبـران 
)کشـورها( در میانـه جنـگ هـر نوع تصمیمـی را 
اتخـاذ می کننـد. سـوال پرسـیدن در ایـن زمینـه 
و بررسـی آن وظیفـه تاریخ دانـان اسـت امـا مـن 
بـه عنـوان کسـی که هفـت سـال و نیم اسـت بر 
مسند ریاسـت جمهوری آمریکا تکیه زده ، می دانم 
که هر یک از سـران کشـورها تصمیم های بسـیار 
دشـواری اتخاذ می کنند به ویـژه در زمان جنگ«.

 ۱945 سـال  پایـان  تـا  ژاپـن،  اعـالم  طبـق 
میالدی حـدود ۱40 هزار نفـر در اثر حمله اتمی 
امریکا به هیروشـیما که 6 آگوسـت همان سـال 
)۱5 مـرداد ۱324( روی داد جان خود را از دسـت 
دادنـد. عـده زیـادی نیز تـا چندین سـال پس از 
وقوع ایـن بمبـاران در اثر بیماری ها یـا جراحات 
حاصـل از پرتوهـای رادیواکتیو آن جـان باختند.
امریـکا 9 آگوسـت ۱945 )۱8 مـرداد ۱324( 
ناگازاکـی را نیـز بمبـاران اتمـی کـرد. حـدود 
74 هـزار نفـر تـا پایـان همان سـال در اثـر این 
بمبـاران جـان باختنـد. بمبـاران اتمـی ژاپـن در 
مراحـل پایانـی جنـگ جهانـی دوم روی داد و 

ژاپـن 6 روز بعـد از آن تسـلیم شـد.

دفاع شرمن از بمباران اتمی ژاپن
در همیـن حـال ونـدی شـرمن معـاون سـابق 
وزیـر امـور خارجـه امریـکا اخیـرا در مصاحبه با 
خبرگـزاری کیـودو بـا اشـاره بـه تصمیـم هری 
ترومـن، رییـس جمهـور وقـت امریـکا بـرای 
بمبـاران اتمی هیروشـیما و ناگازاکـی در مراحل 
پایانـی جنـگ جهانـی دوم گفت: »من شـخصا 
فکـر می کنـم کـه ایـن یـک تصمیم درسـت و 
البتـه دردنـاک بـود چـرا کـه ایـن بمباران هـا 

تلفـات زیـادی به جـا گذاشـت«.
شـرمن با اذعـان بـه پیچیدگی های این مسـاله 
گفـت: »جنـگ )جهانـی دوم( بـا بمبـاران اتمی 
)ژاپـن( پایـان یافـت و جـان هـزاران نفـر حفظ 
شـد. امـا ایـن یـک تصمیـم جنجالـی بـود و 

نظـرات زیـادی دربـاره آن وجـود دارد«.

لیست بلندباالی جنایت ها
اقدامـات  و  اسـتعماری  خـوی  اثبـات  بـرای 
جنایتکارانـه آمریـکا نیـازی بـه شـعار دادن و یا 
جسـتجوی زیاد نیسـت مواردی همچون جنگ 
ویتنـام، حمایـت از دیکتاتـوری همچـون صدام 
در طـول جنگ هشـت سـاله تحمیلی بـا ایران، 
هـدف قـرار دادن هواپیمای مسـافری ایـران بر 
فـراز خلیـج فـارس، حملـه بـه عـراق بـه بهانه 
واهی وجود تسـلیحات کشـتار جمعـی، حمله به 
افغانسـتان و هدف قـرار دادن پـی در پی مناطق 
مسـکونی و بیمارسـتان ها، اعمـال تحریم های 
ظالمانـه علیـه تهـران، کشـتار مـردم توسـط 
نیروهـای شـرکت هـای امنیتی همچـون بلک 
واتـر در عراق و افغانسـتان، حمالت تروریسـتی 
و سـایبری به تاسیسات هسـته ای، کشته شدن 
تعـداد زیـادی از مـردم کشـورهای مختـف در 
حمله پهپادهـای آمریکایـی و نمونه هـای حال 
حاضـری همچـون عمـل نکـردن بـه تعهدات 
در خصـوص اجرای برجـام و ضبط غیـر قانونی 
دارائـی هـای ملـت ایـران تنها بخشـی کوچک 
از جنایـت هایی اسـت کـه آمریکا در چند سـال 
اخیـر انجـام داده و همـواره نیـز با افتخـار از آنها 

یـاد مـی کند.

عبدالحمید بیاتی

خون آشامی که هنوز خون می طلبد؛

گستاخی آمریکایی از 
هیروشیما  تا  برجام
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آمـریـــــکا

مشــاور بانــک جهانــی و محقــق دانشــگاه هــاروارد معتقد اســت 
هــدف از اســتقرار ســامانه موشــکی آمریــکا در رومانــی تقابــل 

بــا ایــران اســت.
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــکا ب بعــد از گذشــت یــک دهــه از طــرح آمری
ــدات روســیه روز  ــا وجــود تهدی ــران و ب ــدات موشــکی ای تهدی
ــدازی شــد. ــا راه ان ــکا در اروپ ــج شــنبه ســپر موشــکی آمری پن

ــالش  ــا ت ــال ه ــذاری و س ــرمایه گ ــا دالر س ــد از میلیارده بع
ــات  ــی هــای روســیه، مقام ــع نگران ــرای رف ــزی ب ــه ری و برنام
آمریکایــی و ناتــو اجرایــی شــدن ایــن طــرح را اعــالم کردنــد.
رابــرت بــل نماینــده وزیــر دفــاع آمریــکا در ناتــو بــا بیــان اینکه 
اکنــون مــا قابلیــت دفــاع از اروپــا را داریــم مدعــی شــد: ایرانــی 
ــا هــم  ــوان موشــکی خــود هســتند م هــا در حــال افزایــش ت

بایــد جلوتــر از آنهــا باشــیم.
ــه  ــن ســپر موشــکی روســیه نیســت و ب ــت: هــدف ای وی گف

ــد شــد. ــو خواه ــل نات ــن سیســتم تحوی زودی ای
ایــن ســپر موشــکی در منطقــه دور افتــاده ای از رومانــی 
قــرار دارد و روز جمعــه آمریــکا ســاخت دومیــن سیســتم ســپر 
ــا ســال  ــرار اســت ت موشــکی را در لهســتان آغــاز کــرد کــه ق

ــد. ــرداری برس ــره ب ــه به 20۱8 ب
ــپرهای  ــن س ــدف ای ــیه ه ــکا روس ــای آمری ــر خــالف ادع ب
ــی  ــلیحات اتم ــردن تس ــر ک ــی تاثی ــکا را ب ــکی آمری موش
ــا در صــورت درگیــری هســته ای بیــن  ــد ت روســیه مــی دان
ــد  ــه بتوان ــد ک ــکا بده ــه آمری ــکان را ب ــن ام ــرف ای دو ط
ــیه  ــه روس ــی علی ــک اتم ــده از موش ــتفاده کنن ــن اس اولی

ــد. باش
ــا پروفســور  ــرا در گفتگــو ب ــه اهمیــت ایــن موضــوع آن نظــر ب
ــه  ــم ک ــرار دادی ــورد بحــث و گفتگــو ق ــکاری « م ــم ادی »گوت
ــز  ــی نی ــک جهان ــد بان ــاور ارش ــکاری مش ــد. ادی ــی می آی در پ
بــوده اســت. وی محقــق و مدرس دانشــگاه هــاروارد و دانشــگاه 

جــورج واشــنگتن آمریــکا نیــز بــوده اســت.

|| هــدف آمریــکا از تاســیس سیســتم ســپر 
موشــکی در رومانــی چیســت؟ آیــا مــی تــوان این 
موضــوع را بــه معنــی گســترش ناتــو بــه ســمت 

ــرد؟ ــر ک ــرق تعبی ش
آمریــکا رســما اعــالم کــرده کــه هدفــش از ســاخت سیســتم 
ــل  ــا در مقاب ــت اروپ ــی، حفــظ مصونی ــاع موشــکی در رومان دف

ــران اســت. کشــورهایی  چــون ای
روســیه نــگاه متفاوتــی نســبت بــه ایــن موضــوع دارد. روس ها 
اســتقرار ایــن سیســتم را بــه منزلــه ایجــاد بــی ثباتی و بخشــی 
از طرحــی مــی بینــد کــه بــه صــورت سیاســی و نظامــی ایــن 

کشــور را در بــر مــی گیــرد.
شــایان ذکــر اســت بر اســاس طــرح هــای پیــش رو، سیســتم ) 
دفــاع موشــکی( دیگــر ناتــو نیــز اوایل ســال آینــده میــالدی در 

لهســتان مســتقر خواهد شــد.
هدایــت کل ایــن سیســتم ماننــد کشــتی هــای جنگــی مجهــز 
ــه، تحــت  ــکا در منطق ــل آمری ــه ســامانه موشــک هــای حائ ب
کنتــرل مرکــز فرماندهــی ناتــو در آلمــان قــرار خواهــد داشــت.
ــه  ــه ک ــکا گفت ــاع آمری ــر دف ــاون وزی ــرت ورک«، مع »راب
هــدف سیســتم دفــاع موشــکی ناتــو، روســیه نخواهــد بــود و 
اگــر ایــن چنیــن بــود، آمریــکا آزادانــه اعــالم مــی کــرد کــه 
ــد  ــتفاده خواه ــیه از آن اس ــال روس ــی در قب ــرای بازدارندگ ب

ــرد. ک
در حــال حاضــر، آنچــه کــه مــی تــوان در مــورد نصــب ســامانه 

موشــکی در رومانــی گفــت ایــن اســت کــه هــدف از ایــن کار 
ــه  ــران منطق ــر بازیگ ــی دیگ ــالت احتمال ــر حم ــاع در براب دف

اســت.

|| واکنــش احتمالــی روســیه بــه ایــن ســپر دفاعی 
در عمــل چــه خواهــد بود؟

ــر  ــاع در براب ــامانه دف ــن س ــتقرار ای ــکا از اس ــدف آمری ــر ه اگ
ــن  ــد، چنی ــران باش ــرد ای ــاه ب ــتیک کوت ــای بالس ــک ه موش
ادعــا مــی شــود پــس بــدون توجــه بــه اینکــه آیــا بــه عنــوان 
ســپری در برابــر روســیه هــم در نظــر گرفتــه شــده اســت یــا 
خیــر، ) ایــن ســامانه( ســپری اســت بــرای بازدارندگــی در برابــر 

ــی. ــای ایران موشــک ه
بــه عنــوان یــک سیســتم دفاعــی، مطمئنــا ایــن ســامانه نوعی 
بازدارندگــی اســتراتژیک در برابــر ایــران خواهــد بود. مشــخصا، 
»ینــس اســتولتنبرگ«، دبیــر کل ناتــو، بــه طــور ویــژه تاکیــد 
کــرده کــه ســامانه مســتقر در رومانــی، بــه لحــاظ فنــی قابلیت 
مواجهــه بــا موشــک هــای روســی را نــدارد، کــه البته مســکو از 

ایــن موضــوع آگاه اســت.

|| تاثیــر ایــن ســپر دفاعــی بــر امنیــت ایــران چــه 
ــمت  ــه س ــو ب ــت نات ــورد حرک ــود؟ در م ــد ب خواه
ــرای نزدیــک  ــن ســازمان ب شــرق، گام بعــدی ای
تــر شــدن بــه مرزهــای روســیه چــه خواهــد بــود؟

بــر اســاس گــزارش هــا، ایــده اســتقرار یــک گــردان کوچــک 
از نیروهــای زمینــی در کشــورهای حاشــیه بالتیــک و لهســتان 
مطــرح شــده اســت. هــر چنــد کــه ناتــو بــا اضافــه کــردن تعداد 
ــه  ــر حمل ــتادگی در براب ــت ایس ــی ظرفی ــروی زمین ــی نی کم

ــد داشــت. ــا را نخواه ــب روس ه ــی از جان بزرگ
ایــن گــردان در صورت اســتقرار کامــل، تنهــا در بهتریــن حالت 
مانــع تراشــی در برابــر روس هــا بــرای جلوگیــری از حملــه آنها 
خواهــد بــود. اســتقرار نیروهــای مســلح بیشــتر از مقــدار فعلــی 

بــه نظــر غیــر محتمــل مــی آیــد.
روســیه مطمئنــا از ایــن فرصــت بــرای افزایــش میــزان تــوان 
مقابلــه و اســتقرار موشــک هــای بالســتیک کوتــاه بــرد خــود در 

نزدیکــی مرزهــای رومانــی اســتفاده خواهــد کــرد. 

|| ممکــن اســت انگلیــس از اتحادیــه اروپــا خــارج 
ــه  ــد ک ــی کنی ــر نم ــا فک ــورت، آی ــود. در اینص ش
ناتــو بــا خــروج انگلیــس تضعیــف خواهــد شــد؟

ــی  ــداران جدای ــردن طرف ــد ک ــم متقاع ــن، علیرغ ــر م ــه نظ ب
ــرای  ــی ب ــت مثبت ــا حرک ــه اتفاق ــا ک ــه اروپ ــس از اتحادی انگلی
ــس  ــه انگلی ــت رفت ــا از دس ــان آنه ــه گم ــت ب ــت حاکمی تثبی
ــس از  ــروج انگلی ــد، خ ــی آی ــاب م ــه حس ــا ب ــه اروپ در اتحادی
اتحادیــه اروپــا، چنــد تاثیــر اقتصــادی و اســتراتژیک منفــی در 

ــت. ــد داش ــی خواه پ
ــوع  ــن موض ــه ای ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــخت ب ــی س ــا کم ام
ــاز  ــه ب موجــب تضعیــف ناتــو شــود. خــروج انگلیــس منجــر ب
شــدن دســت آلمــان و فرانســه در جهــت تــالش برای ســاخت 
ــر  ــن ام ــه ای ــه البت ــود ک ــا ش ــه اروپ ــی اتحادی ــز فرمانده مرک

ــا برعکــس. ــد ی ــو کمــک کن ــه نات ممکــن اســت ب
ــن  ــه ممک ــا ک ــه اروپ ــتم اتحادی ــف سیس ــه تضعی ــا هرگون ام
ــر خــروج انگلیــس از ایــن اتحادیــه انجــام شــود،  ــر اث اســت ب
مــی توانــد وضــع هــر یــک از اعضــای ایــن اتحادیــه را غامض 
ســاخته و بــه طــور مشــخص منافــع اقتصــادی و اســتراتژیک 

آنهــا را مــورد تهدیــد قــرار دهــد.

ــی  ــروج احتمال ــوص خ ــیه در خص ــع روس || موض
ــود؟ ــد ب ــه خواه ــا چ ــه اروپ ــا از اتحادی بریتانی

ــرای خــروج  ــه ب ــه هم ــی رســد روســیه نســبت ب ــه نظــر م ب
ــو  ــدرت نات ــش ق ــه کاه ــا و در نتیج ــه اروپ ــس از اتحادی انگلی

ــر اســت. ــتاق ت ــریع، مش ــای س ــری ه ــم گی ــرای تصمی ب
ــه از االن  ــی مشــکل اســت ک ــم، خیل ــه گفت ــا همانطــور ک ام
ــه  ــا، چ ــه اروپ ــس از اتحادی ــروج انگلی ــورت خ ــم در ص بگویی
ــد  ــر ســر ناتــو خواهــد آمــد. یکــی از ایــن تاثیــرات مــی توان ب
کاهــش میــزان مفاهمــه مشــترک از مســائل اســتراتژیک میان 

ــکا شــود. ــا و آمری اروپ
آن هــم یــک دلیــل مــی توانــد داشــته باشــد و آن اینکــه چــرا 
پرزیدنــت »اوباما« نســبت بــه خــروج انگلیــس از اتحادیــه اروپا 
بــه شــهروندان ایــن کشــور هشــدار داده و از آنهــا خواســت تــا 

بــا ایــن طــرح مخالفــت کننــد.
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